
 חינוך טכנולוגי כמפתח

 לשוק התעסוקה העתידי
 ר טל לוטן"ד

 ובמגזר העסקימנהלת חינוך והכשרה בתעשייה 



 ענפי תעשייה וטכנולוגיות בולטות  

החלל  , תחום התעופה

 והתעשיות ביטחוניות

 אלקטרוניקה  

 אופטיקה-ואלקטרו
,  תקשורת ,תוכנה

 Big Data -סייבר ו

 כימיה וביוכימיה

  ביומימקרי

(ח"חיקוי התנהגות בע)  
 ביוטכנולוגיה 

 "(חכם"טקסטיל )

 אנרגיה וגז   מימד-מדפסות תלת

 (כולל אנרגיה מתחדשת)

 פרמצבטיקה

וציוד רפואי   

 פלסטיקה 

 וחומרים מרוכבים

,  איכות הסביבה, מים

 חקלאות

 רובוטיקה 

טכנולוגיה-וננו  
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Internet of things 
(IoT) 

תקשורת מתקדמת בין  
 רובוטים לבני אדם

יכולות מדידה ועיבוד של מאגרי  
 מידע עצומים

machine learning 

 4.0 -המהפכה התעשייתית הרביעית   

אוטומציה של  
 שרשרת הייצור

הדפסת   -ייצור בהוספה 
 תלת מימד מתקדמת

 -נעילה חכמה  חנויות וירטואליות רכבים אוטונומיים
 מולטילוק
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 התחום למחקר כלכלי, סקר ציפיות בתעשייה: מקור

 מחסור מתמשך בעובדים מקצועיים בתעשייה   
 

 שיעור התעשיינים המדווחים על קושי
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 ס"הלממסקר משרות פנויות של   

 :  עולה כי 2017' לרבעון ג

 חסרים בתעשייה למעלה  

 ,  עובדים 7,000 -מ

 :במגוון מקצועות ביניהם

מפעילי  , מהנדסאים והנדסאים

 חשמלאים  , רתכים, מכונות

 ואנשי אחזקה

   2017, ירידי תעסוקה מרחביים 6

 משרות 2800 –מפעלים  140

עובדי ייצור  
 והרכבות

 הנדסאים

מפעילי  
 מכונה

/  מחסנאים
 מלגזנים

רתכים  
 ומסגרים

מקצועות  
CNC 

 אנשי חשמל

 מכונאים

 י"איכות ותפ

ניהול דרגי  
 ביניים

יתר  
 המקצועות

 א מקצועי במשק ובתעשייה"צרכי כ  
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יפרשו  2017-2026בין השנים 

אלף עובדים   74-מהתעשייה כ

 (.  מ לשעבר"כשליש מהם עולי בריה)



 לפי משלח יד –יחס בין היצע לביקוש   

 6 2017,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור



 פריון לעובד בתעשייה בהשוואה בינלאומית  

148

92
81 78 73 71

53

 201 -תוצר למועסק בהשוואה בינלאומית 
 200במחירי , PPPבאלפי דולרים מותאמי 

 2 -

22 -

8 -   -

   

– OECD ,Eurostat, BEA, ס"התחום למחקר כלכלי לנתוני למ עיבודי: מקור U.S Bureau of Economic Analysis.
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 .ואחרים OECD, ס"למכלכלי לנתוני למחקר אגף : מקור 7



מחסור של אלפי עובדים  

המחריף  , מיומנים בכל הרמות

 עקב יציאה לגמלאות 
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כל פתרון מחייב 

פעילות אקטיבית של 

התאחדות התעשיינים 

לטיפוח ההון האנושי  

 -העתידי 

איכות , כמות

 ורלוונטיות לתעשייה

 

פגיעה ממשית בתעשייה  
 הישראלית
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 בעיות עיקריות במערכות החינוך וההכשרה

העדר תפיסה של  

תלמיד מתפתח   

ולמידה לאורך  

חיי קריירה  

L.L.L 

העדר רצף  

,  הכשרה

  אקרדיטציה

 ומוביליות

מעט מדי  

למידה  

 חווייתית

והתנסות  

 מעשית

העדר מנגנונים  

להגדרת  

,  ידע, מקצועות

מיומנויות  

 וכישורים

תכניות לימודים  

לא תמיד  

מעודכנות  

ורלוונטיות לצורכי  

 ההווה והעתיד

מחסור  

אקוטי  

 במורים

מעורבות  

 המעסיקים  

בפיתוח  

ועדכון  

 תכניות

דימוי נמוך  

של החינוך  

הטכנולוגי  

 והתעשייה  



 טיפוח הון אנושי טכנולוגי לתעשייה  
 רלוונטיות, איכות, כמות
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 טווח
 ארוך

 טווח

 קצר
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 טווח בינוני 2

   – ארוך טווח
 טכנולוגי חינוך

  הרך מהגיל ולטכנולוגיה למדע חשיפה

  בחינוך המגמות לבחירת ועד

  ומיומנויות ידע ורכישת ,הטכנולוגי
 .רלוונטיים במקצועות

1 

  –טווח בינוני 

 טכנולוגית השכלה

  .והנדסה הנדסאות ,טכנאות לימודי

  או ,ד"י-ג"לי המגמות לימודי המשך

 .מהנדס /הנדסאי תואר רכישת
 

2 

 – קצר טווח
 מקצועיות הכשרות

  מקצועות במגוון מועד קצרות הכשרות

  ובשיתוף התעשייה צורכי לפי

 .המעסיקים

3 

 תכנית

 אסטרטגית
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החינוך הטכנולוגי המקצועי מהווה את הקטר המשמעותי ביותר להשגת היעד המרכזי של  "

 ( OECD 2004החלטת " )2020כלכלת הידע המובילה בעולם בשנת  -האיחוד האירופי

 רפורמות בחינוך הטכנולוגי והמקצועי בהתאמה לצורכי המשק בשיתוף המעסיקים - בעולם

  OECD - Education at a Glance 2016  :מקור

 בעולם( TVET)מקצועי -חינוך טכנולוגי  

ומתוכם שיעור  , טכנולוגי בכלל תלמידי החטיבות העליונות-שיעור הלומדים בחינוך מקצועי

 2014שנת , לאומית-השוואה בין –הלומדים במסגרות המשלבות התנסות בעולם העבודה 
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 מקצועי-תלמידים במסלול הטכנולוגי 38% -ל  52% -ירידה מ : 70 -שנות המסוף 

 מקצועי -הטכנולוגיבתקצוב החינוך  35%ירידה של  2007 -ל 2003 -מ

  40 – 2017    2.7  - 2010התלמידים עלייה מתמדת בהיקפי  2010 -מ

 

 מקצועי במשרד החינוך-חינוך טכנולוגי  

 נתוני משרד החינוך: מקור

36.5% 

37.2% 

38.2% 

38.7% 

39.6% 
39.4% 

40.0% 

 ז"תשע ו"תשע ה"תשע ד"תשע ג"תשע ב"תשע א"תשע

 מקצועי לפי שנים-אחוז התלמידים בחינוך הטכנולוגי

תלמידים  151,000-כ

-בחינוך הטכנולוגי

 מקצועי במשרד החינוך



 

 

 

הגדלת היקף  
הלומדים בחינוך  

מקצועי   –הטכנולוגי 
    48 -ל  40-מ

 

 

 

 

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
   התלמידים 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  -בימים אלה 

 לתעשייה ולחדשנות, והתאחדות התעשיינים לקידום החינוך לטכנולוגיה

 פעילות משרד החינוך 
 בשיתוף התאחדות התעשיינים
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 השכלה טכנולוגית בטווח הבינוני  

 רפורמה בהשכלה הטכנולוגית

 היבט תקציבי

השוואת תקציב  •
סטודנט לתקציב  
 סטודנט להנדסה

 היבט מבני

מספר  ופרופיל  •
 המכללות

קריטריונים  •
 להכרה במכללות

 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 

 

משותפים לקידום מכוני מחקר הקמת 

והידוק הקשר בין האקדמיה   4.0תעשייה 

 לתעשייה

 

פיתוח מסלולי התמחות והתנסות  

מתכנית   אינטגרליבתעשייה כחלק מעשית 

 הלימודים 
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 הכשרות מקצועיות בטווח הקצר  

 ריבוי גופים וכלים
 מיעוט הכשרות הרלוונטיות לענפי התעשייה

 :  עקרונות להצלחה
 

הגדלה משמעותית של היקף ההכשרות 

 .ומעורבות המעסיקים בקביעת התכנים
 

הרחבת הכשרות מקצועית מבוססות  

 .השמה/צרכים
 

התמחות  /שילוב פרק מעשי של חניכות

 .כחלק אינטגראלי מההכשרה למקצוע
 

, מעורבות המעסיקים בתכנית הלימודים
 .מיון המועמדים ובמהלך ההכשרה

 

 

 :מודלים מוצלחים

 

 

185 442 
778 

4,416 

2,305 

7,349 

 מחשבים חשמל ואלקטרוניקה מכונות/מתכת

 שוברים  + היקף ההכשרות המתוקצבות 
לפי דוח משרות פנויות של  )למול צורכי המשק 

 (ס"הלמ

 צורך במשק היקף הכשרות
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 :לסיכום  

בשיתוף מלא  , המשך הגדלת היקף הלומדים בחינוך הטכנולוגי וטיוב הלומדים והתכנים

 וחשיפת התלמידים לטכנולוגיה וחדשנות החל מגיל הרךעם המעסיקים 

 המעסיקים, בשיתוף הממשלהכישורים ומיומנויות העתיד , לזיהוי צרכיםמיסוד מנגנון 

 (.בגרמניה BIBB -דוגמת ה)ארוך ובפילוח גיאוגרפי /בטווח הקצר –וגורמים רלוונטיים 

 קידום הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית

 טיפול יסודי בתדמית החינוך הטכנולוגי והתעשייה

 (L.L.Lבתפיסה של )השתתפות במימון הכשרות המשך ושדרוג עובדים קיימים 

תוך שילוב  , הגדלת ההכשרות המקצועיות בהתאם לצורכי המעסיקים

 התנסות מעשית/חניכות



 

 

 תודה על ההקשבה

 

 ר טל לוטן"ד
tall@industry.org.il 


