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 תיק: שוטף מנכ"ל
 לכבוד:

 נארימאן שחאדה זועביעו"ד 
 

 שלום רב, 
 םבדרו בקשה להקמת לשכות תעסוקה ביישובים הבדואיםהנדון : 

 26.7.2021סימוכין לפנייה מיום 
 

 לא התקבלה כלל, 5.5.2021ראשית אבהיר כי פנייתכם הראשונית מיום בהמשך לפנייתכם בנושא שבנדון 
הועברה להתייחסותי ע"י שרת הכלכלה והתעשייה , היא שהתקבלה ו26.7.2021בלשכתי, פנייתכם מיום 

 הריני להשיבכם: ו
 

כי שירות התעסוקה רואה חשיבות רבה בצורך בטיוב וייעול פריסת לשכות שירות  ,בראשית דבריי אבהיר
לעובדה  , לטובת הרחבת הנגישות לאוכלוסייה ומתן שירות איכותי ללקוחותינו. אנו עריםהתעסוקה

שמדובר באוכלוסייה שזקוקה לסיוע משמעותי להשתלבות בעבודה ושירות התעסוקה ערוך ומוכן לסייע 
הוא תהליך מורכב הכפוף מיקום/הקמה/סגירת לשכות היר, כי שינוי להב שובח יחד עם זאת,. בכך

 של שרת הכלכלה. את אישורהלהיבטים רבים ומחייב בסופו 
 

כלול ולספק אמצעים ושירותים שונים, בכדי ל חייבתעסוקה אפקטיבית תעוד חשוב להבהיר, כי לשכת 
שירותי תאום יעוץ, שירותי קבלת קהל, שירותי לרבות:  לקיים את חובתו של שירות התעסוקה לאזרח

קיום תהליך תעסוקתי אלא בבלבד החתמה" שירות "מדובר ב אין –וכיתת מחשבים  למעסיקים, סדנאות
 בודה. שלם בדרך להשמת דורש הע

 
כון להיום, ציין כי נלשכות ביישובים הבדואים, נשהתקבלו בנוגע לפתיחת פניות חוזרות ונשנות תגובה לב

רהט, לשכת לשכות מרכזיות:  ן ברובו באמצעות חמשלדורשי העבודה מהמגזר הבדואי נית הניתן השירות
תקבלו בעניין פתיחת לשכות בתגובה לפניה שבנדון ולפניות דומות שה ערד, דימונה, ירוחם ובאר שבע.

 הבקשות. חדשות, החליט שירות התעסוקה לערוך בדיקה מעמיקה בסיוע של חברת יעוץ, לבחינת 
 

בהקמת לשכות  לבחינת הצורךהוגדרו קריטריונים ומשקולות במסגרת תהליך הבחינה, , 2021בפברואר 
  הקורונה ולמצוקות התעסוקתיות המתפתחות. אחרי מגפתבמטרה להיערך ליום ש ,חדשות

 הינם:חדשה  לשכהבהקמת הקריטריונים שנקבעו לבחינת הצורך 
 כמות דורשי העבודה •
 מדד חברתי כלכלי •
 זמן מסע )תחב"צ( •
 הגיל דורשי העבוד •
 ועוד. סוג התביעה של דורשי העבודה •

 
לטובת בחינת הצורך  ,לכל ישוב שאין בו לשכה 1-10 בין הציבו ציון כאמור, הקריטריונים והמשקולות

מלצה הסופית שתוצג בפני השרה. נציין, כי הבדרך לגיבוש הבסיס  המהו ן המתקבלהציו . להקמת לשכה
 כ"א/ /םמבני תקציב/: כדוגמתכחלק שיקולים רבים ונוספים בנוסף לציון כאמור, נבחנים ונלקחים בחשבון 

 אגן תעסוקתי וכדומה. שפה/ לשכות אחרות/השפעה על נגישות ותחבורה/ 
 
. בעיצומהנמצאת בימים אלה  בגיבוש המלצותינו בנוגע לפניות שבנדון, עבודת המטהאור האמור לעיל, ל

ונבחנות לעומקן. לאחר גיבוש ההמלצות נעבירן להחלטתה הסופית של שרת נבדקות העובדות והנסיבות 
 , מהר ככל הניתן.והתעשייה הכלכלה

  
 
 
 
 
 
 

 ם:העתקי
 , שרת הכלכלה והתעשייה.אורנה ברביבאיחה"כ 


