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 כלכליים דכוניםיע
 3102 ייונ                         דף מידע כלכלי לאיגודים המקצועיים                                   

 

 
 התארגנות עובדים: תמיכה גורפת, התארגנות חלקית... אודותסקר חברתי  .1

יחס , בין היתר, בסקר החברתי שעורכת מדי תקופה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נבדק לאחרונה
מכלל הנשאלים תומכים  09% -הבדיקה העלתה שמעל ל. הציבור לסוגיות של התארגנות עובדים

רוב הציבור , כמו כן. רואים בשביתה זכות עובדים חשובה 09% -ומעל ל, בזכות העובדים להתאחד
 (.72%)וההנהלות  (11%)סבור שמי שאחראים על זכויות העובדים במקום העבודה הם המדינה 

 
מהנשאלים היו חברים בארגון  72%רק , למרות התמיכה הגורפת בזכות ההתארגנות, עם זאת

 .חומר למחשבה לקברניטי שוק העבודה זהו בוודאי. בהסתדרות 11%ומתוכם , עובדים כלשהו
 

    ...: שיעור האבטלה עלה במקצת, וכך גם מפלס הדאגה לעתיד7912אפריל סקר כוח אדם, . 7

אך , זאת עליה קטנה יחסית. בחודש מרץ 1.1%לעומת , 1.0% -שיעור האבטלה בחודש אפריל עלה ל
, ג העסקי"עליה מתונה בתמ)האטה הכלכלית במשק בחודשים האחרונים ההיא מעוררת דאגה לנוכח 

מצב "וכן לנוכח סקרי , שהביאה להאטה בגביית המסים(, וירידה בייצור התעשייתי ובהשקעות במשק
לגבי עתיד , ואף עולה, בקרב הצרכנים והמנהלים בעסקים המצביעים על פסימיות מתמשכת" הרוח

 .הכלכלה המקומית
 

 שינוי במבנה הדוח השנתי לחוסך הפנסיוני: טיפול קוסמטי בבעיה מהותית...    . 2

במבנה הדוח השנתי לחוסך בקופות " רפורמה"הממונה על שוק ההון באוצר פרסם לאחרונה טיוטת 
ולתכנן את  שתכליתה לפשט את מבנה הדוח למען שיפור יכולת המבוטח להבין את תוכנו, הפנסיה

אבל המהות הבעייתית של תכניות הפנסיה , מנם יש בכך פישוט צורה מבורךאו. עתידו הפנסיוני
הוא עדיין סיפור של אי וודאות  עתידו הפנסיוני של המבוטח בהן, קרי –החדשות בעינה עומדת 

 .   גדולה

 
 במגזר הפרטי וקצובת הבראה וביגוד לסטודנטים קצובת הבראה: מידע שימושי .1

 
 .עד כה₪  221במקום  ליום₪  221על  פרטיקצובת הבראה במגזר התעמוד  1.2.7912 -החל מא. 

 

 1.2.7912 -לכל שעת עבודה; ומ₪  1.21על  עומדתקצובת הבראה לסטודנטים  1.1.7912 -החל מב. 

 לכל שעת עבודה. ₪  9.10 על תעמוד קצובת ביגוד לסטודנטים

 
 .לדליה עצמון או לשגיא ינקו 969119611996-30'  בטל וייעוץ ניתן לפנות בדואר אלקטרוני פנימי או, לשאלות הבהרה  *

 
 


