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שילוב וקידום בתעסוקה:
מה נעשה? מה צריך להיעשות?

רינה לאור

תעסוקה בישראל: עיקרי הבעיות והניסיונות לפתרונן

חלקית. בו אומשתתפים העבודה בשוק אינםמשתתפים אנשים של במיוחד רב בישראלמספר
בתחילתשנותהאלפייםהוערךשכ-750,000אישאינםמחפשיםעבודהכלל,ועלכןאינםנמנים
החרדית באוכלוסייה בעיקר מדובר עבודה.1 כדורשי העבודה בלשכת הנרשמים המובטלים עם
אחרות אוכלוסיות גם אך ערביות, ונשים חרדים גברים על בדגש הערבית, ובאוכלוסייה
את ההולמת בתעסוקה מועסקים שאינם או כלל מועסקים אינם מוגבלויות עם אנשים כגון
המבטיחות מלאות במשרות או קבועות בתעסוקות מועסקים אינם רבים צעירים כישוריהם.
אתהמשךהתפתחותהקריירהשלהם,עוליםאינםמועסקיםבעבודותהמפרנסותאתמשפחתם

במידתהצורך.
חלקםשלהאנשיםבישראלשלאהיומועסקיםהיהגבוהיחסיתבהשוואהלמדינותמערביות
אחרות,והמגמההייתהמדאיגה,שכןבעשוריםהאחרוניםחלהירידהבתעסוקתגברים)ועלייה
בישראל גברים תעסוקת שיעורי ב-1970 בהשכלתן(. לעלייה בעיקר המיוחסת נשים, בתעסוקת
בגילאיהעבודההעיקריים)54-35(עמדועל90אחוז,ואילובשנת2010שיעורהגבריםהמועסקים
העבודה. בפריון וגם הכלכלית בצמיחה פוגעת העבודה בשוק ירידהבהשתתפות 2 אחוז. 82 היה
כמו-כןישקשרהדוקביןאי-השתתפותבשוקהעבודהלביןעוניוהתרחבותהפעריםהכלכליים

החברתיים,במיליםאחרות–ביןאי-השתתפותבשוקהעבודהלאי-שוויון.

רינהלאורהיאראשתחוםפיתוחידעוהדרכהבג'וינט-תבת.תבתהיאשותפותביןממשלתישראלוג'וינטישראל,
שנועדהלפתחתוכניותניסוישמטרתןלסייעלנשיםולגבריםלהשתלבבתעסוקהולהתפרנסבכבוד.

הכהן,רוני,תכניתעבודה2012-2014,ג'וינטתבת. 1
החברתית המדיניות לחקר טאוב מרכז 2012-2011. ומדיניות, כלכלה חברה, המדינה: מצב דוח דן, בן–דוד, 2

בישראל.

מבט כללי
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העבודה גילאי של העבודה בכוח ההשתתפות שיעור וכיום זו, במגמה שיפור חל בינתיים
מייחסים אתהתמורה ה-OECD.3 מדינות של גבוהמהממוצע 78.7, על עומד )64-25( העיקריים
לשינויבצורתהמדידהוגםלעלייהברמתההשכלה.עםזאת,עדייןשיעורהשתתפותןשלקבוצות

האוכלוסייההנזכרותלעיל,גבריםחרדים,נשיםערביותואנשיםעםמוגבלויות,נמוך.
מגמותאלההתרחשוגםבמדינותאחרות,ועלכןבמדינותרבותהוחלבמדיניותפעילהלעידוד
התעסוקה.4גםבישראלננקטוצעדיםשוניםכגוןצמצוםקצבאותבתחילתשנותהאלפיים,חוק
2003.הוחלגםב-2004בניסוי'ִמְרווחהלעבודה',הלאהיא'תוכניתויסקונסין' ההסדריםבשנת
או,בשמותיההרשמיים,'אורותלתעסוקה','מהל"ב'.תוכניתזוהייתהמיועדתלמקבליהבטחת
ידי 'מרווחהלעבודה'לכלהמדינהלאאושרהעל הכנסה.הצעתהממשלהלהרחיבאתהפיילוט
עיצוב את משמעותי באופן לשפר ה-OECD להמלצות בניגוד ב-2010, נסגרה והתוכנית הכנסת

התוכניתואתאופןיישומה,אךלאלבטלה.
אפקטיוויים מודלים לפתח מנת על הוקמה זו תבת. של הקמתה על ב-2005 הוחלט כמו-כן
שיוכלו מנת על התעסוקה, לשוק מחוץ הנמצאות אוכלוסיות של בתעסוקה מרצון לשילוב

להתפרנסבכבוד.

הצטרפות ישראל ל-OECD )ארגון לשיתוף פעולה כלכלי) והשלכותיה

מועצת ידי על התבקשה היא כלכלי, פעולה לשיתוף לארגון ישראל את לצרף מההחלטה כחלק
שנתיים כעבור חברתית ומדיניות תעסוקה בנושא התקדמותה על המעיד דוח להגיש הארגון
והמדיניות התעסוקה בנושא המלצות עשרה שש לישראל מסר הארגון ב-2010. מההצטרפות

החברתית.
מדיניות אחראית מינוי על ההחלטה הייתה התעסוקה מדיניות בהתפתחות נוסף שלב
תעסוקהבישראל,היושבתבמשרדהכלכלה.כמוכןנקבעויעדימדיניותמספרייםלשניםהבאות,

2010שעוגנובהחלטתממשלה. 2020–אלההיוהמלצותדוחועדתאקשטייןבשנת לקראת
ועדת בהקמת היתר בין הממשלה, מדיניות על השפיעה 2011 קיץ של החברתית המחאה
ערבים לתעסוקת ייחודיים תקציבים להקצות הומלץ מ-2011 זו ועדה של בדוח טרכטנברג.
וחרדים.כידוע,שיעוריהתעסוקהואףשיעוריהעוניבקרבאוכלוסיותאלהגבוהיםבמיוחד,מצב

שישלוהשפעותחברתיותמעברלהשלכותהכלכליות.
עלרקעזהומתוךהחלטהעלפיתוחכלכליבחברההערבית,קיבלההממשלהב-2011-2010
והצ'רקסית הדרוזית הערבית, בחברה תעסוקה מרכזי ואחד עשרים להקים החלטות סדרת
בהשקעהשלכ-200מיליוןשקלבמשךחמששנים.מדוברבמרכזיםשיעניקוסלשירותיםהכולל

2012,בפרקעלשוקהעבודה. דו"חבנקישראל 3
Active Labour Market Policy- ALMPs  4
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וליצירת מעסיקים קשרי לפיתוח העבודה, בעולם להשתלבות ויסייעו מקצוע לבחירת ייעוץ
תבת של ניסיונם על מתבססת התוכנית מאפייניהם. לבין המשתתפים צורכי בין התאמות

ושותפיהבפיתוחתוכניותהתשתיתבמדינהבכללובחברההערביתבפרט.
בתגובהלבקשתה-OECD,הגישהישראלדוחמפורטב-2012.הדוחמונהאתצעדיהמדיניות
התעסוקה בנושא אליו ישראל הצטרפות לפני הארגון שנתן ההמלצות ל-16 בהיענות שננקטו

והמדיניותהחברתית)2010,OECD(.
מסתברשהממשלהעשתהאמנםפעולותרבותלעידודהתעסוקה,והושגוהישגיםכגוןעלייה
הפעילויות שהיקף אלא חרדים, גברים ושל ערביות נשים של בתעסוקה ההשתתפות בשיעור
שנעשועדכהקטןביחסלממדיהמשימה.לדוגמה:עומסהעבודה)LoadCase(שלאישהמקצוע
בשירותיהתעסוקההציבוריים,הנובעמהיחסהמספריבינולביןמספרהפוניםשבהםהואאמור
להציע יכולים המקצוע אנשי לכך, בנוסף בינלאומיים. סטנדרטים לפי מאוד גבוה נותר לטפל,

הכשרהמקצועיתרקלמספרקטןשלמחפשיעבודה.
זו חברתית. ומדיניות העבודה שוק בנושא ועקבית יעילה ברורה, אסטרטגיה נדרשת כן על
תעסוקה עידוד אזורי, ופיתוח מקצועית הכשרה בהשכלה, רבים:השקעה צעדים לכלול צריכה
לקבוצותמיעוט,המשךהגברתהאכיפהשלתנאיעבודהותשלוםשכרמינימום,הגברתההטבות
בנושא לאומית אסטרטגיה פיתוח לכול: ומעל זרים, לעובדים המכסות הפחתת לעובדים,
הפוטנציאל אך נוספת, ציבורית השקעה תדרוש כזאת מורכבת באסטרטגיה השקעה תעסוקה.

להחזר,במונחיםשלשיפורתחזיותהצמיחהולכידותחברתית,הוארב.5

תעסוקה ואי שוויון

בעייתהתעסוקהבמדינתישראלחמורהבמיוחד,היותשנמצאקשרהדוקביןאישילובבתעסוקה
לביןעוניואישוויון.במשקיביתשאיןבהםעובדיםתחולתהעוניהיא40%,בעודשבמשקיבית
25.9אחוז.אמנםתחולתהעוניבקרבמשקיביתבעלישני שבהםישמפרנסאחדהיאעומדתעל
מפרנסיםהיארק4.6אחוז,אבלשיעורזהעולהבהתמדהמאז2003,שנהשבהעמדעל2.6אחוז.
בניהזוג נמצאשב-10.2אחוזמהןשני כעניות, נבחןאתמצבןשלהמשפחותהמוגדרות גםאם
זאת, לציין,עם יש עלוללהפריךאתהטענהשתעסוקהמחלצתבהכרחמעוני. זה נתון עובדים.
שהנטייהלעבודבמשרותחלקיותולאמתגמלות,המאפיינתאתאוכלוסיותהיעדשלתבת,היא

גורםבולטלעוני.6
13 סביב היה העוני שיעור ה-80 בשנות ואם וגדלה, הולכת בישראל השוויון אי מגמת
ושליש א-סימטרית, היא השכר התפלגות עניים. אחוז כ-20 בישראל יש שכיום הרי אחוזים,

סקירהלאחרהצטרפותהשלישראלל-OECD,התפתחויותאחרונות,התקדמותבשוקהעבודהומדיניותחברתית 5
.2012 26-25באוקטובר בישראל

.)2011 2012)הנתוניםמתייחסיםלשנת דו"חבנקישראל 6
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הנמוכים התעסוקה ושיעורי העוני המינימום. שכר סביב נע מקבלים שאנשים מהמשכורות
מתרכזיםבאוכלוסיותהערביתוהחרדית,ואוכלוסיותאלהגדלותבהתמדה.אצלעוליאתיופיה,

גםנשיםוגםגבריםמועסקיםבשיעורגבוה,אךשכרםנמוך.

תעסוקה והשכלה

ישקשרהדוקביןהשכלהלביןתעסוקה,בפרטבמשקהמודרני,שבוהביקושלעובדיםמשכילים
ומיומניםגובר,ואילוהביקושלעובדיםפחותמשכיליםובלתימיומניםפוחת.אחוזהמועסקים
שונהמאודעלפירמתההשכלה,וזהאחדההסבריםגםלעלייהבשיעורהתעסוקהשלנשים.כמו-
כןככלשעולהגילהעובדישיותרסיכוישימשיךבעבודתו,אםרמתהשכלתוגבוהה.עםזאת,יש
לבין בדיקתההתאמהשביןההשכלה לבחוןאתהסוגיהשלהקשרשביןתעסוקהלהשכלהתוך
דרישותשוקהעבודההמודרני.השכלהגבוההלכשעצמהאינהמבטיחהשילובבתעסוקה.כמו-כן
ישחסמיםהקשוריםלרקעהתרבותישלהאוכלוסיותהשונות,הןבנגישותלהשכלהוהןבשילוב

בתעסוקהובקידוםבה.
בנוסףלכך,לעולםלאיהיוכלהעובדיםבעליהשכלהגבוהה,והיותשחסריההשכלההגבוהה
יתקשויותרויותרלהצליחבשוקהעבודה,ישלמצואדרכיםלאפשרגםלהםלהתפרנסבכבוד.

תעסוקה וקידום 

שיעורמקבליהשכרהנמוךבישראלמצריךחשיבהעלקידוםבשוקהעבודהלאורךשנותהפעילות,
מעוני ולהיחלץ להתקדם מצליחות שאינן העבודה בשוק נוספות אוכלוסיות של שילוב אחרת
יביא כזה מצב התעסוקה. מדיניות בעוכרי להיות ועלול העניים העובדים מספר את יגדיל רק
באפשרויותהקידום 'כפירה' להתעורר ועלולה מעוני, להוצאה המנוף אינה למסקנהשתעסוקה

שטמונותבהשתלבותבעבודה.
שהעשירונים מלמדים בישראל )מוביליות( ניעות על מחקרים שכן חמורה, בישראל הבעיה
הנמוכיםאינםמתקדמים.כשלישמהעובדיםמשתכריםבסביבותשכרהמינימום;שיעורםהוא
פישנייםמאשרבארצותהמערב.ממדיהעוניבקרבהערביםוהחרדיםגבוהים,למרותששיעורי
התעסוקהבקרבםגדליםעקבשכרםהנמוךוהילודההגבוההבִקרבם.כךגדלגםב-2011השיעור
הכללישלהענייםבישראלבקרבאוכלוסייתהעובדים.7הדברחמורבמיוחדלגביצעירים,שרבים
גםבעולםהסתברשלמרותהצלחותמוכחות מהםמועסקיםבעבודותשאיןבהןאופקלקידום.
שלתוכניותרבותהמתמקדותבשילובבתעסוקה,רובהתכניותשלקידוםבתעסוקהלאהצליחו.8
ולכןחסר דיו.איןתוכניותרבותהמתמקדותבקידום, הידעהעולמיבתחוםעדייןאינומבוסס

מידעהנוגעלאסטרטגיותקידוםשהוכיחועצמןכמועילות.

.2012 2010,וכןדוחבנקישראל סקירהשנתיתהמוסדלביטוחלאומי, 7
ג'וינט ספרות. סקירת מהעולם, וניסיון מודלים תעסוקה: בתכניות וקידום התמדה – רונה ומשיח, גל זוהר, 8

.2010 תבת,
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דרכי פעולה בתבת

אוכלוסיות והצלחות

ישראל, וג'וינט ישראל ממשלת בין כשותפות תבת את ב-2005 הקימה ישראל ממשלת כאמור,
ולהתפרנס בתעסוקה להשתלב ולגברים לנשים לסייע ונועדה הכלכלה משרד שמקדם שותפות

בכבוד.
הוגדרוחמשאוכלוסיות-יעדשתבתמתמקדתבהן:צעיריםמודרים–בגילאים34-22,שאינם
לומדיםואינםעובדים;עולים–בעיקרמארצותאתיופיה,קווקזובוכרה;ערבים–כוללבדואים
ודרוזים,בדגשמיוחדעלתעסוקתנשים;חרדים–נשיםוגבריםהמחפשיםאפשרויותמקצועיות
שניתן – מוגבלויות עם אנשים החרדי; החיים אורח על שמירה תוך בכבוד, להתפרנס מנת על
לשלבםבמסגרותתעסוקהשונות,החלממסגרותייחודיותוכלהבשילובםבשוקהפתוח.כמו-כן
קיימותתוכניותתעסוקההמיועדותלפיתוחתשתיותעירוניותותשתיותבחברההכפרית,עלמנת
הוליסטית בגישה בתעסוקהמאופיינות תוכניותהשילוב בתעסוקה. פריפריה אוכלוסיות לשלב
החל התעסוקה, רצף לאורך מגוונים מענים מתן ידי על אלו אוכלוסיות של התעסוקה לעידוד
בתחום תעסוקה מקומות למצוא מנת על לאקדמאיים בסיוע וכלה בלתי-מקצועית מעבודה

התמחותם.
מרכיב אך השונים, המודלים של והמוְבנות האינטנסיוויות במידת נבדלות התוכניות
של התעסוקתית המסוגלות  בפיתוח כרוך המאמץ ועיקר ברובן, הדומיננטי הוא האישי הליווי
המשתתפים.לשםכךפיתחהתבתידעייחודישלאנשיהמקצוע,פרופסיהשל'מקדמיתעסוקה'

העוסקיםבליוויפרטניוקבוצתיובפיתוחקשריםעםמעסיקיםוקשריקהילה.
במשךהזמןהתוכניותשהצלחתןהוכחהמחקרית,הןבאמצעותמחקרהערכהוהןבאמצעות
מעקבפרטניבמסדהנתונים,מוטמעותבממשלהבמשרדהרווחהאובמשרדהכלכלה.כמו-כןיש

תוכניותלעידודיָזמות.
אינה המטרה כי אם תבת, של השונות בתוכניות משתתפים אלף מ-100 למעלה עברו כה עד
להתנסויות חממה במעין מודלים לפתח אלא התעסוקה לשוק שמחוץ האוכלוסיות לכל להגיע
חדשניותולהטמיעאותםבמסגרותממשלתיות.בכךשונהתבתמעמותותשונותהפועלותבתחום
של ההשמה שיעורי מפעילים. כגורמים הממשלה ואל אליה קשורות שחלקן בישראל, התעסוקה
90 גם – אינטנסיוויות ובתוכניות בממוצע, אחוזים כ-60 יחסית, גבוהים תבת תוכניות משתתפי

אחוז.

פיתוח ידע והדרכת אנשי המקצוע

באמצעות העוני ממעגל התעסוקה לשוק שמחוץ אוכלוסיות והוצאת תבת של חזונה הגשמת
לו ויש חדשני הוא זה ידע הקיים. הידע של מקצועי וניהול חדש ידע פיתוח מחייבים תעסוקה
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ערךמיוחד,היותשהואמתפתחבארגוןשכלמהותוהיאיצירהשלמודליםחדשים.עלכןחשובה
וחשובות הפרויקטים, ומנהלי התעסוקה' 'מקדמי במלאכה, העושים האנשים של הכשרתם
התובנותשלהם.אוכלוסייתהיעדלפיתוחהידעולהדרכההיאקהילהמקצועיתרחבה,הקשורה

לתחוםההשבהלתעסוקה.
קהילהזומונהארבעהמעגליםלפחות:אנשיהמקצועשלתבת,כוללהמופקדיםעלתוכניות
הנמצאים אקדמיה אנשי מעסיקים; ובעמותות; בממשל תפקיד שותפי בממשלה; המוטמעות
ממשרות- עובדים של בקידומם התמחות יישומי. וידע אקדמי ידע חילופי של גומלין ביחסי
פתיחהלֵעברתכנוןקריירהמחייבתהוספהשלנדבכיםחדשיםלתפקידיהצוותיםהמקצועיים.

מדוברבתפקידמורכבומקצועיבמיוחדשלליווי.

עבודה עם מעסיקים וגיוון בתעסוקה

לשםשילובוקידוםאוכלוסיותהמרוחקותמשוקהעובדהישלקייםקשריםעםארגוניםעסקיים
את מקדם המעסיקים עם הדיאלוג מגוונים. מקומיים מעסיקים לצד ומשפיעים, מובילים
ופעילויות אסטרטגיות פיתחה תבת הארוך. בטווח אלה אוכלוסיות שבהעסקת התועלות הבנת
לכלים זקוקים הישראלי במשק המרכזיים שהמעסיקים משום בפרט במעסיקים, הממוקדות
כךהוקם בעסקיהם.לשם כוחהעבודה לגווןאת מנת על רגישות-תרבות, ולהכשרות מותאמים
פורוםלגיווןבתעסוקה:זהופורוםתלתמגזרישלנציגיממשלה,חברהאזרחיתוארגונימעסיקים
גדולים,הפועללסייעלהבנתהתרומהלכולנושישבשילובובקידוםשלאוכלוסיותמגוונותבשוק
ידע מפיץ הפורום כאחד. חברתית ומבחינה עסקית מבחינה משמעותית היא התרומה העבודה.
המדינות כאחת ה-21 במאה ישראל של לקידומה תורם ובכך ומישראל, מהעולם עדכני יישומי

HIRING DIVERSITY. שחרתועלדגלןאתהגיווןבתעסוקה–

משילוב לקידום

הגישההעקרוניתשלתבת,ברובתוכניותיה,הייתה'עבודהתחילה'–משמעהשמהמהירהככל
האפשרבשוקהעבודהומתןדגשמועטיחסיתלתוכניותהכשרהוהשכלה.הסיבה:האסטרטגיה
שלתבתנועדהלהיותמשקל-נגדלהכשרותארוכות,שאיןלצדןהשמהמתאימהבעבודה.התנסות
המסוגלות מפיתוח חלק שהם חיים, הרגלי להקניית חשובות בה להשתלב והצלחה בעבודה
ושל התובנות של הפיתוח ותהליך הקידום, על היה לא תבת של העיקרי הדגש התעסוקתית.9

הכליםבנושאזההואהאתגרהגדולֶשלהכיום.
היבטים מקצועיים, כלכליים, היבטים הכוללים הקידום, בנושא מדדים פיתחה תבת
מהעבודה. הרצון שביעות את המבטאים סובייקטיוויים היבטים וכן העבודה לתנאי הקשורים

הכהן,רוני,תכניתעבודה2014-2012,ג'וינטתבת. 9
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הקידוםנמדדבמסלולמובנהבמסדהנתוניםשלתבת,והיאעוקבתבמחקרהערכהאחרתוכנית
פיילוטרוחביתבנושא.

הליווי כלי ואת לקידום המתאימים המועמדים את לבחור היכולת את שכללה תבת
מתרבויות לאוכלוסיות הפעולה דרכי את להתאים בצורך מדובר כאשר בפרט לכך, הייחודיים
שלהם הקיים העבודה מקום של היציבות את לסכן חששו מאתיופיה העולים לדוגמה: שונות.
לתרבות, אלה מייחסיםחששות אנו מידה באיזו לבחון יש )תמיד בעתיד אפשרי קידום לטובת
אושמאהיהמקוםלשפראתהתוכנית(.נשיםחרדיותאינןמזדהותעםהמינוחועםהערכיםשל
קידוםופיתוחהקריירה,ומצריכותעלכןשינוייםבמינוח)'מסלולהתקדמות'הואביטוימקובל

יותר(.בנוסף,ישלתתמענהלחששותולחסמיםהקשוריםלשילובביןביתועבודה.
משפחה בני של ממודלינג ללמידה זוכות אינן העבודה משוק מאוד הרחוקות אוכלוסיות
שיש ידע הארגונית, ולתרבות המעסיקים עם לתקשורת מודעות אינן כן ועל קרובים, וחברים
להקנותלהן,בפרטכאשרמדוברברצוןשלאדםלהתקדםבמסגרתעבודתו.לשםכךתבתמפתחת
מערךשלמנטוריםמתנדביםשיסייעובמשימתהקידום,לצדםשלהמלוויםהמקצועיים.כמו-כן
נעשהמאמץלבנותסולמותקריירהבתחומיםשבהםישביקושים,עלמנתשעובדיםיוכלולראות

אתהאופקהמקצועיואתאפשרויותההתפתחותוהקידוםשלהם.
שילוב לשם משמעות בעלי צעדים עשו תבת שמגלמת והשותפות ישראל ממשלת לסיכום,
אוכלוסיותבשוקהעבודה,וכיוםהאתגרהואלמנועאתהגידולבשכבתהעובדיםהעניים.אתגר
תומכי וכלים מקצועית הכשרה של אפשרויות הנגשת לשם בין-משרדית, שותפות מצריך זה
לצד )Life Long Learning(, החיים לאורך למידה של טיפוח וכן אלה, לעובדים דווקא תעסוקה

קביעהשליעדיקידוםממשלתיים,כחלקמןהשיחשלמדיניותהתעסוקה.




