
 

 

 

 

איסוף נתונים בתחומי ניצול ימי  –פעילות ועדת העבודה במרחב דרום הנדון: 

 תחלופת עובדים בתעשייה  מחלה ושיעור

 

מפעילותנו, הוקמה השנה קהילת המומחים למשאבי אנוש בתעשייה )וועדת העבודה(, אשר כחלק 

שמה לעצמה למטרה לקדם יוזמות ופרויקטים דרומיים לפתרון והסרת חסמים בהתמודדות עם 

המחסור בעובדים טכנולוגיים ומקצועיים וכשלי שוק המקשים על חברות התעשייה ומביאים עימם 

 לפריון נמוך.

 

  :, לעסוק בשני תחומים עיקריים17.3.19מכך, החליטה ועדת העבודה, בישיבתה מיום כחלק 

 

קידום סבסוד הכשרות וקורסים מקצועיים לעובדים קיימים כחלק מהתמודדות עם המחסור  .1

 בעובדים מקצועיים ותחלופה מוגברת של עובדים

תחלופת העובדים, בדגש על עובדי הייצור ומשרות הביניים, תחושת 'השטח' הינה כי שיעור 

עומד על עשרות אחוזים מדי שנה, זאת לאור מיתוג בעייתי עמו מתמודדת התעשייה מחד, לצד 

 אתגרים בהכשרות המקצועיות הקיימות מאידך.

 

לאור העובדה כי לא קיימים נתונים השוואתיים באשר לשיעור תחלופת העובדים במקצועות 

גים שונים, בין היתר בקרב בוגרי ההכשרה המקצועית והטכנולוגית, ראינו את הצורך ודר

 לבצע ניתוח מעמיק לרוחביות ועומק הבעיה.

 

בהתאמה, אנו בתחילת יוזמה לביצוע הכשרות טכנולוגיות ומקצועיות לעובדים קיימים וכן במספר 

 אפיקי הכשרה נוספים לעובדים חדשים.

 

קר קצר המצורף לניתוח שיעור תחלופת העובדים בחברות תעשייה נודה לעזרתכם במילוי ס

 בדרום בחתך מקצועות, דרג ואזור גיאוגרפי

 

 לחץ כאן –למענה לסקר 

 

 'מחלת השימוע' בחברות תעשייה בחינת ניצול ימי מחלה ו .2

תחושת 'השטח' הינה כי ישנו ניצול מוגבר וציני בקרב העובדים של ימי המחלה לצרכים שונים 

ואחרים, שאינם עומדים ב'כוונת המשורר' והחוק, זאת כתוצאה ממתן ימי מחלה באמצעים 

 אלקטרוניים והיעדר אכיפה אפקטיבית.

 

לאור העובדה כי בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אין עלייה בניצול ימי המחלה 

יה, תוך התייחסות לאורך השנים, ראינו את הצורך לבצע ניתוח מעמיק לרוחביות ועומק הבע

 למקצוע ודרג העובדים.

 

בהתאמה, אנו בתחילת יוזמה מול קופות החולים בבחינת אלטרנטיבות לפתרון מ'השטח', ולכן 

 העמקת בסיס הנתונים וניתוחו הכרחי לצורך הכנתנו.

 

נודה לעזרתכם במילוי סקר קצר המצורף באשר לניצול ימי המחלה בקרב העובדים, בחתך 

 מקצוע ודרג.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3O-FAdKAGFCnNF4AlvaaKEFlSkP0_NazcdDuiCIgf8QpahA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3O-FAdKAGFCnNF4AlvaaKEFlSkP0_NazcdDuiCIgf8QpahA/viewform


 

 

 

 

 לחץ כאן –למענה לסקר 

 

  לכל שאלה ועניין, ניתן לפנות אל

או בדוא"ל  052-6893720חצבני, מנהל מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים, בנייד אביב 

avivh@industry.org.il 

 

 

 בברכה,

 

 גבית אזולאי

 דרום  -יו"ר ועדת העבודה 
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