
התוכנית הלאומית  
להכשרות מקצועיות  



עובדים100,000להחזיר : המטרה

לשוק העבודה 
פרטני  ליווי אישי הכוללאפקטיבי ואטרקטיבי , מערך הכשרות מקצועיות מתקדם•

עד למציאת עבודה

בשוק ביקוש להיצע שותפות הדוקה עם המעסיקים תוך התאמה מיטבית בין•

העבודה

למעסיקים ולעובדיםתמריציםמתן •

שקיפות ותחרותיות בין  , הערכה ומדידהניהול בקרת איכות מתקדמת המבוססת על •

הגופים המפעילים  



*הכללימהשיעור30%-בגבוההקורונהעקבת"לחלשיצאוהצעיריםשיעור–(25-29)צעירים•

אקדמאיתהשכלהחסרי•

היההקורונהעקבת"לחלשיצאו(25-29)הצעירותהנשיםשיעוריוניבחודש-לנשיםיתרייצוג•

*הכלליתהאוכלוסייהבקרבהמקבילמהנתון1.5פיגבוה

**שעברהשנהלעומת20%-בבממוצעגבוההמובטליםמביןשיעורם–וחרדיםלערביםיתרייצוג•

:הבאיםבענפיםהינות"בחלעובדיםשלביותרהגבוההאחוז

(35%)ופנאיבידוראמנות•

(29%)ואוכלאירוחשירותי•

(23%)ודואראכסנהתחבורהשירותי•

(*17%)מכירותואנשי(19%)משרדפקידיהיובעיקרשנפגעוהמקצועות•

:אוכלוסיות וענפים

14.5%-10.5%בין 

סך הלא  אבטלה

מועסקים 

אלף  500-כ

תחזית לסוף  )איש 

(2020שנת 

2020נפגעי המשבר 

20נתוני בנק ישראל מאי **20יוני א"סכ: *מקור
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(ח"מלש)היקף תקציב הכשרות מקצועיות  אוכלוסיית 

-ישראל ב
2019 :8.9

מיליון

שחיקת תקציב לאורך השנים–הכשרה מקצועית 

2001משנת 50%-תקציב ההכשרות נחתך ב , 40%-אוכלוסיית ישראל גדלה ב

ח"מלש120-תקציב ההכשרות המקצועיות הוא כ

ח המשרד"מקבלי הכשרה ממומנים ע12,000-רק כ

-אוכלוסיית ישראל ב

מיליון6.4: 2001



מגוון מסלולי הכשרה 
אטרקטיביים  

מותאמים לצרכי  
השוק

הענקת ליווי אישי עד 
למציאת עבודה

שותפות צמודה עם  
המעסיקים

תמריצים

עוגני התכנית האסטרטגית

ח  "מיליארד ש2חיסכון של <<< ח "השקעה של כמיליארד ש
לא כולל תמריצים

,חודשים4חישוב מבוסס על חסכון של דמי אבטלה ממוצע של *

דמי אבטלה₪ 4,500, מובטלים100,000



מחפשי עבודה בשל משבר הקורונה500,000

חלקם צעירים ומשכילים שימצאו עבודה בעצמם 

חלקם ימצאו עבודה בעזרת מענק התעסוקה

מובטלים שיצטרכו הכשרה והסבה מקצועית  

מובטלים שיצטרכו התערבות עומק וליווי פרט

מובטלים באבטלה מתמשכת  

להכשרות מקצועיותאוכלוסיות היעד העיקריות 



:עבודהלמציאתעדאיש100,000-לכאישיליוויהענקת

(דיגיטליבאופןאומאבחןעם)אישיתעסוקתיוהכווןמקצועיאבחון•

והמעסיקהפרטצרכילפיעברית,אנגלית,דיגיטליתאוריינותבקורסיהשקעה•

מקוונתבסביבהעבודה,עצמיתהצגה,חייםקורותבכתיבתסיוע•

לעבודהלקבלהעדוליווילראיונותהפנייה•

הצורךבמידתמקצועיתלהכשרההפניה•

ליווי פרטני



להשמהועדהביקושהגדרתמשלבהמעסיקיםשיתוףעלבדגש(בהמשךפירוט)הכשרהמסלולימגוון•

התהליךשרשרתבכלושיתופםהמעסיקיםצרכילפיההכשרותבניית•

תעודותולאהשמות:המטרה.ההכשרותמערךשלופישוטביזור•

למעסיקים"ירוקים"מסלוליםיצירת•

ההכשרהלאורךקיוםדמיאו(20%)מוגדליםאבטלהדמי•

לכולםעלותללאמקוונותהכשרות–דיגיטליס"ביהקמת•

המועסקיםבהיקףוהשינוייםפנויותמשרות,בשכרהמתחשבמדדסמךעלאיכותייםבקורסיםהתקצובכללמיקוד•

הכשרה מקצועית



מסלולי ההכשרה העיקריים בשיתוף המעסיקים

סיוע לקליטה והכשרת 
עובדים ללא תעודה 

אצל המעסיק
טאלנט דיגיטלי

הכשרה פרטנית שאינה  
תלויה במעסיקים

קולט עובד  
ומכשיר בעצמו

מממן את  
ההכשרה ואת  

השכר

מתחייב לקלוט  
עובד ומבקש  

להכשירו במוסד  
הכשרה 

מממן ומתאים  
הכשרה לצורכי  

המעסיק

בונה הכשרה עם 
מוסד להכשרה

מעסיק אחד או  )
(מספר מעסיקים

מפנה מועמדים  
ומממן הכשרה  

המעסיק

משרד העבודה  
והרווחה

3מסלול 2מסלול OJT-1מסלול 



:הקמת שותפות עם ארגוני המעסיקים שתפעל לטובת

למועמדיםוחיבורפנויותמשרותעלמהשטחמידעאיסוף•

המתאימהההכשרהעםהנכוןהעובדלהשמתעדלמעסיק"אישיתחליפה"תפירת•

נוספותנדרשותהכשרותלגביצרכיםוהצפתהכשרותשלמשותפתבנייה•

במשקוהמשרותהביקושיםלהנגשתטכנולוגיתמערכתבניית•

שותפות עם מעסיקים



:למעסיקתמריצים

*משרתםשצומצמהעובדיםשכרסבסוד–הגרמניהמודל•

(לשלםנדרשהמעסיקכיום)המעסיקאצלההכשרהבתקופתמתלמדשכרמימון•

עבודהחודשישישהלאחר–הכשרהשעברעובדקליטתעלמענק•

המדינהחשבוןעללעובדמתקדמתהכשרהיקבלות"מחלעובדיםשיחזירומעסיקים•

:לפרטתמריצים

ההכשרהבמהלךקיוםדמיאו(20%)+מוגדליםאבטלהדמי•

(נמוךבשכרלעובדים)לעבודהקבלהלאחרחלקייםאבטלהדמיקבלת•

עבודהחודשישישהלאחר–בתעסוקההתמדהמענק•

ותעסוקההכשרהלטובתקייטנות,צהרונים,שמרטףמימון–צעיריםלילדיםלהוריםגמישסל•

למעסיק ולעובד* תמריצים

בדיונים מול האוצר, ח"שני המהלכים הללו לא מחושבים כחלק מהעלות של מיליארד ש* 



!תודה רבה


