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 לכבוד: 

 חברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת 

 דואר אלקטרוני  באמצעות

 

 שלום רב, 

 הכשרות מקצועיות והסבות למפוטרי הקורונה הנדון:

ם  ודי לק לבקש את סיועכם אנחנו פונים אליכם כדי לקראת ישיבת הועדה מחר בנושא הכשרות מקצועיות,  .1

אלף מובטלים ועובדים בחל"ת,    800- . מתוך כמענה מיידי ודחוף למאות אלפי עובדים הזקוקים כעת להכשרה 

כבר ברור כי שיעור משמעותי לא יוכלו לחזור למשרתם הקודמת. עסקים רבים נסגרים, אחרים מצטמצמים,  

ובדים שלהם. במובנים  ורבים מאלו שנפגעו פחות מהמשבר משנים את צורת עבודתם, כולל שינוי הרכב הע

רבים, מגפת הקורונה פועלת כמבשרת ומאיצה של השינוי המואץ בשוק העבודה בעולם ובישראל. שינוי זה  

 מחייב רמה גבוהה של מיומנויות בשוק העבודה, ועדכון מתמיד שלהן.

עסקיים וארגונים  םארגוני 30-למעלה משותפות של  היא המטה להשקעה במקצועות המחר –המקפצה  .2

בשנתיים האחרונות, ביצעה המקפצה    הפועלת לקדם השקעה בפיתוח מיומנויות עובדים בישראל.חברתיים,  

הצעה    -מקפצה לישראל  ולאחרונה הגישה לשרי העבודה והאוצר את ״ מחקר ותהליך התייעצות מקיף בנושא,  

 (.  קישור)ראו ב ״ לתוכנית לאומית להסבות ולהכשרות מקצועיות למפוטרי הקורונה

  ת תמודדממערכת ההכשרה המקצועית הקיימת עבור אלו שאינם הולכים לאקדמיה, אינה למרבה הצער,  .3

אבל גם עובדת  במשאבים,  המערכת סובלת מזה שנים ארוכות ממחסור אקוטי    עם המשבר בפניו אנו עובדים. 

 ועוד פחות מכך כעת.    –לצרכי המשק והעובדים, לא בשגרה באופן שאינו נותן מענה 

המערכת כיום היא ריכוזית מאוד, ביורוקרטית ומסורבלת ונותנת רק תפקיד זניח למעסיקים. הדבר ניכר   .4

ה במקצוע, ועליה קטנה בשכר, אם בכלל. בצורת העבודה הקיימת, אין דרך שיעור נמוך של השמ  –בתוצאות 

 להגדיל את היקפי ההכשרות בהתאם לצורך ולעשות זאת באיכות סבירה.

בהצעתנו, אנחנו מפרטים שורה של מנגנונים אשר יכולים לתת מענה לצורך הנוכחי במהירות וביעילות.   .5

 .  ינוי הנדרש בראייתנו, לועדה יש תפקיד מכריע בתהליך הש 

, ובהקצאת  לפקח על עבודת הממשלה באימוץ וביישום של הרפורמות הנדרשות  כם אנו קוראים ל, ראשית .6

מאחר ותהליכי הכשרה והסבה אורכים זמן, כל  המשאבים ליישומן בהיקפים התואמים לצורך הנוכחי. 

, אנו  להבטיח יישום יעיל ונכוןכדי יגבו מחיר אנושי וכלכלי משמעותי.  הרפורמותהשתהות ועיכוב בביצוע 

מציעים כי הועדה תקיים ישיבות קבועות בתכיפות גבוהה, בהן תעקוב אחר יישום הרפורמות ותדרוש  

 מממשרדי הממשלה להשלימן בתהליך מואץ.

  זה מחייב סעיף לחוק הביטוח הלאומי.  173לפתוח בתהליכי חקיקה לביטול סעיף  כםאנו קוראים ל, שנית .7

הדבר יוצר תמריץ שלילי מובהק להשתתפות  . דמי אבטלה למשתתפים בהכשרות ב 30%קיצוץ של 

  בהכשרות, כאשר רבים המעוניינים בכך אינם יכולים להרשות לעצמם לאבד חלק כה משמעותי בהכנסתם.

בתקופה הנוכחית, הדרישה ממאות אלפי מובטלים לבחור בין מחייתם לבין רכישת הכישורים הנדרשים  

 ולת כל הגיון אנושי, חברתי או כלכלי.לחזרתם עבודה נט

 . מחרעמדתנו ביתר פירוט בישיבת הועדה  תלהצג  נודה .8
 

 בברכה,

ללי דרעי, מנהלת קידום מדיניות                                                                                                         טלי  ניר, מנכ"לית   
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