
 דוח התקדמות ביישום 
 המלצות הארגון לשיתוף 

 :)OECD( פעולה ופיתוח כלכלי
שוק העבודה והמדיניות החברתית

ישראל

יוני 2012

אל
שר

| י
ת 

תי
בר

ח
ה

ת 
ניו

די
מ

ה
ה ו

וד
עב

ה
ק 

שו
ת: 

מו
קד

ת
ה

ח 
דו

משרד התמ"תמדינת ישראל
 השר

 



 

0Bתוכן עניינים  

 1 מבוא וסיכום הממצאים

 חוקי של יותר אפקטיבית לאכיפה הרגולטוריות היכולות חיזוק  : 1 פרק
 7 העבודה

 של והרחבה וההכשרה התעסוקתי ההכוון שירותי יכולות חיזוק  : 2 פרק
 21 העבודה בשוק אפקטיבית פעילה מדיניות

 למקבלי בילדים והטיפול התעסוקה בתחומי תומכים שירותים פיתוח  : 3 פרק
 61 הכנסה הבטחת

 63 פריסה ארצית של מענק ההכנסה והגדלת התמיכה בהורים עובדים  : 4 פרק

 73 חינוך באמצעות מיעוטים בקרב לתעסוקה חסמים הסרת   :5 פרק

 עם באזורים או/ו בפריפריה התחבורה בתשתיות ההשקעה הגברת  : 6 פרק
 103 גדולה ערבית אוכלוסייה

שילוב אוכלוסיות חלשות בעבודה במגזר הציבורי והבטחת תנאי   : 7 פרק
 109 העבודה באמצעות מכרזי רכש ממשלתיים

 ידי-על יעדים והצבת גדולות בחברות המועסקים הרכב על דיווח  : 8 פרק
 119 שנדרש היכן בעבודה הזדמנויות שוויון נציבות

 123 חיבור יישובים בדואיים לחשמל, לביוב ולתחבורה  : 9 פרק

 133 אכיפתה וחיזוק החובה בפנסיית הרפורמה אחר מעקב :10 פרק

יותר עם שינוי מערכת הטבות המס על החיסכון הפנסיוני כך שתיטיב : 11 פרק
 137 עובדים בשכר נמוך

 קצבת המקבלים היקף לצמצום יותר אקטיבית-פרו מדיניות הבטחת :12 פרק
 139 מוגבלות עם אנשים של העבודה יכולת ולניצול נכות

 היתרים ושלילת זרים עובדים להבאת קריטריונים קביעת: 13 פרק
 157 יםמינימלי עבודה תנאי מספקים אינם אשר ממעסיקים

 163 זרים עובדים העסקת פני-על פלסטינים עובדים להעסקת עדיפות מתן :14 פרק

 את לצמצם בכדי זרים עובדים לגיוס בילטראליים הסכמים קידום :15 פרק
 167 התיווך דמי גביית

 173 זרים לעובדים קבועה שהייה אשרת הענקת שיאפשר מנגנון קביעת :16 פרק

 175 דוחה בהכנת השותפים רשימת : 1 נספח

 



 

 

1Bרשימת לוחות  

מספר התיקים שנפתחו, מספר התיקים שנסגרו ומספר התיקים    : 1לוח 
 20 2011-2009 בשניםהתלויים ועומדים בבתי הדין לעבודה 

מספר התיקים שנפתחו בבית הדין לעבודה ומספר התיקים שנפתחו   : 2לוח 
 20 2011-2009באגף לסיוע משפטי בנושא דיני עבודה בשנים 

  העבודה,  הפעילה בשוק  על המדיניות הממשלתית   ההוצאה  : 3לוח 
עד  2008, לפי סעיפי הוצאה נבחרים, OECD -בהתאם להגדרות ה

 22 )2011(מיליוני ש"ח, במחירי  2011

ההוצאה הממשלתית על המדיניות הפעילה בשוק העבודה, בהתאם   : 4לוח 
 2011עד  2008הוצאה נבחרים,  סעיפילהגדרות בנק ישראל, לפי 

 23 )2011(מיליוני ש"ח, במחירי 

מספר התלמידים הממוצע בכיתה במגזר דובר העברית ובקרב ערבים,   : 5לוח 
 82 2010/11-ו 2007/08בשנים  ודרוזיםם (דרום) יבדוא

 82 2010/11-ו 2007/08תלמידים בשנים   35-שבהן יותר מ הכיתותאחוז    : 6לוח 

המיצ"ב בקרב תלמידים דוברי ערבית בין שנת  בציוניהשינוי   : 7לוח 
 88 , לפי מקצוע לימוד ודרגת כיתה2010/11לשנת  2009/10הלימודים 

המיצ"ב בקרב תלמידים דוברי ערבית בין שנת  בציוניהשינוי   : 8לוח 
, לפי מקצוע לימוד, דרגת כיתה 2010/11לשנת  2009/10הלימודים 

 88 לוסייהוקבוצת אוכ

י"ב, ניגשים למבחן בגרות וזכאים לתעודת בגרות  בכיתהלומדים   : 9לוח 
 89 )17(אחוז משכבת גיל  2009/10-ו 2008/09בקרב דוברי ערבית בשנים 

זכאות לתעודת בגרות רגילה ולתעודת בגרות המאפשרת קבלה : 10לוח 
 2008/09ם (דרום) ודרוזים בשנים יבדואלאוניברסיטה בקרב ערבים, 

 90 )17(אחוז משכבת גיל  2009/10-ו

זכאות לתעודת בגרות רגילה ולתעודת בגרות המאפשרת קבלה : 11לוח 
-ו 2008/09ודוברי ערבית בשנים  עבריתלאוניברסיטה בקרב דוברי 

 90 )17(אחוז משכבת גיל  2009/10

ואחוז תכנית היסוד הנלמד בבתי מספר בתי הספר, מספר התלמידים   :12לוח 
, לפי זרם 2011/12ספר יסודיים בחינוך החרדי בשנת הלימודים 

 95 החינוך

תלמידים בכיתה י"ב בחינוך החרדי ומתוכם תלמידים בכיתה י"ב  : 13לוח 
 100 2009/10-2005/06בשנים  לבגרותבבתי ספר המגישים 

לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה  נסיונילחיסכון פ ההפקדותמתווה  : 14לוח 
 134 2011מאוגוסט 



 

השתתפות בכוח העבודה בקרב -, האבטלה ואיהתעסוקהשיעורי  : 15לוח 
 140 , לפי חומרת המוגבלות2010בשנת  64-20גילאי אנשים עם מוגבלות 

מספר מקבלי קצבאות נכות כללית (בממוצע לחודש) ושיעור השינוי  : 16לוח 
 145 2011-2006משנה לשנה, 

מכסת העובדים הזרים ומספר העובדים הזרים במעמד חוקי בענף   :17לוח 
 169 2015-2009החקלאות, 

הזרים במעמד חוקי בענף מכסת העובדים הזרים ומספר העובדים   :18לוח 
 171 2015-2009 הבניין,

2Bרשימת תרשימים  
עברית ותלמידים דוברי הפער בציוני המיצ"ב בין תלמידים דוברי : 1תרשים 

 89 , לפי דרגת כיתה ומקצוע לימוד2010/11-ו 2009/10 ערבית בשנים



 

 

 סיון תשע"בבה "כירושלים, 

 2012ליוני,  15

        

 עמיתים יקרים, 

כלכלית -הגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה נמצאת במרכז האג'נדה החברתית

אנו רואים חשיבות רבה בהתייעצות ובלמידה מהידע ומהניסיון של ממשלת ישראל. 

  .כחלק מתהליך פיתוח המדיניות וקבלת ההחלטותהעשיר שנצבר במדינות אחרות, 

בנושא OECD -ה סקירתלאור זאת, ניתן להבין את החשיבות הרבה שאנו מייחסים ל

אשר הצביעה על מספר תחומים שבהם שוק העבודה והמדיניות החברתית בישראל, 

 יש מקום לשיפור וכללה המלצות לצעדים שניתן לנקוט בתחומים אלה. 

, זה דוחהתקדמות גדולה בתחומים השונים כפי שעולה מלשמחתנו, ניתן לראות 

ובמיוחד בצעדים שננקטו לשילובן של אוכלוסיות ששיעור השתתפות שלהן בשוק 

 העבודה נמוך.

ו המשרדים והגופים הממשלתיים הרלוונטיים, מה שתרם לגיבוש נרתמ דוחלהכנת ה

 התקדמות ולצעדים הנוספים אותם יש לקדם.בכל הנוגע לתפיסה לאומית משותפת 

משרד התמ״ת על תרומתם אנו מודים לממונה על התעסוקה וליחידה ליחסי עבודה ב

ף החומרים הרבה באיסו מכון ברוקדייל על תרומתו-ג׳וינט-ח ולמאיירסלגיבוש הדו

 ח.ובהכנת הדו

ובתהליך  OECD-זה הינו סימן דרך חשוב נוסף בדיאלוג הפתוח והפורה עם ה דוח

 הלמידה המתמשך.
 

 בכבוד רב, 

 

 שלום שמחון 

 שר התעשייה, המסחר והתעסוקה
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 וסיכום הממצאיםמבוא 

 מבוא
 )OECD-לן ההל( לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכליעם הצטרפותה של ישראל לארגון 

, פרסם הארגון (הוועדה לתעסוקה, עבודה ורווחה) סקירה על שוק 2010בשנת 

המלצות מרכזיות  16העבודה והמדיניות החברתית של ישראל. הסקירה כללה 

לשיפור במגוון תחומים חברתיים וכלכליים הנוגעים לשוק העבודה הישראלי. 

סוקה של הרחבת הזדמנויות התעלההמלצות מתייחסות, בין היתר, לעידוד ו

פיתוח תשתיות תחבורה להשקעה בצמצום פערים בחינוך, לאוכלוסיות חלשות, 

ולמעמדם  סיונינרפורמה בכיסוי הפלהרחבה ולבפריפריה ובמיוחד במגזר הבדואי, 

 של עובדים זרים בשוק העבודה.

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

OECDיה, יההמלצות בתוך שנתיים ממועד הצטרפותה. שר התעש , בנוגע ליישום

ההתקדמות הנ"ל,  דוחהמסחר והתעסוקה התבקש על ידי ממשלת ישראל להכין את 

בהכנת באיסוף החומר הרלוונטי וסייע שי כדיבמכון ברוקדייל -ג'וינט-ופנה למאיירס

 .דוחה

שננקטו מאז שנת צעדים מסכם את ה דוחההמלצות. ה 16-אחת מדן ב דוחכל פרק ב

החלטות ל ;יחסות להחלטות שהתקבלו וכבר מיושמותיכולל התהוא ו 2009

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

-עצמו ניסינו למנוע חזרה על דוחמסוימת בין התכנים של ההמלצות השונות, אך ב

 ר. נטיים ככל שהתאפשוידי הפניה לפרקים הרלו

ידי המכון בשיתוף פעולה עם היחידות השונות במשרדי -הוכנה על דוחטיוטת ה

) ותוך 1הרלוונטיים (רשימת המשרדים מצורפת בנספח מס'  ובגופים הממשלה

משרד ראש הממשלה, בנק ישראל, משרד האוצר, מרכז גורמים אלו: התייעצות עם 

ת הועברה לקבלת הערות ישראל. הטיוטה הכולל-המחקר והמידע של הכנסת וג'וינט

משרד האוצר והמוסד  מגורמים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, בנק ישראל,

ידי משרד התעשייה, המסחר -נעשתה על דוחלביטוח לאומי. הבחינה הסופית של ה

  .2012מעודכן לחודש מאי  הדוח .התעסוקהו

המשרדיות שהתקבלו מהיחידות  תמתבסס על חומר והתייחסויו דוחרוב המידע שב

ידי הפנייה להחלטות הממשלה. -המוסמכות, כאשר הוא נתמך, במידה שרלוונטי, על
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מעבר לכך, נעשה ניסיון לשלב מידע רלוונטי ממקורות לאומיים כמו נתוני הלשכה 

ות של מרכז המחקר והמידע של דוחות בנק ישראל, דוחהמרכזית לסטטיסטיקה, 

  ומחקרים של גורמים שונים.ות של ועדות ממשלתיות דוחהכנסת, 

שות פרופסור אעדה לשינוי חברתי כלכלי ברולהמלצות של הו גם אנו מתייחסים

בישראל מחאה חברתית  פרצה 2011ועדת טרכטנברג). בקיץ להלן רכטנברג (מנואל ט

מעמד צעירות מקשיים של משפחות ב בעיקר ההתמקדהמחאה  בהיקף חסר תקדים.

צדק חברתי ותפקיד מדינת  ם רחבים יותר שלנושאיל היא נגעה גםאך  ,הביניים

 הרווחה. 

את ועדת טרכטנברג אשר הגישה את המלצותיה בחודש הממשלה הקימה בתגובה, 

לאחר קצר חברתית. זמן למדיניות השוק העבודה ו. רבות מהן התייחסו לספטמבר

יישום של בתהליך ה והחלה מכן, אישרה הממשלה את ההמלצות באופן עקרוני

 . מרביתן

  .ועוד אתגרים רבים לפנינו אנו שמחים להצביע על התקדמות ניכרת במספר תחומים

 סיכום תמציתי של הממצאים מופיע להלן.

 סיכום הממצאים
חיזוק היכולות הרגולטוריות לאכיפה אפקטיבית יותר של חוקי העבודה:  .1

ופן הממשלה פועלת לחיזוק היכולת של הרשויות לאכוף את חוקי העבודה בא

אפקטיבי ולשיפור בתנאי העבודה בפועל של כלל העובדים במשק ושל העובדים 

בשכר נמוך בפרט. חלק מהצעדים שננקטו הם: חקיקת החוק להגברת האכיפה 

מיקוד  של דיני העבודה; הגדלה משמעותית של כוח האדם המשמש לאכיפה;

 האכיפה בעובדים בשכר נמוך. 

בשוק העבודה ושינויים בתכנית  הרחבה של מדיניות פעילה אפקטיבית .2

מדיניות פעילה בשוק העבודה עומדת במרכז סדר היום של ממשלת  ויסקונסין:

לאוכלוסיות עם שיעור הרחבת המדיניות הפעילה נעשית במיוחד ביחס  .ישראל

כמו האוכלוסייה הערבית, החרדית השתתפות נמוך בשוק העבודה, 

הקמת  חלק מהצעדים שננקטו הם: .רת לשירותי הרווחהּכוהאוכלוסייה המּו

מרכזים ייעודיים לאוכלוסייה  21מרכזי הכוון תעסוקתי, כולל רשת של 

הערבית; הרחבת התכנית להכשרה מקצועית באמצעות שוברים; פיתוח והרחבה 

ת; הרחבת השירות האזרחי והלאומי; פיתוח אזורי של תכניות לעידוד יזמּו
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וב בעבודה של מקבלי גמלת הבטחת תכנית 'אורות לתעסוקה' לשיל תעשייה.

וטרם יושמה  2010הכנסה, המוכרת גם כתכנית ויסקונסין, הופסקה באפריל 

ארצית, על אף שהחלטת ממשלה לעניין זה התקבלה בממשלה ביולי  בפריסה

 ).2002(החלטה  2010

פיתוח שירותים תומכים בתחומי התעסוקה והטיפול בילדים למקבלי הבטחת  .3

הנות מההתפתחות הכללית בתכניות יטחת הכנסה צפויים למקבלי הב הכנסה:

התעסוקה ובשירותים התומכים. בנוסף, מקבלי הבטחת הכנסה המוכרים 

הנו גם מתכניות התעסוקה והליווי הכלכלי שמשרד הרווחה יללשכות הרווחה י

. בנושא הטיפול יותר ויותר והשירותים החברתיים מציע בשנים האחרונות

תחות רבה הכוללת מתן מענה אוניברסלי בחלק מהמקרים בילדים קיימת התפ

 והתמקדות באוכלוסיות חלשות במקרים אחרים.

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

לעודד את השתלבותן של  כדיקיימת הכרה רחבה בכך שבהורים עובדים: 

בודה תשתלם יותר אוכלוסיות נוספות בשוק העבודה יש צורך להבטיח שהע

פריסה ארצית של מענק  :חלק מהצעדים שננקטו הם ותביא לצמצום העוני.

ויי המס ההכנסה; מתן מענק הכנסה מוגדל להורים לילדים; הרחבת זיּכ

, 2-0הניתנים למשפחות עם ילדים; הרחבת הזמינות של מסגרות לפעוטות גילאי 

ציבוריים במגזר הערבי; ובכלל זאת צמצום הפער הקיים בהיצע מעונות היום ה

שינוי משמעותי במערך הטיפול בילדים ובכלל זאת יישום הדרגתי של חינוך 

הצהריים -והרחבה הדרגתית של פריסת המסגרות החינוכיות אחר 3חינם מגיל 

 ., בשלב זה ביישובים החלשים ביותר9-3 גילאיהמיועדות ל

נמוך באמצעות  הסרת חסמים לתעסוקה בקרב קבוצות בעלות שיעור השתתפות .5

בשנים האחרונות חלו התפתחויות משמעותיות  הגדלת ההשקעה בחינוך:

חסם משמעותי  היא השכלהרכישת בתחום החינוך בקרב אוכלוסיות שעבורן 

להשתלבות בשוק העבודה. דגש רב ניתן במיוחד לאוכלוסייה דוברת הערבית, 

צעדים שננקטו , וכן לאוכלוסייה החרדית. חלק מהיבדואובכלל זאת למגזר ה

חיזוק לימודי השפה הם: שיפור תשתיות הלמידה;  הערביבחינוך במגזר 

; חיזוק החינוך הטכנולוגי; הגברת השילוב במערכת ההשכלה הגבוהה.  יתהערב

הרחבת ; חיזוק לימודי הליבה: בין היתר צעדים אלוננקטו בחינוך החרדי 

לוב בהשכלה ; הרחבת אפשרויות השי)האקרדיטציהההסמכה ( אפשרויות

 גבוהה. 
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נעשים מאמצים רבים שיפור תשתיות התחבורה בפריפריה וביישובים ערביים:  .6

ומושקעים משאבים ניכרים בשיפור תשתיות התחבורה, תוך מתן דגש מיוחד 

להשקעה בתשתיות  לשדרוג תשתיות התחבורה בפריפריה וביישובים ערביים.

. תשתיות גם יחד חברתיהוסביבתי הכלכלי, מההיבט ה –רב תחבורה יש ערך ה

אלו משפיעות, בין היתר, על האפשרות להשתלב בתעסוקה, לרכוש השכלה ועל 

הנגישות לשירותים חברתיים. לתשתיות התחבורה נודעת גם חשיבות רבה 

 חלק מהצעדים שננקטו הם:מרכז לפריפריה. הבצמצום הפערים הכלכליים בין 

תכנית התחבורה ; ים ערבייםשדרוג רשת הכבישים שבשימוש יישובתכניות ל

 ה שלהנגשתלו התכניות נוספות לפיתוח נתיבי ישראל' לפיתוח הנגב והגליל;'

  .התחבורה הציבורית בפריפריה בכלל ובמגזר הערבי בפרט

שילוב אוכלוסיות חלשות בעבודה במגזר הציבורי; שימוש בחוזי רכש ציבוריים  .7

; להבטיח תעסוקה כדי להבטיח שתנאי ההעסקה יעמדו בסטנדרט בסיסי

ממשלת ישראל רואה חשיבות  הוגנת למיעוטים כתנאי לקבלת מימון ציבורי:

רבה בשילוב אוכלוסיות חלשות בעבודה במגזר הציבורי ושמה לה ליעד להבטיח 

עובדים מקרב  ם שלאת ייצוגן ההולם במסגרת זו. דגש מיוחד ניתן לשילוב

רבות האוכלוסייה הדרוזית קהילת יוצאי אתיופיה ומהאוכלוסייה הערבית, ל

. בשנים האחרונות נעשו צעדים נוספים להגברת בשירות המדינה ,והצ'רקסית

השילוב של אוכלוסיות אלו במגזר הציבורי ובהם: הרחבת מספר המשרות 

המיועדות; שינוי הקריטריונים להקצאת משרות מיועדות; פרסום הנחיות 

זאת, יש הסכמה על כך שיש חדשות לעניין מתן העדפה מתקנת במכרזים. עם 

לחזק את המאמצים בתחום זה, הן בהיבט של היקף השילוב בעבודה והן בהיבט 

של דרגת התפקידים ואיכותם. אין כוונה לעשות שימוש בחוזי רכש ציבוריים 

לצורך הבטחת ייצוג הולם לאוכלוסיות אלו בחברות פרטיות. נעשתה התקדמות 

לעובדים בחברות אלו באמצעות חוזי בנושא הבטחת תנאי העסקה בסיסיים 

 הרכש. 

אין  ב המועסקים בחברות גדולות:רּכהכנסת חובת דיווח של מעסיקים על הֶ  .8

חובת דיווח על הרכב המועסקים לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, אך 

פי חוק לקבלת דיווח על הרכב המועסקים במקרה -הנציבות יכולה להוציא צו על

מקרה שיש חשד מסיבה כלשהי לקיומה של אפליה במקום של קבלת תלונה או ב

שוויון לנציבות ההכלים העומדים לרשות בשנים האחרונות העבודה. כמו כן, 

הזדמנויות בעבודה לצורך עידוד העסקה רבגונית ממשיכים להתפתח והדגש 

מעסיקים עידוד וסיוע ל. חלק מהכלים הנוספים הם: מתחזקהניתן לנושא 
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פיתוח מדיניות כתובה לגיוון תעסוקתי; תכנית הלימודים "מנהיגות לשוויון ב

 האירופי.  ) עם האיחודTwinningולגיוון תעסוקתי"; פרויקט טווינינג (

הממשלה מכירה  :יםיבדואפיתוח תשתיות חשמל, ביוב ותחבורה ביישובים  .9

זאת  ם ובכללייבדואבחשיבותו של פתרון מערכתי כולל ומשולב ביישובים ה

אלה נושאים כאשר  ;בנושאי הקרקע, תכנון ההתיישבות, התעסוקה והחינוך

החלטה על  חלק מהצעדים שננקטו הם .משולבים בנושא תנאי החיים ביישובים

ם בנגב, הנמצאת לקראת השלמה ותועבר יבדואתכנית להסדרת התיישבות הה

התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח החלטה על ; בקרוב לאישור הכנסת

החלטה על  ;והתחלת יישומה ת בנגביבדואהכלכליים של האוכלוסייה ה

 . ויישומה ם בצפוןייבדואההיישובים  שנתית לפיתוח ולהעצמה של-הרב התכנית

קיים גידול משמעותי  מעקב אחר הרפורמה בפנסיית החובה וחיזוק אכיפתה: .10

 פקדות.שיעורי ההבשיעור הכיסוי של פנסיית החובה והוחלט על מתווה להגדלת 

חיזוק האכיפה של פנסיית החובה נעשה בעיקר באמצעות אישור החוק להגברת 

 האכיפה של דיני העבודה והתחלת יישומו בתקופה הקרובה. 

טיב יותר עם עובדים ישינוי מערכת הטבות המס על החיסכון הפנסיוני כך שת .11

הממשלה רואה חשיבות בפישוט החוק המגדיר את הטבות המס  בשכר נמוך:

ובת החיסכון הפנסיוני ובבחינת התפלגות ההטבות בין קבוצות שונות לט

ידי -שינויים במערכת הטבות המס על החיסכון הפנסיוני נבחנים עלבאוכלוסייה. 

, קיימת כוונה לחזק את ההתאמה בין תמהיל ההשקעות לכך שר האוצר. נוסף

 .למאפייני החוסכים

ף המקבלים קצבת נכות אקטיבית יותר לצמצום היק-הבטחת מדיניות פרו .12

אנשים עם  ם שלשילובנושא ולניצול יכולות העבודה של אנשים עם מוגבלות: 

מוגבלות בחברה ובשוק העבודה זוכה לתשומת לב רבה במדיניות הממשלתית 

הפעילות הממשלתית היא מערכתית, ויש התייחסות לחיזוק  בשנים האחרונות.

למעסיקים, תוך הגברת המאמץ של כל התכניות המיועדות הן לעובדים והן 

המשרדים הרלוונטיים והתייחסות להיבט של מערך התמריצים במסגרת 

הקצבאות. הפעילות מתבטאת בהרחבת תכניות קיימות ובמספר רב של יוזמות 

 חקיקה.  חדשות, כולל יוזמות
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שלילת היתרים ממעסיקים אשר לקביעת קריטריונים להבאת עובדים זרים ו .13

ישראל רואה חשיבות בצמצום מספר  מספקים תנאי עבודה מינימליים:אינם 

העובדים הזרים ברוב ענפי המשק ונוקטת צעדים להפחתה הדרגתית של היקף 

ההחלטה על היא  ,המכסות להעסקת עובדים זרים בתחומים אלה. דוגמה לכך

 בתחילת  25,400-מ החקלאותהפחתה הדרגתית של מספר העובדים הזרים בענף 

. הבטחת תנאי עבודה ראויים לעובדים 2015באמצע שנת  18,900-ל 2012ת שנ

ושלילת היתרים  ,זרים עומדת במוקד מאמצי האכיפה של מדינת ישראל

אחד הכלים שבהם נעשה  היא מעסיקים אשר אינם מספקים תנאים אלההמ

 שימוש. 

ה המלצ פני העסקת עובדים זרים:-מתן עדיפות להעסקת עובדים פלסטינים על .14

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

הממשלה על הקצאת מכסות להעסקת עובדים זרים ועובדים פלסטינים בענפי 

הבניין והחקלאות שבהם מתקיימת רוב החפיפה בהעסקת שתי האוכלוסיות. 

המגמה בהקצאת מכסות בענפים אלה היא לצמצם את שיעור העובדים הלא 

לעשות זאת, במידת  ,ים בכלל, וככל שקיים צורך בהגדלת שיעור זהישראל

 האפשר, על ידי הגדלת השיעור של העובדים הפלסטינים.

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

ממשלת ישראל מקדמת בשנים האחרונות מדיניות של גיוס עובדים התיווך: 

בילטרליים, תוך מתן עדיפות לביצוע אותם הסכמים זרים באמצעות הסכמים 

מפורטים ). חלק מהצעדים שננקטו IOM(לאומי -ןהביבשיתוף ארגון ההגירה 

: הסכם עם ממשלת תאילנד להבאת עובדים בענף החקלאות; הסכם עם ןלהל

-סיוני עם ממשלת סרייהסכם נ ;ממשלת בולגריה להבאת עובדים בענף הבנייה

 לנקה להבאת עובדים עונתיים בענף החקלאות. 

אין שינוי במדיניות ממשלת ישראל. מהגרי  קבע:ת יילשהקליטת מהגרי עבודה  .16

 להיות תכך ששהייתם מיועד ;עבודה מגיעים לישראל לתקופה קצרה ומוגבלת

ות . עצם ההגעה לישראל כעובד זר אינה מהווה לכשעצמה מסלול לתושבתזמני

 או לאזרחות. 
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: חיזוק היכולות הרגולטוריות לאכיפה 1פרק 
 אפקטיבית יותר של חוקי העבודה 

 1המלצה 
Invest in regulatory capacity and effectively enforce labour laws, including 
minimum wage legislation and employment conditions for Israeli and non-Israeli 
workers, this would require increased resources for the labour inspectors and the 
labour courts. 

להשקיע בחיזוק היכולות הרגולטוריות לאכיפה אפקטיבית יותר של חוקי העבודה, 

את החקיקה בנושא שכר מינימום ותנאי העסקה לעובדים ישראלים  ,ובכלל זאת

ולא ישראלים. כל אלה מצריכים הגדלה של המשאבים המוקצים לפקחי עבודה 

 .לעבודה הדיןולבתי 

         

לשמירה על זכויות  היא כלי חשובעבודה האכיפה משמעותית ויעילה של חוקי 

, אשר לרוב הם עובדים ים שכר נמוךהמשתכרלצמצום תופעת העובדים העובדים ו

, האכיפה תורמת לכך בלתי מקצועיים בעלי כוח מיקוח קטן מול המעסיק. נוסף

לחיזוק הכדאיות של בעלי פוטנציאל השתכרות נמוך להשתלב בשוק העבודה על פני 

כל זאת, כמובן מעבר לחשיבות הסתמכות על מערכת תשלומי ההעברה בלבד. 

 החוקים באשר הם.  של תםבאכיפהאינהרנטית 

של הרשויות לאכוף את חוקי העבודה באופן  ןהממשלה פועלת לחיזוק יכולת

אפקטיבי ולשיפור תנאי העבודה בפועל של כלל העובדים במשק ושל העובדים 

השינויים בתחומים אלה נובעים גם מיוזמות ממשלתיות וגם החלשים בפרט. 

 הסתדרות העובדים הכללית. בין הממשלה ובין מהסכמות 

עסוק תחילה נ מישורים השונים יפורטו להלן.מדיניות והפעולות ּבַ ההתפתחויות ּבַ 

באופן ספציפי נדון הגברת האכיפה של חוקי העבודה באופן כללי ולאחר מכן ב

 הדיןבתי  האכיפה בקרב העובדים הזרים. לסיום, נתייחס לפעילותם שלבהגברת 

 .לעבודה
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 רת האכיפה של דיני העבודההחוק להגב .1
 2011במטרה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה, אושר בכנסת בדצמבר 

קּודם בשיתוף פעולה בין הממשלה,  החוק .החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

תואם את המלצות ועדת הוא ארגוני המעסיקים והסתדרות העובדים הכללית ו

מתייחס לשינויי מדיניות הוא ו 2012בחודש יוני טרכטנברג. החוק נכנס לתוקף 

 בהיבטים הבאים:

 ים נגד מעסיקים פוגעניים ִמנהליהרשאה לפתיחה בהליכים  1.1
מטרת החוק להגברת האכיפה היא להגביר ולייעל את האכיפה של חוקי העבודה על 

נהלית על מעבידים ועל התראה ִמ לידי הנהגת הליך מנהלי להטלת עיצום כספי או 

מזמיני שירות,  עלם האחריות האזרחית והפלילית שירות וכן על ידי תיחּוהמזמיני 

 תוך התערבות בחוזה ההתקשרות בין מזמין השירות לבין המעביד.

האכיפה המהירה והיעילה יותר של חוקי העבודה מתאפשרת משום שלצורך הטלת 

אלא ברמת ההוכחה הפלילית ראיות עיצום כספי או התראה מנהלית לא נדרשות 

ומשום שהחוק קובע מועדים למתן החלטות, להגשת טענות  ות בלבדִמנהליראיות 

החלטות, תוך צמצום אפשרויות העל  םכנגד הטלת העיצום הכספי ולהגשת ערערי

 הערעור לבתי הדין לעבודה. 

ר של דיני האכיפה הפלילית בהפרות הבוטות והפוגעניות ביות מקד אתהכוונה היא ל

ים ִמנהליבאמצעות הכלים ה פחות העבודה, לצד טיפול מהיר ויעיל בהפרות חמורות

 ויזּכחמור רים את חוקי העבודה בשיטתיות ובאופן המפֵ  מעסיקיםהחדשים. כך, 

 ,אשר תתפנה לטפל בהם ,של מערכת האכיפה הפלילית יותר תיסודי התייחסותל

קלות יזכו לטיפול מהיר ומשמעותי באמצעות התראה רות עבֵ ואילו מעסיקים שעברו 

 והטלת קנסות במקרה הצורך.  מנהלית

 לה הם זקוקיםששינוי זה מאפשר למערך האכיפה להעניק ליותר עובדים את ההגנה 

דבר הטלת העיצומים הכספיים יפורסם יותר. ביעילות רבה ולאכוף את דיני העבודה 

 .(משרד התמ"ת) חר והתעסוקההמס ,באתר האינטרנט של משרד התעשייה

 –חלה עלייה משמעותית במספר כתבי האישום שהוגשו  2010-2007בשנים נציין ש

חלה  2011 . בשנת2010כתבי אישום בשנת  380-ל 2007כתבי אישום בשנת  81-מ

  מקרים. 283-ירידה, וכתבי אישום הוגשו ב
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הבחירה את  מבטאת 2011הירידה המסוימת בהגשת כתבי אישום בשנת כאמור, 

ה ובתיקים מהותיים בעת הגשת כתבי אישום. תיקים אלה ליּב עברותלהתמקד ב

עובדים, הפגיעה קשה בזכויות בעבריינים סדרתיים, מוגדרים כמקרים העוסקים ב

מרובות וכיוצא בזאת.  עברותביצוע ב ,משקעל הבעלי השלכה רוחבית בנושאים 

 עברותפעמי שתוקן, -חדהמהוות כשל  עברותקלות יותר, כמו  עברותבמקרים של 

 עמדואם החשודים  ,אישום בהתראהההמרת כתב בעלות אופי טכני וכדומה, נבחנה 

 דרכם. תיקנו אתוצבו להם וההתנאים ש בכל

תסייע למקד , 2012ביוני  ,לתוקףכניסתו של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 

 ואילו ה ובתיקים מהותייםלקאבסביותר החמורות  עברותכתבי האישום ב את

 קלות יותר לא יטופלו במסגרת ההליך הפלילי.  עברות

לרבות  ,מזמיני שירות ופלילית של נהליתמִ אחריות אזרחית,  1.2
 אחריות אישית

הניקיון, השמירה, האבטחה וההסעדה  מיעל מזמיני שירות בתחוהחוק קובע כי 

יישאו כך ש תנאים מסוימים,, בהתקיים ופלילית מנהלית אחריות אזרחית,תוטל 

 המזמין. המועסקים בחצרותעובדי קבלן זכויותיהם של באחריות על פגיעה ב

שבחצרם נפגעים  ,ומנהליהם (כולל המדינה) רוכשי שירותיםהמשמעות היא ש

אותם עובדים מהתחומים שצוינו לעיל, יישאו באחריות על הפגיעה בעובדי הקבלן ש

ות את מזמין השירות על לשּפ ינתן האפשרותלא תקבלן לחברת ה הם מעסיקים.

 עיצום כספי המוטל עליו.

 את לתבוע זכות לעובד השירות ומעניק על מזמין כספי עיצום הטלת מאפשר החוק
נגד מזמין  אישום כתבלהגיש מאפשר החוק  כמו כן,אזרחי.  במשפט השירות מזמין

 בכל אחד העובד הואשם באותה עברה. את המעסיק השירות בתנאי שהקבלן
 עובדי של זכויות קיומן לבדיקת שפעל שירות למזמין הגנות ניתנות מהתחומים

ההגנות האמורות ניתנות כל עוד לא חתם מזמין  .הקבלן, בהתאם להוראות החוק

 השירות על חוזה שאינו מבטיח עלות שכר מינימלית לעובדים ("חוזה הפסד").

שאינו מבטיח עלות שכר ד הפסחתם על חוזה שירות אשר מזמין , לכך נוסף

חוזה וכך גם מנכ"ל הפלילית בשל החתימה על  באחריותיישא לעובדים מינימלית 

 מינימליתקנות שיקבעו תעריף שכר  . לצורך כך יותקנושל תאגיד שהוא מזמין שירות

ות את מנהלו הכללי ּפלׁש יוכלמעביד שהוא תאגיד לא  .בענפי השירות שצוינו לעיל

 .עיצום כספישכנגדו הוטל 
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 תיקון חוק עסקאות גופים ציבוריים 1.3
התיקון שהוכנס לחוק עסקאות גופים ציבוריים קובע כי מעבר לאי תשלום שכר 

מינימום והעסקת עובדים זרים שלא כדין, גם הפרה של הוראות חוק רבות נוספות 

ציבורי  רה על החוק. כמו כן, קובע החוק כי גוףהנוגעות לתנאי העבודה היא בגדר עבֵ 

בעסקה לקבלת שירות  אבטחה והסעדה, ניקיון, שמירהלא יתקשר עם ספק שירותי 

, או שבתקופה זו עברותהשנים האחרונות ביותר משתי  3אם הספק הורשע במהלך 

 הפרות המהוות עברה.  6-הוטלו עליו עיצומים כספיים בשל יותר מ

 הל כללי ברשות ציבוריתאחריות מנַ  1.4
ניתן יהיה להעמיד לדין פלילי את המנכ"ל של משרד ממשלתי או  כיהחוק קובע 

הפרת  בגין יחידת סמך שאינה תאגיד, בכפוף לאישור היועץ המשפטי לממשלה,

, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן למילוי עברותחובתו לפקח על מניעת הפרות ו

  :הבאיםמקרים ב ההעמדה לדין תתבצע משמעת. עברותגם  אלה יהוו עברות. חובתו

בכפוף לכך שקיבל התראה ולא פעל לתיקון ההפרה במועד  ,הפרות בידי מעביד .א

 שנקבע בהתראה.

בכפוף לכך שקיבל התראה ולא פעל לתיקון  ,הפרות בידי מזמין השירות .ב

 ההפרה או לביטול החוזה ולחילוט ערובה.

שעת וי של לפחות בשוֹ   ,חתימת חוזה שאינו מבטיח עלות שכר מינימלית .ג

 עבודה כפי שנקבע בתקנות. 

 מוסמךעבודה בודק שכר  1.5
החוק קובע יצירת עיסוק חדש של "בודק שכר מוסמך" באמצעות מתן תעודת הכרה 

בדיקות  . עיסוק זה נועד לאפשר למעסיקים המעוניינים בכך לבצעהתמ"תממשרד 

ובכך  התאמת תנאי העבודה בפועל של העובדים לדיני העבודה,תקופתיות לעניין 

פי חוק. כלי זה גם יאפשר למעסיקים -יסייע למעסיקים לקיים את חובותיהם על

בסעיפים  ןשצויואחריותם להן, כפי  להתגונן מפני טענות בגין הפרת זכויות עובדים

 הקודמים. 

במהלך החודשים הקרובים יותקנו תקנות לגבי ההכשרה הדרושה לבודק שכר 

, כללי ניגוד עניינים, תוכן הבדיקות, אופן מוסמך, אופי הבחינות לקבלת התעודה

עריכת הבדיקות וכדומה. רשימת בודקי השכר המוסמכים תפורסם באתר 

 . משרד התמ"תהאינטרנט של 
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הגדלת הגברת האכיפה במסגרת החלטת הממשלה על . 2
  ושיעור התעסוקה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה

עדת טרכטנברג, על צעדים , בהתאם להמלצות ו2012הממשלה החליטה בינואר 

בנושא  4193נוספים להגברת האכיפה של חוקי העבודה, כחלק מהחלטת הממשלה 

. צעדים אלה נועדו ושיעור התעסוקה הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה

בהמשך לאישור החוק להגברת האכיפה  ,להגברה ולייעול של אכיפת חוקי העבודה

להחלטת הממשלה ובמסגרת הסכם בנושא עובדי בהמשך כמו כן, . של דיני עבודה

, הוחלט על 2012קבלן בין הסתדרות העובדים הכללית והממשלה מחודש פברואר 

צעדים נוספים בהמשך להחלטת הממשלה. הצעדים עליהם הוחלט במסגרת החלטת 

  :הממשלה ובמסגרת ההסכם הנ"ל מפורטים להלן

0Fבודהכוח האדם המוקצה לאכיפה של חוקי עהגדלת  2.1

1 
שנתי לתגבור כוח האדם הפועל בתחום -מתווה רבלפי החלטת הממשלה, יגובש 

לכלים הפליליים, את הכלים  יביא בחשבון, נוסף . מתווה זהחוקי עבודה אכיפת

של החוק להגברת  עם כניסתו משרד התמ"תים והאחרים שיעמדו לרשות ִמנהליה

 .2012ביוני  ,לתוקף האכיפה

ובמסגרת הסכם בנושא עובדי קבלן בין הסתדרות בהמשך להחלטת הממשלה 

תקנים  120הוחלט על הוספת  2012העובדים הכללית והממשלה מחודש פברואר 

תקנים בשנת  60  :למינהל האכיפה וההסדרה לצורך טיפול באכיפת זכויות עובדים

 .2013נוספים בשנת תקנים  60-ו 2012

תקנים  38-ו רגילים תקנים 10מינהל ההסדרה והאכיפה להתווספו  2010משנת 

 107-תקנים ו 102יש במינהל כך שכיום  ;לסטודנטים העובדים בהיקף משרה חלקי

תקנים למערך זה  120הוספת לפיכך,  .סטודנטים לצורך הפעלת מערך הפיקוח

  צעד משמעותי להגברת האכיפה של חוקי העבודה בישראל. היאבשנתיים הקרובות 

המיועדות משרות המספר בין העובדים לבין מספר  תוספת התקנים תעמיד את היחס

זאת לעומת  ;2013עובדים בשנת  11,000לכל  אחדתקן בישראל על למערך האכיפה 

ידי ארגון -. יחס זה דומה ליחס המומלץ על2007עובדים בשנת  40,000תקן אחד לכל 

                                                      
כולל כוח אדם המוקצה לאכיפה פלילית ומנהלית ואת המערך התומך (הכולל למשל  1

  טיפול בפניות, הטלת קנסות וכדומה) במינהל האכיפה וההסדרה.
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 10,000) למדינות מפותחות, אשר עומד על תקן אחד לכל ILO(לאומי -ןהביהעבודה 

טוב יותר מהיחס הקיים במדינות מפותחות רבות, כגון ארה"ב,  אהועובדים ו

 גרמניה, ספרד ודרום קוריאה.

אכיפה עורך גם פעולות הסברה הסדרה והנהל היִמ נציין שמעבר לתקני כוח האדם, 

פרויקט לשילוב  2010בשנת נהל מיהיזם  במסגרת זאתבאמצעות מתנדבים. 

 אשר ,ההסברה בתחום אכיפת חוקי העבודה במגזר הערבימתנדבים בפעילות 

 20ערכו  2011שנת במאופיין ברמת מודעות נמוכה יחסית להוראות חוקי העבודה. 

איש, כולל בני נוער בבתי ספר  6,000-כבפני  מתנדבות מהמגזר הערבי פעולות הסברה

 בתי עסק. 200-וביקרו בכ

 מיקוד האכיפה בעובדים בשכר נמוך  2.2
על כוונתו למקד את מרב מאמצי  התמ"תגרת החלטת הממשלה הודיע שר במס

ם של עובדים בשכר נמוך, ובכלל זה קבלני המעסיקי שלהאכיפה בהפרות חוק 

 ם של עובדים זרים. השירותים ומעסיקי

, בהמשך להחלטת הממשלה ובמסגרת הסכם בין הסתדרות העובדים לכך נוסף

, הממשלה, הוחלט כי 2012הכללית והממשלה בנושא עובדי קבלן מחודש פברואר 

תיתן מענה לפניות טלפוניות מצד עובדי קבלן המועסקים  "ח,רו משרד באמצעות

גשת ידי הממשלה. המוקד ישמש לבירור זכויות ולה-במסגרת קניית שירותים על

 תלונות בנוגע לתנאי ההעסקה.  

 שיתוף מידע בין רשויות ממשלתיות  2.3
אלו, תיבחן  ייעול האכיפה נגד מפרי זכויות עובדים ובמטרה להגן על זכויות לצורך

משרד האפשרות לשיתוף מידע בין רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי לבין 

השונים הכרוכים בשיתוף . בחינה זו תכלול עבודת מטה לבדיקת ההיבטים התמ"ת

 המידע, ובכלל זאת בחינה של ההיבט המשפטי.

 אדם ידי קבלני כוח-תיקון חוק העסקת עובדים על. 3
במסגרת השינויים באכיפה הכללית של חוקי עבודה, ניתן דגש מיוחד לאכיפה בקרב 

, ננקטו גם צעדים ספציפיים לעילצעדים שכבר פורטו מלבד ה. כוח אדםעובדי חברות 

 לקבוצה זו. נוגע ב
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כך  ;וניקיוןעל חברות שמירה, אבטחה  חלה חובת רישויהו 2010החל מינואר 

תה יפלילית. זאת בנוסף לחובת הרישוי שהי עברה היא רשיוןשפעילות חברה ללא 

חייב קבלן השירות  ,רשיוןקבלן כוח אדם. כחלק מתנאי קבלת ה עבורקיימת 

חובת הרישוי מאפשרת בתחומים הללו להפקיד ערובה לשם הבטחת זכויות עובדיו. 

להבטיח את זכויות העובדים בחברות אלו,  משרד התמ"תואכיפה ב מינהל הסדרהל

 ו שלביטולאת אשר עלולה לגרור  ,רשיוןידי אכיפה מנהלית על תנאי ה-אם על

לשם קיום ההתחייבויות של קבלן השירות כלפי  ואם על ידי חילוט הערובה רשיון,ה

דבך נוסף בהגנה על זכויות במידה ונמצא כי הפר את חובותיו. מדובר בנ ,עובדיו

 עובדים חלשים. 

 ,בשפתם של העובדים לפרסם במקום העבודה הודעה בולטתהמעסיקים מחויבים 

אם , ירורמהם הליכי הבו שתופנה לעובדי הקבלן ותיידע אותם למי עליהם לפנות

 .זכויותיהם מכוח דיני העבודה מופרות

החל מינואר כך ש ;פלילית חדשה עברה, במסגרת התיקונים לחוק, נקבעה זאת ועוד

בתחומי השמירה, מזמין שירות אשר התקשר עם קבלן המספק שירות  2012

  לשם עיסוק זה צפוי להעמדה לדין. רשיוןאינו מחזיק בהאבטחה והניקיון אך 

 הסכמים קיבוציים . 4
 להגברת אכיפת זכויות עובדים בענף השמירה הסכם קיבוצי 4.1

בנוגע להגברת האכיפה של זכויות העובדים  ,הסכם קיבוצי ראשון מסוגו בישראל

ארגון בין הסתדרות העובדים הכללית לבין ה 2011נחתם ביוני  ,בענף השמירה

שכן זו הפעם  ;דופן מדובר בצעד יוצא. הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה

 .סמכות אכיפה להסתדרות, כארגון עובדיםהסכם קיבוצי מקנה  ההראשונה שב

ועדת אכיפה שבה חברים נציג ההסתדרות, נציג ארגון  הוקמה ,לפי ההסכם

אישור כל מעסיק החבר בארגון חייב להגיש לוועדה  המעסיקים ורואה חשבון חיצוני.

בחובות של החברה מתייחס לעמידה אשר ני, רואה חשבון חיצו ידי-עלהחתום שנתי 

  ובתשלומים לעובדים בשנה החולפת.

, לראשונה בישראל תערוך ועדת האכיפה, שבה חברים גם נציגי ארגון לכך נוסף

העובדים, ביקורת מדגמית שנתית ותציג את הממצאים למעסיקים. המעסיקים יהיו 

חתום  תצהירנמצאו כאלה, באמצעות אם  חייבים לדווח לוועדה על תיקון הליקויים
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רואה חשבון חיצוני, המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל ביצוע תשלום  ידי-לע

   רטרואקטיבי לכל העובדים שזכויותיהם הופרו, לרבות עובדים לשעבר.

ההסכם בין ארגון המעסיקים לארגון העובדים קובע עוד כי על המעסיקים לצרף 

פעמיים בשנה, וכן ליידע את  זכויות העובדיםעל דע חוזר מילתלוש המשכורת 

 פעמי על תנאי ההסכם הקיבוצי עצמו. -חדהעובדים באופן 

  הסכמים קיבוציים בנושא תנאי העסקה של עובדי קבלן 4.2
מערך האכיפה של חוקי העבודה נרשמה התקדמות גם בכל יש לציין שלצד שיפור 

ובדי קבלן. שני הסכמים משמעותיים הנוגע להסדרה ולשיפור בתנאי ההעסקה של ע

בעקבות משא ומתן בין כפי שצוין קודם לכן,  ,2012בנושאים אלה נחתמו בפברואר 

הסתדרות העובדים הכללית ללשכת  הסתדרות העובדים הכללית לממשלה ובין

 התיאום של הארגונים הכלכליים (מעסיקים פרטיים).

 הסכם בין הממשלה להסתדרות העובדים הכללית   

תנאי העסקתם של עשרות אלפי עובדי את במטרה לשפר משמעותית את שכרם ו

הניקיון והשמירה בהתקשרויות של המדינה, תוך שמירה על מבנה ההעסקה במשק 

וגמישותו, הגיעו הממשלה והסתדרות העובדים הכללית להסכם בנושא העסקת 

.2012עובדי קבלן בפברואר  1F

מעבר לצעדים בתחום אכיפת חוקי העבודה שצוינו  2

תנאי ההעסקה של עובדי השמירה והניקיון במגזר שיפור גם בההסכם , עוסק לעיל

 ובתוך כך גם להיבטים הבאים: ,הציבורי

השכר המינימלי המשולם לעובדי השמירה והניקיון במגזר הציבורי על  שכר: .א

יעודכן בהתאם לתוספות  . השכרח"ש 4,500-ידי ספקי השירותים יעלה ל

ביום  1%-ו, 1.1.2013ביום  2.25%שבהסכמי המסגרת במגזר הציבורי (

1.7.2013 .( 

ישופרו התנאים הסוציאליים של עובדי הניקיון והשמירה  תנאים סוציאליים: .ב

במגזר הציבורי המועסקים על ידי ספקי השירותים באמצעות הפרשת קרן 

במגזר הציבורי), מתן שי לחג י ברהמ(הגובה  10%השתלמות בשיעור של 

בהתאם לתשורות המחולקות לעובדי המדינה, הגדלת דמי ההבראה, הגדלת 

עובד), ההפרשות יהיו על שכר בסיס  1%מעביד,  1%יה (יההפרשות לפנס

                                                      
עקרונות בין שר ההסכם טרם נחתם ההסכם הקיבוצי שאמור להיות מנוסח על סמך  2

 יושב ראש ההסתדרות.האוצר ל
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ה מהיום הראשון לעבודה וארוחות מסובסדות יושעות נוספות, זכאות לפנסי

 קבועים.בהם קיים הסדר שכזה לעובדים השבמקומות 

לעודד הצטיינות בעבודה, יינתן אחת לשנה מענק לעובדים  כדי מענק מצוינות: .ג

 מצטיינים, בהתאם לאמות המידה שיקבע מזמין השירות. 

הסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים להסתדרות העובדים 
 הכללית

של שכת התיאום בין לבין הסתדרות העובדים הכללית לההסכם הקיבוצי שנחתם 

נועד לשפר את תנאי  , אשר מייצגת את המעסיקים הפרטיים,הארגונים הכלכליים

 ההעסקה של עובדי קבלן במגזר הפרטי בהיבטים הבאים:

מעסיק לא יעסיק עובד של  :עובדי ניקיון ועובדי ליבהשל העסקה ישירה  .א

שעות ומעלה,  170קבלן שירותים בתחומי הניקיון בהיקף משרה חודשי של 

חודשים רצופים. כמו כן, מעסיק לא יעסיק עובד  9במשך תקופה העולה על 

בליבת התפקידים של  ואשהמקצוע בשל קבלן שירותים בתפקיד או 

קרה של העסקה חודשים רצופים. במ 9המעסיק, במשך תקופה העולה על 

של במשך תקופה העולה על התקופות האמורות, ייחשב העובד כעובד 

 .החודשים 9המעסיק בתום 

תנאי העבודה : לתנאי העובדים במקום העבודההשוואת תנאי העבודה  .ב

במקום עבודה יחולו גם על העובדים של בהעסקה ישירה החלים על עובדים 

, בהתאמה, בין היתר, לסוג שירותים המועסקים באותו מקום עבודההקבלן 

 העבודה ולוותק בעבודה אצל המעסיק בפועל.

 אכיפת חוקי העבודה בקרב עובדים זרים. 5
 - יש שני גופים העוסקים באכיפה בקרב אוכלוסיית העובדים הזרים משרד התמ"תב

זכויות עובדים זרים מינהל ההסדרה והאכיפה העוסק באכיפה פלילית, והממונה על 

קת באכיפה אזרחית. במשרד הפנים פועלת רשות האוכלוסין וההגירה, העוסבעבודה 

ופלילית של  ִמנהליתאשר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובדים זרים ולאכיפה 

, כפי שיפורט בהמשך. ההתקדמות בתחום אכיפת חוקי עברותמספר מצומצם של 

 העבודה בקרב עובדים זרים תוצג להלן. 
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 והאכיפהמינהל ההסדרה  5.1
פלילית  ההאחריות לאכיפ 2010לחוק עובדים זרים, הועברה ביוני  12במסגרת תיקון 

יחידת הסמך לעובדים זרים מ עבודה כלפי אוכלוסיית העובדים זריםהחוקי של רוב 

 הוקצו לאגף זאת,לטובת  למינהל ההסדרה והאכיפה שבמשרד.  משרד התמ"תב

בשלבי  יתר המשרותו משרות 11כיום מהן מאוישות , ייעודיות משרות 16 האכיפה

, לעילאכיפה כפי שצוין ההתקנים שיתווספו למינהל לצורך  120, מתוך כמו כןגיוס. 

 עבודה בקרב אוכלוסיית העובדים הזרים.הלאכיפת חוקי גם נוספות יוקצו משרות 

ק בניגוד לחוו העסקה ללא היתרהקשורות ב יצוין שהאחריות לאכיפה של עברות

חובת הועברה לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. כמו כן,  הכניסה לישראל

לעובדים זרים נמצאת באחריות  מעסיק לספק ביטוח רפואי ומגורים הולמיםה

אכיפה. בדרך כלל, ההסדרה והמשותפת של רשות האוכלוסין וההגירה ושל מינהל 

לוות לעברת העסקת עובד נאלה אם הן  עֵברותרשות האוכלוסין וההגירה מטפלת ב

 עֵברותאם הן נלוות ל עברותאכיפה מטפל בהסדרה וה, ואילו מינהל הזר שלא כדין

 בסמכות שני המשרדים לבצע אכיפה. אלו עומדות באופן עצמאי,  רותעבֵ כאשר שכר. 

עבודה כלפי אוכלוסיית העובדים החוקי מועד קבלת האחריות לאכיפה של רוב ִמ 

לבניית מערך אכיפה בתחום זה, תוך שיתוף פעולה עם הממונה על , פעל האגף זריםה

 מנהל זכויות עובדים זרים במשרד ועם רשות ההגירה במשרד הפנים. כמו כן, האגף

 . םממשלתיים רלוונטיי-ממשלתיים וחוץ-מגעים עם גופים פנים

אגף ביקורות לעניין בדיקת שכר ותנאי העסקה של ה ערך במסגרת פעולות האכיפה

, אז החלה פעולת האגף 2010על בסיס תלונות שהתקבלו. מאמצע שנת  בדים זריםעו

תיקי חקירה  87-, הסתיים הטיפול ב2011בתחום העובדים הזרים, ועד לסוף שנת 

 תיקי חקירה בענפים אחרים.  63-בענף הסיעוד וב

 זכויות עובדים זרים בעבודההממונה על  5.2
זכויות פעילות הממונה על  2010מוסדה ביוני  לחוק עובדים זרים, 12במסגרת תיקון 

מכוח סמכויות  עד למועד זה התבצעהאשר  משרד התמ"תב עובדים זרים בעבודה

גדר  למשרה זו והורחב חוקית הגושפנקבלבד. במסגרת זאת ניתנה  ותִמנהלי

 סמכויותיה.

ממונה יפעל כלפי מעבידים, מעסיקים בפועל ומתווכי כוח אדם כי ה החוק קובע

לאכיפת זכויות העובדים הזרים לפי דיני העבודה ולקידום ההכרה בזכויות אלה. 

 : מפורטים להלןשל הממונה כפי שנקבעו בחוק ים עיקריהמישורי הפעילות  תארבע
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 בעבודה עובדים זריםזכויות בנושא  הסברה .א

לאחר מכן הפניית ממצאי הבירור לאכיפת הרשויות קבלת תלונות ובירורן ו .ב

 נטיותווהממשלתיות הרל

 בעבודה עובדים זריםזכויות של  תןהסדר השתתפות בקביעת מדיניות לגבי .ג

לרבות בהליכי תביעה  ,בעבודה זכויות עובדים זריםאכיפה אזרחית של  .ד

 הליכי גישורבאזרחיים ו

זכויות  שלאכיפה אזרחית חשוב לציין שסמכות מרכזית שניתנה לממונה היא 

בעבודה בדרך של הצטרפות להליכים משפטיים המתנהלים בנושא או  עובדים זרים

היא לוודא כי במקום  ,של מתן סמכות זוהליך עצמאי. המטרה  ה שלבדרך של יוזמ

העובדים  ידי-לעל פי דיני עבודה לא נשמרות ולא נאכפות עהעובדים זכויות שבו 

אכן  הזכויותשלמדינה יש אינטרס לוודא  ,ה מאורגנתכפרטים או כקבוצ ,עצמם

כוח נגד לכוח שוק שלילי המאפשר המדינה מהווה  במקרים אלה, .מתקיימות

 העסקה מתוך אי קיום הזכויות. 

היות שהליך תביעה אזרחי שבו המדינה תובעת את האזרח אינו הליך מקובל 

לצורך קביעת נהלים עבודת מטה  2011במערכת המשפט בישראל, נערכה בשנת 

ליישום סמכות הממונה להגשת כתבי תביעה אלה. במסגרת הדיונים בנושא נקבע, 

תבי התביעה יופנו לקבלת אישור בתיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, כי ּכִ 

במסגרת  ןקודם לכ למיצוי הענייןבכפוף מיוחד ממשרד המשפטים.  אישור זה יינתן 

 .כחוק בנושאים הנדונים שננקטאו פלילי  ִמנהליהליך 

להקמת ועדה  2012הוראות החוק, פועלת הממונה מראשית שנת על פי , זאת ועוד

מקרים שבהם ראוי כי המדינה תפעל להגשת כתבי תביעה מייעצת אשר תמליץ על 

 ה. קיבוצית לתביעאו  אזרחיים מתוך כלל המקרים שבהם יש עילה פרטית

 4נגד מעסיקי עובדים זרים. מתוך  תבי תביעה כ 4ידי הממונה -הוכנו על 2011בשנת 

ברשות  נהליתִמ הועברו, החל מהמחצית השנייה של השנה, לאכיפה  3 המקרים, 

ההגירה במשרד הפנים. כתבי התביעה יוגשו לבית המשפט לאחר מיצוי הליכים 

אחרים שהמדינה מוסמכת לבצע נגד המעסיקים וכן בכפוף לקבלת אישור ממשרד 

ין, כי כתבי התביעה שהוכנו עוסקים במקרים קיצוניים של הפרת המשפטים. יצו

ידי מעסיקים המנצלים את חולשתם של -זכויות של עובדים זרים בעבודה על

 העובדים. 
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 ופלילית, פועלת הממונה לקיום נהליתִמ אכיפה אזרחית או הפניה לאכיפה מלבד 

מסוג הליך  .מתאפשר הדברשבהם במקרים הנילון ובין גישור בין המתלונן של הליך 

ומגדיל את המודעות הן של העובד  אפשר אכיפה של זכויות העובד הזר בעבודהמ זה

 והן של המעסיק לזכויות אלו. 

מהן  250-ולמעלה מ ,התקבלו במשרד הממונה מאות פניות ותלונות 2011בשנת 

קו עס 50%-, כ2011התלונות שנבדקו בשנת  120הועברו להמשך טיפול ובירור. מבין 

-וכ מתן זכויות סוציאליות נלוות לשכר-איעסקו ב 30%-באי תשלום שכר עבודה, כ

נערך בירור מעמיק של  במרבית המקרים. הפרות של חוק הגנת השכרב עסקו 20%

נטי מהנילון או מגורמים וומידע רל תבחוק לקבל הקבועותה לפי הסמכויות ייהפנִ 

לאכיפה מנהלית  ורובן המכריע של התלונות הועבר אחרים בנוגע למתלונן ולתלונתו.

 ו/או פלילית. 

גורמי האכיפה, מתבצע מעקב אחר ההליכים  ם שללאחר הפניית התלונות לטיפול

מאמצים לשיפור ים שכיום נעהננקטים ונבחן הצורך בנקיטת ההליכים האזרחיים. 

גופים המעקב אחר הטיפול בתלונות ולהידוק שיתוף הפעולה והתיאום בין ה

אשר  ,האוכפים. במסגרת זו הסתיים לאחרונה אפיון למערכת מחשוב תומכת

תאפשר ממשק בין המערכות של הגופים הרלוונטיים לצורך יצירת תיק מקרה 

 אלקטרוני משותף לכלל הגופים. 

ולשם קבלת  בעבודה יםהזר יםזכויות העובד לצורך קידום פעילות ההסברה בנושא

אתר אינטרנט ייעודי. תהליך הנגשת  2010הוקם בשנת  ,תלונות על הפרת זכויות

וממוצע  ,2012שפות הסתיים במחצית הראשונה של שנת  11-האתר למשתמשים ב

מקדמת הממונה פעילות הסברה תוך  ד בבדב. 35הכניסות לאתר ביום עומד על 

, עובדים ארגונים לא ממשלתייםפגישות עם למשל,  ,שימוש במגוון אמצעים נוספים

פרסום  ;על נושאים שונים בתחום זכויות עובדים זרים בעבודההרצאות  ;סיקיםומע

 עלוני מידע ועוד. 

סיון והידע שנצבר בפעולת הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה משמש יהנ

המסדירה את העסקת העובדים הזרים במסגרת דיני העבודה בפעילות המערכת 

 ות, ועדות הכנסת ועוד.  משרדי-, כמו ועדות מקצועיות ביןבישראל

 רשות האוכלוסין וההגירה 5.3
, בגין הפרות של  ִמנהליים, ובכלל זה להטלת קנסות הרשות פועלת לאכיפה פלילית

או בניגוד לתנאי ההיתר שניתן למעסיק או  ,האיסור להעסיק עובד זר ללא היתר כדין
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העבודה של העובד, וכן לגבי חובת מעסיק לספק מגורים הולמים  רשיוןלתנאי 

 וביטוח רפואי כדין.

-קנסות מנהליים בסכום של כ 1,563תיקי חקירה והוטלו  1,887נפתחו  2011בשנת 

. בשנה זו 321על עמד מספר כתבי האישום שהוגשו נגד מעסיקים . ח"שמיליון  17

. בשל השינויים ח"שמיליון  10.7על  וסכום גזרי הדין עמד מעסיקים 178 הורשעו

נתונים אלה בין בחלוקת סמכויות האכיפה בין הגופים השונים לא ניתן להשוות 

 לנתוני השנים הקודמות. 

ם של הכן, ברשות ההגירה הוקמה לאחרונה מחלקה המטפלת בשלילת היתרי-כמו

, בשנת מעסיקי עובדים זרים במקרים של הפרות חמורות של חוקי העבודה. עד כה

זימונים לשימוע למעסיקים לקראת קבלת החלטה על שלילת  15נשלחו  2012

  .יינםנבעתרים, ובתקופה הקרובה יתקבלו החלטות יה

 בתי הדין לעבודה. 6
בשנים האחרונות נוטה בית הדין לעבודה להחמיר בענישה במקרים של הפרה חמורה 

של חוקי גברת האכיפה החוק להשל דיני העבודה ובנושאים עקרוניים. כאמור, 

בהם שיעביר לטיפולו של בית המשפט בעיקר תיקים מסוג זה  2011העבודה מדצמבר 

 14-שופטים ו 59 2011נדרשת אכיפה מחמירה. בבית הדין לעבודה כיהנו בשנת 

 . 2008רשמים בשנת  12-שופטים ו 56רשמים, לעומת 

כי מספר התיקים שנפתחים בבית הדין לעבודה נמצא במגמת ירידה  ,עולה 1 מלוח

 עלה אך  ,2009לעומת שנת  2010. מספר התיקים שנסגרו פחת בשנת 2009משנת 

מלאי התיקים התלויים ועומדים בבתי ל, ו. בסך הכ2011באופן משמעותי בשנת 

 . 2009-לרמתו ב 2011, אך שב בשנת 2009לעומת שנת  2010עלה בשנת  המשפט

יש לציין שמשך הזמן הממוצע לטיפול בתיק במערכת בתי הדין לעבודה עמד בשנת 

. שינוי זה נובע, לפחות בחלקו, 2007חודשים בשנת  8חודשים, לעומת  11על  2011

של תיק המטופל במערכת. לפי ההגדרה החדשה,  ִמנהליתמשינויים בהגדרה ה

זמן קצר יחסית, אינן נחשבות  בקשות להליכים שונים, אשר מסתיימות לרוב בתוך

 כתיק העומד בפני עצמו אלא כחלק מהתיק העיקרי הרלוונטי לעניין.  
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התלויים : מספר התיקים שנפתחו, מספר התיקים שנסגרו ומספר התיקים 1לוח 
 2011-2009דין לעבודה בשנים ועומדים בבתי ה

 מלאי התיקים תיקים שנסגרו תיקים שנפתחו שנה
2009 54,771 54,834 42,640 

2010 50,227 52,120 46,257 

2011 48,788 55,044 42,240 
 . ירושליםחצי שנתי דוחמערכת בתי המשפט בישראל, . 2012מקור: הנהלת בתי המשפט. 

עולה שמספר התיקים בנושא דיני עבודה שנפתחו באגף לסיוע משפטי  2מלוח 

במשרד המשפטים, המספק ייעוץ משפטי חינם, נמצא במגמת עלייה. גם אחוז 

-ל 2009בשנת  2.8%-מהתיקים הללו מכלל התיקים שנפתחו בבית הדין לעבודה עלה 

 . 2011בשנת  3.9%

ומספר התיקים שנפתחו באגף : מספר התיקים שנפתחו בבית הדין לעבודה 2לוח 
 2011-2009לסיוע משפטי בנושא דיני עבודה בשנים 

 
 שנה

 תיקים שנפתחו בבית 
 הדין לעבודה

תיקים שנפתחו באגף 
לסיוע משפטי בנושא 

 דיני עבודה

אחוז תיקי הסיוע 
שנפתחו מכלל 

 התיקים שנפתחו
2009 54,771 1,542 2.8 

2010 50,227 1,738 3.5 

2011 48,788 1,900 3.9 

 מקור: בית הדין הארצי לעבודה
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 הכוון התעסוקתי: חיזוק יכולות שירותי ה2פרק 
וההכשרה והרחבה של מדיניות פעילה אפקטיבית 

 בשוק העבודה

 2המלצה 
Invest more in the capacity of employment and training services, and the 
expansion of effective active labour market policies. Requirements for the 
extension of the Wisconsin Programme include: a clear allocation in roles for 
public and private employment services; competition within markets; and a 
profiling system which allows differentiating fee payments to providers in line 
with client needs. 

להשקיע יותר בשירותי ההכוון התעסוקתי וההכשרה ובהרחבה של מדיניות פעילה 

אפקטיבית בשוק העבודה. הדרישות לצורך הארכת תכנית ויסקונסין כוללות: 

הקצאת תפקידים ברורה בין שירותי תעסוקה פרטיים וציבוריים; תחרות בתוך 

ת פרופיל המאפשרת תשלומים דיפרנציאליים לספקים שווקים; מערכת ליצירה

 רכי הלקוחות. ולפי צ

         

לאוכלוסיות עם  נוגעבהמדיניות הפעילה בשוק העבודה, במיוחד  ה שלחיזוק והרחב

שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה, עומד במרכז סדר היום של ממשלת ישראל 

 אחד העבודה היא בשוק ההשתתפות שיעור הגדלתבמדיניותה כלפי שוק העבודה. 
 והקטנת העוני צמצום לשם והן במשק הצמיחה הגדלתשם ל הן המרכזיים הכליםמ

בפרק זה נתייחס למדיניות ולפעילויות הכלליות של  הפערים בטווח הארוך.

הממשלה בתחומים הרלוונטיים ולמדיניות ולפעילויות המיוחדות ביחס לאוכלוסיות 

  2F3.עם שיעור השתתפות נמוך

                                                      
חינת מדיניות הממשלה בתחום התעסוקה. הממשלה הקימה ועדה לב 2009בשנת  3

וכללו והתיחסו לכל ההיבטים הנוגעים לקידום  2010המלצות הוועדה הוגשו ביוני 
השתתפות רחבה יותר בשוק העבודה. בנוסף, הוועדה המליצה על יעדים כמותיים 

 קונקרטיים להגדלת ההשתתפות של קבוצות אוכלוסייה עם שיעור השתתפות נמוך. 
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הממשלתית על המדיניות הפעילה בשוק העבודה לפי הגדרות  של ההוצאהה תבחינ

במונחים  2008בהוצאה מאז  ח"שמיליון  94מצביעה על עלייה של , OECD-ה

, ההוצאה כאחוז מהתמ"ג ומתקציב המדינה פחתה 3כפי שעולה מלוח אך  3F4.ריאליים

לשילוב בעבודה של מקבלי  "אורות לתעסוקה"תכנית הבהקשר זה נציין שמעט. 

 וטרם 2010, המוכרת גם כתכנית ויסקונסין, הופסקה באפריל גמלת הבטחת הכנסה

 2010 ביולי התקבלה זה בענייןממשלה היושמה בפריסה ארצית, על אף שהחלטת 
 ). 2002(החלטה 

, בהתאם ההוצאה הממשלתית על המדיניות הפעילה בשוק העבודה: 3לוח 
(מיליוני  2011עד  2008לפי סעיפי הוצאה נבחרים,  ,OECD-להגדרות ה

 )2011, במחירי ח"ש
 2011* 2010 2009 2008 סעיף הוצאה

 1,740.0 1,703.6 1,702.3 1,646.1 סך הכול

 732.6 721.6 664.1 618.6 הכשרה מקצועית**

 160.6 162.9 158.5 159.2 שירות התעסוקה

 303.2 292.0 390.5 363.3 עידוד תעסוקה**
 11.8 84.2 135.9 158.1 מזה: מהל"ב/אורות לתעסוקה   -

 133.5 125.4 110.3 113.6 מענק בעבודה מועדפת לחיילים משוחררים  - 

 246.6 244.1 243.9 255.8 עידוד תעסוקת עולים

 256.8 244.8 211.3 217.4 עידוד תעסוקת מוגבלים

 40.2 38.3 34.0 31.8 סיוע ביזמות ובהקמת עסק ואחר
 0.20 0.20 0.21 0.21 שיעור מהתמ"ג (אחוזים)

 0.50 0.51 0.52 0.51 שיעור מביצוע תקציב המדינה (אחוזים)
** למעט תכניות ייעודיות לעידוד תעסוקת עולים ואנשים עם  אינם סופיים 2011* נתוני 

 מוגבלות
הביטחון, הלשכה  משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי, משרדמקור: בנק ישראל, לפי נתוני 

 המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל.

, ההוצאה הממשלתית על המדיניות הפעילה בשוק 4עם זאת, כפי שעולה מלוח 

מעונות יום, במענק הכנסה  סּבסודלפי הגדרת בנק ישראל, אשר רואה ב 4F5,העבודה

 427-כב 2008("מס הכנסה שלילי") ובתעסוקה מוגנת כמדיניות פעילה, עלתה מאז 

במונחים ראליים. עלייה זו מתבטאת גם בעלייה בהוצאה על מדיניות  ח"שמיליון 

                                                      
הנתונים מתייחסים לנתוני ביצוע התקציב בפועל, ללא התחייבויות, ולכן מהווים  4

 אינדיקציה שמרנית לגבי ההוצאה. 
 אלא בפרקים אחרים, כפי שיפורט בהמשך. כולל סעיפים שלא מכוסים בפרק זה  5
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פעילה כאחוז מהתמ"ג וביתר שאת כאחוז מתקציב המדינה. עלייה זו מצביעה על 

אסטרטגיה של חיזוק המדיניות המעודדת תעסוקה ובכלל זאת של רכיבים כמו 

נק הכנסה הניתן לעובדים בשכר מעונות יום המותנה במבחן תעסוקה ושל מע סּבסוד

  5F6.נמוך

, בהתאם ההוצאה הממשלתית על המדיניות הפעילה בשוק העבודה: 4 לוח
(מיליוני  2011עד  2008לפי סעיפי הוצאה נבחרים,  להגדרות בנק ישראל,

 )2011, במחירי ח"ש
 2011* 2010 2009 2008 סעיף הוצאה

 3,093.1 2,893.0 2,847.3 2,665.8 סך הכול

 1,083.5 951.3 900.1 840.3 סּבסוד מעונות יום ומשפחתונים**

 732.6 721.6 664.1 618.6 הכשרה מקצועית***

 160.6 162.9 158.5 159.2 שירות התעסוקה

 439.2 379.1 480.4 367.0 עידוד תעסוקה***
 11.8 84.2 135.9 158.1 מזה: מהל"ב/אורות לתעסוקה

 136.0 87.1 89.9 3.7 מענק הכנסה** -   
 133.5 125.4 110.3 113.6 מענק בעבודה מועדפת לחיילים  משוחררים-    

 246.6 244.1 243.9 255.8 עידוד תעסוקת עולים

 390.4 395.8 366.3 393.1 עידוד תעסוקת מוגבלים

 133.6 151.0 155.0 175.7 מזה: תעסוקה מוגנת**

 40.2 38.3 34.0 31.8 סיוע ביזמות ובהקמת עסק ואחר

 0.36 0.34 0.35 0.34 שיעור מהתמ"ג (אחוזים)

 0.89 0.86 0.87 0.82 שיעור מביצוע תקציב המדינה (אחוזים)
 אינם סופיים 2011* נתוני 

 כמדיניות פעילה בשוק העבודה  OECD-ידי ה-** לא מוגדר על
 *** למעט תכניות ייעודיות לעידוד תעסוקת עולים ואנשים עם מוגבלות

משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, הלשכה מקור: בנק ישראל, לפי נתוני 
 המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל.

בשנים  צפויה להימשךבשוק העבודה  הוצאה על מדיניות פעילהב העלייהמגמת 

ה ארצית סעל פריהקיימות  ת הממשלהו, בין היתר, יישום החלטבהינתןהקרובות, 

                                                      
ידי צוות מחקר בהובלת בנק ישראל -נציין שבחינה ראשונית של מענק ההכנסה על 6

ך שהמענק אמנם מעלה את ההכנסה של בעלי שכר נמוך, אך השפעתו על מצביעה על כ
בטווח הארוך ה. עם זאת, יש לבחון את הנושא עידוד התעסוקה עדיין אינה ברור

  יותר.
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ה ימעונות היום ועידוד תעסוקת האוכלוסי , הרחבת מערךמענק ההכנסהשל 

 . הערבית

ותכניות אגפים  ם שלאת השינויים המרכזיים בפעילותתחילה נסקור בפרק זה 

הסוכנות לעסקים  ,שירות התעסוקה, האגף להכשרה מקצועיתבמשרד התמ"ת: 

והתכנית לעידוד  וקהילה, השכלה תכנית רשות מקדמת תעסוקה ,קטנים ובינוניים

פעולות ספציפיות לקידום התעסוקה נסקור בהמשך . שילוב הורים יחידים בתעסוקה

בדגש על ערבים, חרדים  ,אוכלוסיות עם שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודהשל 

 .של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והאוכלוסייה המוכרת לשירותי הרווחה

לבסוף,  .אתיופיה ליוצאילסיוע משרדית -הביןחומש התכנית סקור את לאחר מכן, נ

 .שינויים שנעשו בתחום ביטוח האבטלה וגמלת הבטחת הכנסהה נסקור את

אחרים:  פרקיםישנם מישורי פעילות רלוונטיים נוספים אליהם אנו מתייחסים ב

 ;4התייחסות לנושא הטיפול בילדים ולמענק ההכנסה מובאת בנפרד בפרק 

התייחסות לנושאי חינוך הרלוונטיים במיוחד לעידוד תעסוקה מובאת בנפרד בפרק 

התייחסות לנושא תשתיות תחבורה ביישובים ערביים, כחלק מהשיפור בנגישות  ;5

התייחסות לעידוד תעסוקת אנשים עם מוגבלות מובאת  ;6לתעסוקה, מובאת בפרק 

 .12בפרק 

 ד התמ"ת)(משר תעסוקההמסחר והמשרד התעשייה,  .1
 שירות התעסוקה  1.1

שירות התעסוקה נקט בשנים האחרונות צעדים להרחבת השירותים הניתנים 

עבודה. הרחבת השירותים המוצלחת במקום ה תםלהשמלסייע  כדילדורשי עבודה 

נעשתה תוך שימת דגש על מתן שירותי תמיכה בהשמה בפריפריה, הן מבחינת 

זמינות השירות והן מבחינת איכות השירות. מדיניות זו הביאה לגידול בהיקף צריכת 

 ידי דורשי העבודה. -שירותים אלה על

ויות בנק ישראל, ההוצאה בפועל של שירות התעסוקה, ללא התחייב דוחלפי 

 159-, לעומת כ2011בשנת  ח"שמיליון  161-עתידיות, לא השתנתה כמעט ועמדה על כ

.2009בשנת  ח"שמיליון  6F

עם זאת, מספר דורשי העבודה שהתייצבו בשירות  7

, ועל כן 2011בשנת  456,250-ל 2009בשנת  510,933-התעסוקה במהלך שנה פחת מ

 . 11%-כדורש עבודה עלתה בכל לבפועל הממוצעת ההוצאה 

                                                      
 אינה סופית). נתוני בנק ישראל. 2011(ההוצאה בשנת  2011במחירי  7
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 ייעוץ ואבחון תעסוקתי

ידי יועצי השמה -ייעוץ והכוונה תעסוקתיים הם כלי תומך השמה מרכזי אשר ניתן על

מספר יועצי  להגדיל אתבלשכות שירות התעסוקה. בשל חשיבותו של כלי זה, הוחלט 

. מערך זה  צפוי לעמוד 2010יועצים בשנת  120-לכ 2006יועצים בשנת  40-ההשמה מכ

יועצי השמה  80-עם הכשרתם הצפויה של כ ,2012יועצי השמה במהלך  200-על כ

 נוספים.

עבודה לקבל גם ייעוץ תעסוקתי הדורשי יכולים ייעוץ התעסוקתי הרגיל, מלבד ה

-ידי פסיכולוגים בעלי תואר שני עם התמחות באבחון תעסוקתי-פסיכולוגי הניתן על

בשל פריסה ארצית רחבה  ,מאודה גדלהומקצועי. האפשרות לקבלת ייעוץ פסיכולוגי 

. בעקבות זאת, גדל מספר דורשי העבודה 2010יותר של מערך הייעוץ בשנת 

 . 2011בשנת  3,670-ל 2009בשנת  1,538-מהמקבלים ייעוץ תעסוקתי פסיכולוגי 

לשירותים אלה תתווסף בקרוב האפשרות לביצוע מבחנים לאבחון תעסוקתי. מבחן 

יועצי ההשמה כחלק מהייעוץ התעסוקתי לדורשי ידי -אבחון בסיסי יבוצע על

ידי פסיכולוגים תעסוקתיים כחלק מהייעוץ -העבודה ומבחן אבחון מורחב יבוצע על

התעסוקתי הפסיכולוגי. מבחני האבחון יבוצעו הן בלשכות שירות התעסוקה והן 

כך שתתאפשר פריסה ארצית רחבה גם בפריפריה.  ;במכוני אבחון חיצוניים

 ערכו גם בשפה הערבית. המבחנים יי

 סדנאות לסיוע בחיפוש עבודה

 סדנאות הדרכה לדורשי עבודה ניתנות בשירות התעסוקה בשלושה אופנים:

 סדנאות לחיפוש עבודה: ממוקדות בשיפור המיומנויות למציאת עבודה.   .א

חלק מהמפגשים  ;מאמן אישי מונחות על ידיסדנאות לאימון קבוצתי:  .ב

 קבוצתיים וחלקם פרטניים.

סדנאות להשתלבות מחדש בשוק העבודה (סדנת שיקום): מיועדות לדורשי  .ג

 עבודה תובעי הבטחת הכנסה הרחוקים מעולם העבודה.  

זוכות לביקוש רב ולכן פריסתן הורחבה באופן משמעותי, תוך  וסדנאות אל

מספר גדל ערביים. בשל כך, היישובים ביישובי הפריפריה ובמיוחד התמקדות ב

בהן ש ,סדנאות 428-ל 2009משתתפים בשנת  2,661בהן ש ,סדנאות 189-הסדנאות מ

צפויה הרחבה נוספת של השירות,  2012שנת משך . ב2011משתתפים בשנת  5,910

תוך תגבור מערך המנחים בצפון ובדרום הארץ והגדלת היצע המנחים דוברי הערבית 

 והאמהרית. 
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 ע ופיתוח טכנולוגימערכות מיד

ארגונית תפעולית אשר תתמוך בכל מידע מערכת  שירות התעסוקה פועל לפיתוח

תהליכי העבודה של השירות ובכלל זאת בטיפול בדורשי העבודה ובמעסיקים. 

 : מפורטים להלןהעיקריים  ה. מאפייני2013בינואר אמורה להתחיל לפעול המערכת 

ביצוע התאמות בין דורש עבודה לבין הצעות עבודה באמצעות ניתוח מתקדם  .א

 של בינה מלאכותית. 

איסוף מידע שיטתי ממעסיקים ודורשי עבודה אשר יעובד ברמת הלשכה,  .ב

ברמת המחוז וברמה הארצית. המידע יאפשר בניית תמונה מדויקת יותר 

כים של וביצוע התאמה משופרת בין השירותים המסופקים לבין הצר

 המעסיקים ודורשי העבודה. 

מחשוב התכנית התעסוקתית האישית הנבנית עבור דורש העבודה, תיעוד  .ג

הפעולות הנדרשות (הכשרה מקצועית, רכישת מיומנויות רכות וכו') ותמיכה 

 מלאה בהליכי הייעוץ התעסוקתי שעובר דורש העבודה.   

, המוסד לביטוח ממשקים מתקדמים עם גופים חיצוניים כמו משרד הפנים .ד

 לאומי וממשק נכנס ויוצא לאתר האינטרנט של השירות.

 יצירת תשתית לתהליכי השמה מרחוק שהשירות עשוי לפתח בעתיד. .ה

 הכשרה מקצועית 1.2 
פועל להכשרה של דורשי עבודה הזקוקים  במשרד התמ"תהאגף להכשרה מקצועית 

להכשרה או להסבה מקצועית כדי להשתלב בשוק העבודה ושואף לספק כוח אדם 

בשוק העבודה. האגף פועל בשנים האחרונות מבוקשים מיומן ואיכותי במקצועות 

 להרחבת היצע הקורסים ולגיוון אפשרויות ההכשרה. 

בשנת  ח"שמיליון  664-עלתה מכההוצאה הממשלתית בפועל על הכשרה מקצועית 

.2011בשנת  ח"שמיליון  733-לכ 2009 7F

מיולי  1996יצוין כי במסגרת החלטת ממשלה  8

, ובהתאם להמלצות ועדת אקשטיין לבחינת מדיניות התעסוקה, הוחלט כי 2010

נתן רק לקורסים הכוללים פעולות השמה במקצוע יימימון קורסי הכשרה מקצועית 

ס. להלן יפורטו ההתפתחויות המרכזיות בפעילות האגף הנלמד לבוגרי הקור

 להכשרה מקצועית.

                                                      
 ראל.אינה סופית). נתוני בנק יש 2011(ההוצאה בשנת  2011במחירי  8
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בשנת  488-ל 2009בשנת  385-מספר הקורסים לדורשי עבודה גדל משמעותית מ

-ל 2009בשנת  5,787-. גם מספר המשתתפים שהחלו ללמוד בקורסים גדל מ2011

, 2009מכלל דורשי העבודה בשנת  1.1%. משתתפים אלה היוו 2011בשנת  7,846

 . 2011מדורשי העבודה בשנת  1.7%לעומת 

כוח אדם מיומן ואיכותי במקצועות בעלי ביקוש, האגף כחלק מהשאיפה לספק 

 כגון ההכשרות בקשת עדכניים מקצועות לשילוב מאמצים להכשרה מקצועית עושה

 .הירוקה החלופיות והבנייה האנרגיות, המים הכשרות בתחום

היא התכנית להכשרה  משרד התמ"תאפשרות נוספת להכשרה מקצועית שמציע 

רכי הפרט ותכנית זו מאפשרת הכשרה מותאמת לצמקצועית באמצעות שוברים. 

, לפחות 2010מיולי  1996ומתאימה במיוחד לתושבי הפריפריה. לפי החלטת ממשלה 

להכשרה  2011החל משנת  ישמש מתקציב ההכשרה המקצועית למבוגרים 20%

 מקצועית באמצעות שוברים. 

לקי הכשרה כתובה להתחייבות המשרד לממן באופן ח האסמכתשובר להכשרה הוא 

על ידי האגף להכשרה מקצועית לדורשי עבודה, בכל מוסד לימודים המוכר 

מקצועית, המועצה להשכלה גבוהה, האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך ומשרד 

 .התיירות

השובר מעניק השתתפות בעלות ההכשרה המקצועית במוסדות המוכרים והוא 

ים בהצלחה ולאחר שלוש חודשי עם ההרשמה, לאחר לימוד -משולם בשלוש פעימות

 עבודה במקצוע הנרכש. 

-קיימת כוונה לאפשר לכלל הגופים העוסקים בהכוונה תעסוקתית, והממומנים על

ידי משרדי הממשלה, להקצות שוברים במסגרת ובמימון האגף להכשרה מקצועית 

 (כיום שירות התעסוקה בלבד מחלק שוברים אלו). 2012במהלך שנת 

יתן לפיתוח כלי זה להכשרה מקצועית, גדל מספר מקבלי השובר בעקבות הדגש שנ

מכלל דורשי העבודה באותה שנה,  0.2%, אשר היוו 2009מקבלי שובר בשנת  1,007-מ

מכלל דורשי העבודה באותה שנה.  0.3%, אשר היוו 2011מקבלי שובר בשנת  1,449-ל



 התקדמות ביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי דוח                        28

 

 

נסה נמצא שוברים לדורשי עבודה הזכאים לגמלת אבטלה או הבטחת הכמתן ה

 8F9.מחקר מלווהב כאפקטיבי

, אוכלוסיית העולים משרד התמ"תידי -בנוסף לשוברים אלה, הממומנים על

החדשים זכאית לשוברי הכשרה מקצועית במימון המשרד לקליטת עלייה. בשנת 

 שוברים. 2,900-ידי המשרד כ-חולקו על 2011

מציע מסלולי ההכשרה באמצעות קורסים במסגרות לימודיות ייעודיות, נוסף על 

 2010מיולי  1996החלטת ממשלה האגף גם אפשרויות הכשרה במהלך העבודה. 

לפחות  2011קובעת כי יש להרחיב את מסלול ההכשרה בעבודה, כך שהחל משנת 

יה, מתקציב ההכשרה המקצועית למבוגרים, בניכוי התקציב להכשרה בתעשי 20%

מסלול זה כולל בעיקר הכשרות  .בעבודה הכשרה במסלול מקצועית להכשרהישמש 

). עם זאת, A class in the workplace) והכשרות בכיתה במפעל (OJTבמהלך העבודה (

 קשיים בגיוס מעסיקים מהווים חסם להרחבה של מסלולים אלה. 

,2012/13החלטת הממשלה קובעת עוד כי החל משנת הלימודים  9F

תקצוב המכללות  10

 הדיפלומותמקבלי  מספר סמך על ייעשה הכשרת טכנאים והנדסאיםהטכנולוגיות ל
 הממשלתי המכון. ההחלטה נוגעת למכללות שבפיקוח מספר התלמידים לפיולא 

 מרץשבאגף להכשרה מקצועית. מטרת החלטה זו היא לת ומדע להכשרה בטכנולוגיה

את המכללות להגדיל את מספר הבוגרים בעלי הדיפלומה ולא לפעול להגדלת מספר 

 ימים ללא ההסמכה.ימספר המסלהגדלת הסטודנטים הכללי או 

                                                      
מצבם התעסוקתי של המשתתפים בתכנית השוברים של שירות . 2011פורת, א.  9

והתעסוקה,  מינהל מחקר  וכלכלה, משרד התעשייה, המסחר .מחזור ג'–התעסוקה 
 ירושלים. 

כשנה שבה יחל יישום  2011/12החלטת הממשלה קבעה במקור את שנת הלימודים  10
דחתה את מועד יישום ההחלטה  2011מספטמבר  3712ההחלטה, אך החלטת ממשלה 

. בהחלטה נקבע מנגנון 2012/13בנושא שיטת תקצוב המכללות לשנת הלימודים 
פי מספר הסטודנטים שסיימו בהצלחה -יעשה עללפיו התקצוב  2011/12ביניים לשנת 

 בחינת גמר ממלכתית אחת לפחות בכל שנת לימודים. 

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/9A08A8E2-B432-4CD7-8F5E-F395C6548977/0/מסמךלשורהרביעיתבטבלהבצבעכתום.doc
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/9A08A8E2-B432-4CD7-8F5E-F395C6548977/0/מסמךלשורהרביעיתבטבלהבצבעכתום.doc
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/9A08A8E2-B432-4CD7-8F5E-F395C6548977/0/מסמךלשורהרביעיתבטבלהבצבעכתום.doc
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מקיף  דוחנוסף בנושא מערך ההכשרה המקצועית בישראל ניתן למצוא ב פירוט

משרד מכון ברוקדייל עבור האגף להכשרה מקצועית ב-ג'וינט-ידי מאיירס-שהוכן על

.2012בפברואר   OECD-והוגש ל התמ"ת 10F

11   

 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 1.3
במקום  ,הוקמה לפני כשנתיים במשרד התמ"תהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 

. הסוכנות מייחדת מאמצים רבים לעידוד נהל המימון והרשות לעסקים קטניםימ

וליזמות בקרב אוכלוסיות עם שיעור ת, תוך מתן דגש מיוחד ליזמות בפריפריה יזמּו

 השתתפות נמוך בשוק העבודה. במסגרת זאת, הושקו שתי תכניות מרכזיות:

מיועדת לדורשי עבודה או לאוכלוסיות ייחודיות התכנית : יוזמים עסק .א

. ועוד ומעלה 45, בני הורים יחידיםעולים חדשים, ערבים,  שכוללות חרדים,

 ם באמצעות מוקדי שטח של הסוכנותאלו מקבלים סיוע בהקמת עסק משלה

 גופים נוספים. עם ת התעסוקה ווובשיתוף פעולה עם לשכ

מועמדים להשתתף בתכנית עוברים אבחון והערכה, ואם נמצאו מתאימים הם       

הפניה למקורות מימון, ליווי בהכנת  ,פרק לימודי :מתחילים בתכנית שכוללת

שעות אימון אישי ומלגה , תכנית עסקית, שעות ליווי עסקי על ידי יועץ

להשתלמות מקצועית. בוגרי הקורס שפתחו עסק ממשיכים להשתתף בפורום 

ההשתתפות בתכנית מסובסדת בשיעור ניכר בוגרים שמלווה אותם בתהליך. 

תף שצורך את כל רכיבי התכנית לא כך שסך העלות למשת; הסוכנותידי -על

 .ש"ח 700עולה על 

 20בנות קבוצות  350-כ ונפתחו הורחבה התכנית לפריסה ארצית 2011בשנת       

קבוצות  80במגזר הערבי נפתחו מתוכן, . בכל קבוצה לכל היותר משתתפים

 משתתפים. 1,600-כ שבהן

בהקמת  תומכת: במסגרת התכנית הסוכנות בפריפריה "מרכזי עסקים" .ב

גליל). בנגב ובמוגבלת ליישום בפריפריה (. התכנית תשתיות פיזיות לעסקים

עסקים עם חדרי ישיבות  30-מבנה מתאים שיכול להכיל כ תחילה מאותר

. המבנה מותאם ומשופץ לפי הצורך ועד לתקרה ותשתיות ברמה טובה

                                                      
11 King, J.; Eyal, Y. 2012. Vocational Education and Training (VET) Background 

Report for Israel OECD Project: Skills Beyond School. Myers-JDC-Brookdale 
Institute. Submitted by The Manpower Training and Development Bureau, The 
Ministry of Industry, Trade and Labour, Jerusalem.   



 התקדמות ביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי דוח                        30

 

 

המרכז מאפשר לעסקים לשכור משרד בדמי שכירות תקציבית שנקבעה. 

 מגויסים ,לאחר שהמבנה מוכן להפעלה ומציע שירותי משרד ותשתיות. םמוזלי

) שהם פחות מבוססים ואשר בני פחות משנהצעירים (בדרך כלל  עסקים

יכולים לקבל העסקים במרכז למקם את משרדיהם במרכז העסקים. מעוניינים 

 עסקים מצוות המקום ייעוץ עסקי והנגשה מלאה של שירותי הסוכנות.

 כולים לשהות במקום עד שנתיים.שנקלטים י

 3מרכזים, מתוכם  6ובמהלכה הוקמו  2011תכנית חדשה זו החלה לפעול בשנת       

בממוצע  ח"שמיליון  1.5-כהמוקצה לכל מרכז עומד על תקציב במגזר הערבי. ה

  שלוש שנים.למשך 

 תכנית רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה 1.4
נועדה לקדם השתלבות  השכלה וקהילה"התכנית "רשות מקדמת תעסוקה, 

ברשויות מקומיות עירוניות  של אנשים הנמצאים מחוץ למעגל העבודה בתעסוקה

באמצעות פיתוח תשתית תעסוקה מקומית המאגמת את כל הגופים המטפלים 

ידי -אשר מופעלת עלהתכנית, יישובית. -בנושאי תעסוקה ובניית תשתית קהילתית

קמה והפעלה של תשתית ארגונית ופיזית כמו מרכז כוללת ה החברה למתנ"סים,

גם  , התכנית כוללת מלבד זאתתעסוקה ותשתיות מידע מקומיות בנושא תעסוקה. 

באמצעות רתימת המשאבים הקהילתיים  ,פיתוח של תשתית קהילתית תומכת

 והקמה של פורומים קהילתיים לקידום התעסוקה. 

ישראל והיא לוותה במחקר -ג'וינט תבתבהובלת  2007בשנת  ה לפעולהתכנית החל

מכון -ג'וינט-ידי מאיירס-ובוצע על 2009-2007הערכה שנערך על הפעלתה בשנים 

במשרד ידי המטה לפיתוח אזורי -אומצה התכנית על 2010בשנת  11F12.ברוקדייל

 . 2011והיא הועברה לאחריותו בשנת  התמ"ת

יישובים  9-ל 2009נת יישובים בש 5-מספר היישובים שבהם מופעלת התכנית גדל מ

-כבמהלך תקופה זו, מ 40%-כ. מספר הפונים החדשים לתכנית עלה ב2011בשנת 

 . 2011בשנת  2,870-כל 2009פונים חדשים בשנת  2,060

                                                      
הערכה  דוח –" רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה". 2012מנדלר, ד'.; קינג, י'.  12

-. מאיירסעסוקה ברשויות מקומיות עירוניותת על יישום מודל של תכנית לקידום
 מכון ברוקדייל. בפרסום. -ג'וינט
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הם יישובים  "תעסוקהמקדמת רשות "מהיישובים שבהם מופעלת תכנית שלושה 

12Fפחם-אל ואום סכנין, כבול-ערביים (טמרה

 1539). בהתאם להחלטות ממשלה 13

ובהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג, תשונה  2012מינואר  4193-ו 2010 סראממ

ותורחב מתכונת הפעילות של מרכזי התעסוקה ביישובים אלה והם יהפכו למרכזי 

הכוון תעסוקתי. פירוט על מרכזי ההכוון התעסוקתי לאוכלוסייה הערבית מובא 

התעסוקה בקרב אוכלוסיות בעלות שיעור השתתפות  בהמשך, בחלק העוסק בעידוד

 נמוך בשוק העבודה. 

 תכנית לעידוד שילוב הורים יחידים בתעסוקה 1.5
 2013-ו 2012בשנים  ח"שמיליון  200, הקצתה 2012מינואר  4193החלטת ממשלה 

לעידוד שילוב הורים יחידים בתעסוקה, וזאת נוסף להטבות המוענקות כיום 

, הרווחה והשירותים החברתיים והאוצר מגבשים התמ"תלאוכלוסייה זו. משרדי 

  בימים אלה את תכנית עידוד התעסוקה בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי.

 אוכלוסיות בעלות שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה. 2
מאמצים רבים נערכים בכדי להגביר את שילובן של אוכלוסיות עם שיעור השתתפות 

  נמוך בשוק העבודה.

 האחרונות יםלפי בנק ישראל, העלייה בשיעורי התעסוקה בקרב חרדים וערבים בשנ

הייתה ניכרת ועצם המעבר לתעסוקה חילץ חלק ממשקי הבית החרדיים והערביים 

ההכנסה מעבודה מסך הכנסותיו של החמישון  המשקל של, זאת ועוד 13F14.מהעוני

השתלבות מוגברת של אוכלוסייה בעלת הכנסה  ויש בכך כדי להעיד על ;התחתון עלה

 נמוכה בתעסוקה.

מדיניות ובפעולות שנועדו לעודד השתתפות גדולה יותר בשוק נתמקד ּבַ  בחלק זה 

רת ּכהמּואוכלוסייה . בחלק הבא נתמקד בהעבודה של המגזר הערבי והחרדי

 . 12רק פב ייחד דיון נפרדנ מוגבלות האנשים עםאוכלוסיית ללשירותי הרווחה. 

 המגזר הערבי 2.1
של המגזר  מווקידו וממשלת ישראל משקיעה מאמצים רבים בעידוד השתלבות

הערבי בשוק העבודה. מגזר זה סובל משיעור תעסוקה נמוך בעיקר בקרב נשים. 

                                                      
 פחם מופעל בשיתוף הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים. -המרכז באום אל 13
 . בנק ישראל, ירושלים.  2011דוח בנק ישראל . 2012בנק ישראל.  14
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ו בפרק זה, כולל מספר קבוצות אוכלוסייה שונות: המגזר הערבי, כפי שנתייחס אלי

ם רבים; האוכלוסייה הנוצרית; יבדואהאוכלוסייה המוסלמית הכוללת גם 

 האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית.  

מגזר הערבי, של ה רשות לפיתוח כלכליהאחד הצעדים החשובים שננקטו הוא הקמת 

ראש הממשלה, מה שמקנה  חלק ממשרדהיא . הרשות 2008בשנת  הדרוזי והצ'רקסי

משרדיים להתמודדות עם -יישום המאמצים הביןבלה תפקיד חשוב בקידום ו

כתוצאה מאבד רשות, המשק הישראלי ה אומדן שלפי האתגרים במגזר הערבי. על 

מיליארדי שקלים ים ימאי מימוש הפוטנציאל של כוח העבודה של נשים וגברים ערב

  שנה.מדי 

המדיניות הממשלתית ביחס לפיתוח הכלכלי של המגזר כחלק מהשאיפה להציב את 

ועידת ראש בנצרת  2012 מארסהערבי כיעד לאומי אסטרטגי, התכנסה בחודש 

הכינוס השנתי של הרשות לפיתוח  אשהיהממשלה השנייה לשותפות וצמיחה, 

שרים, מומחים  5ובהם ראש הממשלה,  איש 700-כהשתתפו כלכלי. בוועידה 

 שי עסקים רבים.ואורחים מחו"ל ואנ

עומד  64-25 גילאישיעור התעסוקה בקרב גברים ערבים  2011בשנת לפי בנק ישראל 

בקרב גברים  81.4%-ום אלה גילאיבקרב כלל הגברים  77.7%לעומת  72.2%על 

 2011בשנת  64-25 גילאייהודים לא חרדים. שיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות 

בקרב נשים  75.3%-ום אלה גילאיבקרב כלל הנשים  66.3%לעומת  26.8%עומד על 

14Fיהודיות לא חרדיות.

, יעד התעסוקה לשנת 2010מיולי  1994לפי החלטת הממשלה  15

ויעד התעסוקה בקרב נשים  78%עומד על  64-25 גילאיבקרב גברים ערבים  2020

.41%ם אלה עומד על גילאיערביות  15F

16  

תעסוקה במגזר הלהלן יפורטו ההתפתחויות המרכזיות במדיניות ובפעילות לעידוד 

ובהן תכניות החומש  הממשלה העיקריותלהחלטות גם הערבי. במסגרת זאת נתייחס 

, הדרוזי והצ'רקסי. תכניות אלו מתייחסות לפעולה במגוון יבדואלמגזר הערבי, ה

פיתוח  ,דיורהתכנון ומתן פתרונות  הסדרת ,תעסוקתיתחומים ובהם פיתוח כלכלי ו

תשתיות, פיתוח שירותים חברתיים, חיזוק הביטחון האישי ועוד. החלטות הממשלה 

                                                      
הרביע האחרון של  נתוני בנק ישראל על בסיס סקרי כוח אדם של הלמ"ס. לא כולל 15

 . 2011שנת 
 של העבודה שוק. 2012(קלינר), נ'.  קסירע'; ישיב, מידע נוסף בנושא ניתן למצוא ב:  16

 .בקרוב .בנק ישראל .למדיניות מאפיינים והמלצות סקירת –ישראל  ערביי
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מיליארד  3-על תכניות החומש למגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי, אשר הקצו למעלה מ

 לתכניות ייעודיות למגזר הערבי הן: ח"ש

לפיתוח כלכלי של  תכנית חומש) על 2010 מארס( 1539החלטת ממשלה  .א

יישובים ערביים שבהם  13-. התכנית מתייחסת לישובים במגזר המיעוטים

מכלל אוכלוסיית המיעוטים  23%-תושבים, המהווים כ 350,000-כמתגוררים 

היישובים נבחרו לפי קריטריונים של גודל ויציבות פוליטית  במדינה.

  כלוסייה רחבה.ותקציבית, וזאת במטרה ליצור השפעה אפקטיבית בקרב או

שנתית לפיתוח ולהעצמת -רבתכנית ) על 2011(פברואר  2861החלטת ממשלה  .ב

 . 2014-2011 היישובים הדרוזים והצ'רקסים לשנים

שנתית לפיתוח ולהעצמת -רבתכנית ) על 2011(מאי   3211החלטת ממשלה  .ג

 .2015-2011ם בצפון לשנים ייבדואהיישובים ה

תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח ) על 2011(ספטמבר  3708החלטת ממשלה  .ד

 .בנגב תיבדואהכלכליים של האוכלוסייה ה

ההתייחסות לנושא הטיפול בילדים, לחינוך ולהשכלה גבוהה במגזר הערבי נציין כי 

. התייחסות לשיפור בתשתיות התחבורה כחלק 5-ו 4מובאת בנפרד בפרקים 

 . 6מהשיפור בנגישות לתעסוקה מובאת בנפרד בפרק 

 מרכזי הכשרה והכוון תעסוקתי

תעסוקה ופיתוח תכניות החומש לקידום כלכלי של המגזר הערבי רואות את עידוד ה

מרכזי בפיתוח הכלכלי של היישובים הערביים. במסגרת  רכיבההון האנושי כ

פיתוח אשר יהוו כלי חשוב במאמצים ל תעסוקתימרכזי הכוון  21התכניות יוקמו 

 . תעסוקתי-כלכלי

יעוץ תעסוקתי, יביתמקדו בהכוונה וו סל שירותים תעסוקתי נרחבהמרכזים יספקו 

שירותי השמה וליווי ב יה להכשרה מקצועית,הפנַ ב, העבודהסדנאות הכנה לעולם ב

 .לשירותים תומכי עבודהיה הפנַ בולאחר ההשמה  תעסוקתי לאורך זמן

הקצאת שוברי הכשרה מקצועית, בין כלי הסיוע שיפעילו מרכזי ההכוון ניתן לציין 

הפעלת תכנית ו עבודהה סיוע במימון הסעות עובדים מיישובים ערביים למקומות

מבחן בשפה האנגלית, הכנה ל שליטהה חיזוקאת תכלול  אשר להשכלה גבוהה הכנה

נוספים של מרכזי ההכוון הם חשובים . תפקידים פסיכומטרי וייעוץ והכוון אקדמיה

 ופעילות קהילתית מקומית מכוונת תעסוקה. הפעלת יחידת קשרי מעסיקים
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16Fבהתאם להחלטות הממשלה

וון תעסוקתי עבור מרכזי הכ 21יפעלו  2015עד שנת  17

-, מהם כח"שמיליון  200-, הדרוזי והצ'רקסי בהשקעה של כיבדואהמגזר הערבי, ה

מרכזים נוספים  15-מרכזים פועלים כבר כיום ו 6במימון ממשלתי.  ח"שמיליון  160

 8ישראל.  ומשרד ראש הממשלה בשותפות עם ג'וינט משרד התמ"תידי -יוקמו על

לדרוזים  3ם בצפון, יבדואל 4ת בדרום, יבדואהמרכזים מיועדים לאוכלוסייה 

י ההכוון, פועל בבאר שבע מרכז מרכז 21-למגזר הערבי הכללי. נוסף ל 6-ולצ'רקסים ו

 ם בדרום.יבדואהמשמש כמטה להפעלת המרכזים לאזורי 

למרכזים אלה ניתן למצוא בשני מרכזי התעסוקה 'ריאן' הפועלים כבר בקרב  דוגמה

ואשר לגביהם נמצאו  2010ביישובים חורה ושגב שלום משנת ת יבדואהאוכלוסייה ה

17Fמכון ברוקדייל.-ג'וינט-ידי מאיירס-תוצאות חיוביות במחקר הערכה שבוצע על

18 

את הקמתו של מפעל "עוף בשגב שלום ליווה המרכז  ,בין יתר הפעילויותלדוגמה, 

זר מהמג 85%עובדים מתוכם  900-ובו מועסקים כ 2011שנפתח באפריל  ,עוז"

המרכז ביישוב חורה ליווה את הקמת מוקד שירות הלקוחות של חברת בזק  .יבדואה

ות אשר עברו מבחני מיון וקורסי הכשרה יבדואנשים  50ידי -המופעל ומנוהל על

 במרכז.  

 פיתוח אזורי תעשייה

המחסור  ואהאחד מהחסמים להשתלבות האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה 

18Fערביים. לכן בתכניות החומשהייה ביישובים בשטחי מסחר ובאזורי תעש

לקידום  19

 19F20ח"שמיליון  265-, הדרוזי והצ'רקסי הוקצו כיבדואכלכלי של המגזר הערבי, ה

אזורי של נהלות בִמ תעשייה ביישובים אלה ולשילובם הלפיתוח ולהרחבה של אזורי 

קיימים ומוקמים התעשייה ה. במסגרת התכניות מורחבים אזורי קיימיםהתעשייה ה

 יישובים ערביים בהיקף כולל של אלפי דונמים.  15-אזורי תעשייה חדשים בכ

                                                      
 3708), 2011(מאי  3211), 2011(פברואר  2861), 2010(מארס  1539החלטות הממשלה  17

 ).  2012(ינואר  4193-) ו2011(ספטמבר 
 -י בנגב בדואמעברים: מרכז תעסוקה קהילתי במגזר ה. 2011'. ; רענן, ר'.קינג, י 18

ס' מכון ברוקדייל, דוח מחקר מ-ג'וינט-מאיירס .חורה ושגב שלום: הערכת התכנית
  ., ירושלים11-591

 )2011(ספטמבר  3708-) ו2011(פברואר  2861), 2010(מארס  1539החלטות הממשלה  19
מיליון ש"ח  42-, כ1539במסגרת החלטת ממשלה  2014-2010מיליון ש"ח בשנים  82-כ 20

-2015מיליון ש"ח בשנים  141-וכ 2861במסגרת החלטת ממשלה  2014-2011בשנים 
 .3708ממשלה  במסגרת החלטת 2011
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 : מפורטות להלןלפיתוח אזורי תעשייה  דוגמאותשתי 

 בכוונה להופכו ח"שמיליון  9שדרוג אזור התעשייה בשפרעם בהשקעה של  .א

קעו נוספים יוש ח"שמיליון  4. דונם 1,600יה מרחבי בהיקף של יאזור תעשל

 דונם ביישוב.  180בתכנון אזור תעשייה נוסף בהיקף של 

אשר יתפרס על אלפי דונמים ומשותף  ,"עידן הנגב"פיתוחו של אזור התעשייה  .ב

) 39%), למועצה האזורית היהודית בני שמעון (44%רהט ( יבדואליישוב ה

דונמים הנמצאים  300). בשלב הראשון מפותחים 17%וליישוב היהודי להבים (

מקומות עבודה.  1,500-כבשלבי הקמה ושיווק מתקדמים וצפויים לספק 

 .  2016-2012בשנים  ח"שמיליון  68לפיתוח אזור התעשייה הוקצו 

נוספים  ח"שמיליון  250, הוקצו 2012מינואר  4193ת ממשלה בנוסף, במסגרת החלט

עידוד הביקוש לעובדים מקרב האוכלוסייה הערבית ולשיפור ל 2015-2012בשנים 

תכנית תכלול, בין היתר, ביצוע השלמות פיתוח וסגירת פערים ההתעסוקה.  תשתיות

 רים ייעודייםה קיימים, סיוע במימון פיתוח של אזויחסר באזורי תעשי בגין פיתוח
סיוע  לטובת העברתם של עסקים שפעילותם מהווה מטרד באזורי מגורים, וכן

 .עובדים מיישובים ערביים למקומות התעסוקהלבמימון הסעות 

 הכשרה מקצועית ושוברי תעסוקה

לצד הפעילויות הרגילות של שירות התעסוקה המתקיימות גם בערבית, כמו ייעוץ 

ות למציאת עבודה, מתקיימות גם פעולות הממומנות ואבחון תעסוקתי וקיום סדנא

ידי הקצאה ייחודית למגזר הערבי. תכניות אלו מופעלות בשיתוף הרשות לפיתוח -על

 כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי ובמימון האגף להכשרה מקצועית.

), הוחלט על חלוקת שוברי הכשרה 2010 מארס( 1539במסגרת החלטת ממשלה 

והסבה מקצועית לאוכלוסיות יעד במגזר הערבי כמו דורשי עבודה, אנשים שאינם 

להתקדם מעוניינים ואשר משתתפים בשוק העבודה ועובדים בתת תעסוקה 

, שהייתה שנת ההפעלה הראשונה 2011מקצועית או לעבור הסבה מקצועית. בשנת 

 . ח"שוברים להכשרה מקצועית בשווי של כמיליון ש 187של התכנית, ניתנו 

האגף להכשרה יקדם , 2011מספטמבר  3708, במסגרת החלטת ממשלה זאת ועוד

ת בנגב. בין יבדואהכשרות למבוגרים ולימודי הנדסאות לאוכלוסייה המקצועית 

, לימוד בשכר לסיוע מלגות לזכאים, לפי מבחני התמיכה הקיימים, יממן האגףהיתר, 

בחן ילימודי ההנדסאות ת תכנית .לימודיהם לצורך נוספות נלוות והוצאות קיום דמי
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ל יוקצו וסך הכב. מועילותה מידת כדי לעמוד עלידי צוות מקצועי -על מדי שנה

 ). 2016-2012החומש הקרוב ( במהלך ח"שמיליון  44-לתכנית כ

ת ניסיוניהתכנית נוספת המקצה משאבים באופן ייחודי למגזר הערבי היא התכנית 

ידי שירות -למתן שוברי תעסוקה לאקדמאים במגזר הערבי. התכנית מופעלת על

התעסוקה ומיועדת למחפשי עבודה אקדמאים אשר אינם עובדים ולמעסיקים אשר 

 ישלבו בעבודה מחפשי עבודה אלה בתפקיד שאינו מגזרי. 

. דהדורשי העבודה אשר משתתפים בתכנית מקבלים ליווי וייעוץ למציאת עבו

ליווי וייעוץ באיתור משרות מתבצע סדנה לחיפוש עבודה ו במסגרת זאת מועברת

מתאימות. מעסיקים אשר משתתפים בתכנית זוכים לתמריץ כספי (שובר) בגובה 

חודשי העסקה מלאים. התכנית  9אשר ניתן בשלוש פעימות במהלך  ח"ש 9,000

שוברי  500לת הקצאה של מופעלת בצפון הארץ וכול ,2011שהחלה בשנת  ,תניסיוניה

ברשות לפיתוח כלכלי. בשנת ההפעלה הראשונה  הוחלטעליו שפי מתווה -תעסוקה על

 . ח"שמיליון יותר משוברים בעלות של  150-כחולקו כבר 

חשוב לציין שאתר האינטרנט של שירות התעסוקה ובו מידע והפניות רלוונטיות 

. באתר גם דפי תוכן 2012לתכניות השונות נגיש בשפה הערבית החל מינואר 

הקשורים לחקיקה, נהלים, מיצוי זכויות וכן שאלות ותשובות נפוצות בכל 

התחומים. בקרוב יתווסף מידע בשפה הערבית לגבי דרכים למציאת עבודה 

 והתנהלות בראיונות עבודה ובמבחני קבלה לעבודה. 

 "מסלול תעסוקה"תכנית ה

לעידוד קליטת עובדים מקרב אוכלוסיות ששיעור " מסלול תעסוקה"תכנית ה

ידי מרכז ההשקעות -השתתפותן נמוך, ובכלל זאת האוכלוסייה הערבית, מופעלת על

 ,במסגרת התכנית מסובסדת העסקת עובדים מהמגזר הערבי .במשרד התמ"ת

במטרה לעודד מעסיקים להגדיל את הביקוש  ,לקריטריונים שנקבעו בהתאם

הוא יכול להתרשם מהיכולת  ,סּבסודבה המעביד מקבל שה בתקופ .הלעובדים אל

התרומה של העובד לעסק וכך גדל הסיכוי לקליטה של עובדים נוספים מהמגזר מו

 ;חודשים 30 במהלךבשיעור משתנה  סּבסודהערבי בעסק בעתיד. בתכנית ניתן 

 מעלות השכר.  25%-כלתקופה זו עומד על  סּבסודממוצע ה

כך  ,ל למעסיקים ושינוי הקריטריונים לזכאות של מעסיקיםפעולות להנגשת המסלו

, הביא לגידול בעבר 15 במקוםעובדים במשרה מלאה לכל הפחות  5שיצטרכו לקלוט 

 1,660בקשות להעסקה של  80אושרו  2011משמעותי בשימוש במסלול. כך, בשנת 
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משרות בעלות של  831-לבקשות  37, לעומת ח"שמיליון  85בעלות של ערבים עובדים 

. הביקוש למסלול תעסוקה גדול וניתן יהיה להרחיבו 2009בשנת  ח"שמיליון  39

  בעתיד בהינתן הקצאה תקציבית.

לצורך עידוד העסקה של בעלי שיעור השתתפות נמוך במיוחד, הוחלט לאחרונה על 

או נשים ערביות.  יבדואהטבות נוספות למעסיקים שיעסיקו עובדים מהמגזר ה

 סּבסודוהגדלה של שיעור ה סּבסודהטבות כוללות הקלה של התנאים לקבלת ה

 חודשים. 30 במהלךמעלות השכר  35%-לנקודות אחוז  10-בהממוצע 

הלומדים  הערבימגזר הסטודנטים מ ם שלבמטרה לסייע להגברת שילובכמו כן, 

וע מסלול סיעל  2011, הוחלט ביולי מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע

בתעשייה זו. הסיוע יינתן לתקופה של שנה  מהמגזר הערבילשילוב מתמחים  ניסיוני

מעלות  40%-בשיעור משתנה בהתאם לקריטריונים והוא יכול להגיע עד ל עד שנתיים

 ש"חמיליון  10-כ הפיילוט יופעל לתקופה של שנתיים בהיקף תקציבי של השכר.

בחברות בתחומי  מהמגזר הערביסטודנטים  200מטרה להביא לקליטתם של ב

 הטכנולוגיה. 

קובעת כי יופעל גם מסלול תעסוקה  2011מספטמבר  3708בנוסף, החלטת ממשלה 

 צורכיל יותאמורכיבי המסלול  .התעשייה בנגב בענפים יבדוא לשילובייחודי 

החומש הקרוב  במהלך ח"שמיליון  44למסלול זה הוקצו  .של מגזר זה התעסוקה

)2016-2012.( 

 טק ובעסקים-מיזמים לשילוב ערבים בהיי

אקדמאים ערבים  ם שלמספר יוזמות לקידום השתלבות החלובשנים האחרונות 

 לפרויקטים מסוג זה הן: דוגמאותטק ובמגזר העסקי. שלוש -בתעשיית ההיי

המטה ביוזמת  2011טק הושק בדצמבר -בהיי ערביםתעסוקת  לקידוםמיזם  .א

במסגרת המיזם יעברו . "צופן"לפיתוח אזורי וארגון המגזר השלישי 

אקדמאים מהמגזר קורסי הכשרה ממוקדים במקצועות טכנולוגיים, בהתאם 

ייחשפו המשתתפים לאפשרויות כמו כן,  .טק באזור-לדרישות תעשיית ההיי

סדנאות  ויעברו ופק תעסוקתיטק ויצירת א-השתלבותם בתעשיית ההיי

, ייעשה מלבד זאתעבודה ועוד.  נותבנושאי פיתוח קריירה, מיתוג עצמי, ראיו

יישובים ערביים ל טק מובילות בתחום-שלוחות של חברות היי מאמץ להביא

 . 2011משתתפים נפתח בדצמבר  20-. קורס ראשון ובו כבפריפריה

http://www.tsofen.org/?p=1114&lang=il
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 2011הושק בפברואר  טק-בהיילשילוב ערבים  )ma'antech(" מענטק"פרויקט  .ב

לאומית -ןהביביוזמת נשיא המדינה שמעון פרס ובשיתוף חברת התקשורת 

אתר  טק מובילות נוספות. במסגרת הפרויקט הושק-חברות היי 20-סיסקו ו

סטודנטים לצורך חיפוש עבודה. הם ת פניות מתקבלובאמצעותו ו אינטרנט

הם מוזמנים להכשרות שונות בסופם ועוברים תהליכי סינון, אבחון והערכה 

נמצאו מתאימים. הליווי ממשיך גם אם ומופנים למעסיקים פוטנציאליים 

השמות  125לאחר הקבלה לעבודה. בחצי השנה הראשונה לפרויקט כבר נרשמו 

 בחברות השותפות לו. 

 "קו משווה"מיזם לשילוב אקדמאים ערביים במגזר העסקי ביוזמת עמותת  .ג

והרשות לפיתוח כלכלי. המיזם פועל לשילוב אקדמאים ערבים בעסקים 

הוכשרו  2011בתפקידים ההולמים את כישוריהם ומתוגמלים בהתאם. בשנת 

 עסקים במשק.  באקדמאים וסטודנטים בחברות ו 271מועמדים והושמו  420

 תעשייה ומסחר של המגזר הערבי יזמות,

המגזר העסקי מהווה פוטנציאל כלכלי חשוב לשילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלה 

 הלאומית ולכן מופעלות מספר תכניות לקידום היזמות, התעשייה והמסחר במגזר. 

מוקמות חממות ומרכזי עסקים  ,)2010 מארס( 1539בעקבות החלטת ממשלה 

שמטרתם לתת סיוע ולהקנות כלים ליזמים חדשים במגזר הערבי תוך ליווי וייעוץ 

יזמים ואנשי עסקים בתחילת  20כלכלי בתחומים מגוונים. כל מרכז צפוי ללוות עד 

אושרה הקמת שני המרכזים הראשונים בעלות של  2011דרכם למשך שנתיים. בשנת 

מיליון  10-כהוקצו לתכנית  בסך הכולוהם צפויים להיפתח השנה.  ח"שמיליון  2.6-כ

 . 2014-2010בשנים  ח"ש

, היא התכנית לפיתוח 1539תכנית נוספת המיושמת בהתאם להחלטת הממשלה 

תשתיות תיירות של משרד התיירות והרשות לפיתוח כלכלי. תכנית זו מיושמת בכדי 

ותי הגבוה בחלק מהיישובים להביא למימוש רב יותר של הפוטנציאל התייר

הערביים. התכנית כוללת מענקים להקמת עסקים קטנים בתחום התיירות, מענקים 

להקמת יחידות אירוח, עריכת כנסים ואירועים בתחום התיירות ושדרוג של תשתיות 

 ח"שמיליון  25-כמתוך תקציב כולל של  ח"שמיליון  8-כתיירות. עד כה הוקצו 

 . 2014-2010בשנים 

נוספת לקידום פרויקטים בתחום התיירות והפיתוח הכלכלי הינו מיזם ואדי  גמהדו

ידי המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח כלכלי במסגרת -עתיר, המקודם על

http://it.themarker.com/tmitCMS/www.maantech.org.il
http://it.themarker.com/tmitCMS/www.maantech.org.il
http://it.themarker.com/tmitCMS/www.maantech.org.il
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אקולוגית -. המיזם כולל הקמת חווה מדברית2011 מנובמבר 3964החלטת ממשלה 

ובר בקואופרטיב חקלאי ראשון חורה. מד יבדואלגידול עדרים וצמחי מרפא ביישוב ה

מרכז מבקרים לתיירות ם בדרום אשר יכלול גם הקמת יבדואמסוגו בקרב ה

ומרכז לחינוך סביבתי. בחווה צפויים להיות מועסקים בין  אקולוגית ואתנוגראפית

מבוצע במתכונת של מיזם משותף  פרויקט. היבדואעובדים מהמגזר ה 250-ל 150

חוזה להפעלת המיזם צפוי להיחתם בחודשים  לממשלה ולעמותת ואדי עתיר.

 , מחציתם בהשקעה ממשלתית.ח"שמיליון  12-כהקרובים בעלות של 

לעידוד היצוא במגזר " תבל"תכנית התכנית ייעודית נוספת למגזר הערבי היא 

משרד עם ידי מכון היצוא הישראלי בשיתוף -על 2010אשר הושקה בשנת  ,הערבי

והרשות לפיתוח כלכלי. מטרת התכנית היא לסייע לעסקים בכניסה לתהליך  התמ"ת

תכניות שיווק והכשרה מקצועית בתחומי  סּבסודהיצוא תוך ייעוץ וליווי מקצועי, 

שהתחילו לייצא סחורות  3יזמים, מתוכם  40-השתתפו בתכנית כ 2011היצוא. בשנת 

קף היצוא. יש לציין שעד בעקבות התכנית ומספר יזמים נוספים שהרחיבו את הי

 חברות פעילות בלבד בתחום היצוא במגזר הערבי.  10-היו כ 2010שנת 

יזמות הכלי חשוב נוסף לעידוד  יאההקמת קרנות לסיוע ליזמים ולעסקים קטנים 

 פועלת במספר ערוצים לחיזוק השימוש בכלי זה:הממשלה  ,במגזר הערבי. על כן

בהיקף  ממשלה ולמגזר הפרטיל) private equity(קרן השקעות משותפת הקמת  .א

במימון ממשלתי. הקרן הוקמה  ח"שמיליון  80, מהם ח"שמיליון  177כולל של 

 משרד התמ"תידי הרשות לפיתוח כלכלי בשיתוף עם משרד האוצר ו-על

. הקרן 2010בתחילת שנת  ,"אלבוואדר"ובמכרז לתפעולה זכתה קבוצת 

שנים מיום הקמתה. עד כה  5מחוייבת לבצע את כל השקעותיה בתקופה של 

 . ח"שמיליון  8-כהיא השקיעה בשני מיזמים בהיקף של 

במטרה לתמוך בפיתוח  )micro financeהקמת קרן הלוואות לעסקים זעירים ( .ב

הקרן  .עסקים זעירים של נשים ערביות בעזרת מתן אשראי וליווי עסקי

מיליון  21משך שלוש שנים, עם הון של בעתידה לפעול  2011שהוקמה בשנת 

. בשנת עסקים זעירים 2,800-של כ םלתמוך בפיתוח יעדה של הקרן הוא ;ש"ח

 3.6ל הלוואות בהיקף ש 525והעמידה  מהדרובהארץ ופעלה הקרן בצפון  2011

ידי -הקרן בפריסה ארצית. הקרן הוקמה עלתפעל  2012. בשנת ח"שמיליון 

והרשות לפיתוח כלכלי בשיתוף עם קרן  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 קורת. 
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אשראי בנקאי בערבות המספקת הנגישות לקרן לעסקים קטנים  תהרחב .ג

 ,הנגשת כלים וחיזוק המודעות בקרב בעלי עסקים קטנים במגזר הערבי .מדינה

מספר ההלוואות של הקרן הביאה לכך ש ,לכליהרשות לפיתוח כ ייד-על

וסכום  2011בשנת  208-ל 2009בשנת  79-לעסקים קטנים במגזר הערבי צמח מ

 בהתאמה.  ח"שמיליון  65-ל ח"שמיליון  21-גדל מ וואותההל

כמו אנרגיה  ,ה המתחדשתיחסית במגזר הערבי הוא תחום האנרגתחום יזמות חדש י

הנגשה ברית, אנרגיית רוח וכדומה. הרשות לפיתוח כלכלי משקיעה מאמצים אסול

. קרב המגזר הערביחשיפה של הפוטנציאל הכלכלי והסביבתי של טכנולוגיה זו בבו

השקעה באנרגיה מתחדשת כמו הקמת גגות סולאריים ויחידות לייצור חשמל ה

הערביות וליצור  להגדיל את ההכנסות של הרשויות המקומיות העשויבאמצעות רוח 

. בנגב כבר מקודמים מספר םהזדמנויות ליוזמות עסקיות בקרב ציבור היזמי

בשיתוף עם יזמים מקרב האוכלוסייה  ,פרויקטים להקמת שדות סולאריים

 ת. יבדואה

20Fעידוד היזמות במגזר הערבי נעשה גם במסגרת החלטות הממשלה

על תכניות  21

עד שנת  ח"שמיליוני  24-שר הקצו כ, הדרוזי והצ'רקסי איבדואהחומש למגזר ה

 לעידוד היזמות העסקית במגזרים אלה.  2015

 תכניות ייעודיות לנשים

תפות בכוח העבודה ושיעור הגדלת שיעור ההשתבנושא  4193החלטת הממשלה 

מתייחסת, בין היתר, לצורך בהגברת המאמצים לשילובן של  2012מינואר  התעסוקה

 ,סגרת החלטה זונשים ערביות בשוק העבודה בהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג. במ

 דוחב 5-ו 4 (ר' פירוט בפרקיםאומצו צעדים חשובים בתחום הטיפול בילדים והחינוך 

 . )זה, בהתאמה

(ריאדיה)  "אשת חיל"תכנית ההחלטת הממשלה כי תורחב קובעת , נוסף על כך

אינן העצמה והכוון תעסוקתי לבנות האוכלוסייה הערבית ש, המספקת ליווי

הקבוצות הפועלות כבר במסגרת  13-ל ,. לפי ההחלטהמשתתפות בשוק העבודה

קבוצות  36ו יצטרפ ,משרד הרווחה והשירותים החברתייםידי -התכנית וממומנות על

בשנה. התכנית, פרי פיתוחה של  ח"שמיליון  9-בעלות של כ 2012החל משנת  ,נוספות

                                                      
  .)2011(ספטמבר  3708-ו) 2011(מאי  3211), 2011(פברואר  2861החלטות הממשלה  21

http://www.pmo.gov.il/PMO/Templates/Spokesman.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b9AA94A51-2276-43FC-93F3-820E890D6447%7d&NRORIGINALURL=%2fPMO%2fSecretarial%2fGovmes%2f2012%2f01%2fgovmes290112%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#six
http://www.pmo.gov.il/PMO/Templates/Spokesman.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b9AA94A51-2276-43FC-93F3-820E890D6447%7d&NRORIGINALURL=%2fPMO%2fSecretarial%2fGovmes%2f2012%2f01%2fgovmes290112%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#six
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 21F22.מכון ברוקדייל-ג'וינט-ותה במחקר הערכה של מאיירסישראל, לּו-ג'וינט תבת

 שלב הטמעתה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.את ווה גם מחקר המשך מלַ 

 הצטרפות באמצעות יושג העבודה בעולם התכנית פועלת לפי התפיסה כי השילוב
הכנה  סדנאות כולל ליווי צמוד. המודל כדי ותוך לעבודה של המשתתפים מדורגת

 וסיוע בעבודה במשולבות המשך תמיכה אישיות, לעבודה, השמות יציאה לקראת
 קבוצת ובניית תעסוקתי מועדון באמצעות והחברתי התעסוקתי, האישי בקידומן
 מקרב משתתפיה. עסוקההת בתחום מנהיגות

-האזרחימיוחד להגדלת מספר המתנדבים לשירות המאמץ ההוא אפיק פעולה נוסף 

מתוך המתנדבים במגזר הערבי  90%-נשים מהוות כהמקרב המגזר הערבי.  לאומי

-ולכן מאמץ זה מכוון בעיקר לאוכלוסייה זו. השתלבות במערך השירות האזרחי

 ,2011מיולי  3564ובתעסוקה. לפי החלטת ממשלה לאומי מהווה כלי לשילוב בחברה 

מתנדבים  1,600-כמיוגדל מספר התקנים במערך ההתנדבות בקרב המגזר הערבי 

. משמעות ההחלטה היא התנדבות של 2013/14בשנת  3,280-ל 2010/11בפועל בשנת 

בשנת  10%-לעומת כ 2013משנתון הבנות הערביות בכל שנה החל משנת  20%-כ

2010  . 

לאומי כלי -עד משלים, ומתוך שאיפה לחזק את היותו של מערך השירות האזרחיכצ

לשילוב האוכלוסייה הערבית בתעסוקה, נקבע בהחלטת הממשלה כי תופעל תכנית 

לאומי הערבים והחרדים בתעסוקה -ת לשילוב מתנדבי השירות האזרחיניסיוני

 משרד ,לאומי-יהאזרח השירות מנהלתידי -ובהשכלה הגבוהה. התכנית תגובש על
 שליד ותקצוב לתכנון הוועדה ,משרד החינוך עם בשיתוף ,משרד התמ"תו האוצר

 . במשרד הביטחון משוחררים והקרן לחיילים גבוהה להשכלה המועצה

לימודי ) על קידום תכנית ל4193(החלטה  2012החליטה בינואר הממשלה  ,בנוסף

 בני המגזר הערבילאומי מקרב -למתנדבי השירות האזרחי שפה כבסיס לתעסוקה

החומש  במהלך ח"שמיליון  46-. לצורך יישום התכנית יוקצו כהמעוניינים בכך

 ). 2016-2012הקרוב (

את  לעודד ידי משרד הבריאות במטרה-תכנית נוספת עבור נשים ערביות מגובשת על

לעבודה במערכת  התחייבות. ההשתתפות בתכנית תותנה בלימודי סיעודב השתלבותן

                                                      
התכניות "אשת חיל" ו"אביחיל" בקרב . 2011'. שטרוסברג נ ';ס .דאהר-חסן 22

 מכון ברוקדייל. -ג'וינט-.מאיירסמחקר הערכה -האוכלוסייה הערבית 
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הוקצו במסגרת  ,כך שםל .מערכת הבריאות לצורכיהבריאות הציבורית בהתאם 

למימון  2016-2012בשנים  ח"שמיליון  20-כ 2012מינואר  4193החלטת ממשלה 

 תלמידות חדשות בשנה.  50-לימודים ומלגות קיום לכ

נעשה מאמץ מיוחד  ,יוזמות הכלליותמלבד הבנושא עידוד היזמות במגזר הערבי, 

לעידוד יזמות בקרב נשים ערביות. עידוד היזמות בקרב נשים במגזר הערבי נעשה 

הכולל הכוונה, מידע  ,באמצעות המרכזים לטיפוח יזמות המעניקים סל שירותים

וסיוע בפתיחת עסק חדש. הפעילות במגזר הערבי נעשית בשיתוף הרשות לפיתוח 

קורסים  65-התקיימו כ 2011ינוניים. בשנת כלכלי והסוכנות לעסקים קטנים וב

 נשים.  1,000-בהם השתתפו כולעידוד יזמות בקרב נשים במגזר הערבי 

על תכנית החומש  2011מספטמבר  3708במסגרת החלטת ממשלה  נוסף על כך,

להרחבת  2016-2012בשנים  ח"שמיליון  14ת בנגב, הוקצו יבדואלאוכלוסייה ה

התמקדות בנגב, תוך  יבדואבמגזר ה ובינוניים ניםקט לעסקים הסוכנות פעולת

 יזמות עסקית של נשים. ב

 טחון אישיידיור וב -צעדים משלימים

הפעולות לעידוד תעסוקה במגזר הערבי נתמכות על ידי פעולות משלימות בתחומי 

 הדיור והגברת הביטחון האישי. 

מהווה כלי חשוב מתן פתרונות דיור איכותיים לצעירים בתוך היישובים הערביים 

תוך מתן אפשרויות תעסוקה והזדמנויות עסקיות  ,כלכלי של יישובים אלההלפיתוח 

. המחסור בדיור ביישובים הערביים הוביל במקרים רבים לתושבים טובות יותר

ליציאה של צעירים מחוץ ליישובים ובכך פגע ביכולות לספק פתרונות תעסוקה 

מתן פתרונות דיור באמצעים מגוונים בתוך טובים יותר בתוך היישובים. על כן, 

, הדרוזי יבדואהיישובים הערביים מקודם בתכניות החומש למגזר הערבי, ה

22Fוהצ'רקסי

על תכנית הפיתוח למגזר  2012 מארסמ 4432ובהחלטת הממשלה  23

 המיעוטים בהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג. 

הגברת הביטחון האישי ביישובים הערביים מהווה צעד משלים נוסף לפיתוח כלכלי 

אקלים חיובי למסחר וליזמות. לכן, במסגרת תכניות החומש ספקת הבאמצעות 

                                                      
 3708-) ו2011(מאי  3211), 2011(פברואר  2861), 2010(מארס  1539החלטות הממשלה  23

 ).2011(ספטמבר 
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טחון האישי יקודמו צעדים משמעותיים בתחום הגברת הב 23F24יבדואלמגזר הערבי וה

 .ח"שבהיקף של מעל לרבע מיליארד  ,בהיבט המשטרתי והאזרחי

 מגמות בשיעור התעסוקה במגזר הערבי

המשיך לעלות גם  64-25 בנותלפי בנק ישראל, שיעור התעסוקה של נשים ערביות 

 2.4-כעלייה של ( 2011בשנת   26.8%-ל 2008בשנת  24.4%-בשנים האחרונות, מ

. עם זאת, 90-, בדומה למגמת העלייה הכמעט רצופה מאמצע שנות ה)נקודות אחוז

יימשך גם בשנים הבאות, הוא  2011-2008ייה בשיעור התעסוקה בשנים אם קצב העל

  .41%עומד על ה 2020ביעד התעסוקה שנקבע לשנת  לעמודלא יאפשר 

-ל 2008בשנת  64.9%-נציין ששיעור התעסוקה עלה בתקופה זו בקרב כלל הנשים, מ

, ועל כן בעוד שהעלייה היחסית )נקודות אחוז 1.4-כעלייה של ( 2011בשנת   66.3%

בשיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות גדולה יותר, הפער המוחלט בין האוכלוסיות 

עלה  2001, משנת בסך הכולנקודות האחוז.  40הצטמצם רק במעט ונותר סביב 

 7.5נקודות אחוז לעומת עלייה של  7.2-ערביות בהנשים השיעור התעסוקה של 

  24F25.הנשיםנקודות אחוז בקרב כלל 

, 2003, אשר היה במגמת עלייה משנת 64-25 בנישיעור התעסוקה של גברים ערבים 

בשנת  72.2%-, אך שב לעלות והגיע ל2009בשנת  70.5%-ל 2008בשנת  71.8%-ירד מ

יימשך גם  2011-2008. עם זאת, אם קצב העלייה בשיעור התעסוקה בשנים 2011

העומד על  2020התעסוקה שנקבע לשנת  בשנים הבאות, הוא לא יאפשר עמידה ביעד

78% . 

, בדיוק כפי שהיה 77.7%על  2011שיעור התעסוקה בקרב כלל הגברים עמד בשנת 

ועל כן הפער בשיעור התעסוקה בין גברים ערבים וכלל הגברים  ,2008בשנת 

-ערבים בהגברים העלה שיעור התעסוקה של  2001, משנת בסך הכולהצטמצם מעט. 

                                                      
 ).2011(ספטמבר  3708-) ו2010(מארס  1539החלטות הממשלה  24
נתוני בנק ישראל על בסיס סקרי כוח אדם של הלמ"ס. לא כולל הרביע האחרון של  25

 קסירע'; ישיב, . מידע נוסף בנושא תעסוקת נשים ערביות ניתן למצוא ב: 2011שנת 
 .מדיניות וצעדי מאפיינים :בישראל העבודה בשוק ערביות נשים. 2012(קלינר), נ'. 
 .2012.05, סדרת מאמרים לדיון בנק ישראל
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לפיכך  25F26.נקודות אחוז בקרב כלל הגברים 3.0חוז לעומת עלייה של נקודות א 6.8

 . 2008הפערים הצטמצמו, אך בעיקר לפני שנת 

שיעור העוני. לשינוי בבשיעור התעסוקה  קשר בין העלייהבנק ישראל ניתח גם את ה

-ירדה מ 26F27,תחולת העוני של נפשות בקרב האוכלוסייה הערבית, לפי המדד היחסי

. גם נתוני הביטוח הלאומי מצביעים על 2010בשנת  56.4%-ל 2009בשנת  57.4%

בשל הגידול בהכנסה החציונית  2010-ל 2009מגמה דומה. קו העוני הריאלי עלה בין 

הראלית. כדי לבחון את ההשפעה של השינוי בהתפלגות ההכנסות על תחולת העוני, 

עצמו, חושבה בבנק ישראל גם תחולת העוני בניכוי ההשפעה של השינוי בקו העוני 

. נמצא שתחולת העוני יורדת בחישוב 2009של שנת  הממודדלפי קו העוני  2010בשנת 

, כך שהשיפור בתחולת העוני גדול יותר. השינוי בהתפלגות ההכנסות 54.4%-לזה 

 נקודות אחוז.  3-הפחית את תחולת העוני באוכלוסייה זו ב

ה שההכנסה הממוצעת מעבודה שכירה לא השתנתה כמעט מעבר לכך, לאור העובד

בקרב הערבים בתקופה זו, נראה שהגידול בשיעור התעסוקה הוא שחילץ חלק 

  27F28.ממשקי הבית הערביים מעוני

בין ערבים פערים בשעורי התעסוקה בנוסף, ניתוח בנק ישראל שפך אור נוסף על ה

-עלמוסברים בעיקר ערבים לם בין גברים יהודיעורי התעסוקה יפערים בשויהודים. 

 ,שנות לימוד) 10-0השכלה נמוכה (רמת פרישה מוקדמת משוק העבודה של בעלי ידי 

בקרב היהודים. בקרב  8%שמשקלם בקרב הגברים הערבים הוא כשליש לעומת 

עורי התעסוקה דומים. לעומת יגברים יהודים וערבים בעלי השכלה גבוהה יותר, ש

נשים ערביות נמוכים במידה ניכרת מאלה של נשים  זאת, שעורי התעסוקה בקרב

 שנות לימוד. 12יהודיות, אך הפערים בולטים במיוחד בקרב נשים בעלות עד 

 המגזר החרדי 2.2
 ככלי ,בתעסוקה המגזר החרדי שילובו שלכיעד מרכזי את  הגדירהישראל  ממשלת

 ;זו האוכלוסייקרב ב ששיעורם גבוה במיוחד ,והתלות בקצבאות העוני לפריצת מעגל

                                                      
נתוני בנק ישראל על בסיס סקרי כוח אדם של הלמ"ס. לא כולל הרביע האחרון של  26

 .2011שנת 
 תקנית.בשיטה זו, קו העוני מחושב לפי מחצית ההכנסה החציונית לנפש  27
 . בנק ישראל, ירושלים.  2011דוח בנק ישראל . 2012בנק ישראל.  28
דוח שנתי: מימדי העוני . 2011, נ'; גוטליב, ד'; פרומן, א'. ברקלי, מ'; אנדבלד    

 המוסד לביטוח לאומי, ירושלים. והפערים החברתיים.
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בהשתלבות  וכגורם המסייע הנטל הכלכלי במשק הישראלי בחלוקת כמקדם שוויון

 הכרה במאפייניה הייחודיים של לצד המגזר החרדי במארג החברתי בישראל. זאת
 .תורני בהמשך קיומו של עולם לימוד ותמיכה האוכלוסייה החרדית

בעשור האחרון חלה התקדמות בשילוב האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה, כפי 

 שיפורט בהמשך בחלק הנוגע למגמות בשיעור התעסוקה של חרדים. 

על  2011בשנת עמד  64-25 בנילפי בנק ישראל, שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים 

ברים יהודים בקרב ג 81.4%-אלה ו בגיליםבקרב כלל הגברים  77.7%לעומת  45.6%

על  2011בשנת עמד  64-25 בנותלא חרדים. שיעור התעסוקה בקרב נשים חרדיות 

בקרב נשים יהודיות  75.3%-אלה ו בגיליםבקרב כלל הנשים  66.3%לעומת  61.2%

 2020, יעד התעסוקה לשנת 2010מיולי  1994לפי החלטת הממשלה  28F29.לא חרדיות

 . 63%מד על עו 64-25 גילאיבקרב גברים ונשים חרדים 

ההתקדמות שנעשתה משקפת גם שינוי מסוים בגישה ובשאיפות של קבוצות 

של ידי מאמצים משמעותיים -מרכזיות במגזר החרדי. שינויים אלה נתמכו על

הממשלה לשם תמיכה במגמה זו. ניתן לחלק מאמצים אלה לשניים: מאמצים 

להשתתפות  המתייחסים להסדרים המורכבים המשפיעים על מערכת התמריצים

חרדים בשוק העבודה ומאמצים לספק סיוע ולפתח תכניות וכלים לצורך שילוב 

 בשוק העבודה לאלה המעוניינים בכך. 

ערער על ההסדרים  התפתחות משמעותית חלה לאחרונה כאשר בית המשפט העליון

-הבסיסיים הקיימים בהקשר של גיוס חרדים לצה"ל והתנדבות לשירות אזרחי

הממשלה לשקול מחדש את נדרשה פרט בהמשך). לאור פסיקה זו, לאומי (כפי שנ

 ההסדרים הקיימים ולשנותם באופן שיהלום את פסיקת בג"ץ. 

צעדים לעידוד השתלבותה  לנקוטועדת טרכטנברג המליצה עוד קודם לפסיקת בג"ץ, 

של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה. המלצות אלה טרם נדונו בממשלה כאשר 

 את החלטתו. בג"ץ פירסם 

המאמצים המרכזיים לשילוב חרדים בשוק העבודה בשנים האחרונות מפורטים 

. תחילה נתמקד בשינויים בהסדרים המורכבים המשפיעים על מערכת להלן

נתייחס למאמצים לסיוע  חרדים בשוק העבודה. לאחר מכןההתמריצים להשתתפות 

                                                      
 . בנק ישראל, ירושלים.2011דוח בנק ישראל . 2012בנק ישראל.  29
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ההתייחסות לנושא הטיפול בילדים,  לאלו שמעוניינים להשתלב בשוק העבודה.

 . 5-ו 4לחינוך ולהשכלה גבוהה במגזר החרדי מובאת בנפרד בפרקים 

שינויים בהסדרים המורכבים המשפיעים על מערכת התמריצים להשתתפות 
 חרדים בשוק העבודה

השתתפותם של גברים חרדים בשוק העבודה קשורה במידה רבה בסוגיית שירותם 

אזרחי. מרביתם אינם משרתים בצבא -ירות הלאומיהצבאי ובהתנדבותם לש

חייהם הייחודי במסגרת  חאורמסיבות הקשורות לחששות לגבי יכולתם לשמור על 

 זו ובשל החשיבות הרבה שהם מקנים ללימודים תורניים לאורך החיים. 

במהלך השנים, יותר ויותר גברים חרדים אשר בחרו ללמוד בישיבות גבוהות קיבלו 

ת צבאי. רבים מהם מקבלים תמיכה כלכלית ציבורית ותמיכה פטור משירו

תלמידי הישיבות בוחרים לסיים את אם רופית פרטית במהלך לימודיהם. תפילנ

בשוק  להשתלבותם חסם שמהווה מה ;לימודיהם הם מחויבים להתגייס לצבא

העבודה. במידה וסיום הלימודים נעשה בגיל מאוחר יחסית או במידה ולתלמידי 

 טורים אוטומטית משירות צבאי. הם פ ,ילדים של מסוים מספרה הישיב

הגידול המשמעותי במספר תלמידי הישיבות לאורך השנים תרם לירידה חדה 

בשיעור השתתפותם של גברים חרדים בשוק העבודה. לכן, ההסדרים הנוגעים 

היום הציבורי סדר העומד על  מרכזיללימוד בישיבה ולשירות צבאי הפכו לנושא 

התנדבות חרדים לשירות צבאי ואזרחי מבוצעת ולנושא השנוי במחלוקת גוברת. 

עיגן לראשונה בחקיקה ראשית את הסדר דחיית אשר  29F30,ותקנותיו מכוח חוק טל

צור יהמוטיבציה המרכזית לחקיקת החוק הייתה ל השירות של תלמידי הישיבות.

 שתתף בשוק העבודה. הסדרים אשר יאפשרו לגברים חרדים צעירים לה

קבע בית הדין הגבוה לצדק כי החוק לא הגשים את התכליות  2012בפברואר 

ועל כן הוא אינו  ,שביסודו וכי הוא פוגע בזכות לשוויון כחלק מן הזכות לכבוד האדם

  חוקתי ותוקפו יפוג באוגוסט השנה.

בשוק ובצבא השתתפות  לעודדקביעת בג"ץ, נעשו מאמצים משמעותיים לפני עוד 

לשירות בצבא או מותאמות העבודה. מאמצים אלה כוללים הרחבה של הזדמנויות 

התמריצים להשתלבות חזק את , ומאמצים לאחד דצמאזרחי -בשירות לאומי

כצעד משלים ש נציין להלן יפורטו המאמצים בשני הכיוונים. .צד אחרמבעבודה 

                                                      
 2002-התשס"ב אומנותם, ישיבות שתורתם לתלמידי שירות דחיית חוק 30
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נדון בו נעשה מאמץ לקידום השתלבותם של החרדים במערכת ההשכלה הגבוהה, 

 . 5בפרק 

 שירות אזרחי ושירות צבאי 
כי יש להגדיל  2011מינואר  2698קודם לביטול חוק טל, נקבע בהחלטת ממשלה 

-לצה"ל ולשירות הלאומיבהדרגה את מספר התקנים במערך הגיוס וההתנדבות 

בשנת  4,800-ל 2011מצטרפים חדשים בשנת  2,400-מבקרב המגזר החרדי אזרחי 

. התקנים יתחלקו שווה בשווה בין תקנים לשירות אזרחי ותקנים לשירות 2015

 60%-מ  ועדת טרכטנברג, משמעות ההחלטה היא שילוב של למעלה  דוחצבאי. לפי 

 .  2015ממחזור הגברים החרדי בשירות צבאי או אזרחי החל משנת 

לאומי כלי -וך שאיפה לחזק את היותו של מערך השירות האזרחיכצעד משלים, ומת

  2011מיולי  3564לשילוב האוכלוסייה החרדית בתעסוקה, נקבע בהחלטת הממשלה 

לאומי החרדים והערבים -ת לשילוב מתנדבי השירות האזרחיניסיוניכי תופעל תכנית 

-אזרחיה השירות מנהלתידי -בתעסוקה ובהשכלה הגבוהה. התכנית תגובש על

 לתכנון הוועדה ,משרד החינוך עם בשיתוף ,ומשרד התמ"ת האוצר משרד ,לאומי
 . במשרד הביטחון משוחררים והקרן לחיילים גבוהה להשכלה המועצה שליד ותקצוב

במקביל הוגברו המאמצים לשילובם של גברים חרדים במקצועות ובתפקידים 

בפניהם להשתלבות בשוק טכניים בצבא, לצורך הרחבת ההזדמנויות העומדות 

ובמקביל מאפשר  ,העבודה. מאמץ זה מגדיל את התמריץ להשתלבות בשירות הצבאי

 לחזק את המיומנויות הרלוונטיות לשוק העבודה. 

תלמידי ישיבה  יופנו 2011, כי מתחילת שנת 2698בהחלטת הממשלה  קבעעוד נ

. החלטה זו כפי שהיה עד כה 30ולא מגיל  ומעלה 28גיל למאגר המילואים מ

מלבד מאפשרת לאלפי חרדים בגיל העבודה להשתלב בשוק העבודה בגיל צעיר יותר. 

שלושה ילדים או יותר   בעלידחויי השירות החרדים  פעמי, הופנו כל-חד, באופן זאת

. החלטה זו מאפשרת לחרדים בעלי משפחות גדולות, אשר לא מילואיםהלמאגר 

 התנדבו לשירות אזרחי או צבאי, להשתלב בשוק העבודה. 

 לימוד לאברכי כוללים מלגותשינויים בתנאי הזכאות ל
 כלכלית היו זכאים לגמלת הבטחת יכולת , אברכי כוללים מעוטי2011עד שנת 

בית  הורה 2010ציב השנתי. ביוני מכוח סעיף תקציבי בחוק התק מינימום הכנסת

ביחס  לשוויון בזכות בשל הפגיעה ,הדין הגבוה לצדק לבטל סעיף תקציבי זה

 בישראל, הלומדים ליתר אוכלוסיות המדינה שמעניקה התקציביות לתמיכות
אינו  כי ההסדר ,עוד נקבעהכנסה ואינם זכאים לגמלה.  הבטחת מחוק המוחרגים



 התקדמות ביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי דוח                        48

 

 

עידוד  לשעליה הצהירה המדינה בהקשרים אחרים, ש ,עולה בקנה אחד עם התכלית

 .השתלבות האוכלוסייה החרדית בתעסוקה

תוך ) על שינוי בהסדר הקיים, 2614החליטה הממשלה (החלטה  2010בדצמבר 

לפי החלטת  את ציבור האברכים להשתלב בשוק העבודה. רכיבים שיעודדוהדגשת 

מלגת  לקבל יוכלו הכוללים אשר תלמידי מרבית בין הבחנה הממשלה, תיווצר

 לבין שנים (מסלול בסיסי), מחמש יותר של לא לימודים, בכפוף לקריטריונים, למשך
בכולל ואשר  בלימודים להתמיד תלמידים הבוחרים של ומובחרת קטנה קבוצה

שנים (מסלול מצומצם). היקף  5ימשיכו לקבל מלגה, אם כי מופחתת, גם בתום 

שעות לימוד שבועיות לאברכים  35קבלת המלגה עומד על הלימודים הנדרש לצורך 

 שעות לימוד לכל השאר.  45-והפטורים משירות צבאי לפי חוק טל 

 לכלים הכוונה תעסוקתית תוך הכשרה המסלול הבסיסי מאפשר השתלבות במסגרת
השנים הראשונות לקבלת המלגה.  4לרכישת השכלה תעסוקתית במהלך  ולתכניות

משיעורה הרגיל, אך תינתן אפשרות  75%לגה תהיה בהיקף של בשנה החמישית המ

 .שעות שבועיות 22.5של  מינימליבהיקף  לימודים חלקיים לצד בתעסוקה להשתלב

 כוללים, באופןה באברכי התמיכה מנגנון במוקד החלטת הממשלה עומד שינוי
החלטת הממשלה  .בתעסוקה המעודד השתלבות זמני לסיוע את התמיכה שהופך

מבוססת על ההכרה כי שינוי חברתי ותרבותי אינו יכול להיעשות במהלך חד אלא 

להסתגלות הנדרשת ותוך הענקת  ייהשהראוי לעשותו בהליך אטי והדרגתי, תוך מתן 

מספר  הגבלתהשתלבותם בשוק העבודה.  אתכלים ומיומנויות לאברכים אשר יקלו 

 השוויון אי את מפחיתה התמיכות, מעגלמ מבטיחה יציאה לקצבה הזכאות שנות

 מגמלאות לידלהב ללימודים, סיוע דומה למלגות למסגרת התמיכה את ומכניסה
 הכנסה. הבטחת

קבוע, בהתאם  סכום סך התמיכה התקציבית הכוללת לאברכי כוללים תעמוד על

במספר הנכנסים להסדר.  תלות ללא ),ח"שמיליון  135-(כ 2010 בשנת שהוצאלסכום 

לחודש  ח"ש 1,040 סכום של לא תעלה על במסלול הבסיסי ית לאברךּבהמַר  צבההִק 

 מסכום ח"שמיליון  20עד . למסלול המצומצם יוקצו 2010בשנת  נהוגכפי שהיה 
 . למסלול הנכנסים תלות במספר התמיכה הכולל, ללא

-כ 2010שכן בשנת  ;מכלל האברכים 16%-שינוי מדיניות זה צפוי להשפיע על כ

 ל.  ואברכים בסך הכ 70,000-אברכים היו זכאים לגמלה מתוך כ 11,000
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חתם שר החינוך על תקנה חדשה המפחיתה את  2011זה, באפריל שינוי על נוסף 

מספר שעות הלימוד השבועיות בכולל המקנות זכאות למלגת לימודים לאברך 

שעות  18 שעות בלבד. לפי שינוי זה, הלומדים 18-שעות ל 35-הפטור משירות צבאי מ

לפי מספר שעות הלימוד שלהם בפועל.  את החלק היחסי של המלגה ואו יותר יקבל

ידי מתן אפשרות -על מטרת התקנה היא לעודד את שילוב החרדים בשוק העבודה

 לשילוב בין לימודים בכולל לעבודה ללא ביטול מוחלט של הזכאות למלגת לימודים. 

 בשוק העבודהלסיוע לאלו שמעוניינים להשתלב תכניות 

 מרכזי הכוון תעסוקתי
תכנית להקמת מרכז הכוון תעסוקתי עירוני ייעודי לאוכלוסייה החרדית בירושלים 

להמלצות ומשרד התמ"ת ליוזמת נמצאת בשלבי אישור ותקצוב מתקדמים, בהתאם 

מפת"ח), ( מרכזי פיתוח תעסוקת חרדיםועדת טרכטנברג. המרכז יבוסס על מודל 

יישובים במגזר החרדי עם  8-בישראל, ומופעל בהצלחה -ג'וינט תבתידי -שפותח על

 משתתפים בשנה, אך יכלול היצע שירותים גדול ומגוון יותר.  6,500-כ

איון אישי, יסל השירותים שיינתן במרכז ההכוון יכלול מתן מידע בסיסי לפונים, ר

לם אבחון תעסוקתי, בניית מסלול אישי לקידום תעסוקתי, סדנאות הכנה לעו

העבודה, פיתוח כישורים רכים וחיפוש עבודה, השלמת השכלה בסיסית, מתן שוברי 

הכשרה מקצועית, שיעורי עזר (ללומדים במכינות אקדמיות, לימודי הנדסאות 

ולימודים אקדמיים), הפניה אקטיבית לתכניות חיצוניות, ליווי, ייעוץ והשמה 

שכר ועוד. במרכז  סּבסודזאת בעבודה וליווי לאחר השמה, סיוע למעסיקים ובכלל 

 ההכוון יינתן דגש רב יותר להקניית כלים לגברים חרדים.

מרכז ההכוון התעסוקתי בירושלים, המוקם בשיתוף עיריית ירושלים, ישרת מדי 

חרדים המעוניינים להשתלב בשוק העבודה או המעוניינים בשדרוג  4,000-שנה כ

בשנה. תכניות להקמת  ח"שמיליון  16-ולהפעלתו צפויים להיות מוקצים כ ,תעסוקתי

מרכזים נוספים בריכוזי האוכלוסייה החרדית צפויות להיות מקודמות במהלך השנה 

 הנוכחית. 

 מסלול תעסוקה
לעידוד קליטת עובדים מקרב אוכלוסיות ששיעור  "מסלול תעסוקה"תכנית ה

השתתפותן נמוך מופעלת גם בקרב המגזר החרדי. במסגרת התכנית מסובסדת 

לעודד מעסיקים  כדי ,קריטריונים שנקבעו לפיהעסקת עובדים מהמגזר החרדי 

הוא יכול  סּבסודבה המעביד מקבל שבתקופה  .הלהגדיל את הביקוש לעובדים אל

וכך גדל הסיכוי לקליטה של עובדים  ,של העובד לעסק תותרוממו ולהתרשם מיכולת
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 במהלךבשיעור משתנה  סּבסודנוספים מהמגזר החרדי בעסק בעתיד. בתכנית ניתן 

 מעלות השכר.  25%-כלתקופה זו עומד על  סּבסודממוצע ה ;חודשים 30

ם בקשות מעסיקי 63, אושרו 2011, אז החלה התכנית, ועד לסוף שנת 2009משנת 

 . ח"שמיליון  66.2-משרות בעלות כוללת של כ 1,485של  סּבסודל

לצורך עידוד העסקה של בעלי שיעור השתתפות נמוך במיוחד הוחלט לאחרונה על 

הטבות נוספות למעסיקים שיעסיקו גברים חרדים. ההטבות כוללות הקלה של 

-לנקודות אחוז  10-הממוצע ב סּבסודוהגדלה של שיעור ה סּבסודהתנאים לקבלת 

 חודשים. 30במהלך מעלות השכר  35%

 עידוד רכישת הכשרה מקצועית במדע וטכנולוגיה
 סטודנטיםל תמיכה מסלול חדש נוסף לעידוד תעסוקת חרדים הוא המסלול למתן

לימודי   ולאחר מכן במסלול טכנולוגית לומדים במכינה אשר החרדי, מהמגזר

מדובר באוכלוסייה אשר למדה . משרד התמ"תידי  על ושהוכר במכללות הנדסאות

סיכוייהם של  את מטרת התכנית היא להגדיללימודים תורניים ללא לימודי ליבה. 

 העבודה. בשוק ולהשתלב בהצלחה לימודיהם את לסיים הסטודנטים

לסטודנטים , כולל עלויות נלוות ,מימון מלא של הוצאות הלימודהתכנית כוללת 

החלו את לימודיהם ו במסגרת חוק טלומעלה שהסדירו את מעמדם  23חרדים בני 

פי קריטריונים שנקבעו כמו תוצאות מבחן התאמה -במוסדות אלה. המימון ניתן על

 ללימודים ומצב משפחתי.

 64ובמדע.  בטכנולוגיה להכשרה הממשלתי ביוזמת המכון 2011התכנית החלה בשנת 

מהם המשיכו את  30-יבלו במסגרתה מימון ללימודים במכינות וסטודנטים כבר ק

-. בשנת הלימודים הבאה יקבלו סיוע כ2011/12לימודיהם לתעודת הנדסאי בשנת 

  .ח"שמיליון  16-כבעלות של  סטודנטים נוספים 270

 מגמות בשיעור התעסוקה במגזר החרדי

עלה באופן חד יחסית  64-25 בנילפי בנק ישראל, שיעור התעסוקה של גברים חרדים 

 6.0-(עלייה של כ 2011בשנת  45.6%-ל 2008בשנת  39.6%-בשנים האחרונות, מ

במהלך העשור האחרון. עיקר  40%-לכ 35%זאת לאחר שנע בין ); נקודות אחוז

 בענפי המגזר העסקי. הוא הגידול בתעסוקה 
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והוא עמד על  ,בקרב כלל הגברים לא נרשם שינוי בשיעור התעסוקה בתקופה זו

נקודות  6.7-בעלה שיעור התעסוקה של גברים חרדים  2001, משנת בסך הכול. 77.7%

  30F31.נקודות אחוז בקרב כלל הגברים 3.0אחוז לעומת עלייה של 

 61.2%-ל 2008בשנת  57.4%-עלה מ 64-25 בנותשיעור התעסוקה של נשים חרדיות 

ה זו שיעור התעסוקה בקרב כלל . בתקופ)נקודות אחוז 3.8-(עלייה של כ 2011בשנת 

, משנת בסך הכול. )נקודות אחוז 1.4-כ(עלייה של  66.3%-ל 64.9%-הנשים עלה מ

נקודות אחוז לעומת עלייה של  13.4-בעלה שיעור התעסוקה של נשים חרדיות  2001

31Fנקודות אחוז בקרב כלל הנשים. 7.5

32  

התעסוקה של גברים בשיעור  2008לפי ניתוח בנק ישראל, השינוי שנרשם משנת 

עמידה ביעד המגמה הדרושה לשם עם  תוואי העקבינמצא על ונשים במגזר החרדי 

 .63%העומד על  2020לשנת  שהציבה הממשלה

בענפי  שיעור המועסקים החרדים היא כי נקודה נוספת שעולה מניתוח בנק ישראל

אחרים, ואילו חלקם של היהודים ה שיעור לעומתהמגזר העסקי נמוך במיוחד 

לרבות בשירותי דת, ציבורי, חינוך וכדומה) נהל ִמ (המועסקים בשירותים הציבוריים 

המועסקים החרדים. השאיפה לשילובם של החרדים בחיים היקף עולה על שליש מ

הכלכליים מחייבת אפוא הגדלה ניכרת של שיעור תעסוקתם בענפי המגזר העסקי. 

נמוך  חרדייםשל המועסקים ההממוצע יות השבוע , מספר שעות העבודהכמו כן

מצב ). 2011בהתאמה, בשנת  46.0לעומת  39.5( משמעותית מזה של יהודים אחרים

זה מקטין את שכרם של החרדים ומקשה על היחלצותם של משקי הבית החרדיים 

  32F33.מעוני

שבהגדרה ניתוח השינויים בדפוסי התעסוקה של החרדים נתקל בקושי חשוב לציין ש

. הנתונים שצוינו בנתונים הרשמיים ובסקרים ות חרדיותובזיהוי של אוכלוסי

                                                      
נתוני בנק ישראל על בסיס סקרי כוח אדם של הלמ"ס. לא כולל הרביע האחרון של  31

. חרדים הוגדרו כיהודים שמוסד לימודיו האחרון של אחד מבני משק הבית 2011שנת 
(הגדרת המועצה  רדייםהוא ישיבה גבוהה או שמתגוררים באחד מיישובי הגרעין הח

 .הלאומית לכלכלה)
נתוני בנק ישראל על בסיס סקרי כוח אדם של הלמ"ס. לא כולל הרביע האחרון של  32

 .2011שנת 
 . בנק ישראל, ירושלים.  2011דוח בנק ישראל . 2012בנק ישראל.  33



 התקדמות ביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי דוח                        52

 

 

מבוססים על ההגדרה המקובלת של המועצה הלאומית לכלכלה בהתייחס לסקרי 

  33F34.כוח האדם של הלמ"ס

 ,על ידי המוסד לביטוח לאומי 67-20 בניבחינת שיעורי התעסוקה של גברים חרדים 

עלייה מתונה של תעסוקת החרדים בשנים מצביעה על  ,יםִמנהליעל בסיס נתונים 

עם זאת, שיעור התעסוקה  34F35.אשר לא באה לידי ביטוי בסקר כוח האדם 2009–2008

בסקר  38.7%דומה בשני מקורות הנתונים ועומד על  2009של גברים חרדים בשנת 

פי הנתונים -על 38.8%-פי הגדרת המועצה הלאומית לכלכלה, ו-כוח האדם, על

 ים והגדרת הביטוח הלאומי. ִמנהליה

ולכן  ,אינם זמינים עדיין 2009ים על שיעורי התעסוקה אחרי שנת ִמנהלינתונים 

חרדים בשנים הגברים ההעדות הבלעדית לעלייה המהירה בשיעורי התעסוקה של 

המגמה המסתמנת יא נתוני סקר כוח האדם. לכן, לפי בנק ישראל, ה 2011-2010

טה עקב זיהוי האוכלוסייה החרדית בסקרי כוח האדם או מּו זמניתעלולה להיות 

שאינן  המתייחסים לשנים נתונים ממקורות נוספים, וכן נתונים עתידיים דרשויוי

בדפוסי התעסוקה של  שינוילקבוע אם אכן חל יהיה ניתן כדי ש, שנות גאות כלכלית

  35F36.האוכלוסייה החרדית

לייה בשיעור התעסוקה לשינוי בשיעור העוני. בנק ישראל ניתח גם את הקשר בין הע

-מהעוני של נפשות בקרב האוכלוסייה החרדית, לפי המדד היחסי, ירדה  תחולת

לפי קו העוני  2010. תחולת העוני בשנת 2010בשנת  56.7%-ל 2009בשנת  58.5%

, כך שהשיפור בתחולת העוני לפי חישוב זה 54.8%-ליורדת  2009הממודד של שנת 

-בגדול יותר. השינוי בהתפלגות ההכנסות הפחית את תחולת העוני באוכלוסייה זו 

נקודות אחוז. מעבר לכך, לאור העובדה שההכנסה הממוצעת מעבודה שכירה  3.7

                                                      
 שיטות מדידה .2011 ואחרים. .י' ,פרידמן :מקיף בזיהוי האוכלוסייה החרדיתלדין  34

; שכה המרכזית לסטטיסטיקהלה .האוכלוסייה החרדית בישראל ואמידת גודלה של
המועצה  .שיטות לזיהוי ואפיון כמותי של המגזר החרדי .2010 .הכהן ר' .;לוין ח'

פערים בין מקורות סטטיסטים . 2010הלאומית לכלכלה; מלחי, א'.; גרינשטיין, מ'. 
  . משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. במגזר החרדי תעסוקה לשיעורי שונים ביחס

הרכב התעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה בישראל . 2011גוטליב, ד'.; טולידנו, א'.  35
 . ניירות עמדה, המוסד לביטוח לאומי, ירושלים. 2000-בשנות ה

 . בנק ישראל, ירושלים.  2011דוח בנק ישראל . 2012בנק ישראל.  36



 53                                העבודה: הרחבה של מדיניות פעילה אפקטיבית בשוק 2פרק 

 

 

פחתה מעט בקרב החרדים בתקופה זו, נראה שהגידול בשיעור התעסוקה הוא שחילץ 

36Fק ממשקי הבית החרדיים מעוני.חל

37  

 רת לשירותי הרווחהּכהאוכלוסייה המּו. 3
רים למחלקות לשירותים חברתיים של משרד הרווחה ּכמיליון אנשים מּו 1.3-כ

משרד לקידום ההאחרונות ניתן דגש במדיניות בשנים והשירותים החברתיים. 

היא  כות המשרד. אחת ההתפתחויות החשובות בהיערזו התעסוקתי של אוכלוסייה

נהלת הוקמה במטרה לפתח ראיית הִמ  .2009התעסוקה בשנת נהלת ִמ  ה שלהקמת

 ולאשרגם את הידע והמשאבים לצורך פיתוח מודלים חדשניים רוחב משרדית, לַא

 תכניות עבודה שנתיות של כל אגף בתחום התעסוקה.

הניצבים  לעתים קרובות רק חלק ממגוון רחב של בעיות וקשיים הואחוסר תעסוקה 

מקשות הן בפני האוכלוסיות הפונות לשירותי הרווחה. בעיות אלו קשורות זו בזו, ו

על השילוב בתעסוקה. לפיכך, הסיוע שמעניק המשרד לקידום בתעסוקה ניתן 

במקביל לסיוע בהתמודדות עם בעיות בתחומים אחרים של חייהם, ובשל  ,לאנשים

 לוסיות אלו. כך גדלים הסיכויים לשילוב בתעסוקה של אוכ

שילוב בתעסוקה הוא אמצעי להשגת מספר יעדים מרכזיים בקרב לקוחות המשרד: 

 ;עצמיתהשיפור בתפיסה ; עונימ יציאה ובשירותי רווחה; מתלות בקצבאותיציאה 

רווחה האישית שיפור ב; השתלבות חברתית ;שיפור התפקוד במערך המשפחתי

  .איכות החייםוב

תעסוקה של המשרד היו אנשים  תכניותשהשתתפו ב , רוב האנשים2000לפני שנת 

 2000עם מוגבלות (במסגרת אגף השיקום והאגף לאנשים עם פיגור). מאז שנת 

התרחבו תכניות התעסוקה לאוכלוסיות נוספות: יוצאי אתיופיה; צעירים בוגרי 

בני נוער על רצף הסיכון והניתוק; אנשים שהיו מכורים  ;המסגרות לנוער בסיכון

המשרד פועל משפחות עם קשיי תפקוד. על כן,  ;; נפגעות אלימות; קשישיםלסמים

 בשני מישורים מקבילים:פיתוח תכניות תעסוקה ל

בתחום התעסוקה, כאשר הדגש  מוגבלותעם  אנשיםל תכניות פיתוח המשך .א

 לתכניותמוגבלות)  עםעבר מפיתוח מסגרות של עבודה מוגנת (בעיקר לאנשים 

 של המושג התפתחהשמה בשוק הפתוח. כחלק משינוי מדיניות זה,  שמטרתן

באחת המסגרות על  להיקלט אדם לכל המאפשר תעסוקתיים פתרונות רצף

                                                      
 שם.   37
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הרצף ולעבור בהדרגה למסגרות יותר עצמאיות, עד להשתלבות בשוק החופשי 

 עם אנשיםללא (או כמעט ללא) תמיכה. הרחבה על המדיניות לעידוד תעסוקת 

 . 12ניתן למצוא בפרק  מוגבלות

 פיתוח תכניות לאוכלוסיות אחרות בסיכון ולקהילות בסיכון.  .ב

-תכניות חדשות בתחום התעסוקה שבהן השתתפו כ 26השיק המשרד  2009משנת 

שבהן השתתפו  לאנשים עם מוגבלותתכניות שאינן מיועדות  14איש. מתוכן,  8,200

תכניות תעסוקה, הפועלות  55-מפעיל כיום המשרד כ בסך הכולאיש.  6,300-כ

או באמצעות עמותות וארגונים פרטיים.  ם חברתייםבמסגרת המחלקות לשירותי

משתתפים, כמחציתם אינם אנשים עם מוגבלות.  31,000-כבתכניות לוקחים חלק 

 מהתכניות המרכזיות שמפעיל המשרד לאוכלוסיות בסיכון.  5להלן נציין 

 "לרווחהתעסוקה מ" תכניתה 3.1
חברתיים ממעגל התמיכה  שירותיםחותרת ליציאה של לקוחות המחלקות לתכנית ה

באמצעות שילוב מיטבי של משתתפי התכנית בעולם העבודה  ,לדרך עצמאית

התכנית והקנייה של כישורי התנהלות כלכלית התואמת את רמת הכנסות המשפחה. 

 ם, חרדים וכדומה. יבדואת ערבים, האוכלוסיות ובכלל זא-משרתת את כל סוגי תת

 "תעסוקתיסוציאלי עובד "תפקיד חדש של  ניסיוניבמסגרת התכנית, מוטמע באופן 

וההכשרה לתפקיד מתבצעת בבית הספר המרכזי  ,לשכות רווחה ברחבי הארץ 11-ב

  .להכשרת עובדי רווחה של המשרד

תעסוקתי שמצטרף הסוציאלי העובד ההמשפחה בתכנית זוכה לליווי למשך שנה של 

כלכלי -לצוות המחלקה לשירותים חברתיים ומלווה את המשפחה בתחום התעסוקתי

צד עו"ס המשפחה וצוות המחלקה. המשתתפים נהנים מליווי פרטני וקבוצתי ל

סדנאות לרכישת כלים התכנית מציעה בעבודה מיטבית.  םאינטנסיבי עד לשילוב

וסדנאות  לרכישת הכשרה מקצועיתומיומנויות להשתלבות בעולם העבודה, מלגה 

עבודה, כל משפחה זכאית למימון שירותים תומכי  כמו כן, בניהול תקציב המשפחה.

וה במחקר התכנית מלּו סידור ילדים במסגרות, רכישת כלי עבודה וכדומה.כגון: 

 . מכון ברוקדייל-ג'וינט-מאיירסהערכה של 

אבטלה של ות המצויות במצב משפח 50עד שבו פועלת התכנית מטופלות בכל יישוב 

עלות ביישובים נוספים  9-ל להתרחב התכנית עתידה 2012בשנת  .תעסוקה-או תת

 ש"ח. מיליון 10 שלכוללת 



 55                                העבודה: הרחבה של מדיניות פעילה אפקטיבית בשוק 2פרק 

 

 

 " אשת חיל"תכנית ה 3.2
הנמצאות במעבר תרבותי, לנשים מחברות מסורתיות או  תכנית מיועדת לנשיםה

נשים אלו אין להן עבר תעסוקתי בארץ. בדרך כלל, המצויות בגיל העבודה ו

קשיים בתפקוד בשליטה בשפה והעדר בהעדר השכלה, בוקה כלכלית, מאופיינות במצ

ישראל עבור עולות יוצאות -ידי ג'וינט-תחה בתחילה עלּו. התכנית ּפיומי-םהיו

לאוכלוסיות נוספות: עולות מקרב העדה הקווקזית, ה תאמהואתיופיה, ולאחר מכן 

 נשים ותיקות ונשים ערביות. 

הקניית הרגלים לכוללת פעילויות להגברת המוטיבציה ליציאה לעבודה,  תכניתה

עובדת  תכניתה מורחבת.המשפחה ועבודה עם ההשתלבות בעבודה לוכלים לחיפוש ו

 ברמה פרטנית, קבוצתית וקהילתית. 

התכנית עברה לאחריות משרד הרווחה במטרה להרחיבה באופן  2010מתחילת שנת 

במגזר הערבי.  630-כנשים, מתוכן  1,400-כהשתתפו בתכנית  2011משמעותי. בשנת 

 הפרק העוסק במגזר זה. -על הרחבת התכנית במגזר הערבי ניתן לקרוא בתת

   "מעברים" תכניתה 3.3
וך התייחסות לפרט, למשפחה תעסוקה באזורים כפריים חלשים, תמקדמת תכנית ה

כללת בעל ראייה מתַ  ואשהכוללת הקמת מרכז אזורי בנושא תעסוקה  יאהולקהילה. 

מעגלי חייו הקשורים לעולם רכז מקבל הפרט טיפול בכל במשל כלל הגורמים באזור. 

הכוללת, בין היתר,  עסוקתיתתעבודה קהילתית ובמסגרת זאת מתבצעת גם  העבודה

. לאחר השמה בעבודה, ת עסקית מקומיתמּוזָ קהילתי מקומי ועידוד יַ פיתוח כלכלי 

 הפרט ממשיך לקבל ליווי לצורך סיוע בקליטה טובה שלו במקום העבודה. 

אזורים.  7-לאחר סיום תקופת פיילוט, התכנית נמצאת בתהליך הפצה לכיום, 

 משתתפים. 1,500-כיש בתכנית 

 החומש לעולי אתיופיהתכניות משרד הרווחה במסגרת תכנית  3.4
פעיל משרד הרווחה תכניות המיועדת מ ,בנפרדהורחב  עליה ,במסגרת תכנית החומש

ומשפחות.  25-18 בניצעירים לעולים מאתיופיה המוכרים לשירותי הרווחה, בהם 

התכנית מתייחסת לא רק לתחום התעסוקה, אלא מנסה להעצים את יכולת 

משתתף על פי אבחון ראשוני של כל ההתמודדות הכללית של יחידת המשפחה. 

תחומי  מדדי תוצאה. חמשתכוללת  אשרבתכנית נבנית עבורו תכנית ייחודית 

 :מפורטים להלן הפעולה העיקריים

 בניית אפיקי מוביליות תעסוקתיים איכותיים. ו שילוב בתעסוקה .א
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 עבודה על מיצוי זכויות ושירותים של המשתתפים.  .ב

 בוגרים ולילדים.החינוך למתמיכה וסיוע בתחום  .ג

תמיכה וסיוע בתחום התפקוד והתקשורת המשפחתית עם דגש על מיומנויות  .ד

 אישיות.

 תמיכה וסיוע בבנייה והפעלה של רשתות תמיכה חברתית למשפחות. .ה

 ןמיליו 8.6הוא  2012היקף התקציב לשנת . איש 800-כמשתתפים בתכנית היום 

  .ש"ח

 ותי הרווחהתכניות לצעירים בסיכון המוכרים לשיר 3.5
רים ּכהמשרד מפעיל בשנים האחרונות מספר תכניות המיועדות לצעירים בסיכון המּו

לשירותי הרווחה. מטרת התכניות היא לסייע לשיקומם של צעירים ללא עורף 

 2011ידי הקניית כלים להשתלבות בעבודה ובחיים עצמאיים. בשנת -משפחתי על

ות תעסוקה שמפעיל המשרד עבור תכני 11-צעירים בסיכון ב 3,000-השתתפו כ

 אוכלוסייה זו. 

 אתיופיה ליוצאיחומש לסיוע תכנית . 4
בעשור האחרון חלה עלייה משמעותית בשיעור התעסוקה של נשים יוצאות אתיופיה 

שיעור התעסוקה של הלמ"ס,  כוח אדםלפי סקר ועלייה מתונה יותר בקרב הגברים. 

, 62%-לכ 50%-מכ 2009/10-ל 2006/7עלה בין  64-22 בנותשל נשים יוצאות אתיופיה 

מגמת  .69%-ל 60%-גברים יוצאי אתיופיה עלה בתקופה זו מ שלושיעור התעסוקה 

  37F38.הגידול בקרב הנשים החלה כבר בתחילת העשור

כתוצאה מכך, שיעורי התעסוקה בתוך רמות ההשכלה דומים בין יוצאי אתיופיה 

תפלגות הבדלים בהעור התעסוקה הכללי נובע מההפער שנותר בשיו לכלל היהודים

הזדמנויות איכות ה , קיימת הבנה כי יש צורך לשדרג אתלכן. רמת ההשכלה

  לצמצם את הפערים בחינוך.בהקשר זה ו תיותהתעסוק

                                                      
38 Almog, Y. 2012. The Ethiopian-Israeli Community: Facts and Figures. Myers-

JDC-Brookdale Institute, Jerusalem.   Yehonatan Almog Yoni Almog   יהונתן
 אלמוג יוני אלמוג 
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קליטת   לשיפור  חומש  ) על תכנית3116החליטה הממשלה (החלטה  2008בשנת 

 (החלטה 2013הוארכה התכנית עד שנת  2010). ביולי 2012-2008(  אתיופיה  יוצאי

דיור החינוך, הרווחה, תחומי התחומי ב-רב סיוע. התכנית פועלת למתן )1979

אחראי  ת העלייהקליטלמשרד ה תעסוקה, תוך התמקדות באוכלוסייה הצעירה.הו

ה שותפים גם משרדי החינוך, הרווחלה שתכנית מסגרת הכלול הפעילות בלִת 

לתכנית הוקצה תקציב רב שנתי . התמ"תוהשירותים החברתיים, השיכון והבינוי ו

 מיליון ש"ח בניקוי ההקצאה להטבות בדיור.  310מיליון ש"ח או  700-כולל של כ

התכנית כוללת פעולות לקידום השתלבותם ושדרוגם התעסוקתי בתחום התעסוקה 

ת כישורי שפה בסיסיים תומכי הקניי, השלמת השכלהובכלל זאת  של יוצאי אתיופיה

 חשוברכיב  הכוון והשמה בעבודה. ,תעסוקה, קורסים והכשרות מקצועיות

יש תכנית לחיילים  ,באסטרטגיה הוא התמקדות בנקודות מעבר מרכזיות. כך, למשל

מרבית משוחררים ותכנית למסיימים את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה. 

  38F39.איש 800-כועד כה השתתפו בהן  2011-2010 התכניות החלו לפעול בשנים

תכניות העוסקות באופן ישיר בתעסוקה, נעשים מאמצים גם לקידום לבד המ

 השכלה הגבוהה. מסגרות של שילובם המוצלח של יוצאי אתיופיה בצבא וב

כיב אשר תחזק את ָר  )2012, מאי 4624לאחרונה התקבלה החלטה נוספת (החלטה 

יוקמו יחידות הכוון תעסוקתי על בסיס תשתיות במסגרת ההחלטה  התעסוקה.

ציעו הכוונה תעסוקתית והכוונה ללימודים תוך ליווי אישי של והן י קיימות

המשתתפים. בהפעלת היחידות יהיו שותפים משרד התמ"ת והמשרד לקליטת 

מיליון  15וקצו הישראל. להקמת היחידות -ג'וינטידי -עלה והן יוקמו ויופעלו יעליה

  ע השנים הקרובות.בארב ח"ש

 ביטוח אבטלה וגמלת הבטחת הכנסה. 5
-להלן יפורטו התפתחויות בביטוח האבטלה ובגמלת הבטחת הכנסה המשולמות על

 לאומי ומהוות כלים משלימים למדיניות הפעילה בשוק העבודה. ביטוח המוסד לידי 

                                                      
מעקב אחר ביצוע תכנית החומש הבין משרדית  .2012חביב, ג'; הנדין, א'; עבודי, ח'.  39

 מכון ברוקדייל, ירושלים. -ג'וינט-מאיירס .לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה
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 ביטוח אבטלה 5.1
עלייה בשיעור בבמיתון ו והולּו 2008בעקבות המשבר הכלכלי שהחל בשלהי 

הוראת שעה, שמטרתה לסייע למובטלים שאינם  2009בתחילת  פורסמההאבטלה, 

באמצעות תשלום גמלה מיוחדת עם  ,לאומיהביטוח הזכאים לדמי אבטלה לפי חוק 

 לים לזכאות. קריטריונים מִק 

 18-חודשים ב 9עבד במצטבר ויותר, שפוטר מעבודתו ו 25, מובטל בן ההוראהפי -על

 לביטוח לאומי מהמוסדדמי אבטלה החודשים שקדמו לאבטלתו, יהיה זכאי ל

). הגמלה שתשולם תהיה בגובה , כקבוע בחוקחודשים 18מתוך  12-(במקום עבודה ב

, ולמשך תקופה שאינה מלאים דמי אבטלה המגיעים לו אילו היה זכאי לדמי אבטלה

הסכם זה מתקיים בתנאי ית לתשלום דמי אבטלה. ּבעולה על מחצית התקופה המַר 

כפי שהוא מפורסם (רבעונית) בידי הלשכה המרכזית  ,ששיעור האבטלה במשק

 . 7.5%-לא יפחת מ ,לסטטיסטיקה

, משום ששיעור האבטלה במשק היה החל תשלום הגמלה המיוחדת 2009בחודש יוני 

עם פרסום שיעור האבטלה  הופסק תשלום הגמלה 2010ברואר פ. בסוף 7.5%-גבוה מ

 107מובטלים בעלות של  10,183 מהגמלה המיוחדתסך הכול נהנו ב .7.4% –שק במ

 .ח"שמיליון 

התקופה המרבית לתשלום דמי  אושרה הארכה זמנית של 2009בדצמבר , זאת ועוד

 יהיולפי ההחלטה, אבטלה למובטלים צעירים שצברו זכויות בביטוח אבטלה. 

כך  ;אבטלה נוספים ימי 15זכאים לתשלום בעד  24מובטלים צעירים עד גיל 

יהיו  28-25מובטלים בני ימים.  65שהתקופה המרבית לקבלת דמי אבטלה תהיה 

יהיו  35-28יום. מובטלים בני  97עד לתקופה מרבית של  ימים 30זכאים לתוספת של 

 .יום 125עד לתקופה מרבית של  ימים 25זכאים לתוספת של 

 2010בסוף שנת דמי אבטלה פגה ההארכה הזמנית של התקופה המרבית לתשלום 

 . ח"שמיליון  100בעלות כוללת של  35-25אלף מובטלים שונים בני  46-כונהנו ממנה 

 גמלת הבטחת הכנסה 5.2
תכנית "אורות לתעסוקה" לשילוב בעבודה של ה הופסקה 2010אפריל ב, כאמור

יושמה בפריסה ארצית, על אף שהחלטת ממשלה  וטרם מקבלי גמלת הבטחת הכנסה

מספר שינויים בתנאי  להלן נציין ).2002(החלטה  2010 ביוליהתקבלה  זה בעניין

 אלא אם צוין אחרת):  ,2010הזכאות לגמלה (השינויים בתוקף משנת 
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תוקנו שיעורי הניכוי של מקבלי הבטחת הכנסה בעלי יכולת תעסוקה מופחתת  .א

לרמתם לפני הקיצוצים  בעילת העסקה במפעל מוגן)(למשל, מקבלי גמלה 

 .2003-שהונהגו ב

כך  ,שונה הנוהל בנושא הכנסות מתמיכה משפחתית או מתמיכה של גופי צדקה .ב

שחודד ההבדל בין תמיכה זמנית שאין להתחשב בה כהכנסה במסגרת מבחן 

 . הכנסה לבין תמיכה קבועה הנחשבת כהכנסה

יוכל  24ח הלאומי כך שמי שטרם מלאו לו שונתה הגדרת ילד לפי חוק הביטו .ג

  ., וזאת בנסיבות מסוימותלהיחשב כילד תלוי לצורך תשלום גמלאות

לשלם גמלה לילד שהורהו האחד אינו תושב וההורה השני  ניתנה האפשרות .ד

 תושב ונמצא במעצר או במאסר, באמצעות תשלום להורה שאינו תושב. 

שנמצא במעצר בית ותנאי המעצר לפטור ממבחן תעסוקה מי  ניתנה האפשרות .ה

מונעים ממנו להשתלב בעבודה. כמו כן אפשר לפטור ממבחן תעסוקה תובע 

בת זוג הנמצאים במעצר בית ותנאי המעצר מונעים  /בןאו  שבפיקוחו ילד

 מהתובע להשתלב בעבודה בשל ערבות זו.

חודשים רצופים במעצר גמלה  6לשלם לעציר ששהה  ניתנה האפשרות .ו

 להבטחת הכנסה בחודשיים הראשונים לשחרורו.

א(ב) לחוק 9סעיף את בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ) ביטל  2012בפברואר  .ז

רכב או שימוש על לפיו יש לראות בבעלות ש, , בניסוחו הנוכחיהבטחת הכנסה

המוסד לביטוח לאומי ומשרד . בו כהכנסה שסכומה אינו נמוך מגובה הגמלה

 הביאלהאוצר פועלים בימים אלה לתיקון הנוסח בסעיף זה, כך שיאפשר 

בחשבון בעלות על רכב במסגרת מבחן ההכנסה באופן שיעלה בקנה אחד עם 

 פסיקת בית המשפט ותחת המגבלות שנקבעו בפסיקה.

דה אשר נידונה בימים אלו בוועדת העבו ,המוסד לביטוח לאומי הגיש הצעה .ח

 גמלתבמבחן ההכנסה של מקבלי לתיקון משמעותי  ,והרווחה של הכנסת

הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה, אשר ברשותם נכסים פיננסיים ואחרים. 

תיקון זה יגדיל את התשלומים למקבלי קצבה קיימים ופוטנציאליים ובכך 

 צמצום ממדי העוני.יתרום ל
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 : פיתוח שירותים תומכים 3פרק 
 בתחומי התעסוקה והטיפול 

 בילדים למקבלי הבטחת הכנסה

 3המלצה 
Ensure that sufficient employment and childcare supports are made available to 
those whose income support is conditional on availability to participate in 
employment-oriented programmes. 

להבטיח שירותים תומכים בתחומי התעסוקה והטיפול בילדים לאלו שעבורם 

 כניות תעסוקה.כנסה מותנית בזמינות להשתתפות בתה הבטחת

         

הנות מההתפתחות הכללית בתכניות התעסוקה ימקבלי הבטחת הכנסה צפויים ל

 . 2ובשירותים התומכים, כפי שמתוארת בפרק 

כמו כן, בשנים האחרונות החל משרד הרווחה והשירותים החברתיים להפעיל 

מקבלי הבטחת הכנסה המוכרים ללשכות הרווחה  תכניות תעסוקה וליווי כלכלי.

הנו גם מתכניות אלו. לפירוט ההתפתחות בפעילות משרד הרווחה בתחום יי

 . 2התעסוקה בשנים האחרונות ראה פרק 

בתחום הטיפול בילדים קיימת התפתחות רבה הכוללת מתן מענה אוניברסלי בחלק 

פירוט ההתפתחויות  מהמקרים והתמקדות באוכלוסיות חלשות במקרים אחרים.

 . 4בתחום הטיפול בילדים מובא בפרק 
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 : פריסה ארצית של מענק ההכנסה 4פרק 
 והגדלת התמיכה בהורים עובדים 

 4המלצה 
Extend the earned income tax credit across the county with additional child 
supplements and increased payments to childcare users to increase returns to low-
income employment for working families. Simultaneously, increase benefits 
(through additional child supplements) for those on work-tested income-support 
benefits. Reduce child payments for families able to work, but who do not do so. 

לכל הארץ עם תוספות ("מס הכנסה שלילי")  מענק ההכנסהלהרחיב את תכנית 

מורחבות לילדים ותשלומים מוגדלים לאלו הזקוקים לשירותי טיפול בילדים וזאת 

ואה מעבודה למשפחות עובדות בשכר נמוך. במקביל, יש להגדיל את התשֹ  כדי

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

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

 עובדות. אינןלמשפחות אשר מסוגלות לעבוד אך 

         

לעודד את השתלבותן של אוכלוסיות נוספות בשוק  כדיקיימת הכרה רחבה בכך ש

העבודה יש צורך להבטיח שהעבודה תשתלם יותר. מעבר לכך, קיימת הכרה בכך 

שברמות השכר המקובלות, ובמיוחד עבור משפחות עם ילדים, עידוד התעסוקה של 

שני בני הזוג הוא המפתח ליציאה מהעוני. עדות לכך ניתן לראות בנתוני המוסד 

-מהמשפחות ללא מפרנס נמצאות מתחת לקו העוני, כ 70%-ח לאומי לפיהם כלביטו

 4%-מהמשפחות עם מפרנס אחד נמצאות מתחת לקו העוני ואילו פחות מ 25%

 מפרנסים או יותר נמצאות מתחת לקו העוני. 2מהמשפחות בעלות 

במסגרת זאת נוקטת הממשלה מדיניות של הגדלת התמיכה במשפחות עובדות 

סה נמוכה. מדיניות זו כוללת: פריסה ארצית של מענק ההכנסה (מוכר גם בעלות הכנ

של  סּבסודכ"מס הכנסה שלילי"); הגדלת זיכוי מס למשפחות עם ילדים; הרחבת ה

והגדלת ההיצע. צעדים אלה גם מגדילים את התמריצים  2-0לגילאי  מעונות יום

 להשתתפות בשוק העבודה. 
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, החליטה הממשלה על הגדלת התמיכה בילדים גם על בסיס אוניברסלי. ה בעתב

מדיניות זו כוללת תמיכה זו תסייע גם למשפחות עובדות וגם לאלה שאינם עובדים. 

-בשעות אחר 9-3 גילאי; הרחבת המסגרות הלימודיות ל4-3 גילאיחינוך חינם ל

 קצבאות הילדים. כלכלי נמוך; הגדלת-הצהריים ברשויות מקומיות באשכול חברתי

הצעדים הללו ננקטו בהמשך למחאה החברתית ולהמלצות ועדת ממשמעותי חלק 

  קמה בעקבותיה.והשטרכטנברג 

 מענק הכנסה ("מס הכנסה שלילי") .1
מסוימים ויושם תחילה באזורים גאוגרפיים  ההדרגמענק הכנסה הוחל בישראל ב

מהות לילדים עד ילאוכלוסיית האאושרה פריסה ארצית שלו  2010בלבד. בשנת המס 

ל כל על חמוהוא  2011הוריות, והחל משנת המס -גיל שנתיים ולאבות במשפחות חד

בפריסה ארצית. הרחבת הפריסה של מענק ההכנסה מביאה להגדלת  האוכלוסייה

בשנת  420,000-לכ 2010איש בשנת המס  100,000-פוטנציאל הזכאים למענק מכ

 . 2011המס 

ולעובדים  19שלהם ילדים מתחת לגיל  23ניתן לעובדים מעל גיל מענק ההכנסה 

שנים  55ומעלה גם ללא ילדים. הורה שיש לו עד שני ילדים ועובד שגילו  55שגילם 

לחודש, אם הכנסתם  ח"ש 320לסכום מרבי של  עדומעלה יקבלו מענק הכנסה 

הורה  .ח"ש 5,937-מונמוכה  ח"ש 2,000-מהחודשית מעבודה או מעסק גבוהה 

אם  ,לחודש ח"ש 460לסכום מרבי של  עדלשלושה ילדים ומעלה יקבל מענק הכנסה 

. המענק ניתן לעובדים ח"ש 6,505-מונמוכה  ח"ש 2,000-מהכנסתו החודשית גבוהה 

 שבבעלותם דירת מגורים אחת לכל היותר. 

ארצית, החל תו בפריסה החל באמצעות למענק הגדלת פוטנציאל הזכאיםמלבד 

ולאבות  19מהות לילדים מתחת לגיל יהוגדל המענק הניתן לא 2012מס משנת ה

כך  ;50%הורית. הגדלת המענק היא בשיעור של -במשפחה חד 19לילדים מתחת לגיל 

באופן לו  היו זכאיםשמהמענק  150%שהזכאים יקבלו מענק הכנסה מוגדל בגובה 

הנמצאות בחופשת לידה זכאיות  אימהותגם  2011רגיל. כמו כן, החל משנת המס 

 למענק הכנסה. 

של הפריסה הארצית ושל הגדלת המענק לאימהות היא הפיכת ת מעשיההמשמעות 

עידוד תעסוקה, בעלות לשל הממשלה יים עיקרהמענק ההכנסה לאחד מהכלים 

 לשנה בהבשלה מלאה. ח"שתקציבית של קרוב למיליארד 
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ידי זכאים פוטנציאליים. -גשת עלמענק ההכנסה ניתן לאחר תביעת זכאות המו

קיימת מודעות לכך שמיצוי זכויות במסגרת החוק מהווה אחד מהאתגרים 

המרכזיים ליישומו, כפי שעולה ממחקר ההערכה המלווה שנערך על שנת היישום 

39Fהראשונה של החוק

המחקר השני אשר יפורסם בקרוב וכפי שמוכר  דוחוב 40

י של הזכאות, פועלת רשות למיצוי מרּבִ סיונות דומים בעולם. בשל השאיפה ימנ

הגדלת נגישות המידע לשם לשם הגברת המודעות ו ,אפיקים מקבילים כמהבהמסים 

 לציבור. 

הוא מכתב אשר נשלח לכל מי שאותר כזכאי  הזכאות להגברת שיעור מיצוי חשובכלי 

פי מאגרי המידע שהוקמו ברשות המסים. המכתב מודיע למכותב כי -פוטנציאלי על

כמו הוא זכאי פוטנציאלי לקבלת המענק ומפרט את דרכי הבירור והגשת התביעה. 

חשבון זכאות ואפשרות הוקם אתר אינטרנט ייעודי הכולל מידע בשפות שונות, מַ  כן

, הוקם מוקד מידע טלפוני המספק מידע נוסף על כךלמעקב אחר סטטוס התביעה. 

 ומסייע לפונים בתהליך הגשת התביעה במקרה הצורך. 

לצורך הגברת המודעות בקרב הציבור הרחב והגדלת מיצוי הזכאות, יזמה רשות 

ליווה את  והואיזיה, בעיתונות הכתובה וברדיו ונרחב בטלו מסע פרסוםהמסים 

יין נערך בשפות שונות ויידע את . הקמפ2011הרחבת הפריסה של המענק בשנת 

הציבור על מענק ההכנסה ועל תנאי הזכאות. כמו כן, כדי להנגיש את המידע 

מקדמת רשות המסים  ,לעובדים המצטרפים לשוק העבודה ולאוכלוסיות ייעודיות

למשל, מפורסם מידע על  ,פעולה עם גופים רלוונטיים. כך ףשיתו 2011החל משנת 

ת, זמּות עלונים בלשכות התעסוקה, במרכזים לטיפוח יַ לוחות מודעות ובאמצעו

 ובסניפי דואר.  מרכזי פיתוח תעסוקת חרדיםבבלשכות מחוזיות של משרד הקליטה, 

ת הגוברת בציבור למענק ההכנסה במהלך דעּוהפעולות להגברת מיצוי הזכאות והמּו

ולת , טרם הרחבת תח2009בשנת  39%-הביאו לגידול בשיעור המיצוי מ ,השנים

 .2011בשנת  52%-ו 2010בשנת  48%-המענק, עד ל

                                                      
רשות המסים.  ;ילימכון ברוקד-ג'וינט-רסימאי ;המוסד לבטוח לאמי ;בנק ישראל 40

 . בנק ישראל,השנה הראשונה ליישום החוק מס הכנסה שלילי: תוצאות  . 2010
 .ירושלים
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 זיכויי מס להורים עובדים. 2
כנדבך נוסף של המדיניות לעידוד תעסוקה וכחלק מהשאיפה להקל את הנטל הכלכלי 

על משפחות עם ילדים, הוגדלו לאחרונה מספר נקודות הזיכוי במס להורים לילדים 

ותיקוני חקיקה בכנסת, החל משנת המס  3783בגיל הרך. במסגרת החלטת הממשלה 

כנגד המס החל על הכנסה ת זיכוי אבות לילדים עד גיל שלוש יקבלו שתי נקודו 2012

 אימהותאלף משפחות.  280-כמהלך זה צפוי להשפיע במישרין על  40F41.מיגיעה אישית

5לילדים יזכו לנקודת זיכוי נוספת בעבור כל ילד עד גיל  41F

, זאת בנוסף לנקודת 42

. צעד זה משלים את ההטבות 18הזיכוי שכבר מוענקת להן עבור כל ילד עד גיל 

הניתנות באמצעות מענק ההכנסה למי שהכנסתם אינה מגיעה לסף המס. לפי אומדן 

 בשנה.  ח"שרשות המיסים, עלות המהלך היא כמיליארד 

 2-0 בניוהיצע מעונות יום לפעוטות  סּבסוד. 3
 ואה, בשוק העבודה אימהותההורים, ובמיוחד הרכזי בעידוד השתתפות מ ָרכיב

ההוצאות על טיפול בילדים בגיל הרך. ערוץ התמיכה העיקרי במשפחות אלו  סּבסוד

העלות של מסגרות לילדים בגיל הרך (מעונות יום ומשפחתונים). לכן,  סּבסודהוא 

עבור  המוסדות אלשניתן לטיפול בילדים ב סּבסודה תוגברבשנים האחרונות 

של משרד בפועל ההוצאה  .מבחן הכנסה ותעסוקה)משפחות שהכנסתן נמוכה (לפי 

גדלה על מעונות יום ומשפחתונים  ) (משרד התמ"תהתעשייה, המסחר והתעסוקה 

 2011בשנת  ח"ש מיליון 823.8-עד לשיא של כ 2009שנת ב ח"שמיליון  673.6-מכ

זה ניתן במסגרות ציבוריות מפוקחות אשר נמצאות תחת  סּבסוד 42F43.)2011(במחירי 

 . הפיקוח על המחירצו 

הגדיל מעונות היום והמשפחתונים  סּבסודהוצאה על הגידול בלפי משרד התמ"ת, 

גדל היצע  2010/11-2008/09: בשנים סּבסודהיקף הילדים הזוכים ל אתמשמעותית 

-כגדל ב סּבסודומספר הילדים הזוכים ב ,12.4%-כמעונות היום והמשפחתונים ב

                                                      
 2בשנת הלידה תוענק נקודת זיכוי אחת, בכל אחת משתי השנים הבאות יוענקו  41

 .שלוש שנים תוענק נקודת זיכוי אחת ובשנה בה מלאו לילדנקודות זיכוי 
נקודת זיכוי, בכל אחת מארבע השנים הבאות תוענק נקודת  0.5בשנת הלידה תוענק  42

 .נקודת זיכוי 0.5ת שנים תוענק נקוד חמש ובשנה בה מלאו לילד זיכוי אחת 
נתוני בנק ישראל. נציין שגם משרד והרווחה והשירותים החברתיים מסבסד שהות  43

-כזה עלתה מ סּבסודפעוטות בסיכון במעונות יום. ההוצאה בפועל על  15,000-כשל 
 ). 2011(במחירי  2011בשנת  ש"חמיליון  260-כל 2005מיליון ש"ח בשנת  181
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עמד מספר מעונות היום שבפיקוח על מחירים  2010/11. בעקבות זאת, בשנת 12.7%

 שקיבלוומספר הילדים  ;3,290מספר המשפחתונים שבפיקוח עמד על  ;1,620על 

 . 72,088ממשלתי עמד על  סּבסוד

עומד בביקוש. לפי אומדן  ממשלתי עדיין אינו סּבסודהיצע מעונות היום שבהם ניתן 

אינן  סּבסודהאימהות העומדות בתנאי הזכאות ל 110,000-מ 50%-בנק ישראל, כ

מממשות את ההטבה, וזאת בעיקר בשל מחסור במסגרות מפוקחות שבאמצעותן 

עמד הנמצאים במסגרות ציבוריות  2-0 בנישיעור הילדים ניתן לממש את הזכאות. 

 2-0 בני, שיעור משרד התמ"תי אומדנים של לפ 43F44.בלבד 23%-על כ 2010בשנת 

עמד מתוך כלל הילדים השוהים במסגרות טיפוליות  ,הנמצאים במסגרות ציבוריות

.55%-על כ ,2010בשנת  44F

45   

ובהתאם להמלצות ועדת  2012מחודש ינואר  4088לכן, לפי החלטת הממשלה 

והמשפחתונים מעונות היום היצע של טרכטנברג, הוחלט על הגדלה משמעותית 

שיפור מערך הפיקוח על על וסּבסוד העמקת ה על ,ידי המדינה-המסובסדים על

 ;)2017-2012בשש השנים הקרובות ( ח"שמיליארד  3.9-המעונות. לצורך כך הוקצו כ

בסיס התקציב  יגדל . כחלק ממהלך זה,2012כבר בשנת  ח"שמיליון  360-מהם כ

 ,, זאת2017בשנת  ח"שמיליון  500-בכ מעונות היום והמשפחתונים סּבסודלצורך 

מעבר לעלות התקציבית בגין בינוי ושיפוץ המעונות ובגין הפעלת מערך הדרכה 

 והפיקוח. 

 מתייחסת לפעולה בכמה מישורים: 4088כאמור, החלטת הממשלה 

הגדלת היצע מעונות היום באמצעות מימון ציבורי לבניית מעונות חדשים עבור  .א

בשש השנים הקרובות. שר  ח"שאלף ילדים נוספים בעלות של כמיליארד  30-כ

לאזורים שבהם אין מעונות יום יגבש את תכנית הבינוי תוך מתן דגש תמ"ת ה

ולאזורים שבהם  של מעונות יום היצע ציבורי כמעטאין  מקומות שבהם, לכלל

 . יש עודף ביקוש למעונות יום מפוקחים ביחס להיצע

באמצעות סיוע  ,מפוקחיםהמחירים ה למערך שיצטרפו פרטיים תמעונותמרוץ  .ב

במימון ההתאמות הנדרשות לקבלת תקינה, לאחר אישור חוק הפיקוח בכנסת. 

הפיקוח על המחיר למשך  אשר יתחייבו לעמוד בצוסיוע זה יינתן למעונות 

                                                      
  . בנק ישראל, ירושלים.2011בנק ישראל דוח  .2012בנק ישראל.  44
טיפוליות  –מסגרות חינוכיות  מיפוי. 2010, ר'. אולשק-הריס'; אברמץ, -פיכטלברג 45

  המסחר והתעסוקה, ירושלים. ,התעשייה . משרדפרטיות לגיל הרך
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. תכנית זו צפויה להגדיל את היצע חמש שנים לפחות ממועד קבלת המימון

מיליון  700-כ המפוקח בהיקף של עשרות אלפי ילדים בהשקעה שלהמעונות 

 בשש השנים הקרובות.  ח"ש

ת גדלהכפועל יוצא של  הצטרפותם של הילדים למעונות היום החדשים סּבסוד .ג

בהתאם לקצב בינוי מעונות  הדרגה. תוספת התקציב תינתן בהמעונות היצע

, בסך הכולבשנה.  ח"שמיליון  445ואילך היא תעמוד על  2016היום, ומשנת 

 . ח"שמיליארד  1.5-כהתוספת על תעמוד בשש השנים הקרובות 

ידי המדינה לזכאים, תוך הפחתת שיעור השתתפות -הניתן על סּבסודהעמקת ה .ד

נוספים מדי שנה,  ח"שן מיליו 80-ההורים בעלות מעונות היום בסכום של כ

כתקציב תוספתי והיתר מהתקציב הקיים של האגף  ח"שמיליון  45מהם 

 .   משרד התמ"תבלמעונות יום ומשפחתונים 

חיזוק מערך הפיקוח על מעונות היום ותגבור מערך ההכשרה וההדרכה  .ה

 65בעלות תקציבית של  ,בכנסת הפיקוח חוק אישור לאחר, למטפלות במעונות

, בסך הכולואילך.  2014משנת  ח"שמיליון  75-ו 2013-ו 2012בשנת  ח"שמיליון 

 . ח"שמיליון  430-התוספת על כ תעמוד בשש השנים הקרובות

יאפשר  ,המיקוד בהגדלת היצע מעונות היום במקומות שבהם הם חסרים במיוחד

לצמצם את הפער הקיים בהיצע מעונות היום הציבוריים במגזר הערבי. מגמה זו 

 39-מ 33%-כ, אז גדל היצע מעונות היום במגזר הערבי ב2011כבר בשנת החלה 

 . 52-מעונות יום ל

יש לציין שבניית מעונות היום מתבצעת בעקבות בקשות לבינוי המוגשות על ידי 

הוגשה עד כה בקשה לבנייה  2012הרשויות המקומיות או עמותות ציבוריות. בשנת 

 14%, המהווים ח"שמיליון  73י בעלות של מעונות יום נוספים במגזר הערב 31של 

 מסך עלות הבקשות שהוגשו. 

הגידול במספר הבקשות לבינוי מעונות יום במגזר הערבי נובע גם מעבודה משותפת 

של האגף למעונות יום ומשפחתונים והרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, 

הדרוזי והצ'רקסי עם הרשויות המקומיות הערביות בשנתיים האחרונות. במסגרת 

כלכלי נמוך -וס חברתישל רשויות מקומיות בסטטזאת, הופחת שיעור ההשתתפות 

נערכו פעולות הסברה, הדרכה וליווי של  . כמו כן,5%-ל 25%-מבבניית מעונות יום 

 .התמ"תרשויות מקומיות ערביות בהגשת בקשות לבינוי מעונות יום למשרד 
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בנוסף לגידול בהיצע מעונות היום, ניתן להצביע על גידול גם במספר המשפחתונים 

-2010/11בין השנים  20%-כהערבי, אשר צמח בשבפיקוח על מחירים במגזר 

 .1,402-ל 1,166-מ, 2008/09

ממשלתי במגזר  סּבסודהגידול בהיצע מעונות היום והמשפחתונים שבהם ניתן 

בשנת  3,448-מ סּבסודבמספר הילדים המקבלים  34%-כהערבי הביא לעלייה של 

 . 2010/11בשנת  4,618-ל 2008/09

תכנית לקידום על  2011מספטמבר  3708ת ממשלה כי במסגרת החלט עודנציין 

, הוחלט על ריכוז מאמץ תיבדואהצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה ה

בנגב. במסגרת זאת, יוקצו  יבדואמיוחד בתחום הגדלת היצע מעונות היום במגזר ה

להגדלת היקף  ,"תהתממשרד  ממקורות, 2016-2012 בשנים ח"שמיליון  24-כ

  .במשפחתוניםו יום במעונותשכר הלימוד  סּבסודהמסגרות והילדים הנהנים מ

השימוש המצומצם יחסית במעונות יום במגזר הערבי נובע גם מן העובדה שנשים 

מרבי של מעון היום. עקב  סּבסודרבות עובדות בחלקיות משרה ולכן אינן זכאיות ל

 נפגע.  ,ו אם בחלקיות משרהכך, התמריץ שלהן לצאת לעבודה, אפיל

ובהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג,  2012מינואר  4193לכן, לפי החלטת ממשלה 

מעונות יום לנשים ערביות לא יקטן עקב עבודה בחלקיות משרה. לפיכך, החל  סּבסוד

 אימהותהשתתפות המדינה בעלות מעון היום עבור  2012/13משנת הלימודים 

שעות עבודה  36-בשל היקף משרה הנמוך מא תקטן עובדות ממגזר המיעוטים ל

, כמו כן. שעות עבודה שבועיות 24-משרתה לא יפחת מ שבועיות, ובלבד שהיקף

גם אם הן עובדות  מהמגזר הערביעובדות  אימהותתינתן עדיפות בקבלה למעון יום ל

 2012בשנת  ח"שמיליון  15 ובחלקיות משרה. לצורך יישום החלטות אלו הוקצ

 135, בעלות כוללת של 2016בשנת  ח"שמיליון  47-יגדל בהדרגה עד ל ב זהותקצי

 חומש הקרוב. מהלך הב ח"שמיליון 

 4-3 גילאיגני ילדים ל. 4
חוק לימוד הוא ערוץ תמיכה מרכזי במשפחות עם ילדים מעל גיל שנתיים בישראל 

ומעלה זכאים לחינוך חינם במימון ציבורי.  5חובה. לפי החוק, כלל הילדים בגיל 

 אך יישום הרחבה זו נדחה מספר פעמים.  4-3החוק הורחב בעבר לגילאי 

והיא הוחלה בעשרות רשויות  4-3החל יישום ההרחבה לגילאי  2001-1999בשנים 

ו כן, הוחלט על מתווה הרחבה חברתי נמוך. כמ-כלכלי מעמדבמקומיות, בעיקר 

מתווה חלו עיכובים רבים היישום הדרגתי של החוק לכלל האוכלוסייה, אך ב
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-בלבד מ 35%-כהחוק על חל הו  2010/11משיקולי תקציב. בשל כך, בשנת הלימודים 

בגנים ו למדם אלה הילדים בגילינוספים מ 38%. 4-3 גילאיהילדים  אלף 300

לפי  סּבסודידי משרד החינוך וזוכים ל-אשר מפוקחים על גנים חרדייםבעירוניים או 

) שהו במסגרות פרטיות ללא אפשרות 27%מבחן הכנסה להורים. יתרת הילדים (

 4-3הממשלתי בגין ילדים בגיל  סּבסודאו בביתם. העלות הכוללת של ה סּבסודלקבל 

נת במסגרות הממומנות באופן מלא או חלקי על ידי המדינה עמדה בשים לומדה

 מיליארד ש"ח.  1.3-על כ 2010/11

אינם זוכים לחינוך חינם, מכביד את הנטל הכלכלי  4-3 בניבו רוב הילדים שמצב זה, 

במסגרת לא  ייהשהעל ההורים, משמש חסם ליציאתם לשוק העבודה ובמקרה של 

התקינה של הילד. בשל כך, החליטה הממשלה  ומפוקחת, עלול לפגוע בהתפתחות

), בהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג, שהחל משנת 4088החלטה ( 2012בינואר 

יסופק חינוך חינם לכלל הילדים הלומדים בגנים שבפיקוח משרד  2012/13הלימודים 

 . 4-3 גילאימ 73%-אשר מהווים כוהחינוך, 

שנתית לפריסה ארצית של גני -ית רבבמקביל, לפי החלטת הממשלה, מגובשת תכנ

אלף הילדים הנוספים שאינם שוהים במסגרות ציבוריות,  80-ילדים ציבוריים לכ

לפי משרד החינוך, עד לתחילת ם אלה. גיליבבמטרה לספק חינוך חינם לכלל הילדים 

כיום מענה לכמחצית מהילדים אשר אינם שוהים  יינתןשנת הלימודים הקרובה 

 ות. במסגרות ציבורי

הוקצו באופן חד  4-3בני לצורך בינוי גני ילדים ציבוריים נוספים עבור כלל הילדים 

בסך . 2015-2013לשנה בשנים  ח"שמיליון  450-ו 2012 בשנת ח"שמיליארד  1.3פעמי 

 ח"שמיליארד  7.6-עומדת על כ 4-3 גילאי, עלות הרחבת חינוך החינם לכלל הכול

 . 2015-2012בשנים 

הוקצו  ,4-3 גילאימימון שכר הלימוד בגנים הציבוריים עבור כלל  לצורך הרחבת

נוספים לתקציב. תוספת זו תגדל באופן הדרגתי עד  ח"שמיליון  450-כ 2012בשנת 

, בארבע השנים בסך הכול. 2015לתקציב בשנת  ח"שמיליארד  1.8לתוספת של 

 לתקציב.   ח"שמיליארד  5-כהקרובות מדובר בתוספת של 

אינה מוגבלת לילדים להורים עובדים,  4-3 גילאיחשוב לציין שהרחבת חינוך החינם ל

אך בפועל חלקים ניכרים מהאוכלוסייה שאינה עובדת כבר נהנו מחינוך חינם 

כלכלי נמוך. לכן, הרחבת -לילדיהם במסגרת יישום החוק ביישובים בסטטוס חברתי

המעוניינים להצטרף לשוק  יישום החוק תסייע יותר להורים עובדים ולהורים

 העבודה. 
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 הצהריים -מסגרות לימודיות בשעות אחר. 5

נמשכת מעבר  ההפעילות אינג' בבתי הספר -ברוב גני הילדים הציבוריים ובכיתות א'

לעבודה. על  תםליציא. מצב זה מקשה על הורים עובדים ומהווה חסם 14:00לשעה 

עות הפעילות עבור ילדים קטנים הארכת ש ואהכן, צעד משלים לחוק לימוד חובה 

 . 16:00עד השעה  9-3 בני

הצהריים, -בשעות אחר 9-3 בניכיום קיימים בישראל כמה סוגי מסגרות לילדים 

-כו 5-3 גילאימבלבד  16%-כממשלתי חלקי או מלא, אך הן מקיפות  סּבסודחלקן ב

), בהתאם 4088(החלטה  2012. לכן, החליטה הממשלה בינואר 9-6 גילאימבלבד  27%

להמלצות ועדת טרכטנברג, על פריסה ארצית הדרגתית של מסגרות לימודיות 

, בגני 9-3 גילאיה' ל-בימים א' 16:00הצהריים עד השעה -מסובסדות בשעות אחר

 ינוך. ידי משרד הח-ג' בבתי ספר המתוקצבים על-הילדים הציבוריים ובכיתות א'

לפי החלטת הממשלה, מהלך הפריסה הארצי של המסגרות ייערך כחמש שנים, כך 

כלכלי -יחל היישום באופן מלא ביישובים באשכול חברתי 2012/13שבשנת הלימודים 

היישום יורחב בהדרגה ליישובים חזקים יותר עד לפריסה ארצית  .)10(מתוך  3-1

 . 2016/17בשנת הלימודים 

כלכליים הנמוכים ביותר יהיה -המסגרות בשלושת האשכולות החברתיים סּבסוד

-כך שלא תידרש כלל השתתפות הורים במימונן. יישובים בסטטוס חברתי ;מלא

כך שככל שהרשות המקומית  ,הנו ממימון ממשלתי דיפרנציאלייכלכלי חזק יותר י

 וללהממוצע הכהממשלתי  סּבסודהחזקה יותר כך המימון הממשלתי יקטן. 
ידי -. העלות הנוספת תמומן על50%יעמוד על  10-4הכלכליים -באשכולות החברתיים

 ההורים.   ידי -עלהרשויות המקומיות ו

כי תנאי מקדמי  נקבע בהחלטת הממשלה ,שילוב בעבודההלפעול לעידוד  בשל הרצון

 מינימליעבודה למשל היקף עמידת ההורים במבחן תעסוקה (הוא  סּבסודהלקבלת 

אשכול בעם זאת, לאחרונה הוחלט כי ביישובים  ).האם שבועיות שלשעות  28של 

לגבי  .ללא תלות במבחן תעסוקה ,אוניברסליבאופן הזכאות  תוחל 3-1כלכלי -חברתי

 4ביישובים באשכולות  משרד התמ"תידי -המופעלות על ,הקיימותבמסגרות הילדים 

  .התעסוקה כמקובל כיום מבחן דוחימשיך לחול במועד כתיבת ה ,ומעלה

המסגרות הלימודיות בשעות אחר הצהריים לא ישמשו כאמצעי לשמירה על הילדים 

חוגים, סיוע בשיעורי בית, והעשרה פורמלית ובלתי פורמלית, בלבד, ויכללו בין היתר 

אפיון לצורך גיבוש תכנית העבודה המפורטת,  מתן מענה לסוגיית ההזנה. תוך
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ם שיועברו וקביעת יעדי המדיניות, מונתה ועדת היגוי נימתכונת הפעילות והתכ

 בראשות מנכ"לית משרד החינוך. 

לצורך מימון השתתפות המדינה במסגרות הלימודיות בשעות אחר הצהריים 

תוספת זו  נוספים לתקציב. ח"שמיליון  300-כ 2012ופריסתן הארצית, יוקצו בשנת 

בסך . 2016לתקציב בשנת  ח"שמיליארד  2.35תגדל באופן הדרגתי עד לתוספת של 

נוספים לתקציב במהלך החומש הקרוב. העלות  ח"שמיליארד  7-יוקצו כ הכול

התוספתית המלאה בבסיס תקציב המדינה לאחר השלמה מלאה של פריסת התכנית 

 לשנה.  ח"שמיליארד  2.35-כתעמוד על 

בין המוסד לביטוח לאומי, משרד  2012בנות שגובשו בינואר הבעקבות , זאת ועוד

 100הרווחה והשירותים החברתיים, משרד האוצר וארגוני הנכים, הוחלט על העברת 

הרחבת הטיפול בילדים נכים והגדלת מתקציב משרד הרווחה לטובת  ח"שמיליון 

 יתר:סיוע זה יכלול, בין ה היכולת של המטפלים בהם לצאת לעבודה.

מקומות  1,000תוספת של  :תוספת מקומות במועדוניות של משרד הרווחה .א

שיוכלו לשהות במועדוניות של משרד הרווחה, כך  עם מוגבלותלילדים 

. מסגרת זו מקלה את )16:00רוב שעות היום (עד השעה טיפולית במסגרת 

עבורם את אפשרויות התעסוקה. התוספת תיפרס ה גדילומהנטל על ההורים 

 פני שלוש שנים. -על

אשר עקב מחלתם  ,ילדים עם נכויות קשות :סייעות לילדים עם נכויות קשות .ב

אינם יכולים לשהות מחוץ לביתם ואינם נמצאים במסגרת לימודית, יקבלו 

רים שעות בשבוע). שירות זה יפנה זמן להו 40ל  ושעות ביום (סך הכ 8-סייעת ל

 .ויגדיל את יכולתם להשתלב בשוק העבודה באופן סדיר

 קצבאות ילדים. 6
קצבת הילדים בישראל היא אוניברסלית כנהוג בחלק ניכר ממדינות אירופה. היא 

מבטאת את מחויבות הכלל להקלת הנטל הכלכלי הכרוך במימון הוצאות גידול 

השני, השלישי הוחלט על העלאה הדרגתית בקצבה לילד  2009הילדים. בשנת 

. מקבלי גמלת הבטחת 2012לילד בשנת  ח"ש 100והרביעי במשפחה עד לתוספת של 

הנו גם הם מהתוספת, כיוון שהיא לא תיחשב כהכנסה לצורך חישוב מבחן יהכנסה י

ההכנסות לזכאות לקצבה. לפי הערכות, העלות התקציבית של הגדלת קצבאות 

ביחס  2012בהוצאה בשנת  ח"שי דארמילי 1.5-מהילדים תביא לגידול של למעלה 

 .2008להוצאה בשנת 
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 הסרת חסמים לתעסוקה :5פרק 
 בקרב מיעוטים באמצעות חינוך

 5המלצה 
Address barriers to work for minority population groups by greater investment in 
education, for example, to equalise teacher-to-child ratios across schools in Israel, 
and ensure that the curriculum has the same minimal vocational education 
standards (e.g. English and mathematics) for all children in Israel. 

לטפל בחסמים להשתלבות בעבודה של אוכלוסיות מיעוטים באמצעות השקעה 

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

ים מינימליבכל בתי הספר בישראל ובאמצעות הבטחת לימודי ליבה סטנדרטיים 

 באנגלית ובמתמטיקה לכל ילדי ישראל. 

         

בשנים האחרונות חלו התפתחויות משמעותיות בתחום החינוך בקרב אוכלוסיות 

חסם משמעותי להשתלבות בשוק העבודה. דגש רב ניתן  היא הההשכלה שעבורן

ערבים  -למקד מאמץ משמעותי OECD-במיוחד לשתי אוכלוסיות שבהן ממליץ דוח ה

45Fהחלק הראשון בפרק מתמקד באוכלוסייה הערביתוחרדים. 

והחלק השני מתמקד  46

 באוכלוסייה החרדית. 

 הערביהשקעה בחינוך במגזר . 1
. הערבימשרד החינוך מתווה מדיניות של סגירת פערים במערכת החינוך במגזר 

 מדיניות זו באה לידי ביטוי ביוזמות חדשות ובהרחבה של תכניות מוצלחות קיימות.

בהישגים של המגזר הערבי במספר מדדים בשנתיים האחרונות ניתן לראות שיפור 

 והיהודי במדדים אלה.  סגירה מסוימת של הפערים בין המגזר הערבי כמו גם

 416,900-כ למדו במערכת החינוך (לא כולל גני ילדים) 2011/12בשנת הלימודים 

תלמידים במגזר  1,148,556לצד מהתלמידים)  26.6%תלמידים במגזר דובר הערבית (

                                                      
בפרק זה הכוונה היא למגזר הערבי, הבדואי, הדרוזי והצ'רקסי (להלן: "המגזר  46

 הערבי"), אלא אם הם מצוינים בנפרד המגזרים השונים. 
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תלמידים ערבים  300,100-כבמגזר דובר הערבית למדו מהתלמידים).  73.4%היהודי (

-כהתלמידים) וכלל מ 5.3%ם (יבדואתלמידים  83,500-ים), כהתלמידכלל מ 19.2%(

  .התלמידים)כלל מ 2.1%תלמידים דרוזים ( 33,300

 :אופנים במספר ביטוי לידי באיםלחיזוק מערכת החינוך במגזר הערבי  המאמצים

 הממוקדות תכניות במסגרת; החינוך מערכת של הכלליות הפיתוח מתכניות כחלק

הם נהנים  מהן, הפריפריה כמו, נמוךכלכלי -חברתי במעמד זוריםבא או ספר בבתי

 תכניותכ; אלו תבקבוצוהמגזר הערבי  שלהגבוה יותר  היחסי חלקו בשליותר 

  .אחרים מגזרים לבין הערבי במגזר החינוך מערכת בין פערים לצמצום ייעודיות

ייעודיות למגזר הערבי ולאחר מכן נציג יוזמות ביוזמות תחילה נדון בחלק זה 

 לאומיות שמהן נהנית באופן מיוחד מערכת החינוך במגזר הערבי. 

 יוזמות ייעודיות למערכת החינוך במגזר הערבי 1.1
 חיזוק לימודי השפה הערבית

חיזוק השליטה של התלמידים במגזר הערבי בשפת האם התקנית עומד במוקד 

בשל ההישגים הנמוכים וזאת  2009מאמצים מיוחדים של משרד החינוך החל משנת 

ובמבחני המיצ"ב. ההשקעה המיוחדת בתחום לאומיים -ןביבתחום זה במבחנים 

ידה בכל השפה הערבית נובעת מהתפיסה ששליטה בשפת האם מהווה תשתית ללמ

תנאי הכרחי לשיפור  היאתחומי הדעת. לכן, שיפור ההישגים בשפת האם הערבית 

 ההישגים בכל המקצועות. 

מדיניות זו של חיזוק שפת האם בקרב התלמידים דוברי ערבית באה לידי ביטוי 

מבדקים ייעודיים, בפיתוח של חומרי לימוד חדשים, בבתכניות לימודים חדשות, 

 למידה בקבוצות קטנות. בללימוד שפה ותוספת שעות ב

 תכניות לימודים 
תכניות לימודים חדשות בשפה הערבית הוכנסו לשימוש בכל שלבי החינוך במגזר 

  הערבי.

 גני ילדים

תכנית הלימודים החדשה לגני הילדים במגזר הערבי "תשתית לקראת קריאה 

, מוטמעת כיום בכל 2009וכתיבה בערבית כשפת אם בגני ילדים", אשר אושרה בשנת 

במגזר הערבי. כצעד משלים משמעותי מתקיימות השתלמויות מקצועיות  גני הילדים
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וימי הדרכה לגננות לצורך חיזוק החשיפה לשפה התקנית והקניית אוריינות לשונית 

 ומיומנויות פיתוח חשיבה  החל מגיל הגן.

 בתי ספר יסודיים

 וני ערבי: שפה, ספרות, תרבות",תכנית לימודים חדשה בשפה הערבית "חינוך לש

מוטמעת כיום בכל בתי הספר היסודיים במגזר הערבי. תכנית ו 2009אושרה בשנת 

המובילות בתחום רכישת השפה בעולם הערבי.  תכניותלימודים זו נחשבת לאחת ה

 גם במסגרת תכנית זו מתקיימות השתלמויות מקצועיות וימי הדרכה למורים.

 יסודיים-בתי ספר על

ור בתי הספר בחטיבה העליונה פותחה תכנית לימודים חדשה בספרות ערבית עב

. כמו כן, אושר המתווה לתכנית 2011/12אשר מוטמעת החל משנת הלימודים 

והיא מפותחת לאומיים -ןבילימודים חדשה בלשון ובהבעה אשר עומדת בסטנדרטים 

, החל משנת על כך בימים אלה עבור חטיבות הביניים והחטיבות העליונות. נוסף

בשפה הערבית אשר מחולקים חינם  לימודמפותחים חומרי  2010/11הלימודים 

 י'.-לכלל תלמידי כיתות ג', ד', ז', ט', ו

 ולמידה בקבוצות קטנות - חיזוק כוח ההוראהמבדקים ייעודיים- תוספת שעות
יתור תה א', אשר מיועד לאיפותח כלי מבדק קריאה וכתיבה בשפה הערבית לילדי כ

הראשון  ואהתלמידים מתקשים בשפה הערבית בכתות א'. מבדק זה בשפה הערבית 

מוטמע בכל כיתות א' במגזר הערבי החל משנת הלימודים  ואמסוגו בעולם. ה

לשם לימוד תלמידים המתקשים נבנית תכנית אישית ונוספות להם שעות ל. 2008/09

 בשפה הערבית. הקניית מיומנויות היסוד

ה' במגזר הערבי תוספת של שעה שבועית -קיבלו כיתות ד' ו 2011/12דים בשנת הלימו

ח' קיבלו -שעות תוספתיות) וכיתות ז' ו 1,000לתגבור אוריינות בשפה הערבית (סה"כ 

שעות תוספתיות).  1,100תוספת של שעה שבועית לתגבור השפה הערבית (סה"כ 

לאומיים ובבחינות -ןם הביתוספות אלה יסייעו לקידום ההישגים הלימודיים במבחני

 המיצ"ב.   

הוחלט על ביצוע מבחן בשפה הערבית למועמדים להוראה במגזר  2010החל משנת 

הערבי, על מנת להקפיד על הוראה בשפה ערבית תקנית בכל מקצועות הדעת. בשנות 

מועמדים להוראה. בשנת הלימודים  7,000-נבחנו כ 2011/12-ו 2010/11הלימודים 

במגזר הערבי. מרביתם סיימו את לימודיהם  מורים חדשים 2,897צו שוב 2011/12
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הם בוגרי  130-בהצטיינות ועברו בהצלחה את מבחן הבקיאות בשפה הערבית וכ

  מסלול מיוחד 'מצוינים'.

 73.5%-נציין עוד, ששיעור האקדמאים מכלל המורים בחינוך היסודי הערבי עלה מכ

. שיעור האקדמאים בחינוך היסודי העברי 2010/11בשנת  81.7%-כ-ל 2007/08בשנת 

יסודי גדל שיעור -העל. בחינוך 71.4%-כל 71.1%-כעלה רק במעט בתקופה זו מ

בחינוך הערבי  88.9%-לכ 88.2%-המורים האקדמאים בתקופה זו באופן מצומצם מכ

בחינוך העברי. בכל רמות החינוך, שיעור המורים האקדמאים  86.3%-לכ 86.2%-ומכ

  רים גבוה יותר בחינוך הערבי.מכלל המו

יש לציין שלפי נתוני משרד החינוך, מספר התלמידים לכל עובד הוראה בכלל בתי 

 13.3-ל 2008/09בשנת הלימודים  14.1-הספר הממלכתיים במגזר הערבי פחת מ

 יבדוא. מתוך בתי הספר במגזר הערבי, בתי הספר במגזר ה2010/11בשנת הלימודים 

היו בעלי היחס הגבוה ביותר בין מספר התלמידים למספר עובדי ההוראה, אך גם 

בתקופה זו. בבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים  13.6-ל 14.5-מבקרבם נרשמה ירידה 

דתיים במגזר היהודי פחת מספר התלמידים לכל עובד הוראה באופן מתון יותר 

 . 10.7-ל 11.1-מבתקופה זו, 

כך שבכל הכיתות  ;ב'-הורחבה התכנית לפיצול כיתות א' ו 2011/12בשנת הלימודים 

שעות בקבוצות קטנות  5כיתות בכל שכבת גיל) לומדים  1,000-כבמגזר הערבי (

 10,500-לצורך פיתוח מיומנויות יסוד בקריאה, כתיבה וחשבון. לצורך כך נוספו כ

 . ח"שמיליון  53.1-שעות לימוד בעלות של כ

 טכנולוגי החינוך ה

ובהתאם להמלצות ועדת  2012מחודש ינואר  4193פי החלטת הממשלה -על

במערך החינוך  הערביתדוברות מספר התלמידות  טרכטנברג, תיושם תכנית להגדלת

הספר המקצועיים שמפעיל משרד  ובמסגרת בתי הטכנולוגי של משרד החינוך

. במסגרת זאת, בשנת הלימודים (משרד התמ"ת) תעשייה, המסחר והתעסוקהה

 טכנולוגייםתלמידות נוספות לימודים בבתי ספר  400) יחלו 2012/13הבאה (

תלמידות נוספות ביחס  700-ומקצועיים (בחלוקה שווה). בשנים הבאות יגדל היעד ל

בבתי ספר  350-בבתי ספר טכנולוגיים ו 350), מהן 2011/12לשנת הלימודים (

 . ח"שמיליון  150-כנים הבאות יושקעו בתכנית הש 5מקצועיים. במהלך 

, על התכנית 2011מחודש ספטמבר  3708, במסגרת החלטת הממשלה זאת ועוד

 שדרוגת, הוחלט על יבדואלקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה ה
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החינוך  משרדירחיב במסגרת החלטה זו,  .יבדואבמגזר ה מדעי-הטכנולוגי החינוך

תכניות ללימודים טכנולוגיים ולימודים לתעודת בגרות, ה של הפעלתן היקףאת 

ד (טכנאים והנדסאים) וישדרג מעבדות "י-ג"יפתח מסלולי המשך לכיתות י

 רכיולצ בהלימההמשרד לפתיחת מגמות טכנולוגיות יפעל טכנולוגיות. כמו כן, 

ליישום  .בתעשייה תלמידים לשילוב כניותותפרויקטים  ולהרחבת והכלכלה המשק

 ח"שמיליון  14במהלך החומש הקרוב, מתוכם  ח"שמיליון  19-כההחלטה הוקצו 

 כתקציב תוספתי. 

 המשך תכנית החומש לקידום החינוך במגזר הערבי 

תכנית החומש לקידום החינוך במגזר הערבי כוללת פעולות בתחום חיזוק לימודי 

לת התכנית אלמנטים השפה הערבית ותגבור לימודי שכבר צוינו. מעבר לכך כול

 נוספים:

 שעות תגבור לקראת בחינות הבגרות .א

 ת לכל שלבי הגיליבדואתכנית מורשת ותרבות ערבית ו .ב

 תכנית חדשה ללימוד השפה העברית בבתי הספר הערביים .ג

 עדכון תכנית הלימודים בהיסטוריה לחטיבה העליונה .ד

 יבדואתכניות מיוחדות למגזר ה

-2016חומש ( כניותייושמו ת 2011ספטמבר  מחודש 3708במסגרת החלטת הממשלה 

בקרב האוכלוסייה  פערים לצמצוםו לימודיים הישגים לשיפור ייעודיות) 2012

הקרוב,  במהלך החומש ח"שמיליון  124-ת בדרום בהיקף תקציבי כולל של כיבדואה

 מפורטות להלן:יות עיקרההתכניות  כתקציב תוספתי. ח"שמיליון  95-מהם כ

באמצעות נשירה ו לצמצום תכניותבאמצעות  בלימודים ההתמדה הגברת .א

לימודי לתלמידים מתקשים, השלמת בגרות  תגבורתכניות הכוללות שעות 

לנבחני משנה, אבחון ואיתור לקויות למידה וליווי תלמידים מאובחנים. 

 28-כהקרוב, מתוכם  במהלך החומש ח"שמיליון  40-כבתכניות אלו יושקעו 

 וספתי.כתקציב ת ח"שמיליון 

 ת,יבדואבאוכלוסייה ה המצוינות קידוםלו המצטיינים חיזוקכחלק מהמאמץ ל .ב

 המצוינות לעידוד מצטיינים לתלמידים תכניותו מרכזים החינוך משרד יפעיל

 ח"שמיליון  7.7-כהקרוב, מתוכם  במהלך החומש ח"שמיליון  9.5בעלות של 

 כתקציב תוספתי. 
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למתנ"סים את הפעלתה המשרד לפיתוח הנגב והגליל והחברה  ירחיבו, כמו כן .ג

כנית לטיפוח המצוינות בקרב תלמידי תיכון בכלל הרשויות המקומיות של הת

הקרוב,  במהלך החומש ח"שמיליון  20-ות בנגב. בתכנית יושקעו כיבדואה

 2010/11ממשלתי. בשנת הלימודים המתקציב  ח"שמיליון  10-מתוכם כ

כל הרשויות המקומיות בנגב, למעט כסייפה, והשתתפו בה הופעלה התכנית ב

תלמידים. בשנת  9,000-י"ב, מתוך כ-תלמידים מצטיינים מכיתות י' 440-כ

ות יבדואהרשויות המקומיות ה 8לכל  תכניתהורחבה ה 2011/12הלימודים 

 תלמידים.  600-בנגב, ומשתתפים בה כ

החינוך  משרד, יבדואהשאיפה לחזק את החינוך לקריירה במגזר הכחלק מ .ד

ב המתמקדת בהכנת התלמידים לקראת שילוב "לתלמידי כיתות י תכניתיפעיל 

כתקציב תוספתי במהלך  ח"שמיליון  5-בעלות של כ ובתעסוקה באקדמיה

 החומש הקרוב.

 ביישובים והקהילה החברה חיי בפיתוחלאור החשיבות שרואה הממשלה  .ה

 ובני ילדים בקרב מנהיגותיים םוכישורי אישיות יכולות ובחיזוק םייבדואה

 יפעיללי. במסגרת זאת, פורמ, הוחלט על פעולות לקידום החינוך הבלתי נוער

 העצמהב התמקדותתוך  ליפורמ הבלתי החינוך בתחום תכניות החינוך משרד

 .הקהילתיות חיזוקבו צעירה מנהיגות פיתוחב, אישיות יכולות של פיתוחבו

כמו כן, יפעיל המשרד תכנית להשלמת השכלה לנוער מנותק. לתכניות אלו 

 ח"שמיליון  30-הקרוב, מתוכם כ במהלך החומש ח"שמיליון  40-כיוקצו 

 כתקציב תוספתי. 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל בחלק מהרשויות המקומיות יפעיל , על כך נוסף .ו

עוגן חברתי לצעירים ביישוב, ) ליצירת 35-18ות מרכזי צעירים (לגילאי יבדואה

 2.25-מנהיגות. לצורך כך יוקצו כהתעסוקה והשכלה, העם דגש על קידום ה

הקרוב. יצוין כי מרכז צעירים ראשון לאוכלוסיית  במהלך החומש ח"שמיליון 

ביישוב הדרוזי בית ג'אן וכי מרכז נוסף צפוי  2011המיעוטים  נחנך באוקטובר 

 3408א. כמו כן, בהתאם להחלטת ממשלה ירּכלהיות מוקם ביישוב הדרוזי 

מחוץ לאזור הנגב והגליל לרבות , יוקמו מרכזי צעירים נוספים 2011מיולי 

 ביישובים ערביים. 

מאמצים לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי במגזר לומשמעותית דוגמה ייחודית 

. בבית 2009בשנת " עהד"מדעים מצוינות בבדרום, היא הקמת בית הספר ל יבדואה

 30%-י"ב. כ-תלמידים (בנים ובנות) בכל שנה בכיתות ט' 100-הספר לומדים כ

. והיתר מהיישובים המוכרים מהתלמידים מגיעים  מהיישובים הלא מוכרים בנגב
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. 'אקדמאים לקידום החברה הערבית בנגב' ה בשםעמותבית הספר הוקם ביוזמת 

ת פילנתרופיות. תלמידי בית ידי משרד החינוך וקרנו-בית הספר נתמך כלכלית על

יות לתלמידים מחוננים והקבוצה הספר כבר מתחרים בהצלחה בתחרויות ארצ

  הראשונה סיימה כעת את הלימודים. 

ת בדרום, מצטרפת החלטת יבדואאל התכניות לקידום החינוך בקרב האוכלוסייה ה

ולהעצמת שנתית לפיתוח -תכנית רבאשר עוסקת ב 2011מחודש מאי  3211הממשלה 

. תכנית זו כוללת פיתוח מענים לכל 2015-2011ם בצפון לשנים ייבדואהיישובים ה

, פיתוח מקצועי של עובדי 3-4 גילאילגני ילדים  סּבסודהרצף החינוכי ובכלל זאת 

לי. לתכניות אלו פורמהוראה, הנגשת השכלה גבוהה, חינוך מבוגרים, וחינוך בלתי 

כתקציב  ח"שמיליון  35-הקרוב, מתוכם כ חומשבמהלך ה ח"שמיליון  70-יוקצו כ

 תוספתי. 

201146Fמאפריל  3148החלטת ממשלה  בנוסף, לפי 

  המקומית המועצה בתחוםתוקם  47

תיתן . הקריה יבדואה במגזר מיוחדים צרכים בעלי ילדים לשיקום קריה שבע-תל

בני המגזר  מתבגריםהוהילדים מענה כוללני לצרכים החינוכיים והשיקומיים של 

י זהפינגב שסובלים ממגוון גדול של לקויות קשות בתחום האינטלקטואלי, ב יבדואה

 .2012השלמת העבודות לבניית הקריה והתחלת הפעלתה צפויות בספטמבר  והחושי.

 החינוכיים לצרכים מענה יתנור שא שיקומיים יום מעונות תכלול הקריה

 טיפולצורך ל 3-0 בני ילדים איתורביע יסי אשר ,מקצועי מנגנון יהווו והשיקומיים

  לחינוך המיוחד  משלימים  שירותים  תיתן הקריה .האפשר ככלמים מוקד ושיקום

מקצועית -טרום הכשרהיתמקדו בוהגילים. בקריה  הלקויות  רצף המסגרות,  בכל

  .את שילובם המוצלח של הבוגרים בקהילהתאפשר והיא 

ייעודיים לטובת הכנה וגיבוש של  ח"שמיליון  2הוקצו  ת הממשלהבמסגרת החלט

תכניות עידוד להשכלה גבוהה, ליווי והכוונה, הכשרה והסבה מקצועית למקצועות 

הנדרשים בקריה השיקומית עבור תלמידי ובוגרי תיכון, סטודנטים ואקדמאים 

ם יבדואבנגב. החלטה זו תאפשר הכשרה מעשית של אנשי מקצוע  יבדואמהמגזר ה

מקומות עבודה, רובם  200-בתחום החינוך, השיקום והרווחה ותספק למעלה מ

 ת. יבדואלאוכלוסייה ה

                                                      
 על התיקון להחלטה המקורית. 2011) מנובמבר 32נג/( 3968והחלטת ממשלה  47
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במהלך שלוש השנים הקרובות  ח"שמיליון  15-כ בסך הכולבהקמת הקריה יושקעו 

 לפיתוח והרשות החינוך, השיכון, הרווחה, משרד לפיתוח הנגב והגלילהידי -על
 המיעוטים.  מגזר של כלכלי

 השלמת השכלת יסוד לנשיםחדשה ל תכנית

לתת מענה גם למי כדי ו הערביחסמים לתעסוקת נשים במגזר ה לשם הסרתם של

שלא השלימו לימודים לבגרות, פועל משרד החינוך להשלמת השכלת יסוד לנשים 

 במגזר זה.

ובהתאם להמלצות ועדת  2012מחודש ינואר  4193בהתאם להחלטת הממשלה 

 תכנית להקניית השכלת יסוד לבנות האוכלוסייהטרכטנברג, משרד החינוך מגבש 
תעודת בגרות, תוך כדי מתן ליווי שוטף והכוון  שאינן בעלות, 18מעל גיל  הערבית

ם את לימודיהן במסגרת נשי 300יחלו  2012. כבר בשנת הלימודים תעסוקתי עם תום

. 2015נשים בשנה החל משנת  450ומספרן עתיד לגדול בהדרגה עד ליעד של  ,התכנית

 הקרוב.  במהלך החומש ח"שמיליון  36לתכנית יוקצו 

 החינוך משרד יפעיל, 2011מחודש ספטמבר  3708כמו כן, במסגרת החלטת הממשלה 

מרמת  ,בדגש על נשים, יבדואבמגזר ה למבוגרים השכלה להשלמת תכניות מגוון

כתקציב  ח"שמיליון  11לתכנית יוקצו  .בגרות תעודת להשלמתטרום יסוד ועד 

 הקרוב.  במהלך החומשתוספתי 

-חיזוק לימודי השפה העברית כבסיס לתעסוקה למתנדבי השירות האזרחי

 לאומי

ובהתאם להמלצות ועדת  2012מחודש ינואר  4193ממשלה הבמסגרת החלטת 

 כבסיס לתעסוקה העברית כשפה שנייה שפההתכנית ללימודי רג, תגובש טרכטנב
. לאומי מקרב האוכלוסייה הערבית המעוניינים בכך-למתנדבי השירות האזרחי

-ועתידה להתרחב לכ 2012מתנדבי שירות לאומי בשנת  2,300-תכנית מיועדת לכה

  .2016מתנדבים בשנת  3,300

באופן מיוחד מערכת החינוך במגזר יוזמות לאומיות שמהן נהנית  1.2
 הערבי

 שיפור תשתיות הלמידה

בשנים האחרונות נעשה מאמץ מיוחד לשיפור תשתיות הלמידה במערכת החינוך 

 ניכרתוך נקיטת מדיניות של אפליה מתקנת. שיפור התשתיות  ,במגזר הערבי

הקטנת מספר ב ;בהרחבת היקף הבינוי לצורך צמצום המחסור בכיתות לימוד
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-שדרוג תשתיות הלימוד והתאמתן לטכנולוגיות של המאה הבמידים בכיתה והתל

21. 

 צמצום המחסור בכיתות לימוד
כיתות לימוד חדשות  7,930בבניית  ח"שמיליארד  5-הושקעו כ 2011-2007בשנים 

 1.8-כיתות לימוד נוספות במגזר הערבי בהשקעה של כ 3,025בכל המגזרים, מתוכן 

מכלל הכיתות החדשות שנוספו בתקופה זו נבנו במגזר  39%. לפיכך, ח"שמיליארד 

מדיניות של  כפועל יוצא. 26%-כהערבי, כאשר שיעור התלמידים הערבים עומד על 

רכי הגידול הטבעי של וכיתות מעבר לצ 553מתקנת נבנו בפועל האפליה ה

במגזר היהודי לעומת זאת, האוכלוסייה הערבית וצומצם המחסור בכיתות לימוד. 

רכי הגידול הטבעי של וכיתות בפחות מהנדרש לצורך מתן מענה לצ 275נבנו 

 . ההאוכלוסיי

 בכיתההממוצע הפחתת מספר התלמידים 
כנית להפחתת מספר התלמידים בכיתות הלימוד בבתי הספר היסודיים במסגרת הת

ובחטיבות הביניים, הוחלט על יעד דיפרנציאלי של מספר תלמידים מרבי בכיתה לפי 

הספר. בהתאם לכך, העדפה בתקצוב ניתנת לבתי -כלכלית של בית-ה החברתיתהרמ

תלמידים בכיתה לכל  32להביאם ליעד של  כדיכלכלי נמוך יותר -ספר בדירוג חברתי

 . ח"שמיליון  475היותר. בשלוש השנים האחרונות הוקצו לתכנית 

שנת בשל מדיניות זו לצמצום פערים במערכת החינוך, מאז השקת התכנית ב

ועד היום הספיקו ליהנות ממנה רוב בתי הספר במגזר הערבי.  2007/08הלימודים 

 32-הכיתות שבהן הופחת מספר התלמידים ל 700-מ 66%בבתי הספר היסודיים, 

משכבת הגיל.  28%-לכל היותר הן במגזר הערבי, בעוד שתלמידים ערבים מהווים כ

התלמידים הן במגזר הערבי,  מהכיתות שבהן הופחת מספר 52%בחטיבות הביניים 

 משכבת הגיל.  29%-בעוד שתלמידים ערבים מהווים כ

המאמץ להפחתת מספר התלמידים הממוצע בכיתות, תוך נקיטת מדיניות של 

. מהנתונים עולה כי מספר 5בנתונים המוצגים בלוח  משתקף צמצום פערים

וכי  ,זריםבשני המג 2010/11– 2007/08שנים בהתלמידים הממוצע בכיתה פחת 

היה גדול מזה שבמגזר  הערביבמגזר הממוצע בכיתה  הצמצום במספר התלמידים

 היהודי. 
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בכיתה במגזר דובר העברית ובקרב ערבים,  : מספר התלמידים הממוצע 5לוח 
  2010/11-ו 2007/08ם (דרום) ודרוזים בשנים יבדוא

 בכיתה במערכת התלמידים מספר, 2011-ו 2007מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 
 . ירושלים.מצב תמונת – בישראל החינוך

 35-שיעור התלמידים הלומדים בכיתות גדולות במיוחד (מעל ל, 6כפי שעולה מלוח 

תלמידים בכיתה) גם כן הצטמצם בשני המגזרים, אך השיפור גדול יותר נרשם במגזר 

והשיפור הגדול הקבוצות שבמגזר דובר ערבית,  הפער הצטמצם בכל תתהערבי. 

 ם והדרוזים. יבדואביותר באחוזים נרשם בקרב ה

  2010/11-ו 2007/08תלמידים בשנים   35-: אחוז הכיתות שבהן יותר מ6לוח 

 בכיתה במערכת התלמידים מספר, 2011-ו 2007מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 
 . ירושלים.מצב תמונת – בישראל החינוך

 21-התאמת מערכת החינוך למאה ה

תכנית חדשנית להתאמת  מפעיל משרד החינוך 2010/11החל משנת הלימודים 

 ,בבתי הספר "פדגוגיה חדשנית" הפעלת באמצעות 21-מערכת החינוך למאה ה

פדגוגיה חדשנית היא שיטת הוראה ולמידה,  הטמעה של טכנולוגיית מידע. הכוללת

. במקביל לידע, שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה

 שבירת , תוך21-התלמידים רוכשים מיומנויות הרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה

שימוש מרבי, אך מושכל, בטכנולוגיה ו מחיצות בין בית הספר לבין העולם החיצון

 כדי לקדם את תהליכי ההוראה הן ברמה הפדגוגית והן ברמת הניהול הפדגוגי. 

 שינוי מוחלט 2010/11 2007/08 
    מגזר
 -0.7 26.7 27.4 יהודי
 -1.9 29.3 31.2  ערבי

    מתוך דוברי הערבית
 -1.9 29.6 31.5 ערבים

 -2.0 28.9 30.9 ם יבדוא
 -2.1 28.0 30.1 דרוזים 

 
 שינוי בנקודות אחוז 2010/11 2007/08

    מגזר
 -8 11 19 יהודי

 -20 15 35  ערבי
    מתוך דוברי הערבית

 -20 18 38 ערבים
 -20 10 30 ם יבדוא

 -22 6 28 דרוזים 
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התכנית מופעלת כיום במחוזות צפון ודרום של משרד החינוך, שבהם יש ייצוג יתר 

לאוכלוסייה הערבית. במסגרת התכנית מוחשבו כל בתי הספר היסודיים במגזר 

 166לעומת בתי ספר יסודיים במגזר הלא יהודי במחוז צפון, זאת  200-וכ יבדואה

 מושקעים ביישום התכנית 2011/12בשנת הלימודים בתי ספר בלבד במגזר היהודי. 

לצורך הטמעה בכלל בתי הספר היסודיים במחוזות אלה, רובם  ח"שמיליון  420-כ

 כאמור במגזר הערבי.  

 נוך ארוך וארוחה חמה , יום חי18לימוד חובה עד גיל 

 18 הרחבת לימוד חובה עד גיל
מיושמת בהדרגה משנת  18לגיל  16התכנית להרחבת חוק לימוד חובה מגיל 

עם עדיפות ליישובים בעלי אחוז נשירה גבוה. התכנית כוללת  2009/10הלימודים 

תוספת תקנים לקציני ביקור סדיר ופסיכולוגים ומשאבים נוספים. בשנת הלימודים 

בסך . הערבייישובים במגזר  10יישובים חדשים מהם  17נוספו לתכנית  2011/12

משקף את  צב זהמ .יישובים, כמחציתם במגזר הערבי 62-מיושמת התכנית ב הכול

 .שיעורי הנשירה הגבוהים באופן יחסי במגזר זה

 יום חינוך ארוך וארוחה חמה
מגני הילדים בחינוך הרגיל,  1,239-שעות שבועיות) מופעל כיום ב 37יום חינוך ארוך (

בתי ספר יסודיים בחינוך הרגיל  659-) וב34%גני ילדים במגזר הערבי ( 426מהם 

-).  כמו כן, מפעל ההזנה (ארוחה חמה) מופעל כיום ב32%במגזר הערבי ( 213מהם 

בתי ספר מהם  388-) וב34%גני ילדים במגזר הערבי ( 418מגני הילדים, מהם  1,248

 ).  25%הערבי (במגזר  97

תלמידים במגזר  117,000-תלמידים, מתוכם כ 275,000-מיום חינוך ארוך נהנים כ

 65,000-מהתלמידים במגזר. ממפעל ההזנה נהנים כ 23%-כהערבי המהווים 

 מהתלמידים במגזר.  13%-תלמידים במגזר הערבי המהווים כ

ובהתאם להמלצות ועדת  2012מחודש ינואר  4088פי החלטת הממשלה -על

עד השעה (מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים  סּבסודטרכטנברג, 

במהלך חמש השנים הבאות  גהיורחב בהדר 9עד  3 גילאיל ה'-בימים א' )16:00

גים, סיוע המסגרות יכללו, בין היתר, חומיליארד ש"ח.  7-בהשקעה כוללת של כ

-. עללית, תוך מתן מענה לסוגיית ההזנהפורמובלתי  ליתפורמבשיעורי בית, והעשרה 

יחל היישום באופן מלא ) 2012/13פי ההחלטה, כבר במהלך שנת הלימודים הבאה (

כך שרוב היישובים הערביים  הנמוכים כלכליים-בשלושת האשכולות החברתיים

  הנו מההחלטה כבר בתקופה הקרובה.יי
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 שעות לימוד, העשרה ותכניות מיוחדות בורתג

כלכלי נמוך מקבלים תוספת שעות -בדירוג חברתי יסודיים וחטיבות בינייםבתי ספר 

לימוד לשעות התקן כאמצעי לצמצום פערים. בבתי הספר היסודיים נוספו בשנת 

 1,854-ו יבדואלחינוך ה 6,064שעות לחינוך הערבי,  16,549 2010/11הלימודים 

מהשעות התוספתיות, כאשר  36%קיבל  הערבי, המגזר בסך הכולהדרוזי.  לחינוך

 .28%חלקו באוכלוסייה היה 

בחטיבות הביניים פועלת התכנית לשיפור ההישגים הלימודיים אשר מקנה תוספת 

שעות  6-2של שעות שבועיות. במסגרת התכנית, בתי הספר במגזר היהודי מקבלים 

כלכליים ובמגזר הערבי כל בתי -תוספתיות בהתאם למענה על קריטריונים חברתיים

עמידה בקריטריונים נוספים. שעות שבועיות ללא צורך ב 6הספר מקבלים תוספת של 

ובבחינות לאומיים -ןהביתוספות אלו יסייעו לקידום ההישגים הלימודיים במבחנים 

 המיצ"ב.

 רפורמות לאומיות במערכת החינוך 

  אופק חדש רפורמת
תכנית לאומית  –על יישום רפורמת "אופק חדש"  הממשלההחליטה  2008בספטמבר 

הדרגה בבתי הספר היסודיים ובחלק לקידום החינוך בישראל אשר תיושם ב

מחטיבות הביניים. מעצם היותה רפורמה מערכתית שנועדה לשנות את פני מערכת 

   החינוך, "אופק חדש" מקיפה היבטים רבים בחיי בית הספר. 

 במסגרת הרפורמה הוצבו ארבעה יעדים עיקריים המשלימים זה את זה: 

 חיזוק מעמדם של המורים והעלאת שכרם .א

. וצמצום פערים העלאת הישגי התלמידים ,שוויון הזדמנויות לכל תלמידמתן  .ב

שעות בכדי  36-למאמצים אלה כוללים הארכה של שבוע עבודה של המורים 

 זמן רב יותר ללימוד פרטני או ללימוד קבוצות קטנות.  לאפשר להקדיש 

 שיפור האקלים בבתי הספר .ג

 מנהל בית הספר והעצמתו יו שלסמכויותת הרחב .ד

 250,100חטיבות ביניים (בבתי ספר יסודיים או  512-בעד כה יושמה הרפורמה 

תלמידים) במגזר  172,600בתי ספר ( 346. מתוכם: דובר הערביתתלמידים) במגזר 

 20,500בתי ספר ( 53-ו יבדואתלמידים) במגזר ה 57,000בתי ספר ( 113הערבי, 

 תלמידים) במגזר הדרוזי. 



 85                           : הסרת חסמים לתעסוקה בקרב מיעוטים באמצעות חינוך5פרק 

 

 

ילדים) במגזר דובר ערבית.  43,200גני ילדים ( 1,753-בכמו כן, יושמה הרפורמה 

 12,000גני ילדים ( 440ילדים) במגזר הערבי,  30,600גני ילדים ( 1,147מתוכם: 

 ילדים) במגזר הדרוזי.  4,600גני ילדים ( 166-ו יבדואילדים) במגזר ה

, מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים במגזר הערבי 67%-הרפורמה מיושמת ב

מבתי הספר במגזר הדרוזי. זאת לעומת  76%-ו יבדואמבתי הספר במגזר ה 82%

מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים הממלכתיים במגזר היהודי  72%כיסוי של 

 כולל החינוך החרדי.  ,הספר-מכלל בתי 56%-(ללא חרדים) וכ

במגזר  71%במגזר הערבי,  64%שיעור גני הילדים שבהם מיושמת הרפורמה עומד על 

מגני הילדים בפיקוח  84%במגזר הדרוזי. זאת לעומת כיסוי של  52%-ו יבדואה

 ,מכלל הגנים שבפיקוח משרד החינוך 64%-ממלכתי במגזר היהודי (ללא חרדים) ו

 כולל חרדים.

 עוז לתמורה רפורמת
מיושמת בהדרגה הרפורמה בבתי הספר התיכוניים,  2011/12החל משנת הלימודים 

י"ד. הרפורמה -שנתיים ובכיתות החינוך המקצועי י"ג ו-ארבע' בבתי ספר בכיתות ט

מהווה הזדמנות לשינוי בתנאי ההעסקה של מורים ולשיפור בהיבטים הפדגוגיים 

 והניהוליים. 

 הרפורמה פועלת לשיפור מעמדו של המורה ולקידום הישגי מערכת החינוך:

  51%-מ יותרעלייה של  -עלייה משמעותית בשכר המורים .א

שעות בכדי לאפשר להקדיש זמן רב  40-הארכה של שבוע עבודה של המורים ל .ב

 יותר ללימוד פרטני או ללימוד קבוצות קטנות.

  קידום ותגמול מורים על בסיס הערכה ומצוינות -מצוינות בהוראה .ג

גמול כלל המורים בבתי הספר המצטיינים בהישגים לימודיים, חברתיים ִת  .ד

 וערכיים

 המנהל וסמכותוחיזוק מעמד  .ה

 שיפור סביבת העבודה של המורים והתאמתם למבנה שבוע העבודה החדש .ו

מבתי הספר העל יסודיים במגזר  27%-בשנה הראשונה ליישומה הצטרפו לרפורמה כ

מבתי הספר במגזר הדרוזי. זאת  55%-וכ יבדואמבתי הספר במגזר ה 32%-הערבי, כ
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ם הממלכתיים במגזר היהודי (ללא יסודיי-העלמבתי הספר  33%-לעומת כיסוי של כ

47Fיסודיים, כולל חרדים.-העלהספר -מכלל בתי 23%-חרדים) וכ

48  

 לילדים ולנוער בסיכוןהלאומית  התכנית

והיא מהווה התפתחות  2009הושקה בשנת  ןהתכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכו

ווחה מוביל משרד הר אשרמשרדית -תכנית ביןמרכזית במדיניות החברתית. זוהי 

המשרד  ם לה משרד החינוך, משרד הבריאות,והשירותים החברתיים ושותפי

 טחון פנים.  יבללקליטת עלייה והמשרד 

לילדים ולבני נוער בסיכון יש קשיים מרובים. לקשיים שלהם בבית הספר יש פעמים 

רבות קשר לקשיים החברתיים הרחבים יותר של משפחתם ולמעורבותם במגוון 

התנהגויות סיכון. לתכנית תפקיד חשוב בהפחתת הפערים החברתיים ובצמצום 

 הפערים החינוכיים. 

מיות חלשות, ובהן ייצוג יתר מתוכנן מראש רשויות מקו 72-התכנית החלה לפעול ב

רשויות נוספות אושרה לאחרונה  92-של רשויות מקומיות ערביות. הרחבת התכנית ל

ידי הממשלה, כך שהיקף הילדים המקבלים מענה במסגרתה יעלה באופן -על

 משמעותי. 

 : המפורטים להלן עקרונות חדשניים כמהלתכנית 

 הילדים בסיכון ושל תכנון מובנה ומבוסס נתוניםשל כל תהליך מיפוי עריכת  .א

למתן מענה לילדים  בבחירת תכניות המקומיותמתן אחריות וסמכות לרשויות  .ב

משרדית מקומית. גמישות זו חשובה לכל -ונוער בסיכון, במסגרת ועדה בין

ים והיא מאפשרת להם ישובים ערבישובים, אבל יש לה משמעות מיוחדת לייהי

יותר את המשאבים תוך הורדת החסמים שהיו קיימים קודם לנצל באופן מלא 

 לכן. 

 העמדת מנהל תכנית במשרה מלאה לרשות היישובים  .ג

                                                      
לציין אחוז בתי הספר הינו מתוך בתי הספר בעלי פוטנציאל הצטרפות לרפורמה. יש  48

שחלק מבתי הספר אינם עומדים כלל בקריטריונים להצטרפות לרפורמה מסיבות 
שונות: למשל מוסדות חינוך מיוחד, בתי ספר חרדים שאינם מקיימים את תכנית 

מכלל  32%-כמבתי הספר  במגזר הערבי ו 17%-כהלימודים המחייבת ועוד. מדובר ב
 בתי הספר.
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קיום מעקב אחר כל ילד ו המאפשרת ומחייבתתית מידע יישובית שתפיתוח  .ד

 בקרה ברמת המחוז

הן של חברי הוועדות המקומיות  ,במסגרת התכנית פועל מערך הכשרה רחב היקף

הלי התכניות בכל יישוב. התכנית פועלת גם לקידום שותפויות בין והן של מנ

 ולכך קיימת משמעות מיוחדת בעבור האוכלוסייה הערבית.  ,הרשויות הקטנות יותר

מיפוי של כלל הילדים  תכניתשובי היהתבצע בכל י 2009בשנת  תכניתמאז תחילת ה

וער בסיכון, מחציתם לא ילדים ובני נ 151,000-כ ובני הנוער בסיכון. במיפוי אותרו

 בזמן המיפוי. השונים היו בטיפול השירותים

 44%-כאיש שירותים במסגרת התכנית,  מתוכם  50,000-כ קיבלו ,2011בסוף שנת 

 ,מהמגזר החרדי. לאחר הרחבת התכנית ליישובים הנוספים 17%-וכ מהמגזר הערבי 

 5עד  1כלכליים החלשים יותר (-היא תשרת את כל היישובים באשכולות החברתיים

), ומספר שכונות חלשות ביישובים נבחרים נוספים. התכנית תקיף בשלב זה 10מתוך 

 ים ואת רוב היישובים החרדיים.יאת כל היישובים הערב

ואחרי  בשנה, ח"שמיליון  120-כעומד על  2012התקציב הכולל של התכנית לשנת 

 בשנה.  ח"שמיליון  215-כההרחבה הוא צפוי להגיע ל

 וצמצום הפעריםממצאים לגבי הישגים לימודיים  1.3
במבחני המיצ"ב ובמבחני הבגרות  הערבירמת ההישגים של התלמידים במגזר 

המגמה החיובית  נמצאת במגמת עלייה בשנתיים האחרונות. עלייה זו תואמת את

בי כפי שמתבטאת במדיניות צמצום הפערים של בהקצאת משאבים למגזר הער

 משרד החינוך. 

 הישגים במבחני המיצ"ב

בכל המקצועות בכיתות ה'  הערבינתוני המיצ"ב מצביעים על שיפור ההישגים במגזר 

 . 2010/11לשנת הלימודים  2009/10וח' בין שנת הלימודים 
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 בין שנת הלימודיםבקרב תלמידים דוברי ערבית  ני המיצ"בשינוי בציוה: 7לוח 
 , לפי מקצוע לימוד ודרגת כיתה2010/11לשנת  2009/10

 השינוי בציון 2010/11ציון  2009/10ציון  דרגת כיתה מקצוע
 32 571 539 כיתה ה' ערבית

 14 527 513 כיתה ח' 

 33 520 487 כיתה ה' מתמטיקה

 
 19 498 479 כיתה ח'

 13 519 506 כיתה ה' מדעים וטכנולוגיה

 
 31 525 494 כיתה ח'

 30 511 481 כיתה ה' אנגלית 
 21 491 470 כיתה ח' 

 מקור: משרד החינוך

לראות כי השיפור בהישגים במבחני המיצ"ב גבוה במיוחד בקרב  ניתן 8בלוח 

ם ברוב מקצועות הלימוד בכיתה ה' ובאנגלית בכיתה ח'. השיפור בהישגים יבדואה

נמוך יותר בקרב הדרוזים ובחלק ממקצועות הלימוד אף קיימת ירידה בהישגים 

 בקרב קבוצה זו. 

 בין שנת הלימודיםבקרב תלמידים דוברי ערבית  ני המיצ"בשינוי בציו: ה8לוח 
 ה, דרגת כיתה וקבוצת אוכלוסיי, לפי מקצוע לימוד2010/11לשנת  2009/10

 מקור: משרד החינוך

 מקצוע
דרגת 
 כיתה

 ם (דרום)יבדוא דרוזים ערבים
 ציון 
2009/ 
2010 

 ציון 
2010/ 
2011 

השינוי 
 בציון

 ציון 
2009/ 
2010 

 ציון 
2010/ 
2011 

השינוי 
 בציון

 ציון 
2009/ 
2010 

ציון 
2010/ 
2011 

השינוי 
 בציון

          ערבית

 
 36 533 497 29 577 548 33 581 548 כיתה ה'

 
 1 484 483 21 542 521 17 536 519 כיתה ח'

          מתמטיקה

 
 39 509 470 -4 517 521 37 523 486 כיתה ה'

 
 11 460 449 3 503 500 23 508 485 כיתה ח'

         מדעים וטכנולוגיה

 

 42 493 451 23 536 513 2 526 524 כיתה ה'
 18 458 440 32 527 495 31 545 514 כיתה ח'

          אנגלית
 57 498 441 3 518 515 26 516 490 כיתה ה' 

 
 34 435 401 -10 499 509 21 506 485 כיתה ח'
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מעבר לשיפור בהישגים בתוך אוכלוסיית דוברי הערבית, ניתן להצביע גם על צמצום 

ח' -ווהמגזר דובר העברית בכל מקצועות הלימוד בכיתות ה'  הערביפערים בין המגזר 

 .1כפי שעולה מתרשים 

בין תלמידים דוברי עברית ותלמידים דוברי ערבית  ני המיצ"בבציו : הפער1תרשים 
 , לפי דרגת כיתה ומקצוע לימוד*2010/11-ו 2009/10 יםשנב

 
 לא ניתן להשוות מסיבות מתודולוגיות  במבחנים בשפת אם (עברית וערבית)* את הציונים 

 מקור: משרד החינוך  
 

 הישגים במבחני הבגרות
, הן מבחינת שיעור הניגשים הערבינתוני הבגרות מצביעים על שיפור בהישגים במגזר 

לשנת  2008/09למבחן והן מבחינת שיעור הזכאים לבגרות בין שנת הלימודים 

 . 2009/10הלימודים 

: לומדים בכיתה י"ב, ניגשים למבחן בגרות וזכאים לתעודת בגרות בקרב 9לוח 
 )17(אחוז משכבת גיל  2009/10-ו 2008/09דוברי ערבית בשנים 

 שיפור בנקודות אחוז 2009/10 2008/09 מקצוע
 3.2 81.4 78.2 לומדים בכיתה י"ב

 4.0 75.4 71.4 ניגשים למבחן בגרות
 3.3 38.3 35.0 זכאים לתעודת בגרות 

 זכאים לתעודת בגרות המאפשרת 
 1.9 29.8 27.9 קבלה לאוניברסיטה    

 מכון ברוקדייל-ג'וינט-מקור: משרד החינוך ועיבוד מיוחד של מאיירס

61 

44 

26 

40 38 

60 

38 
34 

18 
22 21 

46 

0

10

20

30

40

50

60

70

 'כיתה ח 'כיתה ה 'כיתה ח 'כיתה ה 'כיתה ח 'כיתה ה

 אנגלית   מדעים וטכנולוגיה מתמטיקה

2009\10 2010\11

 מתמטיקה מדעים וטכנולוגיה אנגלית
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ר בזכאות לתעודת בגרות בקרב התלמידים הערבים ניתן לראות כי חל שיפו 9בלוח 

. עם זאת, שיעורי הזכאות 2009/10לשנת הלימודים  2008/09בין שנת הלימודים 

. גם הזכאות 10ם והדרוזים פחתו מעט בתקופה זו כפי שעולה מלוח יבדואבקרב ה

ה בקרב התלמידים לתעודת בגרות המאפשרת קבלה לאוניברסיטה גדלה בשנים אל

דה זו באה לאחר עלייה ם והדרוזים, אך ירייבדואערבים אך פחתה מעט בקרב ה

 משמעותית בשיעורי הזכאות לאורך העשור האחרון. 

: זכאות לתעודת בגרות רגילה ולתעודת בגרות המאפשרת קבלה 10לוח 
-ו 2008/09ם (דרום) ודרוזים בשנים יבדואלאוניברסיטה בקרב ערבים, 

 )17(אחוז משכבת גיל  2009/10

 
 שינוי בנקודות אחוז 2009/10 2008/09

    בגרות רגילה
 4.9 39.3 34.4 ערבים 

 -1.2 28.2 29.4 ם (דרום)יבדוא
 -0.9 47.1 48.0 דרוזים 

    בגרות המאפשרת קבלה לאוניברסיטה
 3.1 31.3 28.2 ערבים

 -0.6 20.0 20.6 ם (דרום)יבדוא

 -1.6 34.9 36.5 דרוזים 

 מכון ברוקדייל-ג'וינט-מקור: משרד החינוך ועיבוד מיוחד של מאיירס

לשנת  2008/09השיפור בהישגים בקרב רוב דוברי הערבית בין שנת הלימודים 

הביא לצמצום מסויים בפער בזכאות לבגרות ביחס לדוברי  2009/10הלימודים 

 העברית.

: זכאות לתעודת בגרות רגילה ולתעודת בגרות המאפשרת קבלה 11לוח 
 2009/10-ו 2008/09בשנים  דוברי עברית ודוברי ערביתלאוניברסיטה בקרב 

 )17(אחוז משכבת גיל 

 מכון ברוקדייל-ג'וינט-מקור: משרד החינוך ועיבוד מיוחד של מאיירס

 פער בנקודות אחוז דוברי ערבית דוברי עברית 
    בגרות רגילה

2008/09 52.2 35.0 17.2 

2009/10 54.4 38.3 16.1 

 המאפשרת קבלה לאוניברסיטהבגרות 
2008/09 45.3 27.9 17.4 

2009/10 47.1 29.8 17.3 
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 השכלה גבוהה  1.4
ממשלת ישראל והגופים האמונים על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, ובראשם 

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב, רואים בשילוב מיעוטים 

במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל אתגר מרכזי. מדיניות זו באה לידי ביטוי 

 ,) של הוועדה לתכנון ולתקצוב2010/11-2015/16( שנתית-הרבבמסגרת התכנית 

 האוכלוסיות של הנגישות הגדלתשבמסגרתה נקבע כאחד היעדים המרכזיים נושא 

 . גבוהה להשכלה - ומיעוטים חרדים - בישראל ייחודיותה

במסגרת מדיניות שילוב המיעוטים במערכת ההשכלה הגבוהה הוקם בתחילת שנת 

הקשיים העומדים בפני השתתפות את ן את החסמים ולבחו כדיצוות מקצועי  2011

רחבה יותר של המגזר הערבי במערכת ההשכלה הגבוהה. הצוות המקצועי טרם סיים 

מערך תמיכה אך כבר כעת מסתמנים מספר כיווני פעולה שנועדו לספק  ,את עבודתו

 לסטודנטים ערביים.  מקיף והוליסטי ככל שניתן

 ים מדברות על הכיוונים הבאים:עקרונות התכנית בהמלצות הביני

 ישובים הערביים יבארצי, וייעוץ והכוון מידע הקמת מרכז  .א

 מכינותבשני סוגי פיילוט אקדמית באמצעות -הקדםחיזוק מערך ההכנה  .ב

הקמת צוות  -במהלך הלימודים האקדמיים  ה הערביתילאוכלוסי חיזוק הסיוע .ג
יועץ לסטודנטים ערביים היגוי מוסדי לנושא קידום סטודנטים ערבים, מיסוד 

 במוסד

 תמיכה בתכניות למניעת נשירה במוסדות להשכלה גבוהה  .ד

המאפשר מעבר  באוניברסיטה הפתוחה מעבר' ילתכנית 'אפיקפיילוט קידום  .ה
המחקר על בסיס הישגים בקורסים נבחרים באוניברסיטה אוניברסיטאות ל

  פסיכומטרימבחן או הפתוחה ולא על בסיס תעודת בגרות 

למגזר  מחקרי ודוקטורנטים מצטיינים M.Aתכניות מצטיינים לתלמידי השקת  .ו
 הערבי

 ביצוע מחקר הערכה מלווה לכלל הפעילות .ז

 שני כיווני פעולה שעליהם המליץ הצוות המקצועי וכבר נמצאים בשלבי יישום הם

 התכנית לעידוד מצטיינים: ו הפיילוט במכינות קדם אקדמיות

-קדםחל לפעול פיילוט בשני סוגי מכינות ה 2011/12בשנת הלימודים  .א

 פועלים תומכותהמכינות ייחודיות. בות ינומכתומכות ות מכינ -אקדמיות

 בני המיעוטים דנטיםהסטו, ורגילים של קבוצות מעורבות מכינה מסלולי
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מכינות ב מקבלים תמיכה נוספת של תגבור לימודי והקניית מיומנויות למידה.

במכינות אלו  .לבני מיעוטים בלבד עודייםמסלולים יי מתקיימים ייחודיותה

מלגת לו משכר לימודלפטור חברתי נמוך -דנטים ממעמד כלכליסטוזכאים 

 ,מכון ברוקדייל-ג'וינט-. מחקר הערכה של מאיירסבחודש ש"ח 700קיום בסך 

 יבחן את האפקטיביות של הגישות השונות. ,המלווה את הפיילוט

 טורנטים בני מיעוטיםדוק תכניתול קורא להופץ ק 2012בתחילת שנת  .ב

סטודנטים  10-ל ח"ש 52,000יוענקו מלגות בסך במסגרתה ו, מצטיינים

 מצטיינים. 

קול קורא למוסדות להשכלה גבוהה לתמיכה  הופץ 2012בחודש פברואר בנוסף, 

בתכניות להגברת הנגישות להשכלה גבוהה לבני מיעוטים והן צפויות להתחיל לפעול 

ם הקרובים. ועדת היגוי חדשה בראשות פרופ' פייסל עזאיזה החלה לפעול בחודשי

 והיא מלווה את ההתקדמות במסלולי הפעולה השונים.  2012בפברואר 

לטווח הארוך כוללים גיבוש תכנית לחיזוק מערך הסיוע המסתמנים כיווני הפעולה 

להשכלה גבוהה הכלכלי לסטודנטים ערבים, להגדלת הנגישות הגאוגרפית למוסדות 

ולגיוון המקצועות הנלמדים, כולל השתלבות בתחומים מקדמי תעסוקה (במסגרת 

מתן תמריצים ממוקדים). כמו כן, ייבחנו הצורך בהקמת מוסד  ידי-עלייעוץ והכוון ו

שנתית (הכוללת -להשכלה גבוהה ייעודי למגזר הערבי, הצורך בתכנית לימודים ארבע

אקדמית במסגרת השירות -בשילוב הכנה קדם תגבור והכנה בשנה א') והצורך

של סטודנטים מהמגזר הערבי במערכת  םהאזרחי. בנוסף, תיבחן תופעת השתלבות

 ההשכלה הגבוהה בירדן.

ליישום המלצות הצוות המקצועי ולהגברת ההשתתפות של המגזר הערבי במערכת 

 ). 2016-2012הקרוב ( במהלך החומש ח"שמיליון  305ההשכלה הגבוהה הוקצו 

מהמוסדות  חלק גדולבמופעלות  מועצה להשכלה גבוהה,בר לצעדי המדיניות של המע

תכניות התערבות מקומיות שנועדו לסייע בקבלה ללימודים גבוהים ובהשתלבות 

בטכניון גובשה גישה כוללנית לחיזוק , דוגמהבמערכת במהלך הלימודים. כך ל

נרשם שיפור  בעקבות התכניתם מהמגזר הערבי. שגיהם של סטודנטייהשתלבותם וה

משמעותי בשיעור הנרשמים ללימודים, בשיעור הלומדים במסלולים המאתגרים 

 יותר ובתכניות למצטיינים כמו גם בשיעור המסיימים את לימודיהם בהצלחה.

היחידה לשוויון הזדמנויות ובתוכה, היחידה לתמיכה בסטודנטים דוגמה נוספת היא 

החל משנת במשרד דיקן הסטודנטים של האוניברסיטה העברית הפועלת  ערבים
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מפעילה היחידה קורס קיץ באנגלית  2008/09. החל משנת הלימודים 2008

ייצוג של סטודנטים מהפריפריה בתארים הלהגברת  לסטודנטים מהפריפריה ותכנית

 רותיםהיחידה לתמיכה בסטודנטים ערבים מפעילה מספר שילכך,  מתקדמים. נוסף

חונכות חברתית וחונכות  ,למידההסדנאות לשיפור מיומנויות  ,ייעוץ אישי כמו

  48F49.אקדמית

ידי הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי -תכנית נוספת, המקודמת על

שילוב נשים , עוסקת ב2010מספטמבר  2289והצ'רקסי במסגרת החלטת ממשלה 

. במקצועות מבוקשים להשכלה גבוהההמצטיינות בלימודיהן במוסדות  ערביות

תלמידות מצטיינות תגבור לימודי, הכנה  500במסגרת התכנית הניסיונית תקבלנה 

לאוניברסיטה והכוון קריירה, כמו גם ליווי שוטף במהלך הלימודים והכוון תעסוקתי 

-שנתי, אשר ייקבע על-במתווה רב ח"שמיליון  4-ת הוקצו כום התכניבסיומם. ליישֹ 

 ידי הרשות לפיתוח כלכלי בהתאם להתקדמות התכנית. 

פי -על 2012מחודש ינואר  4193פעולות אלו, ובהתאם להחלטת הממשלה נוסף על 

תסופק במסגרת והיא המלצות ועדת טרכטנברג, תגובש תכנית הכנה להשכלה גבוהה 

. משרד התמ"תיות מרכזי ההכוון התעסוקתי ביישובים הערביים הנמצאים באחר

פסיכומטרי וייעוץ מבחן בשפה האנגלית, הכנה ל שליטהה תכלול חיזוקהתכנית 

הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה . התכנית תגובש בהסכמה עם והכוון אקדמי

חברתי של המגזר הערבי, -גבוהה ובהתייעצות עם הרשות לפיתוח כלכלי להשכלה

 . הדרוזי והצ'רקסי

 במגזר החרדיהשקעה בחינוך . 2
מטרה מרכזית של תלמידים.  364,000-כיום לומדים במערכת החינוך החרדית כ

היא לקדם את המטרות הכלליות של החינוך הציבורי, ובכלל זאת, משרד החינוך 

הכנה לשוק העבודה, תוך התחשבות במאפיינים ובשאיפות התרבותיות הייחודיות 

צעד משלים למאמצים האחרים  של המגזר החרדי. חיזוק לימודי החול יהווה

  לשילובם המוגבר של גברים חרדים במערכת ההשכלה הגבוהה ובשוק העבודה.

להלן יפורטו התפתחויות במדיניות, בתכניות ובפעולות המבטאות את מדיניות 

 .התאמת בתי הספר החרדיים למטרות החינוך הציבורי

                                                      
"השתלבות סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל",  .2011. 'הנדין, א 49

 , ירושלים. האוניברסיטה העברית ומכון פהר .הסדרה הכתומה
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לימודי והמאמצים לחיזוק  מאפייני בתי הספר בחינוך החרדי 2.1
 הליבה

לימודי הליבה לא מערכת החינוך במגזר החרדי נהנית ממידה רבה של עצמאות ו

משרד החינוך עושה מאמצים לחיזוק לימודי הליבה  בעבר. באופן נרחבהוטמעו בה 

פיתוח תכניות לימודים רגישות  במספר דרכים: בבתי הספר בחינוך החרדי

באיכות ההוראה של לימודי החול;  שיפור לצרכים המיוחדים של המגזר; ומותאמות

של לימודי הליבה חיזוק האכיפה ; )אקרדיטציההסמכה (הרחבת אפשרויות ה

 ; התמודדות עם נושאים מיוחדים כמו נשירה.באמצעות הגדלת מספר המפקחים

מאמצים אלה נועדו להביא לעלייה במספר בתי הספר המלמדים לימודי ליבה 

 מיצ"ב ולעלייה בשיעור הזכאים לתעודת בגרות. ולהביא לשיפור ההישגים במבחני ה

יסודיים -קיימים הבדלים משמעותיים בין בתי הספר היסודיים ובתי הספר העל

בהיקף המוסדות והתלמידים אשר מחויבים ללמוד לימודי ליבה כמו אנגלית 

שבחלק אף לימודים אלה מקובלים הרבה יותר בבתי ספר היסודיים, ומתמטיקה. 

מגזר החרדי לממשלה, בעוד הזהו עדיין נושא שנוי במחלוקת בין  מזרמי החינוך

 יסודיים הנושא בעייתי הרבה יותר. -ספר העלהשבבתי 

על פי רוב, החינוך . לבין החינוך לבנותבין החינוך לבנים  בחיןבנוסף, יש צורך לה

ובוגרותיו משתלבות באופן נרחב בשוק העבודה. כולל לימודי חול משמעותיים לבנות 

יבי הרבה יותר בלימודי דת, במיוחד בחינוך סהחינוך לבנים מתמקד באופן אינטנ

מרכזיותם של לימודי החול בחינוך לבנים מצומצמת לפיכך הרבה יותר. יסודי. -העל

בקרב המגזר לימודים תורניים לאורך החיים התפיסה שלפיה מצב זה משקף את 

 יותר מהשתלבות בשוק העבודה.  ביםוחשהחרדי 

 החינוך היסודי

נות שונות לתכנית היסוד של לימודי הליבה, לפי בחינוך היסודי קיימות רמות היע

מתלמידי  59%-עולה כי כ 12זרם החינוך החרדי שאליו שייך המוסד הלימודי. מלוח 

בתי הספר היסודיים בחינוך החרדי נדרשים ללמוד את תכנית היסוד של לימודי 

יצ"ב בחלק הליבה במלואה. בקרב קבוצה זו, רוב בתי הספר אף עורכים מבחני מ

נוספים מתלמידי בתי הספר היסודיים בחינוך  16%מהמקצועות בכיתות ב' וה'. 

  מהתכנית. 55%נדרשים ללמוד  25%-מתכנית היסוד וכ 75%החרדי נדרשים ללמוד 
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בבתי  ת: מספר בתי הספר, מספר התלמידים ואחוז תכנית היסוד הנלמד12לוח 
 , לפי זרם החינוך2011/12ספר יסודיים בחינוך החרדי בשנת הלימודים 

 זרם חינוכי
מספר בתי 

 הספר
מספר 

 (%)התלמידים
אחוז תכנית 

 הערות היסוד הנדרש
מעיין החינוך 

 התורני
בתי ספר  100-כ 100% )16.8( 31,000 160

עורכים מבחני מיצ"ב 
בעברית ומתמטיקה 

 בכיתות ב' וה'

  100% )41.9( 77,350 212 החינוך העצמאי

בתי ספר  110-כ 75% )16.1( 29,700 128  אחרים מוכרים
עורכים מבחני מיצ"ב 

בעברית ומתמטיקה 
בכיתה ב' ועברית 

 בכיתה ה'

  55% )25.2( 46,500 195 מוסדות פטור

 מקור: משרד החינוך 

 הכנסתן שלעל שיפור איכות ההוראה במגזר החרדי ושם דגש על משרד החינוך 

שיפור תכניות למשרד ה ה פועלבימים אלתכניות לימודים משופרות בלימודי החול. 

התפתחות להכשרה ולההכשרה של מורים ללימודי החול ועומד להקים מסגרות 

הנושא של לימודי חול בבתי ספר יסודיים עם זאת, מקצועית בריכוזים חרדיים. 

 נמצא במחלוקת פוליטית בין הקהילה החרדית לבין הממשלה.עדיין 

, עבריתמאמץ מיוחד לשיפור ההישגים הלימודיים ב ושקעמבבתי הספר היסודיים 

ת יוזמות ממוקדות במתמטיקה, במדעים, באנגלית, במולדת ובגאוגרפיה באמצעו

חדשות. יוזמות אלה כוללות פיתוח מקצועי של המורים באמצעות השתלמויות 

והדרכה פרטנית בבתי הספר; מבחן קריאה בכיתה א' לצורך זיהוי וסיוע לתלמידים 

ד'; -ו חלשים; קידום תלמידים מתקשים באמצעות השעות הפרטניות בכיתות ג'

 מטיקה בכיתות א' עד ח'. ובמת עבריתהגדלת מספר שעות ההוראה ב

בתי ספר יסודיים מיושמת התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה  32-, בזאת ועוד

מיומנויות הרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה את הקנייתן של. התכנית כוללת 21-ה

הן  ,שימוש מרבי, אך מושכל, בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה תוך ,21-ה

 ן ברמת הניהול הפדגוגי. ברמה הפדגוגית וה

לאחרונה הוחלט גם על הערכה מקצועית של ספרי הלימוד הנמצאים בשימוש בבתי 

לצורך הערכת  ,הספר החרדיים. במסגרת זאת יגובשו קריטריונים מותאמים למגזר
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הספרים ויוקמו ועדות מעריכים משותפות לנציגי משרד החינוך ולנציגי המגזר 

 החרדי. 

 יסודי-החינוך העל

יסודיים שבהם מתקיימים לימודי חול נעשה מאמץ מיוחד לשיפור -בבתי הספר העל

ההישגים הלימודיים באנגלית ובמתמטיקה באמצעות יוזמות ממוקדות. יוזמות אלו 

כוללות פיקוח על הכשרת המורים בתחומים אלה, פיתוח מקצועי של המורים 

תלמידים מתקשים באמצעות השתלמויות והדרכה פרטנית בבתי הספר וקידום 

 באמצעות מגוון תכניות. 

מורים בהשתלמויות  230-משתתפים כ 2011/12למשל, בשנת הלימודים  ,כך

מורים משתתפים בהשתלמות במתמטיקה  40-אוריינות, וכתוך הדגשת במתמטיקה 

מורים משתתפים  200-יחידות לימוד). כ 4,5לקראת לימודים לבגרות ברמה גבוהה (

לקראת לימודים לבגרות ברמה גבוהה במסגרת תכנית  בהשתלמות באנגלית

 יחידות לימוד). 4,5הלימודים החדשה (

 מוסדות לימוד לבנים
 2011/12בשנת הלימודים  יםלומד 17-13 בני בנים תלמידים 33,000-מתוך כ 6,700-כ

-. הם מהווים כלימודי יסוד חלקיים או מלאים כן מתקיימים ןבהשמסגרות  40-ב

חלק ממוסדות אלה מאפשרים להיבחן . ם החרדים בקבוצת גילים זומהתלמידי 20%

, תוכנה הנדסתאו לקבל תעודה טכנולוגית בתחומים שונים, כגון: \בבחינות הבגרות ו

נמצאים  3,500-כמתוך קבוצה זו ועוד.  אלקטרוניקה הנדסת, מכונות הנדסת

בהם ניתן לרכוש תעודה מקצועית, שבמסגרות לנושרים ובמרכזי למידה מיוחדים 

 בגרות חלקית. להשיג תעודת ואף  להשלים השכלה

יסודי נמצאים -רובם המכריע של בתי הספר לבנים בחינוך החרדי העלעם זאת, 

במעמד תרבותי ייחודי, אשר פוטר אותם מתוקף החוק מלימודים כלליים, תוך 

קודש בלבד וזאת מתוך תקצוב בשיעור מופחת. במוסדות אלה מתקיימים לימודי 

האסטרטגיה היא לעודד לימודי  ,אידאולוגיה ודרך אמונית. לכן, עבור אוכלוסייה זו

בנקודות היציאה מעולם חול בסוגים שונים של מסלולים (אקדמיים או מקצועיים) 

 .הישיבה

כדי לקדם או להרחיב את ההזדמנויות לאלו הלומדים במוסדות שבהם נלמדים 

הקרובות תכנית חדשנית להכשרה טכנולוגית שנים השלוש בם תיושלימודי חול, 

אשר טכנולוגי דגם מקביל של חינוך חרדי  שואפת ליצורבמגזר החרדי. התכנית 
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המסלול מקנה לבוגריו אפשרות להמשיך את תעודת בגרות. יעניק תעודה מקצועית ו

סגרת במתיכוניים כדי לקבל תעודת הנדסאי או טכנאי. -הלימודים בבתי ספר על

לפוטנציאל של  תלמידים בשנה, עד 500-שבהן יוכשרו ככיתות  60התכנית יופעלו 

לתכנית זו הוקצתה תוספת תקציבים תלמידים בחמש השנים הקרובות.  3,500

 בשלוש השנים הקרובות.  ש"חליון ימ 40ייחודית  בסך 

נוער מפנה ומשרד החינוך אשר של משרד הביטחון משותף מיזם פועל  על כך נוסף

נושר מהפריפריה של המגזר החרדי לפרויקט המשלב לימודי קודש, חול ותעודה 

 רות צבאי. ימקצועית לקראת ש

 מוסדות לימוד לבנות
מוסדות, כולם מקיימים את  160-יסודי לבנות פועלים כ-במסגרת החינוך החרדי העל

בבתי  להיבחן בבחינות הבגרות. לתלמידות תכנית היסוד במלואה וחלקם מאפשרים

המהווים חלופה למבחני  –מבחני סאלד  -נערכים גם מבחנים מיוחדים הללו ספר ה

 הבגרות הרגילים.

בנוסף, קיימת גם רשת של סמינרים לצעירות חרדיות אחרי תיכון המאפשרת 

סמינרים אלה מציעים גם הזדמנויות לימודים מקצועיים בדגש על הכשרת מורים. 

 נוספות להשלמת מבחני הבגרות. 

הסמכה מספר יוזמות לשיפור החינוך לבנות ולהרחבת אפשרויות ה על להלן נפרט

 . )אקרדיטציה(

לאפשר ולעודד בתי ספר להגיש  כדיבשנתיים האחרונות נערכו השתלמויות והדרכות 

החל משנת  מלבד זאת, תלמידות לבחינות ברמות הגבוהות במתמטיקה ובאנגלית.

מקבלים תמיכה  ,תיכוניים המגישים לבחינות הבגרותבתי ספר  2011/12הלימודים 

בלימודי החול באמצעות הקצאה של  ותהמתקש ותלתלמידנוספת לצורך מתן סיוע 

של עשרות  ףבהיקו לכיתה ש"ח 650,000-500,000-כ ת שלכיתות ייעודיות בעלּו

 כיתות.

קיימת גם מגמה מרכזית חדשה להרחבת אפשרויות הכניסה לשוק העבודה 

ות פתיחה של מסלולי הכשרה מקצועיים חדשים ומתן תעודות מקצועיות באמצע

נוספות בסמינרים לבנות, מעבר לתעודת ההוראה, שההכשרה אליה הייתה מסלול 

הלימודים הכמעט בלעדי עד כה. מסלולים אלה מקיפים מקצועות טכנולוגיים רבים 

קרוב יכלות, ועוד. אדר ,מערכות בקרה ואנרגיה ,מכונות הנדסת, תוכנה הנדסת: כמו

 תחום המחשוב.ב רובןלומדות במסלולים אלה, בנות  2,000-ל
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, כמהלך משלים לשינוי זה, נערכים מאמצים מקבילים לשילובם של זאת ועוד

כוללים למשל את מסלולים טכנולוגיים אלה בבתי הספר התיכוניים. מאמצים אלה 

מספר הכיתות בגיל ולהרחבת משאבים כמות ה החינוך להגדלתמשרד היוזמה של 

החל  יםיבהן לומדות התלמידות לימודים מקצועיים וטכנולוגשבית הספר התיכון 

 . 2012-2011 משנת הלימודים

ברמת  )אקרדיטציההסמכה (שינויים אלה במסלולי ההכשרה נוגעים גם לסוגיית ה

 התיכון וברמת הסמינרים. 

ם רווח השימוש במבחני סאלד כחלופה לבחינות יכפי שצוין, בבתי הספר התיכוני

בנות בחינוך החרדי,  4,500-נבחנות מדי שנה בבחינות סאלד כ בסך הכולהבגרות. 

מבחן זה כשווה ערך למבחן לא הוכר עד כה,  המהוות רוב בקרב הבנות בשכבת הגיל.

 ולכן לא היה יכול לשמש כבסיס להמשך ללימודים גבוהים.  ,הבגרות

להסדיר את השימוש הוחלט לאחרונה על תהליך שנועד לשם הסרת חסם זה, 

 המבחנים כשווי ערך לבגרות חלקיתרו ּכהּו. כצעד ראשון, במבחני סאלד וההכרה

החלטה זו תחול רטרואקטיבית על כל  (בהתאם לקריטריונים ותנאים מסוימים).

יך ההכרה יאפשר תהל השנים האחרונות. 10בוגרת אשר עברה בחינות אלו במהלך 

לבוגרות מוסדות החינוך החרדי להשלים את לימודיהן לתעודת בגרות אקסטרנית 

  .בהמשך פתח לרכישת השכלה או הכשרה מקצועית פתחויביתר קלות, 

 סמינרים לבנות אינןרוכשות התלמידות בשחלק מהתעודות המקצועיות ציין כי ל יש

 יוכרו אלו בו תעודותשלהגיע למצב  משרד החינוך שואף החרדי. מחוץ למגזר מוכרות

 מחוץ למגזר החרדי. 

 מחוז מיוחד לניהול, פיקוח ובקרה על החינוך החרדי 2.2
בניית פלטפורמה מתאימה במסגרת מחוז מיוחד לניהול, פיקוח ובקרה על החינוך 

וה תנאי יסוד להשגת היעדים של התמודדות עם הצרכים הקהילתיים, החרדי, מהוָ 

 העלאת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה. למניעת עוני ול

של מחוז חרדי ארצי המופקד על השתלבות החל תהליך ההקמה  בשנתיים האחרונות

 המחוז מופקד על תיאום, פיקוח ובקרהמוסדות החינוך החרדי במערכת הציבורית. 

את הביצוע של המדיניות הלאומית ביחס  קדםוי בחינוך החרדי על מגוון הפעילויות

הקצתה במסגרת זו, בהתאמה הנדרשת לצרכים הקהילתיים.  ,חרדיהלחינוך 

  .של מפקחים חרדיים עובדי משרד החינוךחדשים תקנים  45-הממשלה כ
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 היקף הלומדים בבתי ספר המגישים לבגרות  2.3
בקרב תלמידי  49F50,שיעור התלמידים הלומדים בבתי ספר המגישים למבחן הבגרות

שינויים שהתרחשו בחינוך החרדי בהתאם יד על ההעל עשויכיתה י"ב בחינוך החרדי 

 למדיניות שמקדם משרד החינוך.  

גדל באופן משמעותי שיעור  2009/10-2005/06, בשנים 13כפי שניתן לראות בלוח 

הלומדים בבתי ספר המגישים לבגרות גם בקרב בנות חרדיות וגם בקרב בנים. גידול 

עם זאת,  ודי חול בקרב שני המינים.תר ללימזה מעיד על מגמה של חשיפה גדולה יו

 כאמור, שיעור הבנים הנחשפים ללימודי חול עדיין נמוך משמעותי משיעור הבנות. 

-מבנים, שיעור תלמידי י"ב הלומדים בבתי ספר המגישים לבגרות עלה הבקרב 

במספר  85.1%. מדובר בגידול של 2009/10בשנת  33.8%-ל 2005/06בשנת  20.1%

בלבד  10.3%שנים, לעומת גידול של  5הבנים הלומדים בבתי ספר אלה בתקופה של 

 במספר הכולל של בנים הלומדים בי"ב במהלך תקופה זו. 

בנות, שיעור תלמידות י"ב הלומדות בבתי ספר המגישים לבגרות עלה הבקרב 

במספר הבנות הלומדות  67.7%. מדובר בגידול של 75.0%-ל 57.1%-בהתאמה מ

בלבד במספר הכולל של בנות הלומדות בי"ב  27.8%בבתי ספר אלה, לעומת גידול של 

 במהלך תקופה זו. 

ללימודים  17כיוון שמספר לא מבוטל של תלמידים מקרב הבנים עוברים בגיל 

 לות בנתונים על מספר התלמידים, מוצג בלוחבמסגרת ישיבות גבוהות אשר אינן נכל

גם מספר התלמידים שלמדו בכיתה י"א בשנה הקודמת. בחינת שיעור הלומדים  13

בבתי ספר המגישים למבחן הבגרות בקרב תלמידי כיתה י"ב מתוך מספר תלמידי 

י"א בשנה הקודמת, מאפשרת אמידה טובה יותר של שיעור הלומדים מתוך קבוצת 

 חינה של נתונים אלה מתגלה מגמה דומה. הגיל. גם בב

  

                                                      
50

 .במקצוע אחד לפחות בגרות לבחינת ניגש אחד תלמידלפחות  שבהם ספר בתי 
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: תלמידים בכיתה י"ב בחינוך החרדי ומתוכם תלמידים בכיתה י"ב בבתי 13לוח 
 2009/10-2005/06ספר המגישים לבגרות בשנים 

  

 ידיםתלמ
בכיתה 

י"א בשנה 
 הקודמת

 ידיםתלמ
בכיתה 

 י"ב

בכיתה  ידיםתלמ
בבתי ספר  י"ב

מגישים ה
 לבגרות

לומדים   %
המגישים  בבי"ס

לבגרות מתוך 
 תלמידי י"ב

 לומדים בבי"ס  %
המגישים לבגרות 

מתוך תלמידי י"א 
 בשנה הקודמת

2005/6 14,240 11,254 4,409 39.2 31.0 
 12.8 20.1 1,099 5,459 8,557 בנים

 58.2 57.1 3,310 5,795 5,683 בנות

2006/7 14,941 12,158 5,121 42.1 34.3 
 13.7 20.4 1,171 5,741 8,519 בנים

 61.5 61.6 3,950 6,417 6,422 בנות

2007/8 15,325 11,762 5,192 44.1 33.9 
 13.2 22.1 1,160 5,260 8,807 בנים

 61.9 62.0 4,032 6,502 6,518 בנות

2008/9 15,595 12,103 6,020 49.7 38.6 
 15.9 26.0 1,415 5,442 8,885 בנים

 68.6 69.1 4,605 6,661 6,710 בנות

2009/10 16,237 13,427 7,594 56.6 46.8 
 23.1 33.8 2,034 6,023 8,804 בנים

 74.7 75.0 5,550 7,404 7,433 בנות

 מכון ברוקדייל לקבצי תלמידים של משרד החינוך-ג'וינט-מקור: עיבוד מיוחד מאיירס
 

 השכלה גבוהה 2.4
בישראל, ובראשם  ממשלת ישראל והגופים האמונים על מערכת ההשכלה הגבוהה

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב, רואים בשילוב החרדים במערכת 

אה לידי ביטוי במסגרת ההשכלה הגבוהה בישראל אתגר מרכזי. מדיניות זו ב

) של המועצה להשכלה גבוהה שבמסגרתה 2010/11-2015/16שנתית (-התכנית הרב

 ייחודיותה האוכלוסיות של הנגישות הגדלתנקבע כאחד היעדים המרכזיים נושא 

 .גבוהה להשכלה - ומיעוטים חרדים - בישראל

 3,500-דים אקדמיים במגזר החרדי גדל בשנים האחרונות ובנוסף לכהביקוש ללימו

למדו  2010/11מדני משרד החינוך, בשנת הלימודים וחרדים בעלי תואר אקדמי לפי א

  גברים. 2,650-רדים מהם כסטודנטים ח 6,150-כ במוסדות להשכלה גבוהה

ידי הממשלה -מהסטודנטים החרדים לומדים במוסדות המתוקצבים על 41%-כ

עיקרם במכללה החרדית ובבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים ובמכללת בני (
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בעיקר בקמפוס (ידי הממשלה -והיתר במוסדות שאינם מתוקצבים על )ברק החרדית

 ).החרדי בקריה האקדמית אונו

תחומי הלימוד המוצעים במוסדות המתוקצבים מגוונים יחסית ומתמקדים 

מתוקצבים היצע המקצועות -במקצועות בעלי ביקוש בשוק העבודה. במוסדות הלא

 מצומצם יותר וכולל לימודי משפטים ומנהל עסקים בלבד.

במסגרת מדיניות שילוב החרדים במערכת ההשכלה הגבוהה הוקם בתחילת שנת 

צוות מקצועי בראשות יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב, פרופ' מנואל טרכטנברג,  2011

לבחון את החסמים המונעים מהאוכלוסייה החרדית להיכנס בשערי ההשכלה  כדי

 הגבוהה. 

הוא הרחבת המסגרות הקיימות  לאור עבודת הצוות, גובשה תכנית פעולה שעיקרה

לחרדים ומתן דגש רב להקמת מסגרות חדשות לאוכלוסייה החרדית לפי מודל חדש 

 ובסמוך למוסדות מתוקצבים ציבורית להשכלה גבוהה. 

הרחבת המסגרות הקיימות תכלול קליטה של סטודנטים נוספים במוסדות חרדיים 

של מוסדות לא חרדיים. זאת, קיימים וגם קליטה של סטודנטים במחלקות הרגילות 

לשלב חרדים במחלקות אקדמיות שלא ניתן לפתוח בהן מסלולים ייעודיים  כדי

 (דוגמת רפואה) ולעודד סטודנטים חרדים להמשיך לתארים מתקדמים.

בסמוך למכללות ואוניברסיטאות  ,הדגש שניתן בתכנית להקמת מסגרות חדשות

סדות אלה במוסדות החדשים, היצע יאפשר שילוב סגל אקדמי בכיר ממו ,קיימות

מגוון יותר של תחומי לימוד ונגישות טובה יותר לתשתיות למידה. בבחירת המיקום 

בחשבון שיקולים נוספים כמו אופי הסביבה הקרובה, נגישות לתחבורה ו ובאי

 זי אוכלוסייה חרדית וכדומה. וכילררבה ִק ציבורית, 

שלמת השכלה ובהכנה להשכלה תן מענה לצורך בהיהקמת המסגרות החדשות ת

גבוהה במגזר החרדי. לכן, במסגרת המודל החדש יידרשו המוסדות החדשים להקים 

המיוחדים של האוכלוסייה החרדית.  הלצרכימכינות מודולריות אשר יותאמו 

 שלבים אפשריים: 3מכינות אלו יכללו 

בשלב זה יאובחנו המועמדים אבחון ראשוני וייקבע האם הם  :אבחון והכוונה .א

מכינה. חשיבותו -קדםבמכינה או במתאימים להתחיל בלימודים אקדמיים, 

הרבה של שלב זה נובעת מהשונות הרבה ברקע הלימודי בין גברים ונשים 

 באוכלוסייה החרדית.
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מיים המועמדים שיימצאו מתאימים ללימודים אקד :חודשים) 3( קדם מכינה .ב

 מכינה וילמדו בעיקר מתמטיקה ואנגלית.-קדםבשלב הקודם יתחילו 

המכינה -קדםמועמדים שיעברו בהצלחה את  :חודשים) 12-9( מכינה מוגברת .ג

כני המכינה יותאמו לתחום ויתחילו את לימודיהם במכינה מוגברת. ת

-קדםהלימודים האקדמי שאליו מיועד המועמד. מועמדים שלא יעברו את 

 ופנו למסלולים מקצועיים במסגרות אחרות.המכינה י

תכנית הפעולה אושרה במליאת המועצה להשכלה גבוהה ובוועדה לתכנון ותקצוב 

 ). מטרת התכנית היא2016-2012החומש הקרוב ( במהלך ח"שמיליון  180והוקצו לה 

לאפשר לכל חרדי המעוניין בכך לרכוש מקצוע אקדמי ברמה גבוהה לצד שמירה על 

 נותיו.וייו, תפיסותיו ואמאורחות ח

היעד שנקבע במסגרת התכנית הוא הגדלת מספר הסטודנטים החרדים הלומדים 

 קול קוראפורסם  2012 מארס. ב2017סטודנטים נוספים, עד שנת  8,500-בבכל שנה 

למוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה להגשת הצעות להקמת מסגרות חרדיות. 

 .  2012פתח החל מאוקטובר מסגרות חרדיות חדשות צפויות להי
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 ההשקעה בתשתיות  הגברת: 6פרק 
 התחבורה בפריפריה ו/או באזורים עם 

 אוכלוסייה ערבית גדולה 

 6המלצה 
Invest more in public infrastructure (roads/transport) and childcare in the 
periphery, and/or areas with large Arab populations. 

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

 .בילדים בפריפריה ו/או באזורים עם אוכלוסייה ערבית גדולה

         

להשקעה בתשתיות תחבורה יש ערך כלכלי, סביבתי וחברתי מהמעלה הראשונה. 

ועל האפשרות  משפיעות, בין היתר, על הנגישות לשירותים חברתייםתשתיות אלו 

. לתשתיות התחבורה נודעת גם חשיבות רבה תעסוקהלרכוש השכלה ולהשתלב ב

של ההזדמנויות הרחבת וב מרכז לפריפריההבצמצום הפערים הכלכליים בין 

. על כן, ממשלת ישראל מייחדת מאמצים ומשאבים ניכרים אוכלוסיות חלשות

שדרוג תשתיות התחבורה בפריפריה התמקדות בלשיפור תשתיות התחבורה, תוך 

 וביישובים ערביים. 

השקעה בתחבורה מההשקעה בתחבורה יבשתית מורכבת מהשקעה בכבישים ו

בפריפריה  הבשני היבטים אליות העיקר תפתחויותההאת הציבורית. להלן נפרט 

בנפרד  נדון יבדואתשתיות התחבורה במגזר הפיתוח בבכלל ובמגזר הערבי בפרט. 

 .4. לנושא הטיפול בילדים התייחסנו בפרק 9בפרק 

 תשתית כבישים . 1
משקיע מאמצים רבים  משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

הערביים לצורך שיפור נגישות  הכבישים ביישובים רשת ה שלשדרוגבוה פיתוחב

עירוני, צמצום תאונות הדרכים עם נפגעים -האוכלוסייה בהיבט העירוני והבין

 ושיפור איכות החיים. 
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לפיתוח תשתיות  ח"שמיליון  700-למעלה מבמסגרת מאמצים אלה, הקצה המשרד 

.2016-2011בשנים  ןשדרוגלו התחבורה ביישובים הערביים 50F

מאמצים אלה כוללים  51

עורקי תחבורה ראשיים, סלילת דרכי גישה למוסדות ציבור, הסדרת של פיתוח 

הקמת כביש חוצה סכנין  ןלפעילות זו ה דוגמאותצמתים ומעגלי תנועה ועוד. 

מיליון  7, פיתוח כביש הכניסה לטורעאן בהשקעה של ח"שמיליון  12-בהשקעה של כ

, פיילוט לשיפור ח"שמיליון  6, סלילת כביש טבעת צפוני בטירה בעלות של ח"ש

רשויות מקומיות ערביות בגליל  5-בהשילוט לצורך הגברת ההתמצאות והנגישות 

 ועוד. 

שנתית לפיתוח תשתיות -על יישום תכנית רב 2012בפברואר  הוחלטבנוסף לכך, 

ייסללו כבישים חדשים  . במסגרת התכניתהתחבורה והכבישים במזרח ירושלים

תוך חיבור לתשתיות התחבורה העירוניות  הקיימת, כבישיםתשתית הותשופץ 

נהלים הקהילתיים ונציגי גובשה בשיתוף הִמ  אשר ,תכניתההקיימות והמתוכננות. 

של שירותים העירוניים, נגישותם של הלשפר משמעותית את  אמורה, התושבים

התחבורה ליישום התכנית הקצו משרד מרכזי העסקים בעיר.  לשהציבור ומוסדות 

 . 2016-2012בשנים  ח"שמיליון  500-ועיריית ירושלים כ

ערביים, נהנים הקצאה הייעודית לפיתוח תשתיות התחבורה ביישובים הה לענוסף 

היישובים וריכוזי האוכלוסייה הערביים גם מתכניות הפיתוח הכלליות של תשתיות 

יות ושל תשתיות התחבורה בפריפריה. תכניות אלה נאמדות בהיקף התחבורה הארצ

בצפון הארץ תשפר את  79למשל, הרחבת כביש  ,מדי שנה. כך ח"ששל מאות מיליוני 

הנגישות ואת בטיחות הנסיעה בין חיפה והקריות לנצרת עילית ולעיר הערבית נצרת. 

ם יישובים ערביים טיב גם עם היישובים לאורך ציר הנסיעה, בהישדרוג הכביש י

 מכסור. -רבים כמו שפרעם וביר אל

) על תכנית התחבורה 1421החליטה הממשלה (החלטה  2010, בפברואר כמו כן

 תשתיות והקמת ת התכנית היא שדרוגמטר. והגליל הנגב לפיתוח "ישראל נתיבי"
התכנית כוללת בין היתר, הארכה  .עירוניות באזורי הפריפריה-ןיבשתיות בי תחבורה

של כביש חוצה ישראל בדרום ובצפון, פיתוח כבישים בגליל ותכנון מפורט של 

 כבישים בפריפריה. 

                                                      
ח הוקצו למגזר הדרוזי והצ'רקסי בשנים "מיליון ש 180מיליון השקלים,  700מתוך  51

ח הוקצו "מיליון ש 366-וכ 2011מפברואר  2861במסגרת החלטת ממשלה   2014-2011
 . 9למגזר הבדואי אליו נתייחס בנפרד בפרק 
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 9.5-, מתוכם כ2020-2010בשנים  ח"שמיליארד  27.5 בסך הכוללתכנית הוקצו 

עירוניים. שאר התקציב הוקצה -לצורך פיתוח תשתית הכבישים הבין ח"שמיליארד 

 תכניותלַ יתוח מסילות רכבת, כפי שיפורט בהמשך. תקציב זה ניתן בנוסף לפ

 של בהיקף ת,עירונית והעירוני-הבין התחבורה בתחומי המאושרות והמתוקצבות

 ,הרכבת של הפיתוח תכניתהכוללות את  לחומש הקרוב, ח"שמיליארד  40-למעלה מ
את ו וחברת "כביש חוצה ישראל" לדרכים החברה הלאומית של הפיתוח תכניתאת 

 . עירוניים תקציב לתאגידיםה

ראשון בתכנית רחבה יותר לחיבור הפריפריה למרכז השלב ה היא זו תכנית

 כבישיםשל  ,תכלול תוואי אורך של מסילות ראשיות אשר תשתיתבאמצעות 
מסילות של בהתאם לתכנון המפורט של כבישים ו ,מספר צירי רוחבשל ראשיים ו

 רכבת. 

 תחבורה ציבורית. 2
. היבט זה חשוב בהבטחת רמת ניידות בסיסית משמעותילתחבורה הציבורית תפקיד 

רמת לעומת נמוכה משמעותית  שלהם רמת המינועשלעשירונים הנמוכים, במיוחד 

על כן, לאור החשיבות הרבה של הנגשת התחבורה  .שאר האוכלוסייההמינוע של 

בכלל ובמגזר הערבי בפרט, ניתן בשנים האחרונות דגש מיוחד הציבורית בפריפריה 

לפיתוחה באזורים אלה. שתי תכניות מרכזיות אשר כללו התייחסות לנושא זה הן 

  51F52.שהוזכרה לעיל ותכנית החומש למגזר המיעוטים "ישראלנתיבי "תכנית ה

בהקמת תשתיות רכבת  ח"שמיליארד  18-יושקעו כ "נתיבי ישראל"במסגרת תכנית 

ערביים היישובים השל  תםבהנגשבפריפריה. במסגרת זאת יושקעו משאבים גם 

הבולטות הן הקמת מסילת העמק בין חיפה דרך עפולה לבית שאן  דוגמאותלרכבת. ה

, ִלכלל תושבי אזורים אלהיעדים מגוון  ַינגישועכו. מסילות אלו -ומסילת כרמיאל

נוסף להסעת המונים.  מודרניות מערכותאמצעות בלרבות האוכלוסייה הערבית, 

והוא אמור נצרת, -עתיד להיות מוקם קו רכבת קלה בתוואי חיפה 2020, עד שנת לכך

 ,מכסור ועוד-בהם נצרת, שפרעם, ביר אל ,ערביים באזורה להנגיש את היישובים

 . לתלמערכות תחבורה ציבורית רבת קיבו

על תכנית החומש לפיתוח  2010 סמארמ 1539בנוסף, במסגרת החלטת ממשלה 

-לפיתוח תחבורה ציבורית ב ח"שמיליון  100-הכלכלי של מגזר המיעוטים, הוקצו כ

                                                      
 . 2לפירוט כללי על תכנית החומש למגזר המיעוטים ראה פרק  52
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.2014-2010יישובים ערביים בשנים  13 52F

 הקצאת סכום זה מתוך תקציב כולל של  53

מנוע היא נעשתה מתוך ההכרה שפיתוח הנגישות התחבורתית  ח"שמיליון  780-כ

 הכלכלי של היישובים במגזר הערבי.  םצמיחה חשוב לפיתוח

פיתוח ותגבור של התחבורה הציבורית, הן בתוך בין היתר, תכנית זו כוללת, 

היישובים והן בין היישובים לבין ערים מרכזיות ומרכזי חינוך, תעסוקה ושירותים. 

בשיתוף עם הרשות לפיתוח כלכלי במגזר  ,משרד התחבורהידי -התכנית מיושמת על

 דרוזי והצ'רקסי. הערבי, ה

מהיישובים, אשר  8-במסגרת התכנית מופעלת לראשונה תחבורה ציבורית ב

היישובים האחרים שבהם כבר פועלת תחבורה ציבורית. בנוסף,  5-מצטרפים ל

התכנית כוללת שדרוג קווים, שיפור בתדירות הגעת הקווים ובחלק מהמקרים 

הסברה לעידוד השימוש מסע ה הפחתה של עלויות הנסיעה. כצעד משלים, יושק השנ

בתחבורה ציבורית במגזר הערבי, אשר יופנה בעיקר לתלמידים, נשים, אוכלוסייה 

 עובדת ואזרחים ותיקים. 

כרמל ועוספייא מהווים דוגמה לשינוי שמחוללת -ים דליית אליהיישובים הדרוז

ת וכן התכנית. ביישובים אלה מופעלים לראשונה קווים פנימיים של תחבורה ציבורי

גבוהה ההשכלה הקווים למרכזי מסחר ותעסוקה בצומת אליקים וביוקנעם, למרכזי 

באוניברסיטת חיפה ובטכניון ולעורקי תחבורה מרכזיים כמו כביש חוצה ישראל. 

היישוב הערבי כפר קאסם שבו לא פעלה תחבורה ציבורית עד לפני  היאדוגמה נוספת 

 נוסעים בממוצע 8,000-כ ית ביישובכשנה. כיום נהנים ממערך התחבורה הציבור

 . ביום

משרד התחבורה משקיע מאמצים רבים בפיתוח התחבורה  כי עוד יש לציין 

הציבורית ביישובים ערביים נוספים אשר אינם נכללים בתכנית החומש. במסגרת 

יישובים ערביים נוספים שבהם לא פעלה  11-זאת מופעלת תחבורה ציבורית בכ

בהם יש ששובים ירמת השירות בי נעשה מאמץ לשפר את, ותחבורה ציבורית כלל

דוגמה לכך היא הפעלתם של קווי שירות רבים, כמו צורך בשיפור השירות הקיים. 

שובי המשולש הדרומי (טירה, יבין י ,שובי ואדי ערה לחיפה ולחדרהיבין יהקווים 

                                                      
יישובים ערביים שנבחרו לפי קריטריונים של גודל  13-מתייחסת ל החומש תכנית 53

ויציבות פוליטית ותקציבית במטרה ליצור השפעה אפקטיבית בקרב אוכלוסייה 
מכלל  23%-כתושבים, המהווים  350,000-כ ביישובים אלה מתגוררים רחבה.

 אוכלוסיית המיעוטים במדינה.
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 השיפורים אל. עצמםלבין שובים יובין הי ,טייבה וקלנסווה) לכפר סבא ולנתניה

מגבירים את יכולת הניידות של האוכלוסייה ערבית, מסייעים בהגעה למקומות 

שובים עצמם ימוסדות ציבור שונים בילתעסוקה, למוסדות חינוך והשכלה גבוהה ו

  ומחוצה להם.
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 : שילוב אוכלוסיות חלשות בעבודה 7פרק 
 והבטחת תנאי העבודה  במגזר הציבורי

 באמצעות מכרזי רכש ממשלתיים

 7המלצה 
Ensure that at least minimum employment quota for disadvantaged population 
groups (particularly Arabs and Ethiopians) are met in the vast majority of 
different public employment branches. Use public procurement contracts to 
ensure that employment conditions adhere to basic standards and that fair 
employment of minorities is a condition for receipt of public funds. 

ת של עובדים מאוכלוסיות חלשות (במיוחד ערבים מינימלילהבטיח עמידה במכסה 

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

שוויון הזדמנויות להבטיח שתנאי ההעסקה יעמדו בסטנדרט בסיסי; להבטיח 

 למיעוטים כתנאי לקבלת מימון ציבורי. בתעסוקה

         

ממשלת ישראל רואה חשיבות רבה בשילוב אוכלוסיות חלשות בעבודה במגזר 

להבטיח את ייצוגן ההולם במסגרת זו. דגש מיוחד  חותרתהיא הציבורי בישראל ו

ייה ניתן לשילוב עובדים בשירות המדינה מקרב קהילת יוצאי אתיופיה ומהאוכלוס

הערבית, לרבות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית (להלן: האוכלוסייה הערבית). עם 

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

 השילוב בעבודה והן בהיבט של דרגת התפקידים ואיכותם. 

של ייצוג הולם  שימוש בחוזי רכש ציבוריים לצורך הבטחתנציין כי אין כוונה לעשות 

רכש בחוזי עם זאת, נעשתה התקדמות בנושא השימוש  .בחברות פרטיות מיעוטים

 הבטחת תנאי העסקה בסיסיים לעובדים בחברות אלו.  ציבוריים לצורך 

של אוכלוסיות  ןבחלק הראשון בפרק נתייחס לצעדים שננקטו לשם הגברת שילוב

סוגיית השימוש בחוזי רכש בדון . בחלק השני ניחלשות בעבודה במגזר הציבור

בשימוש מיעוטים בחברות פרטיות, כמו גם ציבוריים לצורך הבטחת ייצוג הולם של 

 .העסקה בסיסיים לעובדים בחברות אלו יהבטחת תנאיבחוזי רכש ציבוריים לצורך 
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 בעבודה במגזר הציבוריאוכלוסיות חלשות שילוב . 1
בעבודה  קהילת יוצאי אתיופיהומלצורך הגברת שילובם של עובדים מהמגזר הערבי 

 במגזר הציבורי, ננקטו בשנים האחרונות צעדים נוספים אשר יפורטו להלן. 

 שילוב ערבים בעבודה במגזר הציבורי  1.1
לסעיף  מעוגנת בתיקון המדינה בשירות של האוכלוסייה הערבית ההולם הייצוג חובת

הולם, בכלל  ייצוג נו חובתשעניי 1959-התשי"ט המדינה (מינויים) לחוק שירות א15

 שונות באוכלוסייה. לקבוצות הדרגות והמקצועות,

האוכלוסייה  לבני הולם ייצוג בנושא 2011לשנת  המדינה שירות נציבות דוח ממצאי

53Fבשירות המדינה הערבית

במספר העובדים הערבים  מסוימת עלייה על מצביעים 54

בשנת  עובדים 4,982-ל 2009בשנת  עובדים 4,245-מהמדינה,  שירותבשהועסקו 

 7.0%-. שיעור העובדים הערבים המועסקים בשירות המדינה עלה בהתאמה מ2011

 )64-22( העבודה , בעוד ששיעורם באוכלוסייה בגיל2011בשנת  7.8%-ל 2009בשנת 

  .17.8% הוא

 10%לפחות  ,2012 לסוף שנת עדקובעת כי  2007מנובמבר  2579החלטת הממשלה 

. לשם הגעה ליעד זה, נקבעו מבני האוכלוסייה הערבית מעובדי המדינה יהיו

שורה של צעדים, בהם: הקצאת  2009מינואר  4436בהחלטה זו ובהחלטת ממשלה 

משרות תוספתיות ייעודיות, הקצאה של משרות מתוך המשרות המתפנות, הקצאת 

ה למשרות סטודנט ועוד. משרות ייעודיות לסטודנטים ערבים מתוך סך ההקצא

למרות זאת, לפי קצב הגידול הנוכחי של שיעור העובדים הערבים בשירות המדינה, 

 כפי שעולה מנתוני נציבות שירות המדינה, לא נגיע עד סוף השנה ליעד שנקבע. 

בשנת  457-ו 2010בשנת  635ערבים, לעומת  708נקלטו בשירות המדינה  2011בשנת 

בשנת  11.1%-, ל2009בשנת  9.3%-עובדים הנקלטים גדל מ. שיעורם מכלל ה2009

, 2007מינואר  2579. יצוין כי בהחלטת הממשלה 2011בשנת  12.8%-ועד  ל 2010

המוקצות בכל  המשרות החדשות מתוך 30% לפחות 2012נקבע כי עד לסוף שנת 

 הרגילים, ייועדו לבני האוכלוסייה הערבית.  לצרכים בהתאם ,שנה

                                                      
אוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזים ה לבני הולם ייצוג. 2012מרקוביץ, ה'.  54

 , ירושלים. המדינה שירות נציבות. 2011 לשנת  דוח – המדינה בשירות והצ'רקסים
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שירות ביר את קצב קליטת העובדים מבני האוכלוסייה הערבית על מנת להגב

את להגדיל את שיעורם בקרב העובדים נוקטת נציבות שירות המדינה כדי המדינה ו

 הבאים: צעדים ה

מנת לעמוד ביעד הקצאת -: עלשינוי הקריטריונים להקצאת משרות מיועדות .א

), פרסמה נציבות שירות המדינה 30%המשרות החדשות המיועדות שנקבע (

חוזר הקובע קריטריונים להקצאת משרות מיועדות מתוך סך  2012בינואר 

המשרות היוצאות למכרז פומבי (בין אם מדובר במשרות חדשות ובין אם 

י בכל בקשה לפרסום מכרז במשרות קיימות). הקריטריונים החדשים קובעים כ

משרות ומעלה, תסומן לפחות אחת מתוך  3אדם הכוללת -פומבי להעסקת כוח

משרות  2-כל שלוש משרות כמשרה ייעודית לאוכלוסייה הערבית. במכרזים ל

תיועד משרה אחת לפחות למגזר הערבי. במכרזים למשרה בודדת, המשרה 

לקיים המשרד  , עליבה שהיאאם לא נבחר מועמד מכל סתיועד לאוכלוסייה זו. 

משרה ל שאינו ערבילא ניתן לקלוט עובד בכל מקרה, הליך מכרז חדש. 

 יה הערבית.ילבני האוכלוסכייעודית שמסומנת 

החלו  2010במהלך שנת  :הנחיות חדשות לעניין מתן העדפה מתקנת במכרזים .ב

לחיזוק מהלך לנקוט מדינה הנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ונציבות שירות 

בתהליך מיון  "ועדות הבוחנים"היישום וההטמעה של ההעדפה המתקנת בשלב 

בתקופה הקרובה יפורסמו  העובדים לשירות המדינה. בהמשך להליך זה,

הנחיות חדשות לעניין מתן העדפה מתקנת לכלל קבוצות המיעוט, לרבות 

ידום האוכלוסייה הערבית, במסגרת הליכי מכרז ותחרויות דומות לקבלה ולק

) לחוק 3א(ב)(15נחוצות לאור האמור בסעיף  ועובדים. הנחיות אלשל 

כאמור, בקיומם של "כישורים דומים".  ,תנה מתן עדיפותהמינויים, המַ 

 :עניינים אלוההנחיות החדשות יתייחסו ל
I.  להבטחת דיון אפקטיבי, ב"ועדת בוחנים" שינויים בניהול הדיונים

כישורים בעלי  מועמדים יימיםקבאותם מקרים שבהם מובנה ומנומק 

האם נתוני המועמד שזכאי להעדפה מתקנת נופלים ויש לבחון דומים 

מנתוניהם של המועמדים האחרים. לעניין זה יובהר לחברי הוועדות כי 

 בהחלטה ויש צורך לא די באמירה כללית כי לא נמצאו כישורים דומים

 של המועמדים השונים.כישוריהם לגבי  המפרטתמנומקת 

II.  שינויים באופן תיעוד הדיונים, כך שהפרוטוקול יתייחס לעיקרי הדיון

ובכלל זאת לנימוק המסקנה בדבר קיומם או העדרם של כישורים 

 דומים בהתייחס לפרמטרים המפורטים בהנחיות החדשות.  
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: נציבות שירות המדינה והרשות לפיתוח כלכלי השקת תכנית שיווק והסברה .ג

צ'רקסי במשרד ראש הממשלה ישיקו במהלך שנת במגזר הערבי, הדרוזי וה

מסע שיווק והסברה נרחב, באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית.  מסע 2012

מיועד להנגשת המידע על אודות שירות המדינה ואפשרויות  ההסברה

התעסוקה בשירות המדינה לאוכלוסייה הערבית. הקמפיין כולל פרסום נרחב 

, בשלטי חוצות, בעיתונות הכתובה וכן עריכת כנסים, אירועי טבאתרי אינטרנ

הסברה ועוד. תכנית זו פותחה בעקבות המלצות הצוות להסרת חסמים 

 2288בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, ובמסגרת החלטת הממשלה 

תכנית שיווק והסברה בעניין ייצוג הולם לבני על השקת  2010מספטמבר 

. לתכנית הוקצו בשירות המדינה והצ'רקסית האוכלוסייה הערבית, הדרוזית

 . ח"שמיליון  2.4-בהחלטת הממשלה כ

: פרסום הנחיות חדשות ורענון חידוד זכויות עובדי המדינה שאינם יהודים .ד

הנחיות קיימות בדבר אפשרויות ניצול חגיהם של בני דתות לא יהודיות וקיום 

כעובדי המדינה.  קורס חניכה לעובדים חדשים בדבר חובותיהם וזכויותיהם

הרבים להתאמת העבודה בשירות  פעולות אלה נעשות במסגרת המאמצים

 המדינה לכלל האוכלוסיות ולשיפור תנאי העבודה. 

האוכלוסייה הערבית, לרבות האוכלוסייה  של ההולם הייצוג חובת חלה לאחרונה עד

 בכנסת התקבל 2012 מארסהמדינה בלבד. ב בשירות גופים על הדרוזית והצ'רקסית,
 (תיקוני הציבורי בשירות הדרוזית העדה בני של ההולם הייצוג להרחבת החוק

 גם ההולם של בני העדה הדרוזית הייצוג חובת את , שהחיל2012-חקיקה) התשע"ב
 ועל מועצות עיריות חוק פי-על שהוקמו על תאגידים ממשלתיות, חברות על

 54F55.מקומיות

 לייצוגם העניין הולם בנסיבות ביטוי האמורים, יינתןבגופים  כי בחוק נקבע היתר בין
 גופים אלה ידווחו כי נקבע, בני העדה הדרוזית בכלל המשרות והדירוגים. עוד של

 לנציבות לממשלה, בהן בקרב העובדים ההולם הייצוג מידת אודות לשנה על אחת
 בחברות יצוין, כי ולוועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת. בעבודה הזדמנויות שוויון

 .עובדים 50-מ למעלה מועסקים שבהן חברות על החוק הוראות חלות ממשלתיות

                                                      
 10%החוק מתייחס למועצות מקומיות ועיריות שבהן האוכלוסייה הדרוזית מונה בין  55

 .  50%-ל
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על שולחנה של גם נושא הייצוג ההולם של האוכלוסייה הערבית במגזר הציבורי מצוי 

 4028הוועדה לרפורמה בשירות המדינה, אשר הוקמה במסגרת החלטת ממשלה 

הוועדה בוחנת דרכים נוספות , בהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג. 2011בנובמבר 

להגדלת הייצוג ההולם של אוכלוסיות חלשות במגזר הציבורי, בין היתר באמצעות 

פועלת בכנסת  2007, משנת כמו כןהגדלת המאמצים לאיתור אקטיבי של מועמדים. 

. הוועדה ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי

 .  2009שא זה בינואר ביניים בנו דוחהגישה 

 שילוב בני קהילת יוצאי אתיופיה בעבודה במגזר הציבורי 1.2
55Fאתיופיה יוצאי של ההולם הייצוג חובת

 בתיקון מעוגנת גם היא המדינה בשירות 56
הולם,  ייצוג שעניינו חובת 1959-התשי"ט המדינה (מינויים) לחוק שירות א15לסעיף 

 שונות באוכלוסייה. לקבוצות בכלל הדרגות והמקצועות,

 יוצאי קהילת לבני הולם ייצוג בנושא 2010לשנת  המדינה שירות נציבות דוח ממצאי
56Fבשירות המדינה אתיופיה

אתיופיה  יוצאי במספר מסוימת עלייה על מצביעים 57

בשנת  עובדים 841-ל 2009בשנת  עובדים 782-המדינה, מ שירות שהועסקו במסגרת

-המועסקים בשירות המדינה עמד בשנים אלה על כ. שיעור יוצאי אתיופיה 2010

 2010. בשנת 1.4%-והיה דומה לשיעורם בכלל האוכלוסייה אשר עמד על כ 1.3%

. עם זאת, 2009בשנת  111יוצאי אתיופיה לעומת  86נקלטו כעובדים בשירות המדינה 

 . 2010בשנת  1.6%-ל 2009בשנת  1.4%-שיעורם מכלל העובדים הנקלטים גדל מ

ות שירות המדינה עושה מאמץ מיוחד לקלוט לשירות המדינה עובדים נציב

-עובדים יוצאי אתיופיה עלה מכהאקדמאים יוצאי אתיופיה ושיעורם מקרב כלל 

 . 2010בשנת  19%-לכ 2009בשנת  17%

על מנת לאפשר למועמדים אקדמאים מצטיינים מקרב יוצאי אתיופיה להשתלב 

 2011בשנת  קובעת כי 2010מנובמבר  2506בשירות המדינה, החלטת ממשלה 
 בשירות האקדמאים באחד מהדירוגים משרות נוספות ליוצאי אתיופיה 30תיועדנה 

 על בשירות המדינה הקיימות המשרות כלל ייועדו מתוך משרות 17המדינה. מתוכן, 
 ממקורות המדינה שירות ידי נציבות-ייעודו על משרות  13-ו פנויה, משרה בסיס

                                                      
 .באתיופיה נולדו מי שהוא, או אחד מהוריו,יוצא אתיופיה מוגדר כ 56
 דוח – המדינה בשירות אתיופיה יוצאי קהילת לבני הולם ייצוג. 2011מרקוביץ, ה'.  57

 , ירושלים. המדינה  שירות נציבות. 2010לשנת 
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מבין  כמו כן, נקבע כי משרד ממשלתי אשר ייעד משרההאוצר.  משרד שיעמיד לכך

יקבל בתמורה תוספת  ,יוצא אתיופיהלטובת קליטת עובד המשרות הקיימות 

  בהתאם לרמת המשרה המיועדת. ,במכסת השדרוגים השנתית

אשר עסקה, בין היתר,  2007ממאי  1665החלטה זו מצטרפת להחלטת ממשלה 

בשירות המדינה והקצאת  עודיות חדשות ליוצאי אתיופיהמשרות יי 15בהקצאת 

 מהתקציב להעסקת סטודנטים בשירות המדינה לסטודנטים יוצאי אתיופיה.  10%

בקרוב תחל הנציבות במתן הרצאות והדרכות לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה בנוסף, 

עלי לצורך הגברת המודעות לשירות המדינה, תוך מתן דגש מיוחד ליוצאי אתיופיה ב

 השכלה אקדמית. 

 גופים על אתיופיה יוצאי אוכלוסיית של ההולם הייצוג חובת חלה לאחרונה עד
 ההולם הייצוג להרחבת החוק התקבל בכנסת 2011 מארסהמדינה בלבד. ב בשירות

 , שהחיל2011-חקיקה) התשע"א (תיקוני הציבורי בשירות האתיופית העדה בני של
 חוק פי-על שהוקמו על תאגידים ממשלתיות, חברות על גם ההולם הייצוג חובת את

 57F58.מקומיות ועל מועצות עיריות

 העניין לייצוגם הולם בנסיבות ביטוי בגופים האמורים, יינתן כי בחוק נקבע היתר בין
 אחת גופים אלה ידווחו כי נקבע, יוצאי אתיופיה בכלל המשרות והדירוגים. עוד של

 שוויון לנציבות לממשלה, בהן בקרב העובדים ההולם הייצוג מידת על אודות לשנה
 יצוין, כי של הכנסת. והתפוצות העלייה, הקליטה ולוועדת בעבודה הזדמנויות

 50-מ למעלה מועסקים שבהן חברות על החוק הוראות חלות ממשלתיות בחברות

 .עובדים

משרדי שבו חברים הגופים הרלוונטיים -לצורך קידום יישום החוק, הוקם פורום בין

לתהליך. במסגרת זאת, יתקיימו במהלך השנה הקרובה פגישות עם חברות, תאגידים 

איתם תכנית לקידום והטמעה של  יחדורשויות מקומיות נבחרות על מנת לבנות 

ציבות שוויון הזדמנויות בעבודה חובת הייצוג ההולם של יוצאי אתיופיה. בנוסף, נ

פרסמה חוות דעת בנושא חובת הייצוג ההולם ליוצאי אתיופיה ברשויות מקומיות. 

במסגרתה פורשה חובת הייצוג ההולם בהתאם למאפיינים הייחודים של הרשויות 

 המקומיות.

                                                      
השתלבותם של יוצאי אתיופיה בשירות . 2011דוידוביץ', פ'. -להרחבה ראה: קוך 58

 . מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ירושלים. המדינה ובגופים ציבוריים
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 החברות לידיעת שמביא חוזר הממשלתיות החברות רשות פרסמה 2011במאי 
 הייצוג שעניינו הרחבת הממשלתיות, החברות בחוק התיקון עיקרי את  הממשלתיות

 חוק זה הוראות יישום מידת את לבחון מוקדם אתיופיה. עדיין יוצאי של ההולם
 58F59.חקיקתו מאז שחלף הקצר הזמן בשל וזאת האמורים, בגופים

 'אבחון מותאם תרבות' פרויקט  1.3
פרויקט 'אבחון מותאם תרבות' בנוסף, נציבות שירות המדינה הצטרפה כשותפה ל

מתבצע עמותת קו משווה. במסגרת הפרויקט בשיתוף  ישראל-ג'וינט תבת(אמ"ת) של 

המשמשים בישראל המיון לתעסוקה ולהתאמה תרבותית של כלי  ןלתיקו פיילוט

-ג'וינט-מאיירסידי -התהליך מלווה על .ערבים ואתיופיםאדם עבור -בחברות כוח

סקירת ספרות בינלאומית של הנעשה בתחום וממשיך  , אשר ערךמכון ברוקדייל

  59F60.לתת ייעוץ מקצועי בתהליך יישום הפיילוט

הפרויקט ישמש להבנה טובה יותר של החסמים העומדים בפני אוכלוסיות אלו 

במידה ופיתוח זה  .הליך מיון חלופי אופרטיבי לתהליך הקיים יציע ו ,במבחני מיון

 בנציבות שירות המדינה אגף בחינות ומכרזים ,יצליח ויפותחו מבחנים מותאמים

 ייבחן את הכנסתם לשימוש במסגרת רפורמה בתחום. 

העסקה  יתנאישימוש בחוזי רכש ציבוריים להבטחת . 2
 למיעוטים שוויון הזדמנויות בתעסוקהבסיסיים ולקידום 

 הבטחת תנאיי העסקה בסיסיים 2.1
עבודה בסיסיים מקודם  יתנאיהשימוש בחוזי הרכש הממשלתיים לצורך הבטחת 

ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר, אשר מפעיל מערך ביקורת במסגרת -על

התקשרויות עתירות כוח אדם בתחומי השמירה והניקיון. בקרוב יחל האגף 

 עיצומיםמשרדי הממשלה מטילים התקשרויות בתחום ההסעדה.  עלבביקורת גם 

תחייבויות בהסכם ובהם גם בגין הפרת כספיים על קבלני השירותים בגין הפרת ה

 בהתאם לתנאים שנקבעו בחוזה. זכויות עובדים והכל 

                                                      
ספר דוגמאות להשתלבות יוצאי אתיופיה בחברות ממשלתיות וברשויות מקומיות מ 59

השתלבותם של יוצאי אתיופיה בשירות . 2011דוידוביץ', פ'. -ניתן למצוא ב: קוך
 . מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ירושלים.המדינה ובגופים ציבוריים

בחון מותאם תרבות (אמ"ת): בדיקת תהליכי מיון אפישמן, נ'; קינג, י'. בפרסום.  60
 מכון ברוקדייל, ירושלים. -ג'וינט-. מאיירסאתיופי לעבודה ביחס למועמדים ממוצא 
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סעיפים למען שמירה על  2009כמו כן, נציין כי לתקנות חובת המכרזים נוספו ביוני 

זכויות עובדים במכרזים עתירי כוח אדם. השינויים כוללים: חיוב המתמודדים 

ע ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום חובותיו במכרז להמצאת תצהיר בכתב של המצי

של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים; פסילת מציע כאשר הפר שמירה על זכויות 

עובדים; צורך בבחינת התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים בהקשר 

 של אמות המידה לבחירת הצעה.

) לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2004(משנת  7-) ו2002(משנת  6בנוסף, לפי תיקונים 

לא יתקשר גוף ציבורי עם ספק בעסקה למכירת נכס או מתן שירות , 1976-התשל"ו

כי הספק לא הורשע ביותר משתי עברות על חוק נוכח הוא הציבורי, אלא אם כן  לגוף

 . בשנה שקדמה להתקשרות עובדים זרים וחוק שכר מינימום

ציבוריים, שהתקבל במסגרת החוק להגברת האכיפה לחוק עסקאות גופים  8תיקון 

כוח אדם  לקבלת שירותיבהתקשרויות , קובע ש2011-של דיני העבודה התשע"ב

הגדרת העברות שבגינן קיים איסור על  ,ניקיוןההסעדה וה ,שמירההבתחומי 

התקשרות תורחב מאוד ותכלול גם את כל דיני העבודה המופיעים בתוספת 

האכיפה. בכלל זה יהיו כלולים דינים בתחום מתן חופשה,  השלישית לחוק הגברת

שעות נוספות, העסקת בני נוער, ניכוי סכומים לפי חוק הגנת השכר, הלנת שכר, 

 הפרשות לפנסיית חובה ועוד. 

במשך שלוש השנים  עברותכמו כן, נקבע כי ההתקשרות אסורה עם מי שביצע שתי 

הוטלו עליו עיצומים כספיים כן עם מי שהאחרונות ולא רק במהלך השנה האחרונה, ו

נכנס לתוקף התיקון לחוק  על חוקי עבודה. עברהבשל יותר משש הפרות המהוות 

 . 2012יוני ב

מאמצי החשב הכללי במשרד האוצר להבטחת תנאי עבודה  לעכי נוסף עוד נציין 

נאותים באמצעות חוזי הרכש הממשלתיים, הנושא מקודם גם באמצעות התניית 

הורה  2010למעסיקים בקריטריונים של העסקה נאותה. במסגרת זאת, ביוני  סיוע

כי מתן סיוע לעסקים  (משרד התמ"ת) מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

ידי המשרד יותנה בכך שמבקש הסיוע אינו מפר הפרות בוטות בתחומים של -על

מסוימות  עברות האחריות החברתית. הפרות אלו כוללות הרשעה או קבלת קנס בגין

 עברותב שונות לפי חוק עובדים זרים והרשעה עברותבתחום דיני העבודה, הרשעה ב

מרמה ושוחד לפי חוק העונשין. בנוסף, מעסיק המבקש סיוע מהמשרד  מחוייב 

 להצהיר כי ישמור על זכויות עובדיו בתקופת הסיוע.
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 קידום שוויון הזדמנויות בתעסוקה למיעוטים 2.2
לעידוד העסקה  משרד התמ"תת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה בבישראל פועל

חוק שוויון ההזדמנויות בהתאם ל רבגונית והטמעת שוויון הזדמנויות בעבודה

.1988-בעבודה, התשמ"ח 60F

למיעוטים  שוויון הזדמנויות בתעסוקהלפיכך, הבטחת  61

 בת מכרזים. נעשית באמצעות חוק ייעודי ולא באמצעים עקיפים כמו שימוש בחוק חו

השימוש בחוזי הרכש הממשלתיים לצורך הבטחת ייצוג הולם למיעוטים עשוי להיות 

כך למשל, קיים חשש שפתיחת השימוש בחוק  קשה ליישום ולגרום לעיוותים.

המכרזים לצורך השגת מטרות אחרות, גם אם הן עולות בקנה אחד עם עמדות 

דרישות נוספות. החשש הוא שמצב זה יביא של  ריבוילהוביל ל העשויהממשלה, 

יעילות התפעולית ויפגע יתר על המידה ב לסרבול בהליך הרכשבסופו של דבר 

 משרדי הממשלה. בפעילותווהכלכלית של הרכש 

עליו  (GPA)לסתור את הסכם הרכישות הממשלתיות בנוסף, החלטה מעין זו עלולה 

לא להפלות ספקים  בותקיימת התחיי ובמסגרת ואשר מדינת ישראל חתומה

עלולה להיות ספקים זרים . הדרישה לייצוג הולם מממדינות החתומות על ההסכם

בעייתית ולחייב הסדרים חוקיים סבוכים, אשר יביאו לסרבול ולהערמת קשיים 

 נוספים בהליכי המכרז הממשלתיים. 

                                                      
א' לחוק 18סעיף מכוח תיקון ל 2008נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הוקמה בשנת  61

 . 2006-, התשס"ושוויון ההזדמנויות בעבודה
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 : דיווח על הרכב המועסקים 8פרק 
 ידי -בחברות גדולות והצבת יעדים על

 נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה היכן שנדרש

 8המלצה 
Introduce reporting requirements on workforce composition in firms of a 
sufficiently large size, with the Equal Employment Opportunities Commission 
assessing employment outcomes and suggesting appropriate targets, where 
needed. 

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

 שוויון הזדמנויות בעבודה את התוצאות והצעה של יעדים ראויים היכן שנדרש.

         

בחברה, אך יחד עם בישראל אין חובת דיווח של מעסיקים על הרכב המועסקים 

פי חוק לקבלת דיווח על -זאת, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה יכולה להוציא צו על

הרכב המועסקים במקרה של קבלת תלונה או במקרה שיש חשד מסיבה כלשהי 

לקיומה של אפליה במקום העבודה. לאחר קבלת הנתונים בעקבות הוצאת הצו, הם 

נשקלים צעדי אכיפה  ,נמצא חשד לאפליה ידי הנציבות ואם אכן-מנותחים על

 האכיפהאזרחיים ואף פליליים, כאשר הנציבות עובדת בשיתוף פעולה ותיאום עם 

  ).1(כפי שמפורט בפרק  משרד התמ"תבאגף האכיפה של  פליליתה

פניות  499-ו 2010פניות בשנת  644פניות, לעומת  781התקבלו בנציבות  2011בשנת 

ריון ואפליה על יעוסקות בנושאים כמו הטרדה מינית, הורות, ה. הפניות 2009-ב

הליכים משפטיים בבתי הדין  26ניהלה הנציבות  2011בסיס דת, גיל, מין ועוד. בשנת 

 . 2010הליכים שניהלה בשנת  15לעבודה לעומת 

הכלים העומדים לרשות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לצורך עידוד העסקה 

ים להתפתח בשנים האחרונות והדגש הניתן לנושא ממשיך לגדול. רבגונית ממשיכ

שנים בלבד והכלים העומדים לרשותה מתפתחים וימשיכו  4הנציבות פועלת מזה 

 .  הלהתפתח בהדרג
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הנציבות פועלת מאז הקמתה באמצעות תכניות להטמעת שוויון הזדמנויות בעבודה 

ס על דיונים על הדרכים תוך שיתוף פעולה עם מעסיקים. שיתוף הפעולה מתבס

להגברת שוויון ההזדמנויות ולשיפור הגיוון בתעסוקה. מאמצים אלה נערכים עם 

 עשרות מעסיקים בשנה. 

 ,כיוון פעולה חדש 2012לתכנית זו להטמעת שוויון הזדמנויות בעבודה נוסף בשנת 

מאז הכולל פיתוח מדיניות כתובה לגיוון תעסוקתי בקרב מעסיקים המעוניינים בכך. 

מעסיקים  5החלה הנציבות בקידום מאמצים אלה לפני כמה חודשים, כבר החלו 

מטרות ביסוד, העקרונות עוסק בראשון ה . מסמךבפיתוח המדיניות הכתובה

ידי אחת -על הנדרשות מושלם בימים אלהפעולות בוליישום דרכים בהמדיניות, 

שה שווה . הדגש הוא על מדיניות המאפשרת גיהחברות שהצטרפה לתהליך

והזדמנויות שוות בפני כל המועמדים לעבודה ובפני כל העובדים ולא על קביעת 

 מכסות ויעדים מספריים. 

קיימת כוונה לקידום פיילוט של מדדי  ,כיוון פעולה חדש זה וכצעד משלים לענוסף 

 שוויון בעבודה אשר יאפשרו ניטור עצמי של מעסיקים בנושא גיוון תעסוקתי. 

השיקה נציבות השוויון יחד עם להב, בית הספר לתכניות ניהול של  2012באפריל 

תכנית ". מנהיגות לשוויון ולגיוון תעסוקתיתכנית "האוניברסיטת תל אביב, את 

ללמוד הלכה למעשה כיצד להוביל  למנהלים ולמנהלותאפשר הפיילוט החדשה ת

ליכי עבודה ולהטמיע רבגוניות בארגון, ובמסגרתה יגבשו המשתתפים מדיניות ותה

  ליישום גיוון והכלה בארגונם, תוך קבלת משוב.

לצד צעדים ותכניות לעבודה עם מעסיקים, פועלת הנציבות גם כמקור מידע חשוב 

לעובדים בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה ובכך מגדילה את החשיפה של הציבור 

דמנויות התרומה של שווין הז להסביר את, פועלת הנציבות כמו כןלזכויותיו. 

כדי ליצור פתיחות ומודעות לחשיבות הנושא בקרב  ,בעבודה לכלכלה ולחברה

 הציבור הרחב. 

לצורך קידום נושאים אלה, מקיימת הנציבות פעילות הסברתית ענפה הכוללת אתר 

אינטרנט, פרסומים רשמיים, עלוני מידע, פרסום חוות דעת משפטיות, קמפיינים 

בעיתונות, ימי עיון, כנס שנתי והרצאות בכנסים ובפורומים שונים. הפעילות 

 וכלוסייה. מתקיימת במגוון שפות לצורך הנגשה למירב קבוצות הא

האירופי  ולאיחוד המשותף לנציבות )Twinning(הושק פרויקט הטווינינג  2010בשנת 

במטרה לקדם ולפתח את פעילות הנציבות בישראל. במסגרת  2012שנמשך עד שנת 
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הפרויקט עבדה נציבות שוויון הזדמנויות בישראל עם מקבילתה בצפון אירלנד. 

סיון יפעולה מומלצות, תוך למידה מהנהפרויקט כולל למידה משותפת על דרכי 

 האירופי וסיוע בבניית אסטרטגיה ארוכת טווח. 

פורסמה תכנית העבודה האסטרטגית של הנציבות לשנים  2011בעקבות זאת, בשנת 

 . התכנית האסטרטגית כוללת התמקדות בשלושה נושאי דגל:2012-2013

 במגזר הציבוריקידום שוויון הזדמנויות ורבגוניות בגיוס עובדים  .א

 צמצום פערי השכר המגדריים .ב

 שילוב עובדים ערביים במגזר הפרטי .ג

 שלושה נושאים נוספים שיקודמו, אם כי בסדר גודל מצומצם יותר הם: 

 גיל רקע על מאבק באפליה .א

 העבודה חרדים בשוק קידום שילוב .ב

 מאבק באפליה על רקע נטייה מינית .ג
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 ם לחשמל, ייבדוא: חיבור יישובים 9פרק 
 תחבורהלביוב ול

 9המלצה 
Urgently introduce practical steps towards the connection of Bedouin settlements 
with electricity, sewage, and transport systems, and continue with efforts to 
improve their education, including vocational training. 

ים לחשמל, לביוב, יבדואקידום צעדים דחופים ותכליתיים לחיבור יישובים 

 ולתחבורה והמשך עשיית מאמצים לשיפור החינוך, ובכלל זה הכשרה מקצועית.

         

. להלן נציג את יבדואהממשלה רואה חשיבות רבה בפיתוח תשתיות במגזר ה

ת בנגב והאוכלוסייה יאבדוהתפתחויות מרכזיות בהקשר זה עבור האוכלוסייה ה

, לנושא הכשרה מקצועית 5בנפרד בפרק  התייחסנולנושאי חינוך ת בצפון. יבדואה

 . 2בפרק  התייחסנוועידוד תעסוקה 

 ת בנגביבדואהאוכלוסייה ה. 1
ות בנגב הביא יבדואמכלול הנסיבות המייחדות את יישובי הרשויות המקומיות ה

ם יבדואחשוב להבחין בהקשר זה בין  .בתנאי חייהםליצירת פערים משמעותיים 

המתגוררים ביישובים מוכרים לבין אלו שעדיין מתגוררים בהתיישבות הלא 

 מורשית. 

יש  ם החיים בהתיישבות הלא מורשיתיבדואלהביא לשינוי משמעותי בקרב העל מנת 

ם יבדואלמחלוקות בין ה ונותר את ההתיישבות תוך מציאת פתריצורך להסד

, יש צורך בה בעת .חדשות משאבים ניכרים לפיתוחן של תשתיות ממשלה ולהקצותל

 הגרים ביישובים מוכרים.  להתייחס להגביר את ההזדמנויות העומדות בפני אלה

שתי הסוגיות הללו. במסגרתה ייעשו גובשה תכנית ייעודית לקידום לאחרונה, 

 ולאפשר תיבדואבמאפייניה הייחודיים של האוכלוסייה ה מאמצים ניכרים להתחשב

ת יבדואמכירה בחשיבותה של הסדרת ההתיישבות הלה לשמור עליהם. התכנית 
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פתרון מערכתי כולל ומשולב בנושא הקרקע ובנושא תכנון  שלבנגב תוך יישומו 

 תוך פיתוח והרחבה של כלל התשתיות הנדרשות. ההתיישבות

להסדרת תכנית ה על 3707במסגרת החלטת ממשלה  2011התכנית אושרה בספטמבר 

תכנית לקידום הצמיחה העל  3708והחלטת ממשלה  ם בנגביבדואהתיישבות ה

חלק זה מתייחס לפעולות ת בנגב. יבדואה אוכלוסייהוהפיתוח הכלכליים של ה

 שנעשות ליישום החלטות אלה כמו גם ליישומן של החלטות ממשלה קודמות. 

 ם בנגביבדואהתכנית להסדרת התיישבות ה 1.1
משרדי -ןהצוות הבי דוח) את 3707אימצה הממשלה (החלטה  2011בספטמבר 

 61F62.(ועדת גולדברג) בנגב םיבדואה הוועדה להסדרת התיישבות ליישום המלצות

 ם בנגב, תוךיבדואהלפעול באופן מואץ להסדרת התיישבות מטרת ההחלטה היא 
 . הקרקעות על הבעלות לסוגיית מענה מתן

 הלא מורשית של הסדרת ההתיישבות רחב מהלךבמסגרת החלטת הממשלה, יקודם 
 התיישבות פתרונות יעמיד ), אשרהכפרים הבלתי מוכרים(להלן:  בנגב םיבדוא של

 .במדינת ישראל כמקובל המתוקנים החיים לאוכלוסייה ולתנאי המותאמים
 של קבע התיישבות יאפשרו אשר של פתרונות רחב מגוון  ההסדרה תכלול יצירה של

תהליך בת יבדואההאוכלוסייה  שיתוף תוך, בנגב מוכריםהכפרים הבלתי  תושבי

 .תכנוןה

כי הממשלה תגיש לאישור הכנסת הצעת חוק הנשענת  ,במסגרת ההחלטה נקבע עוד

ם יבדואיעוגנו עקרונות הסדרת תביעות הבעלות של ה בהחלטה .על מתווה היישום

היישום. כמו היבטים נוספים של תכנית כמו גם  ,בנגב על ידי מתן תמורות הולמות

כן, ייקבעו במסגרתה לוחות זמנים מחייבים לקידומו של התהליך ולסיומו. עוד 

יתקיים תהליך של הסברת מתווה לדיון בכנסת, לפני הבאת תזכיר החוק כי  ,נקבע

"מהלך להלן: ת וקבלת התייחסויותיה אליו (יבדואהיישום לאוכלוסייה ה

 ין. , שבראשו יעמוד השר זאב בנימין בגההקשבה")

התקיים מהלך ההקשבה שבמהלכו התקבלו  2012אפריל -על כן, בחודשים ינואר

לאחר שיעובדו ההתייחסויות, . םיבדואאזרחים ומנהיגים התייחסויות ממאות 

                                                      
טים בהחלטת הממשלה; דוח ועדת גולדברג הוגש בדצמבר בכפוף לתיקונים המפור 62

 . 2011הוגש במאי  הוועדה ליישום המלצות ימשרד-הביןהצוות ; דוח 2008
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המלצותיו יובאו להכרעת  .ישקול השר בגין האם נדרשים שינויים בתזכיר החוק

 לפני שהצעת החוק תונח על שולחן הכנסת. הממשלה

 בנגב םיבדואה להסדרת התיישבותות התכנון המנחים במתווה יישום התכנית עקרונ

 הינם:

במסגרת תכנית המתאר  שטחים נרחבים להסדרת ההתיישבותהקצאת  .א

 .המחוזית של באר שבע

הכפרים . רוב תושבי ככל הניתן אוכלוסייה ממקומה במעברצמצום הצורך  .ב

 יוסדרו במקום מגוריהם הנוכחי או בקרבתו. הבלתי מוכרים

קביעת אופי היישובים ומיקומם, תוך הידברות ושיתוף פעולה עם התושבים  .ג

 ובהתחשב במבנה הקהילתי הקיים, ככל הניתן. 

 תמינימליהפתרונות ההתיישבותיים בכך שיעמדו בכללים של צפיפות התניית  .ד

בחשבון הצורך להבטיח גודל  . כמו כן יובאורציפות הבינוי והפיתוח ביישובים

 וכושר נשיאה מוניציפלי. מינימלי

מגוון רחב של פתרונות התיישבותיים ובהם  כך שתכלולהסדרת ההתיישבות  .ה

פתרונות כמו גם התיישבות בעלת אופי כפרי (חקלאי), פרברי ועירוני, 

 המשלבים בין הסגנונות.

דופן של יישובים קיימים, קליטה -באמצעות הרחבות צמודות מתן פתרונות .ו

ביישובי המועצה האזורית אבו בסמה וביישובים הוותיקים, והקמת יישובים 

 חדשים.

ם בנגב לפיתוח יבדואלצורך יישום התכנית פועלת הרשות להסדרת התיישבות ה

 . ח"שליארד ימ 1.3-ים המוכרים בהיקף של כיבדואה םמגרשים ביישובי

תי למצוקות הייחודיות ם בנגב לא תהווה פתרון אמייבדואה שלהסדרת ההתיישבות 

קידום הפיתוח הכלכלי והחברתי של ללא מתן מענה לצורך ב יבדואשל המגזר ה

המשלב בין הסדרת פתרון מערכתי כולל לכן דרוש . המוסדריםהיישובים 

ביוב וחשמל, לפיתוח תשתיות בסיסיות של תחבורה,  ההתיישבות ותכנון הקרקע

 .תעסוקה וחינוךלצד תשתיות של 

הכוללת גם תכנית לקידום הצמיחה  תכניתלמטרה זו, אישרה הממשלה במסגרת ה

 . ת בנגביבדואוהפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה ה
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התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה  1.2
 תיבדואה

תכנית לקידום הוחלט על  ,2011מספטמבר  3708במסגרת החלטת הממשלה 

. החלטה זו נועדה לתת ת בנגביבדואהצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה ה

תכנית  יישוםם בנגב באמצעות יבדואמענה משלים לתכנית להסדרת התיישבות ה

הפיתוח  לקידום ח"שמיליארד  1.26-כ) בהיקף של 2016-2012(שנתית -חמש

 חברהכלכלה ובב םיבדואההאזרחים  של שילובםלקידום ווהצמיחה הכלכליים 

 . הישראלית

ת המתגוררת יבדואיה היהתכנית לקידום הפיתוח והצמיחה חלה על כל האוכלוס

בנפת באר שבע של משרד הפנים, וכוללת בין היתר פיתוח תשתיות ביישובים 

פיתוח התשתיות כולל תשתיות תחבורה, ביוב, שירותים ציבוריים ומבני  ים.יבדואה

ים המוסדרים, יבדואיש לציין כי תשתיות חשמל קיימות בכל היישובים ה 62F63.ציבור

 פי חוק מחובר לרשת החשמל. -כך שכל בית שהוקם על

לא היישובים הבית המשפט העליון עסק לאחרונה בסוגיית הזכאות של תושבי 

-בשבתו כבית 2011מחודש יוני מורשים לשירותים ציבוריים חיוניים, בפסיקתו 

 על המדינה לתת מענה לצרכיםורים אזרחיים. פסיקה זו קבעה כי משפט לערע

אופייה של התיישבות שאלא  ,נקודתיים על בסיס הומניטרי, ככל שעולה צורך בכך

השירותים להשפיע על מידת הנגישות והנוחות של המתיישב אל  חוקי עשוי-כבלתי

  .החיוניים הרלוונטיים

רשאי מנהל הרשות להתחשב ירותים, "עוד נקבע בפסיקה כי בעת תכנון מערך הש

בחוק ובסדר הציבורי הכרוכה בה. במיוחד כך  חוקיות ההתיישבות, ובפגיעה-באי

פתוחה הדרך להיזקק לפתרון מגורי קבע  הדבר, כאשר בפני הקבוצה המבקשת

לרשותה, שנלווים לה כל השירותים החיוניים  בהתיישבות חוקית שהמדינה מעמידה

 ". שוב חוקייביחס לכל י שירה, כמקובלהבסיסיים בנגישות י

בזכויות האדם הנובעת  פגיעהיחד עם זאת, בפסיקה נקבע כי יש לוודא שה

ת הראויה, אינה פוגעת בערכיה של מדינת המידתיּו נעשית בגבולות מהמדיניות

בעיית נקבע כי פתרון  ,. במסגרת זאתישראל, והיא נועדה לתכלית ראויה

-שובים הבלתייהי ידי מתן תמריץ לתושבי-בדרום עלחוקית -ההתיישבות הבלתי

                                                      
. לנושאי 2להיבטים של פיתוח תעסוקה ובטחון אישי קיימת התייחסות נפרדת בפרק  63

 . 5חינוך קיימת התייחסות בפרק 
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מהווה  ,המדינה ידי-חוקיים לעבור למרכזי אוכלוסין חוקיים שהועמדו לרשותם על

 63F64.תכלית ראויה

 פיתוח תשתיות תחבורה

הרשויות  יישובינגישות  תשופר ,הפיתוח והצמיחה לקידוםבמסגרת התכנית 

הרחבת הפריסה של  באמצעות וקהותעס השכלה למוקדי בנגבות יבדואהמקומיות ה

עירוניים, תוך שיפור של תשתיות -תחבורה ציבורית סדירה בקווים היישובים והבין

 הבטיחות ותשופר ציבורית. בנוסף, יפותחו עורקי התחבורה הראשייםהתחבורה ה

  .ביישובים התחבורה בעורקי

לפיתוח התחבורה הציבורית  ח"שמיליון  277-, במסגרת התכנית יוקצו כבסך הכול

. מתוך התקציב, 2016-2012ים בנגב בשנים יבדואותשתיות התחבורה ביישובים ה

 ח"שמיליון  31-, מהם כח"שמיליון  139-יוקצו לפיתוח מערך התחבורה הציבורית כ

מיליון  138-בסמה. לפיתוח תשתיות התחבורה יוקצו כ-עבור המועצה האזורית אבו

 בסמה. -עבור המועצה האזורית אבו ח"שון מילי 10-, מהם כח"ש

שהיוו בסיס  2009, התקבלו מספר החלטות נוספות מאז שנת לעיל כפי שצויןכמו כן, 

 .לפיתוח תשתיות התחבורה להרחבת המאמצים

בנושא תכנית החומש לפיתוח הכלכלי  2010 מארסמ 1539במסגרת החלטת ממשלה 

 13-לפיתוח תחבורה ציבורית ב ח"שמיליון  100-של מגזר המיעוטים הוקצו כ

ת רהט, יבדוא. תכנית זו כוללת גם את העיר ה2014-2010יישובים ערביים בשנים 

נוסעים בממוצע  8,000-בה שודרגה תשתית התחבורה הציבורית. כיום יש בעיר כש

  64F65.ביום אשר נהנים ממערך התחבורה הציבורית

תוח התחבורה הציבורית משרד התחבורה מאמצים רבים בפימשקיע , על כך נוסף

יישובים  10-ים נוספים. במסגרת זאת, מופעלת תחבורה ציבורית בכיבדואביישובים 

נעשה מאמץ לשפר את ים נוספים שבהם לא פעלה תחבורה ציבורית כלל, ויבדוא

כמו כן, מקבלים בהם יש צורך בשיפור השירות הקיים. ששובים ירמת השירות בי

רים הבלתי מוכרים הצמודים לצירים המרכזיים, העיירות והכפ 6שירות תושבי 

 המקשרים את באר שבע לערד, דימונה וירוחם.

                                                      
משפט לערעורים אזרחיים, עבדאללה -תהמשפט העליון בשבתו כבי-, בית59596"א/ע 64

 . 2011ביוני  5נהל מקרקעי ישראל,  פסק דין, מסאעד ואחרים נגד נציב המים ומי-אבו
 .6להרחבה בנושא זה ראה פרק  65
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בנושא הסדרת דרכי גישה  2009מאוגוסט  724כמו כן, מיושמת החלטת ממשלה 

הכפרים בסמה ו-למרכזי שירותים ולמוסדות חינוך ביישובי המועצה האזורית אבו

-2013בין השנים  ח"שמיליון  68בדרום. התכנית כוללת השקעה של  הבלתי מוכרים

2009. 

ים, נהנים יבדואבנוסף להקצאה הייעודית לפיתוח תשתיות התחבורה ביישובים ה

ים גם מתכניות הפיתוח הכלליות של תשתיות יבדואהיישובים וריכוזי האוכלוסייה ה

הנו התושבים ילמשל, י ,התחבורה הארציות ושל תשתיות התחבורה בפריפריה. כך

 31עורק תחבורה מרכזי, מהרחבת כביש  א, שהו40ם בנגב מהרחבת כביש יבדואה

, מהרחבת ח"שמיליון  900-לקייה לערד בהיקף כולל של כובין שוקת דרך חורה 

, מהוספת מסילת ח"שמיליון  23-כביש הכניסה הדרומי לרהט בעלות כוללת של כ

תדירות  הכפלתמויב (יצירת מסילה כפולה) אב-תל -שבע -רכבת נוספת בקו באר

מת ראת לשפר  כדי . זאת,בין באר שבע לדימונה 25כביש ב פיתוח תאורההרכבות ו

 .ת המתגוררת בסביבהיבדואהאוכלוסייה השל הבטיחות של הנוסעים, לרבות 

) על יישום תכנית 1421החליטה הממשלה (החלטה  2010, בפברואר זאת ועוד

של  הוהקמ מטרת התכנית היא שדרוג. והגליל הנגב לפיתוח 'ישראל נתיביהתחבורה '

התכנית כוללת, בין  .עירוניות באזורי הפריפריה-ןתחבורה יבשתיות בי תשתיות

היתר, הארכה של כביש חוצה ישראל בדרום ובצפון, פיתוח כבישים בגליל ובנגב, 

  65F66.יפריההקמת מסילות חדשות בצפון ותכנון מפורט של כבישים ראשיים בפר

 תשתיות ביוב

-בסמה, הושלמו על-ים המוסדרים בנגב, פרט לאבויבדואפתרונות הקצה ליישובים ה

ידי הקמת מתקנים לטיהור שפכים ביישובים רהט, חורה וערערה בנגב. היישובים 

האחרים עושים שימוש במכוני הטיהור של ערים שכנות כמו באר שבע וערד. החיבור 

הושלם בחלק מהיישובים כמו רהט, תל שבע ושגב  ביוב מרכזית רכתמעשל הבתים ל

שלום. ביישובים אחרים נמשכות העבודות להשלמת חיבור כלל התושבים למערכות 

 מרכזיות. 

ביישובי מתמקדת בפיתוח תשתיות הביוב הפיתוח והצמיחה  לקידוםהתכנית על כן, 

דרתם של קווי הולכה הסלמת . תכנית זו כוללת את השהמועצה האזורית אבו בסמה

עד להקמתן של תשתיות ביוב והקמתם של פתרונות קצה זמניים לביוב; זאת, 

                                                      
 .6להרחבה בנושא זה ראה פרק  66
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פתרונות תח מים יפַ הברשות תשתיות ביוב  לפיתוחמינהל ה. במסגרת זאת, קבועות

להסדרת  רשותעם הבתיאום עם המועצה האזורית אבו בסמה ו ושמויי זמניים אשר

תוך שיילקח בחשבון קצב  תרונות ייעשהבנגב. פיתוח הפ םיבדואה התיישבות

 .הקמת פתרונות קבע ישמש גם כבסיס להחלטה על אשר, שוביהאכלוס של כל י

(שלא נוצלו במסגרת תכניות קודמות),  ח"שמיליון  40לצורך יישום התכנית הוקצו 

אשר ישמשו למימון הפרויקטים באמצעות מתן מענקים והלוואות למועצה 

 האזורית. 

 ציבוריים ומבני ציבורשירותים 

מתייחסת גם לפיתוח השירותים הציבוריים  הפיתוח והצמיחה לקידוםהתכנית 

 בתחומי הרווחה והבריאות ולהקמת מבני ציבור. 

השירותים האזוריים לפי התכנית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ירחיב את 

ביתית לילדים ולבני נוער -חוץת על ידי הקמת מסגרת יבדואה לאוכלוסייה הניתנים

וטיפול  מניעה תכניותבנוסף, יופעלו  .ם ומסגרת לטיפול בצעירים בסיכוןייבדוא

הלי ו, במסגרת נות בנגביבדואביישובי הרשויות המקומיות ה הרווחה בלשכות

ביישובי המועצה . התקצוב הקיימים של משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 24שירות רווחה נייד. ליישום התכנית הוקצו  המשרד יפעיל האזורית אבו בסמה

כתקציב תוספתי לתקציב  ח"שמיליון  21-, מהם כ2016-2012בשנים  ח"שמיליון 

 הקיים. 

 לפי הפירוט הבא: יבדואמשרד הבריאות יפעל לקידום שירותי הבריאות במגזר ה

במסגרת השלמת תשתיות  :בסמה אבו ביישובי בריאות תשתיות השלמת .א

 לבריאות תחנות 2שובי אבו בסמה, המשרד יקים ויפעיל לפחות יבריאות בי

, כולם כתקציב 2012בשנת  ח"שמיליון  3.6-לצורך כך יוקצו כ. המשפחה

 תוספתי לתקציב הקיים. 

פיתוח והפעלה של תכניות  ם:יבדואהרחבת תכנית צמצום תמותת תינוקות  .ב

, אשר יתמקדו בצמצום שיעור המומים יבדואהתערבות מותאמות למגזר ה

בשנים  ח"שמיליון  2המולדים ושיעור תמותת התינוקות. לצורך כך יוקצו 

2013-2012 . 

הפעלת פרויקטים נוספים לקידום שירותי הבריאות  פרויקטים נוספים: .ג

, עליהם יוחלט עם משרד האוצר ובתיאום עם ראש מטה יבדואבמגזר ה

היישום. הפרויקטים יכללו בין היתר הכשרת כוח אדם, תכניות קידום בריאות 
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מותאמות למגזר ופיתוח תחנות לבריאות המשפחה. לצורך יישום פרויקטים 

 ח"שמיליון  4.5-, מהם כ2015-2012בשנים  ח"שמיליון  8-אלה יוקצו כ

 לתקציב הקיים.  כתקציב תוספתי 

 הרשויות ביישובי ציבור מבני להקמת פעליכי משרד הבינוי והשיכון  עוד הוחלט

בחינת מלאי מוסדות  בסיס על ייקבע המבנים פירוט .בנגב ותיבדואה המקומיות

 המקומיות הרשויות ראשיהציבור הקיימים בכל יישוב, בחינת צורכי היישובים מול 

בשנים  ח"שמיליון  70-לצורך כך הוקצו כ .ובהתאם לקריטריונים המקובלים במשרד

 תושבי עבור שחייה בריכת הקמתכתקציב תוספתי לתקציב הקיים.  2016-2012

 5תתוקצב בנפרד בהיקף של  ותיבדואה המקומיות הרשויות מיישובי אחדב האזור

 . ח"שמיליון 

, כחלק מהמאמץ הכולל להשלמת התשתיות ביישובי המועצה האזורית אבו כמו כן

בסמה, יקים המשרד מבנים רב תכליתיים ומגרשי ספורט משולבים ביישובי המועצה 

 . ח"שמיליון  14-בתקציב כולל של כ

נציין כי שיפור התשתיות ביישובים המוסדרים כפי שפורט לעיל מתווסף למאמצי 

, אשר פועלת לשיפור רמת התשתיות בנגב םיבדואה תהתיישבו להסדרת הרשות

הרשות תבצע סקר צרכים  ,הפיתוח והצמיחה לקידוםפי התכנית -ביישובים. על

, ותשלים את הפיתוח תכניתהשלמות פיתוח בשכונות ותיקות ביישובי הצורך ביצוע ל

הזמנות עבודה בהיקף של הוציאה הרשות  2011. בשנת הנדרש על פי תוצאות הסקר

מיליון  20-כ, כאשר בפועל בוצעו ועדיין מבוצעות עבודות בהיקף של ח"שמיליון  43-כ

כוללות, בין היתר, השלמת כבישים, תשתיות ניקוז, תאורה,  ו. עבודות אלח"ש

 מדרכות וכדומה. 

 ת בצפוןיבדואהאוכלוסייה ה. 2
ת בצפון הארץ אינה סובלת מבעיות של הסדרת ההתיישבות. יבדואהאוכלוסייה ה

 מובחנים ומאפיינים, בצפון יבדואה המגזר את מייחדותה נסיבותשל  מכלולאולם, 
ם בצפון ותושביהם ייבדואהיישובים ה מובנים בין ליצירת פערים הביאו זה, מגזר של

 .יישובים במדינת ישראלה לבין יתר

למגזר  והוגנים שווים מתן תנאיםמען ל חובה לפעול לעצמהרואה  ישראל ממשלת

, ובכלל זאת בתחומי התשתית. על כן, בחודש כלכלי-החברתי בתחוםבצפון  יבדואה
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ה שנתית לפיתוח ולהעצמ-רב תכנית) על 3211החליטה הממשלה (החלטה  2011יוני 

.2015-2011ם בצפון לשנים יבדואה היישובים של 66F

67  

 של והפיזיתהתשתית התכנונית  ולפיתוח לפעול לשיקוםלט הוח ,במסגרת התכנית

ובכלל זה לפעול, בין היתר, לפיתוח תשתיות ם בצפון הארץ, יבדואיישובי ה

. כמו כן, התכנית כוללת פיתוח של מערך שירותי הרווחה רשת הביובו התחבורה

 הקיימים והקמת מבני ציבור. 

של לשיפור ולפיתוח יפעל  יםהתחבורה והבטיחות בדרכ  משרדבמסגרת התכנית, 

שהוגשה  העבודה תכניתבהתאם ל בצפון, יבדואהתחבורתיות במגזר ה התשתיות

ושדרוג רשת  . תכנית זו כוללת, בין היתר, פיתוח2011בינואר  ראש הממשלה למשרד

 ח"שמיליון  90-ליישום התכנית יוקצו כ ם בצפון.ייבדואה הכבישים ביישובים

 כתקציב תוספתי לתקציב הקיים.  ח"שמיליון  25-, מהם כ2015-2011בשנים 

המינהל לפיתוח תשתיות ביוב יפעל לשיפור ולהמשך פיתוח של תשתיות הביוב, 

ובכלל זאת ידאג למתן פתרונות קצה ולפיתוח של מערכות ביוב מרכזיות. לתכנית 

כתקציב תוספתי  ח"שיון מיל 50-, מהם כ2015-2011בשנים  ח"שמיליון  100הוקצו 

לתקציב הקיים. יש לציין כי למינהל לפיתוח תשתיות ביוב כבר קיימת תכנית עבודה 

עבור פיתוח תשתיות הביוב ביישובים  ח"שמיליון  60לביצוע עבודות בהיקף של 

 הכלולים בתכנית. 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים יפעל להקמה ולשיקום של לשכות ומוסדות 

בשנים  ח"שמיליון  2-כ. לצורך פיתוח התשתיות יוקצה תקציב תוספתי של הרווחה

, והפעלת השירותים תיעשה על חשבון התקציב השוטף של משרד 2015-2011

הרווחה. בנוסף, משרד הבינוי והשיכון יפעל להקמתם ולשיקומם של מבני ציבור 

בשנים  ח"שן מיליו 10-בשיתוף המשרד לפיתוח הנגב והגליל. לצורך כך יוקצו כ

 כתקציב תוספתי לתקציב הקיים. ח"שמיליון  8-כ, מהם 2015-2011

                                                      
 על פי רשימת היישובים שבנספח להחלטת הממשלה. 67
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 : מעקב אחר הרפורמה בפנסיית החובה 10פרק 
 וחיזוק אכיפתה 

 10המלצה 
Monitor carefully reform of the quasi-mandatory private pension scheme and 
actively impose penalties on non-compliant employers. 

מחייבת ולהטיל קנסות על -לעקוב היטב אחר הרפורמה בפנסיה הפרטית המעין

 מעסיקים המפרים את הדרישות.

         

בין לשכת התאום של שנערך  ,מקיף במשק נסיוניההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פ

הוחל על כל אוכלוסיית  ת,הכלליהעובדים הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות 

ובכך יצר הסדר של  2008מינואר  התמ"ת שר השכירים בישראל מכוח צו הרחבה של

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

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

בהדרגה.  נסיוניפ לחיסכון ההפקדות שיעורי , עולים2008ההרחבה משנת  צו פי על

 רכיב בין זהה בחלוקה 15%של  על שיעור לעמוד צפויים הם ואילך 2013משנת 
תחול  נסיוניחובת הביטוח הפ .פיצוייםה רכיבו מעבידה תגמולי רכיב ,עובדה תגמולי

במשק כפי שיעודכן מעת לעת, ברוטו הממוצע  השכרעל על השכר המשולם לעובד או 

  הנמוך מבין השניים.

 2014 מינואר החל לפיה להסכמה, וההסתדרות המעסיקים הגיעו 2011 מארסבחודש 

לתגמולים על  5.5%מתוכם , 17.5%-ל נסיוניפ לחיסכון ההפקדות שיעורי יוגדלו

על חשבון המעביד.  לפיצויים 6%-ו לתגמולים על חשבון המעסיק 6% ,חשבון העובד

צו הרחבה המחיל את הוראות ההסכם החדש על על  התמ"ת שר חתם 2011וסט באוג

במשק. ההסכם הוחל גם על מי שיש לו הסדר מיטיב שטרם השכירים כלל העובדים 

   שלהלן: 14מפורט בלוח  נסיונינכנס לתוקף. מתווה ההפקדות המעודכן לחיסכון הפ
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מאוגוסט  לפנסיה חובה לפי צו ההרחבה נסיוני: מתווה ההפקדות לחיסכון פ14לוח 
2011 

מועד התחלת 
 עובד הפרשות מעביד הפרשות התחולה

 הפרשות המעביד
 סה"כ לפיצויים

1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5% 
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5% 
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% 
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10% 
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5% 
1.1.2013 5% 5% 5% 15% 
1.1.2014 6% 5.5% 6% 17.5% 

 מקור: אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

 2010-2008לפי אומדן של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בשנים 

לפחות  אלף עובדים 727,000-כשל א הסדר פנסיית החובה החדש להצטרפות הבי

 לקרנות המצטרפים . אומדן זה מתבסס על מספרבשכר נמוך, רובם לקרנות הפנסיה
האמורים בצו  ההפרשות לשיעור זהים בגינם ההפרשות ששיעורי החדשות הפנסיה

 עד לפנסיה חסכו לא אשר מהשכירים 70%-כבכל שנה. עוד עולה מנתוני האגף כי 
.2010, חוסכים לפנסיה בשנת  2007שנת  67F

ד שיעור הכיסוי של פנסיית החובה עמ 68

) והוא גבוה ביחס לממוצע 64-15מהאוכלוסייה בגיל העבודה ( 75.9%על  2010בשנת 

חוסכים חדשים נוספים, כך  180,000-כהצטרפו  2011בשנת . OECD-מדינות ה

 . 904,000-כעומד על  2008שמספר החוסכים החדשים מאז שנת 

 בעקבותיו המצטרפים ומספר אף יותר רחבה ההרחבה צו להערכת האגף, השפעת
 נסיוניפ הצטרפו לחיסכון עובדים כי שיתכן מאחר . זאת,שהוצג מהאומדן גבוה

 גבוהים הפקדות בשיעורי להפקיד בחרו מעסיקיהם אולם ההפקדה, חובת בעקבות
 את מחייבת בצו שנקבעה המחדל שברירת בצו. בנוסף, למרות הקבועים מהשיעורים

 היא בידי העובד הבחירה זכותמקיפה,  לפנסיה עובדיו עבור להפקיד המעסיק
 חיים, ביטוח או גמל קופת אחר, דהיינו, נסיוניפ מוצר לכל להפקיד לבחור וביכולתו

 בלבד. המקיפות החדשות לקרנות הפנסיה המצטרפים נכללו באומדן ואילו

מחקר שבוצע בבנק ישראל על השנה הראשונה להפעלת הסדר פנסיית החובה, גם 

 2007. בשנת 2008-ו 2007יר לפנסיה כבר בין השנים מצביע על קצב הצטרפות מה

                                                      
אגף שוק ההון, ביטוח  .נסיוני: חיסכון פ2010דוח שנתי . 2011משרד האוצר.  68

 וחיסכון, משרד האוצר, ירושלים. 
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והם היוו  נסיונישכירים שלא הפרישו משכרם לחיסכון פ 950,000-כהועסקו בישראל 

 על ניכרת השפעה הייתה להסדר במחקר נמצא כי 68F69.מכלל השכירים 38%-כ
 החלו 2007בשנת  לפנסיה שלא חסכו מהעובדים המתמידים 51%-כהעובדים וכי 

-ב לחסוך והחלו 2006חסכו בשנת  שלא בלבד 18%-ל , בהשוואה2008-ב לחסוך

2007. 69F

70  

הפרטי ועובדים  במגזר ערבים עם זאת, נמצא כי שיעור גבוה יותר של עובדים

 .אחרים לעובדים להסדר ביחס לציית שלא נטו קטנים מעסיקים אצל שכירים

 מתחת העובד של הימצאותו הם: מחיסכון ההימנעות על שהשפיעו בולטים גורמים
 50-מקטנים המעסיקים פחות  מעסיקים אצל ועבודה עובד זוג שאינו בן המס, לסף

 70F71.שכירים

חיזוק משמעותי ביוני קיבלו כלי האכיפה של צווי ההרחבה בנושא פנסיית החובה 

מטרת החוק, , עם כניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. 2012

, הינה להגביר ולייעל את האכיפה של חוקי העבודה 2011ר אשר אושר בכנסת בדצמב

על מעבידים ועל  ִמנהליתעל ידי הנהגת הליך מינהלי להטלת עיצום כספי או התראה 

וכן על ידי תיחום האחריות האזרחית והפלילית על מזמיני שירות,  ,מזמיני שירות

הליכים למתן  תוך התערבות בחוזה ההתקשרות בין מזמין השירות לבין המעביד.

או הטלת עיצום כספי אינם דורשים ראיות פליליות אלא ראיות  ִמנהליתהתראה 

71Fות בלבד.ִמנהלי

72    

פלילית בגין הפרת חובת תשלומים מכוח צווי ההרחבה  עברהבעוד שכיום לא קיימת 

התשלומים מכוח צווי ההרחבה בעניין פנסיה, ובכלל זה צו ההרחבה בעניין הפנסיה, 

ית חובה וצווי הרחבה ענפיים שעניינם פנסיה, הוכנסו לרשימת ההוראות בנושא פנסי

שהפרתן תאכף במסגרת החוק להגברת האכיפה. לכן, מעסיקים אשר יפרו את צווי 

                                                      
אשר עבדו כשכירים  62-21ונשים גילאי  67-22במחקר הוגדרו שכירים גברים גילאי  69

. נציין שבסיס המידע ושיטת החישוב 2007חודשים לפחות במהלך שנת  3במשך 
  במחקר בנק ישראל שונה ביחס לאומדן אגף שוק ההון.

השנה הראשונה להפעלת הסדר פנסיית החובה: הציות להסדר . 2011ע'. , ברנדר 70
, סדרת מאמרים לדיון בנק ישראל .העבודה והשלכות פוטנציאליות על היצע 

2011.05. 
 שם.   71
הרחבה על החוק להגברת האכיפה של חוקי העבודה ועל מערך האכיפה של חוקי  72

 . 1העבודה ניתן למצוא בפרק 
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ההרחבה צפויים להתראות מינהליות ולעיצומים כספיים. מינהל הסדרה ואכיפה 

החל בהכשרת פקחי העבודה לאכיפת צווי ההרחבה באמצעות  משרד התמ"תב

ידי הלשכה -עריכת הרצאות מומחים בתחום הפנסיה והסדרת הליווי הדרוש על

 המשפטית במשרד. 

לשם הגדלת ההיענות להסדר פנסיית החובה, ננקטים צעדים גם במישור ההסברתי. 

ור הרחב במסגרת זאת, השינויים בהסדר פנסיית החובה מפורסמים לציב

ולמעסיקים בכלי התקשורת השונים ובהודעות לעיתונות. בנוסף, במסגרת מיזם 

משותף עם המוסד לביטוח לאומי, מצורף עלון מידע בנושא פנסיית החובה לפנקס 

התשלומים של ביטוח לאומי, אשר מופץ לכלל המעסיקים במשק. כמו כן, בתחילת 

ת עלון מידע בנושא הסדרי הביטוח נשלח גם למעסיקים של עובדי משק בי 2012שנת 

לעובדי משק בית. פעולות אלו מתבצעות לצד פעילות שוטפת של מתן  נסיוניהפ

ידי הממונה על יחסי עבודה -הרצאות ומענה על שאלות מצד עובדים ומעסיקים על

 במשרד.

 להלן נציין שתי התפתחויות רלוונטיות נוספות בתחום הפנסיה:

המועסקים על ידי  ,הניקיון והשמירה במגזר הציבוריתנאי הפנסיה של עובדי  .א

ושל עובדי קבלן במגזר הפרטי הושוו לתנאי הפנסיה להם  ספקי שירותים

 72F73.רותימזמין הש ידי-זכאים עובדים המועסקים בהעסקה ישירה על

העלאה הדרגתית של גיל הפרישה של נשים הייתה אמורה להתחיל בשנת  .ב

לחוק גיל  3ידי הכנסת. במסגרת תיקון -על שנים 5-ב, אך יישומה נדחה 2012

, גיל הפרישה של 2011, אשר אושר בכנסת בדצמבר 2011-הפרישה התשע"ב

בשנת  64-לויגיע  2017, יעלה בהדרגה החל משנת 62נשים אשר עומד כיום על 

והוא עומד כיום על  2009. גיל הפרישה של גברים עלה בהדרגה עד שנת 2020

 שנים. 67

 

 

                                                      
 . 1להרחבה בנושא ההסכמים בנושא תנאי ההעסקה של עובדי קבלן ראה פרק  73



 137                    : קידום רפורמה במערכת הטבות המס על החיסכון הפנסיוני11פרק 

 

 

המס על החיסכון : שינוי מערכת הטבות 11פרק 
 טיב יותר עם עובדים בשכר נמוך יכך שת נסיוניהפ

 11המלצה 
Abolish favourable fiscal treatment of what is now mandatory pension saving, 
reduce tax credits towards voluntary private pension saving, and use the funds to 
introduce a non-wasteable pension credit for low-income workers. 

חובה,  נסיונילבטל את הטיפול הפיסקאלי המועדף למה שכעת הוא חיסכון פ

פרטי ולהשתמש בכספים ליצירת וולונטרי  נסיונילהפחית זיכויי מס לחיסכון פ

 זיכויי מס מוחזרים לפנסיה לעובדים בשכר נמוך.

         

החוק המגדיר את הטבות המס לטובת החיסכון הממשלה רואה חשיבות בפישוט 

  התפלגות ההטבות.גם את , הממשלה בוחנת לכך בנוסף. נסיוניהפ

 נסיוניהפ חיסכוןמינה שר האוצר ועדה לבחינת הטבות המס ב 2011בחודש פברואר 

בראשות מנכ"ל משרדו, על מנת לבחון את הדרכים להשגת מטרות אלו. במסגרת 

ר הצעות לשינויים במערכת הטבות המס בהתאם לעקרונות דיוני הוועדה הועלו מספ

, נסיונישנקבעו. החלופות השונות לשינויים במערכת הטבות המס על החיסכון הפ

ידי -ידי גופים נוספים, נבחנות בימים אלה על-אשר הועלו במסגרת דיוני הוועדה ועל

שא זה שר האוצר במטרה לקדם רפורמה בתחום. גם בכנסת מתנהלים דיונים בנו

 ונבחנות הצעות חוק שונות לשינויים במערכת המס על הפנסיה. 

ידי משרד האוצר ונועדה -מקודמת על ,התפתחות נוספת בתחום הרפורמה בפנסיה

לתת מענה לבעיית חוסר ההתאמה בין תמהיל ההשקעות למאפייני החוסכים. 

, שהטילה על 2008מדצמבר  4323הרפורמה באה בהמשך להחלטת הממשלה 

 יצירת לשםמונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לנקוט בפעולות המ

  .החיסכון באופק התלויים השקעה מסלולי

עד כה מרבית כספי החוסכים נוהלו במסלולים כלליים, כך שכספי חוסכים מבוגרים 

השונים.  מאפייניהם את בחשבון להביא בלי עם כספי חוסכים צעירים, יחדנוהלו 

 להתאים את המקודם במסגרת הרפורמה, יאפשר 'חיסכון כספי מותאם',מודל 
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ייושם  ,למנוע זעזועיםעל מנת  לגילו. ובעיקר העמית למאפייני נסיוניהחיסכון הפ

 , בכפוף לאישור הכנסת.2019ועד לתחילת שנת  2014החל משנת  ההמודל בהדרג

 תוכל נסיוניפ חיסכון במוצרי חיסכון כספי המנהלת חברה המודל, כל במסגרת
 לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

 לחוסכים קצבאות, מסלול למקבלי הקמת מסלולי ההשקעה הבאים: מסלול .א
 . 60לגיל  מתחת לחוסכים יותר או מסלולים 3-ו, 60לגיל  מעל

 בכל אשר השקעה ומספר מסלולי קצבאות, למקבלי השקעה הקמת מסלול .ב
 .מסוים לידה אריכית בטווח עמיתים של קבוצה מהם מצויה אחד

השקעה מתמחים. החוסכים  להתקיים גם מסלולי ימשיכו מלבד מסלולים אלה

 לא אלה בתנאי שעדיין כספם למסלולים את באופן אקטיבי להעביר יוכלו לבחור
 קצבה. לקבל התחילו
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 אקטיבית יותר -מדיניות פרו הבטחת: 12פרק 
 לצמצום היקף המקבלים קצבת נכות 

 ולניצול יכולת העבודה של אנשים עם מוגבלות

 12המלצה 
Ensure that policies are more pro-active in preventing disability take-up and 
ensure that existing disability policy has a greater focus on the use of existing 
work capacity of disabled clients. 

אקטיבית יותר לצמצום היקף המקבלים קצבת נכות והבטחה -להבטיח מדיניות פרו

ות בעלי כי המדיניות הקיימת תשים דגש רב יותר על ניצול יכולת העבודה של לקוח

 מוגבלות. 

         

בחברה ובשוק העבודה זוכה לתשומת לב רבה  אנשים עם מוגבלות ם שלשילובנושא 

במדיניות הממשלתית בשנים האחרונות. ציון דרך משמעותי היה אימוץ המלצות 

ידי הממשלה, שהביא לנקיטת מספר צעדים משמעותיים החל משנת -ועדת לרון על

2009 . 

פורום  כמו מעסיקיםשל ארגוני  םפעילותהיא נושא ּבַ עניין הרב עדות נוספת לָ 

שיזם המטה  העסקים לקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות במשק הישראלי

. בתעסוקה לגיוון הישראלי לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה והפורום

מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם -הושקה גם השותפות הבין 2011בשנת 

 גבלות.מו

עניין זה נובע בחלקו משיעורי התעסוקה הנמוכים בקרב אנשים עם מוגבלות. 

, אשר 2010מניתוח נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 

 ערך המטה, עולה כי:

 19.3%והם מהווים  785,000-הוא כ אנשים עם מוגבלותמספרם של  .א
 בישראל. 64-20מהאוכלוסייה בגיל 

, חלקה של האוכלוסייה עם מוגבלות חמורה אנשים עם מוגבלותה מתוך סך .ב
 .43%-הינו כ



 התקדמות ביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי דוח                        140

 

 

. זאת, לעומת 2010בשנת  48%-כהוא  אנשים עם מוגבלותשיעור התעסוקה של  .ג
 . 64-20 גילאיבקרב כלל האוכלוסייה  74%-כ

בקרב אנשים עם מוגבלות שמפריעה מאד,  32%-כשיעור התעסוקה עומד על  .ד
 ם מוגבלות מפריעה. בקרב אנשים ע 55%-כו

 . 13.3%-כשיעור האבטלה של אנשים עם  מוגבלות הוא  .ה

 העבודה בגילי אנשים עם מוגבלות 210,000-מ למעלה חיים בישראלנציין גם כי 
-כ על עומד לקצבה יםהזכא בקרב התעסוקה שיעורי .כללית נכות לקצבת הזכאים

 .במשק הממוצע מחצית מהשכר מעל משתכרים מאות כמה רק מתוכםו 10%

בכוח העבודה בקרב אנשים   השתתפות-: שיעורי התעסוקה, האבטלה ואי15לוח 
 , לפי חומרת המוגבלות2010בשנת   64-20גילאי עם מוגבלות 

 
סה"כ עם 

 מוגבלות
 מוגבלות 

 מפריעה מאוד
מוגבלות 

 מפריעה
סה"כ ללא 

 מוגבלות
 2,804 437 269 785 סה"כ (אלפים)

 74.1 54.8 31.8 48.1 שיעור תעסוקה

 5.4 12.1 17.9 13.3 שיעור אבטלה

שיעור שאינם משתתפים 
 21.7 37.7 61.3 44.5 בכוח העבודה

 ממוצע שכר ברוטו 
 8,201 6,576 4,950 6,361 )ח"לחודש (ש

מקור: עיבודים מיוחדים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 
 .הלסטטיסטיק לסקר החברתי של הלשכה המרכזית

 

להלן יוצגו ההתפתחויות המרכזיות בנושא עידוד תעסוקת אנשים עם מוגבלות 

העבודה. חלק מהצעדים וההתפתחויות בנושא עידוד תעסוקת אנשים ושילובם בשוק 

עם מוגבלות נוגעים למשרד ממשלתי יחיד, וחלקם נוגעים למספר משרדים. יש 

כת העוסקת בשיקום בעלי מוגבלויות לראות את הדבר על רקע הפיצול שקיים במער

ועידוד העסקתם, כאשר בין הגופים אשר עוסקים בנושא ניתן למנות את אגף 

השיקום בביטוח הלאומי, אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות, מספר אגפים במשרד 

משרד ( הרווחה (שיקום, פיגור) ומספר גופים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

   .התמ"ת)

מגזריים ולאחר מכן נתייחס לפעילות -ארגוניים ובין-תחילה נתייחס לנושאים בין

 המשרדים הרלוונטיים, כל אחד בתחומו.  
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 מגזרית-ארגונית ובין-פעילויות בין. 1
 מגזרית הן:-ארגונית והבין-התפתחויות חשובות בפעילות הבין 6

בוועדה  .2008בשנת  הוועדה הממשלתית ליישום המלצות ועדת לרוןהקמת  .א

ליישום המלצות לרון, בראשות מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

, החינוך והאוצר, תמ"תהמוסד לביטוח לאומי, משרדי הבריאות, הגם חברים 

מטה מאבק הנכים ונציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. 

לרון  הוועדה משמשת כמסגרת למעקב שוטף אחר ההתקדמות ביישום חוק

 ולתיאום בין הגורמים השונים.

מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות" בשנת -הקמת "השותפות הבין .ב

השותפות שמה לה למטרה לפעול להגדלת שיעור המועסקים מקרב   .2010

האנשים עם מוגבלות, לשיפור מגוון ואיכות תעסוקתם, להסרת חסמים 

מרכזיים בקרב מעסיקים ואנשים עם מוגבלות, ולשינוי עמדות בקרב הציבור 

 הרחב, המעסיקים ואנשים עם מוגבלות בנוגע לאפשרות העסקתם. 

שהוקמה ביוזמתו של מר רענן דינור, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשותפות זו,       

שעבר, חברו נציגי הממשלה, התאחדות התעשיינים, הסתדרות העובדים, ל

, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ארגוני הנכים

 ישראל אשר מרכז את פעילותה של השותפות. -וג'וינט

מגזריים שהכינו הצעות -ות ריכזה צוותי עבודה ביןכחלק מעבודתה, השותפ      

של ניירות רקע  העבודת הצוותים התבססה על סדר. לקידום המטרות האלו

אשר סקרו את הניסיון בעולם ואת הניסיון הישראלי לגבי אסטרטגיות שונות 

. עבודת הצוותים וחומרי הרקע אנשים עם מוגבלותשל קידום תעסוקת 

מגזרית לקידום -"השותפות הבין בשם: 2011ף שנת פורסמו בספר שיצא בסו

נחתמה  2011בדצמבר  מגזרי".-תעסוקת אנשים עם מוגבלות: תהליך תכנון בין

מגזרית לקידום תעסוקת אנשים -אמנת השותפות הבין"במעמד נשיא המדינה 

 ידי נציגי כל המגזרים במסגרת השותפות. -" אשר גובשה עלעם מוגבלות

החלה השותפות בתכנון הקמת מאגר דורשי עבודה ייעודי  2012במהלך שנת       

בכך, למצוא לאנשים עם מוגבלות. מטרתו היא להקל על מעבידים שמעוניינים 

 .עובדים עם מוגבלות המתאימים לצרכיהם

 ידי-לעהפורום הוקם  .2010בשנת  הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקההקמת  .ג

אומי, לביטוח ובהם המוסד לשורת גופים מהמגזר הציבורי, העסקי והשלישי 
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ישראל וארגוני המגזר -ג'וינט תבת, המרכז להכשרה מקצועית -בית לוינשטיין 

טק קריירה, מטה מאבק הנכים, מרכז יהודי ערבי  ,בעצמי, קו משווההשלישי 

 לקדם במטרה הוקם הפורום. 2000ציונות ו לפיתוח כלכלי, סיכוי, עולים ביחד

 על וידע כליםלהם  לתתבכדי ו, מעסיקים בקרב המגוונת התעסוקה מימוש את

  .בתעסוקה גיוון של החברתית והנחיצות הכלכלית הכדאיות

 ושיעור העבודה בכוח ההשתתפות שיעור הגדלת על 4193 ממשלה החלטת .ד

 במסגרת זאת, הממשלה החליטה על שורת צעדים .2012 מינואר התעסוקה

תקנים  300מוגבלות. בהן: הקצאת נועדו לקדם את תעסוקת האנשים עם ש

הקמת מרכזי  ;אזרחי של אנשים עם מוגבלות-נוספים עבור שירות לאומי

 למסלולי משאבים הקצאת ;לאנשים עם מוגבלותתעסוקתי ייעודיים  הכוון

אנשים עם מוגבלות בשירות הקצאת משרות ייעודיות ל ;למעסיקים תעסוקה

הבטחת רצף  ;לבני נוער להכנה לעולם העבודה תכניותקידום  ;המדינה

פירוט . נתמכת בשוק הפתוח תעסוקתי למעבר מתעסוקה מוגנת לתעסוקה

נוסף על התפתחויות אלה יובא בהמשך, בהתאם לתחומי האחריות 

 המשרדיים. 

יזם המטה לשילוב  2010בשנת  .הציבורי במגזר מוגבלות עם אנשים שילוב .ה

בלות, בשיתוף משרד הבריאות ומשרד הרווחה והשירותים מוגאנשים עם 

החברתיים, תכנית כלל ממשלתית לשילוב עובדים עם מוגבלות במשרדי 

במסגרת התכנית, פירסם מינהל הרכש הממשלתי מכרז מרכזי  ממשלה.

 לאספקת שירותים שיבוצעו על ידי אנשים עם מוגבלות עבור משרדי הממשלה. 

 תפעולו בתחום לו הנדרש שירות כל לרכוש משרד לכל נועד לאפשר המכרז      
 שירותים במתן מתמחים אשר במכרז הזוכים הגופים באמצעות, השוטף
 ידי על מתבצע השירות .ולמעסיקיהם מוגבלות עם לאנשים תעסוקה תומכי
 .במכרז הזוכים מצד מקצועיים והדרכה ליווי כדי תוך ,מוגבלות עם אנשים
 טרם שהועסקו מוגבלות עם אנשים של עבודתם את יאפשר להסדיר גם המכרז

 .מספקים לא ובתנאים זמניים בהסדרים שירות כנותני פרסומו

 מוגבלות עם האנשים מספר הגדלת הן התכנית של המרכזיות המטרות      

 חדשים תפקידים מגוון ויצירת הממשלתית העבודה בסביבת המועסקים

 ליצור התכנית מבקשת, בנוסף. הציבורי במגזר מוגבלות עם אנשים לתעסוקת

 עם אנשים להעסקת הקשור בכל הציבורי במגזר הארגונית בתרבות שינוי

 רחבה חשיפה גם תאפשר התכנית. עבורם העבודה סביבת והנגשת מוגבלות
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עובדי הממשלה, לפעילותם  של, כמו גם השירות מקבלהציבור  של יותר

 ועבודתם הטובה של אנשים עם מוגבלות. 

אנשים  120-כהשתלבו בעבודה במסגרת המכרז  2011נובמבר -ינואר בחודשים      

 80%-כנוספים נמצאים בתהליכי השמה מתקדמים.  30-כמוגבלות ועם 

 מהעובדים שהושמו מרוויחים שכר הגבוה משכר המינימום.  

לפיה הממשלה  4268התקבלה החלטת ממשלה  2012כי בפברואר  לציין יש      

עידוד  -תיקון תתמוך בהצעת חוק פרטית לתיקון חוק חובת המכרזים (

), כך שתינתן העדפה במכרזים ממשלתיים לנותני מוגבלות עם העסקת עובדים

שירותים המעסיקים אנשים עם מוגבלות. המשך חקיקת החוק ייעשה בתיאום 

 שלה הרלוונטיים.עם משרדי הממ

, נערכים מאמצים לשילוב אנשים עם מוגבלות גם באופן ישיר בשירות לכך נוסף     

בלבד מכלל העובדים. במסגרת החלטת  2.5%-כהמדינה, בו הם מהווים 

 בשירותמשרות ייעודיות  45הוחלט להקצות  2012מינואר  4193ממשלה 

נציבות שירות המדינה  .2013-2012המדינה עבור אנשים עם מוגבלות בשנים 

לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ידווחו  ונציבות שוויון זכויות

 השונים. לממשלה אחת לשנה על הקצאת התקנים ושילובם במשרדי הממשלה

, תוקן פרק 2010 בשנת תיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. .ו

 שנטל, כך 1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חהתעסוקה בחוק 

  73F74.הוחמר, מוגבלות עם עובד הפלה לא כי להראות מעביד על המוטל ההוכחה

 המוסד לביטוח לאומי. 2
 109נכנס לתוקף תיקון  2009באוגוסט כחלק מרכזי ביישום המלצות ועדת לרון, 

ינוי משמעותי בעידוד התעסוקה אשר מהווה ש ,לחוק הביטוח הלאומי ("חוק לרון")

מקבלי  להם זכאיםתיקון זה נועד לשפר את התנאים . אנשים עם מוגבלותבקרב 

קצבת נכות היוצאים לעבוד, מתוך כוונה לשפר את איכות חייהם, לשלבם בחברה 

ולשפר את תדמיתם בעיני הציבור. השינוי העיקרי שחולל התיקון היה להבטיח כי 

  .הסכום הכולל שמתקבל מעבודה ומקצבה יהיה תמיד גבוה מסכום הקצבה בלבד

                                                      
. 7.7.10מיום  15בתיקון מס'  הוסףאשר , עבודהב(ג) לחוק שוויון ההזדמנויות 9 סעיף 74

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  13הסעיף חל על חוק שוויון זכויות מכוח סעיף 
 מוגבלות, כפי שתוקן בתיקון הנ"ל.  
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פרסום , החל תהליך של יידוע האוכלוסייה, שכלל עם כניסת התיקון לחוק לתוקף

מכתבים למבוטחים משלוח , מידעעלון פרסום בעיתונות, הסבר באתר האינטרנט, 

. הנתונים על עצם הניצול של האפשרויות החדשות שונים םהרצאות לגורמי ומתן

מקבלי קצבת נכות אשר ניצלו את האפשרויות  1,540-כמצביעים על גידול מ

  .2011בשנת  3,490-כל 2010ת התיקון לחוק בשנת החדשות תח

עם זאת, אין ספק שיש אכזבה ממידת הניצול, ובהתאם לכך נוקט המוסד לביטוח 

למבוטחים  'מכתבי בחירהלאומי במספר פעולות להגברת הניצול כמו שליחת '

תנאי החוק וההזדמנות להגדלת ההכנסה ולהשתלבות בעבודה וכן  מוסבריםשבהם 

 .החוקיישום אות למבוטחים שנדחו לפני תחילת זכ חידוש

-היישום של החוק מלווה במחקר מקיף שמבוצע, בהזמנת המוסד לביטוח לאומי, על

 מכון ברוקדייל. בשלב הראשון של המחקר נעשה סקר ארצי-ג'וינט-ידי מאיירס

(אשר אותרו בסקר סינון ארצי  בקרב מדגם מייצג של האנשים עם מוגבלות בישראל

. הסקר כולל מדידה של המצב 2010 מארסל 2009בתקופה שבין יולי  מקדים)

). כמו baselineלפני החלת החוק כנקודת ייחוס (של אנשים עם מוגבלות התעסוקתי 

חסמים לתעסוקה ובוחן את העזרה הדרושה לצורך שילובם כן, הוא בודק לראשונה 

הסקר ממצאי המסכם את  דוחתי מועסקים בעבודה. של בעלי מוגבלויות בל

 יתפרסם בקרוב. 

במסגרת השלב השני במחקר, מתבצעת כיום פעולה על מנת ללמוד יותר לעומק את 

הסיבות לחוסר הניצול של האפשרויות החדשות שנפתחו תחת התיקון לחוק. לצורך 

נם עובדים כך מתקיימות קבוצות מיקוד עם קבוצות שונות של מקבלי קיצבה שאי

 דוחוראיונות עומק עם מקבלי קיצבה אשר מנצלים את התיקון לחוק ועובדים. 

 מסכם בנושא זה יושלם בחודשים הקרובים. 

נציין בהקשר זה, כי מספר מקבלי קצבת הנכות גדל בקצב מהיר במשך השנים, אך 

. שיעור הגידול 16כפי שעולה מלוח  בשנים האחרונות חלה התמתנות במגמה זו

-כל 2008-2006בשנים  4.5%-כהשנתי הממוצע של מספר מקבלי הקיצבה ירד מ

ין גבוה יותר מקצב הריבוי י. עם זאת, קצב גידול זה עד2011-2009בשנים  3.0%

-55 גילאי, ושל האוכלוסייה 1.9%-כהעומד על  64-18 גילאיהטבעי של האוכלוסייה 

 . 2.3%-כהעומד על  64
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, 2011-2006הממוצע נשארה די יציבה בין השנים  רמת קצבת הנכות כאחוז מהשכר

 2008-2006-ב 5.0%-כהתמתן מ בתשלומי ענף הנכותהשנתי . הגידול 32.5%בסביבות 

 .  2009משנת  3.5%-כל

ושיעור השינוי משנה  מקבלי קצבאות נכות כללית (בממוצע לחודש): מספר 16לוח 
 2011-2006 ,לשנה

 

 שנה מוחלטמספר  משנה לשנה שיעור השינוי
4.3 178,263 2006 

5.2 187,525 2007 

4.0 194,988 2008 

2.6 200,072 2009 

3.5 207,174 2010 

2.8 212,951 2011 

 מקור: המוסד לביטוח לאומי

, הוא הקמת מרכזי הכוון אנשים עם מוגבלותצעד נוסף שננקט לעידוד תעסוקת 

 2012מינואר  4193ממשלה  תעסוקתי ייעודיים לאוכלוסייה זו. במסגרת החלטת

הוחלט להקים מרכז הכוון תעסוקתי ראשון הייעודי לאוכלוסיית בעלי המוגבלויות. 

לצורך הפעלת המרכז יתקשר המוסד לביטוח לאומי עם מפעיל חיצוני. מרכז ההכוון 

להפעלת שני מרכזי  ומכרזים 2013הראשון יחל לפעול לפי החלטת הממשלה בשנת 

 .  2014-2013 השנים במהלךיפורסמו  הכוון נוספים לפחות

בשוק העבודה בשלבי הטיפול בעלי המוגבלויות ישאף לשלב את  מרכז ההכוון

רצונותיו. זאת, על להפוטנציאל התעסוקתי של הזכאי ו הראשוניים, בשים לב למיצוי

שיקומי מרכזי וכי באמצעות ליווי ותמיכה  יסוד ההנחה כי התעסוקה היא כלי

יעדי השיקום והתעסוקה באופן  מקום העבודה ניתן להשיג את מתאימים במסגרת

  .המיטבי

 בהקמת מרכזי ההכוון ובהתוויית אופי פעילותם שותפים כל המשרדים הממשלתיים

משרד , והשירותים החברתיים הרווחה, משרד המוסד לביטוח לאומי :הנוגעים בדבר

. זאת האוצרמשרד והבריאות משרד  ,(משרד התמ"ת) התעשייה, המסחר והתעסוקה

כחלק מהשאיפה לשלב את כלל השירותים הרלוונטיים לתעסוקת אנשים עם 

המרכז ישתמש, ככל האפשר, בתשתיות פיזיות מוגבלות תחת גג אחד במרכז ההכוון. 

 .הממשלה השונים קיימות במשרדיהובתשתיות מקצועיות 
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באמצעות אגף גם  אנשים עם מוגבלותהמוסד לביטוח לאומי פועל לעידוד תעסוקת 

 בשוק העבודה בעלי מוגבלויות שילוב לשם מקצועי השיקום. האגף עוסק בשיקום
 שנפגעו כאלה או חסרים, וכשרים מיומנויות לפיתוח הדגש ניתן במיוחד הפתוח.

 בעקבות הנכות.

, 13,200-כל 11,200-כמ 2009-2006מספר המסיימים טיפול שיקומי עלה בין השנים 

משתקמים שסיימו . 2011בשנת  12,000-כ, ואז ירד ל14,000-כל 2010וגדל בשנת 

-, שיעורם עלה  ל2006בשנת  מסך מקבלי קצבת נכות 6.2%-כ היווטיפול שיקומי 

 . 2011בשנת  5.7%-כוירד ל 2010בשנת  6.7%

 (משרד התמ"ת) משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. 3
מתבצעת  מוגבלות אנשים עםבנושא עידוד תעסוקת  משרד התמ"תהפעילות של 

(להלן: המטה) שהוקם  המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודהבמסגרת 

השנים האחרונות. להלן נציג את יעדי המטה  3-ופועל באופן נרחב יותר ב 2005בשנת 

. לאחר מכן נציג את ההתפתחויות המרכזיות בעבודת המטה בשנים 2020לשנת 

 האחרונות ופעולות הנמצאות בשלבי תכנון, גיבוש ואישור. 

 :2020נקבעו למטה מספר יעדים לשנת  2010בשנת 

 .55%-ל 48%-מהעלאת שיעור התעסוקה  .א

 . 13%-ל 7%-מהגדלת שיעור העובדים מקרב מקבלי קצבאות נכות  .ב

  15,000-להיום  7,500-מהכפלת מספר המעסיקים של אנשים עם מוגבלות  .ג

 עובדים עם מוגבלות מהמפעלים המוגנים אל השוק החופשי. 4,000-כניוד  .ד

 .20%-למוגבלות  הגדלת שיעור ההעסקה העצמית בקרב אנשים עם .ה

 משרות איכותיות לאנשים עם מוגבלות. 1,000-כתוספת של  .ו

העמקת הפעילות להגברת המודעות של האוכלוסייה בכלל ושל המעסיקים  .ז
בפרט לנושא התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, החשיבות של נושא זה 

 והיתרונות. 

 האחרונות בשנים המטה בתכניות מרכזיות התפתחויות 3.1
ההתפתחויות המרכזיות  .השנים האחרונות הגביר המטה את פעילותובשלוש 

  .ידי יפורטו להלן-בפעילות המטה והתכניות המרכזיות המופעלות על
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 מוגבלות עם לעובד העבודה במקום התאמות במימון המדינה השתתפות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), 

מאפשרות למעסיק של עובד עם מוגבלות, או מעסיק שעתיד לקלוט  2006-התשס"ו

אדם עם מוגבלות בעבודה, לפנות למטה בבקשה כי המדינה תשתתף במימון 

עקב מוגבלותו, צרכיו ומאפייניו. התאמות הנדרשות בסביבת העבודה של העובד, 

התקנות  זאת כדי שיוכל לבצע את תפקידו ולתפקד במקום העבודה ככלל העובדים.

הכרוכות בהתאמת סביבת העבודה מפחיתות למעשה את העלויות של המעסיק 

  לעלויות התעסוקה של עובדים ללא מוגבלות.בשאיפה להשוואתן לעובד עם מוגבלות 

את תהליך היישום וההטמעה של התקנות ליוותה ועדת היגוי שחברים בה נציגי 

ריאות, המוסד לביטוח המטה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הב

לאומי, נציגי חברת הניהול (המטפלת בפן הטכני והמינהלי של טיפול בבקשות 

 ותשלום למעסיקים), נציגי האקדמיה ומומחים בנושא.

בקשות  106אושרו  2011היקף ניצול התקנות גדל מאוד בשנים האחרונות. בשנת 

התאמות  30לביצוע בקשות  26התאמות בסביבת העבודה לעומת  129לביצוע של 

 ח"ש אלף 360-כ. עלות השתתפות המדינה במימון ההתאמות עלתה מ2009בשנת 

.2011בשנת  ח"ש מיליון 3.2-כל 2009בשנת  74F

75  

 מסלול תעסוקה לאנשים עם מוגבלות
תכנית 'מסלול תעסוקה' לעידוד קליטת עובדים מקרב אוכלוסיות ששיעור 

משרד בידי מרכז ההשקעות -והיא מופעלת על 2009השתתפותן נמוך החלה בשנת 

 שונים עסקים בין סיוע כספישל  תחרותית הקצאה. התכנית כוללת התמ"ת

 השתתפותשל  תמריץ מקבלים בהקצאה הזוכים כאשרהמשתתפים בתחרות, 

 חודשים. 30למשך  המסלולבמסגרת  המועסק עובד של העבודה שכר בעלות המדינה

 ההקצאה נעשית במספר סבבים במהלכה של שנת תקציב.

התעסוקה במסלול  יזם המטה, בשיתוף מרכז ההשקעות, שינוי 2010שנת  סוףב

למעסיקים המעוניינים לשלב בעסקיהם אנשים  ולהתאימו ועל מנת להגמישהכללי 

 בלות. עם מוג

                                                      
חלק מהבקשות הן להתאמות עבור יותר מעובד אחד.  החלוקה לשנים נעשתה לפי   75

 מועד הגשת הבקשה.
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נועד לעודד מעסיקים  תעסוקההמסלול בכל הקשור להעסקת עובדים עם מוגבלות, 

ובכך להגדיל את באמצעות התמריץ הכספי  בעסקיהםלשלב אנשים עם מוגבלות 

בשוק העבודה להגביר את שילובם , ההזדמנויות העומדות בפני אנשים עם מוגבלות

 ולהגדיל את כדאיות העסקתם. 

על במקביל לשאר כלי המטה, דבר המאפשר למעסיקים להגיש מסלול התעסוקה פו

בקשה במסגרת המסלול ובמקביל להיות זכאים להשתתפות המדינה במימון 

  התאמות במקום העבודה עבור אותם עובדים.

 5.5עובדים עם מוגבלות בעלות של  155בקשות להעסקה של  28אושרו  2011 בשנת

  75F76.ח"שמיליון 

 עבודה  במקומות מוגבלות עם עובדים ושדרוג מיטבית קליטה

 את הולמים שאינם עבודה במקומות נקלטים מוגבלות עם אנשים רבות פעמים

 ונשארים העבודה במקום להתקדם זוכים אינם הם, כן כמו. ויכולותיהם כישוריהם

  .תעסוקתי אופק כל ללא תפקיד באותו רבות שנים במשך לעבוד

 המתאימים התמיכה מקורות של חיזוק המגמה וגוברת הולכת האחרונות בשנים
 במשך מתאימה תמיכה הענקת כי . מגמה זו נובעת מההנחהמוגבלות עם לאנשים

   המוגבלות. עם העובד של התפקוד את משמעותית במידה תשפר ממושך זמן פרק

 ושדרוג מיטבית התכנית לקליטה את 2010כחלק ממגמה זו יזם המטה בשנת 

מטרת התכניות היא מימוש ומיצוי יכולותיו  עבודה. במקומות מוגבלות עם עובדים

 התעסוקתיות של העובד, תוך שיפור רווחתו האישית והכלכלית. 

 התכנית מתבססת על שני מישורי פעילות מקבילים: 

הכנת תכנית שדרוג מכוונת ומותאמת לדרישות  טרום הכניסה לעבודה: .א

התאמות  העובד בכלים שלתעסוקה וכן ליווי ההמעסיק הפוטנציאלי טרום 

 בשלבי העבודה הראשוניים. וחניכה

במטרה סיוע לאנשים עם מוגבלות שכבר מועסקים  מפעלית:-הכשרה פנים .ב

 לשדרג את מעמדם  במקום העבודה. 

                                                      
 חודשים.  30העלות הכספית מתייחסת להקצאה עתידית למשך   76
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מעסיקים נוספים  14אנשים עם מוגבלות.  90-כמעסיקים ו 7 בתכנית השתתפו עד כה

 נמצאים בשלבים שונים של הצטרפות לתהליך.

 קביעת שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת

תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), 

מאפשרות לאדם עם מוגבלות, . התקנות 2007נכנסו לתוקף באוגוסט  2002-התשס"ב

קבע לו שכר יקש כי ישכר נמוך משכר המינימום, לבאשר משתכר או צפוי להשתכר 

גובה השכר המותאם נקבע באמצעות  ליכולת העבודה שלו בפועל. המותאםעבודה 

אבחון לקביעת יכולת העבודה של העובד, בהשוואה לעובד ללא מוגבלות בתפקיד 

 דומה. 

אבחונים המטה מטפל בבקשות לקביעת שכר מינימום מותאם ובמסגרת זאת מבצע 

 של אנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת.לקביעת הערכת יכולת העבודה 

 . 2009אבחונים בשנת  855אבחונים לעומת  880בוצעו  2011בשנת 

 פעולות הנמצאות בשלבי תכנון, גיבוש ואישור 3.2
 מעבר לתכניות שכבר מפעיל המטה, מגובשות במטה תכניות וכיווני פעולה נוספים. 

 מרכזי תמיכה במעסיקים

בימים אלה מקודמת התכנית להקמת מרכזי ליווי למעסיקים של אנשים עם 

מוגבלות, אשר ירכזו תחת קורת גג אחת את כל הכלים שמציע המטה לשילוב אנשים 

 עם מוגבלות בשוק העבודה. 

באמצעות המרכזים יוכלו המעסיקים לקבל מידע, סיוע במילוי טפסים לקבלת 

 ותיושם תיבנהבמסגרתו שוכן ליווי ארוך טווח  מענקים, ייעוץ על ידי אנשי מקצוע

 תכנית מותאמת לעסק על ידי מנהל תיק מקצועי.

מרכזים ברחבי הארץ צפוי להסתיים בשבועות  3מכרז לבחירת ספקים להקמת 

 מעסיקים.  750-כהקרובים. כל מרכז צפוי להעניק שירותים ל

 למידה לקויות עם לאנשים מרכזים הקמת

. בעבודה רז להקמת מרכזים להכשרת והשמת לקויי למידהלאחרונה הסתיים מכ

המרכזים ייתנו מענה לאקדמאים ולבוגרי הכשרה מקצועית בעלי לקויי למידה. 

 והפעלתם תהיה במתכונת של "הכל תחת קורת גג אחת", כאשר המרכזים יופעל

מרכזי התמיכה בסטודנטים בעלי לקויות למידה אשר מצויים  70-כבצמידות ל

 המוסדות להשכלה גבוהה.במרבית 
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 קידום הצעת חוק "תעסוקה מעברית"

נועדה לשמש שלב מעבר מעבודה במסגרות תעסוקה  "תעסוקה מעברית"תכנית ה

-מוגנות (מפעל מוגן, מרכז תעסוקה, מועדון תעסוקתי, מית"ל), או ממצב של אי

שכר  מעביד,-עבודה, לעבודה בשוק חופשי בתנאי עבודה המקובלים בחוק (יחסי עובד

כת בשוק החופשי, עבודה נתמב מועסקמשתקם ה, זהמצב ביניים בלפי חוק וכדומה). 

 .מעביד-אך עדיין איננו מקיים יחסי עובד

תוך חופשי, ההעבודה בתכנית תעסוקה מעברית מתקיימת במקומות עבודה בשוק 

בסיום תכנית  .ארגון שיקומי (רכז השמה, מדריך וכדומה)ידי -המשתתף עלליווי 

אם אכן המשתתף רוצה להשתלב בעבודה בשוק החופשי ואם התעסוקה המעברית, 

רגילה או שיקומי לחיפוש עבודה הארגון ההוא מתאים ומוכן, הוא מתקדם בסיוע 

 נתמכת.

בישראל, בשיתוף עם משרד  המטה פועל להסדיר את תחום התעסוקה המעברית

הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות. לצורך כך פועלת מאז נובמבר 

ועדה בין משרדית. בשלב הראשון לפעילות הוועדה, בוצעו סקירה ומיפוי של כל  2010

ממצאי הסקירה ל בהתאםתכניות התעסוקה המעבריות הפועלות בישראל כיום. 

 החוק להסדרה של התעסוקה המעברית. הצעת  חשל נוס הכינה טיוטההוועדה 

עיקרי החוק שנכתבו הועברו לגורמים בעלי עניין לקבלת תגובות והערות בחודש 

משרד מחלקה המשפטית של ידי ה-כעת מנוסחת הצעת החוק על. 2011דצמבר 

 .התמ"ת

 ילדים בקרב מוגבלות עם לאנשים המודעות להגברת תכנית

המטה ועמותת "בית איזי שפירא" מפתחים תכנית לשינוי עמדות בקרב ילדים 

. התכנית מבוססת על וכלפי השתתפותם בשוק העבודהכלפי אנשים עם מוגבלות 

כלפי השונה בקרב  תכי על ידי הטמעת עמדות של סובלנות וסולידריוה  תפיסה

ותו להכיל את ירגיש שמחויבותו ואחריכך שהוא הילדים, נשפיע על הדור הבא 

 . בכלל ובשוק העבודה בפרט השונה בחברה

של ארבעה מפגשים  הסדנמתגבש הפיילוט להפעלת התכנית, שיכלול  הבימים אל

בני גם בקרב  תופעלוהתכנית  תוטמעכיתות בבתי ספר יסודיים. בהמשך  30-בכ

 נוער.
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 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 4
 .במשרד המשפטים 2000בשנת  הוקמהשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  נציבות

פועלת למניעת אפליה ולקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה הנציבות 

תעסוקה,  וביניהם הישראלית, כאזרחים שווי זכויות וחובות במגוון תחומי החיים

גישות למקומות ציבוריים ונ דיור, חינוך, שיקום, בטחון סוציאלי,  תרבות ופנאי

, יוצרת הנציבות לשם השגת מטרות אלויש לציין כי לעיתים, . ושירותים ציבוריים

בממשלה, ברשויות המקומיות,  -שיתופי פעולה עם גורמים רלוונטיים בכל המגזרים 

משרדיות -. הנציבות מעורבת גם בכלל הפעולות הביןבמגזר הפרטי ובמגזר השלישי

  שתוארו קודם לכן.

את  בין היתרת ופעילותה של הנציבות בתחום התעסוקה כוללהתפתחויות ב

 :הנושאים שלהלן

על פי החלטת ממשלה  .קידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה .א

שתפקידו ממונה שוויון למנות  מחוייבמשרד ממשלתי  כל 2003מנובמבר  1073

יישום לאפליה בתעסוקה ולמניעת לפעול והשילוב ו השוויוןעקרונות לקדם את 

מקיימת מעקב אחר יישום החלטה זו הנציבות  עקרונות ההעדפה המתקנת.

מקיימת קשר ישיר עם ממוני השוויון במשרדים בידי משרדי הממשלה, 

  עמם.הדרכה ועדכון  ועורכת מפגשי

 הנציבות עלון מידע בנושא זכויות בתעסוקהפירסמה  2011 בחודש יוליבנוסף, 

 המשכורתתלוש נשלח לכל עובדי המדינה יחד עם עלון זה  המדינה.עבור עובדי 

. בין הזכויות שנסקרו היו העדפה מתקנת לאנשים עם מוגבלות חמורה החודשי

כאמור וזכאות עובד עם מוגבלות, לרבות מוגבלות שאינה חמורה, להתאמות 

 בעבודה ובהליכי מיון כגון בחינות ומכרזים. 

והלשכה  נציבות שירות המדינהשל  דוחעלת לקדם פו כמו כן, הנציבות      

, מוגבלות בשירות המדינהעם על שיעור המועסקים המרכזית לסטטיסטיקה, 

 נמצא בשלבי כתיבה.  דוחוה

לרון לעידוד  דוחכחלק מיישום  פיילוט להעדפה במכרזים ממשלתיים. .ב

במשרד האוצר פיילוט  החשב הכלליתעסוקת אנשים עם מוגבלות, מוביל אגף 

לעידוד תעסוקת אנשים עם מוגבלות, באמצעות העדפה מתקנת במכרזים 

 לפיילוט שותפים,ממשלתיים לנותני שירותים המעסיקים אנשים עם מוגבלות. 

משרד המשפטים באמצעות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד 

בכל משרד  ;טוח לאומימשרד הבריאות והמוסד לבי ,התמ"ת, משרד הרווחה
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מתבצע לפחות מכרז אחד. לאחר סיום שלב המכרזים הניסיוניים יתבצע ניתוח 

התהליכים והתוצאות מתוך כוונה להמליץ על חקיקת תיקון לחוק חובת 

 ). 4268המכרזים ברוח זו, כפי שצוין קודם לכן (החלטת ממשלה 

. ית מוגנתהצעת חוק זכויות המועסקים במסגרות תעסוקה שיקומקידום  .ג

נועד להסדיר את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות במסגרות חוק ה

תעסוקתיות שיקומיות, וכן להגדיר את ההליך הנדרש לפתיחה ולהפעלה של 

מטרתה של מסגרת שלפיה ת מסוג זה. ההצעה מושתתת על התפיסה ומסגר

-ןביהמיומנויות התעסוקתיות, את ה תעסוקה שיקומית היא לפתח או לשחזר

קהילתיות, תוך התקדמות מדורגת, לקראת השתלבות בשוק הואישיות 

להבהיר  למשל, ,נועד להסדיר את מגוון הנושאים, כמוחוק ה העבודה החופשי.

 הצעת החוק הופצה זכויותיהם הסוציאליות של המשתקמים. ןומהמהו שכרם 

 . , לקבלת הערותהרלוונטיים לנושאלמשרדי הממשלה ולגורמים אחרים 

תעסוקה מהוות חלק הפניות בנושא . בפניות ציבור בתחום התעסוקה טיפול .ד

 2011גדול מהפניות ליחידה המשפטית לפניות הציבור של הנציבות. בשנת 

פניות בנושא  210קודמת, והתקבלו הכמעט הוכפל מספרן יחסית לשנה 

, לעומת )הכל-בסך שונות זכויותו יהיפלאמי פניות בתחו 612 תעסוקה (מתוך

ת ת אהדריכה הנציבובחלק מהפניות  יות בנושא זה בשנה שעברה.פנ 115

במקרים  ;במקום העבודה הםלממש את זכויותי והנחתה אותם כיצדעובדים ה

עובדים  אודות זכויותעל מידע עדפה מתקנת וניתן אחרים ניתן ייעוץ בנושא ה

 עם מוגבלות.

 נציבותה .ולבתי המשפט בתחום התעסוקה לפרקליטותהגשת עמדות  .ה

נגד משרדי  ותהמוגשעתירות בהפרקליטות בתביעות ומעורבת בגיבוש עמדת 

מציגה הנציבות בעמדותיה על זכויות אנשים עם מוגבלות.  ותממשלה והמשליכ

זכות המבטיחה שוויון זכויות, העדפה מתקנת,  ,את הפרשנות הראויה לדעתה

ועוד. כן מתבקשת הנציבות מעת לעת למסור  זכות לשילוב בקהילהלנגישות, 

עמדתה לבתי הדין לעבודה בתיקים המתנהלים בין עובדים למעבידים פרטיים. 

בנושא  עמדותשמונה  ודנ, 2011עמדות שהגישה הנציבות בשנת ה 17מבין 

 .התעסוקה

 הרווחה והשירותים החברתיים משרד. 5
גם אנשים שנולדו עם  ןבה של אוכלוסיות רבות, ןלרווחתמשרד הרווחה אחראי 

  נפגעו במהלך חייהם.שמוגבלויות או 
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חלק מהאנשים נדרשים רק  מוקד חשוב בעבודת המשרד הוא שיקום ותעסוקה.

להנגשה של אפשרויות תעסוקה על מנת שיוכלו להיות מועסקים ולהשתכר בשוק 

 העבודה הפתוח. חלק אחר, יזדקק להגנה וסיוע לזמן ממושך, ולא יוכל להיות

יש אנשים רבים בטווח רחב של  מועסק באופן עצמאי לעולם. בין שני קצוות אלו

 אפשרויות שיקומיות של יכולות תעסוקתיות.

של אנשים  ותוכלכלי ותתעסוקתי ושאיפותמיצוי יכולות משרד הרווחה פועל לצורך 

בשנים  ובשוק העבודה הפתוח. בקהילה המיטבי שילובםתוך עם מוגבלות, 

 .בעבודה אנשים עם מוגבלותהאחרונות פועל המשרד לחיזוק תרומתו לשילוב 

-הקמת שירות חדש באגף השיקום המכונה 'השירות לשיקום מקצועיצעד חשוב הוא 

 דגש תוך מוגבלות עם לאנשים תעסוקה תעסוקתי'. השירות מתמקד בפיתוח שירותי

הפתוח עם ליווי  בשוק השמהו תעסוקתית מסוגלות פיתוח, העבודה לעולם הכנה על

 בעת הצורך.

הרצף מתחיל עם תכניות מעבר  .קידום עקרון הרצף התעסוקתיצעד חשוב נוסף הוא 

לבני נוער מבית הספר לעולם העבודה, ממשיך עם עבודה נתמכת בשוק הפתוח ועד 

ים רכיבלעבודה מוגנת עבור אלו שאינם יכולים להשתלב בשוק הפתוח. יש מספר 

 קרון זה:ילמימוש עמרכזיים 

: כיום מתפתחת התייחסות רחבה תכניות מעבר מבית הספר לעולם העבודה .א

ורב ממדית בתכנון תכניות המעבר מבית הספר לעולם העבודה ובהערכתן, תוך 

ההתמקדות בצרכי היחיד ורצונותיו, תפיסות במשפחתו וגורמים נוספים. 

וללת מגוון רחב של ההתייחסות אינה מצטמצמת רק לתחום התעסוקה, אלא כ

 ים ותחומי חיים. רכיב

 בשיתוף משרד החינוך למעבר מבית הספר לעולם העבודה מופעלתתכנית ה      

ונמצאת בפיתוח מואץ, לאחר שסיימה את שלב הפיילוט. היא מתייחסת 

פיתוח קריירה, תהליכי למידה ורכישת כישורים. התכנית  כמולנושאים 

חושפת בפני בני הנוער את האפשרויות שיעמדו בפניהם לאחר סיום בית הספר 

  ומבוססת על פיתוח יכולת הבחירה של בני הנוער לקראת עצמאות.

והיא מיועדת להרחבה לכלל בני הנוער עם בני נוער  500-כבתכנית משתתפים       

  .2012מינואר  4193בישראל במסגרת החלטת ממשלה  מוגבלות

כוללת הכנה לשירות, וליווי  תכניתה :אזרחי-לשילוב בשירות לאומי תכנית .ב

 300, יתווספו 2012מינואר  4193בעת השירות. כאמור, לפי החלטת ממשלה 
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אנשים עם התקנים יוקצו ל. אנשים עם מוגבלות שלאזרחי -לאומיתקנים 

. תהליך בכל שנה תקנים 100 ,2014-2012 באופן מדורג בשנים מוגבלות

מנהלת  פעולה בין המוסד לביטוח לאומי,בשיתוף הקליטה הראשוני יבוצע 

 והשירותים החברתיים.  אזרחי ומשרד הרווחה-השירות הלאומי

יש עניין  :צבאי בשירות מוגבלות עם צעירים לשילוב"ח" מנצ שילוב" תכנית .ג

אפשרות השירות הצבאי בפני אנשים עם מוגבלות, לשם  לפתח עוד יותר את

 מופעלת"ח מנצשילוב  תכניתחברה. תעסוקה ובנורמטיבית ב קידום השתלבות

 לבני והכנה ליווי של מעטפת אפשרתומ) 2008(לאחר פיילוט משנת  2010 משנת

בתכנית  משלב טרום הגיוס, במהלך השירות הצבאי ועד לשחרור. אלה נוער

 קבוצות נוספות ייפתחו בקרוב.  2קבוצות.  5-בבני נוער  105-כמשתתפים 

המשרד מוביל לשינוי  (מרכזי שיקום): תעסוקתי מקצועי לקידום מרכזים .ד

ידי אבחון, -על פיתוח מסוגלות תעסוקתיתהמרכזים המיועדים ל 16בפעילות 

הכשרה מקצועית, הקניית מיומנויות רכות בתעסוקה והשלמת השכלה. 

הכוונה היא להרחיב את איש מידי שנה.  4,000-כים מענה להמרכזים נותנ

מערך ההכשרות המקצועיות כך שיתאימו באופן מיטבי לתנאי השוק ויאפשרו 

השמה איכותית יותר. ההכשרות יינתנו לפני ההשמה וגם לאורך חייו 

התעסוקתיים של העובד. לצורך כך, יותאמו גם תכניות הכשרה קיימות 

 מוגבלות.  לצרכים של אנשים עם

בשנים האחרונות המשרד הפעיל מספר נסיונות על מנת  תכנית עבודה נתמכת: .ה

. הפקה מתמדת של לקחיםלגבש מודלים אפקטיביים של עבודה נתמכת, תוך 

, המשרד פיתח מודל חדש לעבודה נתמכת. עקרונות העל סמך נסיונות אל

מסלול השיקום, המודל החדש כוללים הגברת שיתוף בעל המוגבלות בקביעת 

מסלולי הכנה ליציאה לעבודה ברמות שונות של אינטנסיביות, ליווי במהלך 

העבודה ותשומות ייחודיות לשדרוג במקום העבודה. התכנית במודל החדש 

 .2012תופעל בסוף שנת 

בין ההתפתחויות בניסיון להעשיר ולגוון את אפשרויות העבודה הנתמכת ניתן       

 לציין את:

 זם למחזור פסולת אלקטרונית בשיתוף המשרד להגנת הסביבה פיתוח מי

במטרה לפתח מסלול נוסף להעסקת אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי. 

 אנשים עם מוגבלות.  50-כבמיזם משתתפים 
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  מודלים להעסקת עיוורים, חרשים וליקויי שמיעה במסגרותפיתוח 

במסגרות אלו  המופעלות על ידם דוגמת הפעלת בית קפה, תיאטרון ועוד.

 אנשים עם מוגבלות.   200-כמועסקים כיום 
 הפעלת שירות ניסיוני במוקדים טלפוניים בשירות לאזרח המופעלים על-

 אנשים עם מוגבלות.  10-כפיילוט בידי עיוורים. בשלב זה מופעל מועסקים 

להמלצות ועדת לרון היו מספר השלכות חשובות עבור משרד הרווחה בכל  גם      

. במסגרת םהושלמשרד הרווחה יש נגיעה אלי דוחמהתחומים שהופיעו באחד 

, לצורך פיתוח העבודה הנתמכת בשנה ח"שמיליון  10-כלמשרד  הוקצוזאת, 

אגף  .פיגורהלאגף   ח"שמיליון  3-כולאגף השיקום  ח"שמיליון  7-מהם כ

אנשים עם לקות  250השיקום התבקש לשלב בעבודה נתמכת , מידי שנה, 

 .אנשים לקויי למידה מורכבים 100-ואנשים עם נכות פיזית  100חושית, 

מזה שנים רבות שהמשרד מפעיל מערכת ענפה של מפעלים  מפעלים מוגנים: .ו

גף מוגנים והוא פועל לאורך השנים לשפר את איכות המסגרות הללו. כיום, א

השיקום מקדם רפורמה במפעלים המוגנים למיצוי יכולת ההשתכרות 

ולקידומו האישי של הפרט ויציאתו לעבודה בשוק החופשי. הרפורמה נמצאת 

בתעסוקה חדשניים מודלים  לקראת אישור סופי במשרד, והגשה לממשלה.

התיירותי, הביתי תעשייתי, החקלאי, מופעלים בין היתר במגזר ה מוגנתה

  האומנויות.  ובתחום

  הבריאות משרד. 6
במשרד הבריאות פועלים לקידום תעסוקה והשכלה של נכי  הנפש בריאות שירותי

 נפש. להלן פירוט ההתפתחויות בעבודת השירות בשנים האחרונות:

מוגנות ולבנות מודלים ההוחלט לצמצם את מספר המסגרות  2009בשנת  .א

של "מסגרת מוגנת חלופיים של תעסוקה בשוק הפתוח כולל המושג 

 וירטואלית" שמלווה אנשים בעבודתם במסגרת רגילה.

 –העלאת רמת ההשכלה בכל הרמותלייזום פרויקטים לקידום למידה ו .ב

מהשלמת השכלת יסוד ועד לליווי באקדמיה. מכרזים להפעלת הפרויקטים 

 אוניברסיטאות. 6-בכבר פורסמו ותהליך ליווי בהשכלה גבוהה החל כבר 

ות לקורסים מקצועיים באמצעות מאמצים ממוקדים לשילוב הרחבת הנגיש .ג

ישראל, -ג'וינט תבתנכי נפש בקורסים כלליים. הפרויקט מתבצע בשותפות עם 
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איש כבר שולבו בקורסים מקצועיים  500וגורמים נוספים.  משרד התמ"ת

 במסגרת הפרויקט. 

. ותים עם מוגבלאנשקיום שיתופי פעולה בפרויקטים עם שירותים אחרים ל .ד

ומשרד הרווחה והשירותים  משרד התמ"תבמסגרת זאת מתקיימת עבודה עם 

החברתיים במטרה לשלב נכי נפש בפרויקטים ובמסגרות המשרתות גם 

 . אנשים עם מוגבלותקבוצות אחרות של 

הגברת הפתיחות של שוק העבודה והרחבת ההיצע של מקומות עבודה לנכי  .ה

ות הקדומות כלפי נכי נפש בשוק ידי התמודדות עם הסטיגמה והדע-נפש על

העבודה. מסלול ייחודי במסגרת זו הוא העסקת נכי נפש בשירותי השיקום 

איש כבר שולבו במסלול זה, וישנה תכנית להרחיב את המספר  150-כעצמם. 

 איש במהלך השנה. 500-400-ל

ידי -במסגרת זאת, נקבעה דרישה לפיה בכל שירותי השיקום הממומנים על      

מהמועסקים יהיו נכי נפש. הפוטנציאל שניתן להגיע אליו הינו  10%שלה, הממ

מועסקים בשירותי השיקום עצמם. התכנית מתבצעת בשותפות עם  4,000-כ

 ישראל.-ג'וינט תבת

עידוד יזמות עסקית בקרב נכי נפש, בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי ועם  .ו

יזמים. כעת  150-כהכשירה שנים, ו 5ישראל. תכנית זו פועלת כבר -ג'וינט תבת

היא נכנסת לשלב חדש עם שילוב התכנית בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 

, ועם ההכנה של סילבוס חדש אשר מותאם במיוחד להכשרה במשרד התמ"ת

 ליזמות של נכי נפש.

אנשים שילוב שירות לנכי נפש במסגרת במרכזי ההכוון התעסוקתי המיודעים ל .ז

 שצפויים לקום. עם מוגבלות
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 : קביעת קריטריונים להבאת עובדים זרים 13פרק 
 ושלילת היתרים ממעסיקים אשר אינם מספקים 

 ים מינימליתנאי עבודה 

 13המלצה 
Rigorously enforce internal labour markets test and other relevant criteria before 
allowing employers to recruit workers from overseas. Reject authorisation of 
employers who violate minimum employment conditions for foreign workers 
and/or who refuse to hire available Israeli workers at minimum wage level. 

לאכוף בקפדנות מבחנים פנימיים וקריטריונים רלוונטיים אחרים בשווקי העבודה 

למעסיקים. לשלול אישורים של מעסיקים לגיוס עובדים זרים לפני מתן אישור 

ים לעובדים זרים ו/או המסרבים להעסיק מינימליאשר אינם מספקים תנאי עבודה 

 עובדים ישראלים זמינים בשכר מינימום. 

         

ישראל רואה חשיבות בצמצום מספר העובדים הזרים ברוב ענפי המשק ונוקטת 

סות להעסקת עובדים זרים בתחומים אלה. צעדים להפחתה הדרגתית של היקף המכָ 

עומדת במוקד מאמצי האכיפה של  הבטחת תנאי עבודה ראויים לעובדים זרים

מדינת ישראל בתקופה האחרונה ושלילת היתרים ממעסיקים אשר אינם מספקים 

אחד הכלים שבהם נעשה שימוש. להלן יפורטו ההתפתחויות  יאהתנאים אלה 

 המרכזיות בנושאים אלה. 

בדיקת תנאי שוק העבודה וקיום מבחן לנחיצות עובדים . 1
 זרים 

ם לעבוד בישראל בעיקר בענפי החקלאות, הבניין והסיעוד. בענפי עובדים זרים מובאי

החקלאות והבניין קובעת הממשלה מכסות להבאת עובדים זרים, לרוב בתיאום עם 

פי קריטריונים -ארגוני המעסיקים. בענף הסיעוד מתאפשרת הבאת עובדים זרים על

 ידי הממשלה. -מוסדרים ללא קביעת מכסה על

דים זרים בישראל אינה כרוכה בעמידה במבחן "שוק קבלת היתר להבאת עוב

עבודה", למעט בתחומים צרים כמו עובדים מומחים ושפים "אתניים" בענף 
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המסעדנות. בתחומים אלה קיימת למשל חובת פרסום של המשרה בעיתונות ודרך 

 יום לפחות.  30שירות התעסוקה במשך 

אשר המליצה, בין  משרדית-יןועדה ב 2011הוקמה בשנת בנוגע לעובדים פלסטינים, 

בין  חלוקה מחדש של מכסת העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל היתר, על

ייעול של ההליכים והתאמה טובה יותר בין  בכך יתאפשר .ענפי המשק הרלוונטיים

 צרכי המעסיקים להיצע העובדים.

לא , כי קידום צעדים להפחתת הכדאיות של הבאת עובדים זרים שבנוסףנציין 

), אשר 15לצורך, באמצעות כלים כמו הסכמים בילטראליים (ראה הרחבה בפרק 

מונעים רווח עודף של גורמי התיווך הפרטיים, ומיסוי ייחודי על מעסיקי עובדים 

זרים, תורמים תרומה משמעותית לחיזוק ההתאמה בין צרכי המשק להיקף גיוס 

 העובדים הזרים. 

מספר התפתחויות אשר נועדו להפחית את מספר בשנים האחרונות חלו כמו כן, 

 רלוונטיים כפי שיפורט להלן. העובדים הזרים בענפים ה

 ענף החקלאות 1.1
בתחילת שנת  25,400-ל 2009בשנת  27,500-המכסה לעובדים זרים בענף צומצמה מ

 4408, כחלק מהמתווה לצמצום מספר העובדים הזרים. לפי החלטת ממשלה 2012

לממשלה, המכסה  התאחדות חקלאי ישראל, ובהתאם להסכם בין 2012 מארסמ

 .2015באמצע שנת  18,900-לדרגתי לעובדים זרים בענף החקלאות תפחת באופן ה

מכסת העובדים הזרים בענף אמורה הייתה  נציין שלפי החלטות ממשלות קודמות

 . כאמור , אך מתווה הפחתת המכסות נדחה2011כבר בשנת  24,500-ללרדת 

בנוסף, בחינה של הבאת עובדים זרים עונתיים בענף החקלאות מתבצעת בימים 

ה לצמצם את ההשפעות השליליות של עובדים זרים אלו על שיטה זו עשוי 76F77.אלה

ידי העסקה של עובדים ישראלים בעבודות הקבועות -תעסוקת הישראלים, על

שראל מעבר ביידי הקטנת הסיכוי שהעובדים הזרים יישארו -במהלך השנה ועל

 ).15לתקופה שהוגדרה מראש (להרחבה ראה פרק 

                                                      
 . 15להרחבה ראה פרק  77
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 ענף הבניין  1.2
-ל 8,000-הייתה מכסת העובדים הזרים בענף הבניין אמורה לרדת מ 2011בשנת 

, 2011מיולי  3453. ההפחתה האמורה נדחתה בשלוש שנים בהחלטת ממשלה 5,000

לה ולאור משבר לממש ישראלהקבלנים והבונים בהתאחדות בהתאם להסכם בין 

בישראל, אשר הוביל לגידול משמעותי במספר התחלות הבנייה. בהחלטה  דיורה

עובדים  8,000 על מכסת העובדים הזרים בענף הבניין תעמוד 2014נקבע כי עד יולי 

תורשה העסקה של מומחי חוץ בלבד.  2016ואז תחל לרדת באופן הדרגתי עד שבשנת 

 גורמת לירידה הזרים הוצאת הליך לאחרונה טען בנק ישראל בהקשר זה כי "האטת
 של כניסתם את מעסיקים ומאטה מצד ישראלים העסקת עובדים של באטרקטיביות

 77F78."לענף עובדים ישראלים

יש לציין כי בשנים האחרונות ניתן להצביע על גידול במספר הישראלים  ,יחד עם זאת

 2011-2009העובדים בענף הבניין וירידה של מספר העובדים הזרים בענף. בשנים 

-בענף בכ עובדים ללא מעמד חוקיוההצטמצם מספר העובדים הזרים החוקיים 

-מ, 13.2%-בכ בעוד שמספר העובדים הישראלים עלה 31,200-ל 36,900-מ, 15.5%

-, מ27.7%-. מספר העובדים הפלסטינים בענף עלה בתקופה זו בכ162,500-ל 143,600

.35,000-ל 27,400 78F

79  

בהקשר זה נציין התפתחות נלווית נוספת בענף, בעקבות החתימה על הסכם קיבוצי 

. בעקבות 2011חדש בין התאחדות הקבלנים להסתדרות העובדים הכללית ביולי 

חל  2012ס לעובדים ישראלים ולא ישראלים כאחד, החל מפברואר ההסכם, המתייח

בענף צו הרחבה המעדכן את טבלאות השכר לעובדי בניין, כך ששכר המינימום הענפי 

צעד זה יכול להגביר את   79F80.קודם לכן ח"ש 4,437בחודש לעומת  ח"ש 5,000יעמוד על 

 האטרקטיביות של עבודה בענף לעובדים ישראלים. 

                                                      
 . בנק ישראל, ירושלים. 2011דוח בנק ישראל  .2012בנק ישראל.  78
ישראלים נמוכה מזו של הישראלים. הנתונים -שם.מהימנות אומדני התעסוקה של לא 79

כוללים את העובדים המדווחים והלא מדווחים לביטוח הלאומי. מספר העובדים 
 הישראליים ביהודה ושומרון.  ביישובים הפלסטינים כולל פלסטינים המועסקים

צורכי כוח אדם . 2012אדם בענף הבניין ראה: נתן, ג'. -להרחבה בנושא צורכי כוח 80
 . מרכז המחקר והמידע, הכנסת, ירושלים.הבניין: סקירה שנתית בענף
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 הסיעודענף  1.3
בנושא שוק העבודה  OECD-ה דוחבענף הסיעוד אין מכסה מוגדרת של עובדים זרים. 

להחלפת עובדים זרים פוטנציאל ה בענף זהוהמדיניות החברתית בישראל מציין כי 

 , בדגש על עבודה המצריכה שהיית לילה. נמוך יותר בעובדים ישראלים

ידי מעסיקים סיעודיים אשר עובדים זרים על  43,000-מועסקים כ הסיעודבענף 

בבתיהם, לאחר שהוכיחו כי הם זקוקים  הקיבלו היתרים להעסקת עובדים אל

לטיפול או השגחה סיעודית במשך רוב שעות היממה. מטופלים המתגוררים בבתי 

ניתנים שירותי סיעוד על ידי עובדים מקומיים,  ןבהשמסגרות אחרות באבות או 

למגורים  יםעוברועובד זר  יםהמעסיק יםטופלמ. אינם רשאים להעסיק עובד זר

 להפסיק את ההעסקה.    יםבבית אבות כאמור, חייב

, רק מי שמוכן להלין עובד זר בביתו 2009ממאי  147בנוסף, לפי החלטת ממשלה 

עובד זר בשעות הלילה, של רשאי לקבל היתר להעסקתו, ומי שאינו חייב נוכחות 

 הטיפול הסיעודי.מופנה להעסקת עובד ישראלי למתן 

, רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים הטילה על הלשכות 2010החל משנת 

הפרטיות בסיעוד הגבלות משמעותיות בכל הקשור להבאת עובדים זרים חדשים. 

מטרת ההגבלות היא למנוע הבאת עובדים זרים שלא לצורך ולעודד העסקה מחדש 

לא סיימו את תקופת העבודה של עובדים זרים הנמצאים כבר בישראל ואשר 

 המירבית המותרת.  

מהעובדים  97%בהתאם להגבלות אלו, רק לשכות פרטיות המוכיחות כי לפחות 

הזרים הרשומים אצלן מועסקים כדין יוכלו להביא לישראל עובדים זרים נוספים. 

בממוצע לכל היותר ממצבת העובדים  10%הבאת עובדים תתאפשר בשיעור שנתי של 

 היו רשומים באותה הלשכה בשנה שעברה. הזרים ש

על מנת לעודד העסקת עובדים זרים הנמצאים בישראל, רשות האוכלוסין וההגירה 

מפרסמת מידי חודש ללשכות הפרטיות את רשימת העובדים הזרים לסיעוד 

 הנמצאים בישראל שסיימו העסקתם והם פנויים להעסקה על ידי מעסיק חדש. 
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קים אשר אינם מספקים תנאי שלילת אישורים ממעסי. 2
ים לעובדים זרים ו/או מסרבים להעסיק מינימליעבודה 

 עובדים ישראלים זמינים
הוקמה ברשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים מחלקה לצורך חיזוק  2012בשנת 

הטיפול בשלילת היתרים וסירוב לחידוש היתרים של מעסיקי עובדים זרים במקרים 

 15-כיני העבודה. כבר במהלך השנה הנוכחית נשלחו של הפרות חמורות של ד

זימונים לשימוע למעסיקים לקראת קבלת החלטה על שלילת היתרים ובקרוב 

יתקבלו החלטות בעניינם. פירוט נוסף על מאמצי האכיפה של דיני העבודה בקרב 

  .1עובדים זרים ניתן למצוא בפרק 

נה כרוכה בעמידה במבחן כאמור, קבלת היתר להבאת עובדים זרים בישראל אי

"שוק עבודה" ברובם המכריע של ענפי העבודה הרלוונטיים ולכן שלילת אישור 

 ממעסיקים המסרבים להעסיק עובדים ישראלים זמינים אינה רלוונטית. 
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 : מתן עדיפות להעסקת עובדים פלסטינים 14פרק 
 פני העסקת עובדים זרים-על

 14המלצה 
Favour employment of cross-border workers over foreign workers as far as 
possible. 

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

 שניתן.

         

 וביישובים ישראל מדינת של הריבוני בשטחה מועסקים יוממים פלסטינים עובדים
ושומרון. עובדים המועסקים בשטחה הריבוני של מדינת ישראל  הישראליים ביהודה

הישראלי בעוד שהאחרונים זקוקים לאישור פי החוק -זקוקים להיתר עבודה על

 העסקה בנפרד. כלכלי ענף לכל נקבעות להעסקתם בטחוני בלבד. מכסות ההיתרים
 הבנייה, התעשייה והשירותים בענפי החקלאות, פלסטינים מותרת של קבועה

  והתיירות.

פני העדפת עובדים זרים ("מעבר -מדיניות של העדפת העסקת עובדים פלסטינים על

") באה לידי ביטוי בעיקר בהחלטות הממשלה על הקצאת מכסות להעסקת לים

עובדים זרים ועובדים פלסטינים בענפי הבניין והחקלאות שבהם מתקיימת רוב 

 החפיפה בהעסקת שתי האוכלוסיות. 

המגמה בהקצאת מכסות בענפים אלה, היא לצמצם את שיעור העובדים הלא 

לת שיעור זה לעשות זאת, במידת האפשר, ישראלים בכלל, וככל שקיים צורך בהגד

 על ידי הגדלת השיעור של העובדים הפלסטינים.

) על הפחתה הדרגתית של 3453(החלטה  2011החליטה הממשלה ביולי בענף הבניין, 

 2016. מתחילת שנת 2015באמצע שנת  2,000-ל 8,000-מהמכסה לעובדים זרים 

 2011, הממשלה החליטה בפברואר תורשה העסקה של מומחי חוץ בלבד. לעומת זאת

להעסקת עובדים פלסטינים )) על הגדלת מספר ההיתרים 106(חכ/ 2839(החלטה 

כמו כן, ביולי היתרים.  19,500-ל 15,500-מ, 4,000-ב 2011בענף הבניין החל משנת 
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עומד על  םכך שמספר היתרים 5,000של  החליטה ועדת שרים על הגדלה נוספת 2012

24,500 . 

) על הפחתה 4408(החלטה  2012 מארסות, החליטה הממשלה בהחקלאבענף 

באמצע  18,900-ל 2012בתחילת שנת  25,400-מהדרגתית של המכסה לעובדים זרים 

)) 106(חכ/ 2839(החלטה  2011. יחד עם זאת, הממשלה החליטה בפברואר 2015שנת 

בענף החקלאות החל משנת להעסקת עובדים פלסטינים על הגדלת מספר ההיתרים 

היתרי  8,800-כהיתרים אלה מתווספים ל 80F81.היתרים 3,000-ל 1,750-מ, 1,250-ב 2011

 עבודה עונתיים הניתנים לעובדים פלסטינים בתחום החקלאות.

81Fאומדני התעסוקה בפועל (של עובדים חוקיים ושל עובדים ללא מעמד חוקי

82 ,(

מצביעים על גידול בחלקם היחסי של העובדים הפלסטינים מתוך כלל העובדים 

 בנק ישראל, עלה מספר המועסקים הפלסטינים בשטחה דוחישראלים. לפי -הלא
-2011ושומרון בשנים  הישראליים ביהודה וביישובים ישראל מדינת של הריבוני

בדים הזרים בצורה . באותה התקופה עלה מספר העו65,900-כל 55,700-כמ 2009

.222,000-כל 220,200-כמתונה הרבה יותר מ 82F

לכן, בתקופה זו עלה שיעור העובדים  83

בשנת  22.9%-כל 2009בשנת  20.2%-כישראלים מ-הפלסטינים מסך העובדים הלא

2011. 83F

84 

מעבר פני עובדים זרים -למסקנות דומות בדבר הצורך בהעדפת עובדים פלסטינים על

ים וח ואכיפה בתעסוקת עובדים פלסטינלהסדרה, פיק הגיעה גם הוועדהלים, 

והגישה את המלצותיה  2010מינואר  1274בישראל, אשר מונתה לפי החלטת ממשלה 

. הוועדה, בראשות פרופ' צביקה אקשטיין, המשנה לנגיד בנק 2011בחודש יולי 

 ישראל דאז, קבעה כי: 

שונים.  תחומים מספר על השפעה יש ישראל בשטחי פלסטינים עובדים "להעסקת

 על שלילית השפעה הזר, לעובד בדומה הפלסטיני, לעובד יש מהבחינה הכלכלית
 בעלי עובדים של ההיצע מיומן. הגדלת הלא העובד הישראלי של והשכר התעסוקה

                                                      
ההיתרים הנוספים עליהם החליטה הממשלה לטובת ענף  1,250ההקצאה של  81

 . 2011ידי ראש הממשלה ביולי -החקלאות התקבלה על
 לא כולל מסתננים לישראל.  82
הנתונים ישראלים נמוכה מזו של הישראלים. -מהימנות אומדני התעסוקה של לא 83

 כוללים את העובדים המדווחים והלא  מדווחים לביטוח הלאומי. 
 . בנק ישראל, ירושלים. 2011דוח בנק ישראל . 2012בנק ישראל.  84
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 עובדים של השכר להורדת לחץ נמוך, יוצרת שלהם הסף ששכר נמוכות, מיומנויות
 ממדי מתרחבים כפועל יוצא יותר. נמוכות מיומנויות בעלי עובדים של וכן דומים,

 ישראלים. של בהכנסות השוויון-ואי העוני

 על השלילית והשפעתו הפלסטיני, לעובד עדיפות נודעת הזר לעובד בהשוואה אולם
הזר,  העובד של מזה גבוה שלו הסף ששכר משום פחותה. זאת החברה הישראלית

 ומתערה משתקע שאינו כיוון זאת, מלבד ים.כובל תיווך מתשלום דמי משוחרר והוא
 על השפעתו הפלסטינית, הרשות לשטחי בכל יום חוזר אלא הישראלית, בחברה

 הזר. העובד של ביחס לזו זניחה האזרחית החברה של ותרבותה האופיי

 -הלא העובדים מספר של הכוללת המכסה את בקבעה שהממשלה, ביותר ...חשוב
 וההשפעות השיקולים בכלל תתחשב וזרים), (פלסטינים במשק הישראלי ישראלים
 בדבר הוועדה להמלצת עליונה חשיבות נודעת להחלטה בנושא. כן להיות שעשויות

 84F85.העובד הזר" פני על הפלסטיני העובד העדפת

בהקשר זה נציין שני נושאים רלוונטיים נוספים המקודמים בימים אלה על ידי 

 בהתאם להמלצות הוועדה:הגורמים הרלונטיים בממשלה 

בחינת תהליך הסדרת רישומם של העובדים הפלסטינים, כך שרישומם  .א

יתבצע גם בעת היציאה מישראל ולא רק בכניסה אליה. תהליך זה יאפשר 

 פיקוח הדוק יותר על מספר העובדים הפלסטינים השוהים בישראל. 
ן המידע בחינת אופן העברת התשלום לעובדים פלסטינים ואפשרויות סנכרו .ב

עם מערכת רישום הכניסה והיציאה שצוינה לעיל, באופן אשר יאפשר הגברה 

הן לשמירת  . הגברת הפיקוח תועילפיקוח על תשלום שכר כחוקשל ה

והן  הפלסטינים המועסקים בישראל באופן מוסדרזכויותיהם של העובדים 

לצמצום הפגיעה בשכרם ובאפשרויות העסקתם של העובדים הישראלים 

ים הרלוונטיים הנובעת מהעסקתם של עובדים לא ישראלים בשכר בענפ

 נמוך.

 

                                                      
-11, עמ' 2011. הוועדה להסדרה, פיקוח ואכיפה בתעסוקת פלסטינים בישראלדוח  85

10 ;60  . 
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: קידום הסכמים בילטראליים לגיוס 15פרק 
 עובדים זרים בכדי לצמצם את גביית דמי התיווך

 15המלצה 
Promote bilateral agreements on labour recruitment to reduce rent-taking by 
intermediary agencies. 

לקדם הסכמים בילטראליים לגיוס עובדים בכדי לצמצם את לקיחת דמי התיווך 

 ידי ארגונים מתווכים. -על

         

ממשלת ישראל מקדמת בשנים האחרונות מדיניות של גיוס עובדים זרים באמצעות 

בשיתוף ארגון הסכמים בילטראליים, תוך מתן עדיפות לביצוע אותם הסכמים 

). החלטות ממשלה רבות עוסקות בנושא זה ובמסגרתן IOM( ההגירה הבינלאומי

לאות והבניין ועל בתחומי החק םעל כריתת הסכמים בילטראליי ,הוחלט, בין היתר

גם בתחום הסיעוד. רובם המכריע של העובדים הזרים  ניסיונייםקידום פתרונות 

 85F86.בישראל מועסקים בענפי הסיעוד, החקלאות והבניין

החלטות הממשלה קובעות עוד כי, ככל שניתן, בענפים שבהם נחתמו הסכמים 

יוכנסו למדינת בילטראליים בין ישראל למדינות אחרות להבאת עובדים זרים, לא 

ישראל עובדים זרים אלא ממדינות שחתמו על ההסכמים. החלטות אלו רלוונטיות 

 בעיקר לענפי החקלאות והבניין. 

, אשר 2012מינואר  4194החלטת ממשלה חשובה אחרונה שהתקבלה היא החלטה 

הבאתם של עובדים זרים במסגרת הסכמים או הסדרים בילטראליים קובעת כי 

בלבד, מדינת המוצא המוסדות המוסמכים ב ידי-גיוס העובדים על באמצעותתיעשה 

משרדי לגיבוש הסכמים -ןהצוות הביידי -פי קריטריונים שייקבעו על-על

                                                      
(זרים, עובדים זרים, פליטים, לא ישראלים בישראל . 2011להרחבה ראה: נתן, ג'.  86

. מרכז המחקר והמידע, הכנסת, 2011-2010מסתננים ומבקשי מקלט) תמונת מצב, 
 ירושלים. 
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לצמצם את תופעת גביית דמי תיווך שלא כחוק  . מטרת ההחלטה היאבילטראליים

 .מעובדים זרים המובאים לישראל

ך מסודר שבמסגרתו מועמדים הלי בדרך כללההסכמים הבילטראליים כוללים 

על זכויותיהם כעובדים זרים  ,עוד בטרם הם מחליטים לעבוד בישראל ,העובדים

, תוך שימת דגש על הסכומים המותרים לגבייה מהם ובכלל זה כל הזכויות בעבודה

לעובדים . על ידי הגורמים הרלוונטיים בגין תיווך והאיסור מחריגה מסכומים אלה

עם הממונה על זכויות עובדים ונמסרים להם פרטי התקשרות  מוצגים הסכמי עבודה

יוכלו לדווח בכדי ש (משרד התמ"ת) זרים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

 ולממש את קיום הזכויות שלהם במידה ויש להם חשש להפרתם.

ומשיקול כלכלי.  נעשה משיקול מוסרי זרים צמצום דמי התיווך שמשלמים עובדים

דמי תיווך מופרזים מהווה ניצול לרעה ועושק של עובדים חלשים ולכן קיים  גביית

גביית דמי תיווך שלא כחוק שיקול מוסרי משמעותי בצמצום תופעה זו. זאת ועוד, 

על כן, יוצרת תמריץ כלכלי מובהק להגדלת מספרם של העובדים הזרים בישראל. 

שראל יוביל להפחתת צמצום התמריץ הכלכלי להגדלת מספר העובדים הזרים בי

בהתאם לקווים  הלחצים כנגד הפחתות עתידיות במכסות העובדים הזרים בישראל

 86F87.המנחים שקבעה הממשלה

להלן נפרט את ההתפתחויות המרכזיות בקידום הסכמים בילטראליים בענפי 

 החקלאות, הבניין והסיעוד. 

 ענף החקלאות. 1
 160-כים בענף החקלאות, מהם עובדים זר 24,850-כשהו בישראל  2011בסוף שנת 

87Fעובדים ללא מעמד חוקי

לפי אומדן של רשות האוכלוסין וההגירה. בענף  ,88

ידי הממשלה. לפי -זרים, אשר נקבעת עלהחקלאות יש מכסה מוגדרת של עובדים 

 התאחדות חקלאי ישראל, ובהתאם להסכם בין 2012 מארסמ 4408החלטת ממשלה 

 25,400-מף החקלאות תפחת באופן הדרגתי לממשלה, המכסה לעובדים זרים בענ

                                                      
 Raijman, R.; Kushnirovich, N. 2012. Laborלהרחבה בנושא גביית דמי תיווך:  87

Migrant Recruitment Practices in Israel. The Center for International Migration 
and Integration (CIMI), Jerusalem  

שנכנסו לישראל כחוק לצורך יוגדרו כעובדים  ללא מעמד חוקיבפרק זה עובדים  88
זרים שנכנסו לישראל . הגדרה זו אינה כוללת אינו מוסדרכיום עבודה ומעמדם 

 תננים לישראל.או מס באשרת תייר ונשארו לעבוד בה שלא כחוק



 169                                     קידום הסכמים בילטראליים לגיוס עובדים זרים: 15פרק 

 

 

נציין . 17כפי שניתן לראות בלוח  2015באמצע שנת  18,900-ל 2012בתחילת שנת 

מכסת העובדים הזרים בענף הייתה אמורה לרדת שלפי החלטות ממשלות קודמות 

 כאמור.  , אך מתווה הפחתת המכסות נדחה2011כבר בשנת  24,500-ל

ומספר העובדים הזרים במעמד חוקי בענף  *הזריםמכסת העובדים  :17לוח 
 2015-2009החקלאות, 

 עובדים בפועל במעמד חוקי מכסה 
2009 27,500 22,730 

2010 26,000 22,887 

2011 26,000 24,690 

1.2012 25,400  

9.2012 24,400  

1.2013 23,000  

1.2014 21,600  

1.2015 20,200  

6.2015 18,900  
 רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפניםמקור: 

-2010) לשנים 2009(מאי  147* החלטות הממשלה שבמסגרתן נקבעו המכסות הן: החלטה 
 2012) לשנים 2012(מארס  4408; החלטה 2011) לשנת 2011(מארס  2921; החלטה 2009

 ואילך. 

נף נחתם הסכם בילטראלי ראשון להסדרת גיוס עובדים זרים לע 2010בסוף שנת 

ידי ממשלת תאילנד -עלהעובדים יגויסו  החקלאות עם ממשלת תאילנד. לפי ההסכם,

. נהלי העבודה הסופיים הוסדרו בחודשים ארגון ההגירה הבינלאומיבסיוע 

האחרונים ויישום ההסכם צפוי להתחיל בתקופה הקרובה. נציין עם זאת, שלשכות 

הדין הגבוה לצדק נגד ההסדר התיווך הפרטיות בענף החקלאות הגישו עתירה לבית 

 הבילטראלי והדיון בה תלוי ועומד.

במשרד רשות האוכלוסין וההגירה מופקדת  ם מטעם ממשלת ישראלההסכ יישוםעל 

ישראל, -ג'וינטמייסודו של  ),CIMI( המרכז להגירה בינלאומית ולקליטההפנים. 

  .הבינלאומי בתהליך בישראל ההגירהנציג ארגון כ ישמש

ערך פיילוט להבאת עובדים זרים עונתיים בענף החקלאות אשר יתגברו את בד בבד, נ

גיוס עובדים זרים על בסיס עונתי מיועד כוח העבודה הקבוע במהלך תקופות השיא. 

ידי -לצמצום ההשפעות השליליות של עובדים זרים אלו על תעסוקת הישראלים, על

ידי הקטנת -ה ועלהעסקה של עובדים ישראלים בעבודות הקבועות במהלך השנ

 הסיכוי שהעובדים הזרים יישארו בישראל מעבר לתקופה שהוגדרה מראש. 
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, על קידום הסכם 2010אוגוסט ב )2182(החלטה  החליטה הממשלהבמסגרת זאת, 

 עובדים זרים 300להסדרת העסקתם של עד לנקה -בילטראלי עם ממשלת סרי

 לבחון את סכם נועדהה בענף החקלאות.  חודשים 6לתקופה של עד עונתיים 

. בהתאם להחלטה, על בסיס עונתי של עובדים זרים הכדאיות בהבאתם והעסקתם

 לנקה. -עובדים עונתיים מסרי 300-כהגיעו לישראל  2010בשנת 

 הכדאיות  בחינת  לצורך המשךנקבע כי  2011מספטמבר  3713בהחלטת ממשלה 

 עובדים של העסקתם תוסדרעונתי  בסיס עובדים זרים על של והעסקתםבהבאתם 

 ממנה  יצאו  ואשר ,2182 הממשלה  להחלטת בהתאם לנקה-סרימשהגיעו לישראל 

במסגרת החלק השני של הפילוט, בהתאם . נוספים חודשים 6עד  של לתקופה ,במועד

 6, לתקופת עבודה נוספת של 2011עובדים לישראל בשנת  70-כלהחלטה זו, חזרו 

, תעשה הערכה כוללת של 2012לאחר סיום שלב זה בפיילוט בחודש יוני  חודשים.

 כדאיות הסדרים מסוג זה. 

 ענף הבניין. 2
 2,150-כעובדים זרים בענף הבניין, מהם  7,350-כשהו בישראל  2011בסוף שנת 

לפי אומדן של רשות האוכלוסין וההגירה. בענף הבניין יש  ,עובדים ללא מעמד חוקי

ידי הממשלה. לפי החלטת ממשלה -של עובדים זרים, אשר נקבעת עלמכסה מוגדרת 

 ישראלבלנים והבונים בהקהתאחדות , ובהתאם להסכם בין 2011מיולי  3453

 2,000-ל 8,000-מלממשלה, המכסה לעובדים זרים בענף הבניין תפחת באופן הדרגתי 

כפי  בלבדתורשה העסקה של מומחי חוץ  2016. החל מתחילת שנת 2015באמצע שנת 

מכסת העובדים הזרים ת ממשלות קודמות נציין שלפי החלטו. 18שניתן לראות בלוח 

ולאפשר העסקת מומחים בלבד  2011כבר בשנת  5,000-לבענף הייתה אמורה לרדת 

 88F89., אך מתווה הפחתת המכסות נדחה2013החל משנת 

  

                                                      
לא ישראלים בישראל (זרים, עובדים זרים, פליטים, מסתננים . 2011נתן, ג'.  89

 . מרכז המחקר והמידע, הכנסת, ירושלים.2011-2010מצב,  ומבקשי מקלט) תמונת 
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בענף הבניין, :מכסת העובדים הזרים* ומספר העובדים הזרים במעמד חוקי 18לוח 
2015-2009 

 עובדים בפועל במעמד חוקי מכסה 
2009 9,000 7,433 

2010 8,000 6,901 

2011 8,000 5,200 

2012 8,000  

2013 8,000  

7.2014 5,000  

7.2015 2,000  

  מומחים בלבד 2016
 מקור: רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

; 2009 ת) לשנ2009(מאי  147המכסות הן: החלטה * החלטות הממשלה שבמסגרתן נקבעו 
 ואילך.  2011) לשנים 2011 יולי( 3453; החלטה 2010) לשנת 2010 יולי( 2080החלטה 

 בהתאםחדשים,  עובדים זרים נקבע כי גיוס 2011מיולי  3453בהחלטת ממשלה 
תיעשה אך ורק ממדינה אשר  הקבלנים והבונים,התאחדות האמור עם  להסכם

 . זרים עובדים בהסדר בילטראלי להבאת או ישראל בהסכם התקשרה עם מדינת

נחתם הסכם בילטראלי להסדרת גיוס עובדים  2011בעקבות זאת, בחודש דצמבר 

זרים לענף הבניין עם ממשלת בולגריה. במסגרת ההסכם צפויים להגיע לישראל 

ידי ממשלת בולגריה כבר בתקופה -יגויסו עלמאות עובדי בניין מקצועיים אשר 

עובדים כבר הגיעה לישראל ומתהליך הבאתם עולה  50הקרובה. קבוצה ראשונה של 

כי יש להתמודד עם מספר חסמים, כמו הצורך במילוי מספר רב של טפסים 

מורכבים, על מנת להביא למיצוי מלוא הפוטנציאל הטמון בהסכם. במקביל, 

 ממשלות נוספות בנוגע לחתימה על הסכם דומה. מתקיימים דיונים עם 

נציין עם זאת, שהתאגידים המעסיקים עובדים זרים בבניין הגישו עתירה נגד 

ניתן פסק דין  2012בירושלים. במאי  ִמנהלייםהסדרים אלו לבית המשפט לעניינים 

בעתירה אשר השאיר את ההסדר הבילטראלי על כנו, אך ביטל התנייה שקבעה 

כל הקשור לוויתור על טענות מול המדינה מטעם תאגידי הבניין המזמינים המדינה ב

 את העובדים.

 ענף הסיעוד. 3
 10,100-כעובדים זרים בענף הסיעוד, מהם  52,500-כשהו בישראל  2011בסוף שנת 

לפי אומדן של רשות האוכלוסין וההגירה. בענף הסיעוד אין  ,עובדים ללא מעמד חוקי
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עובדים זרים והבאתם מתאפשרת לפי הצורך, בהתאם לכללי מכסה מוגדרת של 

 ). 13ם (לפירוט נוסף ראה פרק פי קריטריונים מוסדרי-הזכאות ועל

 300 לגיוסם של פיילוט תכנית , תגובש2011מיולי  3453לפי החלטת ממשלה  
בענף הסיעוד, באמצעות התקשרות בהסדר בילטראלי עם לכל הפחות  זרים עובדים

דינות המוצא של העובדים הזרים. לצורך יישום החלטת הממשלה מדינת או מ

מתקיימים כיום דיונים עם מדינות המקור שמהן מגיעים עובדים בתחום הסיעוד 

רה להגיע להסדר ראשוני עם מדינה אחת לפחות עד סוף שנת טלישראל, וזאת במ

2012 . 
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 : קביעת מנגנון שיאפשר 16פרק 
 קבועה לעובדים זריםהענקת אשרת שהייה 

 16המלצה 
Add a mechanism for granting foreign workers permanent stay, as in all OECD 
countries, either through change of status from temporary to permanent or based 
on labour market criteria. 

-זרים, כבכל מדינות ה להוסיף מנגנון להענקת אשרת שהייה קבועה לעובדים

OECDתבסס על קריטריונים , או באמצעות שינוי סטטוס מארעי לקבוע או בה

 הקשורים לשוק.

         

קיימים נהלים שונים המאפשרים לנתינים זרים לקבל תושבות ואף אזרחות 

בישראל. יחד עם זאת, עובדים זרים מגיעים לישראל לתקופות זמניות בלבד, ועצם 

לישראל כעובד זר אינה מהווה לכשעצמה מסלול לתושבות או לאזרחות. אין ההגעה 

  שינוי במדיניות של מדינת ישראל בנושא זה.
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 דוחרשימת השותפים בהכנת ה: 1 נספח
ממשלתיים. וגופים משרדים  18-מ לקחו חלק עשרות אנשי מקצוע דוחבהכנת ה

מפאת רוחב היריעה וכדי לא להשמיט בטעות אף אחד מהשותפים שתרמו לעבודה, 

שמות את ולא את שמות המחלקות השונות או  נציין את שמות המשרדים בלבד

  .האנשים

 זה (בסדר אלפביתי):  דוחהגופים הממשלתיים הבאים היו שותפים בכתיבת 

 בית הדין הארצי לעבודה

 בנק ישראל

 המוסד לביטוח לאומי

 והוועדה לתכנון ותקצוב המועצה להשכלה גבוהה

 המשרד לפיתוח הנגב והגליל

  לקליטת העלייהמשרד ה

 הדרוזי והצ'רקסיהרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, 

 מרכז המחקר והמידע, הכנסת

 אוצר המשרד 

 משרד הבריאות 

 משרד החינוך 

 משרד המשפטים

 משרד ראש הממשלה

 והשירותים החברתיים משרד הרווחה 

 התשתיות הלאומית והבטיחות בדרכים ,משרד התחבורה

 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

 נציבות שירות המדינה

 רההאוכלוסין וההגירשות 

 זה עשינו שימוש נרחב במידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  דוחב

 . דוחבמהלך הכנת ה ישראל על הסיוע והייעוץ-לג'וינטגם אנו רוצים להודות 
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