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 לכבוד

 כודהלימפלגת 

 באמצעות המייל 

 ,שלום רב

 הקמת משרד תעסוקה ול התחייבותכם למאבק באבטלההנדון:  

פונים .1 הקרובות  אליכם    אנו  הבחירות  המפלגה  בבקשה  לקראת  עם  להכליל במצע  ובכל שיח שלכם 

 : שני צעדים קונקרטיים חיונייםשיכלול למאבק נחוש באבטלה,  התחייבותהציבור 

, ויכנס תחתיו הקורונה   לטיפול במאות אלפי מובטלי באופן בלעדי  שיוקדש    תעסוקה הקמת משרד   .א

 .את כל הגופים הרלבנטיים לעידוד אפקטיבי של תעסוקה במשק

בהחזרת   . ב גבוהה  ממשלתית  באמצעות  םמובטליה השקעה  מקצועיים   לעבודה  וקורסים  ליווי 

 .  ה המשתנה תעסוקבעולם ה לשוב לעבודה ו להם אפשרשיבשותפות עם מעסיקים, , איכותיים

 חברות עסקיות, ארגוני מעסיקים, ארגונים חברתיים, מוסדות חינוכיים ומומחים, השותפים במטה   - אנחנו   .2

ם השקעה ממשלתית  ו ד ילק  פועלים בשנתיים האחרונות   - המטה להשקעה במקצועות המחר  –המקפצה  

מיומנויות  אפקטיבית   חברתי  –  121עמותת  ביוזמת  הוקמה    מקפצהה.  לעבודה בפיתוח  לשינוי  ,  מנוע 

פיתחו  ו לממשלה  יוהגחבריה  מקצועיות  שו  להכשרות  לאומית  לתוכנית  הקורונההצעה  ועוד    למובטלי 

 שימים לביצוע קורסים יחד עם מעסיקים.  י הצעות ומודלים שורה של 

מניסיוננו והיכרותנו העמוקה עם מגוון השחקנים בממשלה שעוסקים במתן שירותים ומענה למאות אלפי  .3

כל הסמכויות והגופים   מאבק אפקטיבי באבטלה הגואה יקרה אך ורק אםהמובטלים, אנו מאמינים כי  

 , ועבודתם תונהג יחד באופן מסונכרן: אחד תעסוקה משרד ושר ירוכזו תחת הבאים הממשלתיים 

 זרוע עבודה במשרד העבודה והרווחה הנוכחי   •

 שירות התעסוקה, רשות החדשנות ומסלולי תעסוקה ממשרד הכלכלה   •

 מנהלת ההכשרות המקצועיות במשרד האוצר  •

 אגף תעסוקה במשרד העלייה והקליטה •

סיוע ממוקד  ובההשקעה הממשלתית בהזרמת ביקושים למשק מחד,  יש להאיץ ולהרחיב את  בנוסף,   .4

בקצב, בתיאום בין   ת להיעשו . הרפורמה שהחלה בתחום זה חייבת  דורשי העבודה מאידךלציבור    השמה 

יקבל בכך  שמעוניין  מובטל  שכל  מנת  על  ביותר,  הרבה  גדול  ובהיקף  השונים  הכוונה,   הגופים  אבחון, 

של וקורס  השלמה  לעבודה  נדרשות  לו  שיקנ   מקצועי  מיומנויות  כפי שמפורט ה  במשק.  נדרש  מקצוע 

בשותפות עם    ת להיעשובמסמכי המקפצה, ממחקר עומק שערכנו, ובוודאי בתקופה זו, הקורסים חייבים  

 מעסיקים כדי להבטיח השמות ולא רק תעודות.  

את ההצעות המפורטות של  להציג לכם נודה להתגייסותכם לנושא קריטי זה, ולפגישה עמכם על מנת  .5

 .  כדי שתהיו מוכנים למשימה הלאומית בממשלה הבאה  המקפצה 

 

 בתודה מראש,

 טלי ניר, עו״ד

  121מנכ״לית עמותת 

 ללי דרעי 

 121עמותת  - מנהלת קידום מדיניות 

https://www.120plus1.org.il/המקפצה-המטה-להשקעה-במקצועות-המחר-2/
https://www.120plus1.org.il/121-vision/
https://www.120plus1.org.il/wp-content/uploads/2020/08/121-Web-Corona-Report-August2020.pdf
https://www.120plus1.org.il/wp-content/uploads/2020/08/121-Web-Corona-Report-August2020.pdf
https://www.120plus1.org.il/wp-content/uploads/2020/08/121-Web-Corona-Report-August2020.pdf
https://www.120plus1.org.il/המקפצה-השיפורים-הנדרשים/
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