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ני מיליובכלכלית שפגע יה, תדותולבם רימומהחכלכלי י-רתבחר במשמול ל אל ראישת נמדיה בניצולפת החה נבש
ג מציניכם שלפהדוח . ובשיא 35%של אבטלה ר שיעום עם קדיתחסר לשפל עסוקה התשוק ת אר רדודם ליראיש

.ורת זתגה מאנעסוקה בשב מקיפה של שוק התת מצנתמו

א ושנבהפיקוח הידוק ות ונשות וכלוסיואשל ם ודייייחם מיחסלה נמעת ותנונהעסוקה תת כניותוי בריצד ל
ר אשם מעסיקיהלת נממת הקניין לעם מעסיקיהגי צינם עפעולה ף לשיתופעל רד משהודה, בבעת ובטיחה

ל ראבישושי נהאן ההורת הכשך רמעב לטיו, תמוקיית רומשבם בדיעוב לשילו, םבדיהעוגי צינם עף בשיתו, תפעל
ודה. בן חלק משוק הענאית שוכלוסיוב אולשילו

ם נזקיהם עת התמודדובל ראישת נמדירחי זאמען ללפעול ך משיים יירתבהחם יתרוהשיוה וחרוהודה, בהערד מש
ם ויינשירת הסדוה נבחיעל שוקד רד משה, לואם מיביק. משבודה בהעדפוסי וי נבשיהכרה ך תו, םייעסוקתהת

. םמשתנים הרכיצמתו לאך התרוצודה לבבשוק הע

ת או שליות רומסיהות ועיומקצה, תובוימחהעל ודה בהערוע בזם הלינמולם בדילעוו זת ונמהזדבת להודוני ורצב
. ולפתה החנם בשבירם הריתגל מול האודתם אבע

רכה, בב
מולי"כ איציק שהח
םיירתבם החיתרוהשיה ווחרוודה, הבר העש

היחרי פתבד
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ת ונרוחהאת ויולהתפתחגעת ונהמקיפה ה נתמוג מציר אשהדוח ת ביכתעל ך רבלאבקש , םריבהדראשית ב
ביא ה, 2020רץ מברץ שפה נרוהקור במשה. זם ותחברד משהשל ת ברחנההעשייה על וכן ודה בהעבשוק 

ו בב מצמ. רטבפלי ראהישודה בהעשוק כך ך תובו, בכלללית ראהישרה בהחשידעה תר ביומוק העולי א, רבלש
א שלם רילשיעוגע רן בנק זיהאבטלה ר שיעו, בדבל 3.8%של ך מונשיא על מד עהאבטלה ר ושיעורח פק משה

. םו מעולנידע

, תמואהתעשה ק משהכי ניכר ', הנרוקורת ג'שלת ההסתגלווני השר גהסרי חאק משהשל רת וזהחה יחהפתם ע
-וכם היוגבאבטלה רי שיעום עו נתרונורה חזו בולייצק משהת אש ושאלכדי לה את מואהתבדי היה א לם ולא

ר גבם אהתבועסוקה, תבב לולהשתנס רלהתפם בירשל ביכולת פגעה ו זטלטלה . םבטלימום ליראישף לא 400
ודה. בב בעך לכלי סיוע לשילורוהצ

כר השת מורבכל ם בדיבעוופגע ת מדומעה וצוחם רימגזה וצחו ננילפב ניצשר במשהכי בדוח ת וראלניתן 
ולטת ב, יתעסוקתהתהקשת בכל ניכרה שהפגיעה ף א, םולוא. םניומגויד חי משלבום נפיהעבכל כלה, ההשו

הועסקו ם מהם ביר. םמיוחדים גשידלתת ו נעלים עליה, תמומסוית וכלוסיואבום ריבסקטוהפגיעה מיוחד ב
וספת נולפגיעה ם מיהקיים ריהפערפת החוגידול לם עדיו נאמעשה לבכך ו, ךמונכר השם הבם בעיסוקיום נפיבע

.םבחלשי

ה ומהועסוקה ת. רטבפת החלשות ווצבבקובכלל י רתבהחוסן בחקשה פגיעה מעה משעסוקה, תבפגיעה 
רשי דוצד ל, וזת רכבמוקופה תב. ניהעוגל מעמם נשיאת הוצאום לשיקורכזי מוכלי ק משהת מיחצלוע נמו נרובע

ה וחרוהי תרולשים נזקקיהגל מעום יירתבחם יתרולשית מחלקולת ניוהפם גם אהתבת נקומז, םבירהודה בהע
. מידה ניכרתב ברחהו

היחרי פתבד
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 וקחיזעל ב רחנגש דם מישו נאה נרוחהאקופה תבה, וחרוי תרושיר ותגבולית סוציאן ובטחרשת ריסת פך משהצד ל
 רהההכשך רמער לשיפווסף נב. תזאב מחייוכחי נהי עסוקתהתר במשהכן ש, ועיתמקצהרה ההכשך רמעת ברחהו

 םמיחסלה נמעת ותנונהעסוקה תת כניותשל וי בריהכוללת נפה עת פעילועת צבמת, דוחלם אהתבו, ועיתמקצה
 עלהפיקוח וק חם יישוודה, בבעת ובטיחא ושנבציה גולרהוהפיקוח הידוק , תונשווכלוסייה את ווצבקשל ם ודייייח

 .ם ועודת היוונמעו

 םבשיקום מצימאהב רמית אמקד לוכל נוי תוריאבהר במשהשל ו לקיצם בירקמתו נאלה אם מיביכי ה וקותני א
 .םבים רריתגו עוד אנניה ולפנמדיויה הו מצי בעסוקתי-תרתבר החבהש

 כםודתבעעל , כםתרומסיעל ודה בהערוע זבדי לעוה ברהי רכתהעוי תודתת אביע להכדי ו זת ונמהזדצל נלאבקש 
.מצאו הוא נר בבמשק מהמשת היד ליציאבעתה ווהוכם במתתרוועית ומקצה

רכה, בב
ר קפלןגדו"ר אביד
הל כללינמ
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ביל שהו, רמוחי תוריאבר במשבעת ר ואלהיוצא , רמספבני השל ראבישודה בהעשוק דוח ם רסופעל מח שני א
 3.8%על מד ער במשהרוץ פב רעל ראבישהאבטלה ר שיעו. לראישת נמדיתה וושחם מהגדוליי עסוקתתר במשל
.ןראשור הגך הסמהל ב35%ף לשיא של הגיעו אגין ורורדו לסירי האבטלה עלו וי שיעו2020רץ ודש מז חך מאא

ודה בהעשוק של ה בהלירי תגאת אף קמשור בעיקם ריעיצבמתמקד "ת בחלם מצאינהום בטלימוהרופיל פ
הדוח מצאי מהשוק. ת רישודלמת אתמוה נאישם בדימהעוחלק ב רבקמוכה נם ריכישומת רם הבו, ליראהיש

.ידרי העתתגאלי לראק הישמשושי בנן האמה של ההואהתבה והכנך ברות הצם אמחישירה הכלכלית מהסקיו

גו הוצם חלקר אש, ידיהעתודה בהעלשוק ם משויכיהעסוקה תני מאפיישל הגעתם ת אהאיץ ר במשהופי א
ה זודה בעופי אם לקדת נמעל וק. רחמוד בלערו בעם בדימהעום ניכרים וזיחוא 2019ת נבשו נמרסשפבדוח 

ם בדים עומעודדית הם ויכולום כליודה לקדברוע הערכת זק, נעם להייטוספית נועומקצם ונפין בעריום לפרהתו
וק.רחודה מבך בעם לתמומעסיקיו

מת רום ריתגהאת ואה נרוהקוקופת תבק משהקשיי ת אף קמשה, זבדוח ג מוצהל ראבישודה בהעשוק ניתוח 
ת מוכונת ויונממיום עם בדיעוב רבקה והגבהאבטלה ר שיעו. החדשודה בהעם בעולם רשינדהם ויינלשית ומוכנה

, ועיתמקצרה הכשמסלולי ן ומגוודה בהערוע בזמו הוקכך ם לש. ליראהישושי נהאן הובמקיפה קעה השב מחיי
ת אהן ורט הפרכי צת אהן מת התואמוקדת מויעילה רה הכשם רימאפשהם כליר מספוחדש ם מעסיקירטל פו
ת כניותמפעילה רוע הז, כןכמו . 2030ת נלשעסוקה התם לקידוועדה הות וצמללהם אהתבת זאכל ק, משהרכי צ
ם גהדוח ג מצילה, אצד ל. יתתאיכועסוקה תבם ודיייחם מיחסם עת וכלוסיואב לשילות הפועלות וברעסוקה ת
. רבמשב הנעשו סבית שמואגש על התודה בדברוע עת בזונת השות היחידורי פעילות עיקא

היחרי פתבד
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ך מוסני אודה. בהעגל מעלם בירם בדיעושל רתם וחזהכלכלה ת שוושאלהתעד ו נלפתחת נחמועוד ה ברעשייה 
ודה. בת שוק העם אמץ לקדודה יעשו כל מאברוע עבדי זעובטוח שו

רכה, בב
עלישרדכי אמ
ודהברוע העה על זנמומה
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 תלהשלכוה. נרוהקומגפת ת ורצהתפת ובבעקף ריחר במשללי ראהישודה בהעשוק נכנס  2020רץ מודש בח
 תומאות ובלשו צולאם עסקי, ניכרתמידה במה מצוצק משהת פעילות: כלכליות השלכוו נלוף נגיהשל ת יותוריאבה
 ודה.בגל העמעוץ לם מחמצת עו אם מצאבדילפי עוא

 ודהבהעבכוח ת ההשתתפוועסוקה התרי שיעוה. אמלעסוקה תשל ה בבסבילי ראהישק משההיה ר במשהב רע
 ה,וגבהיה ת ויונהפת רומשהר מספ, בדבל 3.8%על מד ועבשפל היה האבטלה ר שיעו, 2019ת נבשם היוגבהיו 

 תהפעילועל ת רומוחת מגבלוהוטלו  2020ץ מרב. 2014ת נבששהחלה לי ריאהכר בשהעלייה מת מגכה משנו
 ם(בטלימולהלן:  ,"תבחלם נשיואם בטלי)מום אתמוההאבטלה ר שיעוריל אפבהגיע יהן תובבעקוק, משבהכלכלית 

 שלני השן בעורהמת לעו 8.2%- ב2020של ני השן בעורברד שי, רהתוצעל ם גהשפיע ההדוק ר גהס. 35%של לשיא 
2019 .

 עלר במדו. 10%-כעל ב ייצהתגוסט ואיולי-ם ודשיבחוהאבטלה, ר שיעורד ויך הלמאי ודש בחק משהת יחפתם ע
 ,תונמוהאף נבע, וכלהאורוח האיי תרושיף נבעם מועסקישהיו מי של ה וגבר שיעום הבו, םבטלימוף לא 400כ-
 (.ועודה ואבטחרה מישי תרושי, םטיוליני גרמא, תנסיעות ויו)סוכנהתמיכה וניהול הי תרושיף נבעואי נהפור בידוה

 10%של אבטלה ר שיעו. 2019של השלישי ן בעורמה .1%1-ברק ך מונהיה השלישי ן בעורבו, הואם גש ושאהתר התוצ
 יהודיעליית ם ע, םמיהקודעסוקה התרי במששל ם בשיאשהיו האבטלה רי לשיעומה שדו, ודמאה וגבר שיעוו נעוד

 תונשראשית בם קו.הדוטועת בת והתנפצונייה השדה יפאתנהאים ועם עישהתת ונשראשית בת וצמועהרית ב
 רפשִאֵפה מגהרוץ פז מאר בעשמן הזוק, משבהעסקית ת הפעילובית רמתרה הוגוסט ואיולי-ם ודשיבח. םלפייהא

 במצת אאפוא גו יציך משהבגו שיוצם ניתוחימהם בירוק. רחמודה בלעם מצעת אם אילהתם מהעסקיחלק ל
 תהפעילות אמת מסויימידה בף קמש 2020גוסט ואביולי-י עסוקתהתב מצשהה נחהך מתו, לואם ודשיבחק משה

 .יעסוקתר התבמשה מההתחלת היציאמגיפה ומן של שליטה יחסית בהכלכלית בז

2

1

ה.נרווע בשל הקובם כל השרינעדם וי מועסקי בלת1

.11%על גוסט ואבמד עם אתמוההאבטלה ר שיעו, רץממהחל ודה בהעם מקורת גיסו אם ריפיטובגלל ודה בהעבכוח ם משתתפים נאישמי ף רוציב 2
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מ"סני הלתונודה לברוע העגיה של זרטף אסטודי אגבר: עימקו
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ף א, תזאם ע. תלעלור חזם אתמוההאבטלה ר ושיעו, ניהשר גהסהחל ר מבספטודש חשל נייה השמחצית ב
ר בוקטואשל ה נראשוהמחצית ב 21%על מד עא לאריל אפבמתו רלהאבטלה ר שיעוהגיע א ל, ברחנהיה ר גשהס

ודה בהעם מקורת גיסו אם ריפיטובגלל ודה בהעבכוח ם משתתפים נאישמי ת אן ובבחשם מביאים א 23%על ו )א
משיכו הוכך קופה, לתת מומסוית מואהתם בירודה בעת מומקובנעשו שחלפו ם ודשיבחכי ה ראנרץ(. מז מא
.10%ם על אתמור האבטלה המד שיעור עמבודש דצ. בחתוברת המגבלות הרומוד לבם לעבים רבדיעו

, תיותנעווכה נמ, 64–25בגילי ( ודהבהעמחפשי ו אם מועסקיהר שיעור מ)כלוודה בהעבכוח ת ההשתתפור שיעו
 2019-בע מוצמהר )השיעור מבבונודש בח %19.7על מד וע 2020ת נשך מהלבבד בלת חאוז חאבכנקודת רד י

גע ונהבכל וש ייאשל וד מאם קלים נימסיר ובציבכעת ת הוזלניתן שהיא ה הזן תונהת מעומש(. .4%80על מד ע
, רדית ההשתתפור שיעוך משייי עסוקתהתר במששהככל כי צפה נם ריבהדני פעל ודה. בעת מציאוחיפוש ל
.ליואלהיכנס א שלרו בחימלכתחילה ם ריחואודה, בהעמכוח ו צאויודה בעמחיפוש ייאשו יתם נשיאשצפוי כן ש

(, עסוקההתר שיעולהלן: ה; נרוהקובשל וע בהשכל רו נעדשמי א ללם מועסקיהר )שיעום אתמוהעסוקה התר שיעו
ודה בעם מחפשישמי בין בדל מההמושפע ו נאישן תונהוא , מתמסויוכלוסייה אך מתום מועסקיהר שיעושהוא 

עסוקה התר שיעומד ע 2019ת נבשלה. את אא וללה את אא לכולל ו נאיכן ש, חפשלהפסיקו וייאשו שהתמי בין ו
ת ופחוז חאת נקודו 26, 52%על עסוקה התר שיעומד ע– ר במשהשיא – ריל אפודש בח. %78ל  ע64–25י ל בנש
– בר במובנו, 73%על עסוקה התר שיעומד ע, תרביוך מונההאבטלה ר שיעוהיה ו בשודש הח, גוסטואב. 2019מ-

3 .2019-רו בת משיעוווז פחחת א נקודו8 – 71%על 

ֵ

הן ר מכלוודה, בהעבכוח ם משתתפילביחס ב ושמחהאבטלה ר שיעושן וכיוהאבטלה ר בשיעומהגידול מוכה נעסוקה התר בשיעורידה הי 3

ודה.בם כלל בכוח העם משתתפינאיוכלוסייה – כולל מי שב ביחס לכלל האושעסוקה מחר התודה, ואילו שיעובמחפשי העהן ום ומועסקיה
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ה. נרווע בשל הקובם כל השריא כולל נעד, ל2020רץ ודש מ, מח64–25גילי 

מ"סני הלתונודה לברוע העגיה של זרטף אסטודי אגבר: עימקו

64–25, גילי םאתמועסוקה הר התשיעו

ממוצע
2019

ינו-20 פבר-20 מרץ-20 אפר-20 מאי-20 יוני-20 יולי-20 אוג-20 ספט-20 אוק-20

78% 78% 78%

64% 64%

72% 72% 73%
70%

66%

52%
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80%
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10%

0%
נוב-20

71%

כם הסת 2020ריל אפבק: משבת ויונהפת רומשהר מספוד מאהתמעט ם בטלימוהר מספבהגדול וי ברילביל מקב
. תויונפת רומשף לא 60-כם רוששפי, 60%-בר מבודצגוסט ואבו, 2019-ברן מספמ 38%-בת ויונהפת רומשהר מספ

 38-לם( אתמו)הר מספהנק זי 2020ריל אפבואילו ע, מוצמבם בטלימו 61.-כויה נפרה משכל על היו  2019ב-
ת ויונהפת רומשהר מספבהקלה ת שוושאההתוהאבטלה ר בשיעורידה הירי חואויה, נפרה משכל על ם בטלימו

ו בהאבטלה ר שיעוש, גוסטואודש בחם ג, תרוחאם מיליברה. משכל על ם בטלימו 7-כעל מד ע, גוסטואודש בח
4  .תויונת פרווד משודה מעט מאברשי העדועו ל, הוצרבמשרוץ הז פתר מאך ביומונהיה ה

ודתם בעם מקולר וחזלם מצפים חלקת ושלפחניח להר אפשה; נרוהקובשל "ת חללו שהוצאם נשיאכולל  2020רץ מז מאם בטלימוהר מספ 4

ודה.בם מחפשי העם ענימם נברור שך סביודה חדשה, אבם עם מחפשינואי
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ממוצע
2019

ינו-20 פבר-20 מרץ-20 אפר-20 מאי-20 יוני-20 יולי-20 אוג-20 ספט-20 אוק-20 נוב-20דצב-20

1.6 1.6 1.4

21.0 18.0

7.7 8.0 6.7
9.2 8.3

7.0

12.9

37.0

מובטלים משרות פנויות היחס בין מספר המשרות למספר המובטלים

תויונת הפרומשר המת מספם לעובטלימור המספ

ה. נרווע בשל הקובם כל השרי, כולל נעדרץודש ממעלה, מח ו15ם בגיל בטלימו

מ"סני הלתונודה לברוע העגיה של זרטף אסטודי אגבר: עימקו
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ב רבקם רשנר במשהתחילת ב"ת חללם מוצאיום רימפוטשל תר ביוה והגבר השיעו, רמגזור מגדלפי בחלוקה 
ככל . םרדיחם נאישם יהודים ריגבב רבקם רשנתר ביוך מונההאבטלה ר ושיעו, תביורעם נשיום רדיחם ריגב

האבטלה הייתה גוסט ואביולי-ם גך א, תונהשווכלוסייה האת ווצבקבין ם ריהפעמו מצטהצר במשהם קדשהת
האבטלה ר שיעום רשנני השר גהסקופת תבם גו, םרדיהחם ריהגבב רבקמיוחד ב, םרדיהחב רבקתר ביוהה והגב
. חדם כאריגבם ו, נשיםרדיב החרתר בקה ביווהגב

ב רבקעסוקה התר שיעוהיה פה מגהרוץ פני לפם ג, רבמשביחסית ה והגבהאבטלה ר לשיעור במעכי ציין נ
ל ראבישוכלוסייה האת ווצבקר אבשעסוקה התר לשיעוביחס גה ריחמידה בך מונת ביורעם נשיום רדיחם ריגב

. OECD-ת הונמדיבו

ֵ
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64–25, גילי רמגדוכלוסייה ות אווצבר האבטלה לפי קשיעו

ערבים ערבים          חרדים         חרדים         חרדיםערבים

3% 3%
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20% 20%
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ממוצע 2019 יולי-אוגוסט 2020 ספטמבר-אוקטובר 2020

 יהודים
 שאינם
חרדים

 יהודים
 שאינם
חרדים

 יהודים
 שאינם
חרדים

גבריםנשים

ה. נרווע בשל הקובם כל השרים נעד כוללי2020ת נני שתונ

מ"סני הלתונודה לברוע העגיה של זרטף אסטודי אגבר: עימקו
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גו הוש 2019ת נבש. תונשווכלוסייה את ווצבלק 2020ת נלשעסוקה תיעדי ל ראישמשלת מבעה ק 2010ת שנב
ה ברהבמת גפוה נרוהקוך אוכלוסייה, האת ווצבקבית רמב רבקלכך ה ברוקמידה בו אם מלואבלו אם יעדי

 2019-במד עש, תרדיוהחם נשיהשל ה והגבעסוקה התר שיעון ציולוי ראמיוחד ב. ןרוחהאר העשושל ם גימההיש
. בד בל%63מד על , שהועמת היעד, לעו77%על 

א לכמעט ם שלהעסוקה התר שיעו. מושמימוק רח 2020-לעסוקה התיעד ם רדיהחם ריהגבב רבק, תזאמת לעו
ת ביורהעם נשיהם ג. %63על מד עם להבע נקשהיעד בעוד , 53%ל ד עמ ע2019ת נבשו, תונרוחהאם ניבשה השתנ

בע ראבר מהיב בקצעלה שלהן עסוקה התר שיעושרי חא, ליואו ברקהתך א, 41%על מד עש, ליעדהגיעו א ל
ת נשד במעף שא, ו2017ת נשז מארד י, תזאמת לעו, םבירהעם ריהגבב רבקעסוקה התר שיעו. תונרוחהאם ניהש

ר במשהחל ם רבטעוד , 2020תחילת ב, %78שהיה , ליעדת מתחבד בלוז חאת נקודו 2הם ש, %76על  2019
עסוקה התר שיעורד י 2020גוסט ואל 2019בין ה, נרוהקופגיעת ם עב בשילו. וזחאת נקודו 5-ברד יהוא ה, נרוהקו
תר ביוה והגבר מוכאהיה ו בעסוקה התר שיעושודש הח– גוסט ואבו, וזחאת נקודו 10-בם בירעם ריגבב רבק

ם מועסקים מהם בירומוכה, נם בירהעם ריהגבשל עסוקה התת איכו, כןעל יתר . 66%על מד ע– ר במשהמתחילת 
.ךמוכר נת בשת פיזיוודובבע

ם היעדית בהצ. רטבפודה בהערוע זושל , בכללם בירחנם יימשלתמם מצימאבתה ולו 2020ליעדי ת וברקההת
ת ובחשיר ואל. םייתכמום יעדיל את מוקדההתמדידת ולית משלתמהת ניומדיהת נולהכותה ובחשית אה הוכיח

ת ראלקעסוקה התם ותחם לקידורית ובציועדה ודה בהערוע זבלת הובפעלה  2019–2018ם ניבש, אושנה
ת ווצבקשל תן ובללהשתם יעדיה בהציועדה הומשלה. מליה תוצמלהת ארה בעשה נבשהגישה ו, 2030ת שנ
רוץ פני לפבעו נקם היעדי. שלהןעסוקה התת איכור ולשיפו 2030ת נשעד ודה בהעבשוק ת ריוהעיקוכלוסייה הא
ת ווצבהקשל עסוקה התיעדי גת השו, תחדואם נישעוד ך משלהיצפוי ודה בהעבשוק ר במשהה. נרוהקור במש

. ברור הקר גדול בעשותגה או, תהום יחדם גנשים ורי, גבםבירם ושל הערדים החריוד של הגב, בייחתונהשו
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78%

63%

83%

ממוצע 2019אוגוסט 2020 יעדים x2020 יעדים 2030

64–25, גילי 2030ו- 2020עסוקה מת יעדי התעסוקה לעורי התשיעו
הנרור הקובת משובעסוקה בעקת מיעדי התהתרחקו

ר שיעוהיה ו בשודש הח, 2020גוסט ואלהיא ה ואההשוה. נרוהקובשל וע בהשכל ם רינעדכולל א ל, 2020גוסט ואבעסוקה ת

מ"סם של הלדר כוח אודה לסקברוע העגיה של זרטף אסטודי אגבר: עיה. מקונרור הקובז החל משתר מאה ביוועסוקה הגבהת
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רדיתרה החבת בחרוהכשרית במגזרית ורדה מגדהפ

ת עוסקות וברמשלה מת החלטוומשלה, מהת בפעילורכזי מר תגאהוא עסוקה התם בעולרדית החרה בהחב שילו
לו אם מודיליה. נמדיהן מומיבת ייעודיום מודילית תוכניוות רוהכשהוא ם רדיחב לשילום הכליחד א. אושנב

ם(. ריגבלם נשי)בין רית מגדרדה הפבוהכללית( וכלוסייה אלם רדיח)בין רית מגזרדה הפבת וברוקם ילעיתם נעשי
מוקד בם כיות מצאנרדה ההפגיית סוודה. בהערוע זידי על ם בימתוקצהת מוסדובם גמת קיימתה זג מסות פעילו

קשה ויתת רוהכשבישתתף א להיעד קהל בלעדיה כי ם ניטוערדה הפבם מכיהתור כאש, משפטיורי ובצין דיושל 
עסוקה. תב בללהשת

של ת ויחהפתכי מצא ות רוהכשברדה להפגע ונברדית החוכלוסייה האת מדועת אן בחודה בהערוע זשל ר מחק
ר סקכלל ר מחקה  .תוחרוהמהתפיסה הה וגבכלל רדה הפא ללו אחלקית רדה הפבם מודיללירדית החרה בהח

ם עמק עות ונראיורכו נעני הטלפור הסקני לפ. 45–18ני במית( צערה הגד)לפי ם רדיח ,5111ו בהשיעליו שני טלפו
ם ועיימקצם מודיליכלפי ם יהתמדועעל לו אנשם נירואיימהום רינסקה. היעדוכלוסיית אלם ייכימשתהם רדיח
רדה.ת של הפונת שומורב

ו ננייעשהתם רדימהח 29%ם( רימגוהר וזאבוניין העם ותחביחיד רה הכשרס )קואילוץ של ב מצבכי מצא נ
קלו יש 39%רית; מגדרדה הפא ללהכללי ר ובהצים עם מודיליקלו ישעסוקה תבת ובלהשתת ראלקם מודיבלי

ם ריגבום נשישל בכיתה ם מודיליקלו יש 66%ה; מחיצא ללרד נפבו בששים ריגבום נשישל בכיתה ם מודילי
ם טחישהשמפוס בקם מודיליקלו יש -81%ו, םנימיהני משם רצימם עם מודיליקלו יש 68%ה; מחיצידי על רדו שיופ
רדה כלשהי(.הן הפת שיש בם בכיתובם )רוריגבם ונשים לתפיו משום ברייובהצי

5

ֵ

ם מודיבליות רוהכשברית מגדורית מגזרדה להפגע ונברדית החוכלוסייה האת מדוע", רקסי( רנ)קליה ניצומן רפומן רסופגית חו ראה ברחלה  5

.2020ודה, ברוע הע", זםועיימקצ

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/gender-segregation/he/mea_gender-segregation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/gender-segregation/he/mea_gender-segregation.pdf
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עולה ם רצימהשל ר מגדהת נמבחיומפוס בקם רייובהצים טחיבשמועדפת הרדה ההפמת רעל ם מצאימהמן 
.םביו רניחתר מכפי שהה יובא רושנרדי בר החובת של הציויחשהפת ּ

םמודים בלינינייעמתך ה, מתוםנירדה שואי הפתנמוד בקלו ללם שישרדיר החשיעו

יחד עם הציבור הכללי
וללא כל הפרדה

ישיבה בנפרד
ללא מחיצה

ישיבה בנפרד
עם מחיצה

מרצים משני
המינים

עירוב מגדרי בשטחים
הציבוריים בקמפוס

81%

68%66%

39%

29%

2020ודה, ברוע הע, זרמן וקסירר פור: סופמקו
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בחסידי . רדיתהחרה בהחשל ם מירהזבכל חידה אה נאים מודיבלירית מגדהורית מגזהרדה ההפלת אבשמדה הע
ם; רדיספספציפי; ם רזם עם היומזם נאישם רדיח, רדיור בסד, םריהחוא, תרביוה ברהת ויחהפתניכרה "ד בח

.תרת ביוניורמת השמדות העביעו א, שהםף חסידיבסום; ולאיליט

רית מגדהרדה ההפהוא ם מודיהלימוסד רת בבחיתר ביוהה והגבת ובהחשית אם רדיהחייחסו שלו השיקול 
ן כגום לשיקולישיוחסה ו מזתה ופחת ובחשייוחסה נבדקו שם וספינהרדה ההפבטי הילשלושת . מודהלית בכיתו

.םמודיניין בליהעודה ובו עה אם משפחם עמודיב הלית של שילורו, האפשםמודית מסלול הליאיכו

ת ועיומקצת רוהכשבלהשתתף רדי החר ובהצישל ת וננכוהמידת ת את מפולם רימאפשם ריחואלו אם מצאימ
. וגיה זם בסונים השורש בין השיקולינדן הואיזדייק בבכך ל, וריתמגזרית ורדה מגדת של הפונת שומורב
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םעסוקת נשימדדי ת

עסוקה התרי בשיעום ריימגדהם ריהפע. םנשיעסוקת תבר שיפושל ם ריעשורי חאהגיע וכחי נההכלכלי ר במשה
ת רדיוח-אלת יהודיום נשיו, OECD-הע מוצמת אר בעל ראבישם נשישל עסוקה התר שיעו, מומצטהצוהלכו 

 2018ת נבשוה, וגבת להיוף מוסים רימגדהבין כר השר פע, תזאם ע. OECD-בם היומהגבם ריבשיעות מועסקו
. ןרוחר האי בעשותמעור משא שיפו, לל32%מד על ע

םריגבם לכר בין נשיר השפע
ןרוחר האי בעשותמעווי משנא שילל

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

מ"סני הלתונודה לברוע העגיה בזרטף אסטודי אגבר: עי. מקורכית שרומשכר לש
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ּ ני לשנחלק י עסוקתהתבידול הרה. משת וחלקיוי עסוקתתבידול הן ם ריימגדהכר השרי לפעת רכזיומהת ובהסי
ם מקוך תובם אימלמם ריגבום נשישם התפקידיג רמדבם ריבפעא בטמתנכי האבידול ה. ופקיואנכי א– ם גיסו

ם ריבפעא בטמתופקי האבידול ה. תרובכיהניהול הת רומשאי ושנמ 16%רק הן ם נשישבדה בעומה גדולודה, בהע
מכלל שליש רק הן ם נשישבדה בעומה גדול, םריגבום נשים מועסקים הבשהיד חי משלום הכלכליים נפיהעבין 

ת רובכיהם נשיהר ושיעוה, נרוהקור במשרוץ פם עית תמהוו השתנא ללו אם ריפעק. ההייטף נבעם מועסקיה
. 2019-רן במה לשיעו היה דו2020-ק בף ההייטנת בעמועסקוהו

של ית תנשעלייה – ם נשיעסוקת לתת איכויעד על מליץ לה 2030עסוקה התועדת ת אבילו שהום הלו אם ריפע
ר בעשום ריגבשל ם כרבשעת מוצמהמהעלייה ה וגבה זיעד . םנשישל נלי מיונהודשי החכר בשע מוצמב .6%2
 .םריימגדכר הרי השת פעם אמצצהוא צפוי ל, וןרוחהא

  

2020ר בוקטוא–רואנה, יום גבהכר בם שהשמיותחת במועסקום הנשיר השיעו

מועסקים כמנכ"לים או מנהלים בכיריםמועסקים בענפי ההייטק

נשים
גברים

66%

34%

84%

16%

ק ההייטנפי בעבדו ע 2020ר בוקטוא–רואנבי. 11יד ח משל– ם ריבכיו אם נכ"ליכמם מועסקי. מ"סהלרת הגדלפי – ק ההייטנפי ע

.םמועסקי מה.5%1בדו ם ערים בכיהלינו מם אנכ"לי, וכמםמועסקי מה10%

מ"סם של הלדר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה בזרטף אסטודי אגבר: עימקו
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הטלת ור במשהתחילת ם ע. םריגבום נשישל עסוקה התרי שיעובין ר הפעעל ם גהשפיע ה נרוהקור במש
הגיע ריל אפודש בחו, םרימגבם היוגבם ריבשיעורו ופוט"ת חללו הוצאם נשי, ןראשוהר גבסת וברחנהת ההגבלו

ק משהת יחפתם עם מצטהצוך הלה זר פע. וזחאת נקודו 11של לשיא ם אתמוההאבטלה ר בשיעורי מגדהר הפע
ה נראשוהמחצית בו, נפתחוב שר מבספטע מצאבני השר גהסתחילת ם עך א, תלפעילוך ונהחית רכומערת וחז

.וזחת א נקודו7מד על ר עבוקטושל א

עסוקת לתת האיכוליעד ם אהתבוה, נרוהקור במשך מהלבם ריימגדהם ריהפעת ברחלהל ציאנהפוטת ובבעק
ם ביעוקמשלה מהראש רד משברה בוחמשל מף אגף בשיתוודה בהערוע ז, 2030עסוקה התועדת דוח של ם נשי

ן חשולרת גמסבוע בקופן אבם גימוצלו אם מדדי. םנשיהעסוקת תם ותחבם רכזיימהם מדדיהרי חאף שוטופן אב
ר מגזה, רמחקני מכוומיה האקד, העסקיר מגזהשל ם גיצינמו עים נימנוודה בהערוע זמה שהקירי מגז-ביןגול ע

. ימשלתמר המגזרחית וכן הזרה האבהחהשלישי ו

רי מגדהר הפעוכן לעיל ג שהוצאבטלה ברי מגדהר הפען כגו, וזקופה תבמיוחד בם נטייורלושם מדדיכולל ב מעקה
ם מדדים גם מדדיהמפת כוללת ם עליהוסף נ. יתמשפחב מצוגיל , רמגזלפי ודה, בהעבכוח ת ההשתתפור בשיעו

רה משבת מועסקוהר שיעום הבו, תוגאת קופותבם גם נטייורלושודה, בהעבשוק ם נשית ובלהשתב מצשל 
ת מועסקוהר ושיעות נכ"ליומהות רובכיהר שיעווכן , ןורצמא שלחלקית רה משבת מועסקוהר שיעו, חלקית

. גו לעילק שהוצנפי ההייטבע
 

ּ
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נשים גברים

7%

רר האבטלה לפי מגדשיעו

11%

.ועיתבש-מה דורם בם הניתונה. הנרווע בשל הקובם כל השרים נעדם כולליניתונרץ הודש ממח
מ"סם של הלדר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה בזרטף אסטודי אגבר: עימקו
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יעסוקתר התבמשם מהנפגעיני המאפיי

ף א, תזאם ע. םנפיהעבכל וכלה ההשוכר השת מורבכל ם ניומגויד חי משלבעלי ם בדיבעופגע ה נרוהקור במש
"ת חללו הוצאו אר במשהת ובבעקרו שפוטמי של כר השע מוצמ, יתעסוקתהתהקשת בכל ניכרה שהפגיעה 

ם ניופיימאהם נפיבעהועסקו ם מהם בירו ,ודבלעמשיכו שהמי של ם כרמשע מוצמבך מונהיה ם( בטלימו)ה
כלה השאין ם מהה וגבר ולשיעו, יחסיתך מונהיה ם שלהע מוצמהרה משהוז חא. םמוכינודה בען ריובפוכר בש

. רבוקטוא–רילם אפודשים בחבטלימום של הנים שוניגו מאפייה יוצרק ז. בפמיתאקד

6

  אבטלה לפי גיל

תה וופחם ריגומבום ריעיצב רבקתר יוקשה הפגיעה ך א, הגילת ווצבקבכל פגע ר במשהכי ניכר גיל לפי בחלוקה 
.םנייביבגילי ה

רד יה זר שיעו. 46%-להגיע ם ברבקהאבטלה ר שיעוש, 74–65ני בם ריגומבהיו תר ביום נפגעיהריל אפודש בח
ר מכלומשלה, ממהם נקימעלה נרוהקור במשז מאם זכאירישה פגיל רי חאם בטלימום רחיזא. גוסטואביולי– 11%ל-

ת חלולש מהחשהושפעה ו זגיל ת וצבבקהה והגבשהאבטלה כן יית. םבטלימותם היובעת הכנסה ף לתחלי
ה.ש ז"ת בשל חשחלת לצארה לבחימהה ונרובקו

ך מונההאבטלה ר שיעום רשנגוסט ואודש בח. םמידוהיו ריל אפודש בחהגיל ת ווצבקר אששל האבטלה רי שיעו

כר מהשבכשליש ך מונ, ש"ח 6,300-כם בטלימוהשל ן רוחהאע מוצמהכר השהיה ם( ניתוניש רו ובעשן רוחהאודש )החריל אפודש חלן נכו 6

(.2020ה, מאי נרוקופת הקותודה בברשי עני דו, ניתוח מאפייראשיף הכלכלן ה, אגרוצרד הא )מש,50010 – 2019ת נק בשמשע במוצמה
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הגיל ת וצבק  .14%- – כ24–18ני בב רבקהיה תר ביוה והגבהאבטלה ר ושיעו, 8%- – כ54—35הגיל ת וצבבקתר ביו
ם בטלימומהבע וכר, וכלהאורוח האיי תרובשיה וגבעסוקה תר בשיעוויחסית מוכה נכלה השבת נופיימא 24–18
ת להיוהאבטלה משיכה ה– ר בוקטוואר מבספטם ודשיבח– ני השר גבס. םבירועם רדיחהיו ו זגיל ת וצבבק
.םנייבית גיל הוצבב קרתר בקמוכה יונ( ו74–65ני ם )בריגומבה( ו34–18ני ם )בריעיב הצרהה יחסית בקוגב

7

18-24 18-24 18-24

6% 4% 3% 3% 2%

33% 34% 33%
36%

46%

14%
11%

8% 9%
11%

25-34 25-34 25-3435-54 35-54 35-5455-64 55-64 55-64

ממוצע 2019 אפריל 2020 אוגוסט 2020

65-74 65-74 65-74

ת גילווצברי האבטלה לפי קשיעו

מ"סהלשל ם דאכוח ר סקני תונלודה בהערוע בזגיה רטאסטף אגודי בעיר: מקוה. נרוהקובשל וע בהשכל ם רינעדם כוללי 2020נת שי נונת

ם גיחסית ה וגבהוא ך א, 36%על  2020גוסט ואודש בחמד ועתר יוה וגבהיה  17–15ני בב רבקהאבטלה ר שיעומעלה. ו 18בגיל תר ביוה והגב 7

.מ"סם של הלדר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה בזרטף אסטודי אגבר: עי(. מקוךמות נר ההשתתפונגד שיעורה )מגמי שבי



 - 28 - 

כלה אבטלה לפי הש   

ככל , ככלל. 2019-בם ניהבישהיה ליחס ר במשהך מהלבמה דוהיה האבטלה ר לשיעוכלה ההשמת רבין היחס 
ם רטיפב רבקה וגבהיה  2020-בהאבטלה ר שיעו. תריוך מונהאבטלה ר שיעו, תריוהה וגבכלה ההשמת רש
ב רבקהאבטלה ר שיעוו זה נמבחיג ריח. מיתאקדכלה השבעלי ב רבק– תר ביוך מונהומוכה, נכלה השם ע

ני מאפיישל ב בשילוה ראנהככל ה נמוטלכך ה בהסי. 15%על גוסט ואבמד ועתר ביוה והגבשהיה , םנטיהסטוד
, וכלהאורוח האינפי בעהפגיעה ושל , תניומוזת חלקיות רומשבכלל ך רבדם מועסקיש, םנטיהסטודשל עסוקה הת

.םבים רנטים סטודם מועסקיהבש

ועולה , תמיואקדן נאישת ניויכו-תהעלת רוההכשבין בחין להרת מאפשן רוחהאם מודיהלימוסד פי על בדיקה 
מת ולעו, יחסיתך מונהאבטלה ר שיעו( יחדם גם ריושנום ריגו)בם נדסאיהרת להכשת מוסדויוצאי ב רבקכי ה נממ

  .םריחם אניייכו-תר עלי ספתמדו בבב מי שלרה בקות הוא גבזא

ם איכנוטם נדסאיהרת להכשמוסד בו אמי אקדם מודילימוסד בה נרוחארה הכשרו בעשמי ב רבקהאבטלה ר שיעו
מה מצטהצהאבטלה . 40%-מתר יועל מד עת ווצבהקר אשב רבקהאבטלה ר שיעוואילו , 28%-כעל ריל אפבמד ע

יוצאי ב רבקהיו תר ביום מוכינההאבטלה רי שיעו. םמידורו אנשת ווצבהקבין ם ריהפעך א, גוסטואודש חעד 
י תביוצאי ב רבקהאבטלה רי שיעו(. .4%8)ם איכנוטם נדסאילהם ניייכו-תעלר ספי תבו( .%57)ם מייאקדת מוסדו

ה והגבהאבטלה ר ושיעו, תריום היוגבהיו ( .1%12)ם ניייכותו אם יסודייר ספי תבו( .5%10)ם ריחאם ניייכו-תעלר ספ
(..6%15רשה )ו מדה אבה הייתה בישינרוחרתם האב מי שהכשרתר היה בקביו

( אבטלה 10%)מיה אקדיוצאי ב רבקיחסית ך מונת להיוהאבטלה ר שיעוך משיהר בוקטוואר מבספטם ודשיבח

8

ה. ראהור נמיסו אם איכנטו אם נדסאילהר ספבית ו נאיהוא וה, נמשתר יום כימשנו בם מודיהלי, מיאקדר תואניק מעו נאישני יכו-תעלר ספבית  8

ה.נופאה לור גבו בית ספמי אאקד-אמסלול לת במכות מוסחיואר למה: בית ספגדול
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על ה ראנהככל מעיד לו את ווצבבקך מונההאבטלה ר שיעו(. אבטלה 14%)ם איכנוטם נדסאילהת מוסדוויוצאי 
ת ווחנשהיו ו אר במשהך רואלת ניוחיות ודובערו גדשהות ודובע– לו את מוסדויוצאי ו ארי גובשל ת ודובהעג סו
9  וק.רחוע מביצתר ליו

אוגוסט 2019
אוגוסט 2020

ן רוחם האמודיג מוסד הליר האבטלה לפי סושיעו

ישיבה / מדרשה

בית ספר יסודי / תיכון

סמינר למורים וגננות

בית ספר על-תיכוני אחר

מוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים

מוסד אקדמי

15.6%
5%

12.1%
5%

10.8%
5%

10.5%
6%

8.4%
4%

7.5%
3%

ה.נרווע בשל הקובם כל השרים נעד כוללי2020ת נני שתו. נםנטיא סטודמעלה, לל ו15מגיל 

מ"סם של הלדר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה בזרטף אסטודי אגבר: עימקו

ת נבבחים גניכרת ם נדסאיהרת להכשת מוסדורי גובשל רה ההכשת איכוהשוק. רכי וצלרה ההכששל ת נטיוורלוהעל ם גמעיד שהוא כן יית 9

ם מימדופלם ריגובשל נית החציוההכנסה מה גדולכך גית(. ולוכנטרה להכשי משלתמהן מכו)ה"ט מהשל ם מימדופלם ריגובשל ת הכנסו

הכלכלן ף )אגת וארסיטבניואברוח המדעי בר תואבעלי של ם כרמשהה וגב"ט מהשל רחית( זאנדסה הומל חשנדסת הן )כגוה בהלית ועומקצב

גוסט(.וא ב19, ועיתברה כלכלית ש, סקיתניויכו-תכלה העלת ההשרכורי מעגו[, הכנסת ב2018ר ]וצרד הא, משראשיה
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תונדסאמודי הרי ליגוב

 ניתיכו-תהעלרה הכשברכזי מחלק ם ה"ט( )מהגית ולוכנטרה להכשי משלתמהן מכוהשל ת ונדסאההמודי לימסלולי 
 םנאיו אם יכולים נאישמי לגיה ולוכנהטמי ותחבת והתמחם רימאפשת ונדסאההמודי לי. לראבישמית אקדה נאיש

 2019ת נבשק. משבת ובלולהשתית תאיכועסוקה לתכניסה כרטיס ם נימקם הו, מיתאקדכלה השרכוש לם ניניימעו
 םבמצעל ת לואשכלל ש, רהסקן לואלש. "טמהרי גובשל ודה בבעתם ובלהשתבדיקת לר סקודה בהערוע זרכה ע

.2016-וב 2015-בם מודיהלית אמו סייש"ט מהרי גוב ,1003-כו בהשי, ועודם מודימהלים נורצת ביעוש, יעסוקתהת

ם ירגוב 550,7-כמת לעוה, נבשע מוצמבם מידילת ,0008-כ"ט מהת רוגמסבם מודיהלית אמו סיי 2016-ו 2015ת שנב
 בדבלחד אוז חאשל גידול מת לעו, "טמהרי גובר מספב 6%-כשל בגידול ר במדו. 2014ו- 2013-בה נבשע מוצמב
קופה.תה תואהה בוכלה גבת להשמוסדורי הגום של ברמספב

 שלע מוצמהכר הש. מדושלם ותחבם מה 66%כ-, 2019ת נבשם מועסקיהיו  2016ו- 2015ם ניהשרי גומב 91%כ-
 2019ת נבשמד ע, רחאוע מקצבבדו עשבין ומדו שלוע מקצבבדו עשבין , םמודיהליר חאלת ונראשוהם ניבשם ריגוב
 מתלעוק, משבלי ריאהכר הש. 2017-בם ריגובהכר שמת לעו 13%-כשל לית ריאבעלייה ר במדו. ש"ח ,70010כ-ל ע

 ,מדושלוע מקצבם בדיעושם מודיהליר חאלת ונראשוהם ניבשם ריגובשל ם כרש. .%59-בקופה תתה ואבעלה , תזא
 מיב רבק. מודהלימת מגלם אהתבה משתנהוא ו, חידאו נאיכר השה בגו. 2019-בע מוצמבם קליש 11,300-ל כד עמע
 .מלה וחשת תוכנונדסא, הרחיתזת אונדסאמודי הרי ליגובלו בתר קיה ביווכר הגבת הש, אמדווע שלמקצבדו בעש
 אבטמתשהוא כפי , םריגובלביקוש שהה ראנו  ,תונרוחהאם ניבשם מדיהלור מספבחד גידול ם רשנלו את מומגב
.םמדיר הלומספגידול בם לג, מיתרכרת השמורב

11

10

.2020ודה, בהערוע ז", "טמהרי גובר סקודה: בהעבשוק ת ונדסאהמודי לירי גובשל תם ובלהשת", ריסהנית רוורת פון לוא, בירן בדליה ו ראה ברחלה 10

.2016–2015ם נית בשונדסארי הגוב ל2014–2013ם נית בשונדסארי הגוה של בוא השו11

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/engineering-graduates-survey-2020/he/mahat_engineering-graduates-survey-2020.pdf
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םמודים הלים מסיוני ש4–3כ-, 2019ת נ, בשמדנלם הותחם בע )בש"ח( של העוסקימוצמכר ההש

הנדסה
אזרחית

תוכנה חשמל מכונות
)ללא רכב(

אלקטרוניקה תעשייה
וניהול

מכונאות
רכב

אדריכלות
ועיצוב פנים

13,163

11,52011,910
12,493

11,032 10,825
9,934

7,960

ודהברוע העת בזניון מדיוכנתגיה ורטף אסט, אג2019"ט רי מהגור בר: סקמקו

חדאג ריחו ניש, תונהשות מומגבם מדיהלור מספבוי נהשיבין ום ריגובהכר שה בגובין מה אהתשל ו זלתופעה  
םמדיהלור מספך א, םריגובהכר שת נמבחין תוהתחף רבת מצאנו זמה מג. םניפב וועיצת ריכלודהאמת מג– 
רשהפעכן וייתה, במדת הלווכלוסייה הארכב הבם גת מומגהר אמשנבדלת ו זמה מג. ניכרתמידה בגדל ה ב
שלהק במונשי ב רוה בויש ת ביורועת רדיוחם נשילה וגבג וייציש ת ריכלודהאמת מגבה. זבדל מהבחלקו בע ונ
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ת ונדסאהמת מגבם גב רוהן ם נשיה. "טמהשל ת מומגהכלל רי גומבבד בל 30%-כהן ם נשישף א, םריגובמה 71%
רי גובמכלל  36%-כת מדולורתם גמסבש, תרדיוחם נשילם הייעודיים רינמיבסם מסלוליהת בזכור בעיקה, התוכנ

מה.מגת הרוגובו

 %98-ו 95%– ם ריגבם הם ריגובהשל מוחלט הב רוה, תזאמת לעו, מלהחשת ונדסאהורחית זהאנדסה ההת מומגב
ה וגבר שיעו, םבירעם ריגבם מה 45%-כ, םריגבם הם ריגובמה 99%רכב ת ונמכות ונדסאהמת מגבמה. אהתב
.15%-מד על כעו, שםריגובוכלוסיית הם בכלל ארה משיעוברהב

, 2014ו- 2013ם ניהשמת לעו. םייתמעומשם רימספבת ונדסאהמוד ללם רדיחם ריגבהחלו ת ונרוחהאם ניבש
, 340-ל כם ערפסד ממר עב כ2016- ו2015 םניבש  ,בדבלם רדיחם ריגב 30-כ"ט מהבם מודיהלית אמו סייהן בש
. רחיתזנדסה אמת המגם ב מה150כ-
 

13

12

.2019, יולי לראודה בישבודה, דוח שוק העברוע העך זתות", בונדסאמודי הת בלירדיום חה "נשיביו התה ראברח לה12

ם ריגדמוה זרק בפ. הדוחרקי פר אבשמשת משהמ"ס הלרת מהגדה נשוהיא ו"ט מהשל ם הליינמם ניתונעל וססת מבה זרק בפם רדיחרת הגד 13

.תרדיום חנשים למיועדים הרינמית בסמדום הלונשים ורדיחב לוקצמסלול תם ברים גברדיח
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תרות נבחמו, מגםריגובוכלוסיית ה"ט לפי את מהמופילוח מג

 גברים חרדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נשים חרדיות 

גברים ערבים

נשים ערביות

גברים יהודים שאינם חרדים

 נשים יהודיות שאינן חרדיות

81%

14%

4%

36%

22%

22%

5% 12%

3%

תוכנה

14%

13%

44%

19%

6%

2%

הנדסהאדריכלות
אזרחית

4% 4%

2%

23%

67%

חשמל

ודהברוע הע, ז"טני מהתונת לניון מדיוכנתגיה ורטף אסטודי אגבר: עימקו

גברים חרדים

נשים חרדיות

גברים ערבים

נשים ערביות

גברים יהודים שאינם חרדים

נשים יהודיות שאינן חרדיות
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ועיתמקצרה הך ההכשרמעוי בנתהליכי השי

ך א, יחסיתם היוגבעסוקה תרי ושיעויחסית ם מוכינאבטלה רי שיעול ראבישהיו ה נרוהקור במשרוץ פב רע
ם בדיהעובין ם היוגבת ויונממיורי ופעך מונודה בען ריופהן בו, תרורובולשה חת נקודום גודה בהעבשוק היו 
ניית להקלפעול משלה מהת את ובמחייהן ו, ליראהישושי נהאן ההובסיס לת געוונלו את ולשוח. םליראהיש

בעל וב רחנועית מקצרה הכשך רמעבלי . תןואמוד ללמוכן שמי לכל ודה בהעבשוק ת רשונדהת ויונממיוה
ה.ורי ההותגם אא עף ל, ואידרי העתתגם את ער התמודדואפשא תתמש להשפעה של מ

א ושנבעסקה ש, 2030ועדת בעה קשת ונרועקעל ען נשהוי נשיר בעוי משלתמהת רוההכשך רמעלו את ובנסיב
להלן (. 17מ' עו ראועדה הועל ה ברח)להם נישומשלה מרדי מששל ם גיהצינור ובציגי צינ, העסקיר מגזהגי צינם ע

לה.ם אמים בינקטינם הריים העיקעדים הצרטימפו

ושי נן האם ההוותחם בם מעסיקית עתפווק השומיסוד וחיז   

ִ ִ ם רוהפווודה בהערוע זבלת הובמת מוקהלת נמה. ושינאן הולפיתוח ם מעסיקיהלת נממת מוקלה אם מיבי •
אצל ר רבתהלת נמה. םבדיהעות רוהסתדם עת תפובשווהעסקי ר מגזהת ונשיאשל מיסודה י רתבחהכלכלי-
ת ובמשלשודה בעמחפשי לרה הכשת לתוכניום מעסיקיה נתפמיידי; ביקוש יש ם בדיעואילו לם מעסיקי

. רה; ועודת ההכשר של תוכניון ושיפוודה לעדכוברוע העם זודה; תפעל עבם עמקומה בהשת וניכוח

ִ

ׂ ּ

ן ומגובת בקלולהשתתף בכך ניין מעוהמעסיק לכל רת מאפשש", םמעסיקיהרת "זי, תנומקומה רפלטפוה תחפו •
.תועיות מקצרוהכשם בב מעסיקים לשילומיועדיודה הברוע העם של זמסלוליה

 zlabor/homehttps://govextra.gov.il/labor/bi 

https://govextra.gov.il/labor/bizlabor/home
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מתרחש לת ויחופתרטיה רוקביהתת הפח, םגיטליידים נימעעל גש בדרה הכשמסלולי חידוש 
רטי בשוק הפ

 

ם כוללים ויינהשי. תועיומקצת רוהכשת יחלפתם רשינדהם רטיירוקביהם התהליכישל מקיפה ויזיה רועה וצב •
משלה; מהמצד ם ריאישולם רימהיום רירובם נימזת ולוחרת הגדגיטלי; דיופן אבם רסיקות יחלפתת בקשוהגשת 

. בד; ועודרה בדיע(; בקמודופן צאם בם מעסיקיבירמעם המסלולית מעסיק )ברוהת על הצהסתמכו

ם עבע קך רדם בדיעוהכרח בא שלרה הכשגופי ולם מעסיקילה נהפו", רוקהימסלול "ה, חדשמסלול תח פו •
ת ועיומקצת רוהכששל ן מומיר מאפשמסלול הרה, ההכששל בסופה מה להשת ובהתחייכנגד משלה. מה
.ר פשוט יחסיתך האישותהלי, ורטים בשוק הפם נפוצימיוב של תחן רחומגוב

ׂ

רכי השוק  וצת למואתת מורוהכש   

כל א לך אהשוק, ת רישודלהכרח בת מואתמום מעסיקישל ניכרת ת וברמעוהן בשיש ת ועיומקצת רוהכש
רה ההכשמסלולי לר בקשת החלטובלת קולכן , תניכוחו אמה להשמעסיק של ת ובהתחיילכלול ת יכולות רוההכש

ם נישות ועומקצבכר השר חאב מעקע צבמתכך ם לש. םבדילעוביקוש הני תונעל ת בססוהתת במחיים ניהשו
ת ובמתוקצהת רוההכש, םאהתב. תונהשומוד הלית מומגבת ועיומקצהת רוההכשרי גובשל ם כרשר חואק משב
רכי וצלם נטייורלום מיותחבם מוקדימ (מודהלים ותחגבי לרט הפהחלטת על וסס מבהן מו)מים ריבהשוך רמעו

. כרני השתות נן אובם בחשמביאיהשוק ו

14

ּ ׂ

צד ל. רדמשהשל הדעת לשיקול ם אהתבמוד לית מומגבועית מקצרה להכשף האגן מומיבת ונפתחשמוד לית כיתוהן ת ובמתוקצת רוהכש 14

שלהן מוד הלית תוכניוך א, ועיתמקצרה להכשף האגידי על ת ובמתוקצן נאישת ועיומקצת רוהכששל ב רחנך רמעפועל ב מתוקצהך רמעה

ם רטילפר מאפשם ריבהשוך רמערה. להכשף האגשל ה נבחיר במעלף כפו, יתמשלתמעודה תבל לקתן ואם מימסיילת רומאפשות ומפוקח

ם ולתחם אהתבהיתר )בין א מלו אחלקי ן מומיבל לק( ודהבהערוע זשל י עסוקתהתן וההכורכזי מלו אעסוקה התת רולשים ניהפוב רמקר )בעיק

.םנים שויימשלתם מרדיו על ידי משרה אף להכשת על ידי האגמוכרות הרוב של הכשן רחומגו( לרנבחש
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ם עמטמפוקח שם ותחבכל רה הכשמן מלר מאפשהיה ר בבעש, םריבהשומסלול ה נרוחאלה נשומשל לכך 
, ומזיתרה . ךמונבשוק ם להביקוש שהת ועומקצמודי לליסבסוד עוד ה נמקהוא אין ם וכיו, כלשהוי משלתמף גו

ת ונהנשת רוההכשמת רשיב. תריוה וגבסבסוד בלת מקיחסית ה וגבם הבכר שהשם מיותחבת ועומקצברה הכש
כר )שם ופאינמולש"ח(  ,93012של ע מוצמודשי חכר )שם אימלחשלת רוהכשמה, גדול, תומצאנה וגבמסבסוד 

15 ש"ח(.,97114ע של מוצודשי מח

ם ם כללייריניית כישוהק   

, םמעסיקישל תם וברמעוועידוד השוק של ם משתניהם רכיצלב הקשורה הכשך רמעשל ת ובהחשיעל וסף נ
עדכן ולהתך משילהבד לעורת מאפשמאי צעופן אבמוד ללהיכולת . בסיסהרי כישווק חיזלה ברת ובחשיודעת נ

בית רמבבסיס הם הגיטלית דית ונרייוואשפה של בסיס רי כישו. חייוך רואלודה בהעבשוק ם מתרחשיהם ויינבשי
ם גופועלת , םכלליים ריכישוניית להקת ייעודיומוד לית תוכניות מפתחודה בהערוע זלפיכך ק. משבם מיוהתח
. רי בסיסניית כישוהן הקב בת ולשלמומוד הקיית הליוי תוכניונלשי

ם רירמברתו גמסבש, םמעסיקים עתף משוך תהלים קיימתועית מקצהרה ההכשך רמעשל ם מודיהלית תוכניוב
מודי בליע וצבה זג מסוך תהלי. תרוהכשבם בלשלת נמעל ם נישום מיותחבם רשינדהם ריהכישום המה 
, םהחייך רואלמידה ל, גיטליתדית ונרייואם: רכזיימם ריכישובעה ראבהתמקדה ם מודיהליתוכנית ו, תונדסאהה

. תווודת צבת ועורכבת מון בעיופתרו

מ"ס(.הלשל ם דאכוח ר סקם עם בימוצלם מיסיהת רשוני תו)נ 2017ת נבשהיד ח משלבבדו עשמעלה ו 25ני בשל ם כרלשם ייחסימתכר השני תונ 15
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ף כלכלינאבטלה לפי ע   

, ביתמהוד בלער אפשם הבשם נפיבעו אם נייהחיום נפיבעתר יומוכה נהאבטלה הייתה ר במשהמן בז, כצפוי
רה.צתם נעם שפעילונפיהה בעוגבו

ף ענו, 77%על ריל אפבמד עו בהאבטלה ר שיעוש, וכלהאורוח האיי תרושיף נעספגו תר ביוהקשה הפגיעה ת א
-50%, ממוכה נהאבטלה הייתה ם נפיהער אבש-70%. לריל אפבהגיע ו בהאבטלה ר שיעוש, אינהפות ונמוהא

אספקת ף נבע11%(,  )ןוביטחהורי ובהציהל נמה, מימקוההל נמהף נבעהייתה תר ביומוכה נההאבטלה ר כאש
ק )14%(.בדי ההייטבית עורת מכולל א, שרתקשוהתמידע וף הנבעם )15%( ומיה

ה והגבהוא ו בהאבטלה ר שיעושף נהעוכל האורוח האיי תרושיתר ונ, רגהסת יחפתר חאל, גוסטואביולי-ם ג
. םהסועדיר מספהגבלת בר ובצילרוח האיי תרושית יחולפתם מקובלהסעדה ר האישות רומל–  %27– תר ביו
ר בידוה, תונמוהאף נבעם ג35. גיל לת מתחהיו ף נבעם בטלימומה %67– ר עיצודה בעבכוח אפיין מתה זף נע
ת פעילויוהיתר בין כולל שהתמיכה, וניהול הי תרושיף נבעו23%, של יחסית ה וגבאבטלה ר שיעור אנשאי נהפו

ר האבטלה על 19%. מד שיעו, עםוים נלויתרות ושיונמ, הזםני טיוליגר, מאתת נסיעוויושל סוכנ

על מד עכש, גוסטואבם גתר ביוך מונהר אנשן וביטחהורי ובהציהל נמה, מימקוההל נמהף נבעהאבטלה ר שיעו
.4 6%של ר לשיעוריל אפבאבטלה -34% מרד שיהסיעוד וה וחרוה, תוריאבהי תרושיף נעם ליהאף רטהצ.3. 7%
ביטוח הי תרוושים נסיינהפים יתרוהשים היחסית ם מוכינהיו ם הבהאבטלה רי שיעושם וספינם נפיע. גוסטואב

ך )6.3%(. ונהחי.5( ו)4%

17

16 ִ ִ

ִ ִ

ִ .םמייואת למוסדומי ווא, ביטוח לםנייום חיצנינייה, ניהול ענמדיני הניי, ניהול עמיהל מקונה כולל מף זנ ע16

ה.נת משום פחבטלימור מי שובם רק עמיחי יד קיימשלנפי כלכלה וני האבטלה בחלוקה לעתו נ17
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ה.נרווע בשל הקובם כל השרימעלה. כולל נעדגיל 15 ו

מ"סם של הלדר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה בזרטף אסטודי אגבר: עימקו

יולי-אוגוסט 2020
ספטמבר-אוקטובר 2020

שירותי אירוח ואוכל

אומנות, בידור ופנאי

שירותי ניהול ותמיכה

שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

שירותים אחרים

מסחר סיטוני וקמעוני, תיקון כלי רכב

פעילות בנדל"ן

חקלאות, ייעור, דיג, כרייה וחציבה

שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים

בינוי

תעשייה וחרושת

מידע ותקשורת

חינוך

משקי בית כמקומות תעסוקה

שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

שירותי בריאות, שירותי רווחה וסעד

ִמנהל מקומי, ִמנהל ציבורי וביטחון

45%

33%
12%

13%

13%

11%

10%

10%

9%

9%

9%

8%

8%

7%

6%

6%
6%
5%

5%

4%
4%

9%

9%

9%
9%

42%
23%

27%

20%

20%

20%

20%

19%

16%

םנפירי האבטלה לפי עשיעו
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רה וצבנפגעו שם נפיהעני בשהאבטלה ר בשיעווז חאת נקודובתר ביוהה והגבהעלייה מה רשנני השר גבס
".םריחאם יתרו"שיף נבעוכן – אי נהפור בידוה, תונמוהאף נועוכל האורוח האיי תרושיף נע– תר ביורה מוהח

נפי בעחלה האבטלה ר בשיעווז חאת נקודו 11של עלייה . וזחאת נקודו 20-בכעלתה לו אם נפיבעהאבטלה 
רה ובי התחתרוהתמיכה ושיניהול וי התרונפי שיר האבטלה בע. שיעונימעוהקני ור הסיטומסחה"ן ונדלת הפעילו

.  רבוקטוא-רמבה בספטא השתנ, כמעט לגוסטואה ביולי-ו, שהיה גברהדואו

, תזאמת לעו, גוסטואודש בח  .ךמונהיה ם הבע מוצמהכר שהשם נפיבעה וגבאבטלה ר שיעוהיה ריל אפודש בח
ו נמניחסית קל נפגעו שם נפיהעם עהאבטלה. ר שיעובין וף נבעע מוצמהכר השה בגובין ולט בם אמתהיה א ל
הל נ)מך מונם הבע מוצמהכר שהשם נפיעם גורת( קשותומידע מת ג)כדוה וגבם הבע מוצמהכר שהשלה כאם ג

(. ךונ, חיריובהל צינממי ומקו

 ,ךמונכר בשם בדיהעו"ת חללו הוצאו ארו פוטיחסית קלה רה וצבנפגעו שם נפיבעכי ת וראלניתן גוסט ואודש בח
 יתרו)שיגוסט ואודש בחם גקשה פגיעה ם עתרו ונשם נפיהעמשת בח, מתםלעו. רילאפבצפה נשדפוס למה בדו
 ם(,ריחאם יתרושית; רודבלור דואה, חסנארה, ובתחי תרושיתמיכה; וניהול י תרושיאי; נופר בידו, תונמואוכל; וארוח אי
 ופןאבנפגעו שם נפיעכי ה ראנ  .םמועסקיהכר לשמה דוהיה  2018ת נבשצפה נשכפי ם החדשים בטלימוהכר ש

ה.ום גבכרשה שבבדי הלי, כולל עוםבדית כלל העורו את פיטת הפעילוברה של ליגית סובי בעקרכתמע

20

19

18  

ִ
ִ

.םריחם אם אישיייתרובית ושי, ציוד אישי וציוד לםבין מחשיקו, תםריבני חגורת של אה כולל פעילויוף זנ ע18

.2020, מיואביטוח למוסד ל", ההנרור הקובנפגעו משם שריכיני הש, "מאפיידבלנדרי אמיג ורנברק רוז, מררן הלו א19

.םמיתר הקיים ביום העדכנייניתונם ה ה2018ת נכר משני שתו נ20
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2020גוסט ואי בעסוקתב תבש"ח לפי מצכרני שמאפיי  *

ענפים שנפגעו ברמה קשהענפים שנפגעו ברמה בינונית-קלה

9,013 9,374

13,256

7,699

מועסקיםמובטלים

 2018ת נכר משני שתו* נ

ת; רודבלור דואה, חסנארה, ובתחי תרושיתמיכה; וניהול י תרושיאי; נופר בידו, תונמואוכל; וארוח איי תרושינפגעו: שם נפיע

ים.רחאים תוירש

םמיסית הני רשותונמ"ס ום של הלדר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה בזרטף אסטודי אגבר: עימקו
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קמי ההייטותחבית בררה העבב החשילו

 םותחשל ה מיחהצך משלההן ק הייטבבית רהערה בהחשל ה בשילות ובחשישל ה נבהההתחדדה ן רוחהאר בעשו
 מידת. ביתרהערה בהחשל כלכלי י-רתבהחה במצר לשיפוהן , ליראהישק משהשל רכזי מה מיחצוע נמשהוא ה, ז

 םמועסקיהמכלל בד בל 1%-כק ההייטנפי בעבדו ע 2017ת נבש. יחסיתמוכה נק הייטבבית רהערה בהחשל ב השילו
 שלם בשילווד מאר השתפת ונרוחהאם ניבש, תזאם ע. היהודיתרה בבחם מועסקיהמכלל  .5%8מת לעו, םבירהע

 יתמשלתמ, ניכרתם אבימשקעת השר חאלמגיע , כרושעסוקה תמדדי ר מספבניכר ש, רהשיפוק. הייטבם בירע
 ןבחודה בהערוע זשל ר מחקק. הייטבעסוקה תבוגית ולוכנהטכלה השבבית רהערה בהחב בשילו, יחדם גרטית ופ
ק.ם ההייטום לתחרימוד הקשות הליועומקצב( וחי הידמי העיסוק )משלותח, בםנפיב בעת השילומות מגא

 250ל- 50-מכן רוחהאר בעשונק זיבית רהערה בבחק ההייטם ותחבם מייהאקדם מודיהלירי גובשל ם רמספ
. ,1005-לכהגיע ו 2017ת נשד ע 2012ת נמשמו צעת אהכפיל ק ההייטנפי בעם בירהעם מועסקיהר מספה. נבש

הגידול על וסף נ. ,5006-כעל מד וע 40%-בכעלה ( ידח משל)לפי ק ההייטם ותחבם בעיסוקים מועסקיהר מספ
מיוחד בוק, ההייטם ולתחזיקה יש ם שלעיסוקם בירהעם בדיהעוכלל של ם כרבשעלייה חלה ם מועסקיהר מספב

.59%-ם עלה בכרשק, שת ההייטועומקצם במיים אקדמודימדו לישל מי של

ק ההייטם ותחבוע מקצבעלי ולק ההייטנפי בעם דאלכוח ה וגבביקוש ניכר ה בשקופה תבהתרחשו לו אם ויינשי
וד מאם גדולים כרבשום בירהעם מועסקיהר מספבם ויינהשים ולוא. םריחאם נפיבעם יתרושים מספקיש
ם תרשיבת וראלניתן שכפי , ידחי משלום נפיעתם ואבם היהודים מועסקיהב רבקם בילימקהם ויינלשיה ואהשוב

ם ניופהאלפי , םבירהעב רבקום היהודיב רבקם כרבשום מועסקיהר מספבהעלייה ר שיעות אג מציה, שלהלן
ת אהכפיל כמעט בית רהערה בבחק ההייטנפי בעם מועסקיהר שיעומה, גדול, כךק. הייטבם בשילושל ם ניהשו

.16%-ם עלה בכר, וש22%-רה היהודית עלה בבם בחר, ואילו שיעו19%-ם עלה בכרמו ושצע

21

.2020ודה, ברוע הע, זקם ההייטותחל בראבית בישררה העבב החת בשילומומג, ר( קסירנה )קליניצ' וץבו גלעד כהן קוה ראברח לה21

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/trends-in-integrating-arab-society-in-israel-high-tech-field/he/populations-integration_arab_trends-in-integrating-arab-society-in-israel-high-tech-field.pdf
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ערבים יהודים

2017–2012, םכרוי בשנהשיק ום ההייטום זיקה לתחם שיש להמועסקיר המספוי בנהשי

ה 
כ
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שיעור העלייה במס' המועסקים
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בוגרי לימודים בתחום ההייטק

בוגרי לימודים בתחום ההייטק

בעלי עיסוקים בתחום ההייטק

בעלי עיסוקים בתחום ההייטק

מועסקים בעלי זיק
לתחום ההייטק, סה"

מועסקים בעלי זיקה 
לתחום ההייטק, סה"כ

מועסקים בענפי
מועסקים בענפיההייטק

ההייטק

ם ותחביד חי משלבם מועסקי– ק ההייטם ותחבם עיסוקיבעלי . 2013–2012ם נילשע מוצממת לעו 2017–2016ם נילשע מוצמ

.תרוחת האווצב-הקת מתתרכבק מום ההייטום זיקה לתחם שיש להמועסקית הוצב. קמ"סרת הלק לפי הגדההייט

2020ודה, ברוע הע, זר' וקסיץבר: כהן קומקו
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ק ההייטת ועומקצת אם מדיהלום בירהער מספהגדלת בלוי תק הייטבבית רהערה בהחשל ה בשילוך משה
, רהספי תבת איכובמש משל ר שיפוא לל-יסודי; העלוהיסודי ך ונהחיב בשלת רכשונהת ויונממיוהמת רר בשיפוו

ק ההייטמי ותחבוק רחמההעסקה ת ברחהכי כן יית. בהשילוך תהלית אשיעכב וק בבקהר ואוצת להיום עלולים ה
בית רהעוכלוסייה האת ובלהשתבם הקשייחד אכן ש, תובלההשתמת מגלם תתרוה נרוהקור במשת ובבעק

.רפיתגוריה הגיאריפה בפק הוא ריכוזהייטב
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חי ידאבטלה לפי משל   

נעוה, נרוהקור במשני לפך מונהיה ת( חארה ספ)לפי ם ניהמילהיד חי משלבעלי כלל ב רבקם בטלימוהר שיעו 
הגלבשיא , רילאפודש בח. םועיימקצ-אלם בדיעוב רבק 6%בין ומי אקדיד ח משלבעלי ום הלינמב רבק 2%בין 

.54%-לעלה ם ברבקהאבטלה ר שיעוש, םיתרוהשיות רומכיהבדי בעותר ביוהקשה הפגיעה הייתה , ןראשוה
כלההשחסרי ב רופי על , םועיימקצי בלתם בדיעושל לה אוקא דוהיו תר ביותה והפחמידה בנפגעו שהיד חי משל

 אבטלה.18%ם – הלינמב הרם בקמוכה יחסית הייתה ג. פגיעה נךמוכר נם בשבדים עוברוב, שניתיכו-תעל

בדמל, 10%ב סביהאבטלה ר שיעונע ן ברוב. תווצבהקבכל האבטלה רי בשיעות שוושאהתניכרה גוסט ואודש בח
כמו, וכחינההכלכלי ר במשבם ג, כןם א. 5%על מד עם אצלהאבטלה ר שיעוש, מיאקדיד ח משלבעלי ום הלינמ
ק. משם בריחם אבדית מן הפגיעה בעוורה פחמום חהלינמבם ומאיאקד, הפגיעה בםריחם אריבמשב

פתוחהיה ק מש)כשהגוסט ואביולי-נפגעו שהיד חי משלת אתר יוב ררוט בפית וראלניתן ם איבהם מיתרשיב
. תרמוכה ביונהתר והה ביוומה הגבריחסית( ב

םריקשוביתם רמכי ה ראמגוסט ואיולי-ם ודשיבח 20%-מה וגבהיה ם הבהאבטלה ר שיעושהיד חי משלת נבחי
90%-כעל מד עם ריצמלשל האבטלה ר שיעומשל לו בש, תונמסעדהם ותח, ראשיתם: רייעיקם מיותחלשלושה 

רשיעוש, םטיוליריכי מדר אהשבין הכולל , תרוייהתם ותח, ניתש. גוסטוואיולי ך מהלב 30%-לכרד ויריל אפך מהלב
תובבעקתר ביוהקשה הפגיעה ת אתה וושחהיד חי משלת וצבקהי וז. גוסטואביולי- 70%-כתר ונם ברבקהאבטלה 

נימואמה, גדול, מועים נימנש, תובהתרות ונמוהאם ותח, ושלישית. ריוחאלהן ון ראשוהר גהסך מהלבהן , רבמשה
. גוסטוא ביולי-30%-ריל לכך אפמהל ב70%–60%ם נע בין ברר האבטלה בקשיעומה, שבדי במה ועוב

בלתבקם כרוכישם מיותחביד חי משלק, משהרת גיסם ע, רבוקטוא-רמבבספטוספו נלו איד חי משלמת רשיעל 
.רבי שיעצמעת וויונם בחם מוכריהב, וקהל
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גוסטוא ביולי-20%-ה מום היה גבהר האבטלה בשיעוחי היד שמשל

מלווי נסיעות, כרטיסנים ומדריכי טיולים

בקרים, הנדסאים וטכנאים של כלי שיט וכלי טיס

מוכרים ברחובות ובשווקים

מפעילי מכונות לייצור מוצרי טקסטיל

סבלי מטען, עובדים בעבודות מזדמנות, שליחים וכד׳

הנדסאי וטכנאי תקשורת )טלקומוניקציה( ושידור

מלצרים ומוזגי משקאות )ברמנים(

צלמים, מעצבי פנים, טכנאי גלריות ומוזאונים ושפים

אומני במה ואומני יצירה 

פועלים בלתי מקצועיים בחקלאות, בייעור ובדיג

מרכיבי מכונות, ציוד חשמלי ואלקטרוני וכד'

מנהלי בתי מלון ומסעדות

עוזרים בהכנת מזון

69%

60%

31%

31%

30%

29%

29%

27%

24%

22%

21%

21%

21%

של ת צפיותמש וחם בדיעוף למאתר יום עת רוספשלוש מת רביד חי משלה. נרוהקובשל וע בהשכל ם רינעדכולל מעלה. ו 15גיל 

מ"סם של הלדר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה בזרטף אסטודי אגבר: עי. מקוםבטלימו

ר במדו. 5%-מך מונהיה גוסט ואיולי-ם ודשיבחם הבם העוסקיב רבקהאבטלה ר שיעושהיד חי משלו ננבחנגד מ
ם ברבקהאבטלה ר שיעושק, הייטבדי ועום הלינמן כגו, רבמשמהתר יוה נמתורה וצבשהושפעו ם בדיבעור בעיק
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ך ונהחירכת מען כגות ניוחיות רכומעשל בדיהן בעוו א, גוסטואביולי- 4%-לכרד וי 15%-כעל ריל אפך מהלבמד ע
האבטלה מה, גדול, כך. ריוחאלמייד ת ברחנת לפעילוו בשהן ך אר גהסמן בזוד מאגבלה הותן שפעילו, משפטהו

.גוסטואביולי- 4%ועל ריל אפב 30%על מדה עמשפט הם ותחבם ריחאיד חי משלבעלי ום שופטי, דיןרכי עוב רבק
 

גוסטוא ביולי-5%-ך ממום היה נהר האבטלה בשיעוחי יד שמשל

4.7%

4.6%

4.5%

4.4%

4.3%

4.1%

4%

3.8%

2.8%

1.9%

5% מורים בחינוך העל-יסודי

רואי חשבון, יועצים פיננסיים, יועצי השקעות וכד'

כלכלנים, סוציולוגים, פסיכולוגים, עובדים סוציאלים וכד'

מפתחי תוכנה ומנתחי יישומים

עורכי דין, שופטים ובעלי משלח יד בתחום המשפט

רופאים

מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה

מורים בחינוך היסודי ומחנכים בחינוך הקדם-יסודי

מטפלים סיעודיים וסייעים בתחום שירותי הבריאות 

הנדסאים וטכנאים במדעי הפיזיקה וההנדסה   

מנהלים בתחום השירותים המקצועיים

של ת צפיותמש וחם בדיעוף למאתר יום עת רוספשלוש מת רביד חי משלה. נרוהקובשל וע בהשכל ם רינעדכולל מעלה. ו 15גיל 

 מ"סם של הלדר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה בזרטף אסטודי אגבר: עי. מקוםבטלימו



 - 47 - 

׳חלק ב
ביתודה מהבע
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וק רחמם הבוד בלער אפששת ועומקצבין ם ריהפעת ארט בפו, ביתמהודה בהעגיית סות אף הציה נרוהקור במש
בית מהוד בלעם להת רומאפשביתם ת יושתשתם בדיעובין וודה, בהעם מקובשהייה ם בימחיישת ועומקצבין ו
ריטית קהיא , םעסקישל מוחלטת רה גילסכחלופה וק, רחמוד בלעהיכולת לה. כאת יושתתם להאין שלו אל
ם בדיעושל ר במעבכן ש, םניקוכתם מיבים גה בחשוהיא ם ולא, תברחנה תחלואמן בזבכלכלה הפגיעה ם ומצצל

. םבדית העווחרום לם ולתרומס בכבישית העווע, יש כדי להקל אבם בשמי, ולו רק לכמה יביתודה מהבלע

וק. רחמוד בלער אפשת ודובמהעאילו בובכמה ר רבלם נסימהם רימחקר מספם נישמית ואל-ביןהת רובספ
ג הוצר מחקב. ריתבהת ורצאבם נישויד חי משללפי א ושנהת אן בח  (2020)מן נייונגל דים ריוקהחשל ר מחק
חי משלת הוזלועדו נשת לואשרת בעזר וצנמדד ה. ביתמהע צבלניתן שת רומשבם מועסקיהר שיעושל מדד 

וע ביצם מקוני; רולקטהאר בדואמוש השית רותדיעל ת לואשמה גדולהן בווק, רחמם הבלעסוק ר אפשאי שיד 
ודה.בת העעוציוד מגן מיוחד בשמוש בוץ(; ועל שיו בחם אניודה )בפבהע

ר במדווק. רחמוד בלעם יכוליל ראבישם בדימהעו %47-כי כה ארמ  לראישר ובעמן נייונגל דישל ניתוח הר ושחז
OECD(38%.)-ע המוצמית מתמעוה משוגב(, ו53%ג )רומברט ללוקס פOECD-ת הונתר מכל מדיה יוור גבבשיעו

23

22

(2020)9 onomics 18nal of Public Ec," Jourt homeone ae dn baobs cy jnw man, "Hot Neimand Brenn I. Dingel atha Jona22

. ISCO-8היד חי משלשל חיד האג ובסיות רוספי שתמת רביד חי משללם מייואל-ביןם ניתונוכלל רי מקוהר מחקהני תונרת בעזך רנעניתוח ה 23

.2018, מ"סם של הלדר כוח או מסקל נלקחראני ישתונ
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2019–2018, תונ, לפי מדיביתודה מהבל לעציאנר הפוטשיעו
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60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

38%

47%

2020Dingel & Neiman ,-מ"ס ום של הלדר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה של זרטף אסטודי אגבר: עימקו

ם רכזיימיד חי משלר מספבתר יוה וגבם מועסקיר משיעורו בעיקבע ונ OECD-הת ונמדילל ראישבין ר הפע
ם מועסקימה 8%-כם בדיעוו בשה, ראההום ותחבהיו תר ביום ולטיבההיד חי משלוק. רחמם הבלעסוק ר אפשש

מידע( הת גיוולוכנטנפי בעם יתרושיהלי נממשל ל)כולל ם ועיימקצם יתרושימתן ור וייצניהול ב, לראביש
, ןניקיובו את ואבחקלם בדיעושל יחסית ך מונר שיעויש ל ראביששהוא ר לפעוסף נם רגומידע. הגיית ולוכנבטו
של ך מונר שיעו OECD-לל ראישבין ר הפעת אמקטין נגד מוק. רחמוע ביצלת ניתנה נאיודתם בעשמה, גדול

ם נייגוראם צייוע, ןובחשרואי )כולל הל נמום עסקין כגום מיותחבוק רחמודה בעם רימאפששיד חי משלבם בדיעו
הה והגבמה התרום שלההיד חי משלבם מועסקיהרי בשיעום ריהפעם רימתואא בהם תרשיב(. רובצייחסי נשי וא
.  ביתע מהצבניתן לחי היד שר משלמדד של שיעו בOECD-ל לראר בין ישתר לפעביו

ִ
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חי יד ר משלוב, עחי ידמשלם במועסקיר ה בשיעוCDOE-ל לראר בין ישהפע
2019–2018וק, רחודה מבל העציאנמדד פוטר בם לפעמירהתו

2.4%

-1.2%

2.1%

-1.9%

1.4%

-2.1%

1.1%

-2.3%

עובדים בתחום ההוראה

מנהלי ייצור ושירותים מקצועיים

ICT - עובדים בענפי טכנולוגיות המידע

עובדי מזכירות, סוכני מכירות ועוזרים בתחומי עסקים ומנהל

עובדי ניקיון ועוזרים

עובדי מכירות

עובדים בתחום הפיננסים, השיווק, המכירות והמנהל

עובדים מקצועיים בחקלאות

.רתר לפעהה ביוומה הגבם התרוחי היד ע, משלוזחת אנקודור בפע

2020Dingel & Neiman ,-מ"ס ום של הלדר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה של זרטף אסטודי אגבר: עימקו

ואילו וק, רחמודה בלעת רואפשאין רד משמן בסים ניממסושת ועומקצב. תרוספי שתמת רביד חי משללפי 
וק. רחודה מבת לערומן בית יש אפשם בסיניממסות שועומקצב

ם מועסקישל תר יוך מונר שיעויש ל ראביששרושו פיוק רחמודה בעם רימאפשם נאישיד חי משלבשלילי ר פע
ר פעמה, דוופן אב. OECD-לביחס ל ראבישבית מהודה בהער שיעושל מדד הת אלהעלם מירתום הולכן , םהב

ולכן , םהבם מועסקישל תר יוך מונר שיעויש ל ראביששרושו פיוק רחמודה בעם רימאפששיד חי משלבשלילי 
. OECD-ל ביחס לראבית בישודה מהבר העמדד של שיעורדת הם להומירם גוה



 - 51 - 

ן ניסיוהת ובבעקוק. רחמוד בלעם גלימסוה ראההובדי מעו 100%-לב רוק, מןנייונגל דישל גיה מתודולוהפי על 
ה נחהבם גמדד הת אב חשלן נכולו נראיה, נרוהקור במשך מהלבם רימוודת בלער בקשם בעולורץ אבר בטשהצ

. ךרהבגיל והיסודי ך ונבחיר בעיק, תריוה ברהגבלת מום העולבכל ה ראהובדי עושל וק רחמודה בהעשיכולת 
, 50%הוא היסודי ך ונבחים רימור ובוע, 0%הוא ם ניהגבדי עור ובעבית מהודה בלעת רוהאפשר שיעושה נחהב
, 45%-לוז חאת נקודו 2-ברד יובית מהוד בלעם שיכולים ליראהישם בדיהעור לשיעומדד ה, וזמה אהתר חאל
, ביתמהוד בלעם יכולים נאיה ראההובדי עוכל שה ניחמש, תריורה מימחה נחהה. משתנו נאיל ראיששל מה מקוו

.ביעירם המקול לראת ישרידה אמו

ת כזאת ונושו, מהןת חאבכל יד ח משלבכל ם בדיהעור בשיעוו מזו זוד מאת נבדלול ראבישוכלוסייה האת ווצבק
ת וראלניתן ככלל   .ביתמהוד בלעת רואפשבם גגדולה ת ונשוה נישלכך ם אהתב. םנשילם ריגבבין ם גניכרת 

וסף נ. םבירעם ריגברט בפווק, רחמם הבוד בלער אפשאי שת ועומקצבתר יוה וגבר בשיעום מועסקים ריגבכי 
רדית )חהיהודית וכלוסייה אלביחס בית מהודה בלעמוכה נביכולת ת נאפיימתכולה בית רהעוכלוסייה הא, כךעל 

ם ריגבאצל . םבירהעם ריהגבב רבק 30%-כועל ת ביורהעם נשיהב רבק 20%-כעל מד עור כשהפערדית(, ח-אול
בע ונר בהדת ביורעם נשיאצל ואילו עשייה, התונייה בהנפי בעם בדיהעושל ה והגבר מהשיעובע ונר בהדם בירע

של ך מונהרן שיעומת לעות ויונבחת מוכרוון ניקיות בדועו, תאישיות כמטפלות מועסקוהשל ה והגבר מהשיעו
וד בלעם שיכולים בדיהעור שיעו. םנסינהפיות רומכיה, הלנמהמי ותחבומידע הת גיוולוכנטנפי בעת מועסקוה

ה והגבר השיעובשל רדית ח-אהלהיהודית וכלוסייה אבם רמשיעומעט ה וגברדית החוכלוסייה האב רבקבית מה
.  -יסודיהעלך היסודי וונה בחיראבדי ההושל עו

24

ּ
ּ

, לעילר שתוא, ךונהחירכת מעביד חי משלבבית מהודה בלעמתוקן המדד הפי על תה והושות וכלוסיואלפי ל ראבישוק רחמודה בהעיכולת  24

.תרומת שלוש ספרחי יד ב, לפי משל2019ת נם לשדר כוח את סקעומצאבו
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35%

2019, רמגזר ו, לפי מגדח ידבית על פי משלודה מהביכולת ע

17%

49%
55%

46%
51%

         נשים         נשים         נשים

חרדים

גברים גברים גברים

יהודים שאינם חרדיםערבים

37%

76%

91%

  שיעור בעלי מחשב ואינטרנט ב-2019

. ךונרכת החימעחי יד במשלבית בודה מהבן לעיקום ת, ע2020Dingel & Neiman ,בית לפי ודה מהביכולת ע

מ"סי של הלרתבר החהסקם ודר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה של זרטף אסטודי אגבר: עימקו
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, תגיוולוכנטת יושתתשל מן לקיוהן ם ריהקשום מירגור מספבלויה תבית מהודה בע, הידח משלמת אהתעל וסף נ
ה, נמיזודה בעת נפין כגו, בביתנית גורהאה בולסבית פיזיות יושתלתהן ו, נטרנטאילב יציר ובוחיב מחשן כגו

מן לקיווכן ם(, היות עובשבבית ם מצאינשם דיבילטיפול ו אוץ מבחרעש משל )לרעה הפא ללוד בלעהיכולת 
ם בדיהעו– רדית החוכלוסייה אבמיוחד בולט בר הפע. בסיסיתמה רבב מחשלתפעול ת רשונדהת ויונממיוהשל 
 2019-בהייתה ם מה %37-לרק אבל וק, רחמודה בעם רימאפששיד חי משלבם בירחנם היקפיבם מועסקים רדיהח

.במחשנט ורנטאיגישה ל

בית הקי משר ושיעו, תריוהה וגבבי רהער מגזבורדי החר מגזבר הדיות צפיפו, במחשלגבלת מוגישה על וסף נ
ך ונהחירכת מעעל ת שההגבלומן בזם ריגבסעה צבהתבית מהודה בהע. הואם גה וגב 5–0ני בם דיילם הבש
בית מהודה בבעם שלההתפוקה ום ריההושל ודה בהעף רצכי ר עלשניתן ו, םיהתבבם דיהילת ארו איהשם ניהגו

ו אם ריהחדר מספלה ושות נפשוהר מספם הב)שם וחירומם יתבבם ריהגר שיעו 64–45ני בב רבק. כךבשל נפגעו 
שהוזכרו ם הקשייולכן , 44–25הגיל ת וצבלקה ואהשובניכר ופן אבעולה ם ניקטם דילילם ריהום נואיו( נממקטן 

ו מצאנא ל, ביתהק משמת רבם נימאפייבר במדושן ומכיו, כןכמו . תרועיצת ומשפחר בעיקם נימאפיילעיל 
.רם בפילוח לפי מגדייתמעום משבדליה
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2019ם(, מועסקיך הוכלוסייה )מתות אווצב, לפי קביתת היושתבית על פי תוד מהבהיכולת לע

חרדים

 בית מרווח ללא ילדים בגילי 0-5 בעלי מחשב ואינטרנט

ערבים

76%
67%

17%

37%
46%

21%

יהודים שאינם חרדים

91%

76%46%

53%

.ונמו קטן מם אריר החדמספה לות בבית שורורמתגות הנפשור הו מספבק בית שרושו מש" פיוחרו"בית מ

מ"סי של הלרתבר החני הסקתונודה לברוע העגיה בזרטף אסטודי אגבר: עימקו

ר בולהתחב מחשת ונלקיחסית קל , תםונלשקשה שם ניתונם שה, םניהקטם דיהילר מספובית הגודל לגוד ניב
רה במהחנט רנטאילר בלהתחם מבקשיהר שיעווד מאגדל כי וח דור במשהתחילת ם עמייד , ואכן. נטרנטאיל

ם הובביתם נט רנטואיב מחשם להשיש ם בירעם מועסקישל יחסית ך מונהר השיעו, תזאם ע .רדיתהח 25

.20.8.2020netY ,נט", רנטאית לרובהתח ב39%וק של נרדי: זיר החמגזה בנרוני "אפקט הקובי נחשומה קוגדוו ל רא25
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ם ריגובת ויונממיון )מבח PIAACן מבחבת במתוקשה בבסבית בעיון בפתרום מוכינהם ניהציוו  ,ובם משתמשי
מן בזרה לשפקשה ש, ביתרהעורדית החרה בבחמוכה נגיטלית דית ונרייואעל להעיד כדי ם הביש (, OECD-ל הש

כי ך רילהעאפוא ר אפש. בחסרת לוקובית רהערה בהחשל ם רימגוהרי וזאבנט רנטהאית יושתת, ומזיתרה . רקצ
.ביתררה העבבחרדית ורה החבם גדול בחת מחסוות מהוגיוולוכנת הטיושתהת

 ההכנסהם הבשבית קי משככלל כי ה ראמ( וכלוסייהאת וצבקלפי בפילוח היא ם )גנפש לההכנסה מת רלפי ה נבחי
 נטרנטאילהגישה וב מחשהבעלי ר שיעוכן ש, ביתמהודה בלעתר יוה וגבל ציאנפוטבעלי ם התר יוהה וגבנפש ל

 .םריעים צדים לילריר ההום שיעותר גך יומוהו נ, וכמותרמוכה יום נהר בת הדיו, צפיפותרה יוום גבברבק

26

.רני הסקם שלפודשיב בשלושת החמחשנט השתמשו ברנטב ואים היה מחשבית שלהק המשבם שבירם העמועסקי מה%76, 2019ב- 26
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ניר השגבית בפועל בסודה מהבע

של ה נראשוהמחצית ב. ביתמהודה בעעל ת לואשמ"ס הלשל ם דאכוח ר לסקוספו נ 2020ר מבספטודש בח
ם בירם מועסקיב וחייר בוקטואבך משנש, ניהשר גהסהחל נייה השמחציתו בואילו , פתוחהיה ק משהר מבספט

ך רילהעם רימאפשם הו, רבוקטוא-רמבספטם ודשיהחשל ם הם גימוצהם ניתונה. ביתמהודה בלער ובלעו אר וחזל
.ביתודה מהבלי לעראק הישמשר הבו מידה עאיזב

וע בבשכי ו וחדיום בדימהעו %27-וכ, ביתמהל ראבישודה בהעת עושמכלל  20%-כעו צבהתר בוקטוא-רמבבספט
לפי ניתוח ב. ביתמהכלל ך רבדם בדיעום שהו וחדיום בדימהעו 19%-כ. כלשהוף היקבבית מהבדו ער לסקם קדש
נע ש, ביתמהודה בעשל ה וגבר בשיעום ניאפיימתק ההייטומדע הת ועומקצכי ת וראלניתן ם ניהשות ועומקצה

ך מונבית מהודה בהער שיעועשייה, תו אוע נשי, קהלבלת בקם ניאפיימתהת ועומקצבואילו  , 70%ל- 30%בין 
ם ניש, ןראשוהבחלק ג שהוצכפי ת ועומקצלפי בית מהודה בהעל ציאנלפוטה ואהשוב. 15%ל- 2%בין נע ותר ביו

כי ך רהוע, משלל. םגביהלרכה מההעית תמעומשך מונבפועל בית מהודה בהער שיעום הבשת ועומקצר מספ
בית מהעו וצבבפועל ם ולאודה, בהעת עושכל ת אבית מהוד בלעיוכלו ת רומזכיבדי ועום נידקל, רדמשפקידי 

ם מעסיקיהואילו וק, רחמודה בהעוע ביצלליכולת ייחס מתמדד שהמכך בע ונר הפעודה. בהעת עומש 17%-ק כר
ך ונהחירכת מערת גיס. תההגבלות זארו אפששככל רד משמהודה בערת גשעל ר מולשה ראנהככל רו בח

ם ועייבבש 18%-מכוק, רחמם בדיהעוה ראההובדי עושל ם רשיעות אית תמעומשהגדילה ני השר גהסך מהלב
.רג בס45%-ר – לכגם הסרר – טמבם של ספטניראשוה

27

.רם לסקקדוע שבף כלשהו בשהיקבית בבדו מה ע27
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2020ר בוקטוא–רמב, ספטחי יד, לפי משלביתבדו מהעם שמועסקיר השיעו

61%

47%

42%

42%

33%

25%

25%

24%

20%

12%

11%

10%

10%

6%

4%

2%

2%

72% )ICT( עובדים בענפי טכנולוגיות המידע
עובדים בתחום העסקים והִמנהל
עובדי הוראה
מפתחי תוכנה ומנתחי יישומים
עובדים בתחומי המשפט, החברה והתרבות
עובדי מזכירות בתחומי העסקים והִמנהל
עובדי מזכירות בתחומי המשפט, החברה והתרבות
מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים
פקידים כלליים וקלדנים
פקידי רישום של נתונים ושל חומרים
עובדי מכירות
עובדים בתחום השירותים האישיים
עובדים בתחום הבריאות
בעלי משלח יד לא ידוע
מטפלים אישיים
עובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומה
נהגים ומפעילי מתקנים ניידים
עובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה

בית מהבדו ער לסקם קדשוע בבשכי ו וחשדיום בדיעו. 64–25גילי , תולפחם בדיעו ,00050ם הבשת רוספי שתמת רביד חי משל

.ף כלשהוהיקב

מ"סם של הלדר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה של זרטף אסטודי אגבר: עימקו
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כי ם א, ןראשוהבחלק גה שהוצרכה ההעת אם מיתואת וכלוסיוהאבין בית מהודה בהעף היקבם ריהפע
ם מוכינם ריבשיעובית מהבדת עובית רהעוכלוסייה הא. ריתמקוהרכה מההע 20%-בכתר יום מוכינם ריבשיעו

 רדיתהחוכלוסייה האשל בית מהודה בהעף היק, תזאמת לעורדית(. חה נאיושרדית )חהיהודית וכלוסייה מהא יצחב
 ףוא, הידחי משללפי בית מהודה בלעת גלומסוהרכת להעמה אהתבמה, דורדית חה נאישהיהודית וכלוסייה האו

 היהודיתוכלוסייה אלה ואהשובבית מהודה בהעת אם עליהת מקשורדית החוכלוסייה האשל ת יוביתהת יושתשהת
.םריב הגברה מהיקפה בקום גבנשיב הרבית בקודה מהבף העת היקוכלוסיו, בכלל הא. כמו כןרדיתה חנאיש

2020ר בוקטוא–רמב, ספטרמגזר ו, לפי מגדביתודה מהבף העהיק

7%

19%

25%

32%

28%

32%

         נשים         נשים         נשים

חרדים

גבריםגבריםגברים

יהודים שאינם חרדיםערבים

.64–25, גילי םמועסקיך המתו
מ"ס ם של הלדר כוח אני סקתונודה לברוע העגיה של זרטף אסטודי אגבר: עימקו
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ביתודה מהברת העאסד

עוד גיל רהודה בהעם מקולוץ מחוד בלעת רוהאפשת או פתחם בלייהגלוום גייולוכנהט, םרפייגמוהדם ויינהשי
גידול כי ם מעידים ניתונה, ואכן. ליראהישק משברק חלו א ללו אם ויינשיכי ן במוה. נרוהקור במשהחל ם רבט

ודה בעשל ו זת רואפשמשו מיל ראבישה נרוהקורוץ פב רע, תזאם ע. כולום בעולחל וק רחמודה בהעהיקפי ב
 ק.משם בבדי מהעו4%-וע רק כבופן קאוק ברחמ

רה מסקי. וקיתהחית שתתבם גהיתר בין ר קשול ראבישוק רחמודה בעת רואפששל ך מונהמוש מישהכן יית
ת או נגעית וברת ונמדיכי עולה ם בעולא ושנהרת אסדעל ודה בהערוע זשל משפטית הכה הלשרכה עש

ת מומסוית ונמדי. םריציתמת עומצאבם א, תניומדיוחקיקה ת עומצאבם ארה גשמי ביוק רחמודה בלעת רוהאפש
בכך ת ורואת רוחאואילו , תגיוולוכנהטת ויוההתפתחת בזכוודה בהעוע ביצלוסף נאפיק וק רחמודה בבעת ורוא
משפיעה ו זה נבחהודה. בלעבית הבין שן ואיזבלסייע כדי ב רופי על , תמומסויוכלוסייה את ווצבלקויה ראה בהט

רה. ולת האסדם על תחג

ך הליברה האסדה התרכזת וזכאאי לתנם אהתבת ניתנשה בכהטם הבתפסת נוק רחמודה בעשת מומקוב
ת וצבקם עה נמנשבד עוכי בע נקמה גדולרליה וסטאב. תובוהחות הזכויורת הבהבומעסיק הובד העומן רש נדה
ה נששל ק תור חאלכך וד בלעבקש לאי רש– ועוד ם ריגומבם בדיעו, םריהו– וק רחמוד בלעהזכאית וכלוסייה א
ם גבעו נקוה, בהטיפול ופן ואה בלהטבקשה הלהגשת ם כלליבחקיקה בעו נקלכך ם אהתבודה. בהעם מקוב
וק. רחוד מבבד לעבקשת העוב לם ניתן לסרנבגים שמוקיניה

28

.2019מ"ס י של הלרתבר החוע" בסקבת השמוב ירוודה בבתה מגיע לעך אלה "איאבית" על השבד מהו "עונ ע28
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ם ריוקושודה בהעוע ביצלוספת נך רדוק רחמודה בבעם רואימה גדולרופי האיוד האיחת ונמדיב, תזאמת לעו
בד בלוודה, בהעוע ביצלרית אפשך רדוק רחמודה בערת גדמולכך ם אהתב. םגייולוכנטם עימצאבמוש לשית זא

( מעסיקהרי מחצא )שלוק רחמודה בעני רמודהודה בהעם בעולשה נבהה. וציבקיו אאישי הסכם ברה שהוסד
ם גת ייחסולהתבילה הו, האישיתה בההטתפיסת כמו א שלודה, בהעהיקפי בי תמעומשנפח לתפוס יכולה 

רו גדשהום איהתנורוט הפימידת ודה. בהעיחסי ועל ודה בהעאי תנעל רית האפשההשפעה בשל , תוספונת גיולסו
ת הזכויווודה בהעיחסי ר מושין כגו, םמצעעל ם ריוזשחרה אסדבטי הית ונמלניתן ך אה, נמדיוה נמדיבכל ם נישו

, תרותדי, תונמי)זודה בהען גורא(, )ציודודה בהעוע ביצלרשת נדהית שתלתת ריוחהא, םמהם בעיונהת ובוהחו
. בדת העוורה על בטיחמיניעת הפליה ושת(, מרוקשני התמז

ודה בהעת רואפשת או נכיחהפה מגהת טוהתפשת אוע נמלכדי ם בעולנקטו נשת הפעולווה נרוהקור במש
מה גדולרית בהת ורצאב. ברחנף היקבו זת רואפשרה הוסדם רטהן בשת ונמדיבם גתה ובחשית ואוק רחמ

מעסיק הע, צבלרש נדבד שהעוודה בכעוק רחמודה בערה מגדישה, נרוהקוקופת לתייעודית עה שת ראהובעה נק
לכך ם אהתבתה. ואע צבלבד העומן ת נעומוהת גוריחת ובנסיואין , גילרהודה בהעם מקובא שלעה צבללו ר ימת
. תמומשיוע הבין ביצ" ש"הפסקהת העוו שבוש, מבלי שיחמישופן גאודה בבת העע אצבת לרורה האפשהבהו

ת בבוק רחמודה בהעמודל ללי ראהישק משהר בעבעטייה שהוטלו ת ההגבלווה נרוהקומגפת ב עק, רמוכא
תם פעילות אם ולקייך משילהם להר פשאודתם בעופי אשודה בעת מומקובין ם ריהפעהתחדדו כך בשל . תחא
בין ם גכי ן במווק. רחמוע ביצלת ניתנה נאיתם שפעילוודה בעת מומקובין לוק רחמודה בלער במעת עומצאב

ם אהתבהכול וק, רחמודה בהעמה יושם הבשופן אבומידה בם בדליהניכרו וק רחמוד בלער ובלעשיכלו ת מומקו
. רופן מהיאם בויינמיע שים וליכולתו להטחד מהת של כל אמישוהגת וומוכנמת הרל

מה רספודה, בהעיחסי של ם בטיהיבם גוק, רחמודה בלער במעבעת ר וצלהיום עשויישם הקשיית נבהת ובבעק
- וק רחמודה ב"ע)וק רחמודה בלער במעהבעת ת וצמלהודעת גילוי ודה בהערוע זשל משפטית הכה הלש

TELEWORK" .)

ֵ

ִ

https://www.gov.il/BlobFolder/news/remote-arrangements/ar/corona_telework.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/remote-arrangements/ar/corona_telework.pdf
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ודה בלעכי ן במווק. רחמוד בלעת רוהאפשת אגן מעהמיוחד ר הסדל ראבישאין ה זדוח של תו ביכתבעת , רמוכא
וק רחמודה בלער במעהת השלכומה גדול– ה נרוהקוקופת לתרק ת געוונן נאישת תועלות להיות עשויווק רחמ

נסיעה ודה. בלעת נסיעוההיקפי בית תמעומשעלייה חלה ם ניהשך רואלכי ם ראימם ניתונה. םבכבישיהגודש על 
בד העוועל ת( נסיעורי החזוודה בהעת עו)שת העלויועל ודה, בהען ריופעל משליכה ודה בהעם מקולתר יורוכה א

ם זיהובשל ומן הזוז בבזבשל קית משהמה רבת מורנגשת העלויועל וסף נן בכמוהכול ו– ( ודהבעבית ן ו)איז
ודה בהעת רואפשת את חאבו נכיחה, םייתובהתרום גייולוכנהטם ויינהשים עבבד בד ה, נרוהקואילוצי . רויוהא

רוע זולפיכך , וזודה בערת וצר להסדיהעת בשלה כי אפוא ה ראניה. תונחסרוועל יה תוניתרועל , לראבישוק רחמ
.אושנרת האסדך לרהדך ורות הצלו אם אמית בינוחודה בבהע
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תונדסא"ט להת מהמכללווק ברחמידה מל

ר במדושת ונדסאהמודי ללי"ט מהת מכללומת וברשל ודה בהעת נחההייתה ל ראבישה נרוהקור במשרוץ פבעת 
נכנס ה זב בשל. "תחללגל הסנשי את את מכללוהבית רמו הוציארץ מודש חך מהלבלכן . גריחני מזרוע איב

ך מתווק, רחממד וללת לפעילור וחזלת מכללוהת אה נחהות מכללוהעל מפקח שר מאסדהף כגו"ט מהה נלתמו
. מודופן הליאם בויינת ושימואב התם מחיימודירת הליגך שמש, ושהבמן רך זמשה יינרור הקובמשה שנבה

ופן אבר מהגת ונבחיוע ביצלרכו נעום גיטליידים בכלימוש בשיה ראההוי תווצת אך רילהדהחלו ת מכללוהו"ט מה
מידה ללת ויונמהזדרת ביציוטח מהשם ניתונף איסובהוחל ביל מקב. תוריאבהרד משת נחיולהם אהתב, נטלירופ

תחילה בקשו שהתת ונהקטת מכללולר בעיקו, תמכללוהלכל ם אבימשות ונרעיולספק כדי , תמכללוהבין הדדית 
ה. כזרכב שרוע מוניהול איב

הייתה וק רחממידה הלויית וח(, בהאביר מסטסף )סוני יוודש חך מהלבם נטיסטוד ,1006-כב רבקך רנעשר סקלפי 
. רולעזת ומצאמתשת ביוחיות מויוכדתפסו נם רצימשהף א, םמודיבלים קשייעל ו וחדיו 90%-כ. תרביורת תגמא

 86%-)כת ונבחילת ומוכנוסר חם(, ליאנשמה 71%-)כוק רחמר מוהחמידת בלקושי היו ו וחשדום רייהעיקם הקשיי
העידו עליו שהקושי ת ובבעקם(. ליאנשמה 60%-)כבביתם ה וחנומכת תומודית ליה בסביר היעדום( ליאנשמה

בד בדיעך א, ניכרתרה נשימש חשר וצנ, םמודיהלית אשיפסיקו כן ייתכי ו וחדיום מה 48%-כר אש, םנטיהסטוד
מעט עלו ף את ונבבחים מידילהתני וציו, בדבלוז חאת נקודו 3-בכגדלו ום מוכינתרו ונרה נשיהרי שיעוכי ר רבהת

29 .וניתנת שר ההקלוחאל

רה.גבש ש100ם מקו, ב120ת היה ונג בבחים להשינטיבי שיכלו הסטודרמן ה הציו29
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הספק על וח ודומוד הליבשיטת ם ויינהשיבשל הואט מוד הליב קצכי עולה קופה תתה ואבך רנעשם רצימר מסק
וד בייחו, םנטיהסטודם ער בקשם קשייעל ו וחדיום רציממה 71%-כ, כןכמו . םמודיהלימתוכנית בד בל 70%כ-ל ש
(.56%-מידה )כם קשיי לם ענטימוד לסטודמת הליאהתב

ת ובחשות ונמסקלכמה הוליכו ם מהעולורץ מהאם רימחקות מכללובו"ט מהבר במשהקופת תבר בטשהצן ניסיוה
וק:רחמידה מר ללאש
ם בדליהבגלל ראשית  ם:חלשילם החזקים מידילהתבין ם ריהפעת אמגדילה וק רחמה ראההוכי ניכר  

ה בסבי, נטרנטאילב יציר ובוחיב מחשמידה, ללוי נפר חדן כגווק רחמבית מיטמידה לת רומאפשהת יושתתב
מד נלהר מובחם קשימתשם מידילתת הוזלם רצימלקשה מסך למבעד שם משו, ניתש'; וכוה, וחנוקטה ש

מידה. ך הלתהלין בבת ועל שילות מוחלשווכלוסיוגש על אם אפוא ד. יש לשיםולסייע לה

REC םמישים גניממידה בזרת למאפשם ונטיה לסטודב חשורסהקלטת הקו.

תוכנית ב מאית(צעמידה )לני נכרוסי-אמוד ליבין ל( רהמוהם עתף משומוד )ליני נכרוסימוד ליבין ב שילו 
. בימידה מיטך לם מביא לידי תהלימודיהלי

של ת בדידוהגשת רהת אלהפחית כדי  םנטיהסטודבין ודה בעת ווצבקרת ליצילפעול ה ראההוי תווצעל  
. םיירתבם חרירה של קשנט ולעודד יציהסטוד

רכי דולמוד הליופן אלגע ונב תוודאאי-הות אר האפשמידת בם מצצלם פועלים שהודא לום רצימהעל  
. וקופה זתם בנטים של הסטודה לקשיינבת הגלורכה, ולההע

, םאבימשם גואיושל מוד הליכיתת ל אם מחימות אבהשל  םחדשים אפיקילפתוח יכולה וק רחמה ראהו 
.לות אונמש יתרומוכדאי ל
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חלק ג׳
ודה לשוקבמת חקיקת העאהת 
המשתנודה הבהע 
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רת אסדלוקית החית שתהתה נחכשהו, םמישיהחת ונבשרו רששלו מאם נישוו נמיישל ודה בהעשוק של ניו מאפיי
רכב הה, מיתואל-ביןת רולתחה יחהפתובליזציה הגלוהיתר בין ם נימנלו אם ויינשים ע. לראבישודה בהעשוק 

ק משבת ועומקצהום נפיהערכב הציה, גיטהדיוגית ולוכנהטת מוקדההת, לראבישודה בהעשוק של רפי גמוהד
ת עוש– ל ראבישודה בהעת מורונעל רה ישיהשפעה יש לו אלכל . ועוד, אינהפת ובתרמי(, ואל-ביןה)ולי ראהיש
ודה. בם העמקוודה ובת העודה, שיטובת ההעסקה ויחסי הערווהיקפה, צודה ובהע

ודה בהעת רישובדמוד לעכדי כי ו נעם ליאנשמה 20%-ר מתו, י2016-ממ"ס הלשל י רתבהחר הסקפי על מה, גדול
ם ייתובהתרם ויינהשיעל להעיד יכול ה זן תונוע. בבשם מייפעעד ם פעו אמי מיויוופן אבוי נהפם נמבזבדו ע
גיה, ולוכנבטוודה בהעופי אבם בדליההבשל , םמישיהחת ונבשכי ניח להר סביכן שק, משבשחלו ם ניימבהו
ר בגדכלל הייתה א ל, וינהפם נמזן ובחשעל ודה, בהעת עוושודה בהעם מקולוץ מחודה בעם בדיהעובית רמל

א ולודה בהעם מקובא שלודתם בעת את לעשום יכולים בדיעוכי אפוא ם מעידיי רתבהחר הסקני תונ. תרואפש
ר במשת ובבעקם נירוחהאם ודשיבחוק רחמודה בהעת ובהתרח. תזאם עושיף אם הו, תגילורהודה בהעת עובש
ודה. בבית לעת בין הולות הגבתר אף יוש אטשה צפויה לטנרוהקו
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2016, םנירוחם האודשי הח12-ודה בבת הערישומוד בדוי כדי לענמן הפודה בזבע

וע
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2016י רתבר חמ"ס – סקני הלתונודה לברוע העגיה בזרטף אסטודי אגבר: עימקו

לשוק מת הקייציה גולרהמת אהתת נבחיב מחייא ושנהו, תוולהשתנך משילהוצפוי ה השתנודה בהעם עול
וקית חית שתתבו אבטיתודה בהעשוק ת אם כיות נמאפייהת מיונהדיום ויינהשיב קצשכך ה, משתנהודה בהע
ם ויינלשיקית משהת רכוההיעמן כחלק  ק. משהום מעסיקיה, םבדיהעושל ם וכחיינהם רכיצולת מומגלמת אתמו

.לום אויינודה לשיבמת חקיקת העאת התנבחיודת מטה לבודה עברוע העבילה זהללו מו
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לראודה בישבת העעוש

ת עושת ואמהשוהן ף קמשתה זן תונ. OECD-הת ונמדיביתר בל מקומהתר יות וברת עושם בדיעול ראביש
ציין ליש ה זר הקשב. םלעולל ראישבין ה וחנמהוופשה החמי בים ריהפעניתוח מהן ום לעולל ראבישודה בהע
רה, רובה נאיה זניין בעת יותבשהסיף א, ככלל. OECD-הת ונמדיבן ריולפיחסית ך מונל ראבישודה בהען ריושפ

. ךודה הוא יחס הפובן העריות לפוברוודה מבת עעוהיחס בין ש

2019, בדת לעויותנודה שבת עעוש
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2019ה, נם בשגיהחופשה ומי החר ימספ
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. לעתמעת ת ולהשתנם העשויי, םביקושילת ונולהיעך רלהיעכדי ם מעסיקילרושה דודה בהעת עובשת מישוג
, םדאבכוח ר מחסויש ר כאשודה. בהעת עושרת גמסשל ת מישוגהוא ם גב מחייי תרותחופתוח ק מששל מו קיו

ת מישוגלרישה הד. םביקושיהם עת ההתמודדות א, ניתמז ולו, רלשפעשויה ודה בהעת עושרת גמסשל ת מישוג
ופן אבב לשלם מבקשיהם(, רובחים גורה גבשם )גם מצעם בדיהעורכי ומצם גוע נבלעשויה ודה בהעת עובש
על שהוטלו ת ההגבלו. םשלהאי נהפעיסוקי ם ועת וספונהם יהתויובוימחם עודה בהעת רישודת אם רובעבי מיט

.   תת כזאמישוך בגרות הצה אנרוחמו בעת האציה הענרוף הקות נגיטוב התפשק עקמשה

ּ
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קשה  2020-בעסוקה התר )פעם לעולביחס ה וגבל ראבישעסוקה התר שיעוהיה ה נרוהקור במשרוץ פעד 
היקפי ניתוח בם ג, הואף אה וגבם נשיעסוקת תר שיעו(. האבטלהרי שיעוב בחישום בדליהבשל ב חישול
ם נימוהשת ונשף מסום נשישל רה משההיקפי בהגידול כי מד מלודה בהעבדפוסי וי נהשישל ניתוח   רה.משה
. םריודה של גבבת העעור שמספמה ברידה דוה ביוא לול

ר מסדי 1951- שי"א התה וחנמוודה בעת עושוק חבדיה. עושל ודה בהעת עושת בכמורק א לגה ריחל ראישך א
ת אודה, בהעוע בושודה בהעם יוך רואת אר מגדיכך ך תובו, לראביש( הוחנמה)וודה בהעת עושרת גמסת א

הסכם ר היעדבווק, החפי על . לואת עובשודה בהערת תמוכר השמול גת ואת וספונת עושוד בלעת רוהאפש
ת וע ש16-מתר יוא ולת( וספונת עוש)כולל ם ביות עוש 12עד בד עולהעסיק ניתן , מיוחדו אנפי עהיתר ו אוצי בקי

ל ראבישודה בהעת עושרת גמס, ריק. תוספונת עובשלהעסקה הכללי להיתר ם אהתבת וזאוע, בבשת וספונ
ת עוהשמכסת ת אר להגדירת מאפשהחקיקה ם בעולת רוחאת ונמדיב, תזאם ע. ועיבושמי יובסיס על רת גדמו
בסיסי הודה בהעוע בששל רכו ומאג רוחלר אפש, ריק. יתקופתתמכסה ו אי קופתתע מוצמבסיס על ת וספונה

ה. נם לשועייבה נע בין שע זמוצב מחישומן לך הזרו. אםע מסוימוצר ממר כל עוד נשגדשהו

30

ם נשישל ודה בהעת עושע מוצמלביחס תר יות וברשלהן ודה בהעת עושם גו, תריוה וגבה אמלרה משבת בדוהעום נשיהוז חאל ראביש 30

.םבעול
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תרות נבחונמדית בוספות נעוב שחישות לייחסות התקופות

ת(וספות נעו ש16וע )בת בשעו ש58ת(, ועד וספות נעום )כולל שודה ביובת עעו ש12  עד  לראיש      

 
ונם איועייבני שת על פעוע השמוצת כל עוד מועיובת השעו הש40מגבלת ג מרוחניתן ל

תעו ש48עולה על 
 נדהק 
  

ת ועובבעה שרקופה של אתר במך להישרית צועיובת שעו ש40ע של מוצמ  ודיהשו 

תעו ש48, ושל תועובבעה שראת( לוספות נעות )כולל שועיובת שעו ש55ע של מוצמ
תועוב ש16קופה של לת

 נדהול 
  

םודשי ח4קופה של תת( בוספות נעווע )כולל שבת בשעו ש48-ג מרוא יחת לעוע השמוצמ  רקמנד 

קופה שלני תת( על פוספות נעווע )כולל שבת בשעו ש48-ג מרוא יחת לעוע השמוצמ
תומת כוחגם )כדום מיוחדירימגזה לנני חצי שם; על פבדיבית העורמם לודשי ח4
. הסכם מיוחדה – בנני ש(; ועל פ"בם וכיווליי חת, בןוביטחה

  
נדרלאי   

  

הנת / חצי שועוב ש24קופה של ת, בםת ליועוה שנמוג משרוא יחע למוצמודה הבת העעור שמספ   הינמרג 

ה. נ בש200-ודש ו בח25וע, בת בשעור שג מעשרוא תחת לוספונת העומכסת הש  גיהורוונ 

(LOIמי )ואל-ביןודה הבן העגורתר אאמופיע במידע הודה לברוע העגיה בזרטף אסטודי אגבר: עימקו
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כדי ודה בהעת עושת את ונלשו צלאנם מעסיקיודה: בהעחקיקת מת אהתבך רוהצת אמחיש מה נרוהקור במש
מה דוופן אב ם(.יתווצרדת )הפבקה ההדסיכויי ם מצצלכדי ף ואם משתניהם ביקושיל, תמגבלולם מצעם אילהת

רן היעדבשל ודה בהעת עושת את ונלשך רוהצם עלהתמודד , םריעיצם דילילם ריהור בעיק, םבדיהעום גו צלאנ
ת(. תום וסבר בסבית להיעזרוך )ושל האפשונת החירוגשל מס

ם מעסיקיום בדיעוק, משהכלל ם עב להיטיעשויה ודה בהעת עושרת גמסמשת הגך תוודה בהעחקיקת מת אהת
רו שיאפשק, משבודה בהעליחסי ם צדדיבת וצועהיוך תובחקיקה, ם ויינשים ולקדך משילהיש , כןעל . חדכא

 .  םבדית העוה על זכויונך הגודה תובת העעות בשמישוג

31

ִ וע, בבשהכול בסך ת עוש 67-מתר יוא ולם ביות עוש 14עד העסקה ר פשאשת וספונת עובשלהעסקה כללי היתר הוצא ף אלכך ם אהתב 31

.ודשת בחוספות נעו ש90עד מכסה של 
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בת מצנל: תמוראודה בישבת העעודפוסי ש

ם מיהקיים ריהפעת אמחיש מם נישום רקעימם בדיעו ,5001-כב רבקודה בהערוע זה נרוחאלמה שיזר סק
ודה. בת העעות בשמישוגם ביחס ליהתהעדפום ובדית העווק וציפיות החודה, מגבלובת העמורול בין נראביש

לראודה בישבת העעודפוסי ש   

בע כר(. אמלודה בעוע ב)שת עוש 42-מתר יום בדיעום הע מוצמוע בבשכי ו נער הסקמשתתפי מ 50%כ-
להעסקת הכללי ההיתר פי על תר מומהתר יום בדיעום הת וברוקם ילעיתבפועל כי העידו ף אם ליאנשמה
ם בדיעום הכי ו נעם בימשימה 20%-כוע. בבשת עוש 58ו ם אוית בוע ש12-מתר יור מכלו, תוספונת עובשם בדיעו
ם וחימדום ה, מישגופן אבם בדיעום הר כאשם גכי העידו ם בימשימה 30%-וכ, עליהןוח דולמבלי ת וברת עוש

תר יוף אה וגבל ראבישודה בהעת עושף שהיקכן יית, תרוחאם מיליבוק. בחרש נדלם אהתבודה בהעת עושעל 
כי שהעידו ם בימשיהוז חאודה. בהעת עושף להיקכר השה בגובין מה אהתיש כי ה ראנה זר הקשב. וחמדומה

. כרמת השרם לאהתוק עלה בוע בחבודה הקבוע העבך שמשג מרום חת שלהועיובודה השבת העעור שמספ

 ונעם בימשימה 35%-וודה, בהעת עובשת מישוגם להר מאפשם שלהודה בהעהסכם כי העידו ם בימשימה 40%כ-
 רהסקני תונמפילוח , ריק. מישגופן אבוד בלעם להר מאפשמעסיק ה, תזאר מאפשהכרח בא לההסכם ר כאשם גכי 

 מישגופן אבווק בחועה בהקו מזה נשות עושרת גמסבם היור כבם בדיעול ראבישם בדימהעוניכר חלק כי עולה 
 םבדיעוכר: השלהסכם ם אהתבה משתנבפועל ת מישוהגמידת שהעלה ר הסקכי גיש להדב חשוה זר הקשב. תריו

 ההוגבת מישוגמידת על העידו וע( בקופן אבכר בשת מומגולת וספונהת עו)השבלי" גלוכר "שם בלימקם שהו וחשדיו
 תעוושוע, בקודשי חכר )שודשי חכר שהסכם בם מועסקים הכי ו נציישם בדילעוה ואהשובודה בהעת עובשתר יו
 (.עהשפי על ב ושמחהכר )שי עתשכר שהסכם בו א( בפועלרן מספלם אהתברד נפבם משולרתן תמוכר שהשת וספונ
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,תוברום קיוק לעיתוע בחבת הקעור השמספתר מם יובדיעום שנשיר האשיעו
ודשי )בש"ח(כר חלפי ש

עד 12,001-18,0008,001-12,0005,001-8,0005,000יותר מ-18,000

43%

29%26%

17%

11%

וע.בת בשעו ש58ו ם את ביועו ש12וק: וע בחבת הקעור הש. מספודה מאבה – רבמידה רו בנעם שנשיר האשיעו

ן מעוזגורגיה – ארטהאסטרכז הידע ו, מרר: סקמקו

ודהבת העעות בשמישוגת ביחס למדוע   

ם רואיודה, בהעת עובשת מישומהגן ורצהת ביעושמידת לר בקשר הסקת ובשותבם נינובמתר כאש, תזאם ע
ם שלהודה בהעת עובשת מישוהגת ארו יאת 70%-לב רוק. תריוה ברת מישוגלם זקוקים הכי העידו ם בירש

לו אב רמקודה. בהעת עובשתר יוה ברת מישוגלם זקוקים הכי העידו  38%-כ. מתקייא לו אמעטה , ניתונכבי
ם ביות ופחו אתר יות וברת עושוד בלעם ניניימעום הם מילפעכי  51%ו בהשימוכה, כנת מישוהגת ארו יאשת

ת מישוגר היעדכי העידו ר הסקמשתתפי מכלל  54%. תזאר מאפשו נאים שלהודה בהעהסכם ך א, םמסוי
כי ר הסקמשתתפי מכמחצית העידו ה נרולקוביחס . םרטייהפם חייהניהול ת אם עליהמקשה ודה בהעת עובש
ה. נרות הקוובודה גדל בעקבת העעות בשמישום בגך שלהרוהצ
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׳חלק ד
ודה - ברוע העת זיחידו

ר כרטיסי ביקו
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 םיתרוהשיוה וחרוהודה בהערד משבמה שהוקך מסיחידת היא ודה בהערוע ז
.1833משלה ם להחלטת מאהתם ביירתבהח

רועז
ודהבהע

רוע:ה על הזנמומה
עלישרדכי אר ממ



 - 77 - 

ב 2019קצית  ₪

מן ורד ₪ מז.3 מיליא14כ-

הארשרד ₪ ה.1 מיליא16כ-

וערד ₪ ביצ.3 מיליא4כ-

כי(משב 2020 )הקצי ת ₪

* מןורד ₪ מז.3 מיליא01כ-

ת 2020, נה בשנב מדיקציר ת* בשל היעד
.וה זנת בשוארשו הבא תוקצל

ת ובטיח
ת וריאבו
יתעסוקתת

"ט - מה
ן מכוה

ימשלתמה
רה להכש

גית ולוכנט

 
רה הכש
ועית מקצ

ופיתוח 
םדכח א

ת ויבצנ
ן ויושו
תויונמהזד
ודהבבע

 

ה ונממה
תעל זכויו

ם בדיעו
םיזר

יחסי  
ודהבע

ם דכוח א
םרועת חילש

רה הסד
ואכיפה של 

ודהבוקי עח

ת ונמעו
ום י

םניתומשפחו

רת אסד
םעיסוקי

להמנ
עסוקת ת
תוכלוסיוא

תועיות מקצ יחידו11

גיה רטאסט
ון נכות
תניומדי

, רכש
ם נכסי

גיסטיקהולו
תניופתרובדו

רויבצ

אבי משתושבח
םביקציתשואנ

כה לש
משפטית

ת רכומע
מידע

ת מטה יחידו9

ילדים 
במעונות היום 
והמשפחתונים

   
   

 8
6,

59
2          153,598

         76 ,995  
  

  
 

5
0

,642

משתתפים 
בהכשרות מקצועיות 

וטכנולוגיות

מקבלי שירות במרכזי 
הכוון ותוכניות 

לתעסוקה*
מקבלי הסמכות
ורישיונות לעיסוקים

+
 122

םנטיסטוד

187 
יםנקת

זון ח 
ת בטחלהבית אפקטיית משלתמת ניומדים וליישביל להו

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

 ייעוד
שוק רכי צעל ם ניהעוית עסוקתתה בוסביושי נאן הום קידו
ם בדיהעות זכויועל רה מישך תו, םמשתניהעסוקה הת
ק.משן בריור הפה ושיפומיחצרה ליתוח

827,763

 תרובלי שימק
תשנב

2019

אזרחים 

.תרון הגדם לעדכואהתבד בם בלם חדשימשתתפיייחס ל* מת
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גיהרטאסט
תניון מדיוכנתו

הלת היחידה:נמ
רניצני ש' רוגב

ת ניומדיויית התובהעוסק מטה, ף גוהוא ת ניומדין וכנתוגיה רטאסטר בכיף אג
ך רואגי רטאסטן וכנתבור מחקב, םניתונת וססומבות כלומושת החלטובלת בקו

ם קידו, םרימחקוע ביצום וייז, היתרבין , כוללתף האגשל רכזית מהת הפעילו. וחטו
ת רדיומשהודה בהעת תוכניוך רמעניהול ה, משתנהודה בהעלשוק ת רכוהיע

ציה.גולב רבלת תהליכי טיוהוו
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רי וי עוזנמי
ת*ובטיח
ת(ו)בטיח

ם רישו
ם נדסימה

ם ריכלידוא
רת )אסד

ם(עיסוקי

ניל וי
*רידכלו

ת(ו)בטיח

ת כולש
ת  – רטיופ

*מההש
רה )הסד

(ואכיפה

ודה בהלי ענמ
ניין בב

ת(ו)בטיח

מכת הס
ם ודקיב

ם מכימוס
תבדומעו

ת(ו)בטיח
* 

רעש מזיק 
ת(ו)בטיח

קן ן תעדכו
ם מפעליכ"א ב

ם )כ"א נייחיו
ם(רועת חילש

ודת בע
ער ונ

רה )הסד
(ואכיפה

ריגולטורנטל התת הת להפחרטיה: תוכניורוקבים הומצצ

ם רים מחקרסופ
םמיון תחומגוב

ת ובלם להשתמיחס
ת ונת שוווצבשל ק

רההכשבעסוקה ותב

ב מעקם וריסק
רי גור בחא

תרוהכש

ר:ו היכנס לקישו" אםרים וסקריודה – מחקברוע העגל: "זד בגוהקל
syesurv-nda-studies-tmenyploem-stionctors/populaollemicCnats/Dyrtmenepa/D/he.ilvgo.www

2019

0202

רי וי מחקליו
ת של תוכניו

עסוקהת

ת ועומקצן לוהכו
בביקוש

הנרור הקובם משת עהתמודדו

רופיל ניתוח הפ
רבמששל נפגעי ה

מי ומיקוד תח
ת ועומקצרה להכש

בביקוש

ניית תוכנית ב
ית עסוקתת

ם ת עלהתמודדו
ף ר בשיתובמשה

רדמשת היחידו

מעת ך הטתהלי
ם ם רכיריכישו

רה ת הכשתוכניוב
רדמששל ה

ן ום של הכוניתוית נשת" - תודאטהבתר "עניית אב
*יעסוקתמידע תו

םבירום הקודשים בחייך; צפוי להסתתהלי* ב * בפיתוח

http://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/populations-employment-studies-and-surveys
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עסוקתת
תוכלוסיוא

הלת היחידה:נמ
' יוליה איתןגב

ת וכלוסיואב רבקעסוקה התר שיעולהגדלת פועל ת וכלוסיואעסוקת תהל נִמ
בשוק ת ונהשות וכלוסיוהאשל מן וקידון בשילוידי על תה איכור ולשיפות ונומגו
וכלוסייה הא, רדיתהחוכלוסייה האת ונמנהל נמהשל היעד ת וכלוסיואם עודה. בהע
יופיה, תאיוצאי , תגבלומום עם נשיא, 'רקסיתהצורוזית הד, בדואיתה, ביתרהע

גש דם שהל נמה. ןבסיכום ריעיוצם יחידים ריהו, םנשי, +45ני בה, וחרות וכלוסיוא
בבד בד ה, וגבם הבן ריושהפם נפיבעם מועסקיהן וגיוועל ית תאיכועסוקה תעל 

ק.מן להייטם מיודא כוח אושנמשל בק, למשרכי הוצה לנם מתן מעע

ִ

ִ
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רכזי  מ51
יעסוקתן תוהכו

 מוקדי 148
עסוקהת תתוכניו

ם ב וקידושילו
ב רעסוקה בקת

תונות מגווכלוסיוא

ת וכלוסיואםנשי+45י בנ
יםירעצחהוור

רה בהח
רדיתהח

עסוקה ת
קהייטב

יוצאי 
יופיהתא

ם ריהו
םיחידי

ם ם ענשיא
תגבלויומו

רה בהח
, ביתרהע

בדואית ה
'רקסיתהצו

ן ש"ח 29 מיליו8.8
ת 2019נב בשקצית

ן ש"ח  מיליו97.42
* ת 2020נב בשקצית

ם שהוא תר משוך יומוב 2020 נקצי* ת
.כימשב הקצית

ני ופא
פעולה

רט – סיוע לפ
, ייעוץ ןוהכו

תואנוסד

ציהגיטדי

ת ויונממיו
םריוכישו

ודהב לשוק הע

רי קש
םמעסיקי

ותמשוה

רי קהילהקש

* הנרור הקובם משת עהתמודדו

רץ מ-15 במקופה שם לתייחסים מתניתונ* ה
.רמבעד 30 בספט

 

ת   תוכניום בם חדשי משתתפי25,299
עסוקה הת           

תת חדשוודובם התחילו ע משתתפי  ,2267

ן ות כוללת מגותוכניות בההשתתפו
ה ת הכנואנן סדת כגוועיות מקצפעילויו
, תועיות מקצרוודה, הכשבלע

.רי בסיס ועודכישו

₪
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ן מכו"ט - המה
י משלתמה

רה להכש
גיתולוכנט
הלת היחידה:  נמ

גןרר איפאי' תגב

 שלרתם הכשעל מופקד הף הגוהוא גית ולוכנטרה להכשי משלתמהן מכוה
 תודיוייחת ויוהתמחבוגיה ולוכנהטמי ותחבם מכימוסם איכנוטם נדסאיה

.יותרישודק ולמשרכי הוצוי לה ראנת כדי לתת מע, זאתועדכניו
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תובת מתוקצגיוולוכנת טמכללו

31 
ת מכללו

וכלוסייה אל
הכללית

32 
ת מוסדו

םרדייח

000000,2,72₪ 
ר ובב עוקצת

ש"פת תנת בשרוהכש

000000,12,3₪ 
ר ובב עוקצת

"אשפת תנת בשרוהכש

23 
ת מומג
מוד לי

תראשיו

ת מכללורצית של הריסה אפ
תובמתוקצת הגיוולוכנהט

םודר

םרושליי

רכזמ

ןצפו
11

10

4

6

ת ווצבם לפי קנטיחלוקת הסטודםניך השרואם לנטיר הסטודמספ
וכלוסייההא

2016         2017           2018           2019   

27,940
28,860

29,846

,0877ם  ירבע31,756

,ם,23 יהודי697
םרדי,3 ח689הם מ

7561,3
םנטיסטוד

24.5%

75.5%

 יהודים     ערבים

95%
ת מכללורי הגומב

ודהבם בשוק העבילמשת

66%
מדווע שלמקצם בבדיעו

םריגובכר העלייה בש

586 ₪ 10,
ע של מוצכר מש
-םייתנם )בשריגובה

ת ונראשושלוש ה
ם(מודים הלימסיו

100 ₪ 13,
ע מוצמכר ההש
תר –ה ביווהגב

נדסה וע המקצב
רחיתזא

₪

הנרור הקובם משת עהתמודדו

ת מכללוכלל ה
ם נטיהסטודו

וקרחמידה מרו ללבע

-450 רת כהכש
גל נשי סת ואנשו
וקרחה מראלהו

ם רינביריכת וע
י תווצם לועיימקצ

םמידילה ולתראההו
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ועית רה מקצהכש
ם דופיתוח כוח א

הל היחידה:נמ
רודמן מר ניצמ

 ושינהאן ההורת יציעל ן מואם דאכוח ופיתוח ועית מקצרה הכשר בכיף אג
.ם יחדרט גלי ושל הפראק הישמשם של המשתנים הרכיצני לועי החיומקצהו
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"ם- יהלועמקצרה ליחידת הכש

**םמיום לפי תחמדיפילוח לו

ףם בפיקוח האגריר מוכשמספ
    

    

בקצית
 12,321  54,836 מלש"ח.168 6כ- 2019

ו ן אמומימתוכם ב
הנמדיסבסוד ה

 4,410  28,918 מלש"ח.103 5כ- 2020*
ו ן אמומימתוכם ב
הנמדיסבסוד ה

22
מודנפי ליע

7
רהמסלולי הכש

219104,
תונבחי

152,96
תעודות

 ת ראבל רק לקקב ניכר התקצי2020. תבר במובנ -12ם לנים נכוניתונ* ה
ה.נף השסו

א ופן מלאת בובמתוקצת הרום נעשה על בסיס ההכשמיו** פילוח התח
2019ת שנל

1,103
876 840

754
592 515 436 350 235

ם
בי

ש
ח

מ

ת
נו

כי
מ

ק'
אל

 ו
מל

ש
ח

ול
פ

טי
 ו

וך
ינ

ח

ת
נו

שו

ה
ח

אר
ה

ת
נו

כו
מ

 ו
ת

תכ
מ

ה
יב

סב
 ו

ין
ני

ב

הל
ִמנ

רוענת לועיות מקצרוהכש

62
ר י ספתב

רוענם לועיימקצ

,00010כ-
הנם בשמידילת

15
ר י ספתמתוכם ב

/מפעלמודי בסיסצ

12
מודנפי ליע

הנרור הקובם משת עהתמודדו

י תת הן בבנומידה מקור ללבמע
הן בחלק ר ווענר של ההספ
ם ריגובת לועיומקצת הרומההכש

" םרוקים י"מסלוליה לווש מתובגי
מתן רטיה ורוקבים הומצך צתו

םבדים ולעומעסיקיה לנמע

רת ם יצימוד לשנפי לים לפי עם רכירימעת כישוך הטתהלי
קמשרכי הוצת לנטיוורלות ויותת איכוועיות מקצרוהכש

מידה ת הלביות אפקטינבחי
ם רית סקעומצאת בנומקוה

ת מיקודווצבוק

נגישה מ" הםרת מעסיקימת "זיהק
ת רומידע עדכני על הכש

,  רמהיר ום קצרת רישומאפשו
ן מסלולי ומגו", לרת כפתוחיצ"בל

ם עימוצ, הםמירה הקייההכש
םף מעסיקיבשיתו
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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
 הנקיהתתם והתפתחותם ובטיח, םמשלועל פיקוח ת עומצאבודה בהעבשוק 

 םיתואנם איתנשל תם בטחהושלוש עד לידה בגילי ת הפעוטוות וקוניהתשל 
.מתאתטיפולית מו-וכיתנה חיבושל סבי
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445,2
רד משו לנת פרוגמס

ני ר ראשובקשת אישול
וק הפיקוח חם לאהתב

םת יוונעל מעו

,0002כ- 
םם מוכרית יוונמעו

,00050כ- 
ת רוגמסת ב/וםבדיעו
ם ם יש להנבדק אש

ם פלילירישו

,7003כ- 
םם מוכריניתומשפח

,000116כ-
ת ת ופעוטווקונית
םם מוכרית יוונמעוב

,00018כ-
ת ת ופעוטווקונית
םם מוכריניתומשפחב

,00091כ- סבסוד השהייה של
, תונמעות בת ופעוטווקונית
ת צאם לריהר להומאפשש

ודהבלע

ן ש"ח 350 מיליו
ת 2019נוי בשנביב הקצית

בקצין ש"ח ת190 מיליו
ת 2020נוי בשנביה

 
*

ר 2020 בוקטואר רק בבב הועקצי* הת
וע.ולכן עוד אין צפי ביצ

* נתוני 2020 נכונים לתאריכים 1 בינואר עד 30 בנובמבר 2020.

ה לסבסוד נניתן בשם הכסף שסכו
ת הפעוטות ווקונישהיית הת

(רדי ₪מיליאב)

םם מוכרית יוונרצית של מעוריסה אפ

םודר

םרושליי

רכזמ

ןצפו

2016           2017           2018           2019   

1.05 1.13
1.24 1.29

הנרור הקובם משת עהתמודדו

ת ונמעוה בר התחלואחב אמעק
רו אפשם שויוש מתובגים והיו
ם לכללי אהתת ברוגת מסיחפת

תוריאברד המש

₪

640

062

460

280
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ום חת
םרים זבדיעו

ביארן ל-ברי ל"ד שיעו
ר' מאיה מילגב

 םבדיהעום ותחבית משלתמהודה בבעביל מוועי מקצם רגוהיא ודה בהערוע ז
 וקהחאכיפת חקיקה; ת; ניומדיויית התום: רימישובעה ראבפועלת היא ום ריהז

 מיעלהטכדי ם ריהזם בדיהעות זכויועל ה נהגום מעסיקישל ת רוהפניעת מל
ה.ם זותחמשלה במת הניות מדיא
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ם בדית העות וזכויוובונגשת חוק להף פייסבת דיחפת
tsbor Righers lakororeign Wmissioner of FomThe C

לראם בישרים הזבדית העוא זכויוושנרה בם ההסבקידו

רדמשתר האת דעת ודפי מידע בוום חרסופ

*, 2020לראם בישלירא-ישאם הלבדיסך כל העו

31,052
4,000

76,866

85,000

97,743
םוקיים החבדיפילוח העו

     
  2

1,5
32

  
  

  
  

  
14

,32
7    

5,648                  56,236         

 חקלאות  סיעוד חוקיים   פלסטינים  זרים ללא אשרה**

 מסתננים   משתלמים מומחים    בנין

ן על תונמעט הני 2020, ל-30 ביורה לההגיוכלוסין ות האני רשותום נם הניתונ* ה
טיסטיקה )PCBS( נית לסטרכזית הפלסטימכה הני הלשתווסס על נמב, הםניפלסטי

2019. ת שנל
ם וקיים חרים זבדיו עום אריייל כתראנכנסו לישם שרירה – זא אשם ללרי** ז

מעסיק. ו ההיתר לרה אר שפגו האשחאם לל גרארו בישאנשו

תניור הפמספעלייה ב85% ועבך שתוה בנבלו מעקי %94

ת 2019( נת טופלו בשניו פ065כ-)
ם רה, כנסיהסברכה ו, הדםם משפטייהליכית בוברוסף: מעונב
.םמועסקית לורצאהניין ובעלי על

*ת 2020נת טופלו בשניו1,200 פכ-

ת ניוה לפנמע
ודהבם בערים זבדית עוה על זכויונמומע"י ה

רן ם אין קהבם שבימצבדי סיעוד בנסיה לעום פשלו• ת

וע(ביצנסיה )הלכת הפ

ניין בף הנן בען הפיקדוובחשמל למי גשלורת תב• הע

ופשת לידהרה בחבדת זמל לעומי גשלו• ת

גך חמהלודה בבר עובי עבדי סיעוד ביתם לעושלו• ת

הנרור הקובם משת עהתמודדו

רת גה איחנשל
נגשת בשפה מו

ה בם ומועסקיל
ת נחיורוט הפי
ת וריאברד המש

ת הלולהתנ
ם ם מטופליע

ם סיעודיי
קופת תב
ה; כמו כן נרוהקו

ף ה שוטנניתן מע
. תניולפ

ן תוח זכונשל
ם מועסקיל

ף נם בעניפלסטי
גע וננייה בבה

ת וריאביטוח בל
בת וחלום רבוע
ניק מעסיק להעה

טח ה בשנם לילה
ל; כמו כן ראיש

ף ה שוטנניתן מע
ר , בעיקתניולפ
."תאי חלושנב

בעלי ך כנס לרנע
א ושנניין בע

וכלוסיית א
ם רים הזבדיהעו

ה.נרוהקור במשב

ם ועיבקם מיסכוביעת לקה ומתור ובהצית רולהערסם ופובש גו
 . ף הסיעודנר בעבד זת מעווגבלית לרארטית ישכה פתר ללשמוש
ודשי חם וסכו ,5001של מי -פעחדם סכוגביית על מליץ מה ומתוה

₪ 70של 

ם מישלותת רומסדיהעסוקה התת רושית ונקלתן יקותם קידו
ר בסיעודודה זבמבקש עמ

.11.2020-10ן ל* נכו 

http://www.facebook.com/ForeignWorkersRightsIsrael
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רה ואכיפת הסד
ודה בוקי עח

הל היחידה:נמ
ר דודר מאימ

 תנגההוההעסקה ם קידועל ן מואודה בהעוקי חואכיפת רה ההסדהל נִמ
 ךתו, ואכיפתםודה בהעוקי חשל רתם הסדידי על ם בדיהעות זכויועל רה מיהשו

 העסקהבוך מונכר בשם בדיעום בכללום מוחלשים בדיעועל ה נהגבת התמקדו
 תמודעוהרת להגביחד ם גם בדיועום מעסיקיב רבקפועל הל נִמה, כןכמו . ניתבלק
ודה.בוקי העחם לאהתת בובוהחת וזכויול
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ם הליכיה, בנם בשנבדקים המעסיקיר המספ
*םם ופלילייהליינמ

ם בי אישוכת
םמעסיקינגד 

161

93

ם מיועיצ
ם ע"סכספיי

425,907, 199₪

9565,6 60,2₪ 

תוהתרא

3,283

2161,

השנ

2019

2020

2019

173כר – רה ושמי משומצצ

 ,1541רין – פיטו

2020

979כר – רה ושמי משומצצ

855רין – פיטו

,05812ן – ריוהית בבדו"ת לעוחל

2019 - 4802,2020 - 911

וק רי חם מפת נגד מעסיקיסנקציו
*םם ופלילייהליינם מהליכיב ִ

םודת נשיבע
וקם מכוח חת היתריבקשוה לנמתן מע

 **

מי ותחת ברובחן למתן רישיו
ןניקיוהה ורה, האבטחמיהש

םבדיר עומספתונר רישיומספהשנ

1,380

4601,

500,712

550121,

2019

2020

 ,90010-תר מנית של יורטאי העסקה פבדיקת תנ
הנם בשבדיעו

ת ה להוצאנרור הקובקופת משת לתודיות ייחת 2020 טופלו בקשונ** בש
ם ודשיחם לנים נכוניתונ. המןגבלת בזם מושלוא תופשה ללחן לריוהית בבדועו

.לום אניר בשבוקטוא–רואני

.רבוקטוא ב31ר עד ואנם 1 ביריכיאם לתייחסית 2020 מתנני שתו* נ
ק.משת הכלכלית בם הפעילוומצה, וכן בשל צנרור הקובמשת לרוקשות שת טיפול בבקשובם לטוד-2020 בשל הסטת כוח אתר בם יומוכית האכיפה נהיקפי פעילו

ת הליכיובם בעקבדי,1 עו-070רו לכן ₪ הוחז מיליו15.כ-  
הליתנמהאכיפה ה

ר עד 15 מב1 בספטמ-
רהגיוי סו צ7-ת ווהתרא 1,309 וניתנ2020בר במובנ
לפי את ברועו ביקווצב

ת ונמעו

ם –ת יוונף מעום אגם הפיקוח עותחשיתופי פעולה ב
ת רוגמסני לראשור האי האישותנמידה בבדיקת ע

תרטיופ
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ת וריאבת וובטיח
יתעסוקתת

הל היחידה:נמ
מןרצור חזי שומ

 איושנבת ניומדיהביעת קעל ראי חאית עסוקתהתת וריאבהות ובטיחההל נִמ
 מפקחהוא כן כמו . יתעסוקתהתת ֵהוהגום בדיהעות וריאבודה, בבעת ובטיחה

 אכיפתםעל ראי חואלו אם איושנבם ניהשות ונקהתום וקיהחת וראהום יישועל 
 עלהפיקוח ן גוראוק חמכוח פועל הל נִמהק. משבודה בהעת מומקובכלל 

.1970-ש"לודה, התבת בעובטיחמכוח פקודת ה, ו1954-שי"דודה, התבהע
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ם רפואיים יתרושישל ת ורפאמ23 מכת הס

ת יועסוקתתת רפואיות בדיקווע ביצלם מכימוסה

2019.*-ם 2020ניך השמהלב

ךתהלי* ועוד 10 ב

רכו נעהאכיפה רת להגבת ניומדיהם יישורת גמסב

ת רשויום עף בשיתום מוקדימאכיפה עי צמב22 

רה גהשעל וסף )נם וספינאכיפה מי רגוות מיומקו

(.הלנמעית של הצמבה ִ

היחידה ם עפעולה ף ושיתוניהול ת נמאתמה נח

. לרארת ישטמשת בת כלכליורוחקירצית להא

בעלי של וח דיולם ניומקום יתרושי12 חו ותפ

ת ובטיחההל נמלת רוישים מעסיקיושל ם תפקידי

וי נמינייה, בת פעולוודה, בעת ונואתן: כגום איושנב

.תמולמי השתריכת יודה ועבהלי ענמ

ִ

יתעסוקתה תרפוא

עי אכיפהצמב

ף פעולהת ניהול ושיתונמא

םניום מקויתרופיתוח שי

תרי  א,50012כ-ם , מהת פיקוחודה תחבת עמו מקו0005,6כ-
נייהב

וניתנת שובטיחוי הור צמספברי הפיקוח ור ביקומספעלייה ב

הפיקוח: ת האכיפה וניום מדייישו
נייה בשל תרי באו לניתנרה שגיוי הסור צמספ

םבדיו חיי עוסיכנם שרימות חוליקויי בטיח

תעשייה   בנייה   בנייה

ביקורים צווי בטיחות

תעשייה

8,331

13,035

6,132
7,182

2,500

5,629

2,641
3,572

2019  2020 

2017                          2018                         2019                         2020   

117 187

1,635

3,036
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רת אסד
םעיסוקי

הלת היחידה:נמ
םני' מיכל אבגגב

 ךרוהצת נבבחיעוסק ף האגציה. גולרבעוסק ם עיסוקירת אסדלר בכיף אג
 בחקיקהם איתנביעת לקך רוהצת נבבחיוק, משבם חדשים עיסוקירת אסדל
 םרישועל ן מואף האג, כןכמו . רישויו /אום רישושל ר טמשת תחוע מקצבעלי ל

ודה.בהערוע זראית חאם עליהם רימוסדת ועומקצברישוי ום ועיימקצם נקסיבפ
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ם גירמדק במשם לוספינרישוי הר בעלי המספעלייה ב*םרת עיסוקיאסדגיה חדשה לפיתוח מתודולו
מלם בחשהיוהגב

ועדה, ת כחלופה לוובמוחשמרישוי הת הונמוץ בחיאי
ם גירמדרישוי בר בעלי המספמטית ברביל לעלייה דהו

ק משרו לרשוחם שהיוהגב

 גיה החדשה -מתודולווע בך מקצררת מעאסדמה לגדו
ר:ויוג אומיזר ורות קירכורשה מעמו

/sureenessionalLic/Proftmenyplo/Em.ilvgo.molsa.tmenyploemttps://h
fdpond_ria.c-airts/cumenoers/Dppaposition_nd_Studies_a

ת נרכה בשה נענרוב הקו. עקתונה שלוש בחינראשורכו לת 2019 נענ* בש
.בדת בלחה אנ2020 בחי

.RIA-בכללי הת וונרות בעקבגיה מתחשמתודול* ה

ם נדסימה
םריכלידוא

ודקי בםריבקםאימלחש
רשכ

ףאגם בריוסדמאת הועומקצה

104

40
12 6 10 7

129
101
132

300

212

104

135

76

182

2016 2017 2018 2019 2020

350
300
250
200
150
100
50
0

טכנאיםהנדסאים מהנדסים

רשה מו
ת נגישו

ת רוהשי
"סמתוו

ם נדסאיה
ם איכנוט

םמכימוס

ה
ק

קי
תהליך הח

ה האסדרה
תוו

 מ
ש

בו
גי

בחינת הצורך
1. הגדרת הבעיה

2. ניתוח מאפייני  
    הענף בישראל
3. סקירה בין-   

    לאומית

5. עקרונות 
    האסדרה

6. שלבי התארגנות   
    המשק

7. מנגנוני אכיפה

9.  פרסום תזכיר   
     חוק להערות   

     הציבור
10. תיקוף הדוח  

     מחדש
11. חקיקה 8. השפעת 

    האסדרה על 
    המשק בהיבטים 

    כלכליים

4. הערכת  
    פוטנציאל 

    הנזק

12. יידוע הציבור

13. ניהול פנקס  
     מקצועי

הנרור הקובם משת עהתמודדו

ת  ונם בחיקיו
רת גרישוי בש

ה – נרוקו
ת ונבחיה
ות מאותמ

ת התו רישודל
ת נחיוהגול והס
.תוריאברד המש

נדסה הת בוהתמח
ת – ריכלודאבו

ם רימדום במתמחיל
ם הרשת בנדש

ת וקופת התמחת
ן רישיובלת הם קלש

קופת הוכרה ת
"ת עד שלושה חל
ר גם בסודשיח
ר גבסן וראשוה

.ניהש

ת הטיפול בבקשו
ם רישול

ם נקסיבפ
ם ועיימקצה

מטי וטוך אהליב
. גילך כרמשנ
ר גך הסמהלב
רו ושן אראשוה
מטי וטוך אהליב

.ת597 בקשוכ-

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/
https://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Studies_and_position_papers/Documents/air-cond_ria.pdf
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יחסי 
ודה בע
ראשית ה הנמומה

ודה: בעל יחסי ע
רנברבקה ו"ד רעו

 וציבהקירטי הפבשוק ודה בעסכסוכי ב יישועל ה נמואודה בעליחסי היחידה 
 ודהבעסכסוכי ב יישווק חמכוח פועלת היחידה . תרורובור גישות עומצאב

 וקיחת ודואעל רה הסבמי רסופעל ראית חאהיחידה כך על וסף נ. 7195-שי"זהת
ה.ברחוי הום וצוצייבם קיודה, הסכמיבע
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םוקי ח2היחידה פועלת מכוח 

ב וק יישוח
ודהבסכסוכי ע

םוק הסכמיח
םוצייבקי

ק משבודה בהעסכסוכי ר מספהנטופלו בשת שניור הפמספ
, תרורובבהיחידה ידי על טופלו ש

רץבי הארחך בויותר וגישו  0105,   2019 

  691  2019  601    2020

 241    2020  מוקדת בשל ביטול הניור הפמספרידה ב* י  
ת"מוקד "כל זכות לניורת הפבהערצי והא

. תובשם שבדיר העוביתה כפול מספמי השר ימספייחס לודה מתבמי הער י* מספ
.רמב-30 בספטם לנית 2020 נכונם לשניתונ** ה

הנמו בשרשנם שוצייבם קיר הסכמימספ

הברחו הצם שהפכו להסכמי

415   2019 

2019

ם שלואי תניין תנו בעצ
רו ר נעדם אשבדיכר לעוש

ב מצב הודתם עקבמע
ניוביטחה

ם מיף היהלונו בעצ

2020

ם ליים סוציאבדיו לעוצ
ם לפי מועסקיה

הנמדית של הרויוקשהת

 337    2020

הנרור הקובם משת עהתמודדו

רה ת ההסבברחה
ודה בא יחסי עושנב

ף ת שיתועומצאב
תר ם אפעולה ע

ם רסות" לפ"כל זכו
ני מידע עדכו
.םתפימשו

ם רסופ
דפי מידע 

ת לואוש
.ותבושות

ת השתתפו
ים רינבווב

רית בבע
בית רבעו

ה נכמע
ר.ויבצל

תביתות שובק בעקמשאבדו לודה שבמי הער ימספ

שנה**

700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

0
2020201920182017

672,842

144,130
110,422

250,000

ה*
וד

עב
ה

מי 
ר י

פ
ס

מ
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ן ויות שוובצינ
ת ויונמהזד
ודהבבע

רצית: ה אבצינ
האם כברי"ד מעו

 ודה.בהעבשוק האפליה ר גומיון ויוהשומעת הטשל ם תהליכיבילה מות ובצינה
 רחיתזהאמה רבן ויוהשוחקיקת של אכיפה במטפלת ת ובצינהלכך ם אהתב

ודה.בת בעויונמן הזדויות של שוויוראת המורונמת הנופועלת להפ
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2020

2019
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מרץאפרילמאייוני

65 70

יולי אוגוסט

82

34

47

94

69

115

96 98

61

86

2019 2020

עלייה במספר הפניות לנציבות בתקופת הקורונה

ם שהיחידה הייתה ם משפטייהליכיטופלור שובת ציניור פמספ
*םהת בברמעו

ת אנגשת מידע ולהעלת להורצאה
ריתובת הצימודעוה

/םמעסיקיף מידע מאיסות לבקשו
ררוב בימכת

078573

30

99211*36

40

202020202020

201920192019

* נתוני שנת 2020 מעודכנים עד 31 באוקטובר.

משפטי הך להליצד היא ת ובצינהם הבשם הליכי* 
. מד ידיד בית הדיןמעה בבייצו התא

ה.נרווטלו בשל הקו/בות נדחובת רורצא* ה

ןריוהי

21%

גיל

10%

ם מקו
םרימגו

8%

/מין
 רמגד

8%

    
וםאל

5%

אי אפלייה בגיןושנת בניוב הפרו

נייןבעלי עם וף מעסיקין בשיתוויומעת שות להט תוכניו8

ןוה – מדד הגיונרסם מדי שמתפרכזי הדוח מ 1

ר מגזברטי ור הפמגזם ברכזיינפי כלכלה מ ע22ג רמדד מדה• 
כרת שניוויוג ושווני ייצרי לפי ציוובהצי

( 18-64ודה )באי העוכלוסייה בגילת אווצב ק5ג של רודי• 
, יוצאי םביר, עםודה: נשיבמדת מיעוט בכוח העת בעומצאנה
ני +45בם ורדייופיה, חתא

 1
רסם מדי מתפי התנדוח ש

ף 18ט ם לסעיאהתה, בנש
ת ויונמן הזדויווק שובח
19, -88מ"חשודה התבבע
ת ווודת צבת עג אמציה
ןויות השוובצינ
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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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רצית של ריסה אפ
םניימפעלי האב החיו

םודר

םרושליי

רכזמ

ןצפו
1681,

5001,

695

412

ת של מפקחי היחידה וננת כורוביקו
םניים חיומפעליב

ם מפעליק לכלל התרום מדכוח א
םרועת חים בשנייהחיו

2018          2019           2020

1,232

335,524

1,452

354,464

1,930

389,991

מפעלי אב 
ןמורו איבעוץ שר מגויסי חמספוספונם שחדשי

"כ מפעלי סה
םמיאב קיי

ף היקם במגויסי,1 60405
יםימ,4 119של 

 ף שלהיקם במגויסי181 
יםימ559 

9643,
342

20192019

20202020

42
רדי משת ות ייעודיורשויו

ם על משלה מופקדימ
ני ק החיומשת הרכוהיע
םרועת חילש

ה נת בשמופעלות שודקות בועדו
דית של ה השלנקית התת אבעוהקו

נימפעל חיום ברום בחידכוח א

תועדור הומספ השנ

412 2019

223 2020

ם ריכיאם לתייחסית 2020 מתנני שתו* נ
.רמב בדצ24ר עד ואנ1 בי

2018             2019             2020

ה נמתן מע
ר גבמתו

ת ת בקשוומאל
רדי של מש

ר אשמשלה למ
ם מפעלי

ם נייחיו
ם מפעליו

ם יתרומתן שיל
ם מייקיו

םחדשי

ת תפושו
ם נפיניית עבב

ם רשימוה
וד בך ולעמשילה

ת ונקעל פי ת
ם רועת חילש

ם ף עבשיתו
ם רות חירשו

מטה , המיתואל
ן וביטחל

, פיקוד מיואל
רדי משף ורהעו

משלהמ

ף פעולה שיתו
רד ם משע
ת וריאבה

ניית כחלק מב
ל ציאנפוט

םדר כוח אותגב
ת ועומקצב

הסיעוד 
הרפואהו
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ודה ברוע העז
ה וחרוודה, הברד העמש

ם יירתבם החיתרוהשיו

 הדס פוקסרכת ראשית:עו
, םבין טו, נילי בריאב: עידן אםביתכו
, קיוצבת לו, רעוףולתם ו, רורוטריה במו

ר ניצני ש, רו, הדס פוקסןרואיפעת סיט

םרושלי | י7ל ראנק יש' ברח
-molsaborts/lartmenepad//he.ilvgo.www

http://www.gov.il/he/departments/labor-molsa



