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טיפוח וקידום הון אנושי לתעשייה

סיוע בהשמת  

עובדים

השתתפות  

בירידי תעסוקה  

ל"בארץ ובחו
מתן מידע וסיוע במימוש 

כלים ממשלתיים להכשרה  

ותעסוקה

ייצוג מעסיקים בועדות  

ממשלתיות ובתשתיות 

לאומיות

קידום ומעורבות בתכניות  

לטיוב ההשכלה הטכנולוגית

ייזום והשתתפות בתכניות  

הכשרה בהתאם לצורכי  

התעשייה

קידום ומעורבות בתכניות  

להגדלת היקף הלומדים  

בחינוך הטכנולוגי וטיובם
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אפיקי השמה בהם מעורבת ההתאחדות

עמותות וגורמים  , בשנה למשרדי ממשלהמשרות1,000-הפצת כ

,  מפתח, ריאן/אלפנאר, שירות התעסוקה, מנהל פרישה, הסוכנות היהודית, משרד הקליטה: נוספים

.עמותות לשיקום ושילוב אנשים עם מוגבלויות, רשתות חינוך, הרשות לשיקום האסיר, עמותת והדרת

עמותות וגורמים  , בשנה למשרדי ממשלהמשרות1,000-הפצת כ

,  מפתח, ריאן/אלפנאר, שירות התעסוקה, מנהל פרישה, הסוכנות היהודית, משרד הקליטה: נוספים

.עמותות לשיקום ושילוב אנשים עם מוגבלויות, רשתות חינוך, הרשות לשיקום האסיר, עמותת והדרת

(בשנה האחרונה)ל "בארץ ובחוירידי תעסוקה21-השתתפות ב (בשנה האחרונה)ל "בארץ ובחוירידי תעסוקה21-השתתפות ב

פרסום קורות חיים של מחפשי עבודה והעברה שוטפת למפעליםפרסום קורות חיים של מחפשי עבודה והעברה שוטפת למפעלים

משרות שוות בתעשייה הישראליתשל פייסבוק משרות שוות בתעשייה הישראליתשל פייסבוק

:  הקצאת מכסות לעובדים פלסטינים

600תוספת של , (2017)2,200

(2018)

:  הקצאת מכסות לעובדים פלסטינים

600תוספת של , (2017)2,200

(2018)

מכסות  2,000בקשה להקצאת 

לעובדים זרים לענפי התעשייה  

ולהייטק

מכסות  2,000בקשה להקצאת 

לעובדים זרים לענפי התעשייה  

ולהייטק



:תכניות הכשרה מותאמות לתעשייה הכוללות השמה

:"מקצוע לחיים"תכנית 

טכנאים ונהגים במודל של חודש בשנה תוך כדי שירות, השמת הנדסאים-

הכשרה מקצועית לחיילים משוחררים לפני שחרור-
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אפיקי השמה בהם מעורבת ההתאחדות

תכניות ייעודיות  

הכשרת  ל
חיילים  

משוחררים  
משרד הביטחון   
ומשרד הכלכלה

כיתות מפעליות  

הכשרת  ל
הנדסאים

שוברים  
למעסיקים 

OJTלהכשרת 
שירות 

התעסוקה

הכשרה  "
"  בהתאמה

שירות 
התעסוקה

תכנית  
"סטארטר"

וינט ישראל 'ג
ומשרד העבודה



הגדלת היקף  
הלומדים בחינוך  

מקצועי  –הטכנולוגי 
48%-ל40%-מ

150,000-מ

שנים  5-ב180,000-ל

הגדלת שיעור  
הלומדים לטכנאים 

והנדסאים  
,  ד"י–ג "י)

ב"טותוכנית 
(טכנאי ובגרות

חשיפה למדע  
,  לתעשייה

חדשנות ויזמות  
וטיפוח מיומנויות  

דיגיטליות  
וטכנולוגיות החל  

מהגיל הרך

פיתוח תכניות  
לימודים והסמכות  
מותאמות לצרכי  

המעסיקים  
(NQF–בעתיד )

הקמת מרכזים  
טכנולוגיים  

אזוריים  
לתלמידים  )

(צעירים ומבוגרים

/התנסות מעשית 

התמחות בתעשייה

'  הגדלת מס
5התלמידים של 

,  מתמטיקה' יח
סייבר  , מדעים

ואנגלית

הגדרת מקצועות  
ומיומנויות העתיד

פיתוח והכשרת  
סגלי הוראה

שינוי תדמית  
החינוך הטכנולוגי  

והתעשייה
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גיבוש תכנית אסטרטגית לאומית בשיתוף משרד החינוך  -ובימים אלה 

לתעשייה ולחדשנות, והתאחדות התעשיינים לקידום החינוך לטכנולוגיה

מעורבות ההתאחדות בחינוך טכנולוגי
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הטכנולוגיתמעורבות ההתאחדות בהשכלה

רפורמה בהשכלה הטכנולוגית

היבט תקציבי

השוואת תקציב  •
סטודנט לתקציב 
סטודנט להנדסה

היבט תקציבי

השוואת תקציב  •
סטודנט לתקציב 
סטודנט להנדסה

היבט מבני

מספר  ופרופיל  •
המכללות

קריטריונים  •
להכרה במכללות

היבט מבני

מספר  ופרופיל  •
המכללות

קריטריונים  •
להכרה במכללות

היבט פדגוגי

תכניות לימוד  •
רלוונטיות

רצף של  •
,  טכנאי:  הכשרות
הנדסאי, הנדסאי

תואר+ 

התנסות מעשית  •
כולל בחברות

היבט פדגוגי

תכניות לימוד  •
רלוונטיות

רצף של  •
,  טכנאי:  הכשרות
הנדסאי, הנדסאי

תואר+ 

התנסות מעשית  •
כולל בחברות

התאמת תכניות לימודים לטכנאים 

בהתאם  והנדסאים ותכניות מהנדסים 

לצרכי שוק העבודה המשתנה

הגדלת מספר הסטודנטים במקצועות  

במוסדות להשכלה  ההנדסה והמחשבים

(בהתאם לצורכי המשק)גבוהה 

פיתוח מסלולי התמחות והתנסות  

בתעשייה כחלק אינטגראלי  מעשית 
מתכנית הלימודים  

סטודנטים לטכנאים הנדסאים 25,000-כ

ד"י-ג"במסגרת י6,000-כ
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ייצוג המעסיקים בוועדות ותשתיות לאומיות

הכשרה  , ייצוג התעשייה בכל הוועדות והפורמים המקצועיים בתחומי חינוך

:והשכלה טכנולוגית

(  על כלל ועדות המשנה שלה)2030ועדת אקשטיין לתעסוקה בשנת 

בראשות המכון הישראלי לדמוקרטיה-" שוק העבודה העתידי"

מועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים

מועצת הנוער

TVET(ועדה בינלאומית לחינוך טכנולוגי מקצועי של ארגון ה-ETF)

N.Q.F(מערכת הסמכות לאומית)


