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 2030ועדת תעסוקה 
 שולחן עגול

 אוכלוסיותצוות המלצות 

 אבי שמחון ויוסי תמיר: ראשי הצוות



 תחומי האחריות של הוועדה

פעולה מרכזיים ותוכניות שיש לפתח ולקדם לשם עמידה ביעדי השכר  מיפוי כיווני •

 2030והתעסוקה לשנת 

 גיבוש כלי מדיניות חדשים ובחינת הכלים הקיימים בהתאם ליעדי התעסוקה•

מיפוי קבוצות אוכלוסייה משמעותיות נוספות שלהן קשיים בתעסוקה והצבעה על  •

 כיווני פעולה מרכזיים



 שיפור וטיוב מנגנוני עבודה -המלצות מרכזיות 

 ('מועסק וכו, מושם)הגדרות אחידות ומשותפות לתוכניות תעסוקה •

 RCT -בחינת אפקטיביות של תכניות התעסוקה תוך מתן עדיפות לשימוש ב •

הגדרת תהליך עבודה עם המוסד לביטוח לאומי  לשימוש בנתונים מנהליים  •

 לצורך  הפעלת תכניות תעסוקה 

מעסיקים להעסקת   תימרוץגיבוש ארגז כלים גמיש ופשוט שתכליתו •

 אוכלוסיות יעד

,  הקדמת מועד תשלום מענק עבודה לחיזוק התמריץ לכניסה לשוק העבודה•

 מקדמותתוך בחינת של אפשרות לעבור למודל של 

 

 



 עבודהשיפור וטיוב מנגנוני  -המלצות מרכזיות 

 :גיבוש מודל סטטיסטי לבחינת העמידה ביעדי השכר •

 לפי ענפיםרמות השכלה ותעסוקה , גילאים, בחלוקה לאוכלוסיות•

כגון ירידה  )יאפשר אמידת ההשפעה של רפורמות ותכניות על העמידה ביעד השכר •

 (בשיעורי הנשירה בתיכון של ערבים

קביעת קריטריונים לאוכלוסיות נוספות שעבורן יש צורך בהתערבות ממשלתית  •

 משמעותית  בתחום התעסוקה



 עקרונות מרכזיים –עמידה ביעדי שכר 

שתי מטרות אלו עלולות לעמוד . 2030לצוות הוגדרו יעדים לתעסוקה ולשכר לשנת •

כגון בקרב  , בעיקר כאשר נדרשת הגדלה משמעותית של שיעורי התעסוקה, בסתירה

 .  נשים ערביות וגברים חרדים תוך עמידה ביעדי שכר באוכלוסיות אלו

מנת לעמוד ביעדי השכר וביעדי התעסוקה ישנו צורך בשינוי תפיסה מהותי תוך  על •

 :הצעיריםמיקוד בשיפור הפריון בגילאים 

 חשיבות מהותית למערכת החינוך וההשכלה הגבוהה–

 העובדיםלאוכלוסיית צורך במתן כלים גם מן המקרים בחלק –

ההיי  כיוון פעולה מרכזי נוכחי בכלל האוכלוסיות הינו הגדלת מספר העובדים בענף •

 טק

 



 גברים חרדים  

שיעור  מתווה גיוס שיגובש יתמוך בהעלאת ממליצה שכל הוועדה •
רמת ההשתכרות לאורך לשם העלאת , חרדיםהתעסוקה בקרב גברים 

 החיים

 :למשרד החינוךדגשים •
 חיזוק לימודי האנגלית והמתמטיקה–

 הרחבת מסגרות חינוך לנוער שאיננו משתלב במסגרות המקובלות–

 הכשרת מורים לאנגלית ומתמטיקה–

בדגש על , הכוון וכלים לפרטמרכזי  –המענים הקיימים הרחבת •
 הכשרה מקצועית

תכניות קידום  , ההייטקלענף כלים  –תכניות לשילוב בשכר גבוה •
 השמות בשכר גבוה ותמרוץ

משרד  , ת"ות, החינוךמנגנון מוסדר לשיתוף פעולה בין משרד הקמת •
ליצירת מסלולים מובנים לקידום  , והשירות האזרחיל "צה, העבודה

 תעסוקתי
 

 

 



 נשים חרדיות

 שילוב נשים חרדיות בענפים שאינם ענפי החינוךשתכליתם הרחבת הוועדה ממליצה על צעדים •

 בוטקמפס, הכשרות מקצועיות בסמינרים –ענף ההייטק •

 פיננסים, בריאות –פיתוח ערוצי כניסה לענפים אחרים •

 פיתוח תכניות פיילוט להסבת מורות•

 בחינה אל מול משרד החינוך של אפשרות הגבלת חלקיות המשרה לעובדות בענף החינוך•

 היום הנדרש לקבלת סבסוד במעונות של חלופות לשינוי והגמשה של רף השעות בחינה •

 כמשמעותי( שעות 24)לאור זיהוי הרף הנוכחי •

 מבוקר תוך התייחסות להשלכות רוחב על אוכלוסיות נוספותביצוע פיילוט •

 פיתוח כלים לקידום תעסוקתי והעלאת היקפי משרה בקרב נשים עובדות•

 קהילות על פי ענף לקידום הכשרה מקצועית ומוביליות–

  פרילנסריםתכניות –

 מענים תחבורתיים ומסגרות טיפול בילדים –מעני מעטפת –

 



 גברים ערבים

 :הוועדה המליצה על, לאור חשיבות פעילות מערכת החינוך והיעדים שהציב משרד החינוך•

הפחתה משמעותית של שיעורי הנשירה והגדלת שיעורי הזכאות לבגרות בהתאם ליעדי משרד  •

 החינוך

 או השכלה גבוהה/הרחבת לימודי עברית כך שהשליטה בשפה לא תהווה חסם לתעסוקה ו•

 הרחבת תכניות להכוון לקריירה בגילאי התיכון•

כגון )קידום חוגים בגילאי תיכון במסגרת החינוך הלא פורמלי להכשרה בתחומים טכנולוגיים •

 ולשיפור עברית ואנגלית( בניית אתרים ועוד, מסחר מקוון

 גם לעובדים במגזר הערבי   והנגשתםללימודי עברית נוספות תכניות גיבוש •

-קידום תכניות להעלאת הפריון של עובדים תוך מיקוד בענפי התעשייה והבינוי שבהם עובדים כ•

 מכוח העבודה 43%

מספר העובדים הזרים בענפי התעשייה והבינוי באופן משמעותי צפויה לפגוע יש לציין שהגדלת •

 ערביםביכולת לעמוד  ביעדי השכר עבור גברים 

 



 נשים ערביות

התאמת  . מצב תעסוקתי וענף כלכלי, לתתי קבוצות על בסיס גילהאוכלוסייה פילוח •
 .  תכניות לכל קבוצה בנפרד

 :  לרבות, המענים הקיימים לנשים ערביותהרחבת •

 לרבות בערים מעורבות, הרחבת מרכזי הכוון•

 תכנית אשת חילהרחבת •

באמצעות תכנית  , פיתוח תכניות להעלאת שעות העבודה והשכר לנשים עובדות•
 . קהילות מקצועיות ומענים תחבורתיים, קידום

 לנשים וגבריםרלבנטי •

 הרחבת תכניות להכשרת הנדסאים וטכנאים תוך בחינת מתן דמי קיום  •

 קורסי עברית בגילאי העבודה והנגשתבמערכת החינוך הרחבת לימודי עברית •

 להסבה מקצועית של אקדמאים לטובת שילוב בתחומי ההייטק והטכנולוגיה  תכנית •

משרד העבודה  , ת"ות, הקמת מנגנון מוסדר לשיתוף פעולה בין משרד החינוך•
ליצירת מסלולים מובנים לקידום  והרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים 

 תעסוקתי



 אוכלוסיות חוציכלים נוספים 

 כלים למעסיקים•

כספי של   לתמרוץשישמשו , כלים גמישים וזולים יחסית–
 מעסיקים להעסקת אוכלוסיות יעד

הומלץ לבחון  , לאור השלכות הרוחב –דמי קיום •
ולבחון החלה  של דמי קיום במקרים  , מודל הלוואות

 פרטניים

,  הוצגה לצוות התכנית ותוצאותיה –תעסוקה מעגלי •
הצוות ממליץ על הרחבת היקף המשתתפים בתכנית 

 והעמקת הכלים הניתנים בתכנית

 

 



 אנשים עם מוגבלות

בגילאי  51%עומד על  2030יעד התעסוקה לשנת •
67-25 

הוועדה למדה את מגוון התכניות הקיימות כרגע  •
 והמליצה על

 בנושא המטפלים הגורמים כל בין התיאום הגברת–

 ממקומות נשירה למניעת ממשלתית פעולה תכנית גיבוש–

 מוגבלות בשל עבודה

 עם אנשים של לעבודה יציאה לעידוד ממשלתי קמפיין–

 למעסיקים לפניה במקביל מוגבלות

 

 



 אוכלוסיות נוספות

שעבורן לא  , הוועדה דנה גם באוכלוסיות הבאות•
 נקבעו יעדים

 צעירים בסיכון–
 הומלץ על טיוב הנתונים והגברת התיאום בין התכניות  •

 60-74מבוגרים בגילאים –
השולי  הפחתת המס , הומלץ על העלאת גיל הפרישה•

המשך קידום  , הפרישהמהכנסה מיגיע כפיים לאחר גיל 
 תכניות תעסוקה לאוכלוסייה זו

 אוכלוסיית רווחה–
 הומלץ על טיוב הנתונים והגברת התיאום בין התכניות  •

 

 



 
 תודה

 


