
ישראל חוזרת לעבוד
תכנית 200 הימים של בנט

פרק א’ – תכנית חירום - מאבטלה לפרנסה

תקציר מנהלים

ב-1 ביולי 2021 ייפלטו כ-800 אלף מובטלי קורונה לשוק העבודה – באבחה אחת. 

רק מחציתם ייקלטו לעבודה באופן טבעי, ללא התערבות. המחצית השנייה תתקשה למצוא פרנסה.

ישראל במצב החירום תעסוקתי.

יותר ממחצית )51%( מדורשי העבודה הם צעירים עד גיל 34. 

משבר זה הוא גם הזדמנות. אסור לנו לחזור להיכן שהיינו בדצמבר 2019.

מטרת התכנית היא לזנק קדימה לפרנסה משתלמת יותר, עבור ישראלים רבים יותר.

יעד התכנית: הגעה לשיעור השתתפות בכוח העבודה הגבוה מזה שהיה טרום הקורונה )ינואר 2020( עם מעל 
78% עד יוני 2022, עם שכר חציוני גבוה יותר.

מרכיבי התכנית:

1.  פתיחה מהירה ובטוחה של עסקים סגורים על ידי אישורי תו סגול פרטניים מותאמים לכל ענף, בתוך איים 
ירוקים. 

במקום לקבוע בצורה גורפת ״מה סוגרים״, צריך לעבור לשאלת “באילו תנאים פותחים”. 
יש להגדיר לכל ענף וענף את התנאים לפתיחה באזור ירוק לפי אוורור, רמת צפיפות, ניטור מבקרים, דרישת 

בדיקות ועוד.
על הממשלה להגדיר אחראי אחד שיהפוך לכתובת לאלפי עסקים נואשים.

2.  פריסה והחזרה הדרגתית של 800 אלף מובטלי הקורונה לשוק העבודה על מנת למנוע “מהלומת הצפה” 
של דורשי עבודה. יש לקבוע פרמטרים )גיל, מצב משפחתי, רמת הכנסה בטרום הקורונה ועוד( ולשחרר בהדרגה 

על פני ששה חודשים )לפני ואחרי ה-1 ביולי( את מובטלי הקורונה לשוק העבודה. 

3.  הפעלת תכנית שוברים להסבות מקצועיות ולהכשרות – מופעלת באמצעות המגזר הפרטי ומתוגמלת על 
בסיס תוצאות של השמות איכותיות.

השוברים בגובה כ-10 אלף ₪ ישולמו כך: שליש תמורת ההכשרה, שליש בעת ההשמה, שליש בסיום 12 חודשי 
עבודה. מבנה זה )ניתן כמובן לכייל את המספרים( מייצר תמריץ להכשרת עובדים למקצועות בביקוש. 

המעסיק והעובד יחזירו למדינה את סכום השובר בפריסת תשלומים על פני מספר שנים. 
 

4. פיתוח אופק תעסוקתי לצעירים בישראל באמצעות הגברת התכניות הקיימות שכבר הוכחו כיעילות. יש 
לבצע בשתי דרכים: הרחבה והתאמה של תכניות תעסוקה קיימות; הכנסת מערך התמחות מורחב עבור צעירים 

שסיימו לימודים ולא השתלבו בשוק העבודה.

ממשלתי  ממונה  והגדרת  הפרטי,  המגזר  נציגי  ובהשתתפות  רה”מ  בראשות  לפרנסה  שרים  צוות  הקמת   .5
שירכז את פעולות הממשלה בתעסוקה.

האחריות על התעסוקה מפוזרת, מסיבות פוליטיות, על פני גורמים רבים מדי: משרד הכלכלה, משרד העבודה, 
משרד האוצר )שמקים גוף חדש( ועוד. בטווח הארוך יש לרכז אותם ליחידה אחת.

משבר הקורונה חשף כשלים חמורים של תיפקוד הממשלה, אשר הביאו לפגיעה עודפת ומיותרת בבריאות 
האזרחים לצד פגיעה כלכלית קשה במאות אלפי עובדים ובעלי עסקים במגזר הפרטי. 

כעת, בעבודה ממוקדת ומקצועית של הממשלה, ניתן להחזיר את מובטלי הקורונה לעבודה. 
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