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 מדינת ישראל
 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 לשכת השר
 

 
משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 ט"ז אב תשע"ז
  2017אוגוסט  8

2017-0041-943  
 לכבוד

 (מצורפת)בהתאם לרשימה ה 2030לקראת שנת  חברי הוועדה לקידום תחום התעסוקה

 שלום רב, 

  2030כתב מינוי וועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת הנדון: 

בכוונתי למנותכם כחברים בוועדה לקידום תחום התעסוקה והתמודדות עם האתגרים הצפויים לעשור 

הקרוב הן בהיבטים הנוגעים לשילוב בתעסוקה של אוכלוסיות שונות והן בהיבט מיצוי פוטנציאל ההון 

הגדלת  האנושי של העובדים במשק. תפקיד הוועדה הינו לגבש המלצות מדיניות והצעות ישימות שמטרתן

היקפי התעסוקה בקרב אוכלוסיות הנמצאות בתת ייצוג בשוק העבודה וקידומן, שיפור רמת המיומנויות 

והכישורים של העובדים ומידת התאמתם לצרכי המשק וחיזוק היערכות הממשלה לשוק העבודה העתידי. 

 שאים השונים. לצורך גיבוש ההמלצות, מתבקשת הוועדה ללמוד את הניסיון הנצבר בארץ ובעולם בנו

משרד העבודה והרווחה יסייע לעבודת הוועדה, לרבות בהעברת מידע ונתונים רלוונטיים. עבודת המטה 

נציג מטעם הממונה על התעסוקה. על הוועדה להגיש את המלצותיה תוך חצי שנה מיום  ל ידיתרוכז ע

 קיום ישיבתה הראשונה. 

בדיקות הנדרשות. אני מודה לכם על הנכונות לקחת חלק אדגיש כי המינוי ייכנס לתוקף בכפוף להליכים ול

 בוועדה משמעותית זו ומאחל לכל חברי הועדה הצלחה רבה בעבודתם.

  ,בברכה 

 
 

 ח"כ חיים כץ 
 שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 
 
 
 
 
 

 :העתק
 מר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד העבודה והרווחה

 מיכל צוק, משנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה, משרד העבודה והרווחה רתהגב
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 מדינת ישראל
 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 לשכת השר
 

 
משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים
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 :2030רשימת החברים בוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 
 

 הוועדה שב ראשיו –צבי אקשטיין, דיקן בית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה  פרופסור .1
 הוועדה שב ראשיומלא מקום מ –ישראל -וינט'יוסי תמיר, מנכ"ל ג פרופסור .2
 מר שי בירן, מנכ"ל אגף הכלכלה, ההסתדרות החדשה .3
 אורמת גברת דיתה ברוניצקי, מייסדת חברת .4
 מר שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים .5
 דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון, ביטוח לאומי פרופסור .6
 שירות התעסוקהבועז הירש, מנכ"ל מר  .7
 , המועצה להשכלה גבוהההוועדה לתכנון ולתקצוביושבת ראש יפה זילברשץ,  פרופסור .8
 גברת מרים כבהא, נציבה ארצית לשוויון הזדמנויות בעבודה, משרד העבודה והרווחה .9

 נה על התקציבים והכלכלן הראשי, משרד האוצרהממו מלא מקוםמר יואל נוה, מ .10
 נציבות שירות המדינה ,ד"ר איריס נחמיה, מנהלת אגף תכנון אסטרטגי ומדיניות .11
 מנפאואר לשעבר שבת ראשגברת דליה נרקיס, יו .12
 מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה .13
 ישראלד"ר יואב פרידמן, ראש תחום מדיניות, בנק  .14
 מיכל צוק, משנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה, משרד העבודה והרווחה .15
 גברת ניצה קסיר, לשעבר ראש תחום שוק העבודה ומדיניות רווחה, בנק ישראל .16
 ציבורית, רשות החדשנות-כרמי, מנהלת זירה חברתית-גברת נעמי קריגר .17
 תעשיידע  שב ראשחיים רוסו, יו .18
 המועצה הלאומית לכלכלה שב ראשיואבי שמחון,  פרופסור .19
 התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל שב ראשיומר רם שפע,  .20
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 ט"ז אב תשע"ז

  2017אוגוסט  8
2017-0041-943  

 לכבוד
 צבי אקשטיין  פרופסור

 דיקן בית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה

 שלום רב,

  2030כתב מינוי וועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת הנדון: 

הוועדה לקידום תחום התעסוקה והתמודדות עם האתגרים הצפויים לעשור  שב ראשיובכוונתי למנותך 

הקרוב הן בהיבטים הנוגעים לשילוב בתעסוקה של אוכלוסיות שונות והן בהיבט מיצוי פוטנציאל ההון 

האנושי של העובדים במשק. תפקיד הוועדה הינו לגבש המלצות מדיניות והצעות ישימות שמטרתן 

רב אוכלוסיות הנמצאות בתת ייצוג בשוק העבודה וקידומן, שיפור רמת הגדלת היקפי התעסוקה בק

המיומנויות והכישורים של העובדים ומידת התאמתם לצרכי המשק וחיזוק היערכות הממשלה לשוק 

העבודה העתידי. לצורך גיבוש ההמלצות, מתבקשת הוועדה ללמוד את הניסיון הנצבר בארץ ובעולם 

 בנושאים השונים. 

דה והרווחה יסייע לעבודת הוועדה, לרבות בהעברת מידע ונתונים רלוונטיים. עבודת המטה משרד העבו

נציג מטעם הממונה על התעסוקה. על הוועדה להגיש את המלצותיה תוך חצי שנה מיום  ל ידיתרוכז ע

 קיום ישיבתה הראשונה.

לך על הנכונות לקחת חלק  אדגיש כי המינוי ייכנס לתוקף בכפוף להליכים ולבדיקות הנדרשות. אני מודה

 בוועדה משמעותית זו ומאחל לכל חברי הועדה הצלחה רבה בעבודתם.

 בברכה,

 

 ח"כ חיים כץ 
 שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 
 
 
 
 

 :העתק
 מר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד העבודה והרווחה

  העבודה והרווחה מיכל צוק, משנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה, משרד רתהגב
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