
 איך
חברות 

בישראל 
מקדמות 
עובדים
שתוכלו  פעולות  מכיל  לפניכם  העבודה  כלי 
שדורשות  ופעולות  בבוקר  מחר  כבר  לעשות 
עובדים,  לפתח  כדי  דרך,  פורצת  חשיבה 
עובדים  ולקדם  חברתית  מוביליות  להגביר 

בשכר נמוך.

השונות  הפעולות  על  למדנו  מהן  החברות 
הערך  הגברת  על  מדווחות  במודל,  המוצגות 

לעובד ולארגון כאחד.

תמיכה בעובד ומשפחתו

בנק ישראל מעריך כי רמת המיומנויות 
 והכישורים הנמוכים של עובדים בישראל 

הם הגורמים לפער של כ- 2/3 בפריון לעובד

כישורים אישיים ומקצועיים

רווחה אישית וכלכלית

איך חברות
בישראל

מקדמות עובדים

בעיית העובדים 
העניים בישראל 

מתרחבת

פורצי דרך
למדו כיצד להיות ארגון מוביל 

חברתית המשקיע בעובדים 
ומגביר משמעות במקום העבודה 

מחר בבוקר

גלו מה אפשר לעשות כבר מחר 
בבוקר כדי לקדם עובדים

כמו כולם
מה מתוך הפעולות שרוב 

החברות כבר עושות כדי לקדם 
עובדים, גם אתם עושים?

״תחולת העוני של משפחות עובדות עלתה במקצת 
וכך גם תחולת העוני של נפשות וילדים במשפחות אלו 

בין 2015 ל-2016. 

 חלקן באוכלוסייה הענייה עלה במידה ניכרת - 
 58.7% מכלל המשפחות העניות, לרבות הקשישים, 

הן משפחות עובדות בהשוואה לחלקן הנמוך יותר 
55.6% ב-2015.

כאשר מתייחסים לאוכלוסייה העובדת בגיל העבודה 
בלבד, ללא משפחות הקשישים, מתברר כי חלקן של 

המשפחות העובדות מגיע לשיעור 57.6%.״

מתוך דוח ממדי העוני והפערים 
החברתיים, ביטוח לאומי, 2016

החשיבות של פיתוח וקידום עובדים, פיתוח כישורים 
רלבנטיים לעולם העבודה המשתנה והגברת המשמעות 

במקום העבודה, גבוהה מתמיד. הדבר משמעותי במיוחד 
לעובדים בדרגות הנמוכות ובתפקידי בסיס שאינם נהנים 

מפירות הצמיחה לצד משרות ותפקידים הנעלמים עקב 
השינויים בעולם העבודה.

ליצירת קשר:
DaniellaJ@jdc.org

לכלי העבודה המלא:
http://maalaamitimmay.activetrail.biz/maalaHR



פורצי דרךמחר בבוקרכמו כולם

מלגות לימודים 
)אקדמי 
ומקצועי(

עידוד התנדבות 
לעובדים בכל 

הדרגות

הנגשת
שירותים 
סוציאלים 

הנגשת
שירותים 

פסיכולוגים 

סבסוד נופש 
דיפרנציאלי

תמיכה באירועי 
חיים

סבסוד שיעורי 
עזר לילדי 

עובדים
 קרן סיוע

למצבי משבר

העברת ימי חופש 
בין עובדים בונוסים לכלל ביטוח בריאות

העובדים

השתתפות בשכר 
לימוד אקדמי של 

ילדי עובדים

מתן הלוואות 
בתנאים נוחים

קידום בריאות

הכשרות 
reskilling

מסלולי קידום 
לדרגות נמוכות

קורסים וסדנאות 
להורות נכונה

תוכנית מנטורינג 
לעובדים בשכר 

נמוך

קייטנות לילדי 
העובדים

פיתוח יכולות 
אישיות

תמיכה ב
care givers

השתתפות 
במימון מעונות 

יום לילדי 
העובדים

שכר מינימום 
מוגדל

הקצאת מניות / 
אופציות לכלל 

העובדים

תלושי חג 
על בסיס 

דיפרנציאלי

סיוע בשיפור 
תנאי מגורים

קרן השתלמות 
לכל העובדים

ייעוץ והדרכה 
להתנהלות 

כלכלית

הכוונה מקצועית 
לקראת פרישה

הכשרות 
דיגיטליות

אפשרויות 
התנדבות 

המפתחות יכולות
קורסי שפה

רווחה אישית וכלכלית

כישורים אישיים ומקצועיים

עובדים וותיקים 
חונכים עובדים 

חדשים

איך חברות בישראל מקדמות עובדים


