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  פורום המכללות הטכנולוגיות רואה ברפורמה בהשכלה הטכנולוגית צורך

. חברתי–ויעד לאומי כלכלי 

 תמונת  צופה מאמינים שגיבוש רפורמה מחייב תהליך תכנון אסטרטגי אנו

.עתיד

אסטרטגיה , על הרפורמה להתבסס על מדיניות לאומית שכוללת חזון

. ומטרות

 תקצוב , רגולציה, מבנה: בתחומיםהרפורמה מתוך המדיניות תגובש תכנית

.ופדגוגיה

 ליישום וקידום הרפורמהההשכלה הטכנולוגית מהווה מנוף מיתוג.

פתח דבר



מחקרים



שהובילולטיעוניםתמיכהמעלהאינההקיימתהמחקריתהספרות

ההיצעהרחבתכינראה.ההשכלההיצעהרחבתשלבמדיניותלבחירה

.פעריםולצמצוםההזדמנויותלשוויוןתרמהלא

המשכילותהמדינותאחתהיאישראלכימעלהלאומית-ביןהשוואה

.גבוההעבודהלפריוןמיתרגמתלאזוהשכלהאך,בעולם

עבודהמצאושלאאקדמאיםשלדופן-יוצאעודףקייםבישראל

.השכלתםלרמתהמתאימה

מאודנמוכההעודפתההשכלהבעלישלאקדמיתלהשכלההפרמיה.

משיעורפחותצמחאקדמיותלמשרותהביקושהתשעיםשנותמאז

.באוכלוסייההאקדמאים

עיקרי הממצאים

ההיצעהרחבתמדיניות

האקדמיתההשכלהשל

שלפיהגישהעלהתבססה

המפתחהיאההרחבה

ברמתכלכליתלצמיחה

ולצמצוםוהמדינההפרט

.פערים



אותםהמחייבאיתותבמנגנון"לכודים"אשר,צעיריםידיעלאקדמייםלימודיםעלוכסףזמןבזבוז

.העבודהבשוקמשרותלהשיגמנתעלאקדמיתבתעודה

בהכרחבהםמעונייניםאינםשהםבלימודיםלהשתתףמהצורךכתוצאהסטודנטיםבקרברבתסכול.

להסמכותיהםשמתאימותעבודותמוצאיםאינםאשראקדמייםמוסדותבוגריבקרברבתסכול.

והם,חיצוניותהשפעותאיןממנהגדוליםלחלקיםאשרציבוריתבמערכתצמיחהעלמיסיםכספיבזבוז

.לצמיחהמוביליםאינם

שלמחסוריצירת,נדרשיםשאינםלמקצועותצעיריםהפנייתי"עבמשקהמקורותבהקצאתפגיעה

שללתחזוקהאיכותיאדםוכוחהוןוהפניית,במשקמבוקשים(טכנולוגיים)אקדמייםלאמקצועותבעלי

.נדרששאינואקדמיהכשרהמערך

:הנזקים של התפתחות ההשכלה העודפת בישראל הם



עודפתהשכלהאודותמסודרנתוניםאיסוף.

העודפתבהשכלהלהילחםבמטרהת"ותשלהתקצובמודלשינוי.

עלהמבוססהציבוריבמגזרהשכרבמודלהרכיבשלמחדשבחינה

.אקדמיתהשכלה

בנוגעהמתלבטיםצעיריםלפניעתידישכראודותאמיןמידעהצגת

.גבוהיםללימודים

המקצועיתההכשרהלמערךתקציביםהפניית.

:עיקרי ההמלצות



רמות ההשכלה של הישראלים  ,

השוואה בינלאומית ובין קבוצות  

.'אוכ

התפלגות ההשכלה של צעירים

 הפרמיה בשכר התלויה בכמות

ואיכות ההשכלה

:עיקרי המחקר 



:ממצא חשוב 

שהשכלתםהמשכיליםשיעור

קצרההכשרה–גבוההמסווגת

במסגרתלימודיםהכוללת)

:יחסיתגבוהההואגם(ט"מה

,OECD-ב8%,בישראל14%

.ב"בארה11%



:ממצא חשוב 

השכר השנתי הממוצע 

למסלולי ההנדסאים  

דומה למסלולי ( אדום)

תואר אקדמי במדעי 

הרוח והחברה ממכללות 

ולתואר  , ואוניברסיטה

פרופסיונאלי ממכללה  

.אקדמית



:מסקנות ראשוניות

ביחס ללומדים במכללות 

בוגרי לימודים  , הטכנולוגיות

-אקדמאים מגיעים מרקע סוציו

.אקונומי חזק יותר

הישגי בוגרי המכללות הטכנולוגיות  

בשוק העבודה דומים להישגים של  

בוגרי מקצועות פרופסיונאליים  

באוניברסיטאות ובמכללות  

.אקדמיות

הפרמיה לשנת לימוד במכללות 

.טכנולוגיות דומה לפרמיה בהנדסה



אנושיבהוןהשקעה–חדשיםצמיחהלמנועיזקוקהמשק.

זההנמצאהמקצועיתטכנולוגיתולהשכלהאקדמיתלהשכלההתשואה.

שתהווה,ומקצועיתטכנולוגיתגבוהההשכלהמערכתהקמת:המטרה

.האקדמילמסלולערךושווהמקבילמסלול

10בתוךומקצועייםטכנולוגייםללימודיםמהשנתוןרבעלמשוך:היעד

.שנים

מקצועיתטכנולוגיתולהשכלהאקדמיתלהשכלהזההתקצוב:המשמעות

נוספיםביקושיםתיצורמקצועיתטכנולוגיתלהשכלההתשתיתיצירת.

עיקרי ההמלצות



אקשטיין  ' המלצות פרופ

מכון אהרון הבינתחומי הרצליה

ה ש כ ל ה

א ק ד מ י ת

ה ש כ ל ה

ט כ נ ו ל ו ג י ת

התשואה זהה       

להשכלה אקדמית  

טכנולוגיתולהשכלה 

זהה

התשואה זהה       

להשכלה אקדמית  

טכנולוגיתולהשכלה 

זהה

הקמת מערכת            

השכלה טכנולוגית         

כמסלול מקביל ושווה ערך                

למסלול האקדמי

ה ש כ ל ה

ט כ נ ו ל ו ג י ת

השכלהמערכתהקמת:המטרה

מקבילמסלולשתהווה,טכנולוגית

.האקדמילמסלולערךושווה

אקדמיתלהשכלההתשואה

.זההטכנולוגיתולהשכלה

ללימודיםמהשנתון25%:היעד

.עשורבתוךטכנולוגיים

להשכלהזההתקצוב:המשמעות

.וטכנולוגיתאקדמית



תכנון אסטרטגי



34-הלממשלההוצגההאסטרטגיתהמצבהערכת

.2015ביוניידהעלואושרה

ממשלתי-כללחשיבהתהליךשלבשיאומדובר

הכלכליותהמגמותעיקריזיהוישלושיטתימשותף

עמןלהתמודדשעלינוהטווחארוכותוהחברתיות

.וכממשלהכמדינה

חברתיותשבזירותלהראותהיאהמסמךמטרת

עסקים"בתרחישלהמשיךניתןלארבותוכלכליות

ליזוםעתהכברמחויבתישראלומדינת"כרגיל

אתלנצלמנתעלמבנייםושינוייםפעולות

.מזמןשהעתידהאתגריםעםולהתמודדההזדמנויות

פתח דבר

תכנון אסטרטגי



הערכת מצב אסטרטגית "המשך ישיר להאסטרטגיה והמטרה של הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית מהווים , החזון

ואושרה בישיבת , מ"ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רוה, קנדלין 'יוג' שערך פרופ" 2015כלכלית חברתית 

.  28/6/2015מיום 145ממשלה בהחלטה 

לקדם הכשרה מקצועית והשכלה  "היסוד כבר עשתה את הצעד הראשון כאשר הגדירה בקווי 34-ישראל הממשלת 

".במקצועות הטכנולוגיים כדי לתת מענה הולם לצרכים העדכניים של התעשייה

דברי הסבר

:חזון

מדינת ישראל שואפת להיות מדינה מפותחת בעלת כוח כלכלי מוביל בעולם  

ולהתמודד עם אתגרי המהפכה הטכנולוגית שמשנה ענפים כלכליים ותעשיות  

.ולעמוד במחויבות לשיפור משמעותי באיכות החיים של אזרחיה , גלובליות

תכנון אסטרטגי



:אסטרטגיה

ממשלת ישראל תאמץ חשיבה אסטרטגית ותיזום פעולות ושינויים מבניים להתמודד  

.  עם האתגרים שהעתיד מזמן בזירה הגלובלית ונוכח השינויים הדמוגרפיים

,  בפיתוח הון אנושי לאומיהמרכזיהממשלה מהווה את הגורם

,  -21הבמאההנדרשות לעבודהטכנולוגיותתקנה לאזרחיה מיומנויות

;  נגישה ומקצועית, מקיפה, באמצעות מערכת השכלה והכשרה טכנולוגית יעילה

שתספק למשק הישראלי הון אנושי טכנולוגי איכותי אשר יצור תשתית לצמיחה  

.קיימא מבוססת רמת פריון גבוהה-משקית בת

תכנון אסטרטגי



:מטרת התהליך

ארוך טווח עם יכולות משילות  , יצירת מתווה כולל

מערכת השכלה והכשרה טכנולוגית  של 

,  הגדרת היבטים של מבנה הרגולציה והקצאת משאביםתוך 

שיביא להעלאת מיתוג ההשכלה הטכנולוגית  באופן 

,  להגדלת כמות הלומדים ומספר הבוגרים, הון אנושי איכותיולמשיכת 

.ולשיפור הפדגוגיה והקניית המיומנויות

תכנון אסטרטגי



איומיםחולשות,חוזקות:ישראלכלכלת

ההוןבתחוםישראלשליתרונה:והזדמנויות

בפריוןפוגעתזוהתפתחותונשחקהולךהאנושי

הפנייתמחייבתעמןוההתמודדות,במשקהכולל

העדיפויותסדרבמרכזומיקומםרביםמשאבים

.התקציבי

העבודהפריוןהגדלת:הכלכליתהמדיניותיעדי

יכולהבפריוןבגידולפגיעה.האנושיההוןוחיזוק

מתאיםשאינואנושיהוןובהןשונותמסיבותלנבוע

.העבודהשוקלצרכי

סקירה כללית

תכנון אסטרטגי



רקע רפורמות קודמות



בחינוך הטכנולוגי90-שנות ה

העלמהחינוך52%הרובמהווהטכנולוגי/המקצועיהנתיב70-השנותסוף

."הסללה"עלשהתבססמשום,כנחותנתפסהואאך,יסודי

לתלמידהשעותבתקן–עיונימנתיבגבוהההטכנולוגיבנתיבלימודיםעלות

.שכרשאינןובהוצאות

תוךעיוני-המדעיהמסלולוהרחבתהמסלוליםשיטתביטול:רפורמהגובשה

.במעבדותמעשיתלמידהצמצום

35%שלוקיצוץהטכנולוגיבנתיבלומדים37%רק:הרפורמהתוצאות

.מפותחתכמדינהישראלמדינתשלהאנושיהוןבפגיעה-בתקציבים



בהשכלה האקדמית90-שנות ה

הביאבאוניברסיטאותסטודנטיםבקליטתוחסמיםגבוההלהשכלהגדולביקוש

.90-השנותבמהלך,הציבוריותהאקדמיותהמכללותלהקמת

התשתיתאתהיווהוטכנאיםהנדסאיםשלימדו(הטכנולוגיות)האזוריותהמכללות

.האוניברסיטאותחסותתחתהאקדמיותהמכללותלהקמת

תלותללאעצמאות,החדשותהאקדמיותלמכללותנתנההרפורמה

.באוניברסיטאות

ובתקצובבעצמאות,במשילותחורגלבןהופכותהטכנולוגיותהמכללות.

הטכנאיםוהעלמותהנדסאותבלימודיקיטון,ראשוןתוארבלימודיזינוק.

והצמיחהבפריוןוהאטהטכנולוגיאנושיבהוןמחסור:הרפורמהתוצאות.



תוצאה ולקח

ובהקצאתבדימויהטכנולוגיתההשכלהאתדחקו90-המשנותהרפורמותשתי

.ישראלכלכלתשלהצרכיםאתתאמושלאיסודהנחותעלוהתבססו.משאבים

טכנולוגיתהשכלתיתתשתיתהעדרלצדמיומניםבעובדיםהצורך-הגדולהשבר,

.המדינהבכלכלתפגיעהוהחלה,אזישראלמדינתשלהמדיניותלקובעיהגיעלא

עלבהתבססהטכנולוגיהאנושיההוןפיתוחאתלאומיתבאחריותלהוביל-הלקח

ההוראה,המרציםסגלישלופיתוחהעצמהתוךקיימתטכנולוגיתהשכלהמערכת

בחוכמהלפתחזאתעםויחדההשכלהתשתיתאתהמהווים–הפדגוגיתוהאיכות

.מובנהבאופןהמעסיקיםשילובתוךהפיזיתהתשתית–את



נוסףמחקר



האמצעיהואהמדינהתקציב,העולםמדינותברובכמו,ישראלבמדינת

.הממשלהשלוהחברתיתהכלכליתמדיניותהלביצועהעיקרי

תקציבשלהניהולשיטתבאמצעותעםספק,המדינהמבקרלדעת

.הציבהשלוהיעדיםהמטרותאתמשיגההממשלה,המדינה

הישראליהמכוןמטעםמחקריםשניהתפרסמוהאחרונותהשנהבעשרים

שולטמי"לספרםבמבואשואליםושרוןדרי.התקציבבענייןלדמוקרטיה

,האוצרמשרדשלהפקידיםבידימצויהכוחכיועונים,"התקצובבתהליך

.השריםבידיולא

והוא,ישראלבממשלתהתקצובנושאשלאחדבהיבטמתרכזהמאמר

."התקציביםאגף"האוצרבמשרדיחידה

מבוא



ישראלממשלתשלהחשוביםהשלטוןמגופיאחדהואהתקציביםאגף.

במאהב"וארהבאירופהשפותחוהמתקדמותהתקצובשיטותאתמיישםאינוהתקציביםאגף

עקרוןלפיפועלהאגף.ביצועיםלפיותקצובתכניותלפיתקצוב,אפסבסיסעלתקצוב:העשרים

.התוספתיהשינויאוההדרגתיות

דיוניםסיכומיאועמדהניירות,מטהמסמכינמצאולא,(2011)המדינהמבקרשמצייןהבעיותאחת

.המדינהתקציבבענייןהחלטותלקבלתהקשורים

והוא,כיווןמכללחציםי"עמופעלהאגףכיום.ויוזםמנהל,חושבלגוףטכנימגוףהאגףאתלהפוךיש

.ביורוקרטיחסםקרובותלעיתיםמהווה

כפי,משרדיהביןהתיאוםואת,עבודהתכניותאחרימעקב,ארוךלטווחהראייהאתבאגףלשפריש

.ישראלמדינתשלהחברתיתהכלכליתהמדיניותבגיבוששמתבקש

:עיקרי הממצאים



מצב קיים לרפורמהמ



,  תזכיר חוק לתיקון חוק ההנדסאים אשר ישנה את הרכב וסמכויות מועצת ההנדסאיםפרסום: רגולציה1.

.  יום מיום קבלת ההחלטה60בתוך 

בהתבסס : המשמעות. 15,000יעמוד מספר מקבלי הדיפלומה לשנה על 2023קביעת יעד כי עד סוף שנת 2.

.סטודנטים52,800מדופלמים בשנתיים וחצי לימודים נדרשים 71%על 

-שעות ועוד כ1,700-מתווה לימודים שכולל תכנית לימודים לתעודת הנדסאי בהיקף של כ: מסלולי הכשרה3.

.שעות יהיה זכאי לתעודת טכנאי1,100-סטודנט שישלים כ. שעות לפרויקט גמר300

י המכללות בהתאם "יתר תכני הלימוד יוכלו להיקבע ע, יוגדרו בתכני ליבה75%: עדכון תכני הלימוד4.

.ט"י מה"לקריטריונים שייקבעו ע

עמידה 19,500₪-תנאי סף לקבלת תוספת תקצוב לפ"מתשהחל : שיפור מערכת ההשכלה הטכנולוגית5.

.סטודנטים800בדרישת גודל מינימלי של 

–פ "פעימות תש4-ב₪מיליון 200תוספת תקציבית למכללות שעומדות בדרישות הגודל בהיקף של 6.
.ג"תשפ

.₪מיליון 225הצטיידות ונגישות יוקצה תקציב חד פעמי בהיקף , לטובת שיפור תשתיות7.

עיקרי הרפורמה  

(11/1/2018הצעת מחליטים ממשלה )
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(מכללות7)רשת אורט 

(מכללות5)רשת המכללה למינהל 

בית ספר הארצי להנדסאים בטכניון

מכללת סכנין

המכללה הטכנולוגית באר שבע  

ש"יו' המרכז לעיצוב וטכ

(מכללות3)רשת עתיד 

מכללה טכנולוגית רופין

א"הקריה ת

מכללת הנגב

מכללת שנקר

מכללת תל חי

מכללת אשקלון

מכללת כנרת עמק הירדן

מכללת נצרת עילית יזרעאל

אלקאסמי
מגודלמכללותרקפ"תשל"משנההחלרפורמה

.לרפורמהיכנסוומעלה800

800בגודלעומדותמהמכללות50%רק.

נמצאותבגודלעומדותשאינןהמכללות

.חברתיתהגאוגרפיתבפריפריה

גידוללמטרתתקצובאיןברפורמה.

קטנותמכללות"ייבוש"סגירה:הסמויההמטרה.
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,  תהליך תכנון אסטרטגי סדור ומקצועי בגיבוש המדיניות הממשלתית לפיתוח ההון האנושיהאם התקיים 1.

?  שיפור הפריון וחיזוק המשק הישראלי באמצעות מערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל 

הצעת המחליטים בממשלה בנושא  על פי איזה תכנית רפורמה ממשלתית ניסח אגף התקציבים באוצר את 2.

?הרפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל 

?האם אגף התקציבים באוצר קיים תהליך מקצועי מסודר עם אגף הכלכלן הראשי באוצר בנושא הרפורמה 3.

.2019הרפורמה אינה כלולה בתקציב ? 2020–פ"לתשמדוע רפורמה כה חשובה למשק יישומה נדחה 4.

?הנדסאים בוגרים בשנה שיוצאים לשוק העבודה 15,000-האם יישום הרפורמה מוכוון לעמידה ביעד של כ5.

?בוגרים לשוק העבודה 5,000-מדוע הרפורמה כוללת תקצוב שמאפשר עמידה רק ביעד של כ6.

מדוע הרפורמה מציבה יעד גודל מינימלי למכללה ללא תמיכה ממשלתית לגידול כאשר המערכת נדרשת 7.

?לגידול משמעותי לאור היעדים בוודאי באזורי הפריפריה 

?האם החסמים של התקצוב והצבת הגודל המינימלי מהווים חלק ממדיניות סמויה 8.

האם הרפורמה מספקת תשובות ומענה להמלצות המחקרים בנוגע לצרכי הכלכלה והחברה בישראל נוכח  9.

?עולם התעסוקה המשתנה 

":נוכח ההתנהלות הממשלתית? ההשכלה הטכנולוגית לאן פני"שאלות לדיון בנושא 



סוף מעשה במחשבה תחילה 


