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פתיחה
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באתגרים.
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להתמודדות עם האתגרים המרכזיים שמדינת ישראל נדרשת להתמודד עמם.

בעבודתנו אנו מיישמים מתודולוגיה שהוכיחה עצמה המושתת על מושכלות יסוד:

)ברת ביצוע, ברת מדידה(, מייצרת אימפקט )ברת משמעות(  יישומית  עיצוב מדיניות  א. 

 .)Disruptive( ומשבשת

עבודה "רשתית" – שיתופי פעולה רחבים עם כלל "השחקנים" הרלוונטיים משלושת  ב. 

המגזרים )ציבורי, פרטי, מגזר שלישי(, לזיהוי הבעיה ולעיצוב הפתרון. 

מחקר השוואתי.  ג. 
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וסייעו  בגיבוש מסמכי המדיניות  מי שנטלו חלק  ולכל   לצוות הפורום  אני מבקש להודות 
לפעילות הפורום לאתגרים לאומיים ובראשם פורום קהלת והעומדים בראשו: פרופ' משה 

קופל יו"ר הפורום ועו"ד מאיר רובין מנכ"ל הפורום.

את  המאיר  כמגדלור  עבורי  שמשמש  ברקת  ניר  חה"כ   – אישי  למנטור  מיוחדת  תודה 
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רקע
אוכלוסיית הצעירים בני 18-35 בישראל מונה כשני מיליון ומאתיים אלף בני אדם.1 קבוצה 
זו מהווה משאב מרכזי וחשוב, שכן מימוש הפוטנציאל הגלום בה הינו בעל משמעות רבה 

להתפתחותה של המדינה, לצמיחתה ולצעידתה קדימה.

עיצוב עתידם:  על  ישפיעו  רבות אשר  נדרשים לקבל החלטות  צעירים  זה,  גילאים  בטווח 
להכשרה  גבוהה,  להשכלה  לפנות  ברצונם  אם  ולהחליט  קריירה  מסלול  לבחור  עליהם 
מקצועית או לתעסוקה; עליהם למצוא פתרונות דיור התואמים את יכולותיהם, העדפותיהם 
להיערך  ועליהם  משפחתי  תא  להקים  בוחרים  אלה  בגילאים  מהצעירים  רבים  ותרבותם; 
לכלל המשמעויות הנובעות מכך; ולצד כל אלה קיימים גם רצונות ושאיפות ליהנות מתרבות 

ומחיי רוח, לנצל היטב את שעות הפנאי ולהרחיב מעגלים חברתיים.

 18-35 הגילאים  בין  צעירים  של  יום  היום  לחיי  הנוגעת  מרכזית  בסוגיה  יעסוק  זה  מסמך 
במדינת ישראל: אתגר התעסוקה. מטרתו היא להציע כיווני פעולה ברי יישום, אשר יכינו את 
מדינת ישראל אל שוק העבודה העתידי ויאפשרו לה להכין את בני הדור הצעיר אל המפגש 

עם השינויים הצפויים בשוק זה.

בריאיונות ובחשיבה לקראת הכנת המסמך השתתפו: 

באוניברסיטה  כלכלה  למאקרו  מרצה  החרדי,  המכון  של  מחקר  סמנכ”ל   | רגב  איתן  ד”ר 

העברית, לשעבר עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה.

אמנון מרחב | יו״ר הפורום לאתגרים לאומיים.

דפנה אבירם ניצן | מנהלת המרכז לממשל וכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה.

טלי כהן גרמנדי | מנהלת תחום חינוך, צעירים ותעסוקה במכון למדיניות יישומית, הפורום 

לאתגרים לאומיים.

מתן חמו | מנהל תחום בכיר תעסוקת אוכלוסיות ייחודיות בזרוע העבודה, משרד הכלכלה 

והתעשייה.

ספיר בלוזר | לשעבר מנכ”לית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.

רועי מאור | מנהל פיתוח מדיניות, עמותת 121 - מנוע לשינוי חברתי.

רייצ'ל ברנר שלם | סגנית סמנכ"ל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות. בעבר מנהלת 

המחקר של שירות התעסוקה.

.Sparks רון צור | מנכ”ל חברת הייעוץ קבוצת

הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי 2020, אוכלוסייה לפי מין, דת וגיל, באתר הלמ"ס.  1

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9E%22%D7%A1
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/2.shnatonpopulation/st02_03.pdf
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מבוא
העבודה  מקומות  את  מחדש  עיצבו  טכנולוגיים  שינויים  התעשייתית,  המהפכה  ימי  מאז 
ברחבי העולם. אולם המהירות בה מתקדמת כיום טכנולוגיית האוטומציה וההיקף הנרחב 
שלה משנים באופן מהותי את עולם העבודה כפי שאנו מכירים אותו. שינויים אלה עשויים 
בצורך  שונה,  משרות  במבנה  שיתאפיין  סדר  חדש,  סדר  ספורות  שנים  בתוך  להתוות 

בכישורים ובמיומנויות חדשים וכן בדפוסי עבודה מותאמים. 

של  הצפויה  השפעתם  ואת  ימינו  של  בעולם  מפתח  תהליכי  נסקור  זה  מסמך  במסגרת 
תהליכים אלה על המשרות העתידיות בשוק העבודה העולמי והמקומי. בין היתר, נעסוק 
באובדן הצפוי של מקומות עבודה קיימים, בשינויים הצפויים באופיין של משרות עכשוויות 
וביצירת מקומות עבודה חדשים, כמו גם במגמות צפויות כגון מיקור חוץ, ניידות גבוהה של 
עובדים בין מקומות עבודה והתפתחות המעמד היצירתי. לצד תהליכים אלה, נסקור את 

מאפייני שוק התעסוקה הישראלי כיום ואת מידת מוכנותו והתאמתו אל העולם המשתנה.

ולהתכונן  העתידי  השוק  של  החדשים  הצרכים  את  מראש  לצפות  היכולת  כי  ספק,  אין 
חיונית  שהיא  הרי  מאד,  מורכבת  במשימה  שמדובר  למרות  אך  מוגבלת.  הינה  לקראתם 
הללו  בשינויים  הטמונות  ההזדמנויות  את  מיטבי  באופן  לנצל  יהיה  שניתן  מנת  על  ביותר, 

מחד, ולמזער תוצאות בלתי רצויות מאידך.
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תחזיות ומגמות בהתפתחות שוק 
העבודה העולמי

כ-30%  נעלמים  עשור  שבכל  הן  ההערכות  העולמי,  הכלכלי  הפורום  של  דוח  פי  על 
כניסת  קצב  כי  צופה,  הדוח  טכנולוגיות.  התפתחויות  בשל  העבודה  בשוק  מהמקצועות 
הטכנולוגיה לשוק התעסוקה ימשיך להאיץ בחמש השנים הקרובות ויחולל שינויים מרחיקי 
לכת. כתוצאה מאימוץ טכנולוגיות שונות, משימות ומיומנויות של כוח האדם האנושי צפויות 
שיבצעו  השוטפות  העבודה  משימות  שיעור   ,2025 שנת  עד  כי  היא,  ההערכה  להשתנות. 
בני אדם יהיה שווה לזה שיבצעו מכונות. בהתאם לכך, כוח האדם במקצועות שונים צפוי 
להצטמצם: 43% מהחברות והעסקים אשר השתתפו בסקר של הפורום הכלכלי העולמי 
משנת 2020 הצהירו, כי יצמצמו את כוח האדם בשל אינטגרציה טכנולוגית. 34% מהם ציינו, 

כי יוסיפו כוח אדם המתאים בהכשרתו לסביבה הטכנולוגית החדשה.2 

על  המקשים  ומהירים  רבים  שינויים  מייצרת  המידע,  מהפיכת   – הדיגיטלית  המהפכה 
האפשרות לחזות את ההשפעות המדויקות שלה. אולם עם זאת, ניתן לזהות מספר מגמות 
טכנולוגיות מרכזיות, המצויות בצמיחה וצפויות להמשיך ולהתפתח בשנים הקרובות: על פי 
דוח של ארגון ה-OECD, מקום חשוב יתפסו טכנולוגיות מידע ותקשורת )ICT(, האינטרנט 
של הדברים )IOT(, Big Data, בינה מלאכותית )AI(, נוירו טכנולוגיות, לווייני מיקרו ונאנו, ננו-

חומרים, ביוטכנולוגיה, הדפסת תלת מימד, אחסון אנרגיה, ביולוגיה סינטטית ובלוקצ'יין.3

קיימים  כיום  וכבר  רבים,  תחומים  על  רוחבית  השפעה  להשפיע  צפויה  המלאכותי  הבינה 
שנערך  במחקר  לדוגמה,  כך,  העבודה.  שוק  על  להשפעתה  הנוגעים  מחקרים  מעט  לא 
בבריטניה נמצא, כי ענפי תעסוקה בהם קיים סיכון גבוה במיוחד לתחלופה על ידי אוטומציה 
ייצור, אדמיניסטרציה, תחבורה, שירותים ציבוריים ובריאות.4 כבר כיום, עיבוד  הם מסחר, 
נתונים באמצעות בינה מלאכותית מיושם בתחומים שונים כגון סיוע באבחון רפואי, הוראה, 
מחשב(.  במשחקי  סביבות  )הפעלת  הפנאי  בתחום  ואף  בבורסה,  ומסחר  פיננסי  ניהול 
התקדמות בתחום הבינה המלאכותית ושילובה עם Data Big יאפשרו פיתוח אלגוריתמים 
חכמים, המסוגלים לבצע פעולות הדורשות מיומנות גבוהה. משמעות הדבר היא, שיישומי 

World Economic Forum, (2020). The Future of Jobs Report, October 2020.  2

 Barreneche, A., et. al., (2016). An OECD Horizon Scan of Megatrends and Technology Trends in the   3
Context of Future Research Policy, Danish Agency for Science, Technology and Innovation.

4  סופר, טל. עתיד שוק התעסוקה – מגמות חברתיות וטכנולוגיות – ישראל 2048, 2019.
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צוותי  יחליפו  ואף  ותמיכה ללקוחות,  נותני שירות  יוכלו להחליף לחלוטין  בינה מלאכותית 
חינוך על ידי כך שיאפשרו מתן שיעורים פרטניים, בדיקת עבודות, מתן משוב, תרגול ועוד. 
בהמשך, תוכנות מורכבות יוכלו להחליף גם מנתחי Data Big, יועצים משפטיים, עורכי דין, 
יועצים פיננסיים ועובדים בבורסה, כתבים, עובדים בתחום הרפואה ובעלי מקצועות דומים 
נוספים. עם זאת, בינה מלאכותית לא תחליף בקלות עבודות הדורשות חדשנות, יצירתיות, 
עיצוב, ניהול או תכונות "אנושיות" וחברתיות דומות, אלא תספק תמיכה לעובדים בעבודות 
יותר  רב  זמן  יהיה  לעובדים  כך,  שגרתיות.  מטלות  בביצוע  מהצורך  אותם  ותשחרר  אלו 
ללמידת מיומנויות נוספות והתוצאה תהיה כוח עבודה בעל מיומנות גבוהה ויתר-מיומנות. 
אולם מתי ישיגו יכולותיה של הבינה המלאכותית את היכולות האנושיות? קבוצת חוקרים 
היכולות  את  ישיגו  המלאכותית  הבינה  יכולות  כי  טוענת,  בנושא  מקיף  חיזוי  ביצעה  אשר 
האנושיות בתחום תרגום שפות כבר בשנת 2024, בתחום נהיגת משאיות ב-2027, בתחום 
הניתוחים  ובתחום  ב–2049  מכר  רבי  כתיבת  ב-2031, בתחום  במסחר קמעונאי  העבודה 

הכירורגיים בשנת 5.2053

מגמה נוספת ההולכת ומתעצמת בשנים האחרונות היא מגמת ההתלכדות של תחומי מדע 
שונים והטכנולוגיות הקשורות אליהם. כך, לדוגמה, בענף הביואינפורמטיקה ישנם שילובים 
ניתן לראות גם שילובים של  של מתמטיקה, מחשבים ומדעי החיים. בתחום מדעי החיים 
המשלב  המוח,  חקר  תחום  מתווסף  לאלה   .)IT( מידע  וטכנולוגיות  ננוטכנולוגיה  ביולוגיה, 
בין תחומי ידע מגוונים כגון מדעי המחשב, ביולוגיה, פסיכולוגיה ורפואה. גם בתחומים כמו 
קיימות, הנדסה, סביבה ואנרגיה קיימים שילובים אינטר-דיסציפלינאריים. רשימת התחומים 
הללו הולכת ומתרחבת במהירות, ומשמעותה של מגמה זו משתרעת מעבר לחשיבה בין-
על תופעה  ורב תחומית  רב ממדית  מוכרת בעבר: הסתכלות  מזו שהיתה  תחומית שונה 
גמישות  בעיות,  פתרון  בצוות,  עבודה  יכולת  גם  כמו  מתאימות,  מיומנויות  רכישת  מחייבת 
עם  ההתמודדות  הינה  זה  בתחום  המאתגרות  ההתמודדויות  אחת  ויצירתיות.  מחשבתית 
הצורך בפיתוח שפה משותפת, המובנת ומוכרת לכל המומחים בתחומים העוסקים בחקר 
התופעה או הפיתוח. מגמה זו מתחזקת לאור שיתופי הפעולה המתהדקים בין התעשייה, 
תחומים  בין  חדשני  לשילוב  פורה  כר  המהווים  פעולה  שיתופי  והאקדמיה,  המחקר  מכוני 

שונים. 

ממדענים,  יורכב  אשר  גבוהה,  מיומנות  בעל  עבודה  כח  תדרוש  הטכנולוגיות  התלכדות 
מחשוב  פסיכולוגיה,  רפואה,  הנדסה,  ביולוגיה,   - שונים  מתחומים  ומומחים  מהנדסים 
ועוד – אנשי מקצוע שיש להם ידע נרחב גם מחוץ לתחום מומחיותם. אלה יתרמו למחקר 
ויוכלו להתמודד עם קצב שינויים ותגליות גדול ועם הידע  ולקידום הטכנולוגיות החדשות 
הרב המתקבל. כמו כן, יהיה צורך במומחים אשר ידעו להמיר את התגליות ואת הפיתוחים 

 Grace, K., et. al., “When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts”,   5
arXiv:1705.08807, 2017.
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התחומים  בכל  מספיק  ידע  תדרוש  הניהול  עמדת  לכך,  נוסף  ישימים.  עסקיים  לרעיונות 
הקשורים, כדי שמנהלים יוכלו להעריך את הפוטנציאל הגלום ברעיון או בפיתוח טכנולוגי 
חדש. הקניית מיומנויות אלו, כמו גם חינוך לחדשנות, יצטרכו להתחיל מוקדם ככל האפשר 
תעשיית  תתפתח  החדשים  הפיתוחים  סביב  כי  צופים,  מומחים  ספר.  בית  בגילאי  כבר   -
שיווק, הגנה על פטנטים, הכשרת עובדים והדרכת לקוחות לשימוש בטכנולוגיות החדשות. 
הצגת הטכנולוגיה לקהל הרחב תדרוש העסקתם של מומחים בתקשורת המידע.6 כמו כן, 
יגבירו את הדרישה להגנות סייבר  פי דוח הפורום הכלכלי העולמי, התפתחויות אלה  על 

ולביטחון מידע.7

גם טכנולוגיות המציאות המדומה )VR( והמציאות הרבודה )AR(, הנמצאות עדיין בחיתוליהן, 
צפויות להשפיע באופן דרמטי על שוק התעסוקה. טכנולוגיות אלה צפויות לאפשר קיום 
יותר  “מלאה”  וחווית תקשורת  כיום  לנו  יותר מהמוכר  וירטואליות באופן מתקדם  פגישות 
נוכח  רבים  עובדים  כיום  שחווים  ורגשיים  תקשורתיים  פערים  על  גישור  תוך  לעובדים, 
האינטראקציה הווירטואלית. הטמעה של טכנולוגיות אלה תיצור חוויות מפגש וירטואליות, 
אשר ירגישו כמו מפגש אמיתי לחלוטין בין העובדים, ובכך תתרום לעלייה בפרודוקטיביות 
שלהם.8 על פי תחזיות של פייסבוק, עד שנת 2030 נוכל להיכנס לסביבות דיגיטליות, אשר 
נראות אמיתיות לחלוטין לכל חמשת החושים בו זמנית.9 לפיכך, טכנולוגיות אלה נושאות 
פוטנציאל לשנות את גישתם של מעסיקים ועובדים אל סביבת העבודה ולאפשר לעובדים 
בעבודה שאינה פיזית לעבוד באופן יעיל מכל מקום בעולם. זאת מבלי לחוות תופעות בלתי 
הפרעות,  חברתית,  אינטראקציה  היעדר  בדידות,  כגון  מהבית  עבודה  המאפיינות  רצויות 
ניתוקים וכדומה. המציאות המדומה תוכל לסייע לעובד להרגיש שהוא נמצא בתוך המשרד 

עם העמיתים שלו.10

עובדים.  של  וההכשרה  המיון  תהליך  על  מאד  להשפיע  צפויות  אלה  טכנולוגיות  בנוסף, 
יותר  ויעילות  מהירות  הכשרות  תאפשר   VR-ה שטכנולוגית  כך,  על  מצביעים  מחקרים 
בין  השוואה  למשל,  כך,  והניהול.  המנהיגות  בתחום  מיומנויות  בפיתוח  ותסייע  לעובדים 
כי  הראתה,  מסורתיות  הכשרות  שעברו  עובדים  לבין   VR באמצעות  שהוכשרו  עובדים 
העובדים שהוכשרו בעזרת הטכנולוגיות החדישות רכשו את הכלים באופן מהיר פי ארבעה, 
הביעו ביטחון רב יותר ביישום הכישורים החדשים, חשו חיבור רגשי חזק יותר למשימה והיו 

סופר, טל. טכנולוגיות העתיד והשלכותיהן על מיומנויות המאה ה-21. בתוך: בק, ש., סופר, ט., קופרמינץ, ח., וולף,   6
 ORT  .)44-11 )עמ’  ואחת  העשרים  במאה  ופדגוגיות  כישורים  טכנולוגיות,  בחינוך  חדשות  מגמות  ע.,  גיבורי,  א., 

World קדימה מדע, 2017.
World Economic Forum, (2020). The Future of Jobs Report, October 2020.  7

אנאנד, קראנדיפ. חמש מגמות שישנו את צורת העבודה ב–2021 ולאחריה. מאקו, 17.12.2020.  8
 https://www.mako.co.il/study-career-career/articles/Article-e2d834917b07671027.htm  

 Facebook, AR/VR: New dimensions of connection. June 2021.  9

 Benham, Russ. HR Expert Glimpses the Future of Work. Dell Technologies, 24.11.2020. https://www.  10
 delltechnologies.com/en-us/perspectives/hr-expert-glimpses-the-future-of-work/

https://www.mako.co.il/study-career-career/articles/Article-e2d834917b07671027.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/hr-expert-glimpses-the-future-of-work/
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/hr-expert-glimpses-the-future-of-work/
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ממוקדים יותר פי ארבעה. 11

כבר כיום, יותר ויותר עסקים מאמצים את המציאות הרבודה לשיפור חוויית הצרכן ולמשיכת 
טייט  וגלריית  בצרפת  ורסאי  ארמון  כמו  העולם,  ברחבי  תרבות  מוסדות  חדשים.  קהלים 
בבריטניה כבר משתמשים בפלטפורמה כדי לשדרג את תצוגתן של יצירות אמנות, מוצגי 
מדע ותכני תרבות.12 מותגים ברחבי העולם, כגון איקאה, וולמארט ואחרים, מציעים פיצ’רים 
יאפשרו  אלה  שטכנולוגיות  הוא  הצפי  המקוונות.13  בקניות  המסייעים  רבודה  מציאות  של 
יותר שיתופי פעולה בין תאגידי ענק, אשר יובילו להשקעות גדולות בחדשנות סביב יצירת 

תוכן, צריכת תוכן, גיימינג, בידור, עבודה, שירותים ותמיכה.14

קצב הגידול של השימוש בטכנולוגיות אלה הינו מהיר ביותר: לפי מחקר שנערך ב-2021, עד 
לשנת 2030, כ-2.3 מיליון משרות ברחבי ארצות הברית יעשו שימוש בטכנולוגיות המציאות 
המדומה והמציאות הרבודה. זאת בהשוואה ל–80,000 משרות שעשו שימוש בטכנולוגיות 

אלה במהלך שנת 15.2019 

אנאנד, קראנדיפ. חמש מגמות שישנו את צורת העבודה ב–2021 ולאחריה. מאקו, 17.12.2020.  11
 https://www.mako.co.il/study-career-career/articles/Article-e2d834917b07671027.htm

אנאנד, קראנדיפ. חמש מגמות שישנו את צורת העבודה ב–2021 ולאחריה. מאקו, 17.12.2020.  12
 https://www.mako.co.il/study-career-career/articles/Article-e2d834917b07671027.htm

.Paine James, 10 brands already leveraging the power of augmented reality  13
 https://www.inc.com/james-paine/10-brands-already-leveraging-power-of-augmented-reality.html

ליברמן, שלומי. עתיד התעסוקה בבינה המלאכותית ובמציאות המדומה. כלכליסט, 23.4.18.  14
 https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3736550,00.html

Alsop Thomas, Number of jobs enhanced by AR/VR in the U.S. 2019-2030. Statista.com.  15
  https://www.statista.com/statistics/1211664/number-of-jobs-enhanced-by-ar-and-vr-united-states/

https://www.mako.co.il/study-career-career/articles/Article-e2d834917b07671027.htm
https://www.mako.co.il/study-career-career/articles/Article-e2d834917b07671027.htm
https://www.inc.com/james-paine/10-brands-already-leveraging-power-of-augmented-reality.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3736550,00.html
https://www.statista.com/statistics/1211664/number-of-jobs-enhanced-by-ar-and-vr-united-states/
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השלכות המהפיכה התעשייתית הרביעית על 
שוק התעסוקה 

לאור כל זאת נראה, כי אנו נמצאים היום בפתחה של המהפכה התעשייתית הרביעית.16 
מהפכה זו נבנית על כתפיה של המהפיכה התעשייתית השלישית - המהפכה הדיגיטלית 
המתרחשת מאז אמצע המאה הקודמת, והיא מאופיינת בשילוב של טכנולוגיות המטשטשות 

את הקווים בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי והביולוגי. 

יש לזכור, כי היתרונות הגלומים בהאצת האוטומציה מבטיחים גידול בפיריון, יעילות, בטיחות 
ונוחות. אולם לצידם עשויים להופיע גם אתגרים לא מבוטלים, אשר יבואו לידי ביטוי בצמצום 
משמעותי של כוח העבודה. מדוח מחקר של חברת מקינזי עולה, כי ב-60% מכלל המקצועות 
30% מהפעילויות. משמעות הדבר היא, שמרבית  קיים סיכוי סביר לאוטומציה של לפחות 
מכאן,  טכנולוגיה.  עתירת  בסביבה  לעבוד  יצטרכו  אנשים  ויותר  ישתנו  סביבנו  המקצועות 
ירוויחו ממצב זה, בעוד עובדים חסרי  כי עובדים מיומנים המנוסים בעבודה עם טכנולוגיה 

מיומנויות מתאימות עשויים לאבד את מקום עבודתם או לחוות מצב של ירידה בשכר.17

אובדן מקומות עבודה, שינוי באופיין של משרות 
קיימות ויצירת מקומות עבודה חדשים

שינויים והיעלמות של משרות בעקבות תהליכי אוטומציה מעמידים בסיכון גבוה כמחצית 
מהמשרות הקיימות כיום בשוק. על פי דוח מקינזי משנת 2018, 75-375 מיליון איש יאלצו 
להיערך  יצטרכו  מסורתיות  תעשיות  על  המבוססות  ערים   .2030 שנת  עד  מקצוע  לשנות 
לכך, שמפעלי התעשיה שלהן לא יעסיקו עוד כמויות גדולות של עובדים בעתיד. כ-50% 
כגון  מסוימים,  מגזרים  אוטומציה.  של  תהליך  לעבור  צפויות  בעולם  הנוכחיות  מהמשרות 
לאוטומציה.  במיוחד  רגישים  וחקלאות,  בריאות  פיננסים,  לקוחות,  שירות  ייצור,  תחבורה, 
אולם החדשות הטובות הן, שבמקביל להעלמות משרות מסורתיות, ייווצר צורך במשרות 

חדשות.18

המהפכה התעשייתית הראשונה עשתה שימוש במים ובכוח הקיטור כדי למכן את הייצור. המהפיכה התעשייתית   16
השנייה רתמה את החשמל כדי להגיע לייצור המוני. המהפיכה התעשייתית השלישית השתמשה באלקטרוניקה 

ובטכנולוגיית מידע כדי להביא לאוטומציה של הייצור. 

  Manyika, J., Chui, M., Madgavkar, A., & Lund, S. (2016, December updated February 2017).  17
 Technology, jobs, and the future of work. McKinsey Global Institute Technology Briefing note prepared

for the fortune Vatican Forum.
 McKinsey and Company, The Future of Work, available at:  18

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work  

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work
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במחקר שנערך באוניברסיטת בוסטון נבחן הקשר בין אוטומציה ממוחשבת לבין תעסוקה 
החל משנת 1980, במטרה לבחון האם קיים קשר בין שימוש במחשבים במקומות עבודה 
לבין אובדן משרות ואי שוויון בשכר. הממצאים מלמדים, כי הביקוש למשלחי יד בהם נעשה 
מדובר  כאשר  גם  נכון  נמצא  הדבר  יותר.  רבה  במהירות  גדל  דווקא  במחשבים  שימוש 
במקצועות המאופיינים בפעילות רוטינה ובשכר ממוצע. כמו כן מראה המחקר, כי כניסתם 
של מחשבים לא בהכרח תביא לאובדן של מקצועות, אלא תוביל לשינוי באופיים ו/או ליצירת 
מקצועות חלופיים. אלה, בתורם, יובילו לשינוי בשוק התעסוקה וידרשו מיומנויות חדשות.19 

לפיכך, בעוד הטכנולוגיה מחליפה חלק מהעבודות, היא יוצרת עבודות חדשות בתעשיות 
בשלושת  בארה"ב  שנוצרו  החדשים  מהתפקידים  שליש  לדמיין.  אפילו  מתקשים  שרובנו 
ייצור   ,IT פיתוח  זה  ובכלל  כן,  לפני  בקושי  התקיימו  או  התקיימו  לא  האחרונים  העשורים 
חומרה ופיתוח אפליקציות. הצפי הוא, כי בעתיד תתפתח קטגוריה חדשה המבוססת על 
פחות  לעובדים  גם  גישה  יאפשרו  חכמה  טכנולוגיה  מוטמעת  שבהן  מכונות  כאשר  ידע, 

מיומנים, בעלי הכשרה מועטה.20

על פי תחזיות של דוח הפורום הכלכלי העולמי, עד שנת 2025 צפוי שינוי משמעותי בתמהיל 
ייעלמו בשל העברת תפקידים מבני אדם  המשרות. הדוח מעריך, כי כ-85 מיליון משרות 
שיתאים  באופן  להיווצר  עשויים  חדשים  תפקידים  מיליון  כ-97  זאת,  לצד  אולם  למכונות, 
יותר לחלוקת העבודה בין בני אדם, מכונות ואלגוריתמים. במילים אחרות, צפוי גידול במגוון 
המשרות שיוצעו, אך הן יהיו אחרות מהמשרות המצויות בשוק כיום.21 על פי התחזיות, גם 
התעשיות,  בכל  כמעט  הנדרש.  המיומנויות  במערך  שינוי  יתרחש  ייעלמו  שלא  במשרות 
שינוי  לדוגמה,  כך,  המיומנויות.  מערכי  של  החיים  אורך  את  תקצר  הטכנולוגיה  השפעת 
טכנולוגי כמו התפתחות תחום הרובוטיקה לא יחליף לחלוטין את המקצועות בקטגוריות 
השונות, אך סביר להניח שיחליף משימות מסוימות שקודם לכן היו חלק מהתפקיד באותה 
ויוביל לשינוי מהיר בסט מיומנויות  משרה. כך, העובד יתפנה להתמקד במשימות חדשות 

הליבה של אותו מקצוע.22

מקצועות הדורשים הבנה של פרקטיקות אנושיות, כמו גם מקצועות הדורשים פיתוח של 
רעיונות ותוצרים חדשניים, הם האחרונים מבחינת הסבירות לעבור מחשוב. על כן מסיקים, 
כי מקצועות ניהול, מקצועות פיננסיים, חינוך ובריאות, כמו גם אומנות ומדיה, נמצאים בסיכון 

  Bessen, J. E. (2016). How computer automation affects occupations: Technology, jobs, and skills, Boston  19
University School of Law & Economics, Working Paper No. 15-49.

  Manyika, J., Chui, M., Madgavkar, A., & Lund, S. (2016, December updated February 2017).  20
 Technology, jobs, and the future of work. McKinsey Global Institute Technology Briefing note prepared

for the fortune Vatican Forum.
 World Economic Forum, )2020). The Future of Jobs Report, October 2020.  21

  World Economic Forum. (2016). The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the  22
fourth industrial revolution.
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קיימת  כי  אם  יצירתיות,  של  גדולה  מידה  דורשים  והמדעים  ההנדסה  מקצועות  גם  נמוך. 
אפשרות שבטווח הארוך מחשבים יחליפו לחלוטין את העובדים בהם.

בתחזית שפרסם משרד העבודה האמריקאי באוקטובר 2017 נכתב, כי המגזרים הצפויים 
2026-2016 הם שירותי בריאות, שרותי טיפול  לגדול במהירות הגבוהה ביותר בין השנים 
אישי ומקצועות טכניים. גם תפקידים הקשורים בשירותים חברתיים וקהילתיים, מחשבים 

ומתמטיקה צפויים לזכות לצמיחה בשיעור גבוה מן הממוצע.23

שנערך  בסקר  להתגבר בשנים הבאות.  צפוי  למיומנויות עדכניות  זאת, הביקוש  כל  לאור 
בשנת 2012 בקרב מעסיקים בצפון אמריקה אשר נשאלו על מיומנויות העתיד, נמצא כי סט 
המיומנויות אותן העריכו מעסיקים בעת גיוס עובדים כלל מיומנויות תקשורת, גישה חיובית, 
בין  קשרים  יצירת  והערכתו,  מידע  איסוף  יכולת  בצוות,  עבודה  יכולת  לשינוי,  הסתגלות 
 OECD-פיסות מידע שונות ובניית תכנית פעולה.24 אישוש לממצא זה נמצא במחקר של ה
כגון  מורכבות  למיומנויות  וגובר  הולך  ביקוש  על  הצביע  אשר  יותר,  מאוחר  שנה  שנערך 
תקשורת, חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות. מגמה זו מתיישבת עם העולה מתוצאות הסקר 
של הפורום הכלכלי העולמי מאוקטובר 2020, לפיו הכישורים והמיומנות הנדרשים ביותר 
גם  כמו  בעיות,  ופתרון  ניתוח  ויכולות  ביקורתית  חשיבה  הם  מעסיקים  בראיית   2025 עד 
מיומנויות ניהול עצמי כגון למידה עצמית פעילה, חוסן, יכולת עמידה במצבי לחץ וגמישות. 
94% מהמעסיקים דיווחו שהם מצפים מהעובדים לרכוש מיומנויות חדשות לצורך תפקידם 
)מדובר בעלייה חדה מ-65% שענו תשובה דומה ב-2018(. בנוסף, חברות מעריכות, כי 40% 

מהעובדים יצטרכו לרכוש מיומנויות חדשות בהכשרות של עד 6 חודשים. 

ומתרחב בצרכי המעסיקים. לאור הנתונים העולים  מגמות אלה מצביעות על שינוי הולך 
 40% בתפקידיהם,  להישאר  אמורים  אשר  העובדים  עבור  כי  היא,  ההערכה  הסקר  מן 
ו-50% מכלל העובדים יזדקקו לתהליכי  ממיומנויות הליבה ישתנו בחמש השנים הבאות, 
שדרוג מקצועי כדי להמשיך להחזיק במשרותיהם.25 יש לציין, כי הצורך ברכישת מיומנויות 
אלו כרוך בעלות כספית של הכשרה, אשר עשויה ליצור פערים בין אלה היכולים להרשות 

לעצמם לשלם עבורה ואלה שאינם מסוגלים לכך, דבר שיוביל לאי שוויון בשכר.26

 BLS. (2017). Employment Projections and Occupational Outlook Handbook. Retrieved from: https://  23
www.bls.gov/news.release/pdf/ecopro.pdf

  Brooks, M., & Holmes, B. (2014). Equinox Blueprint Learning 2030. Retrieved from: 2015-02-03.  24
Retrieved from: http://www.wgsi.org/sites/wgsi-live.pi.local/files/Learning%202030%20Equinox%20

 Blueprint.pdf

 World Economic Forum, )2020). The Future of Jobs Report, October 2020.  25

  Bessen, J. E. (2016). How computer automation affects occupations: Technology, jobs, and skills,  26
Boston University School of Law & Economics, Working Paper No. 15-49.
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גמישות וניידות
על רקע השינוי הטכנולוגי, תדירות החלפת העיסוק גדלה ולכן מספר העבודות השונות בהן 
יעסוק הפרט עד גיל הפרישה צפוי לעלות. ההנחה היא, כי אדם יחליף קריירה תעסוקתית 
ארבע פעמים במהלך חייו התעסוקתיים. הרכב כח העבודה המשתנה והופך הטרוגני יותר 
)יותר זרים, יותר נשים, יותר קשישים, יותר אנשים עם מוגבלויות(, כמו גם הרצון לאיזון בין 
שעות הפנאי ושעות העבודה, יחזקו את המגמה הנוטה לעבר שוק עבודה יותר גמיש ופחות 
"שכר  "מישרה",  כמו  מושגים  כלפי  כיום  הקיימת  הגישה  את  לשנות  צפוי  הדבר  מסורתי. 
זו של חיפוש מקום עבודה גמיש מקבלת  וכדומה.27 מגמה  שעת עבודה", "שבוע עבודה" 
 92% ואשר  חייהם בעידן הדיגיטלי  גדלו מרבית  דור ה–Y, אשר  בני  חיזוק משמעותי מצד 
מהם מעמידים את גמישות מקום העבודה בראש סדר העדיפויות שלהם.28 נראה, כי יותר 
ויותר אנשים יועסקו במשרה חלקית, כעובדים זמניים, כעובדי קבלן או בחוזי עבודה "אד 
של  כוחו  חיזוק  היא  המקרים  ברוב  התוצאה  כזו,  במציאות  סוציאליים.  תנאים  ללא  הוק" 
המעסיק מול היחלשות כוחם של העובדים, בעיקר בעבודות הדורשות מיומנות נמוכה. על 
מנת להצליח למצוא עבודות ולהתקבל לפרויקטים זמניים, עובדים יצטרכו ללמוד מיומנויות 
רבות ככל האפשר, להפגין גמישות מחשבתית ולהוכיח יכולת לבצע מטלות רבות ושונות. 
זאת לצד כישורים לאיתור מקומות עבודה באמצעות רשתות מתמחות ובאמצעות שיכלול 
יכולותיהם באמנות הריאיון לקבלה לעבודה. התחזקות המעסיקים והמעבר לשוק תעסוקה 
המתאפיין בניידות גבוהה של עובדים בין מקומות עבודה ובין עיסוקים עלולים לגרום לחוסר 
יציבות תעסוקתית ולירידה בהכנסה הכוללת של משקי הבית. מגמה זו תורגש יותר בקרב 
המעבר  ובמרחב,  בזמן  העבודה  כח  של  הגדול  הפיזור  הנמוך.  הסוציו-אקונומי  המעמד 
המהיר בין פרוייקטים והשילוב בין עובדים מן החוץ לבין גרעין עובדים מן המניין יצריך גישות 
ניהול חדשות, אשר שמות דגש על התמקדות בכל עובד ועובדת ועל ניטור התקדמות יעיל 

)על בסיס תוצאות ולא על בסיס שעות(.29

סופר, טל. טכנולוגיות העתיד והשלכותיהן על מיומנויות המאה ה-21. בתוך: בק, ש., סופר, ט., קופרמינץ, ח., וולף,   27
 ORT  .)44-11 )עמ’  ואחת  העשרים  במאה  ופדגוגיות  כישורים  טכנולוגיות,  בחינוך  חדשות  מגמות  ע.,  גיבורי,  א., 

World קדימה מדע, 2017.
 Bimrose, J., Wilson, R., Barnes, S. A., Owen, D., Li, Y., Green, A., & Rustemeier, P. (2015) UK Commission  28

for Employment and Skills. Retrieved from: UK Commission for Employment and Skills.
סופר, טל. טכנולוגיות העתיד והשלכותיהן על מיומנויות המאה ה-21. בתוך: בק, ש., סופר, ט., קופרמינץ, ח., וולף,   29
 ORT  .)44-11 )עמ’  ואחת  העשרים  במאה  ופדגוגיות  כישורים  טכנולוגיות,  בחינוך  חדשות  מגמות  ע.,  גיבורי,  א., 

World קדימה מדע, 2017.
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מיקור חוץ
המידע  טכנולוגיות  והתפתחות  גלובליזציה  עם  בשילוב  גדלה,  תעסוקתית  אי-יציבות 
יגבירו את השימוש  ובזמן,  )ICT( אשר מאפשרות גמישות תעסוקתית במקום  והתקשורת 
זמניות  עבודות  ביצוע  לשם  המניין  מן  עובדים  גיוס  במקום   )Outsourcing( חוץ  במיקור 
ועבודות מבוססות פרוייקטים קצרים או מתמשכים. גיוס במיקור חוץ מאפשר למעסיקים 
להתמודד עם הדינמיות ההולכת וגדלה של עולם העסקים על ידי גיוס מהיר ולזמן קצוב 
של כח עבודה בעל הכישורים הדרושים ובסדר הגודל הדרוש לביצוע כל משימה.30 בסקר 
הם  כי  הצהירו,  שנסקרו  ומהעסקים  מהחברות   41% העולמי,  הכלכלי  הפורום  שערך 

מתכוונים להרחיב שימוש בקבלנים במטרה להקל על הדינמיות בהעסקת עובדים.31 

לכל אלה צפויות להיות השלכות מרחיקות לכת על מצבם של העובדים וזכויותיהם. דוח 
של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משנת 2017 קובע, כי ירידה משמעותית 
באחוז המועסקים בתעסוקה מסורתית צפויה להיות בעלת השלכות נרחבות על מדיניות 
התעסוקה והמדיניות הסוציאלית. זאת משום שנכון להיום, חלק ניכר מהחקיקה, מהזכויות 
ומההטבות הסוציאליות )כגון ימי חופשה ומחלה( מתבססות על ההנחה, כי הרוב הגדול של 

המועסקים עובדים כשכירים.32

התפתחות המעמד היצירתי
ה"מעמד היצירתי" מאגד בתוכו עובדים היוצרים חדשנות במגוון תחומים. עובדים אלה הם 
למעשה מנוע הצמיחה המניע את הכלכלה המודרנית. בין הענפים המוגדרים כיצירתיים 
נמצאים פירסום ושיווק, אדריכלות, תעשייה זעירה, עיצוב, תקשורת, הייטק, הוצאה לאור 
ותעשיות הבמה והמוזיקה. התפישה הרווחת כיום היא, כי על מנת להביא לפיתוח כלכלי 
בעיר או באזור מסוימים, יש ליצור ריכוז של כישרונות במקצועות הללו. זאת משום שעובדי 
המעמד היצירתי יוצרים מוצרים חדשניים בתחומים שונים, כגון טכנולוגיה, מדע, אומנות, 
היצירתיות  את  להחליף  עדיין  מסוגלות  אינן  המלאכותית  והבינה  האוטומציה  ועוד.  עיצוב 
האנושית. ניתן לראות, כי בארצות הברית המקצועות המשוייכים למעמד היצירתי נמצאים 
ו"צווארון  וייעור, שירותים  דייג  כגון חקלאות,  כלכלה מסורתיים  לענפי  בצמיחה בהשוואה 

כחול".33

סופר, טל. עתיד שוק התעסוקה – מגמות חברתיות וטכנולוגיות – ישראל 2048, 2019.  30

 World Economic Forum, )2020). The Future of Jobs Report, October 2020.  31

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שוק העבודה בישראל – תמונת מצב ופעילות זרוע העבודה,   32
ירושלים, 2019.

  Florida, R. (2004). The rise of the creative class and how it’s transforming work, leisure, community  33
and everyday life (Paperback Ed.). GEN, New York: Basic Books.
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מאפייני שוק העבודה בישראל – סקירה 
משווה

שיעור האבטלה
משבר  פרוץ  לפני  לעולם.  ביחס  מרשימים  נתונים  מספר  מציג  הישראלי  העבודה  שוק 
4% באוכלוסייה הכללית.34  נמוך במיוחד של  ישראל התגאתה בשיעור אבטלה  הקורונה, 

זאת ביחס לממוצע של 5.3% במדינות ה-OECD )איור 1(.
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איור 1  |  שיעור הבלתי מועסקים במדינות ה-OECD, נתוני 2018 35

אומת הסטארט-אפ
ישראל הינה בין המדינות המובילות בעולם בתחום ההייטק ומהווה שחקן משמעותי בשוק 
ההייטק העולמי. בניתוח שבוצע על ידי רשות החדשנות נמצא, כי בשנת 2019 התמקמה 
 Global Startup Ecosystem( העולמי  הסטארט-אפ  במדד  השישי  במקום  ישראל 
Ranking(, במקום העשירי במדד החדשנות העולמי )Global Innovation Index( ובמקום 
השישי במדד החדשנות של בלומברג )איור 2(. האקו-סיסטם הישראלי מתמחה בתחומים 

למרות זאת, בישראל קיימות קבוצות אוכלוסייה ברמת תעסוקה נמוכה. ראו פירוט בהמשך.   34

שירות התעסוקה הישראלי, דוח סיכום שנת 2019 – מגמות בשוק העבודה, ינואר 2020.  35
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 .ICT-כגון בינה מלאכותית, טכנולוגיה פיננסית, פודטק, סייבר, בריאות דיגיטלית, אגריטק ו
נכון לשנת 2019 הועסקו בענף ההייטק בישראל כ-321 אלף עובדים, המהווים 9.2% מכלל 

המועסקים במשק.36 

איור 2  |  ישראל במדדי החדשנות הבין לאומיים 37

הדוח  נתוני  פי  על  בתחום.  האטה  על  המצביעים  נתונים  נרשמים  לאחרונה  זאת,  למרות 
בחדות  יורד  החדשים  הסטארט-אפים  מספר   ,2021 מיוני  לחדשנות  הרשות  של  השנתי 
ניסיון  ללא  צעירים  עובדים  בנוסף,  מדשדשת.   SEED-ה סבבי  וכמות  האחרונות  בשנים 
מבחינה  גם  עולה.38  בתחום  המועסקים  של  הממוצע  וגילם  בהייטק,  להשתלב  מתקשים 
תדמיתית חלה נסיגה, כיוון שפחות אנשי עסקים בכירים בעולם מקשרים את ישראל עם 
ומובילאיי  ווייז  פוינט,  צ'ק  כמו  ענק  חברות  לשייך  יודע  מהם  גדול  לא  ואחוז  סטארט-אפ, 

לישראל.39 נתונים אלה עלולים להשפיע על צמיחת הענף בשנים הקרובות.

מדינה למופת, שוק התעסוקה – מצב קיים, תחזיות ותמונת עתיד רצויה, תנועת אור, אוקטובר 2020.  36

רשות החדשנות, 2019: חדשנות בישראל תמונת מצב, ירושלים: משרד הכלכלה והתעשייה, 2020.  37

https://innovationisrael.org. .2021 :38  רשות החדשנות, דוח רשות החדשנות לשנת 2021 – תמונת מצב. ירושלים
  il/magazine/5702

גויכמן, רפאלה. מחקר חדש חושף: ישראל היא סטראט-אפ ניישן בעיקר בעיני עצמה. דה-מרקר, 8.10.2020.   39
 https://www.themarker.com/technation/.premium-1.9219994

https://innovationisrael.org.il/magazine/5702
https://innovationisrael.org.il/magazine/5702
https://www.themarker.com/technation/.premium-1.9219994


25

שיעור האקדמאים בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה
שיעור בעלי ההשכלה הגבוהה בישראל גבוה ביחס למדינות ה-OECD, ושיעור המשתתפים 
במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל הינו מהגבוהים במדינות המפותחות. דוח שפירסם 
אירגון ה-OECD בספטמבר 2020 דירג את ישראל בין המקומות הראשונים בעולם בשיעור 
האזרחים בגילאי 25-64 אשר הינם בעלי השכלה על-תיכונית ואקדמית. שיעור האקדמאים 
 OECD-כאשר ממוצע מדינות ה ,OECD-בישראל עומד על 51%, מקום שלישי בין מדינות ה
3(. יש לציין, כי ישראל שומרת על מקום גבוה בטבלת הדירוג  39% בלבד )איור  עומד על 

מספר שנים ברציפות.

איטליה גרמניה צרפת ארה״ב ישראל לוקסנבורג ממוצע OECDקנדה

20

30

39 39

49
52

59

51

איור 3  |  שיעור האקדמאים בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה
בקרב גילאי 24-65 במדינות ה-OECD, נתוני 2020 40

חולשות
פיריון עבודה נמוך לצד ריבוי שעות עבודה - למרות האבטלה הנמוכה טרום עידן הקורונה, 

למרות אחוזי ההשכלה הגבוהים ולמרות המשק הנתפש בעולם כחדשני ומוביל, הרי ששוק 
העבודה בישראל מציג פיריון עבודה נמוך, ריבוי שעות עבודה ובעיה ביצירת התאמה בין 
ביקוש עבודה לבין היצע משרות. פיריון העבודה בישראל נמוך בכ-24% מהממוצע במדינות 

ה-OECD ובלמעלה מ-40% מהממוצע בארה"ב )איור 4(.

https://did.li/uYlTY .13.3.2021 מתוך אתר הועדה לתיכנון ולתיקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, כניסה ב  40

https://did.li/uYlTY
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העובד הישראלי מחפה על הפיריון הנמוך לשעת עבודה בשעות עבודה מרובות: ממוצע 
שעות  ל-6.36  בהשוואה  שבועיות,  שעות   7.4 על  עומד  בישראל  לעובד  העבודה  שעות 
פנאי  של  מועט  היקף  משמעו  עבודה  שעות  ריבוי   .OECD-ה במדינות  בממוצע  שבועיות 

וירידה באיכות החיים.41
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ישראל

$62.9

$55.1

$46.7

$35.1

$53.4

$44.8

$33.2

איור 4 | פיריון העבודה בישראל )תוצר לשעת עבודה( ביחס למדינות אחרות 42

קיומן  הוא  ישראל  נוסף של  - אתגר משמעותי  נמוכה  אוכלוסייה ברמת תעסוקה  קבוצות 

של קבוצות אוכלוסייה ברמת תעסוקה נמוכה. לפי נתוני הועדה לקידום תחום התעסוקה 
לקראת שנת 2030 שהתפרסמו באוגוסט 2020, רק 50.2% מהגברים החרדים היו מועסקים 
בשנת 2018, רבים מהם במשרות חלקיות. כמו כן, רק 38.2% מקרב הנשים הערביות היו 
ישראל  ילדי  של  ההשגים  נתוני  את  אלה  לנתונים  כשמצרפים  שנה.43  באותה  מועסקות 
מהתלמידים   22%  ,2020 בשנת  מדאיגה:  עתיד  תמונת  מתקבלת  לאומית,  בין  בהשוואה 
שתי  לפיכך,  החרדי.  לציבור  השתייכו  מהם  ו-21%  ערבית  דוברי  היו  בישראל  א'  בכיתות 
קבוצות אלה מהוות לבדן 43% מכלל הילדים בכיתה א'. דוח של מוסד שורש משנת 2021, 
אשר ערך ניתוח מקיף בנוגע לידע של ילדי ישראל בתחומי יסוד, מציין כי מרבית החרדים 
מדעים  מתמטיקה,  קרי   ,OCED-ה במדדי  יסוד  כתחום  המוגדר  החומר  את  לומדים  אינם 
וקריאה, ואינם מסוגלים כלל להשתתף במבחנים בין לאומיים. בנוסף, רמת הידע הממוצע 
בתחומי יסוד של ילדים ישראלים דוברי ערבית נמצאת מתחת לכל מדינות העולם המפותח, 
והיא נמוכה אף יותר משל ילדי 9 מתוך 10 המדינות המוסלמיות שהשתתפו במבחן פיזה 

מדינה למופת, שוק התעסוקה – מצב קיים, תחזיות ותמונת עתיד רצויה, תנועת אור, אוקטובר 2020.  41

הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030: דוח מסכם. ירושלים, אוגוסט 2020.    42

הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030: דוח מסכם. ירושלים, אוגוסט 2020.  43
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שלישי,  עולם  של  ברמה  חינוך  מקבלים  ישראל  מילדי  כמחצית  כי  קובע,  הדוח  האחרון. 
ביותר.  הגדולה  במהירות  הגדלות  האוכלוסייה  לקבוצות  להשתייך  נוטים  אלה  ילדים  וכי 
ואינם  ליבה  לימודי  לומדים  אינם  מרביתם  אשר  באוכלוסייה,  החרדים  שיעור  למשל,  כך, 
הכפלת  של  בקצב  גדל  וגלובלי,  תחרותי  במשק  לעבודה  הבסיסיים  הכלים  את  מקבלים 
בישראל  והתעסוקה  החינוך  תמונת  את  הופכת  הדוח,  קובע  זו,  עובדה  דור.  בכל  חלקם 
לפצצה מתקתקת. זאת משום שילדים עם השכלה של עולם שלישי לא יוכלו לתחזק משק 
של עולם ראשון, אשר בלעדיו לא יוכלו להתקיים מערכות בריאות, רווחה ובטחון של עולם 

ראשון.44 

רשת ביטחון צרה, רמת גמישות משתנה - בהשוואה עולמית, שוק העבודה בישראל מאופיין 

ברמה נמוכה יחסית של רשת ביטחון סוציאלי, קרי יכולתו של הפרט להתקיים בכבוד גם 
היינו  הגמישות,  לרמת  באשר  משפחתו.  ואת  עצמו  את  לפרנס  היכולת  אובדן  של  במצב 
מידת המורכבות והקושי לפטר עובדים, קיימת דואליות: המגזר הציבורי וחלקים מהמגזר 
בפני  יותר  מוגנים  עובדים  שמשמעותה  יחסית,  נמוכה  גמישות  ברמת  מאופיינים  העסקי 
פיטורין )בין היתר באמצעות מנגנונים של קביעות(. זאת בעוד רוב המגזר העסקי מאופיין 
ברמת גמישות גבוהה יחסית.45 ייתכן, כי הקשיחות היחסית במגזר הציבורי הביאה לשימוש 

גובר במסגרות העסקה גמישות יותר כגון עובדי קבלן, הסכמי עבודה דור ב' ודור ג'.46 

שיעור העובדים המאוגדים - מאז תחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת נחלשה מערכת 

המיקוח של העובדים, אשר נשענה על רמה גבוהה של חברות באיגודים מקצועיים. כיום, 
הציבורי.  במגזר  למעט  יותר,  מבוזרות  למעסיקים  העובדים  בין  ומתן  המשא  מערכות 
שיעור העובדים שאינם מאוגדים ואינם נכללים במסגרת הסכמים קיבוציים גדל בעשורים 
כ-25%  רק  מאוגדים  בישראל  זו(.  במגמה  שינוי  חל  האחרונות  בשנים  כי  )אם  האחרונים 
מהעובדים, מה שמפחית את יכולת המיקוח של מגזרים גדולים )איור 5(. יש לציין, כי על אף 
קיומם של חוקי עבודה, הרי שרמת אכיפתם בישראל הינה רופפת וכתוצאה מכך נפגעים 

בעיקר העובדים שאינם מאוגדים ושאינם מוגנים על ידי הסכמי עבודה קיבוציים.47

בן דוד, דן. מדריך שורש 2021 – מערכת החינוך של ישראל: תמונת מצב. מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי,   44
.2021

  OECD, Reviews of Labour Market and Social Policies - Israel, Chapter 2: Reforming labour market  45
institutions, 2010.

הסכמי עבודה שחלים על עובדים חדשים, אך לא על עובדים ותיקים בעלי תנאי עבודה קשיחים יחסית )דור א’(.  46

שבע, נתן. אבטלה בקרב צעירים בעקבות משבר הקורונה, הכנסת – מרכז המידע והמחקר, יולי 2020.  47
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איור 5  |  שיעורי העובדים המאוגדים כאחוז מהשכירים בישראל
48 )2012( OECD-ובמדינות ה

מדיניות ממשלתית פעילה בשוק העבודה )ALMP )Active Labor Market Policy - רמת 

ההוצאה הפעילה של ממשלות בשוק העבודה הינה רמת ההשקעה הלאומית והציבורית 
הכשרות,  למימון  משמעותית  ממשלתית  בהוצאה  מתבטאת  אשר  האנושי,  ההון  בפיתוח 

שונות  מקבוצות  עובדים  לשילוב  פעילים  ובמאמצים  עובדים  השמות  וביצוע  בתיכנון 

באוכלוסייה בתוך שוק התעסוקה. בהשוואה למדינות ה - OECD, המשק הישראלי מתאפיין 

ברמה נמוכה יחסית של מדיניות ממשלתית פעילה בשוק העבודה )איור 6(.

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המחלקה לפיקוח תקציבי, ניתוח מרכיבי מודל ה-Flexicurity בשוק העבודה   48
בדניה, בשבדיה ובפינלנד בהשוואה לישראל, 17.7.2014.
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איור 6  |  הוצאה ציבורית על מדיניות פעילה בשוק העבודה כאחוז מהתוצר, 2017 49

להכשרה  האגף  ידי  על  מנוהלות  בישראל  מקצועיות  הכשרות   - מקצועיות  הכשרות 

מקצועית השייך לזרוע התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. האגף 
מקיים הכשרות לאוכלוסיות מגוונות, לרבות מבוגרים וחיילים משוחררים. חלק מההכשרות 
ניתן במסגרת קורסים ייחודיים בתחומים שונים, המפותחים ומפוקחים על ידי האגף. חלק 
אחר ניתן במסגרת מקומות העבודה והכשרות אחרות מתקיימות באמצעות מתן שוברים 

)ואוצ'רים(, המאפשרים לימודים מקצועיים במסגרות חיצוניות שונות.50

מחקרים מראים, כי השקעה ציבורית בהכשרות מקצועיות מגדילה את פיריון העבודה בתעשייה. 

לפיכך, פיריון העבודה הנמוך בענפי התעשייה בישראל מעלה שאלה באשר ליעילות מערך 

ההכשרות הישראלי כיום. מערך זה סובל מבעיות מבניות, תכנוניות, בירוקרטיות ותקציביות, 

הנדרשים.  במקצועות  מיומנים  עובדים  של  מספק  מספר  להכשיר  ביכולתו  פוגעות  אשר 
התחומים העיקריים בהם לוקה המערך הישראלי בהשוואה בינלאומית הם סרבול יתר של 
המערכות, תקציבים נמוכים מדי, חוסר באפשרויות של אקרדיטציה ושל מעבר בין תחומי 
לימוד מקצועיים ואקדמיים ובעיקר - חוסר במעורבותם של מעסיקים ושותפים חברתיים 

.OECD. Stat, Labour Market Programmes עיבוד פורום קהלת לכלכלה לנתוני  49

https://www.gov.il/he/departments/ .2021 מתוך אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אפריל  50
Units//manpower-training-bureau

https://www.gov.il/he/departments/Units//manpower-training-bureau
https://www.gov.il/he/departments/Units//manpower-training-bureau
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אחרים בתהליך ההכשרה.51 חוסר המעורבות של מעסיקים בתהליך ההכשרה מוביל לאי-
הלימה בין תמהיל ההון האנושי לבין צרכי שוק העבודה בישראל. המשמעות בפועל היא, 
שהדברים הנלמדים במסגרת ההכשרות המקצועיות אינם בהכרח הדברים הנחוצים לשוק 
ואילו הדברים הנחוצים לשוק העבודה לאו דווקא נלמדים במסגרת ההכשרות.  העבודה, 
מכאן, שההשקעה במערך ההכשרות בישראל אינה יעילה. יש לציין, כי קיים קשר חזק בין 

שיעור אי-הלימה גבוה לבין פיריון עבודה נמוך.52

תעסוקת צעירים  
)ILO( מציין מאפיינים המייחדים את קבוצת הצעירים  דוח של ארגון העבודה הבין לאומי 
כניסה,  חסמי  ניסיון,  חוסר  נמוכה,  ברמה  מיומנויות  ובכללם  העולמי,  העבודה  שוק  בתוך 
שיעור עוני גבוה וחוסר יציבות בשוק העבודה.53 בישראל, לקבוצה זו ישנם מאפיינים ייחודיים 
נוספים כגון שירות צבאי, אשר דוחה את הכניסה לשוק העבודה לגיל מאוחר יותר מאשר 

במדינות אחרות.

 

2013201420152016201720182019גיל ומין
Total population                                                                               כל האוכלוסייה

63.764.264.164.164.063.963.5סך כולל

17-1511.612.111.612.111.710.99.6

24-1867.167.366.665.865.864.463.4

34-2580.982.181.680.980.680.780.8

44-3583.784.584.685.185.085.485.4

54-4580.280.781.481.982.983.183.0

64-5567.667.968.969.269.169.369.9

+6518.018.619.121.021.222.422.2

איור 7  |  אחוז המשתתפים בכוח העבודה לפי גיל 54

נציין, כי מסתמנת מגמה חיובית בתחום זה מאז שנת 2015.   51

רגב, איתן, ירדן קידר ונאור פורת. מערך ההכשרות המקצועיות בישראל – חסמים, כשלים ואתגרים בהשוואה   52
בינלאומית. המכון הישראלי לדמוקרטיה ועמותת צורים, 2020.

  ILO 2020, Global Employment Trends for Youth 2020 Youth exclusion from jobs and training on the rise,  53
March 9 2020.

הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2019. פירסום מספר 1815. ירושלים, מרץ 2021.  54

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737648/lang--en/index.htm
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מסקר כח האדם האחרון, אשר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך מעקב 
בכוח  השתתפו   2019 בשנת  כי  עולה,  בישראל  העבודה  בכוח  ההתפתחויות  אחר  שוטף 
 25-34 גילאי  יותר מ-80% מקרב  ומעט  העבודה הישראלי כשני שלישים מבני ה-18-24, 

)איור 7(.

על פי ניתוח של קבוצת גיאוקרטוגרפיה, עד שנת 2030 יהווה דור ה-Y )ילידי שנות השמונים 
מאופיינים   Z-ה ודור   Y-ה דור  בהכללה,  בישראל.55  העבודה  מכוח  כ-75%  והתשעים( 
במיצוי חוויות מהיר, שכיחות גבוהה של בעיות קשב וריכוז, תודעה צרכנית גבוהה, גמישות 
ואינדיבידואליזם. זמינות המידע והתקשורת הפכו אותם לעצמאיים, מודעים, גמישים ונכונים 
לבצע שינויים מהירים. למאפיינים אלה השפעה ניכרת על מבנה שוק התעסוקה העתידי ויש 
להביא זאת בחשבון בתיכנון אסטרטגיות תעסוקה עתידיות. המשמעות היא, כי מעסיקים 
גדולים המתבססים על עובדים ותיקים יתקשו בעתיד להחזיק בעובדים לאורך זמן. מפעלי 
ייצור הבנויים על מוצרי מדף אחידים ייאלצו להיות דינמיים יותר ולאפשר התאמה אישית 
דרמטית:  להיות  צפויה  למשרות  והביקוש  ההיצע  על  ההשפעה   56.Y-ה דור  בני  לדרישות 

החלפה תכופה של מקום עבודה ואף של מקצוע, וכן עבודה במספר מקצועות במקביל.57

דורשי  ביתר  מאשר  יותר  משמעותי  באופן  בצעירים  פגע  הקורונה  משבר  כי  לציין,  יש 
התעסוקה. על פי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בעקבות המשבר עלה משקלם של 
מצטרפים  אלה  נתונים  ל-47.6%.  מ-41.7%  העבודה  דורשי  בקרב   34 גיל  עד  הצעירים 
לשיעור חזרה לעבודה מחל"ת שהינו נמוך יותר בקרב צעירים.58 דורשי העבודה הצעירים 
הגיעו בחלקם הגדול מענפים ומתחומים שנסגרו כמעט לחלוטין בשל המגיפה, כגון מכירות, 
מסעדנות ואירועים, ורבים מהם מסווגים בקטגוריה של "כללי וללא ניסיון".59 אולם יש לזכור, 

כי התשתית לקידום תעסוקת צעירים בישראל היתה מוגבלת עוד טרם הקורונה. 

קבוצת גיאוקרטוגרפיה, תוכנית “עיר שווה” עכו. ניתוח מגמות עתידיות בעולם ופרופיל עירוני – סיכום שלב א’.   55
תל אביב, 2019.

סמקאי אסטרטגיה. תוכנית אסטרטגית כלכלית לפיתוח מנועי צמיחה בדימונה. אלקנה.  56

McKinsey and company, The future of Work, available at: https://www.mckinsey.com/featured-insights/  57
future-of-work

יחיאל, עופרי. הנרשמים החדשים בשירות התעסוקה במשבר הקורונה: השוואה בין קבוצות גיל והתמקדות   58
בקרב הצעירים, שירות התעסוקה הישראלי, יוני 2020.

אחדות, לאה. משבר הקורונה ושוק העבודה בישראל, ביטחון סוציאלי, 2020, עמ’ 110.  59
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קריטריונים לבחינת החלופות
כיום  משפיעים  לעיל  שתוארו  הגלובליים  והתהליכים  הטכנולוגיות  ההתפתחויות  מכלול 
וצפויים להשפיע ביתר שאת בעתיד על תחומי הידע, המיומנויות והכישורים אשר יידרשו מן 
האדם במאה ה-21 לצורך השתלבות בשוק העבודה. התפתחויות אלה צפויות להשפיע גם 
על אופיו של שוק העבודה, על צרכי המעסיקים ועל תקופות הזמן שצפויים העובדים לאייש 
משרות בתוכו. לפיכך, חלופות רלוונטיות לתנאי שוק כאלה יצטרכו להתייחס אל שלושה 

גורמים מרכזיים בתוך שוק התעסוקה: העובדים, המעסיקים והמדינה.

על החלופות לספק מענה לעובדים בתוך שוק עבודה דינמי, גמיש ומשתנה, שוק שבמסגרתו 
צפויים העובדים להחליף מקומות עבודה לא מעט פעמים במהלך חייהם המקצועיים ואף 
לפתח קריירות שונות. החלופות צריכות להתייחס גם למאפיינים ולצרכים הייחודיים של 
בני דור ה-Y ודור ה-Z, אשר צפויים להישאר תקופות זמן קצרות יותר במקומות עבודה בהם 
יועסקו מאשר הדורות שקדמו להם. בנוסף, על החלופות להתמודד עם ההרעה הצפויה 
במצבם של העובדים בשל הגידול הצפוי במיקור חוץ, אשר צפוי להשפיע גם הוא על משך 

זמן ההעסקה של העובדים ועל זכויותיהם הסוציאליות.

חלופות רלוונטיות צריכות גם לתת מענה לצרכים המשתנים של המעסיקים ולאפשר להם 
יתאים למשימות שיעמדו בפניהם. בשל השינויים הטכנולוגיים  אנושי, אשר  הון  אל  גישה 
המהירים, צפוי לגדול הביקוש לעובדים מיומנים בעלי יכולת עבודה לא שגרתית, המסוגלים 
הייצור  יכולת  זאת,  לצד  שונים.  מידע  תחומי  ולשלב  חייהם  אורך  לכל  ולהתעדכן  ללמוד 
והניתוח של המכונות צפויה להתרחב אף היא ולאפשר ביצוע עבודות הדורשות כיום אנשים 
בעלי מיומנות גבוהה. לפיכך, נראה כי בשנים האחרונות הולך ומתגבש קונצנזוס בין לאומי 
באשר לצורך בפיתוח מיומנויות ובהקניית כלים )יותר מאשר מידע(, אשר יספקו לעובדים 
ביטחון ויכולת להשתלב בשוק העתידי בתחומים שונים, ובכלל זה תחומים בהם הם חסרים 

את הידע ההתחלתי.60 

בהתאם לכך, חלופות המבקשות לתת מענה להשתנותו של שוק התעסוקה צריכות לכלול 
מרכיב של טיפול בנושא הכשרות העובדים. זאת על מנת להתאים את רמתם המקצועית 
אל הדרישות המקצועיות הצפויות להשתנות באופן תדיר, לאפשר להם ללמוד ולהתפתח 
בקצב השוק כך שיוכלו להשתלב בו ולאפשר ביטחון תעסוקתי לעובדים מחד, והון אנושי 
להתייחס  הרלוונטיות  החלופות  על  מאידך.  המעסיקים  של  לדרישותיהם  המתאים  מיומן 

לתפקידה של המדינה בהובלת מערך ההכשרות לנקודה זו.

  Brooks, M., & Holmes, B. (2014). Equinox Blueprint Learning 2030. Retrieved from: 2015-02-03.  60
Retrieved from: http://www.wgsi.org/sites/wgsi-live.pi.local/files/Learning%202030%20Equinox%20
Blueprint.pdf
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המלצות וכיווני פעולה
מודל  את  לאמץ  האפשרות  בחינת  על  להמליץ  מבקשים  אנו  לעיל,  האמור  לאור 
ה-Flexicurity, תוך התאמתו למאפיינים הייחודיים של המשק ושל שוק העבודה הישראלי. 

בנוסף, אנו מבקשים להמליץ על קידום ופיתוח של נושא ההכשרות המקצועיות בישראל.

FLEXICURITY | 1
ו”Security”. בהתאם, מודל   ”Flexibility“ “Flexicurity” מהווה הלחם של המילים  המונח 
ה-Flexicurity מייצג מדיניות כלכלית-תעסוקתית, המשלבת בין גמישות ותחרותיות במשק 
לבין ביטחון תעסוקתי עבור הפרט. המודל נועד לאפשר התמודדות עם התנודות והשינויים 
של  הכלכלי-חברתי  הביטחון  על  הגנה  תוך  העתידי,  התעסוקה  בשוק  הצפויים  המהירים 

העובדים מחד ושמירה על המצויינות במשק ועל האינטרסים של המעסיקים מאידך.

רשת ביטחון
חברתית נדיבה

גמישות בגיוס 
ובפיטורי עובדים

מדיניות פעילה
בשוק העבודה

)ALMP(

FLEXICURITY

Flexicurity  |  8 איור

את המונח Flexicurity, טבע בשנות התשעים ראש ממשלת דנמרק, פול נירופ ראסמוסן, 
מתוך תפישה לפיה גמישות ורשת ביטחון בשוק העבודה אינם בהכרח מושגים הסותרים 
זה את זה, ובמצבים מסויימים עשויים דווקא לסייע זה לזה. בהמשך אומץ המודל בהיקפים 
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שונים גם בנורבגיה, שבדיה ופינלנד, מדינות אשר כלכלתן מתאפיינת בפיריון גבוה ובאחוזי 
אבטלה נמוכים באופן יחסי. המודל כולל שלושה מרכיבים המשולבים זה בזה: 

רמת גמישות )Flexibility( גבוהה בשוק העבודה. גישת ה-Flexicurity מבקשת לאפשר 
ניעות מירבית של עובדים בין ענפי המשק השונים בהתאם לכוחות השוק, על מנת להגדיל 
טכנולוגיות  מכניסת  כתוצאה  הפיריון  עליית  בפני  חסמים  ולצמצם  במשק  היעילות  את 
את  להתאים  המעסיקים  של  יכולתם  את  למקסם  מבקש  המודל  כך,  לצורך  חדשות. 
משאב העבודה - קרי היקף המועסקים, גובה השכר, שעות העבודה או כישורי העובדים 
- אל הצרכים המשתנים של המשק. המודל מציע שוק עבודה גמיש, אשר במסגרתו ניתן 
להעסיק ולפטר עובדים בקלות רבה יחסית ובכך ליצור מצב בו כוח האדם העומד לרשות 

המעסיקים הוא אכן כוח האדם המתאים ביותר לתפקיד.

רמת גמישות גבוהה מאפשרת הקצאה יעילה של העובדים במשק. שוק עבודה גמיש עשוי 
להתאפיין ברמה גבוהה של תחרותיות ושל יעילות ובחסמי ניידות נמוכים. בנוסף, העובדה 
שניתן לפטר בקלות רבה יחסית גורמת לעובדים לשאוף להשתפר מבחינה מקצועית כל 
הזמן. לפיכך, אחד היתרונות החשובים של המודל הינו התפתחותה של תרבות המעודדת 
כי  יש לזכור  מצויינות מקצועית, דבר שמוביל כשלעצמו להגברת היעילות במשק. מנגד, 
ללא יישום המרכיבים האחרים של המודל )היינו רשת ביטחון רחבה ומדיניות פעילה בשוק 

העבודה(, הרי שרמת גמישות גבוהה עלולה להוביל לרמת אי-שיוויון גבוהה.61

של  זכויותיהם  על  לשמור  מבקש  המודל  לעובדים.  רחבה   )Security( ביטחון  רשת 
העובדים ולספק להם ביטחון תעסוקתי, כלכלי וחברתי. זאת לשם הגברת יכולת ההסתגלות 
של עובדים לשינויים במשק, אשר עלולים לפגוע ברווחתם בדרך של פיטורין או של פגיעה 
בשכר. לצורך כך, המודל פורס רשת ביטחון כלכלית נדיבה עבור אנשים שפוטרו ממקום 
יחסית לקבלת דמי אבטלה, דמי אבטלה  נוחים  עבודתם. רשת הביטחון כוללת תבחינים 
בין  קלה  מעבר  תקופת  לעובדים  המאפשרת  ארוכה,  זכאות  ותקופת  יחסי  באופן  גבוהים 

מקומות עבודה. 62

מודל  של  נוסף  משמעותי  מרכיב   .)ALMP( העבודה  בשוק  פעילה  ממשלתית  מדיניות 
גבוהה  וציבורית  לאומית  השקעה  הוא  הביטחון(  רשת  של  נוסף  )ונדבך   Flexicurity-ה
בטיפוח ובפיתוח ההון האנושי. זאת מתוך תפישה של הון זה כמניע את הכלכלה המקומית 

וכמשאב לתחרותיות בזירה הגלובלית. מרכיב המדיניות הפעילה מבוסס על ההבנה, כי שוק 

עבודה גמיש אשר אינו מספק ביטחון לעובדיו בדמות פיתוח מקצועי שלהם יתקשה לפתח 
יתרון תחרותי בר-קיימא. מכאן נובעת התפישה הרואה בגמישות ובביטחון גורמים הכרחיים 

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המחלקה לפיקוח תקציבי, ניתוח מרכיבי מודל ה-Flexicurity בשוק העבודה   61
בדניה, בשבדיה ובפינלנד בהשוואה לישראל, 17.7.2014.

62  שם.



35

ומשלימים בכלכלה הגלובלית ולא ניגודים מתנגשים.63

כגון  מדיניות פעילה בשוק העבודה מתבטאת בהוצאה ממשלתית רחבה למימון פעולות 
הכשרות מקצועיות ציבוריות, השמות עובדים, תוכניות ממשלתיות המסייעות למובטלים 
במציאת עבודה וכן שילוב עובדים מקבוצות שונות באוכלוסייה בשוק התעסוקה באמצעות 
ההכשרות  בתחום  שילובם.64  על  המקשים  חסמים  הסרת  ובאמצעות  עבודתם  סיבסוד 
המקצועיות מושם דגש על הכשרות יעילות ומתאימות לתנאי השוק עבור עובדים הנמצאים 
פעולה  שיתוף  תוך  מתבצעות  ההכשרות  הבא.  תפקידם  לקראת  ומתכוננים  עבודות  בין 
הדוק עם המעסיקים, כדי לוודא שהן אכן מעודכנות ומותאמות לצרכי השוק. הכשרות אלה 
מותאמות גם לצרכי העובדים. במסגרתן ניתן לשפר מיומנויות וידע בתחום התעסוקתי של 
העובד וכן לקבל הכשרה למקצוע חדש עבורו. לפיכך, הן נתפשות כהשקעה מניבה עבור 
העובדים, אשר יכולה להוביל אותם למציאת מקום עבודה מתאים ואף ריווחי יותר מהמקום 
הקודם בו עבדו. חשוב גם לציין, כי ההכשרות המקצועיות מהוות תנאי זכאות לקבלת דמי 

אבטלה. 

בנוסף, כחלק מתפישת ה-Flexicurity, ניתנת הכשרה מתמדת גם לאוכלוסיות מועסקות 
זוכים העובדים  )ובכלל זה עובדים מבוגרים(. במדיניות הסקנדינביות בהן מיושם המודל, 
והידע  הטכנולוגיה  בקדמת  אותם  המעמידים  קורסים  עבור  משמעותיים  לסבסודים 
בהתאם  למשנהו  אחד  עבודה  מתחום  לעבור  להם  מאפשרים  ואף  בתחומם,  המקצועי 

לדרישות השוק.65  

)ובעיקר היכולת לפטר עובדים( אינה  על פי התפישה העומדת בבסיס המודל, הגמישות 
העובדים.  של  בלעדי  אינטרס  אינה  הביטחון  שרשת  כפי  המעסיקים,  של  בלעדי  אינטרס 
יציבים  יחסי עבודה  יש להם אינטרס ביצירת  כי  ויותר מעסיקים מבינים,  יותר  כך, למשל, 
עם עובדיהם ובשימור עובדים מסורים ומוכשרים. מכאן, שלמושגים גמישות ורשת בטחון 
יש פוטנציאל של רווח עבור כל השחקנים בזירה, במקום אשר נתפש באופן מסורתי כבעל 

אינטרסים מנוגדים.66

להביא  שעלול  מה  למעסיקים,  גדולה  ניהולית  גמישות  מאפשר  המודל  אחרות,  במילים 
לפגיעה בזכויות הסוציאליות של העובדים. אולם כדי להימנע מכך, המדינה דואגת לאיזון 

 http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3733 .1.12.2010 ,Flexicurity-מכון ראות, גישת ה  63
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המקצועיות  יכולותיהם  לשיפור  פעולות  נקיטת  ידי  ועל  העובדים  של  טיפוחם  באמצעות 
ולשידרוג הידע וההשכלה שלהם, ותומכת בהם בנדיבות כאשר הם נמצאים בין עבודות. 

<< מרכיבי ה-Flexicurity בישראל בהשוואה למדינות בהן מיושם 
המודל

כאמור, שוק העבודה בישראל מאופיין בדואליות בכל הנוגע לרמת הגמישות שבו: המגזר 
הציבורי וחלקים מהמגזר העסקי מאופיינים ברמת גמישות נמוכה יחסית, בעוד רוב ענפי 
בנוסף,  עובדים.  לפטר  יחסית  קל  ובהם  גבוהה  גמישות  ברמת  מאופיינים  העסקי  המגזר 
נמוכה  וברמה  סוציאלי  ביטחון  רשת  של  יחסית  נמוכה  ברמה  מתאפיין  הישראלי  המשק 
של הוצאה ממשלתית פעילה בשוק העבודה. לעומת ישראל, במדינות הסקנדינביות בהן 
במקביל  אשר  התעסוקה,  בשוק  גבוהה  גמישות  למצוא  ניתן   Flexicurity-ה מודל  מיושם 
אליה מתקיימת רשת ביטחון כלכלית-חברתית נדיבה. בנוסף, קיימת השקעה ממשלתית 

רחבה ומתמדת ביוזמות פעילות בשוק העבודה, דבר התורם לצימצום פערים חברתיים.67

שונה  המודל  מיושם  בהן  במדינות  העבודה  שוק  התנהלות  תרבותית,  מבחינה  גם 
מההתנהלות בישראל. כך למשל, בישראל מאוגדים רק כ-25% מהעובדים, מה שמפחית 
אשר  ובפינלנד  בשוודיה  בדנמרק,  זאת,  לעומת  גדולים.  מגזרים  של  המיקוח  יכולת  את 
אימצו את מודל ה-Flexicurity, למעלה מ-70% מכוח האדם השכיר במדינה הם עובדים 
מאוגדים. אירגוני העובדים שותפים בתהליך ומשולבים במודל, ונציגי העובדים והמעסיקים 
רואים עצמם מחויבים לשיתוף פעולה ביניהם. הסכמים קיבוציים אשר נחתמים בשיתוף 
ובין אם לאו, והשביתות במהלך  בין אם הם מאוגדים  פעולה מיושמים על כלל העובדים, 

הסכם קיבוצי אינן חוקיות.68

ביצועים  מפגינים   Flexicurity-ה מודל  אומץ  בהן  הסקנדינביות  במדינות  המשקים 
ופיריון העבודה גבוהים, האבטלה  חברתיים־כלכליים טובים לאורך השנים. התוצר לנפש 
נמוכה ותחושת הביטחון בקרב העובדים גבוהה. בנוסף, רמת אי השוויון )הנמדדת במדד 
ג’יני( ותחולת העוני במדינות אלה הן מהנמוכות בעולם. בישראל, השכר הממוצע, משקל 
יחסית  נמוכים  עבודה  לשעת  והתוצר  במשק  הנמוך  הממוצע  השכר  מקבלי  העובדים 

למדינות אלה, בעוד פערי אי השוויון גבוהים ביחס אליהן.69

ישנם מחקרים התולים ביצועים כלכליים אלה במודל ה-Flexicurity. יחד עם זאת, קשה 
להצביע על מידת ההשפעה של המודל ועל השפעות יישומו במדינות עם מאפיינים אחרים. 

שם.  67

חירותי-סובר, טלי. המלכוד של העובד הישראלי: קל לפטר, קשה לחזור לעבודה. דה מרקר, 13.10.14.  68
 https://www.themarker.com/career/1.2457093
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כמו כן, קיימים משתנים רבים נוספים המשפיעים על הפיריון לעובד ועל אי השוויון, לרבות 
כי  לציין,  יש  דמוגרפיים.  וגורמים  תרבותיים  גורמים  לחינוך,  ההוצאה  התחרותיות,  רמת 
במדינות הסקנדינביות קיימת מדיניות של ריסון פיסקלי, קרי יחס חוב-תוצר נמוך יחסית, 
יחסית.  גבוהים  ציבוריים  תקציבים  הינה   Flexicurity-ה מודל  של  שמשמעותו  למרות 

במדינות אלו נטל המס הגבוה יחסית מממן הוצאות אלו ללא יצירת חוב ציבורי גבוה.70

<< דרכי פעולה והמלצות ליישום
יישום מודל ה-Flexicurity מחייב את רתימת כל השחקנים במשק להנעת המהלך, ובכלל 
יש לציין, כי גישת ה-Flexicurity אינה  זה המעסיקים, אירגוני העובדים והממשלה. אולם 
חייבת להתקיים רק ברמת המדינה, וכי היא ניתנת ליישום גם ברמת הענף המשקי. כנגזרת 
מכך, יישום הגישה בפועל נתון למידה של גמישות והוא עשוי להשתנות מענף לענף ומחברה 

לחברה בהתאם לאתגרים עימם הם מתמודדים, לצרכים ולהעדפות של השחקנים.71

לפיכך, ומכיוון שמדובר במהלך מורכב ברמה המשקית, אנו סבורים כי נכון יהיה לקיים פיילוט 

מקדים בנושא באופן מצומצם. לצורך כך, אנו ממליצים להתמקד תחילה בענפים מסויימים, 
תוך בחירה בענפים בהם הפיריון נמוך במיוחד. זאת על מנת לבדוק את השפעת המודל על 

הפיריון במהלך ביצוע הפיילוט. אנו צופים, שהשילוב בין מודל ה-Flexicurity לבין הכשרות 

יעילות המתאימות לצרכי השוק יביא לעלייה בפיריון.

לאור המוצג לעיל אנו סבורים, כי מודל ה-Flexicurity מסוגל לתת מענה לרבים מהאתגרים 
התעסוקה  שוק  את  לאפיין  הצפויים  המהירים  השינויים  ובכללם  זה,  במסמך  המוצגים 
המעסיקים  כזה,  בשוק  ישראל.  מדינת  צעירי  להתערות  יצטרכו  בתוכו  אשר  העתידי, 
יזדקקו לעובדים בעלי מיומנויות גבוהות אך גם משתנות ומתפתחות, ולכן צפויים להחליף 
ולהשתמש  חוץ  למיקור  עבודה  של  גדולים  חלקים  להעביר  שלהם,  העבודה  מכוח  חלק 
בשירותיהם של עובדי קבלן או של עובדים זמניים לצורך ביצוע פרוייקטים בעלי טווח קצר 
או בינוני. על מנת לאפשר למעסיקים להעסיק את ההון האנושי המתאים ביותר לצרכיהם, 
יחד עם  ופיטורי עובדים.  מודל ה-Flexicurity מציע שוק גמיש מאד בכל הנוגע להעסקה 

זאת, בשוק כזה, זכויותיהם הסוציאליות של העובדים צפויות להיפגע במידה ולא יינתן מענה 

ממשלתי לנושא. מודל ה-Flexicurity מאפשר רשת ביטחון חברתי-כלכלי, אשר מסוגלת 
לסייע לעובדים בתקופה שבין עבודות. בכך מאפשר המודל מענה מתאים הן לאובדן מקומות 

העבודה הצפוי, הן לשינוי באופיין של משרות קיימות והן למאפיינים של הצעירים בני דור 
ה-Y ודור ה-Z, אשר צפויים לעבור פעמים רבות בין עבודות במהלך חייהם התעסוקתיים.

70  שם.

  Ibsen, Christian Lyhne, and Mikkel Mailand. “Striking a balance? Flexibility and security in collective  71
bargaining.” Economic and Industrial Democracy 32.2 (2011): 110-111.
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חשוב לציין, כי במודל ה-Flexicurity קיימים מרכיבים אשר יישומם בנפרד, ללא המרכיבים 
האחרים של המודל, עלול להביא דווקא לתוצאות הפוכות. כך, למשל, רשת ביטחון נדיבה 
חלק  ידי  על  מנוצלת  ולהיות  העבודה  לשוק  ליציאה  התמריצים  את  להקטין  עשויה  מדי 
יישום  ללא  גבוהה  גמישות  רמת  מנגד,  העבודה.  לשוק  מחוץ  להיוותר  כדי  מהאוכלוסייה 
יתר המרכיבים עשוייה להוביל לאי שיוויון בשוק העבודה. גם באשר למדיניות פעילה בשוק 
העבודה עולה השאלה, עד כמה ההוצאה על מדיניות פעילה יעילה במונחי שיפור הכישורים 
והשמות איכותיות, כלומר - האם היא תורמת להשמת עובדים לאורך זמן במשרות שבצידן 
שכר הוגן. על מנת להבטיח מדיניות יעילה בתחום, יש להבטיח את איכותן של ההכשרות 

.Flexicurity-המקצועיות, אשר מהוות תנאי מרכזי לקיומו של מודל ה

2  |  הכשרות מקצועיות
אנו סבורים, כי הדרך לצמיחה מואצת בפיריון העבודה בישראל עוברת, בראש ובראשונה, 
במדיניות שתעודד את פיתוח וטיפוח ההון האנושי. הממשלה יכולה לסייע במיצוי פוטנציאל 
ההון האנושי של האזרחים בדרכים שונות, כגון שיפור ופיתוח מערכת החינוך, הקלה על 
מגבלות כלכליות המונעות מחלק מהם לרכוש חינוך איכותי ועוד. בחלק זה של המסמך 
נתייחס לאפשרויות של המדינה לפתח את ההון האנושי שלה באמצעות הכשרות מקצועיות.

מקצוע  לרכוש  האוכלוסייה  שכבות  מכל  לאנשים  לאפשר  נועדה  המקצועית  ההכשרה 
ולפתח כישורים נדרשים בשוק העבודה. יש לה חשיבות גדולה בפיתוח ההון האנושי, במתן 
מענה לצורכי המעסיקים ובהגדלת הפיריון במשק, גורמים אשר תורמים להשגת רמת חיים 

טובה יותר לפרט ולצמיחה גבוהה למשק.72

ברמת הפרט, טיפוח ההון האנושי מספק ביטחון עבור העובדים, כיוון שההכשרה מגבירה את 

היכולת התעסוקתית שלהם, קרי את יכולתם לצמצם את משך תקופת האבטלה בין עבודות. 

יתרה מזאת, הכשרה ראויה מסייעת לעובדים לשנות ואף לשפר את תפקידם ובכך מגבירה 

את תחושת היציבות שלהם. בנוסף, הכשרה מתאימה טומנת בחובה אפשרות לשכר גבוה 

יותר, לשביעות רצון רבה יותר ולרלוונטיות לשוק העבודה לפרק זמן ארוך יותר. 

ברמת המשק, הכשרה המקנה כישורים הנחוצים להשתלבות בת קיימא בתעסוקה בתנאים 

מקנה  אף  איכותית  הכשרה  העבודה.  בשוק  המשתתפים  בשיעור  לגידול  תורמת  הולמים 

למעסיקים גמישות על ידי הגברת יכולת ההסתגלות לתנאים משתנים בזירה העולמית. זאת 

באמצעות עובדים מיומנים בעלי יכולת גבוהה יותר וכישורים מקצועיים מתאימים יותר, אשר 

ונאור פורת. מערך ההכשרות המקצועיות בישראל – חסמים, כשלים ואתגרים בהשוואה  ירדן קידר  רגב, איתן,   72
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תורמים ליתרון התחרותי של החברה בשוק המקומי או הגלובלי.73 יש לציין, כי מחקרים מצאו 
קשר ישיר וסיבתי בין איכות ההשכלה של כוח העבודה במדינה לבין הפיריון שלה.74

שתואר  כפי  העתידי  העבודה  שוק  אל  בישראל  הצעירים  את  להכין  מנת  ועל  זאת,  לאור 
בפרקים הקודמים, אנו מציעים לשפר ולייעל את מערך ההכשרות באופנים הבאים:

<< הסדרת המבנה האירגוני 
גופים  בין  הפיצול  ושונים.  רבים  מגופים  מורכב  בישראל  המקצועיות  ההכשרות  מערך 
את  המבצעים  הגורמים  לבין  המנהלים  הגורמים  בין  מובנית  כמעט  להפרדה  מוביל  אלה 
ההכשרות, וכן בין המגזר הציבורי לבין המגזר העסקי )איור 9(. חלוקת הסמכויות בין גופים 
אלה, כמו גם העובדה שקיימות כפילויות בתחומי האחריות בין הגורמים השונים, מייצרות אי 
בהירות באשר לגוף האחראי לכך שההכשרות המקצועיות והטכנולוגיות ישיגו את המטרות 

שלשמן הן נועדו ומקשה על קביעת מדיניות ארוכת טווח.75 

מעט  לא  קיימים  כי  נראה  לצעירים,  מקצועיות  הכשרות  של  יותר  הספציפית  בזירה  גם 
הנגב  לפיתוח  המשרד  הביטחון,  משרד  כגון  ממשלה  משרדי  פעילים.  וגורמים  משאבים 
והמשרד לשיוויון חברתי מעניקים שירותים בתחום לאוכלוסייה הצעירה. תוכניות  והגליל 
הכוון, ייעוץ והכשרה רבות קיימות גם ברשויות המקומיות, במסגרות אירגוני חברה אזרחית, 
אלא  ועוד.  הארץ  ברחבי  הפזורים  הצעירים  במרכזי  גבוהה,  להשכלה  המועצה  במסגרת 
כפילויות  נוצרות  מכוונת,  יד  ובהיעדר  מיטבית  בצורה  מאוגמים  אינם  הללו  שהמשאבים 

ופעולות מקבילות.

לפיכך, נחוצה הסדרה של המבנה הארגוני, אשר תרכז את הסמכויות הביצועיות תחת גוף 
2030 שהוגש לשר  הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת  ממשלתי אחד. בדוח 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים המליצה הוועדה, כי על מנת למצות באופן מיטבי 
במשרד  העבודה  זרוע  תשמש  התעסוקה,  לתחום  המופנים  הממשלתיים  המשאבים  את 
העבודה  שוק  לגבי  המידע  את  המתכלל  כגוף  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה, 
והפעילות  מיצוי מיטבי של כלל התוכניות  והפעילות בתחום התעסוקה, במטרה לאפשר 

הממשלתית בנושא.76
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 << הידוק הקשרים בין המעסיקים לבין מערך ההכשרות
תפקידו ההיסטורי של מערך ההכשרות היה מאז ומתמיד הכשרת עובדים לשוק התעסוקה. 
על מנת להבין איזה כישורים וידע נדרשים בשוק התעסוקה, יש לוודא כי מערך ההכשרות 
המקצועיות אכן מחובר אל השוק ומבין לעומק את צרכיו. כיום לוקה חיבור זה בחסר, וקיים 

נתק בין צרכי המעסיקים לבין התכנים הנלמדים בהכשרות.78

של  מעורבותם  את  יגבירו  אשר  ממשלתיים,  מנגנונים  יצירת  על  ממליצים  אנו  לפיכך, 
יסייעו  השונים,  המשק  בענפי  הקיימים  הצרכים  ובשיקוף  ההכשרה  בתהליכי  המעסיקים 
המעסיקים  מצד  כזו  מעורבות  שלהם.  שוטף  עדכון  ויאפשרו  הלימודים  תכני  בגיבוש 
הטכנולוגיה  התפתחות  קצב  את  להדביק  יוכלו  אשר  מיומנויות,  לעובדים  להקנות  תסייע 
את  לקבל  למעסיקים  תאפשר  היא  השונים.  התעסוקה  בענפי  התכופות  התמורות  ואת 
וענפי  ובכך תתרום להתפתחותם של עסקים, חברות  כוח האדם המתאים ביותר עבורם 
תעשייה. מעורבות מסוג זה גם תאפשר לעובדים לקבל הכשרה מעודכנת ורלוונטית, אשר 
תקל עליהם במציאת מקום עבודה חדש. הדבר יסייע לצימצום אי-ההלימה בין צרכי השוק 

לבין ההון האנושי, ויתרום להעלאת הפיריון.

 תמריצים ברמת הענף
את  למסד  מנת  על  הענפית,  ברמה  מעסיקים  התאגדויות  ולתמרץ  לעודד  ממליצים  אנו 
סינון  לעודד  ממליצים  אנו  בנוסף,  ובמימונו.  ההכשרה  בתהליך  מעסיקים  של  מעורבותם 
מקדים של התלמידים על ידי המעסיקים, באופן שיוכלו להשתלב כעובדים אצל המעסיק 
כי  יצויין,  הלימודים.  בתקופת  רצון  משביעי  להישגים  בכפוף  והכל  ההכשרה,  בסיום  מיד 
במימון  לעובדים  מקצועיות  הכשרות  המציעים  מנגנונים  קיימים  בעולם  שונות  במדינות 
המעסיקים ובסבסוד ממשלתי. גם בישראל ניתן למצוא דוגמאות כאלה. כך, למשל, יצרה 
מחסור  של  רבות  שנים  בעקבות  הרכב  בענף  מעסיקים  של  שותפות  “מומנטום”  עמותת 
בעובדים מיומנים לטכנולוגיה מתקדמת בתעשייה זו. שש עשרה יבואניות הרכב הגדולות 
סגלי  של  ועדכון  רצופות  עדכניות  הכשרות  להבטיח  מנת  על  יחד,  חברו  בישראל  ביותר 
ההוראה בבתי הספר. זאת מתוך הבנה, כי ללא פעולה אקטיבית מצידן, הן יוותרו ללא כוח 
וכלכלי  מקצועי  פעולה  ובשיתוף  המעסיקים  בליווי  נעשית  כולה  ההכשרה  רלוונטי.  אדם 
מעורבות  ותוך  זו,  בדרך  הטכנולוגיות.  המכללות  ועם  המקצועיים  הספר  בתי  עם  שלהם 
לצרכי  מתאים  אדם  כוח  של  מתמיד  זרם  המעסיקים  לעצמם  הבטיחו  התכנים,  בגיבוש 
לציין  יש  נקלטים הבוגרים אצל אחד מהמעסיקים.79  הענף שלהם. בסופה של ההכשרה 
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כי במקרה של ענף הרכב, הצורך הבוער בשילוב העובדה שמדובר בענף אמיד יחסית, הם 
שהובילו לפתרון. 

לפיכך, אנו ממליצים להעניק מימון לקורסים מקצועיים אשר נותנים מענה לצרכי מעסיק 
או קבוצת מעסיקים, במידה וקיימת התחייבות להעסיק את העובדים בסופם. כמו כן, אנו 
ממליצים לעודד את הקשר בין ספקי ההכשרה לבין המעסיקים, ולוודא שתוכניות הלימודים 
נבנות בשיתוף פעולה הדוק בין הצדדים. זאת על מנת לשמר את הרלוונטיות של תכניות 
מעסיקים  גם  המשלבות  תוכניות  פיתוח  על  ממליצים  אנו  בנוסף,  השוק.  לצרכי  הלימוד 

קטנים ובינוניים באופן משמעותי בתהליך ההכשרה.

 מינהלת המעסיקים
מינהלת המעסיקים הוקמה כחלק מתפישה משותפת של זרוע העבודה והפורום הכלכלי-
חברתי של נשיאות המגזר העסקי, על מנת למפות, לאפיין ולפתח מענים בתחומי ההכשרות 
המקצועיות, לטובת פיתוח הון אנושי המותאם לצרכי המעסיקים. זאת מתוך רצון לחבר בין 
המעסיקים למדינה, להגביר את שיתוף הפעולה ביניהם בכל הנוגע להכשרות מקצועיות 

ולתת מענה לאי-ההלימה הקיימת כיום בין תמהיל ההון האנושי לבין צרכי שוק העבודה. 

בין  בין ביקוש להיצע בשוק התעסוקה,  לפיכך, מינהלת המעסיקים מבקשת ליצור חיבור 
היתר באמצעות פנייה פרו-אקטיבית למעסיקים על מנת לברר עמם מהם הצרכים שלהם. 
במסגרת תהליך זה מושם דגש על איפיון הכישורים הנדרשים מן העובדים, מיפוי המיומנויות 
המבוקשות ובדיקת הידע הדרוש. זאת על מנת להפגיש בין יכולותיהם של העובדים לבין 

הביקוש בשוק. 

משימה חשובה נוספת של מינהלת המעסיקים הינה בניית אופק עתידי עבור שוק התעסוקה, 
לאור צרכי התעשייה במדינת ישראל. זאת באמצעות זיהוי ומיפוי של כישורים ומקצועות, 
יידרשו בשוק בשלוש עד חמש השנים הבאות. מיפוי זה הינו בעל חשיבות מכרעת  אשר 

למיצוי הפוטנציאל של שוק התעסוקה, ולאורו ייבנו הכשרות מקצועיות רלוונטיות בעתיד.

מדובר  בנוסף,  ובינוניים.  קטנים  בעסקים  מתמחה  אינה  המעסיקים  מינהלת  כי  לציין,  יש 
לגורמי שטח את  לימוד בעצמו, אלא מציע  תוכניות  לפועל  מוציא  אינו  בגוף מתווך, אשר 
הקורסים שאותם מציעה הממשלה דרך זרוע העבודה. אתגר נוסף הוא העובדה, שקשה 
לבצע מיפוי של צרכי השוק כיוון שהצרכים משתנים ממעסיק למעסיק ומתעדכנים לעיתים 
תכופות. לפיכך, רמת הבקיאות בכישורים ובידע הנדרש, כמו גם הלגיטימציה הייצוגית של 
אירגוני מעסיקים, משתנה מענף לענף. בנוסף, מינהלת המעסיקים אמורה להיעזר בשלטון 
את  הופכת  השונות  הרשויות  בין  הגדולה  השונות  אולם  תפקידה,  ביצוע  לצורך  המקומי 

המשימה למורכבת. 

תפקידה  את  לבצע  יכולתה  לבין  המינהלת  הוקמה  לשמן  המטרות  בין  פער  קיים  לפיכך, 
נאמנה.
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אנו רואים חשיבות גדולה במינהלת המעסיקים, המהווה מפגש של זויות ראייה בין המדיניות 
הממשלתית לבין כוחות המשק. אנו סבורים, כי עליה להוות גורם מרכזי ודומיננטי בניהול 
המעסיקים  בקרב  כיום  הקיימים  הצרכים  במיפוי  לעסוק  המינהלת  על  התעסוקה.  שוק 
מינהלת  בראייתנו,  אלה.  צרכים  לאור  והבינוני  הקצר  לטווח  מתאימות  הכשרות  וביצירת 
המעסיקים צריכה לתכלל ולנהל את תהליך ההכשרות, תוך קבלת מימון מהממשלה מחד 
מכללות  כגון  שונים  ספקים  באמצעות  יתבצעו  עצמן  ההכשרות  מאידך.  המעסיקים  ומן 

מכשירות, עמותות וכיוצא בזה. 

התעסוקה  שוק  של  העתידיים  הצרכים  יהיו  מה  לברר  המעסיקים  מינהלת  על  בנוסף, 
בטווח הרחוק, תוך התחשבות במאפיינים הייחודיים לכל ענף במשק. לאור בירור זה, עליה 
בשלבי  החינוך  במערכת  הנדרשות  והתוכניות  הלימוד  תכני  להיות  צריכים  מה  להגדיר 
החינוך השונים, החל מבתי הספר היסודיים ועד לבתי הספר העל יסודיים, במטרה להכין 

את תלמידי ישראל כראוי אל מקצועות המחר. 

לבין  הצבאית  המערכת  בין  תיאום  תערוך  המעסיקים  מינהלת  כי  ממליצים  אנו  כן,  כמו 
המעסיקים הגדולים במשק, על מנת למצות את פוטנציאל ההון האנושי הגלום בישראל.

יעדים  לקבוע  ממליצים  אנו  המעסיקים,  מינהלת  של  עבודתה  על  ופיקוח  בדיקה  לצורך 
מדידים לעבודתה, בהתאם למדדי תהליך, תפוקה ותוצאה.

 << התמחויות
ההכשרה  בזמן  מעסיק  אצל  בהתמחות  משתלבים  מהלומדים   0.5% רק  בישראל  בעוד 
)OJT(,80 במדינות אירופה בהן קיימת מערכת הכשרה והתמחויות מפותחת בניהול המדינה, 

שיעורם עומד על 50% לפחות ובחלק מהמקרים מגיע אף ל-80% מסך הלומדים.81

המכשיר  לגוף  מסייעת  היא  ראשית,  בולטים.  יתרונות  מספר  ההכשרה  בזמן  להתמחות 
לוודא כי התכנים אותם הוא מקנה ללומדים הינם רלוונטיים ומעודכנים, ולכן מסייעת לגופי 
ההכשרה  בזמן  ההתמחות  מייצרת  בכך  השוק.  לצרכי  התכנים  את  להתאים  ההכשרה 
לגופי  והן  הצעיר  לדור  הן   - העת  כל  המשקפת  ומתחדשת,  נושמת  אורגנית,  מערכת 
ההכשרה - את מצבם האמיתי בנושא הנלמד ביחס לעולם התעסוקה. שנית, היא מאפשרת 
בתוך  פרקטי  באופן  הנלמד  בתחום  הראשונים  צעדיהם  את  ולעשות  להתנסות  ללומדים 
היכרות  ומקנות  המבוקש  בענף  מקצועיים  קשרים  יוצרות  ההתמחויות  התעסוקה.  עולם 
קרובה עמו כבר בזמן ההכשרה, דבר המגדיל את הסיכוי לעבוד כעבודה ראשונה במקצוע 

OJT – On-the-Job Trainning.  80
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הנלמד. בנוסף, ההתמחויות מגבירות את מעורבות המעסיקים בתהליך ההכשרה ואת סיכויי 
לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  של  במחקר  עצמו.  ההתמחות  במקום  לעבודה  ההיקלטות 
ועמותת צורים נמצא, כי כ-40% מהנשים החרדיות אשר ביצעו התמחות במהלך לימודיהן 
המשמעותית  ההשפעה  את  מדגימים  אלה  נתונים  ההתמחות.  במקום  לעבודה  נקלטו 
פוטנציאל  את   - ובהתאם  במשק,  אי-ההלימה  צימצום  על  ההכשרה  בזמן  התמחות  של 

ההשפעה שלה על הגדלת הפיריון.82 

ייאפשרו קיום התמחות במקום  לפיכך, אנו ממליצים על מתן תמריצים למעסיקים, אשר 
העבודה לאורך כל תקופת ההכשרה המקצועית. עוד אנו ממליצים על יצירת קשר ברמה 
המקומית בין הגופים המכשירים לבין המעסיקים בהובלת זרוע העבודה, על מנת לאפשר 

נגישות של בוגרי ההכשרות אל תשתיות העבודה הקיימות באזור מגוריהם.

 << טיפול בגופים המכשירים
ואינם  אינם מחויבים  גדול  כיום, בתי ספר עסקיים המרוויחים מהכשרת מספר תלמידים 
מתומרצים לעזור בהליך ההשמה בתעסוקה לאחר ההכשרה. מכיוון שכך, אין הם פועלים 
כדי להתאים את ההכשרות אל צורכי המשק העדכניים ואל הביקוש של מעסיקים לעובדים 

מיומנים בוגרי ההכשרות. 

כדי לתקן עיוות זה, יש להתנות את ההרשאה להמשך פעילותם כספקי הְכשרות בעמידה 
וכן כושר  במדדי ביצוע רלוונטיים, כגון שיעורי ההשתלבות של הבוגרים במקצוע שרכשו 
תמריץ  שיהווה  כך  השוברים  תוכנית  תקציב  את  לשפר  יש  כן,  כמו  שלהם.  ההשתכרות 
להשמה בתעסוקה, בין במישרין — כמימון נוסף שיינתן למוסד המבצע השמות איכותיות, 
ובין בעקיפין — כך שתלמידים הפונים למכללות עם שיעורי השמה גבוהים ייהנו מסבסוד 

גבוה יותר.83

ניטור ומדידה שוטפת של ביצועי הבוגרים בשוק העבודה, ושל ההתאמה  אנו ממליצים על 
להוסיף  אנו ממליצים  לבין תחום העיסוק בפועל.  בין תחום הלימודים  היעדר התאמה(  )או 
יעדים מדידים לאורך זמן, על מנת לתמרץ את גופי ההכשרות להגיע לתוצאות טובות. בנוסף, 
את  להגביר  ובכך  ביניהם  להשוות  מאפשרת  רבים  הכשרה  גופי  כיום  שקיימים  העובדה 
התחרות ואת המוטיבציה שלהם להשתפר. כמו כן, אנו ממליצים על הנגשת הנתונים לציבור.

יחד עם זאת חשוב לציין, כי מדידת אחוזי ההשמה אינה יכולה להיות המדד היחיד, משום 
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שהדבר עלול ליצור מצב בו גופי ההכשרה בוחרים לקבל לשורותיהם רק את המועמדים 
הטובים ביותר ולסנן החוצה מועמדים פחות אטרקטיביים, דבר שיוביל לפגיעה בחלשים. 
אנשים  של  ולהתקדמותם  להישארותם  מדד  בהכרח  אינה  כשלעצמה  השמה  בנוסף, 
בעבודה לאורך זמן. לכן, בנוסף לבדיקת אחוזי הבוגרים המשתלבים בשוק העבודה בסיום 
ההכשרה, יש לבצע מדידות במספר כלים שונים, אשר יתבססו על עקרונות כגון בדיקת 
אחוז עליית השכר של בוגרי ההכשרות לעומת ההשקעה בהכשרה, בדיקת קבוצת ביקורת 
סטטיסטית אשר לא עברה הכשרה )או עברה הכשרה בגוף מכשיר אחר( במטרה לברר 
אם יש ערך מוסף להכשרה הנמדדת, בדיקת הישארותם לאורך זמן של בוגרי ההכשרה 

בתפקיד בו השתלבו וכיוצא באלה. 

 << ניטור ומדידה של ביצועי בוגרי ההכשרות בשוק התעסוקה 
ניטור שוטף ושיקוף המגמות והצרכים בשוק העבודה לציבור חשובים כדי לתת לו אינדיקציה 
באשר לצורכי התעסוקה של המשק. פירסום נתונים מסוג זה בשקיפות מלאה יוכל לאפשר 
ולהימנע מלימודים למקצועות בהם  לצעירים לבחור במקצועות שיש להם דרישה בשוק 

השוק מוצף, ובכך יתרום לצימצום אי-ההלימה.

מערך  של  ובוגרים  תלמידים  למועמדים,  באשר  נתונים  וניתוח  איסוף  של  חסרונם  כיום, 
ובתקצוב  בתכנון  פוגע  להכשרתם  בפועל  המוקצים  לתקציבים  ובאשר  ההכשרות 
בשיפור  ההכשרות  של  ההצלחה  מידת  את  למדוד  מאוד  קשה  זה,  מידע  ללא  המדיניות. 
כושר ההשתכרות והתעסוקה של בוגריהן, ולכן אין יכולת לתמרץ גופי הכשרה על פי אמות 

מידה  אלה. 

מסלולי  של  ויעילותם  נחיצותם  של  שוטפת  בבחינה  שיעסוק  מנגנון  ליצור  יש  לפיכך, 
ההכשרה וכן בניטור ובחיזוי של צורכי שוק העבודה. יש להקים אתר אינטרנט פתוח לציבור, 
אשר יציג את המגמות בשוק העבודה, את הביקוש לכל מקצוע ואת סיכויי ההשתלבות בו, 

וכן את דרישות ההסמכה ואת רמת השכר.84

הדבר יאפשר להתגבר על אי-ההלימה בין תמהיל המקצועות הנלמדים כיום על ידי צעירים, 
אשר בהיעדר נתונים מתאימים ומעודכנים, מקבלים החלטה בנוגע לעתידם המקצועי מבלי 
לקחת בחשבון את הביקוש במשק. לשיטתנו, צעדים אלה צפויים לשפר משמעותית את 

הפיריון באמצעות ניתוב כוח עבודה מתאים למשק.

לטפל  יסייעו  ישראל  מדינת  של  ההכשרות  במערך  המוצעים  השינויים  כי  סבורים,  אנו 
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בבעיות הנזכרות במסמך זה, ובכללן הצפי לשינוי באופיין של משרות קיימות בשל השינויים 
הטכנולוגיים המהירים המשפיעים על שוק התעסוקה העולמי והמקומי. בנוסף, הכשרות 
איכותיות התואמות את צרכי השוק יוכלו לסייע בטיפול באי-ההלימה בין צרכי השוק לבין 
ההון האנושי בישראל, מה שצפוי להגביר את הפיריון במשק. ביסוס מערך הכשרות רלוונטי, 
איכותי ומותאם לצרכי המשק, תוך שיתוף פעולה עם מעסיקים ועם אירגוני חברה אזרחית, 

יסייע גם ביצירת התאמה בין ביקוש עבודה לבין היצע המשרות הקיים במשק.

באשר לאוכלוסיות אשר נמצאות ברמת תעסוקה נמוכה, אנו סבורים כי קשה יהיה לטפל 
בפערים הנוצרים כתוצאה מהיעדר לימודי ליבה במסגרת מערך ההכשרות המקצועיות של 
המדינה. לפיכך, אנו ממליצים כי הטיפול בנושא זה יתבצע כבר בשלבי החינוך הראשונים 

במסגרת מערכת החינוך של ישראל. 



47

מקורות
עברית

אחדות, לאה. משבר הקורונה ושוק העבודה בישראל, ביטחון סוציאלי, 2020, עמ' 110.

מאקו,  ולאחריה.   2021  – ב  העבודה  צורת  את  שישנו  מגמות  חמש  קראנדיפ.  אנאנד, 

https://www.mako.co.il/study-career-career/articles/Article-  .17.12.2020

e2d834917b07671027.htm

למחקר  שורש  מוסד  מצב.  תמונת  ישראל:  של  החינוך  מערכת   –  2021 שורש  מדריך  דן.  דוד,  בן 

כלכלי-חברתי, 2021.

גויכמן, רפאלה. מחקר חדש חושף: ישראל היא סטראט-אפ ניישן בעיקר בעיני עצמה. דה-מרקר, 

https://www.themarker.com/technation/.premium-1.9219994 .8.10.2020

הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030: דוח מסכם. ירושלים, אוגוסט 2020.

באתר  וגיל,  דת  מין,  לפי  אוכלוסייה   ,2020 הסטטיסטי  השנתון  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלישכה 

הלמ”ס.

הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2019. פירסום מספר 1815. ירושלים, מרץ 

.2021

ויינרוב, א', צ'רניחובסקי, ד', בריל, א'. דפוסי הפיריון יוצאי הדופן בישראל, 23.12.2018, מרכז טאוב.

מרקר,  דה  לעבודה.  לחזור  קשה  לפטר,  קל  הישראלי:  העובד  של  המלכוד  טלי.  חירותי-סובר, 

https://www.themarker.com/career/1.2457093 .13.10.14

גיל  קבוצות  בין  השוואה  הקורונה:  במשבר  התעסוקה  בשירות  החדשים  הנרשמים  עופרי.  יחיאל, 

והתמקדות בקרב הצעירים, שירות התעסוקה הישראלי, יוני 2020.

https://www.davar1.  .25.12.2017 דבר,  ביטחון.  רוצים  מהעתיד,  חוששים  צבי.  ניצן  כהן, 

 co.il/101364/

 .23.4.18 כלכליסט,  המדומה.  ובמציאות  המלאכותית  בבינה  התעסוקה  עתיד  שלומי.  ליברמן, 

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3736550,00.html

מדינה למופת, שוק התעסוקה – מצב קיים, תחזיות ותמונת עתיד רצויה, תנועת אור, אוקטובר 2020.

.1.12.2010 ,Flexicurity-מכון ראות, גישת ה

https://www.mako.co.il/study-career-career/articles/Article-e2d834917b07671027.htm
https://www.mako.co.il/study-career-career/articles/Article-e2d834917b07671027.htm
https://www.themarker.com/technation/.premium-1.9219994
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/2.shnatonpopulation/st02_03.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/2.shnatonpopulation/st02_03.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9E%22%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9E%22%D7%A1
https://www.themarker.com/career/1.2457093
https://www.davar1.co.il/101364/
https://www.davar1.co.il/101364/
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3736550,00.html


48



49

http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3733  

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אבטלה בקרב צעירים בעקבות הקורונה, 2020.

 Flexicurity-מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המחלקה לפיקוח תקציבי, ניתוח מרכיבי מודל ה

בשוק העבודה בדניה, בשבדיה ובפינלנד בהשוואה לשראל, 17.7.2014.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אפריל 2021.

https://www.gov.il/he/departments/Units//manpower-training-bureau  

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שוק העבודה בישראל – תמונת מצב ופעילות זרוע 

העבודה, ירושלים, 2019.

ותעסוקה,  השכלה  על  בדגש  הקורונה  משבר  שאחרי  ליום  והזדמנויות  אתגרים  אסתר.  סובול, 

אלומה, אפריל 2020.

ט.,  סופר,  ש.,  בק,  בתוך:   .21 ה-  המאה  מיומנויות  על  והשלכותיהן  העתיד  טכנולוגיות  טל.  סופר, 

קופרמינץ, ח., וולף, א., גיבורי, ע., מגמות חדשות בחינוך טכנולוגיות, כישורים ופדגוגיות במאה 

http://www.wokm.org// .2017 ,קדימה מדע ORT World .)44-11 'העשרים ואחת )עמ

files/megamot_hadoshot_version3.pdf

סופר, טל. עתיד שוק התעסוקה – מגמות חברתיות וטכנולוגיות – ישראל 2048, 2019.

סמקאי אסטרטגיה. תוכנית אסטרטגית כלכלית לפיתוח מנועי צמיחה בדימונה. אלקנה.

 – עירוני  ופרופיל  בעולם  עתידיות  מגמות  ניתוח  עכו.  שווה"  "עיר  תוכנית  גיאוקרטוגרפיה,  קבוצת 

סיכום שלב א'. תל אביב, 2019.

רגב, איתן, ירדן קידר ונאור פורת. מערך ההכשרות המקצועיות בישראל – חסמים, כשלים ואתגרים 

בהשוואה בינלאומית. המכון הישראלי לדמוקרטיה ועמותת צורים, 2020.

https://  .2021 ירושלים:  מצב.  תמונת   –  2021 לשנת  החדשנות  רשות  דוח  החדשנות,  רשות 

innovationisrael.org.il/magazine/5702

יולי  שבע, נתן. אבטלה בקרב צעירים בעקבות משבר הקורונה, הכנסת – מרכז המידע והמחקר, 

.2020

שירות התעסוקה הישראלי, דוח סיכום שנת 2019 – מגמות בשוק העבודה, ינואר 2020. 

אנגלית

http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3733
https://www.gov.il/he/departments/Units//manpower-training-bureau
http://www.wokm.org//files/megamot_hadoshot_version3.pdf
http://www.wokm.org//files/megamot_hadoshot_version3.pdf
https://innovationisrael.org.il/magazine/5702
https://innovationisrael.org.il/magazine/5702


50

Alsop Thomas, Number of jobs enhanced by AR/VR in the U.S. 2019-2030. Statista.
com. https://www.statista.com/statistics/1211664/number-of-jobs-enhanced-
by-ar-and-vr-united-states/

Barreneche, A., et. al., (2016). An OECD Horizon Scan of Megatrends and Technology 
Trends in the  Context of Future Research Policy, Danish Agency for Science, 
Technology and Innovation.

Benham, Russ. HR Expert Glimpses the Future of Work. Dell Technologies, 24.11.2020. 
https//:www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/hr-expert-glimpses-
the-future-of-work/

Bessen, J. E. (2016). How computer automation affects occupations: Technology, 
jobs, and skills, Boston University School of Law & Economics, Working Paper 
No. 15-49. 

Bimrose, J., Wilson, R., Barnes, S. A., Owen, D., Li, Y., Green, A., & Rustemeier, P.2015) ) 
UK Commission for Employment and Skills. Retrieved from: UK Commission for 
Employment and Skills.

BLS. (2017). Employment Projections and Occupational Outlook Handbook. Retrieved 
from: https://www.bls.gov/news.release/pdf/ecopro.pdf

Brooks, M., & Holmes, B. (2014). Equinox Blueprint Learning 2030. Retrieved from: 
2015-02-03. Retrieved from: http://www.wgsi.org/sites/wgsi-live.pi.local/files/
Learning%202030%20Equinox%20Blueprint.pdf 

Facebook, AR/VR: New dimensions of connection. June 2021.

Florida, R. (2004). The rise of the creative class and how it’s transforming work, 
leisure, community and everyday life  (Paperback Ed.). GEN, New York: Basic 
Books.

Grace, K., et. al., “When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI 
Experts”, arXiv:2017 ,1705.08807 

Hanushek, E. A., and L. Woessmann (2012). “Do better schools lead to more growth? 
Cognitive skills, economic outcomes, and causation.” Journal of economic 
growth 17.4 (2012): 267—321.

Ibsen, Christian Lyhne, and Mikkel Mailand. “Striking a balance? Flexibility and 

https://www.statista.com/statistics/1211664/number-of-jobs-enhanced-by-ar-and-vr-united-states/
https://www.statista.com/statistics/1211664/number-of-jobs-enhanced-by-ar-and-vr-united-states/
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/hr-expert-glimpses-the-future-of-work/
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/hr-expert-glimpses-the-future-of-work/
https://www.bls.gov/news.release/pdf/ecopro.pdf


51

security in collective bargaining.” Economic and Industrial Democracy 32.2 
(2011): 110-111.

ILO 2020, Global Employment Trends for Youth 2020 Youth exclusion from jobs and 
training on the rise, March 9 2020.

Manyika, J., Chui, M., Madgavkar, A., & Lund, S. (2016, December updated February 
2017). Technology, jobs, and the future of work. McKinsey Global Institute 
Technology Briefing note prepared for the fortune Vatican Forum.

McKinsey and company, The future of Work, available at: https://www.mckinsey.
com/featured-insights/future-of-work

OECD, Reviews of Labour Market and Social Policies - Israel, Chapter 2: Reforming 
labour market institutions, 2010.

Paine, James. 10 brands already leveraging the power of augmented reality. 
https://www.inc.com/james-paine/10-brands-already-leveraging-power-of-
augmented-reality.html

World Economic Forum. (2015). Deep Shift: Technology Tipping Points and Societal 
Impact.

World Economic Forum. (2016). The future of jobs: Employment, skills and workforce 
strategy for the fourth industrial revolution.

World Economic Forum. (2017). Technology and Innovation for the Future of 
Production: Accelerating Value Creation.

World Economic Forum, (2018). The Global Risks Report 2018.

World Economic Forum, 2020(). The Future of Jobs Report, October 2020.

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737648/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737648/lang--en/index.htm
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work
https://www.inc.com/james-paine/10-brands-already-leveraging-power-of-augmented-reality.html
https://www.inc.com/james-paine/10-brands-already-leveraging-power-of-augmented-reality.html


52


