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 2021 בנובמבר 21

 לכבוד

 ח״כ אורנה ברביבאי 

 ה ישרת הכלכלה והתעשי 

 באמצעות המייל

 ,שלום רב

 דמי אבטלה למשתתפים בהכשרות מקצועיות מניעת קיצוץ הנדון: תיקון חקיקה ל

אליך   .1 פונים  דמי אנו  במערכת  חמור  עיוות  לתקן  כדי  הנדון  החקיקה  תיקון  את  תקדמי  כי  בבקשה 

ביטולו של  . האבטלה, שמשמעו סנקציה כספית קשה על מובטלים המשתתפים בהכשרות מקצועיות 

את הידע והכישורים שלהם כדי לאפשר למובטלים לשדרג    עיוות זה ישפר משמעותית את התמריץ

 לחזור לעבודה יצרנית, ללא כל עלות תקציבית למדינה.  לעצמם 

)רשימת   המטה להשקעה במקצועות המחר  –מקפצה  ארגונים עסקיים וחברתיים, השותפים ב  64אנו,   .2

ל האחרונות  השנים  בשלוש  פועלים  מטה(,  מיומנויות   דםקהשותפים  בפיתוח  ממשלתית  השקעה 

לצערנו, העיוות הקיים, שהושעה זמנית בתקופת הקורונה, כפי שנפרט להלן, ישוב לתוקפו   לעבודה.

 . , ועל כן אנו פונים אליך בבקשה לפעולתך הדחופה2022בראשית 

אם הם ישתתפו    30%-מובטלים יקוצצו בדמי האבטלה של    קובע כי  לחוק הביטוח הלאומי  173סעיף   .3

. ברי כי קיצוץ זה מהווה תמריץ שלילי ליציאה לקורסי הכשרה, ומונע בפועל  הכשרות מקצועיותקורסי  ב

 מובטלים ללמוד ולרכוש כישורים שיאפשרו להם לחזור לעולם התעסוקה.  מ

מוכשרים יוכלו לקבל דמי  ( כך שלחוק  ח179בעקבות משבר הקורונה, עיוות זה תוקן בהוראת שעה )סעיף   .4

, ועד 2021דצמבר  31-אבטלה מלאים. עם זאת, תוקפה של הוראת השעה עומד לפוג בעוד כחודשיים, ב

 . , לא הגישה כל הצעה להפוך אותה לשינוי קבוע1שר האוצר הממשלה, על אף הצהרות כה 

מינואר   .5 החל  חקיקתית,  פעולה  משמע2022ללא  חלק  בין  לבחור  יצטרכו  מובטלים  מההכנסה  ,  ותי 

 11-קורסים בהנדרשת לקיומם לבין השתתפות בקורסים המאפשרים להם לרכוש מקצוע. זאת, למעט  

  2שנה )!(.  12מקצועות ספציפיים שהוגדרו בתקנות שנקבעו לפני 

. בפועל, כל עוד הקיצוץ עומד בתוקפו, תיקון העיוות בחוק אינו כרוך בעלות תקציבית למדינהיש לציין, כי   .6

מובטלים פשוט נמנעים מהשתתפות בהכשרות, ועל כן עדיין מקבלים דמי אבטלה מלאים. תיקון החוק  

 יאפשר להם להמשיך לקבל את אותו הסכום, במקביל להשתתפות בהכשרה.  

עה תהפוך לשינוי בהתאם לכך, אנו מציעים כי תפעלי לשם תיקון חוק הביטוח הלאומי, כך שהוראת הש .7

 קבוע בחוק. 

 נודה לתשובתכם בהקדם האפשרי. אנו כמובן לרשותך לכל דבר ועניין.  .8

 

 בתודה מראש,  

   רועי מאור     טלי ניר  

 121עמותת  –מדיניות  פיתוח מנהל   121מנכ״לית עמותת 

 
נאמר כי "הוחלט לבטל באופן קבוע ההפחתה בגובה , 22.6.2021-מ של משרד האוצר בהודעה לתקשורתכך, למשל,  1

 .בדמי אבטלה למובטלים המשתתפים בהכשרה מקצועית" 30%
 . 2009-למו דמי אבטלה בשיעור מלא(, תשס"טתקנות הביטוח הלאומי )סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישו  2

https://www.120plus1.org.il/המקפצה-המטה-להשקעה-במקצועות-המחר-2/
https://www.gov.il/he/departments/news/press_22062021_c
https://www.gov.il/he/departments/news/press_22062021_c
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 חברי המקפצה

 :העתקים

 תאיר איפרגן, מ״מ מנהלת זרוע עבודה

 שירות התעסוקה רמי גראור, מנכ״ל 

 ניצן ממרוד, מנהל האגף להכשרות מקצועיות, זרוע עבודה 

 נועה שוקרון, רכזת תעסוקה, אגף תקציבים, משרד האוצר 


