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 לכבוד

 העבודה מפלגת 

 באמצעות המייל 

 ,שלום רב

 אחד  תעסוקה משרד   - םההסכמים הקואליציונייהנדון:  

  שני צעדים קונקרטיים חיוניים בבקשה כי תפעלו להכניס להסכם הקואליציוני שלכם  אליכם    אנו פונים .1

 : למאבק באבטלה הגואה 

עבודה הקמת   .א בלעדי  שיוקדש    ,אחד  משרד  מובטלי באופן  אלפי  במאות  ויכנס  הקורונה   לטיפול   ,

 .לעידוד אפקטיבי של תעסוקה במשק כל הגופים הרלבנטייםתחתיו את 

שנתית של מיליארד שקלים  השקעה ממשלתית  במהלך כהונת הממשלה שתוקם, התחייבות ל . ב

 .  בשותפות עם מעסיקים,  ליווי וקורסים מקצועיים איכותיים  לעבודה באמצעות  םמובטליה בהחזרת  

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

ם השקעה ממשלתית  ו ד ילק  פועלים בשנתיים האחרונות   - ת המחרהמטה להשקעה במקצועו  –המקפצה  

חבריה פיתחו , ומנוע לשינוי חברתי  –  121עמותת  ביוזמת  הוקמה    מקפצהה .  לעבודהבפיתוח מיומנויות  

הצעות ועוד שורה של    למובטלי הקורונההצעה לתוכנית לאומית להכשרות מקצועיות  שו לממשלה  יוהג

 ישימים לביצוע קורסים יחד עם מעסיקים.  ומודלים 

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

משרד ושר עבודה    רק אם ירוכזו תחת מאבק אפקטיבי באבטלה יקרה אך והמובטלים, אנו מאמינים כי  

 , ועבודתם תונהג יחד באופן מסונכרן:כל הסמכויות והגופים הממשלתיים הבאים  אחד

 זרוע עבודה במשרד העבודה והרווחה הנוכחי   •

 שירות התעסוקה, רשות החדשנות ומסלולי תעסוקה ממשרד הכלכלה   •

 מנהלת ההכשרות המקצועיות במשרד האוצר •

את משרד בהסכם הקואליציוני , אם תקבלו אחריות על גופים אלה אנו מבקשים שתסרבו לקבל על כן,  .4

 . , ותדרשו לרכז אותם תחת משרד עבודה אחדאו הכלכלה ו/האוצר, הרווחה 

 סיוע ממוקד השמה ובההשקעה הממשלתית בהזרמת ביקושים למשק,  יש להאיץ ולהרחיב את  בנוסף,   .5

בקצב, בתיאום בין הגופים השונים    ת להיעשו . הרפורמה שהחלה בתחום זה חייבת  דורשי העבודה לציבור  

אבחון, הכוונה, השלמה של מיומנויות    ובהיקף גדול הרבה ביותר, על מנת שכל מובטל שמעוניין בכך יקבל

מקצוע נדרש. כפי שמפורט במסמכי המקפצה, ממחקר עומק שערכנו,  ל מקצועי נדרשות לעבודה וקורס

 בשותפות עם מעסיקים כדי להבטיח השמות ולא רק תעודות.  ת להיעשו חייבים הקורסים 

 ולהכנסת הצעדים להסכם הקואליציוני מטעמכם.   נודה להתגייסותכם לנושא קריטי זה  .6

 .  את ההצעות המפורטות של המקפצה להציג לכם לפגישה עמכם על מנת כן נודה  .7

 

   בתודה מראש,

 ללי דרעי       טלי ניר 
 121עמותת  –מנהלת קידום מדיניות    121מנכ״לית עמותת 
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