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 שלת הפעילות ואלי ראהישודה בהעשוק של ב מצהת נתמות אג להציועד נה נראשולת בזארסם מתפש"ח הדו
  .ם לכולמים הולאיתנעסוקה בת תויונממספק הזד, היתובטיח, יעיל וםקדודה מתבם שוק עודה לקידוברוע העז

 םליישר מאפשם יירתבהחם יתרוהשיוה וחרוהודה, בהערד משבה וחרוהרוע זבין לודה בהערוע זבין וד האיח
 מעןל- וכן , םיות ונמעווי נבירויקט פם נימנ"ח בדום רטימפוהם עדיהצם עלה. אם יעדימש מולב רוחת תוכניו

.ךרהגיל לת רוגמסהכלל על לפיקוח רי היסטווק חלתוקפו ייכנס ה נהשר מבבספט 1-ב- ת הפעוטום שלועל רה מיש

 מהררפוה, היתרבין , כךודה. בהעגל מעבבית מיטת ובלהשתרו שיאפש, םמעשיים כליניית הקעל ניתן מיוחד גש ד
 עלר להתגבעסוקה תת רותגומאת וכלוסיואלם מסייעיש, םכליפיתוח צד ל, גיתולוכנהטרה ההכשך רמעבמקיפה ה
 .ודת בכבחיולי ולראודה הישבת חלק פעיל בשוק העם לקחם עליהמקשים המכשוליה

 ביתההר וויחזודה בלעייצא בד עוכל ש, היארה מטהנייה. בהף נבעם בדיהעושל ת ובטיחהם ותחו נהיב וכאא ושנ
 םריגולטורם עפעולה שיתופי צד ל, םנירשלם ניבלקב רבקעה רתההרת ליציית שתהתניית בת אג מצי"ח הדו. םבשלו

.אושני בתמעווי משנה שיראנרה שמט, בםוספינ

 ןוהחזמוש מילת רומסיהועל ת ועיומקצהעל , תובוימחהעל ודה, בהערוע בזם הלינמולם בדילעות להודוני ורצב
.ובם שהוצהיעדיו

רכה, בב
ם כץ"כ חייהח
םיירתבם החיתרוהשיה ווחרוודה, הבר העש

היחרי פתבד
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 תיחידושל תן פעילות ודואעל מידע צד ל, לראבישודה בהעשוק של מקיפה וה ברחה נתמוג מציבידיכם ש"ח הדו
 לעידודמפתח ם רגוה ומהוהוא כן שודה, בהעשוק ם בקידוב רך רועת ובחשיה רואני א. ולפתהחה נבשרד משה

 תאב רחילהו נלר מאפשודה בהערוע זלה וחרוהרוע זבין ם נישכשלוש ני לפנעשה שוד האיח. יתרתבחת ניידו
 תבלטועסוקה התם מעולת ונבפתרומוש שים לשת רועוהזי שתבין גיה רנהסיול ניצך תו, תריוף או עשייתנ

 ודהבהעשוק כלול בשו נלו ננכועוד ם בירם ריתגא. ניעובי מצמה ביציאסיוע ת בולטוה וחרות וכלוסיואם קידו
 לכללוסיוע ם כליניק להעו תנבוחהי וז. וניתרולשים נזקקיהם נשיהאן ומגולם רשינדה, םנימעהת ברחהבולי ראהיש
 .לראת בישוכלוסיוהא

 לכלללו אם ניתונומידע הנגשת להמייחס ני אשה ברהת ובהחשיבשל , מורסופועל ה ז"ח דות ביכתעל ך רמבני א
 הנבחיך תו, גתםלהשמתמדת רה יתוחם יעדית בהצעל וססת מברד משבעת צבמתהה ברההעשייה . רובהצי

 .ם כךרש לשנדר של הושיפו

רכה, בב
ר קפלןגדו"ר אביד
הל כללינמ

היחרי פתבד
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 וכחיתנה, במצהת נתמות אג מציה"ח דו- ל ראבישודה בהעשוק "ח דות אה נראשולניכם בפג להצימח שני א
 הוחרוהודה, בהערד משבודה בהערוע זשל נפה העות נומגוהת הפעילות ואל ראבישודה בהעשוק של הצפויה, ו
.םיירתבם החיתרוהשיו

 לראבישעסוקה התר שיעוק, משלעסוקה תיעדי ביעת וקעסוקה התם ותחבי משלתממץ מאריכוז של ר עשור חאל
 הואהשובהן ור בלעה ואהשובהן , תמוכונמההיא האבטלה מת ר, כןכמו . %78-כעל מד ועושיא מת רבם היומצא נ
 ואילוודה, בהעשוק של חלקית ה נתמורק ם גימצילה אם בייחיום ניתונ, תזאם ע. תרוחאת ותחמפות ונמדיל

 עסוקהתת מורבת ויומצעדיין ת מומסויוכלוסיה את ווצבק. םבירם ריתגאה במציותר יות רכבמוה אמלהה נהתמו
 ניכרר בפעום מוכינ( ודהבעעת לשר )התוצודה בהען ריוופל ראבישם בדיהעושל היסוד ת ויונממיומת רו, תמוכונ

 םגייולוכנהטם ויינלשי, וסףנב. יתמשלתמת וברעלהתם ראיהקום ניתונ-  OECD-בת רובהחת רוחאת ונמדימול ל א
 םלהיעלף ואת ולהשתנם צפויים מיקיית ועומקצ– ודה בהעשוק על ניכרת השפעה , םהצפוייום וכחיינה, םרימהיה

 ואיתםם משתניודה בהעבשוק ם רשינדהם ריהכישום גלכך ם אהתבו, םמופיעיום הולכים חדשית ועומקצבעוד 
 ת העסקה.רווצ

 ה,ברעשייה עה צבהתולפת החה נבש. ליראהישודה בהעשוק ם לקידופועלת ודה בהערוע ז, הללום ריתגהאראי ב
 ,םמעסיקים עף בשיתוועית מקצרה הכשמשלה, מהליעדי ם אהתבת וכלוסיואעסוקת תשל ם וקידוב שילון כגו
 ניתן, גמזלהה קצעל . ועודם עיסוקירת אסדודה, בעבסכסוכי ר גישו, םיהתזכויוועל ם בדיהעוכר שעל ה נהג
 ,גיתולוכנהטכלה ההשם ותחבמקיפה המה ררפוהכמו , רדמשהביל מושת יותמעומשהת מוררפומהכמה על רט לפ

 םהיות ונמעועל הפיקוח וק חחקיקת ם קידו, נטלסטודקעה ההשהכפלת ת ואם ניימב, םגייגופדם ויינשיהכוללת 
 םכלילפיתוח ו נפעלת ובטיחהם ותחבו 0-3אי גיללהטיפול ת רוגמסכלל על רישוי ההפיקוח ת אר מסדיהת לפעוטו

 ניה.בתרי הארט בבפודה ובת העמומקות בובטיחרת הם להגבנימופם האבימשת הברחולה

היחרי פתבד
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 ראשבמוד לעה גאני א. םחדשים ריתגאצד ל, םבירם ריושיפום ויינשיעוד ו נלו ננכוו, ונלפתחת נחמועוד ה ברעשייה 
 ודהבעשוק ת בטחלהבית אפקטית ניומדים וליישביל להומץ מאכל ת לעשוך משינכי , מבטיחוודה בהערוע ז

.ם לכולמים הולאיתנעסוקה בת תויונממספק הזד, היתובטיח, יעיל וםקדמת

רכה, בב
עלישרדכי אמ
ודהברוע העה על זנמומה
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האטית ת שוושאההתצד ל, וזעלייה . לראישבי תוששל עסוקה התר בשיעודופן יוצא גידול חל ן רוחהאר בעשו
. תותחמפוהת ונמדיבעסוקה התרי שיעובין ול ראישת נמדיבין בי חיור פערה יצ, 2008ר בשמ מOECD-הת ונמדיב

.CDOE-המ"ס וני הלתור: נמקו

רי בשיעורידה יצד ל(, ודבלעם רוציר אשם נשי)אודה בהעבכוח ת ההשתתפור בשיעועלייה כלל ה זך תהלי
התרחשו לה את מומגי שתכי ליו מאן במוה זאין ם(. מועסקים נאיך א, ודבלעם רוציר אשם נשי)אהאבטלה 

ם ניכריאבטלה רי בשיעות נופיימאת להיויכולה הייתה ת חדשות ווצבקשל ודה בהעלכוח כניסתם כן ש, בילמקב
עסוקה. ם התת מעולת ביתר קלוקותבעי מתנופן טאלה, שהן בת אווצבב קרבק

עסוקה ואבטלה רי תשיעו

25-64אי עסוקה, גילרי התשיעו

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

81%

76%

71%

66%

ישראל

OECD

78.3%

73.7%
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אבטלה היא כולה, א לם אה, ברובשאבטלה א מבטה, ודמאך מונר שיעו, 4%-כעל מד עוהאבטלה ר שיעום כיו
של וח טורוכת אמה מגהי וזודה. בעת מומקום מחליפים נשיאש, בכךרה מקוש", הריא"באבטלה - חיכוכית 

(. 2008ת נבשרה קצן מיתוקופת ת)להוציא ה מיחוצת וגאת ונש 15ם עת בכתמתההאבטלה, רי בשיעום ומצצ
ת וגאצד ל. ןרוחהאר בעשועסוקה התהגדלת בה חההצלרי וחמאמדו עשם ריהקטחד אהיא ת וגאתה ואכי , ניכר

ת יושתתשל ית תמעומשריסה בפהחלה ו 2020ת נלשעסוקה תיעדי משלה מהבעה ק, 2010ת נמשהחל ו, וז
ת החלשות ווצבהקועלה, תהאבטלה כי ת צפוליש , שפלקופת תתחל יד בעתם אכי , רזכוליש עסוקה. תת מכותו
ת להיפגע.ונראשווכלוסייה יהיו האב

.מ"ס, הלםדר כוח אני סקתור: נמקו

-20181995רי אבטלה, שיעו
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וכלוסייה את בווצבעסוקה של קרי התשיעו   

של עסוקה התר שיעור כאשודה, בהעבשוק ן בלשילוב רר תגאם קייר אשת ווצבקהן ם רדיחם ריגבות ביורעם נשי
ם ריבשיעום נמאר במדו(. 2018ת נלשם ניתו)נבד בל 50.2%על ם רדיחם ריגבושל  38.2%על מד עות ביורעם נשי

רי שיעועל מבט . תובלהשתמת מגניכרת לה אם רימגזר ובעם גך אק, משבהכללי ע מוצממהית תמעומשם מוכינ
, 2003ת נשעד רידה ימת מגבהיו ם רדיחם ריגבשל עסוקה התרי שיעוכי מעלה, ם נירוחהאם ריבעשועסוקה הת

ם קיימתת ונרוחהאם ניבשכי , צייןלב חשו. וזחהאת נקודו 10-לכמה שהסתעלייה, של ר כעשוהיה מכן ר חאל
ת ביורעם נשירידה. ימת מגשל תחילתה באפילו ר במדוולי וא, םרדיחם ריגבשל עסוקה התרי בשיעון וקיפא

.עסוקתןרי תת שיעומעשה הכפילו א, ולתונרוחם האנים השריבי בעשופן עקאעסוקתן ברי תת שיעוהגדילו א

ת וצבוק, םהיוגבעסוקה תרי שיעועל ת מדועול ראישת נמדיבוכלוסייה האת ווצבקב רו, לואת ווצבקי שתמת לעו
רפו טהצ, ליראהישק משלר תגאר בבעה והיוודה בהעבשוק ן בשילור אש, תרדיוהחם נשיהום בירהעם ריהגב

יעדי ק. משבהכללי ע מוצמהת ברבקם כיום ויימצשלהן עסוקה התרי ושיעום גדולים רימספבעסוקה התלשוק 
ה נהש. םברובגו הוש 2020ת נבשת ונהשות וכלוסיוהאשל עסוקה תבב לשילור עשוני לפו בשהוצמשלה מ
על תה נמוש, 2030ת נשת ראלקעסוקה התם ותחם לקידורית ובהציועדה הורת גמסבא בהר לעשום יעדיבשו גו

(.60מוד רוט בעו פי )רא8.8.2017-ם ה, ביום כץ"כ חייה, חםיירתבם החיתרוהשיה ווחרוודה, הבר העידי ש

ם עם נשיאיופיה, תאיוצאי הן בו, שלהןעסוקה התבדפוסי הן ם גת נבדלור אשת וספונוכלוסייה את ווצבקן ניש
א לת וכלוסיוהאוליתר  2030-לעסוקה תיעדי בעו נקת גבלומום עם נשיאל. +45ני בו, םנייחידם ריהו, תגבלומו
ודה.ברוע העמוקד העשייה של ז, כולן בתם זא, ועםבעו יעדינק
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.מ"ס, הל2018ם דר כוח אני סקתור: נמקו

בשוק  22מגיל ם רדיחם ריגבשל א מלהם בשילות אר שיאפשופן אבהגיוס חסם שיוסר ככל - ם רדיחם ריגבל 2030ליעד ר אשב* 

. 70%ל- %65-ו מוכלוסייה זאודה, יעודכן היעד לבהע

2018, גילאי 25-64 * שיעורי התעסוקה ויעדי התעסוקה,

x יעדי 2030      יעדי 2020

88% 83% 76% 38% 50% 76%

x x x

x
x

x
86%
83%

86%
83% 83%

78%

53%
41%

65%
63%

81%

63%

נשיםנשיםנשים
חרדים

גבריםגבריםגברים
יהודים שאינם חרדיםערבים
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"(,םרייהעיקודה בהעאי )"גיל 25-64אי בגילם ריכילשש"ח  ,50011-כעל ק משבע מוצמהכר השמד ע 2017ת שנב  
ה והגבכר השיע, מפתא לופן אב. לראבישת ונשות ווצבקבין ם גדוליכר שרי פעם מצאינה זע מוצמרי וחמאו

ך מונם רדיוחם בירעשל ם כרושם ריגבמשל ך מונם נשישל כרן ש, םרדיחם נאישם יהודים ריגבשל הוא תר ביו
.םרדים חנאים שם של יהודיכרמש

1

.בדרה בלכיודה שב. הכנסה מעמ"ס , הל2017ת ר הכנסור: סקמקו

.בדרה בלכיודה שב. הכנסה מעמ"ס, הל2017ת ר הכנסו סק1

כררי שפע

שכר ממוצע לשכירים, 2017 , גילאי 25-64

נשיםנשיםנשים

חרדים

₪ 15,327

₪ 9,928
₪ 8,552

₪ 5,791

₪ 8,467
₪ 7,527

גבריםגבריםגברים

יהודים שאינם חרדיםערבים
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וכלוסייה האשל היתר ג וייצניכר ז א- כר שני מישוחלם מועסקיהת אם מחלקיר כאשתר יועוד ם גשימודם ריהפע
 4פי ה וגבן תוהתחן מישובחם בירהער שיעו. ןהעליון מישובחהחסר ג ווייצן תוהתחן מישובחרדית החובית רהע

ן מישוהחם גש, בלם לשיכדאי לה, אכל ף אעל )!(.  6פי ה וגבם רדיהחר ושיעו, ןהעליון מישובחם רשיעור מאש
ם מיקיירדית חה נאישהיהודית וכלוסייה האב רבקם גר מכלו, םרדיחם נאישם מיהודיו ברוברכב מון תוהתח

מוכה.ם בעלי הכנסה נבים ררטיפ
 

.מ"ס, הלםהליינכר מיני שתום נם עבי מוצלם 2016, דר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה בזרטף אסטודי אגבר: עימקו 2

.ודש17 ש"ח בח,7-55תר מם יוויחירומן - הן עליומישו, חודש,4 ש"ח בח28-6ת מום פחויחירומן - התון תחמישו*ח

ת 2016.נן היה לשרוחמין האן הזתונ"ח הת הדובימן כתם בזרימק בחלק מה2

אחר

יהודים שאינם חרדים

ערבים

חרדים

3% 2%

64%
91%

21%

5%12%

חמישון תחתון חמישון עליון

2%

*ייצוג קבוצות אוכלוסייה בחמישוני שכר, מועסקים בגילאי 25-64
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ם ריבעשות ולהשתנצפויה ל ראבישרפית גמוהדת גושההתפלר חמאמיוחד בם ביחשועסוקה התוכר השרי פע
ם מיהודיהגדול ה ברובה רכבהום רייהעיקודה בהעאי בגילוכלוסייה הא 2015ת נבש, מ"סהלני תונפי על . םבירוהק
, תזאמת לעומה. אהתבמתוכה,  19%ו- 7%רק ו היובית רהעורדית החוכלוסייה האת ווצבקואילו , םרדיחם נאיש

 44%-כר: מכלו, םבירעם ה 25%-ם וידרם ח ה19%-כ– י תמעומשופן אבה נשוה נהתמו 0-14אי בגילם דיילב רבק
ה ומהו, רטבפית תאיכוודה בבעו, בכללודה בהעבשוק ן בשילום כיושת וכלוסיומאת רכבמוגיל ת כבשתה ומא

ב שילועל מיוחד גש דם לשייש ם איבהם ריבעשו, גתגשמשוכלכלה יעיל ודה בעשוק ר אפשלת נמעל . רתגא
.יתתעסוקה איכותת בוכלוסיותן אוא

 5.63-כבין ק משביהיו  2030ת נבש. םרייהעיקודה בהעאי בגילק משבם מועסקין מיליו 13.-כהיו  2018ת שנב
ם מועסקין מיליו 3.85-לכועד , םוכחיינהעסוקה התרי בשיעורו איישת ונהשות וכלוסיוהאם א– ם מועסקין מיליו

. םמועסקיף לא 750ל- 550בין של )נטו( תוספת ר מכלו, 2030ת נלשבשו גושעסוקה התביעדי מוד נעם א– 
 %63בין יאיישו לו את וכלוסיוא, םמועסקיהמכלל  20%-כם היום הרדית החובית רהערה במהחם מועסקיהבעוד 

ת".יו"תוספתת הרומש מה70%ל-
 

בשוק ב בשילום ריתגאם מיקייעוד . םבימתרחו נניבפם ביניצהם ריתגהאכי , ביןלהר אפשכה עד ר מאנהמכל 
ם צלער אשבת ונהשות וכלוסיוהאבין ם גדולים ריפעם מיקיי- ביל מקבו, בדתעווכלוסייה האבית רמך אודה, בהע
לשוק ם ליראהישהכנסת - " תחילהודה ב"עהן רולעיקר במע, םאהתברה. ובערה התמוועת צבמתהודה בהע
יעדי על וסף נ. מתהולוית תאיכוודה בבעב שילועל גש הדודה בהערוע זשל העשייה ת בלליוסף נ– ודה בהע

על רט בפועסוקה, התת איכועל ם ריבמדהם יעדים גו בהוצה נראשוב, 2030ת נלשו בשהוצעסוקה התרי שיעו
.םהבם שרכזיימת הג אצירק נך הפמשהב, וםניולה מגום ארים לפעמיר. הגותווצבכר בין הקרי השת פענהקט
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תביורם עני נשים בפמדימי כניסה העוחס

ם ריתגהאחד את אה ומהוודה בהעגל מעבן בשילושת וכלוסיומהאהיא ל ראבישת ביורהעם נשיהוכלוסיית א
שלהן עסוקה התר שיעומד ע, תונרוחהאם ניבשוטלת מבא לעלייה ת רומל. לראבישעסוקה התשוק של ם הגדולי

 ק. משעסוקה הכללי בר הת, כמחצית משיעובד בל38.2% על 2018ת שנב

ת ובתרורה בחמי חסמת: מסויחפיפה ם ניהבימת קיישודה בהעלשוק בכניסה ם מיחסגי סוני שעל ר בדלניתן 
ם משפיעיהם מירגוני ש. ניהשג לסור בעיקם געיונהם בטילהית נומוכומשלה מהת ניומדיר כאש, יכולתמי וחס
ת ביורעם נשיב רבקעסוקה התר שיעו. ריתבהעבשפה ושליטה כלה השם הבי רהער מגזמהם נשיעסוקת תעל 

ר בהד. ניתיכותכלה השת בעלום נשישל עסוקה התר משיעוניכרת רה וצבה וגבנית יכו-תעלכלה השת בעלו
, מדמלהן תונ, תרובגעודת מתהה והגבעודה תת מחזיקון נאית ביורהעם נשימה 60%-כש, רחמאמיוחד בב חשו

3ודה.בן בשוק העבב להגדלת שילול רציאנו פוטבומן בחכלה טומת ההשר רכי שיפו

 

ם(.ריחר ואה קסיה ראברחבית )להררה העבם מהח,1 נשיב 000רר בקר: סקמקו

תר של האישה.הה ביוועודה הגב* הת

תואר אקדמי ראשון 
ומעלה

65%
46%

29%23%
12%

תעודת סיום של 
בית ספר על תיכוני 

שאינו אקדמי

תעודת סיום תעודת בגרות
תיכון ללא בגרות

תעודת סיום של בי״ס עממי 
או חטיבת ביניים, כולל תיכון 

חלקי וללא תעודה

שיעורי תעסוקה של נשים ערביות, לפי השכלה*
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מת רבהעלייה ם ער כאשודה, בלעבית רהערה במהחם נשית יציאם עהיא ם גמת מתוארית בהעבשפה שליטה 
בשפה שליטתן ת את רומגדית ביורהעם נשימה-41% כרק עסוקה. התר בשיעועלייה ם גיש בשפה השליטה 

ע. מוצממהה ברהבה והגבר בשיעות בדועולה אם נשי, םאהתב. םאשפת מת רבו אוד מאה בטוה, בכטורית בהע
בית חיולהשפעה ביא תת ביורעם נשיב רבקרית בהעהשפה מעת הטבוהה וגבכלה השבקעה שהש, ודאילוב רוק

.עסוקתןרי תעל שיעו

 
ברמת שפת אם

60%
53%

34%
23%

10%

נמוכהבינוניתטובהטובה מאוד

ם(.ריחר ואה קסיה ראברחבית )להררה העבם מהח,1 נשיב 000רר בקר: סקמקו

ר ממא– ת ביורעם נשיעסוקת תוני רמודידע , תיודתמת ר, תיותובתרת מדוע. גרונסבגי-ליסגלי ורי אמיעמי ס(, רנ)קליה ניצ, רקסי 3

.2019ודה, ברוע העת בזניון מדיוכנתגיה ורטף אסט, אגביתררה העבב החרם בקר נשית סקובבעק

 

שיעורי תעסוקה של נשים ערביות, לפי רמת שליטה בשפה העברית
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רהת משחלקיו

ת ווצבמהקם רטישהפודה בהעת עושת בכמושם בדליהבם רימוסבם ודשייהחכר השרי מפעוטל מבא לחלק 
ם רדיוח, םרימגבתר יורה משת בחלקיווד בלעת וטונם נשיש, רמלוניתן כללי ופן אב. םהבם ניופיימאת ונהשו

, םרדיחם ריגבו, חלקיף היקבת מועסקות בדוהעות רדיוהחם נשימה 61%-כוכלוסייה. האת ווצבקמיתר תר יו
מכלל ניכר ופן אבה והגבר בשיעוחלקית רה משבם הם גם בדיעו, םמצעני בפם מוכינם שלהעסוקה התרי שיעוש

וכלוסייה. הא

על וסף נת זא, חלקיתרה משבם בדיעום מועסקימה 9%-כרק כי , צייןלוי ראבית רהערה בבחם ריגבלייחס התב
ק.משע במוצמכר הופן ניכר מהשאך במוודשי נם החכר, שרמו, כאף על פי כןה. אועסוקה גבר תשיעו

 

.25-64אי ם בגילרטיר פוב. עמ"ס, הל2017ם דר כוח אר: סקמקו

.םבדיך כלל העווע, מתובת בשעות שו ופח34ם בדי*העו

שיעור העובדים בהיקף משרה חלקי, 2017

נשיםנשיםנשים

חרדים

18%

38%

9%

26%

44%

61%

גבריםגבריםגברים

יהודים שאינם חרדיםערבים
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ם ריהפעודה. בהעת עושת בכמום בדליההידי על ם מלואבם רימוסבם נאיכר השרי שפעב לם לשייש , תזאם ע
מה, גדו)לם ייתמעומשם תריונך א, תונהשות ווצבהקשל י עתהשכר השת אם ניוחבר כאשם מימצטמצם נמא
י עתהשכרן ששבעוד , םרדיחם נאישם יהודים ריגבשל ם כרמש 50%-כעל מד עות רדיוחם נשישל ודשי החכרן ש
ם(.רדים חנאים שם יהודירים של גבכר מש75%-מד על כעו

.מ"ס, הל2017ת ר הכנסור: סקמקו

שכר לשעת עבודה, גילאי 25-64, 2017

נשיםנשיםנשים

חרדים

₪ 78

₪ 61

₪ 44 ₪ 43
₪ 53

₪ 60

גבריםגבריםגברים

יהודים שאינם חרדיםערבים
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יופיהתיוצאי א

היא ו זוכלוסייה אשל עסוקה התת נתמוו, םרייהעיקודה בהעאי בגילם ליראמהיש .4%1ם וימהו יופיהתאיוצאי 
לו מאמעט ברק ם מוכינעסוקה תרי שיעום ע– ם בירחנם היקפיבם בדיעויופיה תאיוצאי , גיסאמחד . תרכבמו

6.ךמור אבטלה נבעלי שיעו וםהיורה גבוזי משחאם ב, מועסקירדיתה חנאיוכלוסייה היהודית ששל כלל הא 5

4

 

.25-64אי ם בגילרטיר פוב. עמ"ס, הלםדר כוח אר: סקמקו

יופיה.תאד בולם נאביהו שיופיה אתאדו בולנ מי ש4
ם היהודימכלל  %74מת לעו(, מעלהות עוש 35בדו )עה אמלרה משבהועסקו  2016ת נבשיופיה תאיוצאי ב רמקם מועסקימה 75% 5

.םרדים חנאיש
.םרדים חנאים שר כלל היהודיוב ע.7%3מת  לעו.5%3 היה 2017ת נ בש25-64אי יופיה בגילתר האבטלה של יוצאי א שיעו6

 

סה״כ

יוצאי אתיופיהיהודים שאינם חרדים

85%
78%

87%
84% 82%

73%

גבריםנשים

שיעורי התעסוקה, 2017
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מד ועו, ךמוניופיה תאיוצאי של ם כרש. ודמאם רודיייופיה תאיוצאי של עסוקה התת איכומדדי , גיסאך מאיד
. םרדים חנאים שע של כלל היהודימוצמם הכרכמעט על מחצית מש

 

.25-64אי ם בגילרטיר פוב. עמ"ס, הלםהליינכר מיני שתום נב ע, מוצל2016ם דר כוח אר: סקמקו

ודה במעההכנסה בסך ר במדוכן שת(, הכנסור בסקרו מקו)וך ממסהביתר ג מוצהכר מהשת ונשוה זר איובת גומוצהכר השת מו*ר

מי(.צוח עמת דיום )לעוהליינם מיניתונר בבמדו(, ו2017א  )ול2016ת נם לשם הניתונ(, הבדרה בלכיודה שבמת הכנסה מע)לעו

היד חי משלני פעל יופיה תאיוצאי ריסת פידי על , תולפחחלקי ופן אב, רלהסביר אפשכר בשם ריהפעת א
יד ח משלבעלי  2017-בם בדימהעו %31-כהיו רדית חה נאישהיהודית וכלוסייה האבכלל שבעוד ק. משבם ניהשו
שהועסקו יופיה תאיוצאי ר שיעו, תזאמת לעו. בדבל 7%-כם מיותחתם ואבעסקו יופית תהאוכלוסייה אב, מיאקד
מכלל ם ועיימקצא הלם בדיהעור שיעובעוד יופיה, תאיוצאי ם בדיהעומכלל  28%-כהיה ם ועיימקצא לם בדיכעו
. 3%-רדית היה רק כה חנאירה היהודית שבם מהחבדיהעו

 

סה״כ

יוצאי אתיופיהיהודים שאינם חרדים

₪ 13,850

₪ 7,746

₪ 16,928

₪ 9,146
₪ 10,780

₪ 6,351

גבריםנשים

שכר חודשי ממוצע*
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, בדבל 12%על מד עו 25-34אי בגיליופיה תאיוצאי ב רמקם מאיהאקדר שיעוש, כךם עם גת בכתמתו זה נתמו
 )!(.4 - כמעט פי 45%ם הוא רדים חנאים שביל לכלל היהודימקן התונבעוד ה

 

בעלי משלח יד 
אקדמי

הנדסאים, 
 טכנאים, סוכנים 
ובעלי משלח יד 

נלווה

עובדי מכירות 
ושירותים

עובדים מנהלים
מקצועיים 
בתעשייה 

ובבינוי ועובדים 
מקצועיים 

אחרים

פקידים כלליים 
ועובדי משרד

עובדים לא 
מקצועיים

לא ידוע

יוצאי אתיופיהיהודים שאינם חרדים

7%

31%

16%

6%

14%

26%28%

3% 3%

7% 7% 7%

13%

2%

16%

12%

.25-64אי ם בגילרטיר פוב. עמ"ס, הל2017ם דר כוח אר: סקמקו

ם ריגבום נשיב רבקוד בלעוחזק ר רובן ורצם קיייופיה תאיוצאי וכלוסיית אבשבעוד - רה רובלה אמכל ה נמסקה
שהיא בדה העובשל היתר בין , מתהולוית תאיכועסוקה לתלהגיע קשה מתו זה וצבקודה בהעבשוק , חדכא

.תמלות מתגרומשם למיאימתכלה הההשם ורית הכישוחסרה א

מועסקים לפי משלח יד, 2017
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ודהבעת ער לשהתוצ

 OECD-בע מוצמהבין לל ראישבין ר הפעך אעלייה, מת מגבמצא נם נמאן( ריו)הפל ראבישודה בעעת לשר התוצ
ת הבא. (2017ת נשוב 2001ת שנב OECD-הע צומממ %74-כעל מד על ראבישודה בעעת לשר )התוצר מנש

ם מירמגומושפע הוא כן ש, תרכבמומה משיתהיה ת ותחמפוהם העולת ונמדיבמתו רלל ראבישעה לשר התוצ
ת נמדית היו, מתהקייציה גולרהה, נמדיהת יושתת)העסקי(, הפיזי ן ההו, םבדיהעושל ושי נהאן ההום הבום ביר

. ועוד"להצה בבות החרו, שיל כלכלת איראיש 7

 

.PPPנחי מו, בםם שוטפירימחים ברי. דולCDOEר: מקו

 

ם מודיהלית אה ודוחוד מאך מונכר בשם מועסקיהם בדיעוף מוסיה בוהחת רושיכי ה, ראמ 2018ת נלשל ראישנק ב"ח דו 7

.לרארי ישעיודה של צבה לשוק העאמלת כניסתם הם ואמייהאקד

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

$45

$35

$25

48.2

39.9

ישראל

OECD

35.7
29.5

תוצר לשעת עבודה
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ם נפיעכי , םראימם נישום ניתוחיק. משבם נפיהעשל ר מהתוצ, ןבכמו, רכבמוודה בעעת לשהכללי ר התוצ
א הלם יתרוהשינפי עבעוד , תותחמפוהת ונמדילל ראישבין ר התוצר פעת אם נימקטירה מתחוא בליים החשופי

 .תוום אם מגדיליריסחי

מת רבגדולה ת ונשומת קיים נפיהעבין ו, חידאא לופן אבוכלוסייה אבת ווצבמקם בדיעום מועסקים נישום נפיבע
י תמעומשחלק ת רומסביל ראבישת מוכונההיסוד ת ויונממיוכי , םראימם רימחק. םבדיהעוכר בשוודה בהען ריופ

.תותחמפות הונמדית הוצבבין קל וראר בין יש מהפע20%-, כךמונודה הבן העריומפ

בכל ת מועסקוהת וכלוסיוהאבין ום נפיהעבין ני השות אולטת ברה וצבם מיגימדה, םנפיעשלושה על כל נסת
רה במהחוי נביהף נבעם בדימהעו 45%-כהגיעו  2017ת נבש. רתקשוהתומידע הוך ונהחי, וינביהנפי ע- ף נע

ף נבעכר השו, בדבל 14%-כעל מד עוק משבם בדיהעוכלל ך מתום בירהעם בדיהעור שיעושבעוד , ביתרהע
תם היות רומלת זא, רדיהחר מגזלם שייכים בדימהעו 18%-כך ונהחיף נבעמה, דוופן אבע. מוצממהך מונוי נביה

תוכו בהכולל , רתקשותומידע ף נבע, מתםלעו. ךמונהוא ף נבעע מוצמהכר השן כאם גק, משבם בדימהעו 6%
כמעט ף נבעכר השו, םרדיחם נאישם יהודים הם מועסקימה %92, ליתראהישק טההיי-עשיית מתנכבד חלק 

ק.משע במוצמכר הכפול מהש

9

8

ב מצ"ח דו, 2015, יתתנש-ברנפית עה ואהשו: OECD-לל ראישבין ן ריוהפרי פעת ובלהתרחם מירהגו, גלעד, נדרבו, איתן, גבר 8

.בוארכז ט, מתניומדירה כלכלה ובה - חנמדיה
.מיתואל-ה ביןואל: השוראם בישבדית היסוד של העוויונממיון וריו' - הפרק ה, פ2018ל ראנק יש"ח ב דו9
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כלל המשק

מידע ותקשורתבינויחינוך

4%
אחר

ערבים

יהודים חרדים

יהודים שאינם 
חרדים

14%

6%

76%

שכר ממוצע למשרת שכיר: 10,109 ש"ח

שכר: 19,658 ש"ח
5% מכלל המועסקים

שכר: 8,027 ש"ח
12% מכלל המועסקים

שכר: 9,279 ש"ח
5% מכלל המועסקים

אחר 
4%

ערבים 
45%

 יהודים 
שאינם 
חרדים
49%

יהודים חרדים 
2%

אחר
1%

ערבים 
15%  יהודים 

שאינם 
חרדים
יהודים 66%

חרדים 
18%

ערבים 
3%

אחר 
2%

 יהודים 
שאינם 
חרדים
90%

יהודים חרדים 
5%

ענפי תעסוקה נבחרים, שכר והתפלגות מועסקים לפי אוכלוסיות, 2017

.םדר כוח אם בסקרף מקונגודל העת ווכלוסיוג אוני ייצתום(. נריכים )על כלל השהליינם מיניתונם ברכר מקוני השתו. נמ"סר: הלמקו
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 תונדסאמודי הת בלירדיום חנשי

ודה בהערוע זשל רכזי מאפיק הוא "ט( )מהגית ולוכנטרה להכשי משלתמהן מכוהם עמטם נדסאיהמודי לימסלול 
ווה שה ראשיההכלכלן , כך. מלמתגכר שהוא "ט מהרי גומבגדול חלק של ם כרוש, יתתאיכועסוקה תבב לשילו

כי , מצאוה, נשוכלה השברו בחש מתמטיקהב' יח 3ת רובגבעלי ם רדיחם נאישם יהודים ריגבשל ם כרשבין 
ם כרוש, מיתאקדמכללה ב "רוחה"מדעי בר תואבעלי של ם כרמשה וגבם מימדופלה"ט מהרי גובשל ם כרש

, רחיתזאנדסה הה, תוכננדסת הניקה, רולקטואמל חשנדסת )הה בהלית ועומקצבם מימדופלה"ט מהרי גובשל 
רסיטה, בניומא" רוחה"מדעי בר תואבעלי של ה מזף אה וגברפואית( נדסה הומיה כינדסת ה, תונמכונדסת ה
מכללה." בםנליירופסיות "פועומקצר במבעלי תואו

דופן יוצאי ם ניתונת גומציר אש, תרדיוהחם נשיהוכלוסיית אהיא ה זמסלול בניכר מוש שיעושה שת ווצבהקת חא
ם מסלוליבת מדולו"ט מהת תוכניובת רדיוהחם נשיהשל הגדול ן ברו .תונדסאההמודי לירי גובלכלל ה ואהשוב

מכלל  38%-כת ומהות רדיוהחם נשיהמעשה, לה. תוכננדסת המת מגבמהן  %78-וכם רדייהחם רינמיבסם ייעודיי

14

13

12

11

10

.רוצרד הא, משראשי, הכלכלן ה2018גוסט וא ב19, ועיתברה כלכלית ש, סקיתניויכו-תכלה העלת ההשרכורי מעגו הכנסת ב10
.וה זנן בבחייכותו בנ"ט אכן נבחמהם במדיבית הלורמ, ו"טמהבלה לאי סף לקה תנו' מהו יח3ף היקמתמטיקה בת ברו בג11
ו זה נמבחירוח המדעי לתר יום מידותם מהובך ארה, בהחמדעי רת גמסבם מדינלהם מיותחה זבכלל ו", רוחה"מדעי רי גוב 12

(.הנמדימדע הגיה ון סוציולוודה )כגובמי עיסוק בשוק העורה לתחרה ישיוצם בריקשם מתנאיש
גיה, פסיכולו, םעסקיהל נמי, ןובחשראיית כלכלה, ה זבכלל ו, יעסוקתתופק אבעלי מוד לימי ותח– " םנליירופסיו"פם מיותחרי גוב 13

)מדעי הדעת ת ברחהך רוצלם מייאקדם מודילים מדישלומי בין ה נבחהר וליצו זרה הגדת מהו. ליתסוציאודה בועסיעוד , תורוקח

ודה.בתר לשוק הערה יורה ישיוצם בריקשר מתם אשמיום תחמדיבין מי שלו(, לרמוה, כאברחרתם ההגד, ברוחה
.-20142013ם ני"ט לשם של מהנדסאית הרי תוכניוגוב ברך בקרנעם שגך מדמם על סגים מוצניתונ ה14
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ם היוגבו זה וצבקשל ם הדפלווזי חא(. נטיתורלוההגיל ת וצבבקרן משיעו 7מפי תר )יומה מגבם משתתפיה
מודיהן לים מסיושלוש -םייתנכשך תוב. יתתמעומשך מונהוא "ט מהבהכללי ם הדפלור שיעושבעוד , 86%– וד מא

ה והגבר בשיעומדו שלוע מקצבת בדוועו, תמומסייהם נשיהמכלל מעט בה וגבר בשיעות בדועות רדיוהחם נשיה
ה, אמלרה משבת בדועו"ט מהמודי לית רוגובת רדיומהח 90%-כם(. תרשיבג )כמוצם מימסייהמכלל ניכר ופן אב

.ליתרארה הישבת בחרדיום החנשיבד מכלל ה בל39%-מת כת לעוזא

15

י רגור בוב, ע2017ת נבשוע מקצבם בדיהעור שיעוודה. בהערוע ז, תניומדין וכנתוגיה רטאסטף אג, "טמהרי גובב רבקר סקר: מקו

.-20142013ם נית בשונדסאמודי הלי

.2014ת נ בש-4218אי ם בגילרטי פ15

שיעור בוגרי הנדסאות, העובדים במקצוע

נשים חרדיות - מגמת תוכנהכלל הנשיםכלל הבוגרים

78%

53%
60%
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ריה, גוקטתה ואבם נשיהכלל של ע מוצמהכר לשמה דווע מקצבת מועסקושה תוכנמת מגת רוגובת רדיוהחכר ש
כר שכי , גישנד. םנימיהבין ם הכללייכר השרי לפעם אהתבומה, מגהרי גובם ריהגבמשל ית תמעומשך מונך א
ש"ח  500,7-כעל מד ער )אשת רוכישת רדיוחם נשישל ע מוצמהכר מהשניכר ופן אבה וגבת רדיוהחת רוגובה

(.2017ת נודש בשבח

.-20142013"ט רי מהגו של ב2017-כר בודה. שברוע הע, זתניון מדיוכנתגיה ורטף אסט, אג"טרי מהגוב ברר בקר: סקמקו

שכר בוגרי הנדסאות, העובדים במקצוע ובמשרה מלאה

נשים חרדיות - כלל הנשיםכלל הגברים
מגמת תוכנה

גברים - 
מגמת תוכנה

נשים - 
מגמת תוכנה

₪ 9,564

₪ 8,267

₪ 9,688

₪ 10,931

₪ 13,027
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  תגבלום מום ענשיא

מכלל  11%-כם שה, םרייהעיקודה בהעאי בגיל תגבלומום עם נשיאף לא 440-כל ראבישהיו  2016ת שנב
עסוקה תני תונבם איבטמתהודה, בהעם בעולם בירם ריתגאת גבלומום עם נשיאל. לואם איבגילוכלוסייה הא

. הכלליעסוקה התר משיעוי תמעומשופן אבך מונהוא ו, 42%על מד עו זה וצבקב רבקעסוקה התר שיעו. םרודיי
 8,300-כעל מד וע, הכלליע מוצמליחסית ך מונת גבלומום עם נשיאשל ודשי החם כרש ,מ"סהלני תונפי על 

18.רה חלקיתמשם בבדי, עוםר מועסקית אשגבלום מום ענשים מהאהיום גברי, שיעוףבסו. ולש"ח

17

16

.ררתם בסקוד כהגדגבל מאם מודגבל ואם מודרו כאגדת הוגבלום מום ענשי. אמ"ס, הל2016ם דר כוח אר: סקמקו

.םמועסקיך הוע, מתובת בשעות שו ופח34ם בדי* העו

."להת נכי צא כולל א. למיואביטוח הלני התו. נתר ויו20%ר ת בשיעום נכובעה להנק מי ש16
. שלות גבלומוהמידת על ר נסקהל אנשו ב, מ"סהלשל ם דאכוח ר סקני תונפי על היא ת גבלומום עם נשיאלוספת נרה הגד 17

.כרני שתוו נבם הוצלדר כוח אלסק
ת גבלומוהגת הצבאין לכן , תהתפקודיות ביכולוהן ום האישייניה מאפייבהן , ודמאנית גרוהטוכלוסייה אבר במדוכי ציין לב חשו 18

.רטך על היכולת התפקודית של הפכדי להשלי

שיעור העובדים בהיקף משרה חלקי*

אנשים עם מוגבלותכלל המועסקים

27%
50%
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ם מדיהעו, םבירם מיחסשל ר תוצם הת גבלומום עם נשיאב רבקעסוקה תבב שילות ודואלו אם מוכינם ניתונ
ודה. בב בשוק העלה להשתואו בבוכלוסייה זני אבפ

ם הבו, תםרשולם מדיהעוודה בהעאבי משמיעוט ולת גבלומום עם נשיהאני מאפיילם געיונע ההיצמצד ם מיחס
ת גבלומוהבשל ם תפקודיים קשיי, םילעית, ןבוכמוך מונמי צען וביטח, יחסיתמוכה נכלה הש, דלי עסוקתתן ניסיו

אי בגילשמי ך מתו +45ני בר ושיעו, הכלליתוכלוסייה מהאם ריגומבם הת גבלומום עם נשיא, משלל, כךמה. צע
עסוקה התרי שיעוש, צייןליש . 43%הוא ה זר שיעווכלוסייה האבכלל שבעוד , 70%על מד עום רייהעיקודה בהע

מוכה נהיא ת גבלומום עם נשיאשל כלה ההשמת רלה, אכל על וסף נ. 45גיל ב סבירדת לם מתחילים הכלליי
כלה השבם מחזיקים בירו, ךמונהוא ת גבלומום עם נשיאב רבקם מאיהאקדוז חאוכלוסייה. האבכלל מתה רמ

כלה, השרכוש לם ואבבת גבלומום עם נשיאני בפם מיחסשל מכלול ם קיי. תרובגעודת תמת מהשלתה ופח
להגיע עשויה מי אקדר תואנגשת המיעה שכבדי ר ובע, משלל. ודמארה יקהיא הה וגבכלה להשנגשה הם יולעת
.םקלילפי שת אום של מאלסכו

.ררתם בסקוד כהגדגבל מאם מודגבל ואם מודרו כאגדת הוגבלום מום ענשי. אמ"ס, הל2016ם דר כוח אר: סקמקו

כלל האוכלוסייה

השכלה אדקמית

ת. סיום ב״ס על-תיכוני שאינו אקדמי

ת. בגרות

ת. פחותה מבגרות

אנשים עם מוגבלות

53%
28%

15%
19%

14%
16%

17% 38%

תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר של האדם, אחוז מהאוכלוסייה
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, תגבלומום עם נשיאלהעסקת ר אשבת מוקדות דעו, ראהשבין , םוכוללים מעסיקילם געיונביקוש המצד ם מיחס
ך רומהצש וחשהסיוע מי רגון ומגובת והתמצאוסר ח, אושנלת מודעור היעד, בכךת הכרוכות מהעלויוש חש

.תביעומחשיפה לתר ולפט

ב לשילות ובהחשום יתרוהשית רכומעבם מיהקייול הפיצורטית רוקביוהת ורכבמוהת אם כוללים ניימבם מיחס
ך מושמך תהליבשל י עסוקתהתם השיקוי תרולשית נגישוהקשיי ת אודה, בהעבשוק ת גבלומום עם נשיא
ם עת ואבבקצמפגיעה ם מהזכאיחלק ם שיושחבגללו ש, תנכוהת ואבקצה נמבת אוכן ם מגבילים ניריוריטוק

ודה.בה לעהיציא

כך ך תובודה. בהעבשוק ת גבלומום עם נשיאשל ם בשילות אלעודד מה מגהל ראבישרת בגות ונרוחהאם ניבש
ועדה הורת גמסב. תגבלומום עם נשיאשל עסוקתם תם לקידומשלה מבת וברת פעולות ונרוחהאם ניבשנעשו 

, רמוכא. וזוכלוסייה אר ובעם געסוקה תיעדי ה נהשבשו גו, 2030ת נבשעסוקה התם ותחם לקידורית ובהצי
.51% הוא 2030ת נץ עליו לשמלעסוקה שהו, ויעד הת42%-מד על כוכחי עונעסוקה הר התשיעו
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מיתכלה אקדהש

, 2017ת נלשן נכו. תותחמפוהת ונמדיבם היומהגבהוא ל ראבישהה והגבכלה ההשרכת מעבם משתתפיהוז חא
ני וש %37-כעל מד עורט דוקטוו אני ש, ןראשור תואבעלי ל ראבישם רייהעיקודה בהעאי בגילם רחיזהאר שיעו

.ויץבשוגיה ו, בבלנדאיסלר ברק לשיעו

.OECDר: מקו

שיעור בעלי השכלה אקדמית בגילאי 25-64, 2017
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בעלי ר שיעוכי מעלה, מית( אקדכלה השמת השלר חאלה ברו, יחסיתרה עיצה כב)ש -4030אי גילעל מבט 
רה בבחת ונהשות וכלוסיוהאבין ם ריפעם ניכרין כאם ג. 43%-כעל מד ועותר יוף אה וגבם מייהאקדם ריאהת

ם כילימשם בירוע, םבירמעם כילימשם רדיחם נאישם יהודי, םריגבר מאשתר יות כילומשככלל ם נשי. ליתראהיש
.םרדימח

.מ"ס, הל2017, םדר כוח אר: סקמקו

שיעור בעלי השכלה אקדמית גילאי 30-40, 2017
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ת יסודויונממיום וריכישו

ה ואהשובכי עולה, מי העול CAPIAר סקני תונממוכה. נם ריהכישומת רה, וגבל ראבישם מאיהאקדר שיעושבעוד 
)כל ת במוחשמה בבסבית בעיון בפתרווה ריאבקמתמטיקה, במוכה נת ונממיומת רל ראביש, OECD-הת ונמדיל

רדית חה נאישהיהודית וכלוסייה האת ויונממיוש, תוראלניתן ת וכלוסיואלבחלוקה ת(. נבדקושת ויונממיוהשלוש 
ן בפתרומעט )לם רדיחם נאישם היהודישל ם ריהמכישומעט בם מוכינם רדיהחרי כישו, OECD-הע מוצמלת מודו

ב חשו. ודמאם מוכינם הבית רהערה בבחם ריהכישוואילו (, גדולר פעם קיימתם ש, תבמוחשמה בבסבית בעיו
ה נמדילכל רי שה, בטוו נאית ויונממיוהב מצ, ליתראהישרה בבחת מוחלשוהת וכלוסיוהאניכוי בם גכי , בלם לשי
, תןמובשלת ותחמפוהת ונמדילל ראביש" ם"חזקיהת ארק ם וימשור כאשם גושלה, החלשה וכלוסייה האת איש 

.OECD-ע המוצמם לם בקושי מגיעירדים חנאים שהיהודי

19

 CAPIA(or them fgraProר קת ס אOECD-הן גוראך רעועסוקה התלשוק וכלוסייה הארי כישומת אהתת אן ובחלרה מטב 19

etenciespomdult Ct of Amentional AssessnaterIn )ה, נמדיברת גובהוכלוסייה האת אן וחבר הסק. ןגוראלת משויכוהת ונמדיב

.תבמוחשה מבת בסבין בעיות מתמטית ופתרוונרייוה, אריאת קונרייות: אונת שוויונמ, בשלוש מיו516-6אי בגיל
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,PIAAC-מיומנות מתמטית ממוצעת ב
מדינות ה-OECD וקבוצות אוכלוסייה בישראל
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ניהחצי הש   

ת גוהתפלמת לעולית ראהישוכלוסייה אבם ריהכישות גוהתפלת אם וימשור כאשתר יועוד רת הבמתה נהתמו
, לראישרחי זאשל ן תוהתחן החציוני", הש"החצי רי כישוכי רה, רוברה וצבעולה ז א, OECD-הת ונמדיבם ריהכישו

.תותחמפות הונמדין בתון התחם של החציוריה לכישוואהשור ניכר בם בפעמצאינ

.-20152014ם נים לשל הראר ישובם עניתונ. הOECD-ני התונר לוצרד האמשראשי בודי הכלכלן הבר: עימקו

אחוזון כישורים מתמטיים
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רה בהחך תובם ריהפעת אם מצצל, נפשלר התוצת אלהגדיל , לראבישם החיימת רת את להעלוו ננורצבם א
ם הלו אני". הש"החצי של ו בפיתוחקיע להשיש – ת ותחמפוהת ונמדיהול ראישבין ם ריהפעת ואלית ראהיש

ת מוחלשוהת ווצבהקשל יתר ג ובייצ, מאיתאקדה נאישכלה השבככלל ם ניופיימאה, לראישבי מתושמחצית 
של קעה ההשר שיעוודה. בעעת לשך מונר תוצם עם נפיבעורה משת בחלקיוודה בבע, ךמונכר בשרה, בבח
ם בקידווב בשילוסיוע ודה, בלעם ריציתממתן , תרוהכש)הכוללת ודה בהעבשוק פעילה ת ניומדיבל ראיש
.OECD-ת ברובת החונמדיבית הרמך ביחס למו'( הוא נודה וכובבע

-OECD.ני התור: נמקו

 ,OECD-הוצאה על מדיניות פעילה בשוק העבודה במדינות ה
אחוז מהתוצר, בשנת 2016
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׳חלק ב
םויינת לשירכוהיע 
ודהבבשוק הע 
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ה. משתנודה הברי שוק העתגאם בם עוסקיבכל העול
א:ושנעסקו בם שם בעולרכזיית מניומדיר ות של גופי מחקות מדוחומאגלהלן דו

, 2018uture of JobWEF: The F 

גית ולוכנטת ומהתפתחבעת ונר אשביעית רית עשייתתמהפיכה של ה בפתחם מצאינו ננחא
וד מאב חשו, םבדיבעור מחסולביל מקבגית ולוכנטת מוקדהתשל ב מצוע נמלת נמעל רה. דיא
, מחדשרה הכשת עומצאבם הקייודה בהעבכוח תמיכה בפעיל תפקיד ו אמלים מעסיקיש

לכל רת מאפשה בסבירו יצת משלומושם החייך רואלמידה ללבית אקטיבגישה  נקטו ים רטישפ
ו.אל

, 2017gyteOECD: New Job Stra

ת ויונממיופיתוח ידי על ת ידיועתת רומשלם ריעיצם נשיארת הכשבקיע להשת ריכוצת משלומ
ה נמבב ועיצ. םגייולוכנטם ויינשירת יעתודה בעת בבסביה חהצלבוט ונלם להשיסייעו , תויכולו
ת( ובטיחת ונקתות וריאבאבטלה, מי דעסוקה, תעל ה נהג, םמונימיכר שן )כגוודה בהעשוק 

, ךמונכר בשאבטלה, בו אבטיתא לודה בהעיד לעתם ריהקשום נישהסיכובטיח להכדי הכרחי 
.םרועיודה גבאי עתנבת וובוסר יציבח

ואמב
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ture of Jobs, 2015nging Nacial The Outlook. Chaond St amenyploorld EmO: WIL

הגדלת ה, משתנהודה בהעם בעול. ןרוחהאר בעשועסוקה התבדפוסי וי נבשיבחין להניתן 
א לעלולה י עסוקתהתן וביטחלו אעסוקה התת איכולייחס להתמבלי עסוקה התרי שיעו

חלק ת להיות ונשוהעסקה ת רווצבו אמית צעהעסקה בם מועסקילר אפשלך ריצ. כלללהשפיע 
.לין הסוציאוביטחרשת המ

, 2018ekforcornd future of the wtion automay: Skill Shift AseMcKin

ת אלהאיץ צפויה מציה וטוהא. ונויוחם פעאי שמכפי ר מהים בעולגי ולוכנהטוי נהשיב קצ
ת(. יורתיציעל גש )בדם היוגבם אישיינבים ריולכישום גיהסומכל ם גיטליידים רילכישורישה הד

. ןויוהשואי ם גשן מכאו, רגבים ריהכישוע להיצביקוש הבין מה אההתוסר ח, מכךה כתוצא
.ני שלהןגורה האנמבת הת אונרכו לשטת יצרובה, חנרה שווצם יושפעו בנים שונפיע

INTERNATIONAL 
LABOUR

ORGANIGATION

McKINSEY
&COMPANY
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עסוקהתוי בנת שימומגת לנדיקציואי

םנסרירילעסוקת פתת במומג   

תו ואבהתמדה ומש חעד ע שמתם יומדי מפעל בו ארד משבשהייה רושה פיודה בעשר רובהיה ר בבעם א
ודה בע. יתרתמסוהודה בהעופי אבם ויינבשית וברעוסק מי העולהשיח ם כיו, תוברם נישך משבודה בעם מקו
נסה רלפת ונמשוות ונשות יורתיצים רכיודם נישוודה בעת מומקובין ר תדיר במע, ניתמז-ובחד אם מקומתר ביו
ת מורבפלטפור בהגומוש השיום גייולוכנהטם ויינהשירקע על , החדשם בעולודה בהעשיח ת אם נימאפיילה א- 
. ותנווקמ

ם רימקבו, ודתובעם מקולבד העובין ההדדית ת ובוימחהת התרופפובחד אמצד ת ונאפיימתלו אהעסקה ת רווצ
, םבדילעותר יוה ברת מישוגת רומאפשהן נגד מך א, םבדיהעושל ת ליוהסוציאת בזכויופגיעה הן ביש ם מימסוי
.בדם של העום האישייריוי הכישומיצבודה ובע-ן ביתואיזר עשויה לסייע באש

ת ניומדיעל ת וברחנת השלכובעלת ת להיוצפויה ית רתמסועסוקה תבם מועסקיהוז חאבית תמעומשרידה י
ן )כגות ליוהסוציאת ובמההטות מהזכויומהחקיקה, ניכר חלק ם להיון נכוכן ש, ליתהסוציאת ניומדיהועסוקה הת

.םריכים כשבדים עומועסקיב הגדול של הרוה, כי הנחת על ההבססו( מתמחלהופשה ומי חי

. לראבישעסוקה התני מאפייבוי נלשים עדיאכן ו נאם האם ניתונוסס מבופן אבר רבלך רוציש , תזאכל ר ואל
. םנסרירילכפלהעסקה ר במעהה נהית חדשוהעסקה ת רווצשל ר הקשבמי העולבשיח ת ולטובהת מומגהת חא

ו נאישמאי צעבד עו– ר מכלוכלכלית". לוי תמאי צעבד "עוהיא הן בת ולטובהת חא, אושנלת רוהגדכמה ת מוקיי
ך רוצלמין הז(, ההזא לך )או זרה להגדתר ביוב רוהקר נדיקטוהאי. ריעיקמעסיק בלויה תהכנסתו ום ריחאמעסיק 

מ"ע(." )עשםריכים שבדיא מעסיק עומאי שלצם היא "ענסרירילת הפוי בכמונת של השימומגמדידת ה
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 1995ז מאכי , תוראלניתן ה. נש 20ך רואלק משבם מועסקיהכלל ך מתומ"ע העשוז חאת אן וחבו ננישלפף רהג
 – 2017-בם מועסקיהכלל ך מתו .%97ל- 1995ב- .4%6-ממ"ע: העשוז חאביחסית רית ונמיעלייה חלה  2017ועד 
ת אמעלה היא ך א, מיידית ניומדיוי נשית במחיישמה מגעדיין ו זאין . וחציר עשוך מהלבוז חהאת נקודו 51.ר מכלו
.םאהתב בב ולהגימת לשותריה בחב אך ולעקומשיך להרוהצ

שיעור העצמאים שאינם מעסיקים עובדים מתוך כלל המועסקים במשק
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כלל ך מתום ריכישת מעסיקון נאישת מאיוצהעשל חלקן ר מכלו– ם נשיבהיה ן רוחהאר בעשוהגידול ר עיק
כלל ך מתוהיחסי בחלקן חד אר עשוך תוכמעט ם ניישפי של לעלייה ם עדיר כבו נאן כא. לראבישת מועסקוה
הוא ם מהחד א, םנישום ריהסבלכך וא מצלר אפש. םריגבב רבקביל מקהן תונבן וקיפאמת לעו, תמועסקוה
ך רבד. גוהזני מבחד אר ובעת ולפחתר יוה ברת מישוגב מחייום נסירמפני בשופיין מאהודה בעלשוק ר במעה

, בדלעוודה בהעת עושני תונבת זאת וראלר אפש. תעושת ופחו אחלקית רה משבוד בעשתו זהיא האישה כלל 
ודה בעת עוש 44מת לעואישה לודה בעת עוש 37ע )ובשת בועת שוח פ15%ת בדועום נשיע, מוצמבכי , םמעידיה
ן ואיזלת וספונם רכידוא מצלם נשישל ך רוצבה נעוצם רואיו נאשוי נהשימת מגשכן יית(. רגבלוע בבשע מוצמב

נסרשיפ.רילן פ, כגותרה יובת רמישות גרומאפשרכי העסקה הודה בדבע-בית

שיעור העצמאים שאינם מעסיקים שכירים
מתוך כלל המועסקים במשק - לפי מגדר
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9.1%

גבריםנשים

(, -20172013ם דאכח ר )סקמ"ס לני תונלודה, בהערוע בזת ניומדין וכנתוגיה רטאסטף אגודי בעיך מתוה זרק בפם ניתוחיהר: מקו

ר ובע, תרוספרת סקי, לראבישם נסרירילהפשל לי הסוציאן וביטח"ה, םפיזה נודפגזלה ר איתמ, ןותנזנבי רו"ר דך: מתום ודיבועי

2015רו לכלכלה, רכז מאק, מ-20121995ם ניהש
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?םבים רנסרירילם בפניופיים מאנפי אילו ע  

, מתםלעו. םיתרוהשיו"ן נדלה, תונמהאנפי עם המ"ע עש/ נסררילכפודה בעשל ה וגבר בשיעום ניופיימאהם נפיהע
.ם מועטנסרירילר הפ, שיעווכלהארי וובר הצימגז, הךונ, החיםנסיננפי הפיבע

אחוז העצמאים שאינם מעסיקים עובדים 
מתוך כלל המועסקים בענף )2017(

אמנות, בידור ופנאי

פעילויות בנדל״ן

שירותים אחרים

שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים

משקי בית כמקומות תעסוקה

שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד

מידע ותקשורת

מסחר סיטוני וקמעוני, תיקון כלי רכב

שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

חינוך

שירותי אירוח ואוכל

33.5%

32.7%

26.7%

20.4%

9.2%

8.4%

7.3%

6.5%

3.7%

4.5%

4.1%

(.2017ם דר כח אמ"ס )סקני לתונודה, לברוע העת בזניון מדיוכנתגיה ורטף אסטודי אגבר: עימקו
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ת בדעיכה ועול מול מקצה אמיחצת בועו מקצ  

 ותנרשובהיו א לר עשוני לפעד כי , רנזכים אדי . יתתמעומשורה מהיגית ולוכנטמהפכה של מה ובעיצוי מצם העול
 תמדולות רכומע, יתתאכומלה נבין כגות גיוולוכנטכי , םופיצו נאם כיו. יתרתבחמדיה ון נע, ביילמות גיוולוכנט
.םם ופוליטיייירתב, חםם כלכליירי עולק ועל סדמשנפי ה' ישפיעו על כל עםריבנט של הדרנט'איו

ם ריתגהאות ויונמההזדעל ב חשוולודה, בהעם עולעל לו את מומגשל ההשפעה ופי את אך ריולהעת נסולניין מע
. תונאיוש על ידי מכום לוליו זם אמטייוטות אם להיום הופכיבית רועור מקצ, כאשהןם בנימוהט

 ה,מיחצתהיה בחלקן ר אש, תונשות" ו"משפחלהיד חי משלת אחלק לניתן WEF(2018 )-השל ת מיועולת תחזיופי על 
 רידהיול תחה זניתוח לפי מה, גדול. תוקשומבהת רומשהת בכמוי תמהווי נשיול יחא לבחלקן וה נמתורידה יבחלקן 

 הכלכלה,ת ועומקצבואילו עלייה, תהיה ם בימחשונדסה הכמו ת ועומקצב, רדמשניהול ות רומזכיתפקידי בחדה 
 תצפויוא שלת ועומקצהת ומשפחבם גכי ם א. תוברוהקם ניבשי תמהווי נשיה ראכנול יחא לנייה בהות והלקוחרי קש

. םת תפקידע אצבם כדי שיוכלו לבדירה מחדש של העוהכשך ברוב יהיה צרו כי לWEF-ך הרילהיפגע,  מע

 וינלשיה מביאמציה וטואכי היא ודה בהעשוק על ם גייולוכנהטם ויינהשילהשפעת גע ונבם בירם ריוקחשל רכתם הע
 לתפקידיהוכנסו רית בהת ורצאבי רחבן ומזארת בחמחסני ב, משלל. תןמולהיעלר מאשתר יות רומשהתמהיל 

אך  .םבירם וספינם בדיעוגייסה ותה פעילוף היקת אוקא דוהגדילה רה בהחך א, םוטיברולפי את רועשן מיוובלה הו
 .ודתםבת עבדו אאים שבדירתם מהעוהכשם וריהם בכישוניגויסו שום שבדיב כי העום לב לשיחשו

רידה.מת ימגמי עיסוק בול מול תחמת עלייה אמגם במצאינל הראמי עיסוק בישון תחא נבחבניתוח הב

2

1

1 on, http://www3.weforum.org/tiRevolugy for the Fourth Industrial  and Workforce StrateThe Future of Jobs: Employment, Skills

re_of_Jobs_2018.pdfWEF, 2016, p. V-VIFutudocs/WEF_
2 s". New York Times, 10.09.2017s Amazon Pushes Forward With Robots, Workers Find New RoleNick Wingfield, "A

http://www3.weforum.org/tiRevolugy
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וינת בשיועועסוקה – מקצתת במו מג  

ת ונרוחהאם ניבש- משל ל. םחדשים ריכישום בדימהעום רשיודום משתנית ועומקצה, םגייולוכנהטם ויינהשיב עק
ר מספבעלייה - ני שמצד ו, חדאמצד נלי ציונוונהקוכת מתהוד בעים ותחבם מועסקיהר מספברידה לים עדיו נא
.במוחשבבי מוד שבם עיותחם במועסקיה

מפעילי מכונות לעיבוד 
שבבי ממחושב

מפעילי מכונות קונוונציונליות 
לעיבוד מתכת )חרטים(

כר שת ודואעל ם הליינמים ניתונו, 2016-2012– מ"ס לני תונך מתוודה בהערוע בזת ניומדין וכנתוגיה רטאסטף אגודי בעיר: מקו

כלה.השו
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 כרשת ודואעל ם הליינמים ניתונו, 2016-2012– מ"ס לני תונך מתוודה בהערוע בזת ניומדין וכנתוגיה רטאסטף אגודי בעיר: מקו

.םניתובלו נקרה התובה ענרוחה האנ, שהיא הש2016ני תונייחס לני מתכר החציוכלה. השהשו

מגמות בתעסוקה - אינדיקציות מהשנים האחרונות

וינת לשינדיקציואי המיחצת בועומקצ

. כרם( ועליית שנימש ש בח40%-ב לרום )קמועסקית העלייה בכמו
 ש"ח,44328-ני: ככר חציוש

ה מפתחי תוכנ

 . כרם( ועלייה בשנימש ש בח48%-ם )כמועסקית העלייה בכמו
 ש"ח223,39-ני: ככר חציוש

מלנדסי חשמה

 . כרם( ועליית שנימש ש בח45%-ם )כמועסקית העלייה בכמו
 ש"ח,99614-ני: ככר חציוש

וק ם השיוותחם בצייוע
םרסוהפו

 . כרם( ועליית שנימש ש בח33%-ם )כמועסקית העלייה בכמו
 ש"ח,67613-ני: ככר חציוש

תונאי מכוכננדסאי וטה

וינת לשינדיקציואי ת בדעיכהועומקצ

.כרבשיחסי ן ווקיפאם( נישמש בח 10%-מתר )יוק משבם מועסקיהת בכמורידה י
 ש"ח6,234-ני: ככר חציוש

ם רד כללייפקידי מש

.ך יחסיתמוכר נם( ושנימש ש בח15%-ק )כמשם במועסקית הרידה בכמוי
 ש"ח,4775-ני: ככר חציוש

םניית טלפורוגי מכיצינ

. ך יחסיתמוכר נם( ושנימש ש בח13%-ם )כמועסקית הרידה בכמוי
 ₪,8475-ני: ככר חציוש

קסטני טדקל

 . ךמוכר נם( ושנימש ש בח17%-ם )כמועסקית הרידה בכמוי
 ש"ח,7504-ני: ככר חציוש

ת דלקונתחם בבדיעו
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חי הידמשלם בריגוו מבם אריעיר צעסוקה – גידול בשיעותת במו מג  

וי נבשיוא מצלניתן וא בליד העתגבי לוצפי ם מימסוייד חי משלשל הדעיכה ו אהעלייה מת מגלוספת ננדיקציה אי
. םמסויוע מקצבם ריגומבהו אם ריעיהצר בשיעווי נהשימת מג– ר מכלו, ידחי משלתם ואבאי הגילהתמהיל 

ך אבדעיכה, ו אה מיחצבוע מקצשל תו להיומספקת נדיקציה אית ולהו, ןבכמו, יכולא לבד בלם ריעיצבגידול 
ו תננבהת אם להשלייכול הוא וע, מקצבהכולל ם מועסקיהר מספבוכר בשוי נשין כגו, תוספונת מומגלביל מקב
בילה בעיסוק.מומה המגגבי הל

הוא , ליואם בירם ריעיצשל כניסה צד ל, םמועסקיהר מספבגידול של ך תהליכללי ופן אבר בעושוע מקצ, משלל
ם בדיהעומצד ו בניין העם עיחד ם מעסיקימצד ליו אביקוש ושה, ובמין מאהשוק כי ניח להר אפששוע מקצ

.םריבגום והולכי

עד , תונרוחהאם ניבשגדל  25-34 אי בגילם הבם בדיהעור שיעוש", םריעי"ציד חי משלו מצאנם ניתונהניתוח ב
ם בדיהעוכלל ך מתום ריעיהצר שיעוכללי ופן אבר כאשת זאוע, מקצבם בדיהעומכלל  40%על עלה  2016ת שנבש
ם העול, יתרתהיציהכלכלה ם מעולת ועומקצו מצאנלו את ועומקצבין . תונרוחהאם ניבש 25%-כעל מד עוק משב

.גיטלם הדין עולבהטיפולי וכמו

. םריצמלו אם נימרבן כגו", םניימ"זיד חי משלבם גם ריעיצם בדיעושל וע בקה וגבר שיעווא מצלניתן , בעיטופן אב
. ועיתמקצהרכם דך משהביד ח משלם מחליפיש, יחסיתם ריעיצם בדיבעוב רולם ניאפיימתלו את ועומקצ
ם ניהשום ניעיממבע ונם הבם ריעיהצוי בריכי , היאה נחשההן וכיוו ננישלפמה רשילנכנסו א ללו את ועומקצ

ם בשוק.ריבם גומביקושי
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םריעית הצועומקצה

ר מספבכולל גידול של מה מגביל מקבניכרה וע, מקצלם נכנסים ריעיצתר שיולכך ר במע, וננישלפת ועומקצב
ק משבם בדיהעור מספבהכללי הגידול ר משיעום היוגבלו אם רישיעו. -20%80%של ם ריבשיעוהכללי ם בדיהעו
.11%מד על , העולום אניבש

משלחי יד נבחרים שבהם בני 25-34 היוו למעלה מ-40% מהעובדים ב-2016

2016  2012

41%
םריעים צבדי עו,2173

 25%
םריעי צםבדי עו1,200

םני פביצמע
םמי דוםביצמעו

47%
ם ריעים צבדי עו2,250

 28%
םריעי צםבדי עו896

םרפאימ
בעיסוק

47%
םריעים צבדי עו,8092

 43%
םריעי צםבדי עו2,300

םמיצל

42%
םריעים צבדי עו000,17

 40%
םריעי צםבדי עו,90010

יתכנמת
םמייישו
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םריגומבת הועומקצה

, םריחאת ועומקצבהפוכה מה מגת וראלר אפש, םמימסוייד חי משללם ריעיצם בדיעושל לכניסה ביל מקב
מת מגבם מצאינהת ועומקצם גוא מצלר אפשלו את ועומקצבין . גדלמעלה ו 45ם גילשם הבם מועסקיהר שיעוש

ניתן שלו כאם היד חי משלתם ומאחלק , תזאם ע. םמימסויניהול תפקידי כמו , ברוידע ן ניסיום רשיודוגידול 
ם הבם ריגומבהר שיעובעוד , 2016ל- 2012ם ניהשבין רידה ימת מגבמצא נם הבם מועסקיהר מספכי , תוראל

ה.וע זמקצם לדת כוח אוע ואין עתודומקצם לם חדשיבדים עוא נכנסיר למעולה, כלו

משלחי יד נבחרים שבהם בני 45+ היוו למעלה מ-40% מהעובדים ב-2016

2016  2012

76%  63% תנליוציונוונת קוונמפעילי מכו 
ם(מי/כרסםרטית )חכווד מתבלעי

72%  69% םרטיים פיתם בבם סיעודיימטפלי 

69%  66% גההי נרימו

66%  55% םניבעם וכוניורו, פםרי, תופםחייטי 

64%  61% תמליום וחשוסיבוטוהגי אנ 

  

 
 

 

  

 

 

. םבדי מכלל העו35%-ם כוי מהו+45ני ת בונרוחם האניה, בשואם השולש
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ת וספונת נדיקציואית מוקיילעיל ר מאנשכפי ר אש, םמיוכרסם רטיח, היתרבין , םנהים ריבגמתיד חי משל
ם בבישוד בבעים בדיהעוף היקבלעלייה ביל מקבת זארידה. ימת מגבמצא נק משהבכלל ם להביקוש שה, לכך

.במוחשמ

מכלל  60%-מתר יוה ושהיועד , תונרוחהאם ניבשעלה ם הבם ריגומבהם בדיהעור שיעושם וספיניד חי משל
מה רשנלו איד חי משלב. תמליווחשם וסיבוטואהגי נום ריתופ, םחייטיגה, הינרי מום כולליוע, מקצבם מועסקיה
ן בסיכויד חי כ"משלתם ואם ניממסם בירם רימחקך א, הכוללם מועסקיהר מספבת ונרוחהאם ניבשעלייה ם נמא
, בין היתר לות אועומקצם לעסוק בוטים ננני אירמודודה הבם בשוק העבילמשתם הריעיצכן ש". ייתמציהוטואל

.וה זבמסי

ם ינותנ , ו2016-2012– מ"ס לני תונני תונל ודה בהערוע בז ת ניומדין וכנתוגיה רטאסטף אגודי בעיך מתוה זרק בפם ניתוחיהר: מקו

כלה.השכר ות שודום אהליינמ
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ה ודה משתנבם עם בעולרית הכישווב חשי  

 תויונממיומת רOECD(CAPIA ,)-הן גוראשל ת ויונממיוהר סקלפי (, 35מ' עו )ראר מוכא
. OECD-הת ונמדיב רבקתר ביות מוכונהבין היא ל ראבישם בדיהעושל היסוד 

 שוקת והשתנם ע. ליראהישק משבך מונהן ריולפר מההסבחלק ה ומהוה זר פע
 .תרה עוד יובת הופכת בעלת השפעה רמוכות נויונמו של מיוודה, בעיה זבהע

ם ריתגהאצד לר כאש, תגדולות רותמום עם היור כבמתמודד ודה בהעשוק 
, םייתמעומשם גייולוכנטם ויינבשית רוהתמושל רן מקו. תוברת ויונמהזדן ניש

ודה. בהעלשוק ביחס ם ייתפיסתם ויינבשיובליזציה בגלו, םרפייגמודם ויינבשי
. םבדיהעומצד ום מעסיקיהמצד ה, נמדיהמצד ת רכוהיעם בימחיילו אם ויינשי
ת ונשת רועשך רואלת נטיוורלועל רה מישהוא תר ביום הגדולים ריתגהאחד א
ן כא. םנישוהעסקה ני ופאבועיסוק מי ותחבכמה ף אם ילעת, ועיתמקצרה רייק

תו והתפתחת אביל ולהווי כראך רולהיען כנלת, םוליזבד העושל יכולתו ת ננבח
.ביאקטי-רוופן פאועית במקצה

 הסיכוילהגדלת ם ריטייקם ריכישות ווצבקמש חם מיקייכי , םראימם נישום רימחק
 )יכולתה וגבר מסדה בחשירי כישו, רתקשות, םיירתבחם ריכישועסוקה: תבה חלהצל
 תפיסהומית צעשליטה ת(, החלטובלת קויכולת ית רתביקוה בחשי, תבעיון פתרו

 החהצלמדדי לם ריכקשום רימחקידי על ו מצאנלו אם ריכישו. ביתחיומית צע
 4ת(.מו, ויזכרודה, שבם בעועיעסוקה, התמדה, ביצתת בעסוקה )השתתפותב

. WEF 2016, Rosenblad, 2017, Lippman, Ryberg, Carney & Moore, 2015משל: , לו רא4

ם רכשי נ(Skillsם )ריכישו
, תת התנסועומצאב

רה, ו הכשרכה אהד
ת היכולת של ם אגימייצו

ת הידע ך ארט להפוהפ
נית רת יצרכש לפעילוש

ם -יוםו בחיי היוודה אבבע
(. 7OECD, 2017a, p.)

ית עסוקתת תגלומסו
(bilityayploEm) היא 

, םריהכישות וקשת היכולו
ת הסיכוי של מגדילה אה
, להתמיד ם להיכנסדא

עסוקה תם בקדולהת
(els, 2003rier & SorF.)

םך החיירואמידה לם ולריכישו
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?ידרי העתם כישו מה ה  

ם לעולם ריכישוג ולסיוודי ייחמודל תח פות ב-תלראישנט ג'ויוה וחרוהוודה בהערד משבין ת תפושורת גמסב
הידע ת אלעדכן ך רוהצר ואלתח פוית עסוקתתת גלומסום לקידוה זמודל . I PRO-המודל ה, משתנהודה בהע

על בססו התמודל הבפיתוח ודה. בהעבשוק וי נהשית מומגלפי ם ריהכישוולפיתוח מה אלהת, ןואבחלם הכליו
 OECD-הן גורא(, WEF)מי העולהכלכלי ם רוהפומת גדו, םותחבם בילימוהם מייואנלביהם ניגורהאשל ת רוסקי

ת תוכניובם משתתפיווע מקצנשי א, םמעסיקים עת ונראיוות מיומקות רוסקיצד ל(, IFTF)יד העתר חקלן מכוהו
עסוקה.הת

I
BUILD

I
CAN

I
AM

I
MIX

I
NET

I
GROW
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, וינלשילהסתגל ת ויכולות וכוח, םמייניפם ניעימלם געיונהם ריכישו", םרי"מאפשהה בלירי כישו
.ידיודה עתבם עת לפעול ולהתפתח בעולנם על מוצינחה

ם יתרושירת מכיודה, בעחיפוש כמו ת יועסוקתתת רומטלם ריקשניית ב- רת קשותת יכולו
, בהיישוקהילת כמו ם וספינם בירחמבולי רטואהויב רחמבת ופעילות ווכחנכולל . מיצעב ומיצו

.םנג וכנסירקיומפגשי נטו

, תיותכמו, תגיטליו)די"ק פיאאידי על ת מדדונשכפי – בסיס ת ויונממיולשלוש ייחס מתה זכול אש
רק א לת ניוחיולו את ויונממיו. םבירומרת קשותרוצי בעהל מתנהודה בעם לעולת ניוהחיו(, שפה
.םגלי החייא לתפקוד בכל מעלודה, אבת העבבסבי

וי נשיבי מצבית רתויצירית מקופעולה יכולת , תמומשיף עדותומן זניהול יכולת - מי צעניהול 
.םוספים נמי חייותחודה ובן בין עזא, יכולת לתמומיוע

ןכגוודה, בהעם בעולת בילומוף ואת ניוכחיום כיות תפסונת", רכות ויונמ"מיו- ת אישיונבית יכולו
.םגשיים ררית וכישויותוב-תרבת ר, יכולוםאישיינם ביבין מצומגוהיכולת לפעול ב

עדכן ולהתמוד לליכולת , םרכידמפת ויד עתת נתמות וראליכולת  - מתמדת ת ועדכנהתומידה ל
.ןניסיומידה מת רפלקציה אישית ולעומצאמאי בצופן מתמיד ועאב

I
AM

ם ריכישו
ם לעול

ודהבהע

I
PRO
Skills

I
NET

I
ANC

I
BUILD

I
MIX

I
WGRO
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םך החיירואם לרי כישו  

ודה בהעלשוק ת הסתגלובית תמעומשך רדן אבהיא ם החייך רואלמידה ל
ם גימייצה, ושנאאבי משהלי נמ 300רב קב WEF-הך רעשר מסקה. משתנה

ן ההובטי היבהעלו ם שהרי העיקך רוהצכי עולה, , םהעולבי רחבם בדיעוני מיליו
ודשת מחרה הכשבקעה השהוא ( -20222018)ת וברוהקם ניהש 4-בושי נהא

.םמים הקייבדישל העו

ת" ודוביד הע"ח "עתדו
בע, כי  קוWEF-של ה

מחצית , מעל ל2022עד 
רשו ם יידבדימהעו

רה כלשהיא על להכש
ם נטייור רלואת להישנמ

םלתפקיד

Reskilling
needs

Reskilling needs of less 
than 1 month, 13%

Reskilling needs of 
1-3 months, 12%

Reskilling needs of 
3-6 months, 10%

Reskilling needs of 
6-12 months, 9%

Reskilling needs of 
over 1 year, 10%

No Reskilling 
needs, 46%

WEFuture of Jobs ReportThe F ,2018 ,ר: מקו
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ר לשפרה מטב, ךמתמשופן אבם ריגומבב רבקמתרחשת ה, יתכליתתמידה להיא ( LLL)ם החייך רואלמידה ל
ת ויונממיוודה בהעבשוק ם בדילעות ונלהקשואפת ם החייך רואלמידה הל. תיכולוו אידע רכוש לו את ויונממיו

הסיכוי ת או ניקטיר מ)כלום ריבמעבת מישוגם להניקו ויעם שלהן ריוהפת ארו שישפ, תמואימתת ועיומקצ
.בת לשילווספות נויונמודה הזדבך שוק העתום במת מקווא אמצם לקשימתם הבדיר לעואפש(, ולאבטלהל
 

רק א לביטוי לידי וא בלריכה וצה בחשוהיא מספקת ה נאיבד העוחיי כל ך רואלת חארה הכשכי ה נבהה
מעודכן ונטי ורלור אולהישת ריוחאת לקחרש נדר אש, רטהפעל להשפיע , רבעיקו, םגא לא, תיומשלתמת תוכניוב

, רכבהב מחשת אלתפעל ר ובלעכדי נגלית ואב מחשרי כישורכוש לך ריצש, רכבאי נמכובהחל - ודה בהעלשוק 
-לתתהדפסת גיית ולוכנלטלהסתגל ך ריצש, CNCרט חועד , תחדשות ותוכנבידע רכוש לך ריצשנדס מהך רד

ק משהת הסתגלובית תמעומשהשפעה בעלת ת להיותוכל ל ראבישודה בהעת ובתרבה כזוי נשימעת הט. מדמי
. ךמונן ריופהיא ם החייך רואלרה הכשר היעדשל מעשית הת מעומשהואילו , רתדיופן אבעדכן מתהלשוק 

ב עקם ריפיטוני בפם מדיהעום בדיעושל רה מקבם גה בחשוהיא ם בדיעום נשיאלם נטייורלום ריכישוניית הק
חדשה ודה בלעמיידי ר במער אפשתודה בהעקופת תבר כבמחדש רה הכש. נפיעם ומצצו אם מוכינם ריכישו

.ודתובקופת עתבד ברכש העורה שההכשם ורית סל הכישועומצאב
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ת(ב-תנטף ג'ויודה בשיתוברוע העת של זכניו)תם ך החיירואם לריניית כישות פיילוט להק תוכניו  

םף מעסיקים בשיתורי: כישו1פיילוט מס׳ 

 200-ם )הפיילוט מיועד לכבדיהרי עות כישוג ארם לשדניניימעו, הךמוכר נם בשבדים של עו מעסיקיקהל היעד:
ם(.בדיעו

מודל התוכנית: 
רה, הכשת עומצאבם מיקיים בדיעושל ועי מקצג רולשדבקשה מגיש מעסיק ה מעסיק.הידי על בקשה הגשת .1

.םבדיתם עוואתר לה יווכר גבם ששלוביל לתתום וריהת כישושתגדיל א
מעסיק, הוהתוכנית ת ווצידי על ר נבחשועי מקצא ושנבת עוש -20040של רס קו .רסבקום בדיעות השתתפו.2

.םבדי לעוI-proרי ג כישורורה לשדב הכשמשלה
מעסיק ה, םבדיהעוכר שת אהעלהיתר בין ם הכוללי, םניריוריטבקמידה לעף בכפו .םבדילעוכר שת אהעל.3

. רסת הקוני שליש מעלור של עד כשזכאי להחז

 

 

 

 

ם בדיק, שזקוק לעומשל
ן ריום ופרימת כישורב

תרם יוהיוגב

ן העסק ריומעסיק, שפל
שלו עולה

ת , שהעלה אבדלעו
ת , אריומת כישור

 שלוBILITYAYOEMPLה-
כרות שוא

 

WIN WIN WIN
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רטם לפרי: כישו2פיילוט מס' 

מתמטיקה , במחשרי כישו, נגליתאן: כגו, םריהכישות אר לשפם ניניימעוה, יחסיתך מונכר בשם בדיעו היעד:קהל 
ם( בדי עו200-. )הפיילוט מיועד לכםם רכיריוכישו

מודל התוכנית: 
ם קדמתב רערס קות בתשל התוכן מחי מום עיחד ת ונובת בילומות מכללושל ם מצומצר מספ .רסהקוניית ב.1

ת(. עו ש120- )כI-PROרי לכישו
יחסית ך מונכר בשם בדיעור כאש, רןוזאברס הקות את וקומשות מכללוה .תמכללוהידי על רס הקווק שיו.2

. םנרס בחית הקובל אם לקזכאי
ת ניומדיביעת קר מאפשוקופה תך רואלרס בקושהשתתפו ם בדיהעוגי הישת אן וחבה ומלור מחק .רמחק.3

.רמחקם וניתווססת נית מבמשלתמ

 

 

 

ם בדיק, שזקוק לעומשל
ן ריום ופרימת כישורב
ביל תר ולידע מום יוהיוגב

גבי השפעת ם לבעול
ןריום על פריכישו

ית ידע שתפיתוח ת
ניית ת הקודוגיה אגוופד

ב גופי רם בקריכישו
רה הכש

ת , שהעלה אבדלעו
ת , אריומת כישור

 שלו BILITYAYOEMPLה-
כרות שוא

WIN WIN WIN
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ם ותחם לקידורית ובהציועדה הות אם הקי, כץם חיי"כ הח, םיירתבהחם יתרוהשיוה וחרוהודה, בהער ש
ך רוהצו, ןרוחהאר העשושל ת ויוההתפתחר ואלת זא. טיין אקשביקה צ' רופפת ראשוב, 2030ת נלשעסוקה הת

ודה.בם בשוק העידייהעתם ווכחיינם הויינך לשירלהיע

ם מדידים יעדיג שיתר אשודה, בהערוע זלרט בפומשלה, מלת מעשיות וצמלהוש בגיהייתה ו זועדה רת מט
.2030ם עד בדיושי של העונן האהובעסוקה ותלעלייה ב

ועדה: ן הווחז
עסוקה.רת התת הגבעומצאני בם העוומצך צה תומיחעידוד צ 
ק משהשל ה ביציה מיחצבתמיכה ודה, בהען ריופת אהעלם לש, גורוושדם בדיהעושל ושי נהאן ההווי מיצ 

עסוקה.ם בשוק התרים התדיויינהשית ורפיוגמות הדרום התמובית עת מיטהתמודדוו

עסוקה ת יעדי תווצ

 ' רופת פראשוב
טייןביקה אקשצ

עסוקה תת תוכניות ווצ
ת יעד וכלוסיואל
תפת ת משוראשוב

ן ומח' אבי שרופשל פ
ר' יוסי תמירופופ

ושי נן את הוווצ
רה ת הכשיושתתו

 ת ראשוב
קיניצרו' דיתה בגב

ת לשוק ות מוכנווצ
ה משתנודה הבהע

תפת ת משוראשוב
 ם רוסו ר חיישל מ

רקיס' דליה נגבו

2030ת נת שראעסוקה לקם התום תחועדה לקידוהו
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ה: ני משתוובעה צראועדה נחלקה להו
ם מיהקייעסוקה התליעדי ך משה)בם מעודכניעסוקה תר שיעויעדי ת כוללו עסוקהתיעדי ת ווצת וצמלה

ם נשיאלעסוקה תר שיעויעד ר גדהוף אה נראשול. תביורעם נשיבום רדיחם ריבגבת התמקדוך תו(, 2020ת שנל
בלה להלן(.ו טת )ראגבלום מוע
רו גדהולו אם יעדי. םנשיהולכלל ם בירעם ריגבל, תרדיוחם נשילעסוקה תת איכויעדי רו גדהוה נראשול, וסףנב

.לות אווצבת הגדלת ההכנסה של קבלטו

 

שיעורי תעסוקה, גילאי 25-64, בחלוקה לאוכלוסיות
-2030 היעד ל

25-66(אי )גיל
היעד ל-2020 2018

65/70% 63.0% 50.2% *םרדים חריגב

53% 41.0% 38.2% תביורם ענשי

51% - 41.9% ת גבלום מום ענשיא
**ת( נכו20%)מעל 

81% 63.0% 76.1% ת*רדיום חנשי

83% 78.0% 76.3% םבירם עריגב

86% 83.0% 85.0% ם רדיח -אם ליהודי
ם(נשים ורי)גב

25-66אי גיל הוא ל2030-. היעד ל25-64אי ר גילובם ע ה2020-היעד ל ו2018-ן לתונה

. תת חלקיורומשבם ומוכים נהיקפים בם מועסקירדים החנשיהם ורים מהגבבי* ר

ם הו, םנישוו זה וצבלקעסוקה התני תונ. מיואהלביטוח הני תונפי על מעלה, ות נכו 20%ם שלהכמי רו גדהות גבלומום עם נשיא** 

הוא ן רוחהאן תונהת גבלומום עם נשיאלמ"ס(. הלרת הגדפי על ם העסוקה התני תוניתר )בעוד מי ואלביטוח הרת הגדפי על 

.2016ל-
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ת:  כוללוהמשתנודה הבת לשוק העות מוכנוות צוצמלה
(.968-6ם מודיה בעברחו הודה )ראבביקוש בשוק העת על הבלי ההחלטומקר ולובצינגשת מידע לה 
. םבדירי עוג כישורושד 
. םך החיירואמידה לם לקידו 
עסוקה.ם בשוק התויינודה לשיבמת חקיקת העאהת 

 

ספק שתכך , גיתולוכנהטוועית מקצהרה הכשבמה ררפועל מליץ ה רההכשת יושתתוושי נאן הות ווצ 
ם:מה כולליררפורי ה. עיקןתון התחכר של החציוהשן וריור הפרכזי לשיפון מוננג, כמתיותת איכורוהכש

.ועיתמקצרה הרי ההכשגובכר לנחי שמוה בשואת יעד תבהצ 
ה. שואה על התבמידה רבסס בופן שיתארכת במעב הוקצת 
ת(. ויו)התמחם מעסיקיאצל בפועל ודה בעת ובמשלהת תוכניווק וחיזם מודילית תוכניוניית בבם מעסיקיב שילו 
. םמודיושי כללי בלינן אמודי הוב של לישילו 
. םרסית קוורארשניית שבציה ורדיטף אקרת רציצי 

ת:   כוללות יעדוכלוסיואעסוקה לת תת תוכניווות צוצמל ה
, ןוההכורכזי משל ת פעילוך משהרט בפו, תםברחהוהיעד ת וכלוסיואלת מוהקייעסוקה התת תוכניווי מיצ 

. תגבלויובעלי מומת לאתרה מוהכשבית וררי עבדורית לבמודי עת בליהתמקדו
.םבירם ערי, גבתרדיום ח, נשיםל נשים אניומוכולה הת כאובר, ליעסוקתם תם לקידופיתוח כלי 
. ת היעדוכלוסיום מאבדיביקוש לעורת הם להגבמעסיקיבי של כלי סיוע לוי מיטמיצ 
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חלק ג׳
ודה - ברוע העת זיחידו

מה מהעשייה עיר וטכרטיסי ביקו
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 הוחרוהודה, בהערד משבך מסיחידת מה הוק, 1833משלה מלהחלטת ם אהתב
".ודהברוע ע "זתראר נקם אשיירתבם החיתרוהשיו

רועז
ודהבהע

רוע:ה על הזנמומה
עלישרדכי אר ממ
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ב 2019קצית 
מן ורד ₪ מז3.2 מיליאכ-

הארשרד ₪ ה1.2 מיליאכ-

ודהברוע העז₪
, םיהתרת זכויומיראית על שחא

ם בדיתם של כלל העווריאבתם וובטיח

םבדי,3 עו,000-970ק, כמשב

זון ח 
ת בטחלהבית אפקטיית משלתמת ניומדים וליישביל להו

ת ויונמהזדמספק ה, יתובטיחויעיל , םקדמתודה בעשוק 
.ם לכולמים הולאיתנעסוקה בת

 ייעוד
רכי וצעל ם ניהעו, יתעסוקתתה בוסביושי נאן הום קידו
ת זכויועל רה מישך תו, םמשתניהעסוקה התשוק 
ק.משן בריור הפה ולשיפומיחצרה ליתם וחבדיהעו

10 יחידות מקצועיות

רה הכש
ועית מקצ

ופיתוח 
םדכח א

ת ובטיח
ת וריאבו
יתעסוקתת

ת ויבצנ
ן ויושו
ת ויונמהזד
ודהבבע

יחסי 
ודהבע

ם דכוח א
םרועת חילש

רה הסד
ואכיפת 

ודהבוקי עח

ת ונמעו
ום י

םניתומשפחו
רת אסד

םעיסוקי

עסוקת ת
תוכלוסיוא

"ט - מה
ן מכוה

י משלתמה
רה להכש

גיתולוכנט

גיה רטאסט
ון נכות
תניומדי

, רכש
ם נכסי

גיסטיקהולו
תניופתרובדו

רויבצ

אבי משתושבח
םביקציתשואנ

כה לש
משפטית

ת רכומע
מידע

9 יחידות מטה

ילדים במעונות
היום והמשפחתונים

   
   

 6
7,8

31 
         141,20

0

         88 ,596  
  

  
 8

6
,950

מקבלי הסמכות
ורישיונות

מקבלי שירות 
במרכזי הכוון 

ובתוכניות תעסוקה
משתתפים בהכשרות 
מקצועיות וטכנולוגיות

384,577
אזרחים 

מקבלי שירות 
בשנה

+
 148

םנטיסטוד

 880
יםנקת
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גיהרטאסט
תניון מדיוכנתו

הלת היחידה:נמ
רניצני ש' רוגב

 תניומדיויית התובהעוסק מטה, ף גוו נהית ניומדין וכנתוגיה רטאסטר בכיף אג
 ךרואגי רטאסטן וכנתבור מחקב, םניתונת וססומב, תכלומושת החלטובלת בקו

 ,םרימחקוע ביצום וייז, היתרבין , כוללתף האגשל רכזית מהת הפעילו. וחטו
 ודהבהעת תוכניוך רמעניהול ה, משתנהודה בהעלשוק ת רכוהיעם קידו

ציה.גולב רבלת תהליכי טיוהות ורדיומשה
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תהליכי טיוב רגולציה בוצעו בסיוע 
אגף אסטרטגיה ביחידות הזרוע

מחקרים ומידע

הובלת ההיערכות 
לשינויים בשוק העבודה 

תוך גיבוש תוכניות 
פיילוט חדשניות

שת"פ עם 
"ג'וינט ישראל-תבת"

ציה גולת ררכת השפעוהעריגולטותת נטל רהפח
ת )RIA(והל בטיחנמיב

ם רישו
רישוי ו
ום חתב

מל החש
ף - אג

רת אסדל
םעיסוקי

רועגי בזרטך אסטבלת תהליהו

ן וניית ייעוד וחזב

ת של וש קהילובגי
םנסרירילפ

מי רס אקדקו
א שוק ושנב
ידיודה עתבע

רה וקהילה הכש
ר מסחם הותחב

ווןקמה

ם ריג כישורושד
כר ם בשבדילעו

וךמנ

"- ודאטהב"ע
נגשת מידע ה

ת שוק ודועל א
עסוקה הת

לראכלה בישההשו
ודה בת עת תוכניוביך כתבלת תהליהו

רועת הזלכלל יחידו

ם יעדי18תרו מט6

העסקת 
ר ועני נב
תרי אב

נייהב

ם ריסק
ב מעקו
 ריגור בחא

וון כהתרוהכש
ת ועומקצל

בביקוש

ב מעק
 מידהר עחא

ביעדי 
עסוקהת

וי ליו
 רי שלמחק

ת תוכניו
עסוקהת םמיגופי ם דיך ילויות

ת מורסובפ
הל נ- מי

רה הסד
ואכיפה

ניעת מ
ת וימאל

רטבספו
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גיה רטאסט
תניון מדיוכנתו
מה מהעשייהעיט

ודאטה בע
ודהבנגשת מידע על עי להמשלתמתר ההא

  
 םגייולוכנטם ויינבשיאפיין מתהודה, בעשוק של ת יותמעומשהת ההשלכות חא

 קמשבם ריולכישות ועומקצלביקוש הבין ן ואיזוסר חשל ב מצהיא , םכופיתום רימהי

 .םויינהשית אם מיהולם נאישרה הכשבום ריבכישוא בטמתה, םבדיהעוע היצבין ו

 תריות ובטות החלטובל לקם נשיאליסייע ק משהרכי וצלגע ונהבכל עדכני מידע 

.םרה שלהריייד הקגבי עתל

ת החלטובל לקם נשיאללסייע רתו מטר אש, בפיתוחנט רנטאיתר אהוא " ודאטהב״ע

עסוקה התשוק ת ודואעל ם נטייורלום ניתונומידע נגשת הת עומצאברה רייהקגבי ל

. םנישום ניתונתר האנגיש יוע מקצום מודילים ותחכל ר ובע. לראבישכלה ההשו

ר אפשהיכן וע? מקצבת וחרוהכלה ההשמה וע? מקצבע מוצמהכר השמה , משלל

ם הא? םמסוימוד לים ותחבם ניהשות מוסדוהשל ם ריגובהכר שמה ? מודלל

ר אפשלכדי ת זא? םמצטלהצו אגדול לצפוי הוא ם האה? וגבבביקוש וע מקצה

. ועיב מקציתר נובחו לואתר בבת יוכלות מושבל החלטורט לקלפ

למי האתר פונה?
בלת קב בשלם מצאינהם ריעיצלה נפותר הא

וכן , םשלהידית העתרה רייהקגבי להחלטה 

.ועיוי מקצנת שים לעשוניניימעום הבדילעו

מתי האתר אמור לעלות לאוויר?
. ןב האפיומצא בשלתר נהא

ת לעלוצפויה תר האשל ה נראשוהרסה הג

.2020תחילת ר בויואל
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נגישהרכת ממעם שהניתונה

 כרשהשת ועומקצ, משלל. םנישועיסוק מי ותחלפי ם ומצוצה מיחצשל ת מומגג ציתם שתוקרכת מעה

 ביקוששהת ועומקצוכן ה, וגבב בקצגדל ם בדיהעור מספום ניהשך רואלעלייה מת מגבמצא נם הב

כר נשחק.השם קטן והם בבדילעו

 ופןאברט לפת נומוכוונגישה לרכת מעהת אך להפות נמעל גיטלי( )דין ואבחתן ניירכת מעמהכחלק 

 ודה.בם בערכים וערכין צלוא, שתת אישיו, ויכלול נטיויתעסוקתבדוק נטייה תן יו. האבחתרמדויק יו

אבחון 
דיגיטלי

מגמות 
ביקוש והיצע

 םרפייגמודם נימאפיי, כרשן כגו, םמסוים ותחבודה בלעהחלטה בלת לקם נטייורלום ניתונג ציתרכת מעה

.ם ועודותחם בבדישל העו

מגמות ומאפייני 
העובדים בתחום

 ,תונשות ועיומקצת מכוהסבעלי ום מייאקדם ריאתבעלי ר ובעעסוקה תוכר שני תונג ציתרכת מעה

 .םמודירת מסלול ליני בחיתר לפכלת יות מושבלת החלטורו קלה יאפשם אניתו. נםנים שובפילוחי

מידע על אודות הקשר 
בין השכלה ועבודה
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עסוקתת
תוכלוסיוא

הלת היחידה:נמ
' יוליה איתןגב

 שלעסוקה התת ואיכור שיעולהגדלת פועל ת וכלוסיואעסוקת תהל נמי
 בשוקת ונהשות וכלוסיוהאשל מן וקידון בשילוידי על ת ונומגות וכלוסיוא

 וכלוסיההא, רדיתהחוכלוסייה האת את ונמלר אפשהיעד ת וכלוסיואבין ודה. בהע
 יופיה,תאיוצאי , תגבלומום עם נשיא, 'רקסיתהצורוזית הד, בדואיתה, ביתרהע

 גשדם שהל נמיה. ןבסיכום ריעיוצם יחידים ריהו, +45ני בה, וחרות וכלוסיוא
 מתןך תוה, וגבן ריופם עת בפעילויום מועסקין וגיוועל ית תאיכועסוקה תעל 
 הלנמיהכך ך רוצלק. טלהיי-מן מיום דאכוח א ושנבמשל לק, משהרכי וצלה נמע

.תניות חדשמפתח תוכניומפעיל ו
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* **

אוכלוסיית
רווחה

אוכלוסייה 
חרדית

אוכלוסייה 
ערבית, 
דרוזית,

צ'רקסית

32
,52

7            40,690
  

46,619

122,956
משתתפים 
בפעילויות 

היחידה

אנשים עם מוגבלות- 1,200   *
אחר: יוצאי אתיופיה, בני 45+,   ** 

הורים עצמאים, צעירים בפריפריה, 
נשים - 1,920

פריסה ארצית 
של מרכזי התעסוקה

 62 
מרכזי 

תעסוקה

צורות סיוע

דרום

ירושלים

מרכז

18צפון

16

8

20
מגוון תכניות סיוע 

לדוגמה

יד -מה לעתמג
גי ולוכנך טונחי

בעלי ועי למקצ
תגבלומו

" - ם ביחדבדי"עו
ם ריעיב צשילו
ריה ריפבפ

 -صتكفر" קרסט"פו
ם בירם עמאיב אקדשילו

רת ידעיעשייה עתתב

פיילוט  
p"ma-"Bootc

רת הכש
ת רוכזת מוכנת

ב רם מקמשתתפיל
ת היעדוכלוסיוא

" - ם"משפיעי
ם רדיב חשילו

ת רובשי
הנמדיה

" -"סיפתח
בתוכנית לשילו

ם נטיסטוד
ם ם עמאיואקד
תגבלומו

 

ם ריכישו
"ם"רכי

רי קש
םמעסיקי

ניה הפ
ה נווכוה

תרולהכש
רכזי מ
ווןכה

ת רוהכש
קטלהיי-

ן מומי
םרסיקו ייעוץ

תמוהש
 ₪ 259,149,000
תקציב המינהל 

לשנת 2018

47 תוכניות 
ופעילויות שונות

₪

es;"doshe c - "
ם ם נשיב וקידושילו

קטהיי-ב
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עסוקת ת
תוכלוסיוא
מה מהעשייהעיט

ם ת לקידותוכניו

יתתעסוקה איכות

 ףהיקבעסוקה תה, וגבן ריופה, וגבכר ש, בדהעורי לכישורה משהמת אהתם הב, םנימאפיימכלול מת רכבמוית תאיכועסוקה ת

 םמשתתפיהשל ם חייהת איכות אר לשפרה מטבת וברת תוכניומפעיל ת וכלוסיואעסוקת תהל נמי'. וכום קידוופק א, וירצרה מש

.מתמקדמה ואיודה מתבבית בערה מיטוצם בבתוכנית ולשלב

 ,תגבלויומום עם נשיאיופיה, תאיוצאי , םבירע, םרדיח- ק משבהיעד ת וכלוסיואשל ן בולשילומן לקידות תוכניון ומגומפעיל הל נמיה

 ת".ב-תלראישנט "ג'וין גוראם עפעולה ף בשיתוו תחפוחלקן , ןבסיכום ריעיוצם יחידים ריהוה, וחרות וכלוסיוא, +45ני ב, םנשי

 ההסבבומה השבבסיוע , תועיומקצת קהילוניית בב, םהחייך רואלרה הכשום כלימתן ב, םבדיעום נשיאם בקידות עוסקות התוכניו

.מת ועודרה קודם בעלי הכשבדישל עו

בין התוכניות לקידום תעסוקה איכותית ניתן למצוא מגוון תוכניות בחלוקה לאוכלוסיות:

ר מגזה
רדיהח

 ק -טעשיית ההיי-תב בשילו
 עשיית תם ברדיב חשילו

.םמיקדם מתריאתבק וטההיי-

 "ן -תוכנית ח
ית תעסוקה איכום תקידו

ת מידולב תרת בקנומגוו
ים.רינמס

, ביתרוכלוסייה העהא
'רקסיתהצרוזית והד

ב  שילו -صتكفر" קרסט"פו
וכלוסייה ם מהאמאיאקד

רת יעשייה עתתבית ברהע
ק.טהיי-בהידע ו

ם - ם בדואינדסאימודי הלי
מעטפת תמיכה סיוע כספי ו

מודי ם לימדים הלובדואיל
."טרת מהגמסם בנדסאיה

ע ם היצקידו
קטהיי-ם בבדיהעו

;"esdoshe c- " מודל 
וסס קהילה ודי מבייח

ן בם ולשילום נשילקידו
ק טעשיית ההיי-תב

.ליתראהיש

יוצאי 
יופיהתא

" ם ביחד", "עולירחקמ"ל
ת  תוכניו" -רהרייק ק"טו
ת ליוצאי עסוקה ייעודיות
ת ר מתמקדויופיה אשתא

י עסוקתם תבקידו
רה.רייבפיתוח קו

ם ם ענשיא
תגבלויומו

נגשת  תוכנית ה" -"סיפתח
מיה. אקדרה לרייק

,  תוכנית" -ידמה לעת"מג
ם ריעיצרת למאפשה
מכה ת ההסמומגמוד ללל

רד גית של משולוכנהט
.ךונהחי
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 מיועדה, 2019ת נבששהחל ", נטורוטות "ידידותת מועם עתף משום מיז-  קטהיי-בם רדיחב שילו

 תבילומוהת רובבחו בלישתר אשק, טההיי-ת ועומקצבר תוארי גובם רדיחשל ה נראשוה וצבקר וליצ

 םמודילליה נוהכוומעידוד החל - וי ליוכוללת התוכנית . םמיקדמתם ריאתבוק טההיי-עשיית תב

 ויהליומה. ההשר חאלם גועשייה תבת איכות רומשבם בלשילועד ם נטייורלוהת ועומקצבם מייאקד

 ,םנישום מיחסלהסרת ם מעסיקיהר מגזמול ת פעילווכן ", ם"רכים ריוכישום ועיימקצם כלימתן כולל 

ק.טף ההיי-נם בערדית של חובלם השתם כיונעימוה

 ת(נסיעוום קיוגת מל, מודליכר שגת )מלכלכלי לסיוע ם זכאים נטיהסטוד-  םבדואים נדסאיהמודי לי

."טת מהמכללום במודיהך לימהלוי אישי בולליו

םנטיסטוד 125כ-

תוכניות במגזר 
החרדי

 מעטפתרתה גמסבת בלומקה, םרדייהחם רינמיהסת מידולתב רבקהפועלת תוכנית -  "ןחתוכנית 

 ההכנבום כליניית הקבר ובע, םמודיהלים ותחשל רה בחיהב משלהחל - וייעוץ וי ליושל ועית מקצ

 יתעסוקתהתציה נטרייוהאוק חיזלפועלת התוכנית מה. ההשר חאלוי ליוועד ודה בהעם לעוללכניסה 

 שלת רוגמסבת מדוהלות משתתפוהוי ליוך תו, תמידולהתב רבקהן ום רינמיהסי תווצב רבקהן 

.םרינמימודיהן בסמן ליועית בזרה מקצו הכשת אונדסאה

 ,7002כ-
הנת בשמשתתפו

فرصتك  רתיעתעשייה תבם גייולוכנטת ועומקצבבית רהעוכלוסייה מהאם מאיאקדב שילו-   "קרסט"פו

 ועית(מקצרה הכש+ " ם"רכים רי)כישורה הכש, ראיתות עומצאבע צבמתב השילו– ק טהיי-בוהידע 

 ךתו, תמיוואנלביוה מיחצאפ, -רטאסטת רובבחבית רהערה בהחוכלוסיית מאם מאיאקדשל מה השו

ק.טעשיית ההיי-תנג ברינטוהפעלת תוכנית מניית עתודה ניהולית וב

תוכניות באוכלוסייה 
הערבית, הדרוזית 

והצ'רקסית
הנם בשמשתתפי 700כ-
הנם בשמימוש 500כ-
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עסוקת ת
תוכלוסיוא
מה מהעשייהעיט

ם ת לקידורוט תוכניופי

יתתעסוקה איכות

עדי מצכחלק ק טההיי-עשיית תבם נשישל מן וקידון בשילומידת ת אר להגביועד נש, ניחדשם מיז

מתן הן ם מיזהת רומט. ונוגיווללית ראהישק טההיי-עשיית תבם דהאכוח להגדלת רד משה

חשיפה צד ל, מןוקידופיתוח תפקידי בן בשילו, םותחברקע א וללם עם נשילת גיוולוכנטת רוהכש

היא ם מיזהת ודיוייחהה. והגבכלה ההשרכת מעבם גייולוכנטם מודיבליר ובחלת רועיצשל ועידוד 

יהן תליכולומת רתור אש, םנשיהשל היכולת ון וביטחהושת תחת אמחזקת ר אשהקהילה, רת ויוא

.מןך זרואת לועיומקצה

 תוכניתית: תאיכועסוקה תבם בולשילויופיה תאיוצאי של ם מלקידום רוציע 3-בפועל רד משה

 מתמקדתה", ביחדם "עולי, ועיתמקצרה הכשוי עסוקתתם לקידון והכורכזי כמהפועלת ", רחקמ"ל

 בשוקת ובללהשתיופיה תאיוצאי רה מכשיר אש", רהרייקק "טו, םניטיימצום מאיאקדם בקידו

ק.טההיי-

תוכנית לקידום היצע 
העובדים בהיי-טק – 

"she codes;״
םמסלולי 6

ת מו אסיי 1,200כ-
ה נרה בשרסי ההכשקו
הונחראה

ת מו הש500כ-
ת רוגום של במיוקידו

התוכנית

תוכניות לאוכלוסייה 
האתיופית

ם משתתפי 1,200כ-
ת כניוה בכלל התנבש
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עסוקה תבם מועסקיהת גבלומום עם מאיהאקדף היקת אלהגדיל היא כנית התרת מט-  ""סיפתח

ר במעבת גבלויומום עם נשיאלם יתרושיף רצרת יצית עומצאבם ריהכישות ואכלתם השת אמת ההול

של עסוקה תבם בלשילום מייאקדת מוסדוב רבקת ובוימחהרת הגבודה, בהעם לעולמיה מהאקד

ם עם מאיאקדב לשילום עסקישל ם בייהאקטים מצימאהות מודעוהת אהעלות גבלויומום עם ריגוב

.תרונגשת משרת הבעזן ומיותהליכי הת בגבלומו

ו אמיוחד הך ונהחייוצאי  -2118אי בגילת גבלומום עם ריעיצלמיועדת התוכנית -  "ידלעתמה "מג

מכה ההסת מומגלמוד ללמיוחד הך ונהחירי גובם ריעיצלר אפשלרתה מטר אש, תובמשולת כיתו

ודה.בבי בשוק העב מיטם לשילות סיכוייהר ארה לשפמט, בךונרד החיגית של משולוכנהט

תוכניות לאנשים עם 
מוגבלויות

םמשתתפי 200

םמשתתפי 571
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ן מכו"ט - המה
י משלתמה

רה להכש
גיתולוכנט

הלת היחידה:  נמ
גןרר איפאי' תגב

 שלרתם הכשעל מופקד הף הגוו נהיגית ולוכנטרה להכשי משלתמהן מכוה
 תודיוייחת ויוהתמחבוגיה ולוכנהטמי ותחבם מכימוסם איכנוטם נדסאיה

.יותרישודק ולמשרכי הוצוי לה ראנת כדי לתת מע, זאתועדכניו
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  70%         

   8%       22%

 20,326
יהודים

 
מתוכם
 3,840
חרדים

28,999
סטודנטים

2,252
לאום לא ידוע

6,421
ערבים

+

פריסה ארצית של 
המכללות הטכנולוגיות 

המתוקצבות

דרום

ירושלים

מרכז

10צפון

12

2

7

31 
תמכללו

תגיוולוכנט
תובמתוקצ

30
ת מוסדו

םרדייח

מסלולי
הכשרה

 3
םאיכנט

םמכימוס
ה וחצינ)ש
ם(מודילי

ת ונמכי
תגיוולוכנט

 23
מוד ת לימומג

תראשיו

000000,,9 ₪ 28
ר ובב עוקצת

ת נת בשרוהכש
ע"טשת

₪

מספר הסטודנטים לאורך השנים

2015      2016      2017      2018

24,703

26,797
27,254 28,999

חלוקת הסטודנטים לפי קבוצות אוכלוסייה

7,84    ₪ 9
ם ריגוכר בש
ע מוצמ

ת ונראשושלוש ה-םייתנבש
םמודים הלימסיו

409    ₪ 12,
ע מוצמכר ההש
תר - ה ביווהגב

נדסה וע המקצב
רחיתזא

4%  91.
םבילת משתמכללורי הגומב

עסוקהבשוק הת

 60%
מדווע שלמקצם בבדיעו

 ₪₪

ם נדסאיה
ת ושנ )2

(מודלי
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"ט מה

מה מהעשייהעיט

רכת מעמה בררפוה

גית ולוכנרה הטההכש

 תביליומום ולקידוה מיחצלעסוקה, לת, ןריוהפלהגדלת מתה תרובשל ל ראבישרה בחולק משלה בחשוגית ולוכנהטכלה ההש

 םריאתבעלי של ם כרמשתר יוה וגבה בהלית ועומקצב"ט מהרי גובשל ם כרששה, ראמף אראשי ההכלכלן של ר מחק. יתרתבח

 מה,התרוות ובהחשית נבהבשל (. 27מוד בעא ושנבה ברחהו )ראהה זי כלתהשרקע בעלי ת וכלוסיואר ובערוח המדעי בם מייאקד

 םויינשיהכוללת , לראבישגית ולוכנהטכלה ההשרכת מעבמה ררפוהניין בע 3419מס' משלה מהחלטת  2018ר ואנביבלה קהת

 תמוסדובבי מיטועי מקצוי כלתהשה נמעולספק רה ההכשת איכות אם לקדרה מטב, גיתגוהפדורית גולטורה, ניתמבהמה רב

.לראם בישגייולוכנכלה הטההש

 תתוכניולעדכן , תגיוולוכנהטת מכללובת מדונלהת מומגהכלל ת אן ובחל"ט מהעל מוטל משלה מההחלטת ם יישורת גמסב

 ףלהוסי, תמכללוהב וקצתבם ויינשיך רולע, םנדסאיולהם איכנלטת ריומודולם מודילית תוכניום לקדה, ראהות עושם מצצל, מודלי

.מד ועודנלוע המקצת מעשית בת להתנסורואפש

מרכיבי הרפורמה
גיהגופד

 םמודית הליוי של תוכניונן ושיעדכו
 ק, פיתוח תוכניתמשרכי הוצם לאהתב
 םנדסאים ולהאיכנרית לטם מודולמודילי
 עשייהף התם בשיתומודית ליתוכניוו

 תמכללוגית לגות פדמישו, מתן גםמעסיקיהו
 תעור שו, קיצתונם בחיומצ, צתגיוולוכנהט

 ר לתוכניתמרויקט הגב פ, הכנסת רכימודלי
 עשייה,רכי התוצמתו לאהתם ומודיהלי

 וק, חיזת מעשיתמת מסלול התנסוצד הקל
.ה ועודה ופיתוחראת ההואיכו

נהבמ
ת מכללוריסת היד של פת עתנופה תמון צוכנת
מה ררפום של ההיעדירה ומטגודלן על פי הו
רפית גות הגיאנגישוי לתמעוקל משמתן משו

ת מכללומה ל, בדורץבי הארחת במכללושל ה
ת מכללוב יהיו בקציתם בויינ. השיתמיוהאקד

. םנטי סטוד800-תר מהן יושיש ב

ציהגולר
ם נדסאית ההצוק מועחיז

ם על ידי מכימוסם האיכנהטו
ה צמועת לגיוגות פדמכויומתן ס
ר ובגי ציצינם וב מעסיקיושילו
ה.צמוערכב ההם בנטייורלו
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מהרמכי רפום תומהלכי

 תמכללוללסייע רתו מטר אש", םריו"צרן וקלי" ריא"עזרן קתמיכת בו" לרא-ישנט"ג'וים עתף משום מיז

 םמעסיקיהרכי וצלרה ההכשמת אהתת אר לשפבכך ום מעסיקים עריהן קשת אחזק לת גיוולוכנהט

 מה,ררפוהבי רכיכלל ת אם יישתהתוכנית . רכתמעהרי גובשל וע מקצבעסוקה התרי שיעות אולהגדיל 

 ףתוסי, כןכמו . תמכללובם מעסיקים עפעולה שיתופי רת ליציית שתהתוק חיזלתפעל ביל מקבו

 פיילוטה נהיהתוכנית . נדסאיהמודי לליך משהמודי כלי" המחמונדסאי "השל רה הכשך בנדהתוכנית 

 תגיוולוכנטת מכללו 6-בם יושתות מכללובם מעסיקירי קשית שתתביסוס ולמודל הת יעילות נבחיל

מה.ררפות הונך שרואל

 פיילוטהחל  2018ת נבש. תגיוולוכנהטת מכללובם ניומקום מודיליולעידוד ם לקידוך מהלבהחל "ט מה

 גיהרטהאסטרת גמסב, וסףנבו, תריכלודאנדסאי הורחית זאנדסה ה- מוד לית מומגי בשתן ומקורס לקו

 תמכללוה. רצאהמחליפי ם ניומקום רסיקוגיטלית" דיל רא"ישמי ואהלם מיזהף בשיתוהיחידה ר ייצת

ו על ידי היחידה.בם יתוקצניום מקומודימו ליר יקדאש

לימודים מקוונים

התוכנית הלאומית 
להתחדשות בהשכלה 

הטכנולוגית

 םריעיב צרתו לשלמט, וםניטיים מצנדסאימיועד לה", הרן "ביחד" וקםידיתת "עתמום עתף עם משומיז

 מהרהעל להשפיע וכן , לראישת נמדישל מת קדמתהעשייה תבית רתבהחורפית גוהגיאריה ריפמהפ

 שלפיו, מייישומודל הו זק. משהורה בהחעשייה, הת, רטהפת בלטונדסאי ההוע מקצשל מית התדו

 מודצוי ליובלת מקהכיתה ר כאש, ספציפיתעשייה ולתם ולתחת ייעודיום נדסאיהת כיתות מומוק

ת בסופה.בטחמה מוך התוכנית ועד להשרואם ולנימיוב המשל

תוכנית "עתידאים" - 
תואר הנדסאי בשיתוף 

מעסיקים
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ועית רה מקצהכש
ם דופיתוח כוח א

הל היחידה:נמ
ר שולי איילמ

 ושינהאן ההורת הכשעל ן מואם דאכוח ולפיתוח ועית מקצרה להכשר בכיף אג
 ליראהישק משהשל ם מעודכניהום משתניהרכיו צלמה אהתב, ועימקצהו
.רטרכי הפוצם למשתניק המשרכי הור בין צמגש, ורטהפו
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הכשרות מקצועיות למבוגרים

בשנים האחרונות חלה עלייה במספר 
הלומדים בקורסים מסובסדים

הכשרות מקצועיות למבוגרים

מל חש
ניקהרולקטוא

רכבהלנמיםבימחש , כתמת
תונמכו

מודנפי לי ע22
םרכזיים מנפי ע5מתוכם 

51,350
ם בפיקוח רימוכש

הנף מדי שהאג

64212,
מתוכם 

בסדמסו

60%
תונבחימה
תונון מקונהי

938
ם משתתפי

ת תוכניוב
רה הכש
ת במשול

םמעסיקי

64
ר י ספתב

רוענם לועיימקצ

,00011כ-
הנם בשמידילת

15
ר י ספתמתוכם ב

/מפעלמודי בסיסצ

12
מודנפי ליע

שיטות 
לימוד 

מתקדמות

ת ואדנס
על ידי 

ת רכומע
וציוד

םקדמת

ן עדכו
מוד רי ליספ
םגיטליידי

מודי לי
מל חש

ת וצעמבא
 Virtual

alityRe

ם רסיקו
םניומקו

2014      2015      2016       2017      2018   

6,109
7,852

9,107
11,365 12,642

₪
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ועית רה מקצהכש
ם דופיתוח כוח א

מה מהעשייהעיט

ת  תוכניו

ם ת מעסיקיברה משולהכש

 ,וסףנב. יותונורצובד העורכי ווצם מעסיקיהרכי וצרה, ההכשבין בית מיטמה אהתר וליצך רוהצעולה ה משתנעסוקה תם בעול

.םמודיודה לליבר בין עובחו לצלא ייאם ולמודיך כדי הליוד תובה כלכלית בכך שיוכלו לענם מבחימדיך להקל על הלורועולה הצ

 וארה ההכש קופתתך מהלבם בדיהעוכר בשמשתתף ום מעסיקים עף בשיתוועית מקצרה להכשם מסלוליכמה מפעיל רד משה

 ,םבימחשניקה, רולקטואמל חשה, רחהאה, בוסביניין בם: ועיימקצמוד לינפי ען ומגובת מוקיימתת ועיומקצהת רוההכשריה. חא

 רתמאפשהמעסיק, אצל כר בשודה בעצד למעשית ונית עיורה הכשת ובמשלת התוכניו. ועודרכב , םרהיטיוץ ע, תונמכו, וטיפולך ונחי

.םמדית של הלועוהתמקצ

 938
משתתפים בתוכניות למבוגרים, המשלבות עבודה והכשרה

 תוכנית לנוער, 
המשלבת עבודה והכשרה

רה הכש
ועית מקצ
ת ניכובח
"ררטא"סט

רה הכש
יםנפ

 מפעלית - 
OJT

מודי מפעלר צי ספתב

טנאלט
גטלידי

כיתה
מפעלב
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 םולהגישם ועיימקצא לודה בערשי דולמעשית ונית עיורה הכשר בילהעם מפעלילר מאפשמסלול ה

 מעסיקהאצל עת וצמברה ההכש. ועימקצג וסיועודת תו /אור מגעודת תבלת קך רוצלת ונבחיל

 .ועיתרה מקצף להכשם האגף עת בשיתווננבת הכניוו תף" את "מדם לתוכניואהתב

 ניקהרולקטא, כתמת, מלחש, םבימחשם: הבה, זמסלול ך רוצלשהוכרו ם נפיען ומגובנעשית רה ההכש

 ה,אמלרה משבודה בלערס הקורי גומב 60%ת ולפחלקלוט מעסיק הב מתחיירה ההכשם בסיו. ועוד

 .תוודה לפחבודשי ע ח6ל-

כיתה במפעל

 רכישתרת מאפשומעסיק אצל מעשית רה הכשם עמכללה בנית עיורה הכשת במשלהתוכנית 

 םריבעום משתתפיה, םמיאימתהם מדימועהן מיוום מעסיקיהרכי וצר איתור חאלוע. מקצות ויונממיו

 ודבלעם מתחילימכן ר חאול, םודשייחעד ודש חך משבמעשית ודה בבעה ומלוהמכללה, ברה הכש

 ודהבעמי י 3-מרכב מומסלול הרה. ההכשך משלהביל מקבמעסיק, האצל ם שלותבוחלקית רה משב

 םבסיו. מפעלמהועי מקצבד עוו נשהיך נוחידי על וי ליום בלימקם הם מודיהליך מהלבו, םמודילימי י 3ו-

.ועיתעודה מקצם לתמשתתפים הרה זכאיההכש

הכשרה מקצועית 
בחניכות – "סטארטר"
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ת  רוט תוכניופי

ם ת מעסיקיברה משולהכש
ועית רה מקצהכש

ם דופיתוח כוח א
מה מהעשייהעיט

 תבילומות רובוח" gleGoo"ת", ב-תלראישנט "ג'ויף בשיתומת קיימתה, ףהאגשל רה הכשתוכנית 

 ,גיטלהדית ועומקצבם דאבכוח ם הקייר מחסוהת ובבעקה תחפוכנית הת. גיטלהדיוק טההיי-מי ותחב

.תונות מגווכלוסיואג מספק לוו ייצעשייה זתם ההכרה, כי אין ביחד ע

 השוק.רכי וצלמדויק בת מואתמוש, גיטלהדית ועומקצבת מישוגת רוהכששל ם מודלימציעה התוכנית 

 םעמשלה מהשל הדוק פעולה ף שיתוך תו, םיירתויוקם ייתאיכומוד לימסלולי ניית בכוללת כנית הת

 .טחם בשרכיצמוד לת הלימה של תוכניואהתבנייה ום בבותחם בבילים מומעסיקי

 ידיעל ר בתועם מודיהלימתוכנית וחלק , םנטייורלוהם מיותחבת בילומות מכללובמת קיימתרה ההכש

 תשיטו, תומעודכנמוד לית תוכניושל ית שתתמספקת כנית התעשייה. תבת בילומות רובמחם גיצינ

.תהוומוד גבת לית ויכולומוקדמוד מתלי

טאלנט דיגיטלי

 ודשחבין כת משנרה ההכש. םיתרוהשיועשייה התנפי בעודה בעכדי ך תום ליראישם בדיעורת הכש

 .םהחדשים בדיהעות אך רימדוה ומלוה, מפעלמהועי מקצך נוחה מקצמעסיק המהלכה בוה, נשחצי ל

 רהמשב, תולפחם ודשיח 12של קופה לתרה ההכשם תובם בדיהעות אלהעסיק ת במתחייהתוכנית 

.תום לכל הפחמוניכר מיה, בשאמל

הכשרה פנים 
OJT - מפעלית
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 ,ןנכוובי רקטיאטם גדם וימהו, ועיתמקצרה להכשף האגבפיקוח ם הפועלי, מפעלמודי צר הספי תב

 גיולוכנטועי-מקצהך ונהחישל ב שילום רייוצלו אר ספי תבעשייה. ולתמיד ללתבי מיטה נמעתן ונר אש

 תיותמעומשכר שת מורבי עסוקתתופק אם ערת תגמאה בסבימיד ללתם מספקיעשייה, התרכי וצם ע

 םמיקדמתר וייצלתהליכי ם נחשפים מידילהתעשייה. התם עת ההיכרוות מודעוהמת רת אם רימגביו

 חיקוילמודל מש משה, מפעלהמן ך נוחשל וי בליו, ימיתאודה בעם בעולת התנסום להרת אפשמתו

 .מידלעשייה לתת התם אנגישילו מר אי ספת. במה אישיתצולהע

 ,תונמכוהוכת מתה, מלהחשמי ותחבמפעל מודי צם ייעשייתתר ספי תבני שמו הוק 2018ת שנב

וע.מודי מקצצד לימודי קודש לת ליבמשלרת הגמסם בניניימעום הרדיר חועני נבם למיועדיה

תוכנית לנוער
בתי ספר צמודי מפעל
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ם ת יוונמעו
םניתומשפחו

הל היחידה:  נמ
הנר מדימיר אמ

 ךרהבגיל ם דילילם ריהושל ם בלשילופועל ם ניתומשפחום יות ונמעולף האג
 שלה נקיהתתם והתפתחותם ובטיח, םמשלועל פיקוח ך תוודה בהעבשוק 

 םאיתנמתן ת בטחהך תו, שלושגיל ועד לידה אי בגילת הפעוטוות וקוניהת
.מתאתטיפולית מו-וכיתנה חיבם וסבייתואנ
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 ,000105כ-
ת ת ופעוטווקונית
םת יוונמעוב

רד ₪  מיליא1.2
ת ה לסבסוד שהונו בשניתנש

םת יוונמעות בהפעוטות ווקוניהת

, תונמעות בת ופעוטווקונית ,00088כ-סבסוד של 
ודהבת לשוק העצאם לריהלהו רמאפשש

 ,00018כ-
ת ת ופעוטווקונית
םניתומשפחב

 2,200כ-
םם מוכרית יוונמעו

 ,7003כ-
םם מוכריניתומשפח

108
ו ננבם שת יוונמעו

2018ת נך שמהלב

 ₪ן  מיליו700
 וי נביב הקצית

2018-2017ם ניבש
₪

פריסה ארצית של מעונות יום מוכרים

דרום

ירושלים

מרכז

840צפון

630

410

320
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ק   חו

ם ת היוונהפיקוח על מעו
םת יוונמעו

םניתומשפחו
מה מהעשייהעיט

 וקהחשלוש(. גיל עד ת ופעוטות וקוני)תך רהבגיל הטיפול ם ותחברה הסדר לייצהצליח ת לפעוטום היות ונמעועל הפיקוח וק ח

 תאיכולב מחייבי רוחרט נדסטרת ויצית הפעוטושל ם משלועל רה מילשה נהגמעטפת רת יצימבטיח ו 2018ת נשבשלהי וקק ח

 תאם לקדועד נוק הח. םייתמעומשאכיפה כלי רת יציצד לת ונמעולרישוי ת בווחהפעלה אי תנביעת קידי על ת זא. הטיפול

 םיירתבהח, םגשיירה, םנייהגופם רכיהצמילוי ומת הולוטיפולית וכית נחיה בסבי, םיתואנם איתנמתן בטיח ולהתם והתפתח

תהפעוטות ווקונים של התוכיינהחיו

מהו התקציב לצורך הסדרת מערך המסגרות?
וכן , תמטפלורת הכשורכת הדם לשהיתר בין , םניש 7-לריסה בפש"ח ן מיליו 280של ב קציתיועד החדש וק החם יישוך רוצל

.םוספים נדני כוח אק ת19ו , הוקצוסףנ. בםת יוונמעות במות מצלנקך סבסוד התרוצל

₪
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שלב ראשון
ם איתנו בטיחיר אש, תרוגמסהלכלל ם נייראשוהפעלה רי אישומתן , 2019ר מבספט- הברוהקם מודיהלית נשמתחילת החל 

ת.וטועפהו תוקוניתם של הממען שלום לויירא

ה?ב זת בשלונמעורש מבעלי המה ייד
.ר פליליבא עת ללוונשי צהעסקת א	•

ה.ת בטוחהלוהתנה ונרה ראשומי עזותחרה בהכשרכה ומתן הד	•

שלב שני
.א לתוקפומלוק הם ייכנס החני ש5עוד 

ה?ב זת בשלונמעורש מבעלי המה ייד
ת.וטועפהו תוקוניתם של הוכיינהחים ויירתב, החםגשיירם הרכיהומילוי צבית לטיפולית מיט-וכיתנה חיברת סבייצי	•

םביני שלע בשצבוק יתם החיישו
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ום חת
םרים זבדיעו

רוטריה ב' מוגב
ביארן ל-ברי ל"ד שיעו

 םבדיעום ותחבית משלתמהודה בבעביל מוועי מקצם רגוה נהיודה בהערוע ז
 שלת רוהפכנגד אכיפה חקיקה, , תניומדיויית התום: רימישו 4-בופועלת ם ריז

 משלהמהת ניומדית אמיע להטכדי , םריזם בדיעות זכויועל ה נהגום מעסיקי
ה.ם זותחב
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ת השתתפובלה והו
ם תיובצו

םרדיימש-בין

התוויית מדיניות

החלטת ממשלה מס' 3431 מינתה צוות בין-משרדי בראשות 
הממונה על זרוע העבודה, העוסק בבחינת המדיניות הקיימת 

ובגיבוש מדיניות לכניסת עובדים זרים מומחים לישראל 
ולנושאים משיקים:

.םקיים משרת יעדיהגדבסס על מידע והתרו בת מקניווש מדיבגי

מסלולי כניסה.ם וניריוריטרת קהגד

.תורצצד הידוק פם למיר חסרות שחעומצאן בריוה ולפמיחצסיוע ל

ת(.ם וסנקציות )יעדיניומדיר המובית לשירת אכיפה אפקטייצי

ת:ווצם בנינדום האיושנבין ה

ם רוודת מטה טבע
משלהת מהחלטו

ת ונרווש עקבגי
ם ניריוריטוק

םהלינל

עשייה – ם לתריז
ה על צמלה
ת ועומת מקצרשי
גיוס עשייה לת

םרים זבדיעו

םייהסת

כניסת 
ם רימבק

םעסקיי

תבטיוטו

כניסה 
ל ראליש

ת קופולת
תרוקצ

םניבדיו

כניסת 
ם על מחימו

ת ועופי מקצ
םרשינד

םניבדיו

33,627
3,700
82,930

127,000

98,214

 חקלאות  סיעוד חוקיים   פלסטינים  זרים ללא אשרה**

 מומחים    בנין

     
  2

2,
41

2 
  

  
  

  
 1

4,
42

0    5,9
57                  55,425         

פילוח העובדים החוקיים:*

 מסתננים   משתלמים

מעט ת 2018, לנרה לשההגיוכלוסין ות האני רשותום ננם היניתונה  *
נית רכזית הפלסטימכה הני הלשתווסס על נמב, הםניגבי פלסטין לתונה

ת 2018. נטיסטיקה )PCBS( לשלסט
ם רים זבדיו כעום אריייל כתראנכנסו לישם שרירה - זא אשם ללריז **

מעסיק. ו ההיתר לרה אר שפגה האשחאם לל גרארו בישאנשם ווקייח
. מ"סרה ולת ההגיני רשותווסס על נמב

ת ביעותם ום משפטייהליכית בוברעוסף: התנב
נייןבעלי עת לורצאהרה ורכה, הסב, הדתמוויז

הגנה על זכויות
על ידי הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה

200כ- 
מחצית ת טופלו בניופ

ת 2018ננייה של שהש

%76
םמעסיקית מניוהן פ

סך עובדים לא ישראלים בישראל, 2018*
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ושבגיודת מטה לבע

לראם בישרים זבדית עוניומדי
ום חת
םרים זבדיעו

מה מהעשייהעיט

התוויית מדיניות – עבודת מטה טרום החלטות ממשלה
 םבדיעוכניסת בגין ת ריוהאפשת ההשלכוום רכיהצבין ן זאלם מבקשירוע בזמטה הודת בבעת ונהפתרווש בגיום ניתונהניתוחי 

 תההשלכום ומצצני שמצד ושוק, כשל ו אר מחסום הבם קיישת ועומקצבמן מיום דאלכוח ק משהרכי וצחד אמצד ל: ראלישם ריז

 ,ודתםבעאי תנבופגיעה )דחיקתם ם ליראישם בדיעועסוקת תבב רופי על ת געוהפו, םניממיוא לם בדיעובכניסת ת מוהקיית השליליו

.ףנן בעריות הפאהעלבן ומיכוקעה בריץ להשת התמת אמפחיתו( וכרת השוברל

הטמעת עבודה מבוססת נתונים – המלצות הצוות לגיבוש מדיניות לעובדים זרים מומחים בנושא זרים בתעשייה
 רההגדיר אש, 2018גוסט ואודש מחמשלה מהלהחלטת ך משהבו, םמחימום ריזם בדיעובכניסת עסק ש, תווהצודת בערת גמסב

 להעסיקיהיה ניתן שת ועומקצהמת רשילת געוונהת וצמלהבשו גו עשייה, התת ועומקצלם ריזם בדיעו ,0002של לכניסתם מכסה 

 ביקושלת נדיקציואיעל בסס התבבשו גות וצמלהה. ועודם בדיהעוגיוס ופן אלהעסקה, ם ודייייחם איתנ, םבדיעותם ואת אם הב

 מדדם הב, םריזם בדיעוולהעסקת ף נלעם הייעודיים נטייורלום ניתונפילוח ך תות וזאעשייה, תבם נייופייאת ועומקצבם בדילעו

 הכלכלהרד משך רעשר סקמצאי מעשייה, תבת רומשביקוש לגע ונבם עדכניימ"ס לני תונודה, בהערוע זידי על רסם מפוהנג רייטי

 תועומקצף עדמתהה, ההקצאמודל ניית בלמשו שילו אם ניתונ. תנטיוורלות רוהכשמי מסייעל ם ניתונוכן א ושנבעשייה התו

.םריחת אועוני מקצה על פוכר גבבשבביקוש ו
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גיבוש עקרונות ואינדיקטורים מנחים
 רועזמציעה , םנישום רדיימש-ביןם יתווצבודה בהערת גמסבומשלה, מהחלטת בת בעונקהת מכסוהת הקצאת אר לשפכדי 

 עסוקתלתת ייחסוהתם כוללילו אם רינדיקטואיודה. בהעשוק בטי היבף עדותם קפימשה, םרינדיקטוואית ונרועקודה בהע

 םניתונב לשלהיכולת ת נבחיצד לת זא. םמיקיים בדיעוכלפי וק החת רישובדמידה ועהעסקה ר כושוי מיצת נבחי, יעדת וכלוסיוא

 מהתרוודה, בהען ריופת מומגלת ייחסוהת– ן נעדכוו את חדשות מכסושל ה נבחיבעת ייעודית נפית עו אקית משכלל ראייה ב

  .ת ועודרוהכשם צפוי בדע כוח אל מול היצם אויאק, תמשכר ביחס לכלל הם בשויינת שינ, בחיתועו, חידוד מקצרלתוצ
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רה ואכיפת הסד
ודה בוקי עח
הלת היחידה:נמ

נימ' יפה סוליגב

 רהמיושת נגהוהעסקה ם קידועל ן מואודה בעוקי חואכיפת רה ההסדהל נמי
 מיקודך תו, ואכיפתםודה בהעוקי חשל רתם הסדידי על ם בדיעות זכויועל 

 .ניתבלקהעסקה בוך מונכר בשם בדיעום בכללום מוחלשים בדיעועל ה נהגב
 תזכויולם בדיועום מעסיקיב רבקת מודעוהרת להגבפועל הל נמיה, כןכמו 

ודה.בוקי העחת לגעוונת הובווח
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7042,
ה נם בשם נבדקימעסיקי

םם ופלילייהליינם מיהליכיב

הנם בשבדי עו,00011-תר מנית של יורטאי העסקה פבדיקת תנ

סנקציות על מעסיקים מפרי חוק 
בהליכים מינהליים ופליליים

6004,
תוהתרא

90
ביכת

םאישו
םמעסיקיל

ם ם כספיימיועיצ
בסך

ש"ח  209141,2,8

1502,
,םת אצל מעסיקיבדיקו

ב חשד עו עקוצבש
נסיהת פרולהפ

 

-1,200ן לכמתן רישיו
רה, מימי השותחת ברובח

ןניקיוהה והאבטח

 ,000125כ-ם הן מועסקיב
םבדיעו

350
בעו עקוצבת שבדיקו

וק רת חחשד להפ
רוענודת הבע

על 80%
תהופעלו סנקציו

%62על 
תהופעלו סנקציו

היחידה מטפלת במגוון 
נושאים נוספים

טיפול 
ת ניובפ

ת נוולבתו
וקי א חושנב

ודהבהע
מתן 

ם מכוח היתרי
ק חו

ודה בת עעוש
החונומ

ם כנסי
ות אצרוה

ם מעסיקיל
רת ם הגבלש
ת מודעוה
םוקיחל

מתן 
ם מכוח היתרי

ודת בוק עח
םנשי
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מודיעין יחידת ה

ודהבוקי ערה ואכיפת חהל הסדנמיב
רה ואכיפת הסד

ודהבוקי עח
מה מהעשייהעיט

 נעשיתההאכיפה על וסף נמה והיזהאכיפה רת הגבבך רוצלה נמעלתת רה מטבם הוקודה בעוקי חואכיפת רה הסדהל נמימודיעין 

 ושזכך האכיפה מת אהת. םנטייורלום נייוחיצם מירגוואכיפה גופי ם עפעולה שיתופי רת ליציהל נמיהפועל כך ם לש. תונלותב עק

.םבדית העורה על זכויומימסייע לשתר הגן יועסוקה הו, ופועלת לשוק תתרמת אכיפה יעילה יו, מקדך מודיעיןמיעשה על סת

 םבדילעוה נמעמספק מודיעין ה, וסףנבוק. חרי מפם מעסיקיעל ר האפשככל מידע מספק ורצית אמה רבפועל הל נמיהמודיעין 

 ,ביתרהערה במהחם בדיעון כגו, תםרטיופעל רה מישידי על ודתם בעם מקות איאבדו מא שן נלולהתם שיושהח, םמוחלשי

 תהחלטובגש דגביהן לניתן שת וכלוסיואבהאכיפה מיקוד במסייעת מודיעין הת פעילו. ועודן ניקיוורה מישת רובמח, רדיהחר מגזמה

 תרוביעחשיפת לועד נמידע הף איסוויעילה. מוקדת מאכיפה וע ביצלן ומכום רגוה ומהווהל נמיהשל ת עדיפורי בסדו אמשלה מ

.ם ולסיכולןת על ידי מעסיקיידיות עתרוביניעת עמוק, וכן לרי חם מפמעסיקית לגעוונ, התווחא מדול
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 ביטוח, לראישרת טמשם הב, םריחאאכיפה גופי ם עת רועוזב ולשילוהפעולה שיתופי רת להגבבילה הומודיעין היחידת מת הק

.םרחייזגופי אכיפה אעסוקה ות התרו, שיםמסית הרה, רשות ההגי, רשומיואל

ם:וספיגופי אכיפה נרה וטת משם יחידות לשיתופי פעולה עומאגדו

גורמי חוץ אזרחייםמשטרת ישראלהמוסד לביטוח לאומי
ף ך איסורוצף פעולה לשיתו

ם בדיר לעומידע בקש
ך מוכר נם בשמועסקיה

ת נת על מ. זאםנים שורימגזב
ת של זכויוג לודאלסייע ל

.לום האבדיהעו

ת ונף פעולה מול תחשיתו
, וכן תמיומקורה הטמשה
ם ודה שוטפיברי ערת קשיצי
ת של רציות האם היחידוע

.תביורחמת ההיחידורה וטמשה

ת וכלוסיואכדי להגיע ל
ת וברן מנאית שחלשו

מודיעין פועל מול , הןנלולהת
ם ה, בםרחייזם אגופית ותומוע

ר וענת החדשה, הרוההסתד
. , ידיד ועודמדהלובד והעו

ם ת כוללת מפגשיהפעילו
ך שיתופי רוצרצית למה ארב

ן על נלונייתן להתהפהפעולה ו
וק.רי חם מפמעסיקי
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ת ובטיח
ת וריאבו

ית עסוקתת
הל היחידה:נמ
ביץמילוריק שר אמ

 אושנבת ניומדיהביעת קעל ראי חאית עסוקתהתת וריאבהות ובטיחההל נמי
 תוראהופיקוח ועל , יתעסוקתתת גיהוום בדיהעות וריאבודה, בבעת ובטיח

 הלנמיהודה. בהעת מומקובלו אם מיותחבואכיפתם ם ניהשות ונקהתום וקיהח
 פקודתמכוח ו, 1954-שי"דהתודה, בהעעל הפיקוח ן גוראוק חמכוח פועל 

.1970-ש"לודה, התבת בעובטיחה
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ממונים 
על בטיחות

*****

בעלי 
תפקידים
בעבודה 

בגובה
בעלי 

תפקידים
בתחום 

הציוד
והמתקנים

בעלי 
תפקידים

בענף הבניין

118,978
הסמכות 
והרשאות 

ניתנות בשנה

  
8

2,967                                        
    

    

   
  1

9,
41

9 
  

  
  

  
6,

51
5 

 6
,23

8

בודקים מוסמכים - 1,010.
בעלי תפקיד בהכשרות בטיחות - 1,259.
בעלי תפקידים בגהות בעבודה - 1,570.

*
**

***

*

רישוי והסמכות

גהות תעסוקתית

בנייה ותעשייה

בדיקות של כלים 
טעוני בדיקה

קרינה

0005,6כ-
ודה בת עמומקו
 ת פיקוח תח

 ,00013-מתוכם כ
נייהתרי בא

,000250כ-
תונקית תבדיקו

ן , כגושל ציוד
ני רגו, עתמעילו

ת מו, בריחצ
הרמה
זותגלמו

,00010כ-
הנריני קקמת

עשייהשל ת
םמצאיה נרפואו

בפיקוח

503,7
רי פיקוח ביקו

נייה, תרי באב
ם ת כליעומצאם בג
םנירחפם וגייולוכנט

,2007
רי פיקוחביקו

תואבחקלעשייה ותב

,00060כ-
ןמי סיכורגות חשיפה למות של רמדידו
ודהבת העובבסבי

1,228
וניתנם שויוצ

6642,
וניתנם שויוצ

326
רוגנסנייה שתרי בא
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 ודה.בת העונואתת באם ביתר שחת ולהילת הפעילוב ארחית להנהל על מנמים לניק ת60הוספת 

.הלנמירת הכוח ב להגב30-טח ו גויסו כמפקחי ש30

ודהבת בעובטיחרת הם להגבעדיצ

*נייהבף הנבע
ת וריאבת וובטיח

יתעסוקתת
מה מהעשייהעיט

 םומצצבהל נמללסייע ת נמעל נייה, בתר אבכל ודה בהעהל נמלת ובטיחרי עוזשל וע בקוי נמית בוח

.םנפגעיה

 השפעהר היוצר בד, םניבלהקבלו קישת ובטיחהוי וצשל נט רנטאילה אהעלידי על ת קיפושרת יצי

.ם ועודיירתבם ח, פעיליםנקי, בת ביטוחרובם חם גליהם אית בכך שחשופיעתרתה

 נייהבתרי אבת ובטיחהת אי תמעומשופן אבם רימגביה, רופיאיקן מתם מיגובפימוש שית בוח

 ןכנמתה, חדשוע מקצבעל בע נק, וסףנבה. במגונפילה שהוא , רכזימהן הסיכום רגות אם ימפחיתו

ים.מויגפ

 תנמעל , בדבלן רישיובעלי ם אינרגולעייעודית ם דאכוח רת בחלהחזקת בכנסת רה בעשחקיקה 

 כדיבחקיקה ם ניגמעוהם קשיחית ונרישיונפיק לההחליט הל נמיה, וסףנבהשוק. רת להסדם לתרו

.תונף רשיווע זיונמל

 ואם בדילעום מסוכניה, םמישלנייה בתרי את ובטיחו צבר גולסהל נמיהמפקחי לר מאפשה, הלונ

.תובטיחן מפגעי היקוגבל ועד לתא מומן לרק ז, לפרובציל

כוח אדם להגברת 
הפיקוח

עוזרי בטיחות

יצירת שקיפות

פיגומים

עגורנאים

סגירת אתרים

תרו"ר ההסתדן ויוהשיכווי ונביר ה, שרוצר האה, שוחרוהודה ובר העבין שם שבשו בסיכום גועדי*חלק מהצ
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.םנייה מסוכניתרי באר לועני נר כניסת באיסו

 םניבלקשל ם נרישיושלילת ועד נישה עעדי צרת יציך רוצלת ובטיחרי מפם ניבלקעל מידע רת בהע

.תורי בטיחמפ

 מיואלביטוח של ה אנהורי וקח, נירועיר שיטורה, טמשת יחידום עם בימשולאכיפה עי צמבת רועש

.טחהל בשנמיעה של הרתת ההת את להעלונ, על מועוד

 כוחליחידה נייה. בהם ותחבת רומוחת רוביענגד ם אישובי כתגבש ולר חקולת נמעל מה הוקהיחידה 

 מקתהעבות ובטיחהרת הגבבכוח מכפיל ה ומהור אש, לראישרת טמשושל רד משהשל ודי ייחם דא

.םדרה על חיי אמיתם לשבום בחמדים עונאילו שאעה לרתהה

בני נוער

שיתוף פעולה מול 
רשם הקבלנים

מבצעי אכיפה

הקמת יחידת חקירות 
משותפת עם לה"ב 

443 במשטרת ישראל

םמים משליריגולטום רף הפעולה עמקת שיתוהע
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 מתהקייציה גולרהמת אהתבק, משבם חדשים עיסוקירת אסדבעוסק ף האג
 ,םועיימקצם נקסיבפרישוי ום רישולת והזכאת נבבחיום משתניהק משהרכי וצל

.רובת הציובטיחוע ומקצת הבין איכון שורה על האיזמיך שתו

רת אסד
םעיסוקי

הלת היחידה:נמ
םני' מיכל אבגגב
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 5

,4
48

   

    
510    4,593                         

9,768

 20,319
בקשות

לרישום ורישוי
מטופלות

בשנה

מהנדסים
ואדריכלים

הנדסאים
וטכנאים

חשמלאים

נוספים

צמצום ביורוקרטיה -
* מעבר להליך רישום/רישוי אוטומטי

.2018ת נמטי בשוטוך אהלים טופלו באימלת חש בקשו807* 
.2018ת נמטי בשוטוך אהלים טופלו באיכנ/טםנדסאית ה בקשו,2363*  

100
ימי טיפול 

בממוצע
בהליך הקודם

טיפול מיידי

ודקיב
רשכ

רשהמו
תובטיח

םרועיאיל
םניימוה

םריבק

רשהמו
ררוקי

גומיזו
4

בקשות 
לאסדרת 
עיסוקים 
טופלו או 
נמצאות 
בתהליך 
מתקדם

,0003-צפי ל
ת רכונשי מעא

ג ומיזר ורוקי
ן בלו רישיושיק
ר רורשה קי"מו

ג"ומיזו
רת ת אסדובבעק

ועמקצה

46
ה נראיוקמאורוסיה מ, רפתמצם נדסימהום נדסאיה, םאימלחש

ת ונרישיוו /אוועי מקצנקס בפם רישום להר ושוא"ל ובחתרו וא
 . ףהאגם שיז" עסוקהתו"רישוי רויקט מפכחלק , םאימלחש
מל החשרת ב"חבודה בלעקליטה הליכי בם מצאינם מה20 
".לראליש
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 ,םאיכנ)טה והגבג רמדבם אימלחשלם איהתנם הב, מלהחשת ונרישיומתן לם איתנת בעוקו, 8519-מ"השתת(, ונ)רישיומל החשת ונקת

 ניבפועי מקצן ראיורת גמסבן ניסיוהבדיקת ך הליע צבהתכה עד . ןניסיות הוכחוועי מקצנקס בפם רישוו נהיים(, נדסימהום נדסאיה

 תבמוחשמה נבחיף האגר אפש, תועדוהורת גמסבם נירואיימהב רבקת ניוויושור היעדות ביובייקטיסוושת תחוכח נ. תצמייעועדה 

.ףאגת בבלומקוהת וגוהונת הונבחיית מהתה מהונה שונבחית הנכוועדה. מתון בראיוב כחלופה לבכת

 רופילהפרת הגדכך ך תובוק משבחיד אועי מקצף ררת יצימעו משש, רגולטורהבידי רה בקושליטה ן וננגמה ומהוה נבחיהרה, בעיק

 רישוילת בבקשוהטיפול מן זך משת אית תמעומשר מקצה נבחיהך הלי, וסףנב. מלהחשנדס מהונדסאי הה, איכנהטשל ועי מקצה

ת:ו לפח40%-ה במתנמן ההכי זרו משקצה, התבה הכתונבחין הוננגם הפעלת מה. עג זמסו

.םרשת הר על החלטורעות העמטית אררה דוצמפחיתה בנית וויוראש ושוקופה, ידועה מב היא שה בכתנ, בחיר לכךבמע

ת במוחשה מנבחיר לבמע

הוג הגברמדם באימלחשל
רת אסד

םעיסוקי
מה מהעשייהעיט

חצי שנה 
בממוצע

פחות מ-3 חודשים
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מהי הבחינה הממוחשבת?
. תואלש ,5001שיכלול עד ב רחיור מאגהה. נבחיהת רכבמומהן שרה, ריב-ברת לואש 500-כשל ר מאגרסם מפוף האגתר אב

ה. והגבג רמדבאי מלחשלנטי ורלוהר מוהחמכלול על ר ובלעם מהרשת ודום נינבחהב רבקמק עון דיורת מייצה נבחיהת נכומת

שלוש לפי ראש מג רדות לואהשר מאג. םמהרשת נדההידע מת רמהי ראש מדעת לם נינבחלר מאפשופיין ואת לואהשם רסופ

הה.ומת הקושי הגברת בלואה של שת משתנת מכמורכבמוה, הנה שונג יש בחיר, ולכל מדת קושימור

ת ניוויורת שויצי
בלת ת בקחידווא

תההחלטו

מן ם זומצצ
הטיפול ה ומתנהה

רישוית לבבקשו

ום צמצ
ם על רירעוהע

םרשת ההחלטו

שליטה של 
ר גולטורה

ועימקצף הרעל ה

ם הפגיעה ומצצ
תמידור ההבטו

יתרונות המעבר לבחינה ממוחשבת:

?
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יחסי 
ודהבע

ראשית ה הנמומה
ודה: בעל יחסי ע

רנברבקה ו"ד רעו
 

 וציבהקירטי הפבשוק ודה בעסכסוכי ב יישועל ה נמואודה בעליחסי היחידה 
, 7195-שי"זהתודה, בעסכסוכי ב יישווק חמכוח ופועלת ת רורובור גישות עומצאב

 מירסופעל היחידה ראית חא, וסףנב. 7195-שי"זהת, םוצייבקים הסכמיוק וח
ה.ברחוי הום וצוצייבם קיודה, הסכמיבוקי עת חודורה על אהסב
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383
הסכמים קיבוציים נרשמו בשנה

2
הברחוי הוצ

אי בע תנו הקוצ
ף נם בעמונימי

ם - על כל ההיסעי
כר ול שם יחהגינה
ה ה מזום גבמונימי

וקבע בחנקה

ר וו לקיצצ
 ודהבוע העבש

   
   

   
5%

  
 4

% 
 4

% 
 4

% 

 4% 4%  4%        18%       
18

%
         

שירותים
פיננסיים

חינוך

מינהל 
מקומי

שאר 
הענפים

תעשיית
המזון

ייצור
מחשבים

ארגון
חוץ מדינתי

שירותי 
בריאות

ייצור
כימיקלים

מסווג +

תעשיית 
מתכות

הובלה
יבשתית בנייה

הענפים 
בהם נרשמו 
ההסכמים 
הקיבוציים

  

     9%         13%             
 13

%

76,36
הנת טופלו בשניופ

225
ק משודה בבסכסוכי ע

טופלו על ידי היחידה 
ר , גישותרורות בעומצאב
רץבי הארחך בויותו

היחידה פועלת מכוח 2 חוקים

ב סכסוכי וק יישוח
ודהבע

םוק הסכמיח
םוצייבקי
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ן ויות שוובצינ
ודהבת בעויונמהזד

רצית: ה אבצינ
האם כברי"ד מעו

 

 ודה.בהעבשוק אפליה ר גומיון ויושומעת הטשל ם תהליכיבילה מות ובצינה
 רחיתזהאמה רבן ויוהשוחקיקת של אכיפה במטפלת ת ובצינה, לכךם אהתב

ודה.בת בעויונמן הזדויות של שוויוראת המורונמת הנופועלת להפ
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748
פניות ציבור מטופלות בשנה

אי אפליה בגין:ושנן בברו

ןריוה
23%

מין
7%8.

וםאל
%57.

תרוהו
7%6.

33
ף מידע איסות לבקשו

םמעסיקימ

25
ם שהיחידה ם משפטייהליכי

םהת בברהייתה מעו

62
נגשת ת להרוהכשת ורכו, הדתורצאה

ריתובת הצימודעות האמידע ולהעל

ם רכזיינפי כלכלה מ ע20ג רמדד מד   ה
כרת שניוויג ושווני ייצרטי לפי ציור הפמגזב

, 18-64ודה באי העוכלוסייה בגילת אווצב ק5ג של רודי
, םביר, עםודה: נשיבמדת מיעוט בכוח העת בעומצאנה

+45ני בם ורדייופיה, חתיוצאי א

מדד הגיוון -
דו"ח מרכזי המתפרסם מדי שנה 

גיל
10.3%
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מעת  תוכנית להט

ם ן מול מעסיקיויושו
ן ויות שוובצינ

ת ויונמהזד
ודהבבע

מה מהעשייהעיט

 בכלת רכזיומת וכלוסיוא 4-לג והייצם קידוך תו, תיומשלתמהת רובבחן ויוושון וגיות רקטיקופשל ף ונמירתו מטש, םמיזמת הק

 .תרובהחת רשום עף בשיתום הוקם מיזה. תרובכית מדובעם נשיויופיה תאיוצאי , םבירע, םרדיחן: גוראבושי נהאאב משהת רושד

 תובצינהידי על ו שלו", לראישת "רכבו" אשדודמל "נ", מלהחשרת ב"ח", רמיד"עת: יומשלתמת רובח 4ם עבפיילוט החל ם מיזה

 ,םנכ"לימהם עת פגישוידי על ת רובמהחת חאבכל ן גוראבם הקייב מצהת נבהבהחל ך התהלי. םבדיהעות במצן וגיולמק עוך תהליב

 שלר מחקההלת נמם עף בשיתורה, בהחך תובך התהלית אם בילימוהם נייגורהאם ציהיועידי על מק עות ונראיוום ניתונמיפוי 

 שלה ברחהו אם ומצ)צת ייעלוהתתהליכי ב, רפיתגוהגיאריסה בפ, בגודלביטוי לידי ם איבה, םנישום נימאפיירה בחלכל . תובצינה

 המביאות ובצינהיחידת ת בלמשת, םהבשת ונהשועל לה, אוי נשיתהליכי ך תוב. ניתגורהאת ובהתרוי נשיתהליכי בו( ודהבהעכוח 

 ,ןההושוק של ם וספינם חדשים אפיקילב להתרחמשיכה מום מעסיקי 15ה ומלות ובצינהם כיו. יעסוקתהתן והגיוא ושנלגש הדת א

.ת ביטוח ועודרוב, חםמיית אקדמוסדו
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שלב ראשון
גת הצ, מפתחנשי אם עמק עות ונראיו, ניגורואמשפטי וייעוץ וחצי ה נשך משלן מומיכולל וע, מקצנשי אוי בליורה בחלכל ן ואבח

וע. ביצת לוצמלהם וניתונה

שלב שני
ם נשי, תהקליטוצפי - רה בהחך תובן והגיות או ראיר אש, גוייצליעדי ולקת מחה, יתתנש-לתתנט גאתוכנית ם עך רדלה יציא

ת רוהכש, חדשן וחזניית בידי על רה בהחך תובן והגיות אהל נולר מלשרתם מטר אש, םנייגוראם ויעדי, ועודמפתח ת רומשב

.ת ועודרכוהלה, הדנם ולהבדילעו

ם ביני שלרה כולל שבמק בכל חך העותהלי
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ם דכוח א
םרועת חילש

הל היחידה: נמ
אכיב מלביר רמ
 

 התפקודיתת רציפובהפגיעה ר מזעועל ראי חאם רוחיעת לשם דאכוח ף אג
 ודהבעת רושיוק חמכוח , םדאכוח של בט היבם רוחיעת בשני החיוק משהשל 
 םנייחיום מפעליר אשלניתן וק החרת גמסב. 6791-כ"זשהת, םרוחיעת בש

 תםואגייס ולרה גבשם בדיעום ליהאק רתל, םמייקיום יתרושימתן לם מפעליו
 רהגבשני החיוק משהשל ת ומוכנהרת מימשכחלק , םרוחיעת בשודה בלע

.םרוהפעלתו בחיו
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4213,
מפעלי אב 

םמים קיינייחיו

1,232
ת של מפקחי וננת כורוביקו

םניים חיומפעליהיחידה ב
79

ם ם חדשימפעלי
הנוספו השנ

פריסה ארצית של מפעלי האב החיוניים

דרום

ירושלים

מרכז

צפון
1,119

1,397

524

381

135232,
ק תרום מדכוח א

םרועת חימפעלי אב בשל

425
ה, נת בשמופעלות הודקות בועדו
דית ה השלנקית התת אבעוהקו

נימפעל חיום ברום בחידשל כוח א

12,205
ם ם מפעלירימתגב, הוץמגויסי ח

ם ת ייעודייועומקצם בנייחיו
ם רועת חיבש

40
רדי משת ות ייעודיורשויו

ת רכום על היעמשלה מופקדימ
םרועת חיני לשק החיומשה





ודה ברוע העז
ה וחרוודה, הברד העמש

ם יירתבם החיתרוהשיו

 תניון מדיוכנתגיה ורטף אסטאגריכה: ע

םרושלי י| 7ל ראנק יש' ברח
-molsaborts/lartmenepad//he.ilvgo.www
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