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 2013בינואר  10  
 ג"תשעטבת 



 חסמים
העדר  נגישות מוגבלת לשוק העבודה •

,  אזורי תעשייה(תשתיות כלכליות מקומיות 
 )אפליה, מעונות יום, תשתיות תחבורתית

 נגישות מוגבלת לחינוך והשכלה גבוהה•

 נגישות מוגבלת להון ולאשראי•

 מגורים באזורי הפריפריה•

 שיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה•

 תופעה מדאיגה של צעירים חסרי מעש•

 רמת עוני גבוהה•

 אמון במוסדות ממשלתיים/חוסר היכרות•

 הזדמנויות
מהאוכלוסייה מתחת   50% :אוכלוסייה צעירה•

 20לגיל 

מגמת עלייה הן בהשכלה והן  : אוכלוסיית נשים•
 בשיעורי התעסוקה

 מגמת עלייה: אוכלוסיית אקדמאים•

 כישרון והשכלה בלתי מנוצלים•

 ביקוש לעובדים מיומנים•

 שנהב₪ מיליארד  40 -היקף צריכה  :כוח צרכני•

 

 



 
 
 

 מדיניות ממשלתית
 

חברתי מרכזי  -הממשלה הציבה לעצמה יעד כלכלי
 שילוב אוכלוסיית המיעוטים בשוק העבודה



כלכליים בין  -מדיניות הממשלה פועלת לצמצום פערים חברתיים
 :אוכלוסיית המיעוטים לאוכלוסייה היהודית

 תוכניות ממשלתיות  
 

הנגשת , ילדים ונוער בסיכון, אופק חדש, עוז לתמורה: תשתיות, רווחה, חינוך והשכלה
 ההשכלה גבוהה

 ₪מיליון  250 דיור, ₪מיליון 730תעסוקה : המלצות ועדת טרכטנברג

 ייצוג הולם של האוכלוסייה הערבית בשירות הציבורי



כלכליים בין  -מדיניות הממשלה פועלת לצמצום פערים חברתיים
 :אוכלוסיית המיעוטים לאוכלוסייה היהודית

 תוכניות ממשלתיות  
 

   חומש לפיתוח כלכלי של ישובים במגזר המיעוטים תכנית

 לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית   תכנית

 לפיתוח ולהעצמת היישובים הבדואים בצפוןתכנית 

 רקסים  'לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזים והצתכנית 

 ₪מיליארד  4  -סך ההשקעה הממשלתית בתוכניות ייעודיות כ
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 כלים ממשלתיים לשילוב מיעוטים בשוק העבודה

   
 
 
 
 

הרחבת  : מעונות יום
הבנייה והעמקת 

 הסבסוד

מרכזי  21הקמת 
הכוון תעסוקה  

 אזוריים
 ₪ מיליון  200

תחבורה ציבורית 
והסעות למוקדי  

 תעסוקה
שוברי הכשרה  
 והסבה מקצועית



 קווי אוטובוס 5

 ועוספייאכרמל -דליית אל
 גמהדו –נגישות תחבורתית 

 לראשונה מופעלים
 ווים פנימיים  ק – 3-ו 2, 1קווים •
 ו לצומת אליקים ויוקנעםק – 50קו •
 ו לאוניברסיטת חיפה ולטכניוןק – 55קו •

 

 נוסעים בממוצע מדי יום 8,000
 -יעדי נסיעה עיקריים ל

 מקום עבודה 24%•
 מרכזי קניות ושירותים 13%•
 לימודים 11%•

 2012נתונים ממצאי סקר שנערך בנושא בינואר 



 כלים ממשלתיים לשילוב מיעוטים בשוק העבודה  
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,  הכשרה טכנולוגית
פיתוח כישורים והשמה  

 טק-ההייבתעשיית 
   מענטק, "צופן"בשיתוף 

איתור ושילוב  
אקדמאיים במגזר  

 העסקי
 "  קו משווה" 

תוכניות בתי ספר 
 :תיכון

חינוך  ,הכוון קריירה
 טכנולוגי

השלמת השכלה  
 למבוגרים  
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 עידוד הביקושים  : כלים ממשלתיים לשילוב מיעוטים בשוק העבודה
 
 
 
 

 מסלול תעסוקה
 משרות 3,850

 ₪מיליון  190
 2009-2011בשנים 

פיתוח אזורי תעשייה 
משותפים ואזורי מסחר 

 ושירותים
 ₪ מיליון  400

עידוד יזמות ופתיחת  
 עסקים

קמפיין תעסוקה לשילוב 
אקדמאים בני מיעוטים  

 במגזר העסקי  



 דונם 600

 התרומה הכלכלית של הפרויקט לכפר קאסם
כנסות מארנונה לרשות המקומית בהבשלה מלאה של אזור התעשייה  ה –שנה ב₪ מיליון  11.2 -כ•

 שנהב₪ מיליון  3 -ההכנסות הן כ, נכון להיום
 

 תעשייה לב הארץ אזור –כפר קאסם 
 וגמהד –פיתוח אזורי תעשייה 
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 יוזמות חדשות בחברה הערבית  ל דוגמה

 באבקום סופטווארגליל 

חממה טכנולוגית   אמדוקס
 נצרת



 
 
 
 

 מבט לעתיד



פיתוח תוכנית הוליסטית רב שנתית לשילוב אנשי מקצוע  
 ואקדמאים ערבים בתעשיות עתירות הידע

התוכנית תציג מענה מיידי למחסור הקיים בכוח אדם 
ותבנה עתודה מקצועית להשתלבות  , מיומן בתחום

 עתידית



 
 תודה רבה

 
 
 
 
 

www.afed.gov.il 
 

http://www.afed.gov.il/
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