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חינוך טכנולוגי והכשרה מקצועית
מפתחות לשוק התעסוקה העתידי
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ענפי תעשייה בולטים ופוטנציאל עתידי

החלל  , תחום התעופה
והתעשיות הביטחוניות

אלקטרוניקה  
אופטיקה-ואלקטרו

,  תקשורת,תוכנה
Big Data-סייבר ו

כימיה וביוכימיה

ביוטכנולוגיה  ביומימקרי
")חכם"טקסטיל (

אנרגיה וגז מימד-מדפסות תלת
)כולל אנרגיה מתחדשת(

פרמצבטיקה
וציוד רפואי

פלסטיקה וחומרים  
מורכבים

,  איכות הסביבה, מים
חקלאות 

רובוטיקה 
טכנולוגיה-וננו



המחקר כבר במעבדות "
רובוטים ננוטכנולוגיה  מהנדסים 

שישוטטו בזרם הדם , זעירים
"ויקטלו חיידקים וטפיליםשלנו 

כל עשר שנים ייכנס האדם "
-למרפאה ויעבור טיפול עשרת

אשר לא רק יעצור  , אלפים
אלא גם ישקם , וניווניםמחלות 

ויצמיח איברים פגועים ואפילו  
לדור  ומוחות עיניים , ישדרג ידיים

וכך נתחמק  ...הבא של איברים
"  מהמוות עשור אחד בכל פעם
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טכנולוגיה  -רובוטיקה וננו
לטובת המדע

יובל נח הררי' פרופ
2015ההיסטוריה של המחר 
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Internet of things 
(IOT)

תקשורת מתקדמת בין 
רובוטים לבני אדם

יכולות מדידה ועיבוד של מאגרי  
מידע עצומים

machine learning

המהפכה התעשייתית הרביעית

ייצור בהדפסת תלת  
מימד מתקדמת

דיגיטציה של 
שרשרת הייצור 

רכבים אוטונומיים –נעילה חכמה 
מולטילוק

ייצור באמצעות רובוטים 
רתכת רובוטית–
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?איזה סוגי מקצועות נמצאים בסיכון

Frey & Osborne, 2013, Author 2013: מקור
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עובדים ברמת סיכון טכנולוגי בישראל

,Frey & Osborne, 2013על בסיס המחקר של 11/2014מצגת המועצה הלאומית לכלכלה : מקור



אגף מחקר כלכלי–נתוני סקר ציפיות התאחדות התעשיינים : מקור
7

: ובינתיים היום
קושי בגיוס עובדים מקצועיים לתעשייה



משרות פנויות במשק ובתעשייה  סקר 
*2016' רבעון ב, ס"הלמ

התאחדות התעשיינים  , אגף למחקר כלכלי: מקצועות נבחרים עיבוד* 
8

2017יוני –ירידי תעסוקה 
משרות2500–מפעלים 110

משרות פנויות  תיאור משלח יד
תעשייה/במשק

(292)כימיה ופרמצבטיקה 376 

(808)מהנדסים 2,408

(439)הנדסאים וטכנאים 1,554

(87)גרפיקה ועיצוב, אדריכלות 727

(533)שיווק, אנשי מכירות 17,571

(514)מחשבים 6,912

(130)מנהלים בכירים 534

(625)פקידות 6,301

(94)ביניים/עבודהמנהלי  122

(291)ייצור מתכת 532

1,972 (549)ריתוך מסגרות

(134)מכונאים 670

(952)חשמלאים ומתקינים 2,984

(58)עובדי ייצור 66

(1,159)מפעילי מכונות 1,512

(85)עובדי בניין 8,089

(551)עץ וצבעעובדי  1,167

(284)תופרים וצורפים 374

(104)דפסים 107

)318(נהגים 5,421

)139(עובדי ניקיון 6,149

)526(בלתי מקצועיים 2,564

מהנדסים

עובדי ייצור

הנדסאים

מפעילי מכונה

/  מחסנאים
מלגזנים

רתכים  
ומסגרים

מקצועות  
CNC

אנשי חשמל
י"איכות ותפ

מכונאים

ניהול דרגי  
ביניים יתר  

המקצועות

א מקצועי במשק ובתעשייה"צרכי כ



כרייה וחציבה
רפואי ואופטי, אלקטרוני, מכשור למדידה

ציוד תקשורת ומוצרי צריכה, מחשבים
תרופות

כלי תחבורה והובלה
כימיקלים ומוצריהם, מוצרי נפט

מכונות וציוד
רכיבים אלקטרוניים

ממוצע התעשייה
מתכתיים-מוצרי מינרליים אל

ציוד חשמלי
תיקון ותחזוקה של מכונות וציוד

מוצרי גומי ופלסטיק
מתכות בסיסיות ומוצרי מתכת

נייר ומוצריו
ענפי ייצור אחרים

הדפסת חומר תקשורתי מוקלט
מזון ומשקאות

מוצרי עץ וריהוט
טקסטיל והלבשה 

מוצרי עור ואביזרים נלווים

22,656 
22,022 

21,214 
19,459 

16,688 
15,552 

15,245 
14,132 

13,331 
12,634 

12,033 
11,631 

10,752 
10,596 

10,227 
9,585 

9,136 
9,034 

8,629 
7,850 

7,073 

    
2015, שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
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שכר חודשי ממוצע בתעשייה

אגף מחקר כלכלי–נתוני סקר ציפיות התאחדות התעשיינים : מקור
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92
81 78 73 71

53

2013 -תוצר למועסק בהשוואה בינלאומית 
2005במחירי , PPPבאלפי דולרים מותאמי 

52%-

22%-
8%- 3%-

35%

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

11%-
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פריון לעובד בתעשייה בהשוואה בינלאומית



פגיעה בפריון וכושר
התחרותיות של המשק  

והתעשייה הישראלית

כל פתרון מחייב פעילות  
אקטיבית של התאחדות  
התעשיינים לטיפוח ההון  

-האנושי העתידי 
איכות ורלבנטיות  , כמות

לתעשייה
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תעשייה מתקדמת ומורכבת עתירת  
)CNC-מחריטה ל(טכנולוגיה 

מחסור של אלפי עובדים מיומנים בכל  
הרמות

מחסור הולך ומחריף עקב יציאה  
)עובדים מחבר העמים(לגמלאות 

פגיעה ממשית בתעשייה  
הישראלית



-עובדים מיומנים ברמה גבוהה תעשייה מתקדמת עתירת טכנולוגיה
טכנאים לפחות

שינויים דינמיים ותכופים במערכות  
ובתהליכי עבודה  

, יכולת למידה עצמית
L.L.L)(למידה מתמדת 

כניסה של ענפי תעשייה חדשים בצד שינויים  
כניסת מקצועות חדשים–בענפים קיימים 

פיתוח ועדכון תמידי
מנגנונים לזיהוי צרכים

,  חשיבה מחוץ לקופסא, חדשנותתחרות בשוק המקומי והעולמי
יזמות טכנולוגית

,  אנגלית ברמה גבוהה, שפות ככלי עבודהגלובליזציה
הכרת תרבויות

כישורים של שיתוף פעולה ועבודת צוותצוותי עבודה בינתחומיים

מיומנויות  
"רכות"

פ  "יכולת הצגה בע, קבלת החלטות בתנאי אי וודאות, ניהול זמן
הקניית ערכים ונורמות בעבודה, חשיבה ביקורתית, ובכתב
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מאפייני התעשייה הישראלית והשלכות לחינוך 
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טיפוח הון אנושי טכנולוגי איכותי

-טווח ארוך 
חינוך טכנולוגי

מגיל גן -
ב"ועד י

–טווח קצר 
הכשרות 
מקצועיות

–טווח בינוני 
השכלה טכנולוגית

הנדסאים-הכשרת טכנאים

תכנית
אסטרטגית
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תכנית אסטרטגית  
לטיפוח הון אנושי טכנולוגי איכותי

Life Long 
Learning

,  רצף הכשרה
אקרדיטציה
ומוביליות

למידה  
חווייתית
בעולם  
מיומנויות העבודה

וכישורים  
לצד ידע 
מקצועות  מקצועי

רלוונטיים

איגום  
משאבים

שילוב  
אוכלוסיות  

מגוונות
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)  ב"י-'י(משרד החינוך בחינוך הטכנולוגי בתלמידים 149,000

)ב"י-'ט, חוק החניכות(במשרד העבודה והרווחה תלמידים10,500

מגמות עתירות מדע 
והנדסה

הנדסת  , רובוטיקה
אלקטרוניקה ומחשבים

מגמות טכנולוגיות  
,  ייצור ממוחשבות' מע

בקרה ואנרגיה

":  תעסוקתיות"מגמות 
, CNC, מסגרות
,  סיעוד, נגרות, אוטוטרוניקה

עיצוב שיער, נגרות

חינוך טכנולוגי ומקצועי בישראל

בתי ספר במשרד החינוך904

משרד העבודה והרווחה  בתי ספר ב60
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הגדלת היקף  
הלומדים בחינוך 
-הטכנולוגי מדעי

מקצועי 
38%-מ
48%-ל

,  חשיפה לתעשייה
ויזמות חדשנות 

מגיל הרך

פיתוח תכניות 
לימודים והסמכות  
מותאמות לצרכי 

המעסיקים  
)NQF–בעתיד (

הקמת מרכזים  
טכנולוגיים 

לתלמידים  (
)צעירים ומבוגרים

/התנסות מעשית
התמחות בתעשייה

הגדרת מקצועות 
ומיומנויות העתיד

' הגדלת מס
5התלמידים של 

, מתמטיקה' יח
סייבר ואנגלית

קמפיין לשינוי  
תדמית התעשייה

מעורבות ופעילות ההתאחדות בחינוך
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עקרונות מרכזיים-הכשרות מקצועיות
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הזדמנות "
שנייה  
"למקצוע הכשרות  

"סטארטר"

תכניות  
הכשרה  "

"בהתאמה

שוברים  
להכשרת  

עובדים

תכניות  
להבאת עולים  

,  חדשים
הכשרה  
ותעסוקה

הכשרת עולים  
בתעשייה

מקצוע  "
"לחיים

שוברים  
להכשרת  
חיילים  

במקצועות  
לתעשייה

הכשרות פנים  
מפעליות

כיתה במפעל

מכרז  
להכשרות  
מקצועיות

"קרן מעגלים"

הכשרות מקצועיות



תודה על ההקשבה

ר טל לוטן"ד
tall@industry.org.il
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