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 כ"ד אב תשפ"א       

 לכל חברי ההתאחדות  
                                     15   /2021חוזר מנכ"ל 

 
 לכבוד 

 המנהל/ת הכללי/ת  
 

 נכבדי/תי 
  ה בתעשייה תעסוקהכשרה ו

 
ישראל,   מדינת  אוכלוסיית  על  מגבלות  והטלת  הקורונה  נגיף  של  ומשמעותית  נוספת  התפרצות  לאור 

ומעמיקות   ובתעשייה  מתחדדות  בכלל  עובדים  תעסוקת  תחום  על  והשפעותיה  המגיפה  של  השלכותיה 
   הישראלית בפרט.

סימנה    ,(45ת מ  לצד הפסקת החל"ת לצעירים )בני פחו  ,הצלחת החיסונים והירידה המשמעותית בתחלואה
התאוששות   מגמת  של  בואה  את  גם  ולכאורה,  בישראל  חיים  לשגרת  וחזרה  התאוששות  של  תחילתה 

זו  אולם    בתעסוקת עובדים. בפועל וללא קשר להתפרצות המחודשת של הקורונה, נראה כי התאוששות 
חסור משמעותי  אשר עדיין מדווחים על מ  ,מבוששת לבוא ומורגשת במידה מועטה ביותר בקרב התעשיינים

 בעובדים בכלל המקצועות.  
את   ומחקר,  כלכלה  אגף  עם  יחד  והכשרה,  חינוך  אגף  הוציא  יוני  אדם בחודש  כוח  סקר  ממצאי  דו"ח 

ענו  והכשרות בתעשייה בקרב החברות  מכלל חברות ההתאחדות.    15%חברות המהוות    283. על הסקר 
בסקר כ  עלה  המשיבות  של  המחסעובדים.    2,500-מחסור  כי מתוך  עולה  עובדים    86%  ור  הינם  מהם 

  71%מקצועיים במרחב מרכז וצפון. המחסור הניכר ביותר הוא למשלח יד מפעילי מכונות מכל סוג. בנוסף,  
 OJT (On-the-Job-Training .)מהמשיבים ענו שההכשרה הנדרשת ביותר היא 

 
 :בנושא ת ההתאחדות לסיועלידיעתכם בדבר פעילו ברצוננו להביא

 
 איתור, שילוב והכשרת כוח אדם לתעשייה תוכניות ל .א

באמצעות קידום    התאחדות התעשיינים פועלת לסייע באיתור, שילוב והכשרת כוח אדם לתעשייה
  ק. ( ייעודיים לתעשייה ולהייטOJT)  הכשרה ותעסוקה ממומנים ל  םמסלולילרבות  תוכניות ומשאבים  

ב שהחלו  אלה  תוכניות  התעסוקה,,  2020נובמבר  במסגרת  שירות  מנקלטו    בשיתוף    1,500-למעלה 
מקצועות  של  רחב  במגוון  כו  עובדים  של  ₪  25- בהשקעה  תוכניות    מיליון  של  לקידומן  פועלים  ואנו 

   להכשרה וגיוס נוספות. 

רכז תעסוקה    לאגף חינוך והכשרה  גייסנו לאחרונה  ,מיטבי של התוכניותלמימוש  כדי לקדם ולסייע  
הכשרות    בקידום  מסייע , רכז התעסוקה  OJT- לסיוע לתעשיינים במימוש שוברי הבנוסף  .  בתעשייה

 . באגף חינוך והכשרה פתחנוש Industrainingהכשרות   פעילות, במסגרת מקצועיות לתעשייה

 כוח אדם כלים נוספים לאיתור .ב

ירידי תעסוקה   5האגף מקיים מעת לעת ירידי תעסוקה עבור חברות ההתאחדות. עד כה התקיימו  
דורשי עבודה.    15,000- חברות ממגוון תחומים שבהם צפו מעל ל  100, בהשתתפות של מעל  וירטואליים

 .  מפת משרות ייעודיתיריד התעסוקה האחרון יועד למקצועות האקדמאיים בתעשייה ולכבודו הוקמה  

https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=forms&cs=3128&langpage=heb


 

 

 

ניתנו    " ובהלינקדאיןמחברת "  םמפגשים בהנחיית מומחי  3-ב  סדנת לינקדאיןלקראת היריד גם ערכנו  
 .  זו מקצועית- כלים וטיפים לאיתור כוח אדם איכותי ברשת חברתית

על מנת לאפשר שיח משותף ופורה    "משאבי אנוש מרכז בתעשייה"  וואטסאפ  בוצתקבנוסף, פתחנו  
גדרה.   ועד  חדרה  מקו  מרכז,  במרחב  ההתאחדות  חברות  עבור  אנוש  משאבי  ומנהלי  מנהלות  בין 

   .להצטרפות לחצו כאן
  royi@industry.org.ilל יש לפנות לרועי ישרא  צפוןלהצטרפות לקבוצת הוואטסאפ משאבי אנוש ב
  nirs@industry.org.ilיש לפנות לניר שור  דרוםלהצטרפות לקבוצת הוואטסאפ משאבי אנוש ב

 
 : לשירותכםכאן אגף חינוך והכשרה בהתאחדות צוות  ,הכשרותקידום באיתור כוח אדם ולסיוע 

  idanz@industry.org.il, 4022289-058עידן זינאל, רכז תעסוקה בתעשייה,  
 try.org.iltamarh@indus, 7494934-054תמר הרן, ראש תחום חינוך והכשרה, 

 
.  מסלולי התעסוקה והתמריצים בתחום מתעדכנים באופן שוטף בעמוד האגף באתר ההתאחדות  לכל

 .  לחצו כאןלפרטים נוספים 

 
 הגדלת מכסות להעסקת עובדים זרים בתעשייה  .ג

מנת לתת מענה למחסור בכוח אדם  -בנושא ועל  אגף עבודה בהתאחדות התעשיינים   כחלק מפעילות 
בתעשייה מיומן  ושאינו  זרים  הישראלית  מיומן  עובדים  העסקת  לאפשר  כדי  העת  כל  פועלים  אנו   ,

 בתעשייה.  ועובדים פלשתינאים 

השאר,   פבין  כדי  אנו  פלשתינאים  ועלים  עובדים  להעסקת  ההיתרים  הקצאת  את  בענף  להגדיל 
כיוםהתעשייה   הקיימת  למכסה  להעסיק  מעבר  יוכלו  הישראלית  בתעשייה  מעסיקים  שיותר  כך   ,

 עובדים פלשתינאים.  

הקצאה חדשה  קיימת  וכפועל יוצא של מאמצי ההתאחדות והחלטת ממשלה שניתנה בנושא,  בנוסף,  
מהשכר   130%-היתרים להעסקת עובדים זרים מקצועיים בתעשייה, בשכר שלא יפחת מ   2,000 של

 .  לחצו כאןהרלוונטי  למידע נוסף בנושא ולנוהל .  2022, וזאת עד לסוף שנת הממוצע במשק

  אגף עבודה בהתאחדות: בנושא עובדים זרים ניתן לפנות ל
   motia@industry.org.il ובדוא"ל  5198824-03עו"ד מוטי עזרן בטל'   ,המשפט הקיבוציתחום מנהל 

ובדוא"ל    03-5168731מנהלת תחום משפט עבודה פרטי, עו"ד מוריה ברבי בטל' 
moriah@industry.org.il 

 

 בברכה,

 
 רובי גינל 

 מנכ"ל
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