כלי תעסוקה
לתמיכה בתעסוקת אוכלוסיות ייחודיות
כנס "על הגלוי והנסתר בגיוון בתעסוקה"

מיכל צוק  -הממונה על התעסוקה ומשנה למנכ"ל
משרד הכלכלה

שיעור ההשתתפות ושיעור האבטלה
בקרב האוכלוסייה בגיל העבודה ()+15
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שיעורי תעסוקה2013 ,
בחלוקה לפי קבוצות אוכלוסייה ,גילאי 25-64
בשנים האחרונות ,חל שיפור ניכר בתעסוקה .עם זאת ,ישנם פערים
משמעותיים בין קבוצות האוכלוסייה השונות.
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ממונה על התעסוקה  -תחומי פעילות עיקריים
•

•
•
•

•

תעסוקה של אוכלוסיות ייחודיות
 מיעוטים ,אנשים עם מוגבלות ,חרדים
 הורים יחידים ,יוצאי אתיופיה
פיתוח כוח אדם
 האגף להכשרה מקצועית -מבוגרים ,חניכות ונוער והכשרה טכנולוגית
שילוב אימהות בשוק העבודה
 מעונות יום ,משפחתונים וצהרונים
זכויות עובדים
 מנהל הסדרה ואכיפה של חוקי עבודה
מסלול תעסוקה

 21מרכזי הכוון תעסוקתי "ריאן"
 "One Stop Shop" לבלתי מועסקים
הנמצאים מחוץ לעולם העבודה.
 מספקים שירותי הכוונה ויעוץ תעסוקתי,
הכשרה מקצועית ,הכוונה להשלמת
השכלה ולהשכלה גבוהה ,הכנה לעולם
העבודה ,קשרי מעסיקים ,השמה הולמת
וליווי לאורך זמן.
קורס  QAבמרכז באום אל פחם

עד כה הוקמו  15מרכזי הכוון תעסוקתי
בשנת  2013שירתו המרכזים הקיימים כ  6,000פונים והשימו בעבודה 3,100
עד סוף שנת  2014צפויים לפעול כל  21המרכזים
בשיתוף עם ג'וינט ישראל ובהפעלת חברת 'אלפנאר'

מרכזי הכוון תעסוקתי למיעוטים  -דרום
בדואים דרום
 .1שגב שלום – פתוח
 .2חורה – פתוח
 .3רהט – פתוח
 .4ערערה – פתוח
 .5לקייה – פתוח
 .6תל שבע – פתוח
 .7כסייפה – יוקם באמצע 2014
 .8מ.א .נווה מדבר – בהקמה
 .9מ.א .אל קאסום – בהקמה

מרכזי הכוון תעסוקתי למיעוטים  -צפון

ערבים ודרוזים (משולש+צפון)
 .1טירה (טייבה ,כפר קאסם ,גלג'וליה וקלנסווה) – פתוח
 .2אום אל פחם (כפר קרע ,ערערה ויישובי מעלה עירון) -פתוח
 .3סכנין (עראבה ,דיר חנא ,שעב ,כאוכב) -פתוח
 .4תמרה (כאבול ,שפרעם ,אבעלין) -פתוח
 .5דליית אל כרמל – עוספייא –פתוח
 .6נצרת – יוקם באמצע 2014
דרוזים-צ'רקסים
 .1ירכא ,ג'וליס ואבו סנאן – פתוח
 .2ראמה ,בית ג'אן ,סאג'ור ,עין אל אסד ,כפר כמא ,ריחאנייה – פתוח
 .3כסרא-סמיע ,חורפיש ,יאנוח-ג'ת ופקיעין .קטן פתוח
בדואים צפון
 .1ביר אלמכסור ,טובא זנגרייה ,ערב אלנעים ,דמידה ,כמאנה ,חוסיניה,
סלאמה ,ראס אלעין .פתוח
 .2סואעד חמירה ,אבטין ,ח'ואלד ,ערב אלעראמשה ,מנשית זבדה,
ראס עלי – מתקצבים רק פעילות למעברים בעמק
 .3בית זרזיר ,בסמת טבעון ,כעביה טבאש-חג'אג'רה – פתוח
 .4בועינה נוג'ידאת ,שבלי אום אלג'נם ,ואדי אלחמאם ,רומת אלהיב,
עוזיר ורומאנה – בהקמה מתקדמת יפתח באמצע 2014

כלי סיוע -תעסוקת אנשים עם מוגבלות
• השתתפות במימון התאמות -על פי התקנות והכללים ולכל היותר  ₪ 19,000לעובד.
• אבחוני שכר מינימום מותאם -בכפוף להגשת בקשה על ידי העובד.

• מרכזי תמיכה למעסיקים  3 -מרכזי תמיכה (צפון ,מרכז דרום) -המרכזים מסייעים
בגיוס ומיצוי זכויות מול הכלכלה בנוגע להעסקת אנשים עם מוגבלות.

תשתיות תעסוקה –
מגזר חרדי
הבשלה מלאה
 14מרכזים
כ –  14,000פונים חדשים מדי שנה

מרכזי הלכה ומעשה
חיפה
פתח תקווה
מודיעין עילית
אשדוד ( +שלוחה בב"ש)
קידום תעסוקת גברים
חרדים צעירים שקיבלו
פטור משירות או שסיימו
שירות צבאי/אזרחי

אתר
אינטרנט

מוקד מידע
טלפוני

תכנית מפתח מורחבת
צפת
חיפה
אלעד
ביתר עילית
בית שמש
אשדוד
מודיעין עילית
נגב צפוני

הורים יחידים
•

סל שעות גמיש -תכנית לסיוע במימון מסגרות לא פורמאליות לילדים למשפחות חד
הוריות (קייטנות ,חוגים ,שמרטפות ,צהרונים לא מוכרים).

תכניות מתוכננות  /בפיתוח
• תכנית סטרייב  2014 -בארבעה ישובים ( 3.5מלש"ח)
• בחינת הגדרות והנגשת השירותים

יוצאי אתיופיה  -שיעורי תעסוקה גבוהים ושכר נמוך
• תכנית ממשלתית – ב  2014-יחלו בהקמת  9מרכזי הכוון שיפעלו על בסיס תשתיות קיימות .צפי
ההשתתפות מוערך בכ  4,000איש בתקופה של  4שנים.
• תכנית עם עמותת 'עולים ביחד' – השמה של יוצאי אתיופיה אקדמיים במקצועות ההולמים את
השכלתם וכישוריהם.

מסלולי הכשרה מקצועית למבוגרים

הכשרה
כללית

כיתה
במפעל

הכשרה
פנים
מפעלית

שוברים

שוברים להכשרה מקצועית
מימון שכ"ל אישי לתלמידים זכאים מאוכלוסיות יעד למימוש אישי לפי בחירת התלמיד
מענק השמה לסטודנט שהחל לעבוד במקצוע בו הוכשר
פריסה ארצית רחבה ומגוונת של מוסדות מאושרים למימוש השובר
תמיכה מוגדלת לאוכלוסיות ייחודיות
http://economy-shovarim.co.il/

 -OJTהכשרה פנים מפעלית
המסלול מיועד להכשרת עובדים ישראלים תוך כדי עבודה ,בענפי התעשייה
והשירותים
השתתפות המשרד בסך  ₪ 2,000לחודש לעובד לתקופת ההכשרה ועד  3חודשים

השתתפות המשרד בסך  ₪ 3,000לחודש למימון חונך לליווי בתקופת ההכשרה

התחייבות המעסיק להעסקת העובדים במשך  12חודשים לאחר סיום ההכשרה
תמיכה מוגדלת לאוכלוסיות ייחודיות

כיתה במפעל
המסלול מיועד למעסיקים הפונים בבקשה לפתיחת כיתה להכשרת
עובדים בהתאם לצרכי החברה
התוכנית כוללת הכשרה עיונית ומעשית ,כאשר החלק העיוני יכול
להתבצע במוסד הכשרה (בהתאם לאישור המשרד את המוסד)

התחייבות המעסיק לקליטה בעבודה במשרה מלאה ,של רוב בוגרי
ההכשרה לתקופה שלא תפחת משנה

הכשרה כללית

ליווי של מעטפת תומכת בשלבי הלימודים
באמצעות מרכזי ההכוון או תכניות מסלול
סיוע במציאת עבודה ע"י מרכזי ההכוון

מה"ט -הכשרת הנדסאים וטכנאים

מלגות ללימודי מכינה והנדסאות

התאמת תנאי לימודים לאוכלוסיות
ייחודיות

הכשרות נוער
בתי ספר מקצועיים המפוזרים בארץ ובהם כ13,000-
תלמידים ומותאמים לצרכי אוכלוסיות ייחודיות
מקצועות ההכשרה מותאמים לצרכי אוכלוסיות ייחודיות -
מכונאות רכב ,חשמל ,עיבוד שבבי ממוחשב ,מחשבים,
טכנולוגיות עץִ ,מנהלנות ,פאנות ועוד.

האגף למעונות יום
מטרה -מענה למשפחות עובדות לצורך במסגרת לטיפול בילד ,בעלות נמוכה
ובפיקוח המדינה.
כרבע מילדי בגיל לידה עד  3בישראל נמצאים במסגרות תחת פיקוח משרד
הכלכלה וקיים ביקוש רב לפתרונות מסובסדים ומפוקחים לילדים בגיל הרך

• סבסוד ילדי הורים עובדים :הטבה בסבסוד מסגרות לילדים לנשים ערביות
העובדות בחלקיות משרה בלבד ( 24שעות עבודה שבועיות בלבד לעומת 36
שעות הנדרשות מכלל האוכלוסייה).
• בינוי מעונות יום :הקצאת משאבים לטובת בינוי ושיפוץ מעונות יום
• עידוד תעסוקת שני הורים  -החלה בתשע"ה

הסדרה ואכיפה
יישום החוק להגברת האכיפה
•

אכיפה מנהלית
 ב ,2013-נפתחו כ 2,350 -תיקי חקירה (פי  2לעומת )2011 הוטלו  225עיצומים כספיים בסך של כ  17מלש"ח.• אחריות מזמין שירותים (ניקיון ,שמירה והסעדה).
• תוספת של  120משרות

יעדי אכיפה לשנת  - 2014המשך הדגש על עובדים בשכר נמוך
•

 3,400תיקי חקירה ,מתוכם  620תיקי זרים

ערוצים לפנייה ותלונה בנוגע לפגיעה בחוקי עבודה
כתובת מייל report.achifa@economy.gov.il :
פקס 03-6828690 :טלמסר –  1800-354-354טלפון 03-7347839/49/50
פרטי המתלונן נשמרים במשרד וניתן גם להגיש תלונה אנונימית.

מסלול תעסוקה
• סבסוד שכר למעסיקים המגדילים את מספר העובדים
המשתייכים לאוכלוסיות ייחודיות :ערבים ,חרדים ואנשים עם
מוגבלות.
• הסבסוד ניתן בכל רחבי הארץ בתחומים מגוונים.
• החלוקה הינה בהקצאה תחרותית.

תודה רבה!
חפשו אותנו
"עולם העבודה -
משרד הכלכלה ,הממונה על התעסוקה"

