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21.6.21
לכבוד
שר האוצר – אביגדור ליברמן
שרת הכלכלה  -אורנה ברביבאי
מ"מ מנכ"ל האוצר – קובי בליטשטיין
מנכ"ל משרד הכלכלה – דוד לפלר
הנדון :סיוע דחוף בעובדים לתעשייה
נכבדי שלום,
בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,להלן נייר עמדה בנושא סיוע דחוף בעובדים
לתעשייה.
כללי
התעשייה הישראלית משוועת לידיים עובדות אך יש קושי אדיר לגייס עובדים.
עובדים לא מעוניינים להשתלב בעבודות כפיים בתעשייה ,דבר המחולל ומצוקה אדירה ביצור שכתוצאה
ממנה מפעלים יכולים לבחור בין לסרב להזמנות של לקוחותיהם ,או להעתיק עבודות לקבלנות משנה
בחו"ל ואפילו לעתים לייצור מלא בחו"ל.
אתגר זה גורר שחיקה משמעותית בכושר התחרות של המפעלים הישראליים ,זאת לצד הקושי
ההולך וגובר של שנים ארוכות של שחיקה בשער החליפין ,ושקל חזק.
הדבר נכון לא רק לעובדי כפיים אלא גם לעובדים בחברות הנותנות שירותים לתעשייה וכן בתחומי
הניקיון והתחזוקה השוטפת .בחלק מהמקרים מדובר גם בעובדי צווארון כחול "סמי מקצועיים" כמו
חשמלאים ,רתכים ,צנרים ,מסגרים וכו' .לא רק שאין מספיק עובדים ,את הנוכחיים ,שולחים משרדי
הממשלה חזרה לארצותיהם ,ללא דאגה לתחליפים .גם קבלי כ"א מתקשים להביא עובדים.
למעשה ,גיוס עובדים הפך כל כך קשה שאפילו היכולת לגייס למשרות צווארון כחול בשכר גבוה יותר,
פחתה משמעותית.
זאת ועוד ,המענה הנוכחי של הבאת מומחים זרים אינו מספק היות ושכר המומחה הזר הינו פעמיים
מגובה השכר הממוצע במשק ,ולכך יש להוסיף עלויות שהייה ,כך שהפתרון הופך ליקר ולא רלבנטי.
המכסות שהוקצו לאחרונה לתעשייה הינן שיפור אך זו רק תחילתו של פתרון.
הצעתנו
אנו מציעים לאשר הבאת עובדים לתקופה של  24חודש לפחות בתנאי שכר תחרותי ,תוך הקפדה על
העסקת אחוז מסויים של עובדים ישראליים.
נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
אין בנייר זה משום ייצוג עמדתו של כל חבר וחבר באופן אישי.
ע"ר מס' 580567451
בר כוכבא  ,23בני ברק
טל'  03-5104555פקס 03-5170918
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כמו כן מוצע להסיר את המגבלה על התקופה שניתן להביא עובדים כיום ,ולפשט את תהליך קבלת
אשרת העבודה.

הקצאת מכסות לעובדים זרים בתעשייה תגדיל את התל"ג ,את הכנסות המדינה ממסים ,את כושר
התחרות של התעשייה הישראלית ,תסייע בהורדת עלויות הייצור והורדת יוקר המחיה ,ותאפשר קידום
פרוייקטים והשקעות בתעשייה ובמשק הישראלי ,והינה צורך מהותי ומוחשי.

תהליך הכנת ניירות העמדה על ידנו ,משתף את הדרג המקצועי הבכיר ביותר בחברות בישראל
( CFOsהחברות המובילות במשק) .התהליך פתוח ורב משתתפים ובמהלכו נסקר הנושא שבנדון,
מתקיים דיון עומק בו מועלות נקודות מרכזיות לנייר העמדה ,והוא נשלח להערות ותגובות כלל החברים
לגיבושו של הנייר הסופי המוצג בפניכם .כך שנייר העמדה שבפניכם הוא המצרף המקצועי של כלל
המשק על ענפיו השונים.
נשמח להיפגש על מנת להוסיף ולפרט ככל שיידרש.

בברכת בריאות,
מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית)
מנכ"לית עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק
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