הפורום הציבורי לקידום ההשכלה הטכנולוגית בישראל

 הפורום הציבורי לקידום ההשכלה הטכנולוגית ("הפורום") מהווה מועצה ציבורית התומכת
בקידום מערך ההשכלה הטכנולוגית וההכשרה המקצועית העל תיכונית בישראל.
 עיקר המשימה של הפורום לסייע למכללות הטכנולוגיות אשר אמונות על הכשרת טכנאים
והנדסאים .עמדת הפורום היא שלמכללות הטכנולוגיות תפקיד מרכזי בפיתוח הון אנושי
טכנולוגי ,בקידום נגישות השכלה טכנולוגית לכלל האוכלוסייה ,בסגירת פערים חברתיים
ובקידום ערך חינוך והשכלה במישור הפדגוגי ,המנהלתי והתקציבי.
 הפורום זיהה כי המציאות של ידע טכנולוגי עוברת תמורות רבות ,תוך התמודדת עם ביקוש
ודרישה דינמית של המגזר העסקי לכוח אדם טכנולוגי מגוון ואיכותי.
 בפורום מומחים בתחומם שהינם מעצבי דעה מובילים מעולמות תוכן מגוונים ,ולהם זיקה
ומחויבות לקידום השכלת הנדסאים ,טכנאים ומקצועות טכנולוגיים החיוניים ליכולת המשק
הישראלי לייצר ,לייצא ולהתמודד עם התחרות והאתגרים בשוק העולמי.
 הפורום סבור כי בעלי הכשרה והשכלה טכנולוגית ומקצועית משתלבים באופן מהיר בשוק
התעסוקה ,תוך רכישת מקצוע חיוני וחשוב לצמיחת המשק הישראלי הנשען על תעשייה
עתירת ידע ,ומהווים חוליית קישור חשובה בין מנהלי הארגונים והמהנדסים לבין קווי היצור.
 הפורום פועל לקידום מהלכים מול דרג מקבלי ההחלטות והגורמים הרלוונטיים בעולמות
הממשל ,החינוך ,ההשכלה ,המשק ,התעשייה ועוד .מהלכים אלו יובילו לקביעת מדיניות
לאומית ורפורמה בהשכלה הטכנולוגית תוך כדי הרחבה תקציבית מקיפה ופריסה נאותה של
המכללות שביסודם עומד הרצון להשביח את בוגרי המקצועות הטכנולוגיים ולהפוך אותם
מושא הערכה לחיקוי ולמידה בקרב הדור הצעיר בישראל.
 הפורום פועל גם למיצוב גבוה יותר של ההנדסאים והטכנאים ,להגדלת מספר הלומדים
והעלאת אחוז המסיימים בהצלחה את לימודיהם לאור צורכי המדינה והמשק להון אנושי איכותי
שישפר ויפתח פריון העבודה במשק מחד ,ולאור צורכי המכללות לזכות בתקציבים נאותים
למערכותיהם לרבות הגדרת מדיניות ברורה ,בקרה ופיקוח על ידי רגולטור מקצועי ועצמאי של
המדינה מאידך ,הפורום פועל ביתר שאת לקידום רפורמה במכללות בשיתוף הממשלה.
 בראש הפורום הציבורי עומדת גב' דיתה ברוניצקי .דיתה ובעלה יהודה ברוניצקי ,חתני פרס
ישראל בתחום התעשייה ,יסדו את קבוצת אורמת ,מקדמים מו"פ וחינוך טכנולוגי מקצועי וכן
את ביה"ס אורט אורמת.

הרכב הפורום הציבורי לקידום ההשכלה הטכנולוגית


דיתה ברוניצקי  -יו"ר הפורום הציבורי לקידום ההשכלה הטכנולוגית ,לשעבר יו"ר ומנכ"ל
אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות כלת פרס ישראל לתעשייה . 2018



פרופ' צביקה אקשטיין  -דיקאן ביה"ס טיומקין לכלכלה ,מנכ"ל מכון אהרון למדיניות
כלכלית במרכז הבינתחומי הרצליה ,יו"ר הועדה הציבורית לתחום התעסוקה  2030מטעם
משרד העבודה ,לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל.



אלוף) מיל ('אהרון זאבי פרקש  -מייסד ומנכ"ל  Biometrics FST ,לשעבר ראש אמ"ן וראש
אט"ל.



אורי רשטיק  -מנכ"ל ארגון השחקנים בישראל ,לשעבר יו"ר התאחדות הסטודנטים
הארצית.



אורלי יחזקאל  -לשעבר מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל.



איתם לחובר  -לשעבר כתב החינוך של ערוץ  1וקול ישראל.



אל"מ) מיל ('אלי טסמן  -שגריר ישראל בקזחסטן ,לשעבר רמ"ט יח ' 8200



אלי יפה  -יו"ר הועדה האסטרטגית של הפורום ,לשעבר ,מנכ"ל חישולי כרמל ומנכ"ל
אורדן תעשיות.



אלישע ינאי  -יו"ר איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה ,לשעבר סגן נשיא מוטורולה
העולמית.



אמיר יגודה יום טוב  -מנהל תחום נוער נורמטיבי בתכנית לשילוב תלמידים בתעשייה ,
עמותת תעשיידע.



אריה פנסו לשעבר סמנכ"ל משאבי אנוש בתעשייה האווירית.



גל דאי מנכ"ל מעבדות איזוטסט ומבעליו ,לשעבר מנכ"ל משרד המדע.



דליה דורנר נשיאת מועצת העיתונות ,לשעבר שופטת ביהמ"ש העליון.



דן פרת מנהל תחום חינוך והכשרה טכנולוגית בעמותת צור מייסודו של סטף ורטהיימר.



דני איילון לשעבר סגן שר החוץ ,לשעבר שגריר ישראל בארה"ב.



דפנה ליפשיץ מנכ"לית עמותת תפוח לצמצום פערים חבתיים באמצעות הנגשת מידע
וטכנולוגיה.



ד"ר חיים מסינג מנהל מרחב מרכז בקק"ל ,אל"מ במיל לשעבר מפקד המכללה
הטכנולוגית של חיה"א ,זוכה פרס החינוך.



חיים רוסו סגן נשיא אלביט מערכות.



פרופ' יולי תמיר נשיאת מכללת שנקר ,לשעבר שרת החינוך.



פרופ' יונה חן נשיא המכללה האקדמית תל חי ,לשעבר יו"ר ועד ראשי המכללות
האקדמיות.



יוסי אבו מנכ"ל דלק קידוחים.



יואל קרסו יו"ר קבוצת קרסו.



עתר רזי אורן מנכ"לית קרן ביחד  ,קרן משפחת סטלה ויואל קרסו.



ישראל יניב מנכ"ל דור אלון אנרגיה.



ליאורה בירנהק  -מרקוס מנכ"לית מנעמים ומבעליה ,חברת נשיאות התאחדות
התעשיינים.



מוטי פלדשטיין מנכ"ל קרן קמ"ח ) קידום מקצועי חרדי(.



תא"ל) מיל ('מיקי בר יו"ר הוועד המנהל של ביה"ס אורט תעשייה אווירית.



מריאן כהן נשיא קבוצת מר ,יו"ר ארגון הגג של לשכות המסחר והתעשייה הדו לאומיות ,
יו"ר ההנהלה הציבורית. HLS



ד"ר נרי הורוביץ יו"ר חב 'אגורא מדיניות וממקדמי מדיניות הנדסאים בישראל.



תא"ל) מיל ('עודד טירה נשיא ויו"ר פניציה אמריקה  -ישראל ,לשעבר נשיא התאחדות
התעשיינים.



עימאד תלחמי מנכ"ל ומייסד. Babcom Centers



ד"ר רמזי חלבי יו"ר הוועד המנהל של צופן  -מרכזי טכנולוגיה עילית בע"מ) חל"צ(.



ד"ר שמעון אוחיון מנהל אקדמי של' נחשונים להוראה ',לשעבר חבר כנסת מטעם סיעת
'ישראל ביתנו 'בכנסת ה. 19



שמעון בן חמו לשעבר מנכ"ל חב 'המים הלאומית מקורות.



נעמי ראם  -תרשיש מנהלת תכנית עתידים לתעשייה ,עמותת' ידידי עתידים.

