
 ألجندة السياسات الوطنية 2019 الربع االولنموذج جمع بيانات تقرير المتابعة 

 للجميع   ةتوفير فرص عمل الئقالسياسة الوطنية: 
اعتماد اجراءات تعنى بالتعجيل بخلق فرص عمل دائمة من خالل اجراءات خالل شررراتات اثررتيمارية بين القناعين  التدخل السييياسييات :

هيل أعادة تنالش المشررررراريع الريادية إلإثررررررا  ف  عتماد اجراءات تعنى باإل، ا دعم صرررررندوش التشرررررييل الطلثرررررنين  وتنوير ، العام والخاص
 الخريجين وتشييلهم من كال الجنثين

 (2020-2018)مليون شيقل  52.0الموازنة/ السقف المال :  خطض معدالت البنالة : األولستراتيج  الهدف اإل

مصادر المعلومات  المؤشر النتائج
 والتحقق

خط 
البيانات 
 المرجع 
2017 

  2019الصرف المال  خالل العام  ستهدافاال

االستهداف 
2018 

القيمة 
الربع المحققة 
 2019االول 

االنجازات المحققة على مستوى  أبرز
العام  من الربع األول النتائج خالل

2019 
 *مالحظات

  خلق فرص عمل

البنالة ف  االراضررررررررر  نثررررررررربة 
  %31 %26 %27,7 اإلحصاء الطلثنينية

 مشرو .31 مشرو  المعاقين ✓
مشرو  صندوش التشييل  ✓

 مشرو  . 55  ( ك)مشروع
مجالس وبرامج  اريعمش ✓

 ع.ير امش 3التشييل 
 

 
 

 
 لم يتم تنطيذ مشرو  المبادرات الريادية

نظرا لعدم صرف  والتشييل النارئ 
مخصصات الموازنة التنويرية المتعلقة 

 ين.بالمشروع

)تشررييل  عدد المشرراريع المنطذة
لتشييل/ صندوش ا ذات (

التشييل / مجالس 
 التشييل

39 1200 71 

من  العاملين/ عدد المثرررتطيدين
)تشررررررررررررييل  المشرررررررررررراريع المنطذة

 ذات (
54 5000 162 

من برنرررررررامج  عررررررردد العررررررراملين
 التشييل النارئ 

التشييل / القنا   
 الخاص الشريك

غير 
 متوفر

0 0 
 

 ضمان بيئة عمل آمنة ومراعية للمعايير الصحية والثالمة المهنية التدخل السياسات : عيتوفير فرص عمل الئقة للجمالسياسة الوطنية: 

 (2020-2018قل )شيمليون  24.97 :الموازنة/ السقف المال  تعزيز تنبيق مباديء العمل الالئق ف  فلثنين : الثان  الهدف اإلستراتيج 

مصادر المعلومات  المؤشر النتائج 
 والتحقق

خط 
البيانات 
 المرجع 
2017 

  2018الصرف المال  خالل العام  ستهدافاال

االستهداف 
2018 

القيمة 
المحققة الربع 

 2019االول 

أبرز االنجازات المحققة على مستوى 
 مالحظات* 2018النتائج خالل العام 

إجراءات الرقييييابيييية 
عيييليييى تيييطيييبيييييييق 
القانون بشييييروط  

 ُمعززة وظروف 

الجديدة الُمطتش المنشآت نثبة 
 عليها

 %9 %8 اإلحصاء، وزارة العمل
زيارة  4554
 2445منها 

 لمنشآت جديدة 

( منشأة خضعت للقانون وتم 4554)
زيارتها خالل الربع األول والتطتيش 

عليها من ناحية شروط وظروف العمل 
 والعمل على إصحاح المخالطات فيها.

 5و مطتش جديد 30زيادة عدد التادر بمقدار -
له األير ف   كانثيارات للعمل الميدان  

 ت التطتيش.مضاعطة إنجازا
 (2445) 2019االثتهداف ف  الربع االول 
 

العمالة المثرررررررررتطيدة من نثررررررررربة 
خرررردمررررات التطتيش/ الضررررررررررررررطررررة 

 اليربية
 %12 %10.4 اإلحصاء، وزارة العمل

20164 
عامل /ة 

اثتطادوا من 
خدمات 
 التطتيش 

( عامل /ة من 20164اثتطادة )
خدمات التطتيش )التوعوية والتنظيمية، 

والتصحيحية ف  بيئة العمل، وحل 
الشكاوى، وا عناء اثتشارات، وتنظيم 
عمل االحداث، ومنع عمالة األنطال 

 وتحويلهم لشبكة حماية النطولة(.

 يعودعن المخنط له، و العمالة  نثبة ارتطعت-
ذلك لزيادة عدد المنشآت المزارة )معظمها منشآت 

 صييرة(.
 (19826) 2019االثتهداف ف  الربع االول 

 

عررررررردد األنررظررمرررررررة الرررررررداخررلرريرررررررة 
لمنشرررررررررررررآت  المصرررررررررررررادش عليها

 ثنويا   جديدة/
 50 63 وزارة العمل

نظام  16
داخل  تم 
 مصادقته.

زيادة الوع  والقناعة لدى أصحاب -
داخلية العمل بضرورة إعداد أنظمة 

مصادقة لدى الوزارة، لترتيب الحقوش 
القانونية لدى كال النرفين العمال 

 وأصحاب العمل.

 االنجاز أتير من المخنط له بجهود الموظطة. -
 (13) 2019االثتهداف ف  الربع االول 

 

العمالية الت  تم  عدد الشرركاوى 
 400 427 وزارة العمل متابعتها

شكوى 134
عمالية تم 
 متابعتها.

 78( شكوى تم متابعتها منها 134)
 7قيد المتابعة، و 37شكوى تم حلها، و

تم  2تم تقديم النصح واإلرشاد لحلها، و
وجه لهم انذار،  4توجيه التنبيه لهم، و

تم تحويل أصحاب العمل فيها  6و
 للمحكمة.

اإلنجاز أتير من المخنط لوجود ثيارة لمتابعة -
 الشكاوى وحلها.

 (100) 2019ف  الربع االول  االثتهداف
 

تقرديم اثررررررررررررررتشرررررررررررررررارات قرانونيرة 
 واالجابة عليها

وزارة العمل / اإلدارة 
العامة للتطتيش وحماية 

 العمل
  

3008 
اثتشارة 
قانونية تم 
 اإلجابة عليها 

اثتشارة تم تقديمها للعمال  3008
 لحطظ الحقوش القانونية لنرف  اإلنتاج.

لزيادة التادر اإلنجاز أتير من المخنط له -
 الوظيط .

 (2000) 2019االثتهداف ف  الربع االول 
 



إجراءات السييييالمة 
 648 808 وزارة العمل الثنوية العمل عدد إصابات والوقاية معززة

إصابة  124
عمل تم 

التحقيق فيها 
% 60بنثبة 

من اإلصابات 
الت  وقعت 
خالل الربع 
باإلضافة الى 
التحقيق ف  

( إصابات 3)
 قاتلة

 3عدم ارتطا  اإلصابات القاتلة عن 
 إصابات.

إصابات  3عدم زيادة اإلصابات القاتلة عن  -
 01ف  كل ربع من الثنة بمجمو  ال يتجاوز ال 

 إصابات ثنويا.

الحيييد من عميييالييية 
األطفيييييال وتنظيم 

 عمل األحداث 
  

الذين  عدد األنطرال واألحداث
تم تنظيم عملهم أو إخراجهم 

 من ثوش العمل
 250  598 اإلحصاء، وزارة العمل

حدث تم  119
تنظيم عملهم 
 4وتم إخراج 
 ن أنطال )ما دو 

ثنة(  15ثن 
من ثوش 
 العمل.

حدث اثتطاد بتنظيم عمله وأخرج  119
ثنة من ثوش العمل  15دون ثن  4

 وتم تحويلهم لشبكة حماية النطولة.

اإلنجاز ميل المخنط له والتوقع ثيزيد ف  -
النتيجة الثنوية بثبب حملة على عمالة األنطال 

مخنط لها أن تتون ف  الربع اليالث )خالل 
 العنلة الصيطية(.

 

طرص المة التعليم والتدريب التقن  والمهن  والتعليم العال  مع احتياجات التنمية وثوش العمل، وضمان تتافؤ ءموا التدخل السياسات : من التعليم إلى العملالسياسة الوطنية: 
 تنوير قاعدة التعليم والتدريب التقن  والمهن  ، للجميع للحصول عليها

يدي عاملة مهنية مدربة بما يتوافق أتوفير : الثالث الهدف اإلستراتيج 
 (2020-2018مليون شيقل ) 117.42: الموازنة/ السقف المال  العملواحتياجات ثوش 

مصادر المعلومات  المؤشر النتائج 
 والتحقق

خط 
البيانات 
 المرجع 
2017 

  2018الصرف المال  خالل العام  ستهدافاال

االستهداف 
2018 

القيمة 
المحققة 
2018 

أبرز االنجازات المحققة على مستوى 
 مالحظات* 2018العام النتائج خالل 

عمالة ماهرة 
متوفرة تلب  

احتياجات سوق 
  العمل

نثرررررررربة الخريجين الذين انتقلوا  
بنجاح إلى ثرررررررررررررروش العمل من 
بررررامرررج الرررتررررررردريررربررر  الرررمرررهرررنررر  
األثررررررررررررررررررراثرررررررررررررريررررررة ف  المراتز 

ناث(  الحكومية )ذكور وا 

   %72 % 71 اإلحصاء، وزارة العمل

 

عررررررردد الخريجين من مراتز  
الترررررردريررررررب المهن  الحكوميررررررة 

 والخاصة 
   8018 7144 اإلحصاء، وزارة العمل

 

 توفير بيئة تشريعية واجراءات ادارية مثاندة لقنا  األعمالالتدخل السياسات :  توفير بيئة اثتيمارية مالئمةالسياسة الوطنية: 

وحوكمة مؤثثات الشراتة الياليية بناء قدرات : الرابع الهدف اإلستراتيج 
 (2020-2018مليون شيقل ) 13.78الموازنة/ السقف المال :  وتعزيز دورها على المثتويين المحل  والدول 

مصادر المعلومات  المؤشر النتائج 
 والتحقق

خط 
البيانات 
 المرجع 
2017 

  2018الصرف المال  خالل العام  ستهدافاال

االستهداف 
2018 

القيمة 
المحققة 
2018 

أبرز االنجازات المحققة على مستوى 
 مالحظات* 2018النتائج خالل العام 

العالقة الثنائية 
بين العمال 

 وأصحاب العمل
 ُمعززة

 /معدل العضوية النقابية
تررررقررررررراريررررر وزارة الررررعررررمرررررررل  التيافة النقابية

الطلثنينية ومنظمة العمل 
 العربية والدوالية 

15%  16%     

عدد االتطاقيات الجماعية 
 الموقعة

   19 اتطاقية 17
 

 دعم الجمعيات التعاونية وتوثيع قاعدتها وتنويرها التدخل السياسات : توفير بيئة اثيمارية مناثبة السياسة الوطنية:
تعزيز دور القنا  التعاون  ف  التشييل والتنمية : الخامس اإلستراتيج الهدف 

               (2020-2018قل )شي مليون  3.0:  الموازنة/ السقف المال  المثتدامة

  2018الصرف المال  خالل العام  ستهدافاال المؤشر النتائج 



مصادر المعلومات 
 والتحقق

خط 
البيانات 
المرجع  
2017 

االستهداف 
2018 

القيمة 
المحققة 
2018 

أبرز االنجازات المحققة على مستوى 
 مالحظات* 2018النتائج خالل العام 

بنيان تعاون  قوي 
 متنوع 

تعاونية غير الجمعيات عدد ال
 الت  تم إلياء تثجيلهااملة الع

   100 120 هيئة العمل التعاون  
 

تعاونية الجمعيات عدد ال
 المثجلة جديدةالريادية ال

   12 11 هيئة العمل التعاون  
 

قناعية التحادات عدد اال
الجديدة الت  يتم تعاونية ال

 تأثيثها
   0 2 هيئة العمل التعاون  

 

منظومة تشييييريعية 
محدثة وبيئة عمل 
فاعلة تنظم العمل 

 التعاون 

اقرار نظام ولوائح داخلية 
 التعاون الطلثنين لقانون 

 هيئة العمل التعاون  
القانون 
مصادش 
 عليه

40%    
 

 التعاونية الجمعيات عدد
 ببرنامج المربونة الطاعلة

 محوثب
   20 0 هيئة العمل التعاون  

 

خلق فرص عمل 
ف  القطاع 
 التعاون 

 هيئة العمل التعاون   عدد فرص العمل الجديدة
445 

   +30 )تراتم (
 

 .2018ان وجدت عن االثتهداف المخنط له للعام 2018تتضمن المالحظات تطثير انحرافات القيمة المحققة للعام  *

 

 

 :التحديات

 البنالة . ارتطا  نثب •
 ) تقليص المخصصات المالية المرصودة للبرنامج (.( والت  يتم ادراجها ف  الموازنة اريععدم تخصيص المخصصات المالية المنلوبة لتنطيذ البرنامج ) المش •
 عدم توفر الوقت التاف  لصرف المخصص المرصود لتنطيذ المشرو  من تاريخ اقرار الموازنة .  •
 مخرجات الجامعات ال تتواءم مع احتياجات ثوش العمل الطلثنين  . •
 مهن  والتقن  بثبب الصورة النمنية ف  المجتمع لهذا القنا  .ضعف التوجه الى التعليم والتدريب ال •
 عدم وجود محطزات من قبل الحكومة لتوجيه المتعنلين والباحيين عن العمل الى اهمية اتشييل الذات  والمشاريع الصييرة . •
 عدم المقدرة على فتح اثواش العمل ف  الخارج لمتعنلين والباحيين عن العمل . •
 القنا  الحكوم  بالوظائف وضورة مشاركة القنا  الخاص بتشييل اتبر للمتعنلين والبحايين عن العمل .تضخم  •
• ............................................................................................................................................................................................ 
• ............................................................................................................................................................................................ 
• ............................................................................................................................................................................................ 

 التوصيات:

 توفير المخصصات المالية لتنطيذ البرامج والمشاريع  •
 صات الت  ليس بحاجة اليها ثوش العمل الطلثنين  .نرح برامج تعليم حثب احتياج ثوش العمل وتجميد التخص •
 تشجيع توجه المتنين والباحيين عن العمل الى التعليم المهن  والتقن  وتييير النظرة المجتمعية لهذا القنا  . •
 نرح محطزات وثياثات داعمة الهمية التشييل الذات  و المشاريع الصييرة . •
 متبادلة مع الحكومة تضمن عدم تطريغ االرض من اهلها .فتح اثواش العمل الخارجية ضمن اتطاقيات  •
 تشجيع العمل ف  القنا  الزراع  كاحد اهم القناعات التنموية ف  فلثنين . •
 تشجيع االثتيمار بما يثاهم ف  فتح مشاريع تنموية تثاهم ف  تشييل اعداد من المتعنلين والباحيين عن العمل . •
• ............................................................................................................................................................................................ 
• ............................................................................................................................................................................................ 
• ............................................................................................................................................................................................ 
• ............................................................................................................................................................................................ 



 

 


