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מבוא
לפרויקט הכשרה מקצועית מטרה עיקרית ,והיא להקטין את מימדי העוני בעזרת שילוב
אזרחים בשוק העבודה הישראלי .פרויקט זה שואף לשיפור המצב הסוציו-אקונומי
והמוביליות החברתית של המשתתפים בהכשרה מקצועית ,שיפור ההתאמה בין כוח
העבודה לצרכי המשק והעצמת העובדים לטווח ארוך .צוות ההיגוי אשר מורכב מנציגים
מההסתדרות החדשה ,התאחדות התעשיינים ,משרד התמ"ת ,משרד החינוך ,בתי הספר
המקצועיים ,הנוער העובד והלומד ,לה"ב וארגונים חברתיים עסק בשנת  2010בהכשרה
מקצועית של צעירים ,ואילו בשנת  2011קהל היעד של פרויקט הכשרה מקצועית היה
מבוגרים.
צוות ההיגוי בחר להתמקד בהכשרה של מבוגרים מכמה סיבות עיקריות .ראשית ,שוק
העבודה משתנה בשנים האחרונות ,דבר המתבטא בעיקר בתחרותיות בינלאומית כתוצאה
מגלובליזציה ,חדשנות ושינויים טכנולוגיים מהירים .שינויים אלו דורשים מכוח העבודה
להתעדכן במקביל אליהם .שנית ,תחזית של מרכז מאקרו על פי מודל תכנון כוח אדם
מראה כי קבוצת הגיל שבה צפויה העלייה החדה ביותר במספר העובדים היא בקרב
גילאים ) 35-44נוסף על כך ישנם מבוגרים אשר נדחקים לפנסיה בגיל מוקדם יחסית(.
בקרב אוכלוסייה זו יהיה היצע רב של עובדים אשר יהיה צורך להכשירם לעבודות בהן
ישנו ביקוש לעובדים ,אשר מרוכז ברובו בביקוש לכוח עבודה משכיל ומיומן .שלישית,
במבט עולמי ,ישראל נמצאת בפיגור ביחס לעולם בתחום ההכשרה המקצועית של
מבוגרים .לבסוף ,שיפור הכשרה מקצועית גם עולה בקנה אחד עם יעד שהציבה הממשלה
להעלאת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה.
מתוך נתונים מסקר כוח אדם של הלמ"ס לרבע השלישי של שנת  ,2011ניתן לראות כי
שיעור התעסוקה בקרב בני  25-64הוא  72.3%בלבד .נתונים אשר הציגה אנה גלוק ,סגנית
מנהל האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד התמ"ת ,במהלך סמינר בנושא הכשרה
מקצועית למבוגרים ,מראים כי בשנים  2009-2010השתתפו כ 13,000-מבוגרים בהכשרות
מקצועיות ,וכ 50,000-אנשים נוספים למדו בהכשרות ערב לא מתוקצבות .בין 75-80%
מבוגרי התוכנית להכשרה מקצועית עובדים ,אך חלק גדול אינם עובדים במקצוע אליו
הוכשרו.
האתגרים המשמעותיים איתם פרויקט זה מתמודד ,כפי שעלו במהלך ישיבות צוות
ההיגוי ,הינם:
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• מחסור בתחזיות לטווח הקצר ,בינוני וארוך עבור שוק העבודה .התחזית צריכה
להתמקד לא רק במקצועות אלא גם במיומנות ובכישורים שיידרשו בעתיד ,כדי
שההכשרה אכן תהיה רלוונטית לצרכי שוק העבודה.
• חוסר התאמה בין הלימודים המקצועיים לדרישות התעשייה .צריך ליצור תמריץ
לתעשייה לקחת חלק בתהליך ההכשרה המקצועית ולעדכן את הלימודים לפי
הדרישות בפועל.
• מרכזי הכשרה מיושנים שאינם מתאימים לדרישות השוק .יש להקים מרכזי הכשרה
מתקדמים ,ולגייס מורים איכותיים ,כאשר ההכשרה של המורים צריכה לכלול
התפתחות אישית ,פיתוח וביצוע פרויקטים והשתלמויות בתעשייה.
בתחילת השנה נפגשו חברי צוות ההיגוי כדי לסכם את הפעילות בנושא הכשרה מקצועית
לצעירים בשנת  2010ולדון בנושא ההכשרה המקצועית למבוגרים .במסגרת דיון זה הועלו
נושאים שראוי לעסוק בהם ,זוהו אתגרים והוצעו צעדים לשיפור הפרויקט ,כגון הרחבת
צוות ההיגוי כך שיכלול מומחים להכשרת מבוגרים ועריכת סמינר עם מומחים בנושא
הכשרה מקצועית למבוגרים.
במהלך השנה נערך מפגש הכנה לסמינר בנושא הכשרה מקצועית למבוגרים בהשתתפות
חברי צוות ההיגוי בו התנהל דיון בנוגע לנושאים רבים ,וביניהם :השפעת חידושים
טכנולוגיים על התעשייה ,סוגי הכשרות ,הקמת מוסד לאומי להכשרה ועוד .יתרה מכך,
בוצעה עבודה מחקרית שוטפת.
אחד מהמחקרים שנערכו השנה הוא מחקרו של גלעד ברנד" ,המבנה המתפתח של שוק
העבודה הישראלי" ,אשר בוחן את התפתחות מרכיבי התעסוקה ופריון העבודה במשק
תוך ניתוח של הביקוש הנוכחי לעובדים והיצע העבודה במשלחי היד השונים .המאמר
מצביע על כך שכוח העבודה שבעבר נקלט בתעשיות המסורתיות נקלט כעת במגזר
השירותים וכי ההשתלבות הגוברת של המשק בכלכלה העולמית דורשת כוח עבודה מיומן,
שכעת חסר בשוק העבודה .מהמחקר עולה שבשוק העבודה חסרים כעת כ 7,600-עובדים
מיומנים ,מזה כ 2,300-עובדים בענף התעשייה וכ 1,800-עובדים בענף הבינוי .מנגד ,קיים
עודף היצע של עובדים במשלחי יד שלרובם נדרשת מיומנות עבודה נמוכה .מהמחקר עולה
עוד כי כ 70-אלף עובדים ברובד הנמוך של שוק העבודה מתקשים להשתלב בתעסוקה בשל
עודף היצע של עובדים בלתי מיומנים .כותב המאמר ממליץ לעבות תוכניות להכשרה
מקצועית למבוגרים באפיקי תעסוקה ברי קיימא המתאפיינים בפריון עבודה גבוה יחסית
ואינם דורשים השכלה אקדמית רחבה .אפיקי תעסוקה אלו קיימים בתעשייה המעורבת
עילית והמעורבת מסורתית.
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מחקר נוסף בתחום זה נעשה על ידי ד"ר טל לוטן ,המציגה נייר עמדה בנושא הכשרה
מקצועית למבוגרים .במסמך זה מציגה ד"ר לוטן מגוון פעילויות והמלצות להכשרות
מקצועיות בישראל ,תוך שימת דגש על תרומת ארגוני המעסיקים במהלך ביצוע
ההכשרות ,ותוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של שוק העבודה בישראל.
בפרק הראשון של נייר העמדה מוצגים נתונים על השתתפות במעגל התעסוקה בישראל,
תוך השוואה עולמית; פילוח של היקף המועסקים לפי ענף כלכלי ושנות לימוד ,ונתונים על
שיעור ההשתתפות של אוכלוסיות מיוחדות בדגש על אוכלוסיית המיעוטים והחרדים.
כמו כן ,בפרק זה מוצגים נתונים על היקפי ההכשרות המקצועיות בישראל ,לרבות פילוח
הלומדים במסלולי ההכשרה השונים ומידע על הכלים והמנגנונים הבולטים העומדים
היום להכשרת עובדים.
בפרק השני מוצגות משמעויות והמלצות להכשרה מקצועית בישראל ,כנגזרת מתמונת
המצב של עולם התעסוקה וההכשרה ,וכנגזרת ממאפייני עולם העבודה הנוכחי ובעיקר
העתידי .בין ההמלצות :איתור ומיפוי צרכי המשק והתעשייה בכ"א בדגש על הטווח
הארוך ,ופיתוח ותיקוף תוכניות ,מקצועות ומגמות לימוד בהתאם לצרכי המשק – בשיתוף
המעסיקים.
בחודש ספטמבר נערך סמינר בנושא הכשרה מקצועית למבוגרים בנוף גינוסר .אירוע זה
היווה נקודת מפגש של שחקנים חשובים בתחום ההכשרה המקצועית; ממשרד התמ"ת,
ההסתדרות החדשה ,רשת עמל ,רשת אורט ועוד .יתרה מכך ,השתתפה בכנס קתרין הקל
מארגון ה OECD-והציגה נקודת מבט בינלאומית בנוגע להכשרה מקצועית .במהלך
הסמינר חברי צוות ההיגוי השתתפו בדיון פורה ומעמיק ,במהלכו הציעו פתרונות ורעיונות
להתמודדות עם האתגרים אשר פרויקט הכשרה מקצועית מתמודד איתם ,ואף הועלו
אתגרים נוספים .ניתן לעיין במצגות אשר הציגו ובפרוטוקול הסמינר בחוברת זו.
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תקציר מנהלים
רקע
תהליך ההשתלבות של המשק הישראלי בכלכלה העולמית ,יחד עם שעורי העוני הגבוהים ,ובפרט
אלה של משפחות שיש בהן מפרנס ,ממשיכים להעמיד אתגר משמעותי לקובעי מדיניות .ניתן
להבחין ,בהמשך למגמה ארוכת זמן ,בשינוי מבני החל במשק בכמה מישורים בהם :עלייה
הדרגתית במשקלם של ענפי השירותים בתוצר העסקי ,ירידה הדרגתית בחשיבות ענף התעשייה
כמעסיק עיקרי במשק ,גידול משקל התעשיות המתוחכמות ביצור וביצוא התעשייתי וגידול מהיר
במשקל היצוא והיבוא בתמ"ג .הפתיחות הגוברת של המשק מאפשרת למצות את היתרונות
היחסיים של ישראל ביצוא ומאפשרת יבוא של מוצרים עתירי עבודה ממדינות עם כוח עבודה זול.
עם זאת ,את מחיר ההשתלבות בכלכלה העולמית נדרשים לשלם העובדים הלא מיומנים
המתקשים להשתלב במבנה המתפתח של שוק העבודה.
במהלך העבודה בחנו את התפתחות מרכיבי התעסוקה ופריון העבודה במשק .זאת תוך הבחנה
בין הצד הסחיר של המשק הכולל את מרכיבי התעסוקה המספקים מוצרים ושירותים הנסחרים
בשוק הבינלאומי ,והצד הלא סחיר של המשק המשרת את השוק המקומי בלבד .הבחנה זו
מאפשרת להבחין בין השפעות מנוגדות במרכיבי התעסוקה השונים בניגוד לבחינה של ענפי
הכלכלה כמקשה אחת .במקביל נעזרנו בסקרי כוח האדם ובסקרי מעסקים של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה על מנת לנתח את הביקוש הנוכחי לעובדים והיצע העבודה במשלחי היד השונים.
ממצאים
• במהלך התקופה הנסקרת ) ,(1995-2008רובו המוחלט של הגידול בתעסוקה ,במגזר העסקי,
הינו בסקטור הלא סחיר ) ,(86%כאשר מרביתו מתרכז בענף השירותים העסקיים והאישיים.
• כאשר בחנו את התפתחות פריון העבודה במרכיבי התעסוקה השונים מצאנו כי התוצר לעובד
בסקטור הסחיר גדל בקצב כמעט כפול ממקבילו הלא סחיר .תהליך זה יוצר פער הולך ומתרחב
בתוצר לעובד בין שני הסקטורים ,פער זה התרחב בקצב ממוצע של  0.9%בשנה.
• מאחר ושכר העובדים נקבע במידה לא מבוטלת על ידי פריון עבודתם ,מתקיים תהליך שבו מחד
גיסא ישנו ,בסקטור הלא סחיר ,גידול במספר המשרות אך לא בשכר ומאידך גיסא ,בסקטור
הסחיר ,קיים גידול חד בשכר ,אך לא במספר המשרות .מגמה זו עולה בקנה אחד עם פערי
ההכנסות הגדלים בשוק העבודה.
• מגמה זו שבה קיימת עלייה חדה בפריון העבודה ,אך רק חלק מהעובדים שותפים לה ,צפויה
להגדיל את פערי ההכנסות במשק גם בעתיד .תהליך זה הינו תוצאה ישירה של האינטגרציה
הכלכלית בעולם ,נפוץ במדינות מפותחות נוספות ומתואר בהרחבה בספרות הכלכלית.
• צמיחת השירותים הלא סחירים אינה ברת קיימא כיוון ששירותים אלו תלויים רק בביקוש
המקומי אשר מטבעו מוגבל .מניתוח הביקוש והיצע העבודה עולה כי כבר כעת קיים היצע עודף
של עובדים במספר אפיקי תעסוקה המספקים שירותים לשוק המקומי .מנגד ,לצד הסחיר של
המשק אפשרות להתרחב באופן כמעט בלתי מוגבל כל עוד קיימת הצדקה כלכלית להמשיך לייצר
במחיר שנקבע בשוק העולמי .מאחר והצד הלא סחיר של המשק מספק שירותים לצד הסחיר
קיימת תלות חזקה בין הסקטורים כאשר ירידה בהיקף הצד הסחיר של המשק צפויה גם להוריד
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את הביקוש לשירותים בצד הלא סחיר .אי לכך ,המשך המגמה של הצטמצמות הצד הסחיר של
המשק עלולה להוביל לירידה בשיעורי התעסוקה בכלל המשק .לכן ,ללא צמיחה מאוזנת בכלל
ענפי המשק ,אין לצפות לצמיחה ברת קיימא של המשק כולו.
• תהליך הגלובליזציה אומנם מעלה מחד את פוטנציאל הצמיחה ואת רמת החיים במשק ,אך
מאידך מגביר את רמת התחרות הניצבת בפני ענפי המשק המקומיים .תהליך זה ,חשף את המשק
ליבוא מתחרה עתיר עבודה ממדינות שבהן השכר נמוך והוביל את הייצור במשק לשינוי מבני,
שבמסגרתו הצטמצם הביקוש לעבודה בלתי מיומנת בסקטור הסחיר והתמורה עבורה .כתוצאה
מכך ,חלה ירידה במשקלו של ענף התעשייה בתעסוקה .כורח זה של צמצום המגזר התעשייתי
מסביר את הסתמכותו הגוברת של המשק על מגזר השירותים.
• ניכר כי כוח העבודה הבלתי מיומן שבעבר נקלט בתעשיות המסורתיות נקלט כעת בצד הלא
סחיר של מגזר השירותים .כך למשל ,מצאנו כי הצמיחה שנרשמה במגזר השירותים הינה בחלקה
הגדול תוצאה של עלייה חדה ) (64%במספר המועסקים במקצועות השמירה ,ניקיון ,אספקת כוח
אדם ,ושירותי אוכל ,הרבה מעבר לגידול בכלל המגזר העסקי ) .(37%למעשה כמעט מחצית
מהעובדים שהתווספו במהלך התקופה הנסקרת לענף השירותים העסקיים והאישיים עוסקים
במקצועות אלו  7ושכרם נמצא בקצה התחתון של התפלגות ההכנסות במשק )בגובה שכר
המינימום(.
P6F
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• לכאורה ,ענף השירותים העסקיים הוא הענף הצומח ביותר הן מבחינת המשקל בתוצר העסקי
והן מבחינת מספר המועסקים .עם זאת ,באמצעות פירוק הענף למרכיביו עולה כי חלים בו שני
תהליכים מנוגדים .העלייה במשקל הענף בתוצר העסקי מוסברת באמצעות צמיחת מקצועות ההי
טק ,אך רק  19%מהעובדים בענף עובדים במקצועות אלו .העלייה במספר המועסקים בענף
השירותים העסקיים מוסברת בחלקה הגדול על ידי עלייה חדה במספר העובדים בסטאטוס נמוך
ובשכר נמוך.
• כאשר מפרידים בין העובדים במקצועות ה ICT-לבין יתר ענף השירותים העסקיים מתקבל כי
התוצר והשכר הממוצע לעובד בשירותים העסקיים נמוך יחסית ,כ 70%-מהשכר הממוצע במשק.
• כתוצאה מהתחרות בשווקים העולמיים ,בענף התעשייה חל תהליך מואץ של התייעלות .תהליך
זה מתאפיין בירידה במספר העובדים בכלל ענף התעשייה ובעלייה מהירה בפריון העבודה .זאת
בין היתר כתוצאה מצמיחה מהירה בשיעור התעשיות המתוחכמות ,וירידה בשיעור התעשיות
המסורתיות.
• מגמה זו צפויה להימשך גם בעתיד .בניתוח עומק של ענף התעשייה מצאנו כי מבין הענפים
שבהם חלה עלייה בכושר התחרות בשווקים בעולם ניתן למנות את כל ענפי טכנולוגיית העלית
בתעשייה ,מנגד בענפים שבהם חלה ירידה בכושר התחרות ניתן למנות בעיקר תעשיות מסורתיות.
• מניתוח הביקוש לעובדים והיצע העבודה עולה כי מספר המתמודדים למשרה עולה ביחס הפוך
להכשרתו המקצועית של מחפש העבודה ,כך למשל בקרב עובדים בלתי מקצועיים מתמודדים כ-
 5.5מחפשי עבודה על כל משרה פנויה .יחס זה יורד ככל שעולה הכשרתו המקצועית והשכלתו של
מחפש העבודה .בקצה ההתפלגות נמצאים עובדים בעלי משלח אקדמי ועובדים מקצועיים
7

 ,45.3%ללא מקצועות שירותי מחשוב ומחקר ופיתוח .ניתוח מפורט של משלחי יד אלו ,מופיע בפרק ב'
בעבודה -הצד הסחיר של המשק.
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בתעשייה ובבינוי עם יחס של  1.8ו ,1.5-מתמודדים על משרה פנויה בהתאמה .ניכר כי כעת
הביקוש לעובדים מתמקד בעובדים מיומנים ומשכילים ,בעיקר עובדים בעלי משלח יד אקדמי
ועובדים מקצועיים בתעשייה ובענף הבנייה.
• מאומדנים שערכנו עולה כי בשוק העבודה חסרים כעת כ 7,600-עובדים מיומנים ,מזה כ2,300-
עובדים בענף התעשייה וכ 1,800-עובדים בענף הבינוי .מנגד ,קיים עודף היצע של עובדים במשלחי
יד שלרובם נדרשת מיומנות עבודה נמוכה .מהאומדנים עולה כי כ 70-אלף עובדים ברובד הנמוך
של שוק העבודה מתקשים להשתלב בתעסוקה בשל עודף היצע של עובדים בלתי מיומנים.
יחס בין היצע לביקוש לפי משלחי יד בולטים ,רבעון  - 2010 ,Iרבעון 2011 ,II
ההיצע יחסית נמוך מהביקוש) ,כלומר,
במקצועות אלה מספר המשרות
הפנויות עולה על ההיצע(
מהנדסי מחשבים
טכנאי מחשב
רצפים ,סתתים ,טייחים וברזלנים

המחסור
בעובדים,
ממוצע
רבעוני
1,689
1,243
1,496

ההיצע יחסית גבוה מהביקוש

מספר העובדים
העודף ממוצע
רבעוני

מטפל/ת
עובדי ניקיון
מוכרים וזבנים
עוזרי הוראה בגנים ובביה"ס
יסודיים
מזכירים\ות
פקידי משרד
עובדים באריזה ומיון סחורות
מלצרים
קופאים

5,609
5,601
4,387
2,898
2,174

328

עובד חשבונות

1,859

292
426

עובדים בהכנת מזון
עובדי ביטחון ושמירה

1,387
1,199

247

שליחים וסדרנים

1,053

מפעילי ציוד משרדי
עובדים בלתי מקצועיים אחרים
סה"כ עודף

955
824
70,221

כימאים ,פיסיקאים ומתמטיקאים

599

מהנדס חשמל ואלקטרוניקה
מהנדס אזרחי
מהנדס מכונות
הנדסאי וטכנאי אלקטרוניקה
טכנאי מכונות
פחחים ,רתכים ,מסגרים ועובדים
במוצרי מתכת
מזה :מעבדי שבבים
פועלים בתהליכי יצור פלסטיק
פועלים בתהליכי יצור של מוצרים
כימיים
פועלי יצור של ציוד אלקטרוני
סה"כ בענף תעשייה
סה"כ בענף בינוי
סה"כ אחר
סה"כ

408
343
117
291
246

239
2,302
1,839
3,531
7,672

13,342
11,827
10,292
6,815

יחס מחפשי עבודה לכל משרה פנויה ,לפי משלח יד ,מחצית ראשונה2011 ,
6

5.55
4.85

5

4

3.05

2.65
3

1.85
1.55

2

1

0
עובדים בלתי
מקצועיים

עובדי פקידות,
מחסנאים ועובדי
מזכירות

סוכנים ,עובדי
מכירות ועובדי
שירותים

בעלי מקצועות
חופשיים וטכניים
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בעלי משלח אקדמי עובדים מקצועיים
בתעשייה ,בבינוי
ועובדים מקצועיים
אחרים

מסקנות והמלצות
• ההשתלבות הגוברת של המשק בכלכלה העולמית דורשת כוח עבודה מיומן ,שכאמור ,כעת
חסר בשוק העבודה .ככל הנראה אין ביכולתם של עובדים רבים לרכוש מיומנויות אלו בכוחות
עצמם ,וכך עובדים רבים מאבדים את הרלוונטיות שלהם בשוק העבודה ונפלטים לעבודות
בסטאטוס נמוך ובשכר נמוך.
• הקושי לרכוש מיומנויות אלו מונע מעבר של כוח עבודה מאפיקי תעסוקה שבהם קיים היצע
עודף של עובדים ושכר נמוך ,לאפיקי תעסוקה שבם קיים מחסור בעובדים והשכר בהם גבוה.
• שיעור ניכר מהעובדים בעלי כישורים נמוכים מועסקים כעת במגזר השירותים ,ההתמקדות
בעובדים אלו ובפרט הגברת מיומנויות העבודה שלהם באמצעות הכשרה מקצועית ,הינו המפתח
להגדלת השכר במקטע התחתון של שוק העבודה.
• עבור עובדים הנעדרים השכלה אקדמית מתאימה ,מגוון אפשריות התעסוקה בענפי
השירותים העסקיים והאישיים מצומצם ,אופק ההכנסה נמוך וכאמור קיים כעת היצע עודף של
עובדים לא מיומנים באפיק תעסוקה זה .לכן תוכניות להכשרה מקצועית אינן צריכות לעודד
השתלבות של עובדים הנעדרים השכלה אקדמית בענפים אלו.
• יש לעבות תוכניות להכשרה מקצועית למבוגרים באפיקי תעסוקה ברי קיימא המתאפיינים
בפריון עבודה גבוה יחסית ואינם דורשים השכלה אקדמית רחבה .אפיקי תעסוקה אלו קיימים
בתעשייה המעורבת עילית והמעורבת מסורתית.
• מספר העובדים המתקשים להשתלב במבנה המתפתח של שוק העבודה צפוי לגדול ככל
שתגבר השתלבות המשק הישראלי בכלכלה העולמית.
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מבוא
לפתיחות הגוברת של המשק השפעה ישירה על שוק העבודה .סממן מובהק לכך הינו העלייה
הדרגתית במשקלם של ענפי השירותים בשוק העבודה ומנגד ירידה מתמשכת בענף התעשייה.
בעבודה זו אנו מנתחים את השינויים המבניים שחלו בענפי הכלכלה השונים בשנים 1995-2008
ואת התפתחות הביקוש לעובדים והיצע העבודה בתקופה הנוכחית .באמצעות עיבודים
סטטיסטים אנו מציגים מהם השינויים הצפויים בשוק העבודה בטווח הקצר .בחינת התהליכים
שחלו במשק ,תוך בחינה של השינויים הצפויים בטווח הקצר ,מאפשרת להסיק לגבי
ההתפתחויות הצפויות גם בטווח הבינוני-ארוך.
עבודה זו תאפשר להבחין בין השפעות מנוגדות על תתי ענפים במשק ,בניגוד לבחינה של ענפי
הכלכלה כמקשה אחת .על ידי כך ניתן לספק למקבלי ההחלטות ניתוח עומק של מכלול השינויים
שעבר השוק הישראלי והמלצות למיקוד תוכניות עתידיות להכשרה מקצועית .כלים אלו נחוצים
לבניית תוכניות ארוכות טווח.
מבנה העבודה
בחלק הראשון של העבודה נבחן את ההתפתחויות שחלו בשנים האחרונות בשוק העבודה
הישראלי ככלל ובסקטור העסקי בפרט ,על ידי הבחנה בין הצד הסחיר והלא סחיר של המשק.
בפרק זה נבחן את השינויים שחלו בענף השירותים העסקיים והאישיים ובשינויים שחלו בענף
התעשייה .החלטנו להתמקד בענפים אלו מאחר ובהם חלו התמורות המשמעותיות ביותר במהלך
התקופה הנסקרת .תמורות אלו מאופיינות בירידה מתמשכת בשיעור המועסקים בענף התעשייה
ועלייה חדה בשיעור המועסקים בענף השירותים העסקיים והאישיים .נסקור את ההתפתחויות
אלה תוך בחינה של מספר המועסקים ,התוצר לעובד והשכר בסקטורים השונים .בחלק השני של
העבודה ננתח את הביקוש הנוכחי לעובדים ואת היצע העבודה במשלחי היד השונים ,לבסוף,
נסכם את מכלול הנתונים ונסיק מסקנות לגבי השינויים הצפויים בשוק העבודה.
רקע
בשנים האחרונות ,בהמשך למגמה ארוכת זמן ,מובילים ענפי השירותים את צמיחת המשק.
בפרט ,ענפי השירותים העסקיים והאישיים .מגמה זו היא חלק משינוי מבני העובר על המשק
בכמה ממדים :מימד אחד הינו העלייה ההדרגתית במשקלם של ענפי השירותים בתוצר העסקי
בעשור האחרון ,וירידה הדרגתית בחשיבות ענף התעשייה כמעסיק עיקרי במשק ,מגמה זו עקבית
עם העלייה ברמת החיים .ככלל ,ככל שמדינות הן עשירות יותר ,גדול יותר משקלו של ענף המסחר
והשירותים בתוצר העסקי שלהן .מימד נוסף הינו הגידול במשקל התעשיות המתוחכמות ביצור
התעשייתי וביצוא התעשייתי .מימד שלישי של השינוי המבני העובר על המשק הישראלי הוא
הגידול המהיר במשקל היצוא והיבוא בתמ"ג .הפתיחות הגוברת של המשק ,מאפשרת למצות את
היתרונות היחסיים של ישראל ביצוא ומאפשרת לייבא מוצרים עתירי עבודה ממדינות עם כוח
עבודה זול .עם זאת ,את מחיר ההשתלבות בכלכלה העולמית נדרשים לשלם בעלי ההשכלה
הנמוכה ,המתקשים להשתלב במבנה המתפתח של שוק העבודה .המשך השתלבות המשק
הישראלי בכלכלה העולמית ,יחד עם שעורי העוני הגבוהים ,ובפרט אלה של משפחות שיש בהן
מפרנס ,ממשיכים להעמיד אתגר משמעותי בפני קובעי המדיניות .תהליכים אלו נובעים
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מהאינטגרציה הכלכלית בעולם ומאפיינים מדינות מפותחות רבות Spence (2011)8 .מנתח את
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השלכות הגלובליזציה על המשק האמריקאי תוך התייחסות לגורמים שהובילו לשיעורי האבטלה
הגבוהים ולירידה בביקוש לכוח עבודה מקומי .מאמרו מנתח את אופי המשרות שהתווספו לשוק
העבודה לאורך שני העשורים האחרונים תוך הבחנה בין שני סקטורים :הסחיר והלא סחיר.
הסקטור הסחיר כולל תעשיות ושירותים אשר ניתן לייצר מכל מקום בעולם ,כמו תעשיית
הטקסטיל ,תעשיית הרכב וכדומה .הסקטור הלא סחיר כולל תעשיות ושירותים אשר לא ניתן
לספק מחו"ל ,כגון שירותי בריאות ,חינוך ,מנהל ציבורי ובנייה .כותבי המאמר מצביעים על כך ש-
 97%מהמשרות שהתווספו לשוק העבודה האמריקאי בשני העשורים האחרונים הינם משרות
בסקטור הלא סחיר ,ולמרביתם ערך מוסף נמוך .המגמה של העתקת פסי הייצור בהדרגה
למדינות מתפתחות והשארת דרג המנהלים במקומו מביאה לכך שמספר המועסקים בסקטור
הסחיר מצטמצם והערך המוסף של המשרות הנותרות עולה במהירות .מאחר והערך המוסף
מתואם עם השכר ,תופעה זו מסבירה את פערי ההכנסות שהתרחבו בשני העשורים האחרונים.
כותב המאמר מציין כי שיעור ניכר מהגידול בתעסוקה במשק האמריקאי בשנים  1990-2008נבע
כתוצאה מעלייה במספר העובדים בסקטור הציבורי ,אך כיום הצורך להפחית את ההוצאה
הציבורית לא יאפשר גידול נוסף במספר העובדים .נתונים אלו מובילים את הכותבים למסקנה כי
ההאטה בשוק העבודה האמריקאי אינה תופעה חולפת.
התיאוריה הקיינסניאנית גורסת כי על הממשלה להגדיל את הוצאותיה בתקופת של מיתון על
מנת לגשר על הירידה בצריכה הפרטית וכי הגדלת הביקוש במשק תגדיל ממילא את התעסוקה
במשק .עם זאת ,לדעת כותב המאמר המצוקה שאליו נקלע שוק העבודה האמריקאי הינו בעיה
ריאלית וכזו לא תיפתר על ידי תמריצים פיסקאליים בלבד .עוד ציינו הכותבים כי בטווח הארוך
הגדלת התעסוקה אפשרית רק באמצעות השקעה גבוהה בהון אנושי ,השכלה ,מחקר ותשתיות.
השוואה לשוק העבודה המקומי
בהשוואה בין שני המשק הישראלי למשק האמריקאי ,ניתן להבחין במספר קווים מקבילים .פערי
הכנסות גדלים בהתמדה ,גידול חד בתעסוקה בצד הלא סחיר של המשק ועלייה מתונה בצדו
הסחיר הינם מאפיינים בולטים בשני המשקים .עם זאת ,בשונה מהמשק האמריקאי ,שוק
העבודה הישראלי קטן יותר ומגוון המשרות הדרושות על מנת לספק שירותים לשוק המקומי
בלבד מצומצם יותר.
המגמה הקיימת בישראל של התרחבות השירותים הלא סחירים אינה ברת קיימא כיוון
ששירותים אלו תלויים רק בביקוש המקומי אשר מטבעו מוגבל .במיוחד במשק קטן כמו המשק
הישראלי .כך למשל ,כפי שעבודה זו תציג בהמשך ,קיים כעת היצע עודף של עובדים במספר רב
של משלחי יד המספקים ברובם שירותים לשוק המקומי .מנגד ,לצד הסחיר של המשק אפשרות
להתרחב באופן כמעט בלתי מוגבל כל עוד קיימת הצדקה כלכלית להמשיך לייצר במחיר שנקבע
בשוק העולמי .החסרונות לכך ברורים ,צד זה של המשק ,מטבעו ,מושפע מאוד מתנודות בכלכלה
העולמית .עם זאת ,קיים גם יתרון לחשיפה לשווקים העולמיים ,הצורך המתמיד להתייעל מגדיל
את החדשנות של הפירמה ואת תוצר העובדים )המתואם עם השכר( .במחקר שנערך לאחרונה
"The Evolving Structure of the American Economy and the Employment Challenge", Michael
)Spence and Sandile Hlatshwayo, Ceneter of Geonomic Studies. (2011
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בחטיבת המחקר של בנק ישראל  9נמצא כי הפריון של הפירמות היצואניות גבוה מזה של
הפירמות הלא יצואניות וכי לאחר שפירמה החלה לייצא גדל פריון הפירמה ב 12%-תוך  5שנים.
מה צפוי בעתיד? כפי שנראה בעבודה זו פריון העבודה של הסקטור הסחיר גדל במהירות אך היקף
התעסוקה בסקטור זה מתרחב באיטיות .מאידך ,בסקטור הלא סחיר מתרחשת תופעה הפוכה,
היקף התעסוקה גדל במהירות אך לא כך לגבי הפריון .מניתוח היחס בין הביקוש להיצע בשוק
העבודה עולה כי כעת קיים מחסור בעובדים מיומנים בענפי התעשייה ובענפי טכנולוגיות המידע,
הצד הסחיר של המשק .מנגד ,רובם המוחלט של משלחי היד שבהם יש היצע עודף של עובדים
נמצאים בצד הלא סחיר של המשק ולרובם נדרשת מיומנות עבודה נמוכה .מכלול הנתונים
מצביעים כי העובדים הלא מיומנים שבעבר נקלטו בתעשיות המסורתיות נקלטים כעת בתחום
השירותים ,וכי ההתייעלות הגוברת בענף התעשייה דורשת כוח עבודה מיומן שכעת חסר בשוק
העבודה .מאחר ושכר העובדים נקבע במידה לא מבוטלת על ידי פריון עבודתם ,ההשלכות של מצב
זה הן שכר נמוך יחסית בקרב שיעור גדל של עובדים וגידול באי השוויון החברתי-כלכלי בישראל.
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מתודולוגיה
כאמור ,לחדירת הגלובליזציה ופתיחת השווקים השפעת ישירה על שוק העבודה המקומי .הירידה
המתמשכת בשיעורי המועסקים בענף התעשייה ,ובמקביל עלייה חדה בשיעור המועסקים בענפי
השירותים העסקיים והאישים ,הינה סממן מובהק לכך .מגמה זו המאפיינת מדינות מפותחות
רבות ,נובעת בין היתר מהצמיחה המהירה במדינות המתפתחות וההיצע הרב של כוח אדם זול
הקיים במדינות אלו .על מנת לנתח את השפעת פתיחת השווקים על שוק העבודה ומכך להסיק על
השינויים הצפויים בעתיד ,ערכנו השוואה בין התפתחות החלק של המשק המתחרה בשווקים
העולמיים )סחיר( לבין ההתפתחות החלק של המשק המשרת את השוק המקומי בלבד ואינו חשוף
לתחרות מצד מדינות עם כוח אדם זול )הלא סחיר( .השוואה זו הדומה להשוואה שנערכה
במאמרו של ) Spence (2011המאפשרת להבחין בתהליכים החלים בשוק העבודה .על מנת לערוך
את ההשוואה ,בחנו ראשית את שיעורי היצוא של ענפי המשק השונים )ברמת ענף משנה מקובץ(.
השוואה זו מלמדת האם הענף מתחרה בשוק העולמי .מההשוואה למדנו כי הענפים בעלי שיעורי
יצוא משמעותיים הינם מרבית הענפים בתעשייה ,ענפי טכנולוגיית המידע וענף התחבורה הימית
האווירית .את ענפים אלו הגדרנו כסחירים .תנאי נוסף שקבענו בעבודה זו הוא האם קיים צורך
כי העבודה תתקיים בישראל  ,10בעקבות כך צירפנו לקטגוריית הסחירים גם כ 20%-מהמשרות
בענף הפיננסים ומענף שירותי התקשורת ,מתוך הנחה שחלק קטן מהשירותים בענפים אלו ניתן
יהיה בעתיד לבצע מחוץ למדינה גם אם המצב אינו כך היום .תחת הנחות אלו הגדרנו את הענפים
שירותי האוכל והאירוח ,תחבורה יבשתית ,אחסנה ,חקלאות ,שירותים אישיים ושירותים למשק
הבית ,פעילויות פנאי ,מרבית ענף השירותים העסקיים ויתר ענף הפיננסים והתקשורת כלא-
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"Export and Productivity-Evidence from Israel", Lior Gallo, Research Department, Bank of
)Israel, Discussion Paper. (2011
10
 "How many U.S. jobs might be offshorable" Alan S. Blinder,הנחה זהה לזו הופיעה במאמר:
)Princeton University, Council on Foreign Relations, World Economics Vol 10. (2007
9

ראה גם"Firms in International Trade" Andrew B. Bernard, J. Redding, and Peter K. Schott, :
)Tuck Scholl of Business at Dartmouth, NBER working Paper.(2007
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סחירים .לקטגוריה זו צירפנו גם את ענפי התעשייה הדפוס ,הכרייה ,המלט ,החציבה ,הפקת נפט
וגז ,כריית מתכות ,מחצבים ומלחים וכ 90%-מהמשרות בענף המזון .בחרנו לא להבדיל בין
עובדים מקומיים לבין עובדים זרים שעובדים בישראל ,תחת הנחה זו הגדרנו גם את ענף הבינוי,
ומקצועות הסיעוד כענפים "לא סחירים" .אנו מאמינים כי הנחה זו סבירה מאחר ושיעור
העובדים הזרים במשק אינו תלוי בכוחות השוק בלבד אלא ובעיקר כתוצאה ממדיניות מכוונת
בנושא .השוואה זו מקיפה כ 90%-מכלל העובדים בסקטור העסקי .בשונה ממאמרו של Spence
) (2011בחרנו להתמקד בסקטור העסקי בלבד ,זאת על מנת לבחון את ההתפתחות הביקוש
לעובדים המיוצר בעיקר על ידי כוחות השוק .במהלך עבודה זו נעזרנו בסדרות עיתיות של המגזר
העסקי החל מהמחצית השנייה של שנות ה .90-סדרות אלו שנערכו לבקשתנו על ידי אגף הכלכלה
בלמ"ס כוללים נתונים לגבי התפתחות השכר ,התוצר ,המועסקים ונתונים נוספים בתתי הענפים
השונים במגזר העסקי.
במרבית העבודה אנו נסקור את השנים ,1995-2008 ,תקופה זו מתאפיינת בהתפתחות דינמית
מאוד של שוק העבודה ,הן מההיבט הכלכלי והן מהיבטים רבים אחרים .במהלך תקופה זו היו
שנים של צמיחה מהירה ושנים של מיתון ,שינויים טכנולוגיים בעולם גרמו לצמיחת ענפי היי-טק
והמשק הישראלי עבר שינויים מבניים בעקבות תוכנית החשיפה .תוכנית זו השפיעה רבות על כלל
המשק ועל שוק העבודה בפרט .בסיס התוכנית הינה ההנחה כי יש לאפשר לתושבי ישראל ליהנות
ממחירים זולים בחו"ל במקום לצרוך ייצור מקומי יקר ,ובכך לבסס את הכלכלה הישראלית על
יסודות של תחרותיות ויעילות ,זאת על ידי חשיפת המשק הישראלי לייבוא ממדינות שלישיות
)מדינות שאין לישראל הסכמי סחר איתן( .למדיניות זו השלכה ישירה על המפעלים המקומיים,
משום שעצם האיום בייבוא מתחרה כופה עליהם להתייעל .התוכנית החלה בהדרגתיות בשנת
 1991והגיעה לסיומה המלא בתום שנת  .1996סקירת התקופה הנחקרת מאפשרת לנו להבחין
בשינוים שחלו בשוק העבודה בתום תוכנית החשיפה .יתכן ונכון יותר היה לבחון תקופת זמן
מקודמת יותר ,למשל החל מתחילת תוכנית החשיפה ,עם זאת ,בשנת  1993חל עדכון בסיווג ענפי
הכלכלה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,עדכון זה מקשה על עריכת השוואה רציפה לתקופות
קודמות .11
P10F

P

בחלק השני של העבודה אנו בוחנים את היצע העבודה וביקוש לעובדים בתקופה הנוכחית .לשם
כך אנו נעזרים בסקר מעסיקים  12וסקר כח אדם של הלמ"ס .סקר המעסיקים מאגד מידע חודשי
לגבי משרות פנויות ואומד את הביקוש לעובדים במגזר העסקי במשק הישראלי ואת היצע
העבודה ניתן לאמוד באמצעות סקרי כוח אדם .הנתונים המפורטים של שני הסקרים מתפרסם על
ידי הלמ"ס אחת לרבעון וניתן ללמוד בעזרתם מהם משלחי היד שבהם קיים מחסור של עובדים
ומהם משלחי היד שבהם היצע העובדים עולה על הביקוש ,לבסוף ,אנו אומדים את הביקוש החסר
לעובדים ואת עודף ההיצע הקיים כעת בשוק העבודה.
P1F

P

" 11הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה"  ,פרסום טכני מס'  , 63מהדורה שנייה תשס"ג נספח ב' -סיווג ענפי הכלכלה
לפי עצמה טכנולוגית(2003) .
 12התפתחויות שוטפות של ביקוש והיצע בשוק העבודה על סמך ניתוח נתוני סקר משרות פנויות וסקר כוח אדם,
פרסומי הלמ"ס ,תחום :אינדיקאטורים כלכליים מובילים.
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שוק העבודה הישראלי 1995-2010
בפרק זה נסקור את התהליכים העיקרים שעבר שוק העבודה בשנים האחרונות תוך התייחסות
לצדדים הסחירים והלא סחירים של המשק ,נפרט את ההתפתחויות שחלו בענפי הכלכלה
השונים ,בכוח העבודה ובתרומתם לתוצר.
ניכר כי המגמה המאפיינת את שוק העבודה הישראלי כיום הינה התרכזות גוברת בענפי
השירותים העסקיים ובענפי השירותים האישיים .מגמה זו הינה חלק מתופעה רחבה יותר
הנובעת כתוצאה מתהליך הגלובליזציה ופתיחת השווקים ומאפייניה נדידת תעשיות מסורתיות,
עתירות תעסוקה )למשל תעשיית הטקסטיל( למדינות בעלות כוח אדם זול והתמחות של מדינות
מפותחות בענפי השירותים ובתעשיות עתירות ידע.
בתרשים  ,1מוצגת התפלגותם של המועסקים בענפים השונים בשוק העבודה בשנת  1995ו.2010-
תרשים  ,2מציג את התפלגות התוצר העסקי במהלך תקופה זו.

תרשים  :1התפלגות המועסקים במשק לפי ענף 2010 ,בהשוואה ל1995-
22% 23%
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20%

16%

8%

3% 3%

4%

3%

4%

4%

6%
4% 4%

10%
9%

11% 10% 10%

15%

11%
7%

7%

5% 5%

4%

10%
5%
0%

בנקאות ,שירותי
ביטוח אירוח
ומוסדות ואוכל
פיננסיים
אחרים

מינהל שירותים
ציבורי קהילתיים,
חברתיים,
אישיים
ואחרים

בינוי

תחבורה ,שירותי
אחסנה בריאות,
ותקשורת רווחה
וסעד

2010

חינוך

מסחר תעשייה שירותים שירותים
עסקיים ציבוריים
סיטוני
וקמעוני
ותיקונים

1995

מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כפי שניתן להבחין בתרשים  ,1מבחינת התפלגות המועסקים במשק ,השינוי המשמעותי ביותר
שחל בשוק העבודה בשנים האחרונות הוא ירדה חדה בשיעור המועסקים בענף התעשייה לצד
עלייה בשיעור המועסקים בענף השירותים העסקים .כאשר בוחנים את התפלגות התוצר העסקי
בענפי המשק השונים עולה כי חלה ירידה חדה בשיעור המועסקים בענף התעשייה ,אולם חלה
ירידה קלה בלבד בתרומת ענף התעשייה לתמ"ג .במקביל חלה ירידה חדה בשיעור ענף הבינוי
בתמ"ג .התפתחויות אלו הן כתוצאה מצמיחת ענפי ההי טק הנכללים ברובם בענפי השירותים
העסקיים ועלייה בפריון העבודה בענף התעשייה.
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תרשים  :2התפלגות התוצר העסקי במשק לפי ענף כלכלי ראשי 2010 ,בהשוואה ל1995-
39%
33%
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חקלאות
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אישיים אחרים
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מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בטבלה מספר  ,1מוצג מספר המועסקים במגזר העסקי בין השנים .1995-2010
טבלה  :1מועסקים במגזר העסקי ,לפי ענף כלכלי ,1995-2008 ,באלפים
מסחר
בנקאות,
מחקר
ושירותי
ופיתוח
תחבורה
ביטוח
שירותים
שירותים
בינוי תעשייה חקלאות ,סה"כ
תקשורת
ואחסנה אוכל
ושירותי אישיים עסקיים ומוסדות
ואירוח
פיננסים
מחשוב
1995

26

81

281

67

14

102

346

228

403

76

1,626

1998

44

86

314

73

17

111

384

255

401

79

1,764

1999

53

85

329

73

20

118

406

243

392

81

1,800

2000

74

88

328

73

25

122

439

237

396

80

1,862

2001

79

95

352

74

30

121

434

220

374

71

1,851

2002

73

106

362

77

32

115

443

212

359

70

1,851

2003

69

105

358

77

32

119

446

208

346

68

1,829

2004

78

120

380

79

34

121

459

193

349

74

1,888

2005

87

126

416

82

37

127

473

183

358

77

1,967

2006

95

140

430

87

38

134

48

188

378

72

2,044

104 2007

149

455

95

41

132

505

206

390

71

2,149

144

467

99

40

136

539

214

395

76

2,223

112 2008
סה"כ
גידול 36.7% 0.8% -2.0% -6.2% 55.5% 33.5% 178.4% 46.2% 66.3% 77.4% 329.2%

תחת ההנחות שהוגדרו ופורטו לעיל ,ערכנו השוואה בין התפתחות המשרות בסקטור הסחיר לבין
הסקטור הלא-סחיר במשק .ההשוואה נערכה במגזר העסקי בלבד וכוללת את ענפי המשק
העיקרים הבאים :התעשייה ,השירותים העסקיים ,התחבורה והתקשורת ,מסחר ,שירותי אוכל
ואירוח ,פיננסים ,בינוי ,חקלאות ,שירותים אישים וענפי טכנולוגיות המידע.

23

השוואה זו מקיפה כ 90%-מהעובדים בסקטור העסקי ומוצגת בתרשים מספר :3
תרשים  :3מספר העובדים בסקטור הסחיר ובסקטור הלא סחיר 1995-2008
עובדים בסקטור הלא סחיר

יחס בין הסקטורים

עובדים בסקטור הסחיר
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יחס בין הסקטורים
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מהתרשים עולה ,כי במהלך התקופה הנסקרת ,הפער בין מספר העובדים בסקטור הלא סחיר לבין
מספר העובדים בסקטור הסחיר גדל משמעותית .כך למשל ,בעוד שבשנת  1995מספר העובדים
בסקטור הלא סחיר עמד על  3.3עובדים לכל עובד בסקטור הסחיר ,יחס זה גדל ל 3.9-עובדים
בשנת  .2008כפי שניתן להבחין ,מגמת העלייה ביחס שבין שני הסקטורים אינה רציפה .כך למשל
בשנים  ,2002-2003בעקבות המשבר בענף ההיי טק ,גדל מאוד הפער בין שני הסקטורים .הפער בין
הסקטורים הצטמצם מעט בשנים העוקבות ולמעט תנודות קלות שמר על רמתו עד לתום התקופה
הנסקרת .התמתנות המגמה בשנים  2004-2007הינה תוצאה של ההתאוששות בענפי ההי טק
בשנים שלאחר משבר פקיעת הבועה ,זאת כאשר במקביל נמשכה מגמת הירידה בשיעור
המועסקים ביתר הסקטור הסחיר .בתרשים  4ניתן להבחין כי ללא שירותי המחשוב ,התקשורת
והמחקר והפיתוח קיימת מגמת עלייה כמעט רציפה בין היחס במספר העובדים בסקטור הסחיר
לבין מספר העובדים בסקטור הלא סחיר.
תרשים  :4היחס בין מספר העובדים בסקטור הסחיר והלא סחיר ,והיחס ללא ענפי ההי טק
היחס בין הסקטור הסחיר והלא סחיר

היחס בין הסקטור הסחיר והלא סחיר ללא ICT
6.0
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3.5
3.0
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1995

בשלב הבא בדקנו את סה"כ הגידול שחל במספר המועסקים במהלך התקופה בכל סקטור,
מהבדיקה עולה כי בסקטור הלא סחיר ובסקטור הסחיר גדל מספר המועסקים ב 42%-וב,21%-
בהתאמה .במהלך תקופה זו גדל מספר העובדים בכלל הסקטור העסקי בכ .37%-התפתחות זו
הינה בין היתר תוצאה של ירידה חדה במספר המועסקים בענף התעשייה ,הסחיר מטבעו ,לצד
עלייה במספר המועסקים בשירותים העסקים הסחירים רק בחלקם .בתרשים  5מוצג סך הגידול
בסקטורים השונים במגזר העסקי במהלך התקופה הנסקרת.
תרשים  :5הגידול במספר המועסקים במגזר העסקי ,בסקטור הסחיר והסקטור הלא סחיר
 ,1995-2008באלפים
סה"כ מגזר עסקי
614.6
סקטור לא סחיר
532.7
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81.9
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מהשוואה זו ניתן ללמוד כי בין השנים  1995-2008גדל המגזר העסקי בכ 597 -אלף עובדים,
מתוכם כ 82-אלף עובדים בסקטור הסחיר וכ 514-אלף עובדים בסקטור הלא-סחיר .כלומר ,כ-
 86%מהעובדים שהתווספו במהלך התקופה נקלטו בענפים הלא סחירים .כאמור ,שיעור זה הינו
בסקטור העסקי בלבד ואינו כולל את הסקטור הציבורי.
תהליך זה דומה לתופעה שתוארה במאמרו של ספנס לגבי שוק העבודה האמריקאי .במאמרו
מתייחס הכותב לכך שמרבית העובדים כיום נקלטים בסקטור הלא סחיר ,בשורה משמחת מאחר
ואין חשש כי עובדים אלו יאבדו את מקומם לטובת שווקים עתירי כוח אדם זול .עם זאת ,הערך
המוסף של המשרות בסקטור הלא סחיר נמוך יותר לעומת מקבילו הסחיר .מאחר והערך המוסף
הגולמי של העובד מתואם חיובית עם השכר ,מתקיים תהליך שבו מחד גיסא ישנו ,בסקטור הלא
סחיר ,גידול במספר המשרות אך לא בשכר ומאידך גיסא ,בסקטור הסחיר ,קיים גידול חד בשכר
אך לא במספר המשרות .תהליך דומה חל בשוק העבודה הישראלי .בתרשימים  6-7ניתן להבחין
בהתפתחות התוצר הגולמי לעובד בסקטורים השונים במהלך התקופה.
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תרשים  :6התוצר הגולמי לעובד ,במחירים שוטפים ,1995-2008 ,באלפים
סקטור הסחיר ללא ICT
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תרשים  :7סה"כ הגידול בתוצר הגולמי לעובד ,במחירים קבועים )1995-2008 ,(2000
סקטור הסחיר
28.65%

30%

סקטור הלא סחיר,
14.45%
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25%
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15%
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מהנתונים עולה כי במהלך התקופה הנסקרת ,צמיחת התוצר לעובד בסקטור הסחיר גבוהה
משמעותית מהסקטור הלא סחיר ,קצב שנתי ממוצע של  ,1.94%ו ,1.04%-בהתאמה .במהלך כל
התקופה הנסקרת גדל התוצר לעובד בסקטור הסחיר בשיעור כפול ממקבילו הלא סחיר )במחירים
קבועים( .כפי שניתן להבחין בתרשים  ,6הפער בין התוצר לעובד בסקטורים השונים מתרחב
ברציפות לאורך כל התקופה ומגמה זו מתקבלת גם כאשר לא כוללים את ענפי ההי טק המחשוב,
ומחקר ופיתוח שצמחו במהירות במהלך התקופה הנסקרת.
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מאחר ושכר העובדים נקבע במידה לא מבוטלת על ידי פריון עבודתם ,תהליך זה מסביר ,לפחות
בחלקו ,את הגידול החד שנרשם בפערי ההכנסות במהלך התקופה .במידה ומגמה זו תימשך ,פערי
ההכנסות בשוק העבודה צפויים להמשיך לגדול .כך למשל ,בשנת  ,2008על כל יחידת תוצר שהפיק
עובד בסקטור הלא סחיר ,הפיק עובד בסקטור הסחיר  2.27יחידות תוצר .במידה ומגמה זו תימשך,
יחס זה צפוי להתרחב בקצב של  0.9%בכל שנה .13
תהליך הגלובליזציה אומנם מעלה מחד את פוטנציאל הצמיחה ואת רמת החיים במשק ,אך מאידך
מגביר את רמת התחרות הניצבת בפני ענפי המשק המקומיים .ניכר כי תהליך זה ,שחשף את המשק
ליבוא מתחרה עתיר עבודה ממדינות שבהן השכר נמוך ,מוביל את הייצור במשק לשינוי מבני,
שבמסגרתו גדל משקלם של התעשיות המתוחכמות ,והצטמצם הביקוש לעבודה בלתי מיומנת
והתמורה עבורה .תהליך זה מגביר את חוסר היכולת של שיעור הולך וגדל של אוכלוסיה להשתלב
בתעסוקה .לכן ,ללא צמיחה מאוזנת בכלל ענפי המשק ,אין לצפות לצמיחה ארוכת טווח של המשק
כולו .14
P12F
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האם מצב זה בר קיימא?
יכולת ההתרחבות של הענפים המספקים שירותים לשוק המקומי בלבד מוגבל .כך למשל ,כפי
שניווכח בהמשך ,קיים כעת היצע עודף של עובדים במספר משלחי יד המספקים שירותים לשוק
המקומי .מנגד ,לצד הסחיר של המשק אפשרות להתרחב באופן כמעט בלתי מוגבל כל עוד קיימת
הצדקה כלכלית להמשיך לייצר במחיר שנקבע בשוק העולמי .מאחר והצד הלא סחיר של המשק
מספק שירותים לצד הסחיר קיימת תלות חזקה בין הסקטורים ,כאשר ירידה בהיקף הצד הסחיר
של המשק צפויה גם להוריד את הביקוש לשירותים בצד הלא סחיר .אי לכך ,המשך המגמה של
הצטמצמות הצד הסחיר של המשק צפויה להוביל לירידה במספר המועסקים בכלל המשק .המגמה
שבה קיימת עלייה חדה בתוצר לעובד אבל רק חלק מהעובדים שותפים לה ,צפויה להמשיך ולהגדיל
את פערי ההכנסות במשק .לכל אלה עלולים להתלוות גם גרעון בחשבון השוטף ופיחות במטבע )כפי
שקורה במדינות מפותחות רבות( .תרחיש זה צפוי להימנע במידה ופריון העבודה הגבוה יקזז את
התועלת שבהעתקת גורמי הייצור אל מדינות בעלות כוח אדם זול ,העודף בחשבון השוטף בשנים
האחרונות מצביע כי יתכן ותנאי זה מתקיים ,ובמידה ושוק העבודה מספק היצע מתאים של עובדים
מיומנים ,ככל הנראה תנאי זה איננו מתקיים .15
P14F
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 13נתון זה נאמד על ידי השיעור הגידול הממוצע בתוצר לנפש בכל סקטור במהלך התקופה הנסקרת ובהנחה כי
שיעורים אלו יחולו גם בעתיד.
14
ראה" :אג'נדה כלכלית חברתית לישראל  ,"2010-2008פרק  6כלים פרטניים להשתלבות בתעסוקה(2007) .
15
ראה  :ישראל " : 2028חזון ואסטרטגיה כלכלית חברתית בעולם גלובלי" ,דו"ח ועדה ציבורית בראשות אלי
הורביץ ,פרק ז' :תעשיות מסורתיות וענפי שירותים(2008) .
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תרשים  :8הסקטור הסחיר ,ירידה חדה במשקל הסקטור בתעסוקה ועלייה חדה בפריון העבודה
שיעור העובדים בסקטור הסחיר )ללא (ICT

תמג לעובד סחיר )ללא (ICT

22%
375

21%

325

20%

275

19%
18%

225

17%

175

16%

125

15%

75
1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

*במחירים שוטפים ,ללא מקצועות ההי טק שירותי מחשוב ומחקר ופיתוח

תרשים  :9הסקטור הלא סחיר ,עלייה חדה במשקל הסקטור בתעסוקה ועליה מתונה בלבד
בפריון העבודה

שיעור העובדים בסקטור הלא סחיר

תמג לעובד לא סחיר

81%
375
80%

325

79%

275
225

78%

175
77%

125
75

76%
1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
*במחירים שוטפים
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ענף התעשייה וענפי השירותים
השינוי המרכזי ביותר שחל במהלך התקופה הנסקרת הינו ירידה חדה בשיעור המועסקים בענף
התעשייה ועליה חדה בשיעור המועסקים בענפי השירותים העסקיים והאישים .במהלך פרק זה
נסקור בפירוט את ההתפתחויות שחלו בענפים אלו.
השירותים העסקים והאישיים-הצד הלא סחיר
טבלה  2סוקרת את כלל תתי הענפים של השירותים העסקיים )למעט  (ICTוהשירותים האישיים.
הטבלה מציגה פירוט לגבי  720אלף מועסקים ,המהווים כשליש מכלל המועסקים בסקטור
העסקי בשנת  .2008תרשים  10מציג פילוח של המועסקים שהתווספו לתת ענפים אלו במהלך
התקופה.
טבלה  :2ענף השירותים העסקיים והאישיים ,באלפים
מספר גידול במספר
מועסקים
מועסקים ,1995-2008
2008
%

שם ענף

גידול במספר
מועסקים בניכוי
שיעור הגידול של
הסקטור העסקי,
1995-2008

תוצר לעובד בשנת עלות השכר החודשי
לעובד ב2008-
 2008במחירים
במחירים שוטפים.
שוטפים.

פעילויות שמירה ,אבטחה וניקיון

124.8

67.0%

29.7%

52.2

4.1

מסעדות ושירותי אוכל

123.2

89.3%

52.1%

52.1

3.6

גיוס עובדים ואספקת שירותי כוח אדם

103.8

38.4%

1.1%

48.8

3.8

פעילות בילוי ופנאי

88.5

74.9%

37.7%

76.2

6.7

שירותים אישיים

55.7

66.8%

29.6%

130.5

פעילויות בנכסי-דלא-ניידי

33.3

39.9%

2.7%

471.2

השכרה של מכונות וציוד וטובין אישיים

9.7

87.5%

50.2%

154.9

195.7
719.4

87.5%
67.2%

50.3%
30.0%

154.9
*112.8

7.1
5.8
8.2
8.5
5.9

פעילויות עסקיות אחרות
סה"כ

*ממוצע משוכלל

תרשים  :10פילוח של המועסקים שהתווספו לענפי השירותים עסקיים והאישיים,
לפי תת ענף1995-2008 ,
פעילויות בנכסי-דלא-
ניידי%3.3 ,

השכרה של מכונות וציוד
וטובין אישיים%6.1 ,
פעילויות שמירה,
אבטחה וניקיון%3.71 ,

שירותים אישיים%7.7 ,

מסעדות ושירותי אוכל,
%1.02

פעילויות עסקיות אחרות,
%6.13
גיוס עובדים ואספקת
שירותי כוח אדם%0.01 ,

פעילות בילוי ופנאי,
%1.31

29

מהנתונים עולה כי במהלך התקופה הנסקרת חלה עליה של כ 70.4%-במספר המועסקים בענף
השירותים העסקים והאישיים ,סה"כ גידול של כ 430-אלף מועסקים .כ 160-אלף מועסקים
מעבר לשיעור הגידול שחל בכלל הסקטור העסקי.
מבחינת הרכב המועסקים שנוספו בענף 30.1% ,מהמועסקים שנוספו נקלטו בתת הענף "פעילויות
עסקיות אחרות" ) 91אלף עובדים( .קטגוריה זו כוללת את משלחי היד :הנהלת חשבונות ,עריכת
דין ,פרסום ויחסי ציבור ,שירותי אדריכלות ופעילויות צילום .התוצר של עובדים אלו עמד בשנת
 2008על כ 155-אלף  ₪ועלות שכרם החודשי עמד על כ 8.4-אלף ש"ח )במחירים שוטפים( ,במרכז
התפלגות ההכנסות במשק .לצד עובדים אלו 24.54% ,מהעובדים שנוספו ) 74.2אלף( נקלטו בענפי
המשנה :נדל"ן השכרה של מכונות וטובין ,פעילות בילוי ופנאי ושירותים אישיים אחרים ,עלות
שכרם החודשי בשנת  2008נע בטווח של  5.8-8.2אלף  .₪מתחת למרכז התפלגות ההכנסות .יתר
העובדים שנוספו 137) ,45.3% ,אלף( ,נקלטו בענפי המשנה :שמירה ,אבטחה ,ניקיון ,מסעדות
ושירותי אוכל ,ואספקת כוח אדם .התוצר השנתי של העובדים במקצועות אלו בשנת  2008נע
בטווח של  49-59אלף ושכרם החודשי ברוטו נע בטווח של  3.7-4.1אלף ש"ח ,בקצה התחתון של
התפלגות ההכנסות במשק .שכרם דומה לשכר המינימום של אותה תקופה.
ענף השירותים העסקיים-הצד הסחיר.
לפי הסיווג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ענף השירותים העסקיים כולל בתוכו גם את
מקצועות ההי טק :שירותי המחשוב והמחקר והפיתוח ,מקצועות בצד הסחיר של המשק .ענפים
אלו חדרו למשק בתחילת התקופה הנסקרת וצמחו במהירות .טבלה  3מציגה את התפתחויות
שחלו בתחומי המחקר והפיתוח ושירותי המחשוב בענף השירותים העסקים.
טבלה  :3המחקר והפיתוח ושירותי המחשוב בענף השירותים העסקיים ,באלפים.

שנה

מספר
מועסקים

סך תפוקה
במחירים
שוטפים

תוצר לעובד
במחירים
שוטפים

עלות השכר
החודשי לעובד
במחירי 2008

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

26.1
33.8
37.7
44.4
53.3
74.0
79.8
73.6
69.0
78.8
87.5
95.1
104.1
112.0

5,198
7,858
10,291
16,495
21,642
37,296
37,448
36,110
32,341
37,279
47,220
53,242
54,842
61,809

119.7
143.7
167.1
221.5
269.1
322.6
272.2
309.8
290.0
271.0
334.4
328.4
327.0
355.7

13.5
13.7
16.2
17.9
20.0
25.2
23.1
19.5
20.7
20.8
22.4
22.9
21.7
21.3

מהטבלה עולה כי במהלך התקופה גדל מספר המועסקים בענפים אלו מ 26-אלף מועסקים בשנת
 1995ל 112-אלף מועסקים בשנת  .2008השכר של המועסקים בענפים אלו נמצא בקצה העליון
של התפלגות ההכנסות במשק ) 21.32אלף ש"ח(.
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כאמור ,לפי הסיווג של הלמ"ס ענף השירותים העסקיים כולל גם ענפי המחשוב והמחקר
והפיתוח .המועסקים בענפים אלו מרכיבים כ 19%-מכלל הענף .מאחר והשכר במקצועות אלו
חריג בגובהו ,מתקבלת שונות גבוהה בהתפלגות ההכנסות בענף .כך למשל עלות השכר הממוצע
בענף השירותים העסקיים בשנת  2008עמד על  9.02אלף  ,₪אך בפועל למעט העובדים בענפי
המחשוב והמחקר השכר הממוצע בכל יתר משלחי היד עמד על סכום נמוך יותר .כאשר מבחינים
בין העובדים במקצועות ה ICT-ליתר ענף השירותים העסקיים מתקבל כי עלות השכר הממוצע
בענף השירותים העסקיים עמד בשנת  2008על  6.06אלף ש"ח ,שכר הנמוך בכ 20.5%-מהשכר
הממוצע במשק )בשנת  .(2008עלות השכר הממוצע במקצועות המחשוב והמחקר והפיתוח בשנה
זו עמדה על כ 21.32 -אלף ש"ח.
לנתון זה חשיבות יתרה מאחר וכאשר בוחנים את התפתחות המשק ואת התפתחות העובדים
בשוק העבודה ,מתקבל כי זהו ענף הכלכלה המתפתח ביותר שבו גם השכר הוא בין הגבוהים
ביותר .כאמור ,תמונה זו מטעה ,לצד העובדים העוסקים במקצועות המחשוב והמחקר )19%
מכלל העובדים בענף( כ 40%-מהעובדים בענף עוסקים ב ,low skilled jobs-למשל אספקת כוח
אדם ,ניקיון ,שמירה ואבטחה וכו' הכנסתם של עובדים אלו הינה בגובה שכר המינימום .יתר
העובדים בענף השירותים העסקים ) (41%משתכרים בשיעור של  70%-95%מהשכר הממוצע
במשק .במהלך התקופה הנסקרת נוספו  79אלף עובדים בתחום ה low skilled jobs-כמות כמעט
זהה למספר המועסקים שנוספו בתחום שירותי המחשוב והמחקר והפיתוח ) 86אלף(.
סיכום
ענף השירותים העסקיים וענף השירותים האישיים )ללא  (ICTגדל במהלך התקופה הנסקרת ב-
 ,67%הרבה מעבר לגידול בכלל הסקטור העסקי ) .(37%מבין העובדים שהתווספו לענף זה כמעט
מחציתם ) (45.3%עוסקים במקצועות השמירה ,ניקיון ,אספקת כוח אדם ,ושירותי אוכל .השכר
של עובדים אלו נמצא בקצה התחתון של התפלגות ההכנסות במשק .השכר של יתר העובדים
המועסקים בענף נע בסביבות השכר הממוצע במשק ומטה.
כתוצאה מהשכר החריג בגובהו במקצועות ההי טק ,מתקבלת שונות גבוהה מאוד בהתפלגות
ההכנסות בענף השירותים העסקיים .כאשר מפרידים בין העובדים במקצועות אלו לבין יתר
העובדים בענף מתקבל כי שכרם של העובדים בענף השירותים העסקיים נמוך יחסית ,כ67%-
מהשכר הממוצע במשק.
השלכות
הענפים המרכיבים את מגזר השירותים הינם עתירי תעסוקה) ,בפרט של עובדים בעלי כישורים
נמוכים( ומעסיקים למעלה מ 50%-מהעובדים בסקטור העסקי )טבלה  .(1לפיכך ,ההתמקדות
בעובדים אלו ובפרט הגברת מיומנויות העבודה באמצעות הכשרה מקצועית ,הינו המפתח
להגדלת השכר במקטע התחתון של שוק העבודה .בדו"ח המועצה הלאומית לכלכלה ) (2007נכתב
כי "יש לזכור כי סקטור ה ICT-מעסיק רק כ 7%-מכלל המועסקים,וזה נחשב בעולם לאחוז גבוה
במיוחד .גם אם ענף ה ICT-ימשיך לגדול בקצב מוגבר שיעור המועסקים בו לא צפוי לגדול באופן
משמעותי ,שהרי התוצר לנפש בסקטור זה גבוה מאוד ,והוא לא עתיר תעסוקה .כמו כן ,השכר
הממוצע בהיי-טק הינו גבוה משמעותית מהשכר הממוצע בענפים אחרים ,ועל כן אין לצפות
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שגידול בתעסוקה בו ישליך על הרובד הנמוך של שוק העבודה .מכאן שעל מנת ליצור צמיחה
מאוזנת והמשכית אשר תתרום לצמצום העוני ,יש לחתור לכך שמרבית הענפים יצמחו במקביל,
ולא שנמשיך במסלול של כלכלה דואלית .לפיכך ,האתגר העומד בפני המשק הישראלי כיום הינו
לשחזר את ההצלחה של ענפי ההיי-טק גם בסקטורים האחרים ,ולהטמיע בהם את היכולות
הטכנולוגיות והניהוליות שהתפתחו בהיי-טק" .16
P15F
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ענף התעשייה
משקלו של ענף התעשייה במשק ,בדומה למדינות מפותחות רבות ,הלך והצטמצם בעשורים
האחרונים .זאת במקביל לגידול הניכר שחל בענפי השירותים .בתרשים מספר  ,11מוצג שיעור
המועסקים בתעשייה ובשירותים העסקיים במגזר העסקי .תרשים  12מציג את התפתחות ענפים
אלו במספרים מוחלטים.
תרשים  :11שיעור המועסקים בתעשייה ובשירותים העסקיים והאישים )ללא (ICT
שירותים עסקים ואישיים

כלל ענפי התעשיה
35%
33%
31%
29%
27%
25%
23%
21%
19%
17%
15%

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002
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תרשים  :12מספר המועסקים בתעשייה ובשירותים העסקיים והאישים )ללא ,(ICT
)במספרים מוחלטים(
שירותים עסקים ואישיים
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 . 16המועצה הלאומית לכלכלה ", 2007 ,אג'נדה כלכלית חברתית לישראל  ," 2010-2008אפריל 2007

32

מהתרשימים ניתן להבחין כי מספר המועסקים בתעשייה בתום העשור נותר יציב בהשוואה
לתחילתו .במקביל קיימת עליה חדה לאורך כל התקופה במספר המועסקים בענף השירותים
העסקיים והאישיים .בתרשים  13ניתן להבחין כי כאשר בוחנים את שיעור המועסקים בתעשייה
מכלל המגזר העסקי עולה כי שיעור המועסקים בתעשייה יורד ברציפות לאורך כל התקופה.
על מנת לבחון את השינויים שחלו בתוצר לעובד בענפים אלו ,ערכנו נרמול של הנתונים ויצרנו
מדד להתפתחות התוצר לעובד .בעזרת מדד זה ניתן להבחין בשינוים שהתרחשו בפריון העבודה
)הנמדד לפי התוצר לעובד( ביחס לענפים השונים .קבענו את תחילת התקופה הנסקרת ,שנת ,1995
כשנת הבסיס .במקביל ערכנו הבחנה בין הצד הסחיר והלא סחיר של התעשייה .הנתונים מוצגים
בתרשים .13
תרשים  :13התפתחות התוצר לעובד בתעשייה ובשירותים העסקיים והאישים )ללא ,(ICT
במחירים שוטפים ,מדד )בסיס.(1995=100 ,
שירותים עסקים ואישיים

תעשייה סחיר

תעשייה לא סחיר
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הממצאים מצביעים כי לאורך התקופה הנסקרת חלה עליה משמעותית בפריון העבודה בענף
התעשייה בהשוואה לעובדים בענף השירותים העסקיים .ניתן גם להבחין כי בצד הלא סחיר של
התעשייה )בעיקר ענף המזון ,הזיקוק ,הכרייה והדפוס( חלה עליה קלה בלבד בתוצר לעובד והחל
משנת  2005התוצר לעובד בסקטור זה נמוך יותר בהשוואה לעובדים בשירותים העסקיים
והאישיים .התפתחויות אלו הינם גם תוצאה של שינויים מהפכניים שחלו בהרכב הענפים
בתעשייה .מצד אחד נרשמה ירידה במשקלם של ענפי התעשייה המסורתיים )כגון :מזון ,טקסטיל,
הנעלה וכו'( ,ומצד שני חל גידול בחלקם של ענפי הטכנולוגיה המתקדמת )כגון :מוצרי
אלקטרוניקה ותקשורת(.
על מנת לבחון את מכלול שינויים אלו ,נעזרנו בסדרות עיתיות של ענף התעשייה בשנים 2002-
 .2010סדרות אלו ,שנערכו לבקשתנו על ידי אגף הכלכלה בלמ"ס כוללים נתונים לגבי התפתחות
השכר ,הפדיון ,המועסקים ונתונים נוספים בענפי משנה מקובצים בתעשייה )סה"כ  71ענפי
משנה( .נעזרנו גם בסדרות עיתיות של התפתחות התוצר והתוצר לעובד במחירים שוטפים
וקבועים בשנים  .2004-2008שינויים שחלו בסיווג ובאמידה של ענפי המשנה מקשים על ההשוואה
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רציפה בתקופה שקדמה לשנת  ,2002אי לכך בחלק זה של העבודה נבחן את התפתחות התעשייה
בשנים .2002-2010
את התפתחויות אלו בחנו על ידי השוואת ממוצע המועסקים בכל ענף משנה בשנים ,2007-2010
לשנים  .2002-2006על ידי השוואה זו ניתן ללמוד באלו תחומים חלה צמיחה במספר המועסקים
ובאלו ירידה .השוואה בין שתי תקופות ארוכות יחסית ,בנות  4ו 5-שנים כל אחת ,מאפשרת
למזער השפעות של מגמות מחזוריות והשפעות אקראיות ובכך להצביע על שינויים ברי קיימא.
בתרשים  14ניתן ללמוד על הקשר בין הגידול במספר המועסקים לבין התוצר לעובד .על ציר
האופקי מוצג ממוצע התוצר לעובד  17ובציר האנכי הגידול במספר המועסקים .כך למשל בקצה
הימני של הציר האנכי ניתן להבחין בתוצר הממוצע לעובד בענפים שמספר המועסקים הממוצע
היה גבוה בתקופה השנייה במעל  40%ממספר המועסקים בתקופה הראשונה .במרכז הציר מוצג
התוצר הממוצע לעובד בענפים שמספר המועסקים גדל עד  15%ובקצה התחתון של הציר מוצג
התוצר הממוצע לעובד בענפים שמספר המועסקים בתקופה השנייה ירד מעבר ל.20% -
P16F

P

תרשים  :14התוצר הממוצע לעובד בשנת  ,2008לפי מספר המועסקים הממוצע בשנים 2007-
 2010בהשוואה לשנים  ,2002-2006בענפי התעשייה השונים ,במחירים שוטפים.
1000

918

900
800
696

700

534

600

475

500

404

400
265

300

192

188

182

149

>0

>-5%

>-10%

>-20%

200
100
0

>35%

>30%

>20%

>25%

>15%

0-15%

כפי שניתן להבחין קיים מתאם חיובי בין התוצר לעובד לבין הגידול במספר המועסקים .כלומר
ענפים שבהם פריון העבודה גבוה ,צומחים במהירות ,לעומת זאת ענפים שבהם פריון העבודה
נמוך מצטמצמים בהדרגה .ענף התעשייה חשוף יותר להתקפות תחרותיות מצד מדינות מתפתחות
שעלויות הייצור באחרונות ,זולות יותר בזכות כוח אדם זול .בעקבות כך ,ניכר כי חל שינוי מבני
בענף התעשייה שבו מצד אחד נרשמה ירידה במשקלם של ענפי התעשייה המסורתיים) ,ענפים
בד"כ עתירי תעסוקה( ,ומנגד חל גידול בחלקם של ענפים עתירי הון פיזי ואנושי .מגמה זו הפוכה
לזו הקיימת במגזר השירותים ,הרגיש פחות למסחר בינלאומי ולתחרות .כאמור ,במגזר
השירותים חלה עלייה חדה וממושכת במספר העובדים המועסקים בעבודות בסטאטוס נמוך
ובשכר נמוך .נתונים אלו מעידים כי העובדים הלא מיומנים שבעבר נקלטו בתעשיות המסורתיות
נקלטים כיום במגזר השירותים וכי ההתייעלות הגוברת בענף התעשייה דורשת כוח עבודה מיומן
שכעת חסר בשוק העבודה.9
5TP

P5T

 17ממוצע התוצר לעובד בשנת  ,2008במחירים שוטפים.
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מחקרים רבים  18דנים בקשר החיובי הקיים בין שיעורי הייצוא לבין פריון העבודה ,קשר סיבתי
זה יכול באופן עקרוני להיות מוסבר בשני כיוונים .ראשית ,פרויקטיביות גבוהה צפויה להשפיע על
החלטת הפירמה להתחרות בשווקים העולמיים .שנית ,הניסיון שנצבר כתוצאה מחשיפה
לשווקים חדשים ,חשיפה גדולה יותר של החברות לפיתוחים טכנולוגיים בעולם והתחרות
האינטנסיבית בשוק העולמי ,משפיעים על הפירמות להגדיל עוד את פריונן .בחינה של התפתחות
פריון העבודה בענפים השונים מאפשרת להסיק לגבי הרווחיות והפרודוקטיביות של הפירמות
בענף ומכאן ניתן ללמוד גם לגבי כושר התחרות של הפירמות בשוק העולמי  .19לכן בבואנו לבחון
את התפתחות ענפי התעשייה השונים התמקדנו בשינוי במספר המועסקים וגם בהתפתחות פריון
העבודה )הנמדד לפי התוצר לעובד( .מגמה ארוכת זמן של עליה במספר המועסקים מצביעה על
ביקוש הולך וגדל לתוצרת של הפירמות בענף ,כאשר עליה זו מלווה בגידול בפריון העבודה ניתן
להסיק כי שילוב נתונים אלו מצביע על צמיחה איתנה של הפירמות בענף .מגמה הפוכה תצביע אם
כך על הצטמצמות וירידה ברווחיות הפירמות בענף.
20
את השוואה זו יש לסייג לענפים החשופים לתחרות מצד שווקים בינלאומיים  .יש להניח כי יתכן
וקיימים ענפי תעשייה הפועלים בשוק המקומי בלבד ,אינן חשופות ליבוא מתחרה ופועלות בשוק
בעל רמת תחרות נמוכה )למשל ענף המלט  .(21כך למשל יתכן כי הפירמה מקטינה את הכמות
המיוצרת )ובהתאמה את מספר העובדים( ,בכדי להעלות את רמת המחירים .במקרה זה נקבל כי
פריון העבודה עלה ,אך תוצאה זאת ככל הנראה הינה תוצאה של גביית רנטה מונופוליסטית ולא
נובעת כתוצאה מעליה בפרודוקטיביות של הפירמה .לכן ,במקביל להשוואה האמורה ,על מנת
להבחין בפירמות המתחרות בשוק העולמי ,בחנו גם את שיעורי הייצוא בענף ולא כללנו ענפים
המשרתים את השוק המקומי בלבד.
ההשוואה נערכה באופן הבא ,ראשית ,סיווגנו באלו ענפים מספר המועסקים בתקופה השנייה
) (2007-2010היה בממוצע גבוה ב 22 15% -מהתקופה הראשונה ) ,(2002-2006ומה הענפים שמספר
המועסקים בהם ירד או נותר ללא שינוי .לאחר מכן ,בחנו כיצד התפתח התוצר לעובד  .23במקביל,
בחנו מהו שיעור הייצוא בענף על ידי חישוב של סך התקבולים מייצוא מסך הפדיון של הענף.
לבסוף חילקנו את הממצאים לארבע הקבוצות הבאות:
P17F

P

P

P18F

P19F

P20F

P21F

P

P

P

P2F

ראה:

P

"

18
Export-market participation and productivity performance in Canadian manufacturing", Baldwin
), J. R. and Gu, W, Canadian Journal of Economics Revue. (2003
19
Exceptional exporter performance: cause, effect, or both?" Bernard, A. and Jensen, J.B, Journal of
)International Economics. (1999
 20ראה" :דין וחשבון הועדה לבחינת אמצעים להעצמת הפריפריה והתעשייה המסורתית") ,מכונה דו"ח מקוב(
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ,פרק  2ייצור ופריון הייצור ,מסגרת מתודולוגית לניתוח(2007) .
"
 21תחרותיות המשק הישראלי-קווים לזיהוי בעיות ומתווה לשיפור" ,דברים בפני הועדה להגברת התחרותיות
במשק ,דרור שטרום ,הממונה לשעבר על ההגבלים העסקיים ,דוברות משרד האוצר(2011) .
22
מספר המועסקים בתעשייה בשנים  2007-2010היה גבוה ב 7.8%-בהשוואה למספר המועסקים בשנים
 ,2002-2006לכן החלטנו לבחון באלו ענפים חלה עלייה בשיעור הכפול מזה שחל בכלל ענפי התעשייה.
23
את התפתחות התוצר לעובד אמדנו על ידי התוצר הממוצע לעובד בשנים  ,2007-2008בהשוואה לשנים
 ,2004-2006זאת בשל העדר נתונים בשנים שלאחר  ,2008ואי רציפות לנתונים שקדמו לשנת .2004
ראה גם :התפתחות כלכלית בתעשייה בישראל לפי עצמה טכנולוגית בשנים  ,2003-1995נפתלוביץ' אורי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(2008) .
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ענפים שמספר המועסקים גדל ובמקביל חלה עליה בתוצר לעובד )קבוצה (I
בענפים אלו המועסקים שנוספו הגדילו את התוצר הממוצע לעובד .העלייה במספר המועסקים
מעידה על התרחבות הענף והגידול בפריון העבודה מצביעה על עליה בכושר התחרות של הפירמות
בשווקים העולמיים .אנו מניחים כי השילוב של נתונים אלו מצביע כי הענפים שבקבוצה זו
נמצאים בתהליך של צמיחה איתנה .מומלץ למקד תוכניות להכשרה מקצועית לתפקידים בקבוצה
זו שאינם דורשים השכלה אקדמית רחבה.
מבחינת הרכב הענפים שבקבוצה זו ,רובם המוחלט של המועסקים עובדים בתעשיות המבוססות
על טכנולוגיית עלית .מדובר בענפי התרופות ,רכיבים אלקטרונים ,מכשירים אופטיים ,מכשירי
מדידה והמכשור הרפואי .בשנת  ,2010סה"כ כ 60-אלף מועסקים עבדו בקבוצת ענפים זו,והשכר
לעובד בקבוצה זו עמד על  ₪ 74לשעת עבודה )בממוצע( .מעל לשכר הממוצע במשק.
קבוצה ב :ענפים שמספר המועסקים גדל ובמקביל חלה ירידה בתוצר לעובד )קבוצה (II
בענפים אלו המועסקים שנוספו טרם הגדילו את התוצר הממוצע לעובד .יתכן וכוח האדם גדל
בשל השקעה שתבטא בגידול עתידי של התוצר לעובד .סביר שהעלייה במספר המועסקים מצביעה
על הצדקה כלכלית להתרחבות הענפים ומכאן על צמיחה שחלה בהם .ניתן להכשיר בקבוצת
ענפים זו עובדים שיתקשו להשתלב בהכשרות מקצועיות בענפים בקבוצה .I
בשנת  ,2010כ 46-אלף מועסקים עבדו בקבוצת ענפים זו ושכרם עמד בשנה זו על  ₪ 58לשעה.
מרבית המועסקים בקבוצה זו עובדים בענפים בניית כלי שייט )ענף זה כולל את מרבית עובדי
תע"ש( ,תעשיות כימיקלים ופלסטיק.
קבוצה ג :ענפים שמספר המועסקים ירד ובמקביל חלה עלייה בתוצר לעובד )קבוצה (III
בענפים אלו חלה התייעלות ,מספר המועסקים אומנם קטן יותר אך התפוקה של העובד הממוצע
שנותר בענף גבוהה יותר .תהליך זה מרמז על שיפור טכנולוגי שחל בענף )למשל תהליך
אוטומציה( .העלייה בפריון העבודה מגדילה את כושר התחרות של הפירמות המתחרות בשווקים
העולמים וכך יתכן כי תהליך ההתייעלות תגדיל את מספר המועסקים בענפים אלו בעתיד .למרות
הירידה במספר הכולל של המועסקים בקבוצה זו ,ההתייעלות הגוברת של ענפים אלו מעידה על
כך שצפוי בעתיד מחסור בעובדים מיומנים שכבר היום הביקוש להם עולה על ההיצע.
בשנת  2010כ 15 -אלף מועסקים עבדו בקבוצת ענפים זו .השכר הממוצע של העובדים עמד על 57
 ₪לשעת עבודה.
ענפים שמספר המועסקים ירד ובמקביל חלה ירידה בתוצר לעובד קבוצה )(IV
חלה ירידה בתוצר העובדים שנותרו בענף ,ככל הנראה תוצאה של ירידה מתמשכת ברווחיות
הענף .הירידה במספר המועסקים ובמקביל הירידה בפריון העבודה מצביעים גם על ירידה בכושר
התחרות של פירמות אלו .סביר להניח כי השילוב של נתונים אלו מצביע כי התרחבות עתידית של
ענפים אלו מוטלת בספק .כ 31-אלף מועסקים עבדו בשנת  2010בענפים אלו והשכר הממוצע של
העובדים בקבוצה זו עמד על  ₪ 44לשעת עבודה.
מרבית המועסקים בקבוצה זו עובדים בתעשיית הטקסטיל ,תעשיית מוצרי מתכת ,ותעשיית
הצבעים .בקבוצת ענפים אין הצדקה לתוכניות להכשרה מקצועית.
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סיכום
ענף התעשייה נוטה להיות רגיש יותר למסחר בינלאומי ולתחרות ,מאשר כלכלת שירותים.
כתוצאה מכך ,ענף התעשייה חשוף יותר להתקפות תחרותיות מצד מדינות מתפתחות שעלויות
הייצור באחרונות ,זולות יותר בזכות כוח אדם זול .בעקבות כך ,חל שינוי מבני בענף התעשייה
שבו מצד אחד נרשמה ירידה במשקלם של ענפי התעשייה המסורתיים ,ענפים עתירי תעסוקה,
ומנגד חל גידול בחלקם של ענפים עתירי הון פיזי ואנושי .הירידה המתמשכת בביקוש לעבודה
בלתי מיומנת בענף התעשייה ובמקביל העלייה חדה וממושכת במספר העובדים המועסקים
בעבודות בסטאטוס נמוך ובשכר נמוך במגזר השירותים ,מעידים כי העובדים הלא מיומנים
שבעבר נקלטו בתעשיות המסורתיות נקלטים כעת במגזר השירותים וכי ההתייעלות הגוברת בענף
התעשייה דורשת כוח עבודה מיומן שכעת חסר בשוק העבודה.
כאשר בחנו את הענפי התעשייה לפי השינוי במספר המועסקים והשינוי בפריון העבודה ,מצאנו כי
מבין ענפי התעשייה שבהם חלה עליה משמעותית במספר המועסקים ניתן למנות את כל ענפי
טכנולוגיית העלית שבתעשייה .בענפים אלו ,לצד עליה במספר העובדים חלה גם עליה משמעותית
בפריון העבודה ,אינדיקאציה לכושר התחרות הגובר של עובדים אלו בשווקים העולמיים .עליה
במספר המועסקים נרשמה גם בענפי הפלסטיק ,הכימיקלים ,המנועים ,הנייר והדפוס.
מבין הענפים שבהם נרשמה ירידה במספר המועסקים ניתן למנות את תעשיית המתכות ,המכונות
והחשמל והבקרה .בענפים אלו חלה עליה גם בפריון העבודה .ככל הנראה מקור עלייה זו נובעת,
לפחות בחלקה ,כתוצאה מהתייעלות שחלה בענף )למשל שימוש בטכנולוגיות חדשות( יתכן
והעלייה בפריון העבודה ,במקרים שבהם היא נובעת מייעול שיטת הייצור ,תגביר את כושר
התחרות של המפעלים בשווקים בעולם ותגדיל בעתיד את מספר המועסקים.
לצד ענפים אלו ,קיימת קבוצת ענפים שבהם חלה גם ירידה במספר המועסקים וגם ירידה בפריון
העבודה .מבין ענפים אלו ניתן למנות את תעשיית מוצרי הגומי ,הבדים הסרוגים ,ייצור בגדי ים
והמשחקים והצעצועים .הירידה במספר העובדים ובמקביל הירידה בפריון העבודה מצביעים על
ירידה מתמשכת בכושר התחרות של ענפים אלו בעולם .לכן אנו מסיקים כי צמיחה עתידית
בענפים אלו מוטלת בספק.
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קבוצה  :Iעלייה במספר המועסקים ועלייה בתוצר לעובד ,נתון אחרון 2010 ,אלא אם צוין אחרת

תיאור ענף

מספר
ענף

סך
מועסקים

אחוז שינוי
במועסקים

שכר
לשעה

עלות
השכר
לשעת
עבודה

אחוז
שינוי
בעלות
השכר
לשעה

שיעור
היצוא

מכשירים למדידה,
לבדיקה ולניווט

342

20,092

19.8%

100

135

14.41%

68.6%

-11.7%

תעשיית רכיבים
אלקטרונים
תרופות
מכשור רפואי
וכירורגי
מכשירים אופטיים
וציוד צילום

320

17,235

26.7%

54

72

9.19%

71.4%

-20.7%

18.1%

245

11803

55.1%

69

104

27.32%

78.9%

-31.8%

31.4%

31.72%

341

4,081

19.7%

79

104

8.07%

82.3%

13.3%

12.5%

11.16%

295

343

3,904

29.8%

74

101

13.26%

59.2%

-2.7%

7.5%

7.19%

358

תעשיית כימיקלים
וגזים תעשייתיים

240

3,142

34.9%

79

126

30.81%

66.1%

22.4%

30.1%

10.96%

617

60,257

סה"כ
ממוצע
לעובד:

30.1%

77

106

15.8%

71.6%

-14.2%

19.5%

20.0%

559

סה"כ עובדים:

השינוי
במכירות
מקומיות

שינוי
בתוצר
לעובד
במחירים
שוטפים

שינוי
בתוצר
לעובד
במחירים
קבועים

תוצר
לעובד
בשנת
2008

15.7%

14.61%

407

25.01%

301
1,336

קבוצה  :IIעלייה במספר המועסקים וירידה בתוצר לעובד ,נתון אחרון 2010 ,אלא אם צוין אחרת

מספר
ענף

סך
מועסקים

אחוז שינוי
במועסקים

שכר
לשעה

עלות
השכר
לשעת
עבודה

אחוז
שינוי
בעלות
השכר
לשעה

שיעור
היצוא

בניית כלי שיט

353

14,822

20.4%

87

110

9.3%

69.5%

-12.0%

פלסטיק

255

6,672

15.4%

51

62

29.7%

58.4%

-3.2%

-6.7%

חומרי ניקוי
וכימיקלים

246

6,455

32.4%

38

46

8.5%

34.2%

8.7%

-8.1%

-14.6%

כלי רכב מנועיים

350

4,926

18.9%

43

56

10.7%

49.4%

-13.7%

-8.7%

-13.6%

275

ציוד רפואי ואביזרים
אורטופדיים

393

2,302

21.5%

48

63

34.8%

65.1%

6.8%

-11.2%

-15.5%

179

ציפוי מתכות

282

3,139

40.5%

42

50

17.5%

28.1%

-0.5%

4.6%

-2.5%

168

מנועים חשמליים

310

2,411
סה"כ
ממוצע
לעובד:

41.5%

56

70

20.9%

37.1%

-10.2%

20.5%

-3.4%

238

24.2%

61

76

15.4%

54.3%

-5.4%

-3.4%

-9.3%

251

תיאור ענף

סה"כ עובדים:

40,727

38

השינוי
במכירות
מקומיות

שינוי
בתוצר
לעובד
במחירים
שוטפים

שינוי
בתוצר
לעובד
במחירים
קבועים

תוצר
לעובד
בשנת
2008

-2.4%

-6.7%

346

-9.8%

174
164

קבוצה  :IIIירידה במספר המועסקים ועלייה בתוצר לעובד ,נתון אחרון 2010 ,אלא אם צוין אחרת

תיאור ענף

מכונות לחקלאות
ולייעור
חשמל ובקרה
מכשירים לשימוש
ביתי
בתי יציקה לברזל
ולפלדה
תעשיית מתכות
סה"כ עובדים:

מספר
ענף

סך
מועסקים

אחוז שינוי
במועסקים

שכר
לשעה

עלות
השכר
לשעת
עבודה

אחוז
שינוי
בעלות
השכר
לשעה

שיעור
היצוא

291

4,199

-4.2%

71

94

29.5%

63.0%

6.7%

311

3,185

-6.9%

50

62

13.8%

23.9%

-2.5%

37.4%

294

2,994

-20.0%

59

75

18.2%

50.2%

-4.3%

25.6%

15.6%

272

2,251

-10.4%

45

57

1.6%

45.2%

-9.8%

12.4%

0.7%

192

271

1,877
סה"כ
ממוצע
לעובד:

-5.6%

47

59

22.9%

40.5%

-11.5%

38.9%

15.9%

237

-9.2%

57

73

18.5%

46.1%

-2.5%

38.3%

22.2%

228

14,506

השינוי
במכירות
מקומיות

שינוי
בתוצר
לעובד
במחירים
שוטפים

שינוי
בתוצר
לעובד
במחירים
קבועים

תוצר
לעובד
בשנת
2008

61.6%

51.6%

263

8.9%

204
224

קבוצה  :IVירידה במספר המועסקים וירידה בתוצר לעובד ,נתון אחרון 2010 ,אלא אם צוין אחרת

מספר
ענף

סך
מועסקים

אחוז שינוי
במועסקים

שכר
לשעה

עלות
השכר
לשעת
עבודה

אחוז
שינוי
בעלות
השכר
לשעה

שיעור
היצוא

תעשיית מוצרי מתכת
לבינוי
מוצרי הלבשה עליונה
ומתפרות בגדים
תעשיית צבעים ולכות
חוטים וכבלים
מבודדים
טקסטיל-גימור
טקסטילים
לוחות וצינורות
מפלסטיק
טקסטיל-תעשיית
בדים סרוגים

280

7,918

-2.3%

46

55

24.1%

20.1%

0.4%

180

4,518

-16.1%

33

38

23.0%

16.1%

1.4%

-0.4%

244

4,490

-8.0%

49

63

9.7%

11.6%

3.6%

-3.1%

-15.0%

312

2,523

-2.9%

48

60

2.3%

40.7%

-3.7%

-14.9%

-30.2%

224

174

2,247

-8.9%

44

53

13.6%

48.0%

3.5%

3.8%

-2.6%

173

250

2,099

-1.0%

54

67

24.4%

49.1%

8.9%

-1.6%

-11.0%

227

177

2,040

-67.5%

43

55

34.7%

76.1%

-0.8%

-4.5%

-13.5%

114

מוצרי גומי

257

1,723

-20.4%

45

56

9.6%

57.8%

-17.3%

-4.1%

-13.2%

179

טקסטיל-אריגת בדים

171

1,605

-34.6%

44

56

17.8%

74.2%

6.4%

10.7%

-0.9%

228

תעשיית בגדי ים

181

1,002

-63.4%

34

39

10.4%

58.0%

7.0%

-5.5%

-6.9%

98

תעשיית משחקים
וצעצועים

392

898

-0.1%

38

44

24.6%

31.2%

-0.2%

-28.4%

-30.9%

103

סה"כ עובדים:

31,063

סה"כ
ממוצע
לעובד:

-14.4%

44

54

18.5%

34.0%

0.9%

1.7%

-8.8%

175

תיאור ענף

39

השינוי
במכירות
מקומיות

שינוי
בתוצר
לעובד
במחירים
שוטפים

שינוי
בתוצר
לעובד
במחירים
קבועים

תוצר
לעובד
בשנת
2008

16.4%

-5.1%

144

5.9%

86
308

ביקוש והיצע בשוק העבודה בתקופה הנוכחית
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( החלה במאי  2009לערוך סקר מעסיקים שוטף שאוסף
מידע חודשי לגבי משרות פנויות ,ואומד את הביקוש לעובדים במגזר העסקי במשק הישראלי.
במקביל ,הלמ"ס עורכת את סקר כוח אדם המשמש למעקב שוטף אחר התפתחויות בכוח העבודה
והיקף האבטלה בישראל .מנתוני סקר זה ניתן לאמוד את היצע העבודה .הנתונים המפורטים של
שני הסקרים מתפרסם על ידי הלמ"ס אחת לרבעון וניתן ללמוד בעזרתם מהם משלחי היד שבהם
קיים מחסור של עובדים ומהם משלחי היד שבהם היצע העובדים עולה על הביקוש ,כלומר היכן
היצע העובדים המחפשים עבודה במקצועות אלו עולה על מספר המשרות הפנויות.
יצוין כי אוכלוסיית סקר משרות פנויות אינה כוללת עסקים קטנים )פחות מ 5-מועסקים( ,את
המגזר הציבורי ואת ענף החקלאות .לפי נתוני סקר הערכה שנערך ביוני – יולי  2008מספר
המשרות הפנויות בעסקים קטנים היווה כ 17%-מסך המשרות הפנויות במגזר העסקי ,ומספר
המשרות הפנויות בענף החקלאות היה פחות מ 3% -מסך המשרות הפנויות במגזר העסקי .לפיכך,
נתוני משרות פנויות מציגים אומדן חסר לביקוש לכוח עבודה במגזר העסקי .כמו כן ,אוכלוסיית
הסקר אינה כוללת שירותים למשקי בית.
הגדרות:
היצע עבודה  -שכירים )כולל חברי קואופרטיב( שעבדו ב 12 -חודשים אחרונים וחיפשו עבודה.
כולל :מועסקים חלקית לא מרצון )חיפשו עבודה מלאה או נוספת ולא מצאו( ,בלתי מועסקים
ואינם משתתפים בכוח העבודה ,לפי משלחי היד הרלבנטיים.
ביקוש עבודה  -מספר המשרות הפנויות ,לפי משלחי היד הרלבנטיים.
היחס בין היצע לביקוש :היחס בין מספר השכירים )כולל חברי קואופרטיב( שעבדו ב 12-חודשים
אחרונים וחיפשו עבודה ,לבין מספר המשרות הפנויות ,לפי משלחי היד הרלבנטיים.
U

U

U

U

U

U

ממצאים:
מניתוח היחס בין הביקוש להיצע במחצית הראשונה של שנת  2011עולה ,כי מספר המתמודדים
למשרה עולה ביחס הפוך להכשרתו המקצועית של מחפש העבודה ,כך למשל בקרב עובדים בלתי
מקצועיים מתמודדים כ 5.55-מחפשי עבודה על כל משרה פנויה .יחס זה יורד ככל שעולה הכשרתו
המקצועית והשכלתו של מחפש העבודה ,כאשר בקצה ההתפלגות נמצאים עובדים בעלי משלח
אקדמי ועובדים מקצועיים בתעשייה עם יחס של  1.85ו ,1.55-מתמודדים על משרה פנויה,
בהתאמה.
הממצאים הינם ממוצע חשבוני של שני הרבעונים הראשונים של שנת  2011ומוצגים בתרשים .17
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תרשים  :15יחס מחפשי עבודה לכל משרה פנויה ,לפי משלח יד
מחצית ראשונה2011 ,
6

5.55
4.85

5

4

3.05

2.65
3

1.85
1.55

2

1

0
עובדים בלתי
מקצועיים

עובדי פקידות,
מחסנאים ועובדי
מזכירות

סוכנים ,עובדי
מכירות ועובדי
שירותים

בעלי מקצועות
חופשיים וטכניים

בעלי משלח אקדמי עובדים מקצועיים
בתעשייה ,בבינוי
ועובדים מקצועיים
אחרים

בשלב הבא ,בחנו מהם משלחי היד הבולטים שבהם קיים מחסור או עודף היצע גבוה יחסית .את
השוואה זו ערכנו על ידי בחינה של סקרי המעסיקים וסקרי כוח אדם  24החל מהרבעון הראשון
בשנת  2010ועד הרבעון השני בשנת  .25 2011מסקרים אלו ניתן ללמוד מהו מספר המשרות
הפנויות ,ומה היחס בין הביקוש להיצע בכל משלח יד .מכאן ניתן לחלץ גם את היצע העבודה.
בעזרת נתונים אלו אמדנו את סך היצע העבודה העודף וההיצע החסר ,במשלחי היד הבולטים
שבהם קיים מחסור או עודף היצע גבוה במיוחד.
לשם כך ,אנו מניחים כי שיעור האבטלה נקבע על ידי משתנים חיצוניים ,למשל נתוני המאקרו
במשק ,זכאות לדמי אבטלה וכד' .עם זאת ,במסגרת שיעור האבטלה ניתן לשפר את האיזון בין
משלחי היד שבהם מספר המשרות הפנויות גבוה ביחס למספר מחפשי העבודה לבין משלחי היד
שבהם קיים עודף של מחפשי עבודה .נתונים של משרד העבודה האמריקאי ,מצביעים כי בתקופה
שקדמה להאטה הכלכלית ,במחצית השנייה של  ,2007התקיים יחס זה של  1.5מחפשי עבודה על
כל משרה פנויה .תקופה זו התאפיינה בשיעורי תעסוקה גבוהים ,בדומה למצב התעסוקה בישראל
במהלך התקופה הנסקרת .שיעור האבטלה בארה"ב עמד באותה עת על רמה של  .4.6%במהלך
התקופה הנסקרת עמד בממוצע שיעור האבטלה בישראל על  ,6.25%מכאן שניתן להעריך שנדרש
יחס של כ 2.0-מחפשי עבודה על משרה פנויה .בהתאם לכך ,הנחנו כי נדרש יחס שלכל הפחות 1.5
עובדים על משרה פנויה עבור משלחי יד המתאפיינים בהיצע עבודה נמוך ולכל היותר  2.2עובדים
בקרב משלחי יד המתאפיינים בהיצע עבודה גבוה .תחת הנחה זו אמדנו את ממוצע היצע העבודה
החסר במשלחי היד שבהם מתקיים היצע נמוך של עובדים ביחס למשרות הפנויות ואת ממוצע
מספר העובדים העודף במשלחי היד שבהם קיים היצע עובדים גבוה במיוחד.
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 24פרסומי הלמ"ס ,ביקוש והיצע בשוק העבודה ,על פי ניתוח נתוני סקר משרות פנויות וסקר כוח אדם .לוח1-
מועסקים ,משרות פנויות והיחס בין ביקוש להיצע.
 25ניתן אומנם לבחון תקופה ממושכת יותר ,למשל החל מהרבעון השלישי של שנת  ,2009תחילת עריכת
הסקר .עם זאת בחרנו להתמקד בתקופה זו מאחר והתאפיינה בעלייה בביקושים המקומיים ,תעסוקה יציבה
ושיעורי אבטלה נמוכים.
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מאומדנים אלו עולה כי קיים מחסור בכוח עבודה מיומן בענפי התעשייה והבינוי ובעובדים בעלי
משלח יד אקדמי .בסה"כ חסרים כעת בשוק העבודה כ 7,670-עובדים מיומנים ,מזה 2,300
עובדים בענף התעשייה ו 1,800-עובדים בענף הבינוי .מנגד ,את ההיצע העבודה העודף מובלים
משלחי יד הדורשים רמת מיומנות נמוכה למשל מטפלים/ות ,עובדי ניקיון ,עובדי פקידות ומוכרים
וזבנים.
בסה"כ קיים כעת עודף של כ 70-אלף עובדים המתקשים להשתלב בשוק העבודה בשל היצע גבוה
של עובדים במשלחי יד אלו ביחס לביקוש .הנתונים מוצגים בטבלה .4
טבלה :4יחס בין היצע לביקוש לפי משלחי יד בולטים ,רבעון  - 2010 ,Iרבעון 2011 ,II
ההיצע יחסית נמוך מהביקוש,
)כלומר ,במקצועות אלה מספר
המשרות הפנויות עולה על
ההיצע(
מהנדסי מחשבים
טכנאי מחשב
רצפים ,סתתים ,טייחים וברזלנים
כימאים ,פיסיקאים ומתמטיקאים
מהנדס חשמל ואלקטרוניקה
מהנדס אזרחי
מהנדס מכונות
הנדסאי וטכנאי אלקטרוניקה
טכנאי מכונות
פחחים ,רתכים ,מסגרים ועובדים
במוצרי מתכת
מזה :מעבדי שבבים
פועלים בתהליכי יצור פלסטיק
פועלים בתהליכי יצור של מוצרים
כימיים
פועלי יצור של ציוד אלקטרוני
סה"כ בענף תעשייה
סה"כ בענף בינוי
סה"כ אחר
סה"כ

המחסור
בעובדים,
ממוצע
רבעוני
1,689
1,243
1,496
599
408
343
117
291
246

ההיצע יחסית גבוה מהביקוש
מטפל/ת
עובדי ניקיון
מוכרים וזבנים
עוזרי הוראה בגנים ובביה"ס יסודיים
מזכירים\ות
פקידי משרד
עובדים באריזה ומיון סחורות
מלצרים
קופאים

מספר
העובדים
העודף
ממוצע
רבעוני
13,342
11,827
10,292
6,815
5,609
5,601
4,387
2,898
2,174

328

עובד חשבונות

1,859

292
426

עובדים בהכנת מזון
עובדי ביטחון ושמירה

1,387
1,199

247

שליחים וסדרנים

1,053

מפעילי ציוד משרדי
עובדים בלתי מקצועיים אחרים
סה"כ עודף

955
824
70,221

239
2,302
1,839
3,531
7,672

כפי שניתן להבחין ,את היצע העובדים הנמוך ביותר ביחס לביקוש מובילים בין היתר מקצועות
עתירי מימוניות למשל מהנדסים ומתמטיקאים .מקצועות אלו דורשים השקעה גבוהה בהון
אנושי ומיומנות אישיות שאינן נחלת הכלל .עם זאת ,לצד מקצועות אלו קיים מחסור בעובדים גם
במקצועות מסורתיים יותר למשל טכנאים ,רתכים ,ופחחים .לכאורה ,היינו מצפים כי כוחות
השוק יתאימו את עצמם ,השכר במקצועות אלו יעלה ובהתאמה מספר הפונים לרכוש השכלה
ומיומנות עבודה באותם מקצועות וכך בטווח הארוך יצטמצם הפער בין הביקוש לעובדים להיצע
כוח העבודה .ככל הנראה ,מצב זה אומנם מתקיים בחלקו והשכר במשלחי היד הנדרשים גבוה
ביחס לשכר הממוצע במשק .למשל השכר בענף התעשייה בשנת  2010היה גבוה ב 40%-מהשכר
הממוצע במשק  26אך מנגד היצע העובדים טרם גדל ונותר נמוך.
P25F
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 26לפי נתוני הלמ"ס ,השכר הממוצע למשרת שכיר עמד בשנת  2010על  8,420ש"ח .השכר הממוצע למשרת שכיר בענף
התעשיה עמד בשנה זו על  11,589ש"ח .מקור :אתר בנק ישראל ,מאגר סדרות  ,תעסוקה ושכר ,שכר למשרת שכיר.
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סיכום ומסקנות
בעבודה זו בחנו את השינויים המבניים שחלו בענפי הכלכלה השונים בשוק העבודה ,בשנים 1995-
 .2008בעזרת סדרות עיתיות של הלמ"ס בחנו את מגמות התעסוקה והתפתחות התוצר לעובד תוך
דגש על צמיחת מגזר השירותים והירידה בחלקו של ענף התעשייה .במקביל אנו נעזרנו בסקרי
כוח אדם וסקרי מעסיקים על מנת לנתח את הביקוש לעובדים והיצע העבודה בתקופה הנוכחית.
על מנת להבחין בין השפעות מנוגדות על תתי ענפים במשק ערכנו הבחנה בין הצד הסחיר של
המשק הכולל את מרכיבי התעסוקה המספקים מוצרים ושירותים הנסחרים בשוק הבינלאומי,
והצד הלא סחיר של המשק המשרת את השוק המקומי בלבד.
מהממצאים עולה כי פריון העבודה של הצד הסחיר של המשק גדל במהירות ,אך היקף התעסוקה
בסקטור זה מתרחב באיטיות .מאידך ,בצד הלא סחיר מתרחשת תופעה הפוכה ,היקף התעסוקה
גדל במהירות ,אך לא כך לגבי הפריון .מניתוח היחס בין הביקוש להיצע בשוק העבודה עולה כי
קיים כעת מחסור בעובדים מיומנים בענפי התעשייה ובענפי טכנולוגיות המידע ,הצד הסחיר של
המשק .מנגד ,רובם המוחלט של משלחי היד שבהם יש היצע עודף של עובדים נמצאים בצד הלא
סחיר של המשק ולרובם נדרשת מיומנות עבודה נמוכה.
הממצאים מצביעים כי העובדים הלא מיומנים שבעבר נקלטו בתעשיות המסורתיות נקלטים כעת
במגזר השירותים וכי ההתייעלות הגוברת בענף התעשייה דורשת כוח עבודה מיומן שכעת חסר
בשוק העבודה .מאחר ושכר העובדים נקבע במידה לא מבוטלת על ידי פריון עבודתם ,ההשלכות
של מצב זה הן שכר נמוך יחסית בקרב שיעור גדל של עובדים וגידול באי השוויון החברתי-כלכלי
בישראל.
המלצות
• שיעור ניכר מהעובדים בעלי כישורים נמוכים מועסקים כעת במגזר השירותים ,ההתמקדות
בעובדים אלו ובפרט הגברת מיומנויות העבודה שלהם באמצעות הכשרה מקצועית ,הינו המפתח
להגדלת השכר במקטע התחתון של שוק העבודה.
• עבור עובדים הנעדרים השכלה אקדמית מתאימה ,מגוון אפשריות התעסוקה בענפי
השירותים העסקיים והאישיים מצומצם ,אופק ההכנסה נמוך וכאמור קיים כעת היצע עודף של
עובדים לא מיומנים באפיק תעסוקה זה .לכן תוכניות להכשרה מקצועית אינן צריכות לעודד
השתלבות של עובדים הנעדרים השכלה אקדמית בענפים אלו.
• יש לעבות תוכניות להכשרה מקצועית למבוגרים באפיקי תעסוקה ברי קיימא המתאפיינים
בפריון עבודה גבוה יחסית ואינם דורשים השכלה אקדמית רחבה .אפיקי תעסוקה אלו קיימים
בתעשייה המעורבת עילית והמעורבת מסורתית.
• מספר העובדים המתקשים להשתלב במבנה המתפתח של שוק העבודה צפוי לגדול ככל
שתגבר השתלבות המשק הישראלי בכלכלה העולמית.
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תקציר מנהלים
נייר העמדה מציג מגוון פעילויות והמלצות להכשרות מקצועיות בישראל ,תוך שימת דגש על
תרומת ארגוני המעסיקים במהלך ביצוע ההכשרות ,ותוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של
שוק העבודה בישראל.
בפרק הראשון של ניר העמדה מוצגים נתונים על השתתפות במעגל התעסוקה בישראל ,תוך
השוואה עולמית; פילוח של היקף המועסקים לפי ענף כלכלי ושנות לימוד ,ונתונים על שיעור
ההשתתפות של אוכלוסיות מיוחדות בדגש על אוכלוסיית המיעוטים והחרדים.
כמו כן ,בפרק זה מוצגים נתונים על היקפי ההכשרות המקצועיות בישראל ,לרבות פילוח
הלומדים במסלולי ההכשרה השונים ומידע על הכלים והמנגנונים הבולטים העומדים היום
להכשרת עובדים )כגון :כיתה במפעל והכשרה פנים מפעלית(.
בפרק השני מוצגות משמעויות והמלצות להכשרה מקצועית בישראל ,כנגזרת מתמונת המצב של
עולם התעסוקה וההכשרה ,וכנגזרת ממאפייני עולם העבודה הנוכחי ובעיקר העתידי.
עיקרי המלצות הן:
 .1איתור ומיפוי צרכי המשק והתעשייה בכ"א ,בדגש על הטווח הארוך.
 .2פיתוח ותיקוף תוכניות ,מקצועות ומגמות לימוד בהתאם לצרכי המשק – בשיתוף
המעסיקים.
 .3הקניית מיומנויות וכישורים הנדרשים בעולם העבודה העתידי )כגון :יכולת למידה
עצמית ,עבודת צוות ושיתוף פעולה ,טיפוח כישורים של יזמות טכנולוגית ,יצירתיות
וכושר המצאתיות ,יכולת הבעה והצגה בעל-פה ובכתב והקניית ערכים וקודי התנהגות
הנדרשים בשוק העבודה.
 .4הקמה ושדרוג מרכזי ההכשרה לרבות הקמת מרכזים טכנולוגיים אזוריים רב גילאים ורב
תחומיים.
 .5טיפול בעתודת כ"א להוראה ולהדרכה ,באמצעות מערך השתלמויות של מורים במקומות
העבודה הרלבנטיים )דוגמת השתלמות של מורים טכנולוגיים בתעשייה( ושנת שבתון
למורים במקומות העבודה הרלבנטיים למקצוע.
 .6ביצוע קמפיינים תקשורתיים ועידוד תעסוקה ,וקמפיינים תקשורתיים לשינוי התדמית
כלפי החינוך וההכשרה הטכנולוגית.
 .7הקמת מועצה ציבורית לחינוך ולהכשרה טכנולוגית.
כמו כן ,כולל ניר העמדה המלצות ודגשים להכשרה מקצועית בסיסית ,טרום כניסה לעבודה,
והמלצות ודגשים בנוגע להכשרה מקצועית מתמשכת ,במקום העבודה ,לאורך הקריירה
המקצועית של העובד ).(Life Long Learning
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פרק א:
השתתפות במעגל העבודה והכשרות מקצועיות בישראל
בפרק הזה מוצגים נתונים על שיעור ומאפייני ההשתתפות של המועסקים בישראל בהשוואה
לשיעור המועסקים במדינות נוספות בעולם; שיעור ההשתתפות במעגל העבודה של כלל
האוכלוסייה ושיעור ההשתתפות של מגזרים ייעודיים ,בדגש על חרדים ומיעוטים ,בהם שיעור
ההשתתפות בשוק העבודה נמוך יותר.
כמו כן ,מוצגים נתונים על היקפי ההכשרות המקצועיות בישראל ומנגנוני ההכשרות השונים.

 .1שעור ההשתתפות במעגל העבודה בישראל
U

תרשים מס'  :1שיעור התעסוקה של בני  15ומעלה ,לפי מין  -השוואה בין לאומית )(2010

עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – שנתון סטטיסטי לישראל ) 2011לוח (28.10

מתרשים  1ניתן לראות ששיעור התעסוקה הגבוה ביותר הנו באיסלנד ) ,(74.3%ואילו שעור
התעסוקה הנמוך ביותר הנו בטורקיה ) .(43%בכל המדינות ,שעור התעסוקה של הגברים הנו גבוה
משעור התעסוקה של הנשים ,כאשר בטורקיה קיים הפער היחסי הגבוה ביותר בין שעור
התעסוקה של גברים ) (62.7%לשיעור התעסוקה של נשים ) ,(24.1%ואילו במדינות איסלנד,
שבדיה ונורווגיה הפערים בין שיעור התעסוקה לגברים ולנשים ,באופן יחסי ,הנם הנמוכים ביותר.
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שיעור התעסוקה בישראל בשנת  2010עמד על  53.5%מכלל האוכלוסייה ,כאשר שעור התעסוקה
של גברים עמד על  58%ואילו שיעור תעסוקת הנשים נמוך יותר ועמד על  .49.3%שיעור
התעסוקה מוסבר בחלקו בשל המאפיינים הייחודיים של מדינת ישראל ,בה חלק לא מבוטל של
הצעירים מגויס לצה"ל ואינו משתתף בשוק העבודה ובשל שעור השתתפות נמוך במיוחד במעגל
העבודה של מגזרים ייחודיים באוכלוסייה ,כגון :חרדים )בעיקר גברים( ומיעוטים )בעיקר נשים(.
יחד עם זאת ,בהשוואה למדינות אירופה ,ישראל מובילה בהיקפי המועסקים בתחום ההייטק.
 9.7%מכלל המועסקים בישראל בשנת  2008הועסקו בהייטק ) 12%מכלל המועסקים הגברים ו-
 7%מכלל הנשים המועסקות( ,לעומת ,ממוצע של  6.3%מכלל המועסקים באירלנד4.8% ,
בצרפת ,ו 3.2%-בספרד(.

תרשים מס'  :2מועסקים בני  15-74בתחום ההייטק לפי מין – השוואה בין לאומית
)(2008

עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – שנתון סטטיסטי לישראל ) 2011לוח (28.13

הטבלה הבאה מציגה את הקשרים שבין רמת השכלה ,גיל לבין תעסוקה.
טבלה מס'  :1שיעור השתתפות במעגל העבודה לפי שנות לימוד וגיל – 2010
גיל
65+

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

15-17
סך כולל

שנות
לימוד

12.3

62.9

78.7

81.0

76.6

41.6

8.0

57.3

סך כולל

1.8

10.5

33.2

35.2

28.9

27.7

)(2.6

12.3

0-4

אחוז מכוח העבודה
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16+

עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – שנתון סטטיסטי לישראל ) 2011לוח (12.6

הנתונים מצביעים על כך ,שככול שרמת ההשכלה עולה כך שיעור ההשתתפות במעגל העבודה גדל.
שיעור ההשתתפות ,בכל הגילאים ,של בעלי  16שנות לימוד ומעלה הנו הגבוה ביותר בהשוואה לבעלי
השכלה נמוכה יותר ,ושעור ההשתתפות הגבוה ביותר בקרב בעלי  16שנות השכלה ומעלה ,הנו בגלאי
.(90.5%) 45-54
כמו כן ,הנתונים מצביעים על כך ,שבקרב גילאי  35-44אחוז המשתתפים בעבודה הנו הגבוה ביותר
).(81%
נתון נוסף מצביע על כך שבקרב גילאי  ,+65שהנם בעלי השכלה של  16שנות לימוד ומעלה ,מגיע שעור
ההשתתפות בעבודה לכ ,25.6%-שהנו למעלה מפי שתיים משיעור התעסוקה בגילאים אלו ).(12.3%
נתונים אלו מצביעים על תהליך אקדמיזאציה של שוק העבודה ,ועל שחיקה נמוכה יותר בשוק
העבודה בקרב בעלי ההשכלה הגבוהה.
הטבלה הבאה מפלחת את אוכלוסיית המעסיקים בישראל לפי הענף הכלכלי בו הם מועסקים ושנות
הלימוד שלהם )נתוני .(2010
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טבלה מס  :2פילוח של היקף המועסקים לפי ענף כלכלי ושנות לימוד) 2010 -באלפים(
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נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – שנתון סטטיסטי לישראל 2011

טבלה מס'  ,2המפלחת את אוכלוסיית המועסקים לפי משלח יד ושנות השכלה ,מצביעה על כך
ששיעור המועסקים הגבוה ביותר הנו במקצועות נותני השירותים העסקיים 429.2 ,אלף עובדים,
ולאחר מכן ,מספר המועסקים הרב ביותר הנו בתעשייה 416.7 ,אלף עובדים .למעלה ממחצית

55

העובדים בתעשייה הנם בעלי השכלה של  13שנות לימוד לפחות ,כאשר כ 23%-מכלל המועסקים
בתעשייה הנם בעלי השכלה של  16שנים לפחות ) 93.8אלף עובדים(.
כמו כן ,הנתונים מצביעים על כך ,שלמעלה מ 73%-מכלל המועסקים בתחומים של השירותיים
העסקיים הנם בעלי השכלה של  13שנות לימוד לפחות ,לעומת תחום הבינוי אשר מרבית
המועסקים בו הנם בעלי  11-12שנות לימוד לכל היותר.

U

שעור ההשתתפות של אוכלוסיות מיוחדות במעגל העבודה

כפי שניתן לראות מהנתונים שהוצגו לעיל ,שיעור כוח העבודה בישראל עמד בשנת  2010על 53.5%
מכלל האוכלוסייה שבגיל העבודה.
שיעור ההשתתפות בעבודה בישראל הינו נמוך בהשוואה לחלק ניכר ממדינות רבות בעולם )כגון:
ארה"ב ,אוסטרליה וקנדה( .מגמה זו נובעת בין השאר משעור השתתפות נמוך במיוחד של
מגזרים מסוימים באוכלוסייה ,כגון :מיעוטים וחרדים .שעור ההשתתפות ,לדוגמא ,של ערבים
ישראלים עומד על  41.4%בלבד .בנוסף ,מתגייסים חלק ניכר מהצעירים לצה"ל ,נתון המשפיע על
שעור ההשתתפות במעגל העבודה ,בעיקר בקרב הגילאים הצעירים.
ההטרוגניות הרבה של האוכלוסייה בישראל הינה כמעט חסרת תקדים בעולם המערבי בן ימנו.
העוני בישראל מתחלק באופן מאוד לא אחיד על פני האוכלוסייה :החרדים והמיעוטים מהווים
יחדיו כרבע מאוכלוסיית ישראל ,אך מייצגים יותר ממחצית המשפחות העניות .הגורמים
העיקריים מאחורי שיעורי עוני כה גבוהים נעוצים בשיעור השתתפות נמוך מאוד אצל גברים
חרדיים ואצל נשים ערביות ,אפליה בתעסוקה ,פערים תרבותיים ,ילודה גבוהה וכדומה .מניתוח
נתוני העוני ופילוחם עולה בבירור כי העדר תעסוקה נאותה הנו אחד הגורמים המרכזיים
העומדים מאחוריו.
תופעת העוני בישראל פוקדת קבוצות אוכלוסייה שונות באופן מאוד לא אחיד .בפרט ,קיימים
מוקדי עוני קשים בקרב המגזר החרדי ומגזר המיעוטים ,המהווים יחד כ 25%-מהאוכלוסייה
הכללית אך משקלם בקרב העניים מגיע לכ .60%-כך יוצא שמשפחות חרדיות ששיעורן
באוכלוסיה הוא רק כ 6%-ממשקי הבית ,מהוות כ 16%-מהמשפחות העניות .כמו כן ,משפחות
מהמגזר הערבי ,אשר חלקן באוכלוסיה הוא כ ,20%-מהוות כ 44%-מהמשפחות העניות )נתונים
מתוך :האג'נדה כלכלית-חברתית לישראל  ,2008-2010המועצה הלאומית לכלכלה .(2007
יש הרבה מהמשותף בגורמי הרקע לרמות העוני הגבוהות שפוקדות את המגזר החרדי
והמיעוטים :התבדלות תרבותית ודתית המקשה על השתלבות במקומות עבודה המשותפים
למגזרים אחרים ,חוסר בכישורי עבודה ,מחסום השירות הצבאי ,ועוד .בו בעת ישנם גורמים
הפועלים אחרת בכל אחד מהם; כך לדוגמא ,במגזר החרדי שיעור השתתפות של נשים בכוח
העבודה הינו גבוה ביחס לגברים ,בעוד שבמגזר הערבי שיעור ההשתתפות של הנשים נמוך
במיוחד.
בסעיף הבא מוצגים נתונים על היקפי ומאפייני ההכשרה המקצועית בישראל ומודלים מרכזיים
של הכשרות מקצועיות בעולם.
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 .2הכשרה מקצועית בישראל
U

הגוף האמון על פיקוח וביצוע הכשרות המקצועיות למבוגרים בישראל ,הנו האגף להכשרה ופיתוח
כ"א במשרד התמ"ת )קיימות בנוסף פעילויות יחסית מועטות של הכשרות מקצועיות באמצעות
משרדי ממשלה נוספים בדגש על משרד החקלאות ,תיירות ומשרד הקליטה(.
האגף להכשרה ופיתוח כ"א במשרד התמ"ת אמון על פקוח וביצוע הכשרות מקצועיות למבוגרים
במספר מסלולים עיקריים:


הכשרה מקצועית במסלולי יום )לקבלת תעודת הסמכה ממשלתית(.



הכשרה מקצועית במסלולי ערב )קבלת תעודות הסמכה מקצועיות בעיקר במסגרת "מסלולים
עסקיים"(.



הכשרה בתעשייה במסגרת כיתה במפעל ו /או במסגרת הכשרה פנים מפעלית.

 הכשרת טכנאים מוסמכים והנדסאים.
הכשרת טכנאים והנדסאים למבוגרים )שלא במסגרת לימודי י"ג-י"ד ,עליהם אחראי משרד
החינוך( ,מתבצעת באמצעות מה"ט  -המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע .כיום פועלות
בפיקוח מה"ט כ 72 -מכללות ושלוחות שבמסגרתן לומדים כ 22,000 -סטודנטים לקראת קבלת
תואר של הנדסאי או טכנאי מוסמך .הלימודים מתקיימים במסלולי בוקר או במסלולים
משולבים  -בוקר וערב ,במגוון מגמות כגון :אדריכלות ועיצוב פנים ,הנדסת ביוטכנולוגיה ,מכשור
ובקרה ,חשמל ,אלקטרוניקה ,תוכנה ,מכונות וקירור ומיזוג אויר.
האגף להכשרה ופיתוח כ"א של התמ"ת מפעיל היום חמישה מרכזי הכשרה ממשלתיים )בחולון,
כרמיאל ,תמרה תל-ארזה ואשקלון( ,המופעלים בעיקר במסלולי יום .כמו כן ,מבצע האגף פיקוח
על מוסדות ומכללות להכשרה מקצועית ,המפעילים את ההכשרות במסגרות יום ו /או במסגרות
ערב ,בעיקר במסלולים עסקיים.
ההכשרות המקצועיות במסלולים עסקיים ,המופעלים בעיקר בערב ,ממומנים ע"י התלמיד ו/או
ע"י המעסיק ,אשר שולח את עובדיו להתעדכן בידע חדש או לקבל תעודות הסמכה ממשלתיות.
ההכשרות במסלולי היום ,המתבצעות במרכזי ההכשרה של התמ"ת או במרכזי הכשרה
המפוקחים ע"י התמ"ת ,נועדו בעיקר לדורשי עבודה הרשומים בלשכת התעסוקה המקבלים דמי
אבטלה ,הבטחת הכנסה או מועסקים בהיקף משרה נמוך המופנים מלשכות התעסוקה.
המשתתפים בהכשרות המקצועיות האלו מופנים מלשכות התעסוקה באמצעות יועצי הכוונה
ותעסוקה ,כאשר החלק הארי של ההכשרה ממומן על-ידי המדינה ,וזאת כחלק ממאמצי המדינה
לשלב את הבלתי מעוסקים במעגל העבודה.
אחת משיטות מימון ההכשרות המקצועיות הרווחת היום הנה שיטת השוברים .תוכנית
ההכשרות המקצועיות באמצעות שוברים ,מופעלת מזה כחמש שנים ,על ידי שירות התעסוקה.
גובה שובר ההכשרה עומד על  80%מעלות הקורס ועד תקרה של  7000ש"ח ,והוא ניתן ישירות
לדורש העבודה .התשלום ניתן למבצע ההכשרה ב 3-פעימות :תשלום ראשון ,בעלות של שליש
מגובה השובר ניתן לאחר ההרשמה לקורס ,תשלום שני בעלות של שליש מגובה השובר ניתן
לתלמיד עם סיום הקורס ,והיתרה ניתנת לאחר  3חודשי השמה בעבודה ,וזאת על-מנת לתמרץ את
דורש העבודה לפעול באופן אקטיבי להשתלב בעבודה ולהתמיד במקום התעסוקה .סקר עכשווי
שביצע התמ"ת בנוגע לשילוב בוגרי המחזור השלישי של ההכשרות המקצועיות באמצעות
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שוברים ,מצביע על כך ש 74%-מכלל הבוגרים השתלבו בעבודה ,כאשר כ 51%-השתלבו בעבודה
במקצוע הנרכש.

טבלה מס'  :3השתלבות בעבודה בקרב בוגרי הכשרות מקצועיות באמצעות שוברים –
2010
לא עובד

עובד
במקצוע

עובד

לא עובד

בעת

ההכשרה
בעת

שלא
במקצוע

הראיון -

בעת
הראיון -

לא בכוח

סה"כ

ענף הכשרה

הראיון

ההכשרה

מובטל

העבודה

אחוזים

מחשבים

58.0%

19.3%

19.3%

3.4%

100%

מינהל

49.0%

23.4%

21.4%

6.2%

100%

טיפוח חן

32.6%

37.2%

27.9%

2.3%

100%

סה"כ
אוכלוסייה

51.4%

23.1%

21.2%

4.4%

100%

נתונים :שירות התעסוקה 2011-

בנוסף להכשרות מקצועיות המתבצעות במרכזי הכשרה ,מפעיל התמ"ת כלים להכשרה במקום
העבודה ,בדגש על התעשייה .שני המסלולים העיקריים הקיימים היום להכשרה במקום העבודה
הנם :כיתה במפעל והכשרה פנים מפעלית ) .(On the Job Trainingשני הכלים נועדו להכשרת
עובדים חדשים ולא עובדים קיימים במפעל.
כיתה במפעל :ההכשרה במסגרת כיתה במפעל נועדה להכשיר דורשי עבודה ,בלתי מועסקים אשר
קבלו הפנייה משירות התעסוקה .ההכשרה יכולה להתבצע כולה במפעל או במסגרת משולבת של
פרק עיוני במרכז הכשרה מוכר ופרק מעשי במפעל .ההכשרה מתבצעת בענפים אשר הוכרו ע"י
התמ"ת לצורך מסלול כיתה במפעל ,הכוללים ענפי תעשייה )במקצועות המתכת; ריתוך ,עיבוד
שבבי לסוגיו ,מבלטנות ,תחום החשמל והאלקטרוניקה ,תחום העץ ,האופנה והטקסטיל,
המחשבים ,לוגיסטיקה תעשייתית ,דפוס ,מים ואנרגיה( ,ובענפים אחרים בדגש על תחום
המטפלות )כוח עזר סיעודי ומטפלות לגיל הרך( .קבוצת התלמידים בקורס הנה לכל הפחות 12
תלמידים )בחלק מהמקצועות נדרשים  18תלמידים לפחות( ,המפעל בו מתבצעת ההכשרה מקבל
מימון בגין ההכשרה שמבצע )על-פי עלות שעת ההכשרה ומשך הקורס( ,עבור כך מחויב המפעל
להעמיד כ"א ייעודי להכשרה הכולל צוותי הוראה והדרכה ,רכז מנהלי ורכז מקצועי .המפעל
מבחינתו מחויב לקלוט בעבודה במשרה מלאה ,במקצוע הקורס ,כ 66%-לפחות מבוגרי הקורס,
רובם הארי במפעל המכשיר.
הכלי של כיתה במפעל ,יכול להתאים למפעלים בעלי תשתית ומנגנון להכשרה ,המעוניינים
ומסגולים להכשיר ולקלוט קבוצת עובדים .בשנים האחרונות כלי זה מומש באופן חלקי ביותר,
בשל תהליכים בירוקרטים מייגעים .בשנה האחרונה ,פועל התמ"ת ,לפשט ולהקל על תהליכי
מילוי הטפסים והפרוצדורות הכרוכות בקבלת האישורים לביצוע ההכשרות.
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הכשרה פנים מפעלית :כלי נוסף הנועד להכשרה של מספר עובדים קטן ,תוך כדי עבודה ,הנו
הכלי של הכשרה פנים מפעלית .גם הכלי הזה נועד רק להכשרת עובדים חדשים )ולא עובדים
הקיימים בחברה( .במסגרת ההכשרה זו מתקיימים יחסי עובד מעביד )שלא בדומה לכיתה
במפעל( ,והיא נועדה להכשרה של לפחות שלושה עובדים .המפעל מחויב להעמיד חונך מטעם
המפעל )עבור קבוצה של  3-10עובדים( .המפעל מקבל מהמדינה מימון לחונך בגובה של ₪ 3,000
לחודש )עבור כל תקופת ההכשרה( ,וסבסוד של  ₪ 1,000לכל עובד חדש במהלך תקופת ההכשרה
)החל משנת  2012אמור המימון לעלות ל ₪ 2,000-לחודש( .כלי זה מתאים בעיקר לחברות קטנות
המעוניינות בהעסקה של מספר קטן עובדים ,ולאחרונה נעשים מאמצים להטמעת הכלי ,בקרב
החברות והמפעלים ביתר אפקטיביות.

תקציב האגף להכשרה מקצועית בתמ"ת
הנתונים מצביעים על כך שתקציב האגף להכשרה ופיתוח כ"א בתמ"ת קוצץ משמעותית לאורך
השנים .תקציב משרד התמ"ת להכשרה מקצועית למבוגרים במסלולים העיקריים עמד בשנת
 2000על  159.4מיליון  ₪לשנה ,לעומת  61מיליון  ₪בלבד בשנת .2010
בהוראת התקציב לשנים  2011-2012בוצע קיצוץ נוסף ,כך שבשנת  2011עומד התקציב על סך של
כ  44 -מיליון בלבד.

תרשים מס'  :3תקציב ההכשרה המקצועית בראייה רב-שנתית) 2000-2012 :במיליוני (₪

מקור :מרכז מהות )מיכל דגן ,גליה אביאני(" :קידום הכשרה מקצועית בישראל – נובמבר "2011
)נתוני  :2000-2009החשב הכללי באוצר ,נתוני  :2010-2012הוראת תקציב משרד האוצר(

בנוסף ,לקיצוץ בתקציב האגף להכשרה מקצועית לאורך השנים ,חל קיצוץ בדמי האבטלה ושינוי
פרופיל הזכאים להכשרה מקצועית .על פי חוק ההסדרים ,משנת  2003ואילך הורעו תנאי הזכאות
לקבלת דמי אבטלה מביטוח לאומי בתקופת ההכשרה המקצועית .עד  2003כל מי שקיבל דמי
אבטלה ולמד בקורסים של משרד התמ"ת המשיך לקבל דמי אבטלה לכל משך הקורס )אף מעבר
לתקופת הזכאות הבסיסית( .החל משנת  2003בוטלה הטבה זו .זאת ועוד ,נקבע כי יקוצצו דמי
האבטלה ב  30%לזכאים המשתתפים בהכשרות מקצועיות .שינויים אלו הובילו לירידה דרמטית
של מספר מקבלי דמי אבטלה אשר השתתפו בקורסים של הכשרה מקצועית; מ 11,945-משתתפים
בהכשרות בשנת  2000מקבלי דמי אבטלה ,המהווים  12.9%מכלל מקבלי האבטלה באותה שנה,
ל 396-מקבלי דמי אבטלה ,בשנת  ,2008המהווים  0.8%מסך מקבלי דמי אבטלה בשנה זו) .נתוני
המוסד לביטוח לאומי ,מנהל המחקר והתכנון.(2008 ,
יש לציין שדמי האבטלה המלאים ,במהלך תקופת ההכשרה ,הוחזרו למקצועות נבחרים במשק
ובתעשייה.
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הקיצוץ המתמשך בתקציב האגף להכשרה מקצועית והעדר התמריץ למקבלי דמי אבטלה
להשתתף בקורסים ,הובילו כאמור לירידה דרמטית בהיקפי המשתתפים בקורסי ההכשרה של
האגף להכשרה מקצועית ,בתמ"ת ,לאורך השנים.
הירידה הדרמטית בהיקפי ההכשרות בתמ"ת ,הובילה לכך שבשנת  2010למדו במסגרת מסלולי
היום של התמ"ת  5392תלמידים בלבד ,כפי שניתן לראות בטבלה מספר .4

טבלה מס'  :4פילוח הלומדים בהכשרות מקצועיות במסלול יום לפי סוג הענף  -בשנת 2010
ענף

סה"כ לומדים

מהם

מהם לא

נשים

יהודים

מהם נשים

שרטוט

88

54

1

1

בניין

451

3

161

0

מחשבים

320

70

1

0

דפוס צילום

171

105

19

6

טיפוח חן

371

359

174

170

הצלה

18

0

0

0

מינהל

673

536

146

131

מטפלות

564

539

145

124

מע' אנרגיה
ומים

21

4

3

1

מתכות/מכונות

432

6

165

1

רכב

178

2

100

1

הארחה

663

241

114

20

חשמל
ואלקטרוניקה

662

64

76

7

פרה רפואי

117

101

23

21

אופנה וטקסטיל

151

140

35

35

עץ

53

12

6

0

שונות

222

163

41

35

מכינות

237

100

118

61

סה"כ

5392

2499

1328

614

מקור :נתוני האגף להכשרה מקצועית בתמ"ת 2011 -

בשנת  2010הוכשרו במסגרת קורסי יום בפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כ"א בתמ"ת 5392
לומדים ,מתוכם  2499נשים .המקצועות הבולטים ביותר הנם :מנהל ) 673תלמידים( ,תחומי
הארחה ) 663תלמידים( ,חשמל ואלקטרוניקה ) 662תלמידים( ,מטפלות ) 564רובן נשים(,
ומקצועות בתחומי המתכות והמכונות ).(432
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היקפי ההכשרות המקצועיות במסלול יום אשר התקיימו בשנת  ,2010בעיקר בתחום התעשייה,
אינם עונים דיים על צורכי כ"א המקצועי במשק בכלל ובתעשייה בפרט ,בתחומים אלו.
במשק ככלל ובתעשייה בפרט ,ישנו מחסור כרוני של אלפי עובדים מקצועיים ,בענפים השונים:
בענף המתכת ,בדגש על תחומי הריתוך השונים ובתחום העיבוד השבבי הממוחשב )כולל מפעילי
 ,CNCכוונים ,תכנתים ומבקרי איכות( ,בתחומי החשמל והאלקטרוניקה ,בענף הפלסטיקה והעץ.
כמו כן ,חסרים במשק ובתעשייה אלפי נהגי משא כבד .והצפי הוא שמחסור זה ילך ויתעצם,
כאשר חלק ניכר מהעולים ממדינות חבר העמים ,אשר השתלבו בהצלחה בתעשייה בשנות ה90,-
יצא לגמלאות.
זאת ועוד ,הבעיה אינה רק בכמות המוכשרים אלא גם לעיתים באיכות ההכשרות הנובעות
מהעדר תשתיות מספקות בחלק ממרכזי ההכשרה )ציוד וכ"א להוראה ולהדרכה( ותוכניות לימוד,
שאינן תמיד מעודכנות לפי צורכי המשק.
חלק ממרכזי ההכשרה סובלים היום מהעדר תשתית מספקת לביצוע הכשרות מקצועיות ,בחלק
ממרכזי ההכשרה הציוד הנועד לביצוע ההכשרות וההתנסות מיושן ואינו מאפשר להכשיר בצורה
מיטבית את דור העתיד אשר אמור להשתלב בחברות השונות ובתעשייה הישראלית ולתת מענה
לצורכי המשק והתעשייה הנוכחיים ובעיקר העתידיים.
בפרק הבא יוצגו הצעות והמלצות להכשרות מקצועיות בישראל עבור הכשרה מקצועית בסיסית,
טרום כניסה לעבודה )לבלתי מועסקים ו/או למועסקים המעוניינים בהסבה מקצועיות ו/או שדרוג
מקצועי( ,והכשרה ועדכון מידע עובר עובדים קיימים ,במקום העבודה .וזאת בהלימה לצורכי
המשק והתעשייה הנוכחיים והעתידיים ובהתאם לתמונת עולם התעסוקה בישראל וההכשרות
המקצועיות ,כפי שהצטיירה בפרק זה.
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פרק ב:
נגזרות ,משמעויות והמלצות להכשרות מקצועיות בישראל
בפרק זה יוצגו מארז של המלצות ופעילויות בנוגע להכשרה מקצועית בישראל ,על-מנת לתת מענה
לצורכי המשק והתעשייה הנוכחיים ובעיקר העתידיים.
 .1מאפייני המשק והתעשייה הישראלית הנוכחיים והעתידיים
האתגר של מערכות החינוך וההכשרה להעלות את רמת המיומנות והידע של העובדים כמנגנון
להעצמת התפוקה בעבודה והצמיחה הכלכלית .מוביליות השכלתית ופיתוח הכישורים והמיומנויות
של העובדים הנם הבסיס לצמיחה כלכלית .אין ספק ,כי בטווח הארוך הגורם המכריע בצמיחה הנו
U

ההון האנושי ,קרי הידע ,ההשכלה ואוסף כישורי העבודה ) (skillsשהעובדים צברו .ולראייה ,בין
השאר ,הנתונים המצביעים על הקשר בין רמת ההשכלה לבין שעור ההשתתפות במעגל העבודה )ראו,
טבלה מס' .(1
לא זו בלבד ,אלא שמחקרים אמפיריים רבים הראו כי התרחבות אי השוויון בעשורים האחרונים
קשורה בראש ובראשונה לאי שוויון בחלוקת כישורים אלה .כלומר ,חינוך והשכלה דוחפים את
תהליך הצמיחה ,והעדרם אצל מגזרים אלה או אחרים מרחיב את הפערים בינם לבין אלה שצברו
הון אנושי רב משובח.
בבואנו ,אם כך ,לאפיין את מערכות ההשכלה וההכשרה הנדרשות להכשיר את דור העתיד אשר
ישתלב בשוק העבודה ,עלינו בראש וראשונה לאפיין את שוק התעסוקה והמשק העכשווי ויתרה מכך,
שוק התעסוקה ומאפייני במשק והתעשייה העתידיים.
שוק התעסוקה העכשווי מתאפיין בדרישה להתמקצעות מתמדת והוא מחייב את אלו השואפים
והשואפות לעבוד ולהתקדם בעבודה ,להתעדכן באופן עקבי בהתפתחויות טכנולוגיות ואחרות
ולהשתלב במגמות השינוי המתחוללות בתוכו.
המאפיינים הבולטים של המשק הישראלי ,ככלל ,והתעשייה הישראלית כמרכיב משמעותי הדוחף
לצמיחת הכלכלה הישראלית ,בפרט ,הנם:


משק ותעשייה מתוחכמים וחדשניים  -עתירי טכנולוגיה ותקשוב .קרי ,שילוב מערכות
עתירות טכנולוגיה ותקשוב מתקדמות בכל סביבות העבודה.
בתעשייה לדוגמא ,לרבות בתעשיות המסורתיות ,אנו עדים לתהליך שבו גם סביבת הייצור
הנה עתירת טכנולוגיות ומחשוב ,המחייבת רמת עובדים מקצועית ומיומנת יותר מבעבר,
לצורך פיתוח ,הפעלה ואחזקת המערכות .תעשיית המתכת בתחום העיבוד שבבי הנה דוגמא
לתעשייה מסורתית אשר השכילה לשלב מערכות עתירות טכנולוגיה בתחום הפיתוח
והייצור .ואם בעבר מרבית עבודות החריטה והכרסום התבצעו באמצעות כרסומות
ומחרטות ידניות או חצי ממוחשבות ,היום מתבצעות עבודות אלו באמצעות מערכות לעיבוד
שבבי ממוחשב ) ,(CNCמורכבות ומתקדמות של  5צירים ,אשר מפעיליהם נדרשים להיות
בעלי השכלה טכנולוגית מתקדמת ברמה של טכנאי לפחות.



שינויים דינמיים ודחופים במערכות ובתהליכי העבודה  -המשק התעסוקתי על כל ענפיו
מתאפיין בשינויים דינמיים ודחופים ,הנובעים בין השאר מהתפתחויות טכנולוגיות-מדעיות.
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אנו עדים למגמה של התקצרות "אורך החיים" של דורות טכנולוגיים הכרוכים לעיתים
בשינויים מהותיים של תהליכי העבודה ,הידע והמיומנויות הנדרשים מבעלי התפקיד.
שינויים דינמיים אלו מחייבים את העובדים בכל הרמות ללמוד ולהתעדכן באופן רציף לכול
אורך חיי הקריירה המקצועיים ) ,(Life Long Learningעל מנת להמשיך ולהיות
רלבנטיים לשוק העבודה.
מנגנונים ותשתיות הדרכתיות של עדכון מידע באופן קבוע ורציף ,וכישורים אישיים של
למידה עצמית הופכים למרכיבים מהותיים והכרחיים בשוק העבודה הנוכחי ובוודאי
העתידי.


כניסה של מקצועות ,ענפי משק ותעשייה חדשים  -כחלק מההתפתחויות המדעיות
והטכנולוגיות אנו עדים ,בין השאר ,לכניסה של מקצועות וענפי משק חדשים לשוק העבודה
והתעסוקה ,כגון :מקצועות בתחום המים והאנרגיות החלופיות ,המחייבים פיתוח תוכניות
לימודים חדשות ועדכניות.
בנוסף ,כאמור ,בשל השינויים הדחופים בדגשים של ענפי משק ותעשייה קיימים ,יש צורך
לבצע התאמות שוטפות של תוכניות הלימוד ,בשיתוף המעסיקים ,אשר יבטיחו התאמה
ורלבנטיות לשוק העבודה.



התחזקות התחרות בשוק המקומי ובשוק העולמי  -מאפיין נוסף של שוק העבודה הנה
התחרות הגוברת בין החברות הפועלות בתוך השוק הישראלי ,והן ובעיקר ,בקרב החברות
הפעולות ומייצאות לחו"ל .תחרות זו מחייבת את החברות לעסוק בפיתוח תמידי ורציף של
מוצרים ייחודיים וחדשניים כדי להקדים את החברות המתחרות -כאשר חדשנות ,חשיבה
"מחוץ לקופסא" ויזמות טכנולוגית הנם שם המשחק.



התחזקות מגמת הגלובליזציה  -אחד מהמאפיינים של מגמת הגלובליזציה בהקשר של
חברות תעשייתיות הנה שכל או חלק מתהליכי הפיתוח ,הייצור ו/או השיווק יכולים
להתבצע בכל מקום בעולם.
פריסה כזו מחייבת הקניית כישורים ומיומנויות נוספים הן בדרגי הניהול והן בדרגי עובדי
הייצור והפיתוח ,לרבות הקניית ידע ורגישות לשוני בין תרבותי ושפות ככלי עבודה ,בדגש על
אנגלית.



עבודה תוך שתוף פעולה של מספר אנשי צוות  -אחד מהמאפיינים הבולטים של שוק
התעסוקה ככלל ועולם התעשייה בפרט הנו חיזוק האופי המולטי דיסציפלינארי של פיתוח
המוצרים ,תוך שיתוף פעולה של מספר בעלי תפקיד ותת התמחויות.
כנגזרת ממאפיין זה יש להכשיר את הבוגרים שישתלבו בעולם העבודה במיומנויות של
שיתוף פעולה ועבודת צוות.

מכאן שעל מערכות ההוראה וההכשרה הכוללות ,לתת מענה לצורכי המשק והתעסוקה ,לרבות
הקניית ידע ,מיומנויות וכישורים אשר יאפשרו לעובדים להשתלב ולהתקדם בעולם התעסוקה
באופן מיטבי.
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.2

משמעויות להכשרה מקצועיות
U

לאור תמונת המצב של עולם התעסוקה וההכשרה בשראל וכנגזרת מצורכי המשק ,מוצעת בזאת
תוכנית מקיפה הכוללת מארז של פעילויות בטווחי זמן שונים ,אשר צריכים להתבצע בשיתוף כלל
הגורמים הרלבנטיים; גורמים ממשלתיים ,מעסיקים ועובדים ,שעיקרן:
 .1איתור ומיפוי צרכי המשק והתעשייה בכ"א  -נדרשת עבודה של מיפוי צורכי המשק
והתעשייה בכ"א הן בטווח הקצר והן ,ובעיקר ,בטווח הארוך.
עבודת המיפוי של ענפי המשק העתידיים )לפחות ברמה של מגמות( יהוו בסיס להיערכות
מנגנוני ההכשרה המקצועית וההשכלה הטכנולוגית בכל הרבדים )מהכשרת מהנדסים
ואנשי מחקר ,דרך הכשרת טכנאים והנדסאים ,וכלה בהכשרות מקצועיות קצרות מועד(.
האחריות לביצוע מיפוי המגמות והצרכים הנה על המדינה ,אם באמצעות הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,גופי המחקר בתמ"ת או כל גוף ממשלתי אחר )כגון :המדען
הראשי במשרד המדע(.
עבודת המיפוי חייבת להיעשות בשיתוף מלא של המעסיקים והאקדמיה אשר יציגו את
עמדותיהם והצרכים מנקודות ראותם.
 .2פיתוח ותיקוף תוכניות ,מקצועות ומגמות לימוד בהתאם לצרכי המשק  -כנגזרת
משינויים ומהתפתחויות טכנולוגיות ומדעיות דחופות ,אנו עדים ,כאמור ,לכניסה של
מקצועות לימוד חדשים אשר נדרשו בעבר ,כגון :מקצועות בתחום האנרגיות המתחדשות
או בתחום המים ,בצד יציאה של מקצועות ישנים שאינם רלבנטיים עוד לעולם העבודה.
בנוסף ,כאמור ,חלים שינויים דחופים בידע ,ובתהליכי עבודה במקצועות קיימים,
המחייבים עדכון שוטף של תוכניות הלימוד.
פיתוח תוכניות הלימוד עבור המקצועות החדשים ותיקוף תוכניות הלימוד למקצועות
קיימים חייבים להיעשות תוך שיתוף מלא של המעסיקים ,באמצעות מנגנונים קבועים
של צוותי עבודה הכוללים נציגים של האגף להכשרה מקצועית ,מוסדות ההכשרה ונציגי
המעסיקים בענפים השונים.
 .3הקניית מיומנויות וכישורים הנדרשים בעולם העבודה העתידי  -בצד הרכשת הידע
המקצועי הנדרש בכל תחום וענף מקצועי ,על מערכות ההוראה וההכשרה להקנות לבוגרים
העתידיים כישורים ומיומנויות רכים ,אשר יאפשרו להם להשתלב באופן מיטיבי בעולם
העבודה העתידי ולהמשיך לרכוש ידע באופן עצמאי לכל אורך הקריירה המקצועית (Life
).Long Learning
על מערכות ההוראה וההכשרה לספק הזדמנויות לימודיות אמיתיות אשר יאפשרו הרכשת
הידע ,המיומנויות והכישורים הבאים:
•

יכולת למידה עצמית )ללמידת מערכות/טכנולוגיות ותהליכים חדשים(.

•

עבודת צוות ושיתוף פעולה  -על מערכות ההכשרה לספק מצבי למידה והתנסות
אמיתיים ומשמעותיים אשר יקנו הזדמנות לתלמידים )בכל הרמות כולל תלמידים
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הלומדים לדיפלומת הנדסאי או מהנדס( ,לעבוד בצוות תוך שיתוף פעולה של
תלמידים ממספר דיסציפלינות ,וזאת בדומה לתהליכי העבודה המתבצעים הלכה
למעשה ,בעולם העבודה .דוגמת ביצוע פרויקטי גמר תוך עבודת צוות של תלמידים
ממגמות והתמחויות שונות )כגון :פרויקט גמר של תלמידי מכונות ,חשמל ותעשייה
וניהול(.
•

טיפוח כישורים של יזמות טכנולוגית ,יצירתיות ,חשיבה מקורית )"יציאה
מהקופסא"( וכושר המצאתיות המהווים כאמור ,תנאים הכרחיים להצלחה בעולם
העבודה.

•

אנגלית כשפת "עבודה" והכרת תרבויות שונות.

•

יכולות הבעה והצגה בעל-פה ובכתב.

•

יכולת קבלת החלטות בתנאי אי וודאות ,תכנון יעדים ועמידה בלו"ז.

•

הקניית כישורים של גמישות ,כושר הסתגלות מהיר לשינויים ויכולת של ניהול עצמי.

•

הקניית ערכים וקודי התנהגות הנדרשים בשוק העבודה ,כגון :רמת אתית גבוהה,
דייקנות וסדר ,יושר ויושרה.

 .4הקמה ושדרוג מרכזי ההכשרה
בשל הקיצוץ המתמשך בתקציבי ההכשרה המקצועית ובשל הזנחה של עשרות שנים
סובלים חלק ניכר ממרכזי ההכשרה ובתי הספר מהעדר ציוד עדכני ומתקדם לצורך
התנסות ,תרגול וביצוע עבודות גמר.
בהקשר לזה חשוב לציין ,שהמחסור בתשתיות ובציוד מתקדם לתרגול והתנסות קיים
במלוא חריפותו גם במרכזי ההכשרה וההשכלה הטכנולוגית של משרד החינוך )להכשרת
נוער בבתי הספר ולהכשרת טכנאים והנדסאים טרום צבא( ,ולכן יש לאמץ פתרונות
תשתיתיים אשר ישרתו את שתי מערכות ההכשרה ,מתוך תפיסה של איגום משאבים.
מוצע בזאת לקדם ולהפעיל מעבדות בשתי תצורות:
א .מעבדות נגישות מקומיות בבתי הספר ובמרכזי ההכשרה.
ב .מרכזים טכנולוגיים אזוריים  -הקמת מרכזים טכנולוגיים אזוריים/עירוניים עתירי
טכנולוגיה ותקשוב )בדומה ל (Skills Academy :לשם להתנסות מעשית והכשרה
טכנולוגית-מקצועית ,רב תחומית ורב גילאית ,וזאת לנוכח התשומות והעלויות
הגבוהות הכרוכות בהקמה והפעלה של סדנאות ומעבדות טכנולוגיות ברמה בית
ספרית/מקומית ,הן בהיבט של התשתיות הפיזיות; המעבדות והסדנאות הנדרשות,
והן בהיבט של כ"א הנדרש לצורך הדרכה ,הוראה ,הפעלה ואחזקה שוטפת.
המרכזים יהיה מאובזרים בסדנאות ובמעבדות חדשניות ועדכניות לתרגול והתנסות
מעשית ,כולל אמצעי הדרכה ולמידה מתקדמים )כגון ,E Learning :סימולציות
ולומדות( ,במגוון מקצועות הנדרשים במשק ,אשר מחייבים מעבדות יקרות ועתירות
טכנולוגיה לשם הכשרת התלמידים והעובדים.
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המרכזים יפעלו בצורה אינטנסיבית ,לאורך כול שעות היום )החל מ 8-בבוקר עד
 22.00בלילה( ,וישמשו אוכלוסיות מגוונות רב גילאיות ,אשר ירכשו הכשרה והשכלה
טכנולוגית ברמות שונות:
•

תלמידים בבתי ספר תיכון )גילאי י'-יב' אשר ילמדו בקבוצות גילאיות נפרדות(.
התלמידים יגיעו למרכז במסגרת של יום בשבוע מבית ספר "האם" ,מבתי הספר
העירוניים ו/או מבתי ספר מישובים הנמצאים במרחק של כחצי שעה נסיעה
מהמרכז הטכנולוגי.

•

לימודי טכנאים והנדסאים )לפני ואחרי צבא(.

•

הכשרה מקצועית טכנולוגית קצרת מועד למבוגרים )משכי קורסים כחצי שנת
הכשרה בממוצע(.

•

הסבה ושדרוג עובדים מהתעשייה לפי דרישות המעסיק.

• השתלמויות מקצועיות למורים טכנולוגיים.
כמו כן ,המרכז יכול לשמש גם לחשיפה ולהעשרה טכנולוגית עבור תלמידי חטיבות
הביניים ו/או תלמידי תיכון השייכים למגמות עיוניות .בנוסף ,המרכז יכול לשמש את
הציבור הרחב לשם הרצאות העשרה בתחומים טכנולוגיים ,תערוכות פרויקטים וכו'
שילוב האוכלוסיות; צעירים ומבוגרים בכפיפה אחת ,יעשה באופן מושכל ,לרבות
שילוב בפרקי זמן שונים )בוקר /אחה"צ ,או באזורים שונים של המבנה( ,כאשר בבוקר
המרכז ישמש בעיקר את תלמידי בתי הספר התיכוניים ובשעות אחר הצהרים והערב
את אוכלוסיית המבוגרים.
המרכזים יכללו מעבדות בתחומים הנדרשים במשק )בצבא ובתעשייה( ,ובהתאמה
לצרכים האזוריים/מקומיים בו מופעל המרכז ויאפשרו התנסות מעשית ,ביצוע
פרויקטי גמר והכשרה מקצועית במקצועות נדרשים כגון :מערכות ייצור ממוחשבות-
 ,CNCרובוטיקה ,חומרים ומדידות ,אוטומציה ובקרה ,עיצוב המוצר )כולל פלסטיקה
ועץ( ,תחום החשמל )כולל מערכות הנע( ,אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה ,כימיה
תעשייתית /ביוטכנולוגיה או תחום הרכב.
בנוסף ,ניתן יהיה להפעיל במרכז הכשרות מקצועיות קצרות מועד לפי צורכי התעשייה
בתחומים כגון :ריתוך ,קונסטרוקציה ,מתכת ,מבנאות וחשמל תעשייה.
הסדנאות האזוריות יכולות להיות מופעלות במסגרת שדרוג בתי ספר/מכללות
טכנולוגיות קיימות של משרד החינוך או של התמ"ת )כגון :מכללות להכשרה מקצועית
של אגף להכשרה מקצועית או מכללות להכשרות טכנאים והנדסאים( ,או מכללות /
מרכזי הכשרה ייעודיים עצמאיים )בדומה למרכזים של מפעל הפיס( ,או סדנאות
טכנולוגיות צמודות מפעל )קיימים או חדשים(.
ההתנסות המעשית בסדנא האזורית תעשה בתמיכה ובליווי של התעשיות במספר
אופנים אפשריים :חניכה והדרכת התלמידים בהפעלת המערכות והציוד בסדנא ע"י
בעלי מקצוע מהתעשייה לאחר שעברו הכשרה פדגוגית מתאימה )כולל באמצעות שילוב
בעלי מקצוע מתאימים שפרשו מהתעשייה( ,הרצאות לתלמידים בתחומים שונים או
בהנחיית פרויקטים/פרויקטי גמר.
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בנוסף ,ניתן יהיה לשלב בסדנאות גם את האקדמיה ,באמצעות סטודנטים במגמות
טכנולוגיות רלבנטיות )כגון :הנדסת מכונות ,אלקטרוניקה חשמל ,כימיה( ,אשר יתמכו
ויחנכו את תלמידי בית הספר ,ויסייעו בביצוע פרויקטים ,והן באמצעות מרצים
מהאקדמיה שישמשו כמורים/מנחי מורים.
סטאטוס הקמת המרכזים הטכנולוגיים  -הצעה להקמת המרכזים הטכנולוגיים
הוגשה למשרד האוצר )ע"י התאחדות התעשיינים( והוקצו בשלב הראשון  50מיליון ₪
להקמת  2מרכזים ראשונים .שני מרכזים טכנולוגיים ראשונים נמצאים כעת בשלבים
של עבודת מטה להקמה ,בהובלת משרד החינוך  -המנהל למדע וטכנולוגיה; האחד
בחיפה והאחד בבאר-שבע ,בעלות של  25מיליון שקל למרכז )העלות כוללת הקמת
המרכז ,קרי ,שדרוג מבנה ,הצטיידות בציוד להתנסות והפעלה לשנתיים הראשונות(.
 .5טיפול בעתודת כ"א להוראה ולהדרכה
תנאי הכרחי לקידום ההכשרות המקצועיות ככלל ובתחום הטכנולוגיה בפרט ,הנם מורים
מעודכנים ומקצועיים החשופים באופן שוטף לעולם העבודה ככלל ולתעשייה בפרט .וזאת
גם מתוך רציונאל שההשקעה בשיפור רמת המורים וההוראה הנה ההשקעה היעילה ביותר
וארוכת הטווח במערכת החינוך.
האתגרים הטכנולוגיים הגדולים בתעשייה מחייבים רמת הוראה ואמצעי הוראה באיכות
גבוהה ובתכנים שיהיו רלבנטיים ועדכניים לתעשייה הדינאמית ומשתנה .אולם ,המורים
בעיקר במקצועות הטכנולוגיים אינם חשופים דיים לצורכי התעשייה ,ולהתפתחויות
הטכנולוגיות והאמצעים הטכנולוגיים המשתנים בקצב גבוה.
כחלק ממערך ההשתלמויות למורים מוצע בזאת לחשוף את המורים לעולם העבודה
ולתעשייה בשני אופנים:
(1

מערך השתלמויות של מורים בעולם העבודה ובתעשייה  -לצורך חשיפת מורים

לסביבות עבודה מתקדמות ,תהליכים ושיטות עבודה עדכניות .כבר היום ,במסגרת
הפעילות של עמותת החינוך של התאחדות התעשיינים" ,תעשיידע" ,עוברים מורים
מהחינוך הטכנולוגי מערך של השתלמויות וסיורים מקצועיים בתעשייה בתחומי דעת
הרלבנטיים לתחום התמחותם )השתלמות המוכרת לגמול השתלמות ע"י משרד החינוך,
בהיקף של  120שעות( .בשנת תשע"א הופעלה התוכנית ,זו השנה השנייה ,בקרב  75מורים
)בעיקר מרשתות החינוך הטכנולוגי אורט ועמל( ובמסגרתה נחשפו המורים לחברות
מובילות בתעשייה וביניהן ,אל-אופ ,קבוצת אוסם ,ישקר ,חברת חשמל אבקו ,ארדן ועוד.
מומלץ להרחיב המודל ,הפועל בהצלחה ,למורים טכנולוגיים נוספים )לא רק במסגרת
משרד החינוך( ,ואף להרחיב המודל של השתלמויות מורים במקומות העבודה לענפים
נוספים )כגון :חקלאות ,תיירות ,מסחר וכו'(.
 (2שנת השתלמות במסגרת שנת שבתון של המורים  -במסגרת שנת השבתון ישתלמו
מורים נבחרים במקומות העבודה ,דוגמת השתלמות של מורים טכנולוגיים בתעשייה,
במטרה לשמור על רמת הרלבנטיות של ההוראה ,לטפח מצוינות והצטיינות של המורים
ולחזק את הקשר בין בתי הספר לעולם העבודה .המורים הנבחרים יקלטו במקומות
העבודה וישתלבו בפעילות השוטפת בתחומים משיקים ככול הניתן לתחום התמחותם,
מעבר לכך יועברו בשנת השבתון למורים השתלמויות מרוכזות לאחר שעות העבודה.
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כמו כן ,יש לגבש תוכנית מערכתית להגדלת היקפי המורים בתחומי הטכנולוגיה ,וזאת
בשל מחסור הולך ומחריף של מורים איכותיים בתחומי הטכנולוגיה )גם אל נוכח
האלטרנטיבה התעסוקתית של בוגרי הנדסה אשר משתלבים בעבודה בתעשייה( .התוכנית
צריכה לכלול רכיבים של תמרוץ לעסוק בהוראה במקצועות אלו )דוגמת תמרוץ בשכר(,
ושילוב עובדים מהתעשייה ומהצבא )כולל גמלאים( בהוראה ובהדרכה בבתי הספר
ובמרכזי ההכשרה השונים.
 .6ביצוע קמפיינים תקשורתיים ועידוד תעסוקה  -כפעילות משלימה להכשרות המקצועיות
על המדינה בשיתוף המעסיקים לבצע קמפיינים תקשורתיים אשר יתמרצו עובדים
ותלמידים פוטנציאליים לרכוש מקצוע ולהשתלב בשוק העבודה.
בנוסף ,יש לקיים פעילות שיווקית של כלל הגורמים הרלבנטיים :משרד החינוך משרד
התמ"ת ,רשתות החינוך הטכנולוגי ,והתעשייה לשינוי התדמית כלפי החינוך וההכשרה
הטכנולוגית ,בקרב תלמידים ,הורים ומקבלי החלטות והעבודה בתעשייה.
 .7הקמת מועצה ציבורית לחינוך ולהכשרה טכנולוגית-בשיתוף משרד החינוך ,משרד
התמ"ת ,רשתות החינוך הטכנולוגי ,ארגוני המעסיקים )לרבות התאחדות התעשיינים(,
האקדמיה ,הסתדרות והצבא .המועצה תפעל לקדם את המטרות הבאות:
•

קביעת אסטרטגיה ומדיניות בנושא החינוך הטכנולוגי וההשכלה הטכנולוגית
)במשרדי החינוך והתמ"ת(.

•

קביעת תוכניות אופרטיביות לקידום החינוך הטכנולוגי וההשכלה הטכנולוגית
)כולל פעילות לובי וחקיקה ,ותמרוץ תלמידים ללמוד מקצועות הנדסיים לרבות
אקדמיזציה של מקצוע ההנדסאי(.

•

קידום מחקרים על החינוך הטכנולוגי ולמידה מהארץ ומהעולם.

•

הגדרת כיוונים עתידיים  -מקצועות ומגמות הלימוד ,מיומנויות עתידיות.

•

קביעת שיטות לימוד חדשניות ועדכניות.

•

שינוי התדמית כלפי החינוך וההשכלה הטכנולוגית.

בצד ההמלצות התשתיתיות/הרוחביות שהוצגו לעיל ,הדגשים הנוספים הבאים מתייחסים לעיתוי
ביצוע ההכשרה ,ולמקום ההכשרה:
א .הכשרות מקצועיות בסיסיות ,טרום כניסה לעבודה )לבתי מועסקים או למשפרי עבודה(.
ב .הכשרות מקצועיות לעובדים קיימים ,תוך כדי עבודה.
א .דגשים להכשרה מקצועית בסיסית טרום כניסה לעבודה:
U

•

U

ההכשרות המקצועיות צריכות להתבצע ,ככול האפשר ,בהתאם לצרכי כ"א הרלבנטיים
של המעסיקים ,בדגש על מקצועות שבהם ישנו מחסור אקוטי וכרוני בעובדים )דוגמת
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תחום הריתוך ,הפלסטיקה והעץ( ,וזאת על-מנת להבטיח תעסוקה והשמה מירבית עם
סיום ההכשרה.
•

נדרשת יתר מעורבות המעסיקים בהגדרת תוכניות הלימודים ובהפעלתן )כפי שהוצג
בפרק הקודם( ,על-מנת להבטיח שההכשרות תהיינה רלבנטיות ככול האפשר לעולם
העבודה.

•

יש לשאוף לכך שההכשרה תהא מותאמת ככול האפשר לתפקיד ותכלול שני פרקי
הכשרה :פרק הכשרה כללי )אשר יתבצע בד"כ במרכז הכשרה( וסטאז' ייעודי במקום
העבודה.

•

תקצוב מרכזי ההכשרה צריכים להיות בהלימה לשביעות רצון המוכשרים ,והמעסיקים
ובהתאם לאחוזי ההשמה בעבודה )באמצעות מנגנונים שוטפים של סקרי שביעות רצון
של בוגרים ומעסיקים(.

•

יש לתמרץ בלתי מועסקים ומשפרי עבודה להשתלב בהכשרות ,באמצעות א .מימון
ההכשרה )בכל הכלים העומדים היום לרשות המדינה כולל הכשרות באמצעות
שוברים( ,ו -ב .מתן דמי קיום במהלך תקופת ההכשרה ,בדגש על אוכלוסיות שאינן
משולבות מספיק במעגל העבודה )כגון :גברים חרדים ,ונשים ממגזר המיעוטים(.

ב .דגשים להכשרה מקצועית מתמשכת ,במקום העבודה ,לאורך הקריירה המקצועית של
העובד ):(L.L.L
U

•

U

ההכשרה וההשתלמויות המקצועיות במקום העבודה נועדו לשמור על כשירות העובד
ולהקנות לו ידע ומיומנויות על תהליכים וטכנולוגיות חדשות והנן קריטיות לשמירת העובד
רלבנטי במקום העבודה.

•

מאחר וההכשרה מתבצעת במקום העבודה ,ישנה חשיבות מכרעת לעיתוי בה היא מתקיימת
ולאיכות הידע המועבר בה; קרי ,העברת הידע הנכון ,בזמן הנכון ,לאדם הנכון (Just In Time
).Training

•

במרבית החברות הגדולות בישראל ,דוגמת אינטל ,רפאל ,חברת חשמל ,אלביט והתעשייה
האווירית קיימים גופי הדרכה בתוך החברה האחראים על ביצוע של מערך הכשרות
והשתלמויות מקיף ,בהתאם לצורכי החברה .מרבית החברות עושות שימוש במגוון שיטות
הדרכה ,לרבות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות להדרכה כולל  .E learningבנוסף ,חברות אלו
מרבות לשלוח את עובדיהם להכשרות ,להשתלמויות ולהמשך לימודים אקדמאים מתקדמים.

•

לעומתן ,בחברות ובעסקים קטנים ובינוניים ,מתחת ל 200-עובדים ובוודאי בחברות קטנות עוד
יותר ,קיים קושי לבצע מערך מוסדר של הכשרות לעובדים ,וזאת בשל העדר מנגנון מובנה של
הדרכה והכשרה בתוך הארגון.

•

לכן ,מומלץ לבחון הקמת מנגנון מוסדר באמצעות מימון משותף של המדינה ,המעסיקים
והעובדים ובסיוע האקדמיה ,אשר ייועד בעיקר להכשרות עובדים במהלך העבודה ולשמירת
כשירותם המקצועית.
U
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ניתוח שוק העבודה  -ד"ר רובי נתנזון ,רועי לוי ,גלעד ברנד
Labor Market Analysis - Dr. Roby Nathanson, Ro'ee Levy,
Gilad Brand

ניתוח שוק העבודה
ניתוח היצע העבודה ,הביקוש לעובדים ומגמות
בשוק העבודה
ד"ר רובי נתנזון
רועי לוי
גלעד ברנד
 22בספטמבר 2011
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שוק העבודה הישראלי  Iהיצע
כוח אדם
תכנון
מאקרו מודל
כלכלית על פי
תחזית
שיטות דרישות כוח אדם
על פי
כלכלית
מאקרו תחזית
אמצעי שני
הגידול הצפוי בשוק העבודה  2008-2015על פי גיל ומין:
160
140
120

נשים

100
80

גברים

60
40
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0
15-24



•
•

25-34

35-44

55-64

45-54

65+

מספר מועט יחסית של צעירים צפויים להצטרף לשוק העבודה בשנים הקרובות.
קבוצת הגיל שבה צפויה העלייה החדה ביותר במספר העובדים היא בקרב .35-44
אין בהכרח קשר ישיר בין מספר העובדים הצפויים לעבוד בכל קבוצה לבין מספר העובדים
הצפויים להצטרף לשוק העבודה לכל קבוצה.
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שוק העבודה הישראלי  Iהיצע
תחזית מאקרו כלכלית על פי מודל תכנון כוח אדם

מצטרפים לשוק העבודה  2008-2015על פי גיל ודת:

ממוצע לשנה:
נשים לא יהודיות 9.99
גברים לא יהודים 20.02



נשים יהודיות

16.18

גברים יהודים

18.38

סך הכל

64.57

על פי התחזית מספר הגברים הלא יהודים שצפויים להצטרף לשוק העבודה
בשנים הקרובות גבוה ממספר הגברים היהודים

היחס בין ביקוש להיצע במשלחי היד השונים
יחס מחפשי עבודה לכל משרה פנויה ,לפי משלח יד
ההיצע יחסית נמוך מהביקוש

ההיצע יחסית גבוה
מהביקוש

)כלומר ,במקצועות אלה מספר
המשרות הפנויות עולה על ההיצע(
מהנדסים  -אזרחיים ,חשמל
מפעילי ציוד משרדי
ואלקטרוניקה ,מכונות ,מחשבים
מטפלים/ות בילדים
רופאים ואחיות מוסמכות
עובדים בלתי מקצועיים
רואי חשבון
באריזה ביד
עובדי פקידות ופקידי
הנדסאי אלקטרוניקה וטכנאי
משרד
אלקטרוניקה
הנדסאי מחשב ,טכנאי מחשב
מזכיר/ות
ומתכנתים
מוכרים וזבנים בחנויות
מנהלי ייצור )בכל התחומים(
ובבתי כולבו
עובדי ניקיון
שרברבים צבעים וסיידים
חשמלאים ,מתקינים ומתקנים של
ציוד חשמל )כולל אחזקה של ציוד
חשמל(
רצפים ,סתתים ,טייחים ,ברזלנים
)בבניין( ,מרכיבים מאלמנטים
טרומיים וטפסנים

• מהממצאים ניתן להבחין כי מספר המתמודדים למשרה עולה ביחס הפוך להכשרתו המקצועית של
מחפש העבודה.

74

מגמות בשוק העבודה-ניתוח ענפי
בדומה למדינות מפותחות רבות  ,הגידול בשוק העבודה מתרכז בעיקר בענפי
•
השירותים העסקיים והאישיים ובתעשיות עתירות ידע.
במהלך העשור האחרון מגמה זו התחזקה וכיום  40%מהתמ" ג העסקי מקורו
•
בענפי השירותים העסקיים והפיננסים.
• במקביל  ,בענף התעשייה  ,נמשכה העלייה בשיעור התעשיות המתוחכמות וירידה
בשיעור התעשיות המסורתיות.
מניתוח של המשרות החדשות שהתווספו בעשור האחרון עולה כי ענפי המסחר
•
והשירותים העסקיים היוו את יצרני המשרות הגדולים ביותר.
בענף המסחר גדל
תמונה זו מטעה מעט מאחר ומספר משרות השכיר
•
משמעותית אך מספר העוסקים בענף נשאר כמעט ללא שינוי  ,זאת כתוצאה
מכניסת הרשתות הגדולות וירידה במספר בתי המסחר הקטנים והעצמאים.
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מגמות בשוק העבודה-דוגמאות מהעולם
•

מגמה זו של גידול בשיעור הענפים המספקים שירותים עסקיים על חשבון צמצמום ענפי
התעשייה הינה תופעה המאפיינת מדינות מפותחות רבות.

•

המגמה היא חלק מתופעה רחבה יותר הקיימת במדינות אלו של צמצום מספר המשרות
בסקטור הסחיר ) (Tradableעל חשבון הסקטור הלא סחיר ).(Non Tradable
USA Employment, Total Change in Jobs 1990-2008

Source: Michael Spence, The Israel 2021 conference

סיכום
קבוצת הגיל שבה צפויה העלייה החדה ביותר במספר העובדים היא
•
בקרב .35-44
על פי התחזית מספר הגברים הלא יהודים שצפויים להצטרף לשוק
•
העבודה בשנים הקרובות גבוה ממספר הגברים היהודים.
• כיום ,הביקוש לעובדים מרוכז ברובו בביקוש לכוח עבודה משכיל ומיומן.
• כך למשל  ,קיים יחס של כ 2-מחפשי עבודה על כל משרה פנויה לבעלי
משלח יד אקדמי ולעומת זאת קיים יחס של כ 6-מחפשי עבודה על כל
משרה פנויה המיועדת לעובדים בלתי מקצועיים.
מניתוח שוק העבודה בעשור האחרון עולה כי נרשם גידול חד במספר
•
המועסקים בענפי השירותים העסקים והאישיים וענף הפיננסים והבנקאות
ובמקביל נרשמה ירידה בשיעור המועסקים בענף התעשייה.
• תופעה זו נפוצה בקרב מדינות מפותחות רבות.
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Dr. Eli Eisenberg and Osnat Hachmon

Vocational Training for Adults Seminar
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Invited report for the ETF as part of the
Torino Process – September 2010.
Providing a comprehensive overall picture of
the cooperation between the education
systems and the business sector in Israel:
◦
◦
◦
◦



Policies
Objectives
Benefits
Challenges

Ministry of Education - The Administration
for Science and Technology :
New policy of the Ministry of Education –
leading the process for a meaningful , high-quality
cooperation between the education system and the
business sector.
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Ministry of Education - The Administration for
Science and Technology :
Main objectives –

* To promote professional advancement of technology teachers.
* To update and adapt curricula in technological and vocational
study tracks .

* To adapt technological / vocational education to international
standards.
* Involving students working in industry.



The Ministry of Industry, Trade & Labor –
Senior Department of Vocational Training
and Human Resource:
◦ Framework for youth (secondary) education:

Authority granted to TVET by the Education Law 1953 and the Youth Labour Law -1953.

◦ Framework for adults (18+) training.
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The Ministry of Industry, Trade & Labor –
The Office of the Chief Scientist
◦ Operates to increase the cooperation between

industry and universities in order to encourage

industrial R&D and to develop knowledge-intense
industries.



Objectives:



◦ Exposure to industry and raising awareness among
primary school children.



Best practices: FLL, Cultivating entrepreneurship.
Challenges:

◦ Taasiyeda and ….

◦ Funding for the activities.
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Objectives:
◦ Motivate students to choose technological-scientific
and vocational tracks.

◦ Professional advancement and development of
teachers and trainers.

◦ Relevant and updated curricula and equipment.



Best practices: Tech-Mat program, Heznek

Lata’asiya, in-service courses for technology teachers



cooperation with hi-tech industries.

Challenges:

◦ Structured and systematic model of cooperation.
◦ “Top down” policy and founding (transport).
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Objectives:
◦ Professional development: technician, practical
engineering and vocational training.

◦ Removing sectors from the cycle of poverty.




◦ Improving attitudes towards work.

Best practices: On-the-job training, Telem,
ATIDIM for Industry, A Woman of Worth.

Challenges:
◦ Difficulties in locating industries to cooperate with HR
training organisations.

◦ Dwindling government support for VT for the
stronger strata of society.

◦ Low correlation between the needs and demands of
employers and supply in the labour market.
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Objectives:
◦ Experience in industry.

◦ Advancing the level and relevance of teaching and
learning.



◦ Promoting the institutions’ R&D activities.

Best practices: Applications companies,

technological initiative incubators, the MAGNET program,
Ofakim, student internships in commercial companies.



Challenges:
◦ Difference of priorities in education and industry.
◦ Disagreements on issues of intellectual property.

◦ Shortage of personnel willing to mentor student
projects.

◦ Lack of awareness among managers in traditional
industries of the importance of R&D processes in
their work.
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Awareness of the need for cooperation between the education
system and the business sector has grown.
The aims, benefits and challenges depend on the different age

groups of the students and on the personalities of the key figures




either in education or in the business sector.

There is no single inter-ministerial body that functions as a
consortium to give direction to this necessary cooperation.

There is no legislated, budgeted comprehensive policy nor any
supervisory or evaluation framework.
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אתגרים ויעדים בהכשרה מקצועית למבוגרים  -אנה גלוק
אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם
משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה

משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
אגף בכיר להכשרה ולפתוח כח אדם

אתגרים ויעדים בהכשרה המקצועית למבוגרים
2011

ספטמבר 2011
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תפקיד האגף להכשרה ולפיתוח כח אדם

אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

פיתוח הון אנושי מקצועי
עבור המשק המודרני ועל פי צרכיו:
• בבתי ספר תעשייתיים לנוער במסלולים משולבים של
לימודים ועבודה
• בלימודי הנדסאים וטכנאים במכללות בפיקוח והכרה של
המכון להכשרה טכנולוגית )מה"ט(
• בהכשרת מבוגרים המבקשים לרכוש מקצוע או לשדרג
את מקצועם
• בהעצמה ופיתוח כישורי עבודה

הכשרה מקצועית למבוגרים

אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

יעדים
צמצום ומניעת
האבטלה והתלות
בגמלאות

מתן מענה לדרישות
התעשייה והמשק
ע" י הסרת חסמי יצור של
מחסור בעובדים מיומנים
במקצועות נדרשים

קידום אוכלוסיות
צמצום הפערים החברתיים
בישראל

ע" י הגדלת ההשתתפות
בכוח העבודה
הגדרת סטנדרטים
מקצועיים,
אימוץ והתאמת
סטנדרטים
בינלאומיים
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רגולציה ,והתעדה
תכנון ,ארגון ,תמיכה פדגוגית
פיקוח ובקרה על מערך הכשרות,
הסמכות וקידום מקצועי

אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

הכשרה מקצועית למבוגרים
דרכי פעולה
קורסים והשתלמויות
עריכת בחינות
ומתן תעודות מקצועיות
לקהל הרחב

העצמה ופיתוח
כישורי עבודה

קורסים להכשרה מקצועית
ומתן תעודות למובטלים
ולאוכלוסיות מיוחדות

הכשרה בתוך
התעשייה
ומקומות העבודה
לעובדים חדשים

פרויקטים
מיוחדים

הכשרת מבוגרים  -אוכלוסיית יעד כללית ואוכלוסיות מיוחדות
אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

אנשים עם
מוגבלויות
מגזר ערבי

חרדים

חיילים משוחררים

כלל אוכלוסיית בלתי
מועסקים ביניהם
זכאי דמי אבטלה
או הבטחת הכנסה
לרבות אוכלוסיות מיוחדות

הורים יחידים

עולים חדשים

אסירים
אקדמאים להסבה
בני  +45ואחרים
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אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

סביבת ההתייחסות של האגף להכשרה

חוקים והחלטות
ממשלה

משרדי ממשלה
אחרים

רשתות ,מוסדות
הכשרה ומרכזי
הכשרה ממשלתיים

שירות
התעסוקה

המוסד לביטוח
לאומי

אגף להכשרה ולפיתוח
כח אדם

,NGOs
עמותות
המגזר השלישי

ארגוני מעסיקים
וארגוני עובדים

רשויות
מקומיות

אתגרים בהכשרה מקצועית
אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

תכנים

הכשרה מקצועית
כלים
והתייחסויות

תהליכים
מבניים
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אתגרים בהכשרה מקצועית
תהליכים מבניים

אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

א .חוק הכשרה מקצועית רגולציה ובניית סטנדרטים
בהכשרה
ב .תכנון במצב של אי ודאות בקשר לתקציב השנתי
ג .התמודדות עם אילוצים בירוקראטיים
ד .דמי קיום במהלך הקורסים
ה .מחויבות מובנית מצד המעסיקים

אתגרים בהכשרה מקצועית
כלים והתייחסויות

אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

א .מידע סדיר על ביקושים ודרישות כח אדם בשוק העתידי
ב .מידע על הנעשה בעולם ומיקומה של ישראל מול מדינות
אחרות
ג .שיתוף פעולה עם מדינות אחרות ,ה OECD-והאיחוד
האירופי " ,"ETFבנושא ההכשרה המקצועית
ד .איתור ומתן פתרון לחסמים נוספים מלבד היעדר הכשרה
מקצועית
ה .תגבור מסלולים משלבי השמה בעבודה
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אתגרים בהכשרה מקצועית
תכנים

אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

א .פיתוח תוכניות חדשות
ב .פיתוח מקצועות חדשים
ג .פיתוח מסלולים חדשים ותגבור מסלולים משולבי השמה
ד .עיבוי הפיקוח והליווי תוך כדי הכשרה ופיתוח כלים מסייעים
ה .שיפור מתמיד באיכות ההכשרה המקצועית

רקע על פעילות האגף בשנים :2009-2010
בתי ספר לנוער

אתגרים עיקריים

 13,000לומדים,
 70בתי ספר  ,מהם

• פתיחת בתי ספר חדשים
• עידוד התעסוקה
• תגבור פעילות למניעת
אלימות ,שימוש בסמים,
אובדנות )השתתפות במחקר
האיחוד האירופי ב 12-מדינות
•מסע לפולין )כולל מגזר ערבי(

 11בבסיסי צה"ל 5 ,בתעשייה
מתוך ענפי לימוד עיקריים
כ –  30%לומדים
רכב
חשמל/ארק ' כ –  12%לומדים
כ –  8%לומדים
מינהל
מתכת/מכונות כ –  11%לומדים
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אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

רקע על פעילות האגף בשנים :2009-2010
הנדסאים/טכנאים ) -מה"ט(

אתגרים עיקריים

 22,000לומדים
 77מכללות

• עידוד לומדים חרדים,
בדואים ,הורים יחידים,
• פיתוח מגמות חדשות

מגמות עיקריות מתוך  25קיימות
כ –  15%סטודנטים
מחשבים
כ –  7%סטודנטים
חשמל
אלקטרוניקה כ –  7%סטודנטים
כ –  11%סטודנטים
מכונות
כ –  11%סטודנטים
אדריכלות
תעשייה וניהל כ –  7%סטודנטים

רישוי חשמלאים
•הפקה של כ –  40,000רישיונות

רקע על פעילות האגף בשנים :2009-2010
תחום מבוגרים

אתגרים עיקריים

כ  13,000 -לומדים בהכשרות יום )מתוקצבות(
)מ 1/1/2009 -עד סוף (2010

• עידוד וקידום אוכלוסיות מיוחדות
• עידוד וקידום אוכלוסיות בפריפריה

אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

מדגם ענפים עיקריים
חשמל/אלקט' כ – 15%
הארחה כ– 8%
מתכת כ– 9%

• תגבור ענפי מקצוע נדרשים

כ  50,000 -לומדים הכשרות ערב לא מתוקצבות -
כולל ע"ח הפיקדון
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• תגבור מערך הבקרה
• התמקדות מקצועות רישוי /הסמכה

רקע על פעילות האגף בשנים :2009-2010

אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

אתגרים עיקריים

תחום פדגוגיה
תוכניות לימודים

• הכנת  200מסמכים חדשים:
תוכניות/ספרי לימוד

חוקת מקצועות והסמכות לנוער
ומבוגרים ל 28-מסלולים 20 ,ענפים
וכ 400 -מקצועות

• הסדרת מקצועות חדשים
• התאמת תשתיות פדגוגיות ולאוכלוסיות מיוחדות

בחינות  104,000מבחנים

• פיתוח מערך הבחינות

פיקוח מקצועי

• מתן חוות דעת והערכות
לשם אישור פעולות במגוון
מסלולי ההכשרה ובי"ס לנוער
• הערכת מכרזים

 3,200כיתות

מיפוי מצב תעסוקתי לפי סוגי ההכשרות
והזמן הממוצע מסיום הלימודים
זמן
ממוצע
מסיום
הקורס
טווחי זמן
קצרים
מסיום
הלימודים

טווחי זמן
ארוכים
מסיום
הלימודים

אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

עובדים

מובטלים

לא בכוח
העבודה

סה"כ

 7חודשים

מקבלי שוברים באמצעות שירות
התעסוקה )( 2007-2009

73.6%

21.2%

5.2%

100.0%

 18חודשים

הכשרות יום במסגרת האגף
להכשרה מקצועית )( 2007-2009

74.2%

17.1%

8.7%

100.0%

 18חודשים

כיתות עם השמה במסגרת האגף
להכשרה מקצועית )( 2007-2009

64.0%

26.6%

9.4%

100.0%

 5-10שנים

הכשרות יום במסגרת האגף
להכשרה מקצועית )( 1996-2002

77.5%

9.1%

13.4%

100.0%

 5שנים
 5-11שנים

מצב תעסוקתי
אוכלוסיה

הכשרות יום  -נושרים מלימודים
במהלך השנים 2002-2004

75.9%

9.8%

14.3%

100.0%

הסבת אקדמאים במסגרת האגף
להכשרה בשנים 1996-2002

80.2%

9.7%

10.1%

100.0%

וכלכלה 2010
מינהל מחקר
15
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מטרות ויעדים בהכשרת מבוגרים מול מטרות ויעדי המשרד
לשנת 2012

אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

פיתוח תשתיות
בפריפריה

חיזוק ההון
האנושי
בפריפריה

הקטנת הפערים הכלכליים
בין מרכז הארץ לפריפריה

הגדלת מספר
המועסקים
בפריפריה

מתן תמריצים ,תמיכות
ומענקים במהלך
הלימודים ובעבודה

מטרות ויעדים בהכשרת מבוגרים מול מטרות ויעדי המשרד
לשנת 2012

אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

הגברת התעסוקה
בקרב אוכלוסיות בעלות
שיעור השתתפות נמוך
בשוק העבודה

שילוב אמהות
בשוק העבודה

הגדלת שיעור ההשתתפות
ושיעור התעסוקה בשוק
העבודה
שיתוף פעולה עם מרכזים
טרום – תעסוקתיים לאבחון ,תמיכה
והפנייה להכשרה
ולסיוע למציאת מקומות עבודה
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קידום ופיתוח
כח האדם
והכשרתו המקצועית

סיכום

אגף להכשרה
ולפיתוח כח אדם
תחום מבוגרים

• האגף להכשרה הינו הזרוע הממשלתית להכשרה מקצועית על פי
המדיניות הממשלתית ולשם מתן מענה לצרכים המשתנים במשק
• מהווה גורם משפיע בעל מוניטין במשק
• לרשותו תשתיות מקצועיות וקשר עם מוסדות הכשרה
• בעל יכולת תגובה מיידית בנושאים מקצועיים כגון תוכניות לימודים,
בחינות ,תעודות
• פועל בתפיסה מקצועית הוליסטית מול המשק בשלב מיידי ,בינוני
ארוך )מבוגרים ,הנדסאים ,נוער(
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הכשרה מקצועית והכשרת המשך ) (L.L.Lבראי התעשייה
ד"ר טל לוטן
התאחדות התעשיינים בישראל

סמינר גינוסר
ספטמבר 2011
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צורכי כ"א  -בראי התעשייה
מהנדסים/מדענים מו"פ – "פורצי הגבולות"

טכנאים/הנדסאים/
מהנדסי תפעול
עובדים ברמת הייצור
הכשרה מקצועית

מאפייני התעשייה הישראלית לעשור הקרוב
 תעשייה מתוחכמת – מורכבת עתירת טכנולוגיה ותקשוב ) מחריטה וכרסום -
להפעלת מערכות  CNCשל  5צירים  -המחייבות רמת הכשרה של טכנאי לפחות(
 קיצור "אורך החיים" של דורות טכנולוגיים  -כניסה מתמדת של טכנולוגיות
 שינויים תמידיים ומתמשכים בתהליכי עבודה
 התחזקות התחרות הבינלאומית – יזמות וחדשנות – שם המשחק
 התחזקות מגמת הגלובליזציה :פיתוח ,ייצור ,שיווק פרוסים בכל העולם
 תת התמחות והתמקצעות
 חיזוק האופי הבין תחומי של פיתוח המוצרים
 כניסה של ענפי תעשייה חדשים )מים  ,אנרגיה חלופית(  ,בצד שינויים בדגשים של
ענפי התעשייה הקיימים
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משמעויות להכשרה מקצועית ו L.L.L -
הכשרה קצרת מועד,
טרום כניסה לעבודה )
הכשרה מקצועית –

טכנאים/הנדסאים/מהנדסים( לפי צורכי התעשייה )בטווח הקצר ,בינוני ,ארוך(
 הכשרת המשך
עובדים
 הקניית
תמידיים

לכול אורך החיים המקצועיים של העובד ) (L.L.Lכולל הסבת

מיומנויות וכישורים הנדרשים בתעשייה ומאפשרים למידה ועדכון ידע

התאמת הפתרונות לסוגי ההכשרות

משמעויות להכשרה מקצועית ו L.L.L -
 איתור ומיפוי צרכי המשק והתעשייה בכ"א :בטווח הקצר ,בינוני וארוך )באחריות
המדינה ,ובשיתוף המעסיקים ,אקדמיה(
פיתוח תוכניות ,מקצועות ומגמות לימוד בהתאם לצרכים ,בשיתוף המעסיקים
)מול מה"ט :הנדסאי אלקטרואופטיקה ,מערכות ייצור ,אנרגיה(
 תיקוף תוכניות הלימודים הקיימות והתאמתן לצרכים ,בשיתוף המעסיקים )נגרות
תעשייתית ,פלסטיקה(
הקמת מרכזי הכשרה מתקדמים ,מאובזרים ומצוידים בטכנולוגיה ובסדנאות
להדרכה ותרגול  -זמינים ונגישים לכול אורך היממה )להכשרה בסיסית ,להסבת
עובדים ולהכשרת המשך -מתמשכת(
טיפול בעתודת כ"א להוראה ולהדרכה )כמות ,איכות ורלבנטיות(
ביצוע קמפיינים תקשורתיים במימון המדינה לעבודה בתעשייה ולרכישת הכשרה
והשכלה טכנולוגית – בדגש על מקצועות נדרשים

98

הכשרה מקצועית -טרם כניסה לעבודה  -דגשים

 יתר מעורבות המעסיקים בהגדרת תוכניות הלימודים ,בהפעלה ובהשמה
 הכשרה מיועדת תפקיד :פרק הכשרה כללי )במרכז הכשרה( וסטאז' ייעודי
בתעשייה
הערכה ותקצוב מרכזי ההכשרה בהלימה לשביעות רצון המוכשרים ,המעסיקים
ובהתאם לאחוזי ההשמה בעבודה
מתן תמריצים ממשלתיים להכשרה מקצועית ולשיפור עבודה )כולל הסבת
עובדים( :מימון ההכשרה ,מתן דמי קיום במהלך תקופת ההכשרה – בדגש על
אוכלוסיות שאינן במעגל העבודה )חרדים ,מיעוטים(

הכשרת המשך לכול אורך החיים המקצועיים
של העובד )(L.L.L
שמירת כשירות העובד :הקניית ידע ומיומנויות על תהליכים ,טכנולוגיות חדשות -
) Just In Time Trainingידע נכון בזמן הנכון לאדם הנכון(
בחברות גדולות – מתבצע בד"כ באמצעות גופי הדרכה בתוך החברה )תוך שימוש
בטכנולוגיות מתקדמות להדרכה – (E learning / Blended Learning
קושי בחברות ובעסקים קטנים מתחת ל 200-עובדים – העדר מנגנון ותשתית
להדרכה
בחינת הקמת גוף/מנגנון )נוסח המי"ל( להכשרה טכנולוגית מתקדמת )מימון משותף
של המדינה/מעסיקים/עובדים( ובשיתוף האקדמיה
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הקניית מיומנויות וכישורים הנדרשים בתעשייה
יכולת למידה עצמית )מערכות/טכנולוגיות ,תהליכים חדשים(
 הקניית תכני ליבה שאינם תלויי טכנולוגיה /מערכת :קריאת שרטוט ,תהליכי תכן
הנדסי ,ניהול פרויקטים ,תכנון ושרטוט באמצעות מחשב ,קריאה וכתיבה טכנית
אנגלית כשפת "עבודה" ותרבויות ,פרזנטציה
עבודת צוות/שיתוף פעולה )בתוך ובין תחומים  -ביצוע פרויקטי גמר המשלבים
מספר מגמות לימוד ,כולל ברמת הנדסאי/מהנדס(
 טיפוח כישורים של יזמות ,יצירתיות ,חשיבה מקורית )"יציאה מהקופסא"(
יכולת קבלת החלטות בתנאי אי וודאות ,תכנון יעדים ועמידה בלו"ז

טכנולוגיות
בסדנאות טכנולוגיות
מסיבית בסדנאות
השקעה מסיבית
השקעה
ולהתנסות
לתרגול ולהתנסות
מתקדמות  --לתרגול
מתקדמות
מיזם משותף של:

משרד החינוך ,משרד התמ"ת ,רשתות החינוך הטכנולוגי
עיריות ורשויות מקומיות ,התאחדות התעשיינים בישראל
האקדמיה וצה"ל
הקמת מרכזים טכנולוגיים אזוריים ,רב גילאים )צעירים ומבוגרים( ורב תחומיים
)בדומה ל ,(Skills Academy-לשם התנסות מעשית ,ביצוע פרויקטי גמר
והכשרה טכנולוגית/מקצועית –
לנוכח העלויות הגבוהות הנדרשות להקמה ,להפעלה ולתחזוקה של סדנאות
ומעבדות טכנולוגיות ,מתקדמות ,ברמה בית ספרית/מקומית
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רציונל
אזוריים --רציונל
טכנולוגיים אזוריים
מרכזים טכנולוגיים
הקמת מרכזים
הקמת
המרכזים יהיו מאובזרים בסדנאות ובמעבדות חדשניות ועדכניות כולל אמצעי
הדרכה מתקדמים במקצועות המחייבים מעבדות יקרות ועתירות טכנולוגיה ,כגון:
מערכות ייצור ממוחשבות ) ,(CNCרובוטיקה ,אוטומציה ובקרה ,עיצוב המוצר
)פלסטיקה ועץ( ,מערכות הנע ,אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה וכימיה תעשייתית
ויהיו בעלי ערך מוסף מעבר להתנסות הבית ספרית ) כולל פרויקטים בין תחומיים(
המרכז יוכל לשמש גם כמרכז למצוינות ,לטיפוח כישורים של ממציאנות ויזמות

אזוריים --
טכנולוגיים אזוריים
מרכזים טכנולוגיים
הקמת מרכזים
הקמת
היעד
אוכלוסיות היעד
אוכלוסיות
המרכז הטכנולוגי יופעל לכול אורך שעות היום  8-22וישרת מגוון
אוכלוסיות )בתפיסה של איגום משאבים(


תלמידי מגמות טכנולוגיות בבתי ספר תיכון
)גילאי י'-י"ב ,כולל תלמידי תוכנית טו"ב(



לימודי טכנאים והנדסאים



הכשרה מקצועית למבוגרים



הסבה ושדרוג עובדים מהתעשייה )(L.L.L



השתלמויות מורים



חשיפה והעשרה טכנולוגית )תלמידים ,כלל
האוכלוסייה(
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הטכנולוגיים
המרכזים הטכנולוגיים
להפעלת המרכזים
עקרונות להפעלת
עקרונות
 גמישות בהפעלת המרכז עבור האוכלוסיות
 שיתוף מורים ומרצים מהאקדמיה
שיתוף התעשייה בהפעלה

סדנא טכנולוגית –תמ"י /דשנים

עמ"ט להפעלת פיילוט ב 2-מרכזים – תשע"ג
)באר-שבע :רובוטיקה ,CNC ,אוטוטק ,ביו-
טכנולוגיה ,הנדסת תוכנה ותקשורת מחשבים
חיפה :אלקטרוניקה/אלקטרואופטיקה ,חשמל,
רובוטיקה(CNC ,

סדנא טכנולוגית בפורטוגל

במערך
להוראה במערך
בעתודת ככ""אא להוראה
טיפול בעתודת
טיפול
להוראה
והסבה להוראה
הכשרה והסבה
הטכנולוגי ::הכשרה
הטכנולוגי
 יציאה לתוכנית משותפת של משרד החינוך,
משרד התמ"ת ,רשתות החינוך הטכנולוגי,
התעשייה וצה"ל  -להכשרה ושילוב בעלי מקצוע
טכנולוגיים מהתעשייה ומהצבא )כולל גמלאים(
להוראה ולהדרכה במערך הטכנולוגי )להכשרת
צעירים ומבוגרים(
 מתן תמריצים ותגמולים לעסוק בהוראת
המקצועות הטכנולוגיים
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הטכנולוגי --
מהמערך הטכנולוגי
מורים מהמערך
השתלמות מורים
השתלמות
בתעשייה
בתעשייה
השתלמות בתעשייה למורים במערך הטכנולוגי
 חשיפה לטכנולוגיות מתקדמות ,תהליכים ושיטות
עבודה עדכניות
 בשנת תשע" א הופעלה התוכנית בהצלחה ע"י
תעשיידע עם  75מורים )מאורט ועמל(

השתלמות בחב' חשמל

 חברות השתתפו בהשתלמות  :חב' חשמל ,אל-
אופ ,אסם שהם ,אסם יוקנעם ,בז"ן ,ישקר,
טוטנאור ,ארדן ,ויסוצקי ,דגש ,אבקו ,מנועי בית
שמש ,וולרול ,אמן יציקות ,קליל ועוד

השתלמות במפעל אבקו

החינוך
של החינוך
ושיווק של
תדמית ושיווק
שינוי תדמית
שינוי
הטכנולוגית
וההכשרה הטכנולוגית
וההכשרה


פעילות משותפת של כלל השותפים :משרד החינוך ,משרד התמ"ת ,צה"ל,
רשתות החינוך ,התעשייה לשינוי התדמית כלפי החינוך הטכנולוגי-מקצועי,
בקרב תלמידים ,הורים ומקבלי החלטות )כולל פעילות לובי(



עידוד בנות להשתלב בחינוך הטכנולוגי



מתן קרדיטאציה להמשך לימודים להנדסה לבוגרי החינוך הטכנולוגי



אקדמיזאציה של מקצוע ההנדסאי
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לחינוך
ציבורית לחינוך
מועצה ציבורית
הקמת מועצה
הקמת
הטכנולוגית
וההכשרה הטכנולוגית
וההכשרה

הקמת מועצה ציבורית לחינוך וההכשרה הטכנולוגית בשיתוף משרד החינוך ,משרד
התמ"ת ,רשתות החינוך הטכנולוגי ,התאחדות התעשיינים ,אנשי תעשייה ,האקדמיה,
ההסתדרות והצבא
מטרות המועצה:


קביעת אסטרטגיה ומדיניות בנושא החינוך וההשכלה הטכנולוגית )משרד החינוך
והתמ"ת(



קביעת תוכניות אופרטיביות לקידום החינוך הטכנולוגי )כולל פעילות לובי וחקיקה,
תמרוץ תלמידים – אקדמיזציה של מקצוע ההנדסאי(.



קידום מחקרים על החינוך הטכנולוגי ולמידה מהארץ ומהעולם



הגדרת כיוונים עתידיים – מקצועות ומגמות הלימוד ,מיומנויות עתידיות



קביעת שיטות לימוד חדשניות ועדכניות



שינוי התדמית כלפי החינוך הטכנולוגי )בקרב תלמידים ,הורים ,מורים ,מקבלי
החלטות(.
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 קתרין הוקל- מבט בינלאומי על הכשרה מקצועית למבוגרים
"Learning for Jobs" - An international perspective on
vocational education and training for adults - Kathrin
Hoeckel
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Learning for Jobs

Vocational Training for Adults in Israel

55
Participation in adult learning
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Learning for Jobs

Information increases propensity to
participate in adult learning

Vocational Training for Adults in Israel
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נספחים
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פרוטוקול ישיבת צוות היגוי הכשרה מקצועית
סיכום שנת  2010והכשרת מבוגרים
17/02/2011

U

נוכחים :אנטיה אגר ,אלי בן גרא ,צביקה גוטווטר ,מיקי דריל ,הדסה ורטמן יונס ,אסנת
U

חכמון ,ד"ר טל לוטן ,גרשון כהן ,רימון לביא ,רועי לוי ,אלינור מאיר ,יונית מוזס ,רעיה
נדלו ,ד"ר רובי נתנזון ,שלמה שני ,מוטי שפירא

U

על סדר היום:
 .1סיכום שנת 2010
 .2המלצות הפרויקט
 .3קידום המלצות הפרויקט לכדי מדיניות

U

 .4הכשרה מקצועית של מבוגרים

סיכום שנת 2010
• פעילות בשנת :2010
 oנערך סיור בבית הספר התעשייתי צור לבון ובית ספר עמל ברמת דוד.
 oנערך סמינר בן יומיים בגינוסר בהשתתפות מומחים ישראלים ומיכאל אקסמן ,נציג ה-
.ILO
 oבישיבות צוות ההיגוי הוצג מודל להכשרה מקצועית של צעירים וניתוח אמפירי של שוק
עבודה .הניתוח מבוסס על נתונים מאקרו כלכליים ואותות העולים משוק העבודה ומספק
תחזיות לביקוש והיצע של עובדים במשק.
 oלקראת סוף השנה פורסמו חוברות בעברית ובאנגלית הכוללות את המלצות הפרויקט
ומבוססות על הפעילות בשנתיים האחרונות.
• פעילות חדשה של משרד החינוך:
 oקמפיין חדש שיופעל בקרוב לכל מערכות החינוך הטכנולוגיות .הקמפיין נערך בשיתוף
עם צה"ל ויכלול מוקד שיענה על שאלות של תלמידים.
 oשיתוף פעולה עם משרד התחבורה והחלטה על הסמכות חדשות בנושא הרכב.
 oהקמת שני מרכזים להכשרה טכנולוגית מקצועית ,בבאר שבע וחיפה .המרכזים יהיו
פתוחים גם להכשרה מקצועית של מבוגרים ולא רק לפעילות משרד החינוך.
 oשר החינוך הנוכחי תומך בהכשרה מקצועית ,תמיכה הבאה לידי ביטוי גם בתקציב.
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U

המלצות הפרויקט
• מטרות :הוצאה ממעגל העוני ,גיוון שוק העבודה הישראלי.
• קהל יעד :צעירים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך עם דגש על פריפריה ותכניות מיוחדות
שיאפשרו מסלולי קידום לתלמידים ועובדים מצטיינים.
• תכנית לאומית רחבת היקף של הממשלה:
 oהכשרת מורים ומדריכים.
 oהקמת בתי ספר מקצועיים במבנים קיימים.
 oקמפיין לשיפור תדמית בתי הספר המקצועיים.
 oמיסוד שיתוף הפעולה בין משרד החינוך ,התמ"ת ,ההסתדרות והמעסיקים.
 oהרחבת מערכת ההסמכות המקצועית.
• הצעות של חברי צוות ההיגוי לעדכון ההמלצות:
 oתיקון אוכלוסיית היעד כך שתוכניות להכשרה מקצועית לא יתמקדו רק באוכלוסייה
חלשה .התמקדות באוכלוסייה חלשה בלבד תפגע במעמד של החינוך המקצועי.
 oשימוש במושג חינוך מקצוע-טכנולוגי במקום או בנוסף למושג הכשרה מקצועית.
 oהחלפת ההמלצה להקמת בתי ספר מקצועיים בהמלצה להגדלת מספר הלומדים בחינוך
המקצועי-טכנולוגי.
 oהוספת המלצה על סטנדרטיזציה ,למשל בנושא הוראה וכיתות לימוד .גם אם לא צריך
להמליץ על סטנדרטים ספציפיים ,כדאי להמליץ על כך שפורום מקצועי יגדיר סטנדרטים
ברורים .חשוב שההגדרות יהיו מתאימות לסטנדרטים הבינלאומיים ויאפשרו ללומדים
בחו"ל לקבל הכרה בלימודים בישראל ולהיפך.
 oהוספת המלצה שתוכניות להכשרה מקצועית יתנו מתן מענה לצרכי התעשייה.
 oתמיכה בהקמת רשות או מועצה שתמסד את שיתוף הפעולה בין כל הגופים המעורבים
בהכשרה מקצועית .בעבר פעלה ועדה משותפת למשרד התמ"ת ,משרד החינוך ,צה"ל,

האקדמיה ,ההסתדרות והמעסיקים ,מעין מועצה להשכלת טכנאים מקצועיים המקבילה
למל"ג .הועדה הפסיקה לפעול וייתכן שהפסקת הפעילות פגעה בחינוך המקצועי .ראוי
לקיים דיונים נוספים על הנושא – ולבחון כיצד ניתן להימנע מכפילות במערכת )למשל בתי
ספר של עמל הפועלים עם משרד החינוך ועם התמ"ת בנפרד( .כמו כן ,יש לבדוק כיצד
שיתוף הפעולה לא יפגע במשרד החינוך האחראי מבחינה חוקית על הכשרת צעירים עד
גיל  .18צוות ההיגוי ימשיך לדון בנושא זה וישאף למצוא נוסחה לשיתוף פעולה המקובלת
על כל הגורמים המעורבים.
 oהענקת תשומת לב מיוחדת למסיימי בית ספר תיכון עיוני שלא סיימו עם תעודת בגרות
ולתלמידים שמסיימים עם תעודת בגרות ,אך לא ממשיכים לאוניברסיטה .הפתרון יכול
להיות קרדיטציה – הכרה של החינוך המקצועי בלימודים עיוניים קודמים .הכרה כזאת
תאפשר לתלמידים לעבור יותר בקלות בין מסלולים.
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 oקידום חינוך ליזמות והפנייה של צעירים לפתיחת עסקים.
 oנקיטת פעולה אקטיבית להבטחת מקומות עבודה ברי-קיימא כדי שיהיה לבוגרי
ההכשרה המקצועית תעסוקה ראויה.

U

קידום המלצות הפרויקט לכדי מדיניות
• פגישה עם מקבלי החלטות :שר החינוך ,שר התמ"ת וועדת החינוך בכנסת.
• קיום יום עיון להצגת הפרויקט בכנסת – סיכויי ההצלחה של יום עיון כזה גדלים אם
יימצא ח"כ שיאמץ את מסקנות צוות ההיגוי.
• הקמת פורום מצומצם לקידום ההמלצות :טל ,מוטי וצביקה התנדבו.
• גיבוש המלצות קונקרטיות בנייר מתומצת.

U

הכשרה מקצועית של מבוגרים
• ישראל נמצאת בפיגור בתחום ההכשרה המקצועית של מבוגרים ביחס לעולם כפי שבא
לידי ביטוי בשיעור הנמוך של ישראלים מבוגרים במעגל הלימודים ביחס לארה"ב
ושוודיה.
• נושאים שראוי לעסוק בהם:
 oהתמקדות במבוגרים שנדחקים לפנסיה בגיל מוקדם יחסית.

 oחשוב להתייחס לקשר בין הכשרת מבוגרים ליחסי עבודה ולבחון אפשרות לכלול
השתלמויות במסגרת הסכמי עבודה ולא כהטבות.
 oכדאי לשקול אפשרות של קידום תכניות של חניכות אשר אינם מתאימים לנוער
הישראלי ,אך יכולים להצליח בקרב צעירים בני  18ומעלה.
 oחשוב להתמקד במורים – בתחום זה ישראל נותרה מאחור ,אין מערכת להכשרת מורים
לחינוך הטכנולוגי.
• צעדים הבאים:
 oצוות ההיגוי יורחב כך שהוא יכלול מומחים להכשרת מבוגרים.
 oייערך סמינר עם מומחים בנושא הכשרה מקצועית של מבוגרים ,ייתכן שיוזמנו נציגים
מה OECD -או ה .ILO-בסמינר יוקדש זמן רב יותר לדיון של צוות ההיגוי.
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פרוטוקול ישיבת צוות היגוי הכשרה מקצועית
הכנה לקראת סמינר בנושא הכשרה מקצועית
למבוגרים בישראל
31/07/2011
נוכחים :אלי בן גרא ,שלמה בן ישי ,גלעד ברנד ,צביקה גוטווטר ,מיקי דריל ,פרופ' אדריאן
זיידרמן ,אסנת חכמון ,רימון לביא ,ד"ר טל לוטן ,רועי לוי ,ד"ר רובי נתנזון ,הגר צמרת
קרצ'ר ,עינת רובין ,חגית רימוך ,שלמה שני ,מוטי שפירא.

רובי נתנזון :התחום הבא שבו נעסוק הוא הכשרה מקצועית של מבוגרים .כיום ישנם
תקציבים ומסגרות ,אבל צריך לשאול:
• האם אלו המסגרות הנכונות?
• האם הן עונות על הצרכים של שוק העבודה העתידי?
• מה תפקיד הממשלה? מה תפקיד המעסיקים?
• כיצד זה מתנהל בעולם?
ניתן להיעזר בכלים שכבר פיתחנו ,אפשר להיעזר במודל שכבר פיתחנו להכשרה מקצועית
לצעירים ולהרחיב אותו למבוגרים .המודל בא לזהות את הצרכים העתידיים של המשק.
התחלנו במשימה בנושא של הצעירים ונמשיך בה בהקשר של מבוגרים.
שלמה שני :שוק העבודה הלך והשתנה בצורה בלתי רגילה בשנים האחרונות ,דבר
המתבטא בעיקר בתחרותיות בינלאומית כתוצאה מגלובליזציה וחדשנות שנובעת
משינויים טכנולוגיים מהירים מאד .לכן החינוך המקצועי למבוגרים חייב להתאים את
עצמו.
מחקר של פרופסור זעירא עוסק בהשפעות של חידושים על התעשייה ומראה שככל
שהחידושים מתגברים הבעיה של המועסקים המבוגרים מחריפה .כיום מחצית מגילאי 55
ומעלה במדינות /OECDאירופה לא מועסקים .לעומת זאת יש גידול באחוז המועסקים
בגילאים צעירים יותר .כלומר השינויים בשוק העבודה משפיעים בצורה דרסטית דווקא
על המבוגרים יותר .לכן ,הפתרון הוא לימודי המשך.
121

טל לוטן :אני סבורה כי יש להבחין בין שלושה נתיבים:
א .הכשרה בסיסית למבוגרים שלא עובדים.
ב .הסבה מקצועית לכאלו שעובדים ונדרשים לעבור תחום.
ג :Life Long Learning .שדרוג עובדים ועדכון הידע והיכולות בגלל חדשנות ושינויים
טכנולוגיים.
כיום ,בשל חוסר שביעות מתהליכים של הכשרה מקצועית בתמ"ת ,נוצר מחסור בכוח
אדם בעיקר בתחום המתכת ,אך גם בעץ בפלסטיקה .קימות כיום שיטות שונות של
התמ"ת ,on the job training ,למשל ,עם כל השיטות חסרים היום עובדים.
כיום ההתאחדות מובילה שימוש בשיטת שוברים )שלושה חלקים( עם שירות התעסוקה.
מתוכנן כעת פיילוט של  20מיליון ש"ח .עקרונות הפיילוט הם :הכשרה עד  80%תקרה של
השובר ,הכשרה לפי צרכים ולא לפי המדריכים ,המעסיקים )תעשיינים( מגדירים את
הצרכים ומעורבים במיון בכתיבת תוכנית הלימודים ומחויבים להעסיק לפחות 60%
מהבוגרים .המטרה היא לכלול עובדים מכל הסוגים ,הסבות של עובדים ,הכשרת עובדים
חדשים ,שדרוג עובדים קיימים.
אחת מנקודות התורפה היום הם מרכזי ההכשרה שהציוד שלהם מיושן .צריך מרכזים
אזוריים שישמשו נוער בבוקר ומבוגרים בערב .העקרונות של הפיילוט אושרו ויכללו
מתכת ,CNC ,נגרות ועץ ,פלסטיקה ,חשמל ואלקטרוניקה – תחומים בהם חסרים
עובדים.
רימון לביא :אני רוצה להזכיר שבישראל היו קרנות ענפיות להכשרה ,בענף הבניין,
המתכת ,האחרונה שאני זוכר שנסגרה הייתה בענף הדפוס .חלקם נסגרו בשל כשלים
בניהול ובשל הסטת משאבים לכיוון של הטבות וחסכונות.
אני יודע שכמה שננסה ליצור כלים לניבוי של הצרכים העתידיים צריכים בכל זאת להיות
זהירים .לכן ,אני חושב שאחד המרכיבים החשובים בדיונים ,הוא להבטיח שגם אם
ההכשרות יהיו קשורות למעסיקים ,זה עדיין יהיה בנוי על תשתית מדולרית .כלומר
שהכלים שיינתנו יוכלו להתאים לשינויים ולא ללכת לאיבוד כעבור שנה או שנתיים.
המודולאריות צריכה להיות מובנית בתוכניות כדי שניתן יהיה לצבור דברים בתחום אחד
ולעבור איתם לתחום אחר או להתקדם באותו תחום .להבטיח אפשרות לנוע הצידה
ולמעלה.
נושא נוסף הוא חניכות למבוגרים ,החניכות כבר כמעט ולא קיימת .אפשר לחדש את
המתכונת הזו ולכוון אותה למבוגרים ,למשל מתאים ליוצאי אירופה ,שמתאים לשלב
אותם בעבודה ואז רבים מהם נושרים או לא מצליחים להתקדם .מתאים דווקא לענפים
שבהם מחסור בכוח אדם.
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יש לתת דגש על אחריות גם ליצירת מקומות עבודה .התוכניות המצליחות הם אלו שיש
בהם כבר צורך בעובדים .אפשר ללוות את קידום ההכשרה בתחומים בהם ניתן לקדם
ולעודד יצירת מקומות עבודה ,גם גיאוגרפית.
מוטי שפירא :העובדים בעסקים קטנים ובתעשייה היא האוכלוסייה שהכי דרושה לה
הכשרה מקצועית ,גם במבחינה חברתית.
אני מנסה למצוא את הרציונל – בין עריכת תחזיות לשוק העבודה הישראלי לבין המיפוי
של הצורך של העסקים הקטנים והתעשייה ולנסות לחבר ביניהם .למשל ,יהודה אלחדיף
נשיא התאחדות התעשייה והמלאכה מתריע בישיבות תיאום של לה"ב )לשכת העצמאים
בישראל( שחסרה הכשרה מקצועית.
יש לבדוק שני דברים:
 .1מתאם בין ציפיות לעתיד שוק העבודה הישראלי לדרישות של התעשיינים.
 .2לשאול לאן הולך הכסף ולבדוק לאן הולך הכסף .אתם יכולים להשתחרר קצת
מהממסד ולבדוק באמת.
אדריאן זיידרמן :החשיבות של הכשרה מקצועית )כולל הכשרה במסגרת העבודה(
והחשיבות של חינוך פורמלי בערך שווה במהלך קביעת ההכנסה של הפרט.
ההתרשמות שלי הוא שהדגש עד עכשיו היה על הפרט ,הפרט נכנס לשוק העבודה ,הידע
שלו כבר לא רלוונטי ויש כל מיני שיטות לעזור לו .למשל באנגליה מציעים הלוואות
להכשרה –  ,training loansיש גם שיטות של שוברים .לא ברור שתפקיד של הממשלה
לממן ,אולי הפרט והפירמות .אבל קל יותר להתמקד בפרט ,התמקדות בפירמה מורכבת
יותר .מהניסיון שלי ברור שפירמות בינוניות לא משקיעות בהכשרה מקצועית ואם חסר
להם מומחים הם גונבים אותם מפירמות גדולות .יש שיטות להתמודדות עם זה ,ולכן יש
לבדוק אם יש מספיק הכשרה תוך כדי עבודה של הפירמות )לא בטוח( ,אפשר לבחון זאת
בסקר .דבר שני שמעניין לבחון הוא אם כאשר חסר ידע ,האם הפירמות הקטנות או
בינוניות משקיעות בעובדים או גונבות אותם מפירמות גדולות )מה שמקטין את התמריץ
של פירמות גדולות להשקיע בעובדים( ,זו בעיה של צבא ארה"ב אשר משקיע בעבודה.
במדינות רבות יש  ,training levyאם הפירמה לא משקיעה מספיק עליה לשלם מס
כלשהו ,פירמות לא אוהבות את זה אבל יכול לעזור .אני חושב שהבעיה המרכזית היא
שאין מספיק הכשרה תוך כדי עבודה .דבר אחרון הוא שיש להקים איזה מוסד לאומי
להכשרה ,לפני חצי שנה היה כינוס מעניין של התמ"ת ,כולם הסכימו שצריך מועצה
לאומית להכשרה .צריך גוף מנהלי או רשות ושם צריך גם לעודד פירמות לעשות את החלק
שהלם.
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צבי גוטווטר :טל לוטן דיברה על שלושה סוגים של הכשרה .צריך לזכור שההכשרה של
מבוגרים ממוקדת יותר .אצל מבוגרים יש מקרים שאפשר להיענות לצרכים מידיים,
קורסים קצרים וממוקדים שיקצרו את האבטלה ויענו לצרכי התעשייה .ייתכן שאפשר
לבנות קורסים עם שתי מדרגות ,מדרגה ראשונה כדי שהאדם יוכל להתחיל לעבוד ומדרגה
שנייה של השלמות.
חוק ההסדרים ביטל את ההכשרה על בסיס ראיון אישי .למשל מי שרוצה ללמוד להיות
חשמלאי עצמאי אבל אין תעשייה שתקלוט אותו לא יוכל להשתתף בהכשרה לפי חוק
ההסדרים.
אסנת חכמון :שלושה עקרונות עיקריים שהוצגו בכנס טורינו על חינוך מקצועי:
• דגש בשיפור המעבר משלב ההכשרה לשלב התעסוקה.
• תהליך קופנהגן שמטרתו לשפר חינוך מקצועי על ידי שיפור תחרותיות של כל מדינה.
• דגש על הוראה והמיומנויות של העובד העתידי.
נקבעו כמה דברים באסטרטגיית הפעולה :הבטחת רלוונטיות של מיומנויות ,גישה
שמשלבת תמיכה בשינוי תפקיד של עוסקים בהכשרה מקצועיות ,השקעה באיכות החינוך
המקצועי ושיפור האטרקטיבי שלו ,עידוד היצירתיות ,החדשנות והלמידה .בטווח הקרוב
יש להגדיר חזון ,להתמקד במתן פתרונות שיובילו לתפוקות ברי קיימא ולחזק את
האחריות הממשלתית לכל התהליך.
שלמה שני :אנחנו נתקלים בחוסר תיאום של הקורסים של רשת עמ"ל .למשל בתחום
הרכב ,המתכת והעץ יש תוכניות לימודים מיושנות .התוכניות נכתבות על ידי משרד
התמ"ת .אנחנו למשל זכינו במשרד של משרד התחבורה לקורסים של נהיגה מונעת ,נכתבו
קריטריונים חדשים למרצים ועכשיו  30%מהמרצים כבר לא כשירים ולא יכולים ללמד.
אם יעודכנו הלימודים לא בטוח מה יהיה המצב של המדריכים והבוגרים הנוכחיים.
חגית רימוך :נפתחה אצלנו מגמת  CNCבמפעל וכאשר באנו אל תוכנית הלימודים היה
פער עצום בין דרישות משרד התמ"ת לדרישות המפעל .המפעל דרש הרבה יותר ונאלצו
לעשות תיאום .לכן צריך לבחון מי אחראי על עדכון התוכניות ,וצריך שהתוכניות יהיו
רלוונטיות ומעודכנות ושיעודכנו בזמן סביר.
הנחת היסוד הייתה שזו אחריות המדינה לדאוג להכשרות מקצועיות .רוצה להציב את זה
כסימן שאלה .בעלי פירמות יצטרכו לשלוח את העובדים שלהם להתעדכנות כדי שהפירמה
תשגשג.
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רובי נתנזון :בתפיסה שלי זו אחריות של המדינה ,כפי שהמדינה אחראית על החינוך
החובה ,כך היא צריכה להיות אחראית על ההכשרה המקצועית.
אלי בן גרא :לדעתי יש לנצל את הפורום הזה על מנת לקדם את הנושא ולנצל את המפגש
בגינוסר על מנת שכל הגורמים ידברו ביניהם .ובכדי שהמאמצים שנעשו לא יתמוססו-
מומלץ לעבוד היום דרך ועדת עבודה והרווחה של הכנסת ,אפשר למשל להיעזר בחיים כץ.
מיקי דריל :בפרויקט הנוכחי יש הסכמה של כולם שנדרש נציג של התמ"ת.
רובי נתנזון:
• כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות צריך קודם כל להגיע עם הצעה.
• אנחנו נתחיל לעבוד ומקבלי ההחלטות יצטרפו בהמשך.
• בנושא של הצעירים יש לנו כבר הישג לכל הדעות .אם נוכל להגיש את ההמלצות בשם
כל צוות ההיגוי זה כבר הישג עצום.
• נשמח להסתמך על ידע קיים ,לא צריך להמציא את הגלגל מחדש ,ולהשלים מחקר
איפה שצריך.
• נושא של הכשרה מקצועית נמצא בסדר עדיפות גבוה במדינות אירופה ,במקומות
מסוימים יש אפילו משרד ממשלתי שמיועד לנושא .יש תיאום מוחלט שם בין מעסיקים
לבין החינוך .והנושא רלוונטי במיוחד היום ,יכול להיות פן אחד במאבק החברתי.
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פרוטוקול סמינר בנושא הכשרה מקצועית של מבוגרים
נוף גינוסר
22-23/09/2011
נוכחים:אנטיה אגר ,אלי אייזנברג ,אלי בן גרא ,גלעד ברנד ,אנה גלוק ,צביקה גוטווטר ,מיקי
דריל ,קתרין הקל ,גלעד הרוש ,הדסה ורטמן יונס ,אדריאן זידרמן ,אסנת חכמון ,טל לוטן ,רימון
לביא ,רועי לוי ,טאהא מסלחה ,עינת מקמורי ,לימור ניסן ,רובי נתנזון ,שמואל פור ,הייקה
קאולס ,עינת רובין ,ענת רומברג ,חגית רימוך ,סבינה שיפרט ,מוטי שפירא ,דן שרון ,אמיר תמרי.

ד"ר רובי נתנזון ,רועי לוי וגלעד ברנד ,מרכז מאקרו לכלכה מדינית
ניתוח שוק העבודה  -ניתוח היצע העבודה ,הביקוש לעובדים ומגמות
בשוק העבודה
• קבוצת הגיל שבה צפויה העלייה החדה ביותר במספר העובדים היא בקרב .35-44
• על פי התחזית מספר הגברים הלא יהודים שצפויים להצטרף לשוק העבודה בשנים
הקרובות גבוה ממספר הגברים היהודים.
• נתונים מראים כי מספר המתמודדים למשרה עולה ביחס הפוך להכשרתו המקצועית של
מחפש העבודה ,כלומר הכשרה מקצועית מגדילה באופן משמעותי את הסיכוי למצוא
עבודה.
• מניתוח שוק העבודה בעשור האחרון עולה כי נרשם גידול חד במספר המועסקים בענפי
השירותים העסקים והאישיים וענף הפיננסים והבנקאות ובמקביל נרשמה ירידה בשיעור
המועסקים בענף התעשייה.
• המגמה היא חלק מתופעה רחבה יותר במדינות המפותחות של צמצום מספר המשרות
בסקטור הסחיר ) (Tradableעל חשבון הסקטור הלא סחיר ).(Non Tradable

אנה גלוק ,משרד התמ"ת
אתגרים ויעדים בהכשרה המקצועית למבוגרים 2011
• פעילות האגף להכשרה מקצועית :בתי ספר תעשייתיים לנוער ,לימודים לקראת תואר
הנדסאי וטכנאי ,הכשרת מבוגרים מעל גיל  ,18העצמה ופיתוח כישורי עבודה.
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• קהל יעד בקרב מבוגרים :מבוגרים שרוצים לרכוש ,להסב או לשדרג את מקצועם.
המדינה משתתפת במימון ההכשרה עבור אנשים מחוץ לעולם העבודה.
• אתגרים שעימם מתמודד האגף :העדר חוק להכשרה מקצועית ,אי ודאות לגבי תקציב,
אילוצים בירוקרטיים ,דמי קיום במהלך הקורסים ,מחויבות מובנית מטעם המעסיקים.
• בעשור האחרון מספר האנשים שזוכים להכשרה מקצועית קטן וחלה התמקדות גוברת
במקבלי הבטחת הכנסה.
• בשנים  2009-2010כ 13,000-השתתפות בהכשרות למבוגרים וכ 50,000-אנשים נוספים
למדו בהכשרות ערב לא מתוקצבות.
•  75-80%מבוגרי התוכניות להכשרה מקצועית עובדים ,מהם )כ (35-40%-עובדים
במקצוע שאליו הוכשרו.
• בין יעדי משרד התמ"ת שעל האגף להכשרה לקדם :הקטנת הפערים הכלכליים בין
הפריפריה למרכז ,הגדלת שיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה בשוק העבודה.

טל לוטן ,התאחדות התעשיינים
הכשרה מקצועית והכשרת המשך ) (L.L.L.בראי התעשייה.
• צעדים נחוצים:
 oאיתור ומיפוי צורכי המשק בטווח קצר ,בינוני וארוך.
 oפיתוח מקצועות לימוד בשיתוף התעשייה.
 oהקמת מרכזי הכשרה מתקדמים .כיום השונות מאד גדולה וחלק מהמרכזים ברמה
נמוכה ומיושנים.
 oצריך לגייס מורים ולעדכן אותם לעיתים קרובות בשינויים טכנולוגיים.
 oקמפיינים במקצועות בהם יש כשל שוק וחסרים עובדים.
• הצעות:
 oהגברת מעורבות התעשייה בהגדרת תוכנית הלימודים ,בהפעלה וביישום של ההכשרה.
 oמימון ההכשרה ומתן דמי קיום להכשרה על ידי המדינה.
 oהקניית מיומנויות וכישורים הנדרשים בתעשייה החל מגיל הרך ועד הכשרת המורים–
יזמות ,אנגלית ,קריאה וכתיבה טכנית ,עבודה צוות ,ניהול פרויקט ועוד.
• קושי בהכשרת המשך לכל אורך החיים המקצועיים ) (L.L.Lבעסקים קטנים ובינוניים.
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• תהליך של הקמת מרכזים טכנולוגיים אזוריים – מאובזרים במעבדות חדשניות ,ישרתו
תלמידים במגמות טכנולוגיות ,הנדסאים ,השתלמויות מורים ,מבוגרים אשר עוברים
הכשרה מקצועית ואת הציבור הרחב .שני מרכזים יוקמו כפיילוט בבאר שבע וחיפה.

גלעד הרוש ,ההסתדרות
הכשרה מקצועית למבוגרים – צד העובדים
• יש לנהל את ההכשרה המקצועית מלמעלה על ידי גוף מרכזי ולא לסמוך רק על יוזמות
פרטיות.
• ההכשרה המקצועית היא כלי יעיל לחיזוק הגאווה המקצועית של העובדים.
• חסרה היום קרדיטציזה וסרפטיצפקציה בתחום ההכשרה המקצועית.
• חשוב לקדם שיתוף פעולה בין הממשלה ,ההסתדרות והתעשייה.
• ההסתדרות משתדלת לשלב הכשרה מקצועית בהסכמים קיבוציים ,מנסים לעודד קשר
בין השכלה ישימה לגמול בהסכמי שכר.

Kathrin Hoeckel, Directorate for Education, OECD
“Learning for Jobs” An international perspective on VET for adults
• שינויים משמעותיים בשוק העבודה בעשורים האחרונים  -ביקוש פוחת לעבודות ידניות
ולעבודות שגרתיות וביקוש גובר לעבודות לא שגרתיות אנליטיות ואינטראקטיביות.
• שונות גבוהה ב OECD-בשיעורי ההשתתפות בהכשרה מקצועית של מבוגרים ) adult
 ,(learningפחות מ 10%-משתתפים בהונגריה ומעל  80%בשוודיה.
• מבוגרים נוטים להשתתף בהכשרה כאשר הם צעירים יותר ,משכילים יותר ,חיפשו מידע
בנושא וכאשר כישוריהם מתאימים יותר לכישורים הדרושים בעבודה.
• עסקים קטנים מספקים מעט הכשרה מקצועית בשל מחסור בזמן ומשאבים,
בירוקרטיה ,חוסר מודעות ומחסור בכוח אדם מתאים.
• ההכשרה המקצועית צריכה להיות בהירה ,גמישה ,נוחה ומתאימה למגוון של לקוחות,
כפי שקורה למשל באוסטרליה .שם תוכניות מודולריות מאפשרות לשלב עבודה ולימודים.
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• חשוב להקפיד על שיתוף פעולה משמעותי עם המעסיקים ,כולל בעיצוב תוכניות הלימוד
והכשרה מורים ,כך למשל קורה בשוויץ.
• פרויקט  PIACCינסה למדוד כישורים בדומה למבחן פיזה לבחינת ידע הנלמד בבית ספר.
הפרויקט בשלב ראשוני ויכלול מחקר מעמיק בהשתתפות מדינות רבות.

אלי איזנברג ואסנת חכמון ,אורט ישראל
שיתוף פעולה בין מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה לבין המגזר העסקי
• משרד התמ"ת רתום להכשרה מקצועית וחינוך מקצועי ,אך חסר לו תקציב .במשרד
החינוך חל שינוי משמעותי לטובה בשנים האחרונות בהשקעה בחינוך הטכנולוגי ובקשר
עם התעשייה.
• האתגר הכי גדול של הכשרה מקצועית הוא איכותם של המורה או המדריך .בסופו של
דבר המורה /המדריך יקבע את ההצלחה של התוכנית.
• אתגרים ספציפיים בהכשרה מקצועית של מבוגרים:
 oקשיים במציאת תעשיות לשתף עימם פעולה.
 oתמיכה פוחתת של הממשלה בהכשרה מקצועית גם עבור תושבים מאוכלוסיות חזקות.
 oמתאם נמוך בין הצרכים של המעסיקים להיצע בשוק העבודה.
• ההשכלה והתעשייה מדברים בשפות שונות .התעשייה בנויה על רבעונים ,מטרות קצרות
טווח ורווחים לבעלי המניות בעוד שהחינוך ,ההכשרה וההשכלה פועלים לטווח ארוך
יותר .צריך שפה ,ממשק שיתאם בין הארגונים והבניית שיתוף הפעולה ,למשל שמהנדסים
בלימודים יקדישו חצי שנה להתמחות בתעשייה.
• צריך לקדם את הנשים ,בנות שלומדות  5יחידות מתמטיקה ופיזיקה מצליחות יותר
מבנים ,אבל מעט מדי לומדות .ברזיל מדגימה שאפשר לצמוח כלכלית בזכות השקעה
בקידום השכלתם והכשרתם של נשים.
• כמו כן חשוב לצמצם בירוקרטיה ,לנצל ביעילות משאבים ,ולהוסיף גוף מוכר בחקיקה
עם תקציב לטווח ארוך.
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סיכום נקודות עיקריות שעלו בדיון ובהרצאות

U

אתגרים והתמודדות עימם
• חסרה היום תחזית לטווחים שונים עבור צרכי שוק העבודה .ניסיונות של הסתדרות

ותעשיינים לא צלחו ואפילו ה OECD-ספקנים לגבי עריכת תחזית ,מצד שני אי אפשר
לפעול בלי מידע בכלל ⇐
 oהתחזית צריכה להתמקד לא רק במקצועות אלא גם במיומנות וכישורים שיידרשו
בעתיד ,ולהתחשב בתחזיות דמוגרפיות.
 oהלמ"ס עוסקים במשרות קיימות ,אינדיקציה לטווח קצר אך לא לטווח בינוני וארוך.
 oניתן לקדם את הנושא באמצעות המדען הראשי של משרד התמ"ת.
 oאפשר להקים מרכז מידע ארצי שיהיה מתואם עם ה.OECD-
 oאפשרות נוספת היא להקים גוף באוניברסיטה כפי שמקובל בחלק מהמדינות.
• התעשייה לעיתים קרובות אינה משתפת פעולה עם תוכניות להכשרה מקצועית ⇐
 oצריך ליצור תמריץ לתעשייה או לחייב אותה לקחת חלק ,במקום להסתמך רק על הרצון
הטוב שלה.
• ההכשרה המקצועית סובלת מירידה בתקציבים⇐
 oהמדינה צריכה להכיר בחשיבות של השקעה גם בעובדים שכבר נמצאים בשוק העבודה
וגם במובטלים שאינם זכאים להבטחת הכנסה.
• עסקים קטנים ובינוניים אינם מצליחים לקדם הכשרה מקצועית באופן פרטי ,בין השאר
בשל מחסור במשאבים ,וידע ⇐
 oהמדינה יכולה לקדם הכשרה מקצועית במקרים אלו )התעשייה תשא בחלק מהמימון(.
 oאפשרות נוספת היא שמספר עסקים קטנים באותו ענף יקימו גוף משותף להכשרת
עובדיהם או שעסקים גדולים יעבירו הכשרה מקצועית בשביל עסקים קטנים.
• חסרים מורים איכותיים להכשרה טכנולוגית .מורה בהכשרה מקצועית יכול גם להיות
מהנדס ולכן קשה לגייס מורים ⇐
 oיש להכשיר מורים חדשים ואף לגייס גמלאים.
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 oההכשרה של מורים צריכה לכלול התפתחות אישית ,פיתוח וביצוע פרויקטים
והשתלמויות בתעשייה כדי שהמורים יישארו מעודכנים וכדי להעלות את יוקרת המקצוע.
• מקצועות מסוימים עדיין סובלים מבעיית תדמית ,למרות שמקצועות אלו השתנו והיום
עובדים בהם עם "חלוק לבן"⇐
 oקמפיין לאומי שמכוון להורים ולנוער יכול להסביר את היתרונות של הכשרה מקצועית
)הבטחת עתיד יציב ומוגדר ,למשל(.
 oחשוב גם להתמודד עם העדר מידע ולעיתים קרובות רצוי אף לאתר באופן אקטיבי
מועמדים להכשרה מקצועית.

U

מסקנות
• הוצגו לפחות שלוש מטרות שצריכה לקדם ההכשרה המקצועית -
 oשיפור המצב הסוציו-אקונומי והמוביליות החברתית של המשתתפים בהכשרה
מקצועית.
 oשיפור ההתאמה בין כוח העבודה לצרכי המשק.
 oהעצמת עובדים לטווח ארוך.
• חשוב להפריד בין שלושה סוגים שונים של הכשרות ולהתאים להם תוכניות שונות:
הכשרה בסיסית של מי שלא הצליח להתקדם במערכת החינוך אבל עדיין יש לו או לה
פוטנציאל ,הכשרת המשך בתוך עולם העבודה בו צריך התקדמות כל הזמן והסבה
מקצועית.
• מצד אחד קרוב ל 80%-מבוגרי ההכשרה המקצועית עובדים ,מצד שני רק כ40%-
עובדים במקצוע.
 oניתן להעריך ולתקצב את מרכזי ההכשרה בהלימה לשביעות רצון המוכשרים,
המעסיקים ובהתאם לאחוזי ההשמה בעבודה.

 oניתן לחלק את ההכשרות לשני חלקים .החלק הראשון יאפשר הכשרה כללית ויכלול
כישורים חשובים כמו יזמות שנחוצים בשוק העבודה הגמיש המודרני וכך יבטיח
שההכשרה לא תהיה צרה מדי והעובד לא יתאים רק למקום עבודה אחד .החלק שני
יאפשר התמחות ספציפית בתעשייה )מעין סטאז'( וכך יגדיל את מספר ההשמות במקצוע.
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• חשוב להמשיך בשיתוף הפעולה של כל הגורמים הרלוונטיים להכשרה מקצועית של
מבוגרים כפי שקרה בסמינר.
 oמעבר לכך מומלץ להקים מועצה כללית שתקבע אסטרטגיה בתחום ההכשרה
המקצועית ,תקדם מחקרים בתחום ,תפעל לשינוי התדמית של החינוך הטכנולוגי ותעדכן
את תוכניות הלימוד.
 oחשוב במיוחד שיתוף הפעולה של ההסתדרות ,התעשייה והמדינה לקידום ההכשרה
המקצועית .מנגנון כזה ימלא את כשל השוק לפיו לעסק יחיד לא משתלם לעיתים להשקיע
בהכשרה מקצועית בשל מחסור במשאבים ,או חשש שהעובדים יעברו לעסק אחר .ייתכן
שראוי ששיתוף הפעולה יבוא לידי ביטוי גם במימון  -כך יגדל התקציב של ההכשרה
המקצועית והאוצר יהיה מחייב לעמוד בחלקו .בתמורה העובדים יזכו להגדלת ההון
האנושי שלהם ,והתעשייה תזכה לעובדים ברמה גבוהה יותר והגדלת הפריון .ייתכן
שהמדינה צריכה להיות האחראית הבלעדית על מימון הכשרה בסיסית של מובטלים
והגופים צריכים לשתף פעולה במימון הכשרת המשך של עובדים.
• יש צורך במדיניות לאומית מכוונת לתחום ההכשרה מקצועית .כיום נעשים מהלכים
חשובים ,אך הפעולות נעשות אד-הוק.
 oצריך לערוך מיפוי של כל תוכניות הלימודים בצורה מקיפה ולעדכן את התוכניות
המיושנות )הוצע מודל במסמך של מוסד שמואל נאמן(.
 oשיתוף הפעולה עם התעשייה חייב להתרחב באופן משמעותי.
 oכמו כן ,צריך לעבור על כל המקצועות ולבחון היכן חסרה קרדיטציה וסרטיפקציה אשר
יאפשרו לבוגרי ההכשרה המקצועית להמשיך לקדם את עצמם גם בעתיד.בהקשר זה ראוי
גם לשקול מהלך לאקדמיזציה של מקצוע ההנדסאי ולשקול הכרה בידע אוטודידקטי
שנצבר במקום העבודה.
• המטרה בשלבים הבאים היא להתכנס להמלצות אופרטיביות ולקדם אותם בקרב
מקבלי החלטות.
 oניתן להציג את המסקנות בועדת העבודה,הרווחה והבריאות ,בראשות חיים כץ.
 oכמו כן ,חשוב לשלב את ההמלצות בחוק הכשרה מקצועית .החוק עדיין בתהליכי תכנון
ולכן אפשר להשפיע עליו.
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