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 כבוד שר האוצר,      כבוד ראש הממשלה,
 
 
 

   – משבר הקורונהבמגזר הפרטי בתקופת תעסוקה חלקית מודל    הנדון:
 התנעת הפעילות במשקלתמריץ להעלאת שיעורי התעסוקה ו             

 
 

ם  ו ולצמצ המגזר הפרטי לתעסוקהלהשבת אמיצים ויצירתיים לנקוט בצעדים לאור הצורך הדוחק אליכם אנו פונים 
, מדובר ובמסמך המצורף חלקית. כפי שיפורט להלןתעסוקה סבסוד יישום מנגנון ממדי האבטלה והחל"ת, באמצעות 

בעלויות  ו בהיקפי עבודהתוך הפחתה גם בתקופת משבר כלכלי בגמישות לעסקים לפעול המאפשר כלי מדיניות ב
ולמדינה   ,לדמי האבטלה להם הם זכאיםביחס  לעובדים לשמור על מקום עבודתם ולשפר את הכנסתם  מאפשר  ,  המעסיק

  ה, להפנותם לעידוד צמיחה והתאוששות מהירה של המשק ואף יצירת חסכון בעלויות.משאבילייעל את הקצאת 
חרף כידוע, המגזר הפרטי ספג מכה קשה בעקבות התפרצות משבר הקורונה והצעדים שננקטו להתמודדות עם המגפה. 

שביכולתם  העובדים במגזר הפרטי לעשות כל המגבלות חסרות התקדים והצניחה בביקושים, המשיכו המעסיקים ו
גל ההוצאה . עסקים רבים להוציא מאות אלפי עובדים לחל"תלשמר פעילות עסקית, אולם בהיעדר סיוע חלופי נאלצו 

 מיליון איש.  1.1-לחל"ת טרם שכח, ולאחרונה התבשרנו שמספר דורשי העבודה בישראל הגיע לשיא של כ 

מעסיקים ופרסה רשת סייעה לבכלל ולעובדים בחל"ת בפרט,  ות לדמי אבטלההחלטת הממשלה להקל בתנאי הזכא
אשר אינו מיועד  ביטחון חברתית לעובדים שמצאו עצמם נטולי הכנסה. יחד עם זאת, מנגנון החל"ת הינו כלי קשיח 

תקבע ויהפוך ההמוני והזמני י  קיים סיכון שגל החל"תבהיעדר כלי מדיניות משלימים,  ועובדים לתעסוקה,    תלעודד החזר
 אבטלה המונית וקבועה.   ללמצב ש

היא החזרת המשק הישראלי לפעילות ושמירה על   , ממשלה, מעסיקים והסתדרות,המשימה המרכזית הניצבת בפנינו

נכנס המשק כי ברור , בהנחיות הבריאותיותהמסתמנות ההקלות העובדים במקומות העבודה ולא בחל"ת. למרות 

, בזמינות רמת הביקושיםבתנודתיות בבחוסר וודאות, שתימשך לפחות מספר חודשים, ושתתאפיין לתקופת ביניים 

תחלואה  מהתפרצות גל  מתמיד  חשש  וב   (אוכלוסיות בסיכון והורים לילדים צעיריםבדגש על  נמוכה של חלק מהעובדים )

  .שני

החזרת עובדים מחל"ת לעבודה )ומניעת הוצאת עובדים לחל"ת או לאבטלה(,  לפיכך, החזרת המשק לתעסוקה ותמרוץ

למעסיקים ולעובדים מחד, וביטחון כלכלי  גמישות , אשר יאפשר למנגנון החל"ת מחייב הפעלה של כלי מדיניות חלופי 

עסקים ל אנו קוראים לאימוץ מנגנון של סבסוד תעסוקה חלקיתלאור האמור, מאידך, בתקופת הביניים הקרובה. 

בהתאם של שלושה חודשים,  התקופלפחות )ביחס לתקופה המקבילה אשתקד(, ל 25%-שמחזור העסקים שלהם ירד ב

 עקרונות הפשוטים הבאים: ל

המעסיק יהיה רשאי להפחית באופן זמני בשעות העבודה של עובדיו, בהתאם לצרכי העסק   –גמישות למעסיק  מתן   .1

 סכמת העובדים.הוב

עובד שיחווה הפחתה זמנית במשרתו יהיה זכאי לתוספת הפחתת משרה, כאשר התוספת  –לעובדים תשלום פיצוי  .2

תשולם לעובד על ידי מעסיקו. שכר העובד יהיה נמוך משכרו ערב המשבר, וגבוה מסכום דמי האבטלה להם הוא 

  זכאי.

 

. במקביל, מעסיקים יהיו רשאים לבקש פתהמעסיק יהיה זכאי לשיפוי בגין התוס –מהיר ופשוט שיפוי ממשלתי  .3

 . הנדרשת לתשלום השכר נזילותלספק את הכדי מקדמות  על חשבון השיפוי העתידי, 

המנגנון יעוגן בהסכם משולש )ממשלה, מעסיקים והסתדרות( בדומה למתכונת הנהוגה  – הסכמה חוצת סקטורים .4

  בישראל לגבי פיצוי בעת מצב מיוחד בעורף.

 



 

 

 

 

 

יודגש כי למתווה המוצע תמיכה גורפת בקרב  מו בישראל. ו מסמך מפורט עם הצעתנו למנגנון ולאופן יישמצ"ב 

מדינות בכי מנגנונים ברוח דומה מופעלים עוד יצוין  .ם בכירים בקהילה המקצועיתהמעסיקים, ההסתדרות וגורמי

OECD  מסגרת  אשר הוקצתה לה ,ות רשמיתמדיניקבע המלצת , והאיחוד האירופי אף משבר הקורונה מאז פרוץרבות

 . מנגנונים כאלהשיאמצו להלוואות למדינות חברות  ,תקציבית משמעותית

, יסייע לעסקים  הפתרון אשר יאפשר חזרה מקסימלית של עובדים למעגל העבודההמודל הוא אימוץ אנו סבורים כי 

בחירה במנגנון פיצוי "עיוור" מנגד,  .המשברויקדם התאוששות מהירה של המשק מן  בשמירה על שלד עסקי מתפקד,

לעוות את מערך עלולה הגדלת הוצאות המדינה ולתביא להעמקת המשבר, דוגמת מנגנון המענקים שפורסם בתקשורת, 

 . ק ורע לו"ישל "צד בפני מצב להעמיד מעסיקים שנמנעו עד כה מהוצאת עובדים לחל"תומעסיקים התמריצים של 

להצעיד את המשק הישראלי  נוכלכוחות משותפים כי ב. אנו משוכנעים ההכרעה מנהיגותית אמיצגודל השעה מחייב 

 לספק את "רוח המפקד" הנדרשת.  וקוראים לכם, ולתעסוקה מלאה חזרה לאיתנות

 

 

 בכבוד רב,              

  

 
 ד"ר רון תומר                           ארנון בר דוד

 נשיא התאחדות התעשיינים                            החדשה הסתדרותיו"ר ה    
 
 

   
 

 אבשלום )אבו( וילן               עו"ד אוריאל לין             
 מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל                                    ת המסחרולשכאיגוד נשיא        

 
 

 

 

 :העתק

 והתעשייה אלי כהן, שר הכלכלה חה"כ 

 והשירותים החברתיים הרווחה ,ניס, שר העבודהואופיר אקחה"כ 

 יו"ר הכנסתבני גנץ, חה"כ 

 עודד פורר, יו"ר ועדת הכספיםחה"כ 

 עפר שלח, יו"ר ועדת הקורונהחה"כ 

 מר רונן פרץ, מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה

 מנכ"ל משרד האוצרשי באבד, מר 

 המיסיםערן יעקב, ראש רשות מר 

 פרופ' אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה 

 מר שאול מרידור, ראש אגף תקציבים במשרד האוצר

 מר מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד לביטוח הלאומי

 מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה שי רינסקי, מר 

 


