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שיעורי אבטלה ותרחישים עתידיים

( ס"למ)11.9%-יוני , 27%-אפריל , 3.4%-פברואר:  האבטלהשיעור

שלא על פי ההגדרות  , "אבטלה"נעשה שימוש בהגדרה מרחיבה של המונח ,לצורך הניתוח* 

כגון  )כך ששיעור האבטלה המחושב מתייחס גם למי שמושבת מעבודתו באופן זמני -המקובלות

וגם למי שוויתר על חיפוש עבודה נוכח הנסיבות , (ת"עקב הוצאה לחל

(:הכלכלנית הראשית)תחזית 

2020אוגוסט , הראשיתשל אגף הכלכלנית 2020-2023תחזית מקרו כלכלית לשנים :מקור



מאפייני המובטלים

שכרבעליהינםת"לחלשהוצאוהעובדים

הממוצעלשכרבהשוואה40%-בכנמוך

(הראשיתהכלכלנית)במשק

2019-במהרכבםמשמעותיתשונהלא2020-בהמובטליםהרכב•

(ישראלבנק)הבינוניהשכרבבעלייחסיתגבוההפגיעהקיימת•



לעובדיםביקוש : המרכזיתהבעיה 
.מהענפיםקיימת ירידה חדה בביקוש לעובדים במרבית •

(. הכלכלנית הראשית)דורשי עבודה עבור כל משרה 9.7•

.8%-בכצפויות להתכווץ 2020בשנת . בשיעור חדיירדוהשקעות בענפי המשק : הכלכלנית הראשיתהערכת •
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החלטות  , הרשות להשקעות פועלת מכוח החוק לעידוד השקעות הון

.במגוון תחומי פעילות, ל"ממשלה והוראות מנכ

מענקי הון ותעסוקה-מעטפת למעסיקים

עם משרדי ממשלה אחריםפ "מגוון שת

תחומי פעילות ייעודיים משתנים בהתאם לנסיבות המשקיות



משרות וקליטת עובדים חדשיםתעסוקה ליצירתמסלולי 
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היקפים-מסלולי תעסוקה

2005קיימים משנת •

(תכניות חדשות מדי שנה100-כ)תכניות 1,228אושרו •

משרות חדשות26,621נוספו •

(לפני עקיפות)משרות 107,476כ "סה, משרות 80,855בנוסף לשימור של •

₪ 1,807,419,434-סך המענקים•

10,384,794,104₪-(העסקה נובעתעלות )השקעה בתעסוקה סך •



התפתחות תקציב
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תקציב אבטלה ת "לרבות חל, נתוני שירות התעסוקה2020. ס"למנתוני*

עדכונים בעקבות משבר הקורונה



4.17-מסלול מהיר בהוספת•

ענפים מזכים, משך התכנית,מספר משרות, שכרלענייןבתנאי הסף הקלות •

נוהל ביקורת, מעבר למונחי עלות שכר בלבד, הקלות קורונהנוהל -הפחתה בבירוקרטיה •

קיזוזים ועוד  , תקופת השלמות–הגמשת התנאים לניצול מרבי של המענק •

משרות בסיסואופן חישוב מועד קובע •

בחינה פר אתר פר מסלול, הוןהאפשרות לגשת גם למסלולי הרחבת -כפל סיוע•

העסקה מרחוק•

FIFOהקצאות בשיטת •

מוקד לקוחות חדש לשירות החברות•

עדכונים בעקבות משבר הקורונה



4.17תכנית לקליטת עובדים נוספים בישראל 

תקופת העסקה

.                     (30במקום )חדשים 24

01/08/2020: מועד קובע לעובד חדש

(  במקום שנה)2020יולי -משרות בסיס

היקף מענק

₪ 16,000-השכר ועד לבממוצע מעלות 30%-20%
6,890₪-מעל לשכר המינימום30%לפחות : שכר

₪  115,200עד –סיוע לעובד 

מיקום האתר

(אוכלוסיות)הארץ כל 

ענפים  
לרבות(הורחבו)השירותיםוענפיתעשייה

:ולמעטועודחשבונאות,מלונאות,מחשוב

וניקיוןביתמשק,מקומימנהל,בריאות,חינוך

תקציב
50-כבממוצע:הערכה.ח"מלש40-כרגע

מסלולכולל)משרות900-ל,למשרהח"אלש

.(קורונהמהיר

מספר עובדים חדשים
,(5במקום )מלאה עובדים במשרה 3לפחות 

.מאוכלוסיותמהעובדים 70%/90%

https://go.gov.il/04-17


מסלול מהיר קורונה-תת-4.17

התכניתתקופת 

חדשי היערכות3, סיועחודשי12

מענקהיקף 

בממוצע מעלות השכר 20%-30%

עלות שכר 8,000, ברוטו₪ 6,890–שכר 

₪ 57,600עד –מענק לעובד ,  16,000ועד 

הגדרת עובד חדש
01/08/2020-האחרי שיקלטעובד 

חוק עידוד תעסוקה  מכחואינו זכאי למענק 

(אוקטובר-יוני₪ 7,500עד )

מהירמסלול
בחציהראשוןמהעובדהחל,FIFO,מתועדףמסלול

,דיווחלאחרמידתשלום,בסיסמשרותללא,משרה

דמי,שנהאחריאוטומטיתתכניתסיום,מערבותפטור

.מופחתיםהגשה

מיקום האתר

"אזורי הסיוע"כללית באוכלוסיהלרבות , (אוכלוסיות)כל הארץ 



4.18תכנית שכר גבוה  

תקופת העסקה

(שנים4במקום )שנתיים 

מענקהיקף 

30,000₪-בממוצע מעלות השכר ועד ל25%

למשרהח"אלש80-180

עובד חדש ותמהיל השכר

(2.5במקום פי )מעל השכר הממוצע במשק 

מיקום האתר
אזורי עדיפות לאומית וירושלים  

חדשיםעובדים מספר 
מתגוררים באזורי  60%מתוכם –( 15במקום )5לפחות 

1.8.2020קליטה אחרי . עדיפות לאומית או ירושלים

.חוץכולל מעבר ממיקור , (2020יולי -משרות בסיס)

חידושים בהוראה

, רמת השכר, מינימום משרות, משך ההתחייבות

,  תנאי סף מחזור ומשרות בסיס)החברות הרחבת מעגל 

תעדוף, ניקוד לפריפריאליות, (ענפי שירותים מתקדמים

והעתקות  להקמות

תקציב
.משרות750-לח"מלש100למשרהח"אלש130ממוצע



(4.20על בסיס )מתמחים מסלול 

תקופת העסקה

חודשי היערכות  3, חודשים12

מענקהיקף 

16,000₪-בממוצע מעלות השכר עד ל30%

(ח"אלש77עד )בפריפריה אוכלוסיות 40%

מיקום האתר
כל הארץ

תעסוקהענפי
שירותים,מסורתיתמעורבת,עיליתמעורבת,עיליתתעשיה

מתקדמים

המסלולאופי
FIFO,עבודתושזומתמחה-שמי,בסיסמשרותללא

(1.7.2020-מההחל)בתחוםהראשונה

תקציב
.משרות1,000-לח"מלש50,למשרהח"אלש50ממוצע

הגדרת מתמחה
,  אנשים עם מוגבלויות, חרדים, ערבים)אוכלוסייה 

(מעסיקים בפריפריה, יוצאי אתיופיה

(הכשרות, הנדסאי, תואר)רמות השכלה 

ת ו ש ד ח ת  ו ר ש מ ר  צ י י ה. מ ק ו ס ע ת ה ק  ו ש ב ש  ד ח ה ב  צ מ ה ר  ו א ל ר  ת ו י ף  א ש  ר ד נ



(2021)השקעות בפריון העבודה 

גבוהפריוןעםלענפיםעובדיםומעברפריוןשיפור-להזדמנותהמשברהפיכת•

התכניתבהטמעתליווי.2תכניתובנייתיועץבחירת.1-שלבי-דומסלול•

מאושריםיועציםבסיוע,המעסיקשלהעסקיתהתוכניתלבנייתאחריות•

הטמעת,(קיימיםומנהליםעובדיםלרבות)אנושיבהוןהשקעות-(65%)מזכותהשקעות•

מתקדמותניהולשיטותוהטמעתיעוץ,מרחוקעבודהלרבותפריוןמשפרותטכנולוגיות

ועוד(LEANשיטתלמשל)

ובפריוןבשכרשיפור-(35%)תוצאהמדדיבהסיועהתניית•

(4.44הוראה)הוןהשקעותבאמצעותהפריוןשיפורלמסלולמשלימהתכנית•

שלשימור)עסקים200-ל,בממוצעלעסקח"אלש250-כ-ח"מלש50כ"סה-הסיועהיקף•

.(משרות5,000-כ



תודה

'יגאל גורביץ

074-7502234

igalg@economy.gov.il

www.gov.il/investments


