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המדינהקוםלאחרהוקםהעבודהמשרד•

1948-1949והבינויהעבודהמשרד

1949-1951העממיוהביטוחהעבודהמשרד

1951-1977העבודהמשרד

והרווחההעבודהמשרדונקראהסעדמשרדעםאוחד–2003-1977•

התעשייהמשרד-והמסחרהתעשייהלמשרדהועבר–2016-2003•

הכלכלהמשרדולימים,(ת"תמ)והתעסוקההמסחר

והשירותיםהרווחה,העבודהמשרד–הרווחהעםמחדשאוחד2016-ב•

החברתיים
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שיקוליםוביניהםשוניםשיקוליםעמדוהשינוייםשלברקע•
ומקצועייםפוליטיים

?העבודהתחוםאתלסנףנכוןמשרדלאיזה•

זולשאלהשונותתשובותלתתאפשר−

ועודחינוך,כלכלה,רווחה–שוניםלתחומיםזיקהלעבודה−
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והשילוב,ולהפךהרווחהתחומיאתמזיניםהעבודהתחומי

הדדיתאותםמעציםביניהם

עליותרחזקדגשלתתמאפשרלרווחההעבודהמשרדחיבור•

העובדיםחיישלההיבטים

,כוללניטיפוליותרמאפשרלעבודההרווחהמשרדחיבור•

מצרפייםצרכיםשלהןבמשפחותובפרט

ועוניתעסוקהביןחזקקשריש•
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מספר מפרנסים

תחולת עוני

(2קרנית וניצה קלינר קסירפלוג)הסתברות להימצא מתחת לקו העוני קטנה ככל שמספר המפרנסים גדל    
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1לפי מספר המפרנסים במשק הביתכלל האוכלוסייהתחולת העוני לנפשות ב

2015שנת 

2015, מבוסס על דוח המוסד לביטוח לאומי. עיבודים לסקר הוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:  המקור
(64-25)משקי בית בהם המפרנס  העיקרי בגיל העבודה העיקרי 1.
.רבעון לכלכלה, "על עוני עבודה ומה שביניהם", פלוג קרנית וניצה קסיר קלינר: מתוך2.
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( קו העוני(/ההכנסה נטו-קו העוני))א ממוצע של "ז-הפער הממוצע של ההכנסה נטו של משק בית עני מקו העוני . 1.  ס"הלמעיבודים מסקר הוצאות של : מקור
(.64-25)משקי בית בהם המפרנס  העיקרי בגיל העבודה העיקרי . 2
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2באוכלוסייה לפי מספר מפרנסים במשק הבית( 1פער ההכנסות)עוצמת העוני 

2014שנת 
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משקי בית עניים עם שני מפרנסים משקי בית עניים ללא מפרנסים

2015–2003, ושל קו העוני1שיעורי שינוי ריאלי של ההכנסה הפנויה

48.4%
קו העוני

.עיבודים מסקר הוצאות משקי בית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
.ראש משק הבית בגילאי העבודה העיקריים, (אחוזים, לנפש תקנית)הכנסה פנויה ריאלית . 1
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ובפרט בשכר הולם, ההשתלבות בתעסוקה➢

מגדילה את הסיכוי שלהם להיחלץ מהעוני

 מקטינה את התלות של העניים בתשלומי ההעברה

 חיזוק מעמדה –משפיעה על ממדים נוספים של הווית העוני
של המשפחה וכבודה

מסייעת לשבירת מעגל העוני הבין דורי

  מאפשרת למדינה להקצות ולתעל משאבים רבים יותר לסיוע
לאוכלוסיות שכושר השתכרותן מוגבל
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איחוד ומיזוג של העבודה עם הרווחה
מובנה ושוטף בין הטיפול בסוגיות  , מאפשר תיאום שיטתי

העבודה באנשים החיים בעוני
מסייע בפיתוח הולם של כלים לעידוד תעסוקה ובשכר ראוי
  מאפשר מתן הזדמנות הוגנת גם לאנשים החיים בעוני

ולמקבלי הקצבאות להשתלב בעולם העבודה על פי היכולות 
שלהם ולהיות כחלק תורם ונתרם בחברה ולא רק מתויג 

כנתמך

10



החברתי של -הקצבאות משפרות את המצב הכלכלי•
מקבליהן

יש מקרים בהם הן מהוות תמריץ שלילי לעבודה, ומנגד•

הסתכלות כוללת על הרווחה והעבודה תביא ליצירת מבנה 
מאוזן ומותאם יותר של מערך הקצבאות לטובת                     

האנשים החיים בעוני והחברה כולה
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ישראל OECDממוצע 

(.162014-עדכון + 2014, קלינר ניצה והרמתי גיא–קסיר , אלאלוףדוח ועדת : מתוך)OECDעיבודים מנתוני סקר כוח אדם ומאתר  : מקור
.מחושב על ידי ממוצע אריתמטי פשוט של כל המדינות החברות להן היה מידע באותה שנהOECD-ממוצע ה: הערה

שיעור התעסוקה של גברים בגילאי עבודה עיקריים  
OECDבישראל ובממוצע , (64עד 25)
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ראייה אסטרטגית משולבת של שני התחומים

  מיזוג מלא בכל שלבי העבודה משלב התכנון דרך
הביצוע ועד לשלב הסיכום והפקת הלקחים

 מיזוג מהרמה הארצית והמחוזית של המשרד ועד
כולל ברשויות המקומיות, לרמת השטח
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נדרשת התמקצעות של כל אנשי המקצוע הן  •
ההכשרה  , בתחום הרווחה והן בתחום העבודה

והתעסוקה

,  מקצועי וכללי, נדרשת הקצאת כוח אדם•
בהיקף הנדרש לפי מפתח חדש שיישם הלכה 

למעשה תקני כוח אדם מותאמים ואפקטיביים
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צריך לקחת בחשבון את התקציב המצרפי המשוקלל  •
על כל המשתמע , של שני התחומים בעקבות האיחוד

:  מכך

לא הסכום החשבונאי של שני תקציבים מנותקים–

התקציב חייב להיות מותאם לעשייה רוחבית ומעמיקה  –
שנתית לעומק ולרוחב של -יותר ולתכנית עבודה רב

הטיפול והמניעה על סוגיהם

הרשויותברמת,הבינייםדרגידרך,המשותףהמשרדמרמתנכוןהאמור
הייעודייםוהקבוצההמשפחה,הפרטעםהשדהלעבודתועדהמקומיות
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איחוד העבודה והרווחה תחת משרד אחוד אחד  •
מהווה הזדמנות וסיכוי ממשי לשיפור הטיפול  

,  גם בהיבטים של עבודה, באנשים החיים בעוני
הכשרה ותעסוקה

שנתית  -להשגת המטרה נדרשת עשייה מערכתית ורב•
עם תכנית אסטרטגית מובנית ושיטתית הן של 

העבודה והן של הרווחה

שילוב אמיתי ואפקטיבי יהיה לטובת                                     
האנשים החיים בעוני וגם לחברה כולה
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