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הקדמה – תכנית לאומית אסטרטגית
מדינת ישראל נמצאת בצומת קבלת החלטות קריטית בכל הקשור לעתיד שוק התעסוקה .שילוב המאורעות
החריג הכולל את משבר הקורונה והמשבר הכלכלי הנלווה ,המשבר הפוליטי והתקציבי המתמשך בישראל ,יחד
עם התחזקות מגמות השינוי הקיימות בשוק העבודה המודרני הובילה אותנו מתוך אחריות ומחויבות לאומית
לבצע בסוגיה של טיפוח ומיצוי ההון האנושי בישראל תהליך הערכת מצב אסטרטגית שבמסגרתה גיבשנו נייר
מדיניות שכולל המלצות ועקרונות מרכזיים לתכנית לאומית אסטרטגית בנושא פיתוח ההון האנושי הטכנולוגי
בישראל.
במסגרת היכולת של ממשלת ישראל להתמודד עם אתגרים עתידיים בתחום הכלכלי-חברתי בצורה מקצועית
ושיטתית ,בוצעה בשנים  2010-2012עבודה ממשלתית מעמיקה ,שבמסגרתה נלמדו מודלים שונים במדינות
בעולם ,בה ן ארה"ב ,הולנד ,פינלנד וסינגפור ,וגובשו המלצות שאושרו בהחלטת ממשלה מס'  5208מתאריך
 4/11/2012בעניין "מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית".
המטרה של ההחלטה הייתה לחזק ולמסד את תהליכי החשיבה האסטרטגית בתוך הממשלה ,לייצר בסיס איתן
לתכנון אסטרטגי משותף כלל-ממשלתי ,הנשען על חשיבה שיטתית מוסדרת ,ולגבש תכניות לאומיות בסוגיות
אסטרטגיות .תכניות לאומיות הכוללות חזון ,מטרות על ויעדים ,אשר מהן יגזרו המשרדים הממשלתיים תכניות
עבודה.
הערכת המצב האסטרטגית שגיבשה המועצה הלאומית לכלכלה ואושרה בממשלה בתאריך  28.6.2015כללה
סוגיות אסטרטגיות כלכליות-חברתיות והראשונה בחשיבותה הייתה "טיפוח ומיצוי ההון האנושי" בישראל.
להתפתחויות הטכנולוגיות המשמעותיות והתדירות שחלות בעולם בעשורים האחרונים ,לצד תהליכים דמוגרפים
ויחסי עבודה ,השפעה נרחבת על עולם העבודה העתידי .אל מול מציאות משתנה זו ,ממשלת ישראל היא שחקן
מרכזי בכל התחנות של פיתוח הון אנושי והכנתו לעולם העבודה – החל מהאחריות על מערכת החינוך ,עבור
בשירות בצה"ל ,במוסדות להשכלה גבוהה ולהשכלה טכנולוגית וההכשרות המקצועיות ,ועד המעורבות בהכוונה
ובהשמה בשוק העבודה.
למרות החלטת הממשלה בשנת  2015עדין לא גובשה תכנית אסטרטגית לאומית בתחום פיתוח ומיצוי
ההון האנושי בישראל ,ולמעשה קיימות תכניות משרדיות חלקיות ללא ראיה אינטגרטיבית לשם מתן
אפשרות לכל אזרח למיצוי הפוטנציאל הגלום בו תוך פיתוח וצמיחת החברה והכלכלה במדינת ישראל.
ל מעשה ,קיים בסיס ידע דמוגרפי לתכנון האסטרטגי מבחינת תמהיל האוכלוסיות הנכנסות לשוק העבודה
והשינויים המהותיים בעשורים הקרובים; והצורך לבחינה מעמיקה של מערכת החינוך העל יסודית  -ידוע ,נוכח
תמהיל המוטה באופן משמעותי להשכלה עיונית על חשבון פיתוח כישורים ( )skillsהרלוונטיים למאה ה,21-
והפערים הגדולים הידועים של התלמידים והצעירים במדינת ישראל במבחני פיז"ה ופיא"ק על פי נתוני ה-
 ;OECDגם במסלולי ההשכלה העל-תיכונית קיים חוסר התאמה משמעותי בין השכלה אקדמית לבין השכלה
טכנולוגית ,כאשר גם ההכשרות הקיימות לאותם כ 50%-מצעירי ישראל אשר אינם רוכשים השכלה אקדמית
אינן מספקות תשואה נאותה וסובלת מדימוי איכותי ירוד .ולבסוף ,שוק העבודה עצמו אינו מאופיין בגמישות
תעסוקתית ,מסלולי למידה והתפתחות מקצועית ,אשר נפוצים במדינות אירופה ,המצליחות להתמודד טוב יותר
עם התמורות בעולם העבודה.
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הערכת מצב אסטרטגית בסוגיה "טיפוח ומיצוי ההון האנושי"
ה ערכת מצב אסטרטגית נועדה לשמש מצפן משותף ,המסייע בקבלת החלטות של הממשלה ,שמטרתן לשנות
את מגמת "העסקים כרגיל" של מדינת ישראל בטווח של  5-15שנים מיום ביצועה.
נייר המדיניות גובש על פי שלושת היסודות המרכזיים של הערכת מצב אסטרטגית :מגמות ומאפיינים מרכזיים
עולמיים ,מגמות ומאפיינים מרכזיים מקומיים ,וסוגיות אסטרטגיות:
 .1מצב קיים :מגמות ומאפיינים מרכזיים עולמיים – ניתוח מרחב עתיד שוק התעסוקה המערבי ,תוך התבוננות
במדיניות ממשלתית של מערכות השכלה והכשרה טכנולוגית בעולם.
 .2ניתוח השפעות :מגמות ומאפיינים מרכזיים מקומיים – ניתוח השפעת משבר הקורונה על הכלכלה
התעשייה ושוק התעסוקה ,תוך התבוננות על מערכת ההשכלה הטכנולוגית המקצועית ותפקידה.
 .3מצב מוצע ,מסקנות והמלצות :סוגיות אסטרטגיות – הפתרון ברמה המאקרו כלכלית ,התשואה להשקעה
בהשכלה הטכנולוגית המקצועית בישראל ,ותפקידן האסטרטגי של המכללות הטכנולוגיות בפיתוח ההון
האנושי הטכנולוגי בפעילות מסונכרנת עם כלל משרדי הממשלה.
לאור כינון הממשלה החדשה והצבת יעד לאומי להעלאת מספר העובדים בהייטק ל 15%-מכלל העובדים במשק
עד לשנת  ,2026וקידום החינוך במקצועות הטכנולוגיים ,קידום המצוינות וסבסוד הכשרות והסבות מקצועיות –
נייר המדיניות מקבל משנה תוקף .והמטרה להמליץ לממשלה על תכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הון אנושי
טכנולוגי שתביא למימוש היעד הלאומי.
להלן פירוט החזון ,האסטרטגיה ומטרת נייר המדיניות:

חזון :
מדינת ישראל שואפת להיות מדינה מפותחת בעלת כוח כלכלי מוביל בעולם ולהתמודד עם אתגרי המהפכה
הטכנולוגית שמשנה ענפים כלכליים ותעשיות גלובליות ,ולעמוד במחויבות לשיפור משמעותי באיכות החיים של
אזרחיה .

אסטרטגיה:
ממשלת ישראל תאמץ חשיבה אסטרטגית ותיזום פעולות ושינויים מבניים להתמודד עם האתגרים שהעתיד
מזמן בזירה הגלובלית ונוכח השינויים הדמוגרפיים .הממשלה מהווה את הגורם המרכזי בפיתוח הון אנושי
לאומי ,תקנה לאזרחיה מיומנויות טכנולוגיות הנדרשות לעבודה במאה ה ,21-באמצעות מערכת השכלה
והכשרה טכנולוגית יעילה ,מקיפה ,גמישה ומקצועית; שתספק למשק הישראלי הון אנושי טכנולוגי איכותי אשר
יצור תשתית לצמיחה משקית בת-קיימא מבוססת רמת פריון גבוהה.

מטרת התהליך:
יצירת מתווה כולל ,ארוך טווח עם יכולות משילות של מערכת השכלה טכנולוגית מקצועית גבוהה תוך הגדרת
היבטים של מבנה הרגולציה והקצאת משאבים .באופן שיביא להעלאת מיתוג ההשכלה הטכנולוגית ,למשיכת
הון אנושי איכותי ,לפיתוח סגל הוראה טכנולוגי איכותי ,להגדלת כמות הלומדים ומספר הבוגרים ,ולשיפור
הפדגוגיה והקניית המיומנויות הנדרשות.
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תקציר
בנייר מדיניות זה נבחן את מדיניות הממשלה בתחום פיתוח ההון האנושי הטכנולוגי בתחומי ההשכלה האקדמית
וההשכלה המקצועית העל תיכונית .מטרת הנייר היא לגבש המלצות יישומיות ועקרונות מרכזיים לתכנית
אסטרטגית לאומית בנושא פיתוח ההון האנושי הטכנולוגי בישראל .לאור זאת ,נתמקד בשלושת היסודות
המרכזיים של הערכת מצב אסטרטגית :מגמות ומאפיינים מרכזיים עולמיים ,מגמות ומאפיינים מרכזיים מקומיים,
וסוגיות אסטרטגיות .ההצעות המ וצעות בנייר המדיניות כאן מבוססות על שורה של מחקרים ,ניירות מדיניות
ומידע של משרדי ממשלה ,הלמ"ס ,בנק ישראל ,ומכוני מחקר בארץ ובעולם.
בניתוח מרחב עתיד שוק התעסוקה המערבי אנו מזהים מגמות ומאפיינים מרכזיים עולמיים .עד לפרוץ המשבר,
העשור האחרון היה עשור של שגשוג כלכלי לרוב מדינות המערב .מרבית המדינות האירופאיות חוו צמיחה
כלכלית משמעותית הכוללת גידול של  10%בכוח העבודה .צמיחה זו היוותה את תחילתה של מגמת שינוי
שאנו נמצאים כעת בעיצומה – גידול משמעותי בהיקף התעסוקה של עובדים בעלי כישורים גבוהים לעומת
ירידה בהיקף התעסוקה של עובדים בעלי כישורים נמוכים .משבר הקורונה ,שתקף את העולם בשנת ,2020
פגע בצמיחה הכלכלית של כלל המדינות ,אך במידה רבה ניתן לומר שהוא גם זירז את מגמות התעסוקה
הקיימות .על פי דו"חות חברת הייעוץ האסטרטגי המובילה מקינזי ,1ופורום הכלכלי העולמי (דאבוס) ,התחומים
שצפויים לצמוח באופן המשמעותי ביותר הם תחומי ה :STEM-מדעים ,טכנולוגיה ,הנדסה ומתמטיקה.
דגש של מקינזי ,מתאר קונספט של רכישת כלים מתמשכת והכשרה מקצועית מחודשת ,אשר חותרת תחת
התפיסה של הכשרה אקדמית כפי שאנחנו מכירים אותה .מקצועות אשר דורשים כישורים טכניים יצמחו
בכלל התעשיות .קיימים שני מודלים בולטים ליישום של  )Life Long Learning( LLLו ;Retraining-הראשון
הוא המודל פנים ארגוני ( )In-Houseאשר רלוונטי רק לחברות גדולות .המודל השני ,החיצוני ,מתייחס לשיתופי
פעולה בין חברות לבין מוסדות חינוך והכשרה אשר יעניקו לעובדיהם את הכישורים הנחוצים .כלכלות אשר לא
יצליחו לייצר מנגנוני הכשרה בשוק החופשי ייאלצו להסתמך יותר ויותר על הכשרות במימון ויישום ציבורי.
נוכח חשיבותם של מנגנוני ההכשרות הציבוריות בחנו את המדיניות הממשלתית של מערכות השכלה והכשרה
הטכנולוגית במספר מדינות באירופה ,אשר מובילות את התחום בעולם ,ומתאפיינות במערכת חינוך טכנולוגית
מתקדמת בניהול המדינה .בניתוח מבנה מערכת ההשכלה האקדמית וההשכלה המקצועית העל תיכונית
באמצעות בדיקת שיעור הבוגרים בגלאי  64 – 25עולים הממצאים :2שיעור הבוגרים בהשכלה האקדמית
וההשכלה המקצועית באנגליה ופינלנד כ 43%-אקדמית – וכ 20%-מקצועית; בשוויץ  42%אקדמית ו38%-
מקצועית ,ובדנמרק  37%אקדמית ו 37%-מקצועית – המערכת מאוזנת; ובגרמניה רק  28%אקדמית לעומת
 58%מקצועית .לעומת זאת ,בישראל  49%בעלי השכלה אקדמית ,מה שמציב את ישראל במקום ה 3-במדד
זה בעולם .מצד אחר ,שיעור הישראלים שרכשו השכלה על-תיכונית מקצועית עמד על  ,8%שהוא אחד
השיעורים הנמוכים במדינות ה .OECD-אך השכלה זו לא מיתרגמת לפריון עבודה גבוה ,ולמעש ישראל נמצאת
בשיווי משקל רע ,ובהמשך נייר המדיניות נביא המלצות בנדון.
משבר הקורונה ,שפגע אנושות בכל כלכלות העולם ,לא פסח על כלכלת ישראל והטביע בה את חותמו .המשבר
השפיע על אספקטים כלכליים רחבים – מהעמקת הגירעון הממשלתי ויחס החוב-תוצר בכלל מדינות העולם ,עד
The Future of Work in Europe, McKinsey and Company
 2ה שכלה גבוהה עודפת בישראל ,ד"ר אורי כץ ,פורום קהלת לכלכלה ,נייר מדיניות  ,36אוקטובר  ,2017תרשים  10עמ' .30
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1

להגדלת היקף האבטלה והקפאת סקטורים עסקיים שלמים .בישראל ,האבטלה עלתה ל ,17.7%-הגירעון בשנת
 2020תפח ב 160-מיליארד  ,₪החוב הציבורי זינק מ 60%-ל 73%-יחס חוב תוצר והתוצר עצמו התכווץ ב-
 .2.4%רוב רובו של המשבר הכלכלי הוטל על שכבות סוציו-אקונומיות נמוכות ועל הפריפריה ,וקיים חשש אמיתי
להיווצרותם של מעגלי עוני חדשים.
נתון מעניין ורלוונטי בכל הקשור לרמות האבטלה והשכלה הוא ההבדל בין רמות האבטלה אצל בעלי השכלה
טכנולוגית לעומת בעלי ההשכלה האקדמית .דוח של המכון הישראלי לדמוקרטיה ,שפורסם ביולי  ,2020חושף
כי שיעור האבטלה אצל בעלי תואר אקדמי גבוה בכ 20%-מאשר שיעור האבטלה אצל בעלי תואר טכנולוגי .יתר
על כן ,שיעור האבטלה של בעלי השכלה תיכונית בלבד היה גבוה בכ 90%-מאשר אצל בעלי תואר טכנולוגי.
בניתוח שוק התעסוקה במגזר הטכנולוגי פוסט קורונה עולות התובנות :התעשייה היא מעסיק איכותי המשלם
שכר גבוה ביחס למשק ,ככל שהרמה הטכנולוגית עולה השכר עולה ,התעשייה הישראלית צמחה בקורונה
בעקבות הצלחתה של תעשיית העילית ,השקעה בהכשרה טכנולוגית היא השקעה בכלכלת העתיד 2020 .היא
שנת מפנה  ,הטכנולוגיה העילית זינקה בעקבות משבר הקורונה ותוסיף לזנק ואילו הטכנולוגיה המסורתית
תדשדש .העולם כפי שאנו מכירים אותו עומד להתפצל מי שיחזיק בידע ובטכנולוגיה ישגשג בצורה מהירה
מאי פעם ואלו שאינם בעלי ידע טכנולוגי יישארו מאחור.
ממחקר של הכלכלן הראשי באוצר ( )2018עולה כי ביחס לעלות ההכשרה ומשכה הפרמיה להשקעה בשנת
לימוד במקצועות ההנדסאים והטכנאים היא המשתלמת ביותר ,אפילו מעבר להשקעה במקצועות ההנדסה
באוניברסיטה ומכללה אקדמית .בעת התאוששות ממשבר הקורונה אין ספק כי התעשייה ובעיקר תעשייה
טכנולוגית גבוהה היא המפתח לייצור מקומות תעסוקה חדשים ,וההשקעה בהון אנושי טכנולוגי מקצועי

משתלמת.

הפתרון ברמה המאקרו כלכלית:


ישראל מגיעה למשבר במצב של חוסן כלכלי המייצר יכולת להפעיל מדיניות כלכלית גמישה.



ללא תכנית כלכלית של השקעה בהון אנושי ופיזי ישראל תדרדר למצב קבוע של אבטלה
גבוהה ,פריון נמוך ויחס חוב תוצר גבוה.



בכדי להעלות פריון ולהבטיח תעסוקה לטווח ארוך ישראל צריכה לחזק את המקצועות בעלי
פריון גבוה ,בענפי התעשייה ,טכנולוגית העילית (הייטק) ,התשתיות והבינוי אשר לאורך
שנים מייצר משרות עם שכר גבוה לעובדיו .ענפים שהוכיחו עמידות גם בשנת הקורונה ואף
הגדילו את התוצר.



המטרה אם כן צריכה להיות  -לייצר תשתית פיזית ואנושית להרחבת משמעותית של
התעשייה הטכנולוגית המתקדמת והפיכה מ"סטארט-אפ ניישן" בה פחות מ10%-
מהמועסקים עובדים בתעשיות הטכנולוגיות ל "Technology Nation"-בה 15%
מהתעסוקה היא בתעשייה טכנולוגית.



התכנית המוצעת היא הכשרה והסבה של  200,000בוגרים למקצועות הטכנולוגיה
והתשתיות.



לפי מודל כלכלי שבדקנו המתבסס על הנחות שמרניות ,הדבר יביא לגידול של 1.6%
בפריון ,צמצום האבטלה לרמה של  3.5%ויצירת מתווה בר קיימא להגדלת הצמיחה ב
 4.8%מעבר למתווה הנוכחי ,וצמצום יחס חוב תוצר ב  3.6%בשנה כך שעוד לפני סוף
העשור הנוכחי ניתן יהיה לחזור לרמות החוב של שנת .2019
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השקעה בהון האנושי והסבת ישראל מ"סטארט-אפ ניישן" ל " - "Technology nationמדינה בעלת תעשיה
טכנולוגית רחבה ופיתוח תשתיות  -היא המפתח לבניית כלכלה חזקה ומובילה .לשם כך יש להגדיל באופן מהיר
את מצבת כח האדם המוכשר לעיסוק בתעשייה זו .לישראל יש כיום את הכלים הכלכליים לייצר השקעה כזו
עתה נדרשים גם אומץ וחזון .לשם כך דרושה תכנית להכשרה והסבה בטווח הקצר של  200,000עובדים
ומובטלים למקצועות ההנדסה כהנדסאים ,טכנאים ובעלי הסמכות טכנולוגיות ולהגדיל את מערך ההכשרה
הטכנולוגי כך שיוכל בטווח הארוך להכשיר עוד עשרות אלפי עובדים טכנולוגיים בכל שנה.
לפיכך אנו ממליצים על תכנית לאומית להסבה והכשרה של  200,000עובדים בטכנולוגיה

ותשתיות לאורך  5שנים בתקציב כולל של  4מיליארד  .₪השקעה זו במקביל להשקעות
מדינה בתשתיות פיזיות והקצאת הון פרטי וממשלתי לתעשייה תוכל להפוך בתוך שנים
מעטות את ישראל ממובילה טכנולוגית המתמחה בסטרטאפים בלבד למובילה בתעשייה
עתירת הידע המייצרת משרות רבות ,ומכניסה מעגלים נוספים לשוק התעסוקה האיכותית,
המשפיעה בצורה ניכרת על מדדי התוצר והפריון הלאומיים.
כך ,ההכשרה תסייע ב 3-אופנים מבחינה מאקרו כלכלית – תקטין אבטלה ,תגדיל פריון ותוריד נטל
ממערכת הרווחה .כמובן שבמקביל למהלך זה יש לייצר מהלכים מקבילים של השקעה בתשתיות והקצאת הון
לתעשייה עתירת הידע והטכנולוגיה .אולם ללא כוח אדם שיוכשר לעבודה במפעלים ופיתוח תשתיות אלו לא
ניתן יהיה להניע מהלך להעלאת התעסוקה והפריון .כיום יותר מתמיד זהו צו השעה.
התשואה להשכלה הינה תשואה אשר מוכחת במחקרים רבים כתשואה גבוהה לטווח ארוך עם זאת הבעיה
המרכזית הינה מימון .אוכלוסיות רחבות סובלות מחוסר גישה למימון מספק לטווח ארוך ולכן אינן יכולות לקבל
את ההשכלה שתוכל לסייע להם לצאת ממצבם הכלכלי הקשה אלו הם מעגלי העוני אשר משאירים משפחות
דורות על גבי דורת בעוני .על פי מחקר האוצר משנת  ,2018התשואה להשקעה בשנת לימוד ביחס לתוצאה
בשכר בוגרי מה"ט בייחוד במקצועות התוכנה הם בעלי יחס ההמרה הטוב ביותר כלומר עד  15.8%תשואה.
אם נשווה מבחינה כלכלית את ההשקעה הזו לאלטרנטיבה שהיא ההוצאה הנהוגה כיום על גיוס חוב של המדינה
נגלה כי השקעה זו עדיפה באופן מוחלט .עלות גיוס החוב בישראל עומדת על  0.87%בשנה .3פערי התשואות
הינם ברורים – שימוש בתקציב לסגירת הגירעון יניב תשואה של עד אחוז בשנה בעוד ששימוש בכסף
להשקעה בהשכלה טכנולוגית יבא לתשואה גבוהה עד פי  16מהאלטרנטיבה.
אפקט האשכול וביקוש מושרה לתעסוקה טכנולוגית .ישראל היא כיום אשכול עסקי מאוד משמעותי של טכנולוגיה
עילית .עם זאת האשכול כיום נסוב בעיקר סביב נושאים של מחקר ופיתוח שירותי תוכנה ופרט למספר מפעלים
גדולים כמו אינטל אינו הופך לתעשייה בקנה מידה נרחב .אחת הסיבות המרכזיות ל"תקרת זכוכית" זו היא
היעדר כוח אדם בכמות מספקת לקיום אשכול ייצור טכנולוגי ופיתוח תשתיות נרחב .בתיאוריה של היווצרות
אשכולות עסקיים ישנו מפגש של מוסדות להכשרה מקצועית ,הון וידע מקצועי .בישראל יש את כל התשתית
כדי להגדיל את אשכול ה"סטארט-אפ ניישן" כך שיהפוך ל ."Technological Nation"-צוואר הבקבוק כרגע
הוא כוח אדם.

 3נתוני בנק ישראל ,עקום התשואות על אג"ח
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המכללות הטכנולוגיות ככלי מרכזי לפיתוח הון אנושי טכנולוגי מקצועי



המטרה היא להרחיב את פעילות המכללות הטכנולוגיות ולהעביר ולבנות בתוכן מערכת
הכשרה מקצועית איכותית להכשרות בתחום הטכנולוגיה והתשתית בשוק העבודה.
היעד הכשרה של עד  30,000בוגרים בהכשרה מקצועית בטכנולוגיה ותשתיות בשנה.



המשמעות העברת פעולות האגף להכשרה מקצועית למה"ט בתחומי הכשרה מקצועית
טכנולוגית כולל בניית תכניות הלימוד ,תקצוב ופיקוח.



תקצוב ההכשרה המקצועית יהיה בהתאם למודל התקצוב של ההנדסאים אשר כולל תעריף תקצוב
לסטודנט לפי מגמה ,הגדרת שכר לימוד לסטודנט ,מודל תפוקות ,ותקצוב שיפור תשתיות לפיתוח
מעבדות.



משמעות בניית המערכת במכללות הטכנולוגיות היא שהלימודים מתקיימים במקומות מוסדרים
ואיכותיים בעלי תדמית גבוהה; בעלי היקף סטודנטים גדול; ניתנים ע"י גוף שעוסק ומתמחה
בהשכלה טכנולוגית והכשרה מקצועית ,עם רצף הכשרות.

האסטרטגיה הלאומית של פיתוח הון אנושי במדינת ישראל התבססה במהלך שנות ה 90-של המאה הקודמת
על פיתוחה של מערכת ההשכלה הגבוהה .במהלך שני העשורים האחרונים תעשיית ההיי-טק התפתחה ותפסה
מקום מרכזי בחשיבותה לכלכלת ישראל לצמיחה ולפריון .התרומה המשמעותית של ההיי-טק למשק הישראלי
כוללת  15%מהתמ"ג 43% ,מהיצוא 10% ,מהמועסקים ,ו 25%-ממס הכנסה משולם על ידי היי-טקיסטים.
לאור זאת ,המטרה של פיתוח ההיי-טק תפסה מקום מרכזי במדיניות הממשלתית לפיתוח ההון האנושי ,ואנו
מזהים  3החלטות מרכזיות ביישום המדיניות :הראשונה ,באוגוסט  2015שר החינוך נפתלי בנט ,הנשיא שמעון
פרס וחברות ההיי-טק השיקו את התכנית הלאומית לחיזוק לימודי המתמטיקה ,והציבו יעד להכפיל בתוך 4
שנים את מספר הלומדים  5יח"ד בגרות במתמטיקה ל 18,000-תלמידים .ההחלטה השנייה ,בשנת 2016
הוקמה רשות החדשנות שנועדה לקדם את החדשנות במדינת ישראל בדגש על תעשיית ההי-טק אשר מהווה
מנוע צמיחה עיקרי .והשלישית ,החלטת ממשלה  2292מיום  15.1.2017בנושא "תכנית לאומית להגדלת כוח
אדם לתעשיית ההיי-טק" במטרה לחזק את תחומי ההיי-טק על ידי הגדלת מספר הסטודנטים בתחומים של
מדעי המחשב ,הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת מחשבים והנדסת מערכות מידע .תוך הקצאת  700מיליון
 ₪לאוניברסיטאות בשלב ראשון ,ועוד  150מיליון  ₪לצורך עיבוי כוח אדם איכותי בתארים מתקדמים בתחומי
ההייטק שישמש עתודה לסגל הוראה עתידי.
בדקנו את נושא יישום ההחלטות לטיפוח הון אנושי לתחום תעשיית ההייטק בהגדלת כמות בוגרי  5יח"ל,
ובהגדלת כמות הבוגרים באקדמיה במקצועות טכנולוגים ראליים על בסיס נתוני המחקר של ד"ר איתן רגב,4
ונתוני הלמ"ס 5והמל"ג 6של מספר הבוגרים וכמות הלומדים .על פי ניתוח הנתונים מערכת ההשכלה האקדמית
תכשיר כ 17,700-בוגרים בשנה בתחומי ההנדסה ומדעי המחשב לקראת סוף העשור הקרוב ,כמות המהווה
גידול של  40%בכמות הבוגרים לעומת תש"פ –  .2019/20בהנחה של קצב גידול של  4%בכמות הבוגרים
לשנה ,כמות הבוגרים בתום החומש בשנת  2026תהיה כ 15,300-כ.20%-

 4הגדול במספרם של בוגרי  5יח"ל במתמטיקה – האם מערכת ההשכלה הגבוהה מוכנה לקליטתם ,ד"ר איתן רגב ,המכון הישראלי
לדמוקרטיה.2019 ,
 5מקבלי תארים אקדמיים בשנת תש"פ  ,2019/20הודעה לתקשורת למ"ס 20 ,ביוני .2021
 6השכלה גבוהה בישראל ,נתונים לשנת תש"פ לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית ,הוועדה לתכנון ותקצוב ,אוקטובר .2020
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המשמעות שההשכלה האקדמית מעניקה מענה חלקי של  15,300בוגרים המהווים לכל היותר  40%מכמות
הגידול של כ 40,000-עובדים בשנה הנדרשים בכדי לעמוד ביעד הגידול ל 15%-בכמות העובדים בתעשיית
ההייטק מתוך כלל העובדים במשק עד  .2026לפיכך ,על מנת לעמוד ביעד הממשלתי נדרש לתת מענה לאומי
ל 60%-מכמות הגידול באמצעות ההשכלה הטכנולוגית המקצועית המהווים לפחות  25,000בוגרים.
כלומר ,הממשלה נדרשת לעדכן את מדיניותה בתחום פיתוח ההון האנושי הטכנולוגי בטווח הקצר על מנת
לעמוד ביעדיה ,ולמעשה לשנות את שיווי המשקל בין ההשכלה האקדמית לבין ההשכלה הטכנולוגית המקצועית
העל תיכונית .תהליך שדורש הגדלה הדרגתית בשיעור בעלי ההכשרה הטכנולוגית מקצועית בישראל מ 8%-ל-
( 25%היעד שהציב פרופ' אקשטיין) ,על חשבון שיעור הלומדים בהשכלה האקדמית שיפחת מ 49%-בהתאם.
תהליך אסטרטגי שיש לו משמעויות כלכליות ותקציביות.
חשוב לציין ,שעל פי נתוני הכלכלן הראשי באוצר ,7הפרמיה לשנת לימוד לתואר הנדסאי במכללות הטכנולוגיות
(מה"ט) במגמות תוכנה ,אלקטרוניקה וחשמל –  ,15.8%גבוהה יותר מהפרמיה לשנת לימוד
לתואר מהנדס ,מדעי המחשב ,ורפואה באוניברסיטה .והפרמיה לשנת לימוד לתואר הנדסאי במגמות בניין,
תעשייה וניהול ומכונות –  , 12.4%גבוהה יותר מהפרמיה לשנת לימוד לתואר מהנדס ,מדעי המחשב ,ורפואה
במכללה אקדמית .לפיכך ,מבחינה כלכלית ההשקעה בהשכלה טכנולוגית מקצועית והשכלה אקדמית דומה
בתרומה לצמיחת המשק והעלאת הפריון .ואין שום סיבה כלכלית להימנע מהשקעה בפיתוח הון אנושי טכנולוגית
באמצעות המכללות הטכנולוגיות במתן המענה לגידול ב 60%-מכמות העובדים הדרושים לעמידה ביעד
הממשלתי.
ההצעה לגיבוש האסטרטגיה לפיתוח הון אנושי טכנולוגי בכלל ,והכשרות מקצועיות בפרט ,מתבססת על נייר
המדיניות אשר גיבש פרופ' צבי אקשטיין במסגרת מכון אהרון בדצמבר  ,82016וכולל את העקרונות לאסטרטגיה
לאומית לפיתוח הון אנושי המתמקדת בהון האנושי הטכנולוגי .על המלצות ועדת תעסוקה  92030שפרסמה
באוגוסט  2020את העקרונות ליישום רפורמה בהכשרות המקצועיות .ועל תכנית בנק ישראל להאצת הצמיחה
במשק והצבת ציר הפעולה של פיתוח ההון האנושי כנושא אסטרטגי ראשון במעלה.10
הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית ובהכשרה המקצועית היא אחת מאבני היסוד של דו"ח תעסוקה  .2030מנקודת
ראות מקצועית ועל מנת לתמוך בפדגוגיה אחידה וברצף אקרדיטציה ולהבטיח שירות איכותי ללומדים
ולמעסיקים ,השגת הרפורמה באופן מיטבי דורשת איחוד של פעולות האגף להכשרה מקצועית ומה"ט
בתחומים של בניית תכניות הלימוד ,תקצוב ופיקוח.
בימים אלה ממש ,עם כינונה של הממשלה החדשה הציג בנק ישראל תכנית להאצת הצמיחה במשק הכוללת
ארבעה צירי פעולה ,שהראשון מבניהם הוא פיתוח ההון האנושי .במסגרת ההמלצות של בנק ישראל לגבי ייעול
מערך ההכשרות המקצועיות במסגרות העל תיכוניות :להרחיב בהיקף ניכר את מערך ההכשרה המקצועית
וההכוון התעסוקתי לתמיכה בהשתלבות מובטלי הקורונה בתעסוקה .להאיץ את הרפורמה שהחלה במוסדות

 7מצגת הכלכלן הראשי באוצר ,התוספת לשכר כתוצאה מרכישת הון אנושי ,פברואר .2018
 8השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית ,צבי אקשטיין ,אביחי ליפשיץ ,קרן שגיא ותום טרילניק ,נייר מדיניות מכון אהרון ,דצמבר .2016
 9הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת  :2030דו"ח מסכם ,יו"ר הועדה פרופ' צבי אקשטיין  -נספח  :2תהליך יישום הרפורמה
במערכת ההשכלה הגבוהה המקצועית והטכנולוגית ,עמ'  ,85אוגוסט 2020
 10תכנית בנק ישראל להאצת הצמיחה במשק :ארבעה צירי פעולה אסטרטגיים מומלצים לממשלה ומסגרת פיסקאלית למימונם ,בנק
ישראל חטיבת המחקר ,יוני .2021
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להכשרה (השכלה) טכנולוגית שמחזקת את המוסדות הגדולים והאיכותיים .לחתור להחלת הרפורמה גם על
מערך ההכשרות המקצועיות .למזג את אגף ההכשרות המקצועיות לתוך מערך המכללות הטכנולוגיות .ליישם
את המלצות דו"ח ועדת התעסוקה  2030בנוגע למערך ההכשרה המקצועית ,לרבות הפניית התקצוב
והמשאבים הממשלתיים להכשרות בעלות תשואה גבוהה.

יישום והרחבת הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית על בסיס החלטת הממשלה 3419
החלטת הממשלה  3419בנושא רפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית מהווה בסיס לפיתוח
הון אנושי טכנולוגי ,יחד עם זאת לאור משבר הקורונה והאתגרים של המשק בתחום פיתוח ההון
האנושי הטכנולוגי יש לעדכן את החלטת הממשלה ולהציב יעדים עד  ,2026כולל הטמעת
הרפורמה בהכשרה המקצועית המפורטת לעיל .כמו כן ,על מנת לעמוד ביעדים שהגדירה
הממשלה בהחלטתה נדרשים הצעדים הבאים בתחום המכללות הטכנולוגיות בהכשרת הנדסאים
וטכנאים מוסמכים:
 בסעיף  2להחלטת הממשלה נקבע" :לקבוע כיעד כי עד סוף שנת  2023יעמוד מספר
מקבלי תעודת טכנאי מוסמך או הנדסאים על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים על סך  15,000לשנה והכל בכפוף לסעיפים  6ו 14-להחלטה זו".
 בסעיף  14להחלטת הממשלה נקבע" :עמידה ביעד הממשלה כאמור בסעיף  2תתבצע
במסגרת התקציב שנקבע בסעיף (6ב) לעיל ,ככל שהתקציב כאמור ימוצה ,שר האוצר יבחן
הקצאת מקור תקציבי כאמור או לחלופין תתבצע קביעת אי גידול במספר הסטודנטים
המתוקצבים במערכת או הפחתה בתעריף והכל כדי לעמוד במסגרות התקציב שצוינו לעיל".
 עמידה ביעד הממשלתי של  15,000מדופלמים בשנה ,מחייבת את הגדלת כמות הסטודנטים
הלומדים בהתאם ליעד אחוז המדופלמים הממוצע שנקבע ברפורמה ( ,)74%ולמבנה
המערכת שכוללת  50%במסלול יום ,ו 50%-במסלול משולב עבודה .סה"כ סטודנטים
נדרשים .50,675
 המשמעות גידול כמות הסטודנטים במסלול הנדסאים וטכנאי מוסמך .בשנה"ל תשפ"א
לומדים במכללות הטכנולוגיות כ 29,000-סטודנטים (כמות המדופלמים בשנה כ .)000,8-על
מנת לעמוד ביעד המדופלמים הממשלתי בשנה נדרש להגדיל את כמות הסטודנטים בכ-
 20,000עד תשע"ג.
 בפועל סה"כ כמות הסטודנטים במכללות שנכללות ברפורמה בשנה"ל תשפ"א הוא ,18,216
מתוכם  16,163סטודנטים מתוקצבים ,ו 2,053-סטודנטים לא מתוקצבים .בנוסף ישנם עוד
כ 10,000-סטודנטים במכללות שלא נכללות ברפורמה  ,מתוכם כ 3,000-סטודנטים לחרדים
וסמינרים לנשים חרדיות .במכללות שלא נכללות ברפורמה רק כ 7,000-מתוקצבים וכ000,3-
לא מתוקצבים.
 לצורך יישום הרפורמה והעלאת התעריף ל 19,500-בתשפ"ג נדרש להוסיף לתעריף הנוכחי
בתשפ"א שעומד על סך  ₪ 12,700עוד  ₪ 6,800לסטודנט .סה"כ נדרש תקציב של 108
מיליון  ₪בשתי פעימות תשפ"ב ,תשפ"ג .במסגרת הרפורמה מתוקצבים  100מיליון ₪
בהנחה שלא ייושם הקיצוץ הרוחבי.
 על מנת להשלים את התקציב לסטודנטים שאינם מתוקצבים נדרש במכללות שברפורמה
להוסיף תקציב עבור  2,053סטודנטים בתעריף  - ₪ 19,500סה"כ  40מיליון  .₪ובנוסף יש
להשלים תקצוב לעוד  2,685סטודנטים במכללות שלא ברפורמה ולא מתוקצבים בתעריף
של  - ₪ 10,700סה"כ  28מיליון .₪
 יישום הרפורמה מבחינת העלאת התעריף והשלמת תקצוב לסטודנטים שלא מתוקצבים
מחייבת את החרגת יישום הרפורמה מהקיצוץ הרוחבי בתקציב המדינה .בתקציב  2021צפוי
קיצוץ רוחבי בהיקף של  11.43%בהתאם להנחיות החשב הכללי באוצר ,ומשמעות היישום
על תקציב מה"ט הוא ביטול הרפורמה ופגיעה במנוע צמיחה משמעותי.
 על מנת לעמוד ביעדים הרפורמה של  15,000מדופלמים בשנה הכוללת  50,000סטודנטים
נדרש להשקיע בתוספת תקצוב של עוד  20,000סטודנטים (מחציתם ברפורמה) בעלות
תקציבית של  300מיליון .₪

לאור התשואה הגבוהה של לימודי הנדסאים לכלכלה ,ומאחר השתלבות ההנדסאים
תאפשר גידול בפריון והעלאת הצמיחה ההשקעה משתלמת לכלכלת מדינת ישראל.
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במסגרת הרחבת האסטרטגיה הלאומית לפיתוח ההון האנושי הטכנולוגי בהתאם להמלצות המפורטות בנייר
המדיניות ,ועל מנת ביעדים הלאומיים של הממשלה החדשה ,נדרש לתת מענה להסרת חסמים בשני תחומים
מרכזיים המהווים תנאי הכרחי להצלחה בתהליך היישום הלאומי:
תכנית ממשלתית למיתוג ,שיווק ופרסום השכלה טכנולוגית מקצועית :חשוב להדגיש שאסטרטגיה לאומית
לפיתוח הון אנושי מחייבת שיווי משקל בין ההשכלה האקדמית להשכלה המקצועית טכנולוגית ,והמטרה
המשותפת של הממשלה ליצור את האיזון הנכון בהתאם לצרכי הכלכלה ,החברה והמשק על מנת שתהיה
תשואה הן לכלכלת המדינה והן לפרטים האזרחים.
לאור זאת ,הרחבת ההשכלה הטכנולוגית המקצועית בהיקף משמעותי של  200,000לומדים עד שנת 2026
מחייב יצירת מנגנון איתות אשר "ילכוד" את קהל היעד לבחירה במסלול ההשכלה המקצועית טכנולוגית .מנגנון
איתות אשר מושתת על תכנית לאומית הכוללת יחסי ציבור ,מיתוג ,שיווק ,ופרסום .אי אפשר להסתמך על השוק
החופשי ,ועל ארגונים עסקיים פרטיים ,שיחוללו את השינוי בלוח זמנים בטווח הקצר באמצעות קולות קוראים.
ולצורך יישום היעד הממשלתי בטווח הקצר נדרשים משאבים והתגייסות ממשלתית לנושא.
תכנית ממשלתית לפיתוח סגלי הוראה טכנולוגיים :איכות וכמות המורים והמרצים היא אבן יסוד של מערכת
החינוך וההשכלה הטכנולוגית המקצועית .מערכת השכלה איכותית ,צריכה בראש ובראשונה לכלול סגלי הוראה
איכותיים .לאור יעדי הממשלה להגדלת מספר העובדים הטכנולוגים ב 200,000-ל 15%-מכלל העובדים במשק
עד  , 2026היקף הלומדים במכללות הטכנולוגיות בתחומי ההנדסאים וההכשרות המקצועיות יגדל באופן
משמעותי למעלה מ . 100%-גידול שמשמעותו היערכות לפיתוח וגיוס סגלי הוראה טכנולוגיים מקצועיים כולל
פיתוח תחומי הוראה חדשים עם המעסיקים ורשות החדשנות  .הנושא מחייב היערכות ומאמץ לאומי ,תוך
הקצאת משאבים.
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עקרי ההמלצות









המשבר הכלכלי המקומי והעולמי אינו מתפזר באופן שווה.
כלכלת הטכנולוגיה תפרח בשנים הקרובות .
יש להכשיר חלקים גדולים בכוח העבודה בתחום הטכנולוגיה והתשתיות.
המכללות הטכנולוגיות הן הכלי להכשרות מקצועיות ולהסבות מקצועיות כאלו.
יש להקציב  4מיליארד  ₪להכשרות והסבות מקצועיות בחומש הקרוב.
התשואה למהלך כזה תהיה בין  15%-12%ובנוסף תחסוך דמי אבטלה ,בעוד שאי השקעה
תביא תשואה של פחות מאחוז.
לפי המודל הכלכלי שהרצנו לאחר הכשרה והשמה של העובדים במשרות טכנולוגיות ,במצב
הקבוע תקטן האבטלה ל  ,3.5%הפריון יעלה ב  ,1.6%יחס החוב תוצר יצטמק ב  3.6%בכל
שנה והצמיחה תגדל ב 4.8% -מעבר לתחזיות.
"לעולם אל תבזבז משבר טוב" (וינסטון צ'רצ'יל)

משבר הקורונה הוביל לאבטלה חסרת תקדים בישראל והציף בעיות יסוד בתחום התעסוקה בישראל .המשבר
הוא גם הזדמנות לשינוי כיוון בעולם התעסוקה – הכשרה של עובדים למגזר הטכנולוגי ושינוי בהיקף התעסוקה
במגזר הטכנולוגי .בקווי היסוד של הממשלה החדשה נקבע יעד של  15%עובדים במגזר הטכנולוגי (היי-טק).
המשמעות היא תוספת של כ  200,000עובדים מעבר לקיימים למגזר הטכנולוגיה והתשתיות בתוך  5שנים.

למהלך כזה קיימות מגוון משמעויות:









הכשרה מאסיבית בזמן קצר של כ 40 -אלף בוגרים חדשים בכל שנה שישתלבו
במערכי הייצור של הטכנולוגיה והתשתיות.
משרות טכנולוגיות מסוגים חדשים ,הכשרה של יכולות ייצור טכנולוגי ,לא רק
משרות בתחום המו"פ אלא גם התפרסות לתחומי הייצור הטכנולוגי העילי
והתשתיות הדורשים מיומנויות טכנולוגיות טכניות.
כניסת מעגלים נוספים בתעשייה הקיימת לעולם הייטק .הכנסת טכנולוגיות
עילית לייצור במפעלים קיימים והכשרת העובדים הקיימים בטכנולוגיה חדישה.
למהלך זה יהיו מהלכים משלימים של הקמת חברות חדשות ,גיוסי הון מהשוק
החופשי ומקרנות ייעודיות.
בסופו של המהלך תהפוך ישראל מ"סטארט-אפ ניישן" ל-
" ,"Technological Nationמכלכלה שבה מפותחת טכנולוגיה עילית
לכלכלה בה חלק גדול מהתעשייה מבוססת על טכנולוגיה הכוללות מעגלי ייצור
טכנולוגי ופיתוח תשתיות.
מבחינה כלכלית למהלך כזה פוטנציאל להקטין את האבטלה ולהביא לצמחה
משמעותית תוך הקטנה ביחס החוב תוצר ושיפור בפיריון ובפרמטרים כלכליים
מרכזיים.

בכדי לייצר את המהלך יש צורך במערך הכשרה והסבה משמעותי אשר יוכל
לפעול באופן מהיר ואפקטיבי.
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המלצות אסטרטגיות
נייר מדיניות זה שיקף כי מדינת ישראל נמצאת בצומת קבלת החלטות קריטי בכל הקשור לעתיד שוק התעסוקה.
שילוב המאורעות החריג הכולל את משבר הקורונה והמשבר הכלכלי הנלווה ,המשבר הפוליטי והתקציבי
המתמשך בישראל ,יחד עם התחזקות מגמות השינוי הקיימות בשוק התעסוקה המודרני מובילים למסקנה
הבלתי נמנעת כי יש לנקוט במדיניות אקטיבית בכל הנוגע לעולם התעסוקה ,ההכשרות וההסבות המקצועיות
כדי להגדיל את הפריון במשק וכדי לעודד צמיחה כלכלית ברת-קיימא .מדיניות שמהווה למעשה הרחבת
האסטרטגיה הלאומית לפיתוח הון אנושי טכנולוגי.
אנו סבורים שהמכללות הטכנולוגיות צריכות לעמוד בחוד החנית של שינוי המדיניות הממשלתי בתחום
התעסוקה .המכללות הטכנולוגיות הן גוף עם מספר יתרונות מובנים אשר מאפשרים להן להיות "קבלן הביצוע"
הממשלתי ויעד להשקעה המייצר תפוקות הכרחיות ,בכל הקשור לרפורמות בשוק התעסוקה המקומי.

איך הופכים לימון ללימונדה – מ"סטארט אפ ניישן" ל" " Technological Nation
משבר הקורונה הדגיש את הפער בין "הכלכלה הישנה" ל"כלכלה החדשה" .יציאתם של מאות אלפי צעירים
לחל"ת וההערכה כי רבים מהם לא יחזרו למשרותיהם הישנות ב"כלכלה הישנה" יוצרת הזדמנות להכשרה
והסבה מקצועית למקצועות הטכנולוגיה והתשתיות בקנה מידה לאומי .הכשרה כזו של כ 200,000-תלמידים
בחומש הקרוב תוכל להגדיל את מספר העוסקים בתחום הייצור הטכנולוגי והתשתיות בישראל באופן דרמטי
ולאפשר פיתוח של תעשייה מבוססת טכנולוגיה עילית לא רק בשלבי הפיתוח אלא גם בשלבי הייצור .הכשרה
טכנולוגית כזו תאפשר עליה בפריון העובדים אשר יעסקו בתחומים בעלי פריון גבוה ושכר עבודה מתגמל יותר.
מערכת ההשכלה הגבוהה הטכנולוגית יכולה וצריכה להפוך לגוף הממשלתי שדואג להכשרה תעסוקתית של
מבוגרים ,בין אם מדובר במדיניות של  Life Long Learningשתאפשר לעובדים להמשיך ללמוד ולרכוש
כלים מקצועיים חדשים לאורך חייהם ובין אם מדובר במדיניות של  ,Retrainingאשר תספק מענה איכותי
לעובדים המעוניינים לשנות את תחום העיסוק שלהם .אנו סבורים שרק המכללות הטכנולוגיות יוכלו להיות
הגוף המבצע של פרויקט לאומי בהיקף זה הדורש מתן מענה לעשרות אלפי תלמידים בזמן קצר תוך הקפדה
על רמת לימודים גבוהה ומפוקחת ,עלות תקציבית סבירה ,והתאמה לצרכי המשק באופן.

האם ניתן להסתפק בהכשרות מקצועיות בחצר המעסיק?
אין ספק שחשוב לטפח את הסמכות אצל מעסיקים קיימים ,ולהשתתף במימון פרויקטים שונים לעידוד תעסוקה
של השוק הפרטי אבל חשוב להבהיר שבבסיס העניין מדובר בכשל שוק מובהק  -שוק פרטי לבדו אינו מסוגל
לייצר את היקפי ההכשרות הנדרשים למשק בייחוד לאור הצורך בשינוי מהותי במבנה הענפי הנדרש כיום .זאת
ועוד ,כאשר אנו מדברים על צורך בהכשרות מקצועיות של מאות אלפי תלמידים בטווח זמן של חמש השנים
הקרובות ולכן ברור כי הסתפקות במימון של מספר מצומצם של מאות או אלפי עובדים בחצר המעסיק הוא חלק
קטן מאוד מהפתרון הכולל וודאי שאין לראות בו את חזות הכל .כמדינה מצופה לייצר פתרון רחב לכלל ההכשרות
הנדרשת ולפתור את כשלי השוק של ההכשרות המקצועיות .השוק עצמו ידאג להשמת העובדים ולהסמכות
ספציפיות ,לפי העניין .המדינה היא הרגולטור והמאפשרת של ההשכלה אך אינה נדרשת לשמש סוכנות השמה
וודאי לא להתנות תקציבי הכשרה מקצועית בהשמה ספציפית במקום עבודה.
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טיפוח ההון האנושי בעולם שאחרי
הקורונה

הכלכלה הישראלית לאחר הקורונה תיכנס למסלול של שיקום .במסגרת זו יש להקים מסגרות להכשרה מקצועית
ולהסבות מקצועיות יעילות ובאורכים שונים .במקביל ,עולם התעסוקה הדינמי מתבטא גם בעדכון התמידי של
תחומי הלימוד הרלוונטיים למציאות המשתנה .משבר הקורונה גם שיקף לעולם את חשיבות הטכנולוגיה וכיצד
מהלכים עולמיים משפיעים באופן מהיר על דפוסי העבודה בכלל המדינות .אתגרים אלו משקפים כי המכללות
הטכנולוגיות צריכות להתאים את מסלולי הלימוד לפי צרכי המעסיקים ובשיתוף פעולה עימם .מקצועות
בתחומי ה Machine Learning ,Data-ו AI-צפויים להיות מבוקשים מאוד בעתיד הקרוב ,יחד עם תחומים אחרים
כמו בריאות דיגיטלית והתמקצעות במכשור רפואי .בחלק מהמקרים לא יידרש שאנשים יילמדו מקצועות חדשים
מאפס ,אלא רק לרכוש כלים רלוונטיים כחלק או בנוסף להכשרות הקיימות.

צמצום האי  -שוויון
בעיית הפריון של המשק הישראלי מושפעת גם מהדמוגרפיה הישראלית .פריון העבודה אצל החרדים והערבים
נמוך משמעותית מזה של המגזר הכללי ,ופער זה נובע בין היתר ממחסור במיומנויות ליבה והיעדר אוריינות
מדעית וטכנולוגית .בנוסף ,משבר הקורונה חידד הבדלים סוציו-דמוגרפיים רבים ,כאשר ניתן לקבוע באופן גורף
כי האוכלוסיות החלשות נפגעו באופן קשה הרבה יותר מהאוכלוסיות החזקות .חשוב לציין שמדובר באוכלוסיות
חלשות מכל אספקט אפשרי – הפריפריה נפגעה יותר מאשר המרכז ,הערבים והחרדים נפגעו יותר מהדתיים
והחילונים ,נשים נפגעו יותר מגברים ,חסרי-השכלה נפגעו יותר ממשכילים ועניים נפגעו יותר מעשירים.
המכללות הטכנולוגיות ,במסלולי ההנדסאים ,בהכשרות המקצועיות ובמסלולי המכינה יכולות להפוך למוסדות
המובילים לפתרון בעיה מורכבת זו .באופן זה ,המכללות הטכנולוגיות יהפכו לכלי שיעודד מוביליות חברתית,
יצמצם את אי-השוויון במשק ואת המחסור בשוויון הזדמנויות ,וזאת תוך כדי הגדלת הפריון במשק ועידוד
הצמיחה.

המלצות יישומית
עמידה ביעדים שהציבה הממשלה החדשה לאור האתגרים והמגמות שנדונו בהרחבה בנייר המדיניות ,כוללות
אסטרטגיה לאומית לפיתוח הון אנושי טכנולוגי בכלל ,והכשרות מקצועיות בפרט .אנו סבורים שיישום מהלך זה
צריך לכלול את ההמלצות המרכזיות הבאות:
 .1העברת פעולות האגף להכשרה מקצועית למה"ט בתחומי הכשרה מקצועית טכנולוגית כולל בניית
תכניות הלימוד ,תקצוב ופיקוח.
 .2תקצוב ההכשרה המקצועית בהתאם למודל התקצוב של ההנדסאים .עמידה ביעד הכשרה של עד
 30,000בוגרים בהכשרה מקצועית טכנולוגית גבוהה בשנה של קורסים שאורכם הוא חצי שנה עד
שנה בהיקף של  400עד  900שעות ,דורשת השקעה תקציבית בהיקף של כ 500-מיליון .₪
 .3ביצוע תכנית הרפורמה בהכשרות המקצועיות (המפורטת לעיל) ,באמצעות עדכון והרחבת החלטת
הממשלה  ,3419אשר תכלול את הגדרת היעד הממשלתי לכמות הבוגרים ,השינוי המבני ,התאמת
הפדגוגיה והתקצוב.
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 .4יישום הרפורמה בהחלטת ממשלה  3419ועמידה ביעד של  15,000בוגרים הנדסאים וטכנאים
מוסמכים בשנה ,עמידה בהעלאת התעריף והשלמת תקצוב לסטודנטים שלא מתוקצבים – בעלות
השקעה תקציבית בהיקף  300מיליון  .₪הנושא מחייב את החרגת יישום הרפורמה מהקיצוץ הרוחבי
בתקציב המדינה.
 .5פעולות ממשלתיות לתמיכה ויישום פיתוח הון אנושי טכנולוגי :נדרש לתת מענה להסרת חסמים בשני
תחומים מרכזיים :תכנית ממשלתית למיתוג ,שיווק ופרסום השכלה טכנולוגית מקצועית ,ותכנית
ממשלתית לפיתוח סגלי הוראה טכנולוגיים .הנושא מחייב הקצאת משאבים.
 .6בכדי שהמכללות הטכנולוגיות יוכלו לתת מענה לכל האתגרים שנדונו ,יש להתאים את המודל הארגוני
שלהן לעשור השלישי של המאה ה ,21-בהתאם למודלים הנהוגים במדינות העולם ,יש להרחיב את
האוטונומיה של המכללות הטכנולוגיות הן בניהול והן בתקצוב והן בתחומי ההכשרה.
 .7במקביל להגברת האוטונומיה ,יש לשכלל את מערך הבקרה על תהליך ההשכלה וההכשרה הטכנולוגית
המקצועית על ידי הקמה של מכון מחקר לאומי אשר ייתכלל את צרכי התעסוקה של המשק ויצביע
על המגמות העתידיות ועל כלל השינויים הרלוונטיים.
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01

המצב הקיים

ההש כלה הטכנולוגית המקצועית הרחב ה בישראל
סקירה היסטורית:
ההשכלה הטכנולוגית בישראל החלה להתהוות עוד מלפני קום המדינה ,וראשיתה במסגרות חינוכיות דו-שנתיות
של הכשרות מעשיות במקצועות דוגמת נגרות ,חרטות ,דפוס ומסגרות ,אשר אפשרו לבוגריהן להיקלט במשק
במקצועות שלמדו.

11

מערך ההשכלה הטכנולוגית כפי שהוא קיים כיום ,החל להתעצב באמצע שנות ה,60-

כתוצאה מאינטראקציה בין יזמים ואנשי התעשייה ,אנשי החינוך המקצועי ,נציגי האיגודים המקצועיים וממלאי
תפקידים מרכזיים בתחומי מדיניות העבודה .השם "הנדסאי" אומץ באופן רשמי בשנת  ,1965חרף התנגדות
ארגון המהנדסים והסתדרות המהנדסים 14 .המסלולים הראשונים להכשרת הנדסאים וטכנאים נפתחו במהלך
שנות ה .60 -יחד עם זאת ,בשנים הללו החלה להתגבש התפיסה הציבורית אשר ראתה במערך ההשכלה
הטכנולוגית כנחות ומשני; העובדה ,כי חלק מהלומדים במערך הטכנולוגי הגיעו אליו בשל כישלונם בלימודים
העיוניים והאקדמיים תרמה לכך.
המכון להכשרה טכנולוגית (מה"ט) ,כיום המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע הפועל במסגרת האגף
להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה ,הוקם ב .1970-במהלך שנות ה ,70-האקדמיזציה
ההולכת וגוברת של שוק העבודה הביאה לירידה משמעותית במעמד בוגרי המערך המקצועי טכנולוגי ,לעומת
המהנדסים .מסלולי מעבר בין המערך הטכנולוגי מקצועי והמערך האקדמי ,שעליהם דובר כבר במהלך שנות
ה 70-וה 80-החלו להתהוות רק במחצית השנייה של שנות ה .90-יחד עם זאת ,המסלולים הללו היו ,ועודם,
מוגבלים בהיקפם .מוסדות רבים ,הערימו קשיים בדרכם של בוגרי המערך הטכנולוגי מקצועי להשתלבות
באקדמיה .לצד זאת החל תהליך אקדמיזציה מסוימת בקרב מכללות החינוך הטכנולוגי מקצועי .מוסדות כדוגמת
מכללת ירושלים ,המכללה האקדמית אורט בראודה ,מכון לב ,בצלאל ומכללת שנקר החלו להעניק תארים
אקדמיים .מכללת שנקר ומכון לב היו הראשונות להעניק תואר "בוגר טכנולוגיה" כמעין דגם ביניים בין תואר
הנדסאי לבין מהנדס .יחד עם זאת ,נטען כי התואר לא היווה מענה הולם ,התואר לא סיפק יתרון משמעותי
בכניסה לתפקיד או בקידום מקצועי ולא שיפר באופן מהותי את השכר של בעלי התואר .האקדמיזציה המשובשת
הביאה לפגיעה נוספת בציבור ההנדסאים והטכנאים .ב 1998-פורקו "ועדות הגג" וכלל הסמכויות הקשורות
לפיתוח התחום הועברו למה"ט .נטען כי המהלך אמור היה להקל על ניהול מערך ההשכלה הטכנולוגית מבחינה
תכנונית ותקציבית .יחד עם זאת ,נראה כי הדבר הביא להתרופפות הקשר בין צרכי התעשייה והמשק לבין
הכשרת כוח האדם הטכנולוגי והמקצועי.

 11מערך ההשכלה הטכנולוגית וההכשרה המקצועית העל תיכונית בישראל ,ת.א.ר.א ייעוץ וניהול פרויקטים
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מעמד ההשכלה הטכנולוגית והמקצועית בישראל התדרדר מאוד בשנות ה 90-ובשנות האלפיים המוקדמות,
והיו לכך סיבות רבות .בין היתר ,צומצמו הלימודים הטכנולוגיים התיכוניים בעקבות ביקורת ציבורית על
"הסללה" ,העלי יה הגדולה מבריה"מ השפיע על היצע בוגרי ההשכלה הטכנולוגית בארץ ,מהפכת המכללות
שינתה גם היא את הנגישות להשכלה אקדמית בישראל ,וכל הבעיות הללו יש להוסיף תת-תקצוב משמעותי
שהתבסס על נוסחאות תקציב מיושנות .בהמשך ישיר לכך ,בעשור השני של שנות האלפיים נעשו מספר ניסיונות
לשנות את מגמת ההתדרדרות של ההשכלה הטכנולוגית והמקצועית.
בנובמבר  2012הכנסת אישרה את "חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים" .החוק הוגש כהצעה פרטית של
ח"כ חיים כץ ,אך קודם בתמיכת שרי התמ"ת והחינוך ובתיאום עם משרדיהם .החוק הביא להשוואת מעמדם
של ההנדסאים והטכנאים המוסמכים לזה של בעלי תואר אקדמי ,מבחינת התמודדות על משרות וקידום מקצועי
בגופים ציבוריים בישראל .כמו כן ,החוק הסדיר את פעילות מרשם ההנדסאים והטכנאים .בנוסף ,החוק קבע כי
תוקם מועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים שתפקידיה יהיו להמליץ לממשלה בנוגע למדיניות הכשרת כוח
אדם טכנולוגי בהתאם לצרכי המשק ,לסייע בקביעת כללים להכרה במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים,
ולקדם איכות ומקצועיות במקצועות הנ"ל.
באוקטובר  2013 ,בעקבות שביתה של המכללות הטכנולוגיות בראשית שנת הלימודים תשע"ד ,הגיעו נציגי
משרדי האוצר והכלכלה להסכם בדבר תוספת תקציבים למכללות הטכנולוגיות .נציגי פורום המכללות
הטכנולוגיות ומנהלי המכללות חתמו על נספח להסכם זה .ההסכם שכותרתו "סיכום תקציבי ומבני על מתווה
רב שנתי לתחום ההשכלה הטכנולוגית "12מסדיר את הנושאים האלה :נקבע מודל תקצוב לפי תפוקות המורכב
מנוסחת תקצוב לפי אחוז מקבלי דיפלומות לרבות קביעת מקדם הסתגלות ורשת ביטחון כפי שפורטו לעיל,
קביעת שכר הלימוד במכללות הטכנולוגיות לרבות דמי הגשה מאוחרת כפי שפורט למעלה ,קביעת גודל
מינימאלי של מכללות ( 450סטודנטים) כתנאי סף לתקצוב ותוספת תקציבית בסך  108מיליון  ₪למכללות
הטכנולוגיות שתינתן בהדרגה כך שבסה"כ תגדל מסגרת התקציב של המכללות הטכנולוגיות מ 137-מיליון ₪
בשנת הלימודים תשע"ד ל 245-מיליון  ₪בשנת הלימודים תשע"ט .הסיכום קובע גם את אופן חלוקת תוספת
התקציב לצרכים השונים :כ 50-מיליון  ₪מתוך התוספת הכולל הוקצו להגדלת התעריף לסטודנט שיאפשר
למכללות ,בין היתר ,להעלות את שכר המרצים 19.5 ,מיליון  ₪להגדלת מספר הסטודנטים המתוקצבים
ב 2,000-סטודנטים נוספים ,ו 14.5-מיליון  ₪להצטיידות .כן נקבע כי  2מיליון  ₪מתוך התוספת התקציבית ו8-
מיליון  ₪בסה"כ החל משנת הלימודים תשע"ה יוקצו לטובת מלגות סיוע לסטודנטים הנדסאים במסגרת קרן
הסיוע לסטודנטים המופעלת על ידי ות"ת ומשרד החינוך .אופן הקצאת התקציב הנוסף למכללות ייקבע בהסכמה
בין משרדי האוצר והכלכלה בשים לב לקריטריונים ובהם :מספר הסטודנטים הלומדים בכל מכללה ,הגידול
השנתי במספר הסטודנטים במכללה ,מגמות הלימוד במכללה וצרכי המעסיקים ,תעדוף מכללות באזורי עדיפות
לאומית ותעדוף אוכלוסיות יעד לעניין מדיניות התעסוקה .נושאים נוספים המוסדרים במסגרת המתווה הם
שיפור מערך הבחינות ,והוספת מועדי ב' ,ומתן זכויות לסטודנטים במילואים או הריון .סעיף  13בהסכם קובע
כי" סיכום זה מהווה מענה סופי ומוחלט וממצה את דרישות משרד הכלכלה לעניין תקציב המכללות הטכנולוגיות
עד לתום תקופת הסיכום )סוף שנת הלימודים תשע"ט(.

 12סיכום תקציבי ומבני על מתווה רב-שנתי לתחום ההשכלה הטכנולוגית בין גב' מיכל צוק ,הממונה על התעסוקה ,משרד הכלכלה ,מר
רן רידניק ,רכז תעסוקה ,אגף תקציבים ,משרד האוצר ,מיום  23באוקטובר .2013
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בינואר  ,2018לאחר מאבקים רבים ,החליטה הממשלה לבצע רפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית
בישראל 13.במסגרת הרפורמה הוחלט כי יבוצעו הפעולות הבאות:
 .1חיזוק מעמד ההשכלה הטכנולוגית :שינוי הרכב וסמכויות מועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים
והוועדות השונות במטרה לחזק את המועצה ,לשפר את מערך ההשכלה הטכנולוגית ולהתאימו לצרכי
המשק.
 .2קביעת  2023כשנת יעד בה יעמוד מספר מקבלי תעודת טכנאי או הנדסאים על סך  15,000לשנה.
 .3קביעת מתווה לימודים מרובד ביחס למגמות הלימוד הנלמדות במכללות הטכנולוגיות וקידום הכרה
בהכשרות מקצועיות הנערכות מטעם האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה כתחליף לשעות לימוד
הנלמדות בתעודת טכנאי מוסמך והנדסאי.
 .4עדכון תכני הלימוד במכללות הטכנולוגיות להכשרת מבוגרים ,כאשר  75%מהתכנים בכל מקצוע יוגדרו
כתכני ליבה והשאר ייקבע על ידי המכללה עצמה .כמו כן עדכון מבחני הגמר והסדרת תחום ההכשרה
המעשית.
 .5לבחון אפשרות לתת לבוגרי י"ב המועמדים לשירות ביטחון לדחות את גיוסם ולבחור לימודי הכשרה
כטכנאי מוסמך או הנדסאי מוסמך במסגרת המכללות הטכנולוגיות.
 .6שיפור מערכת ההשכלה הטכנולוגית ע"י קביעת גודל מינימלי של  800תלמידים למכללות ,העלאת
תעריף שכר הלימוד ועל ידי תוספת תקציב ממשלתית למכללות הטכנולוגיות בהיקף של  200מיליוני
 ₪בחלוקה ל 4-שנות לימוד (תש"פ – תשפ"ג).
 .7תוספת תקציב חד פעמית לשיפור תשתיות בהיקף של  225מיליוני ( ₪תש"פ –  100מלש"ח ,תשפ"א
–  75מלש"ח ,תשפ"ב –  50מלש"ח).
 .8קידום תוכנית לשילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הטכנולוגית( .סעיפים  9-14הם סעיפים משפטיים
ותקציביים "טכניים" ולא נכביר עליהם במילים ,ניתן להתעמק בהם בהחלטה המלאה).

14

הרפורמה ,שאושרה כשלוש שנים לפני כתיבת מסמך זה (פברואר  ,)2021עדיין בשלבי יישום .חלק מסעיפיה
שונו או תוקנו,

15

וחלק מהתקצוב בוצע אך בכפוף לקיצוצים הרוחביים שבוצעו בכלל משרדי הממשלה בתקופת

משבר הקורונה והמשבר הפוליטי-תקציבי של  .2019-2021יתר על כן ,הרפורמה הייתה נכונה לשעתה ,אך
שינוי המציאות הדרסטי שנוצר עקב משבר הקורונה מעלה סימני שאלה רבים לגבי הרלוונטיות שלה בתקופה
של משבר כלכלי גלובלי ועולם תעסוקה משתנה.

 13רפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל ,החלטה מספר  3419של הממשלה מיום 11.01.2018
 14רפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל ,החלטה מספר  3419של הממשלה מיום 11.01.2018
 15יישום הרפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל ותיקון החלטת ממשלה  -המשך הדיון ,החלטה מספר  4560של הממשלה
מיום 12.05.2019
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מאפייני ההשכלה הטכנולוגית בישראל:
ראשית כל ,יש לנסות להפריד בין ההכשרה המקצועית להשכלה הטכנולוגית ,למרות שההפרדה בין שני
המושגים הללו בישראל אינה מוחלטת וגם בראשונה וגם בשנייה ניתנות הכשרות ותעודות הסמכה חוץ-
אקדמיות.

16

אם בכל זאת נרצה לדייק ,ניתן לומר ההכשרה המקצועית מתמקדת בתחומים "מסורתיים" כמו

רכב ,בניין ,תעשייה ,טיפול וקוסמטיקה ואילו ההשכלה הטכנולוגית עוסקת בתחומים עתירי ידע כמו הנדסאות
וטכנאות .עיקר ההבחנה כיום היא מוסדית :אצל בני נוער החינוך הטכנולוגי נמצא תחת משרד החינוך והחינוך
המקצועי נמצא תחת משרד העבודה .אצל מבוגרים ההשכלה הטכנולוגית נמצאת תחת המכון הממשלתי
להכשרה טכנולוגית (מה"ט) בזרוע העבודה ותחת הממונה על החינוך הטכנולוגי העל-תיכוני במשרד החינוך
ולעומת זאת ההכשרה המקצועית נמצאת תחת האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה של משרד העבודה.
לפי מכון צורים והמכון הישראלי לדמוקרטיה "כלל מערך ההכשרות המקצועיות בישראל מורכב ומסורבל ,וחלוקת
הסמכויות והאחריות בין הגופים שבו אינה ברורה .נראה כי הוא נרקם טלאי על טלאי ,במשך שנים ,ולא היה
פרי של חשיבה מסודרת על התמהיל והמבנה הנכון ליישום מטרות המדינה בנושא".
להלן תרשים שהוכן ע"י שני הגופים הנ"ל ,אשר מבקש למפות את המבנה הרגולטורי של תחומי ההשכלה
הטכנולוגית וההכשרות המקצועיות בישראל.
מבנה מערך ההכשרות המקצועיות וההכשרה הטכנולוגית חוץ -אקדמית בישראל :

 16מערך ההכשרות המקצועיות בישראל – חסמים ,כשלים ואתגרים בהשוואה בינלאומית ,צורים והמכון הישראלי לדמוקרטיה.7/2020 ,
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הגוף המרכזי ביותר בכל הקשור להשכלה הטכנולוגית בישראל הוא בלי שום צל של ספק מה"ט – המכון
להכשרה טכנולוגית .מה"ט כפוף לממונה על זרוע העבודה במשרד העבודה ,בדומה לאגף להכשרה מקצועית.
החזון של מה"ט הוא להיות גורם משמעותי בפיתוח ,עדכון ושדרוג ההון האנושי הטכנולוגי על פי הצרכים של
המשק והתעשייה .תחום האחריות של מה"ט הוא השכלה טכנולוגית למבוגרים ובתוך זה כלולות ההכשרות
להנדסאים ולטכנאים מוסמכים .מה"ט הוא הגוף שמכיר רשמית במכללות למקצועות הטכנולוגיים ואחראי
לתקצובן .נוסף על כך ,מה"ט מספק שירותים פדגוגיים ,כמו כתיבה של תכניות הלימודים ועדכונן ,כתיבה של
בחינות גמר וקיומן ומתן תעודות הסמכה .מה"ט גם קובע קריטריונים כמו משך הלימודים ,מגמות הלימוד,
מרכיבי תכניות הלימוד בכל מגמה ואת היקף הציוד הנדרש ,והוא הגורם שאמור שמפקח את איכות ההוראה.
בנוסף ,מה"ט הוא זה שקובע את תנאי הקבלה ללימודים ואת גובה שכר הלימוד במכללות הטכנולוגיות .כמו כן,
מה"ט רואה את עצמו הגוף שאחראי על יצירת קשרים בין המכללות לבין מעסיקים במשק.
המכללות הטכנולוגיות ,שדנו בהיסטוריה שלהן בחלק הקודם ,הן המוסדות החינוכיים שמכשירים ומסמיכים
הנדסאים וטכנאים בפועל ,כאשר מה"ט עוסקים בפיקוח ובניהול פדגוגי ומקצועי שלהן .ברחבי הארץ פועלות כ-
 35מכללות טכנולוגיות ,מתוכן  4אינן מתוקצבות ,ועוד  30מסגרות לציבור החרדי .בשנת  – 2011תשע"א למדו
בכלל המכללות  21,886סטודנטים ,17והשנה בשנת  – 2021תשפ"א ,כעבור עשור ,לומדים 29,148
סטודנטים ,18גידול של  .33%בשנת  – 2013תשע"ג עמד ממוצע אחוז הדיפלום (אחוז התלמידים שמצליחים
לקבל תעודת הסמכה בסוף הלימודים) הארצי בכלל המכללות הטכנולוגיות בכלל המקצועות על 43.6%
מהתלמידים ,19והיום כעבור  7שנים בשנת  – 2020תש"פ עלה ממוצע אחוז הדיפלום הארצי ל ,2061%-שיפור
של  . 40%חשוב לציין שהזכאות לדיפלומה של סטודנט מחייבת עמידה בבחינות ממלכתיות ,והגנה על פרויקט
גמר ,אשר מתנהלות ע"י מה"ט ברמת דרישות גבוהה מאוד .לאור זאת ,השיפור בממוצע אחוז הדיפלום ראוי
להערכה ומבוסס על תהליך של שיפור האיכות הפדגוגית שהמכללות הטכנולוגיות עורכות לאורך השנים
במסגרת המתווה שבוצע בשנת  2013והרפורמה בשנת .2018
 24מהמכללות הטכנולוגיות המתוקצבות מאוגדות ב"פורום המכללות הטכנולוגיות" ,גוף וולונטרי ייצוגי שהוקם
ביוזמתן ,וביום  5במאי  2021התאגד ונרשם בעמותה .21מטרות הפורום לקדם את ההשכלה הטכנולוגית,
ההכשרה המקצועית והחינוך בישראל; לסייע לכלל המכללות הטכנולוגיות לרבות באמצעות מחקר ,קידום
תכניות ופעילות ציבורית; ולשתף פעולה עם גורמים בישראל ובעולם לקידום המטרות .הפורום החל את פעילותו
לפני יותר מעשור ,בעקבות המשבר הגדול במכללות הטכנולוגיות לאור דו"ח מבקר המדינה בשנת .2009
הפורום לאורך כל שנות פעילותו מוביל מאבק המשלב מצד אחד הצעות לתכניות עבודה אסטרטגיות המבוססות
על גורמים מקצועיים כלכליים המובילים במשק  ,ומאידך – במידת הצורך השבתה של הלימודים .לאורך השנים
מדיניות הפורום בשילוב שיח מקצועי עם שרים בממשלה וגורמים מקצועיים במשרדי הממשלה הובילו להסכם
המתווה בשנת  2013ולרפורמה בשנת .2018
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 17המכללות הטכנולוגיות – תמונת מצב ,מרכז המידע והמחקר בכנסת ,ינואר .2016
 18נתוני מספרי סטודנטים ,מה"ט 6 ,באפריל .2021
 19המכללות הטכנולוגיות – תמונת מצב ,מרכז המידע והמחקר בכנסת ,ינואר .2016
 20פרסום מה"ט 12 ,בינואר .2021
 21משרד המשפטים – רשות התאגידים ,רשם העמותות 5 ,במאי .2021
 22מערך ההכשרות המקצועיות בישראל – חסמים ,כשלים ואתגרים בהשוואה בינלאומית ,צורים והמכון הישראלי לדמוקרטיה.
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מלבד המכללות הטכנולוגיות ,ישנם גם בתי ספר של משרד החינוך שעוסקים בהשכלה טכנולוגית לבני נוער.
בתי ספר אלו הם בתי ספר תיכוניים שיש בהם מסלול עיוני לבגרות יחד עם מסלול בגרות טכנולוגי לנוער בפיקוח
משרד החינוך .נכון לשנת  ,2018המסלול נמצא בכ 860-בתי ספר ולומדים בו כ 155,000-תלמידים ,שהם
 37%מכלל התלמידים בגילאי תיכון .בוגרי המסלול הטכנולוגי התיכוני זכאים לתעודת בגרות מקצועית וחלקם
זכאים גם לתעודת בגרות מקצועית וגם לתעודת בגרות עיונית .הבוגרים אינם זכאים לתעודת מקצוע ,שאותה
רשאי להוציא רק משרד העבודה .לאחר סיום הלימודים התיכוניים "הרגילים" בכיתה י"ב ,הלימודים בכיתות י"ג
וי"ד מתקיימים גם הם בתוך מבני בתי ספר תיכוניים שבפיקוח משרד החינוך .פעילות בתי הספר הטכנולוגיים
נעשית באחריות אגף מגמות מדעיות-הנדסיות במנהל המדע והטכנולוגיה ,ואילו לימודי י"ג-י"ד נעשים תחת

הממונה על החינוך הטכנולוגי העל-תיכוני.
בתרשים שמתאר את "מבנה מערך ההכשרות המקצועיות וההשכלה הטכנולוגית החוץ-אקדמית בישראל" מצוין
שישנו גורם נוסף שעוסק בתחום ההשכלה הטכנולוגית – הסיירות להייטק ,ה "Bootcamps"-של רשות
החדשנות.
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חשוב לציין שמדובר בחלק ממערך ההכשרות הטכנולוגיות של המדינה ,אך כיום אין קשר ממשי

בין ההשכלה הטכנולוגית שדנו בה לסיירות התכנות .סיירות התכנות הן מסגרות הכשרה אינטנסיביות ומעשיות
להכשרת מתכנתים ומדע הנתונים .מסגרות אלה מאתרות בעלי פוטנציאל גבוה ,נותנת להם יסודות תיאורטיים
ומעשיים ומכשירה אותם תוך פרק זמן קצר לעבודה בהייטק .בשנת  2019סיימו  250בוגרים הכשרה מקצועית
זו .התלמידים יכולים ללמוד ולשלם שכר לימוד ,או לא לשלם אך להתחייב מראש שיעבדו לפחות שנתיים בחברה
המממנת ,או להסתמך על תרומה מפילנתרופים .המדינה מספקת מימון תואם לחברות המממנות ,כלומר
מעניקה מימון בסכום הזהה לגובה הסכום שהחברה מממנת ,בכפוף למדדים שונים שנקבעים מראש .בין היתר,
המדדים כוללים התחייבות להכשיר נשים ,ערבים ,חרדים ואנשים בגילאי  45ומעלה .אחת מהביקורות הבולטות
על סיירות התכנות של רשות החדשנות היא שהן פונות מלכתחילה לאוכלוסייה חזקה ,ועיקר עבודתן הוא הסבת
אקדמאים מתחומים אחרים להייטק.

 23מסלול סיירות תכנות  ,Coding Bootcampsרשות החדשנות
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תחומי הלימוד ומסלולי ההכשרה בהשכלה הטכנולוגית במכללות הטכנולוגיות :
המכללות הטכנולוגיות מכשירות מבוגרים למקצועות טכנולוגיים יישומיים – טכנאים מוסמכים והנדסאים .ההבדל
המשמעותי בין טכנאים מוסמכים לבין הנדסאים הוא משך הלימודים ודרגת ההסמכה .לימודי הנדסאות נמשכים
בין שנתיים לשלוש שנים ,לעומת לימודי טכנאות שנמשכים בין שנה לשנתיים .בוגרי לימודי הנדסאות רשאים
להמשיך לתואר אקדמי מלא בלימודי הנדסה ,ולקבל פטור מחלק מהקורסים שלמדו בלימוד ההנדסאות.
במכללות רבות ניתן לבחור בין לימודי יום לבין שילוב של לימודי יום ולימודי ערב .המכללות הטכנולוגיות מציעות
 25מגמות שונות של הנדסאות 7 ,מגמות טכנאות ומכינה טכנולוגית .תנאי הקבלה הרשמיים למסלולי
ההנדסאות והטכנאות הם תעודת בגרות מלאה או חלקית  ,תעודת טכנאי מוסמך (ממה"ט או ממשרד החינוך),
או תעודת סיום מכינה להשכלה גבוהה .לחילופין ,קיימת אפשרות לבצע השלמות או לגשת ללימודים במכינה
טכנולוגית לאורך שנה אקדמית .תנאי הקבלה ללימודים במכינה טכנולוגית הוא  11שנות לימוד .תכניות הלימוד
במכללות כוללות שילוב של התנסות מעשית ולימודים עיוניים .עם זאת ,ישנה ביקורת על כך שמעורבות
המעסיקים מהמגזר העסקי בלימודים אינה מיטבית ,וזו מורגשת בעיקר בפרויקט הגמר.
לפני נתוני מה"ט ,בשנת  2017למדו כ־  28,400תלמידים במגמות השכלה טכנולוגית ,מתוכם כ25,000-
במגמות הנדסאות ,כ 1,600-במגמות טכנאות ועוד כ 1,800-במכינה הטכנולוגית .מגמת הלימוד הכי "פופולרית"
היא מגמת ההנדסאות האזרחית (ניהול ובנייה) ,אשר כרבע מכלל התלמידים להנדסאות שייכים אליה .אחריה
ממוקמות שלוש מגמות פופולריות נוספות ,אדריכלות ועיצוב פנים ,הנדסאות חשמל ,והנדסאות תוכנה .שאר
מגמות ההנדסאות ,כמו הנדסאות רכב ,אזרחית ,תעשייה וניהול ,מכונות וכו' כוללות כמה מאות תלמידים מדי
מחזור לימודים .שיעורי הדפלום שונים מאוד בין המקצועות השונים ,כאשר בתחומי ההנדסה האזרחית
והרפואית הם עומדים סביב אזורי ה ,80%-70%ובשאר התחומים הם עומדים סביב אזורי ה.50%-60%-
תלמידים הלומדים במכללות הטכנולוגיות ,לפי תחום לימודים:2015-2017 ,
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בדוח שוק העבודה בישראל  2020של זרוע העבודה,

24

ישנה התייחסות נרחבת לתיאור בוגרי ההשכלה

הטכנולוגית ,כאשר מצבם של בוגרי ההשכלה הטכנולוגית של מחזור  2015-2016נבדר בעזרת סקר מקיף.

25

בין היתר ,נמצא כי מתוך מחזור המסיימים הנ"ל ,כ 91%-מהבוגרים היו מועסקים בשנת  ,2019וכ 66%-מהם
הועסקו בתחום אותו למדו .בשכר הממוצע של בוגרי המחזור עמד על כ 10,700-ש"ח ברוטו ,עלייה ריאלית של
 13.5%בשכר ,גבוהה יותר מהעלייה הריאלית של כלל המשק שעמדה על  .9.5%בקרב אלו שעבדו במקצוע
שאותו למדו ,השכר הגבוה ביותר היה שייך לבוגרי הנדסאות אזרחית ,הנדסאות תוכנה והנדסאות חשמל.
בהתאם למגמה זו ,במגמות אלו אכן נרשם גידול משמעותי במספר הלומדים בשנים האחרונות ,ומסתמן
שהביקוש לבוגרים מיתרגם לגידול במספר התלמידים.
נקודת התייחסות מעניינת נוספת הקשורה לשוני בין המקצועות במכללות הטכנולוגיות היא הפילוח המגזרי
והמגדרי של בוגרי המקצועות השונים .בהכללה ,ניתן לומר כי ההשכלה הטכנולוגית קיבלה שם של השכלה
"גברית" ,ואכן כ 70%-מבוגרי מה"ט הם גברים .עם זאת ,הנתונים משקפים כי ישנם מקצועות עם רוב נשי
מובהק ,כמו אדריכלות והנדסאות תוכנה .הרוב הנשי במגמת הנדסאות התוכנה מיוחס לשיעור הגדול של נשים
חרדיות הלומדות במסלולים בסמינרים ייעודיים למגזר זה ,אשר מהוות כ 36%-מבוגרות מגמת הנדסאות
התוכנה .לעומת זאת ,במגמות ההנדסה האזרחית והנדסת החשמל ,המגמות הרווחיות ביותר מבחינת שכר
במה"ט ,יש רוב מוחלט של  98%-95%גברים במחזור .במגמת הנדסאות רכב המצב אף יותר קיצוני וכ99%-
מבוגרי המגמה הם גברים ,וכ 45%-מהם הם בוגרים ערבים .בשנים האחרונות חלה קפיצה משמעותית במספר
הגברים החרדים הלומדים בהשכלה הטכנולוגית ,וממספרים זעומים של כ 30-בוגרים ב ,2014-2013עלה
מספרם פי  11לכ 340-בוגרים ב ,2015-2016כאשר  150מהם במגמת ההנדסה האזרחית.
פילוח מגמות מה"ט לפי אוכלוסיות בוגרים ,מגמות נבחרות:

26

 24שוק העבודה בישראל  , 2020תעסוקה בימי קורונה ופעילות זרוע העבודה ,משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 25השתלבותם של בוגרי לימודי הנדסאות בשוק העבודה :סקר בוגרי מה"ט ,יוני .2020
 26שוק העבודה בישראל  , 2020תעסוקה בימי קורונה ופעילות זרוע העבודה ,משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
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מאפייני ההכשרה המקצועית בישראל:
כאמור לעיל ,מערך ההכשרה המקצועית בישראל מסורבל מאוד ופועל תחת גופים שונים .בנובמבר ,2020
התבשרנו על הקמת מנהלת הכשרות מקצועיות במשרד האוצר שתפעל להחזרת  100אלף עובדים למעגל
התעסוקה בתקופת משבר הקורונה.
ההכשרות המקצועיות הן אמצעי חשוב עבור המשתתפים בהן לכניסה למעגל העבודה ולשיפור מצבם הכלכלי,
והן משמשות גם מנוע צמיחה משמעותי של המשק .בסקירה נתמקד בחלקן של ההכשרות המקצועיות
הטכנולוגיות מתוך כלל מערך ההכשרות המקצועיות בישראל.
על פי הנתונים לשנת 2018
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(תרשים) 64,700 ,תלמידים השתתפו בהכשרות מקצועיות 54,200 ,מהם

מבוגרים ,ומתוכם  40,000במימון עצמי.
קורסי הכשרה במסלולים מתוקצבים כוללים  4,100תלמידים במרכזי ההכשרה הממשלתיים ובמסגרת קורסים
בהפעלת הזכיינים :רשת עתיד ,רשת סכנין ,וקבלני משנה.
כמו כן ,מתקיימות הכשרות מתוקצבות בשיתוף מעסיקים בהיקף של כ 2,100-תלמידים ( :)2016סטארטר,
הכשרות פנים מפעליות ,וכיתה במפעל.
במסגרת בתי ספר פרטיים עסקיים קיימת אפשרות למימון חלקי באמצעות שוברים ,ובשנת 6,300 2018
תלמידים השתתפו בתכנית השוברים.
מספר התלמידים בגופי ההכשרה המקצועית והטכנולוגית ,נתוני משרד העבודה ,שירות התעסוקה ,משרד
החינוך ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וה OECD-לשנת :2018

28

על מנת להתמקד בחלקן של ההכשרות המקצועיות הטכנולוגיות מתוך כלל מערך ההכשרות המקצועיות
בישראל ,נתבונן בנתונים שפרסם משרד העבודה והרווחה במסגרת דין וחשבון לשנת ( 29 2019מוגש לפי חוק
חופש המידע):

 27מערך ההכשרות המקצועיות בישראל – חסמים ,כשלים ואתגרים בהשוואה בינלאומית ,צורים והמכון הישראלי לדמוקרטיה.7/2020 ,
 28מערך ההכשרות המקצועיות בישראל – חסמים ,כשלים ואתגרים בהשוואה בינלאומית ,צורים והמכון הישראלי לדמוקרטיה.7/2020 ,
 29דין וחשבון לשנת  ,2019משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.
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בשנת  2019למדו במסלולים בתקצוב המדינה  5,744תלמידים ב 373-קורסים .מתוכם 2,885 ,תלמידים
( ) 50%למדו בענפים טכנולוגיים (מחשבים ,מתכת/מכונות ,חשמל/אלקטרוניקה ,בנין)  ,שנלמדו ב198-
קורסים (.)53%



במסגרת תכניות הכשרות מקצועיות בשיתוף מעסיקים אשר מתמקדת בתחום ההכשרה הטכנולוגית
הוכשרו בשנת  : 2019בתכנית כיתה במפעל  343 -תלמידים ,בתכנית הכשרה פנים מפעלית (– )OJT
 280תלמידים ,ובתכנית הכשרה בחניכות (סטארטר) –  141תלמידים במסגרת  9קורסים .סה"כ בשנת
 2019הוכשרו  764תלמידים בשיתוף מעסיקים.



במסגרת תכנית שוברים אישיים בשנת  2019אושרו  6,699שוברים .תכנית השוברים מאפשרת לדורשי
עבודה מאוכלוסיות בעדיפות לאומית לקבל מימון חלקי להכשרה מקצועית  .זהו גידול משמעותי (פי )2
לכמות השוברים שאושרה בשנת  224,3 – 2015שוברים ,והמשך לגידול בשוברים לשנים .2014 – 2013

בבואנו לבחון את היקף השוברים שאושרו לענפים של הכשרות הטכנולוגיות נתבונן בנתונים שפרסם מכון
המחקר בכנסת בשנת  :302016פחות מ 20%-מהשוברים ניתנו לקורסים בתחומים הטכנולוגיים- 7% :
מחשבים - 4% ,חשמל 3% ,מתכת/מכונות.

בשנת  2019למדו במסגרת קורסים עסקיים במימון של התלמידים ובפיקוח של האגף להכשרה מקצועית 3,339
קורסים שבהם למדו  49,809תלמידים במימון עצמי .31מתוכם בתחום ההכשרה הטכנולוגית התקיימו 637
( )19%קורסים שבמסגרתם למדו  10,084תלמידים המהווים  20%מסך הלומדים בהכשרות במימון עצמי.
לסיכום ,בשנת  2019למדו במסגרת ההכשרות המקצועיות בישראל  55,553תלמידים מתוכם  12,969למדו
בתחומים טכנולוגיים ,המהווים כ 23%-מכלל הלומדים.

 30נתונים על הכשרה מקצועית שבאחריות המדינה לדורשי עבודה ,מרכז המחקר והמידע – כנסת ישראל 14 ,בנובמבר .2016
 31דין וחשבון לשנת  ,2019משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.
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השכלה ,הכשרה ותעסוקה:
הקשר בין השכלה והכשרה לתעסוקה מהווה נתון משמעותי בקביעת המדיניות של ההשקעה בפיתוח הון אנושי.
להלן פירוט המידע על הקשר בין תעסוקה להשכלה על פי רמות ההשכלה החל מלימודי תואר ראשון ,לימודים
לתואר הנדסאי ,וכלה בלימודי הכשרה מקצועית:
על פי נתוני הלמ"ס של סקר בנושא השכלה גבוהה ותעסוקה :תעסוקה שבע שנים לאחר התחלת לימודי תואר
ראשון ,32שפורסם ב 23-ביוני  ,2020ונעשה בתשע"ח ( )2017/18בקרב אלו שהחלו את לימודי התואר הראשון
במוסדות להשכלה גבוהה שבע שנים קודם לכן (תשע"א ,)2010/11 ,נמצאו הממצאים הבאים 9.4% :לא היו
מועסקים ( 90.6%מועסקים) .כשני שלישים ( )63.4%דיווחו שעבודתם קשורה במידה רבה או במידה רבה
מאוד ללימודי התואר הראשון.
על פי נתוני דו"ח של אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות בזרוע העבודה בנושא השתלבותם של בוגרי לימודי
הנדסאות בשוק העבודה .33הדו"ח סוקר את מצבם התעסוקתי העדכני (שנת  )2019של ההנדסאים שסיימו את
לימודיהם בשנים  .2015-2016נכון למחצית השנייה של שנת  ,2019שלוש-ארבע שנים לאחר סיום לימודיהם,
הבוגרים משולבים היטב בשוק העבודה .שיעור השתתפותם בכוח העבודה עומד על כ ,95%-ושיעור המובטלים
נמוך כ 4%-בלבד .רוב המוחלט של הבוגרים מועסקים במשרה מלאה וכ 66%-מהמועסקים דיווחו שהם
מועסקים בתחום שלמדו .נתונים אלה משמעותיים נוכח אוכלוסיית הבוגרים המגוונת שכוללת  15%גברים
ערבים ,ו 9%-נשים חרדיות .להלן טבלת נתוני השמה משווה ,ותרשים תמונת מצב כללית מסקר בוגרי מה"ט
שערכה חברת פארטו עבור מה"ט.

נתוני השמה להשכלה והכשרה
100.0%

90.6%

95%

80.0%

88%
66%

63%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
תואר 1

הנדסאי

אחוז המועסקים בתחום הלימודים

הכשרה מקצועית
אחוז המועסקים

 32הודעה לתקשורת" ,השכלה גבוהה ותעסוקה :תעסוקה שבע שנים לאחר התחלת לימודי התואר הראשון" ,למ"ס 23 ,ביוני .2020
" 33השתלבותם של בוגרי לימודי הנדסאות בשוק העבודה :סקר בוגרי מה"ט" ,חברת פארטו עבור מה"ט – אגף אסטרטגיה ותכנון
מדיניות בזרוע העבודה ,יוני .2020
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בעבודה מחקרית שערך הלמ"ס ,בנושא הכנסתם של בוגרי הקורסים בהכשרה מקצועית ,34ופורסמה בנובמבר
 2020עולים הנתונים הבאים :בשנת  33,110 ,2016תלמידים בקורסים להכשרה מקצועית למבוגרים סיימו את
לימודיהם והיו זכאים לתעודה 92% .מהבוגרים למדו במסלולים שאינם בתקצוב המדינה ,ו 8%-למדו במסלולים
מתוקצבים .בוגרי  2016למדו ב 19-ענפי הכשרה ,המרכזיים שבהם ענף התחבורה  ,22.1%ענף המינהל
 ,21.9%וטיפוח החן .20%
בקרב בוגרי ההכשרות לא מתוקצבות 84% ,היו מועסקים בשנת  ,2015לעומת  89%בשנת  – 2018עלייה של
 6%בשיעור המועסקים .בוגרי ההכשרות הלא מתוקצבות שיפרו את הכנסתם ב 33%-בממוצע אחר
ההשתתפות בקורס ההכשרה המקצועית.
בשנת  2016היו בסל הכל  2,637בוגרים במסלול מתוקצב במדינת ישראל .שיעור המועסקים בקרב בוגרי
ההכשרות המתוקצבות גדל מ 74%-בשנת  2015ל 88%-בשנת  .2018את העלייה ניתן לייחס לעובדה
שההכשרות המתוקצבות מיועדות בעיקר לאנשים שאינם עובדים .בוגרי הקורסים במסלול זה שיפרו את
הכנסתם החודשית הממוצעת ב.64%-
השינוי בעלייה בשיעור המועסקים ובגובה ההכנסה החודשית בקרב בוגרי המסלול המתוקצב גבוהה יותר.
בסקר של אגף אסטרטגיה בזרוע העבודה שפורסם ביולי  2018ובדק את נתוני תעסוקת בוגרי ההכשרה
מקצועית במסלול ערב בוגרי  352015 – 2014עולים הנתונים הבאים :במהלך השנים  2015 – 2014סיימו את
לימודיהם במסלול ערב כ 70,000-בוגרים ,שלמדו למעלה מ 100-קורסים ,שנפתחו ב 370-מוסדות לימוד בכל
רחבי הארץ .הסקר התמקד ב 25-הקורסים הגדולים והנבחרים שאותם סיימו  75%מבוגרי המסלול.
מהנתונים עולה שרק  9מהקורסים הגדולים מתמקדים בהכשרה מקצועית טכנולוגית ,ובמסגרתם למדו 4,729
תלמידים ( )9%מתוך  51,803תלמידים שלמדו ב 25-הקורסים הגדולים.
נתוני התעסוקה של בוגרי ההכשרה המקצועית הטכנולוגית הינה בשיעור גבוהה מאוד ביחס לממוצע המועסקים
מקרב בוגרי קורסי ההכשרה ( )82.7%וגם ביחס לממוצע העובדים במקצוע הנלמד ( .)38.5%חשמלאי מתח
גבוה –  98.2%עובדים בעבודה כלשהי מתוכם  62.5%במקצוע הנלמד ,בדיקת תוכנה  96.4% – QAעובדים
בעבודה כלשהי מתוכם  41.8%במקצוע הנלמד ,ניהול מחסן ממוחשב –  94.5%עובדים בעבודה כלשהי מתוכם
 47.3%במקצוע הנלמד.
השכר הממוצע הגבוה ביותר למשרה מלאה לעובדים במקצוע נמצא בקרב הקורסים חשמלאי מתח גבוה
( ,)₪ 12,500ובדיקות תוכנה .)₪ 12,320( QA

 34הכנסתם של בוגרי  2016בקורסים להכשרה ולהשתלמויות מקצועית למבוגרים ,הודעה לתקשורת למ"ס 10 ,בנובמבר .2020
 35נתוני תעסוקת בוגרי הכשרה מקצועית במסלולי ערב והשתלמויות כשלוש שנים מסיום הקורס ,בוגרי  25( 2015 – 2014קורסים
נבחרים) ,אלון פורת ורונית הריס ,אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מדיניות – משרד העבודה ,יולי .2018
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לסיכום ,אחוז ההשמה של תואר הנדסאי גבוהה יותר מההשמה של בעלי תואר ראשון אקדמאי ,כל זאת
במסגרת שוק חופשי ומשוכלל .המשמעות שהצרכים במשק להשכלה טכנולוגית מקצועית על תיכונית היא הגורם
המשמעותי להשמה הגבוהה ,וכפי שאין התניות ממשלתיות בכמות הלומדים והקורסים בהשכלה האקדמית
העודפת בישראל – אין להגביל ולהתנות את הקורסים בהשכלה המקצועית הטכנולוגית במעסיק בקצה.
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עתיד שוק התעסוקה המערבי
התפשטות נגיף הקורונה הובילה למשבר בריאותי ,כלכלי ואזרחי בעולם כולו .מדינות רבות נכנסו לגירעונות
עצומים ,הצמיחה העולמית נבלמה והאבטלה פושה בכל מדינות המערב .בחלק זה של המסמך ,נעסוק בהרחבה
בכל הקשור למשבר בשוק התעסוקה העולמי ,כאשר יינתן דגש על תחומים הקשורים לתעסוקה הטכנולוגית.
בנוסף ,חלק זה של המסמך יסקור כיצד השינויים שנוצרו עקב משבר הקורונה משתלבים עם מגמות קיימות
בשוק התעסוקה המערבי ,כאשר ההנחה המרכזית היא שהמשבר הנוכחי מהווה קטליזטור לשינויים אשר
"התבשלו על אש קטנה" לאורך זמן רב.
דיון מחקרי ער מתנהל בעשור האחרון ובפרט בימים אלו לגבי עתיד שוק התעסוקה העולמי .מרבית החוקרים
מתארים כי אנחנו בעיצומה של תקופה היסטורית שניתן לכנות אותה בתור "המהפכה הדיגיטלית" ,או
"המהפכה התעשייתית הרביעית" 36תקופה שבה פיתוחים טכנולוגיים משנים באופן רדיקלי את פריון העבודה
בתעשיות שונות .טענה זו מגובה בנתונים אמפיריים אשר מציגים תמונה של האצה משמעותית בקצב הפיתוחים
הטכנולוגיים 37.לעומתם ,יש מספר חוקרים אשר נמצאים בדעת מיעוט ,אשר סבורים שהצמיחה הצפויה במאה
ה 21-תהיה קטנה מזו של המאה ה ,20-ושהמהפכה הנוכחית תהיה פחות משמעותית ממהפכות טכנולוגיות
קודמות .בכל אופן ,שני הצדדים מסכימים כי השינויים הטכנולוגיים המתהווים ,ובראשם ההתפתחות
הטכנולוגית המשמעותית בתחומים כמו רובוטיקה ,אוטומציה ובינה חכמה ,ישנו לחלוטין את פניו של שוק
העבודה העולמי.
השינויים הטכנולוגיים אינם השינויים היחידים שצפויים לשנות את שוק העבודה העולמי .התפתחויות חברתיות
כמו האצת הגלובליזציה ושינויים דמוגרפיים פנים-מדינתיים כמו הגירה בין מדינות ,הזדקנות המדינות
המתפתחות והצערת המדינות המפותחות צפויים גם הם להשפיע על שוק העבודה העולמי 38.כמו כן ,אימוץ
של מדיניות סביבתית ירוקה יותר צפויה לגרום לקריסה ועלייה של תעשיות שלמות ,ולשינוי דראסטי בתחומים
כמו תחבורה ,ייצור ,אנרגיה ,בנייה וכו' .לכל אלו יש להוסיף את השינוי בתפיסת תפקיד המדינה והאחריות שלה
על הכלכלה ועל אזרחיה ,שצפויה להתעדכן גם היא בעקבות משבר הקורונה.
עד לפרוץ המשבר ,העשור האחרון היה עשור של שגשוג כלכלי לרוב מדינות המערב ,שהתאוששו לאיטם
מהמשבר הכלכלי הפיננסי של שנת  .2008לפי דוח " ,39"The future of work in Europeבין השנים  2003ל-
 2018מרבית המדינות האירופאיות חוו צמיחה כלכלית משמעותית הכוללת גידול של  10%בכוח העבודה.
צמיחה זו היוותה את תחילתה של מגמת שינוי שאנו נמצאים כעת בעיצומה – גידול משמעותי בהיקף
התעסוקה של עובדים בעלי כישורים גבוהים לעומת ירידה בהיקף התעסוקה של עובדים בעלי כישורים
נמוכים .משבר הקורונה ,שתקף את העולם בשנת  ,2020פגע בצמיחה הכלכלית של כלל המדינות ,אך במידה
רבה ניתן לומר שהוא גם זירז את מגמות התעסוקה הקיימות.

40

36

The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, WEF.
Structural Transformation in the OECD: Digitalisation, Deindustrialisation and the Future of Work, OECD.
38
Work for a brighter future – Global Commission on the Future of Work, ILO.
39 The Future of Work in Europe, McKinsey and Company.
40
Looking beyond the horizon, Preparing today’s supply chains to thrive in uncertainty, Deloitte Insights.v
37
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קשה לאמוד את ההשפעה הכלכלית של משבר הקורונה המתהווה ,מפני שמסמך זה נכתב ב"עין הסערה"
( ,) 2021ומרבית המדינות עדיין חוות את המשבר בשיא עוצמתו .כמו כן ,לא ניתן להשיג נתונים חד משמעיים
על היקף האבטלה במדינות השונות ,מפני שבכל רגע הנתונים משתנים לחלוטין לפי גלי התחלואה והסגרים.
אף על פי כן ,כן ניתן לדון במספר מגמות מרכזיות בשוק התעסוקה המערבי המפותח .המגמה הבולטת ביותר
והמדוברת ביותר היא העבודה מהבית ,שצפויה להישאר איתנו גם לאחר הפיכתה של מחלת הקורונה
ממשבר ,לשגרת חיים בצלה ,עם התחסנות חלקים נרחבים מהאנושות .בסקר שנערך בארה"ב נמצא שכ-
 62%מהמנהלים סבורים שהם ימשיכו לאפשר לעובדיהם לעבוד מהבית גם לאחר תום המשבר 41.לפי דוח של
ה OECD-שיצא בספטמבר  ,2020נמצא שמתן אפשרות של עבודה מהבית משפרת את פריון העבודה ואת ה-
 Well Beingשל העובדים.

42

כמובן שישנם סקטורים שלמים שיכולים לעבוד מהבית ,כמו הסקטור הטכנולוגי

והעסקי ,לעומת סקטורים אחרים שהדבר אינו רלוונטי עבורם .מגמה זו מתכתבת באופן ישיר עם מגמה נוספת
שנוצרה בעקבות משבר הקורונה – פגיעה לא שוויונית בסקטורי התעסוקה השונים ,כאשר הסקטורים
הטכנולוגיים כמעט ולא נפגעו לעומת סקטורים שנפגעו קשה כמו תיירות ,מסעדנות ,תעופה וכו' .שתי המגמות
הנ"ל משקפות את חשיבות עמידותו של הסקטור הטכנולוגי בימינו אנו ,אך הן מעידות במידה רבה גם על העתיד
הצפוי ועל מרכזיותו של הסקטור הטכנולוגי בכלכלה .בתרשים המצורף ,הלקוח ממחקר שפורסם ביוני 2020
על ידי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר ,ניתן לראות שעובדים אשר שייכים לסקטור המדעי והטכנולוגי
נפגעו באופן הכי פחות חמור מהמשבר.

שיעור המושבתים מקרב המועסקים לפי תחום לימוד

ומגדר43:

Ozimek, A. (2020), The Future of Remote Work, Upwork.

41
42

Productivity gains from teleworking in the post COVID-19 era : How can public policies make it happen?, OECD Policy
Responses to Coronavirus COVID-19.
מאפייני העובדים המושבתים יוני  ,2020אגף הכלכלן הראשי משרד האוצר43.
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עמידותם הגבוהה של המקצועות המדעיים והטכנולוגיים מתכתבת באופן מובהק עם התחזיות בנוגע לשוק
התעסוקה העתידי .דו"ח ""The future of work in Europe

44

שפורסם ביוני  2020על ידי חברת הייעוץ

האסטרטגי המובילה מקינזי ,ודו"ח " "Future of Jobsשפורסם ב 2016-על ידי הפורום הכלכלי העולמי
(דאבוס) ,מתייחסים לצמיחה הפוטנציאלית של סקטורים שונים בשוק העבודה האירופי .לפי הדוחות ,התחומים
שצפויים לצמוח באופן המשמעותי ביותר הם תחומי ה:STEM-

45

מדעים ,טכנולוגיה ,הנדסה ומתמטיקה.

תחומים נוספים שצפויים לצמוח הם תחומי השירותים והעסקים ,הרפואה ,הניהול ,החינוך וההכשרות
המקצועיות ותחומי האמנות והעיצוב .חשוב לציין שגם בתחומים אלו ישנן נגיעות טכנולוגיות משמעותיות .לצורך
העניין ,התחום הרפואי כולל בתוכו גם טכנאי מכשור רפואי ,ההכשרות המקצועיות יכללו הכשרות טכנולוגיות,
ותחום האמנות והעיצוב כולל ברובו מעצבי  UXו.UI-
פוטנציאל צמיחה בענפים מקצועיים שונים באירופה ,2018-2030 ,מס' עובדים במיליונים:

הצד השני של התרשים מציג את שלל המקצועות שצפויים להצטמצם בשנים הקרובות .הסיבה המרכזית
לצמצום בכוח האדם במקצועות אלו היא מגמת הטמעת האוטומציה והבינה החכמה ( )AIבתעשיות השונות
אשר צפויה לטלטל את שוק העבודה העולמי .מחקר מוקדם של מקינזי העריך שעם הטכנולוגיה הקיימת כיום,
ניתן לבצע אוטומציה שתחליף  50%מכלל העבודות הקיימות בעולם כרגע ,ומחקר נוסף של הפורום הכלכלי
העולמי מתאר שכ 50%-מהחברות סבורות שאוטומציה תוביל לצמצום בכוח האדם שלהן.

46

מימוש פוטנציאל

זה תלוי במידה רבה בנכונות של הסקטורים השונים לאמץ את הטכנולוגיות הללו ,ובשינויים ניהוליים ורגולטוריים
נלווים .מקינזי מעריכים שבתרחיש הסביר כ 22-מיליון מקומות עבודה יאבדו באירופה עד  2030בעקבות
תהליכי אוטומציה ,ומספרים אלו עלולים אף לגדול בעקבות משבר הקורונה .במקרה של אירופה ,אשר
סובלת מאוכלוסייה מצטמצמת ומזדקנת ,אובדן של  22מיליון מקומות עבודה הוא לאו דווקא נתון שלילי – אך
מדינות עם אחוז ילודה גב וה ,כמו מדינת ישראל ,עלולות להיפגע מכך באופן משמעותי .על אף האמור ,חשוב

The Future of Work in Europe, McKinsey and Company
Science, technology, engineering, and mathematics
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לציין שהניתוח לא שולל את האפשרות שהאוטומציה תייצר עבודות חדשות ,אלא מצביע על כך שגם במקרה
זה תידרש התערבות ממשלתית שתעודד השתלבות מחודשת של עובדים בשוק התעסוקה.
המחקרים השונים מתארים כי המקצועות שצפויים להיפגע באופן המשמעותי ביותר מהאוטומציה בטווח
הארוך הם גם המקצועות שנפגעו באופן הכי קשה ממגפת הקורונה בטווח הקצר .מקצועות אלו כוללים
בעיקר עובדים בעלי כישורים נמוכים ,כמו עובדי משרד ,עובדי בניין ,נציגי שירות לקוחות ,עובדי ייצור ,עובדים
בת חום האירוח וההסעדה וכו' .אובדן העבודות הנ"ל עלול להוביל עובדים רבים לעבור הסבות מקצועיות .כמו
כן ,הפגיעה בעבודות אלו ,שרובן שייכות לעובדים ממעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים ,צפויה להגדיל את אי-
השוויון הכלכלי בין עובדים בעלי כישורים גבוהים לבין עובדים בעלי כישורים נמוכים.
משרות באירופה אשר נמצאות בסיכון גבוה להיפגע בעקבות שילוב של משבר הקורונה ואוטומציה ,באלפים:

דגש נוסף שעולה מהסקירה של מקינזי ,שנדון בו בהרחבה ,הוא על מושגים שנכנסו לשיח התעסוקתי בשנים
האחרונות ,מושגים כמו " "Retrainingו ."Life Long Learning"-מושגים אלו ,שמתארים קונספט של רכישת
כלים מתמשכת והכשרה מקצועית מחודשת ,חותרים תחת התפיסה של הכשרה אקדמית כפי שאנחנו מכירים
אותה .מושגים אלו נהיו רלוונטיים מפני שגם אם חלק מהמקצועות הקיימים אינם צפויים להיעלם ,הם צפויים
להשתנות באופן משמעותי .לצורך העניין ,ממחקר שנערך בקרב מנהלים על ידי הפורום הכלכלי העולמי בשנת
 2020נמצא שיותר מחצי מהעובדים יידרשו לבצע הכשרה מחודשת או שדרוג של יכולותיהם הנוכחיות 47.דהיינו
שמקצועות קיימים יצריכו כלים מקצועיים חדישים שלאו דווקא כלולים בסט הכלים המקצועי הנוכחי .לדוגמה,

Preparing for the Future of Work, World Economic Forum
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47

הדוח מתאר כי מקצועות אשר דורשים כישורים טכניים יצמחו בכלל התעשיות ,זאת בנוסף למקצועות אשר
דורשים כישורים בינאישיים גבוהים .כמו כן ,בדוח אחר של מקינזי,

48

מתואר כי הכישורים אשר צפויים להיות

הכי נדרשים בשנת  2030הם בתחום ניתוח המידע ( ,)Data Analysisמחשוב ( ,)ITטכנולוגיית תקשורת,
עיצוב דיגיטלי ומו"פ .העובדים במקצועות אלו גם ייאלצו לרכוש כל הזמן כלים וכישורים חדשים בכדי להישאר
רלוונטיים בתעשייה משתנה ומתפתחת.
הדוח מתאר כיצד מגמות התעסוקה בחמש תעשיות שונות הולכות להשתנות בעקבות הטמעת טכנולוגיות של
אוטומציה ובינה חכמה:


בנקאות וביטוח :חברות הפיננסים מהוות את חוד החנית בכל הקשור לדיגיטציה ואימוץ טכנולוגיות
כמו בינה חכמה .ההערכה היא שבשנת  2030יהיו פחות עובדים אשר יהיו מועסקים בתפקידים
פקידותיים ושירותיים אשר דורשים כישורים בסיסיים בתחום החשבונאות ,האדמיניסטרציה וכו' .מהצד
השני ,ישנו צפי לביקוש מוגבר לעובדים עם ידע טכנולוגי בתחום הדאטה ,התוכנה והחומרה ,יחד
עם עלייה בביקוש לעובדים בתחום שירות הלקוחות.



אנרגיה ומחצבים :הטמעת יכולות בינה חכמה ואוטומציה בחברות אשר עוסקות בתחום האנרגיה
והמחצבים מאפשרת להן להגיע למחצבים חדשים ולבצע אופטימיזציה לתהליכים ובכך להגביר את
התפוקה .הצפי הוא שמשרות טכנולוגיות פיזיות ומשרות פקידותיות אשר דורשות השכלה בסיסית
בלבד ייעלמו ,ובמקומם ייכנסו עובדים עם הכשרה טכנולוגית דיגיטלית אינטנסיבית יותר.



בריאות :הזדקנות האוכלוסייה תוביל לגידול במספר צרכני שירותי הבריאות ,ותוביל לעלייה בביקוש
למקצועות טיפוליים בתחום הסיעוד ,העבודה הסוציאלית וכו' .כמו כן ,צפויה גם עלייה בביקוש
לעובדים בתחומי המחשוב ,עובדים בעלי יכולות דיגיטליות בסיסיות ,יזמים ,ועובדים בעלי כישורים
מגוונים .יחד עם זאת ,הביקוש למקצועות כמו מזכירות רפואיות יירד ומקצועות טכנולוגיים בסיסיים
מאוד (בדיקת סטטוסים רפואיים במכשור רפואי) צפוי לרדת.



תעשייה וייצור :תחום הייצור התעשייתי צפוי לעבור תהליכים משבשים ( )Disruptionמשמעותיים
בעשור הקרוב .הביקוש לעובדי ייצור בעלי כישורים בסיסיים צפוי לרדת בתעשייה זו בשיעור כפול
מאשר הירידה בביקוש שצפויה להם בתחומים אחרים .במקביל ,הביקושים לעובדים בתחומי
ההנדסה ,שירותי מחשוב ודיגיטל בסיסיים ומתקדמים ,הנהלה ומכירות צפויים לגדול.



מסחר קמעונאי :תחום זה ,שנמצא כבר בעיצומו של שינוי עמוק ,צפוי להשתנות עוד יותר עקב
התגברות השימוש בטכנולוגיות אוטומציה ובינה חכמה .קופאים יהפכו למיותרים עקב שימוש בקופות
לשירות עצמי ,רובוטים יעסקו בעבודות מחסניות ,בינה חכמה תאפשר תמחור חכם על בסיס ביקושים
וסנסורים יאתרו היכן יש לחדש מלאי .כתוצאה מכך ,הביקוש לנהגים ,עובדי אריזה ומחסן ,קופאים
ועובדים פיזיים אחרים יצנח משמעותית .הביקוש לעובדים עם יכולות בינאישיות גבוהות ,יחד עם
עובדים בעלי כישורים טכנולוגיים בתחום המחשוב ,הדיגיטל ,הדאטה והתכנות יגדל.

Skill shift: Automation and the future of the workforce, McKinsey and Company.
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השינויים ביכולות אשר יידרשו מעובדים ישפיעו באופן ישיר על צורת ההעסקה של עובדים רבים בחברות ,כאשר

ההנחה היא שחברות רבות יעדיפו להכשיר מחדש את עובדיהם לתפקידים חדשים (,)Retraining
ולחילופין לדאוג לכך שהעובדים עדיין כשירים למשימותיהם בעזרת לימוד מתמשך ( .)LLLתחזית זו
מתארת שארגונים אג'יליים שיידעו להתאים את עצמם למציאות החדשה ישגשגו ,וארגונים אשר ייקפאו במקום
ייעלמו מקדמת הבמה .קיימים שני מודלים בולטים ליישום של  LLLו ;Retraining-הראשון הוא המודל הפנימי
( )In-Houseאשר מתייחס לחברות שיכשירו את עובדיהן בעצמם ,בתהליך פנים ארגוני .מודל זה יהיה רלוונטי
רק לחברות גדולות אשר יכולות להכיל בתוכן מחלקות שלמות שיעסקו בהכשרות עובדים .המודל השני ,החיצוני,
מתייחס לשיתופי פעולה בין חברות לבין מוסדות חינוך והכשרה אשר יעניקו לעובדיהם את הכישורים הנחוצים.
כלכלות אשר לא יצליחו לייצר מנגנוני הכשרה מחדש באופן אורגני בשוק החופשי ייאלצו להסתמך יותר
ויותר על הכשרות במימון ויישום ציבורי.

נכון לעכשיו ,המוסדות החינוכיים אינם נמצאים במקום רלוונטי דיו בכל הקשור להכשרות  Retrainingו-
 LLLלחברות עסקיות .בסקרי מנהלים שנערכו ע"י מקינזי והפורום הכלכלי העולמי ,רק בין  25%ל37%-
מהמשיבים השיבו שזה חשוב ליצור שותפויות עם מוסדות חינוך לטובת הכשרות ,לעומת  65%-47%שמתכננים
לבצע את ההכשרות באופן פנימי בלבד .ההנחה היא שחברות לא ייראו את מוסדות החינוך כרלוונטיים להכשרות
מקצועיות אם האחרונים לא ירימו את הכפפה וייצרו תכניות מתאימות .כאמור ,שיתוף פעולה בין מוסדות
אקדמיים לחברות הינו רלוונטי למרבית החברות שהן אינן תאגידי ענק .במקרה ומוסדות החינוך לא יספקו היצע
מתאים לביקוש להכשרות עובדים ,חלל זה עלול להתמלא על ידי גופים פרטיים וייתכן שאף על ידי מלכ"רים או
שיתופי פעולה בין חברות פרטיות לארגוני עובדים (המודל השוודי) .בכל מקרה ,הדוח של מקינזי מצביע על כך
שבמקרים רבים תידרש התערבות ממשלתית שתקדם את נושא ההכשרות מחדש ,ומציג את גרמניה בתור
מדינה שעברה ממדיניות פאסיבית למדיניות אקטיבית בנושא ההכשרות התעסוקתיות 49.בתרשים המוצג ניתן
לראות כיצד מנהלים בחברות שונות מתכוונים להתמודד עם הצורך בכישורים חדשים אצל עובדים:

Skill shift: Automation and the future of the workforce, McKinsey and Company.
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49

אס טרטגיות התמודדות עם אתגרי כוח העבודה העתידי בכלל התעשיות ,שיעור המנהלים שענו כי יינקטו
באסטרטגיה מסוימת:

50

התרשים המוצג מתאר מציאות מורכבת אך מציג גם שלל הזדמנויות שלאו דווקא מדברים עליהם בהרחבה בכל
הקשור להתמודדות עם השוק העבודה העולמי .לדוגמה 25% ,מהמנהלים ענו כי הם ישקיעו יותר בחיפוש
אחר מועמדות לתפקידים ו 12%-מהמנהלים ענו כי הם ישקיעו יותר בגיוס מועמדים מאוכלוסיות מיעוט.
שתי הסוגיות הנ"ל רלוונטיות מאוד גם במקרה הישראלי ,אך אלו דורשות מדיניות ממשלתית ואווירה ציבורית
שתאפשר את כניסתן של אוכלוסיות אלו לתפקידים שונים .פתרון נוסף שמוצג כולל היעזרות בכוח אדם זר ,בין
אם מדובר במהגרים ובין אם מדובר במיקור חוץ של שירותים לחו"ל .המשמעות הכלכלית-חברתית של פתרון
מסוג זה היא ייצוא בפועל של משרות מקומיות למדינות מתפתחות ,כמו מדינות מזרח אירופה או אסיה.

51

אפשרות גיוס נוספת ,שממוקמת בתחתית בתרשים ,מתארת שחברות יוכלו לאמץ מודל תעסוקתי נוסף אשר
נמצא כבר בשלבי יישום במדינות רבות ,ביניהן ישראל .המודל התעסוקתי המדובר נקרא  ,Contractingוהוא
מתייחס לגיוס זמני של עובדים חיצוניים ,בין אם מדובר בעובדי חברות כוח אדם ,פרילאנסרים ועובדים
זמניים .עובדים אלו ישמשו בעיקר לפרויקטים נקודתיים ,כמו שדרוג תשתיות וכו' .מודל הבוטקאמפ הישראלי
עובד בצורה דומה ,כאשר עובדים אשר עוברים הכשרות טכנולוגיות מתבקשים לעבוד בחברות שונות למשך
תקופה מסוימת מטעם החברה שמפעילה את הבוטקאמפ כחלק מהכשרתם.

The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, WEF.
 20 51אלף משרות היי-טק אבדו :קטר הצמיחה של ישראל נודד לחו"ל.The Marker ,
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השוואת המד י ניות הממשלתית – השכלה וכשרה טכנולוגית

מע רכות חינוך והכשרה מקצועיות אינן בלעדיות לישראל ,ואלו קיימות במרבית מדינות העולם .המדינות
שמובילות את תחום החינוך המקצועי וההכשרות המקצועיות הן מדינות אירופה ,כאשר מדינות אירופה
העשירות (מדינות בהן ההכנסה לנפש גבוהה מחציון המדינות המפותחות)

52

מתאפיינות במערכת חינוך

טכנולוגית מתקדמת בניהול המדינה .בחלק זה של המחקר נתאר את המדיניות הממשלתית בכל הקשור
להשכלה והכשרה טכנולוגית בגרמניה ובאנגליה .כמו כן ,נציג בקצרה מספר מערכות הכשרה והשכלה
טכנולוגיות אלטרנטיביות.
אחד הנושאים שיעלו בסקירה זו הוא נושא האקרדיטציה .באקרדיטציה (הדרגה) הכוונה היא למדיניות מסודרת
של חלוקה לרמות שונות של הכשרה מקצועית שמבוססות זו על זו .מדיניות אקרדיטציה לאומית נקראת NQF
(.)National Qualification Frameworks

53

מערכות האקרדיטציה הלאומיות מתכתבות לרוב עם מערכת

האקרדיטציה של האיחוד האירופי .)European Qualification Frameworks( EQF

54

במערכת ה EQF-יש

שמונה שלבים שונים של דרגות השכלה ,שנבנות זו על זו ,מתוך מחשבה שניתן להתקדם מדרגה אחת לזו
שמעליה .לדוגמה ,בהשוואה ישראלית ,הדרגה הראשונה מתייחסת לאנשים בעלי השכלה של חטיבת ביניים
בלבד ,הדרגה השישית מתייחסת לבעלי תואר ראשון אקדמי והדרגה השמינית והאחרונה מתייחסת
לדוקטורנטים ופרופסורים .דרגות  2-5של ה EQF-הן אלו שלרוב רלוונטיות לחינוך הטכנולוגי ,כאשר בדרגות
אלו קיים שוני משמעותי בין מדינות שונות ,בהתאם להכשרות וההסמכות הקיימות במדינה .למרות האמור ,ישנן
מדינות (כמו גרמניה שנדון בה בהרחבה) שקיימות בהן הכשרות טכנולוגיות שרלוונטיות גם לדרגות .6-7
דרגות הידע במסגרת האקרדיטציה האירופית (:)EQF
דרגה:
8
7

ידע:

ידע מתקדם ביותר בחזית תחום עבודה או לימודים ובממשק בין תחומים שונים
ידע ומומחיות ברמה גבוהה ,שחלק ממנו בחזית תחום העבודה ולימודים כבסיס לחשיבה
מקורית ו/או מחקר ,ידע ברמה שמאפשרת הבנה של סוגיות בממשק בין תחומים שונים

6

ידע מתקדם של תחום עבודה או לימודים שמעורבים בו הבנה ביקורתית של תיאוריות ועקרונות

5

ידע רחב ומומחיות שמבוססים על עובדות ותיאוריה בתחום לימודי או עבודה

4

ידע מבוסס על עובדות ותיאוריה בהקשר רחב יותר בתחום עבודה או לימודים

3

ידע על עובדות ,עקרונות ,תהליכים או תפיסות כלליות בתחום עבודה או לימודים

2

ידע בסיסי מבוסס על עובדות בתחום עבודה או לימודים

1

ידע כללי בסיסי

 52מערך ההכשרות המקצועיות בישראל – חסמים ,כשלים ואתגרים בהשוואה בינלאומית ,צורים והמכון הישראלי לדמוקרטיה.
 53הכשרה מקצועית ואקרדיטציה :אנגליה ,שווייץ וגרמניה ,מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל.
The European Qualifications Framework (EQF) 54
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אנגליה

מערכת ההשכלה הטכנולוגית בבריטניה ( )TVETעברה רפורמה משמעותית לאחרונה ,בשנים .2015-2018
הרפורמה נועדה להניח יסודות למערך הכשרה שיגדיל את היקף ההכשרות המקצועיות כדי לתת מענה משקי
לתעשייה היצרנית באנגליה 55.הייחודיות המרכזית של מערכת ההשכלה הטכנולוגית והמקצועית האנגלית היא
שהממשלה אינה קובע ת ומאשרת את ההכשרות אלא המעסיקים וגופי החינוך .דבר זה מוביל לכך שמערכת
האקרדיטציה האנגלית אינה מוסדרת במכוון ,וכל מוסד חינוכי מתייחס לכל הסמכה כראות עיניו .נושא ההכשרות
הטכנולוגיות באנגליה בפרט ובממלכה המאוחדת בפרט עולה לכותרות מדי פעם ,אם בהקשר של מחסור
בתקצוב

56

ואם בהקשר של פתרון אפשרי למשבר התעסוקתי שנוצר בעקבות הקורונה.

57

חשוב לציין ,שמספר רב של ארגונים ,גופים ומוסדות רגולטוריים שונים מעורבים בהשכלה הטכנולוגית
באנגליה 58.אף על פי כן ,האחריות המיניסטריאלית על ההכשרה המקצועית מחולקת בין משרד החינוך למשרד
הכלכלה האנגליים .הגוף הממשלתי שמממן את מרבית ההכשרות הטכנולוגיות והעיונית ,ותומך בבנייה
ובתוכניות שימור ילדים בבית הספר והמכללות ,הוא ה .)Education Funding Agency( EFA-גוף זה פועל
במקביל ל ,)Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills( OFSTED-גוף

רגולטורי אשר מופקד על הפיקוח בבתי הספר והמכללות .לשני אלו יש להוסיף את הSkills Funding ( SFA-
 )Agencyאשר פועל לקדם ולבסס את מערך החינוך וההכשרה למבוגרים.
לגופים הרגולטוריים הממשלתיים יש להוסיף גופים אחרים אשר מעורבים באופן אינטנסיבי במדיניות הממשלה
בכל הקשור להשכלה הטכנולוגית )The UK Commission for Employment and Skills( UKCES .הוא
גוף שיתופי המאגד מעסיקים ,איגודים מקצועיים ונציגי מגזר ציבורי שפועלים למען השקעה נרחבת יותר
במיומנויות ובכישורים מקצועיים בכדי לסייע לכלכלה המדינה כולה ולא רק לארגונים ספציפיים .גוף משמעותי
נוסף הוא קואליציית ה ,)National Skills Academies( NSAs-קואליציית ארגונים של מעסיקים שמפתחים
תשתיות ומשאביו למידה כדי לספק מומחים לענפים בתעשייה .הקואליציה שואפת לפתח ולהפעיל תכניות
מעודכנות שיתאימו לשוק העבודה בעשור השלישי של המאה ה .21-בכל הקשור למימון ,חלק משמעותי
מההכשרות בבתי הספר המקצועיים והמכללות ממומן על ידי הממשלה ,אך חלקם של המעסיקים במימון זה
הולך וגדל .בשנת  2017נכנס לתוקף היטל התמחות שמחייב מעסיקים גדולים לתרום לקרן להכשרת חניכים
המסייעת במימון הכשרות עובדים.

 55מערך ההכשרות המקצועיות בישראל – חסמים ,כשלים ואתגרים בהשוואה בינלאומית ,צורים והמכון הישראלי לדמוקרטיה.
Popularity of vocational training in UK not reflected in funding, FE 56
Will UK skills crisis be fixed by vocational education plan? Financial Times 57
 58הכשרה מקצועית ואקרדיטציה :אנגליה ,שווייץ וגרמניה ,מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל.
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הממשקים הרגולטוריים שמרכיבים את מערכת ההכשרה המקצועית ( )TVETבאנגליה:

59

חינוך החובה באנגליה נמשך מגיל  5עד גיל  ,16ובגיל  16התלמידים נבחנים במקצועות שונים במבחני ה-
 .)General Certificate of Secondary Education( GCSEתוצאות המבחנים ,יחד עם החלטותיו העצמאיות
של התלמי ד עצמו ,קובעות אם הוא ימשיך ללימודים עיוניים או מקצועיים (בדומה למערכת הנהוגה בישראל).
חלק ניכר מההכשרות המקצועיות באנגליה מתרחשות במכללות להשכלה גבוהה ,אשר ניתן להתחיל בלימודים
שם מגיל  16ומעלה .הלומדים במכללות אלו יכולים ללמוד בהן תכניות מלאות ,תכניות חלקיות או תכניות
המשלבות התמחות .מלבד המכללות הציבוריות ,ישנן גם ספקי הכשרה עצמאיים וארגוני הכשרה .בסך הכל,
פועלים באנגליה כ 878,3-ארגונים (נתוני  )2016שזכאים להעניק חינוך והכשרה מקצועית במסגרת התקציב
להכשרת מבוגרים.
סוג נוסף של מכללות טכנולוגיות שקיים באנגליה הוא מכללות מקצועיות טכנולוגיות ( .)UTCמכללות אלו
מכשירות בני נוער בגילאי  14-19ופועלות בשיתוף פעולה עם מכללות להשכלה גבוהה ,אוניברסיטאות ובתי

עסק ,כדי להתאים את תכניות הלימוד לצרכים המקומיים בו הן פועלות .במסגרת הלימוד במכללות הUTC-
כלולה גם עבודה במקצוע אותו לומדים ומלמדים בהם גם לימודי ליבה .בשנים האחרונות החלו להיפתח באנגליה
מוסדות חינוך קטנים ,Studio Schools ,אשר מציעים התמחות מקצועית ,התמחות כללית ולימודים בפרויקטים
של ארגונים ומקומות עבודה ספציפיים .סוג נוסף של מכללות באנגליה הן המכללות הלאומיות ,פרויקט שמימונו
על ידי הממשלה והמעסיקים אושר ב .2016במסדרת פרויקט המכללות הלאומיות ,מוקמות באנגליה חמש
מכללות לאומיות שעיסוקן העיקרי הוא הכשרות טכניות בתחומים כמו מיומנויות דיגיטליות ,רכבות מהירות,
גרעין ,יצירה ותרבות ,נפט וגז יבשתיים .מפני שבאנגליה הדרישות אמורות להגיע "מלמטה" ,דהיינו
מהמעסיקים ,אז אין מדיניות ממשלתית אשר מצביעה באופן ברור וחד משמעי על תחומי הכשרה טכנולוגיים
שיש להשקיע בהם.
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רציונל ההכשרה האנגלי – יחסי גומלין בין החניך ,תעסוקה ולימודי המשך אפשריים:

60

מוסדות ההכשרה שצוינו עד כה עסקו בחינוך והכשרה של צעירים ,אך באנגליה פועלות גם מסגרות שמטרתן

הכשרה והקניית כלים למבוגרים .פיתוח מיומנויות של  LLLנמצאת באחריות משרד החינוך .תוכנית Fixing
 the Foundationsשאושרה בשנת  2015על ידי ממשלת אנגליה מדגישה את הצורך בכוח עבודה מיומן לצורך
הגדלת הפריון .אחת מא ותן מסגרות היא "מסגרת הלימודים בקהילה" שעוסקת בלימודי בלתי פורמליים
למבוגרים לא מוסמכים .מסגרת הלימודים משתנה ,והיא יכולה להתקיים במשך סוף שבוע אחד ,מספר ימים
מרוכזים ,או לחילופין מספר שבועות ואף שנה .מסגרת הלימודים בקהילה משתפת פעולה בין גורמים
ממשלתיים ,שירותים מקומיים ,יזמים ,עסקים ומלכ"רים .לרוב ,מסגרות אלו ממומנות על ידי המעסיקים .ארגון
נוסף שעוסק בהכשרות מבוגרים הוא הקרן לצמיחה וחדשנות ,אשר עוזרת לבתי עסק לפתח מיומנויות חדשות
בקרב עובדיהם ( .)Retrainingהגוף המממן של הכשרות אלו הוא ה ,SFA-הקרן הממשלתית למימון מיומנויות.
ספקים אשר מעוניינים לקבל מימון לטובת הכשרות נדרשים לפתח אסטרטגיה פיננסית שתמקסם את ערך
המימון הציבורי באמצעות חסויות ,פעילות התנדבותית ,גיוס משאבים ,ועוד .כמו כן ,ישנם איגודים מקצועיים
אשר מסייעים גם הם בהכשרת עובדים באמצעות ה.SFA-
עובדים אשר עובדים בחברות שיש בהן מעל  250עובדים יכולים לבצע הכשרות של  LLLאו  Retrainingמפני
שיש להם זכות חוקית לבקש זמן ללמידה ואימון כישורים שקשורים לעבודתם .העובדים רשאים לבצע את
ההכשרה במגוון דרכים ,אם זה בלמידה פיזית או מקוונת ובארגונים פורמליים ובלתי פורמליים .בכדי לתמוך
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בעסקים אשר מעוניינים להכשיר את עובדיהם ,קמה קרן לימודים של ההתאחדות המקצועית האנגלית ,אשר
מממנת את פיתוח יכולתם של האיגודים המקצועיים לשתף פעולה עם עובדים ,מעסיקים וספקי לימודים כדי
לעודד למידה במקום העבודה .תמיכה נוספת היא מענק חניכות מטעם הממשלה אשר מספק למעסיקים של
פחות מ 1000-עובדים סיוע כספי כדי להעסיק צעירים בחונכויות רשמיות .משנת  ,2015מענק זה התמקד
בסיוע לעסקים קטנים (פחות מ 50-עובדים) אשר יקלטו חניכים להכשרות .סיוע נוסף הוא "התוכנית להכשרת
מיומנויות" אשר עוזרת למעסיק לפתח תכניות חינוך והכשרה מקצועיות שמתאימות לצורכי התעשייה .שינוי
רגולטורי חדש יחסית ,משנת  ,2017העביר את האחריות על תקציב ההכשרות למבוגרים לרשויות האזוריות,
וזאת על מנת לאפשר לספקי החינוך וההכשרות המקצועיות שימוש גמיש וחופשי יותר בתקציבים על פי הצרכים
המקומיים.
באנגלי ה אין מדיניות אחידה בכל הנוגע לאישור פורמלי של הסמכת עובדים ,וזאת בגלל שכל מוסד לימודים
שומר לעצמו את הזכות לקבוע את מדיניות הקבלה ללימודים שלו .לכן ,המעבר ממסגרת הכשרה בלתי פורמלית
למוסדות להשכלה גבוהה אינו פשוט אך אפשרי .הסוכנות להבטחת איכות ההכשרה מציעה רגולציה עצמית
המבוססת על המעסיקים ,שירות זה מחבר בין תלמידים למוסדות להשכלה גבוהה ומוודא שהאיכות והרמה של
ההכשרה טובות ,ובמקרים מסוימים גם מתאים את ההכשרה לתקני הסמכה לאומיים (לצורך העניין סטנדרט
ה .)EQF-התנהלות זו מקדמת הכרה וולונטרית בהכשרות לא־פורמליות ומסייעת במעבר מהן לתוכניות
פורמליות ,ומרבית הארגונים מעוניינים ב"גושפנקא" הרשמית מטעמי יוקרה ופרגמטיות .ארגוני הכשרה

שמספקים הכשרה בלתי פורמלית רשאים להירשם במועצת ההסמכה הבריטית וזוכים בתקן Investors - IiP
 ,in Peopleתקן לאומי מוכר שמעודד ארגונים להשקיע בהכשרה.
בכדי להבין מה הם הצרכים הרלוונטיים מבחינת הכשרה מקצועית ותעסוקתית ,המשרד הלאומי לסטטיסטיקות
מפרסם תוצאות של סקרים שונים שבעזרתם ניתן להבין האם תמהיל המקצועות הנלמדים תואם את צרכי שוק
העבודה .המועצות לכישורי ענף ,שהן גופים עצמאיים של ארגוני מעסיקים מובילים ,מגדירות מה הן המיומנויות
הנדרשות ואת התקנים הנדרשים לתעשיות שלהן .אליהן יש להוסיף גופים נוספים כמו הSector Skills -
 , Councilsושותפויות בין התעשייה ,וועדי עובדים וגופי מסחר אשר פועלים במקביל אליהם .בשנת הלימודים
 2014/15היו  163ארגונים עצמאיים שהעניקו הכשרות והוכרו על ידי המשרד לרגולציית בחינות והכשרות,
שהוא הרגולטור להכשרות מקצועיות .ברוב המקרים ,תכניות חינוך והכשרה שממומנות על ידי המגזר הציבורי
מעניקות הכשרה רשמית ומוכרת.

-41-

גרמניה

מערכת ההכשרות המקצועיות הגרמנית היא מהמפורסמות והוותיקות ביותר בעולם ,כאשר יסודותיה המקוריים
הונחו כבר בסוף המאה ה.19-

61

המערכת הגרמנית היא מערכת דואלית/היברידית ()Dual VET System

אשר מאופיינת ביחסים צמודים בין מערכות החינוך לסקטור העסקי/תעשייתי .הדואליות של מערכת ההכשרות
הגרמנית מתבטאת בפועל בשילוב של הכשרה מעשית/התמחות בתעשייה בחינוך הטכנולוגי ,כאשר באופן
מוצהר ההכשרה הטכנולוגית מורכבת מ 30%-לימודים ו 70%-התמחות.

62

כמעט חמישים אחוזים מתלמידי

מערכת החינוך הגרמנית ניגשים להכשרות מקצועיות ולא ללימודים עיוניים .חשוב לציין כי המערכת הדואלית
הזו מתאפשרת עקב המבנה הכלכלי הייחודי של גרמניה ,אשר יש שמגדירים אותה ככלכלת שוק מתואמת

63

בעלת דגש תאגידי ותעשייתי מובהק.
גרמניה היא פדרציה שמורכבת ממספר רב של מדינות קטנות ,אך מערכת ההכשרות המקצועיות הגרמנית
שייכת לממשל הפדרלי באמצעות משרד החינוך והמחקר הלאומי .מתוקף תפקידו ,משרד החינוך והמחקר
הלאומי אחראי על תוכן ההכשרות ועל יצירת מקומות להכשרה ,והוא עושה זאת בעזרת שיתוף פעולה עם
האיגודים המקצועיים והמעסיקים .שיטת הפעולה הגרמנית מתבססת על עיקרון הקונצנזוס :הממשל יקבל כל
הצעה לשינוי או לפיתוח של תקנות ההכשרה המקצועית כל עוד המעסיקים והאיגודים המקצועיים הסכימו עליה
מראש.
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בשנת  1969חוקק חוק ההכשרה המקצועית ,שמגדיר את צורת הפעולה של המעורבים בהכשרה

הדואלית :כלל השותפים ובעלי העניין בהכשרות ,בין אם מדובר בבתי ספר ,מעסיקים ,או כל צד אחר אשר
מושפע מההכשרות ,מעורבים בפיתוח ובעדכון של תקנות ההכשרה וקובעים מהו גובה שכר ההתמחות .תפקידו
של הממשל הפדרלי הוא לספק נתונים על התפתחויות תעשייתיות ברמה הבינלאומית ,לזהות צרכים ,ולבחון
מודלים של מערכים שונים בעולם על מנת להישאר מעודכנים ככל שניתן ובכדי לשמר את היתרון היחסי הגרמני.
הזרוע הלאומית אשר מנהלת את אסטרטגיית ההכשרות בגרמניה היא המכון הפדרלי לחינוך והכשרה מקצועית
( )BIBBוהיא מפוקחת על ידי משרד החינוך והמחקר הפדרלי .זרוע זו גם פועלת באופן שיתופי ומועצת המכון
מורכבת מנציגים של המעסיקים ,של האיגודים המקצועיים ושל מדינות גרמניה השונות .המועצה אחראית על
תכניות המחקר ,על המלצות לפיתוח הכשרות ועל גיבוש המלצות בעקבות דוחות הביקורת הנהוגים בנושא
ההכשרות המקצועיות .גם הפיתוח של תקנות הכשרה חדשות ועדכונן נעשה בשיתוף פעולה בין הממשל
הפדרלי ,הפרובינציות ,המעסיקים האיגודים המקצועיים ואנשי חינוך ,על בסיס נוהל מוגדר ומוסכם מראש .מאז
שנת  ,1970ה־  BIBBמשמש גם כגוף מחקר פנימי שאוסף נתונים רלוונטיים במחקר הבינלאומי בתחום
ההכשרות המקצועיות .בשנת  2008ה BIBB-ייסד את המרכז לחקר נתונים ( )FDZשמספק לחוקרים גישה
לנתוני המכון בשביל לשפר את תשתית המידע.

 61חוק ההגנה על בעלי מלאכה.1897 ,
The German Vocational Training System, BMBF 62
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רציונל ההכשרה הגרמני – יחסי גומלין בין מערכת החינוך ,המחוז והמגזר העסקי:

65

מסלולי ההכשרה הגרמניים תומכים בעקרונות ה LLL-ותואמות את מנגנון האקרדיטציה האירופאי (,)EQF
כאשר תעודת ההסמכה הראשונית היא רק הצעד הראשון במסלול ,והיא מאפשרת לתלמידים להמשיך לרמות
ההסמכה הבאות במסלול לרכישת תואר בוגר מקצועי ואף לרכישת השכלה גבוהה באוניברסיטה .בוגרי הכשרה
מקצועית יכולים לנסות להתקבל ללימודים אוניברסיטאיים או באוניברסיטאות ייחודיות למדעים יישומיים ,וזאת
לאחר שהשלימו מספר מסוים של שנות עבודה מעשית .בשנת  ,2002התקבלה החלטה שניתן להכיר בידע
ובכישורים שהושגו מחוץ למוסדות להשכלה גבוהה בהיקף של עד  50%מתוכנית לימודים אקדמית
באוניברסיטאות.

66

השלב הראשוני בהכשרה המקצועית הגרמנית מתחיל כבר בבתי הספר התיכוניים המקצועיים ,אשר הלימודים
בהם מוכרים לצורכי אקרדיטציה במסלולי הכשרה מקצועית .מי שמממן את בתי הספר המקצועיים הן הרשויות
המקומיות ,והתלמידים אינם משלמים שכר לימוד (כמקובל בכלל מסגרות החינוך הגבוה בגרמניה) ואף זכאים
בחלק מהמקרים למענקים מהמדינה עבור הוצאות שוטפות (בעיקר במקצועות שהביקוש להם במשק קטן).
המעסיקים מממנים את ההכשרות המעשיות/תכניות ההתמחות של התלמידים ,והם עושים זאת על ידי תקציב
קבוע של הארגון להסמכת עובדים ובתמיכתה של הממשלה .ישנם מגזרים שבהם המעסיקים הקימו קרן שאליה
הם מעבירים כספים לכיסוי עלויות ההתמחות" .מרכזי הכשרה מחוץ לפירמה" שהוקמו במימון הממשלה
מעניקים הכשרה מקצועית במקרים שלמעסיק אין אפשרות להעניק את מלוא ההכשרה .מי שמממן את ההכשרה
במרכזים אלו הם בעיקר ארגוני לשכות המסחר והתעשייה בגרמניה .במהלך ההכשרה המקצועית המעשית
התלמידים מקבלים משכורת מינימום מהמעסיקים .המעסיקים מממנים גם השתלמויות פנימיות לעובדים.
המדינה מממנת סכומים נכבדים בכל הקשור לתשתיות ,ציוד ייעודי למקצוע ,חשמל ,השתלמויות וסדנאות או
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מעבדות הנדרשות להכשרה .תלמידים המבקשים להגיע לרמות השכלה מקצועית גבוהות יותר ,כמו דרגת
מומחה או מפקח (מקביל לדרגה  6ב )EQF-צריכים לשאת בעצמם בעלויות השונות ואינם רשאים להגיש בקשה
למענקים מהמדינה.

פינלנד
מער כת החינוך המקצועית בפינלנד היא מהמתקדמות והחדשניות ביותר בעולם .חצי ממסיימי התיכון בפינלנד
ניגשים להכשרות מקצועית לאחר לימודיהם ,וחלק מבוגרי החינוך המקצועי ממשיכים משם ללימודים גבוהים
(וזאת הודות למערכת האקרדיטציה הפינית).

67

המערכת הפינית חינמית לחלוטין ומבוססת על עקרונות ה-

 LLLוה , Retraining-ומאפשרת לכל אחד ללמוד כישורים ספציפיים ,חלקי הכשרות ולימודי תעודה מלאים.
בפינלנד ה LLL-מתבטא גם בנתוני ההרשמה ,כאשר מעל מחצית מתלמידי ההכשרות המקצועיות הם בגילאי
 .20-60דגש מרכזי במערכת ההכשרות הפינית היא התפיסה שהתלמיד הוא לקוח לכל דבר ,ובהתאם ניתן
לראות כי  90%מהפינים סבורים כי החינוך המקצועי מספק לימודים איכותיים וכישורי חיים חשובים .מערכת
ההכשרות המקצועית הפינית אינה שמה במרכזה דווקא את התחומים הטכנולוגיים :שלושת התחומים הנלמדים
ביותר בהשכלה המקצועית הם "הנדסה ,ייצור ובנייה"" ,ניהול ואדמיניסטרציה" ו"-בריאות ורווחה".
ההכשרות המקצועיות בפינלנד עובדות בשיטה של חונכויות ותוכניות אישיות ,כאשר כל תלמיד מקבל מורה-
חונך אשר בונה איתו תוכנית לימוד מודולרית ומותאמת אישית ומלווה אותו במהלך כל תהליך ההכשרה .תוכנית
ההתפתחות האישית של התלמיד תתבסס על הכישורים הקודמים שהוא כבר רכש ,ועל המטרות אותן הוא
מבקש להשיג .במידה ורלוונטי ,יוצמד לתלמיד גם חונך במקום עבודה בו הוא יבצע את הכשרתו המקצועית.
הלימוד (צבירת הכישורים) מתבצע במכללות מקצועיות ,במקומות עבודה ,בקורסי הכשרה ,בלימודים מקוונים,
בהגשת מטלות ואף בסימולציות המדמות סביבת עבודה .הגורם הרגולטורי שאחראי על ההכשרות המקצועיות
בפינלנד הוא משרד החינוך.
רציונל ההכשרה הפיני – מודל מודולרי ומותאם אישית המבוסס על רכישת כישורים:

68

Finnish VET in a Nutshell 67
Finnish Vocational Education and Training, Finnish National Agency for Education 68
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דנמרק

מערכת ההשכלה המקצועית בדנמרק שייכת רגולטורית למשרד החינוך .תלמידים דנים ,שסיימו את שנתם
התשיעית בבית הספר ,בוחרים אם להמשיך לתיכון מקצועי או לתיכון כללי.

69

תחומי הלימוד בתיכון המקצועי

כוללים ארבעה תחומים" :טיפול בריאות ופדגוגיה"" ,אדמיניסטרציה ,מסחר ושירותים עסקיים"" ,מזון ,חקלאות
ואירוח" ו"-טכנולוגיה ,בניין ותחב ורה" .ההכשרה המקצועית בתיכון מוגדרת כהכשרה בסיסית ,ואילו לימודי
ההמשך המקצועיים הם לימודים דואליים המשלבים ניסיון תעסוקתי עם לימודים בדומה למודל הגרמני ,הכשרות
אלו נמשכות בין שלוש לשלוש וחצי שנים .בוגרי ההכשרות המתקדמות יכולים להגיע לדרגות הכשרה של 5-6
.EQF

מערכת האקרדיטציה הדנית מאפשרת לכלל מסיימי ההכשרות המקצועיות להתקדם לתארים

מתקדמים.

70

ההכשרה המקצועית הדנית אינה רלוונטית רק לתיכוניסטים ולמסיימי תיכון ,וקיימת גם "הכשרת מבוגרים"
ייחודית שניתן להצטרף אליה לאחר גיל  ,25תכניות אלו מכירות בניסיון עבודה קודם כתנאי קבלה ומקנות
לבוגריהם תעודות מקצועיות זהות לאלו של "הצעירים" .בדנמרק קיים גם מודל הכשרה מקצועית אלטרנטיבי
של "התמחות חדשה" ,אשר מאפשר לתלמידים להתמחות במקום העבודה לפי בחירתם.

שוויץ
שוויץ היא אחת המדינות היחידות בעולם שאין בהם משרד חינוך ,מפני שהאחריות הרגולטורית על החינוך
משויכת לקנטונים המרכיבים את המדינה .אף על פי כן ,תחום ההכשרות המקצועיות הוא קונפדרלי (שייך
לקונפדרציה השוויצרית כולה) ,ופועל בשיתוף עם הקנטונים והארגונים המקצועיים והמימון שלו מגיע מהמגזר
הפרטי ( )60%ומהקונפדרציה (.)40%

71

לימודי החובה בשוויץ נמשכים כתשע שנים ,שלאחריהם התלמידים

ממשיכים למסלול עיוני או מקצועי .מרבית התלמידים השוויצרים ( )65%בוחרים בנתיב הלימוד המקצועי ,אשר
לרוב מתבצע באופן דואלי ,בדומה למודל הגרמני 72.כשליש ממקומות העבודה השוויצרים מאפשרים למתמחים
להשתלב בהם ,וכשני שליש מאותם מקומות עבודה מרוצים מהמתמחים ומציינים שתפוקתם עולה במהירות.
בשנת  2015התקיימו בשווייץ מסלולי לימוד מסוג זה בכ 230-מקצועות .התיכונים המקצועיים מספקים
לתלמידים לימודי תעודה מקצועיים בסיסיים ,לימודי דיפלומה מקצועיים (אשר מאפשרים בהמשך ללמוד
במכללה מקצועית) ואפשרות לגשת לבחינות בגרות מקצועיות אשר יאפשרו להם ללמוד באוניברסיטה יישומית
בהמשך .קיים גם מסלול עיוני המשלב אלמנטים מקצועיים ,וכ 16%-מהתלמידים השוויצרים ששייכים להשכלה
העיונית לומדים בו.

 69מערך ההכשרות המקצועיות בישראל – חסמים ,כשלים ואתגרים בהשוואה בינלאומית ,צורים והמכון הישראלי לדמוקרטיה.
Vocational education and training in Denmark, Ministry of Children and Education 70
 71מערך ההכשרות המקצועיות בישראל – חסמים ,כשלים ואתגרים בהשוואה בינלאומית ,צורים והמכון הישראלי לדמוקרטיה.
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ישנם שמונה נושאי לימוד מרכזיים במכללות המקצועיות השוויצריות :סיעוד ,מנהל עסקים ,פדגוגיה חברתית
( ,)Social Pedagogyמלונאות והסעדה ,הנדסת מכונות ,תהליכים עסקיים ( ,)Business Processesהנדסת
חשמל ,וטכנולוגיות מידע ( .)ITחלק מהמכללות ציבוריות ומסובסדות וחלקן פרטיות .הארגונים המקצועיים
משפיעים על תוכן ההכשרות וקובעים את דרישות הידע המצופה (דרישות מינימליות נקבעות על ידי הרגולטור).
בחלק מהמוסדות להשכלה מקצועית גבוהה ניתן להתקבל ללא לימודים קודמים בתנאי שאתה עובר בהצלחה
מבחני הסמכה המבוססים על ניסיון בעבודה .כמו כן ,מערכת האקרדיטציה השוויצרית מאפשרת לבצע אפיקי
מעבר רבים בין סוגי ההשכלה הרבים ,כולל בין השכלה מקצועית לאקדמית.
מערכת החינוך וההכשרה המקצועית בשוויץ – מסלולי הלימוד

העיקריים73
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השפעות

02

השפעת משבר הקורונה על המשק הישראלי ועל שוק העבודה הישראלי


הקורונה פגעה קשות במשק בישראל – עליה באבטלה ל .17.7%



גירעון של  160מיליארד  ₪ועליה ביחס חוב תוצר מ  60%ל .73%



רוב העומס הכלכלי – על שכבות סוציו-אקונומיות נמוכות ועל הפריפריה.



חשש אמיתי להיווצרותם של מעגלי עוני חדשים.

משבר הקורונה ,שפגע אנושות בכל כלכלות העולם ,לא פסח על כלכלת ישראל והטביע בה את חותמו .המשבר
השפיע על אספקטים כלכליים רחבים – מהעמקת הגירעון הממשלתי ויחס החוב-תוצר בכלל מדינות העולם ,עד
להגדלת היקף האבטלה והקפאת סקטורים עסקיים שלמים .בישראל ,הגירעון בשנת  2020תפח ב160-
מיליארד  ,₪החוב הציבורי זינק מ 60%-ל 73%-יחס חוב תוצר והתוצר עצמו התכווץ ב .2.4%-במקביל ,קיימת
הבנה כי בשל הגירעון התקציבי שנוצר ,בתקציב  2021-2022יבוצעו קיצוצים משמעותיים בתקציב המדינה גם
בתחומים אשר עד היום נחשבו חסינים .כמו פנסיות תקציביות הפרטה וייעול שלל גופי מדינה וכן קיצוצים
רוחביים כולל בנושאים חיוניים כמו בריאות ,חינוך רווחה וביטחון והשכלה.
בחלק זה של המחקר נעסוק בהרחבה בהשפעת משבר הקורונה על שוק העבודה הישראלי ,על הקשיים שנוצרו,
על ההזדמנויות ועל שינויי המגמה שצפויים להתרחש .חשוב לציין ,שעל אף פיתוח החיסונים למחלה והפצתם,
המשבר התעסוקתי אינו צפוי להסתיים בקרוב ותהליך החזרה של המשק למצב של תעסוקה מלאה עשוי
להימשך מספר שנים.

74

שוק העבודה הישראלי נכנס למשבר הקורונה עם נתוני פתיחה מרשימים; שיעורי האבטלה במשק היו נמוכים
מאוד ושיעורי התעסוקה והשתתפות בכוח העבודה היו גבוהים .בנוסף ,אחרי שנים של קיפאון ,השכר הריאלי
במשק החל לעלות בשנים האחרונות 75.עם זאת ,שוק העבודה הישראלי המשיך לסבול גם מבעיות מבניות אשר
קיימות בו שנים רבות ,בעיות כמו פריון עבודה נמוך ואי-שוויון בין-מגזרי ובין-מגדרי בכישורי עבודה ובשיעורי
תעסוקה .למרות נתוני הפתיחה הטובים ,המשבר היכה בעוצמה במשק הישראלי והוביל לנתוני אבטלה גואים,
לסגירת עסקים ולמיתון רבתי .לפי מכון טאוב ,מלבד ההשפעות הישירות של הנגיף על האפשרות לעבוד ,הייתה
גם פגיעה בשוק העבודה שקשורה לחששותיהם של צרכנים מחשיפה לנגיף ,לירידה בביקושים המקומיים עקב
הצמצום בהכנסות משקי הבית ,לירידה בביקושים לייצוא ,ולעלייה באי הוודאות ,לרבות אי ודאות בהקשר
התעסוקתי.

 74שוק העבודה בישראל  2020על רקע משבר הקורונה :מבט-על ,מכון טאוב
 75נמשכת העלייה בשכרם הממוצע של השכירים  -אבל הרוב מרגישים פחות את השיפור בשכר ,כלכליסט
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עם זאת ,המשבר הכלכלי לא היכה בכל הגורמים במשק בצורה זהה .צעירים ,נשים ,שכבות סוציואקונומיות
נמוכות כולם הוכו קשה יותר מהאחרים .המשמעות היא הרחבה של הפערים החברתיים ,התרחבות של מעגלי
עוני ועומס נוסף על תשתיות הרווחה ,הבריאות והחינוך במגזר הציבורי.
אחת ההחלטות הראשונות שביצעה הממשלה להתמודדות עם המשבר התעסוקתי הייתה מדיניות החל"ת,
המאפשרת למעסיקים להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום ,תוך שהעובדים זכאים בתקופה זו לדמי אבטלה
ללא צורך בפיטוריהם או בניתוק הקשר החוזי בין העובדים למעסיקיהם .מדיניות החל"ת הממשלתית שנויה
במחלוקת ,ויש המצדדים בה ויש המתנ גדים לה .בכל אופן ,אין עוררין על כך שמדיניות החל"ת אפשרה לרבים
להישאר בבית והיוותה תמריץ שלילי לחזרה לעולם התעסוקה.

76

האבטלה ההמונית שהמשבר מאופיין בה אינה מתפלגת באופן שווה באוכלוסייה .כאשר בוחנים את השפעת
המשבר על רמות שונות של השכלה ,נראה כי ככל שהמשבר העמיק ,והסגרים נהיו מחמירים יותר ,הפערים
בשיעורי התעסוקה בין בעלי רמות השכלה שונות התרחבו ,כאשר עובדים בעלי השכלה נמוכה סבלו מאבטלה
גבוהה במיוחד .מבחינת פערים גילאיים ,פגיעת המשבר הייתה קשה במיוחד בקרב העובדים הצעירים ובקרב
העובדים המבוגרים שחצו את גיל הפרישה .בנוסף ,פערים משמעותיים בנתוני האבטלה נרשמו גם בין נשים
לגברים ,בערים שונות ובין מגזרים שונים .להלן שני תרשימים מהמחקר של מכון טאוב:

 76התמשכות משבר הקורונה :הצורך בהתערבות מהירה וממוקדת לטובת עידוד תעסוקה ופיתוח הון אנושי ,שירות התעסוקה
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שיעור האבטלה בפילוח לפי רמת השכלה ,ינואר-אוקטובר 2019 ,ו ,2020-גילאי :25-64

77

שיעור האבטלה בפילוח לפי קבוצות גיל ,ינואר-אוקטובר 2019 ,ו ,2020-גילאי :25-64

נתון מעניין ורלוונטי בכל הקשור לרמות האבטלה והשכלה הוא ההבדל בין רמות האבטלה אצל בעלי
השכלה טכנולוגית לעומת בעלי ההשכלה האקדמית .דוח של המכון הישראלי לדמוקרטיה ,שפורסם ביולי
 ,2020חושף כי שיעור האבטלה אצל בעלי תואר אקדמי גבוה בכ 20%-מאשר שיעור האבטלה אצל בעלי תואר
טכנולוגי.

78

יתר על כן ,שיעור האבטלה של בעלי השכלה תיכונית בלבד היה גבוה בכ 90%-מאשר אצל בעלי

תואר טכנולוגי.

 77שוק העבודה בישראל  2020על רקע משבר הקורונה :מבט-על ,מכון טאוב
 78השפעת משבר הקורונה על האוכלוסיות החלשות בשוק העבודה ,המרכז לממשל וכלכלה המכון הישראלי לדמוקרטיה.
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המצב התעסוקתי של שכירים בחודש יוני  ,2020לפי רמת השכלה:
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השכלה טכנולוגית

השכלה אקדמית

נפגעו (פוטרו/חל"ת/חופשה)

עבדו (מלא או חלקי)

כאמור ,משבר הקורונה השפיע באופן לא שוויוני על המגזרים השונים בישראל .המשבר פגע בעובדי המגזר
החרדי בעוצמה רבה יותר משפגע ביהודים הלא-חרדים 79,נתון זה בולט במיוחד אצל גברים חרדים 80.בהקשר
זה ,מחקר שעסק בדפוסי התעסוקה במגזר החרדי הצביע על כך שהחלטת הגברים להצטרף לעולם התעסוקה
מושפעת מאילוצים כלכליים וסביר להניח שגם משבר הקורונה צפוי להוביל לעלייה בשיעורי התעסוקה ו/או
לעלייה במספר שעות העבודה במגזר .במגזר הערבי התמונה מעט שונה ומורכבת יותר .בחודשים הראשונים
של המשבר ,האבטלה במגזר הערבי הייתה גבוהה בהשוואה ליהודים הלא-חרדים ,אך פער זה הצטמצם
בחודשים שלאחר מכן והחל מחודש יוני פערים אלו הצטמצמו ובחלק מהמקרים אף היו נמוכים לעתים משיעור
האבטלה הכללי.

81

פער משמעותי נוסף שהתעצם במהלך המשבר הוא הפער שבין המרכז לפריפריה .מבדיקה משותפת
שנעשתה על ידי ד"ר רובי נתנזון ,הכלכלן של לה"ב ,לשכת ארגוני העצמאים בישראל ,והעיתון הכלכלי The
 ,Markerניתן לראות כיצד המשבר פגע באופן חמור בפריפריה החברתית והגאוגרפית.

82

מהבדיקה עולה כי

רמות האבטלה בפריפריה גבוהות באופן משמעותי מאלו שבמרכז .נתון זה מוסבר בין היתר על ידי התלות
הגבוהה של חלק מיישובי הפריפריה בתחומים כמו תיירות ,שירותים ,מסחר ומסעדנות ומגובה בנתונים
המשקפים שמספר רב יותר של עסקים אכן נסגרו בפריפריה מאשר במרכז.

 79משבר הקורונה ושוק העבודה בישראל ,ספטמבר  ,2020בנק ישראל
 80שוק העבודה בישראל  2020על רקע משבר הקורונה :מבט-על ,מכון טאוב
 81שוק העבודה בישראל  ,2020תעסוקה בימי קורונה ופעילות זרוע העבודה ,משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
" 82לא קיבלנו שקל" :המספרים שמוכיחים במי פגעה הקורונה יותר מכל.The Marker ,
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שיעור דורשי העבודה לפי יישוב ,סוף אוקטובר :2020

רמת הפגיעה בתעשיות ובסקטורים השונים נובעת במידה רבה מרמת הגמישות שלהן בנוגע לעבודה
מרחוק .מגבלות הריחוק החברתי עודדו מעסיקים רבים ליישם טכנולוגיות של עבודה מרחוק ()Telework
ולהרחיב את השימוש בטכנולוגיות אלו בעסקים שבהם זה כבר היה קיים .העבודה מרחוק איפשרה לעסקים
לשנות את צורת העבודה שלהם ,ולתפקד גם בתנאים שמנעו מכלל העובדים או מחלקם להגיע למקום העבודה
באופן סדיר .לעבודה מהבית יש גם השפעות סוציו-אקונומיות חיוביות והיא מקילה את הנגישות לתעסוקה
איכותית בקרב תושבי הפריפריה ובקרב בעלי מוגבלויות .לעומת זאת ,ישנם מחקרים שמתארים תמונה אחרת,
ומצביעים על פרודוקטיביות נמוכה יותר של עבודה מהבית ,בעיקר בתחומים שלא מוגדרים כ"היי-טק" ומצריכים
אינטראקציה אנושית מרובה .בסקר שערך הלמ"ס בינואר  ,2021ענו כ 60%-מהמעסיקים שהם מעוניינים
להגדיל את היקף העבודה מהבית.

83

שיעור זה שונה בסקטורים השונים ,כאשר בתחום ההייטק ובתחום

הפיננסיים מדובר על שיעורים של  ,90%-80%ובתחומי הבינוי והתעשייה מסורתית שיעור המעוניינים נמוך מ-
 .50%אישוש נוסף לנתונים אלו ניתן למצוא בדוח "שוק העבודה בישראל  "2020של משרד העבודה והרווחה.

84

לפי הדוח ,פוטנציאל העבודה מרחוק לא ממומש כראוי  -ההערכות של זרוע העבודה הייתה כי  47%מהעובדים
מועסקים במשלח יד שמאפשר עבודה מרחוק ,אך בפועל רק  27%מהעובדים דיווחו על עבודה מהבית בהיקף
כלשהו .לפי הדוח ,אחת הסיבות לפער זה היא שמדינות רבות עיגנו את העבודה מרחוק בחוק ואף העניקו
תמריצים – דבר שלא התקיים בישראל.
הביטוי בפועל של רמות ההטמעה של העבודה מרחוק משתקף ברמות האבטלה והפיטורין לפי ענפים שונים
במשק .עסקים שיכלו ליישם פרקטיקות של עבודה מרחוק – המשיכו לעבוד ורמות האבטלה בהם היו נמוכות,
 83תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל  ,)10הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 84שוק העבודה בישראל  , 2020תעסוקה בימי קורונה ופעילות זרוע העבודה ,משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
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לעומת עסקים שלא יכולים (או לא הצליחו) ליישם פרקטיקות כאלו ורמות האבטלה בהם היו גבוהות .הענפים
בהם שיעור המפוטרים היה הגבוה ביותר הם שירותי המזון והמשקאות ,הבינוי והמסחר הקמעונאי .השירותים
שבם שיעורי הפיטורין היו הנמוכים ביותר היו ההייטק והפיננסים ,ואחריהם התעשייה המסורתית .חשוב לציין,
שגם עסקים שעברו לעבודה מרחוק – צמצמו פעמים רבות את כוח האדם שלהם ויש לכך סיבות מגוונות
שקשורות להתנהלות כלכלית בזמן משבר (ירידה בביקושים למוצרים ,מחסור במימון וכו') .כמו כן ,מדוח "שוק
העבודה בישראל  "2020של משרד העבודה והרווחה ,משתקף כי הגידול באבטלה פגע בעיקר בעובדים הלא-
מיומנים בענפים שנפגעו מהמשבר באופן החמור ביותר – מסעדנות ,תיירות ,תרבות .מנגד ,הנדסאים סבלו
משיעור אבטלה של  2.8%בלבד.

85

שיעור המפוטרים מתחילת המשבר לפי ענפים ותאריך

הסקר86:

למרות האמור ,חשוב לציין ששיעור המפוטרים ושיעור האבטלה אינם הפרמטרים הרלוונטיים היחידים למדידת
חוזק שוק העבודה .אחד הפרמטרים שיותר מעניין לבחון הוא היחס שבין כמות המובטלים לכמות המשרות
הפנויו ת .פרמטר זה בוחן את הפער שבין היצע המשרות לביקוש לעבודה .מניתוח שנערך על ידי אגף הכלכלן
הראשי במשרד האוצר 87,שבחן את היחס הנ"ל לפי ענף כלכלי ,נמצא כי התחומים בהם היחס היה הנמוך ביותר
(ככל שהיחס נמוך יותר כך המצב טוב יותר) אכן היה "מידע ותקשורת" ,דהיינו הייטק .עם זאת ,בתחומים אחרים
כמו שירותים פיננסיים או חינוך ,שעד עכשיו בסקירה נצטיירו כ"חזקים" ,היחס גבוה .ראוי לציין ,שתחומים
אחרים שמצבם טוב יחסית והביקוש לעובדים בהם גבוה הם סיעוד ושירותי בריאות ,בינוי ,תעשייה ,כרייה
וחציבה ,אספקת חשמל ,תיקון כלי רכב וכו'.

 85שוק העבודה בישראל  ,2020תעסוקה בימי קורונה ופעילות זרוע העבודה ,משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 86שוק העבודה בישראל  2020על רקע משבר הקורונה :מבט-על ,מכון טאוב.
 87השפעת משבר הקורונה על שוק העבודה נכון לחודש אוגוסט  ,2020אגף הכלכלן הראשי משרד האוצר.
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יחס מובטלים למשרות פנויות בחודשים פברואר ואוגוסט  2020לפי ענף כלכלי:

 88שוק העבודה בישראל  2020על רקע משבר הקורונה :מבט-על ,מכון טאוב.
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88

שוק התעסוקה במגזר הטכנולוגי פוסט קורונה


התעשייה היא מעסיק איכותי המשלם שכר גבוה ביחס למשק.



ככל שהרמה הטכנולוגית עולה השכר עולה איתה.



התעשייה הישראלית צמחה בקורונה בעקבות הצלחתה של התעשייה העילית.



השקעה בהכשרה טכנולוגית היא השקעה בכלכלת העתיד.

 12%מהמועסקים במשק עובד בענפי התעשייה השונים .רובם בענפים שאינם בהכרח תעשיה עילית .כיום
קיימות  366אלף משרות בתעשייה ככלל ורק  93אלף מתוכן הן תעשייה בטכנולוגיה עילית:

המאפיין של תעסוקה זו היא ידע טכני גבוה ושכר גבוה למועסקים .ככל שרמתה הטכנולוגית של התעשייה
עולה כך השכר הממוצע למועסקים אך בכל מקרה השכר לעובדים בתעשייה הינו גבוה משמעותית משכר
המינימום במשק ,עולה כפי שמראה הגרף הבא:
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ממחקר של הכלכלן הראשי עולה כי ביחס לעלות ההכשרה ומשכה ההשקעה בחינוך טכנולוגי בדגש על מקצועות
ההנדסאים והטכנאים היא המשתלמת ביותר (אפילו מעבר להשקעה במקצועות ההנדסה)

שכר ממוצע וחציוני לילידי 1980-1986
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בעת התאוששות אין ספק כי התעשייה ובעיקר תעשייה טכנולוגית היא המפתח לייצור מקומות תעסוקה חדשים.
כבר כיום מתוך  66אלף משרות פנויות כ  12אלף הן משרות טכנולוגיות ( )20%למרות שבמשק כולו המשרות
הטכנולוגיות מהוות פחות מ  10%מהמשרות .מתוך זה  9,500משרות למהנדסים ומתכנתים ו 2,500-לטכנאים
והנדסאים (שחסרים כיום) .מה שמעיד כי תעשייה זו מתפתחת וקולטת עובדים ותהיה קטר הצמיחה של המשק
הישראלי בשנים הקרובות שתוסיף לייצר משרות גם כאשר ענפים אחרים מתקשים בכך.

הקורונה והשפעתה על הכלכלה והתעשייה
הקורונה לא פגעה בכל המגזרים באופן שווה .קיימים מגזרים שנפגעו באופן עמוק יותר ,וקיימים מגזרים
שהרוויחו בגדול .העמקת האחיזה של העבודה באמצעות רשת המחשבים ליישומים פרטיים ועסקיים שעד כה
לא השתמ שו בהם באופן נרחב חשפה ציבורים רחבים של מאמצים מאוחרים לשימושים טכנולוגיים והגדילה
את העומס על הרשת ואת מגוון המוצרים החדש הנדרש .כתוצאה מכך ,יש צורך בהעמקת תשתיות התקשורת,
אבטחתה והעברת זירות מסחר ותשלומים אל הרשת בצורה יעילה ובטוחה .זהו מאמץ אנושי אדיר ממדים אשר
מתקיים בימים אלו ולתעשייה הישראלית יהיה חלק מרכזי בו .לראיה שנת  2020הייתה שנה מוצלחת מאוד
להייטק הישראלי והייצור בתעשיית העילית עלה באופן משמעותי .אך לא רק ההייטק נוסק .מגזרים נוספים כנמו
ייצור רפואי ובניה חווים התאוששות מרשימה .אבל כאמור קיימים תחומים כמו תיירות מסעדנות ,אשר ייקח זמן
רב עד להתאוששותם המלאה .בזמנים החדשים מיומנות טכנולוגית היא מפתח להצטרפות לקטר הטכנולוגי של
כלכלת ישראל .מדדי התעשייה בהיבט זה מרשימים .למרות סגרים חוזרים ונשנים ופיטורים בענפי התעשייה
השונים הפיריון עלה ב 13.8%-אחוז והתוצר התעשייתי עלה ב .6.1%-זאת בעיקר בגלל זינוק בתוצר
הטכנולוגיה העילית .בטכנולוגיה המסורתית גלי הפיטורים פגעו יותר וחלה ירידה בתוצר.
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 2020היא שנת מפנה – הטכנולוגיה העילית זינקה בעקבות משבר הקורונה ותוסיף לזנק ואילו הטכנולוגיה
המסורתית תדשדש .העולם כפי שאנו מכירים אותו עומד להתפצל מי שיחזיק בידע ובטכנולוגיה ישגשג בצורה
מהירה מאי פעם ואלו שאינם בעלי ידע טכנולוגי יישארו מאחור.
הבשורה הטובה – ישראל בעמדת זינוק מצוינת להיות מדינה שתהנה מעתיד מבטיח .ניתן היה לראות זאת
כבר בקורונה .ישראל היא מהיחידות בעולם שהראו צמיחה חיובית במגזר התעשייתי גם ב .2020-בעיקר
בזכות הצמיחה המשמעותית של המגזר הטכנולוגי.
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*תעשייה ללא כרייה וחציבה.
הכלכלה העולמית והישראלית מצויות בנקודת מפנה – תעשיות עתירות ידע עולות גם בעת משבר
הקורונה ,כמעט שאינן מפטרות עובדים ומצויות בצמרת המגייסים של העובדים ואילו הכלכלה הישנה
במשבר קשה – עסקים רבים נסגרים ,תהליכי האוטומציה המואצים מפחתים את הסיכוי שייפתחו שוב
באופן דומה לעבר.
בעוד שכלכלות רבות בעולם התכווצו התעשייה הישראלית ובייחוד התעשייה העילית הראו ביצועים
מרשימים ועליה בייצור .הכשרה מקצועית טכנולוגית תאפשר לישראל לעלות על פסי צמיחה מהירים בשנים
הקרובות.
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03

מצב מוצע



הפ תרון בריאה מאקרו כלכלית



ישראל מגיעה למשבר במצב של חוסן כלכלי המייצר יכולת להפעיל מדיניות כלכלית גמישה.



ללא תכנית כלכלית של השקעה בהון אנושי ופיזי ישראל תדרדר למצב קבוע של אבטלה גבוהה ,פריון
נמוך ויחס חוב תוצר גבוה.



בכדי להעלות פריון ולהבטיח תעסוקה לטווח ארוך ישראל צריכה לחזק את ענפי התעשייה ,הטכנולוגיה
והתשתיות אשר לאורך שנים מייצר משרות עם פריון גבוה ונותן שכר גבוה לעובדיו .מגזר זה הוכיח
עמידות גם בשנת הקורונה ואף הגדיל את התוצר שלו.



המטרה אם כן צריכה להיות ,לייצר תשתית פיזית ואנושית להרחבת משמעותית של התעשייה
הטכנולוגית המתקדמת והפיכה מ"סטארט אפ ניישן" בה פחות מ 10%-מהמועסקים עובדים בתעשיות
הטכנולוגיות ל" "Technology Nationבה  15%מהתעסוקה היא בתעשייה טכנולוגית.



התכנית המידית המוצעת היא הכשרה והסבה של  200,000בוגרים למקצועות הטכנולוגיה והתשתיות.



לפי מודל כלכלי שבדקנו המתבסס על הנחות שמרניות ,הדבר יביא לגידול של  1.6%בפריון ,צמצום
האבטלה לרמה של  3.5%ויצירת מתווה בר קיימא להגדלת הצמיחה ב  4.8%מעבר למתווה הנוכחי,
וצמצום יחס חוב תוצר ב  3.6%בשנה כך שעוד לפני סוף העשור הנוכחי ניתן יהיה לחזור לרמות החוב
של שנת .2019

בזכות ניהול תקציבי נכון לאורך העשורים האחרונים ישראל מגיעה למשבר הכלכלי של תחילת העשור עם יכולת
גיוס חוב גבוהה ,עם יחס חוב תוצר נמוך ביחס למדינות המערב ועם רמה טכנולוגית ואנושית גבוהה .השקעה
בהון האנושי והסבת ישראל מסטארט אפ ניישן ל" - "Technology nationמדינה בעלת תעשיה טכנולוגית
רחבה ויכולת פיתוח תשתיות  -היא המפתח לבניית כלכלה חזקה ומובילה .לשם כך יש להגדיל באופן מהיר את
מצבת כח האדם המוכשר לעיסוק בטכנולוגיה ותשתיות .לישראל יש כיום את הכלים הכלכליים לייצר השקעה
כזו עתה נדרשים גם אומץ וחזון.
משבר הקורונה הינו הזדמנות חד פעמית ליישום רפורמה ולהפוך את ישראל מ"-סטארט-אפ ניישן" ל-
" "Technology nationולהגדיל את מספר המועסקים בתעשייה הטכנולוגית מ  10%מהמועסקים (400,000
עובדים) ל  15%בטווח הארוך .לשם כך דרושה תכנית להכשרה והסבה בטווח הקצר של  200,000עובדים
ומובטלים למקצועות ההנדסה והתשתיות כהנדסאים ,טכנאים ובעלי הסמכות טכנולוגיות ולהגדיל את מערך
ההכשרה הטכנולוגי כך שיוכל בטווח הארוך להכשיר עוד עשרות אלפי עובדים טכנולוגיים בכל שנה.
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מודל כלכלי שיוצג להלן מראה כי ליישום כזו הפוטנציאל להביא להפחתת האבטלה בטווח הבינוני (הדרישה
למקצועות טכנולוגיים גבוהה מתמיד) ,להגדלת הפריון (הפריון בתחומים עתירי ידע גבוה בכ 50%-מהפריון
בשאר המקצועות) וכתוצאה מכך לעליה משמעותית בתוצר ויצירת מתווה בר קיימא להורדת הגירעון התקציבי
והחזרת מתווה הורדה של יחס החוב תוצר בישראל.
לעומת זאת המודל מראה כי המשך המצב הקיים ברמה קבועה של  6-7אחוזי אבטלה במקביל לקיפאון בפריון
העובדים יביא לצמיחה מתונה בלבד ,גירעון גבוה ,ויחס חוב תוצר סטטי במקרה הטוב והולך ותופח במקרה
הגרוע.
לפיכך אנו ממליצים על תכנית לאומית להסבה והכשרה  200,000עובדים טכנולוגיים לאורך  5שנים בתקציב
כולל של  4מיליארד  ,₪ולבניה של תשתיות בסכום של כ  500מיליון  ₪נוספים .השקעה זו במקביל להשקעות
מדינה בתשתיות פיזיות והקצאת הון פרטי וממשלתי לתעשייה תוכל להפוך בתוך שנים מעטות את ישראל
ממובילה טכנולוגית המתמחה בסטרטאפים בלבד למובילה בתעשייה עתירת הידע המייצרת משרות רבות.

האם יהיה ביקוש לעובדים אלו?
מכל האפשרויות להשקעה בהון אנושי  -זהו האפיק הבטוח ביותר להשקיע בו בהסבה תעסוקתית עם
אחוזי ההשמה הגבוהים ביותר .כיום ,בשיא משבר הקורונה כאשר מספר המשרות הפנויות התכווץ
באופן משמעותי ,עדיין קיים מחסור של  20,000משרות בתחום הטכנולוגיה והתשתיות .ובמכללות
הטכנולוגיות קיימת מעל ל  90%הצלחה בהשמה של בוגרים אשר נחטפים בסיום לימודיהם (ולעיתים
לפני) ובמשכורות גבוהות מהשכר הממוצע במשק .כלומר הצורך הוא משמעותי וקיים באופן מידי.
פרט לכך יש לזכור כי כיום מפעלי תעשיה רבים מעבירים פעילות לחו"ל בגלל מחסר בעובדים בעלי
ידע טכנולוגי ,כמו כן חברות טכנולוגיה ישראליות מעדיפות להעביר את הייצוא שלהן בשלבים מוקדמים
לחו"ל בשל העדר תשתית ייצור מקומית .ככל שעובדים יוכשרו לתעשיות הטכנולוגיה והתשתיות ייווצר
בטווח הבינוני ביקוש מושרה לעובדים אלו (ביקוש הנובע מקיומו של היצע מקומי זמין באיכות טובה
ובמחיר משתלם) שכן משרות שכיום מיוצאות באופן רגיל בחו"ל יוכלו להיות מיושמות בישראל .כמו כן
ישראל תוכל להפוך ל"האב" תעשייתי טכנולוגי בעבור תעשיית הידע במדינות כמו ארה"ב ואירופה.
בראיה ארוכת טווח בעוד מקצועות רבים הם בסכנת העלמות בעשורים הקרובים ,המקצועות
הטכנולוגיים כאן כדי להישאר .הכשרה טכנולוגית היא נכס למי שמחזיק בה ונכס למדינה כולה.
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הנחות המודל – מצב בסיס


צמיחה – על פי תחזית הכלכלנית באוצר עד  2024התוצר יצמח ב  17%ביחס למצב הנוכחי.



אבטלה – על פי תחזיות הכלכלנית הראשית באוצר האבטלה במצב הקבוע תעמוד על .6.5%



פריון – על פי נייר של בנק ישראל ,הפריון בישראל בשנת  2017היה  42דולר לשעת עבודה .על פי
הלמ"ס ,בשנת  2018לתחום המידע והטכנולוגיה פריון גבוה יותר של  63דולר לשעה.



הכנסות המדינה – על פי תחזית הכלכלנית הראשית באוצר יעמדו ב  2024על  416מיליארד . ₪



יחס חוב תוצר – על פי תחזית הכלכלנית הראשית יגיע ל  .78%בהינתן רמת ההכנסות הצפויה ורמת
אבטלה של  ,6.5%וללא שינוי בפריון ,עם גירעון בסיסי של  4.4%יחס החוב תוצר ימשיך לגדול בכ1.5%-
בכל שנה.

הנחות המודל – לאחר התערבות


הכשרה והסבת  200,000עובדים ( 40,000בכל שנה) .



הפריון בייצור הטכנולוגי  63דולר לשעה במקום  42דולר .



 120,000העובדים הראשונים העובדים שהוכשרו עוברים ממצב של אבטלה וקצבה של  ₪ 5000לחודש.
למצב של תעסוקה בפריון של תעשיה טכנולוגית .כל העובדים מגדילים פריון ל  63$לשעה.
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תחזיות
קיימות
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6.50%
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0

0
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1

343

417

459

גידול בצמיחה בעקבות ירידה באבטלה ב  3%ועליה
בפיריון ב 1.6%
גידול בצמיחה בעקבות ירידה באבטלה ב  3%ועליה
בפיריון ב 1.6%
לפי דמי אבטלה ממוצעים של  ,₪ 5000ולפי כח
עובדה כולל של  4מיליון איש.
תקצוב של  20אלש"ח ל  50אלף סטודנטים נוספים
בכל שנה
גידול הכנסות מדינה הפרופורציוני לגידול בתוצר

4.40%

4.40%

4.40%

לפי תחזית כלכלנית ראשית

1.32%

0.28%

0.05%

4.90%
-0.8%

3.20%
-1.5%

8.04%
3.6%

כיום
אבטלה
הטכנולוגיה

פיריון מקצועות
לשעה בדולרים
פריון מקצועות לא טכנולוגיים
(מחושב) בדולרים לשעה
אחוז עובדים טכנולוגיים מכח
העבודה
פיריון ממוצע בדולרים לשעה

הוצאות דמי אבטלה עודפות
במיליארדי ₪
הוצאות הכשרה מקצועית
סך הכנסות מדינה
מבני

(לפי

כלכלנית

גירעון
ראשית)
הגדלת גירעון בשל תשלומי
רווחה/הגדלת הוצאות על
הכשרות מקצועיות
צמיחה שנתית
גידול (קיטון) שנתי ביחס חוב
תוצר
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הערות
הכשרה והסבה של  200,000איש והשמה של
80%
נתוני למ"ס 2018
לפי נתוני בנק ישראל  2017הממוצע המשקי הוא
 42דולר לשעה .החישוב מחלץ את הפיריון ממוצע
ללא הפיריון של ענפים טכנולוגיים.

תחזית כלכלנית ראשית

תוצאות המודל


אבטלה – תרד מ  6.5%ל  3.5%כתוצאה מכך הצמיחה השנתית תגדל ב .3.2%



פריון – ב  2024כ  13%מהעובדים יהיו במקצועות עתירי פיריון במקום  10%כיום .כתוצאה מכך הפריון
יגדל ב  1.6%מה שיגדיל את הצמיחה השנתית בשיעור זה.



הצמיחה השנתית – תגדל בסך הכל ב  4.8%ביחס לתחזיות הנוכחיות.



הכנסות המדינה – יעלו ל 459 -מיליארד  ₪ב .2024



הוצאות המדינה – יצטמצמו בעקבות ירידה בתשלומי רווחה (בניכוי עלויות התכנית).



יחס חוב תוצר – יצטמצם ב  3.6%בכל שנה בעקבות הגידול בצמיחה והירידה בתשלומי רווחה.

2021

2022

2023

2024

שיעור אבטלה בסיסי

6.50%

6.50%

6.50%

6.50%

שיעור אבטלה לאחר יישום המתווה

6.50%

5.5%

4.5%

3.5%

63

63.0

63.0

63.0

פיריון לא טכנולוגי (דולר לשעה)

40.4

40.4

40.4

40.4

שיעור בסיסי עובדי טכנולוגיה

10%

10%

10%

10%

שיעור עובדי טכנולוגיה

10%

11.0%

12.0%

13.0%

פריון עבודה בסיסי

42.7

42.7

42.7

42.7

פריון לאחר יישום המתווה

42.7

42.9

43.2

43.4

תוספת לצמיחה (פריון  +תעסוקה)

0.0%

1.6%

3.2%

4.8%

שיעור צמיחה בסיסי (תחזית כלכלן
ראשי)

4.9%

4.1%

3.4%

3.2%

צמיחה לאחר יישום המתווה

4.9%

5.7%

6.6%

8.0%

פיריון טכנולוגי (דולר לשעה)
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ניתוח תוצאות המודל
הכשרה מאסיבית להשכלה טכנולוגית תסייע לפתח את התעשייה הישראלית ולהפוך מ"סטארט אפ ניישן" ל-
" - "Technology nationכלומר מכלכלה המבוססת מו"פ וטכנולוגיה בלבד ,לכלכלה המבוססת על מו"פ
טכנולוגיה ותעשייה מתקדמת .במסגרת זו הפיתוחים הטכנולוגיים לא יתורגמו רק לאקזיטים המייצרים משרות
בחו"ל ,אלא גם להקמה של תעשיות נרחבות בעלות כוח אדם טכנולוגי מיומן .כלכלה " Technological
 "Nationתגדיל את שיעור המועסקים במשרות בעלות אופי טכנולוגי מ 10%-ל 15%-בטווח של החמש שנים
הקרובות.
במצב עתידי זה פריון העבודה עתיד לעלות דרמטית – כיום פריון העבודה במשרות לא טכנולוגיות עומד על 40
דולר לשעה ובמשרות טכנולוגיות על  63דולר לשעה .ככל שהחלק היחסי של משרות טכנולוגיות במשק יגדל
גם הפריון המשקי יגדל.

במקביל הכשרה טכ נולוגית מאסיבית תביא להורדת שיעור האבטלה הבסיסי אשר על פי הכלכלנית הראשית
עומד להישאר על  6.5%לאחר תקופת הקורונה בגלל קריסת עסקים רבים מה"עולם הישן" – מסעדות ,תיירות
וחנויות קטנות .במקומם יעלו משרות בעלות אופי טכנולוגי .ככל שיהיה צוואר בקבוק בהכשרה יישארו כ-
 120,000מובטלים מחוסרי עבודה הנשענים על מערכת הרווחה של המדינה .הכשרתם תשחרר פקק זה ותסייע
להקטין את האבטלה לרמה של  3.5%ובכך להגדיל את הצמיחה במקביל לגידול בפריון שתואר קודם.

כך ,ההכשרה תסייע ב 3-אופנים מבחינה מאקרו כלכלית – תקטין אבטלה ,תגדיל פריון ותוריד נטל
ממערכת הרווחה.
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כתוצאה מההשפעות הדרמטיות הללו ,הכנסות המדינה צפויות לעלות ,ההוצאות תרדנה ויחס החוב תוצר יוכל
להתחיל לרדת ב  3.6%בכל שנה עם תום מהלך ההכשרה הראשוני.
מהלך כזה של השקעה בהון אנושי טכנולוגי הוא צו השעה הוא זול באופן יחסי (עלות של כ  4מיליארד שקלים
על פני  5שנים) הוא מנוע צמיחה משקי והוא אסטרטגיית יציאה חשובה ממצב של פריון נמוך ,גירעון וחוב תופח.
כמובן שבמקביל למהלך זה יש לייצר מהלכים מקבילים של השקעה בתשתיות והקצאת הון לתעשייה עתירת
הידע והטכנולוגיה .אולם ללא כוח אדם שיוכשר לעבודה בטכנולוגיה ותשתיות ,לא ניתן יהיה להניע מהלך
להעלאת התעסוקה והפריון .כיום יותר מתמיד זהו צו השעה.
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חישוב התשואות המשקיות וההשקעה הנדרשת
"אם אתה חושב שהשכלה זה יקר – נסה את הבורות" (דרק בוק)
התשואה להשכלה הינה תשואה אשר מוכחת במחקרים רבים כתשואה גבוהה לטווח ארוך עם זאת הבעיה
המרכזית הינה מימון .אוכלוסיות רחבות סובלות מחוסר גישה למימון מספק לטווח ארוך ולכן אינן יכולות לקבל
את ההשכלה שתוכל לסייע להם לצאת ממצבם הכלכלי הקשה אלו הם מעגלי העוני אשר משאירים משפחות
דורות על גבי דורת בעוני.
על פי מחקרים במדינות ה  OECDלמשפחה ייקח  5דורות לצאת מהכנסה נמוכה להכנסה ממוצעת .כדי לסייע
לתהליכי מוביליות חברתית יש לדאוג להשכלה נרחבת גם בפריפריה חברתית .המכללות הטכנולוגיות בפריסתן
הרחבה הן המכשיר להשלמת השכלה עבור אוכלוסייה שלמה.
מספר הדורות שלוקח למשפחות להיחלץ ממעגל העוני במדינות שונות בעולם

מהי התשואה המשקית להשקעה במכללות הטכנולוגיות?
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על פי מחקר האוצר משנת  ,2018מסיימי לימודים במכללות הטכנולוגיות מרוויחים עד  34%יותר ממסיימי 12
שנות לימוד .יש להוסיף על כך שגם בוגרי מה"ט שלא דופלמו מרוויחים  5%יותר ממסיימי  12שנות לימוד.
בהתאם לכך חושבה התשואה להשקעה בשנת לימוד ביחס לתוצאה בשכר ועלה כי בוגרי מה"ט בייחוד
במקצועות התוכנה הם בעלי יחס ההמרה הטוב ביותר כלומר עד  15.8%תשואה .תשואה זו אף עולה במשק
באבטלה שכן אם בעבר האלטרנטיבה הייתה עבודה בשכר נמוך מהממוצע ,כיום האלטרנטיבה היא קבלת דמי
אבטלה על חשבון העמקת הגירעון התקציבי.
אם נשווה מבחינה כלכלית את ההשקעה הזו לאלטרנטיבה שהיא ההוצאה הנהוגה כיום על גיוס חוב של המדינה
נגלה כי השקעה זו עדיפה באופן מוחלט .עלות גיוס החוב בישראל עומדת על  0.87%בשנה .89פערי התשואות
הינם ברורים – שימוש בתקציב לסגירת הגירעון יניב תשואה של עד אחוז בשנה בעוד ששימוש בכסף
להשקעה בהשכלה טכנולוגית יבא לתשואה גבוהה עד פי  16מהאלטרנטיבה.

 89נתוני בנק ישראל ,עקום התשואות על אג"ח
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התקציב התוספתי הנדרש להכשרות מקצועיות במכללות הטכנולוגיות



עדכון היעד הלאומי 15,000 :הנדסאים וטכנאים מוסמכים מדופלמים ב ,2023-ותוספת של  30,000בוגרים
של הכשרה טכנולוגית מקצועית המיועדים לתעשייה הטכנולוגית ,להייטק ולתשתיות בכל שנה עד 2026
מתוכם  15,000הסבות מקצועיות.



בסה"כ הכשרה והסבה של לפחות  200,000עובדים לענפי הטכנולוגיה והתשתיות בתוך חמש שנים.



העלות :תוספת של  800מיליון  ₪לתקציב בפועל בשנים אלו וסה"כ  4מיליארד  ₪תוספת על פני חומש.



על פי נתוני הכלכלנית הראשית באוצר התשואה המשקית לשנת הכשרה של עובד טכנולוגי במה"ט עומדת
כיום על  , 15.8% – 12.4%כאשר עלות גיוס החוב בישראל למימון ה'קופסא' התקציבית עומד על 0.87%
בלבד.



פרט לכך ההסבה תאפשר ל 200,000-עובדים להפוך מנטל של מקבלי קצבאות לעובדים בעלי שכר שנתי
מעל הממוצע בתחום בעל פוטנציאל צמיחה ושוק בין לאומי .חיסכון של  6-8מיליארד בשנה בקצבאות.



הצמיחה הכלכלית הצפויה מהמהלך יכולה להגיע עד לגידול של  4.8%מעבר לתחזיות הנוכחיות .זאת
בשל צמצום האבטלה וגידול משמעותי בפיריון העבודה .המשמעות היא מעבר לירידה בתוואי יחס
החוב תוצר ועילה משמעותית בהכנסות המדינה ממסים.
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אפקט האשכול וביק וש מושרה לתעסוקה טכנולוגית
ישראל היא כיום אשכול עסקי מאוד משמעותי של טכנולוגיה עילית .אשכול הוא תופעה עסקית שבמסגרתה
בתחום גיאוגרפי קטן מתפתחת מיומות ספציפית ומעצם קיומה באותו מרחב היא מתרחבת ומתרחבת שכן
לקוחות מחפשים את המוצר באותו איזור ,מוסדות מקומיים נערכים לספק הכשרות מקצועיות ,וספקים יכולים
ליהנות מקווי אספקה קצרים ולהוריד מחירים .כך ההייטק בישראל החל מצירוף נסיבות נקודתיות (תכנית יוזמה
הממשלתית ,העלייה מרוסיה ופירוק פרויקט הלביא שסיפק הרבה מהנדסים זמינים) והתפתח משם על ידי כסף
פרטי וממשלתי לגודלו הנוכחי ומעסיק כיום כ  10%מהעובדים במשק.
עם זאת האשכול כיום נסוב בעיקר סביב נושאים של מחקר ופיתוח שירותי תוכנה ופרט למספר מפעלים גדולים
כמו אינטל אינו הופך לתעשייה בקנה מידה נרחב .אחת הסיבות המרכזיות ל"תקרת זכוכית" זו היא היעדר כוח
אדם בכמות מספקת לקיום אשכול ייצור טכנולוגי נרחב.

מחקר
ופיתוח
שירותי טכנולוגיה,
תקשורת וסייבר
תעשייה מבוססת טכנולוגיה
בתיאוריה של היווצרות אשכולות עסקיים ישנו מפגש של מוסדות להכשרה מקצועית ,הון וידע מקצועי .בישראל
יש את כל התשתית כדי להגדיל את אשכול ה"סטארט-אפ ניישן" כך שיהפוך ל"."Technological Nation
צוואר הבקבוק כרגע הוא כוח אדם .קיים מחסור חמור בכוח אדם בעל אוריינטציה טכנולוגית .שליש מהמשרות
הפנויות במשק הן משרות טכנולוגיות.
ככל שתהליך ההכשרה הטכנולוגית יגבר כך יזמים יוכלו להקים ולהרחיב את העסקים הטכנולוגיים שלהם.
לתופעה זו קוראים "ביקוש מושרה" או "ביקוש סמוי" ,כאשר ביקוש מתעורר בעקבת שיפור בהיצע .כלומר ,ככל
שיהיו יותר עובדים בעלי הכשרה טכנולוגית יוכלו לקום יותר מפעלים טכנולוגיים ולהתחבר לאשכול ההייטק
הקיים .ולייצר עוד ועוד משרות חדשות .תופעה זו דומה לגידול בביקוש למכוניות כאשר נסללים כבישים חדשים.
תובנה זו של הצורך בהרחבה מאסיבית של הכשרות טכנולוגיות עולה גם בדו"ח של צבי אקשטיין המדבר על
הצורך שרבע מכל מחזור של סטודנטים ילמד מקצועות טכנולוגיים וגם בקווי היסוד של הממשלה הנוכחית
המדברים על הפיכת התחום הטכנולוגי לאחראי על  15%מהמשרות בישראל .כלומר הוספה של כ200,000-
משרות טכנולוגיות .כדי להגיע למספרים כאלו יש לבצע הכשרות מאסיביות אשר בוגריהם ייטמעו בתעשייה
טכנולוגית אשר תתרחב לפי היצע העובדים החדש.
ללא הכשרות והסבות מאסיביות לא ניתן יהיה להגשים חזון של הגדלה משמעותית בכמות המועסקים בתעשייה
טכנולוגית בישראל .הגופים היחידים העוסקים בנושא זה פרט לאוניברסיטאות הן המכללות הטכנולוגיות
בישראל הנהנות מפריסה ארצית רחבה ויכולת מוכחת להכשיר אלפי סטודנטים בכל שנה.
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שינוי שיווי המשקל בין ההשכ ל ה האקדמית לה שכלה הטכנולוגית המקצועית

עמידה ביעדים הלאומיים של הממשלה החדשה ,הכוללים עידוד הצמיחה והפריון ,הגדלת מספר העובדים בהיי-
טק ל 15%-מכלל העובדים במשק עד  ,2026וקידום המצוינות וסבסוד הכשרות והסבות מקצועיות ,דורשת
הכשרה והסבה של  200,000בוגרים לתחומי הטכנולוגיה .פעולה משמעותית שיישומה דורש למעשה שינוי
במבנה מערכות ההשכלה האקדמית והטכנולוגית-מקצועית בישראל ,וכרוך במדיניות אסטרטגית לאומית חדשה
לפיתוח ההון האנושי בישראל.
לצורך הצגת הנושא נסתמך על המידע המחקרי והנתונים של ד"ר אורי כץ במחקרו

90

אשר בדק את נושא

ההשכלה הגבוהה בישראל (האקדמית והמקצועית) ,ועל נתוני דו"ח תמונת מצב חדשנות בישראל 2021
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שפרסם אגף כלכלה ומחקר ברשות החדשנות.
ד"ר אורי כץ מציין שמדינת ישראל היא אחת המדינות המשכילות בעולם כיום .על פי נתוני ה OECD-שיעור
הישראלי מגילאי  25-64שיש להם השכלה אקדמית עמד בשנת  2015על כ ,49%-מה שמציב את ישראל
במקום ה 3-במדד זה בעולם .מצד אחר ,שיעור הישראלים שרכשו השכלה על-תיכונית מקצועית עמד על ,8%
שהוא אחד השיעורים הנמוכים במדינות ה .OECD-באופן כללי יש קשר שלילי בין שני המשתנים .הקשר השלילי
מעיד שהשכלה אקדמית והשכלה מקצועית הן תחליפיות ,ומדינות שגבוהות במדד אחד נמוכות לרוב באחר .על
כן סביר לטעון שהרחבת מערכת ההשכלה האקדמית באה על חשבון מערכת ההשכלה המקצועית.
ההשוואה הבין לאומית במחקרו של ד"ר כץ מעלה אמנם כי ישראל היא אחת המדינות המשכילות בעולם ,אך
השכלה זו לא מיתרגמת לפריון עבודה גבוה .כמו כן קובע המחקר שקיים עודף יוצא דופן של אקדמאים שלא
מצאו עבודה המתאימה לרמת השכלתם והפרמיה לבעלי ההשכלה העודפת נמוכה מאוד .ואחד הנזקים של
התפתחות ההשכלה העודפת בישראל היא פגיעה בהקצאת המקורות במשק על ידי הפניית צעירים למקצועות
שאינם נדרשים ,יצירת מחסור של בעלי מקצועות לא אקדמאים (טכנולוגיים) מבוקשים במשק ,והפניית הון אנושי
איכותי לתחזוקה של מערך הכשרה אקדמאי שאינו נדרש.
לאור זאת ,בסיכום וההמלצות למדיניות של המחקר ממליץ ד"ר כץ להפנות תקציבים למערך ההכשרה
המקצועית הטכנולוגית .במקביל להפחתת הסבסוד למסלולים אקדמיים ,נאמר שיש להפנות תקציבים למערך
ההשכלה המקצועית על מנת להפוך אותו לאטרקטיבי יותר לסטודנטים שהפרמיה להשכלה אקדמית לגביהם
נמוכה יחסית ,וכן לעובדים במגזר הציבורי או במגזר הפרטי המעוניינים לצבור ידע הרלוונטי לעבודתם.
הפוטנציאל של המערך המקצועי נמצא לא רק בקרב אלה שאינם יכולים להתקבל כיום למסלול האקדמי ,אלא
גם בקרב אלה שלומדים כיום לשווא מסיבה כזו או אחרת ומתחזקים בכך את התהליך האינפלציוני בהשכלה
הגבוהה ,וכן בקרב עובדים שמעוניינים להתפתח ולהתקדם ואשר בוחרים כיום לעשות זאת באמצעות תארים
מתקדמים.

 90השכלה גבוהה עודפת בישראל ,ד"ר אורי כץ ,פורום קהלת לכלכלה ,נייר מדיניות  ,36אוקטובר .2017
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ד"ר כץ מציין ש הממצאים המתוארים בעבודה זו מעידים על כך שמדינת ישראל נקלעה לשיווי משקל רע,
במסגרתו יותר מדי צעירים בוחרים במסלול האקדמי ופחות מדי צעירים בוחרים במסלול ההשכלה
המקצועית .רק שינוי מודל המימון של מערכת ההשכלה הגבוהה ומערכת ההשכלה המקצועית יכול להוציא
את המדינה משיווי המשקל הרע ,למנוע בזבוז ותסכול ,ולתרום ליצירת שוק עבודה יעיל ,מודרני ומשגשג.
יישום היעד הלאומי הממשלתי להגדיל את היקף העובדים בענפי הטכנולוגיה הגבוהה ל 15%-כרוכה למעשה
בהכשרה והסבה של  200,000בוגרים ,תהליך שדורש הגדלה בשיעור בעלי ההכשרה הטכנולוגית מקצועית
בישראל מ 8%-ל( 25%-היעד שהציב פרופ' אקשטיין) ,על חשבון שיעור הלומדים בהשכלה האקדמית שיפחת
מ 49%-בהתאם .תהליך אסטרטגי שיש לו משמעויות כלכליות ותקציביות.
גורמים רבים בישראל רואים במערכת ההשכלה בגרמניה כאחד המודלים האידיאלים לפיתוח הון אנושי .מערכת
ההשכלה בגרמניה כוללת כ 28%-בעלי השכלה אקדמית וכ 58%-בעלי השכלה מקצועית על תיכונית ,והיא
תוצר של אסטרטגיה לאומית לפיתוח הון אנושי הכוללת את מערכת החינוך ,ההשכלה הגבוהה והמעסיקים
המותאמת לצרכי הכלכלה ,החברה והערכים הלאומיים של גרמניה .ולמעשה בגרמניה קיים מנגנון איתות
תרבותי החל מבית הספר היסודי אשר "לוכד" את קהל היעד להעדפת הבחירה במסלול ההשכלה המקצועית
טכנולוגית מתוך חוויית התנסות ,הכרת היכולות והכישורים האישיים והתאמה לפיתוח הקריירה והתעסוקה.
יחד עם זאת ,מערכת ההשכלה במדינות סקנדינביה (נורבגיה ,שבדיה ,איסלנד ופינלנד) ,בהן שיעור בוגרי
ההשכלה המקצועית העל תיכונית היא למעלה מ ,20%-ושיעור בוגרי ההשכלה האקדמית כ - 40%-מהוות
מודל מתאים יותר של שיווי משקל במערכת ההשכלה הנדרשת בישראל.
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יחד עם זאת ,חשוב לציין למערכת ההשכלה האקדמית יש תפקיד משמעותי בפיתוח ההון האנושי הטכנולוגי
במדינת ישראל ,ובהעלאת הצמיחה והפריון .ההשכלה האקדמית העודפת אינה נמצאת בתחומי ההשכלה
הגבוהה במקצועות הטכנולוגיים הכוללים את התארים בהנדסה ,מדעי המחשב ,והמדעים.
למעשה האסטרטגיה הלאומית הקיימת של פיתוח הון אנושי במדינת ישראל מבוססת על פיתוחה של מערכת
ההשכלה הגבוהה הנצבת במקום ה 3-מבחינת מדד בעלי ההשכלה האקדמית באוכלוסייה הבוגרת ,אך השכלה
זו לא מיתרגמת לפריון עבודה גבוה .ד"ר כץ בחן במחקרו את המדיניות הממשלתית בשנות ה 90-להנגשת
ההשכלה האקדמית באמצעות פתיחת מכללות אקדמיות.
יחד עם זאת ,במהלך שני העשורים האחרונים תעשיית ההיי-טק התפתחה ותפסה מקום מרכזי בחשיבותה
לכלכלת ישראל לצמיחה ולפריון .התרומה המשמעותית של ההיי-טק למשק הישראלי כוללת  15%מהתמ"ג,
 43%מהיצוא 10% ,מהמועסקים ,ו 25%-ממס הכנסה משולם על ידי היי-טקיסטים.
לאור זאת ,המטרה של פיתוח ההיי-טק היוותה את האסטרטגיה הלאומית לפיתוח ההון האנושי בישראל ,אשר
כללה  3החלטות מרכזיות :הראשונה ,באוגוסט  2015שר החינוך נפתלי בנט ,הנשיא שמעון פרס וחברות ההיי-
טק השיקו את התכנית הלאומית לחיזוק לימודי המתמטיקה ,והציבו יעד להכפיל בתוך  4שנים את מספר
הלומדים  5יח"ד בגרות במתמטיקה ל 18,000-תלמידים .ההחלטה השנייה ,בשנת  2016הוקמה רשות
החדשנות שנועדה לקדם את החדשנות במדינת ישראל בדגש על תעשיית ההי-טק אשר מהווה מנוע צמיחה
עיקרי .והשלישית ,החלטת ממשלה  2292מיום  15.1.2017בנושא "תכנית לאומית להגדלת כוח אדם לתעשיית
ההיי-טק" במטרה לחזק את תחומי ההיי-טק על ידי הגדלת מספר הסטודנטים בתחומים הבאים :מדעי המחשב,
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת מחשבים והנדסת מערכות מידע .תוך הקצאת  700מיליון ₪
לאוניברסיטאות בשלב ראשון ,ועוד  150מיליון  ₪לצורך עיבוי כוח אדם איכותי בתארים מתקדמים בתחומי
ההייטק שישמש עתודה לסגל הוראה עתידי.
הממשלה החדשה הגדירה בקווי היסוד יעד לאומי את העלאת מספר העובדים בהייטק ל 15%-מכלל העובדים
במשק עד לשנת  .2026על פי נתוני הרשות לחדשנות ,92בשנת  2020מספר העובדים בתחום ההיי-טק עמד
על  334,619שכירים ,אשר היוו כ 9.8%-מכלל השכירים במשק .בסך הכל שיעור המועסקים בהיי-טק צמח
בעשור האחרון מכ 7.6%-לכ .9.8%-משמעות הנתונים ,כמות העובדים בהיי-טק גדלה בעשור האחרון בכ-
 75,000עובדים בגידול ממוצע של  7,500עובדים בשנה .על מנת לעמוד ביעד הממשלתי להגדלת מספר
העובדים ל 15%-במהלך  5השנים הבאות ,נדרש להוסיף כ 175,000-עובדים חדשים בגידול ממוצע של
 35,000עובדים בשנה .יש לקחת בחשבון ולתכנן את תהליך הפרישה הטבעי שקיים בענף ההייטק ומגדיל את
כמות העובדים הנדרשים לעמידה ביעד של .15%
על מנת לבחון כיצד ייראה ענף ההייטק בעתיד ,והאם התכנית הלאומית להגדלת כוח האדם לתעשיית ההייטק
שמתבצעת במל"ג מספקת מענה ליעדים שהציבה הממשלה ,נבחן את נתוני הלמ"ס והמל"ג של כמות הלומדים
ומקבלי התואר הראשון ,ואת נתוני המחקר שערך ד"ר איתן רגב בנושא הגדלת מספר בוגרי  5יח' במתמטיקה
והצפי לכמות הלומדים במסלולים האקדמאים הטכנולוגים בחומש הקרוב .
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על פי נתוני המל"ג 93בשנת תש"פ למדו לתואר בהנדסה  35,700סטודנטים ,המהווים  18.4%מכלל הסטודנטים
לתואר ראשון .גידול של  12%בעשור האחרון .כמון כן ,בתוך עשור הוכפל מספר הסטודנטים הלומדים
מתמטיקה ,סטטיסטיקה ומדעי המחשב :מספרם עלה מ 9,122-סטודנטים במקצועות אלו בשנת  2010ל-
 18,243סטודנטים בשנת  .2020סה"כ גידול של  31%במספרי הסטודנטים במקצועות הראליים ,קצב של 3%
בשנה.
על פי נתוני הלמ"ס 94מספר מקבלי תואר ראשון בשנת תש"פ  : 2019/20בהנדסה ואדריכלות 7,005( 13.9%
בוגרים) ,ובמדעי הטבע ,מתמטיקה וחקלאות  5,745( 11.4%בוגרים) .סה"כ  12,750בוגרים פוטנציאלים לענף
ההייטק ,המהווים  25.3%מכלל מקבלי תואר ראשון .זהו גידול של  20%לכמות הבוגרים בשנת  2017באותם
תחומי לימודים ,שכללו  10,543בוגרים המהווים  21.1%מכלל מקבלי תואר ראשון באותה שנה.
על אף העלייה המתמשכת והמשמעותית במספר הסטודנטים במקצועות הטכנולוגיים בתואר ראשון ,דו"ח מבקר
המדינה ,שפורסם במרץ  ,952021מתריע מפני שני חסמים מרכזיים להגדלת מספר הבוגרים באוניברסיטאות
במקצועות ההייטק לאורך זמן :הראשון ,מחסור בסגל אקדמי בכיר בפקולטות של מקצועות ההייטק בכלל,
ובפרט סגל אקדמי במדעי המחשב .נושא שהמל"ג נערכת לתת לו מענה בהשקעה של  150מיליון  .₪החסם
השני ,שיעור נשירה גבוה של סטודנטים ממקצועות אלה .על פי הדו"ח  22%מהסטודנטים שהתחילו את
לימודיהם בתואר במדעי המחשב באוניברסיטאות לא סיימו את לימודיהם בתוך  6שנים .בנוסף20% ,
מהסטודנטים שהתחילו לימודי מקצוע זה סיימו לבסוף תואר במקצוע אחר.
ד"ר איתן רגב חקר את נושא השפעת הגידול במספרם של בוגרי  5יח"ל במתמטיקה והערכות מערכת ההשכלה
הגבוהה לקליטתם .96על פי סיכום האומדנים לשנים  2014ו ,2019-ניתן להעריך כי הזינוק במספר בוגרי  5יח"ל
במתמטיקה יביא בחומש הקרוב לגידול של  6,160איש בשנה הפונים ללימודים אקדמאים במסלולים הריאליים.

 93השכלה גבוהה בישראל ,נתונים לשנת תש"פ לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית ,הוועדה לתכנון ותקצוב ,אוקטובר .2020
 94מקבלי תארים אקדמיים בשנת תש"פ  ,2019/20הודעה לתקשורת למ"ס 20 ,ביוני .2021
 95דו"ח שנתי  71ב' ,מבקר המדינה" ,פעולות המדינה להגדלת מספר העובדים בתעשיית ההייטק" ,מרץ .2021
 96הגדול במספרם של בוגרי  5יח"ל במתמטיקה – האם מערכת ההשכלה הגבוהה מוכנה לקליטתם ,ד"ר איתן רגב ,המכון הישראלי
לדמוקרטיה.2019 ,
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כמו כן ,ד"ר איתן רגב ערך תחזית בפילוח נתוני הסטודנטים בשנה א' לפי התפלגות המסלולים שהם בחרו.97
על פי הנתונים בחומש הבא צפויים ללמוד במסלולים הראליים באקדמיה בחישוב הסטודנטים שנה א' כיום,
הגידול הצפוי ועודף הביקוש למקצוע כיום ,סה"כ  25,375סטודנטים .בהערכת חסר של  30%נשירה ומעבר
לתחום לימודים אחר צפויים לסיים עד  6שנים מתחילת הלימודים כ 17,700-בוגרים המהווים פוטנציאל
לתעשיית ההייטק .כלומר ,עד סוף העשור הקרוב מערכת ההשכלה האקדמית תכשיר לתעשיית ההייטק כ-
 17,700בוגרים פוטנציאליים בשנה.

יחד עם זאת ,רשות החדשנות מציינת מספר מדדים מדאיגים שחשוב לעקוב אחריהם ולהידרש למשמעויות
ארוכות הטווח שלהם .98הראשון ,הירידה בכמות הסטארט-אפים החדשים שקמים בכל שנה .בתוך חמש שנים
צנח מספר הסטארט-אפים החדשים שקמים בישראל מכ 1,400-שהוקמו ב 2014-לכמות שנאמדת ב850-
בשנת  2019ועומדת על  520בשנת  .2020מספר הסטארט-אפים החדשים שהוקמו בשנתיים האחרונות דומה
לרמות שהיו לפני עשור – למרות ההתפתחות שחלה מאז באקו-סיסטם החדשנות המקומי .מענה לסוגיה
משמעותית זו ,היא שינוי המדיניות הלאומית מ"סטארט-אפ ניישן" ל" "Technology nationוהשקעה בפיתוח
ייצור תעשייתי בטכנולוגיה מתקדמת תוך מימוש המו"פ.
המדד השני הוא העלייה בקצב בוגרי האוניברסיטאות הנכנסים לענף ללא ניסיון .זרם הבוגרים הטריים עלול
להחריף את בעיית הג'וניורים ,שקיימת כבר היום וגורמת לכך שהבוגרים מתקשים למצוא עבודה ללא ניסיון .על
מנת להתמו דד עם הבעיה ולקלוט את הבוגרים המעסיקים בהייטק יידרשו לפתח ערוצים להכשרת העובדים
הצעירים .ומענה לנושא יכול להתבצע באמצעות שיתוף פעולה של המעסיקים והמכללות הטכנולוגיות ופיתוח
הכשרה מקצועית קצרות מועד.

 97הגדול במספרם של בוגרי  5יח"ל במתמטיקה – האם מערכת ההשכלה הגבוהה מוכנה לקליטתם ,ד"ר איתן רגב ,המכון הישראלי
לדמוקרטיה ,2019 ,תרשים  20עמ' .35
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לסיכום ,האסטרטגיה הלאומית לטיפוח הון אנושי לתחום תעשיית ההייטק בהגדלת כמות בוגרי  5יח"ל,
ובהגדלת כמות הבוגרים באקדמיה במקצועות טכנולוגים ראליים תכשיר כ 17,700-בוגרים בתחומי ההנדסה
ומדעי המחשב במהלך העשור הקרוב ,המהווה גידול של  40%בכמות הבוגרים לעומת תש"פ – .2019/20
בהנחה של קצב גידול של  4%בכמות הבוגרים לשנה ,כמות הבוגרים בתום החומש תהיה כ 15,300-כ.20%-
המשמעות שההשכלה האקדמית מעניקה מענה חלקי של  15,300בוגרים המהווים לכל היותר  40%מכמות
הגידול של כ 40,000-עובדים הנדרשים לעמוד ביעד הגידול ל 15%-בכמות העובדים בתעשיית ההייטק מתוך
כלל העובדים במשק עד  .2026לפיכך ,על מנת לעמוד ביעד הממשלתי נדרש לתת מענה לאומי ל 60%-מכמות
הגידול באמצעות ההשכלה הטכנולוגית המקצועית.
חשוב לציין ,שעל פי נתוני הכלכלן הראשי באוצר ,99הפרמיה לשנת לימוד לתואר הנדסאי במכללות הטכנולוגיות
(מה"ט) במגמות תוכנה ,אלקטרוניקה וחשמל –  ,15.8%גבוהה יותר מהפרמיה לשנת לימוד לתואר מהנדס,
מדעי המחשב ,ורפואה באוניברסיטה .והפרמיה לשנת לימוד לתואר הנדסאי במגמות בניין ,תעשייה וניהול
ומכונות –  , 12.4%גבוהה יותר מהפרמיה לשנת לימוד לתואר מהנדס ,מדעי המחשב ,ורפואה במכללה
אקדמית .לפיכך ,מבחינה כלכלית ההשקעה בהשכלה טכנולוגית מקצועית והשכלה אקדמית דומה בתרומה
לצמיחת המשק והעלאת הפריון .ואין שום סיבה כלכלית להימנע מהשקעה בפיתוח הון אנושי טכנולוגית
באמצעות המכללות הטכנולוגיות במתן המענה לגידול ב 60%-מכמות העובדים הדרושים על היעד הממשלתי.

לצד ההשקעה בהגדלת מספר העובדים בתעשיית ההייטק באמצעות מערכת ההשכלה הגבוהה ,רשות
החדשנות מקיימת בזירה החברתית – ציבורית מסלולי פיתוח הון אנושי של הכשרות מקצועיות ייעודיות.
הכוללות :מסלול סיירות תכנות ,מסלול התמחות להייטק ,ומסלול חירום להכשרות והשמות בתעשייה.

 99מצגת הכלכלן הראשי באוצר ,התוספת לשכר כתוצאה מרכישת הון אנושי ,פברואר .2018
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מסלול הכשרות חירום הון אנושי לתעשייה :100במענה למשבר התעסוקתי במשק שפרץ בעקבות מגפת
הקורונה ,רשות החדשנות ,משרד האוצר ומשרד הכלכלה ,יצאו במסלול חירום למימון הכשרות והשמות רחבות
היקף בפרק זמן קצר למגוון תפקידים במקצועות ההייטק .במסגרת המסלול אושרו מענקים לגופי הכשרה
וחברות שיבצעו תהליך המשלב הכשרות והשמות לתפקידים טכנולוגיים ועסקיים מבוקשים .סה"כ במסלול
אושרה השתתפות של קרוב ל 6,400-אנשים בתקציב של  125מיליון  ,₪כ ₪ 20,000-למשתתף .ההכשרות
יבוצעו ע"י  29גופי הכשרה ו 18-מעסיקים.
ללא ספק מדובר על הקצאת משאבים משמעותית וחשובה בהיקף  125מיליון  ₪ל 6,400-משתתפים בהכשרות
קצרות טווח ,המהווה כ 42%-מתקציב ההכשרה של מה"ט הכולל  300מיליון  ₪ומיועד להכשרת כ30,000-
הנדסאים .מה עוד שההכשרות החירום מתנהלות ע"י גופי הכשרה שאינם כפופים למערכת ממשלתית מפוקחת
עם מעקב תפוקות ואיכות הוראה ובחינת ניצול אפקטיבי של ההכשרות.
לאור כל הנאמר לעיל  ,ההמלצה להרחיב את האסטרטגיה הלאומית לפיתוח הון אנושי טכנולוגי ולכלול בתוכה
את ההשכלה הטכנולוגית המקצועית העל תיכונית ,תיתן מענה במכלול נושאים:


מענה ליעד הממשלתי להעלאת הצמיחה והפריון ,העלאת מספר העובדים בתעשייה הטכנולוגית היצרנית
ופיתוח התשתיות בכלל ,ובהייטק בפרט ,באמצעות הכשרה והסבה של  30,000הנדסאים ,טכנאים ,ובוגרי
הכשרות מקצועיות טכנולוגיות  -המהווים השלמה להכשרה בהשכלה האקדמית.



מענה להכשרות המקצועיות הייעודיות במסלולי רשות החדשנות :מערך המכללות הטכנולוגיות במסגרת
הרפורמה בהכשרות המקצועיות תחת מה"ט במשרד הכלכלה בשיתוף פעולה עם רשות החדשנות ,יעניק
מענה מקצועי מפוקח ,מבוקר ויעיל תוך שיתוף פעולה עם המעסיקים .בהקצאת משאבים מותאמת ניתן
לקיים מענה איכותי להכשרות ההייטק במכללות הטכנולוגיות.



מענה לירידה בכמות הסטארט-אפים החדשים שקמים בכל שנה :ההשקעה בהשכלה הטכנולוגית
המקצועית תאפשר באמצעות "אפקט האשכול וביקוש מושרה" לפתח מערך ייצור תעשייתי בטכנולוגיה
מתקדמת תוך מימוש המו"פ של ההייטק .הנושא יביא למימוש שינוי המדיניות הלאומית מ"סטארט-אפ
ניישן" ל" "Technological Nationוהשקעה בפיתוח ייצור.

חשוב לחזור ולהדגיש ,שלאור המטרה למיצוי ההון האנושי במדינת ישראל בתחומי הטכנולוגיה הגבוהה ,נדרשת
התאמה של רמת ההכשרה וההשכלה הטכנולוגית והיקף המשאבים לקהלי היעד העיקריים של הרפורמה אשר
כוללת :מובטלים או דורשי עבודה מקרב אוכלוסיות היעד אשר טרם נכנסו לשוק העבודה ,צעירים הנכנסים
לשוק העבודה ואינם פונים להשכלה אקדמית ,ועובדים שיש חשש לכך שמקצועם נעלם והם על סף פיטורים.
כמו כן ,יש להוסיף קהל יעד של בעלי השכלה אקדמית שמעוניינים לבצע הסבה מקצועית לתחומי הטכנולוגיה,
ולמשוך להשכלה הטכנולוגית סטודנטים מאוכלוסייה חזקה שבוחרים בלימודים אקדמיים אף על פי שהיו
מעדיפים לימודים מקצועיים באיכות גבוהה.
שיפור וחיזוק המערכת על פי עקרונות הרפורמה תוך פנייה לקהלים אלו ,צפויים להביא לגידול משמעותי באיכות
ובכמות ההכשרה ,ובכך להביא להשגת יעדי שיעור ואיכות התעסוקה.
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המכללות הטכנולוגיות ככלי מרכזי לאיוש משרות


דווקא בזמנים אלו יש להשקיע בהכשרות והסבות מקצועיות.



המכללות הטכנולוגיות בפריסתן הרחבה ועלותן הנמוכה הן הכלי המושלם ליישום מדיניות זו.

המשק הישראלי מצוי כיום בשפל מבחינה תעסוקה – מאות אלפי מובטלים ,עובדים בחל"ת ועצמאים מתפרנסים
מדמי אבטלה ומענקים.
מן הצד השני ענפים רבים יתקשו לחזור לממדיהם הטבעיים שכן הם נסגרו בתקופת הקורונה ובינתיים תהליכי
אוטומציה וירידת ביקושים שנוצרה מהמשבר הכלכלי והבריאותי כמו גם קשיים תזרימיים יקשו עליהם לחזור
לאיתנם.
המשמעות – מציאות קבועה של  400,000 - 250,000מובטלים גם לאחר החזרה לשגרה כלומר  6-10אחוזי
אבטלה לאורך השנים הקרובות.
מציאות כלכלית זו מייצרת לחץ מתמיד לקיצוץ תקציבי .במשבר הכלכלי המשמעותי הקודם בישראל בשנת
 2003בחרה הממשלה לקצץ באופן דראסטי בתקציב המכללות הטכנולוגיות .מצד אחד ,הדבר הקטין את
ההוצאה הציבורית ואפשר יציאה מהמשבר הכלכלי בטווח מידי אולם בטווח ארוך לפגיעה בהכשרה הטכנולוגית
הייתה השפעה על מבנה ההון האנושי בישראל .המחסור הכרוני בהנדסאים וטכנאים ברמה של מדינה
תעשייתית מערבית ,ייצר קושי בהמשך לייצר תעשיות גדולות בישראל והפך אותה ל"סטארט אפ ניישן"
במקום ל" "Technology nationכלומר לכזו המצמיחה סטרטאפים אך אינה מסוגלת לתמוך תעשייה
רחבה .המשמעות – אובדן של מקומות עבודה והתכווצות התעשייה דווקא בשנים בהן בעולם נוצרו עשרות
מיליוני משרות מיישום הסטרטאפים של עולם הטכנולוגיה שישראל היא ממובילותיו .חשוב מאוד להימנע
מטעות דומה במצב הנוכחי .ללא עתודה משמעותית של הנדסאים ,טכנאים והכשרות מקצועיות טכנולוגיות
ישראל לא תוכל לספק לתעשיית הידע שלה את כח האדם המתאים לפתח תהליכי ייצור מתאימים בעשורים
הבאים .הבשורה הטובה – כיוון שיחס החוב תוצר של ישראל גם לאחר השנה הקשה האחרונה נותר תחת
שליטה ישראל יכולה להרשות לעצמה להשקיע בהון אנושי ופיזי על חשבון הגדלת חוב לטווח קצר .כלי זה ,שלא
היה זמין במשבר הקודם עקב יחס חוב תוצר גבוה ,מאפשר לממשלה יכולת תמרון ותכנון המשק לטווח ארוך.
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חשוב להפנים כי ההשכלה הטכנולוגית המקצועית לא רק שאינה יכולה להוות כיום מקור תקציבי לכיסוי הבור
התקציבי אלא חייבת להיות מושא להשקעה דווקא בזמנים אלו .השקעה זו שהכלכלנית הראשית באוצר
העריכה כהשקעה בעלת יכולת החזר של כ  15%בכל שנה היא ההשקעה הטובה ביותר לכספים שישראל
משיגה כיום בהנפקות של אג"ח מדינה.
הפתרון הוא להכשיר עו בדים מתעשיות גוועות או מדשדשות לתעשיות הידע והטכנולוגיה אשר מציעות יציבות
תעסוקתית ,שכר גבוה וצמיחה הן בשיעורי ההעסקה והן בשכר .ובמקביל להמשיך ביתר שאת להכשיר את דור
העתיד במספרים הולכים וגדלים לתעשיות הטכנולוגיות.
החלטה  3419טיפלה בנושא ההכשרות השוטפות וקבעה כי יש צורך בדיפלום של  15,000תלמידים בכל שנה
בכדי להתמודד עם הגידול הטבעי .אולם עתה יהיה צורך בייצור של הסבה מקצועית לחלק ניכר מן המובטלים
למקצעות בעלי אוריינטציה טכנולוגית.
הכשרה טכנולוגית דורשת זמן ומשאבים וקיימים מספר צינורות להכשרה:


ההשכלה האקדמ ית אשר כוללת את האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות ספקו למשק בשנת תש"פ
 12,749בוגרים בתואר הנדסה ,אדריכלות ,מדעי הטבע ,מתמטיקה וחקלאות .ועל פי הערכה צפוי לספק
למשק בשנת  15,300 2026בוגרים.



המכללות הטכנולוגיות כיום יודעות לספק כ 8,000-הנדסאים וטכנאים מוסמכים בוגרים מדופלמים בשנה.
ולפי החלטה  3419עד  2023אמורות להגיע להכשרה של  15,000בוגרים בכל שנה.



בכדי לספק יעד שאפתני של הכנסת  200,000איש לתעשייה הטכנולוגית ,תחום ההכשרות המקצועיות
הטכנולוגיות אמורות לספק למדינה לפחות  30,000בוגרים בשנה .כיום מערכת ההכשרה המקצועית אינה
יכולה לעמוד ביעד זה ומכשירה כ 2,800-הכשרות מתוקצבות ,ועוד כ 10,000-במסלולים במימון התלמידים
במכללות עסקיות המפוקחות ע"י האגף להכשרה מקצועית ,אשר רובן אינן טכנולוגיות ,ובאיכות הכשרה
נמוכה .מסלולים אלו צריכים להיות מתוקצבים ומוכוונים על ידי מה"ט והמכללות הטכנולוגיות לפי צרכי
השוק ומגובים בתקציב משמעותי.



במסגרת תכניות הכשרות מקצועיות בשיתוף מעסיקים הכוללות את התכניות  :כיתה במפעל ,הכשרה פנים
מפעלית ( ,)OJTוהכשרה בחניכות (סטארטר) – מוכשרים כ 800-תלמידים בשנה.



במקביל השוק החופשי מייצר קורסים והסבות מקצועיות שונות בצורה שאינה מפוקחת על ידי המדינה .אין
מידע על היקף התופעה ,אחוזי המעבר וכיצד קורסים אלו תורמים למשתתפיהם ביחס להשקעה.

מכל ההכשרות האפשריות הקיימות המכללות הטכנולוגיות בולטות כמועמדות הטבעיות לשאת בעול התוספת
בהכשרות וההסבות המקצועיות של כ 40,000-בוגרים לשנה בשנים הקרובות עבור האוכלוסייה הרחבה
(במקביל לתכניות הקיימות להכשרת דור העתיד ביתר שאת) מהטעמים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

פריסה גיאוגרפית רחבה.
תשתיות לימוד קיימות במגוון תחומי לימוד והכשרה ,וידע בניהול הכשרות קצרות וארוכות.
הכשרה מפוקחת על ידי הממשלה.
יכולת שיתוף פעולה עם הרגולטור והמעסיקים בפיתוח תכניות לימוד עדכניות לצרכי המשק.
קיים מנגנון סבסוד (תקצוב) מוסדר.
עלויות נמוכות יחסית וזמני הכשרה קצרים.
התשואה גבוהה ביותר להשקעה (על פי מחקר הכלכלנית הראשית באוצר).
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ה מלצות לפיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה הטכנולוגית והמקצועית
לאור הנתונים ,שההשכלה האקדמית תספק מענה חלקי של  15,300בוגרים בשנה ב ,2026-המהווים לכל
היותר  40%מכמות הגידול של כ 40,000-עובדים הנדרשים לעמוד ביעד הממשלתי ,נדרש לתת מענה לאומי
ל 60%-מכמות הגידול באמצעות ההשכלה הטכנולוגית המקצועית .פעולה משמעותית שיישומה דורש למעשה
שינוי בשיווי המשקל בין מערכת ההשכלה האקדמית ומערכת ההשכלה הטכנולוגית-מקצועית בישראל ,וכרוכה
בעדכון המדיניות האסטרטגית הלאומית לפיתוח ההון האנושי בישראל.
בחלק זה נציג ונבסס הצעה לגיבוש האסטרטגיה לפיתוח הון אנושי טכנולוגי בכלל ,והכשרות מקצועיות בפרט,
המתבססת על נייר המדיניות אשר גיבש פרופ' צבי אקשטיין במסגרת מכון אהרון בדצמבר  ,1012016וכולל את
העקרונות לאסטרטגיה לאומית לפיתוח הון אנושי המתמקדת בהון האנושי הטכנולוגי .על המלצות ועדת
תעסוקה 2030
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שפרסמה באוגוסט  2020את העקרונות ליישום רפורמה בהכשרות המקצועיות .ועל תכנית

בנק ישראל להאצת הצמיחה במשק והצבת ציר הפעולה של פיתוח ההון האנושי כנושא אסטרטגי ראשון
במעלה.103
להלן עקרי נייר המדיניות של פרופ' אקשטיין:
ההון האנושי של העובדים הוא הבסיס ליכולת ההשתכרות ולקידום המקצועי של העובד ,והבסיס לצמיחת
המשק ולהעלאת הפריון .למרות הצמיחה הגבוהה במשק משנת  2003קיים עדיין פער משמעותי של כ17-
אחוזים ברמת התוצר לנפש בין ישראל ובין ממוצע ה .OECD-הפער גבוה אף יותר בין ישראל לקבוצת המדינות
המובילות ,ופער הפריון ,במונחי תוצר לשעת עבודה ,כמעט לא נסגר ב 20-השנים האחרונות .כמו כן ,תחולת
העוני ואי-השוויון בישראל הם בין הגבוהים במדינות ה. OECD -
הגורם העיקרי לשיעור העוני במשק הוא פערי השכר בין בוגרי אוניברסיטאות ומכללות לבין אלו שהשכלתם
היא תיכונית ,ואלו התרחבו עקב אי שינוי ברמות הפריון והשכר של בעלי השכלה ומיומנויות נמוכות בשנים
האחרונות .למרות זאת ,ההשקעה הממשלתית ברכישת ההון האנושי של קבוצה זאת נמוכה מאוד .התמיכה
בסטודנט במכללה טכנולוגית מגיעה ל 40 -אחוזים בלבד מהתמיכה בסטודנט במכללה אקדמית מתוקצבת,
והתמיכה בשאר הפרטים שאינם פונים להשכלה אקדמית (הכשרה מקצועית) נמוכה עוד יותר .מחקרים כלכליים
מראים כי במערכות השכלה טכנולוגיות ומקצועיות איכותיות בעולם התשואה לשנת השכלה ,לפרט ולמשק ,זהה
לתשואה לשנת השכלה אקדמית .בישראל ,שבה מערכת ההשכלה הגבוהה הטכנולוגית והמקצועית הוזנחה
לאורך שנים ,אנו צופים כי התשואה עם הקמת מערכת כזו תהיה גבוהה עוד יותר.
פרופ' אקשטיין ממליץ על הרחבה משמעותית בתמיכה לרכישת הון אנושי אשר תעלה את התעסוקה ,הפריון
והשכר של פרטים אלו .החזון הוא להקים מערכת השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית אשר תתרום לפיתוח
המיומנויות וההון האנושי של הפרטים שאינם בוחרים במסלול האקדמי ,ותתמוך בצמיחת המגזר העסקי
והציבורי .המערכת צריכה להתבסס על עקרונות הכוללים מתן מיומנויות תעסוקה ,השכלה כללית ותחושת

 101השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית ,צבי אקשטיין ,אביחי ליפשיץ ,קרן שגיא ותום טרילניק ,נייר מדיניות מכון אהרון ,דצמבר .2016
 102הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת  :2030דו"ח מסכם ,יו"ר הועדה פרופ' צבי אקשטיין  -נספח  :2תהליך יישום הרפורמה
במערכת ההשכלה הגבוהה המקצועית והטכנולוגית ,עמ'  ,85אוגוסט 2020
 103תכנית בנק ישראל להאצת הצמיחה ב משק :ארבעה צירי פעולה אסטרטגיים מומלצים לממשלה ומסגרת פיסקאלית למימונם ,בנק
ישראל חטיבת המחקר ,יוני .2021
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מצוינות למסיימי תיכון ,התפתחות מקצועית לאורך הקריירה ,שיתוף המגזר העסקי והציבורי בתכניות הלימודים,
בחניכות ובהוראה ,השתלבות מידית בתעסוקה והתאמה לביקושים ולמיומנויות הנדרשות בשוק העבודה.
התקצוב לסטודנט צריך להיות זהה לזה שבמכללות האקדמיות המתוקצבות .הקמת המערכת על בסיס
התשתית של המכללות הטכנולוגיות ,תוך שילוב עם המכללות האקדמיות ,תיתן מענה לצורך במתן הון אנושי
כללי ,תבטיח יתרונות לגודל ותעלה את תדמית החינוך הטכנולוגי והמקצועי תוך ביטול תקרת הזכוכית לבוגרים.
היעד הוא להגיע לכך שלפחות רבע מהשנתון יפנה ללימודים טכנולוגיים ומקצועיים תוך  10שנים (עד 2026
– עשור מפרסום נייר המדיניות ב.)2016-
פרופ' אקשטיין אמנם ציין שהוא מציע לבסס את מערכת ההשכלה הגבוהה הטכנולוגית והמקצועית על המכללות
הטכנולוגיות ,הכוונה איננה להתרכז רק בסטודנטים שבוחרים בלימודי ההנדסאים בלבד .יחד עם זאת הוא
הדגיש את החשיבות בלהתמקד בקבוצות האוכלוסייה שאינן מקבלות כיום פתרון ראוי וכוללות סטודנטים
מאוכלוסייה חזקה שבוחרים בלימודים אקדמיים אף על פי שהיו מעדיפים לימודים מקצועיים באיכות גבוהה ,וכן
פרטים שאינם מקבלים כיום פתרון כלל.
בהמשך לנייר המדיניות של מכון אהרון הוביל פרופ' צבי אקשטיין את ועדת תעסוקה  2030שפרסמה באוגוסט

 2020את העקרונות ליישום רפורמה בהכשרות המקצועיות.

רפורמה בהכשרה המקצועית הטכנולוגית הגבוהה
הועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת  2030הציגה בדו"ח המסכם את תהליך בניית מערכת הכשרה
מקצועית איכותית להכשרות המקצועיות הטכנולוגיות.104
חזון הוועדה בהקשר זה הוא לשפר את המערכת כך שהיא תספק הכשרות מקצועיות וטכנולוגיות על תיכוניות
איכותיות ,כמנגנון מרכזי לשיפור הפריון והשכר של המועסקים ובמיוחד אלו בחציון התחתון .חזון זה מתבסס
גם על הממצא מהעולם ,לפיו התשואה לשנת השכלה על תיכונית לא אקדמית איכותית אינה נמוכה מהתשואה
לשנת השכלה אקדמית ,בהינתן כישורי הלומדים .ממצא שגם הכלכלן הראשי באוצר הציג בשנת .2018
הוועדה תומכת ביישומה של החלטת הממשלה  3419בנושא רפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית ורואה
בחזון לשיפור מערכת ההכשרות המקצועיות המשך של החלטה זו.
קהלי היעד העיקריים של הרפורמה המוצעת הם מובטלים או דורשי עבודה מקרב אוכלוסיות היעד אשר טרם
נכנסו לשוק העבודה ,צעירים הנכנסים לשוק העבודה ואינם פונים להשכלה אקדמית ,ועובדים שיש חשש לכך
שמקצועם נעלם והם על סף פיטורים .שיפור וחיזוק המערכת על פי עקרונות הרפורמה תוך פנייה לקהלים אלו,
צפויים להביא לגידול משמעותי באיכות ובכמות ההכשרה ,ובכך להביא להשגת יעדי שיעור ואיכות התעסוקה.
בנוסף להמלצת הוועדה יש להוסיף קהל יעד נוסף של בעלי השכלה אקדמית שמעוניינים לבצע הסבה מקצועית
לתחומי הטכנולוגיה ,ולמשוך להשכלה הטכנולוגית סטודנטים מאוכלוסייה חזקה שבוחרים בלימודים אקדמיים
אף על פי שהיו מעדיפים לימודים מקצועיים באיכות גבוהה.

 104הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת  :2030דו"ח מסכם ,יו"ר הועדה פרופ' צבי אקשטיין  -נספח  :2תהליך יישום הרפורמה
במערכת ההשכלה הגבוהה המקצועית והטכנולוגית ,עמ'  ,85אוגוסט 2020
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הרפורמה המוצעת בהכשרו ת המקצועיות תתבסס על עקרונות הבאים:


ראייה הוליסטית של ההכשרות המקצועיות כנקודת פתיחה של מסלול קריירה ללא תקרת זכוכית .על
המערכת לאפשר בין היתר המשך ללימודי טכנאי והנדסאי בתחומים הרלבנטיים ,וכן המשך להשכלה
אקדמית.



כל הכשרה תעמוד בקריטריון איכות .קריטריון האיכות עבור הכשרה בהיקף של מעל  400שעות יעמוד על
תשואה של  6%במונחי שכר ,מול השכר הצפוי לבוגרים במידה ולא היו עוברים את ההכשרה .קריטריון
האיכות עבור הכשרות קצרות יותר יעמוד על תשואה של  4%לפחות.



חיזוק והרחבת הלימודים בכל התחומים הנדרשים במשק לצד צמצום ואף הפסקת תקצוב של מסלולים
שאינם תורמים לתשואת הפרטים .בפרט יש לחזק את התחומים הטכנולוגיים בהם יש במשק ביקושים
גבוהים ושכר עולה ,כולל תחומים שלא קיימים במערכת כיום.



עדכון תכניות הלימוד על פי ביקושי השוק ובשיתוף מעסיקים ,כך שכל תכניות הלימוד יעודכנו באופן שוטף.



שילוב עבודה בפועל אצל מעסיקים )התמחויות( כחלק מתכניות הלימוד ,ככל הניתן.



שילוב של לימודי הון אנושי כללי וכישורים רכים לעבודה ,על מנת להבטיח ללומדים הצלחה ארוכת טווח
בשוק העבודה ואפשרות להתפתח ולעדכן את כישוריהם במהלך הקריירה .יש להקנות כישורי עברית ,
אנגלית ,מתמטיקה ,אוריינות דיגיטלית וכיו"ב.



רצף אקרדיטציה ובניית שרשראות קורסים בכל תחום לימוד אפשרי ,כך שכל סטודנט הנכנס למערכת יוכל
לראות את מסלול ההתפתחות המקצועית שלו.

ביצוע הרפורמה המוצעת על פי המלצות הועדה ובהינתן שההכשרות המסובסדות (המתוקצבות) הטכנולוגיות
עומדות בקריטריון התשואה ,יביא להרחבת היקף המשתתפים בהכשרות אלו ביחס למספר המשתתפים בהן
כיום ,ויעמוד בהשגת היעד הממשלתי הלאומי של הכשרה והסבה של  200,000בוגרים לתחומי הטכנולוגיה.
הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית ובהכשרה המקצועית המפורטת בפרק  3היא אחת מאבני היסוד של דו"ח
תעסוקה  .2030מנקודת ראות מקצועית ועל מנת לתמוך בפדגוגיה אחידה וברצף אקרדיטציה ולהבטיח שירות
איכותי ללומדים ולמעסיקים ,השגת הרפורמה באופן מיטבי דורשת איחוד של פעולות האגף להכשרה
מקצועית ומה"ט בתחומים של בניית תכניות הלימוד ,תקצוב ופיקוח.
לאור ההמלצות והעקרונות של ועדת  2030המליצה הוועדה לבנות את מערכת ההכשרות המקצועיות במכללות
הטכנולוגיות בהתאם :


המטרה היא להרחיב את פעילות המכללות הטכנולוגיות ולהעביר ולבנות בתוכן מערכת הכשרה מקצועית
איכותית להכשרות הטכנולוגיות בשוק העבודה שאורכם הוא חצי שנה ומעלה של  500 – 400שעות לפחות.
כל ההכשרות הלא טכנולוגיות יישארו באגף להכשרה מקצועית בהתאם למודל העסקי והמתוקצב הקיים.



היעד הכשרה של עד  30,000בוגרים בהכשרה מקצועית טכנולוגית גבוהה בשנה.



המשמעות העברת פעולות האגף להכשרה מקצועית למה"ט בתחומי הכשרה מקצועית טכנולוגית כולל
בניית תכניות הלימוד ,תקצוב ופיקוח .המטרה היא ליצור מערכת אחודה אשר מאפשרת רצף הכשרה
מהרמה הבסיסית ועד הנדסאים ,ואשר תראה את קידום התלמיד להכשרה האופטימלית .מבנה מאוחד
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יאפשר בניה משותפת של תכניות הלימוד ,בין השאר בחינת שינויים במקצועות אשר נלמדים בכל אחת
מהמערכות ליצירת רצף ומניעת כפילויות ,פיקוח אחיד אשר לא יצריך את המכללות לעבוד מול אגפים
שונים ומערכות שונות.


תקצוב ההכשרה המ קצועית יהיה בהתאם למודל התקצוב של ההנדסאים אשר כולל תעריף תקצוב
לסטודנט לפי מגמה ,הגדרת שכר לימוד לסטודנט ,מודל תפוקות ,ותקצוב שיפור תשתיות לפיתוח מעבדות.
סבסוד שכר לימוד לאוכלוסיות בעדיפות לאומית .מלגות על פי מודל קרן הסיוע לסטודנטים .הנושא יאפשר
ודאות תקציבית למכללות שיוכלו לעסוק בכך לאורך זמן ,ויביא להרחבת היקף המשתתפים באופן משמעותי
בהכשרות אלו ביחס למספר המשתתפים בהן כיום.



דגש מיוחד יש לשים להכשרות טכנולוגיות המחוברות ללימודי מה"ט כיום ,תוך פיתוח תחומים חדשים
בהתאם לצרכי המשק בתחומי ההי-טק ,פוד-טק ,אגרו-טק ,מחשבים ,תוכנה ותחומים נוספים .עדכון ופיתוח
תכניות הלימודים יתקיים בדומה לתהליך עדכון תכניות הלימודים במה"ט בהשתתפות המעסיקים
והמכללות.



משמעות בניית המערכת במכללות הטכנולוגיות היא שהלימודים מתקיימים במקומות מוסדרים ואיכותיים
בעלי תדמית גבוהה; בעלי היקף סטודנטים גדול; ניתנים ע"י גוף שעוסק ומתמחה בהשכלה טכנולוגית
והכשרה מקצועית ,עם רצף הכשרות מהכשרות קצרות לטכנאי ולהנדסאי.



מומלץ לפתח בהדרגה את מערכת ההכשרה המקצועית במכללות הטכנולוגיות כמערכת מפקחת )לא
מנהלת( על בסיס קריטריונים איכותיים ,בדומה למערכת האקדמית .הנושא יעניק גמישות למכללות ויאפשר
התאמה מהירה של חומר הלימוד לצורכי המשק ,זאת תוך מתן עצמאות רבה יותר בבניית תכניות לימוד
ובלבד שהבוגרים יעברו מבחן חיצוני בתום ההכשרה.

המלצת בנק ישראל על ציר פעולה לפיתוח ההון אנושי
בימים אלה ממש ,עם כינונה של הממשלה החדשה הציג בנק ישראל תכנית להאצת הצמיחה במשק הכוללת
ארבעה צירי פעולה ,שהראשון מבניהם הוא פיתוח ההון האנושי.105
בנק ישראל מציין שההון האנושי מהווה מרכיב קריטי בצמיחת משקים מודרניים ,ומציג שורה של המלצות
לשיפור איכות תפוקותיה של מערכת החינוך דרך טיפול ברבדי המערכת הכוללים את החינוך המקצועי ומערך
ההכשרות המקצועיות לאוכלוסייה הבוגרת.
מערכת החינוך המקצועי וההכשרות המקצועיות העל תיכוניות – הולכות ותופסות תפקיד חשוב במשק מודרני
ודינמי ,בו נדרשות מיומנויות גבוהות מן העובדים ,והתאמה והתעדכנות של מיומנויות אלה לאורך חיי העבודה
המתארכים .משבר הקורונה ,והזעזועים שהוא גרם בהיקף התעסוקה ובאופן התעסוקה ,מדגישים את חשיבות
המערכות הללו למדינה ,מפני שהן מאפשרות ביצוע מעברים והתאמות בשוק העבודה.
במדינת ישראל ,שבה פרק הזמן של השירות הצבאי משהה את הכניסה לשוק העבודה עבור חלק ניכר מבוגרי
התיכון ,קיימת חשיבות גדולה למערך הכשרות מקצועיות לאוכלוסייה הבוגרת.

 105תכנית בנק ישראל להאצת הצמיחה במשק :ארבעה צירי פעולה אסטרטגיים מומלצים לממשלה ומסגרת פיסקאלית למימונם ,בנק
ישראל חטיבת המחקר ,יוני .2021
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בנק ישראל בנימוקי הרקע להמלצות לייעול מערך ההכשרות המקצועיות העל תיכוניות מציין ,שנדרשת מעורבות
של הממשלה בתחום זה בגלל כשלי שוק דומים לאלו שקיימים ברכישת השכלה ,ומחקרים מלמדים שהתשואה
לשנת השכלה מקצועית על-תיכונית איכותית (שאינה אקדמית) דומה לתשואה לשנת השכלה אקדמית ,ובאופן
ספציפי נמצא בישראל כי בוגרי המכללות הטכנולוגיות משיגים שכר דומה לחלק מבוגרי התארים האקדמיים
(משרד האוצר ,)2018 ,אך בגלל שמרבית ההכשרות אינן מתוקצבות חלק מהבוגרים בגלל מגבלות נזילות
יתקשו לממן את ההכשרה למרות יתרונותיה ,ואילו המעסיקים עשויים להירתע ממימון ההכשרה בעצמם ,שכן
אופק התעסוקה של העובד בחברה אינו מובטח.
לאור זאת ,תפקידה של הממשלה לפתח מנגנון איכותי של הכשרות מקצועיות אשר יסייע להעלות את רמת
ההון האנושי והפריון של העובדים במשק .מנגנון שיסייע למגוון רחב של אוכלוסיות להשתלב בשוק העבודה
באופן מיטבי ולשמור על מעמדן בו ,כגון צעירים בתחילת דרכם המקצועית ,בפרט אילו שאינם רוכשים השכלה
אקדמית ,מובטלים בקבוצות גיל שונות או עובדים וותיקים (בכללם בעלי השכלה אקדמית) שנדרשים לעדכן את
מיומנויותיהם במענה לשינויים שחלים בשוק העבודה ,בכללם שינויים טכנולוגיים ומבניים.
בנק ישראל קובע שעל אף היתרון שישנו ,כנראה ,בקיום מנגנון מסודר של הכשרות מקצועיות ,בישראל חסרה
מתודולוגיה ברורה לפתיחת קורסים מתוקצבים .מאידך ,מגוון רחב של קורסים ומוסדות שהצורך בהם אינו ברור
כן מפוקח על ידי המערך הממשלתי ,ולא ברורה מידת הרלוונטיות של הכשרות אלה (שאינן במכללות
הטכנולוגיות) לשוק העבודה ויתרונותיהן לבוגרים.
ניהול הכשרות מקצועיות הוא תחום ידע הדורש התמחות והכרות טובה עם הכלים המפותחים בעולם ועם תמונת
שוק העבודה בישראל .משום כך יש יתרון בריכוז הטיפול בנושא בידי גוף מתמחה אחד ,תוך גיבוש מסגרות
מתאימות ומתואמות בתוכו למגוון ההכשרות הדרושות.
להלן עקרי ההמלצות של בנק ישראל לגבי ייעול מערך ההכשרות המקצועיות במסגרות העל תיכוניות:


להרחיב בהיקף ניכר את מערך ההכשרה המקצועית וההכוון התעסוקתי לתמיכה בהשתלבות מובטלי
הקורונה בתעסוקה .לפתח תכניות הכשרה ככל האפשר באמצעות שותפות מעסיקים.



להאיץ את הרפורמה שהחלה במוסדות להכשרה (השכלה) טכנולוגית שמחזקת את המוסדות הגדולים
והאיכותיים .לחתור להחלת הרפורמה גם על מערך ההכשרות המקצועיות.



למזג את אגף ההכשרות המקצועיות לתוך מערך המכללות הטכנולוגיות כדי לעודד ולהקל את המעבר
מהכשרות בסיסיות ללימודים מתקדמים במכללות הטכנולוגיות.



ליישם את המלצות דו"ח ועדת התעסוקה  2030בנוגע למערך ההכשרה המקצועית ,לרבות הפניית התקצוב
והמשאבים הממשלתיים להכשרות בעלות תשואה גבוהה.

לסיכום ,לאור המסקנות וההמלצות של פרופ' אקשטיין בנייר המדיניות משנת  ,2016דו"ח ועדת התעסוקה
 ,2030והמלצות בנק ישראל ,אנו ממליצים לבצע את יישום הרפורמה בהכשרה המקצועית באמצעות
הרחבת החלטת הממשלה .3419
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יישום והרחבת הר פורמה בהשכלה הטכנולוגית

החלטת הממשלה  3419בנושא רפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית מהווה בסיס לפיתוח הון אנושי
טכנולוגי ,יחד עם זאת לאור משבר הקורונה והאתגרים של המשק בתחום פיתוח ההון האנושי הטכנולוגי יש
לעדכן את החלטת הממשלה ולהציב יעדים עד  ,2026כולל הטמעת הרפורמה בהכשרה המקצועית המפורטת
לעיל .כמו כן ,על מנת לעמוד ביעדים שהגדירה הממשלה בהחלטתה נדרשים הצעדים הבאים בתחום המכללות
הטכנולוגיות בהכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים:


בסעיף  2להחלטת הממשלה נקבע" :לקבוע כיעד כי עד סוף שנת  2023יעמוד מספר מקבלי תעודת טכנאי
מוסמך או הנדסאים על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים (להלן  -משרד העבודה) על סך
 15,000לשנה והכל בכפוף לסעיפים  6ו 14-להחלטה זו".



בסעיף  14להחלטת הממשלה נקבע" :עמידה ביעד הממשלה כאמור בסעיף  2תתבצע במסגרת התקציב
שנקבע בסעיף (6ב) לעיל ,ככל שהתקציב כאמור ימוצה ,שר האוצר יבחן הקצאת מקור תקציבי כאמור או
לחלופין תתבצע קביעת אי גידול במספר הסטודנטים המתוקצבים במערכת או הפחתה בתעריף והכל כדי
לעמוד במסגרות התקציב שצוינו לעיל".



עמידה ביעד הממשלתי של  15,000מדופלמים בשנה ,מחייבת את הגדלת כמות הסטודנטים הלומדים
בהתאם ליעד אחוז המדופלמים הממוצע שנקבע ברפורמה ( ,)74%ולמבנה המערכת שכוללת 50%
במסלול יום שאורכו שנתיים ,ו 50%-במסלול משולב עבודה שאורכו  3שנים .סה"כ סטודנטים נדרשים
.50,675



המשמעות גידול כמות הסטודנטים במסלול הנדסאים וטכנאי מוסמך .בשנה"ל תשפ"א לומדים במכללות
הטכנולוגיות כ 29,000-סטודנטים (כמות המדופלמים בשנה כ .)8,000-על מנת לעמוד ביעדי הבוגרים
המדופלמים בשנה נדרש להגדיל את כמות הסטודנטים בכ 20,000-עד תשע"ג על פי היעד הממשלתי.



סה"כ כמות הסטודנטים במכללות שנכללות ברפורמה בשנה"ל תשפ"א הוא  ,20,435מתוכם 18,509
סטודנטים מתוקצבים ,ו 2,203 -סטודנטים לא מתוקצבים .בנוסף ישנם עוד כ 7,500-סטודנטים במכללות
שלא נכללות ברפורמה ,מתוכם כ 3,000-סטודנטים במכללות לחרדים וסמינרים לנשים חרדיות .במכללות
שלא נכללות ברפורמה רק כ 6,000-מתוקצבים וכ 1,000 -לא מתוקצבים.



לצורך יישום הרפורמה והעלאת התעריף ל 19,500-בתשפ"ג נדרש להוסיף לתעריף הנוכחי בתשפ"א
שעומד על סך  ₪ 12,700עוד  ₪ 6,800לסטודנט .סה"כ נדרשת תוספת תקציב של  108מיליון  ₪בשתי
פעימות תשפ"ב ,תשפ"ג .במסגרת הרפורמה מתוקצבים  100מיליון  ₪בהנחה שלא ייושם הקיצוץ הרוחבי.



על מנת להשלים את התקציב לסטודנטים שאינם מתוקצבים במכללות שברפורמה יש להוסיף תקציב עבור
 2,203סטודנטים בתעריף  43 - ₪ 19,500מיליון  .₪ובנוסף יש להשלים תקצוב לעוד  1,100סטודנטים
במכללות שלא ברפורמה ולא מתוקצבים בתעריף של  12 - ₪ 10,700מיליון  .₪סה"כ  55מיליון .₪



יישום הרפורמה מבחינת העלאת התעריף והשלמת תקצוב לסטודנטים שלא מתוקצבים מחייבת את החרגת
יישום הרפורמה מהקיצוץ הרוחבי בתקציב המדינה .בתקציב  2021צפוי קיצוץ רוחבי בהיקף של 11.43%
בהתאם להנחיות החשב הכללי באוצר ,ומשמעות היישום על תקציב מה"ט הוא ביטול הרפורמה ופגיעה
במנוע צמיחה משמעותי.
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על מנת לעמוד ביעדים הרפורמה של  15,000מדופלמים בשנה הכוללת  50,000סטודנטים נדרש להשקיע
בתוספת תקצוב של עוד  20,000סטודנטים (מחציתם ברפורמה) בעלות תקציבית של  300מיליון .₪



לאור התשואה הגבוהה של לימודי הנדסאים לכלכלה ,ומאחר השתלבות ההנדסאים תאפשר גידול בפריון
והעלאת הצמיחה ההשקעה משתלמת לכלכלת מדינת ישראל.
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פעולות ממשל תיות לתמיכה ויישום פיתוח הון אנושי טכנולוגי

במסגרת ה רחבת האסטרטגיה הלאומית לפיתוח ההון האנושי הטכנולוגי בהתאם להמלצות המפורטות בנייר
המדיניות ,ועל מנת ביעדים הלאומיים של הממשלה החדשה ,נדרש לתת מענה להסרת חסמים בשני תחומים
מרכזיים המהווים תנאי הכרחי להצלחה בתהליך היישום הלאומי:

תכנית ממשלתית למיתוג ,שיווק ופרסום השכלה טכנולוגית:
ממקצועית

היעד הממשלתי להגדלת מספר העובדים בתחומי הטכנולוגיה בטווח הקצר עד שנת  2026בהיקף של 200,000
בוגרים מהווה שינוי בשיווי המשקל בין ההשכלה האקדמית לבין ההשכלה הטכנולוגית המקצועית .החלטת
ממשלה זו דומה במהותה להחלטה בסוף שנות התשעים של המאה הקודמת להרחיב את היצע המוסדות
להשכלה גבוהה ,ופתיחת המכללות האקדמיות.
יישום המדיניות הממשלתית שכללה לצד הגדלת המימון הציבורי ,פעולות יחסי ציבור ברמה לאומית ,ומיתוג
ההשכלה האקדמית ,אשר "לכדה" את הצעירים במנגנון איתות המחייב אותם בתעודה אקדמית (תואר ראשון)
על מנת להשיג משרה בשוק העבודה ,נחלה הצלחה גדולה ובסופו של תהליך לגידול משמעותי של ההשכלה
האקדמית ל 49%-משיעור התושבים בגלאי  .64 – 25למרות שהיום מסתבר שהרחבת ההשכלה האקדמית
לא מיתרגמת לפריון עבודה גבוהה וצמיחת המשק ונדרשת מדיניות חדשה.
לאור זאת ,הרחבת ההשכלה הטכנולוגית המקצועית בהיקף משמעותי עד שנת  2026מחייב יצירת מנגנון איתות
אשר "ילכוד" את קהל היעד לבחירה במסלול ההשכלה המקצועית טכנולוגית .מנגנון איתות אשר מושתת על
תכנית לאומית הכוללת יחסי ציבור ,מיתוג ,שיווק ,ופרסום .אי אפשר להסתמך על השוק החופשי ,ועל ארגונים
עסקיים פרטיים ,שיחוללו את השינוי בלוח זמנים בטווח הקצר באמצעות קולות
קוראים  .ולצורך יישום היעד הממשלתי בטווח הקצר נדרשים משאבים והתגייסות ממשלתית לנושא.
חשוב להדגיש שאסטרטגיה לאומית לפיתוח הון אנושי מחייבת שיווי משקל בין ההשכלה האקדמית להשכלה
המקצועית טכנולוגית ,והמטרה המשותפת של הממשלה ליצור את האיזון הנכון בהתאם לצרכי הכלכלה ,החברה
והמשק על מנת שתהיה תשואה הן לכלכלת המדינה והן לפרטים האזרחים.

תכנית ממשלתי ת לפיתוח סגלי הוראה טכנולוגיים:
איכות וכמות המורים והמרצים היא אבן יסוד של מערכת החינוך וההשכלה הטכנולוגית המקצועית .מערכת
השכלה איכותית ,צריכה בראש ובראשונה לכלול סגלי הוראה איכותיים .במהלך שני העשורים האחרונים יושמו
כמה רפורמות במערכת החינוך ובמערכת ההשכלה הגבוהה (מל"ג) אשר הביאה לשיפור בתנאי ההעסקה של
המורים במערכת החינוך והמרצים באקדמיה .במקביל הושקעו משאבים בשיפור איכות ההוראה באמצעות
מערך הכשרה והשתלמויות במשרד החינוך ובמל"ג ,מערך שאינו קיים לחלוטין במה"ט.
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חשוב להדגיש ,במסגרת החלטה החלטת ממשלה  2292מיום  15.1.2017בנושא "תכנית לאומית להגדלת כוח
אדם לתעשיית ההיי-טק" במטרה לחזק את תחומי ההיי-טק הוקצו  150מיליון  ₪לצורך עיבוי כוח אדם איכותי
בתארים מתקדמים בתחומי ההייטק שישמש עתודה לסגל הוראה עתידי .וזאת לאחר שזיהו בתכנון הגידול
הצפוי בכמות הסטודנטים הצפויה במדעי המחשב מחסור בסגל הוראה.
מערכת ההשכלה הטכנולוגית המקצועית ,אשר כוללת את מערך ההנדסאים ,הטכנאים ,וההכשרות המקצועיות
– מבוססת על סגל הוראה מקצועי של מהנדסים ובעלי השכלה אקדמית טכנולוגית ומדעית .ומרביתו ללא תעודת
הוראה .מבחינת תנאי התעסוקה מרבית הסגל נמצא בהסכם אישי על פי שעות הוראה בפועל עם תנאים
סוציאליים בסיסיים שהחוק קובע ,בשונה מהסכמי השכר של עובדי ההוראה במערכת החינוך והאקדמיה.
מערכת ההשכלה הטכנולוגית התבססה על מרצים ומורים מקרב העלייה ממדינות חבר העמים בתחילת שנות
ה 90-של המאה הקודמת ,אשר מרביתם כבר יצאו לפנסיה .ולמעשה המערכת עומדת בפני שוקת שבורה נוכח
היעדר דור חדש של מורים ומרצים טכנולוגיים.
כבר היום קיים מחסור גדול של מרצים במכללות הטכנולוגיות ומתחולל תהליך של מעבר ללמד בחינוך הטכנולוגי
התיכוני נוכח תנאי ההעסקה של דירוג עובדי הוראה.
חשוב לציין שבכל מערכות החינוך וההשכלה תעריף התקצוב לתלמיד או סטודנט מבוסס על עליות שכר ההוראה
של המורה והמרצה .ורק במערכות ההשכלה הטכנולוגית וההכשרה המקצועית התעריפים אינם מחושבים
בהתאם .מה עוד שכיתות הלימוד בהשכלה הטכנולוגית קטנות יותר מהכיתות בהשכלה האקדמית.
להלן נתוני התקציב לעלות לתלמיד של משרד החינוך (נתוני שקיפות בחינוך תשע"ט) :106גן ילדים – 16,070
 ,₪ביה"ס יסודי –  ,₪ 15,172חטיבת ביניים –  ,₪ 21,503חטיבת עליונה (תיכון) – .₪ 29,460
להלן נתוני התקצוב השנתי לסטודנט במכללה אקדמית תשפ"א ,107היקף שעות לימוד שנתי בין  600ל: 800-
מדעי הרוח –  ,₪ 23,600מתמטיקה –  ,₪ 30,400הנדסה – .₪ 36,300
במה"ט התקצוב השנתי לסטודנט במכללה טכנולוגית ברפורמה תשפ"א –  .₪ 12,700התקציב לסטודנט
במכללה שלא נכללת ברפורמה – .₪ 10,700
לאור יעדי הממשלה להגדלת מספר העובדים הטכנולוגים ב 200,000-ל 15%-מכלל העובדים במשק עד ,2026
היקף הלומדים במכללות הטכנולוגיות בתחומי ההנדסאים וההכשרות המקצועיות יגדל באופן משמעותי למעלה
מ .100%-גידול שמשמעותו היערכות לפיתוח וגיוס סגלי הוראה טכנולוגיים מקצועיים כולל פיתוח תחומי הוראה
חדשים עם המעסיקים ורשות החדשנות  .הנושא מחייב היערכות ומאמץ לאומי ,תוך הקצאת משאבים.
על מנת לתת מענה לצורך במרצים טכנולוגיים ,ולאור הכמות המוגבלת של מהנדסים שיצטרפו לסגלי ההוראה,
מומלץ להכיר בתואר הנדסאי להוראה במכללות הטכנולוגיות ובהכשרות המקצועיות.
כמו כן ,נדרש לפתח מערכת הכשרה והשתלמויות לפיתוח סגלי ההוראה ואיכות ההוראה במכללות הטכנולוגיות.

 106נתוני שקיפות בחינוך שנה"ל תשע"ט ,מינהל כלכלה ותקציבים ,משרד החינוך.
 107תקציב ות"ת למערכת ההשכלה הגבוהה שנה"ל תשפ"א ,אוגוסט .2020
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04

סיכום והמלצות



המשבר הכלכלי המקומי והעולמי אינו מתפזר באופן שווה.



כלכלת הטכנולוגיה תפרח בשנים הקרובות .



יש להכשיר חלקים גדולים בכוח העבודה בתחום הטכנולוגיה והתשתיות.



המכללות הטכנולוגיות הן הכלי להכשרות מקצועיות ולהסבות מקצועיות כאלו.



יש להקציב  4מיליארד  ₪להכשרות והסבות מקצועיות בחומש הקרוב.



התשואה למהלך כזה תהיה בין  15%-12%ובנוסף תחסוך דמי אבטלה בעוד שאי השקעה תביא
תשואה של פחות מאחוז.



לפי המודל הכלכלי שהרצנו לאחר הכשרה והשמה של העובדים במשרות טכנולוגיות ,במצב הקבוע
תקטן האבטלה ל  ,3.5%הפיריון יעלה ב  ,1.6%יחס החוב תוצר יצטמק ב  3.6%בכל שנה והצמיחה
תגדל ב  4.8%מעבר לתחזיות.

"לעולם אל תבזבז משבר טוב" (וינסטון צ'רצ'יל)
משבר הקורונה הוביל לאבטלה חסרת תקדים בישראל והציף בעיות יסוד בתחום התעסוקה בישראל – פיריון
נמוך ופערים הולכים ומתרחבים בין מגזרי התעסוקה השונים .המשבר הוא גם הזדמנות לשינוי כיוון בעולם
התעסוקה – הכשרה של עובדים למגזר הטכנולוגי ושינוי בהיקף התעסוקה במגזר הטכנולוגי .בקווי היסוד של
הממשלה החדשה נקבע יעד של  15%עובדים במגזר הטכנולוגי (היי-טק) .המשמעות היא תוספת של כ
 200,000עובדים מעבר לקיימים למגזר הטכנולוגי בתוך  5שנים.
למהלך כזה קיימות מגוון משמעויות:

.1

הכשרה מאסיבית בזמן קצר – כ 40 -אלף בוגרים חדשים בכל שנה שישתלבו במערכי הייצור של
הטכנולוגיה והתשתיות.

.2

משרות טכנולוגיות מסוגים חדשים ,הכשרה של יכולות ייצור טכנולוגי ,לא רק משרות בתחום המו"פ אלא
גם התפרסות לתחום הייצור הטכנולוגי העילי והתשתיות הדורשים מיומנויות טכנולוגיות טכניות.

.3

כניסת מעגלים נוספים בתעשייה הקיימת לעולם הייטק – הכנסת טכנולוגיות עילית לייצור במפעלים קיימים
והכשרת העובדים הקיימים בטכנולוגיה חדישה.

.4

למהלך זה יהיו מהלכים משלימים של הקמת חברות חדשות ,גיוסי הון מהשוק החופשי ומקרנות ייעודיות.

.5

בסופו של המהלך תהפוך ישראל מ"סטארט-אפ ניישן" ל – "Technological Nation"-מכלכלה שבה
מפותחת טכנולוגיה עילית לכלכלה בה חלק גדול מהתעשייה מבוססת על טכנולוגיה הכוללות מעגלי ייצור
טכנולוגי ופיתוח תשתיות.

.6

מבחינה כלכלית למהלך כזה פוטנציאל להקטין את האבטלה ולהביא לצמחה משמעותית תוך הקטנה ביחס
החוב תוצר ושיפור בפיריון ובפרמטרים כלכליים מרכזיים.
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בכדי לייצר את המהלך יש צורך במערך הכשרה והסבה משמעותי אשר יוכל לפעול באופן מהיר ואפקטיבי.
כיום הגופים היחידים אשר רלוונטיים למהלך זה הם גופי המל"ג והמכללות של מה"ט .בעוד המל"ג מספק
הכשרות ארוכות טווח שתגיע בשנת  2026להיקף מקסימלי של  15,300בוגרים ,הרי שהמכללות הטכנולוגיות
של מה"ט המוכוונות לתחום הטכנולוגי ,מסוגלות לייצר מגוון רחב של הכשרות מ 6-חודשים ועד שנתיים וחצי,
בהיקפים הדרושים למשק ,פרושות בכל רחבי הארץ ומסוגלות לייצר הכשרה בעלויות אטרקטיביות לעומת גופי
המל"ג.
חשוב לציין כי בכל המסלולים הקיימים תלוי רוב התקציב בהשמה .עם זאת כאשר מדברים על השמה של 40
אלף א יש בשנה תכניות ההכשרה צריכות להיות קיימות לא רק בהתניה בהשמה מראש אלא גם כתוכניות
העומדות בפני עצמן .לפי הערכות ריאליות של מצב התעסוקה העתידי .כאשר מה"ט יהיה אחראי על מיפוי
הצרכים המשקיים בשיתוף המעסיקים והמכללות הטכנולוגיות.

המלצות אסטרטגיות:
נייר מדיניות זה שיקף כי מדינת ישראל נמצאת בצומת קבלת החלטות קריטי בכל הקשור לעתיד שוק התעסוקה.
שילוב המאורעות החריג הכולל את משבר הקורונה והמשבר הכלכלי הנלווה ,המשבר הפוליטי והתקציבי
המתמשך בישראל ,יחד עם התחזקות מגמות השינוי הקיימות בשוק התעסוקה המודרני מובילים למסקנה
הבלתי נמנעת כי יש לנקוט במדיניות אקטיבית בכל הנוגע לעולם התעסוקה ,ההכשרות וההסבות
המקצועיות כדי להגדיל את הפריון במשק וכדי לעודד צמיחה כלכלית ברת-קיימא .מדיניות שמהווה למעשה
הרחבת האסטרטגיה הלאומית לפיתוח הון אנושי טכנולוגי.
אנו סבורים שהמכללות הטכנולוגיות צריכות לעמוד בחוד החנית של שינוי המדיניות הממשלתי בתחום
התעסוקה .המכללות הטכנולוגיות הן גוף עם מספר יתרונות מובנים אשר מאפשרים להן להיות "קבלן הביצוע"
הממשלתי ויעד להשקעה המייצר תפוקות הכרחיות ,בכל הקשור לרפורמות בשוק התעסוקה המקומי .ראשית
כל ,המכללות הטכנולוגיות מצויות בפריסה ארצית רחבה ,כולל ביישובי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
שנית ,ישנן מכללות טכנולוגיות רבות ,ומדיניות ציבורית אשר תאפשר תחרות מוגבלת ביניהן תוביל בסבירות
גבוהה להתייעלות ולשיפור השירות אשר ניתן במסגרתן .שלישית ,המכללות הטכנולוגיות עוסקות בתחומים
הטכנולוגיים – תחומי ה , STEM-ותחומים אלה מוגדרים בתור התחומים המובילים והרלוונטיים ביותר לשוק
התעסוקה העתידי .רביעית ,המכללות הטכנולוגיות מהוות כלי למוביליות חברתית ,ואלה יכולות לפעול בכלל
המגזרים ובכלל החתכים בהיבט החברתי-כלכלי .חמישית ,למכללות סילבוס מובנה ומפוקח ,פרויקט סיום וקשר
עם התעשייה ,והן מקנות למסיימים בהן תעודה המאפשרת להם לעסוק במקצוע ו/או בתחום אותו למדו .שישית,
למכללות ישנו זמן הכשרה קצר ביחס למסלולי הכשרה אחרים והן מסוגלות לתת מענה לעשרות אלפי תלמידים
באופן יעיל .במחקר שערך הכלכלן הראשי באוצר בשנת  2018עלה כי ביחס להשקעה הכספית בלימודים,
התשואה מבחינת שכר ותועלת למשק על לימודי הנדסאות היא הגבוהה ביותר כולל בהשוואה למסלולים
מבוקשים כמו רפואה והנדסת תוכנה.
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איך הופכים לימון ללימונדה – מ " סטארט אפ ניישן " ל " " Technological Nation
משבר הקורונה הדגיש את הפער בין "הכלכלה הישנה" ל"כלכלה החדשה" .בעוד שתעשיות מסורתיות בעלות
טכנולוגיה ישנה נפגעו וחוו מצוקות כלכליות קשות בעקבות ירידה חדה בביקושים ובייצור ולכן נאלצו לפטר
עובדים או לשלוח אותם לחל"ת ארוך ,הרי שתעשיות בעלות טכנולוגיה עילית וכמובן התעשיות הרפואיות נהנו
מעלייה דרמטית של  22%בייצור .ההטיה של ישראל לטובת טכנולוגיה עילית גרמה לעליה כוללת של 6.1%
בייצור התעשייתי בישראל (בשנת הקורונה!) ולירידה נמוכה בתוצר הכולל של  2.4%בלבד .בכך ישראל הייתה
מהמדינות שספגו את הפגיעה הקטנה ביותר ממשבר הקורונה ביחס לשאר מדינות העולם.
ההערכה המקובלת בקרב כלכלנים היא שגם בחלוף משבר הקורונה חלק מהמגמות הללו תשמרנה .יציאתם
של מאות אלפי צעירים לחל"ת וההערכה כי רבים מהם לא יחזרו למשרותיהם הישנות ב"כלכלה הישנה" יוצרת
הזדמנות להכשרה והסבה מקצועית למקצועות הטכנולוגיה והתשתיות בקנה מידה לאומי .הכשרה כזו של כ
 200,000תלמידים בחומש הקרוב תוכל להגדיל את מספר העוסקים בתחום הייצור הטכנולוגי והתשתיות
בישראל באופן דרמטי ולאפשר פיתוח של תעשייה מבוססת טכנולוגיה עילית לא רק בשלבי הפיתוח אלא גם
בשלבי הייצור .הכשרה טכנולוגית כזו תאפשר עליה בפריון העובדים יעסקו בתחומים בעלי פריון גבוה ושכר
עבודה מתגמל יותר.
בעי ית הפריון במשק אינה בעיה חדשה ,ובמשך שנים מתריעים כלכלנים בכירים על כך שלמדינת ישראל ישנה
בעיה בתחום ,כאשר נושא ההכשרות ופיתוח ההון האנושי מהווה חלק מרכזי ממכלול הבעיות .בשביל להכשיר
את העובדים העתידיים ל"כלכלה החדשה" יש לפעול בשתי חזיתות – מערכת החינוך ומערכת ההשכלה
הגבוהה ,זו האקדמית וזו הטכנולוגית .מערכת ההשכלה הגבוהה הטכנולוגית יכולה וצריכה להפוך לגוף
הממשלתי שדואג להכשרה תעסוקתית של מבוגרים ,בין אם מדובר במדיניות של Life Long Learning
שתאפשר לעובדים להמשיך ללמוד ולרכוש כלים מקצועיים חדשים לאורך חייהם ובין אם מדובר במדיניות
של  ,Retrainingאשר תספק מענה איכותי לעובדים המעוניינים לשנות את תחום העיסוק שלהם .שני כלי
המדיניות הנ"ל נמצאים כבר שנים בשיח התעסוקה הציבורי ,אך לעת עתה ישראל אינה מיישמת מדיניות
מיטבית שתאפשר טיפוח הון אנושי בעולם דינמי ,ואנו סבורים שרק המכללות הטכנולוגיות יוכלו להיות הגוף
המבצע של פרויקט לאומי בהיקף זה הדורש מתן מענה לעשרות אלפי תלמידים בזמן קצר תוך הקפדה על רמת
לימודים גבוהה ומפוקחת ,עלות תקציבית סבירה ,והתאמה לצרכי המשק באופן דינאמי .מדיניות זו יכולה
להתבטא במסלולים מותאמים או מקוצרים לבעלי מקצוע מסוימים ,בהכשרות של "מקצועות חדשים" לעובדים
ותיקים ,ואף אימוץ של מודל סיירות התכנות של רשות החדשנות ( )Bootcampsלאקדמאים אשר מבקשים
להשתלב בתחומי העיסוק הטכנולוגיים.

האם ניתן להסתפק בהכשרות מקצועיות בחצר המעסיק?
אין ספק שחשוב לטפח את הסמכות אצל מעסיקים קיימים ,ולהשתתף במימון פרויקטים שונים לעידוד תעסוקה
של השוק הפרטי אבל חשוב להבהיר שבבסיס העניין מדובר בכשל שוק מובהק  -שוק פרטי לבדו אינו מסוגל
לייצר את היקפי ההכשרות הנדרשים למשק בייחוד לאור הצורך בשינוי מהותי במבנה הענפי הנדרש כיום .רוב
המעסיקים אינם מסוגלים לממן הכשרת עובד במשך שנה או שנתיים ללא תפוקה רק לשם הכשרתו .הכשרות
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מעסיק הן ברוב המקרים הסמכות קצרות ותכליתיות שנועדו רק למקום העבודה הנוכחי ,הן אינן מאפשרות רוחב
יריעה ,אינן מאפשרות לעובד לעבור למעסיק אחר או להתמקח על שכרו (אם בגלל הסכמים כובלים או בגלל
שההסמכה רלוונטית רק למספר מצומצם של מקומות עבודה) .זו הסיבה שמאז ומעולם המדינה הייתה מעורבת
בפרויקטים של השכלה והכשרה מקצועית תוך סבסוד משמעותי ולעיתים מלא של ההכשרה.
זאת ועוד ,כאשר אנו מדברים על צורך בהכשרות מקצועיות של מאות אלפי תלמידים בטווח זמן של חמש השנים
הקרובות ולכן ברור כי הסתפקות במימון של מספר מצומצם של מאות או אלפי עובדים בחצר המעסיק הוא חלק
קטן מאוד מהפתרון הכולל וודאי שאין לראות בו את חזות הכל.
כמדינה מצופה לייצר פתרון רחב לכלל ההכשרות הנדרשת ולפתור את כשלי השוק של ההכשרות המקצועיות.
השוק עצמו ידאג להשמת העובדים ולהסמכות ספציפיות ,לפי העניין .כיום להנדסאים בוגרי המכללות אין קושי
למצוא עבודה והמצב צפוי להמשיך בצורה זו .למעשה כיום ,במצב משבר כלכלי בו יש מאות אלפי מובטלים
במשק קיים מחסור של כ 2,500 -הנדסאים שהם כ  4%מכלל המשרות הפנויות במשק.
המדינה היא הרגולטור והמאפשרת של ההשכלה אך אינה נדרשת לשמש סוכנות השמה וודאי לא להתנות
תקציבי הכשרה מקצועית בהשמה ספציפית במקום עבודה .כלומר עליה לפקח כי כל אזרח יהיה נגיש להשכלה
טכנולוגית וכי הרמה של השכלה זו תהיה טובה ,מותאמת לצרכי המשק ובעלות סבירה אך אינה צריכה להתנות
תקציבים בקיום יכולת ההשמה עצמה .בהנחה כי מדובר במקצוע נדרש – והנדסאים בהחלט נופלים תחת
הגדרה זו  -לזה ידאגו כוחות השוק .המדינה צריכה לחלק את תקציביה למקצועות נדרשים או כאלו שהיא
מעריכה שיידרשו בשנים הקרובות לפי תחזיות שוק התעסוקה ולסמוך על כוחות השוק אשר יצרו איזון מיטבי
בנושא השמת העובדים בשוק התעסוקה

טיפוח הון אנושי בעולם שאחרי הקורונה
הכלכלה הישראלית לאחר הקורונה תיכנס למסלול של שיקום .במסגרת זו יש להקים מסגרות להכשרה מקצועית
ולהסבות מקצועיות יעילות ובאורכים שונים .בעוד שהאקדמיה מציעה מסלולי לימוד ארוכים של  3-4שנים
בעלויות גבוהות של עשרות אלפי שקלים בכל שנה ,המכללות הטכנולוגיות יודעות להכשיר בוגרים במשך
שנתיים לתעודה אשר מאפשרת השתלבות בעולם הטכנולוגי בעלות נמוכה באופן יחסי.
למעשה ,הכלכלן הראשי באוצר מצא כי גם בהשוואה למקצועות יוקרתיים כמו רפואה והנדסת תוכנה
התשואה על ההשקעה הטובה ביותר היא דווקא בהשקעה במקצועות ההנדסאים במסלולים הטכנולוגיים.
המכללות הטכנולוגיות גם נהנות מפריסה רחבה (פרוסות בכל רחבי הארץ עם עשרות אלפי תלמידים) ויידעו
לעשות את ההתאמות כדי להכיל עוד עשרות אלפי תלמידים בזמן קצר יחסית .באם יינתן אישור להקמה וסבסוד
של מסלולי הסבה מקצועית ,ומסלולי הכשרה שלא לצורך תעודה המכללות תוכלנה לספק את ההכשרות
בתקציב סביר ובאיכות גבוהה ומפוקחת ולהגיע לאוכלוסיות רחבות כולל מהפריפריה הגיאוגרפית והסוציו
אקונומית של ישראל.
כמו כן המכללות בשיתוף עם מה"ט והמעסיקים תגבשנה מסלולי הכשרה של הסבות מקצועיות המותאמות
לצרכי השוק תוך מתן אפשרות לתעודה ולאקרדיטציה בהמשך.
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במקביל ,עולם התעסוקה הדינמי מתבטא גם בעדכון התמידי של תחומי הלימוד הרלוונטיים למציאות המשתנה.
משבר הקורונה גם שיקף לעולם את חשיבות הטכנולוגיה וכיצד מהלכים עולמיים משפיעים באופן מהיר על
דפוסי העבודה בכלל המדינות .אתגרים אלו משקפים כי המכללות הטכנולוגיות צריכות להתאים את מסלולי
הלימוד לפי צרכי המעסיקים ובשיתוף פעולה עימם .מקצועות בתחומי ה Machine Learning ,Data-וAI-
צפויים להיות מבוקשים מאוד בעתיד הקרוב ,יחד עם תחומים אחרים כמו בריאות דיגיטלית והתמקצעות במכשור
רפואי .בחלק מהמקרים לא יידרש שאנשים יילמדו מקצועות חדשים מאפס ,אלא רק לרכוש כלים רלוונטיים
כחלק או בנוסף להכשרות הקיימות .לכן קורסים קצרים בשפות תכנות שונות ,SQL ,ואף השתלמויות בנושאים
"רכים" משלימים (פיננסים ,בריאות ,יחסי אנוש) באוריינטציה טכנולוגית צריכים להשתלב במערכת הקיימת.
במקביל ,כמהלך משלים ,מלבד השינויים בנושאי הלימוד ,יש לעדכן גם את אופן הלימוד ,ולשלב יותר התנסויות
מעשיות והתמחויות ,מסלולים גמישים שמיועדים לגילאים ומגזרים שונים ותוכניות קצרות טווח של הכשרות
מקצועיות.

צמצום האי  -שוויון
בעיית הפריון של המשק הישראלי מושפעת גם מהדמוגרפיה הישראלית .פריון העבודה אצל החרדים
והערבים נמוך משמעותית מזה של המגזר הכללי ,ופער זה נובע בין היתר ממחסור במיומנויות ליבה
והיעדר אוריינות מדעית וטכנולוגית .לכך יש להוסיף את הפער באוריינות המדעית והטכנולוגית בין גברים
לנשים במגזר הכללי ,שבחלקו מבוסס על תפיסות מיושנות של מקצועות "גבריים" ומקצועות "נשיים".
בנוסף ,משבר הקורונה חידד הבדלים סוציו -דמוגרפיים רבים ,כאשר ניתן לקבוע באופן גורף כי האוכלוסיות
החלשות נפגעו באופן קשה הרבה יותר מהאוכלוסיות החזקות .חשוב לציין שמדובר באוכלוסיות חלשות מכל
אספקט אפשרי – הפריפריה נפגעה יותר מאשר המרכז ,הערבים והחרדים נפגעו יותר מהדתיים והחילונים,
נשים נפגעו יותר מגברים ,חסרי-השכלה נפגעו יותר ממשכילים ועניים נפגעו יותר מעשירים .הרבה מהבעיות
הללו אמורות להיפתר במערכת החינוך ולא בגילאים מבוגרים ,אך מפני שכרגע פערים אלו קיימים באוכלוסיית
גיל העבודה אז יש לספק פתרונות ראויים שייתנו מענה לבעיות אלו .המכללות הטכנולוגיות ,במסלולי
ההנדסאים ,בהכשרות המקצועיות ובמסלולי המכינה יכולות להפוך למוסדות המובילים לפתרון בעיה מורכבת
זו .באופן זה ,המכללות הטכנולוגיות יהפכו לכלי שיעודד מוביליות חברתית ,יצמצם את אי-השוויון במשק
ואת המחסור בשוויון הזדמנויות ,וזאת תוך כדי הגדלת הפריון במשק ועידוד הצמיחה.
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המלצות יישומית
עמידה ביעדים שהציבה הממשלה החדשה לאור האתגרים והמגמות שנדונו בהרחבה בנייר המדיניות ,כוללות
אסטרטגיה לאומית לפיתוח הון אנושי טכנולוגי בכלל ,והכשרות מקצועיות בפרט .אנו סבורים שיישום מהלך זה
צריך לכלול את ההמלצות המרכזיות הבאות:
 .1העברת פעולות האגף להכשרה מקצועית למה"ט בתחומי הכשרה מקצועית טכנולוגית כולל בניית תכניות
הלימוד ,תקצוב ופיקוח .המטרה היא ליצור מערכת אחודה אשר מאפשרת רצף הכשרה מהרמה הבסיסית
ועד הנדסאים ,ואשר תראה את קידום התלמיד להכשרה האופטימלית .מבנה מאוחד יאפשר בניה משותפת
של תכניות הלימוד ,בין השאר בחינת שינויים במקצועות אשר נלמדים בכל אחת מהמערכות ליצירת רצף
ומניעת כפילויות ,פיקוח אחיד אשר לא יצריך את המכללות לעבוד מול אגפים שונים ומערכות שונות.
 .2תקצוב ההכשרה המקצועית בהתאם למודל התקצוב של ההנדסאים אשר כולל תעריף תקצוב לסטודנט לפי
מגמה ,הגדרת שכר לימוד לסטודנט ,מודל תפוקות ,ותקצוב שיפור תשתיות לפיתוח מעבדות .סבסוד שכר
לימוד לאוכלוסיות בעדיפות לאומית .מלגות על פי מודל קרן הסיוע לסטודנטים .הנושא יאפשר ודאות
תקציבית למכללות שיוכלו לעסוק בכך לאורך זמן ,ויביא להרחבת היקף המשתתפים באופן משמעותי
בהכשרות אלו ביחס למספר המשתתפים בהן כיום .עמידה ביעד הכשרה של עד  30,000בוגרים בהכשרה
מקצועית טכנולוגית גבוהה בשנה של קורסים שאורכם הוא חצי שנה עד שנה בהיקף של  400עד 900
שעות ,דורשת השקעה תקציבית בהיקף של כ 500-מיליון .₪
 .3ביצוע תכנית הרפורמה בהכשרות המקצועיות (המפורטת לעיל) ,באמצעות עדכון והרחבת החלטת
הממשלה  ,3419אשר תכלול את הגדרת היעד הממשלתי לכמות הבוגרים ,השינוי המבני ,התאמת
הפדגוגיה והתקצוב .מסלולי ההכשרה יעשו תוך שילוב כוחות עם מעסיקים במשק ,בין אם מדובר בהכשרות
מעשיות והתמחויות ובין אם מדובר במעורבות עמוקה של המעסיקים בתכני הלימוד ובאופן ההכשרה.
 .4יישום הרפורמה בהחלטת ממשלה  3419ועמידה ביעד של  15,000בוגרים הנדסאים וטכנאים מוסמכים
בשנה ,עמידה בהעלאת התעריף והשלמת תקצוב לסטודנטים שלא מתוקצבים – בעלות השקעה תקציבית
בהיקף  300מיליון  .₪הנושא מחייב את החרגת יישום הרפורמה מהקיצוץ הרוחבי בתקציב המדינה.
בתקציב  2021צפוי קיצוץ רוחבי בהיקף של  11.43%בהתאם להנחיות החשב הכללי באוצר ,ומשמעות
יישום הקיצוץ הרוחבי על תקציב מה"ט הוא ביטול הרפורמה ופגיעה ביישום היעד הממשלתי המהווה מנוע
צמיחה משמעותי למשק.
 .5פעולות ממשלתיות לתמיכה ויישום פיתוח הון אנושי טכנולוגי :במסגרת הרחבת האסטרטגיה הלאומית
לפיתוח ההון האנושי הטכנולוגי בהתאם להמלצות המפורטות בנייר המדיניות ,ועל מנת ביעדים הלאומיים
של הממשלה החדשה ,נדרש לתת מענה להסרת חסמים בשני תחומים מרכזיים המהווים תנאי הכרחי
להצלחה בתהליך היישום הלאומי :תכנית ממשלתית למיתוג ,שיווק ופרסום השכלה טכנולוגית
מקצועית ,ותכנית ממשלתית לפיתוח סגלי הוראה טכנולוגיים .הנושא מחייב הקצאת משאבים.
 .6בכדי שהמכללות הטכנולוגיות יוכלו לתת מענה לכל האתגרים שנדונו ,יש להתאים את המודל הארגוני שלהן
לעשור השלישי של המאה ה ,21-בהתאם למודלים הנהוגים במדינות העולם ,יש להרחיב את האוטונומיה
של המכללות הטכנולוגיות הן בניהול והן בתקצוב והן בתחומי ההכשרה .כדי שתוכלנה ליצור מסלולי
לימוד ייחודיים ,הכשרות מותאמות למגזרים ולהיבטים הגאוגרפיים והתעסוקתיים ובכדי שאלו יוכלו לשתף
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פעולה באופן מיטבי עם גורמים אזוריים משמעותיים כמו מעסיקים ,תעשיות ,חברה אזרחית וכו'( .המלצת
פרופ' אקשטיין תכנית )2030
 .7במקביל להגברת האוטונומיה ,יש לשכלל את מערך הבקרה על תהליך ההשכלה וההכשרה הטכנולוגית
המקצועית על ידי הקמה של מכון מחקר לאומי אשר ייתכלל את צרכי התעסוקה של המשק ויצביע על
המגמות העתידיות ועל כלל השינויים הרלוונטיים.
כפי שכבר נכתב בנייר מדיניות זה ,המצ יאות התעסוקתית משתנה בקצב הולך וגובר ,והכישורים הנדרשים
לעובדים כיום מתעדכנים באופן תדיר .ברמת המיקרו ,מציאות זו מובילה למסקנה כי בשביל להישאר רלוונטיות,
המכללות צריכות להפוך לגופים דינמיים עם הנהלה אוטונומית משמעותית שיש ביכולתן להגיב לשינויים
המתרחשים בעולם ובסביבה הקרובה להן .מכללה שתוכל לשתף פעולה עם גורמים אזוריים ולרתום כוחות
מקומיים ובכך להשיג יתרון יחסי תתגבר על מכשולים ותצליח להוציא ממנה עובדים עם כישורים טובים
ורלוונטיים.
הצד השני של אותו מטבע הוא מדיניות המאקרו .אל מול המציאות המורכבת הזו ,אנו סבורים כי יש לדאוג
לכך שהממשלה תוכל להגיב מהר וביעילות להתפתחויות השונות בעולם התעסוקה .הפתרון לכך יכול
להתבטא בהקמה של מכון מחקר לאומי לתעסוקה ,בדומה לגופים דומים שקיימים בגרמניה ובמדינות מתקדמות
אחרות .מכון המחקר הלאומי לתעסוקה יכלול נציגים מהתעשייה ,חוקרים מובילים מהאקדמיה ,ובכירים ממשרד
הכלכלה ,משרד החינוך ,משרד האוצר ,משרד רה"מ ,המועצה הלאומית לכלכלה ,וגופים אחרים כמו ארגון
הג'וינט .מכון המחקר הלאומי לתעסוקה יתווה את הדרך בכל הקשור להערכות מצב אסטרטגיות לתחום פיתוח
ההון האנושי וההכשרות ,התאמת תוכניות הלימוד ,בניית אסטרטגיה לאומית לתעסוקה ,התמודדות עם שינויים
בביקושים ושינויים דמוגרפיים ויספק מענה רלוונטי לכל אתגר בתחומים עליו הוא אמון.
בכדי לקדם את ההמלצות הנ"ל יהא צורך בשיתוף פעולה בין-משרדי ופנים-משרדי נרחב ,יחד עם שיתוף פעולה
של הממשלה עם גופים מהמגזר העסקי והארגונים החברתיים .בין היתר מדובר על שיתוף פעולה משמעותי
בין משרד החינוך ,הכלכלה ,האוצר ומשרד רה"מ ,ובשיתוף פעולה בין גופים כמו רשות החדשנות ,מערך
ההכשרות ומה"ט .אין ספק שמדובר באתגר משמעותי ,אך אנו סבורים שבעזרת יישום ההמלצות וגיבוש
אסטרטגיה לאומית עדכנית לפיתוח ההון האנושי הטכנולוגי ,ניתן יהיה לשפר את מצב הכלכלה ושוק התעסוקה
הישראלי העתידי לאין שיעור ולאפשר התמודדות בצורה מיטבית עם השינויים התכופים .תוכנית זו תזדקק
למשאבים רבים ,אך כל כסף שיושקע בתעסוקה ובחינוך המקצועי יניב למשק תשואה חיובית ,ולכן יש
להתייחס לכך כאל השקעה מניבה ובטוחה שתגדיל את הפריון בתקופה של צמצום כלכלי ואבטלה.
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