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פתח דבר – מנכ"ל שירות התעסוקה 

רמי גראור 

הטלטלה החדה והחריפה שחווה שוק העבודה בימים האחרונים מציב את המשק הישראלי בפני 

אתגר חדש. אם בעבר שיעור האבטלה היה נמוך מהממוצע במדינות ה-OECD ובשיעור השתתפות 

בעבודה גבוה מהממוצע במדינות אלה, נדמה כי המצב לא יחזור במהירות לקדמותו עם תום 

המשבר הרפואי.  

כבר במהלך שנת 2019, הצביע שירות התעסוקה על סימני חולשה שמגלה שוק העבודה 

הישראלי. מגמות אלו הובילו את הארגון לצאת בינואר בתוכנית פיילוט עבור דורשי אבטלה. 

הירידה במספר המשרות הפנויות לצד העלייה העקבית בשיעור דורשי העבודה, הובילו למסקנה כי 

בעת הזו נדרשת תוכנית טיפול לתובעי קצבת אבטלה במטרה לשמור אותם קרוב ככל הניתן לשוק 

העבודה, לצמצם את שיעור החוזרים למעגל האבטלה מדי שנה ולהביא לשיפור בפריון העבודה כדי 

להבטיח את המשך הצמיחה במשק. הטיפול במספר הגבוה מאוד של דורשי אבטלה שצפוי לעבור 

את המיליון בשבועות הקרובים, מחייב תוכנית פעולה מקיפה.  

מסמך זה בא להציג את תוכנית האבטלה של שירות התעסוקה, שמטרתה העיקרית היא 

לסייע לחזרתם המהירה של דורשי העבודה למעגל העבודה בשכר ראוי ותנאים הולמים בהתאם 

ליכולות של כל אחד מדורשי העבודה. התוכנית, אותה גיבש שירות התעסוקה על בסיס תוכנית 

הפיילוט של הארגון, נועדה לספק מענה מותאם למשבר כלכלי גדול יותר מאשר צפינו, אשר יכול 

להימשך לתקופה ארוכה.  

המשבר הכלכלי של 2008 מלמד כי סביר להניח שחלק מהיוצאים לחל"ת לא יחזרו לעבודה 

לאחר שתושג שליטה על המגיפה. ברגעי משבר נדרשת מעורבות ממשלתית רחבה לצמצום הפגיעה 

במשק. ולכן, מעקב אחר דורשי העבודה מחד ואקטיביזם מול המעסיקים מאידך, יאפשרו לנו 

לצמצם את הפגיעה בשוק העבודה לטווח הבינוני-ארוך ולחזק את היעילות בהקצאת המקורות 

לטובת דורשי העבודה שיישארו מובטלים, במטרה לשפר מיומנויות וכישורים בתקופה מורכבת זו.  

התוכנית לשנה הקרובה כוללת סדר פעולות לטיפול בכל דורשי העבודה החדשים שנרשמו 

בלשכות שירות התעסוקה, וזאת מתוך הנחה שהראשונים לחזור לעבודה הם האנשים "החזקים" 

ואילו ככל שדורש עבודה "חלש" יותר, כך חזרתו למעגל העבודה תהיה איטית יותר. התוכנית כוללת 

פירוט אודות הכלים אותם יפעיל שירות התעסוקה, ובכלל זה שימוש מושכל במאגר המידע של 

הארגון, המאפשר ניהול יעיל של תהליך החזרה לעבודה. תהליכים אלו יחזקו את מעמדם של דורשי 

העבודה ויסייעו להבטיח את הישרדותם העתידית בשוק העבודה. רק עבודה יעילה ואפקטיבית 

בתקופה הקצרה, תצמצם את עומק המשבר בשנים הבאות.  

החזרת המשק לפעילות מחייבת שותפות מלאה כדי לסייע לאותם אזרחים שאיבדו את 

מקומות עבודתם לשוב לשוק העבודה בתנאים ושכר ראויים. אנו קוראים לכל השותפים לפעול 

ליישום ההמלצות בדו"ח לטובת חזרה מהירה של המשק לפעילות כלכלית מלאה. כולנו ביחד 

צריכים לפעול ליישום ההמלצות בהובלת שירות התעסוקה.  
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בהזדמנות זו ברצוני להודות להנהלת שירות התעסוקה ולכל מי שלקח חלק בגיבוש 

ההמלצות ובכתיבת מסמך זה ובגיבוש ההמלצות, ובפרט לגל זהר, אופיר פינטו, קובי הלפרן, אתי 

צור וימית בראשי-כהן.   
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א. תקציר

הטלטלה החדה והחריפה שחווה שוק העבודה בחודש האחרון מציב את העולם ואת המשק 

הישראלי בפני אתגר חדש. הקולות הנשמעים בזירה הבינלאומית מתחילים לראות במשבר 

הקורונה כמשבר הקורונה הוא המשבר הכלכלי הגדול ביותר שהיה מאז שנות ה-30 של המאה 

העשרים. שיעור האבטלה בישראל, שעד לחודש הקודם היה מהנמוכים במדינות ה-OECD, עומד 

כיום על למעלה מ-17% וממשיך לעלות, כאשר מספר דורשי העבודה הנמצאים כיום תחת חל"ת, 

אבטלה, והבטחת הכנסה מגיע לכמעט 1 מיליון אנשים נכון לעת כתיבת הדוח.  

גם כאשר המשק יחזור לשגרה כלשהי, היום כבר ברור כי המצב לא יחזור לקדמותו עם 

תום השלב הנוכחי של המשבר, והחזרת כל האנשים לכל מקומות העבודה תימשך עוד זמן ארוך. 

מציאות זו מחייבת היערכות ייחודית והשקעת משאבים ממשלתית נרחבת )פעילות אנטי מחזורית(. 

חזרה מהירה לשגרה והחלטה על אסטרטגיית יציאה מהירה, תסייע להקטין את מספר המובטלים 

בטווח הארוך ולהתמודד עם אי-הוודאות, אחד המאפיינים הבולטים של המשבר הנוכחי. לצד 

הסיוע למעסיקים והתמיכה בביקוש, אסטרטגית היציאה חייבת לכלול התייחסות גם להיבטים 

בצד ההיצע של שוק העבודה וסיוע לאותם אנשים שאיבדו את מקום עבודתם או שאינם יכולים 

לעבוד, כפי שהדגישו גם כלכלני קרן המטבע, ה-OECD וארגון העבודה הבינלאומי.   

לאור זאת, שירות התעסוקה פיתח את תוכנית הסיוע למובטלים כתהליך דינמי וארוך טווח 

של החזרת העובדים לשוק העבודה, תוך התחשבות הן בטווחי הזמן והן בקהלי היעד עבור תוכניות 

ההתערבות. התוכנית המקיפה של השירות מתמקדת במציאת האיזון בין הצורך החיוני בהחזרת 

הקבוצות החזקות בחברה לשילוב קבוצות אוכלוסיות ייעודיות הצריכות סיוע משמעותי יותר.  

התוכנית שמה דגש על החזרת מספר רב של עובדי החל"ת לעבודה בטווח הזמן המיידי, 

תוך סיוע ועידוד המעסיקים לקלוט מחדש כמה שיותר עובדים; החזרת עובדי החל"ת תקטין 

במישרין את מספר הנתמכים איתם יתמודד מערך התמיכה הסוציאלי בהמשך. במקביל, רשת 

בטחון גמישה ומנעד סדנאות נרחב ודיגיטאלי יסייע לאותם מובטלים שעובדים בימי שגרה אך 

איבדו כעת מקומות עבודתם ואינם מוצאים עבודה באופן עצמאי. ההיקפים הגדולים של קהלי יעד 

אלו מחייבים היערכות שונה מאשר הייתה בעבר, במיוחד לאור הצורך לעבוד בשגרה מיוחדת.  

 (Marginalized) לצד זאת, תוכנית שירות התעסוקה תאפשר לקבוצות בשולי שוק העבודה

לקבל סיוע באמצעות מערך הסדנאות וההכשרה המקצועית. קבוצות אוכלוסייה ייחודיות נוספות 

יופנו לסיוע מיוחד, שיתוכלל ע"י שירות התעסוקה, תוך מקסום היתרונות היחסיים של כל אחד 

מהגורמים. ככל שקבוצות אלו יתרחקו משוק העבודה, כך יהיה קשה יותר לסייע להשבתם לעבודה.  

המספר החריג של המובטלים מחייב שת"פ מקיף ויוצא דופן בכל הרמות לקידום פרויקט 

לאומי רחב היקף. וועדת היגוי )'קבינט התעסוקה'(, בהובלת שר העבודה והרווחה ומשרד ראש 

הממשלה יחד עם שירות התעסוקה וכלל משרדי הממשלה הרלוונטיים, המעסיקים, ההסתדרות, 

והרשויות המקומיות, תאפשר למקד את המאמץ להשבה לעבודה של עובדים רבים ככל שניתן.  

ללא משאבים הולמים ואמצעים מתקדמים יהיה קשה למקסם את היכולות הקיימות 

בעבודת כלל משרדי הממשלה, ולהוריד את שיתופי הפעולה לשטח. ההובלה משותפת עם השותפים 

וראשי הערים, בדומה לנעשה במרבית מדינות ה-OECD. תאפשר לשירות התעסוקה לתכלל, 

לווסת, לעקוב ולנטר אחר הפעילות האופטימלית מול דורשי העבודה והמעסיקים באופן יומי. 
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תכלול הפעילות מול מגוון משרדי הממשלה, העמותות וכלל הגורמים הרבים הפועלים במרחב 

המקומי והארצי תסייע להשגת המטרה המשותפת: החזרת שוק העבודה לתפקוד אופטימלי ככל 

שהמשבר יתקדם.  

תוכנית שירות התעסוקה לטיפול בצד ההיצע של שוק העבודה

נקודות מרכזיות בתוכנית שירות התעסוקה 

א. תוכנית החזרה לשגרה חייבת לקחת בחשבון את הטיפול בצד ההיצע של שוק 

העבודה. 

ב. ככל שהתוכנית לשילוב עובדים בחל"ת ומובטלים לעבודה מחדש תתעכב, כך המשבר 

בשוק העבודה יהפוך להיות חמור יותר. 

ג. תהליך החזרה לעבודה הוא תהליך ארוך טווח, המחייב השקעת משאבים ממשלתיים 

מאסיבית )מדיניות אנטי-מחזורית( דינאמיות והתאמות משתנות לאורך הזמן.  

ד. התוכנית צריכה לכלול איזון בין החזרה משמעותית ומהירה של עובדי החל"ת 

ומפוטרים )בשלב הראשון( לצד סיוע לקבוצות אוכלוסייה ייעודיות, שיתקשו לחזור 

לשוק העבודה. 

ה. החזרת העובדים לשוק העבודה מחייבת הקמה של פרויקט לאומי רחב היקף, הכולל 

הקצאת משאבים גדולים. 

ו. שיתופי הפעולה בין כלל הגורמים הוא קריטי לקידום התוכנית, כולל שותפויות בין 

כלל הגורמים ברמה הארצית והמקומית שיאפשר לשירות התעסוקה לווסת, לעקוב 

ולנטר את תהליך החזרה לעבודה וצמצום האבטלה. 

עיקרי תוכנית שירות התעסוקה לטיפול באבטלה 

המסמך הנוכחי מציג את התוכנית המקיפה שגובשה בשירות התעסוקה לטובת חזרתם המהירה 

של דורשי העבודה למעגל העבודה. התוכנית, שמטרתה העיקרית היא כאמור לסייע לחזרתם 

המהירה של דורשי העבודה למעגל העבודה בשכר ראוי ותנאים הולמים, כוללת סדר פעולות לטיפול 

בכל דורשי העבודה החדשים. סדר זה נקבע מתוך הנחה שהראשונים לחזור לעבודה הם אנשים 

המשתייכים לקבוצות 'חזקות', לעומת דורשי עבודה שחזרתם לעבודה תהיה איטית יותר. 

בעולם קיימים מספר כלים בולטים לקידום תעסוקתי של דורשי עבודה בתקופות מורכבות 

כגון אלו, והתחנה הראשונה של דורש העבודה במרביתן הוא שירות התעסוקה הציבורי, שמתכלל, 
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עוקב ומווסת את כל הסיוע הממשלתי לדורשי העבודה. באופן זה גם שירות התעסוקה הישראלי 

יסייע לדורשי עבודה בבחירת תחום עיסוק )בהתאם ליכולותיהם, רצונותיהם וצרכי המשק(, 

מציאת מקום עבודה ושיפור יכולות תעסוקתיות )employability(. דגש רב ניתן גם להקניית 

כישורים ומיומנויות אשר יאפשרו מעבר על פני רצף של השמה – התמדה – קידום תעסוקתי 

(ERA). באופן זה דורשי העבודה יוכלו לנצל תקופה על מנת לצבור כישורים שיאפשרו להם 

להתמודד בהצלחה בשוק העבודה המשתנה. 

התוכנית לטיפול בדורשי העבודה תתמודד בשלב הראשון עם הצורך לסייע למעסיקים 

לקלוט מחדש את עובדי החל"ת ולאפשר מסלול לשימור עובדים שטרם יצאו לחל"ת. בשלב השני, 

יהיה צורך בסיוע לאותם מפוטרים לחזור לשוק העבודה במהירות האפשרית בשילוב חיזוק 

כישורים. תשומת לב ייחודית תינתן למרוויחי שכר נמוך עבורם יפותחו מסלולים ייעודיים. 

תהליכים אלו יאפשרו לחזק את מעמדם של דורשי העבודה בשוק העבודה ולהבטיח את הישרדותם 

העתידית בו, בשלושה שלבים: 

 ן מיידי: עידוד מעסיקים לשימור עובדים במקום העבודה במקביל לחל"תצעדים בטווח זמ .א

כפי שהוצג בסקירת המדינות, מדינות ה-OECD נוקטות במספר צעדים לשימור העובדים בתקופה 

מורכבת זו. לצד מסלול היציאה לאבטלה על בסיס חל"ת, ניתן לאמץ מספר כלים נוספים, בהם 

נקטו מדינות נוספות, באמצעותם ניתן לעודד את המעסיקים לשמר את העובדים במקום העבודה 

ככל הניתן, כגון תשלום על ימי מחלה או השתתפות בשכר העובדים. צעדים אלו יאפשרו למעסיקים 

לשמר עובדים שעדיין לא יצאו לחל"ת. אי-שימור העובדים עלול לפגוע במיוחד בקבוצות 

המוחלשות בחברה – אותן קבוצות שבשנים האחרונות נכנסו לשוק העבודה. 

 בינוני: שת"פ עם ארגוני העובדים והמעסיקים להחזרה מחל"ת-צעדים בטווח זמן קצר .ב

מרבית דורשי העבודה בישראל נמצאים כעת באבטלה על בסיס חל"ת. עבור עובדים אלו יש צורך 

בצעדים משמעותיים שיסייעו למקסם את סיכויי החזרה שלהם לעבודה אצל המעסיק אותו הם 

עזבו. על מנת לעשות זאת יידרשו צעדים משמעותיים ואינטנסיביים שיסייעו למקומות העבודה 

לקלוט את העובדים מחדש. מציאות מורכבת זו מחייבת שיתוף פעולה מלא עם ארגוני המעסיקים 

והעובדים, ובמיוחד עם ההסתדרות הכללית החדשה, כאשר כל התהליך מנוהל ע"י שירות 

התעסוקה, אשר ברשותו המידע הפרטני המלא אודות כל דורשי העבודה ופרטי המעסיק שלהם.  

כמו כן, ובמידה והמשבר יימשך, יש צורך בהתאמות משמעותיות של סביבות העבודה 

לקליטה מחדש של עובדים רבים ככל שניתן. מאמץ רב צריך להיות מופנה לסיוע לעובדים בעלי 

שכר נמוך, שהסיכויים שלהם לחזור לעבודה הם הנמוכים ביותר, תוך התמקדות בצעירים, נשים, 

אנשים עם מוגבלות, חרדים והאוכלוסייה הערבית, בעזרת שילוב אופטימלי בעבודה וחיזוק 

כישורים. אי-החזרת קבוצות אלו, וקבוצות נוספות, יגדיל את עומק האבטלה בחודשים ובשנים 

הבאים. מאמץ נרחב צריך להתמקד בניסיון לשטח העקומה של האבטלה כמה שיותר מהר, על מנת 

לאפשר סיוע אופטימלי לכלל דורשי העבודה. 
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 אבטלה רחבת היקף צעדים בטווח הזמן הארוך: תוכנית .ג

לצד הפעלת כלים בטווח הבינוני והארוך, יש צורך ביישום של תוכנית טיפול רחבת היקף לתובעי 

אבטלה. תוכנית זו מחייבת הכרה מדויקת של ציבור הלקוחות הפוטנציאליים וזיהוי סיכויי החזרה 

של קבוצות אוכלוסייה שונות, כגון נשים, עובדים מבוגרים, צעירים, אנשים עם מוגבלות ואנשים 

המשתייכים לענפים כלכליים אשר נפגעו כבר כעת מהמשבר. עבור קבוצה זו הכין שירות התעסוקה 

תוכנית מקיפה, אשר בחודשים האחרונים הוחל ביישומה, וכעת יש צורך להתאים אותה לצרכים 

המשתנים בעקבות משבר הקורונה. יישום שלבים אלו יוכל לסייע לתת מענה עבור המשבר בשוק 

העבודה ולהביא לתוצאות בהקדם האפשרי.
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ב. סקירה בינלאומית אודות המשבר המתהווה בשוק העבודה  

כאמור, עולם העבודה הגלובלי חווה את אחת הטלטלות הגדולות ביותר בעשורים האחרונים. 

המשבר הרפואי הוביל למשבר כלכלי שהפך במהירות למשבר בשוק העבודה. מדינות רבות הפנימו 

כי העולם איתו נצטרך להתמודד בשבועות, בחודשים וככל הנראה גם בשנים הבאות יהיה שונה 

מהמצב שקדם למשבר.  

על אף שהיקף השפעות המשבר יתבררו רק בשבועות הקרובים, בהתאם למספר חלופות 

אותם נציג בהמשך, כל המדינות החלו לנקוט בצעדים משמעותיים במטרה להתמודד עם המשבר 

המתפתח. הניסיון הנלמד בעולם ממשברים קודמים, ובמיוחד הלקח מהמשבר הכלכלי הגלובלי של 

שנת 2008, מראה כי למשק ייקח שנים רבות להגיע למצב התעסוקתי שקדם למשבר.  

במידה והמשבר יימשך מעבר למחצית אפריל, ניתן להניח ש-20% מכלל העובדים שנפלטו 

משוק העבודה לא יוכלו לחזור למקום עבודתם, בנוסף לאלפים רבים אחרים שעתידים להגיע למצב 

של תת-תעסוקה (underemployment). מצב זה מגדיר גם את אחת המטרות הלאומיות של ישראל 

בחודשים הקרובים: מאמץ להחזיר כמה שיותר אנשים למקום עבודתם, על מנת שהמצב הזמני לא 

יהפוך להיות מצב קבוע.  

על מנת להתמודד עם המשבר כבר בשלב הנוכחי, כל המדינות נקטו במספר צעדים שנועדו 

לסייע לעובדים לשמור על מקום עבודתם. הרעיון המרכזי שהניע את מדינות ה-OECD, הוא הרצון 

לשמור את העובדים כמה שיותר קרוב לשוק העבודה, על ידי שימור מקומות העבודה הקיימים של 

העובדים באמצעות חופשת מחלה, סבסוד התשלום לעובדים או באמצעות הפניה למסלולי אבטלה 

חיצוניים. עד כה, עקב הצורך לספק מענה מהיר לצורך המתהווה, בחרה ישראל במסלול של הפניית 

עובדים לאבטלה על בסיס חל"ת. לכל אחת מהגישות שנקטו המדינות השונות יש יתרונות וחסרונות 

ומרבית המדינות בחרו להשתמש במספר כלים במקביל, באופן שיאפשר לספק מענה גם לאלפי 

שכירים ועצמאים שאינם זכאים לדמי אבטלה.  

פרק זה, המציג את הצעדים בהם נוקטות המדינות המפותחות, נכתב בסיוע של גורמים 

רבים בישראל ובעולם. הסקירה נכתבה בסיוע מיוחד של אנשי משרד החוץ לצד נציגי מנהל סחר 

כמו כן, במהלך הכנת המסמך ראיינו מספר אנשי מקצוע 1חוץ במשרד הכלכלה ובמספר מדינות.

בכירים בארגון ה-OECD ובארגון העבודה הבינלאומי (ILO) והתקיימו שיחות נוספות עם גורמי 

מחקר נוספים בישראל ובעולם, לצד עיבוד התובנות של עשרות מחקרים רבים שפורסמו בשנים 

האחרונות. 

1 ברצוננו להודות במיוחד לאנשי משרד החוץ במשלחת ישראל למוסדות האו"ם בג'נבה ובסינגפור, שהשקיעו 

שעות רבות בסיוע מול אנשי קשר מרחבי העולם.  
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1( משברים מהירים, התאוששות ארוכת טווח 

הניסיון ממשברים קודמים מעיד שההתאוששות מהמשבר היא תהליך ארוך טווח. נתונים שנאספו 

2 בעקבות משברים כלכליים גדולים בעבר, מראים כי התאוששות מהמשבר והגעה לשיעורי תעסוקה

שקדמו למשברים הינו תהליך שעלול להימשך שנים רבות. דוגמא לכך ניתן למצוא בשיעורי 

האבטלה במדינות ה-OECD ובאיחוד האירופאי לאחר המשבר הכלכלי של 2008 – גם שש שנים 

)2014( לאחר תום המשבר הכלכלי הגלובלי שיעורי האבטלה לא חזרו לממדים שהיו לפני פרוץ 

(OECD  המשבר, ובממוצע אף נותרו גבוהים בכ-50% בהשוואה לרמתם בטרום המשבר

  .Employment Outlook 2018)

 OECD-, מדינות ה2008: שיעורי האבטלה לפני ואחרי המשבר הכלכלי של  1תרשים 
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לאור תובנות אלו, ארגון ה-OECD וארגונים בינלאומיים גדולים המליצו למדינות לנקוט במספר 

צעדים עיקריים, ובראשם גישור (bridging) שיכסה את תקופת המשבר, לצד בניית יכולות שיסייעו 

לעובדים להתאים את כישוריהם לשוק העבודה המשתנה. אין זה מפתיע כי לאור המסקנות 

ההיסטוריות, מרבית המדינות שנסקרו בסקירה זו נקטו בכל מאמץ אפשרי לשמר את האנשים 

במקום עבודתם. במרבית המודלים מהווים שירותי התעסוקה הציבוריים את נקודת המפגש 

הראשונה של האזרח עם המשבר. 

(Employment to population ratio) 2 עובדים ביחס לכלל האוכלוסייה בקבוצת הגיל
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 : אסטרטגיות התמודדות עם המשבר2תרשים 

:  שירות התעסוקה
נקודת המפגש  
הראשונה עם 

המשבר

שמירת עובדים קרוב 
ככל שניתן לשוק  

העבודה

:  בניית יכולות
התאמה לשינויים  
בשוק העבודה 

המשתנה

2( ההשפעה החזויה למשבר הקורונה 

בימים האחרונים החלו להתפרסם המלצות קונקרטיות של הארגונים הבינלאומיים על האופן בו 

צריך להתמודד עם המשבר הנוכחי, שהשפעתו עלולה להאפיל על המשבר הכלכלי הגדול של 2008. 

רמת החרדה הבינלאומית מהשפעת המשבר על שוק העבודה באה לידי ביטוי בדברים שכתב מזכ"ל 

Angel Gurrí): "העולם לשאוף לקדם תוכנית בסדר גודל של תוכנית  a) אנחל גורייה OECD-ה

(Marshall Plan) עם חזון של תוכנית הניו-דיל האמריקאית משנות השלושים, ברמה 3מארשל

דברים דומים פורסמו על ידי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO), אשר מדגיש כי המשבר 4הגלובלית."

הרפואי כבר הפך למשבר כלכלי ולמשבר של שוק העבודה. להערכת הארגון, כל העסקים, לא משנה 

באיזה ענף או גודל )בעיקר עסקים קטנים ובינוניים(, חווים פגיעה משמעותית בהכנסותיהם והדבר 

ימשיך לפגוע בעובדים. 

כבר כיום ניתן לזהות עלייה באבטלה לצד תחזיות על השפעת המשבר על שוק העבודה 

הבינלאומי. ארגון העבודה העריך לאחרונה כי המשבר יפגע הן בכמות המשרות במשק והן באיכות 

העבודות. השפעות אלו יפגעו בכל רבדי החברה, אך ישפיעו במיוחד על הקבוצות הפגיעות ביותר 

בחברה, ובכלל זה מבוגרים, נשים, אנשים עם מוגבלות, צעירים ועובדים המשתייכים לענפים 

שהחלו להיפגע במסגרת המשבר, כגון ענף התיירות. לפי הארגונים הבינלאומיים, ניתן לזהות מספר 

השפעות מרכזיות: 

1. ירידה במספר העבודות: ארגון העבודה הבינלאומי מעריך כי מספר המובטלים החדשים 

לצד עלייה 5בעולם צפוי להאמיר עד ל-25 מיליון מכלל העובדים במשק )תרשים 3(,

משמעותית במספר העובדים הנמצאים בתת-תעסוקה )underemployment(. העלייה 

בשיעור האנשים הנמצאים בתת-תעסוקה עלול להגיע עד ל-35 מיליון בעולם, מתוכם כ-14.5 

מיליון במדינות המפותחות )תרשים 4(. 

2. פגיעה באיכות העבודות: במקביל לפגיעה במספר העבודות ובמספר העבודות האיכותיות, 

המצב צפוי להחמיר עקב ירידה בשכר ובאיכות של העבודות הקיימות, תוך פגיעה בהסדרים 

סוציאליים משמעותיים. 

3 תוכנית מארשל היא תוכנית הסיוע האמריקאית לאחר מלחמת העולם השנייה.

4 דברים אלו הוצגו על ידי מזכ"ל ה-OECD, אנחל גורייה.  

5 הערכה יחידת המחקר של שירות התעסוקה מדגישה שבמידה והמשבר יתארך מעבר לחודש מאי 2020, 

מספרים אלו עתידים לגדול באופן משמעותי.  
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3. השפעה על קבוצות ספציפיות הפגיעות יותר להשפעות של שוק העבודה: הארגון מדגיש כי 

יש צורך לבחון את ההשפעה על קבוצות אוכלוסייה ייחודיות, כגון מבוגרים ואנשים עם 

בעיות בריאותיות, צעירים החווים גם כך קושי בכניסה לשוק העבודה, עובדים מבוגרים 

)במיוחד לאור הניסיון הנצבר ממשבר ה-SARS(, נשים להן ייצוג בענפים שעתידים להיפגע 

יותר מהמשבר ואנשים ללא כיסוי סוציאלי נרחב. קבוצה נוספת העלולה להיפגע הינם 

העצמאים. המשברים הכלכליים הקודמים הביאו דווקא לעלייה בשיעור המתפרנסים 

כעצמאים או בעבודה בשחור, אולם מגבלות התנועה עלולות לחסום מסלול זה ולהעמיק את 

הפגיעה באותם עובדים. בנוסף, הפגיעה בפעילות הכלכלית עלולה להוביל לירידה ביכולת 

הייצור העצמאית ולפגיעה נוספת בעובדים. מציאות זו תבוא לידי ביטוי בצמצום משמעותי 

עבור כלל העובדים במשק. 

 

תחזית העלייה במספר המובטלים, מיליונים :  3תרשים 

(ILO 2020) 
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תחזית גלובלית

3( ישראל: עידוד יציאה לאבטלה על בסיס חופשה ללא תשלום 

מדינת ישראל פעלה במטרה לסייע לעובדים באמצעות הפנייתם לקצבת אבטלה על בסיס חופשה 

ללא תשלום )חל"ת(. כל דורשי העבודה החדשים )מפוטרים, מתפטרים וחל"ת( נרשמים באופן 

מקוון או ידני, אך אין צורך להגיע ללשכת התעסוקה לצורך תיקוף הרישום. כל עובד שיוצא 

לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק למשך שלושים ימים לפחות עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה, 

תוך מתן הקלות ייחודיות שניתנו על ידי המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה. בעוד שקבלת 

דמי האבטלה בשגרה מותנית בכך שהעובד ניצל את כל ימי החופשה שנותרו לו, עובד שיצא לחל"ת 

יוכל לקבל דמי אבטלה כבר מהיום הראשון ללא קשר למספר ימי החופשה שנותרו לו. הזכאות 
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לדמי אבטלה מותנת בכך שהעובד עומד בתנאים הנדרשים כגון גיל ותקופת האכשרה שקוצרה 

במקצת.  

השימוש במערכת האבטלה בישראל אפשרה מתן מענה ומהיר באמצעות מערך האבטלה 

שמופעל על ידי שירות התעסוקה והביטוח הלאומי. עם זאת, צעד זה הוביל לעלייה במספר העובדים 

שיצאו לחל"ת. נכון ל-31 למרץ 2020, בישראל יש  כיום כ-983,024 דורשי אבטלה והבטחת הכנסה 

)מתוכם כ-450 אלף חדשים על בסיס חל"ת(. כיוון שלא כל היוצאים לחופשה ללא תשלום יצליחו 

לחזור לשוק העבודה, ורבים מהם עלולים לחוות תקופה של אי-וודאות, יש צורך בהיערכות 

מתאימה כבר בתקופה הקרובה.  

 2020 במרץ 31, : סך העלייה במספר דורשי העבודה בישראל5תרשים 
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שינוי מתחילת החודש: דורשי עבודה בשירות התעסוקה

הבטחת הכנסה *אבטלה ת"חל כ"סה

מקור נתונים: נתוני שירות התעסוקה. האבטלה כוללת את כלל המפוטרים, המתפטרים וסיבות 

רישום אחרות. דורשי אבטלה על בסיס חל"ת, מוגדרים כ'חל"ת'. 

בחמשת הימים האחרונים נרשמו בממוצע בשירות התעסוקה כ-47,288 דורשי עבודה 

חדשים, לעומת קצב ממוצע של 77,646 נרשמים בחמשת הימים שקדמו לכך. גם אם קצב הרישום 

נחלש, במהלך ה-1 לאפריל נחצה סף מיליון הנרשמים )שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.(. נכון ליום 

31 למרס 2020, רשומים בשירות התעסוקה כ-983 אלף מבקשי קצבה, מתוכם 741 אלף מבקשי 

קצבת אבטלה על בסיס חופשה ללא תשלום. )תרשים 6(.  
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 2020מרץ  31, : סך דורשי קצבאות פעילים בשירות התעסוקה6תרשים 
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1.3פעילים  1.3מצטרפים חדשים מ מצטרפים חדשים ביום

4( הניסיון הבינלאומי להתמודדות עם המשבר: תגובה מהירה לשימור עובדים 

מרבית המדינות המפותחות בחרו לעשות כל מאמץ לסייע לעובדים לשמור על מקום עבודתם, כאשר 

כל מדינה בחרה להתמודד באופן שונה עם המשבר שניצב בפניה. הבסיס לאותן תוכניות ההתערבות 

נשען על המודלים הקיימים באותן מדינות, תוך ביצוע של התאמות מתבקשות. על בסיסי הניסיון 

הנצבר במשברים קודמים, מרבית המדינות העדיפו לנקוט בצעדים שיסייעו לעובדים להגן על מקום 

עבודתם ורק לאחר מכן פתחו את מסלול האבטלה. באופן כללי ניתן לראות שלושה מודלים שבהם 

המדינות משתמשות, תוך שימוש במספר כלים במקביל. 

6ולעובדים דנמרק: הימנעות מהפנייה לאבטלה דרך פיצוי למעסיקים .א

בדנמרק נחתם הסכם משולש בין המעסיקים, העובדים והמדינה, שמטרתו היא לצמצם את 

ההשפעה השלילית של המשבר. לפי ראש הממשלה הדני, "אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו 

יכולים להגן על העסקים ועל העובדים בדנמרק ככל שניתן" 

במסגרת ההסדר, הממשלה משלמת 75% מהשכר של העובדים שאינם מגיעים, והסכום הנוסף 

יינתן למעסיקים )קיימת מגבלת שכר של כ-8,500 ₪(. העובדים יוותרו על חמישה ימי חופש במטרה 

להיות זכאים לפיצוי. המעסיקים התחייבו שלא לפטר עובדים מסיבות כלכליות, בעוד שהם 

מקבלים את הפיצוי מהממשלה המשלים מהממשלה. במקביל, המדינה מעודדת עבודה מהבית. 

הסכמה תחול באופן רטרוספקטיבי לתקופה של שלושה חודשים, עבור מעסיקים להם יש יותר מ-

50 עובדים, ואשר נאלצות לפטר 30% מהצוות שלהם. לכל אדם יש גג למשכורת בסך של 23,000 

קורונות )יש תעריף גבוה יותר לעובדים שעתיים(. ההסכם צפוי לעלות למדינה כ-2.6 מיליארד 

6 מקור, אתר הממשלה הדנית.  



 במצה לע ליפאהל תודיתע רבשמהמ תועבונה תוילכלכה תוכלשהה ךא (,₪ ןוילימ 950-כ )תונורוק

  א.למ רכשב תיבב םייעובשל וחלשנ ירוביהצ רזגמב םידבועה ללכ ל,יבקמב ם.ייקה

18

7פינלנד: פיצוי למעסיקים ולעובדים במקום העבודה .ב

ב-16 למרץ, הוכרז בפינלנד מצב חירום בפינלנד, כולל סגירה של מערכות החינוך )פרט לילדים בגיל 

צעיר(. לא ניתנו הנחיות לסגר, אך ניתנו הנחיות לעידוד לעבודה מהבית כאשר אפשר. מעסיקים 

במגזר הפרטי, הונחו להורות לעובדיהם לעבוד מהבית אם המטלות שלהן מאפשרות זאת. במקביל, 

הממשלה המליצה לעובדים המגיעים מאזורים המושפעים מהקורונה, לעשות סידורים לחזרה 

לעבודה בתוך כשבועיים לאחר תקופת ההיעדרות ביחד עם המעסיקים. העובדים אשר יכולים 

לעבוד מהבית מתבקשים לעשות זאת. 

הקצבה עבור אלו שהפסיקו לעבוד מוענקת דרך הביטוח הלאומי (KELA) ומערך 'הקצבאות 

 המטרה של קצבה זו, ושל כל מערך הקצבאות, היא להוביל להבטחת הכנסה 8.תלויות ההשתכרות'

מינימלית, הממומנות על ידי מערכות הביטוח הלאומי. קצבה זו מחוברת גם לקצבת שיקום. בניגוד 

לקצבה הניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי (KELA), קצבה זו ניתנת על ידי "המרכז הפיני 

 קצבה זו ניתנת בהמשך לקצבת מחלה (Sickness), כך שנוצר רצף בין מחלה לנכות. .9לפנסיות"

במקביל לסיוע לפרט, המעסיקים מקבלים תוכנית תמיכה והקלות בתשלומי המס.

10'אירלנד: קצבת 'אבטלת מגפה .ג

כחלק ממאמצי החירום הלאומי, הממשלה ביקשה מהמעסיקים להמשיך לשלם לעובדים במהלך 

התקופה, לפחות בהיקף של רמת התשלום לתקופה של שבוע. על מנת שהמעסיקים ימשיכו לשלם, 

המדינה ביקשה מהבנקים לספק כלים מתאימים למעסיקים, דרך הגברת משיכת יתר וכיסוי 

להלן שני הצעדים שהממשלה נקטה עד כה:11עלויות.

 שלב ראשון: מתן מענק למעסיקים והקלות דרך הבנקים על מנת שיוכלו לסייע לעובדים 

הצריכים סיוע. המטרה העיקרית היא שהמעסיקים ישמרו את העובדים במקום העבודה. 

: קצבה זו 12 שלב שני: הנפקת קצבה מיוחדת לעובדים: 'קצבת אבטלה על בסיס מגפה'

הקצבה תהיה רלוונטית לכל העובדים, בין אם עצמאים ובין אם שכירים - התגמול יינתן 

13 עבור כל אלו שנפגעו ממגפת הקורונה. הקצבה תינתן לתקופה של 6 שבועות.

o עובדים שפוטרו: יינתן פיצוי לעובדים שפוטרו לפי קריטריונים חברתיים-כלכליים 

14 אין צורך להתייצב במרכזי התעסוקה (Intreo Centre).שנקבעו מראש.

7 אתרי הביטוח הלאומי ושירותי התעסוקה בפינלנד, מחקרים שנעשו בעבר.

8Earning-Related Pension Benefits, Työeläke 
9 The Finnish Centre for Pensions  (Eläketurvakeskus) 

10 המידע ניתן ע"י נציגי משרד החוץ בג'נבה )גב' יהודית גלילי מצר וגב' דניאלה רויכמן( וועמיתיהם בעולם.

11 www.gov.ie/en/news/965011-covid-19-introduction-of-simplified-unemployment-payments-for-employ/

12 Pandemic Unemployment Payment 
13 קיים טופס של עמוד בלבד, שבאמצעותו ניתן לקבל את הקצבה. 

14 מדד ה'ריחוק החברתי' 

http://www.gov.ie/en/news/965011-covid-19-introduction-of-simplified-unemployment-payments-for-employ/
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 (UC)בריטניה: סיוע בתשלום שכר וסיוע דרך מערך נקודות הזיכוי  .ד

הקצבאות בבריטניה מממשיכים להיות משולמות כרגיל, תוך מתן הקלות. לצד זאת, אנשים 

שצריכים להגיש בקשה חדשה למתן סיוע, יקבלו את הסיוע דרך מערך הסיוע של נקודות הזיכוי 

(Universal Credit). סיוע נוסף ניתן למעסיקים דרך סבסוד של המדינה בעבור חופשת המחלה של 

15העובדים )מפעלים עם פחות מ-250 עובדים(. בשבוע הראשון אין צורך להביא אישורים רפואיים.

עיקר המאמצים עד כה הופנו לטיפול נקודתי במחלה או בסיוע לאלו הנדבקים בקורונה, אך יש 

עידוד גם למעסיקים ולעובדים להגיע להסדרים מתאימים. 

בימים האחרונים חל שינוי גם בבריטניה, שהחלה לגבש את המדיניות שלה במספר כיווני 

פעולה. ביום שישי, ה-20 למרץ 2020, הוחלט בבריטניה שהמדינה תשלם שכר לעובדים שאינם 

יכולים לעבוד בגלל מגפת הקורונה, תוך תשלום של 80% מהשכר עבוד עובדים שנשארו לעבוד אצל 

מעסיקיהם, באופן שיכסה את השכר עד לרמה של 2,500 ליש"ט בחודש. לפי שר האוצר הבריטי, 

רישי סונאק (Rishi Sunak), המטרה העיקרית של צעד זה היא למנוע מעובדים להיות מפוטרים 

.16בגלל המשבר

17(פעמי-אוסטרליה )סיוע לתשלום שכר דרך מעסיקים ופיצוי חד .ה

באוסטרליה ניתן לזהות שני כיווני מדיניות ברורים. מצד אחד, המדינה מסייעת לחברות שהמחזור 

שלהן הוא מתחת ל-50 מיליון  דולר אוסטרלי עם הקלות במס בהיקף השווה לחצי מתשלום המס 

שלהן, בתנאי שישמרו על עובדיהם. במקביל, כ-6.5 מיליון אוסטרליים יקבלו תשלום אחד של $750, 

הניתן לפי שני קריטריונים מרכזיים:

א. אנשים עובדים: אנשים שנמצאים בבידוד או אנשים שאינם עובדים בגלל בעיות אצל 

המעסיק. צריכים לעבור מבחן הכנסה )ניתן לקבל עד לרמה של $437(. קיים מסלול ייחודי 

לבני 22 ומעלה ולצעירים בני 16-22. 

ב. מקבלי קצבאות: אנשים זכאים המקבלים קצבה כלשהי )קיימת רשימה של כלל 

הקצבאות(. כל אדם שמקבל את אחת מהקצבאות האחרות )ורק אחת(, יקבל סיוע זה. 

הסיוע יגיע גם למחזיקי תעודת קשיש וכו'.

18קנדה )חופשת מחלה ומסלול 'שיתוף עבודה'( .ו

השפעת ה-SARS בשנת 2003 הובילה למספר שינויים ומסקנות במערכת הקנדית. נכון לתאריך ה-

11 למרץ 2020, נעשו שני שינויים במערכת האבטלה:

1. חיסול תקופת ההמתנה לפני קבלת קצבת מחלה: כיוון שקצבת מחלה הינה חלק ממערכת 

האבטלה, באופן זמני בוטלה תקופת ההמתנה. 

15 https ://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-
guidance-for-employees

16 https://www.bbc.com/news/business-51982005?SThisFB  
.(Centrelink) 17 מקור, אתר שירות התעסוקה האוסטרלי

18 מקור, אתר הממשלה הפדרלית הקנדית ומחקרים בנושא.

https://www.bbc.com/news/business-51982005?SThisFB
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-guidance-for-employees
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2. מסלול שמסלול שיתוף בעבודה (Work-Sharing):  במהלך ה-SARS, הופעל בקנדה 

מסלול שמאפשר להמשיך להעסיק אנשים ולא לפטר אותם. הוגדלה מתקופה של 38 

19.ושמתשה הבש וז תכרעמ ת.ועובש 76 לש הפוקתל תועובש 

Sharing Program-Federal Work

תוכנית, אשר שוכללה בתקופת ה-SARS. זוהי תוכנית סיוע שמיועדת לעזור למעסיקים להימנע 

מפיטורים, כאשר יש ירידה בפעילות בהיקף של 10% לפחות. התוכנית קיימת הן ברמה 

(Employment  הפרובינציאלית והן ברמה הפדראלית. כתוצאה מכך, ניתנת קצבת ביטוח עבודה

(Insurance Benefits, אשר ניתנות לעובדים זכאים במטרה לתמוך בהכנסות. לתוכנית יש מספר 

תנאים: 

o עובדים מושפעים חייבים להסכים ללוח עבודה זמני וליצור שיתוף עבודה לתקופה מוגבלת 

בזמן. 

o הן המעסיק והעובד חייבים להגיש ביחס בקשה להשתתף בתוכנית השיתוף. 

הורדת שעות העבודה חייבת להתבסס על מינימום שעות של 10% )חצי יום( ל-60% )שלושה 

ימים( משבוע העבודה. התוכנית חייבת להיות לתקופה מינימלית של 6 שבועות. בגלל משבר 

הקורונה, ניתן להאריך את התוכנית לתקופה של 76 שבועות. 

20צרפת: תשלום באמצעות מערכת קצבה זמנית אצל מעסיק ודמי מחלה .ז

(Partial  "בצרפת הורחבה מערכת לתמיכה בעובדים, בעיקר דרך מערכת "קצבה זמנית

(Unemployment, שהוקמה לפני מספר שנים. במסגרת המערכת, יחסי העבודה בין החברה לעובד 

נשמרים. באופן זה נמנע הצורך לפטר את העובד ובמקביל להקטין את העלויות הכבדות הנופלות 

על המעסיק. במקרה של בעיות כלכליות של המעסיק, העובדים שמושפעים מאובדן שכר צריכים 

לקבל פיצוי הניתן על ידי המעסיק. על מנת שהמעסיק יקבל סיוע זה, הוא חייב ליצור קשר עם מרכזי 

לפני שהמעסיק נוקט בצעד זה. הסיוע יכול לבוא במספר דרכים:21 התמיכה המקומיים לעובדים,

 הקטנה של שעות עבודה שבועיות 

 סגירה זמנית של כל או חלק מהמפעל/חברה. 

19 מכון מחקר קנדי אשר חקר את השפעות המנגנונים שהופעלו בעבר, הציע כי  (Macdonald, 2020) כי קנדה צריכה לנקוט 

במספר צעדים אפשריים, שחלקם אף תוקפו במהלך משבר ה-SARS משנת 2003: 

 צמצום נקודת המפגש עם הרופאים, באמצעות אישור קבלת טופס חתום על ידי האדם וללא אישור 

רופא.  

 יצירת קצבת אבטלה למצב חירום עבור אלו שאינם עונים לקריטריונים במסגרת תוכנית שיתוף 

העבודה.  

 יצירת מערך Work-Sharing פרואקטיבי יותר.  

 הורדת מספר השעות המזכה. 

 הרחבת ההגדרות של סגר עבור מקבלי קצבת אבטלה 

 Cuvid-19 Hotline הקמת קוו טלפון ישיר 

 יש לוודא שהזכאויות לקצבה החדשה/מחודשת, לא יפגעו בקצבאות אחרות.

20 המידע הועבר על ידי נציג צרפת בג'נבה, בעזרת נציגי משרד החוץ בעיר.

21 Public regional administration for labor 



הסיוע למעסיק יכול להגיע לסיוע בהיקף של 1000 שעות לכל עובד, ללא קשר לענף הכלכלי בו הוא
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 עובד הנמצא תחת 'תעסוקה זמנית' מקבל קצבה יומית המשולמת על ידי המעסיק ביום 22נמצא.

התשלום הרגיל. העלות היא 70% משכר הברוטו. במקרה של מצב כלכלי בו המעסיק אינו יכול 

לשלם, הכסף מגיע ישירות לאדם ולא דרך המעסיק.  

מסגרת נוספת של תמיכה יכולה להינתן באמצעות דמי מחלה. הן המעסיק והן העובד 

משלמים סכומים גבוהים יחסית עבור ימי מחלה. הקצבה של הקורונה מתבצעת בעיקר דרך מרכיב 

זה.  

23יביטוח פרטי דומיננט –קוריאה: פיצוי  .ח

על אף התפרצות הקורונה, בקוריאה אין סגר ולאורך כל תקופת המשבר מקומות העבודה והבילוי 

לא נסגרו. לצד זאת, המדינה לא החליטה או כפתה מדיניות אחידה של עבודה מהבית עבור חל"ת, 

חופשה או ימי מחלה.  

מערכת הביטחון הסוציאלי בקוריאה מבוססת על ביטוח פרטי, כך שכל חברה או ארגון 

(Employment Insurance), 24מקבלים החלטה בפני עצמם.  במגזר הפרטי קיים ביטוח תעסוקה 

בהפרשה של המעסיק והעובד בכל חודש. העובד זכאי לקצבת 'אבטלה' לתקופה של שישה חודשים 

מתוך הכסף שהצטבר.  

ניתן לראות היערכות שונה במסגרת המגזר הפרטי, כאשר בכל חברה ו/או קבוצה ניתן 

להן יש הסדרי ביטוח 25למצוא מדיניות שונה. יותר מכך, ניתן לראות חברות גדולות, כמו יונדאי,

פרטיים לצד חברות שנמצאות בשפל מכירות והוציא אלפי אנשים לחל"ת של חודש. לעומת זאת, 

במגזר הציבורי אין חופשת מחלה או ימי מחלה כפויים, אך יש מדיניות של צמצום כוח העבודה על 

ידי חילופי משמרות בין מי שעובדים מהבית ומי שמגיע למשרד. הסיוע למפוטרים מתבצע בעיקר 

דרך הפעלה של פרויקטים ציבוריים שמאפשר תעסוקה )יש סיוע לקבוצות חלשות, כגון אנשים עם 

מוגבלות( בהיעדר שירותי תעסוקה ציבוריים ועם משרד עבודה שאינו מפעיל מערך סיוע מורחב 

לעידוד תעסוקה כפי שקיים בישראל.  

 התמודדות עם המשבר: מגוון דרכי התמודדות  (5

על אף אי-הוודאות בנוגע לאורך המשבר, ארגון ה-OECD ממליץ כבר היום לעודד סכמות קצרות 

טווח לעידוד תעסוקה. בין היתר הוא מציין את צמצום הפניות למערכת האבטלה, העברת תשלום 

מזומן לעצמאים ותמיכה ממוקדת בקבוצות החלשות, לצד עזרה לחברות לשמור על העובדים, 

באמצעות סיוע בתשלום לעובדים ו/או הגברת הנגישות להון.  

ארגון העבודה הבינלאומי ממשיך קוו זה וטוען כי יש צורך בתגובה מהירה ומתואמת - 

ברמה הלאומית והבינלאומית. הארגון מדגיש את הצורך במנהיגות אסרטיבית, שתתייחס 

להשפעות העקיפות הנלוות למשבר ובעיקר באלו החווים פגיעה משמעותית בהכנסתם. הניסיון 

ניתן לקבל סיוע נוסף אם מדובר בפעילות למען מודרניזציה של המפעל/חברה.   22

23 המידע ניתן לשירות התעסוקה על ידי הנספח הכלכלי בקוריאה, מר יניב גולדברג.

24 לפי נציג מינהל סחר חוץ בקוריאה, מר יניב גולדברג )מכתב עבור שירות התעסוקה(, ככל הנראה עובדי 

המדינה עדיין ממשיכים להגיע למשרדים. 

25 יונדאי מפעילה ביטוח (Hiring Insurance), במסגרתו עובדי המפעל ממשיכים לקבל 70% מהמשכורות.
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מראה כי שיתוף פעולה בין כלל הגורמים - ובמיוחד בין העובדים, המעסיקים והמדינה - יאפשר 

להגיע להישגים משמעותיים.  

: מודלים לעידוד תעסוקה דרך המעסיקים, בשלושה מסלולים סיוע דרך מקומות העבודה .א

 עיקריים.

1. סיוע דרך חופשת מחלה: סיוע שניתן באמצעות עזרה במימון חופשת מחלה, כפי שקיים 

בצרפת וקנדה )באופן חלקי( או בסין, שם הממשלה משלמת עבור אלו שנמצאים בחופשת 

  .(ILO 2020) מחלה או אינם יכולים לעבוד בגלל הסדר

2. סיוע באמצעות הסדרים ייחודיים במימון המדינה לשימור עובדים אצל המעסיקים: 

מספר מדינות יצרו הסדרים ייחודיים עקיפים במימון המדינה, כגון קנדה שהפעילה מודל 

של 'שיתוף משרות' ודנמרק ובריטניה, שהציגו מודל של השתתפות הממשלה בשכר, במטרה 

למנוע פיטורים של העובדים ושמירת מקום עבודתם. 

3. סיוע במסגרת הסדרים ייחודיים במימון פרטי: מדינות בהן יש ביטוח פרטי, כגון דרום 

קוריאה, מפעילות הסדרים מול חברות הביטוח לאבטלה זמנית. חשוב לשים לב שלא כל 

המעסיקים משתתפים בהסדרים כגון אלו. 

: מדינות מסוימות מפעילות מערך סיוע באמצעות מערך סיוע באמצעות מערכת האבטלה .ב

 האבטלה, אותן ניתן לחלק לשלושה מודלים מרכזיים

1. קצבה ייחודית: מספר מדינות אימצו את הצורך במתן קצבה מיוחדת, שהותאמה למשבר 

כגון 'קצבת מגפה' באירלנד 

2. מענה דרך קצבה קיימת: סיוע באמצעות מערכות קיימות, כגון שימוש בנקודות זיכוי 

אוניברסליות בבריטניה )UC(. מספר מדינות הרחיבו את קצבת האבטלה שלהן, כגון 

שימושOL(I.26 0202( םידבוע 00,006-00,003-כ םתדובע תא דבעל םייופ צםש םיניפיליפה

בקצבת אבטלה רגילה קיים באוסטריה, שם נרשמו בתוך כשבוע כ-100,000 דורשי קצבת 

27,הלטבא

3. הפניית העובדים לקצבה המבוססת על חופשת ללא תשלום: ישראל היא אחת המדינות 

שנקטה במדיניות המעודדת את העובדים לבקש אבטלה ע"ב חופשה ללא תשלום. 

בנוסף לפעולות קודמות, אוסטרליה נקטה בגישה שונה ונתנה סיוע כספי מענקים ישירים:  .ג

 750$-עבור כל משפחה הזכאית לקצבה כלשהי או עבור אלו שאיבדו את עבודתם )כ

 אוסטרלי(.

המודלים הר"מ, לצד המלצות הארגונים הבינלאומיים, מראים את מגוון הכלים אותן מפעילות 

המדינות במטרה להתמודד עם השפעת המשבר הנוכחי, מתוך רצון לשמור על העובדים קרוב ככל 

שניתן לשוק העבודה. כפי שניתן לראות במדינות השונות, מרבית המדינות השתמשו במספר כלים, 

שאת חלקם ניתן עדיין להפעיל בישראל.  

26 מקור: דוח ה-ILO על השפעות ראשוניות של המשבר. 

27 שיחת טלפון עם בכיר ביחידת התעסוקה (ELS) של ה-OECD, המתגורר באוסטריה. 
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ג. השפעת המשבר ומאפייני האנשים שיפגעו ממנו 

תוכנית שירות התעסוקה להתמודדות עם המשבר כוללת פעילות במספר שלבים, בהתאם 

להתפתחויות במצב, תוך התייחסות למספר תרחישים. התוכנית תישען על פעילות שירות 

התעסוקה למען קבוצות יעד שונות, תוך הבנה שהמציאות הנוכחית מחייבת שימור של עובדים 

רבים ככל הניתן בשוק העבודה, לצד פיתוח כישורים עבור קבוצות חלשות – הניסיון מראה כי אותן 

קבוצות יתקשו במיוחד להשתלב מחדש בשוק העבודה.  

כמו כן, התוכנית תכלול עבודה מערכתית ושיתופי פעולה משמעותיים עם גורמים רבים במשק 

בעבודה מערכתית, באמצעות הפעלת שיתופי פעולה ארציים, אזוריים ומקומיים והפעלת מערך 

הסדנאות, הכישורים וההכשרות המקצועיות, כפי שיוצג בפרקים הבאים.  

1( השפעת המשבר ודרכי ההתמודדות עימו: תרחישים להתמשכות המשבר 

עומק השפעת המשבר תלוי רבות באורך התקופה בו הוא יימשך. לפי חברת הייעוץ הגלובלית מקינזי 

,(Mckinsey)28 ,ניתן לזהות שלושה תרחישים של המשבר הכלכלי הגלובלי: התאוששות מהירה

האטה גלובלית ומגיפה גלובלית ומיתון. ההשפעה על שוק העבודה תלויה בהתפשטות והימשכות 

המחלה. מציאות דינמית זו עלולה להשתנות ולהביא לשינוי תחזיות ואסטרטגיות ההתערבות של 

המדינות.  

(Mckinsey 2020)להתמשכות המשבר  : שלושה תרחישים7תרשים 

התאוששות  
מהירה

םירצומל שוקיבב תינושאר העיגפ ירחא תוששואתה•

האטה גלובלית

הנשה לש נישה וןעברה קמעול תסנכנש הטאה•
םירחאמ רתוי םיעגפנםימייוסמ םיפנע•

ינשה ןועברב ששואתהל םיליחתמ לבא םיעגפנ םירחא םיפנע•

מגיפה גלובלית
ומיתון

תנודימה תבירמב קשמה ללכ לע תעופשה•
ילבולג ןותימ•

הנשה לש ישילשה ןועברה עצמאל דע שדחתמ אל םינכרצה ןוחטב•

לפי כל התחזיות, משבר הקורונה ותוצאותיו הכלכליות-חברתיות ילוו אותנו בשנתיים הקרובות גם 

לאחר הפעלת הצעדים שנוקטת הממשלה מול הציבור. עם זאת, לאחר תקופת הטיפול המיידית 

המשק יצטרך להתחיל לפעול ברמת פעילות מסוימת. שירות התעסוקה מעריך כי לעת עתה, החזרה 

לשגרה תהיה איטית אך אנו נערכים לשני תרחישים אפשריים: א'( הגדלת פעילות מתונה )חזרה 

לשגרת חירום( ו-ב'( תחילת התאוששות חזרה לפעילות. בכל אחד מהשלבים האלו, ובהתאם לשני 

התרחישים, שירות התעסוקה יפעל לסייע לדורשי העבודה דרך תוכנית האבטלה המוצגת במסמך 

זה )תרשים 8(. במקביל, וכפי שנפרט בהמשך, שירות התעסוקה מתמקד בשלוש קבוצות: 1( עובדי 

חל"ת )החזרתם לעבודה(, 2( מחפשי עבודה חדשים, תוך חלוקה לשתי קבוצות עיקריות: מחפשי 

28 https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business 

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
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עבודה העובדים קבוע בימי שגרה ומחפשי עבודה בשולי שוק העבודה (marginalized), ו-4( מחפשי 

עבודה הרחוקים משוק העבודה )תרשים 9(, כפי שיפורט בהמשך. 

 בטווח הזמן הקצר והבינוני: שני תרחישים  8תרשים 

 

טווח הזמן הארוך

(*חזרה לשגרה)

טווח הזמן הבינוני  

(תחילת חזרה לשגרה)

טווח הזמן המיידי
:  צמצום פעילות במשק

השבתה מקסימלית של 
המשק וגידול בשיעור  

האבטלה

, הגדלת פעילות מתונה
תחת מגבלות

הגדלת פעילות וצמיחה 
מחדש

תחילת התאוששות  
י חזרה של "שתבלם ע

המגבלות

מענה הדרגתי לנזקי 
המשבר

נכון להיום, קיים סיכוי גבוה יחסית שתתבצע הגדלת פעילות מתונה תחת מגבלות, אך עדיין 

ללא חזרה לשגרה מלאה. ככל שהמשבר הרפואי יתארך, כך הגדלת הפעילות וצמיחה מחדש תידחה 

והמשבר עלול להתעצם. יותר מכך, המצב המתפתח יחייב חליפת מענים גמישה, שתאפשר מתן 

שירותים משתנים לאורך הזמן. 

בעת הזו, יסייע שירות התעסוקה לעובדים המפוטרים להתמודד עם המצב החדש, בעיקר 

מרחוק באמצעים דיגיטליים, תוך שיתופי פעולה שיסייעו גם למעסיקים. במקביל, נמשיך לפתח 

תוכניות הדרכה, הכשרה וחיזוק מיומנויות עבור אותם עובדים שאיבדו את מקום עבודתם. תהליך 

מחקרי מהיר יסייע בניטור קבוצות היעד, כך נוכל לבנות תוכניות התערבות יעילות יותר.  

 לזיהוי קהלי היעד ובניית תוכניות ההתערבות מכון פורדרמחקר משותף עם 

ד"ר אנליה שלוסר וד"ר איתי ספורטה, החוקרים המלווים את שירות התעסוקה בשנתיים 

האחרונות, מסייעים לנו במחקר משותף לזיהוי קהלי היעד ולהתאמת תוכניות ההתערבות. 

המחקר נמצא בעיצומו ומסייע לנו בזיהוי קהלי היעד. במסגרת המחקר, שיתבסס על הניסיון 

הנצבר בישראל ובעולם )כולל מחקרים כלכליים-חברתיים המתפרסמים סביב משבר הקורונה 

ודרכי ההתמודדות של המדינות(, יאפשר לבחון, לטייב ולפתח גם את מערך הנתונים הנמצאים 

בשירות התעסוקה ככל שהמשבר יתארך. המחקר יסתייע בשילוב נתונים הקיימים בשירות 

התעסוקה, בנוסף לנתונים נוספים המגיעים מגורמים אחרים, כגון ביטוח לאומי והלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה. במקביל למחקר זה, שירות התעסוקה פועל לקידום שיתופי פעולה 

מחקריים, לזיהוי מענים לקהלי יעד נוספים. 
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2( קהלי היעד לתוכניות ההתערבות 

בשלב הראשון לאחר המשבר, יתמקד שירות התעסוקה במספר קהלי יעד עיקריים. אותם קהלי 

יעד, אשר יפורטו בהמשך, יקבלו מענה במספר תוכניות.  

 קהלי יעד מרכזיים

 בתום השלב הנוכחי של המשבר, מרבית עובדי החל"ת יצליחו להשתלב מחדש :עובדי חל"ת (1

אצל המעסיקים. עם זאת, קבוצה גדולה לא תצליח לחזור לעבוד אצל המעסיקים. לאור זאת, 

המטרה העיקרית בשלב המוקדם היא החזרת עובדי החל"ת לעבודה, דרך שיתופי פעולה עם 

ארגוני המעסיקים והעובדים. מפוטרי החל"ת שלא יצליחו לחזור לעבודה אצל המעסיק, יקבלו 

סיוע כדורשי העבודה החדשים.  

 בקרב המפוטרים שהצטרפו במהלך חודש מרץ, יש עובדים שפוטרו :חדשים דורשי עבודה (2

ועובדים אשר יצאו לחל"ת, אך לא ימצאו עבודה עם החזרה לשגרה.  עבור קהלי יעד אלו, יופעלו 

התוכניות של שירות התעסוקה. ניתן לחלק את דורשי העבודה הללו לשתי קבוצות, כפי שפורט 

בהמשך. 

מרבית דורשי העבודה בקבוצה זו עובדים בימי שגרה ולכן הפעילות :מפוטרים חדשים .א

מולם תיעשה באופן שונה. מבין קבוצה זו ניתן לראות רבים שהגיעו מענפים שנפגעו. בקרב 

המפוטרים החדשים ניתן לזהות קבוצות משנה, כגון שיעור גבוה של צעירים ועובדים 

הנמצאים בענפים מסוימים. קהלי יעד אלו עומדים לבחינה כל העת עם בדיקת התוכניות 

והתאמתם באופן דינמי. 

לצד מחפשי העבודה החדשים, כולל עובדים בשכר נמוך, : דורשי עבודה בשולי שוק העבודה .ב

יש עובדים רבים הנמצאים בשולי שוק העבודה )marginalized(. רבים מבין קבוצה זו הם 

מרובי חסמים לעבודה: הם עוברים בתדירות בין עבודות או עוברים בתדירות בין עבודה 

לבין קצבאות, והסיכוי שהם ייכנסו לתוך מעגל העוני גדול. מאמץ רב ייעשה מול קבוצות 

אלו הנמצאות בשולי שוק העבודה – קבוצות אלו הן אלו שיעזבו ראשונות את שוק העבודה 

ויתקשו מאוד לחזור אליו. מבין קבוצות אלו שירות התעסוקה שם דגש על נשים, עובדים 

מבוגרים, אנשים עם מוגבלות ועוד. 

לצד הקבוצות בשולי שוק העבודה, יש קבוצה של מקבלי : דורשי עבודה רחוקים משוק העבודה

קצבאות וותיקים, הרחוקים משוק העבודה. אנשים אלו התקשו להשתלב בשוק העבודה, אך המצב 

הכלכלי עלול לפגוע בהם באופן משמעותי יותר. 



 

 ותהליכי עבודה, מבט סכימטי : קבוצות יעד9תרשים 

 

 אלו זרם הכניסה נמשך ולכן בשעות הבוקר.  2020למרץ  31נכונים ליום  הנתונים

 מספרים זמניים בלבד
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המטרה המרכזית של תוכנית שירות התעסוקה היא לשמור את כל העובדים קרוב ככל שניתן לשוק 

העבודה. בתחילה, דרך חיזוק הזיקה למעסיקים והחזרה מהירה לעבודה, הפעלת תוכניות 

התערבות מהירות לאנשים שאיבדו את מקום עבודתם )לדוגמה, בענפים שאיבדו את הכנסתם(, 

וכמובן טיפול משמעותי בקבוצות הנמצאות בסיכון להיפלט משוק העבודה, על מנת לשמר את 

ההישגים שהיו בשוק העבודה הישראלי בעשורים האחרונים. להלן פירוט של קבוצות היעד 

המרכזיות: 

1. עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום )חל"ת( 

כאמור, אחד האתגרים הגדולים בפניהם ניצב המשק הישראלי בשבועות ובחודשים הקרובים הינו 

הצורך להכניס מחדש לעבודה כמה שיותר עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום.  נכון לסוף חודש 

מרץ יש בישראל כ-740,000 עובדים שנמצאים בחופשה ללא תשלום. נתונים קודמים והמצב הנוכחי 

במשק מעלים את החשש שרבים מהם לא יצליחו לחזור לעבודה לאחר תקופת החופשה. על מנת 

לוודא שהעובדים יחזרו לעבודה, יש צורך בהצבת יעד כמותני ובשיתופי פעולה מהותיים, כפי 

שיורחב בהמשך.  

לפי הערכת שירות התעסוקה, המבוססת על רשימת המקצועות והענפים לצד מספר 

ההתייצבויות הקודמות בשירות התעסוקה )לפחות שתי התייצבויות קודמות(, כ-20.2% מבין 

האנשים הנמצאים בחל"ת נמצאים בסיכון משמעותי שלא לחזור לעבוד במקום עבודתם טרם 

המשבר בתוך תקופה של שלושה חודשים. רבים מבין המשתייכים לקבוצה זו עלולים להיכנס לתוך 

רשימת המובטלים )תרשים 9(.  
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 ענפים שנפגעו מהמשבר ויתקשו לקלוט את עובדי החל"ת מחדש

כפי שניתן ללמוד מתרשים 10, ענפי המחסר הסיטוני וקמעוני ושירותי האירוח היו משופעים בעובדי 

מכירות וסוכנים. מחקרים שנערכו בעבר הראו שמיומנויות העובדים בענפים אחה הן נמוכות 

במיוחד בהשוואה בינלאומית. שני ענפים אלה נפגעו במיוחד מהסגר שהוטל, והתחזיות הן 

שההתאוששות בענפים אלה תהיה האיטית מכולם. לצד זאת, חשוב לראות כי מרבית המפוטרים 

לא הגיעו בהכרח מענפים אלו )תרשים 11(. פילוח ענפים, כולל כאלו המחייבים על שמירת המרחב 

החברתי (SD) ייפגעו יותר, ותהליכי העבודה של שירות התעסוקה יתמקדו גם בקבוצות אלו )ר' 

מחקר משותף עם אוניברסיטת תל אביב(.  

  2018, התפלגות המועסקים במשק לפי מקצועות וענפי הכלכלה: 10תרשים 
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2. מחפשי עבודה הקרובים לשוק העבודה

מרבית האנשים בחל"ת יחזרו למקום עבודתם. עם זאת, רבים מבין המובטלים החדשים לא יצליחו 

להשתלב במקום עבודתם. חלקם ימצאו עבודה באופן עצמאי )חזרה מהירה לעבודה(, אך חלק 

משמעותי יצטרך לקבל סיוע במציאת עבודה. קבוצה זו כוללת את המפוטרים החדשים ואת אותם 

עובדי חל"ת שלא יצליחו להשתלב אצל המעסיקים. מרבית העובדים המפוטרים טרם דרכו בשירות 

התעסוקה כיוון שבימי שגרה עם עובדים פעילים, אך לצדם יש קבוצות של עובדים הנמצאות בשולי 

שוק העבודה. דגש מסוים יינתן לזיהוי אותם אנשים, אשר נמצאים במקצועות ובענפים בסיכון לצד 

אותם אנשים אשר התייצבו פעמים רבות בעבר בשירות התעסוקה.  

עובדים פעילים בימי שגרה (א

הקבוצה הגדולה ביותר מבין המפוטרים החדשים, אלו עובדים שעד כה עבדו אך נקלעו לקשיים 

במציאת עבודה. לפי הערכת שירות התעסוקה, קבוצה זו המהווה כ-62.5% מכלל דורשי העבודה 

החדשים. בכלל דורשי העבודה החדשים יש ייצוג יתר לנשים, אך כאשר בוחנים קבוצה זו ניתן 

לזהות ייצוג יחסי גבוה יותר של גברים בקבוצה זו )תרשים 12(. אותה קבוצה תיאלץ גם היא 

להתמודד על מקומות עבודה במשק קטן הרבה יותר. עבור האנשים הנמצאים בקבוצה זו יופעלו 

מסלולי התעסוקה שיפורטו להלן, תוך התמקדות במסלול השמה ישירה ובמסלול לחיזוק כישורים 

באמצעות מערך הסדנאות. אחד האתגרים המרכזיים הוא שילוב אותה קבוצה במקומות העבודה 

מהר ככל הניתן, לצד חיזוק כישורים המתאימים לשוק העבודה המשתנה.  

אלו אשר היו פקדו יותר מפעם אחת את שירות   : שיעור הנשים והגברים בקרב12תרשים 

 התעסוקה
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 (marginalized)בשולי שוק העבודה עובדים  (ב

שיעורי התעסוקה בישראל עלו ב-15 שנה האחרונות הרבה בזכות הכניסה של קבוצות אוכלוסייה 

חלשות/מוחלשות. מרבית המשתייכים לקבוצות אלו נמצאים כיום בשוק העבודה, אולם הם 

ניצבים בפני סיכון משמעותי, שעלול לפגוע בהישגים שנבנו בעמל רב באותן שנים. המשבר האחרון 

מהווה אתגר משמעותי לעוצמתו של שוק העבודה הישראלי, ולאופן בו המעסיקים יכולים לקלוט 

מחדש עובדים מקבוצות אלו. בין קבוצות אלו ניתן לזהות, נשים, עובדים מבוגרים, צעירים, אנשים 
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עם מוגבלות, חרדים וערבים. על מנת לבצר את ההישגים שהושגו בשנים האחרונות, יש צורך ללוות 

את אותם אנשים ולתת לכל אחד מענה מותאם לפי צרכיו, תוך שילוב בין חיזוק הניסיון התעסוקתי 

וחיזוק הכישורים. רק שילוב בין תעסוקה וכישורים יביא להישגים ברי קיימא.  

דגש מיוחד צריך להינתן לעובדים צעירים המהווים כ-48% )!( מכלל דורשי העבודה 

החדשים. מרבית הצעירים יצליחו להשתלב בשוק העבודה, אך אלו שלא יצליחו להשתלב עלולים 

להיקלע למציאות מורכבת. לצד זאת, וכפי שהניסיון הישראלי והעולמי מראה, עובדים מבוגרים 

המהווים כ-14% מכלל דורשי האבטלה החדשים עלולים להתקשות להשתלב בשוק העבודה 

המשתנה. שתי קבוצות אלו צריכות מענים מותאמים )תרשים 13(. תשומת לב מיוחדת צריכה 

להינתן לאותם צעירים )אך גם מבוגרים( שעתידים לסיים את תקופת האבטלה במידה והמדינה לא 

תאריך את תקופת הזכאות. 

 באחוזים: חלוקת דורשי העבודה לפי גיל, 13תרשים 
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בנוסף, יש צורך לבחון התאמות ייחודיות עבור נשים, המהוות שיעור גבוה בהרבה מכלל דורשי 

האבטלה החדשים. אם בחודשים מוקדמים, שיעור הנשים עמד על כ-50%, כעת הנשים מהוות 

כמעט 60% )תרשים 14 ו-תרשים 15(. אחת הסיבות לכך, היא השיעור הגבוה של עובדי הוראה 

והדרכה בקרב המפוטרים. לאור ההסדרים השונים במדינות ה-OECD, תמונת המצב המדויקת 

באבטלה, הן בישראל והן בכל העולם, תתברר רק לאחר שהאבק ישקע ותוכניות החילוץ יופעלו.  

לעומת הנשים, בקרב האוכלוסייה הלא יהודית חלה ירידה )תרשים 16( בשיעורם מבין כלל 

דורשי העבודה. נתון זה אינו מפתיע, כיוון שדורשי האבטלה בגל הנוכחי היו ממקומות עבודה 

מסודרים. ייתכן כי חלקים רבים מבין אלו שאינם עובדים מקרב האוכלוסייה כלל אינם זכאים 

לדמי אבטלה. קבוצה זו, בין אם היא מתייצבת כעת בשירות התעסוקה או לאו, תצטרך סיוע 

משמעותי על מנת לשוב לעבודה. 

בשנים האחרונות חלה עלייה בשיעור התעסוקה של עובדים המשתייכים לאותן קבוצות, 

אך עובדים מאותן קבוצות נמצאים בסיכון ליציאה משוק העבודה בכל עת. עבור קבוצות אלו, 

וקבוצות נוספות שיוגדרו בהמשך, ייעשה מאמץ גדול על מנת לסייע להן לצבור כישורים נוספים 
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ולמציאת מקומות עבודה חלופיים – במיוחד לאור הצפייה כי התחרות על כל משרה פנויה במשק 

עתידה להתחזק. אנשים המשתייכים לקבוצות אלו יופנו למסלולי התעסוקה הקיימים בשירות 

התעסוקה, תוך מתן אפשרות משמעותית יותר להכשרה מקצועית, שתסייע לעובדים מאותן 

קבוצות לחזור לעבודה. 

: חלוקה מגדרי של דורשי עבודה, 14תרשים 

 2020פברואר 
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: חלוקה מגדרית של דורשי העבודה, 15תרשים 
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, גבר
40.73%

, אישה
59.27%

 2020מרץ -: שיעור היהודים והמוסלמים מבין דורשי האבטלה, ינואר16תרשים 
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יהודים ואחרים נוצרים ודרוזים, מוסלמים

3. מחפשי עבודה הרחוקים משוק העבודה 

לצד העלייה במספר דורשי האבטלה בעילת חל"ת, ישנם עשרות אלפי אנשים )ואולי יותר( שאיבדו 

את מקומות העבודה שלהם ואינם דורשים דמי אבטלה. יותר מכך, בחודש האחרון נרשמה גם 
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עלייה מדאיגה גם בשיעור דורשי העבודה על בסיס הבטחת הכנסה מ-3,644 ל-18,948 )נכון ליום 26 

למרץ 2020(. כלומר, מדובר בעלייה של יותר מ-500%. עלייה זו מחקה את הירידה ההדרגתית 

בשיעור ובמספר דורשי קצבת הבטחת הכנסה בשנים האחרונות )חלקם תבעו השלמת הכנסה(. שעת 

המשבר בו נמצא שוק העבודה כעת רק מעצימה את הקושי לסייע לדורשי הבטחת הכנסה – עבור 

קבוצה זו יש צורך בהשקעה נוספת גם כעת. במקביל, סדנאות מעגלי תעסוקה, שהותאמו למציאות 

החדשה, ימשיכו לסייע לעובדים תוך התאמת התכנים ודרכי העבודה. 

 2020מרץ  31, : מספר דורשי העבודה על בסיס קצבת הבטחת הכנסה לפי חודשים17תרשים 
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ד. אסטרטגית שירות התעסוקה 

  לארשיב הלטבאה תינכות םודיקל םיבלש השולש

כאמור, הניסיון שנצבר במשברים הקודמים מראה כי לא כל העובדים אשר פוטרו או הוצאו לחל"ת 

אכן יחזרו לעבוד אצל המעסיק בתום תקופת המשבר. עוד נלמד כי עובדים אשר יתקשו לחזור 

לעבודה הם בדרך כלל העובדים החלשים בשוק העבודה. לפיכך, כבר עתה עולה הצורך לגבש תוכנית 

התערבות להאצת החזרה של כל אותם אנשים לשוק העבודה, במטרה להבטיח חזרה מהירה לשוק 

העבודה באופן שיאפשר לעובדים לשפר מיומנויות וכישורים. התוכנית צריכה להיות מלווה 

בהשקעה ממשלתית מסיבית כדי להתניע מחדש את גלגלי הכלכלה )פעילות אנטי-מחזורית(. 

כאמור, התוכנית נשענת מספר שלבים בהתאם לטווח הזמן: 

א. צעדים בטווח זמן קצר: שת"פ עם ארגוני עובדים ומעסיקים לחזרה מהירה מחל"ת 

מרבית דורשי העבודה בישראל נמצאים כעת במצב של אבטלה על בסיס חופשה ללא תשלום. לאור 

ניסיון העבר, יש צורך בצעדים משמעותיים שיסייעו למקסם את סיכויי החזרה שלהם לעבודה אצל 

המעסיק האחרון. על מנת לעשות זאת יידרשו צעדים משמעותיים ואינטנסיביים שיסייעו למקומות 

העבודה לקלוט את העובדים מחדש. בהקשר לכך, שתי המטרות העיקריות של המדינה הוא לסייע 

למעסיקים לשמר את העובדים שטרם יצאו לחל"ת, לצד מאמצים נרחבים לוודא שכמה שיותר 

עובדי חל"ת אכן ייכנסו לשוק העבודה מחדש. דגש מיוחד צריך להינתן לליווי עובדים מקבוצות 

אוכלוסייה ייעודיות הנמצאות בסיכון.  

מציאות מורכבת זו מחייבת בראש ובראשונה ניהול ובקרה שוטפים ואינטנסיביים מצד 

שירות התעסוקה אחר כל דורשי העבודה בחל"ת ובחינת הסטטוס התעסוקתי בתדירות גבוהה. 

מלבד קשר ישיר ובלתי אמצעי בין עובדי שירות התעסוקה לבין הנמצאים בחל"ת, מתקיים שיתוף 

פעולה מלא עם ארגוני המעסיקים והעובדים ובמיוחד עם ההסתדרות הכללית החדשה, לעידוד 

קליטת עובדים.  

ככל שהמשבר יתארך יש צורך בהתאמות משמעותיות של סביבות העבודה לקליטה מחדש 

של עובדים רבים, בתמרוץ מעסיקים לקליטת עובדים ובניצול תקופת ההיעדרות הזמנית מהעבודה 

לטובת חיזוק כישורים ומיומנויות של עובדים. מאמץ רב צריך להיות מופנה לסיוע לעובדים בעלי 

שכר נמוך, שעלויות החלפתם הם הנמוכים ביותר ועל כן הסיכויים שלהם לחזור לעבודה הם 

הנמוכים ביותר.  

ב. צעדים בטווח הזמן הבינוני: זיהוי קהל היעד ושילובם בפעילות הארגון

בטווח הבינוני והארוך נדרשת הפעלת תוכנית סיוע רחבת היקף לדורשי עבודה תובעי אבטלה. 

תוכנית זו מחייבת הכרה מדויקת של ציבור הלקוחות הפוטנציאליים וזיהוי סיכויי החזרה של 

קבוצות אוכלוסייה שונות, כגון נשים, עובדים מבוגרים, צעירים, חרדים, ערבים, אנשים עם 

מוגבלות ואנשים המשתייכים לענפים כלכליים אשר נפגעו כבר כעת מהמשבר. על מנת לבחון את 

פרופיל הלקוחות התובעים קצבת אבטלה, שירות התעסוקה ישתמש במודלים שפותחו, תוך שימוש 

בנתוני שירות התעסוקה והביטוח הלאומי המוצגים בפרסומים רשמיים ובאמצעות חדר המחקר 

המורחב של הארגון.  
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מטרת התוכנית היא להגדיל את כישוריהם ויכולתם של המשתתפים לטובת הגדלת 

סיכוייהם להתמיד בעבודה, לצד הקטנת הסיכויים לחזור למעגל האבטלה בתוך פרק זמן קצר 

ולהביא לשיפור ברמות השכר והפריון של אותם דורשי עבודה. בתקופה זו ניתן לסייע בשיפור 

יכולות תעסוקתיות וקידום תעסוקתי של אנשים הנמצאים בתקופת האבטלה.  

בעת כתיבת שורות אלה קשה לחזות את מספר דורשי העבודה שירשמו בשירות התעסוקה 

עד סיום ההשתלטות על הנגיף. קצב הרישום מעיד על כך שבתוך מספר ימים מספר מקבלי קצבאות 

אבטלה והבטחת הכנסה בישראל יעמוד על למעלה ממיליון. היות וקשה )ואולי אף לא כדאי( יהיה 

לשלב מיליון דורשי עבודה במסגרת תוכנית האבטלה, נדרשת קביעת סדר קדימויות לכל אותם 

דורשי העבודה הפעילים במערכת, מתוך רצון לשטח את העקומה של המתייצבים בשירות 

התעסוקה. 

כצעד ראשון נדרשת פנייה לכל דורשי העבודה שפוטרו או התפטרו בתקופה זו. עבור קבוצה 

זו נדרשת התערבות מהירה במטרה לנתב אותם למסלול המתאים להם ביותר ולסייע להם 

בהתמודדות עם האתגר החדש – חיפוש עבודה בעולם תחרותי יותר ובעל הזדמנויות מצומצמות 

הרבה יותר. הפנייה לאנשים אלה איננה מושפעת מהמגבלות המוטלות בזמן ההתמודדות עם הנגיף, 

ועשויה להתבסס על קשר מרחוק. אחד האתגרים המרכזיים בשלב זה, ובשלבים המוקדים, הוא 

שילוב אופטימלי של מספר רב ביותר של אנשים בשוק העבודה.     

בשלב השני יש לפנות לכל אותם דורשי עבודה שפוטרו או התפטרו בשלב הראשוני של  

התפרצות הנגיף, ובפרט למי מביניהם שמניין ימי האבטלה שלו נמצאים לקראת סיום. אלה אנשים 

אשר סיכויים לעבור למצב של אבטלה כרונית הוא גבוה, ושירות התעסוקה יאלץ להשקיע רבות, 

בפרט בטווח הזמן הקצר בכל הכלים העומדים לרשותו, כדי למנוע את גלישתם לעומק אבטלה. 

בהמשך יש לאתר את כל אותם דורשי עבודה אשר לא הוחזרו לעבודתם בתום החל"ת ומלבד הקושי 

במציאת עבודה חדשה, הם יאלצו להתמודד עם הקושי הפסיכולוגי שייווצר עקב הפיטורין.  

מנעד הכלים באמצעותם ניתן לסייע להשיב את דורשי העבודה לשוק העבודה הוא רחב 

מאוד. בעזרת כלים במרחב המקוון, יועצי קריירה יכולים לסייע ביצירת הכוון תעסוקתי אפקטיבי 

בעולם משתנה ודינאמי וגיבוש תוכנית קריירה לחזרה מהירה לעולם העבודה. לדורשי העבודה 

תינתן האפשרות להסתייע במערכת ממוחשבת ליצירת קו"ח, חיפוש משרות וניטור פעילות חיפוש 

העבודה. בנוסף ישנה גישה למאגר קורסים בחינם מתוך אתר האינטרנט של שירות התעסוקה, 

לטובת חיזוק מיומנויות בתקופות אבטלה זמניות.  

במקרה הצורך עשוי דורש העבודה להיות זכאי גם לליווי אישי ע"י מאמן תעסוקתי או 

פסיכולוג תעסוקתי, אשר מטרתם לסייע לדורש העבודה להתמודד עם חסמים אישיים בהשתלבות 

בעבודה. ליווי זה יכול להינתן גם באופן מקוון, אבל לא תהיה אפשרות לטפל בכמות לקוחות גדולה 

בתוך פרק זמן קצר.  

לצד זאת, יש צורך בהרחבת הכלים המיועדים לשיפור מיומנויות הנדרשות בעולם העבודה, 

ובכלל זה חיזוק מיומנויות רכות וחיזוק מסוגלות תעסוקתית )כגון שיפור יכולות ביטוי, עבודה 

בצוות ויצירתיות( ומיומנויות בסיסיות, כגון אוריינות מחשב ושפה, המסייעים לקידום תעסוקתי 
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ומיצוי פוטנציאל השתכרות. כלים אלו, בעזרת חיזוק מיומנויות לחיפוש עבודה, יוכלו לספק לדורשי 

העבודה מענה מתאים ואפקטיבי.  

ג. צעדים בטווח הזמן הארוך: חיזוק כישורים לצד הכשרות מקצועיות (VT) וחיזוק עובדים 

בשולי שוק העבודה 

שוק העבודה העתידי, שבואו מואץ עקב המשבר, יחייב רבים מבין דורשי העבודה לעבור הסבה 

מקצועית וללמוד מיומנויות חדשות/מתחדשות המתאימות למאה העשרים ואחת. באמצעות זיהוי 

של דרישות השוק, וכפי שנעשה בשנים האחרונות, שירות התעסוקה מסייע לדורש העבודה בבחירת 

תחום הלימוד האידיאלי, בחירת מקום וזמן הלימוד ורישום בפועל ללימודים.  

ניתן להניח כי עולם ההכשרות המקצועיות שהיה מוכר עד כה לא יישאר כפי שהיה. עוד 

לפני המשבר תקציב ההכשרות המקצועיות היה נמוך משמעותית מהצורך. הצורך והדרישה 

להכשרות מקצועיות בהיקף רחב יחייב שינוי מהותי במערך. בראש ובראשונה תהיה חובה לזהות 

במדויק את האנשים אשר ללא קבלת מימון ממשלתי לא היו משתלבים בהכשרה מקצועית על 

חשבונם, ולא היו מממשים את הפוטנציאל שלהם בעולם העבודה, וזאת לאור עלות ההכשרה 

הממוצעת הגבוהה לכל משתתף. בשלב השני תהיה חובה לאפשר השתלבות במגוון רחב יותר של 

קורסי הכשרה בהשוואה למצב הנוכחי, ובפרט לתחומים אשר תואמים את הדרישות של שוק 

העבודה העתידי. בנוסף יהיה צורך להעביר חלק מההכשרה המקצועית למרחב המקוון כדי להגדיל 

את כמות האנשים המוכשרים מדי שנה, לפצות על החוסר.   

ככל שלדורש העבודה אופק תעסוקתי גדול יותר, ההכשרות המוצעות צריכות להיות ברמת 

סיכון נמוכה יותר להחלפה על ידי הדיגיטציה. לצורך יישום התוכנית יש צורך בשיתוף פעולה בין 

שירות התעסוקה לגורמים רבים נוספים, כאשר המטרה העיקרית היא החזרת העובדים לשוק 

העבודה בהקדם האפשרי. 

במתח שבין חזרה מהירה לעבודה לבין הישנות של אירוע אבטלה, קיימת חשיבות לאיזון 

בין חזרה מהירה לשוק העבודה לבין השמה בעבודה איכותית. התוכנית נועדה לייצר לכל אחד 

מדורשי העבודה מסלול מותאם אישית, אשר יביא בחשבון את האופק התעסוקתי שלו ורצונותיו, 

תוך איזון בין חזרה מהירה לשוק העבודה לבין השמה בעבודה מתאימה.  

מסלולים אלו, אותם מציג שירות התעסוקה בדוח זה, נבנו באופן דיפרנציאלי המאפשר 

לכל אחד סיוע מתאים. אנשים הצריכים סיוע נוסף יקבלו סיוע בחיזוק כישורים ומיומנויות, כולל 

חיזוק מסוגלות תעסוקתית וחיזוק כישורים בסיסיים. קבוצות ייחודיות, מופנות למסלול ההכשרה 

המקצועית, הניתן במקביל לחיזוק כישורים רכים ומסוגלות תעסוקתית )מסלול חיזוק כישורים( 

ומיומנויות אפקטיביות לחיפוש עבודה לצד מתן כלים לסיוע בחיפוש עבודה פעיל. 
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ה. החזרת עובדי החל"ת לעבודה: שת"פ עם ההסתדרות והמעסיקים

מספר העובדים הרב שנמצא בחל"ת מחייב התארגנות שונה. עם תום השלב הנוכחי של המשבר, בין 

אם ניכנס לשגרת חירום ובין אם תתחיל התאוששות איטית, השבת העובדים למקום עבודתם היא 

המטרה המרכזית שתעמוד בפני שירות התעסוקה בחודשים הבאים. מרבית העובדים צפויים לשוב 

לעבודה. עם זאת, חלק ממקומות העבודה בענפים פגיעים ייסגרו, אך חלק גדול מהעובדים עתיד 

לגלות כי מקומות העבודה אותם הם עזבו אינם יכולים לקלוט אותם. מצב זה מציב את ישראל 

בפני אתגר חדש, אליו צריך להקצות משאבים רבים.  

על מנת לוודא שמעסקים יקלטו בחזרה כמה שיותר עובדים שיצאו לחל"ת, ראשית כל יש 

לגבש מנגנונים לעידוד החזרת עובדים מחל"ת לתעסוקה אצל מעסיקיהם המקורים, כולל תמרוץ 

כלכלי מגוון לצד הקמת מערך ליווי ומעקב אחרי החזרה לעבודה. שירות התעסוקה ממליץ לקובעי 

המדיניות לנקוט בכל צעד שיסייע להשבת עובדים למקומות העבודה.  

במקביל, יש לפעול להקמת פלטפורמות משותפות של ארגוני עובדים )ובראשם 

ההסתדרות(, ארגוני מעסיקים ושירות התעסוקה לזיהוי מוקדם של מקומות עבודה, או פעילויות, 

בעלי סיכוי נמוך לשוב לפעילות מלאה עם הפחתת ההגבלות. זיהוי מוקדם של העובדים במקומות 

עבודה אלו, אשר קיימת הסתברות נמוכה לחזרתם לעבודה, יאפשר לנתב אותם אל הכשרה 

מקצועית, או אל מקומות עבודה אחרים שיזדקקו ליותר ידיים עובדות, בעת הפחתת ההגבלות. 

 : מסגרת לשיתוף פעולה לחזרה לעבודה של מפוטרים ע"ב חל"ת 18תרשים 

 

המדינה 

מגוון גורמים ודרך  )
(שירות התעסוקה

המעסיקיםההסתדרות ככללית

םיידועיי תועוצקמ

בתחילת המשבר דובר על חברות וארגונים מענפים מסוימים שנקלעו לקשיים ונאלצו לפטר עובדים. 

ככל שהמשבר התפתח ניתן לראות קבוצות מקצועות נוספים, ובראשם עובדי הוראה, חינוך והדרה 

)13.9%(, עובדי מכירות )9.3%( ורק לאחר מכן עובדי מסעדנות, מזון ואירועים. עובדי התיירות 

והמלונאות מהווים 1.9% מכלל דורשי העבודה החדשים )תרשים 11(. לצד זאת, ניתן לראות עובדים 

מאזור המרכז ומתל אביב נפגעו באופן חמור יותר מהמשבר לפחות בשלביו הראשונים )תרשים 19(. 

זיהוי מוקדם של פילוח קהלי היעד, יאפשר לתת מענה מוקדם ככל שניתן עבור אותם אנשים 

שבוודאות יתקשו לחזור למקום עבודתם. בהמשך יוצגו ניתוחים הבוחנים את ענפי הכלכלה מול 

אותן מקצועות הקיימים במערך המידע של שירות התעסוקה.  
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 חלוקה לפי אזוריםב( מקצועות רשומים)עובדים עם : סך כלל העובדים 19תרשים 
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תל אביבירושלים

על מנת לוודא שמעסקים יקלטו בחזרה כמה שיותר עובדים שיצאו לחל"ת, בשלב הראשון יש לגבש 

מנגנונים לעידוד החזרת עובדים מחל"ת לתעסוקה אצל מעסיקיהם המקורים. במקביל, יש לפעול 

להקמת פלטפורמות משותפות של ארגוני עובדים )ובראשם ההסתדרות(, ארגוני מעסיקים ושירות 

התעסוקה לזיהוי מוקדם של מקומות עבודה, או פעילויות, בעלי סיכוי נמוך לשוב לפעילות מלאה 

עם הפחתת ההגבלות. זיהוי מוקדם של העובדים במקומות עבודה אלו, אשר קיימת הסתברות 

נמוכה לחזרתם לעבודה, יאפשר לנתב אותם אל הכשרה מקצועית, או אל מקומות עבודה אחרים 

שיזדקקו ליותר ידיים עובדות, בעת הפחתת ההגבלות. שיתוף פעולה עם ארגוני העובדים וארגוני 

המעסיקים, יאפשר בניית תוכנית פעולה ממוקדת ונכונה.  

עבודה מול המעסיקים

במקביל לפעילות להשבת עובדים למקום העבודה, שירות התעסוקה מציע להרחיב את הכלים 

שיסייעו למעסיקים לקלוט עובדים על ידי תמריצים ומתן עזרה בהכשרת עובדים ובכלל זה את 

השימוש בתוכניות הבאות, אשר יעברו התאמה למציאות החדשה: 

 הכשרה בהתאמה .1

התוכנית משלבת הכשרה מותאמת השמה לצרכים של העסקים. הכלי ניתן במימון מלא של 

שירות התעסוקה בשיתוף עם גופי הכשרה מקצועיים. הכלי מיועד לדורשי עבודה שאינם בעלי 

ניסיון ספציפי אשר יקבלו הכשרה מקצועית בהתאם לצרכי המעסיק. ההכשרות, נועדו לייצר 

השפעה משמעותית באמצעות השקעה אפקטיבית, ובסיוע של מגוון כלים כמו כלי חונכות ועוד. 

מערך ההכשרות יגדל ויותאם לקהלי היעד הייחודיים של משבר זה. 

 שוברים למעסיקים .2

התוכנית, אשר החלה בשנת 2018, נועדה לספק הכשרה מקצועית פרקטית לדורשי עבודה אצל 

מעסיק. שירות התעסוקה מפרסם "קול קורא" עם פנייה למעסיקים מענפים ספציפיים שהוגדרו. 

מעסיקים שהבקשות שלהם לשוברים אושר יקבלו מענק של עד 2,500 ₪ )עבור שכר מעל 7,000 

₪ ברוטו, עבור שכר נמוך המעסיק יקבל מענק של 1,000 ₪ ואילו העובד יקבל מענק של 500 ₪ 

בחודש( למשך 6 חודשים עבור כל דורש עבודה שנקלט לעבודה אצל המעסיק במסגרת השובר 

שאושר. תוכניות אלו יאפשרו לעובדים לצבור ניסיון בשוק העבודה אצל המעסיקים, שיסייע 

להמשך ההשתלבות בשוק העבודה. גם כאשר מדובר במשרות זמניות, ניסיון מקצועי זה יוכל 

לסייע לדורשי העבודה )צעירים ומבוגרים( לצבור ניסיון. 
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ו. שילוב מחדש בעבודה באמצעות שת"פ מקומיים וארציים 

האתגר מולו מתמודדת ישראל מחייב נקיטת צעדים יוצאי דופן בחודשים הקרובים. המספר הגבוה 

של דורשי קצבת אבטלה, לצד התפלגות שונה מאשר בעבר, מחייב הסתכלות מערכתית שונה מאשר 

היה בעבר. לשם כך, שירות התעסוקה, באמצעות הפריסה הארצית של הסניפים והנוכחות בשטח, 

יפעל באמצעות הגברת שיתופי הפעולה הארציים והמקומיים, תוך מיקוד הפעילות בשירות 

התעסוקה כציר )פיבוט( מרכזי היכול להוביל את שיתופי הפעולה בין כלל הגורמים. 

שינוי תמהיל דורשי קצבת אבטלה, מחייב בניית תוכנית פעולה בעצימות גבוהה בהרבה 

תוך שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות. שיתופי הפעולה עם הרשות 

המקומית יאפשר לרשות המקומית לקחת חלק פעיל הרבה יותר בעשייה של הפעילות המתבצע 

במרחב, ולקדם שיתופי פעולה מקומיים בין עשרות גופים הפועלים ברמה אזורית, המאפשרים 

ריכוז מאמצים והעלאת צרכים ופתרונות מערכתיים, תוך גישור בין צד ההיצע וצד הביקוש 

לעובדים. לדוגמה, פעילות משולבת עם ארגוני המעסיקים לעידוד קליטה מחדש במקומות העבודה 

והתאמות להכשרה מקצועית בהתאם לדרישות השוק מצד אחד, ושיתוף פעולה עם שחקנים 

מקומיים ובראשם העיריות והגופים הפועלים בשטח לקידום תעסוקה. 

הפעלת שיתופי פעולה מחייבת תיאום הן ברמת המטה והן ברמת השטח, תוך שילוב 

התיאום בין כל המערכות והגברת המנגנונים לשיתוף פעולה בין כלל סוכנויות הביצוע – כאשר 

מערך המידע והנתונים הזמין של שירות התעסוקה יאפשר תכלול וניהול אפקטיבי גם ברמה 

המקומית, אך לא פחות מכך בעיקר ברמה הארצית. מצב זה יאפשר להגביר את התיאום בין כל 

המערכות תוך הגברת המנגנונים לשיתוף פעולה בין כלל סוכנויות הביצוע, תוך פעילות מורחבת 

ברמה הארצית והמקומית.  

 פריסה גיאוגרפית .א

בהסתכלות גיאוגרפית רחבה, ניתן לראות שרק באזור תל אביב והמרכז יש כיום כ-303 אלף דורשי 

עבודה חדשים, לצד אזורי חיפה והצפון שם יש נכון ליום 25 במרץ 2020, יותר מ-183 אלף דורשי 

קצבת אבטלה. כמו כן, ובניגוד לתמהיל דורשי העבודה בימים שבשגרה, עובדים ממחוז המרכז, תל 

אביב וירושלים )כולל אזור יהודה ושומרון( מהווים כעת אחוזים גבוהים יותר מכלל דורשי דמי 

אבטלה )תרשים 20(.  
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 : התפלגות דורשי העבודה בכל חודש לפי אזורי למ"ס20תרשים 
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ברמה האזוריתמתן פתרונות דרך התערבות מערכתית רחבה: כלי שירות התעסוקה  .ב

על כן, טיפול באופן יעיל במספר כה גבוה של דורשי עבודה, שמרביתם יקבלו מענה בשירות 

התעסוקה, יתאפשר באמצעות התערבות מערכתית רחבה וראייה רחבה על התהליכים. ביחד עם 

חיזוק שיתופי פעולה עם ראשי עיריות, רשויות, ומועצות ניתן יהיה להתבונן על כלל הפעילות 

המתרחשת במרחב הגיאוגרפי ולעודד שיתופי פעולה בין מגוון השחקנים הפועלים במרחב, לצד 

ניהול תוכנית לאומית כה משמעותית בהיקף נרחב. בתהליך כזה, שירות התעסוקה מהווה הבסיס 

ליצירת שיתופי פעולה אזוריים, לאור המידע הפרטני הרב הקיים בארגון, במיוחד כאשר החלוקה 

בין המפוטרים אינה זהה בכל הערים.  

באופן זה, הרשויות המקומיות ישולבו בהובלת תהליך השינוי עבור דורשי העבודה 

הנמצאים במרחב הגיאוגרפי )עירוני/כפרי/אשכולות משרד הפנים(. שיתוף הפעולה במרחב העירוני 

יאפשר ליצור חליפת פתרונות מותאמות לאזורים ולסייע לתכלול הפעילות במבט על. לצורך כך, 

שירות התעסוקה יפעל לחיזוק שיתופי הפעולה עם הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות. 

בניגוד לעבר, בצד ההיצע בשוק העבודה פועלים בישראל גופים רבים העוסקים במתן מענה 

לקידום בתעסוקה. במציאות זו, נוצר מצב בו מספר ארגונים שונים, המפעילים שירותים 

מגוונים צריכים לפעול למען המטרה המשותפת של החזרת מספר אופטימלי של עובדים לשוק 

העבודה, תוך חיזוק שיתוף הפעולה יותר בין הרשויות המקומיות לבין שירות התעסוקה בחיזוק 

תהליכים אלו, לצד שיתופי פעולה אזוריים/מקומיים עם ארגוני המעסיקים בפריסה ארצית.  

מערך הנתונים של שירות התעסוקה יסייע בכל התהליך, באמצעות בניטור מגמות אזוריות 

ומקומיות ובניטור תהליכי החזרה לעבודה של כלל העובדים המפוטרים, בתהליך מסודר ומפוקח 

הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית. באופן זה יתאפשר מתן שירות אקטיבי ולעבודה מסודרת 

ומערכתית לשילוב מחדש של האנשים בשוק העבודה תוך תכלול התהליכים המקומיים ברגע 

שהדבר יתאפשר. 
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ז. עבודת שירות התעסוקה: מערך סדנאות 

משבר הקורונה מגיע בעת שינויים מהירים אותם חווה שוק העבודה בעולם ובישראל, כאשר קיים 

סיכוי גבוה שהתהליכים אשר התרחשו בשוק העבודה יאיצו בעקבות המשבר. שירות התעסוקה 

מהווה גורם מקצועי בכל הנוגע לעולם התעסוקה ופיתוח הקריירה בעולם המשתנה. השירות מהווה 

גוף ידע מקצועי וככזה יכול לספק שירותים באמצעות עובדיו וכן יכול להוביל ולנהל שירותים 

שניתנים על ידי ספקים חיצוניים. 

השירות מתמחה במתן כלים מגוונים לאוכלוסיות יעד שונות כגון מקבלי קצבאות אבטלה 

והבטחת הכנסה, אנשים בעומק אבטלה עם חסמים רבים, צעירים, בני 45+, אקדמאים, הורים 

יחידים, בני החברה הערבית )עם דגשים ייחודים לגברים ונשים באוכלוסייה זו( ועוד. השירות 

מפעיל תכניות שונות כגון: חמישים החדש )המיועדת לאנשי ניהול בכירים בהיי טק(, מעגלי 

תעסוקה )המיועדת לתובעי הבטחת הכנסה(, תעסוקה פלוס )תכנית לשיקום תעסוקתי( ותכניות 

נוספות. תכניות אלו מנוהלות על ידי אנשי המקצוע בשירות התעסוקה ומבוצעות על ידי מפעילים 

חיצוניים שיודעים להעביר תכנים ייעודיים לאוכלוסיות השונות )אשר נמצאות בקצוות(. התכניות 

מיועדות לדורשי עבודה אשר נמצאים בקצוות מבחינת הרקע, ההשכלה והמאפיינים התעסוקתיים.  

 ייעוץ קריירה ואימון תעסוקתי (1

בשירות מומחים בתחומים הבאים – חיפוש ומציאת עבודה, רגולציה, ייעוץ לקריירה עם 

התאמות לאוכלוסיות יעד שונות, אימון תעסוקתי פרטני, הנחיית סדנאות במגוון רחב של נושאים 

בעולם הקריירה ושוק העבודה, ייעוץ פסיכולוגי תעסוקתי. בתקופה שאחרי החזרה לשגרה, עשייה 

המקצועית של השירות תהיה ממוקדת בשלושה תחומים: 

 כגוף הראשוני שבא במגע עם דורשי –( case manager) ייעוץ קריירה וניהול תיק לקוחות .1

העבודה, וכארגון המחזיק במידע המקיף ביותר אודות הביקוש וההיצע בשוק העבודה, עובדי 

שירות התעסוקה יהיו האנשים שיכווינו את דורשי העבודה, יקבעו להם תוכנית קריירה 

מפורטת )כולל אבני דרך( ושילוו את כל אותם אנשים שנפלטו משוק העבודה בעקבות המשבר 

עד לקליטתם בעבודה מתאימה. 

קידום דורשי עבודה בעלי חסמים אישיים היוצרים תקיעות –( coaches) אימון תעסוקתי .2

וקושי בהשתלבות מחדש בעבודה, כגון פסיביות בחיפוש עבודה או חוסר אמונה ביכולת )למשל 

עקב פיטורים או תקופת האבטלה(. האימון כולל זיהוי מטרה אישית, חיבור לחוזקות, הנעה 

לפעולה וליווי בתכנית פעולה אישית. 

 סדנאות המדמות את שלבי חיפוש – ק כישורי חיפוש והשתלבות בעבודהסדנאות לחיזו .3

העבודה כשם שיפגוש בהם דו"ע בחיי היום יום. הסדנאות כוללות היכרות עם עולם התעסוקה 

העכשווי והמרחב בתוכו מחפש דו"ע משרה. לאחר מכן, יכיר דו"ע את הכישורים והיכולות שלו 

ובהתאם לכך, ולדרישות הסביבה יוכל דו"ע להבין מהי המשרה המתאימה ביותר עבורו. 

בשלבים הבאים יתנסה דו"ע בכתיבת קורות חיים, יפתח וישכלל את מיומנויות חיפוש העבודה 

שלו ויתרגל ראיון קבלה לעבודה.  



עבור רוב דורשי העבודה, הנמצאים במעמד הביניים )אקדמאים, בעלי מקצוע וכד'(, לשירות

התעסוקה יש את המקצועיות הנדרשת במטרה להעניק לדורשי העבודה הללו את השירות המקצועי 

ואיכותי ביותר . עבור אלה, השירות מבטיח ארגז כלים איכותי שישדרג אותם ויסייע להם להשתלב 

נכון ומהר בשוק העבודה. זאת ועוד, המקצועיות שירכשו עובדי שירות התעסוקה בתהליך יבטיחו 

את יכולותיהם לנהל את הספקים החיצוניים המטפלים באוכלוסיות הקצה השונות.  
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ייעוץ קריירה וניהול תיק לקוחות .א

תובעי קצבאות אבטלה והבטחת הכנסה נדרשים להתייצב בלשכות שירות התעסוקה ולדרוש 

עבודה, כתנאי לזכאותם לקצבה. אשר על כן, שירות התעסוקה הוא הגוף הראשוני שבא במגע עם 

דורשי העבודה, וככזה ברשות הארגון המידע המקיף ביותר אודות הביקוש וההיצע בשוק העבודה. 

מאגר המידע הפרטני כולל פרטים אישיים, נתוני השכלה והיסטוריה תעסוקתית אודות דורשי 

העבודה בישראל. מרבית המשרות במשק בכל רגע נתון מופיעות במאגר המשרות של שירות 

התעסוקה. החיבור בין מאגר נתונים מקיף, ניסיון מקצועי עשיר, היכרות מעמיקה עם עולם העבודה 

האזורי והתמורות בו הופכים את עובדי שירות התעסוקה ליועצי קריירה המובילים בישראל. 

לפיכך, ביום שאחרי המשבר התעסוקתי ובמהלכו, יועצי הקריירה של שירות התעסוקה יהיה בחזית 

העשייה לטובת הדרכת והכוונת דורשי העבודה הרבים שיהיו ביום שאחרי, קביעת תוכנית קריירה 

מפורטת )כולל אבני דרך( וליווי כל הדרך לעבודה מתאימה. חלק ניכר מדו"ע יהיו נכונים בעת הזאת, 

לבצע שינויים בקריירה שלהם ויועצי הקריירה יסייעו בידם להחליט על כיווני העשייה, הלמידה 

וההכשרה המתאימים לכל אחד ואחת.  

אימון תעסוקתי .ב

אימונים תעסוקתיים המועברים על ידי עובדי שירות התעסוקה נועדו לקדם דורשי עבודה בעלי 

חסמים אישיים היוצרים תקיעות וקושי בהשתלבות מחדש בעבודה. קשיים אלה כוללים פסיביות 

בחיפוש עבודה או חוסר אמונה ביכולת )למשל עקב פיטורים או תקופת האבטלה(. האימון כולל 

זיהוי מטרה אישית, חיבור לחוזקות, הנעה לפעולה וליווי בתכנית פעולה אישית. 

התהליך כולל 3 שיחות אימון אישיות באורך של 45 דקות, ולאחר מכן ליווי עיתי פרונטלי או טלפוני 

למשך 6 שבועות ע"י המאמן. אימונים אלה כוללים: יצירת מרחב אימוני, זיהוי צרכים, קביעת 

מטרה ראשונית, העמקה בקביעת המטרה, זיהוי גורמים מקדמים ומעכבים ובניית תכנית פעולה 

ולו"ז לביצוע. 

 בסיום האימונים התעסוקתיים לדורש העבודה תהיה תכנית פעולה אופרטיבית ואישית 

למציאת עבודה, עם לו"ז לביצוע ומעקב, והם צפויים לחוות עלייה במסוגלות התעסוקתית, 

במוכנות להשתלבות בעבודה ובפרואקטיביות. 

 : סדנאות שירות התעסוקהסדנאות בשביל הקריירה (2

מנעד הסדנאות הרחב של שירות התעסוקה, תוך התאמתם למציאות הייחודית איתה אנו 

מתמודדים, נועד לסייע למפוטרים החדשים להתמודד עם המצב הקיים ולסייע להם להיכנס מהר 

ככל שניתן לשוק העבודה. שירות התעסוקה ימשיך להפעיל את הסדנאות אותן הוא מפעיל בשנים 

האחרונות, לצד הפעלה של סדנאות נוספות. הסדנאות הקיימות, מתקיימות בימי שגרה בשירות 

התעסוקה על ידי מנחים פנימיים. לצד זאת, שירות התעסוקה פיתח מספר סדנאות חדשות אשר 
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מותאמות מבחינת תוכן והתאמות דיגיטליות לאור המשבר. הסדנאות יועברו על ידי מנחים ויועצי 

קריירה פנימיים.  

  :םיפתתשמה תואנדסה תרגסמב

- יזהו את מאפייני עולם העבודה העכשווי והשינויים שחלו בו. 

- יגדירו את המשרות הרלוונטיות עבורם על סמך חוזקותיהם, כישוריהם וניסיונם.

- ישפרו את מיומנויות חיפוש העבודה שלהם.

- יתנסו בכתיבת קורות חיים וביצוע ריאיון עבודה. 

- יערכו לקראת זימונים למכוני מיון 

להלן סדנאות שירות התעסוקה: 

שוק העבודה המשתנה  .א

הכרות עם עולם התעסוקה העכשווי והמרחב בתוכו מחפש דו"ע משרה. לאחר מכן, יכיר המשתתף 

את הכישורים והיכולות שלו ובהתאם לכך, ולדרישות הסביבה יוכל המשתתף להבין מהי המשרה 

המתאימה ביותר עבורו. 

 היכרות עם מגמות בעולם התעסוקה 

 כיצד המגמות משפיעות על דו"ע 

 מיפוי תעסוקתי אישי 

 איתור מידע על עצמי – החוזקות שלי 

 עקרונות לכתיבת קורות חיים 

 מבנה מסמך קורות חיים

 תרגול שגיאות נפוצות  

 עקרונות לכתיבת פיסקת תיאור עצמי 

בפניה להצעות עבודה  

 ניהול תהליך חיפוש עבודה ערוצי חיפוש עבודה ובניית נטוורקינג  .ב

סדנאות אלו מסייעות לדורשי העבודה בתהליך חיפוש העבודה, באמצעות עבודה מול ערוצי חיפוש 

עבודה ובניית נטוורקינג, במטרה לסייע לכל דורש עבודה להשיג עבודה. התוכנית כוללת מספר 

מרכיבים, כגון 

 יזהו את ערוצי חיפוש העבודה העומדים לרשותם. 

 מהו נטוורקינג, כיצד בונים נטוורקינג, התנסות בערוץ החיפוש "נטוורקינג." 

 ניהול תהליך חיפוש עבודה 

 הכנה לראיונות עבודה ומכוני מיון  .ג

חלק מדורשי העבודה החדשים אינם מורגלים בתהליכי חיפוש עבודה. לאור התחרות על כל משרה 

פנויה במשק, דורשי העבודה צריכים לרכוש כלים שיאפשרו להם להתמודד בהצלחה מול דורשי 

עבודה אחרים. סדנה זו נועדה לסייע בהכנה לראיונות עבודה והכנה לימי מיון במכוני מיון.  

 הכנה לראיון עבודה – שלבים בתהליך ראיון העבודה כולל הכנה לראיון עבודה טלפוני  
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 בזמן ראיון העבודה – שלבים בראיון והתמודדות עם שאלות נפוצות

 הכנה למכוני מיון  

לכלכלת המשפחה בזמן משבר )סדנה חדשה(סדנה  .ד

מהי התנהלות כלכלית נכונה בתקופה של צמצום בהכנסות וחוסר ודאות כלכלית? מה הם הצעדים 

הנכונים שיש לנקוט וכיצד בונים תכנית משפחתית לניהול המשבר?  

הסדנה להתנהגות כלכלית נבונה כוללת הדרכה בנושאים: הגדרת יעד כלכלי ומטרה 

כלכלית אישית, הערכת מצב כלכלי על בסיס שיקוף ראשוני, בניית תקציב ראשוני, זיהוי גורמים 

המשפיעים לקנות, הכרת מושגים בסיסיים בבנקאות, התנהלות משק הבית בתקופה של פער 

תזרימי בין יעד ההכנסות להכנסות במציאות, כלים להתמודדות: השלמות הכנסה זמניות, אשראי, 

שימוש בחסכונות, צמצום הוצאות, הסדר חוב. 

 )סדנה חדשה( 21מיומנויות המאה ה – Meta skills .ה

מיומנויות העל, הן המיומנויות אותן יחפשו מעסיקים בעולם המשתנה. כמה מהר אנחנו יודעים 

ללמוד הופכת למיומנות חשובה יותר ממה למדנו ומה אנחנו יודעים. היכולת לזהות מיומנויות 

ליבה, לטפח אותן ולדעת להציג אותן במקומות עבודה, היא תנאי הכרחי בעולם משתנה. המעבר 

מהתמקדות בלעדית בהכשרה מקצועית ובחיזוק כישורים רכים, לחיזוק מיומנויות הוא תהליך 

שהעולם כולו ממשיך לעבור. סדנאות שירות התעסוקה מתמקדות במיוחד בכישורים. הסדנאות 

כוללות: 

 הכרות עם אבחון מיומנויות עתיד והשתתפות במבחן מיומנויות עתיד 

 חיזוק מיומנויות עתיד נדרשות: מאטה-קוגניציה, אמפתיה, יכולת פתרון בעיות מורכבות, 

עבודת צוות, יכולות תקשורת, חשיבה אנאליטית ויצירתיות.  

 

 )סדנה חדשה( מודלים תעסוקתיים בעולם משתנה .ו

עולם התעסוקה המשתנה מזמן הזדמנויות חדשות שמאפשרות גמישות רבה במודלים של 

תעסוקה. מטרת הסדנה לחשוף בפני המשתתפים הזדמנויות חדשות של עולם התעסוקה המשתנה, 

לפתוח למשתתפים את הראש למודלים לא שמרניים שיאפשרו להם לחזור מהר לעולם העבודה, 

תוך שימוש ביכולות של יזמות, יצירתיות וחיזוק יכולות המצאה וחשיבה מחוץ לקופסה.  
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במציאות שלאחר המשבר, דורשי עבודה רבים יהיו צריכים ליצר לעצמם פתרונות תעסוקה 

יצירתיים – זאת המטרה של סדנה זו, שנועדה לספק לדורשי העבודה את הכלים שיאפשרו להם 

להתמודד בהצלחה עם שוק עבודה מורכב. להלן מספר מודלים שייבחנו במסגרת הקורס.  

 קואופרטיבים: התאגדות במודל קואופרטיב שמאפשר לעובדים בעלי מומחיות גמישות 

תעסוקתית תוך חלוקת סיכון וצמיחה עסקית  

WorkLab  – הכשרה וניסיון מעשי: מיזמים המשלבים הכשרה למקצועות חדשים יחד 

עם עבודה פרויקטאלית וניסיון מעשי.  

 פרילאנסרים ועצמאים: כיצד להיות פרילאנסר חכם? כיצד מגדירים תחום עיסוק וכיצד 

נערכים 

 ריבוי ערוצי הכנסה: גמישות בשעות עבודה ועבודה במספר מקומות עבודה במקביל. 

 ללמוד איך לומדים )סדנה חדשה( .ז

בעולם עבודה משתנה אנחנו נדרשים ללמידה מתמדת. למידה נעשית לא רק בפורמט המסורתי. 

מודלי הלמידה החדשים, טכנולוגיות למידה ולמידה מרחוק הן הזדמנויות להרחבה הידע ומיצוי 

ההשתכרות. ההכשרה תכלול הדרכה כיצד לומדים, ניחשף להזדמנויות למידה, נלמד להתאים 

עצמנו לצרכים של חברות בעולם משתנה. סדנה זו כוללת את המרכיבים הבאים: 

  )Life Long Learning( למידה לאורך החיים 

 למידה מרחוק 

 פלטפורמת למידה 

(Data-based learning) למידה מוטת נתונים 

 כיצד נדע האם ומה הבנו 

 כיצד מלמדים 

 מדדי הצלחה ולמידה מתמדת 

)סדנה חדשה( יזמות וחדשנות .ח

יכולות יזמות וחדשנות אינם נחלתם של יזמים בלבד. זוהי מיומנות בסיסית הנדרשת מכל עובד 

בכל תפקיד בארגון. העולם המשתנה דורש התאמה מהירה, פתרון בעיות יצירתי וחשיבה פורצת 

דרך ביכולת להציע פתרונות חדשים, להתמודד עם אתגרים ולתת מענה לצרכים משתנים. הכשרה 

זו נועדה לסייע למשתתפים לשפר את יכולות ההתמודדות שלהם בארגונים, יקנו להם מיומנויות 

של חדשנות ויזמות ויעניקו להם יתרון משמעותי בעולם העבודה. ההכשרה תכלול את התכנים 

הבאים: 

 קיבעונות חשיבתיים והצורך לשבור אותם 

 כלים ליצירתיות וחשיבה על רעיונות חדשים ופתרון בעיות 

 סינון רעיונות ובחירה חכמה של רעיונות 

Lean start up 
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 טכניקות להפיכת רעיון למוצר 

 )סדנה חדשה( תקשורת בין אישית .ט

רוב האנשים השכירים נמצאים מרבית שעות היום בעבודתם, ולכן רוב מערכות היחסים בעבודה 

הן מורכבות בשל היותן גם עסקיות אך גם אישיות. במציאות שכזו יש חשיבות גוברת להידברות 

בין בני אדם במטרה לסייע בהעלאת פריון העבודה ושביעות הרצון של העובדים. בשוק העבודה 

העתידי ניתן דגש גם לתקשורת בין אישית במסגרת עבודה מהבית ובמסגרת תקשורת בין אישית 

במקומות העבודה עצמם. סדנה זו תכלול את התכנים הבאים: 

 תקשורת בין אישית ותקשורת בתוך חברה

 אחריות להעברת המסרים  

 הגדרת מסרים בצורה ברורה ובהירה  

 התמודדות עם אתגרים בתקשורת  

 כיצד להעביר מסרים החוצה. בשיחה, במצגת או בפגישת עבודה 

 )סדנה חדשה( גמישות בקבלת החלטותסדנה ל .י

אבטלה בכלל, ואבטלה בתקופת משבר כלכלי גדול בפרט, מציבה את האדם תחת אתגרים רבים. 

בתקופת המשבר נאלץ הפרט לחוות תנאי אי-וודאות בתנאי אי ודאות בניהול קריירה. הסדנה 

תדגיש את הדרכים בהן ניתן לבצע התאמות בחשיבה ובהיערכות האישית בזמן משבר בלתי צפוי.  
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הדרכות לשיפור מיומנויות דיגיטליות (3

 רציונאל וחזון .א

המהפכה הטכנולוגית, אשר אנו נמצאים בעיצומה, משנה מקצה לקצה את הדרך שבה אנו חיים 

ומביאה לכך שאוריינות דיגיטלית היא הבסיס להשתלבות בעולם המודרני – בכל תחומי החיים 

ובפרט בתחום התעסוקה. כיום מיומנויות מתאימות לשילוב דיגיטציה בעבודה הן המפתח 

להשתלבות בעולם העבודה הנוכחי. מתוך הבנה זו, אנו מאפשרים פתיחת צוהר לעולם הטכנולוגי 

העכשווי באמצעות הכשרות אוריינות דיגיטלית מקדמות תעסוקה לאוכלוסיית דורשי עבודה. 

בשנתיים האחרונות UP פועל בהצלחה רבה בקרב האוכלוסייה בפריפריה החברתית גאוגרפית 

בישראל, וכעת יש צורך להרחיבה באופן משמעותי. הפלטפורמה הקיימת האפקטיבית שנוצרה 

בפרויקט: 

 מנגנון הפעלה ייעודי לכל קהל יעד בהתייחס לפדגוגיה, תוכן, מודל תפעולי ותשתיות קיימות 

בשירות התעסוקה. 

 שינוי תמהיל לשכות התעסוקה והרחבת ההיצע לישובים הרלוונטיים. 

 פיתוח מוצרי אוריינות דיגיטלית ואוריינות דיגיטלית תעסוקתית ייעודיים לקהלי היעד. 

 מבנה המיזם 

 המיקוד בקהלי היעד יבוא לידי ביטוי הן בערוצי הפעילות הקיימים והתאמתם והן בפיתוח של 

שני ערוצי פעילות חדשים שיעוצבו בהתאמה ליעדי המיקוד החדשים במיזם. 

תכנית הכרות ראשונית עם אורח חיים דיגיטלי.   Enter- תכנית .ב

התכנית מיועדת לאוכלוסייה של הבטחת הכנסה, בחברה הערבית והחרדית. התכנית מיועדת 

למשתתפי תכנית "מעגלי תעסוקה" של שירות התעסוקה ותעסוק ב digital Skills -דוגמת – חיפוש 

אפקטיבי ברשת, הורדת אפליקציות, חשיפה למיצוי זכויות ועולמות של בריאות ובנקאות ותעלה 

את מודעותם של המשתתפים לעולם הטכנולוגי המשתנה. 

מדד השינוי הצפוי: העלאת מודעות לאפשרויות התעסוקתיות הגלומות בטכנולוגיה 

  Get On Line .ג

תכנית זו הינה פלטפורמה לקידום אוריינות דיגיטאלית, תוך חשיפה לעולמות תוכן תעסוקתיים, 

באמצעות שימוש במשחק אינטראקטיבי מקוון בשפה העברית ובשפה הערבית. הפלטפורמה 

מאפשרת למשתתפים התנסות חווייתית לצורך רכישת כלים לגלישה באינטרנט וידע מקוון. 

במסגרת התכנית נלמדות מיומנויות כדוגמת חיפוש מידע, העלאת המודעות לקורסים מקוונים 

לקידום תעסוקה, שימוש ברשת לחיפוש עבודה, הכרות עם רשתות חברתיות, הנגשת מידע ציבורי 

ועוד. הגישה למשחק מתאפשרת בלינק פשוט, הנגיש למשתתפים דרך כל מחשב, סמארטפון, או 

טאבלט. החשיפה לפלטפורמה יכולה להתבצע הן במסגרת ההכוון התעסוקתי במעגלי תעסוקה והן 

במסגרת המפגשים השוטפים בלשכות. 

מדד השינוי הצפוי: העלאת מודעות לאפשרויות התעסוקתיות הגלומות בטכנולוגיה – מעל 

150 משתתפים מבצעים שימוש חוזר בפלטפורמה. 
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   Progress– תכנית .ד

תכנית אוריינות דיגיטלית בסיסית המלווה בסדנאות תעסוקתיות המיועדת למשתתפים ללא ידע 

או ניסיון בעבודה עם מחשב בכלל ועם יישומי מחשב בסיסיים בפרט. משתתפים אלו שעסקו בעבר 

במקצועות כגון קמועונאות, ניקיון, טיפול וכדומה, יוצאים בסיום התכנית עם ידע טכנולוגי 

המאפשר להם להשתלב בשוק התעסוקה במשרות הדורשת עבודה בסביבה ממחושבת ושליטה 

ביישומי office ועם יכולת עצמית ותחושת מסוגלות לחיפוש ומציאת עבודה כגון שליחת קורות 

חיים בצורה מקוונת, הצגה עצמית, התמודדות עם חסמים אישיים ועוד. במסגרת תכנית זו, יבנו 

מודלות לימודיות בהתאם לחסמים היחודיים של החברה הערבית והחרדית, ויועברו באופן מותאם 

לקהלי היעד. 

מדד השינוי הצפוי: רכישת והפנמת ידע טכנולוגי תעסוקתי, הקניית מיומנויות אוריינות 

דיגיטלית, התמודדות עם חסמים מגוונים, שינויים בתפיסות העצמה. 

 תכניות מתקדמות .ה

תכניות אלו, הכוללות שני מסלולים (Pro&Advance) הכוללים הכשרות טכנולוגיות מעמיקות 

ומתקדמות המהוות בסיס לקריירה טכנולוגית. התכניות כוללות הכשרה טכנולוגית מקצועית, 

סדנאות מגוונות, חיבור לקהילה הטכנולוגית דרך מפגשים עם דמויות לחיקוי מהחברות המובילות 

בתחום וסדנאות ליווי תעסוקתי. בנוסף, מסיימי הקורס משתלבים בתכנית ליווי לתעסוקה. נושאי 

הקורסים נבחרים מתוך חקר מעמיק של שוק העבודה המתחדש, תוך זיהוי מגמות ויצירת תגובות 

ושינויים בעולמות התוכן, בתאמה גיאוגרפית למקצועות ולחברות מספקות קליטה. עולמות התוכן 

המתקדמים להם התכניות מכשירות הם שיווק דיגיטלי, תכנות, ניהול רשתות ומקצועות 

. Helpdesk קהל היעד של התכניות המתקדמות הם דורשי עבודה בגילאי 45 ומעלה, בעלי השכלה 

על תיכונית, המגיעים עם אוריינטציה טכנולוגית ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת המעוניינים 

לעשות הסבה למשרות טכנולוגיות, או לקבל כלים טכנולוגיים אשר יאפשרו להם להשתלב מחדש 

בשוק העבודה בתחומים בהם עסקו, הדורשים ידע טכנולוגי עדכני. בנוסף להכשרה המקצועית, כל 

קורס מלווה בתוכנית המשך להבטחת ומימוש הפוטנציאל של משתתפי התוכניות באמצעות שימוש 

בכלי HR מגוונים וחיבור לעולם התעסוקה החדש. 

מדדי השינוי החזויים: 

1( השתלבות תעסוקתית בעולם הטכנולוגי, בהתאמה להיסטוריה התעסוקתית של 

המשתתפים ונושאי התוכניות. 

2( עמידה בתנאי הסיום של הקורס, רכישת ידע טכנולוגי מתקדם, פרויקטי גמר. 

3( שינוי בתפיסת המסוגלות, התמודדות עם חסמים אישיים וחסמי שוק התעסוקה. 
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(VT) מקצועיות והכשרותבסיסיים  כישורים (4

כאמור, המטרה העיקרית בתקופה שלאחר המשבר הינה החזרת מספר גדול ככל שניתן של עובדים 

שיצאו לחופש ללא תשלום לעבודה אצל המעסיקים. עם זאת, אנשים הנמצאים בשולי שוק העבודה 

)כלומר, חשש שייכנסו לתוך מעגל האבטלה( ואנשים שאינם עובדים לתקופה ארוכה, עדין צריכים 

התאמה וחיזוק כישורים. קבוצה זו, כפי שתיארנו גם בסקירה על קבוצות היעד לתוכניות 

 (reskilling) ההתערבות, תהיה חייבת לקבל חיזוק למערך הכישורים באמצעות חידוש כישורים 

וכישורים חדשים (upskilling). עבור קבוצה זו, יש צורך בפיתוח והתאמה של מערך הכישורים. 

שוק העבודה המשתנה עובר שינוי תמידי, כך שרבים מבין המקצועות הנלמדים היום 

ייעלמו ויהיו פחות רלוונטיים, וכך גם המקצועות הנלמדים היום יכולים להיות פחות רלוונטיים 

בעתיד. יותר מזה, לפי ה-OECD בתוך כעשור כ-14% מהמשרות עתידות להיעלם ו-32% יצטרכו 

לשנות באופן מהותי את עבודתם, לאור המעבר לתהליכים אוטומציה )OECD 2019(. מצב זה 

מחייב כבר כעת התאמה של מערך חיזוק הכישורים, באופן שיאפשר לאנשים לצבור כישורים 

חדשים ולהמיר אותם בין מקצועות, תפקידים וענפים. מוקד ההכשרה המקצועית ייבחנו בהתאם 

לרמת הסיכון למחשוב. 

 (2015בריק, טאוב -)מדהלה : מקצועות עם רמת סיכון למחשוב1טבלה 

רמת סיכון למחשוב מקצוע 

גבוהה הנהלת חשבונות 

גבוהה חשבי ופקידי שכר 

גבוהה עובדי בחקלאות, בבינוי ובתעשייה

גבוהה מזכירות רפואית 

בינונית תכנות 

בינונית נהגי אוטובוס

בינונית מפעילי מכונות ונהגים 

בינונית סוכנים ושירותים

בינונית מחסנאים 

בינוניתסוכני נסיעות

בינוניתטכנאי ייצור ודומים 

נמוכה משלח יד אקדמי 

נמוכה קוסמטיקה, איפור, מניקור

נמוכה משלח יד חופשיים וטכניים 

נמוכהגרפיקה 

נמוכה עיצוב אתרים ותקשורת מחשבים

נמוכה מאמנים אישיים

נמוכה ספרים

נמוכה מטפלות בילדים 

נמוכה מקצועות ניהול 
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תוכניות ההכשרה המקצועית וחיזוק הכישורים, צריכות להיות מופעלות כלפי שתי 

קבוצות יעד. עובדים שנאלצו לעזוב ענפים שבמשבר ועובדים הנמצאים בשולי שוק העבודה. נתוני 

המתייצבים החדשים )תרשים 23( מראה כי מקבלי קצבת האבטלה הנוכחיים כוללים מגוון רחב 

של מקצועות, חלקם מקצועיים וחלקם פחות. השימוש במערך ההכשרות המקצועיות, תוך התאמה 

לכישורים החדשים הנדרשים בשוק העבודה, נועד לסייע לקבוצות האוכלוסייה שיצטרכו סיוע 

משמעותי יותר בכניסה מחודשת לשוק העבודה, תוך חיזוק משמעותי יותר של כישוריהם.  

 : מקצועות מרכזיים בקרב דורשי העבודה החדשים, באחוזים23תרשים 
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לצד זאת, הצורך בחיזוק הכישורים והתאמתם רלוונטי במיוחד עבור מרוויחי שכר נמוך, 

שנפגעים ממגמות השינוי. מחקרים שנעשו בישראל מחזקים מגמה זאת. לפי מדהלה-בריק )מכון 

טאוב, 2015(, רבים מהמועסקים במקצועות בסיכון גבוה מאופיינים בהיעדר השכלה אקדמית 

ובשכר נמוך. קהלי יעד אלו הנמצאים בשולי שוק העבודה עלולים להיקלע שוב למעגל תלות 

בקצבאות ולכן יש צורך בחיזוק מערך הכישורים שיוכל להגדיל להם את סיכויי הכניסה מחדש 

לשוק העבודה.  

מצב זה נכון עבור אנשים הנמצאים בגילאי העבודה המרכזיים והן בקרב אנשים בגילאים 

צעירים, שרבים מהם יתקשו להיכנס כעת לשוק העבודה. אותם צעירים, צריכים לקבל מערך 

הכשרה מותאם לשוק העבודה המשתנה. לדוגמה, במהלך שנות העשרים של האדם מתעצבת הזהות 

התעסוקתית של אנשים המכתיבה להם את מסלול הקריירה העתידי. הצורך ביצירת תשתיות 

בסיסיות שיאפשרו לכל צעיר וצעירה לייצר לעצמם תשתית נרחבת שיסייעו לצעירים לרכוש 

כישורים שיאפשרו להם להתמודד עם הצרכים העכשוויים והמשתנים של שוק העבודה העתידי.  

עבור קבוצות אלו, שירות התעסוקה יסייע במציאת ההתאמות המתאימות. במיוחד, 

שירות התעסוקה יסייע לשילוב בין מערך הסדנאות – כגון חיזוק כישורים בסיסיים )לדוגמה, 

שימוש במחשבים ושפה(, כישורים רכים ומסוגלות תעסוקתית – ביחד עם מערך ההכשרה 

המקצועית. התאמת התכנים, מסלולי הכשרה המקצועית, והדרכים החדשות להעברת הכישורים 

)כגון, למידה מרחוק(, יסייעו להתאמת הכישורים לשוק העבודה המשתנה.  



51

ןכות אלל דומע



52 
 

דיגיטל של שירות התעסוקהשירותי המחדש של מערך ארגון  .ח

משבר הקורונה מביא לשינוי משמעותי גם בדרכי הפעולה של שירות התעסוקה להתמודדות מול 

מאות אלפי מובטלים. עד כה שירות התעסוקה היה ארגון מוכוון מפגש אישי וקבוצתי - 'פנים מול 

פנים'.  במציאות בה אין קבלת קהל וגם מס' האנשים להם נדרש לתת שירות גדל מאוד, קיים קושי 

להעניק שירות איכותי לכל אותם דורשי עבודה המתדפקים על דלתותינו בשלב זה מהבית ובהמשך 

בלשכות  התעסוקה. 

מאות אלפי דורשי העבודה שהמשבר הכה בהם לפתע, צריכים לקבל הכשרה, כלים ולפתח 

מיומנות וזאת במטרה להכין עצמם לשוק העבודה המשתנה. באותו האופן גם המעסיקים נדרשים 

לפלטפורמות דיגיטליות מתאימות למיון ולגיוס עובדים.  

לאור זאת, שירות התעסוקה, שהוא הגוף הממשלתי המרכזי בממשק בין דורשי עבודה 

למעסיקים, נדרש לגבש ולספק בהקדם כלים למתן שירות מרחוק, שיאפשר לעובדי שירות 

התעסוקה לטפל בכמות אנשים רבה במקביל. הדרך היחידה לתת מענה בעת הזאת היא גם בעבודה 

מרחוק ובאמצעים דיגיטליים. 

שינוי  תפיסה זה בתוך פרק זמן קצר מאוד הוא הכרחי לשיפור השירות הניתן ע"י לשכות 

שירות התעסוקה, וזאת במטרה להצליח ללוות את דורשי העבודה כל הדרך לעבודה.  

לצורך מימוש אסטרטגיית הפעולה החדשה הכין שירות התעסוקה תכנית שניתן לממש 

בטווח זמן קצר, הדורשת תקצוב מתאים. בתוך כך כללנו תהליכים דיגיטליים, קיום הכשרות 

מרחוק בהיקפים רחבים, הנגשת מידע ועוד. כל האמצעים האלה הם קריטיים ליישום כבר עתה, 

במטרה לנצל את הימים הללו לשיפור מיומנויות, רכישת ידע מקצועי והכשרות לדורשי העבודה  

וכן כדי ששירות התעסוקה יהיה ערוך לספק מענה איכותי במידי ובעיקר בימים שלאחר החזרה 

השגרה.  

במטרה לתפעל את מערך הסדנאות מרחוק ולהקנות מיומנויות לדורשי עבודה בהיקפים 

גדולים, שירות התעסוקה יפעל להקנות כלים למאות אלפי האזרחים דורשי העבודה. לשם כך, 

נדרשות הפעולות הבאות: 

רכישת מערכת הכוללת את המרכיבים הבאים: מערכת דיגיטלית לניהול הרישום 

לקורסים מול האזרחים, ניהול שיחות וידאו(, רישום מרחוק של האזרחים לסדנאות לפי שבוע ויום, 

וובינרים מרובי משתתפים, ייעוצים תעסוקתיים ואימונים אישיים אחד על אחד. באופן דומה 

תאפשר המערכת למנחים לנהל את הסדנאות 

שירות התעסוקה מעוניין להקנות סל כלים לדורשי העבודה במגוון רחב של נושאים 

הרלוונטיים כעת למצבם בשוק העבודה. התהליך יונחה על יועצים תעסוקתיים של שירות 

התעסוקה, וכחלק מכך, נפרסם בכל שבוע על סדרת ההרצאות והקורסים שיועברו ונפרסם לציבור 

כדי שיוכל להירשם לקורסים אותם מעוניינים. המערכת תאפשר לנהל מרחוק את הקורסים 

ולהקנות לאנשים תכנים מתקדמים. בשירות התעסוקה פועלים פסיכולוגים תעסוקתיים מיומנים, 

צוות מנחי סדנאות ויועצי קריירה בעלי וותק וניסיון של שנים. אנו נפעל לעדכן את התכנים 



ולהתאימם לעת הזו, נכשיר את המנחים שלנו לשימוש במדיות מתקדמות וכל זאת כדי שדורשי

עבודה יקבלו מנעד רחב של כלים ומיומנויות. 
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רשימת פרוייקטים  (1

 מערכת להעברת הדרכה מרחוק וניהול דיגיטלי  .א

מערכת המאפשרת העברת קורסים לקבוצות קטנות וקבוצות גדולות מאוד )'וובינרים'(, תמיכה 

טכנית לאזרחים ולמנחים בשעות הפעילות, הכשרה המנחים הארגוניים לעבודה בדיגיטל, דוחות 

ניהוליים, התאמת מערכת ורכישת רישיונות וכן הכשרת העובדים לעבודה מקוונת. ממשק  צריך 

לאפשר לאזרח לבחור תאריך ויום וניהול התהליך. 

 התאמות ופיתוח קורסים ללימוד מרחוק .ב

בניית הכשרות דיגיטליות און- ליין שיועברו על ידי מנחים של שירות התעסוקה ופסיכולגים 

תעסוקתיים הרחבת מעגל הקורסים לסוגיות עכשוויות בעלות  ביקוש ויכולת לסייע אנשים 

להתקדם בשוק העבודה.  

 -רכישת קורסים ותכנים חדשים .ג

באתר שירות התעסוקה קורסים מגוון מקוונים הניתנים בחינם לדורשי העבודה. במהלך חודש מרץ 

גדל באופן משמעותי הביקוש לקורסים שבאתר. לאור ההצלחה הגדולה והביקוש הגובר נדרשת 

תוספות קורסים מקוונים שיכולים להיות בעלי ערך רב לאזרחים ואשר יכולים להשלים את 

הפעילות הארגונית ולסייע לדורשי העבודה להתקדם ולהתפתח בשוק העבודה.  

פתרון לשימוש בטווח קצר  .1

שימוש בכל הקורסים הקיימים באתר אסכולי לטובת המובטלים לחצי שנה- שכירת כל 

התכנים לטווח של חצי שנה מאתר אסכולי מציע כיום קורסים על ידי מרצים מובילים בתחומם  

בעולם: בתחומי ואינטרנט, העצמה אישית, עסקים, גרפיקה, תכנות ועוד עם השכרת כל 

הקורסים מאתר אסכולי, שירות התעסוקה יקבל גישה מלאה להפצת כל הקורסים לאזרחים 

בטווח מיידי 

פתרון לשימוש בטווח  בינוני וארוך .2

פיתוח הכשרות מקצועיות מקוונות בתחומים שונים, גרפיקה ועיצוב, וידאו, מחשבים, תכנה, 

טכנולוגיה, ודיגיטציה מתקדמת יותר, רשתות חברתיות, קידום אתרים, ניירות ערך, יזמות 

ועסקים  וגם צריך להרחיב יותר בתחומים של שינוי קריירה בתוך החיים, איך מביאים 

אסרטיביות יזמות יחד עם תכני העצמה והתפתחות אישית. 

 שיווק ממוקד של הקורסים המקוונים .ד

במטרה להגביר את האפקטיביות של הקורסים המקוונים, יבוצע שיווק ממוקד של הקורסים 

הדיגיטליים הקיימים בשירות התעסוקה לפי סגמנטציה של עיסוקים. הקורסים הקיימים בשירות 

התעסוקה יופצו לסדרת בעלי מקצועות באופן שיטתי במטרה לחשוף אותם לכלים הקיימים 
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צמצום הפער בין ביקוש להיצע בשוק העבודה באמצעות כלים טכנולוגיים: מערכת חיפוש  .ה

 משרות דיגיטלית לאומית

שירות התעסוקה מעלה לרשת מערכת לאומית לחיפוש עבודה בה יוצגו לדורשי העבודה המשרות 

במשק. המערכת תהיה מסוגלת לאתר את כל המשרות הקיימות באינטרנט ולהציגם למחפש 

העבודה הפועל המערכת. היא תאפשר לכל מחפש עבודה לבצע התאמה בין הקורות חיים שלו לכל 

משרה מוצעת, באמצעות 'בינה מלאכותית'.   

מחפש העבודה ישלים במילים ייעודיות שמוצעות לו את קורות החיים ומתאימם למשרה 

ברמה גבוהה, ובכך ישפר את סיכוייו להתקבל לכל משרה. כלל המשרות במשק המתאימות לקורות 

החיים יוצגו לדורש העבודה באופן יזום. המערכת תייצר לאזרח  'תיק חיפוש עבודה דיגיטלי', כך 

שיוכל לעקוב אחר תהליך חיפוש העבודה של האזרח,  למי פנה, מי חזר אליו, ריאיונות שנקבעו לו 

ועוד.  

בנוסף, המערכת תשלח לכל אזרח העושה שימוש במערכת באופן יזום את המשרות 

המתאימות לו על בסיס יומי. עובדי שירות התעסוקה יכווינו את האזרחים לעשות שימוש במערכת, 

יסירו חסמים בתהליך ובמקביל יסייעו בהכשרות, רכישת מיומנויות שיסייעו בידם להשתלב בשוק 

העבודה. כמובן שנתאים את המענים לאוכלוסייה דיגיטלית בשונה מהאוכלוסייה שאינה דיגיטלית. 

שירות התעסוקה מעמיד למעסיקים אפשרות להסתייע בשירותי הלשכה בכל תהליך 

מציאת המועמדים וגם לפעול בערוץ הדיגיטלי. הכוונה היא שכל המעסיקים יוכלו להעלות משרות 

ולהסתייע בשירות התעסוקה לחיפוש מועמדים המתאימים לצרכיהם. אנו רואים במעסיקים 

לקוחות שלנו וחשוב לנו שבעת הזאת יקבלו שירות מיטבי וללא עלות. 

המכרז לזוכה למערכת הסתיים ואנו בשלבי איפיון מתקדמים לקראת עליה לאויר. עם 

סיום הפיתוח של המערכת על ידי הספק תוך שבועות ספורים. 

התאמת מערך השירות לטיפול בהיקפי המובטלים (2

 מערכת זיהוי קולי לכתיבת קו"ח ומילוי טופס רישום דיגיטלי )עברית, ערבית, ורוסית(   .א

אזרחים רבים מגיעים לתהליך חיפוש העבודה ללא קורות חיים, חלקם גם חסרי אוריינות דיגיטלית 

ואחרים דוברי ערבית, רוסית שאינם נגישים לפתרונות הקיימים אותם אנו מציעים. הבסיס 

הראשוני לשילוב במקצועות רבים בשוק העבודה מחייב שלדורשי עבודה יהיו קורות חיים. 

מניסיוננו, אחוז גבוהה מאוד מקרב הפונים אינם מחזיקים בקורות חיים מתאימים. 

בנוסף, כדי לקבל דמי אבטלה מחויבים האזרחים להגיע ללשכה להתייצב. בעת הזאת 

הערוץ היחיד הפתוח הוא  רישום ראשוני באתר שירות התעסוקה שהוא בעברית המתאים לאנשים 

אוריינים דיגיטלית. בשלב זה, יש מעט פתרונות עבור אנשים שאינם דוברי עברית אשר המתקשים 

לעבוד דרך מערך הדיגיטל. היקפי הפעילות הארגונית מגיעים למיצוי מלא ומעבר לכך אנו נאלצים 
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 וחקליי ת,מייוסמ הפוקתל תוחפל ם,יילטיגיד תוביציתה יכילהת .ןווקמה רתאל םתוא תונפהל

 ך.ראתי רבשהש לככ ןובשחב

אחד הפתרונות הוא התקנת  רובוט קולי שמנהל שיחה בשפה עברית, ערבית, רוסית, 

הממיר את התשובות הקוליות, המתקבלות מהאזרח לטקסט בעברית  ומבצע ולידציה ואימות 

תקינות לנתונים. באמצעות השיחה המתקיימת יוכלו האזרחים לענות לשאלות והמערכת תדע 

לייצר להם קורות חיים, לבצע רישום דיגיטלי לשירות התעסוקה ועוד. מהלך זה יסייע לעשרות 

אלפי עובדי השירות ולתת מענה שכל כך חשוב בעת הזאת. 

 ט בוט למתן מידע: מענה למידע כללי לכל המובטלים באמצעות מערכות דיגיטליותצ'א .ב

ערוצי השירות מוצפים בשאלות כלליות בנוגע לזכויות עובדים בתקופה זו ובכלל. רק בפייסבוק 

ענינו בחודש מרץ ללמעלה מ- 3,000 פניות כתובות ובמוקד הטלפוני אנו מצליחים לענות על 50% 

מהשיחות. אלו נתונים שהוכפלו במאות ואלפי אחוזים. בנוסף, לאור ריבוי המובטלים המוערך 

במאות אלפים והיקפי הפעילות המשתנים של שירות התעסוקה, אנו מעריכים שנדרש לענות על 

מגוון רחב של שאלות של דורשי עבודה ואנו חייבים להגדיל את מערך המענה שלנו בכל הערוצים. 

הפתרון- צ'אט-בוט בווטצאפ ובמסנג'ר שבפייסבוק למתן מידע כללי בסוגיות המעסיקות 

את דורשי העבודה. כלי זה יוכל גם כן לסייע במילוי קורות חיים ולביצוע רישום ראשוני לשירות 

התעסוקה ותשובות למידע כללי והנחיות. 

 (OMNI CHANNELמערכת  רב ערוציות ) .1

כיום, לשירות התעסוקה אין יכולת לזהות אם האזרח פונה לערוצי השירות השונים בנושאים 

שונים, שכן לא הטמענו פתרון מערכתי רב ערוצי. אנו מעוניינים לייצר תשתית אחת המסנכרנת את 

כלל סוגי המידע מהמוקד טלפוני, צ'אטים, פייסבוק, דיוורים יוצאים ואינטרנט, כך ך שנוכל לייצר 

תיק לקוח אחד המכיל את כלל הנתונים לגבי הלקוח. 

הנגשת הידע לאזרח  .2

לאור העלייה החדה במספר המובטלים והצורך לתת מענה מהיר, מדויק אחיד וממוקד לאזרח, 

מעלה את הצורך במקור מידע מוסמך, אחוד ומותאם. נדרש לוודא שכל הידע הרלוונטי נגיש לאזרח 

בצורה נוחה ופשוטה לעיכול. הן דרך אתר האינטרנט והן דרך מוקד השירות והלשכות. כיום אין 

מאגר ידע אחוד שמאפשר לתת שירות עקבי ומדויק לאזרח. המוקד והלשכות פועלות מול מאגרי 

ידע נפרדים ולא עקביים בניהם בעוד האתר מציג ידע חסר ומסורבל. ע"י כריית הידע הנמצא 

במקורות המידע השונות, האחדתו והבנייתו מחדש ניתן יהיה לייעל ולשפר את השירות לאזרח כבר 

בנקודת המגע הראשונה של האזרח עם שירות התעסוקה, תוך התייחסות פרסונלית לסיטואציות 

השונות להן נדרש לתת מענה, ובפרט ע"י הנגשתו דרך אתר האינטרנט )לדוג' - עצמאי מול שכיר, 

מובטל לעומת הבטחת הכנסה, התייצבות בסיטואציות של בידוד ו/או סגר(.  
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קמפיין אפקטיבי לשימוש במערכת הלאומית לחיפוש עבודה  .ג

לייצר קמפיין אפקטיבי לשימוש במערכת לחיפוש עבודה הלאומית שנעלה לאוויר למעסיקים 

ודורשי עבודה בשני גלים כאשר במהלך חודש ימים פונים למעסיקים בשלב ראשון ובשלב השני 

פונים למחפשי עבודה.  

 גל א': פניה למעסיקים המסביר מה מציעה לו המערכת, תוך הגדרת יתרונותיה בעת הזאת 

וקריאה לפרסום משרה במערכת המעסיקים. הפניה תהיה במיילים לכל המעסיקים, במדיה, 

בדיגיטל, פרסום בעיתונות כלכלית ועוד. 

 גל ב': פרסום בגוגל ובפייסבוק, שת"פ עם אתרי תוכן מובילים, תוך ייצור תוכן ממומן לקידום 

תוכן וקידום מתוך האתר. 

אזור ייעודי לייעוץ והמלצות על ידי מומחים בתחום התעסוקה  .ד

מתחם ממומן של שירות התעסוקה באתר אינטרנט מוביל בו נכנסים למתחם תעסוקה שם שורה 

של מומחים שמדברים בסרטונים בנושאי תעסוקה. זה יכול להיות הכשרה לקורסים שנעשה 

אצלנו-  לתת לאנשים כלים באמצעות מומחי תוכן. 

 OCRהטמעת טכנולוגיית  .ה

פקידי שירות התעסוקה מקבלים מאות מסמכים מדי יום. במטרה להקל מאוד על הפקידים 

המקבלים טפסים מודפסים, נטמיע מערכת המחלצת מניירות סרוקים את המידע ותזין את 

הנתונים למערכות הארגוניות. המערכת יודעת לקחת קובץ של תמונה ולהפוך אותו לטקסט – 

מהלך שמחליף את כל הסריקות וההדפסות ויפנה את הפקידים לביצוע עבודה איכותית ובעלת 

ערך לשוק העבודה. 

עיבוי מערך המוקד הטלפוני  .ו

לאור גידול בהיקף המובטלים ועליה בהיקף הפניות המתקבלות במוקד הטלפונית, נדרש המוקד 

להגדיל את היקף המענים הניתנים במוקד הטלפוני ב- 10 סטודנטים. 

 (  IMהרחבת האבחונים המקוונים הניתנים לאזרחים ) .ז

כדי לבחון מיומנויות וכישורים לצורך הכוונה תעסוקתית. ברצוננו להגיע למספר רחב של מובטלים 

שיבצעו מבחנים מקוונים תוך ייעוץ אישי של פקיד 
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ט. יישום תוכנית ההתערבות

יישום התוכנית מחייב עבודה מערכתית בזיהוי הסיכוי שאנשים הנמצאים בחל"ת לא יחזרו 

לעבודה. על מנת לעשות זאת פילחנו את האוכלוסייה לשתי קבוצות: אנשים שהתייצבו יותר מפעם 

אחת קודמת בשירות התעסוקה לצד אלו שהמקצוע שיש להם נמצא בסיכון גבוה או בינוני. על בסיס 

קבוצה זו הגדרנו את קהלי היעד האפשריים לכלל הקבוצות על מנת להציג את הצפי של עובדים 

אשר יקבלו סיוע. לפי החלוקה, כפי שניתן לראות בטבלה הר"מ, כ-20.2% מבין עובדי החל"ת 

נמצאים בסיכון נמוך לשוב לעבודה אצל המעסיק הקודם שלהם. במחוז ירושלים יש פחות אנשים 

להם יש סיכוי נמוך לחזור לעבוד אצל המעסיק, ככל הנראה בגלל הרכב המקצועות.  

עובדי חל"ת בלבד בחלוקה לפי מחוז ,: הסיכוי לחזור לעבודה2טבלה 

בעלי סיכוי נמוך סה"כ מחוז

לחזור מחל"ת 

 20.2 219,279דן 

 23.3 101,619דרום

 15.3 131,110ירושלים

 22.0 149,754צפון 

 115,87620.0שרון ועמקים 

Total 717,638 20.2 

 בהתאם לאחוזים אלו, ולנתונים הידועים לשירות התעסוקה כיום )31 למרץ 2020(, קיים סיכוי 

תיאורטי כי בשירות התעסוקה יכולים להתייצב כ-218 אלף מתייצבים חדשים. כלומר, הערכה 

ריאלית היא שנכון להיום פרסום דוח זה, שירות התעסוקה צפוי לטפל בקבוצה של כ-130 אלף 

אנשים נוספים )כ-60% מכלל המובטלים החדשים שלא חזרו לעבודה אצל המעסיק(. חשוב להדגיש 

כי נתונים אלו נכונים ליום זה. פילוחים נוספים ממשיכים להתבצע בשירות התעסוקה באופן סדיר, 

תוך התאמות לענפים )לדוגמה, קושי משמעותי יותר בשילוב בערים כגון אילת, שם ענף התיירות 

נפגע באופן משמעותי. 

31.3.2020נכון לבוקר : מצטרפים חדשים לפי קבוצות: הערכת שיעור התעסוקה, 3טבלה 

מחפשי עבודהחוזרים למעסיק

חוזרים לעבוד 

אצל המעסיק 

חזרה 

מהירה 

לעבודה

חזרה 

מתווכת 

לעבודה

שולי

שוק 

העבודה

רחוקים 

משוק 

העבודה

572,80594,424178,27383,84841,655

הערה:  בקרב דורשי הבטחת הכנסה יש קבוצה משמעותית שיכולה  להשתלב בשוק העבודה ולכן 

חלק גדול מדורשי הבטחת הכנסה נמצאים בקבוצה של 'שולי שוק העבודה'.
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 התפלגות הפעילות בלשכות (1

 31לתאריך מצב קיים בנוסף לתוספת צפויה, נכון  – שירות לדורש עבודה : יחס נותני24תרשים 

 2020במרץ 

 אצל המעסיקים. מחדשיתקשו להשתלב מהחל"ת  20%שבתקופה של כשלושה חודשים, הערה: מבוסס על הנחה 
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263
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275
289
289
292
293
293
302
304
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308
308
313
314
320
334
335
337
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350
350
355
360
367
368
370
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382
382
385
386
390
391
393
398
400
409
412
415
422
431
447
452
470
476

496
501
504

528
544
549
554

343
228

341
173
165

79
198

136
270

391
327

158
224

269
347

372
331

231
796

140
188

455
226

312
381
393

242
430

364
402

351
391

254
461

94
135

176
411

268
44

206
148

509
534

578
417

271
602

354
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363
264
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343
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165

337
625
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201
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271
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175
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קריות

אריאל

רחובות

נתיבות

רמלה

פרדס חנה

מעלה אדומים

חצור

טבריה

קרית גת

פתח תקוה

אום אל פחם

מרר

באר שבע

חיפה

צפת

רהט

עכו

מסעדה

נתניה

תל אביב
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ירושלים

תרשיחא-מעלות 

ראשון לציון

אשקלון

כפר כנא

בית שמש

כרמיאל

עפולה

קצרין

דל כרום'מג

טירת הכרמל

נהריה

שפרעם

חדרה

דימונה

מגדל העמק

רעננה/כפר סבא

נצרת

ערערה

סכנין

כפר יאסיף

מודיעין

ערד

(פעילים פברואר)יחס נותני שירות לאדם  (מרץ)יחס נותני שירות לאדם 
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התארגנות להמשך עבודה (2

על מנת לנהל באופן מיטבי לעבודה בשלב הבא במשבר, שירות התעסוקה מציע לעבודה במסגרת 

של שלושה פרוייקטים מרכזיים, שיצטרפו למערך העבודה הקיים בשירות התעסוקה, כפי שהוצג 

במסגרת מסמך זה:  

: כאמור, העבודה מול עובדי החל"ת מחייבת פרויקט החזרת עובדי החל"ת לעבודה .א

התארגנות משמעותית ייחודית, תוך עבודה מול המפוטרים ומול המעסיקים. 

: פרויקט סיוע למחפשי העבודה )מפוטרים חדשים + ומפוטרים ישנים היכולים לעבוד( .ב

מרבית המפוטרים החדשים יצליחו להשתלב בעבודה, כך שהכלים של שירות התעסוקה 

יוכלו לסייע להם לעשות זאת במהירות.  

במקביל לפעילות מול מחפשי העבודה, יש צורך לפעול :ת ייחודיותפרויקט סיוע לקבוצו .ג

באופן ממוקד מול קבוצות אוכלוסייה ייחודיות, על מנת לוודא שקבוצות אלו יצליחו 

להשתלב בעבודה מחדש ולא יישארו לאורך זמן מחוץ לשוק העבודה.  

לצד כל אלו, שירות התעסוקה ירחיב את הפעילות סביב ניהול קשרי המעסיקים, ניהול והעברת 

מידע וידע באופן שוטף לצד ניהול שותפויות שיסייעו בפרויקט להשבת העובדים למקומות העבודה. 

הפעילות עצמה, תתקיים דרך המחוזות והלשכות, באופן שיאפשר לכל מחוז להגיע באופן מיטבי 

לכמה שיותר אנשים ולסייע להם במכלול הכלים הקיים ברמה הארצית והמקומית )תרשים 25(.  

 : מעטפת שירות התעסוקה לתוכנית 'חוזרים לעבודה'25תרשים 

תוכנית
חוסן  "

"תעסוקתי

קשרי  
מעסיקים

השמה

סדנאות  
והכשרות

דיגיטציה
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הקמת צוותי עבודה (3

על מנת לתת מענה פרקטי לכלל המתייצבים החדשים בשירות התעסוקה, שירות התעסוקה 

ושותפים מרכזיים יובילו מספר צוותי עבודה שיסייעו להוריד את הכלים לשטח: 

חברות Ernest &Young תיתן ייעוץ תפעולי וחברת לוטם תעניק ייעוץ :ליווי התהליך .א

ארגוני ילוו את התהליך ואת העבודה השוטפת. החברה תבנה את תוכנית ההתערבות 

המרכזית של שירות התעסוקה. 

 בכל אחד מהפרויקטים :עבודה וקבוצות ייחודיותשלושת הפרויקטים: חל"ת, דורשי  .ב

יופעלו מספר מערכים שיסייעו להתאים את כלל הכלים והשירותים לקהלי היעד. 

 לצד זאת, המספר הגדול של דורשי העבודה החדשים, מחייב :פיתוח והתאמת הכלים .ג

התאמת הכלים הלכה למעשה. התאמת הכלים תיעשה על ידי יחידות העבודה של שירות 

התעסוקה, תוך התאמה לפעילות בטווח הקצר, הבינוני והארוך, בהתאם להתפתחויות 

סביב משבר הקורונה בישראל בכלל, ובשוק העבודה הישראלי בפרט. 
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