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 הקדמה 

 

בתחום החינוך  הדו"ח להלן הוא תוצאה של דיאלוג ושיח אינטנסיבי בין מומחים מישראל וגרמניה

ישראלי משותף שהושק -בארצות אלה. הדיאלוג נערך במסגרת פרויקט גרמני וההכשרה המקצועית

)מטעם משרד  BIBB1-ע"י משרד הכלכלה והתעשייה של ישראל וע"י הסוכנות הלאומית הגרמנית ב

. ממש כאשר כתיבת דו"ח זה התקרבה 2016עד  2014בשנים  (BMBF-החינוך והמחקר הגרמני, ה

 וההכשרה המקצועיתלסיומה, החליטה ממשלת ישראל להעביר את האחריות על תחום התעסוקה 

מיולי  1754למשרד הרווחה והשירותים החברתיים )החלטת ממשלה מס' ממשרד הכלכלה והתעשייה 

אורגניזציה האמורה, שהוחלט עליה רק -כחי אינו משקף את השינוי הנובע מן הרה(. הדו"ח הנו2016

בצורתה הקיימת תחת משרד הכלכלה והתעשייה.  ההכשרה המקצועיתלאחרונה, אלא עוסק במערכת 

ועל המלצותינו  ההכשרה המקצועיתנכון לעכשיו, אין זה ברור כיצד ישפיע השינוי הצפוי על מערכת 

 לשיפור. 

 

כשרה החינוך והתחום הישראלית לשיתוף פעולה ב-ראות בפרויקט חלק מתוך התוכנית הגרמניתניתן ל

. הפרויקט הנוכחי הונע ע"י הרעיון כי כדאי לבחון בצורה מעמיקה יותר את 1969-מקצועית שהחלה ב

והפונקציות הספציפיות שלו בגרמניה. הדיאלוג הוא ניסיון לחשוב על גישה דומה  BIBB-תפקיד ה

 . נושא זה בארץראל, שעשויה לסייע בטיפוח ביש

 

-זהו הרציונל מאחורי השאלה הראשונית העומדת בבסיס הפרויקט: האם הקמת מכון מקצועי כמו ה

BIBB  או מקבץ של פונקציות ספציפיות כמודל/ים להתייחסות עשויה לסייע בקידום מחקר וחדשנות

 בישראל.  החינוך וההכשרה המקצועיתובפיתוח נוסף של 

 

מגרמניה ומישראל, שבחנו הזדמנויות  המומחים לתחום זהשאלה זו הייתה נקודת המוצא לשיח בין 

 בשתי הארצות:  אלהוגישות בכל הנוגע לשינוי ושיפור מערכות 

 

הדואלית של גרמניה הניב עצות רבות  ההכשרה המקצועיתבמערכת  BIBB-הדיון שנגע לפונקציות ה

גע לפיתוח נוסף של ההכשרה המקצועית הראשונית ושל החינוך וההכשרה למומחים מגרמניה בנו

ההכשרה שאלות שהועלו ע"י המומחים מישראל שפכו אור על המקצועית המתקדמת בגרמניה. 

בגרמניה מנקודת מבט חיצונית, שעשויה לסייע למומחים הגרמנים לראות את המערכת  המקצועית

  מחדש, ואולי אף לשפרה. שונה, לחשוב עליהבגרמניה מפרספקטיבה 

 

 תחום החינוך וההכשרה המקצועיתמצד שני, המומחים מגרמניה זכו להזדמנות לבדוק יותר מקרוב את 

הדיונים מול  בהקשר הישראלי. אליוהפוליטיים והחברתיים הנוגעים , ולזהות את התנאים בישראל

ראל, העניקה למומחים המומחים הגרמנים והשאלות שהם העלו, במיוחד במהלך ביקוריהם ביש

חקר בישראל. וזה היה תנאי מקדים חיובי ל לנושאהישראלים הזדמנות לשנות את תפיסתם בנוגע 

שיתמוך בחדשנות ומחקר  ההכשרה המקצועיתהיתכנות משותף ולהמלצות להקמת גוף מקצועי בתחום 

ותפקידו בגרמניה לנקודת מוצא לצעדים הבאים לקראת  BIBB-במסמך זה, הופך ה. בארץזה  בתחום

 טיפוח החינוך וההכשרה המקצועית בישראל. 

 

 בון וירושלים

 2017בינואר,  15

 ליטיגשמואל פור וד"ר פטר 
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 תודות 

 

 , פרויקט זהישראלית לשיתוף פעולה בחינוך והכשרה מקצועית"-כחלק מן "התוכנית הגרמנית

התאפשר בזכות תמיכתם הכספית והארגונית של משרד הכלכלה והתעשייה הישראלי )"משרד 

"(, ובזכות פעולות התיאום של הסוכנות הלאומית BMBFהכלכלה"( ומשרד החינוך והמחקר הגרמני )ה"

הפרויקט  ברים בצוות"(. כחBIBB"חינוך למען אירופה" במכון הפדרלי לחינוך והכשרה מקצועית )ה"

מטעם ישראל וגרמניה, רצינו להביע את הערכתנו לתמיכה המתמדת שהוענקה במיוחד ע"י ף המשות

אשר אפשרו לנו לעבוד על פרויקט זה. תודה מיוחדת מוקדשת (, BIBBסטפני קופקה וד"ר מוניק ניסטן )

 לכל הארגונים והאנשים שאירחו את הצוות המשותף שלנו בזמן ששהינו בברלין, בון, חיפה, ירושלים,

מינכן, תפן ותל אביב על מנת ללמוד עוד על הארגונים שלהם ועל ניסיונם המעשי, ולצורך דיון על 

 . החינוך וההכשרה המקצועיתההיבטים הלאומיים והבינלאומיים של נושא 

 

בברלין, להתאחדות התעשיינים בתל  BDA-ול DGB-בבון, ל BIBB-בהקשר זה, היינו רוצים להודות ל

, להתאחדות המלאכה בתל אביב( )שניהםר ולמרכז לחינוך טכנולוגי והנדסי המסחאביב, ללשכת 

ולמרכז  DEKRA, לאקדמיית Deroyוהתעשייה בחיפה, לחברת ישקר בתפן, ולבית הספר המקצועי 

טלקום )כולם במינכן( על האירוח הנפלא שלהם ועל הרשמים המעניינים להם  ההכשרה המקצועית

 זכינו בזכותם. 

 

ולבסוף, שמואל פור ממשרד הכלכלה והתעשייה כראש הצוות הישראלי וד"ר פטר ליטיג כראש הצוות 

הגרמני מודים לכל חברינו המומחים ששימשו כחברים זמניים או חברים במשרה מלאה בצוות הפרויקט 

 המשותף שלנו )על פי סדר הא"ב(: 

 

 מר אביב בלקין מההסתדרות 

  ,הגב' שרה יוליה בלוכלBIBB 

  פרופ' ד"ר סנדרה בולינגר מהאוניברסיטה הטכנית בדרזדן 

 Dipl. Pol.  אולריך דגן, בון    

  פרופ' בדימוס ד"ר הורסט דיקנז, אוניברסיטת פרן, האגן 

  ,ד"ר מרטין דיאץIAB 

  הגב' יפה חובב, לשכת המסחר 

 ברוקדייל-ג'וינט-ד"ר לוי ניר, מכון מאיירס 

 סטטיסטיקה ד"ר חיים פורטנוי, הלשכה המרכזית ל 

  מר דן פרת, רשת החינוך צור 

  מר שמואל פור, משרד הכלכלה, ראש צוות 

  הגב' סיגל סודאי, לשכת המסחר 

  הגב' מירב ולדמן, התאחדות לשכות המסחר בישראל 

  ,ד"ר גרט זינקהBIBB 

 

תרצה ברוקדייל על תרומתו לכל התהליך, ובמיוחד ל-ג'וינט-לסיום ברצוננו להודות לצוות מכון מאיירס

 המצב בישראל ואת ההמלצות. וילנר, חוקרת במכון, על עזרתה בהכנת החלקים בדו"ח המתארים את 
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 תמצית

 

ישראלית לשיתוף פעולה -דו"ח זה מתאר את תוצאותיו של פרויקט שנערך במסגרת התוכנית הגרמנית

ות החלפת ידע , כחלק משיתוף הפעולה בין ממשלות ישראל וגרמניה למטרבחינוך והכשרה מקצועית

מישראל ומגרמניה דרכים לחיזוק  הכשרה מקצועיתבין שתי המדינות. בפרויקט זה, בחן צוות של מומחי 

התהליך כלל סדרה של מפגשים, ראיונות עם בעלי עניין ובדיקה של הנתונים הקיימים . זו בארץמערכת 

 ושל דו"חות קודמים. 

 

(, המאפשר BIBB) לחינוך והכשרה מקצועית בגרמניהבאופן ספציפי, בחן הצוות את המכון הפדרלי 

הגרמנית ועוסק באופן מתמיד באיסוף  ההכשרה המקצועיתשיתוף פעולה פורה בין בעלי עניין במערכת 

וחלק מתפקידיה לסביבה בישראל.  BIBB-נתונים ומחקר. הוועדה דנה בדרכים להתאים את מטרות ה

גות בדו"ח זה בהצעתנו למבנה ארגוני של גופים שינהיגו כתוצאה מכך, שולבו ההמלצות העיקריות המוצ

 בישראל, כפי שניתן לראות בתרשים להלן:  הרלוונטיתמערכת הויתכננו את 

 

 
 

 

לחינוך והכשרה מקצועית רשות הלאומית ההלאומית, את  המועצה: מבנה ארגוני הכולל את 1תרשים 

 ואת הוועדות 

 

 המבנה הארגוני הנ"ל מדגיש את ההמלצות הבאות: 

 

  המועצה תשמש כגוף )"המועצה הלאומית"(.  לתחום זה מועצת לאומית בישראלהקמת

בנוגע למדיניות הלאומית. המועצה  החינוך וההכשרה המקצועיתבלעדי שייעץ לרשות 

ח שיתוף פעולה . הדבר יסייע להבטיזההלאומית תכלול נציגים של בעלי עניין שונים בתחום 

בין בעלי העניין השונים ע"י הגדלת מעורבותם של השחקנים העיקריים בתהליך קבלת 

 ההחלטות. 

 רשות תהיה אחראית לתכנון מדיניות ארצית וסקטוריאלית ה .לנושא הקמת רשות לאומית

לאור המלצות המועצה הלאומית. היא תתאם את פעילויות ועדת הנתונים והמחקר והוועדות 

הסקטוריאליות. הקמת רשות מסוג זה תסייע בהפחתת הפילוג בין חלקי המערכת, ותאחד 

 רחבה יותר של המערכת. אותה תחת קורת גג אחת, מה שיאפשר פיתוח מדיניות בראייה 

 

החינוך מהוות צעדים חשובים בשיפור שיתוף הפעולה בין בעלי העניין במערכת שתי ההמלצות הנ"ל 

בישראל ובפיתוח פרספקטיבה ארצית לניהול הנושא. בנוסף, המלצות חשובות  וההכשרה המקצועית

, על פי זואחרים של מערכת אלה יוכלו לשמש כבסיס וכמטרה ארוכות טווח בכל הנוגע לחיזוק היבטים 

 ההמלצות הכלולות בדו"ח זה: 

 

המועצה הלאומית

הרשות הלאומית לחינוך והכשרה מקצועית

ועדת נתונים ומחקר :ועדות סקטוריאליות
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  הקמת ועדות סקטוריאליות שבאחריותן יצירת עיסוקים חדשים ועדכון עיסוקים קיימים על פי

 צרכי בעלי העניין, וכן פיתוח ועדכון מתמיד של המבחנים והתעודות. 

  כוללת.  חוקיתפיתוח מסגרת 

  שייערכו באופן מקיף ושיטתי.  ההכשרה המקצועיתהגברת איסוף הנתונים והמחקר בתחום 

  .הקמת מנגנון תיאום שישפר את שיטת ההסמכה 
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 מבוא

 
מערכת החינוך וההכשרה המקצועית בישראל מונעת על ידי שתי מטרות עיקריות. ראשית, להעניק 

לישראל כוח עבודה מיומן שיאפשר לה להתחרות בשווקים הבינלאומיים. שנית, לאפשר לקבוצות 

המתאפיינות בהשתתפות נמוכה בשוק העבודה )במיוחד גברים חרדים ונשים ערביות( להשיג משרות 

)משרד התעשייה, המסחר מיומנות מתוך מטרה להגביר את התעסוקה בקבוצות אלה  הדורשות

 (. 2012והתעסוקה, 

 

בישראל. האגף  זוהאחראים על מערכת משרד הכלכלה והתעשייה הוא אחד הגופים העיקריים 

להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד אחראי לספק מסלולי חינוך והכשרה מקצועית לצעירים, 

של אקדמאים. המשרד מפעיל את התוכניות  הסבה מקצועיתים והנדסאים, למבוגרים ולצורך לטכנא

השונות במרכזי הכשרה מיוחדים מטעם הממשלה, או באמצעות מיקור חוץ תוך הסתייעות בספקי 

שירותי הכשרה )בתי ספר, מכללות(. המשרד מעניק תשתית מקצועית לתוכניות אלה, לרבות יצירת 

ם, בניית תוכניות לימודים וחומר קריאה לימודי, ואספקת הציוד, צוות ההוראה ומבחני התקנים הנדרשי

  (.  2008ההסמכה )פור, 

 

המשרד אחראי לחינוך הטכנולוגי בישראל בו משרד החינוך הוא גוף משמעותי נוסף במערכת. 

(, ובנוסף מפעיל תוכניות ללימודי 2015)משרד החינוך,  2תלמידים 150,000משתתפים כיום מעל 

הנדסאות מיד לאחר התיכון לתלמידים שסיימו מסלול טכנולוגי )משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, 

2012 .) 

 

משרד בסקטורים הרלוונטיים.  הכשרה מקצועית ישנם משרדי ממשלה נוספים המספקים מסלולי

י דרך, ותוכניות הלימודים והפיקוח על הקורסים נמצאים התיירות מספק תוכניות הכשרה למור

באחריותו. בנוסף, הוא משתף פעולה עם משרד הכלכלה והתעשייה בנוגע לקורסים נוספים בתחום 

 התיירות המנוהלים ע"י משרד הכלכלה והתעשייה )למשל קורס פקידי קבלה וקורס ניהול בתי מלון(. 

 

ים המיועדים לאוכלוסיית העולים. פעילותו העיקרית מתמקדת המשרד לקליטת עליה מספק מגוון קורס

של עולים בעלי רקע אקדמי בתחומים בהם קיים מחסור בכוח אדם מתאים. בנוסף,  בהסבה מקצועית

הוא מממן מסלולי הכשרה קצרים )כגון נהיגה או טבחות( במרכזים המשרתים את האוכלוסייה 

את פרויקט השוברים לעולים, שבו התשלום אינו מותנה  האתיופית. כמו כן, מוציא אל הפועל המשרד

בתעסוקה. משרד הבריאות מעורב במגוון קורסים מקצועיים בתחום הבריאות. הקורסים נוצרו בתגובה 

לצורך בבעלי מקצוע בתחום הבריאות כפי שהובע ע"י מחלקות שונות במשרד הבריאות, ע"י משרדים 

פל הן בביצוע הקורסים הללו והן בפיקוח עליהם )משרד אחרים וע"י עובדים מהתחום, והמשרד מט

 (. 2012התמ"ת, 

 

מספר בישראל זכתה לתשומת לב רבה בשנים האחרונות.  החינוך וההכשרה המקצועיתמערכת 

ביניהם דו"חות פורסמו ע"י ארגונים ארציים ובינלאומיים ובחנו את המערכת מפרספקטיבות שונות. 

 ישנם ארבעה דו"חות עיקריים: 

 

 את הכין מכון מאקרו דו"ח הממפה את המבנה העדכני של שוק העבודה בישראל,  2011-ב

למבוגרים בארץ. הדו"ח כולל  ההכשרה המקצועיתהקשר בין ההיצע לביקוש ואת מערכת 

 (. 2011נירות עמדה ומחקרים, וכן השלכות והמלצות )נתנזון ואחרים, 

 ח לבקשת משרד הכלכלה והתעשייה )בשמו ברוקדייל דו-ג'וינט-הכין מכון מאיירס 2012-ב"

בנושא,  OECD-משרד התמ"ת(. הדו"ח סיפק את הרקע לדו"ח מאוחר יותר של ה –הקודם 

                                                           
 הפרסום אינו מציין את השנה אליה מתייחסים הנתונים.  2
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בישראל על פי מספר מאפיינים )משרד התמ"ת,  ההכשרה המקצועיתומיפה את מערכת 

2012:) 

 אים. תחומי הלימודים במסלול הקורסים המקצועיים ובמסלול ההכשרה לטכנאים והנדס (א

ההסכמים השונים בין המוסדות בכל הנוגע לתשלומים ואחריות, בהקשר לקורסים  (ב

הממומנים ע"י אגף ההכשרה, פרויקט השוברים, הכשרה במקום העבודה וקורסים 

המופעלים ע"י הסקטור העסקי )לפרטים על כמות המסיימים בכל אחד מן ההסדרים הללו, 

 (. 1ראו טבלה 

(, אחוזי הנשירה )ראו 2התלמידים ומאפייניהם )ראו טבלה סקירה סטטיסטית של כמות  (ג

 ((. 4( והתוצאות בשוק העבודה )שיעורי התעסוקה והשכר )ראו טבלה 3טבלה 

 .נתיבי הגישה, אפשרויות להזדמנות שנייה ושוויון (ד

 מימון המסלולים השונים והתמריצים להשתתפות.  (ה

לרבות , ההכשרה המקצועיתשותפיהם של הגורמים הממשלתיים המעורבים במערכת  (ו

 מעסיקים, ארגוני עובדים, ג'וינט תבת, האקדמיה וצה"ל. 

 .  למורים העוסקים בהכשרה מקצועיתהדרישות המקצועיות וההכשרה הנדרשת  (ז

 

  2011השונים בנושא ההכשרה,  הממוסדים: מספר המסיימים בהסדרים 1טבלה 

 

 מספר התלמידים  הממוסדההסדר 

 *4,850 מרכזי הכשרה וקורסים במימון הלשכה 

 פרויקט השוברים

 שירות התעסוקה הישראלי 

 המשרד לקליטת עליה 

 

1,450** 

2,900** 

 הכשרה בתחום ההנדסאים והטכנאים

 המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית 

 משרד החינוך

 

9,400*** 

3,500 

 *32,050 מוסדות הכשרה במגזר העסקי שאינם ממומנים ע"י הלשכה

 
 (2012בישראל: מיומנויות מעבר לבית הספר )משרד התמ"ת,  OECD-מקור: דו"ח הרקע בנוגע לחינוך והכשרה מקצועית לצורך פרויקט ה

 .2010-* מתייחס ל

 ** מתייחס למספר המשתתפים. 

 *** מתייחס למספר התלמידים שהחלו ללמוד במסלול. 

 

 2000: סה"כ מסיימי הקורסים שמומנו ע"י האגף והתפלגותם על פי מין, השכלה וגיל בשנים 2טבלה 

  2010עד 

 

 גיל השכלה* מין      

סה"כ  שנה
 מסיימים 

השכלה 
 בסיסית**

-פחות מ נשים
 שנים 10

10-12 
 שנים

13 
שנים 

 או יותר

18 - 24 25 - 39 40+ 

(N)  (N)  

2000 23,209 229 44 3.8 68.9 27.2 23.5 51.2 25.3 
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2001 24,231 1,279 48.1 4.9 69.7 25.4 24.1 51.1 24.7 

2002 26,351 2,119 50.1 4.6 70.3 25.1 19.4 52.5 28 

2003 20,030 1,784 50.9 7.6 69.4 23 23.3 51 25.7 

2004 11,604 352 53.3 8.3 70.8 20.8 26.2 51.2 22.6 

2005 9,612 485 48.9 7.6 76.1 16.4 32.7 48.3 19 

2006 7,409 122 48.1 8.8 74.3 16.8 29.1 50.3 20.5 

2007 8,156 210 41.6 6.8 79.6 13.6 30.3 48.3 21.4 

2008 5,611 118 44.7 6.4 80.9 12.7 28.6 49.7 21.7 

2009 6,298 0 46.5 8.2 78.4 13.4 27.2 49.8 23 

2010 4,873 *** 0 48.7 6.5 79.5 14 27.9 49.4 22.7 

 23.1 50.3 26.6 19 74.4 6.7 47.7 609 13,399 ממוצע

 
 OECD-מקור: ניתוח מיוחד של נתונים מנהליים של אגף ההכשרה במסגרת דו"ח הרקע בנוגע לחינוך והכשרה מקצועית לצורך פרויקט ה

 (2012בישראל מיומנויות מעבר לבית הספר )משרד התמ"ת, 

 . 2009 בשנת 31%מהמסיימים, עם בשנים מסוימות חסרים נתונים בנוגע להשכלה עבור חלק ניכר * 

משרד החינוך מימן קורסים שנועדו לקבוצות אחרות שאינן כלולות קורסי ההשכלה הבסיסית נועדו למובטלים ומומנו ע"י אגף ההכשרה.  **

 במסד הנתונים של אגף ההכשרה. 

הממומן ע"י אגף ההכשרה. עדין אין בידינו נתונים מלאים בנוגע  IES-של המחפשי עבודה השתתפו בפרויקט השוברים  1,220*** בנוסף, 

 לשיעור המסיימים בקרב המשתתפים. 

 

: הסיבה העיקרית לנשירה מהכשרה מקצועית במימון האגף או לאי השתתפות בה מלכתחילה, 3טבלה 

   2007באחוזים, לשנת 

 

 נשרו 

(N= 200) 

 לא התחילו

(N= 100) 

 82 90 סה"כ  –מתוך החלטה 

 29 25 סיבות אישיות )לדוגמה מחלה או בעיות משפחתיות(

 10 20 אילוצים פיננסיים

אי שביעות רצון מנושא ההכשרה / שינו את דעתם ורצו 
 ללמוד מקצוע אחר 

15 14 

 15 10 מצאו עבודה 

 14 7 ריחוק של מוסד ההכשרה מהבית 

 -- 7 קשיים עם חומר הלימוד 

 -- 6 אי שביעות רצון מרמת ההוראה 

 18 10 סה"כ  –מסיבות שאינן קשורות להחלטת התלמיד 
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הורחקו מהקורס )אי נוכחות בשיעורים, אי עמידה 
 בדרישות הקורס(

10 -- 

לא התקבלו, הקורס לא נפתח, סיבות אישיות וסיבות 
 אחרות 

-- 18 

 
  (.2012 ,משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה)ה )פורת, ללא תאריך( וע"י מקור: סקר שנערך ע"י המנהל למחקר וכלכל

 

: שיעורי התעסוקה במקצוע בו התקבלה הכשרה, בנקודות זמן שונות, על פי מקצוע הלימוד 4טבלה 

)באחוזים( והשכר החודשי הממוצע )בשקלים( אצל מסיימים שהועסקו במקצוע בו הוכשרו בהשוואה 

 שנים מאוחר יותר )בממוצע( 10לאלה שהועסקו במקצוע אחר, על פי מקצוע הלימוד, 

 
מקצוע הלימוד 

 שנבחר

הועסקו 

במקצוע 

 5 –הלימוד 

שנים מאוחר 

 יותר 

הועסקו 

במקצוע 

 10 –הלימוד 

שנים מאוחר 

 יותר

הועסקו 

במקצוע 

 –הלימוד 

בנקודה 

כלשהי לאחר 

 ההכשרה

שכר חודשי ממוצע של 

הועסקו  –המסיימים 

 במקצוע הלימוד 

שכר חודשי ממוצע 

 –של המסיימים 

 אחרהועסקו במקצוע 

הבדל 

 באחוזים

  7.1-  3,718  3,455  85.0  43.4  39.4 טיפול בילדים 

חשמל 

 ואלקטרוניקה 

37.6  40.7  81.6  6,907  6,829  1.1  

  58.9  7,756  12,327  76.6  39.6  28.9 מחשבים 

  5.5-  7,349  6,945  79.2  38.4  31.6 מתכת / רכב 

  13.6  5,299  6,018  72.3  33.4  30.2 אדמיניסטרציה 

  16.7  5,622  6,559  80.6  29.5  31.1 מלונאות ואירוח 

  16.1  5,591  6,492  75.2  33.0  29.0 ממוצע 

 
 (.2012תמ"ת, ) ( וע"י 2009תמ"ת, המנהל למחקר וכלכלה,  ;מקורות: סקרים שנערכו ע"י המנהל למחקר וכלכלה )תמ"ת, ללא תאריך

 

  פרסם ה 2014בשנת-OECD  דו"ח הסוקר את מערכת החינוך וההכשרה המקצועית בישראל

(. דו"ח זה ממפה את האתגרים מולם עומדת מערכת ההכשרה 2014, )מוסט, קוקזרה ופילד

 המקצועית בישראל, ומציע המלצות רלוונטיות. בין האתגרים: 

o  מחסור הולך וגדל בעובדים מיומנים 

o  ניהול בלתי מתואם של מערכת ההכשרה המקצועית 

o  משקל נמוך מדי ללמידה תוך כדי עבודה 

o  הזדמנויות מוגבלות לשיפור מיומנויות 

o על ההוצאה הלאומית  מבנה מיומנויות שאינו עונה על הדרישות הדואליות )לפרטים

 (5לתלמיד כפי שהוצגה בדו"ח, ראו טבלה 
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 : ההוצאה הלאומית לתלמיד לשנה )בשקלים(5טבלה 

 

  2000 2003 2005 2008 2011 

  Total Total Total Total Public Private Total 

 16000 3000 13000 15100 13500 12600 11800  תטרום יסודיהשכלה 

 22000 1000 21000 20400 17700 16600 15400 תיסודיהשכלה 

 27000 7000 20000 25300 20700 19800 19200  תתיכוניהשכלה 

הכשרה מקצועית על 

 תיכונית

23300 21700 20900 19200 8000 12000 20000 

 51000 11000 40000 46200 39400 40100 39700 השכלה גבוהה 

 
 OECD-דירקטורט כלכלה ותקציבים; דו"ח ה –, משרד החינוך 2012/2013מערכת החינוך בשנת הלימודים (, 2012משרד החינוך ) מקור:

   3(2014)מוסט, קוקזרה ופילד, 

 

  הכינה קרן ההכשרה האירופית דו"ח בנושא ההכשרה המקצועית בישראל. דו"ח  2014בשנת

זה מתאר את האופן בו מנוהלת מערכת ההכשרה המקצועית בארץ, ובוחן שלוש סוגיות 

עיקריות: ניהול מערכת ההכשרה המקצועית, מימון המערכת ובקרת האיכות שלה )לני ואיל, 

2014 .) 

 

רשות לאומית להכשרה מקצועית בישראל שתטפל בכמה מהאתגרים שצוינו דו"ח זה מציע להקים 

בדו"חות אלה, תוך הישענות על המבנה והניסיון של המכון הפדרלי לחינוך והכשרה מקצועית בגרמניה 

(BIBBמוסד גרמני מוביל. ל ,)-BIBB  תפקיד מפתח בשמירה על עדכניותו של תחום ההכשרה המקצועית

וף פעולה בין בעלי העניין הרלוונטיים. בנוסף, מדובר במכון מחקר מוערך ביותר בגרמניה ובסיוע לשית

)הוקל ושוורץ,  OECD-המתמקד בתחום ההכשרה המקצועית, כפי שמשתקף מדו"ח שנכתב ע"י ה

2010 .) 

 

שבעקבותיהן מופיע תיאור  OECD-לכן, כל אחד מהפרקים להלן מתחיל עם המלצותיו הכלליות של ה

חי בישראל. לאחר מכן אנו מתארים את האופן בו פועלת המערכת בגרמניה, ואת תפקיד של המצב הנוכ

לבסוף מופיעות המלצות מפורטות שפותחו ע"י הצוות בטיפול בסוגיות הרלוונטיות.  BIBB-המפתח של ה

מתאר את  1. בהתאם לכך, פרק OECD-במטרה להגשים את ההמלצות הכלליות יותר שניתנו ע"י ה

כולל המלצות ליישום בפועל,  2ית של שיתוף פעולה מול בעלי העניין הרלוונטיים, פרק הסוגיה הכלל

 כולל ארבעה חלקים עיקריים:  9עד  3וכל אחד מן הפרקים 

 

 האתגר שתואר בדו"חות הקודמים  (א

 תיאור של המצב הנוכחי בישראל בהקשר לאותו אתגר  (ב

 שיכול להיות מועיל בישראל  – BIBB-ובפרט ב –האלמנט במערכת הגרמנית  (ג

 המלצתנו לשימוש בו  (ד

 

 

 

                                                           
9AC1-4A4F-AC9B-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/38CAE988-השוו ל:  3

118C6B5EB279/158894/2013.pdf 
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 שיתוף פעולה בין בעלי עניין .1

 

ציין בדו"ח  OECD-עירוב בעלי עניין שונים בקבלת ההחלטות בכל הנוגע להכשרה מקצועית הוא חיוני. ה

שלו את חשיבותו של עירוב שותפים חברתיים רבים בתהליך קבלת ההחלטות בתחום זה )מוסט, 

(. הדו"ח גם מתאר את האתגרים מולם עומדת מערכת ההכשרה המקצועית 2014ופילד, קוקזרה 

 (, כדלקמן: 2014:8בארץ בכל הנוגע לחיזוק שיתוף הפעולה ומעורבותם של השותפים החברתיים )

"בישראל, חלקיה השונים של מערכת החינוך וההכשרה המקצועית כפופים למערכות ניהול שאינן 

את המערכת לקשה לניווט מבחינת התלמידים, ומעכבת את מעורבותם של  מתואמות. הדבר הופך

 השותפים החברתיים". 

ממליץ להתמודד עם אתגר זה ע"י הגדלת שיתוף הפעולה בין בעלי העניין. הדו"ח מדגיש את  OECD-ה

העובדה שעל מנת שמערכת ההכשרה המקצועית תועיל לכל המעורבים, עליה להביא בחשבון את 

טה של החברה והפרט, וכן את נקודת מבטם של המעסיקים המייצגים את הכלכלה נקודת מב

והתעשייה. בנוסף, הדו"ח מציין כי המעסיקים הם שותף חברתי חשוב במיוחד עקב הידע שברשותם 

מהן המיומנויות שעובדיהם יזדקקו להן. זוהי בדיוק הגישה הגרמנית לתהליך קבלת ההחלטות בתחום 

 והיא משקפת את הדרך בה פועלת המערכת בגרמניה. ההכשרה המקצועית, 

 

 מערכת החינוך וההכשרה המקצועית בישראלמולו עומדת אתגר ה  1.1

 

 את מתן ההכשרה המקצועית בישראל ניתן לחלק באופן גס לשני סוגים: 

  ע"י המגזר הציבורי ניתנת, מסובסדת או מוסדרת 

  ניתנת ע"י המגזר העסקי ואינה מוסדרת 

וג הראשון, הגופים הממשלתיים נוטים להיוועץ במעסיקים ומומחים מכל תחום. עם זאת, בכל הנוגע לס

מעורבותם של המעסיקים וארגוני העובדים אינה גדולה. הדבר נובע, לפחות באופן חלקי, מהעובדה 

מוגדרים  המאפשרים אותה אינם הממוסדיםומכך שההסדרים שמעורבות המעסיקים אינה חובה, 

 קיים כיום שיתוף פעולה מספיק בין בעלי העניין בתכנון מערכת ההכשרה המקצועית.  בבירור. לכן לא

על מנת לטפל בבעיה זו, נעשים מאמצים מצד משרד החינוך ומשרד הכלכלה והתעשייה להגדיל את 

מהעת  OECD-מאמצים אלה עולים בקנה אחד עם פרסום של המעורבות בעלי העניין הרלוונטיים. 

י עירוב כמה שיותר בעלי עניין במערכת ההכשרה המקצועית הוא קריטי על מנת האחרונה הגורס כ

(. משרד החינוך הכין תוכנית לאומית OECD ,2016לשלב במדיניות מידע בנוגע למיומנויות הדרושות )

למערכת הסמכה חדשה. מטרתה של מערכת זו היא לתגמל תעודת הסמכה מקצועית המוכרת ע"י 

המעסיקים ואשר מתאפיינת ברלוונטית לשוק העבודה, בשילוב עם תעודת בגרות )משרד החינוך, 

ין שתשתתף בתכנון תוכנית (. משרד הכלכלה והתעשייה מנסה לייסד מועצה של בעלי עני2015

הלימודים בתחום ההכשרה המקצועית. עם זאת, מסגרות שיתוף פעולה אלה עדין לא הפכו ליציבות, 

 ואין להן סטטוס פורמלי כלשהו. 

על רקע זה, נעשו מאמצים נוספים לעודד מועצות מסוג זה באמצעות חקיקה. מועצה לאומית כבר 

מוסמכים" שהוקמה על "מועצת ההנדסאים והטכנאים ה –קיימת בתחום אחד של הכשרה מקצועית 

. עם זאת, בשאר תחומי ההכשרה המקצועית אין חקיקה מסוג זה ואין 2012-בסיס חוק שנחקק ב

 מועצה מסודרת. לכן, במרבית התחומים המקצועיים שיתוף הפעולה מול בעלי עניין נוספים אינו מספיק. 

להגדלת מעורבות המעסיקים בנושא ההכשרה המקצועית. מלבד הקמת המועצות, ישנן יוזמות אחרות 

לדוגמה, משרד הכלכלה והתעשייה יזם לאחרונה תוכנית התלמדות ניסיונית בשיתוף פעולה עם 
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. תוכנית זו מערבת את המעסיקים, אשר חותמים על חוזה התלמדות מול המתלמדים 4תבת-הג'וינט

נן מעוגנות בתקנות פורמליות או בחוקים. לכן אין ומעניקים להם את ההכשרה. עם זאת, יוזמות אלה אי

ברצונם של בעלי העניין הן מספיקות, ורמת שיתוף הפעולה של המעסיקים ומעורבותם תלויה ביוזמות, 

 השונים להיות מעורבים, ובעוצמתו של בעל העניין או האיגוד המקצועי. 

עניין כגישה פרקטית ליצירת מבנה  מתאר את המלצות הוועדה בנוגע להקמת מועצות בעלי 2לכן, פרק 

 עם סטטוס פורמלי.  –של שיתוף פעולה בין בעלי העניין 

  

 המצב בגרמניה  1.2

 

 הכשרה דואלית )ראואנו יודעים כי מערכת החינוך וההכשרה המקצועית בגרמניה היא יותר מאשר 

ין בנושא זה בגרמניה בנוגע למטלות ותחומי האחריות החלים על בעלי העני(, ולכן התיאורים להלן מבוא

שהתפרסם בברושור של משרד החינוך והמחקר מתבססים בצורה רחבה על תיאור ההכשרה הדואלית 

 (. 2009( שנקרא "הכשרה דואלית במבט חטוף" )BMBF-)ה

 תחומי אחריות בהכשרה דואלית כחלק חשוב מההכשרה המקצועית 1.2.1

מתבססת על שיתוף פעולה  –לית" במיוחד הסוג שנקרא "הכשרה דוא –בגרמניה הכשרה מקצועית 

אינטנסיבי, מוסדר ומורכב, במיוחד בין האיגודים המקצועיים והמעסיקים, כאשר לשני הצדדים יש 

במאמץ להבטיח כי ההכשרה המקצועית תענה לדרישות התעשייה והמלאכות השונות תפקיד חשוב 

אחד מבעלי העניין בתחום ההכשרה המקצועית  אםוכן לדרישות העובדים כשותפים חברתיים: 

כמו הצורך במקצוע מוסדר חדש או הצורך בשינויים באחד מתוך  –בגרמניה מזהה צורך כלשהו בשינוי 

הם נוקטים בפעולות רשמיות. הממשלה הפדרליות, המדינות  –המקצועות המוסדרים הקיימים  350-כ

ם על עקרונות בסיסיים לשינויים כנקודת מוצא חייבות להסכי –השונות, וכן התעשייה והמלאכות 

על נוהל זה להיות שממנה ניתן יהיה לעבוד על תקנות הכשרה )חדשות( ועל מסגרת לתוכנית לימודים. 

 מתואם בין השותפים המעורבים.

 חקיקת מסגרת פדרלית  1.2.2

עם  1897-לחקיקה בתחום החינוך וההכשרה המקצועית בגרמניה יש מסורת ארוכה שהחלה במקור ב

לשכות בעלי המלאכה אחראיות לפיקוח על הכשרת היו פרסום "חוק ההגנה על בעלי המלאכה" שעל פיו 

אחריו הוכנסה לשימוש ההכשרה הדואלית למקצועות מסחריים, על מתלמדים ובעלי מלאכה שכירים. 

 פי מודל ההכשרה במלאכות השונות. 

ואלית מוסדרות בחוק ההכשרה המקצועית כל פעילויותיהם של בעלי העניין המעורבים בהכשרה הד

(BBiGשאומץ ב )-ועבר שינויים רבים. חוק ההכשרה המקצועית עבר הערכה של משרד החינוך  1969

.de/files/2016https://www.bmbf-03-)לדו"ח ההערכה ראו  2016-והמחקר הגרמני ב

23_Evaluationsbericht_BBiG.pdf .) 

לחוק ההכשרה המקצועית נוספו מספר חוקי עבודה מחייבים בכל הנוגע להכשרה מקצועית ראשונית 

ומתקדמת. לכן החוקים והכללים החלים על חוזי עבודה חלים גם על חוזי הכשרה, מלבד אלה שלא 

 צוינו בחוק ההכשרה המקצועית.  

 

                                                           
4 The American Jewish Joint Distribution Committee 

https://www.bmbf.de/files/2016-03-23_Evaluationsbericht_BBiG.pdf
https://www.bmbf.de/files/2016-03-23_Evaluationsbericht_BBiG.pdf
https://www.bmbf.de/files/2016-03-23_Evaluationsbericht_BBiG.pdf
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 הממשלה הפדרליתתפקיד  1.2.3

כמו ההכשרה במקצועות  –אם ההכשרה המקצועית אינה מבוססת באופן מוחלט על לימודים בבית ספר 

 –הבריאות והמעבדה הנעשית בבתי ספר מקצועיים במערכת שעות מלאה באחריות המדינות 

להבטיח כי הממשלה הפדרלית אחראית לתוכן ההכשרה במקצועות מוכרים. הדבר נעשה על מנת 

ביאים בחשבון את העקרונות הבסיסיים הנוגעים לתעשייה, למלאכות ולמדינות, וכי הכשרה מ

 למקצועות מוכרים נעשית רק בהתאם לתקנות ההכשרה שאומצו ע"י הממשלה הפדרלית. 

אחריות הממשלה הפדרלית כוללת גם פעילויות שמטרתן לעודד הכשרה דואלית כמו תמיכה 

י לסיוע בהכשרה, או במובן רחב יותר, מימון מיוחד שמטרתו יצירת אינדיבידואלית דרך החוק הפדרל

 מקומות הכשרה נוספים באזורים חלשים מבחינה מבנית.

הממשלה הפדרלית אף מספקת נתונים על מנת לעדכן את ההכשרה המקצועית ע"י תמיכה ביצירת 

וי צרכים ובדיקת בסיס להכשרה המקצועית באמצעות מעקב אחר התפתחויות ברמה הבינלאומית, זיה

 מודלים חדשים שפותחו בתנאים פרקטיים. 

 המדינות בגרמניה 1.2.4

בכל הנוגע להכשרה דואלית, המדינות בגרמניה הן האחראיות הבלעדיות לחלק הבית ספרי של 

ההכשרה. כל אחת מהמדינות קובעת את תוכניות הלימודים בבתי הספר המקצועיים הפועלים במערכת 

 שעות חלקית תוך היוועצות במדינות אחרות ובבעלי עניין אחרים. 

 ם מקצועייםמעסיקים ואיגודי –תעשייה ומלאכות  1.2.5

מתבסס שיתוף הפעולה של המעסיקים והאיגודים המקצועיים בתחום ההכשרה המקצועית בגרמניה 

על הרעיון שנקרא עיקרון הקונצנזוס: הצעות לפיתוח או שינוי של תקנות הכשרה מתקבלות ע"י 

 הממשלה הפדרלית רק אם המעסיקים והאיגודים המקצועיים הסכימו עליהן מראש. מבלי לערב את

הממשלה הפדרלית, השותפים החברתיים מסכימים על פרטים נוספים הקשורים להכשרה המקצועית, 

ובמיוחד על הקצבה המשולמת לתלמידים, במסגרת מו"מ קולקטיבי חופשי. חלק מההסכמים 

 הקולקטיביים כוללים גם תנאים הנוגעים לנקודות כמו העסקת המסיימים לאחר ההכשרה בחוזה מוגבל. 

בדים בחברות עצמן כמו גם ועדי העובדים בארגונים אדמיניסטרטיביים דואגים להביא בחשבון ועדי העו

בתוך החברות והארגונים. הם אף בודקים האם ישנה את תחומי העניין של המתלמדים ושל הצעירים 

ועדי העובדים בחברות מעורבות מספקת מצד החברות והארגונים בנושא ההכשרה המקצועית. 

שתפים פעולה באופן אינטנסיבי מול נציגיהם הנבחרים של הצעירים והמתלמדים, שמוקנית ובארגונים מ

 להם הזכות לתקשר מול הוועדים על נושאים המטרידים אותם. 

 התעשייה והמלאכות: גופי שלטון עצמי )לשכות( 1.2.6

 משימות –על הלשכות כגופי שלטון עצמי מוטל למלא משימות ציבוריות בנושא ההכשרה הדואלית 

הכוללות פונקציות של יעוץ ומעקב בהקשר לחוזי ההכשרה האישיים. בהקשר זה, הן בודקות את 

התאמתן של החברות ואת התאמת סגל ההכשרה הפועל בתוכן, ומייעצות לחברות ולמתלמדים. בנוסף 

הלשכות בוחנות את חוזי ההכשרה באופן פורמלי ומבצעות רישום שלהם. מצד שני, הלשכות אחראיות 

הארגון הכולל של הבחינות ועל איכותן, לרבות קביעת מועדים והקמת מועצות בוחנים לביצוע על 

הלשכות מעניקות תעודות הבחינות, המורכבות מנציגי המעסיקים, העובדים ובתי הספר המקצועיים. 

 למועמדים שעברו את הבחינה בהצלחה. 

ות מקימות מועצות הכשרה מקצועית לצורך ייעוץ בשאלות חשובות הנוגעות להכשרה מקצועית, הלשכ

המורכבות מנציגות שווה של החברות, האיגודים המקצועיים וכן )לצורך ייעוץ( בתי הספר המקצועיים 

 הפועלים במערכת שעות חלקית. 
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 (BIBBהמכון הפדרלי לחינוך והכשרה מקצועית ) 1.2.7

חינוך והכשרה כגוף לאומי הפועל מטעם הממשלה הפדרלית בגרמניה, מהווה המכון הפדרלי ל

 –( גורם מרכזי בתחום זה. המכון מפרסם מידע בנוגע להתפתחויות בנושא ומכין BIBBמקצועית )

חוקים שמטרתם מודרניזציה, שינוי ותיקון מבני של מקצועות  –בתיאום עם השותפים החברתיים 

חבריה, , היא מעין פרלמנט הכשרה מקצועית. BIBB-הדורשים הכשרה. הוועדה העיקרית, מועצת ה

 נציגי השותפים החברתיים, מחליטים יחד על עתיד התפתחותה של ההכשרה המקצועית בגרמניה. 

 

 המלצות  1.3

 

שני תתי הפרקים לעיל מתארים את המצב בישראל ובגרמניה בכל הנוגע לאתגר של שיתוף פעולה בר 

לפיתוח מוצלח של תחום החינוך וההכשרה המקצועית בהווה ובעתיד. כמתואר לעיל, אין קיימא 

הסכמים מוסדרים לשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה לבין עצמם או בינם לבין בעלי עניין אחרים 

בישראל. כתוצאה מכך, המעסיקים והעובדים אינם מעורבים במידה מספקת בתהליך קבלת ההחלטות 

 בתחום. 

של שיתוף פעולה בין בעלי העניין בתחום ההכשרה המקצועית, שהביא ניה, קיימת מסורת ארוכה בגרמ

שיתוף הפעולה  למודל מצליח מאד של הכשרה דואלית שזכה למוניטין מצוין בגרמניה ואף מחוצה לה.

 המוסדר בין בעלי העניין בתחום ההכשרה המקצועית מבטיח כי האינטרסים של כל סוגי בעלי העניין

 ושל המתלמדים יישמרו. 

המצב בפועל בישראל והניסיון בגרמניה בנוגע לשיתוף פעולה בין בעלי העניין בתחום, מובילים להמלצה 

הראשונה של הוועדה שלנו. על מנת לעודד התפתחות נוספת של המערכת, על הצעד הבא להיות 

 וההכשרה המקצועית.  עלייה ניכרת בשיתוף הפעולה המוסדר בין בעלי העניין בנושא החינוך

על רקע זה, המסמך שלנו מתאר מוסד שיכול להיות לו תפקיד משמעותי בחיזוק שיתוף הפעולה האמור, 

במספר דרכים. הפרקים הבאים מתארים את האופציה המועדפת להגברת מעורבותם של בעלי עניין 

 נוספים. 

 

ומועצת חינוך והכשרה  הקמת רשות לאומית לחינוך והכשרה מקצועית .2

 מקצועית

 

( ממליץ בדו"ח מטעמו בנוגע לישראל, להתמודד עם אתגר שיתוף הפעולה ע"י 2014:8) OECD-ה

 הקמת מועצת חינוך והכשרה מקצועית: 

"להקים גוף לאומי המערב את כל בעלי העניין החשובים, לרבות השרים, המעסיקים והאיגודים 

כוונה אסטרטגית בכל הנוגע לפיתוח מערכת החינוך וההכשרה המקצועיים, מתוך מטרה להעניק ה

 המקצועית". 

ותומכים בצורך להקים גוף ארצי )מוסט,  OECD-בדו"ח זה, ישנם ארבעה טיעונים המסייעים להמלצת ה

 (: 2014קוקזרה ופילד, 

  .הקמת גוף ארצי תאפשר פיתוח ושיפור אסטרטגיים של התחום 

 ערכת הכשרה מקצועית טובה. עירוב המעסיקים הוא חיוני למ 

  מאזנים את השפעתו של כל בעל עניין. תיאום ושיתוף פעולה עם בעלי עניין רבים 
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  .בעלי העניין השונים תומכים בהקמת גוף ארצי חדש 

 אתגר הניצב בפני מערכת החינוך וההכשרה המקצועית בישראלה  2.1

 

משרד החינוך י ממשלה וארגונים. מערכת החינוך וההכשרה המקצועית בישראל מפוצלת למספר משרד

אחראי בעיקר לחינוך הטכנולוגי, בעוד שמשרד הכלכלה והתעשייה אחראי להכשרה מקצועית )וורגן 

(. בנוסף, ישנם עוד מוסדות וגופים, כמו צה"ל, שחלק ממערכת ההכשרה המקצועית נמצא 2008ונתן, 

ן ארוכי טווח. לדוגמה, קשה יותר ליצור באחריותם. פיצול זה של המערכת מקשה ביצירת מדיניות ותכנו

מדיניות העוסקת בהמשכיות ההכשרה המקצועית מגיל צעיר ועד בגרות. הדבר מחזק את הצורך 

שתהיה לה ההשפעה הנדרשת להקים רשות שתתאם את נושא ההכשרה המקצועית ברמה הארצית, 

 לצורך תכנון ארוך טווח בתחום. 

 

 5המצב בגרמניה  2.2

 

( מהווה מרכז לשיתוף פעולה BIBBהפדרלי לחינוך והשכרה מקצועית ) המכון(, 3.2.7לעיל )כפי שאוזכר 

על בסיס חוק  1970-מוסדר בין בעלי העניין בתחום ההכשרה המקצועית בגרמניה. המכון נוסד ב

בתור הגוף המבצע של המכון והמועצה המייעצת הסטטוטורית  – BIBB-ההכשרה המקצועית. מועצת ה

מורכב מחברים המייצגים את  –גרמניה בנושאים עקרוניים הנוגעים להכשרה מקצועית של ממשלת 

 בעלי העניין בתחום זה בגרמניה. 

למועצה תפקיד חשוב במערכת ההכשרה המקצועית של גרמניה, מכיוון שנציגי מעסיקים, איגודים 

. כל קולות שווה מקצועיים והמדינות השונות משתפים פעולה במועצה, כאשר לכל קבוצה יש מספר

אחת מארבע הקבוצות המיוצגות במועצה מקבלת שמונה קולות, ללא קשר למספר החברים שלה 

במועצה. חמשת נציגי הממשלה הפדרלית תמיד מצביעים פה אחד. נציג של סוכנות התעסוקה 

מה הפדרלית ונציג של איגודי העיריות הפעילים ברמה הארצית יכולים אף הם לקחת חלק בהחלטות בר

 של ייעוץ. 

להעניק  BIBB-כמוסד ממשלתי העוסק במדיניות, מחקר וביצוע בתחום ההכשרה המקצועית, נדרש ה

ליחידים הסמכה שתהיה בעלת ערך ארוך טווח לביטחונם הכלכלי ויכולתם למצוא עבודה, וכן נדרש 

פיתוח בת קיימא להבטיח את היתרון התחרותי הבינלאומי של עסקים גרמניים ע"י ביצוע עבודת מחקר ו

 כמו גם פעילויות ייעוץ. 

ממומן ישירות מתקציב הממשלה הפדרלית  BIBB-המכיוון שהוא כפוף ישירות לממשלה הפדרלית, 

 וכפוף לפיקוחו של משרד החינוך והמחקר: 

 מחקריו וממצאיו של המכון תומכים בקבוצות הבאות: 

 תכנון –הכשרה מקצועית 

  במדינות השונות, וכן רשויות / גופים / ועדות אחרים הממשלה הפדרלית, משרדי ממשלה

 המעורבים בתכנון הכשרה מקצועית 

  ארגוני מעסיקים וארגוני עובדים 

  לשכות תעשייה, מלאכה ומסחר 

                                                           
מתבסס על אתר המכון הפדרלי לחינוך והכשרה מקצועית  BIBB-מרבית המידע בנוגע ל 5

(http://www.bibb.de/en/35.php .) 

http://www.bibb.de/en/35.php
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 )איגודים מקצועיים )לדוגמה בתחום הבריאות, החקלאות, טכנולוגיית המידע, המסחר וכדומה 

 

 פרקטיקה  –הכשרה מקצועית 

  גופים מתאימים העוסקים בהכשרה מקצועית ראשונית ומתקדמת, וכן ועדות ההכשרה

 המקצועית שלהם 

  סגל מומחים האחראי להכשרה מקצועית התחלתית ומתקדמת בחברות, למוסדות הכשרה

 מקצועית התחלתית ומתקדמת, ולבתי ספר מקצועיים 

  הבחינות  לדוגמה כדי לתמוך בתהליכים אוטונומיים כמו ארגון –לשכות 

  הנהלות, מנהלי משאבי אנוש, מועצות עובדים ומועצות סגל בחברות, וכן מוסדות העוסקים

 בהכשרה ובהשתלמויות 

 קהילת מחקר –הכשרה מקצועית 

  חוקרים באוניברסיטאות )במיוחד בתחומים של הכשרה מקצועית ותעשייתית, סוציולוגיה

 וכלכלה של החינוך, חקר שוק העבודה(

 סדות מחקר שאינם אוניברסיטאיים חוקרים במו 

קובעת את תוכניות המחקר ארוכות הטווח והשנתיות של המכון, מחליטה בנוגע לתקציב  BIBB-מועצת ה

מעבירה המלצות לטיפוח ופיתוח תחום ההכשרה שלו, מעניקה אישורים פורמליים לפעולות הנשיא, 

 קצועית השנתי של ממשלת גרמניה. המקצועית, ומפרסמת חוות דעת כתובות לגבי דו"ח ההכשרה המ

מכינה את ישיבות המועצה ומנהלת  – גורםארבעה לכל  –חברי מועצה  16-ועדה קבועה המורכבת מ

לצורך מחקר בנושא ההכשרה  BIBB-שתי ועדות אחרות הוקמו באת ענייני המועצה בין הישיבות. 

רה המקצועית של הממשלה המקצועית ולשם קיום התייעצויות שנתיות בקשר לטיוטת דו"ח ההכש

 . BIBB-ולתקציב ה

כל זכויותיה וחובותיה של המועצה צוינו בחוק ההכשרה המקצועית הפדרלי החדש. צוין גם שהמועצה 

  לא תהיה כפופה להנחיות כלשהן בביצוע משימותיה.

למנות ועדות מישנה שיכולות לכלול חברים שאינם חברי  BIBB-על בסיס חוק זה, רשאית מועצת ה

המועצה. וועדות המישנה יכללו נציגי מעסיקים ועובדים, נציגים של המדינות השונות ושל הממשלה 

 הפדרלית, וכן נציגי מוסדות פדרליים כמו משרד העבודה הפדרלי. 

בפני  BIBB-ל של הסגל, ייצוג המנהלים את תפעול המכון, הכולל ניהו BIBB-הנשיא וסגן הנשיא של ה

הציבור, יזום תוכניות מחקר שמטרתן פיתוח נוסף של תחום ההכשרה המקצועית, ותמיכה במחקר 

בסיסי בתחום זה. טיפוח שיתוף פעולה וקשרים מול ארגונים ובעלי עניין רלוונטיים הוא חלק מהניהול 

 התפעולי ממש כמו תכנון התקציב השנתי והסגל. 

 המלצות  2.3

 ת רשות לאומית לחינוך והכשרה מקצועית הקמ .א

 הקמת מועצה לאומית לחינוך והכשרה מקצועית בישראל )"המועצה הלאומית"( .ב

 ועדת הנתונים והמחקר והוועדות הסקטוריאליות  –הקמת ועדות  .ג

על מנת להתמודד עם האתגרים שצוינו לעיל ובהמשך דו"ח זה, אנו ממליצים להקים רשות לאומית 

ועדת הנתונים והמחקר / לחינוך והכשרה מקצועית שתתאם את פעילויות הוועדות הסקטוריאליות 

 הפועלות במסגרתה, כמו גם את פעילויות המועצה הלאומית. 

 ית:הקמת רשות לאומית לחינוך והכשרה מקצוע
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הרשות הלאומית לחינוך והכשרה מקצועית תהיה אחראית על המדיניות הארצית בתחום זה ועל 

מדיניות סקטוריאליות, לאור המלצות המועצה הלאומית. עליה ליצור ועדות הכשרה מקצועית על פי 

 סקטורים כלכליים )ועדות סקטוריאליות( וכן ועדה האחראית לאיסוף נתונים ולמתן הנחיות לביצוע

)ועדת הנתונים והמחקר(. הרשות הלאומית לחינוך והכשרה מקצועית תהיה גם אחראית ליזום מחקרים 

הכשרה מקצועית בתחומים חדשים. המועצה הלאומית תייעץ לה בנוגע לסוגיות משמעותיות )ראו 

 מבנה ארגוני(.  – 2תרשים 

נוגעות לחינוך והכשרה הרשות הלאומית תפעל כגוף ממשלתי מתאם שיהיה אחראי לכל הסוגיות ה

, לרבות תיאום פעילויות המועצה הלאומית והוועדות. בין הסוגיות שיהיו תחת מקצועית בישראל

 אחריותה: 

  .החלטות בנוגע למדיניות בתחום ההכשרה המקצועית, לרבות מדיניות בסקטורים ספציפיים 

  פעילויות המועצה תיאום בין המועצה לבין ועדות המישנה. הרשות תהיה אחראית לתאם את

הלאומית, ועדת הנתונים והמחקר והוועדות הסקטוריאליות. הרשות תקצה תחומי אחריות 

 מתאימים למועצה או לוועדות, ותיצור שיתוף פעולה בין הגופים על פי הצורך. 

  תיאום החומר מהוועדות. תיאום החומר שנידון בכל אחת מהוועדות והתקבל מהן, ואיחוד

 המידע שנמסר או ההחלטות שהתקבלו למידע מאוחד במערכת ההכשרה המקצועית. 

  הכנת ניירות עבודה עבור המועצה הלאומית. ניירות עבודה אלה יכללו סיכומי פעילויות ועדת

וריאליות, סיכומי המחקרים של מערכת ההכשרה המקצועית הנתונים והמחקר והוועדות הסקט

 בישראל, ומחקרים בנוגע למנהגים מיטביים ברמה הבינלאומית. 

  לרשות הלאומית, לרבות המועצה הלאומית ותייעץ הכנת הסוגיות והנושאים שבהם תסייע

 הכנת הנושאים על סדר יומה של המועצה הלאומית הדורשים את שיתוף הפעולה של בעלי

 העניין הרלוונטיים.

  ייזום דיונים במועצה הלאומית, לרבות יצירת התשתית, הכנת החדר לדיון, הכנת הסוגיות

 לדיון, הזמנת חברי הוועדה או המועצה והזמנת מומחים לתחום. 

 :)"המועצה הלאומית"( הקמת מועצה לאומית לחינוך והכשרה מקצועית בישראל

שות הלאומית בנוגע למדיניות והחלטות תוך כדי ייצוג המועצה הלאומית תשמש כגוף מייעץ לר

 עמדותיהם של כל בעלי העניין הרלוונטיים.

 המועצה הלאומית

 גוף ביצועי המייעץ לרשות החינוך וההכשרה המקצועית בנוגע למדיניות הארצית בתחום

 רשות החינוך וההכשרה המקצועית 

 תהיה אחראית ל:

 א חינוך והכשרה מקצועית החלטות בנוגע למדיניות ארצית בנוש .1

 החלטות בנוגע למדיניות סקטוריאלית בנושא חינוך והכשרה מקצועית .2

 תיאום בין המועצה לוועדות  .3

 ועדות סקטוריאליות 

 יהיו אחראיות ל:

 בניית מקצועות חדשים .1

 עדכון מקצועות קיימים .2

 בחינות והסמכות  .3
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 ועדת נתונים ומחקר

 תהיה אחראית ל:

 מיפוי תוכן ההכשרה והשימושיות שלה  .1

 זיהוי מגמות  .2

 הערכת מסלולי הכשרה  .3

 : המבנה הארגוני של מועצת ההכשרה המקצועית, הרשות להכשרה מקצועית והוועדות 2תרשים 

המועצה הלאומית תייצג את האינטרסים של כל בעלי העניין והשותפים החברתיים הרלוונטיים שיהיו 

 לאומית ובתמיכה בהמשך קיומה. בין בעלי העניין: מעורבים בהקמת המועצה ה

 הממשלה  .א

 איגודי מעסיקים  .ב

 עובדים  .ג

 נציגי רשתות הכשרה מקצועית  .ד

 צה"ל  .ה

 נציגי הציבור  .ו

המועצה הלאומית תעסוק בסוגיות ובהחלטות הקשורות למערכת החינוך וההכשרה המקצועית כגוף 

ומה של הרשות הלאומית כמתואר בפרקים שלם, וכן בהשפעה על הסוגיות שאמורות להיות על סדר י

הבאים. בנוסף, המועצה הלאומית תהיה אחראית לייעוץ לרשות הלאומית בנוגע לפונקציות ולמשימות 

 הבאות: 

 פיתוח מטרה וחזון כוללים בתחום החינוך וההכשרה המקצועית בישראל  .1

  בתחוםביסוס מדיניות לאומית  .2

 עית שתכלול את כל בעלי העניין הנ"ללחינוך והכשרה מקצו חוקיתרת פיתוח מסג .3

קידום מדיניות מבוססת ראיות בתחום ע"י דרישה לביצוע דו"חות ומחקרים שיוצגו בדיוני  .4

 המועצה הלאומית, וכן השתתפות של מומחים

ייזום פיילוטים לבדיקת מודלים חדשניים בנושא ההכשרה המקצועית בישראל שיוערכו ע"י  .5

 מחקרים קפדניים

 סקטוריאליות:הקמת ועדות 

הוועדות הסקטוריאליות יעסקו בסוגיות הנוגעות למקצועות בסקטורים ספציפיים. יוקמו מועצות קבועות 

לנושא מיומנויות בסקטורים מקצועיים. כשיופיעו סימנים להופעת מקצוע חדש או לכך שמקצוע ישן זקוק 

עלי עניין רלוונטיים כמו גופים לעדכון, תתכנס הוועדה הסקטוריאלית הרלוונטית. ועדות אלה יכללו ב

ממשלתיים, מעסיקים, איגודים מקצועיים ומומחים. תוכנית הלימודים של ההכשרה המקצועית תתוכנן 

לאור צרכי בעלי העניין הנ"ל. מדי פעם יוזמנו משתתפים נוספים כגון מומחים וחוקרים נוספים )ללא 

 צורך במינוי רשמי(. 

 תחומי האחריות האפשריים של הוועדות הסקטוריאליות כוללים: בנוסף להכנת תוכנית הלימודים, 

  פיתוח, תכנון ויישום מקצועות חדשים לאור צרכי שוק העבודה 

  עדכון מקצועות קיימים 

  המבחנים יבדקו מיומנויות רלוונטיות  -פיתוח מבחנים והסמכות, כמו גם תקנות רלוונטיות

 לשוק העבודה ומיומנויות גנריות 

 ית הנדרשת לצורך ההכשרה )ציוד, חומרים, כלים וכדומה(קביעת התשת 

  יצירת פרופילי מורים לרבות הדרישות שעל המורים לעמוד בהן )ניסיון בתחום המקצועי

 ותעודת הוראה( 
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  החלטות בסיסיות בנוגע לניתוח הדרישות, מחקרים ומיומנויות נדרשות 

 בקשר לאיכות פיילוטים כשרה חדשניות וייזום פיילוטים לצורך פיתוח ויישום תוכניות ושיטות ה

 . פיילוטים אלה יוערכו בקפדנות, בדומה לפיילוטים ביוזמת המועצה הלאומית. ההכשרה

 הקמת ועדת נתונים ומחקר:

, ועדת הנתונים 1סוג הוועדה השני שיוקם הוא ועדת הנתונים והמחקר. כפי שרואים בתרשים 

 והמחקר תהיה אחראית ל: 

 ה ומידת שימושיותה מיפוי תוכן ההכשר .1

 זיהוי מגמות בפערי ההיצע והביקוש  .2

 הערכת מסלולי הכשרה  .3

המתאר בפירוט את תחומי האחריות והפעילויות  5למידע נוסף על ועדת הנתונים והמחקר, ראו פרק 

 של ועדת הנתונים והמחקר.

    

חיזוק המעמד הסטטוטורי של החינוך וההכשרה המקצועית באמצעות חקיקה  .3

 ותקנות 

 

 5.2מערכת ההכשרה המקצועית בגרמניה מתאפיינת ברגולציה גבוהה ובעיגון התחום בחקיקה. סעיף 

מתאר בפירוט את חוק החינוך וההכשרה המקצועית בגרמניה. ארצות נוספות כמו אנגליה ושווייץ 

בחקיקה. בבריטניה לדוגמה, כפוף הנושא לחוק משנת  מעגנות אף הן את תחום ההכשרה המקצועית

, כפוף אף הוא לחוק זה. דוגמה נוספת מגיעה משווייץ. Ofqual6לו, , והגוף הממשלתי האחראי 0920

הקובע כי האחריות לתחום מתחלקת  2004-מערכת ההכשרה המקצועית במדינה זו כפופה לחוק מ

 (. 2016צדיק, -בין הקונפדרציה, הקנטונים והארגונים המקצועיים )לוי + וולד

בתחום נמצא עיקרון הזכות להכשרה מקצועית שנוסח ע"י מיכאל אטלן, היועץ ברקע למאמצי התחיקה 

טיוטה זו מתמקדת בזכותם הבסיסית של אנשים לקבל הכשרה המשפטי למשרד הכלכלה והתעשייה. 

מקצועית. על פי מיכאל אטלן, נובעת זכות בסיסית זו בישראל מהזכות הבסיסית לחינוך, תעסוקה 

קשורה לצורך בחינוך, ליכולת להיות מועסק ולהשתייכות החברתית היכולה ושוויון. הכשרה מקצועית 

 (. 2011לתרום ליכולת זו )אטלן, 

 (OECDהאתגר מולו עומד תחום ההכשרה המקצועית בישראל )  3.1

 

בישראל לא קיים חוק מקיף בנוגע לחינוך והכשרה מקצועית, בניגוד לתחום האקדמיה הכפוף לחקיקה 

להיבטים (. קיימים מספר חוקים הנוגעים באופן עקיף 1958השכלה הגבוהה, )לדוגמה, חוק מועצת ה

( עוסק בצעירים )מתחת לגיל 1953השונים של תחום ההכשרה המקצועית. לדוגמה, חוק החניכות )

( הרוכשים מקצוע במסגרת דואלית ומשלבים עבודה מעשית מונחית עם לימודים משלימים בבית 18

 י משרד הכלכלה והתעשייה. שהוסמך לכך ע"ספר מקצועי 

בנוסף, ישנם חוקים הנוגעים לרגולציה של מקצועות מסוימים או סוגיות מקצועיות מסוימות כגון: חוק 

(, 1968(, חוק רישוי עסקים )1959(, חוק שירות התעסוקה )1998שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )

(. עם זאת, אין חקיקה בנוגע 1983ר )( וחוק בריאות הציבו2010חוק קליטת חיילים משוחררים )

                                                           
 משרד ההסמכה והבחינות 6
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לנושאים חשובים אחרים כמו היקף ההכשרה, הענקת תעודות, הצגת מקצועות חדשים והכשרה לאורך 

 (. 2010כל שנות פעילותו של העובד )מלול, 

חוק ההנדסאים והטכנאים הכשרה מקצועית, טכנאים והנדסאים, ישנה חקיקה מקיפה. אחד של בתחום 

( משלב את התחום האופרטיבי של מקצוע זה עם ההגבלות החוקיות. החוק כולל 2012המוסמכים )

 מספר היבטים:

  המועצה להנדסאים וטכנאים מוסמכים 

  ועדת ההסמכה 

  מכללה טכנית מוכרת 

  מרשם ההנדסאים המוסמכים 

  ייחודיות התואר ופעילותו 

  סנקציות והליכי משמעת 

  שונות 

וק מקיף בנוגע לחינוך והכשרה מקצועית בישראל. מאמץ תחיקתי נעשו מספר מאמצים בניסיון לגבש ח

התמקד ביצירת חוק לחינוך והכשרה מקצועית שיכלול מספר עקרונות )משרד הכלכלה,  2012-מ

2012:) 

  להכשרה מקצועית עבור אוכלוסיות שונות  רחבהגישה 

  על מנת להבטיח רזרבות כוח אדם לכלל צרכי  –רגולציה בנוגע להכשרה מקצועית לצעירים

 הכלכלה, לרבות התעשייה הצבאית )בטווח הרחוק(, תיקון חוקים קיימים ושילובם בחוק הנוכחי 

 לרבות טכנאים והנדסאים )בטווח רגולציה של נתיבי ההכשרה וההסבה המקצועית למבוגרים ,

 הבינוני והקצר(

 ם לפיתוח ושדרוג התחום בו פועלים אנשי קביעת הפעילויות, הכלים והאמצעים הנדרשי

 לרבות קביעת תקנים וההיקף הנדרש בהתאם לתקנים הבינלאומיים  –המקצוע ברמות השונות 

  לרבות רגולציה של  –רגולציה של הנתיבים לקידום מקצועי ושדרוג עובדים בתקופת העסקתם

 מעורבות המעסיקים והעובדים בהסדר

 עם כל בעלי העניין הרלוונטיים לרבות נציגי מעסיקים )כולל  רגולציה של הדרכים לשתף פעולה

 תעשייה ומסחר(, עובדים, גופים ממשלתיים בעלי סמכות מקבילה וצה"ל

רגולציה כנ"ל תחזק את יכולתה של המדינה להסדיר את הפונקציות שלה ולהבטיח מימון מהתקציב 

 השנתי, דבר שיסייע במתן יציבות והמשכיות למערכת. 

 בגרמניההמצב   3.2

 

 הבסיס הנורמטיבי 3.2.1

בגרמניה "עיקרון המקצוע" מעניק בסיס נורמטיבי לתחיקה בתחום ההכשרה המקצועית. עיקרון 

המקצוע הוא נקודת ההתייחסות ונקודת המוצא להכשרה מקצועית במדינה זו. באופן כללי, הכשרה 

הדרישות ותכני מקצועית חייבת להתבסס על הרעיון שבכל מקצוע הדורש הכשרה מקצועית, כל 

ההכשרה הכלולים בתוכנית הלימודים הבסיסית של המדינות השונות בגרמניה מהווים נקודת מוצא 

לפעילויות המקצועיות בעזרת הכשרה הוליסטית ומכוונת לעשייה. לדוגמה, הדיון במודולריזציה של 

רה מקצועית שהיא ההכשרה המקצועית עשוי לשפוך אור על עיקרון המקצוע שתואר לעיל, מכיוון שהכש

מאד מודולרית עלולה לסתור באופן עמוק את עיקרון המקצוע הגורס כי הכשרה מקצועית צריכה לשקף 

 את תהליכי העבודה ההוליסטיים שניתן לראות בעולם העבודה האמיתי.  

 של נושא ההכשרה המקצועית בגרמניה החוקיתהמסגרת  3.2.2
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ך והכשרה מקצועית במדינות השונות, מעניק "חוק וחוקים הנוגעים לחינו 7בשילוב עם "חוק המלאכה"

 ( בגרמניה.https://www.bibb.de/en/13953.phpלתחום ) חוקיתההכשרה המקצועית" מסגרת 

. 2005באפריל  1-, ונכנס לתוקף ב20058-, תוקן ב1969-חוק ההכשרה המקצועית עבר לראשונה ב

חת ממטרות החוק היא לוודא כי צעירים הנכנסים לראשונה לעולם העבודה יקבלו מיומנות מקצועית א

מלאה במגוון רחב של פעילויות. רק אז יוכלו להתמודד עם הדרישות של עולם העבודה המשתנות ללא 

הרף. בחוק המקורי ובחוק המתוקן, המדינה הכריזה על כל תחום ההכשרה המקצועית מחוץ לבתי 

ספר כמשימה ציבורית, על אף שיישומו מופקד במידה רבה בידי מעסיקים בסקטור הפרטי ובמנהל ה

 הציבורי.

כל הגורמים המעורבים בהכשרה מקצועית תורמים לתכנונם והכנתם של מקצועות חדשים או כאלה 

 שעברו מודרניזציה: 

 )החברות והלשכות )המעסיקים 

 )האיגודים המקצועיים )העובדים 

  בגרמניההמדינות 

  הממשלה הפדרלית 

על פי "חוק חוקת העבודה" ו"חוק ייצוג עובדים", מוקנות לאיגודים המקצועיים זכויות נרחבות 

בהשתתפות ביישום נושא ההכשרה המקצועית. איגודי המעסיקים מייצגים את האינטרסים של 

יבה את שבהם נערכת ההכשרה. הממשלה הפדרלית מכת –בעיקר גופים פרטיים  –התאגידים 

של ההכשרה המקצועית הראשונית באמצעות חוקים ותקנות. תקנות ההכשרה המסגרת החוקית 

קובעות את מטרות ההכשרה הפנים ארגונית, את תכניה ואת דרישות המבחנים. עקרונות אלה 

מאומצים ע"י משרדי הממשלה המתאימים במדינות השונות בגרמניה בתיאום עם משרד החינוך 

 צווים. הם חלים על גרמניה כולה ויש להם תוקף של חוק.  באמצעות והמחקר

 המלצות  3.3

 

 פיתוח מסגרת חוקית נרחבת:

 אנו ממליצים ליצור מסגרת חוקית מקיפה שתכלול ותהווה השלמה לחוקים הקיימים בנושאים להלן:

  הקמת הרשות הלאומית לחינוך והכשרה מקצועית לרבות שני סוגי הוועדות )ועדת הנתונים

. החוק 2והוועדות הסקטוריאליות( וכן הקמת המועצה הלאומית, כמתואר בפרק  והמחקר

 בנוגע לכל אחד משני המרכיבים הנ"ל יציין:

o את מטרות הרשות הלאומית, הוועדות והמועצה הלאומית 

o  את תוקפן החוקי של ההחלטות שיתקבלו ע"י המועצה הלאומית, הרשות הלאומית

 ת המסגרת החוקית לנוהלי קבלת ההחלטות ע"י גופים אלה והוועדות, וכן א

o  את האחריות ליישום ההחלטות 

o  את תנאי השירות של נציג במועצה הלאומית 

o ואת ארגונן את תהליך הצגתם של מקצועות חדשים ועדכונם של מקצועות קיימים ,

 וסיווגן של ההכשרה הראשונית, ההכשרה המתקדמת וההסבה המקצועית 

                                                           
"חוק המלאכה" הוא חוק הנוגע להכשרה מקצועית מעשית, ראשונית ומתקדמת וכן להסדרי מנהל עצמי  7

ל הנוגע להכשרה מקצועית, חוק המלאכה הוא חוק מיוחד המשלים את חוק ההכשרה בסקטור המלאכות. בכ
 המקצועית.

הוגשה ע"י משרד החינוך והמחקר הערכה בנוגע לחוק ההכשרה המקצועי שהכריזה כי תיקון החוק  2016-ב 8

 השתלם. את התוצאות החשובות ביותר של הערכה זו, ואת הניתוח שנערך ע"י משרד החינוך 2005-ב
https://www.bmbf.de/files/2016-03-והמחקר בנוגע לצרכים שגרמו לתיקון, ניתן לראות ב: 

iG.pdfB23_Evaluationsbericht_B . 

https://www.bibb.de/en/13953.php
https://www.bmbf.de/files/2016-03-23_Evaluationsbericht_BBiG.pdf
https://www.bmbf.de/files/2016-03-23_Evaluationsbericht_BBiG.pdf
https://www.bmbf.de/files/2016-03-23_Evaluationsbericht_BBiG.pdf
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o חנים במקצועות השוניםהסמכה ומב 

 :נושאים הנוגעים למערכת החינוך וההכשרה המקצועית כמכלול. החוק הנוגע למערכת זו יציין 

o  הליכי משמעת לרבות תקנון אתיקה, עבירות משמעת, ועדת משמעת ופעולות

 משמעתיות

o  תנאים לרבות זכאות למשרות, יישום, תקנות ואגרות 

o  מימון מערכת החינוך וההכשרה המקצועית 

o  הכרה במסלולים ובקורסים 

o  דרישות מהמורים והמדריכים במערכת החינוך וההכשרה המקצועית 

o  מחקר, תכנון וסטטיסטיקות בנוגע להכשרה מקצועית 

הפרקים הקודמים דנו בצורך להגדיל את שיתוף הפעולה המוסדר בין בעלי העניין בתחום ההכשרה 

על מנת לפתח את התחום בישראל, וכללו לאחר מכן המלצות בנוגע לרעיון להקים רשות  המקצועית

בנושאים נציג דיון מפורט יותר לאומית ומועצה לאומית להכשרה מקצועית. בפרקי הדו"ח הבאים 

  שבאחריות הרשות הלאומית והמועצה הלאומית. 

 פיתוח תוכניות לימודים, תקנות הכשרה ומבחנים  .4

 

( מציין בדו"ח שלו שבניית מסגרת אפקטיבית של למידה מבוססת עבודה היא אתגר 2014:8) OECD-ה

 שיש להתמודד עמו בבניית תוכניות הכשרה מקצועית: 

"למרות כל היתרונות הטמונים בלמידה מבוססת עבודה, הן ככלי לימוד רב עוצמה והן כאמצעי לעודד 

 בשימוש מועט בעולם המקצועי".שותפות עם המעסיקים, למידה מבוססת עבודה נמצאת 

 ( ממליץ על דרך להתמודד עם עניין זה: 2014:8) OECD-ה

"שילוב למידה מבוססת עבודה באופן סיסטמתי במסלולי הכשרה מקצועית על תיכוניים כמרכיב חובה 

 המעניק קרדיט ועובר אבטחת איכות. קביעת מסגרת רגולטורית לתמיכה במטרה זו". 

מערכת החינוך וההכשרה המקצועית בישראל  אתגר שמולו עומדתה  4.1

(OECD) 

 

פיתוח תוכניות לימודים להכשרה מקצועית שאושרו ע"י הממשלה נמצא באחריות משרד הכלכלה 

והתעשייה ומשרד החינוך, כל אחד בתחומו. מעסיקים, איגודים מקצועיים ומומחים עובדים באופן בלתי 

פורמלי יחד עם משרד הכלכלה והתעשייה על פיתוח תוכניות לימודים חדשות ועדכון הקיימות. עם 

לכן, אין אנו יודעים אם את, למאמצים אלה אין חלק רשמי בתהליך, והם עדיין בשלביהם הראשונים. ז

יש קשרים חלשים מוסדות המעניקים הכשרה מקצועית להם יתייצבו ויקבלו הכרה חוקית. בנוסף, 

את  (, והדבר מוסיף לצורך להסדיר2014; מוסט, קוקזרה ופילד, 2014לחברות תעשייתיות )לני ואיל, 

מעורבותם של בעלי עניין רלוונטיים נוספים )איגודים מקצועיים, מעסיקים ומומחים מקצועיים( בבנייתן 

ויישומן של תוכניות הלימודים בתחום. הסדרה זו תהיה אחד מתפקידיהן של הרשות הלאומית והוועדות 

 שלה, בהיוועצות עם המועצה הלאומית. 

והתעשייה מתארת עשרה שלבים לפיתוח תוכנית לימודים הלשכה לכוח אדם ופיתוח במשרד הכלכלה 

 להכשרה למקצוע חדש או לעדכון מקצוע קיים. 

 השלבים הם:

בשלב זה יעריך המחקר את הצרכים השונים הנוגעים מיפוי שוק העבודה וניתוח צרכים:  (1

 למקצוע החדש.
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המתכננים קובעים יעדי הכשרה לטווח הרחוק ומחליטים על נושאים : תכנון תוכניות לימודים (2

 חיוניים שייכללו בהכשרה. 

הגישה והידע שהתלמידים יקבלו בעת  מתייחסים לניתוח רמת המיומנות,יעדים מקצועיים:  (3

 סיום ההכשרה. 

וח לרבות יעדי למידה, פרטי התכנים, הנחיות דידקטיות ליישום ופית פיתוח תוכניות לימודים: (4

 חומרי הלימוד. 

 יצירת תקנים בנוגע לפיתוח המקצוע, תוכנית הלימודים, המבחנים וההסמכה.  ניסוח תקנים: (5

הנחיות לגבי עזרי ההוראה והחומרים שהמורים משתמשים  פיתוח החומרים ועזרי ההוראה: (6

 בהם כחלק מהשיעורים. 

קטיים של תוכנית הכשרה למורים תוך כדי תפקיד, בנוגע להיבטים הדיד הכשרת מורים: (7

 הלימודים. 

על בסיס צרכים חברתיים שונים והדרישות הספציפיות שיאפשרו  הגדרת פרופיל המועמדים: (8

  למועמד להצליח בהכשרה ובמבחנים. 

בדיקת תוכנית הלימודים בתנאי שטח לזמן מוגבל ובסביבה מוגבלת. על פי  יישום פיילוט: (9

 ני הרחבתה. תוצאות הפיילוט תתוקן תוכנית הלימודים לפ

כוללת הערכה פורמטיבית והערכה מסכמת. הערכות אלה כוללות איסוף מידע על הערכה:  (10

 מנת לשפר את הפרויקטים. 

 המצב בגרמניה  4.2

 הליכי רגולציה שמטרתם מודרניזציה של מקצועות וייזום מקצועות 4.2.1

הגדיר מקצוע כאשר יש צורך במודרניזציה של התוכן או המבנה של הכשרה מקצועית, או כאשר יש ל

חדש, היוזמה מגיעה בדרך כלל מאיגודים מקצועיים, ארגוני גג של מעסיקים, אגודות מקצועיות או 

 (.BIBBהמכון הפדרלי לחינוך והכשרה מקצועית )

ע"י המשרד הממשלתי הפדרלי ההחלטה הסופית בנוגע למקצועות חדשים או עדכון מקצועות נעשית 

השונות, ובהיוועצות עם כל בעלי העניין. לעתים קרובות מתבצעת לפניה המתאים בתיאום עם המדינות 

הצהרת עמדה של המכון הפדרלי לחינוך והכשרה מקצועית, ואם לא )במיוחד במקרה של רפורמות 

 .BIBB-חשובות(, ההחלטה מתבססת על תוצאות פרויקט מחקר שהתבצעו ע"י ה

ים בסיסיות חדשות, והן עדכונן של תקנות הכשרה הן פיתוחן של תקנות הכשרה חדשות ותוכניות לימוד

קיימות על מנת לערוך שינויים בנוהגים הקיימים, מתבצעים על פי נוהל מוגדר הכולל את הממשלה 

הפדרלית, ממשלות המדינות השונות, המעסיקים, האיגודים המקצועיים וחוקרי החינוך המקצועי. 

  מוסכם כי נוהל זה יהיה בדרך כלל מוגבל בזמן.

עבודת הרגולציה בדרך כלל תביא בחשבון את אופייה המחייב של התחיקה המיועדת, ותציין את תוכן 

ההכשרה ואת מטרותיה כמו גם את הדינמיקה של ההתפתחות הטכנולוגית, הכלכלית והחברתית. 

השימוש בשיטות ובמערכות טכניות מסוימות אינו חובה כחלק מתקנות ההכשרה. היעדים רשומים 

 ניטרלית מבחינה טכנולוגית ומכוונת תפקוד, והם פתוחים לשינויים ולהתפתחויות חדשות.  בצורה

 ( יתמקד בצעדים הבאים: https://www.bibb.de/en/14094.phpהנוהל לניסוח תקנות הכשרה )

 ההכשרה נאמרות ב"ראיון  לתקנתההכשרה: "אמות המידה"  לתקנת"אמות מידה"  הגדרת

קבלה" במשרד הממשלתי המתאים, במרבית המקרים המשרד הפדרלי לענייני כלכלה 

 ואנרגיה, בתיאום עם משרד החינוך והמחקר. 

  :בצעד השני, מכינים ומתאמים תקנות הכשרה לתאגידים ותוכניות לימודים פירוט ותיאום

 בסיסיות לבתי הספר המקצועיים.

https://www.bibb.de/en/14094.php
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 :הוועדה לתיאום בין הממשלה הפדרלית למדינות בנוגע לתקנות הכשרה /  אימוץ התקנה"

( מעניקה אישור סופי לתקנות ההכשרה החדשות ולתוכנית KoAתוכניות לימודים בסיסיות" )

 הלימודים הבסיסית הרלוונטית. 

ומי הנוהל המתואר לעיל מציין את מבנה תקנות ההכשרה המקצועית ומתבסס על עיקרון הקונצנזוס. תח

האחריות בכל הנוגע להכשרה מקצועית קשורים זה לזה ותלויים זה בזה. ניתן להגיע לתוצאה בפועל 

תקנת הכשרה חדשה רק כאשר מביאים בחשבון את האינטרסים והרצונות השונים של כל המעורבים. 

 או מעודכנת תתקבל ע"י החברות רק אם נוסחה בקונצנזוס ע"י כל הצדדים. 

, המדינות )שאחראיות לתוכניות BIBB-בנוגע לתוצאות נוהל תקנת הכשרה במועצת ה אם קיים קונצנזוס

הלימודים בבתי הספר המקצועיים( יתאימו את תוכניות הלימודים לתקנות ההכשרה המעודכנות או 

 החדשות. 

בעוד שתוכניות לימודים בסיסיות חדשות למקצועות השונים מתפרסמות ברשומות המשפטיות של 

גרמניה, תקנות הכשרה שעברו מודרניזציה או תקנות חדשות מתפרסמות ברשומות המדינות ב

המשפטיות הפדרליות, תוך הדגשת העובדה שתוכניות הלימודים הבסיסיות ותקנות ההכשרה מחייבות 

 מבחינה משפטית. 

 מבחנים 4.2.2

לאכה כפי שצוין לעיל, הלשכות אחראיות למבחנים. לצורך כך, כל אחת מלשכות המסחר, לשכות המ

לצורך  –המחייבות אישור של המדינה  –והלשכות האחרות מפרסמות תקנות הנוגעות למבחנים 

רגולציה של נוהלי הבחינה במה שנקרא מבחני הביניים והמבחנים הסופיים במקצועות שתחת אחריות 

 אותה לשכה. 

אחריותן ליצור על מנת להבטיח רמת הסמכה עקבית ובת השוואה בכל רחבי גרמניה, קיימות ועדות שב

 ולתכנן מבחנים לכל מקצוע לשימוש בכל גרמניה. 

 –את ועדות הביקורת העורכות בסופו של דבר את המבחנים יארגנו הלשכות. חברי ועדות הביקורת 

 הם מומחים מוכחים במקצועותיהם ועורכים את המבחנים על בסיס התנדבותי.  –המבקרים 

ודה בגין מעבר המבחן הסופי ע"י הלשכות המתאימות. עם השלמת ההכשרה המקצועית, מוענקת התע

במקרה של כישלון, ניתן לעבור בחינה נוספת אחת. כאשר החניכים סיימו באופן רשמי את הכשרתם 

המקצועית, הם מתחילים להגיש מועמדות למשרות כעובדים מתאימים בשוק העבודה. מכיוון שלתעודה 

 , לבעלי תעודות יש סיכוי טוב למצוא עבודה. יש מוניטין טוב והיא מוכרת ע"י המעסיקים

תעודת ההכשרה הראשונית היא הצעד הראשון בהתקדמות לקראת רמת ההסמכה הבאה. היא תומכת 

" )בעל Meisterבעיקרון של למידה לאורך כל החיים, ומהווה תנאי מקדים להסמכות נוספות כגון "

דמת. בנוסף, התעודה פותחת את הדרך מלאכה מומחה( ולמבחנים אחרים בהכשרה המקצועית המתק

 לתואר "בוגר" מקצועי ואפילו להזדמנויות לרכוש השכלה גבוהה באוניברסיטה. 

( שתוכננה ככלי לתרגום בין ההסמכות בארצות EQF)במונחים של "מסגרת ההסמכות האירופית" 

וצאות הלמידה = גבוה( המתארות את ת 8= נמוך, רמה  1השונות )עם שמונה רמות התייחסות )רמה 

של תהליך הסמכה במונחים של ידע, מיומנות וכישורים )רחבים יותר((, תוצאות הלמידה של תקופת 

)כמו במסגרת ההסמכות הגרמנית(. הדבר  4התלמדות בת שלוש או שלוש וחצי שנים יוחסו לרמה 

ת מראה את הסיכוי להשכלה נוספת וגבוהה יותר על בסיס הסמכה מקצועית. מסגרת ההסמכו

האירופית אינה מתערבת בתקנות ההכשרה הארציות התלויות בגופים ארציים. הרעיון במסגרת 

הסמכה באמצעות עם ההסמכות האירופית הוא כי מדובר פשוט בכלי לצורך השוואת תוצאות הלמידה 

 מבחנים המוסדרים ע"י גופים ארציים. 

 המלצות   4.3
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 מערכת תעודות ומבחנים סטנדרטית:

המלצתנו היא ליצור מערכת עם מבחנים ותעודות סטנדרטיים שאמורים לאחד את כל התוכניות באותו 

מערכת תעודות תחום אשר מנוהלות ע"י משרדי ממשלה שונים ומכונים שונים וע"י השוק הפרטי. 

מאוחדת זו תקבע את הדרישות למקצועות השונים. דרך אפשרית אחת היא להשתמש במערכת 

 ואשר בה משתמשים באירופה.  EQF9-ס השעומדת בבסי

וכן לפיתוח הוועדה הסקטוריאלית הרלוונטית תהיה אחראית לקבוע את הדרישות למקצועות השונים 

המבחנים המקנים את ההסמכה. הדבר ייעשה על בסיס המסגרת החוקית שפותחה ע"י נציגי בעלי 

ערכת הצרכים תתבצע בשיתוף פעולה כבסיס לפיתוח תוכניות הלימודים, ההעניין במועצה הלאומית. 

על מנת לבדוק את הצרכים בשוק העבודה. על מנהלי עם מעסיקים / מוסדות הכשרה פוטנציאליים 

שיענו לדרישות הוועדה המסלולים לפתח את תוכנית הלימודים עבור כל מסלול באופן כזה 

יות הלימודים ועל הדרישות הסקטוריאלית ולצרכי השוק. כל בעלי העניין הרלוונטיים יחתמו על תוכנ

 שהוגדרו ע"י הרשות הלאומית. 

 תמיכה באיסוף נתונים ומחקר בנושא חינוך והכשרה מקצועית בישראל  .5

 

 OECD (2014:24:)-על פי ה

"פיתוח מדיניות בנושא חינוך והכשרה מקצועית תלוי בנתונים איכותיים וביכולת לנתח ולחקור על מנת 

ת של המדיניות ורפורמות במדיניות. בסיס כזה הוא הכרחי על מנת להשתמש בנתונים ולבצע הערכו

 להבטיח שהמדיניות תונחה ע"י תשתית ראיות מוצקה". 

( מציין בדו"ח שלו כי בהקשר לתקנים בינלאומיים, יכולות המחקר בישראל הן 2014:24) OECD-ה

 חוזקה ולא אתגר: 

והניתוח מפותחים מאד על פי הסטנדרטים אתגר, המחקר  מהווים "בישראל, על אף שהנתונים עודם

הבינלאומיים, עם יכולת חזקה לבצע מחקרים באוניברסיטאות ומכוני מחקר, לעתים קרובות בעלי 

 מוניטין בינלאומי". 

הוא עדיין רואה בנוגע לישראל משקף גישה חיובית בנוגע ליכולת המחקר,  OECD-על אף שדו"ח ה

בנושא הנתונים אתגר. לכן, על מנת לשפר את מערכת החינוך וההכשרה המקצועית, חשוב לדון בכמה 

 מהאתגרים הקיימים בתחום זה. 

 

 

 

 אתגר שמולו עומדת מערכת החינוך וההכשרה המקצועית בישראל ה  5.1

 סקרי בוגרים  –איסוף נתונים ומחקר בנושא חינוך והכשרה מקצועית  5.1.1

שני גופים ארגוניים עיקריים העורכים מחקר בעניין זה בישראל: משרד הכלכלה והתעשייה ישנם 

 והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

                                                           
 רשת ההסמכות האירופית  9
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משרד הכלכלה והתעשייה עורך סקרים בהשתתפות אנשים שנמצאים בהכשרה ובוגרי כמה מסלולי 

סייע במתן הכשרה מקצועית אחת לשנתיים או שלוש. אחת המטרות העיקריות של סקר זה היא ל

עובדים מיומנים לסקטור העסקי, בתחומים בהם קיים ביקוש שלא מולא, וכן לשפר את קבלת ההחלטות 

האינדיבידואלית על בסיס המידע שהופק מהסקר. הסקר מספק מספר אינדיקטורים חשובים כגון )ראו 

 (: 6טבלה 

  אחוז בוגרי ההכשרה בכל מקצוע המועסקים בתחום בו הוכשרו 

  עבודה במקצוע שנלמד או לעזיבת המקצוע  לאיסיבות 

  שכר ממוצע לבוגרי ההכשרה ורמת שביעות רצונם של הלומדים מההכשרה 

  מידת השיפור ביחס למשרה הקודמת של בוגרי ההכשרה 

בנוסף, הסקר מעניק מידע בנוגע לתוכניות הכשרה המניבות שיעורי השמה גבוהים וכאלה המניבות 

 שיעורי השמה נמוכים. 

 העוסקים במקצוע ואומרים כי חוו שיפור   אנשים: סקר בוגרים: השמת 6ה טבל

האנשים שענו כי קיים  %

 שיפור בעבודתם

 עניין בעבודה בטחון בעבודה יחס הממונים שכר סיכויי קידום תנאים פיזיים

 60.7% 50.8% 49.2% 44.3% 45.9% 42.6% חשמל ואלקטרוניקה

 75.3% 71.0% 72.0% 62.4% 68.8% 51.5% מלונאות 

 68.1% 52.2% 53.6% 65.2% 52.2% 58.0% מחשבים

 71.7% 64.0% 60.9% 56.5% 60.9% 58.7% בניין וסביבה

 71.2% 65.8% 47.9% 57.5% 52.1% 56.2% מתכת ומכונות 

 82.6% 65.5% 69.6% 52.2% 52.2% 73.9% אדמיניסטרציה 

 55.6% 61.1% 50.0% 50.0% 27.8% 44.4% טיפול 

 69.9% 59.4% 55.4% 54.1% 52.5% 52.1% ממוצע כללי 

 

 הכלכלה, מנהל המחקר והכלכלה מקור: סקר בוגרים, מצגת של אלון פורת, משרד 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( מבצעת אף היא איסוף נתונים בנוגע לחינוך והכשרה מקצועית. 

סטטיסטיקות רשמיות מתפרסמות באופן קבוע בנוגע לכמויות של תלמידים במסלולי הכשרה 

בהתפלגויות שונות, בחינוך התיכוני והעל תיכוני, וכן בהכשרת מבוגרים. מרבית הנתונים הללו 

על בסיסי נתונים אדמיניסטרטיביים המתקבלים בכל שנה ממשרד החינוך וממשרד הכלכלה  מתבססים

בסוף כל שנת לימודים מועברים קבצים שנתיים ללמ"ס, והם מתפרסמים במהלך השנה והתעשייה. 

שלאחר מכן. נתונים אלה מתפרסמים כרגע בטבלאות סטטיסטיות תיאוריות, אך ניתן להשתמש בהם 

ים יותר ולשלבם בלמ"ס עם מיקרו נתונים מזוהים אחרים לצורך מעקב אורכי. מסלול לניתוחים מורכב

מבטיח אחד הוא ניתוח של התוצאות בשוק העבודה ובתחום ההשכלה הגבוהה אצל בוגרי הכשרה 

 מקצועית. 

 : 7טבלה 

 2013-2014תלמידים בבתי ספר למתלמדים בפיקוח משרד הכלכלה, על פי תחום הכשרה ומין, 
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   החינוך היהודי החינוך הערבי  

  סה"כ   סה"כ   בנים   בנות   סה"כ   בנים   בנות  תחום ההכשרה 

  מספרים אבסולוטיים    

  14,335  8,226  6,411  1,815  6,109  5,121  988  סה"כ 

 בנייה
       

  706  653  378  275  53  35  18 דפוס, צילום והפקה

  528  464  344  120  64  64  - מלונאות 

  3,108  1,139  1,105  34  969  968  1 חשמל ואלקטרוניקה

  125  125  87  38  -  -  - מקצועות פארה רפואיים 

  857  394  380  14  463  420  43 מחשבים 

  249  37  11  26  212  -  212 מטפלות 

  1,130  877  314  563  253  19  234 אדמיניסטרציה 

  1,804  1,346  1,277  69  458  457  1 עבודות מתכת 

  1,107  676  215  461  431  55  376 ספרות וקוסמטיקה 

  222  23  22  1  199  199  - עבודות עץ וריהוט 

  3,807  1,395  1,384  11  2,412  2,412  - רכב

  30  30  2  28  -  -  - אופנה וטקסטיל 

  1,662  1,067  892  175  595  492  103 שונות 

  אחוזים  

    100.0  77.9  22.1  100.0  83.8  16.2 סה"כ

    -  -  -  -  -  - בנייה

    100.0  57.9  42.1  100.0  66.0  34.0 דפוס, צילום והפקה

    100.0  74.1  25.9  100.0  100.0  - מלונאות 

    100.0  97.0  3.0  100.0  99.9  0.1 חשמל ואלקטרוניקה

    100.0  69.6  30.4  -  -  - מקצועות פארה רפואיים 

    100.0  96.4  3.6  100.0  90.7  9.3 מחשבים 

    100.0  29.7  70.3  100.0  -  100.0 מטפלות 

    100.0  35.8  64.2  100.0  7.5  92.5 אדמיניסטרציה 

    100.0  94.9  5.1  100.0  99.8  0.2 עבודות מתכת 

    100.0  31.8  68.2  100.0  12.8  87.2 ספרות וקוסמטיקה 

    100.0  95.7  4.3  100.0  100.0  - עבודות עץ וריהוט 

    100.0  99.2  0.8  100.0  100.0  - רכב

    100.0  6.7  93.3  -  -  - אופנה וטקסטיל 

    100.0  83.6  16.4  100.0  82.7  17.3 שונות 

 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2015מקור: משרד הכלכלה, התקציר הסטטיסטי של ישראל 
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לדוגמה, הטבלאות השנתיות המתפרסמות כרגע בנוגע למסלולי משרד הכלכלה והתעשייה המשלבים 

( ברמה תיכונית, מציגות את ההתפלגות השנתית על פי הבעלות על בית עבודה ולימודים )התלמדויות

 (. 7הספר, חינוך יהודי / ערבי, רמת הכיתה, מין, דת ותחום ההכשרה )טבלה 

התפלגויות אחרות אפשריות אף הן, מכיוון שניתן לבצע קישור של הנתונים ברמת הפרט בנוגע למיקרו 

הות, מה שמאפשר הוספת משתנים נוספים. חלק מנתוני נתונים הנ"ל תוך שימוש במספרי תעודת ז

סקר מוסדות ההכשרה המקצועית. סקר  –הלמ"ס בנוגע להכשרה מקצועית מתבססים על סקר ייחודי 

זה נעשה במהלך שנת הלימודים ומתפרסם אחת לשנה. הסקר אוסף נתונים מצטברים על כל בתי 

הספר העל תיכוניים הכוללים מסלולים מקצועיים למבוגרים ואשר אינם כלולים בנתונים 

, הם אינם מאפשרים חיסרון אחד של נתונים אלה הוא שמכיוון שהם מצטבריםהאדמיניסטרטיביים. 

 את גמישות הניתוח שמעניקים המיקרו נתונים שהוזכרו לעיל. 

על פי מחלקת המחקר והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה, הנתונים שנאספים מאורגנים ביסודיות 

(. עם זאת, על פי שיחות עם מומחים בתחום, בסיס נתונים כזה אינו מספיק על מנת 2016)פפרמן, 

תיהם של מקבלי ההחלטות. יתרה מכך, בפועל בסיס הנתונים אינו נמצא בשימוש לכוון את החלטו

נרחב. לכן, יש לנקוט בצעדים על מנת להעלות את המודעות בנוגע אליו ובכך להגדיל את השימוש 

 המעשי בו. 

 הערכת המיומנויות הדרושות וניסיון לזהות מגמות  5.1.2

ילוב המידע המתקבל מסקרים ומחקרים בתהליך לש ממוסדנכון להיום, אין תהליך פורמלי או הסכם 

קבלת ההחלטות בנוגע להכשרה מקצועית. קיימים שני סקרי מעסיקים עיקריים המעריכים את 

המיומנויות הדרושות בישראל. הראשון נערך ע"י משרד הכלכלה והתעשייה והשני ע"י הלשכה 

 המרכזית לסטטיסטיקה. 

 : סקר המעסיקים של משרד הכלכלה והתעשייה

החל משרד הכלכלה והתעשייה לנהל סקר רבעוני תוך שימוש במדגם ארצי של מעסיקים  1997-ב

חברות במגזר העסקי, שנדגמו על פי מדדי גודל ומגזר כלכלי. הנתונים  3,000בישראל. הסקר כולל כיום 

 שנאספים מציגים:

  משך, שכר מוצע  –משרות פנויות 

  משך, שכר  –העסקות 

  בה )פיטורין, התפטרות, פרישה(סי –הפסקת עבודה 

  צמיחה צפויה בפעילות הכלכלית )של החברה( ובתעסוקה ברבעון הבא –תחזיות 

 . 8לממצאים העיקריים מהסקר לטווח הקצר והבינוני, ראו טבלה 

 סקר המעסיקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: 

עריך את המיומנויות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת אף היא סקר מעסיקים על מנת לה

במדינה, ומשמש ככלי סקר המשרות הפנויות. סקר זה מודד את היצע המשרות הפנויות  –הדרושות 

וזיהוי הזדמנויות תעסוקה על פי סקטור כלכלי לחוקרים וקובעי מדיניות לצורך מדידת הביקוש לעובדים 

 וגודל התאגיד. 

עבודה המושפעות מהמצב הכלכלי הנוכחי. מידע חשיבותו של הסקר טמונה בזיהוי תתי קבוצות בכוח ה

 זה יכול להיות בעל ערך בתכנון מסלולי הכשרה העונים לצרכיו הכלכליים של המגזר הפרטי. 

 שנים( 1-3סקר לטווח הקצר והבינוני ) –: סקר למגזר העסקי: ממצאים עיקריים 8טבלה 

 לימודי הנדסאות שוברים לימודי ערב  לימודי יום
 



31 
 

 מקור: סקר מעסיקים, מצגת של מיכאל אורנשטין והווארד רוס, משרד הכלכלה, מנהל המחקר והכלכלה 

 לסקרי המעסיקים ותהקשור בעיות 5.1.3

לשני סקרי המעסיקים. על פי מקבלי ההחלטות בתחום ההכשרה  ותהנוגע בעיותמספר  ןישנ

המקצועית, לשני סקרי המעסיקים השפעה מוגבלת על ניווט מערכת ההכשרה המקצועית. הדבר נובע 

 המוגבלת.  תםלהסביר את השפע ותלשני הסקרים ועשוי ותהקשור בעיותממספר 

  ,הדבר אולי נובע, ממצאי הסקרים בתהליך קבלת ההחלטות. להכללת  ממוסדאין נוהל ראשית

 .לפחות באופן חלקי, מהבעיות הנוספות להלן

  ,הסקר מדגיש אזורים על פי מחלקת המחקר והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה, שנית

גיאוגרפיים ספציפיים כמו צפון או דרום הארץ, ובכך מאפשרים לנתונים לבדוק את צרכי 

תיהם על פי אזורים גיאוגרפיים ספציפיים. עם זאת, מפתחי המסלולים המעבידים ודרישו

מציינים כי אינם משתמשים בנתונים אלה בתכנון המסלולים. מחקר נוסף יצטרך להתמקד 

בעניין זה בניסיון לאתר במדויק את הסיבות לכך שהגורמים הפעילים בתחום אינם משתמשים 

 בנתונים. 

  ,הסקרים אינם מתואמים ברמה הארצית והנתונים שהם על פי מומחים בתחום, שלישית

אוספים אינם משולבים למערכת נתונים ארצית. עם זאת, על פי מחלקת המחקר והכלכלה, 

קיימים תיאום ושיתוף פעולה רבים בינה לבין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע לסקרי 

נתפסות בשטח. הדבר  המעסיקים, מה שמדגיש את הפער בין פעולותיה לבין האופן בו הן

מצביע על צורך בנקיטת צעדים על מנת להגביר את השימוש במידע ואת הפצתו בקרב שחקני 

 מפתח. 

  ,דבר לא קיימים כיום נתונים הנוגעים לצוות ההוראה בתחום ההכשרה המקצועית, רביעית

המציב מגבלה משמעותית בכל הנוגע ליכולת לתכנן קדימה ולשפר את איכות ההכשרה 

 קצועית בישראל. המ

נעשים מדי פעם מאמצים אחרים לבחון את המיומנויות הנדרשות. לדוגמה, התאחדות בנוסף, 

התעשיינים בישראל עורכת אף היא מדי פעם סקרים למעסיקים על מנת לזהות את המיומנויות 

 שנים 2009-2010 2008-2011 2010 2008-2013

 שיעור המועסקים )%( 85.4 73.7 83.8 76.1

 מועסקים בתחום בו הוכשרו )%( 45.7 47.6 41.4 44.8

בנייה, אלקטרוניקה,  מלונאות, סיעוד

 סיעוד

אלקטרוניקה,  מחשבים

 ארכיטקט

 השמה גבוההרמת 

 השמה נמוכהרמת  תעשייתי, כימי  קוסמטיקה ניהול, קוסמטיקה  ניהול, מכונאות רכב 

    
 שביעות רצון מההכשרה 

 מורים 56.6 82.1 --- 79.1

 מיומנויות עבודה מתאימות  --- 79.1 --- 78.0

 מעבדות וציוד  50.6 --- --- 58.2

    
 שביעות רצון מהעבודה

 שכר 47.6 50.0 55.0 51.8

 ביטחון תעסוקתי  70.4 65.3 84.3 57.2

 עניין בעבודה  83.2 88.2 90.8 71.7
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ה הדרושות בסקטור התעשייתי. עם זאת, סקר זה מוגבל לצרכי התעשייה ואינו עוסק בענפי כלכל

 אחרים כגון מסחר. יתרה מכך, הסקר גם אינו משולב באופן פורמלי בתהליך קבלת ההחלטות.

 חיזוי המיומנויות הדרושות  5.1.4

ניסיונות אלה לזהות את המיומנויות הדרושות נעשים ביחס לפער הנוכחי בין ההיצע לביקוש. בשונה 

נויות שיידרשו מכוח העבודה ממדינות מערביות אחרות, ישראל אינה מנהלת כל חיזוי בנוגע למיומ

העתידי. במקום זאת, המחקרים הנערכים ע"י משרד הכלכלה והתעשייה והלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה מניבים אינדיקטורים להיצע וביקוש על פי המצב הנוכחי בלבד. 

מדגיש את חשיבות חיזוי המגמות והמיומנויות במדיניות, על מנת  OECD-פרסום מהעת האחרונה של ה

(. עם זאת, הערכות של מודלים לחיזוי OECD ,2016להפחית את אי ההתאמות בנושא המיומנויות )

הקיימים בארצות אחרות מצביעות על הצורך להתייחס לחיזויים אלה כאל מוגבלים ברמת הדיוק שלהם 

כאשר מתכננים תוכניות לימודים להכשרה מקצועית )לצפייה בדוגמה לפער בין הצמיחה החזויה 

(. זאת ועוד, הערכות אלה מצביעות על כך שהמודלים לחיזוי 9מיחה בפועל באוסטרליה, ראו טבלה והצ

מוגבלים מאד כשמדובר בתחזיות לטווח הרחוק ובתחזיות לתחומים ספציפיים בניגוד למערכות רחבות 

הטקסטים (. 2007; ריצ'רדסון וטאן, 2015; קרקל והלמריך, 2005של מיומנויות )סטקלר ותומס, 

הנוגעים לתחזיות מראים כי ככל שמסגרת הזמן לתחזית ארוכה יותר, כך המסקנות כלליות יותר. פירוש 

הדבר הוא כי תחזיות לטווח הקרוב עשויות לזהות פערים במקצועות ספציפיים, אך כאשר התחזית היא 

 יפיים. לטווח הרחוק, היא מדויקת יותר בחיזוי מיומנויות כלליות במקום מקצועות ספצ

 1996-2002: השוואה של השינוי החזוי והשינוי בפועל בתעסוקה במקצועות נבחרים, 9טבלה 

 חזוי: אנשי מסחר בחשמל ואלקטרוניקה 

 חזוי: נהגי הובלה בכביש וברכבות 

 בפועל: אנשי מסחר בחשמל ואלקטרוניקה 

 בפועל: נהגי הובלה בכביש וברכבות 

 תעסוקה כוללת )לרבות עצמאיים(

 
 נהש

 2007מקור: ריצ'רדסון וטאן, 
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 המצב בגרמניה  5.2

 מחקר בנוגע להכשרה מקצועית במכון הפדרלי לחינוך והכשרה מקצועית  5.2.1

( מחקר ואיסוף נתונים סיסטמתי BIBBמנהל המכון הפדרלי לחינוך והכשרה מקצועית ) 1970מאז 

ואמפירי )כמותי ואיכותי( בנוגע לכל ההיבטים הרלוונטיים של הכשרה מקצועית, ובמיוחד הכשרה 

 מקצועית דואלית בגרמניה, בהתאם לתקני המחקר הבינלאומיים. 

 : BIBB-נושאי המחקר של ה

  עלויות ותועלות של הכשרה מקצועית 

  הסמכת מורים ומדריכים להכשרה מקצועית 

  דרישות הסמכה 

  דרישות לתקנות הכשרה 

לנהל מחקרים אמפיריים במערב גרמניה, ומאוחר יותר בגרמניה כולה, הוא משתף  BIBB-מאז שהחל ה

סקר פנל ( בנירנברג כבר שנים רבות, במיוחד בהקשר של IABפעולה עם המכון למחקר תעסוקתי )

-, "פנל הארגונים של הIAB-. על פי ה(www.iab.de/769/section.aspx/593)ראו  ABI-של ה הארגונים

IAB כמעט הוא סקר מייצג למעסיקים בנוגע לפרמטרים הקשורים להעסקה בארגונים ספציפיים .

רים בכל שנה ובכל העולם, מיוני ועד אוקטובר. ארגונים מכל ענפי הכלכלה ומכל הגדלים נסק 16,000

. IAB-במינכן מטעם ה Kantar Public Germanyהסקר מתבצע בע"פ בראיונות אישיים הנערכים ע"י 

לארגונים כולל מגוון רחב של שאלות בנושאים רבים הקשורים למדיניות ההעסקה ואשר סקר מייצג זה 

 נבחנים במחקרים שונים.

תית הסטנדרטית מתווספים נושאים חדשים המעוררים עניין. פנל הארגונים של לתוכנית השאלות השנ

. כמערכת נתונים אורכית מקיפה, הוא 1996ובמזרחה מאז  1993קיים במערב גרמניה מאז  IAB-ה

הנתונים שמוסרים הארגונים מיועדים לסייע  מהווה את הבסיס למחקר על הביקוש בשוק העבודה.

של סוכנות התעסוקה הפדרלית כך שתכוון את פעילויותיה בצורה נכונה יותר לשירותי ההשמה והייעוץ 

בהתאם למציאות שנחווית בארגונים. הניתוחים גם מהווים בסיס לתהליכי קבלת החלטות של 

 פוליטיקאים, נציגי הנהלות / עובדים ומגוון התאגדויות".

שהינו סקר  BIBB/BAuA10-עצמו אחראי לסקרים אמפיריים שונים כמו סקר כוח העבודה של ה BIBB-ה

 BIBB/BAuA-סקרי כוח העבודה של האנשים המועסקים בשכר קבוע.  20,000מתבסס על תקופתי ה

( והמכון הפדרלי הגרמני BIBBע"י המכון הפדרלי הגרמני לחינוך והכשרה מקצועית )במשותף  יםנערכ

(. סקר אמפירי נוסף BMBF(. הם ממומנים ע"י משרד החינוך והמחקר )BAuAוגהות בעבודה )לבטיחות 

בנוגע להסמכה ופיתוח מיומנות". זהו סקר שנתי  BIBB-הוא "פנל החברות של ה BIBB-שנערך ע"י ה

ונתמך ע"י משרד החינוך  2011-חברות בגרמניה, אשר נערך בפעם הראשונה ב 3,500-מייצג הכולל כ

 ר הפדרלי.והמחק

בדרישות המועצה הגרמנית לשיפור תשתית המידע בכך שייסד מרכז חקר  BIBB-עמד ה 2008-ב

 ( על מנת לספק לחוקרים גישה סטנדרטית לנתוני המכון. FDZנתונים )

רסומים שונים ( או בפwww.bibb.deמפרסם באופן קבוע את תוצאות המחקרים באינטרנט ) BIBB-ה

או במגזין "הכשרה מקצועית במחקר ובפועל" )ראו  BIBB-כמו בדו"ח השנתי של ה

https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/seriesitem/id/3 .) 

                                                           
10 BAuA - בעבודה  המכון הפדרלי לבטיחות וגהות 

http://www.iab.de/769/section.aspx/593
http://www.bibb.de/
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/seriesitem/id/3
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( דרך האינטרנט, שבהם Experts' Monitorבאופן קבוע סקרים מבוססי שאלונים ) BIBB-הבנוסף עורך 

מוזמנים מומחי הכשרה מקצועית לענות על שאלות בנושאים שעל הפרק בתחום החינוך וההכשרה 

 (.enmonitorexpert-https://www.bibb.de/bibbהמקצועית )

 המלצות  5.3

 ה המקצועית, באופן מקיף וסיסטמתי: הגברת השימוש באיסוף נתונים ומחקר בנושא ההכשר

. 2בנוגע למחקר בנושא ההכשרה המקצועית הוא ועדת הנתונים והמחקר המתוארת בפרק גוף חשוב 

 ועדת הנתונים והמחקר אחראית לתיאום הכולל של המחקר בתחום זה. משתתפת חשובה אחת

 בוועדת הנתונים והמחקר תהיה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(. 

כפי שצוין לעיל, אתגר גדול אחד שמולו ניצב תחום ההכשרה המקצועית בישראל הוא אי השימוש 

בתהליך קבלת ההחלטות. דרך אחת שבה ניתן לחזק את שילוב המחקר בנתונים ובמחקרים הקיימים 

יג את ממצאי המחקרים בקביעות בפני הרשות הלאומית לחינוך בתהליך קבלת ההחלטות היא להצ

 . 2והכשרה מקצועית, המועצה הלאומית והוועדות הסקטוריאליות המתוארות בפרק 

 לכן אנו ממליצים על המנגנון להלן:

  המועצה הלאומית והוועדות הסקטוריאליות יבקשו את המחקר בו הן מעוניינות מהרשות

 הלאומית. 

  המועצה הלאומית תבקש מחקרים בנוגע לבעיות רוחביות, בעוד שהוועדות הסקטוריאליות

 יבקשו מחקרים בנוגע למגזר הספציפי או למקצוע במגזר. 

  הרשות הלאומית להכשרה מקצועית תעביר את הבקשות לוועדת הנתונים והמחקר, שתעביר

 את המחקר לגוף החוקר. 

 וכן לרשות הסקטוריאלית ההלאומית ו/או לוועד הגוף החוקר יציג את ממצאיו למועצה ,

הלאומית, ובכך יבטיח כי בידי הרשות הלאומית יהיה המידע הרלוונטי לפני שיקבל החלטה 

 בנושא המדובר. 

בנוסף לתיאום הבקשות כמתואר לעיל, אנו מציעים כי ועדת הנתונים והמחקר גם תבצע את 

 :הפעילויות הבאות

 השימושיות שלה: מיפוי תוכן ההכשרה ומידת 

י ההכשרה השונים מעניקים בפועל, והכנת ההמלצות המתאימות. ההכשרה שמסלול מיפוי

 תוכן ההכשרה והמידה בה היא שימושית לעבודה בתחום ימופו בדרכים הבאות:    

 סקרי מעסיקים  .א

 תוכניות לימודים במסלולי הכשרה מקצועית  .ב

 סקרי מסלולי הכשרה מקצועית  .ג

 סקרי בוגרים .ד

   

 :זיהוי מגמות 

 זיהוי מגמות בפערי היצע וביקוש ובחידושים טכנולוגיים. 

 זיהוי המיומנויות שיש עבורן צמיחה בביקוש וכן מיומנויות עם ביקוש יורד.  .א

ניסיון לחזות את המקצועות שבהם אנשים רבים יעזבו את כוח העבודה בעתיד  .ב

 ביקוש להחלפתם.  יתקייםהרלוונטי ושבעקבות זאת 

 ן מגמות בקרב קבוצות דמוגרפיות וגיאוגרפיות שונות. הבדלה בי .ג

 סיוע בזיהוי מקצועות בעלי עדיפות גבוהה.  .ד

 המגמות יזוהו ע"י:  .ה

a.  סקרי מעסיקים 

b.  ראיונות עם מומחים 

https://www.bibb.de/bibb-expertenmonitor
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c. מגמות בינלאומיות 

  

 :הערכת מסלולי הכשרה 

 .מספר האנשים בכל מסלול )מתחילים ובוגרים( .א

תוצאות מערכת ההכשרה המקצועית: השתתפות בכוח העבודה, שכר, שיעור  .ב

הצעירים העובדים בתחום בו הוכשרו, אחוז התלמידים שהועסקו ע"י החברה 

 שהעניקה את ההכשרה וכדומה. 

איסוף נתונים על קבוצות ביקורת או קבוצות השוואה על מנת לאפשר ניתוח של  .ג

ואות מסוג זה והשוואות בין הכשרה מקצועית אפקטיביות סוגי ההכשרה השונים. השו

לבין השכלה גבוהה יתבצעו בזהירות מכיוון שלמשתתפים בכל מסלול יש מאפיינים 

 שונים.

עריכת מחקרים על יחסי העלות והתועלת של סוגי ההכשרה השונים על בסיס הניתוח  .ד

 המתואר בסעיף ג'. 

בוגרי הכשרה מקצועית שימוש בנתונים אדמיניסטרטיביים. השוואת קוהורט של  .ה

לנתוני השנה שלאחר מכן בנוגע לתעסוקה והכנסה וכן למתחילים חדשים בלימודי 

השכלה גבוהה, על מנת לראות את הנתונים היבשים בנוגע לבוגרים אלה. לשימוש 

בנתונים אדמיניסטרטיביים יש מספר יתרונות עיקריים: הוא משתלם מבחינת 

 ורך זמן, ואינו מוגבל מבחינת גודל המדגם. המשאבים, מאפשר מדדים עקביים לא

נתוני  –קישור בין נתונים אדמיניסטרטיביים, נתוני בוגרים ונתונים על התוצאות  .ו

פעילות כזאת יכולה להיות חלק סקרים שנאספו )סקרים קיימים של משרד הכלכלה(. 

משיתוף פעולה משופר בין הלמ"ס למשרד הכלכלה, לגבי דרכים להשיג נתונים 

הדבר ייעשה ע"י שילוב ירים יותר ע"י קישור מסדי נתונים שאינם מקשורים כיום. עש

של מאמצי איסוף הנתונים של שני הגופים ויצירת תיאום ביניהם. שיתוף פעולה כנ"ל 

יכול להוביל להתייחסות אפקטיבית יותר לצרכי השוק ולהתאמת מסלולי ההכשרה 

 לצרכים אלה. 

י ההכשרה תביא בחשבון ניתוח של הכשרת מורי הערכת הנתונים בהקשר למסלול .ז

. לא קיימים כיום נתונים בנוגע לצוות ההוראה בתחום, והדבר ההכשרה המקצועית

מהווה מגבלה חמורה מבחינת היכולת לתכנן קדימה ולחזק את איכותה של ההכשרה 

 המקצועית בישראל. 

a. ?כמה מורים נמצאים כיום במערכת 

b. חומים?כמו מורים דרושים, ובאילו ת 

c. ?מהי ההכשרה שהם קבלו 

 ההערכות יכללו סקרי בוגרים ומחרקי הערכה.  .ח

 שלוש הפעילויות העיקריות הללו יסייעו ב:

בהתאם לחידושים הטכנולוגיים ולצרכים החדשים שיגיעו משוק  יצירת מקצועות חדשים: (א

בנוגע למקצועות שעדין לא קיימים, יתוכננו וייווצרו מקצועות חדשים לרבות הסמכה,  העבודה

  מסלולי הכשרה ותוכניות לימודים. 

 על פי הצורך לשינוי המקצועות.  שדרוג מקצועות קיימים: (ב

תוצאות פעילות המחקר אמורות לסייע למקבלי ההחלטות להחליט על  יצירת קונספט מימון: (ג

ערכת ההכשרה המקצועית. לדוגמה, קונספט המימון אמור לכלול את קונספט מימון של מ

שיעור הסובסידיה הממשלתית לכל מסלול הכשרה ואת מספר המקומות לתלמידים בכל 

מסלול. כחלק מקונספט המימון, מקצועות מועדפים יקבלו יחס מועדף. לדיון נרחב יותר על 

 . 9קונספט המימון, ראו פרק 

ינטגרציה של הנתונים על מנת לאפשר הפצה מוגברת של המידע. יש לבצע א הפצת מידע: (ד

הפצת המידע בנוגע למערכת ההכשרה המקצועית ותוצאותיה תתבצע לארבע קבוצות 

 עיקריות: 
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  המידע יועבר ישירות אליהם על מנת  –מועמדים פוטנציאליים לקבלת הכשרה מקצועית

 לסייע להם בקבלת החלטה נכונה יותר. 

  המידע יהיה נגיש למקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות הרלוונטיים. –מקבלי החלטות 

 נתונים נגישים וקבצים פתוחים יאפשרו ניתוח ע"י חוקרים ומוסדות נוספים.  – חוקרים 

  המידע יאפשר להם לקבל החלטות מבוססות ראיות בנושאים הקשורים  –ארגונים בשטח

 להכשרה מקצועית.

הכשרה המקצועית ושל מסלולים ספציפיים. למידע נוסף על שיווק נוסף של מערכת השיווק:  (ה

 .7שיווק, ראו פרק 

 והזמינות של מורים ומדריכים בתוך החברות חיזוק ההכשרה  .6

 האתגר שבפניו ניצבת מערכת ההכשרה המקצועית בישראל   6.1

 

תיאר בפרוטרוט בדו"ח שלו את האתגרים הקשורים להכשרתם וזמינותם של מורים. חלק זה  OECD-ה

-המתאר אתגרים אלה. לקריאה נוספת, תוכלו לעיין בדו"ח ה OECD-כולל סיכום של הפרק בדו"ח ה

OECD  ,(. 2014)מוסט, קוקזרה ופילד 

המקצועית )מוסט, קוקזרה ( מציין את חשיבות איכות ההוראה במערכת ההכשרה 2014:83) OECD-ה

 (:2014ופילד, 

"איכות מקצוע ההוראה וההדרכה היא קריטית במסלולי הכשרה ממש כמו בחינוך הכללי. בפני מורים 

מקצועיים עומדים לעתים קרובות אתגרים הקשורים לעמידה בדרישה הדואלית התובענית של יכולות 

צות דורשות מהמורים לעבור הכנה פדגוגית, פדגוגיות ומומחיות מקצועית מעשית. בעוד שמרבית האר

ובדרך כלל ניסיון מעשי בתחום התמחותם, שמירה על הידע המעשי הקשור למקום העבודה במצב 

 מעודכן היא לעתים קרובות קשה יותר". 

המליץ שחיזוק מערכת החינוך וההכשרה המקצועית יתבצע ע"י יישום מערכת דואלית  OECD-ה

ופדגוגית יחד עם ניסיון מקצועי וידע המבוסס על עבודה )מוסט, קוקזרה  המשלבת הכשרה תיאורטית

מבנה הקריירה של מורים בישראל אינו (, 2014)מוסט, קוקזרה ופילד,  OECD-(. על פי ה2014ופילד, 

עונה לדרישות של מערכת דואלית. מסלולי הנדסאים וטכנאים אינם מבטיחים איזון זה בין הידע הפדגוגי 

הדבר נובע בחלקו ממידה מסוימת של שימוש מוגבל וגיוס של מורים במשרה חלקית המעשי. והניסיון 

 וכן מהזדמנויות פחות ממספיקות למורים שכבר נמצאים במערכת להתפתח.  

מזהה מספר אתגרים שישראל ניצבת מולם בהקשר לפיתוח כוח עבודה של מורים בעל  OECD-ה

 (:2014)מוסט, קוקזרה ופילד, מיומנות דואלית, ומרחיב בנוגע אליהם 

  .הדרישות הפורמליות היעדר איזון הולם בין ההכנה הפדגוגית והמיומנות המקצועית

למורים במסלולי טכנאים והנדסאים תחת משרד החינוך ומשרד הכלכלה והתעשייה כוללות 

רק אחד משני האלמנטים של המערכת הדואלית. מורים במסלולים של משרד החינוך 

הכשרה אקדמית עלולים להיות חסרים בניסיון המעשי בעבודה. בניגוד לכך, מורים הדורשים 

במסלולים תחת משרד הכלכלה והתעשייה המגייס מורים עם יותר ניסיון מעשי עלולים להיות 

 חסרים בהכשרה פדגוגית. 

 אתגר זה אינו מהווה בעיה רק שדרוג קבוע של מיומנויות בקרב מורים במערכת.  היעדר

ת הדואלית אלא במערכת ההכשרה המקצועית בכללותה. אין הכשרה פורמלית במערכ

המתבצעת תוך כדי מילוי התפקיד בכל המסלולים של משרד התעשייה והכלכלה ושל משרד 

החינוך. ההכשרה שמספק משרד הכלכלה והתעשייה אינה חובה ותלויה בהסדרים מוסדיים. 

משרד מארגן אותה. בנוסף, ההכשרה ההכשרה שמספק משרד החינוך היא בגדר חובה וה

 מלאה כחלק מהתפקיד, ולכן אינה מבטיחהתוך כדי שירות בתפקיד אינה עוברת אינטגרציה 

 כי הידע של המורים יהיה מעודכן מקצועית. 
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 .ישנם מספר מחסומים המונעים מעבר זה.  מניעת מעבר של עובדים בתעשייה להוראה

ביניהם ניתן למנות את הדרישות הדומות ממורים במשרה מלאה וממורים במשרה חלקית. 

אין סיכוי רב שמורים במשרה חלקית הבאים מהתעשייה ירצו לעבור הכנה ארוכה ומקיפה. עם 

המערכת. כמו כן,  זאת, מורים אלה יכולים בבירור להוות קישור לאלמנט הניסיון המקצועי של

בשנים הבאות אנו צופים מחסור קיצוני במורים מקצועיים עקב פרישתם של מורים רבים. 

המחסור הגדול ביותר יהיה במקצועות עם דרישה גבוהה לעובדים מיומנים בשוק העבודה 

 אשר מציעים משכורות גבוהות יותר לעבודה בתעשייה בהשוואה למשכורות במשרות הוראה. 

 ( מספר הצעות:2014:9) OECD-התמודד עם אתגרים אלה, מציע העל מנת ל

"לבצע רפורמות במדיניות הנוגעת למורים מקצועיים במסלולי הנדסאים וטכנאים על מנת לעמוד 

 בדרישה הדואלית של ידע וניסיון מהתעשייה לצד מיומנויות הוראה, על ידי:

  ניסיון רב ערך בעבודה להיכנס עידוד הסדרי עבודה במשרה חלקית, שתאפשר לאנשים בעלי

 להוראה.

  ,תכנון מסלולי הכשרת מורים ראשוניים על מנת להבטיח תמהיל טוב של מיומנויות פדגוגיות

 יכולת מקצועית וידע מתוך התעשייה. 

  איחוד דרישות הקבלה ומסלולי ההכשרה של כל המורים במסלולי ההנדסאים לתקן משותף

 תחת משרד החינוך ומשרד הכלכלה". 

 המצב בגרמניה  6.2

 הסמכת מורים ומדריכים  6.2.1

עוברים הכשרה ומבחנים באוניברסיטאות או באוניברסיטאות בגרמניה מורים בבתי ספר מקצועיים 

דינה הגרמנית בה הם נבחנים. כמו כן, רבים מצטרפים למקצוע מהצד, למדעים יישומיים על פי חוקי המ

מתוך המגזר העסקי או דרך הלשכות כמדריכים לשעבר שעברו בחינה נוספת. הבחינות הסופיות מהוות 

 הוכחה למיומנויות ההוראה שלהם וליכולתם המקצועית. 

 בחברות בגרמניה קיימים שני סוגי מדריכים:

  בעיקר בתאגידים גדולים( האחראים להכשרה בתוך החברה. מדריכים במשרה מלאה( 

  מעבר לעבודתם היומיומית בקו הייצור או השירות מדריכים אחרים המכשירים את המתלמדים

 בחברה שלהם )נקראים מדריכים במשרה חלקית(. 

המתלמדים במהלך הכשרתם המקצועית מקבלים הדרכה ע"י מורים בבתי ספר מקצועיים וכן ע"י 

 יכים בתוך החברה עצמה שקבלה הכשרה מיוחדת לצורך כך. מדר

בתי הספר המקצועיים מתמקדים פחות או יותר בלימוד התיאורטי של המיומנויות והידע, בעוד 

מורים שההדרכה בתוך החברה מתרכזת בהכשרה ממוקדת תרגול מיומנויות ובפיתוח ניסיון מעשי. 

ידע בהתבסס על עקרונות של פסיכולוגיית למידה ומדריכים בשני המקומות מלמדים מיומנויות ו

 מודרנית ומושגים של למידה ועבודה ממוקדת פעולה. 

מכיוון שחברות וארגונים רבים אינם רואים בהכשרה המקצועית בעיקר פקטור של עלות אלא רואים בה 

 חובה חברתית, הם תורמים באופן פעיל לסיפור ההצלחה של ההכשרה הדואלית: אחת התוצאות

שחשוב להדגיש בהקשר להכשרה הדואלית בעשורים האחרונים היא העובדה שנשים וגברים שעברו 

 בהצלחה הכשרה מקצועית מוערכים מאד ע"י החברה וע"י כל משתתפי שוק העבודה. 

של ההכשרה הדואלית היא שהמורים המוסמכים האיכותיים תרומה חשובה אחרת לסיפור ההצלחה 

דריכים הלא פחות מוצלחים בחברות עצמן מסייעים לתלמידים להגיע בבתי הספר המקצועיים והמ

למטרותיהם ולהסמכה הסופית. למרות שהמורים בבתי הספר המקצועיים והמדריכים בחברות נהנים 

ממוניטין טוב בתעשייה, במלאכות ובחברה, בדרך כלל קשה למצוא כישרונות צעירים שיהפכו למורים 
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, תורת המידע עית, והדבר נכון במיוחד בהקשר למורים למתמטיקהומדריכים בתחום ההכשרה המקצו

מכיוון שקיימים כיום ומדעי הטבע, ונכון גם לגבי מורים בהכשרות מיוחדות במקצועות עם ביקוש נמוך: 

מקצועות עם הסמכה הדורשת הכשרה דואלית, לא קל למצוא כיתות מתאימות  350-בגרמניה כ

פר מקצועי. עם זאת, כיתות המנוהלות ע"י מומחים במקצועות שיש המנוהלות ע"י מומחים בכל בית ס

להם כביכול ביקוש נמוך מתארגנות בכך שמרכזים אותן בבתי ספר מקצועיים אזוריים מיוחדים, מה 

שמוביל למספר בעיות לוגיסטיות כמו דיור למתלמדים לפי הצורך ואפילו מציאת המורים המומחים 

 בתחומים אלה. 

במורים ומדריכים מתאימים בחלק מהתחומים, בתי הספר המקצועיים והחברות הקבוע למרות המחסור 

הצליחו עד כה לספק הכשרה מקצועית ברמה הארצית ע"י מורים ומדריכים במקצועות הקיימים. הדבר 

ההופכת את ההשתתפות לא היה עובד אם מעבר לשכר לא הייתה כאן הזדמנות להשיג קביעות 

 במערכת ההכשרה המקצועית לאטרקטיבית. 

אחת התוצאות החיוביות של תיאום הפעילויות בין בתי ספר מקצועיים מקומיים וחברות וארגונים 

היא שניתן להבטיח היצע מתאים של מורים לנושאים רלוונטיים.  –מה שיוצר סינרגיה חיובית  –מקומיים 

העובדים בבתי הספר המקצועיים לבין החברות גדל במהלך העשורים ים שיתוף הפעולה בין האנש

 האחרונים ומשתמש בפתרונות גמישים אפילו כשמדובר בבעיות מיוחדות.

על מנת לדאוג לעדכון מיומנויותיהם של המורים והמדריכים, מחויבים המורים בבתי הספר המקצועיים 

אפילו החברות דורשות כי המדריכים ם. על פי חוק לעבוד באופן מתמשך וקבוע על ההסמכה שלה

 יעברו השתלמויות באופן מתמיד על מנת להבטיח את איכות ההכשרה בתוך החברה. 

מורים בבתי ספר מקצועיים ומדריכים במשרה מלאה בחברות משיגים בקלות את ההסמכה, בעוד 

התעשייה,  שהמדריכים במשרה חלקית זקוקים לתמיכה נוספת מצד הארגונים והאיגודים בתחום

 המלאכה והמסחר ומצד החברות והתאגידים. 

המדריכים במשרה חלקית בתוך החברות נושאים באופן קבוע בנטל כפול: הם מבצעים את עבודתם 

 ה"רגילה" ובנוסף עוסקים בהכשרה מקצועית. 

לתמוך במדריכים הפועלים בתוך החברות באמצעות פורטל מידע דיגיטלי  BIBB-בנקודה זו מנסה ה

)ראו  Foraus.deענה על צרכי המידע וההסמכה של מדריכים במשרה חלקית. פורטל זה נקרא שי

www.foraus.de בנושא פדגוגיה ולמידהחשוב ורב ( ומספק מידע . 

גם כמות משמעותית של  BIBB-מספק הלקבוצת המדריכים במשרה חלקית הפועלים בתוך החברות 

. על מנת להבטיח הכשרה מקצועית מכוונת בעיות והקשר, המתבססת על מצבי דע הנובע ממחקריםמי

 אין תחליף לקבוצת מורים זו. ייצור ואדמיניסטרציה מציאותיים, 

המגזר העסקי והאיגודים הפועלים בו תומכים במדריכים העובדים בתוך החברות באמצעות כנסים 

ואירועים למומחים המדגישים את חשיבותם של מומחים אלה להכשרה הדואלית, לכלכלת גרמניה 

 ולחברה בכללותה. 

ים לסגל נאספת כמות ניכרת של נתונים הנוגעעקב חשיבותם של המורים והמדריכים המקצועיים, 

מדי פעם על  BIBB-(. בנוסף לפעילויות אלה, מדווח הFDZההכשרה בגרמניה במרכז נתוני המחקר )

בדו"ח הלאומי של הממשלה הפדרלית בנושא חינוך והכשרה מקצועית, פיתוח סגל ההכשרה כמכלול. 

מספק לו את הנתונים, קיים מידע נוסף על סגל ההכשרה )ראו  BIBB-שה

www.bmbf.de/pub/Berufsbildungsbericht_2015.pdf .) 

 המלצות   6.3

 

http://www.foraus.de/
http://www.bmbf.de/pub/Berufsbildungsbericht_2015.pdf
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ההמלצות הנוגעות להכשרת המורים במערכת ההכשרה המקצועית מתמקדות בעדכון הידע של 

 המורים והמדריכים ובכך שיש לאפשר להם לפתח את מיומנויותיהם במשך כל הקריירה שלהם: 

הקיימים כך שיתאים לעדכונים במקצועות פיתוח מנגנון לעדכון הכשרת המורים  (1

גנון זה יכול לפעול על פי התהליך של ועדת הנתונים מנולהתפתחותם של מקצועות חדשים. 

יזמינו מחקר מוועדת הנתונים והמחקר . הוועדות הסקטוריאליות 5והמחקר המתואר בפרק 

שתעביר את המחקר לגוף החוקר שבתורו יציג את ממצאיו לוועדות הסקטוריאליות ולרשות 

יצירת מקצוע חדש או עדכון  הלאומית. על פי ממצאים אלה, תחליט הוועדה הסקטוריאלית על

תוודא הוועדה מקצוע קיים, תוך יישום השינויים הדרושים במסלולי ההכשרה. כמו כן, 

הסקטוריאלית כי הידע שבידי המדריכים והמורים עדכני, תחליט כיצד לעשות זאת, ותשפר 

 את הכלים המוקנים למורים לרבות הכשרה פדגוגית והשתלמויות )קורסים, כנסים, הכשרה

הדבר יכול להתבצע ע"י פיתוח מסלולי וסדנאות(, חומרי הוראה, עמידה מול כיתה וכדומה. 

הכשרה חדשים המתמקדים בהכשרת המורים והמדריכים במערכת ההכשרה המקצועית או 

ע"י יישום ההכשרה המתאימה למורים ומדריכים של מערכת ההכשרה המקצועית בתוכניות 

אלה יקבלו הכרה מהרשות הלאומית לחינוך והכשרה תוכניות  הכשרה קיימות למורים.

 מקצועית. 

מנגנון אפשרי העשוי לתמוך בתהליך שתואר פיתוח סגל מורים בעלי מיומנות דואלית.  (2

 OECD-. הOECD-בסעיף לעיל הוא פיתוח סגל מורים בעלי מיומנות דואלית כפי שתואר ע"י ה

ת תיאור מפורט ונרחב של ההמלצות )מוסט, קוקזרה ופילד, כתב באריכות על עניין זה, לרבו

2014 .) 

חיזוק מנגנון הניטור והפיקוח על המורים והמדריכים באמצעות המפקחים המקצועיים,  (3

פעולות שמטרתן לוודא כי כל המדריכים והמורים במערכת  הטכנולוגיים והפדגוגיים הקיימים.

ע"י הוועדה הסקטוריאלית הרלוונטית.  ההכשרה המקצועית עומדים בתקן הכשרה שנקבע

 יתייחס ל: תקן זה 

 דרישות מסגל ההוראה  .א

 השתלמויות לסגל ההוראה  .ב

 איכות ההכשרה  .ג

 תוכן ההכשרה  .ד

 שיווק החינוך וההכשרה המקצועית ושיפור המוניטין הציבורי  .7

האתגר מולו עומדת מערכת החינוך וההכשרה המקצועית בישראל   7.1

(OECD) 

 

שרת מערכת החינוך וההכשרה המקצועית במידה רבה לאנשים מרקע סוציו אקונומי נכון להיום, מקו

על נמוך ומבתי ספר תיכוניים פחות יוקרתיים, ולאנשים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר אקדמי. 

אף שדרישות התעסוקה עלו בשנים האחרונות, ממשיך מוניטין ההכשרה המקצועית להיות נמוך. אחת 

ניטין נמוך זה היא שמעסיקים נתקלים בקשיים בגיוס למשרות רבות בייצור התעשייתי ההשלכות של מו

 הדורשות עובדים בעלי מיומנויות באנגלית ובמתמטיקה כמו גם יכולת אנליטית ויכולת פתרון בעיות. 

המאמצים העיקריים בשיווק מערכת ההכשרה המקצועית נעשים באופן אינדיבידואלי ע"י בתי הספר 

כל בית ספר משווק באופן עצמאי את המסלולים שלו בניסיון ם מסלולי הכשרה מקצועית. המעבירי

עם זאת, לא מתבצע מאמץ לאומי למשוך אליהם את כמות התלמידים הפוטנציאלית הגדולה ביותר. 

לשווק את מערכת ההכשרה המקצועית או למתג אותה מחדש בחברה, ולכן מאמצים אלה אינם 

. שיווק ההכשרה המקצועית צריך להיות מלווה בשיפורים אמיתיים בתחום מתואמים ברמה הארצית

 זה. חלק מהנושאים שיש בהם מקום לשיפור וכמה מהדרכים לגרום לו מתוארים בדו"ח זה. 

אתגר נוסף הוא הקושי להשיג מידע על מסלולי הכשרה מקצועית. עקב ריבוי הקורסים שאינם מוכרים 

 סיקים ולתלמידים לבחון את איכותו וערכו של כל מסלול הכשרה. ע"י גוף ארצי כלשהו, קשה למע
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  המצב בגרמניה  7.2

 

בגרמניה אין גישה שיווקית מתואמת למערכת החינוך וההכשרה המקצועית באמצעות רעיונות 

פרסומיים קבועים וישירים. שיווק ההכשרה המקצועית וההכשרה הדואלית בגרמניה נעשה בעיקר 

עילות מזדמנת בכמות מסוימת שנעשית ע"י הממשלה הפדרלית, במיוחד משרד ביוזמות אזוריות, עם פ

 (. BMBFהחינוך והמחקר )

סיבה חשובה אחת לגישה שיווקית מאופקת זו היא המסורת הארוכה של ההכשרה המקצועית 

בגרמניה: "להכשרה הדואלית בגרמניה יש היסטוריה ארוכה. בעבר הרחוק, כמובן, ההכשרה התרחשה 

לבד. המערכת הדואלית החלה להיווצר כאשר החל חוק חינוך החובה. מאמצים להעניק בחברה ב

הכשרה סיסטמתית נעשו כבר בימי הביניים במלאכות ובמקצועות שדרשו מיומנות. חוק ההכשרה 

לנתיבי ההכשרה המסורתיים הכניס לשימוש מסגרת חוקית ארצית  1969-המקצועית שאומץ ב

עקב  11(.2009משרד החינוך והמחקר, (בתחומי התעשייה והמסחר" במקצועות הדורשים מיומנות 

מסורת זו, צמח מושג ההכשרה המקצועית בהתמדה בהתאם להתפתחות המלאכות, המקצועות, 

המסחר, התעשייה והחברה הגרמנית. כיום ההכשרה המקצועית היא חלק מובן מאליו ממערכת החינוך 

המעשי והחברתי של החינוך המקצועי וליתרון בשדרוג הארצית בגרמניה. לכן קיימת מודעות לערכו 

 הזדמנויות ההכשרה והקריירה הנובעים מהתמחות מקצועית.

המקצועות הנלמדים בהכשרה דואלית בגרמניה נגיש מאד, וצעירים מקבלים שפע  350המידע אודות 

 אגודותה של מעסיקים כמו "הקונפדרצי אגודותמידע וייעוץ לפני שהם עוזבים את ביה"ס. בנוסף, 

(, איגודי לשכות, ארגונים ציבוריים, איגודים מקצועיים, קונפדרציית BDAהמעסיקים בגרמניה" )

( וכן משרד העבודה הפדרלי עם מרכזי ההכוונה המקצועית שלו DGBהאיגודים המקצועיים בגרמניה )

ל הזדמנויות מציעים מספר רב של פרסומים ע –כמו גם גופים אחרים  –המפוזרים ברחבי גרמניה 

על מנת לתמוך בקונספט זה, משקיעים הארגונים להכשרה מקצועית במגזרים עסקיים אזוריים שונים. 

המעורבים כסף רב במידע המתפרסם בעיתונות היומית. בתמיכת כל בעלי העניין בתחום ההכשרה 

הוריהם( המקצועית בגרמניה, צמחה רשת מידע ייחודית ומקצועית למדי המעדכנת את הצעירים )ו

 המתעניינים בהכשרה מקצועית באפשרויות העומדות בפניהם. 

כמו כן, כל משרדי הממשלה הפדרלית תומכים בפעילויות וברשתות אלה באמצעות תוכניות מימון 

פועלים המשרדים עצמם כחברות הכשרה  –על מנת לשמש דוגמה בפועל  –בנוסף ספציפיות. 

המעניקות הכשרה מקצועית במקצועות רבים כגון פקידות, מקצועות בתחום טכנולוגיית המידע 

 ומקצועות כמו חקר שוק ומחקרים חברתיים. 

 ומתפתח בהתמדה.  עשרות שניםסוג זה של שיווק טבוע בגרמניה במשך 

תומך בפעילויות וברשתות אלה ע"י הענקת הידע  (BIBBהמכון הפדרלי לחינוך והכשרה מקצועית )

 בצורת מידע מפורט המסתמך על המחקרים שהוא עורך.  הדרוש

חברות וארגונים רבים מעורבים מאד בפרסום פעיל שמטרתו לגייס מומחים שהשלימו בהצלחה הסמכה 

את  באמצעות קונספטים פרסומיים המדגישים מאדמקצועית מלאה. הם גם פונים ללקוחותיהם 

 תפקידם כחברת הכשרה, על מנת להדגיש בפני הלקוחות את מעורבותם בהכשרה ובחברה. 

 המלצות   7.3

 

 חיזוק מאמצי השיווק:

                                                           
 ציטוט: סטרטמן ק. ואחרים )מקורות ומסמכים הנוגעים להיסטוריית ההכשרה המקצועית בגרמניה( 11
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 מערכת ההכשרה המקצועית יש שתי מטרות עיקריות:  לשיווק

לספק מידע בנוגע להכנסות ולמסלולי הקריירה של בוגרי מערכת ההכשרה  לספק מידע: (1

המקצועית. במיוחד, העלאת המודעות לעובדה שהשכר ההתחלתי גבוה יחסית בכמה 

 5מהתחומים הדורשים הכשרה מקצועית. ועדת הנתונים והמחקר המתוארת בפרק 

 תסייע באספקת מידע זה. 

סלולים העשויים לעניין אוכלוסיות הפונות בדרך להתמקד במ ליצור תדמית מושכת יותר: (2

כלל להשכלה גבוהה. על השיווק להתמקד במיוחד בהיבטים העשויים למשוך את כל סוגי 

 הקבוצות באוכלוסייה הישראלית, כמו: 

  צבירת ניסיון בשוק העבודה במהלך ההכשרה 

  סיכוי גבוה לקבל עבודה מיד לאחר סיום ההכשרה 

 ם העבודה הזדמנות להתקדם במקו 

הרשות הלאומית תיזום שיווק ויחסי ציבור של מערכת ההכשרה המקצועית כחלק מהמאמץ הלאומי. 

לדוגמה, פעילויות אלה עשויות לכלול קמפיינים גדולים במדיה וכן מאמצי יחסי ציבור ממוקדים יותר 

 במדיות החברתיות. בעלי עניין במועצה הלאומית יכולים לסייע במאמצים אלה. 

ליזום קמפיינים סקטוריאליים המקדמים את הסקטור שלהן ואת המקצוע הוועדות הסקטוריאליות על 

 בתוך הסקטור. 

ניתן יהיה להגדיל משמעותית את האפקטיביות של מאמצי השיווק אם הם ישולבו במאמצים בתחומים 

 אחרים שחלקם הוזכרו בסעיפים אחרים בדו"ח זה, כגון: 

 בין בעלי העניין  לוודא כי קיים שיתוף פעולה 

  לעגן את מערכת ההכשרה המקצועית בחוקים 

  לפתח עוד את ההכרה בהכשרה מקצועית קודמת 

  לפתח את קונספט המימון 

 פיתוח ההכרה בהכשרה מקצועית קודמת  .8

 

 נמצא בבניית נתיבי גישה והזדמנויותההכרה ( רומז בדו"ח שלו כי האתגר בתחום 2014:9) OECD-ה

 במסלולי הכשרה מקצועית: 

ניצבים לעתים קרובות בפני מחסומים לכניסה  בכיתות י"ג + י"ד"בוגרי מסלולי הכשרה מקצועית 

למסלולים על תיכוניים, והדבר פוגע במעמדם של מסלולי הכשרה מסוג זה. למרות שבוגרים רבים של 

ות כאשר הם עושים זאת הם נכנסים ללימודים באוניברסיטה, הרי שלעתים קרובמסלולי הנדסאות 

 אינם זוכים להכרה בהסמכה המעשית שלהם". 

 ( מציע מספר המלצות להתמודדות עם אתגר זה: 2014:9) OECD-ה

למידה  הגישה של תלמידי י"ג + י"ד להזדמנויות"לנקוט בצעדים )א( על מנת לשפר את אפשרות 

את אפשרות הגישה לאוניברסיטאות נוספות לרבות הכשרה מקצועית על תיכונית )ב( על מנת לשפר 

 ואת ההכרה בהישגיהם של בוגרי מסלולי הנדסאות". 

 (OECDהאתגר מולו ניצבת מערכת החינוך וההכשרה המקצועית בישראל )  8.1

 הכרה בלימודים קודמים במסלולי ההכשרה המקצועית  8.1.1

 עית: ישנם שני אתגרים עיקריים בתחום ההכרה בהישגים במסלולי החינוך וההכשרה המקצו

  .ראשית, מסלולי ההכשרה המקצועית השונים אינם מחולקים לשלבי מומחיות שונים 
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 ( שנית, ההכשרה המקצועית אינה מגיעה לרמה גבוהה יותר מאשר הנדסאיISCED 5 רמה .)

זאת כוללת כמות שעות למידה שעולה במעט על זו הנדרשת בתואר ראשון, מה שחוסם את 

מומחיות נוספת ומקבלת פרספקטיבה של התקדמות  בוגרי ההכשרה המקצועית מהשגת

 במקצוע שלהם. 

בנוסף, התפצלות מערכת ההכשרה המקצועית בין מסלולים תיכוניים, מסלולים צבאיים ומסלולי חינוך 

למבוגרים ללא מעבר פורמלי בין מסלולים אלה אינה מאפשרת התקדמות אפקטיבית בתוך המערכת 

 (. 2016)משרד ראש הממשלה, 

 ה בלימודים קודמים באקדמיה הכר 8.1.2

( מציין כי "מעבר בעייתי ממסלולים על תיכוניים למסלולים מתקדמים יותר" הוא 2014:73) OECD-ה

אחד האתגרים מולו ניצבת הכשרת המבוגרים בישראל. ועדה בין משרדית תחת אחריות משרד ראש 

"ח זה הוצג האתגר של (. בדו2016פרסמה לאחרונה דו"ח בנושא )משרד ראש הממשלה, הממשלה 

הכרה בהכשרה מקצועית ע"י האקדמיה כחלק מהיעדר ראייה רוחבית במערכת, דבר שאינו מאפשר 

מה שקורה (. 2016מעבר יעיל בין מסלול ההנדסאות לבין השכלה גבוהה )משרד ראש הממשלה, 

שיאפשר לעתים קרובות הוא שמסלול ההנדסאות ומסלולי ההנדסה האקדמיים אינם חופפים באופן 

על מנת לבצע את המעבר למסלול אקדמי. מינימליזציה של המשאבים הדרושים )זמן, קרדיט וכדומה( 

הדבר נעשה חמור עוד יותר בגלל השפעתן המוגבלת של האוניברסיטאות בהקלה על המעבר עקב 

 החופש האקדמי ממנו הן נהנות. 

 (: 2012:52-53התמ"ת, )משרד  OECD-על פי משרד הכלכלה והתעשייה בדו"ח שכתב ל

"ישנן אפשרויות לעבור בין הכשרה בהנדסאות לבין האקדמיה, אך לא קל לממש אותן. סיום מסלול 

נקודות זכות הדרושות לקבלת תואר אקדמי בהנדסה. בוגרי הכשרה  160מתוך  30להנדסאים מעניק 

סאות, ובעיקרון הדבר מקצועית בתחומים כמו חשמל ומכונאות מקבלים נקודות זיכוי במכללות להנד

 מהזמן שנדרש לקבל תעודת הנדסאי.  30-40אמור לחסוך להם 

הבעיה היא כי נקודות הזיכוי מתחלקות בין נושאים שונים באופן שאינו פוטר את התלמיד מקורסים 

שלמים. על מנת להפיק את המירב מנקודות הזיכוי, עדיף לתלמיד להשתתף במסלולים מיוחדים 

למרבה הצער, כמעט ולא קיימים שיעורים כאלה ם עם נקודות זיכוי רלוונטיות. שהותאמו לתלמידי

  המיועדים לתלמידים עם נקודות זיכוי". 

 OECD (2014:74 :)-על פי ה

"משרד הכלכלה או משרד החינוך )בהתאם למשרד האחראי למסלול( קובע את תוכניות הלימודים 

לעצמן את תוכניות הלימודים ואינן תמיד ששות לבנות  אוניברסיטאות יכולות לקבועבמסלולי הנדסאות. 

 מסלולים שבהם הקורסים ותוכניות הלימודים משתלבות עם אלה של המכללות להנדסאות. 

קושי נוסף הוא שקיימים הבדלים משמעותיים בין מסלולי ההנדסאות תחת משרד החינוך לאלה שתחת 

 ות זכות למורכב יותר". העברת נקוד משרד הכלכלה, מה שהופך ניסיון להסדיר

 

 המצב בגרמניה   8.2

 

אפילו ללא הסמכה פורמלית של תלמידי ההכשרה המקצועית בגרמניה על בסיס רשת ההסמכות 

(, תמיד הייתה דרך בה יכלו בעלי תעודה מקצועית להתקבל לאוניברסיטה. כמובן, EQFהאירופית )

התהליך קשה מאד לכולם, אך חוקי המדינות בגרמניה מאפשרים לאנשים שהוסמכו בהכשרה הדואלית 

לבקש להתקבל ללימודים באוניברסיטה או באוניברסיטה למדעים יישומיים לאחר שהשלימו מספר 
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ומכיוון שישנן הזדמנויות שונות ללמידה מרחוק, הפכה הזדמנות זו לאופציה שנות עבודה מעשית. 

 אמיתית הנמצאת בשימוש כיום. 

מכיוון שקיימת כיום קבוצה גדולה של אנשים בגרמניה המחזיקים בתעודות הכשרה מקצועית ומשיגים 

הכשרה מאוחר יותר תארים אקדמיים, זהו היבט נוסף המדגיש את החשיבות שהחברה מייחסת ל

המקצועית. הדבר מדגיש את העובדה שהיכולות התיאורטיות והמעשיות שפותחו בהכשרה המקצועית 

 יכולות לפתוח הזדמנויות לתארים מתקדמים יותר במערכת החינוך הגרמנית. 

בידיעה שתהליך  –אם יש צורך בהערכה ברורה של ההכשרה המקצועית בהשוואה להשכלה גבוהה 

י שיש צורך לבצע ניתוח של תוכנית הלימודים במקצוע הדואלי וכן של תוכנית הר –ההערכה קשה למדי 

כבסיס הלימודים במסלול האקדמי על מנת לבחון את תוצאות הלמידה של מסלול ההכשרה המקצועית 

 למסלול של השכלה גבוהה. 

עית להערכה הציבורית המוענקת להסמכה וביצועים במסלול הכשרה מקצוהדבר מעניק צידוק סביר 

 בחברות וארגונים לפני הלימודים באוניברסיטה או באוניברסיטה למדעים יישומיים. 

הכשרה באותה מידה, ניתן להכיר בתוצאות הלמידה בבתי ספר תיכוניים מיוחדים כשמתחילים במסלול 

 מקצועית, מה שיכול להוביל לצמצום הזמן שנדרש להשלמת ההכשרה המקצועית. 

בינתיים, יושמו חוקים רבים בגרמניה ובמדינותיה על מנת להבטיח חדירות בין חלקיה השונים של 

מערכת החינוך. התפתחויות ברמה הבינלאומית בארצות שונות מצביעות בבירור על נטייה כללית כלפי 

 הפחתת ההבדלים בין החינוך הכללי והמקצועי. שני חלקיה של מערכת החינוך הארצית יחזקו את

 ההזדמנויות להעברת הערכות, נקודות זיכוי והסמכות. 

 המלצות   8.3

 

הקים לאחרונה ועדה בין משרדית שמטרתה לבחון את הסדרי מתן נקודות הזיכוי משרד ראש הממשלה 

בהכשרה המקצועית בישראל ולתת המלצות לשיפור. הוועדה עסקה במתן נקודות זיכוי בגין הכשרה 

ההכשרה המקצועית. היא פרסמה ארבע המלצות עיקריות  כתמקצועית קודמת באקדמיה ובמער

 (: 2016)משרד ראש הממשלה, 

  המנגנון  של מערכת ההכרה בלימודים קודמים.להקים מנגנון תיאום שיערוך אופטימיזציה

יכלול רשת הסמכות ארצית שתיצור מערכת למיפוי ודירוג של כל התעודות המונפקות ברמה 

 ההכשרה וההשכלה הגבוהה.  הארצית ע"י מערכת החינוך,

  תיכוניים ועל  –לשאוף למקסם את ההכרה בלימודים תיאורטיים, טכניים ומקצועיים

 זה יכלול: תיכוניים.

o מקצועי-ן העוברים הכשרה במסלול טכניאת ההכרה בתלמידי תיכו לשאוף למקסם 

o  להשיג תעודת של תלמידי תיכון במסלולים שונים לשאוף למקסם את ההזדמנויות

 גרות ולקבל חינוך טכנולוגי ב

o  לקבל תעודת סיום תיכוןבקרב חיילים ומבוגרים להרחיב את ההזדמנויות 

o  להגדיל את שיעור תלמידי התיכון המשתתפים במסלול על תיכוני מתקדם של לימודים

   טכניים מקצועיים

  לבחון שיתופי פעולה אפשריים בין האקדמיה והצבא בנוגע להכשרה הניתנת בצבא וכן

 הדבר כולל: בהכרה של ההכשרה הצבאית לצורך לימודים טכנולוגיים ותעודות מקצועיות. 

o קידום שיתוף הפעולה בין ההשכלה הגבוהה לבין ההכשרה התיאורטית בצבא 

o  גיבוש ההכרה בהכשרה הצבאית לצורך תעודות מקצועיות וניסוח קו מנחה להכרה

 בהכשרה הצבאית בלימודים טכנולוגיים

  .הדבר כולל: לחלק את המסלול הטכנולוגי לשלבים ולקדם נתיבי מעבר 
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o  חלוקה של המסלול הטכנולוגי לרמות הכשרה כך שכל רמה תתבסס על הידע שהושג

 ברמה שמתחתיה

o  יצירת נתיב ללימודי המשך להנדסאות 

o חיפוש דרכים ליצירת מסלול מעבר משמעותי בין הנדסאות להשכלה גבוהה 

 מימוןפיתוח קונספט  .9

 

 ( דן בדו"ח שלו במימון הבלתי הולם לצורך התמודדות עם אתגר המיומנות: 2014:8) OECD-ה

"מספר אתגרים חמורים ההולכים ומתרחבים בנושא של מיומנויות מאיימים על הכלכלה הישראלית: 

 מעסיקים מביעים דאגה בנוגע לאי ההתאמה של המיומנויות המקצועיות, גל של פרישות המשפיע על

, בעובדים מיומניםעולים בעלי רמת מיומנות גבוהה מבריה"מ לשעבר יחמיר משמעותית את המחסור 

דרושה על מנת להתמודד עם שיעורי ההשתתפות הכלכלית הנמוכים בקרב והכשרה מקצועית משופרת 

האוכלוסיות הולכות וגדלות של ערביי ישראל והחרדים. אך למרות הלחצים ההולכים וגוברים, ישנה 

והמימון בתחום זה הוא בלתי , OECD-בארץ פחות הכשרה מקצועית מאשר במדינות רבות אחרות ב

 הולם ולפעמים הולך ופוחת". 

 ( ממליץ לטפל בבעיה זו בעזרת מימון מתאים: 2014:8) OECD-ה

 יש לנקוט"אל מול המחסור החמור והגובר בכוח אדם מיומן, שנעשה גרוע יותר עקב שינויים דמוגרפיים, 

בפעולות החלטיות שייתמכו ע"י מימון הולם, במטרה לפתוח בהתרחבות אסטרטגית של מסלולי חינוך 

והכשרה מקצועית באיכות גבוהה שיונחו ע"י שותפות עם התעשייה ויעוגנו בחקיקה. יש להפוך את 

 המיומנויות המקצועיות הנלמדות במהלך השירות הצבאי לשקופות יותר וניתנות יותר להעברה". 

 (OECDהאתגר מולו ניצבת מערכת החינוך וההכשרה המקצועית בישראל )  9.1

 

( טמון בפיתוחם והרחבתם של מסלולי חינוך והכשרה OECD-האתגר העיקרי )כפי שצוין לעיל ע"י ה

מקצועית באיכות גבוהה. קשה במיוחד להתמודד מול אתגר זה עקב המחסור ההולך וגובר בכוח אדם 

זאת למרות פרישתם הצפויה של עובדים שתגרום לביקוש מוגבר לעובדים  מיומן שעבר הכשרה נאותה.

 (. 2014מיומנים )מוסט, קוקזרה ופילד, 

אתגר נוסף טמון ביצירת מסגרת מאוחדת למימון. ככלל, ישנם ארבעה סוגי מימון להכשרה מקצועית 

 בישראל: 

  .16,000-ל 3,000קורסים אלה עולים בין קורסים והכשרה במימון מלא של הממשלה בלבד 

דולר( והממשלה משלמת עבורם ישירות למוסד. בקורסים  1547עד  774-)שווה ערך ל ₪

הם משלמים עבור הספרים או הכלים אינם משלמים כל שכר לימוד. עם זאת,  התלמידיםאלה, 

מבחן הסופי דולר( ועבור ה 258עד  39-שווה ערך ל - ₪ 1,000עד  150לכל אורך הקורס )

הקורסים נמשכים שלושה עד אחד עשר חודשים, בהתאם דולר(.  68-שווה ערך ל - ₪ 265)

 לקורס. 

  ,במימון משולב של הממשלה והתלמיד. עבור קורסים והכשרה המסובסדים ע"י הממשלה

קורסים אלה משלמים התלמידים, ומאוחר יותר הממשלה מחזירה להם חלק מהתשלום. 

אחוזים מהעלות.  80-90המימון הממשלתי יכול לכסות עד  שובריםלדוגמה, בפרויקט ה

 קורסים אלה יכולים להמשך עד שנה. 

  .בקורסים קורסים והכשרה ללא פיקוח ממשלתי הממומנים באופן פרטי ע"י התלמיד בלבד

 דולר( 5,159-שווה ערך ל - ₪ 20,000אלה, עלות הקורס משתנה )יכולה להגיע עד 

לים כל תעודה ממשלתית. בחלק מהקורסים הללו התלמידים יכולים והתלמידים אינם מקב

 לקבל החזר חלקי או מלא מהמעסיק. 
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 .גם בקורסים אלה התלמידים  הכשרה וקורסים במקום העבודה במימון המעסיקים בלבד

 אינם מקבלים תעודה ממשלתית. 

לקורס או להכשרה.  משתנים בהתאם המימון והתוספת הממשלתיתהאתגר מתעורר מכיוון שבכל קורס 

לעתים קרובות במסלולים דומים המועברים באופן פרטי או ע"י הממשלה יכול להיות שכר לימוד שונה. 

כמו כן, באותם קורסים התלמידים מצליחים להשיג סיוע שונה עבור הקורסים, מה שמגדיל עוד יותר 

לפערי ההיצע והביקוש את ההבדלים בתשלום. עם זאת, להבדל בתשלום, למגמות התעסוקתיות או 

אין תפקיד חשוב בהכוונת התקצוב הממשלתי. במקום זאת, קורסים בתחומים שונים זוכים בדרך כלל 

למימון דומה, ללא קשר לדרישות שוק העבודה. בנוסף, המימון הממשלתי המוענק לתלמידים בקורסי 

ם השכלה גבוהה )ראו הכשרה מקצועית נמוך יותר משמעותית מאשר זה המוענק לסטודנטים המקבלי

הדבר מגביר את הצורך לחשוב על מודל מימון שינחה את המימון שיוענק לקורסים השונים. (. 5טבלה 

מודל זה יתמוך בתקנים הארציים של תוכניות הלימודים ובתעודות הארציות, ויבטיח כי מערכת החינוך 

 המערכת ואת המוניטין שלה.  יעמדו בתקן איכות שיחזק אתוההכשרה המקצועית והמסלולים השונים 

 המצב בגרמניה   9.2

 

 מימון החינוך וההכשרה המקצועית בגרמניה מאורגן כיום כדלקמן: 

חברות, תאגידים וארגונים אדמיניסטרטיביים המעניקים הכשרה מקצועית מממנים את  (1

ההכשרה )מדריכים, חומרים, תשתית, ציוד טכני וכדומה( באמצעות המשאבים העומדים 

לרשותם. עלויות ההכשרה המקצועית מתוקצבות בדרך כלל מתוך התקציב הקבוע של החברה 

ה הפדרלית את נושא ההכשרה המקצועית לרבות להסמכת עובדים. בנוסף, מטפחת הממשל

( BMBFמשרד החינוך והמחקר )מחקרים בתחום זה באמצעות משרדי ממשלה שונים, במיוחד 

( כחלק מהתוכניות הקבועות שלהם לטווח הקצר, הבינוני BMWIומשרד הכלכלה והאנרגיה )

 והארוך. 

הכשרה המקצועית ממומנות עלויות החינוך המקצועי בבתי הספר המקצועיים ועבור מורי ה (2

ע"י המדינות השונות בגרמניה. המתלמדים אינם צריכים לשלם שכר לימוד כלשהו. 

באפשרותם לקבל מענק נוסף להכשרה מקצועית מהממשלה הפדרלית, במיוחד כשעליהם 

לממן עלויות דיור או נסיעות על מנת ללמוד בבית הספר המקצועי שלהם. הדבר קורה במיוחד 

חייבת להתרכז בלים הכשרה במקצועות בעלי ביקוש נמוך כאשר ההוראה כאשר הם מק

 במספר מצומצם של בתי ספר מקצועיים. 

בנוסף להכשרה שניתן לקבל בבתי ספר מקצועיים ובחברות / תאגידים, קיימים גם מרכזי  (3

חברתיים אלה -חברתיים במלאכות ובחלק מתחומי התעשייה. מרכזי הכשרה חוץ-הכשרה חוץ

מתלמדים הבאים מחברות שונות המעניקות הכשרה מקצועית. מכיוון שלא כל משמשים 

החברות יכולות להעניק את מלוא תוכנית ההכשרה בחברה עצמה, הכשרה במרכזי הכשרה 

חברתיים מעוגנת היטב במערכת ההכשרה הדואלית בגרמניה, וממומנת בעיקר ע"י -חוץ

סות לאמצעי הבנייה, לתשתיות ולציוד ארגוני הלשכות. בנוסף מעניקה הממשלה הפדרלית ח

 חברתיים אלה.-של מרכזי הכשרה חוץ

בהתבסס על הסכמים קולקטיביים בין ארגוני המעסיקים והאיגודים המקצועיים, קיימות תקנות  (4

המקצועות בהקשר לדמי ההכשרה שיש לשלם למתלמדים בשנה הראשונה,  350בנוגע לכל 

מדובר בשכר מינימום המשולם ע"י המעסיקים  השנייה והשלישית של הכשרתם המקצועית.

לאורך כל תקופת ההכשרה, לרבות החלק המבוסס על לימודים בית ספריים וההכשרה 

    המתבצעת בחברה עצמה. 

השתלמויות פנימיות ממומנות באופן בלעדי ע"י מעסיקיהם של התלמידים. העובדים  (5

, והדבר מטיל עלויות פנימיות משתחררים מהעבודה לצורך ההכשרה הפנימית למשך זמן מה

 נוספות על המעסיקים. 

כמו כן, המדינות בגרמניה ומשרד העבודה הפדרלי מממנים השתלמויות של עובדים במידות  (6

משתנות. עלויות אלה מתוקצבות ע"י הממשלה הפדרלית והמדינות בתקציב השנתי הרגיל 



46 
 

ברתיים, חקלאות וכדומה(. הממשלה השונים )חינוך, כלכלה, עבודה, עניינים ח ישל משרד

 בארבע ספרות של מיליוני יורו. וקצב המימון לכל סוגי ההשתלמויות מת

בנוסף, עלויות תשתית משמעותיות ממומנות ע"י המדינה )הממשלה הפדרלית והמדינות  (7

השונות( כמו עלויות של ציוד מיוחד, חשמל, שחרור העובדים מעבודתם, השתלמויות 

 ספציפיות וכדומה. 

" )בעל מלאכה מומחה / מפקח( במקצוע שלהם Meisterהמעוניינים לעמוד בדרישות ל" אלה (8

בתחום המלאכה או התעשייה צריכים לשאת בעלויות ישירות ועקיפות משמעותיות על מנת 

 לממן את ההכנה המיוחדת, למשל: 

a.  יורו לקורסי הכנה )אינם חובה אך בדרך כלל דרושים( בהתאם  9,000שכר לימוד עד

 צוע בו הם מעוניינים להבחןלמק

b. יורו  750-דמי בחינה של כ 

c. עלויות נסיעה ודיור אישיות )על פי הצורך( וכדומה 

", ובהתאם למצבם Meisterעל מנת להעניק לאנשים נוספים את ההזדמנות לעמוד בדרישות ל"

הכלכלי, מוקנית להם ההזדמנות בדומה למתלמדים ותלמידים אחרים להגיש בקשה למענק 

 ד מטעם המדינה )מענק לקידום החינוך(. מיוח

באיחוד האירופי תומכות בקונספטים של הכשרה מקצועית המכוונים תוכניות מימון רבות  (9

מנהלת את כל תוכניות  BIBB-לאירופה ולרעיון האיחוד האירופי. הסוכנות הלאומית הגרמנית ב

המימון של האיחוד האירופי למתלמדים צעירים )תוכניות חילופי מתלמדים, תוכניות שפה 

 כחלק מההכשרה המקצועית, ארגון מבחנים במדינות אחרות(. 

 יש להביא בחשבון את כל ההיבטים הנ"ל כשדנים במימון החינוך וההכשרה המקצועית בגרמניה. 

אחת לשנה בנוגע להכשרה מקצועית כולל מידע בנוגע למשאבים  המתפרסם 12הדו"ח הלאומי

 הפיננסיים המוקצים לשותפים החברתיים, לספקי ההכשרה ולמוסדות המדינה בגרמניה. 

)הממשלה הפדרלית, של ההכשרה המקצועית ע"י המדינה וע"י ארגונים אחרים  13אינטנסיביות המימון

, לשכות וכדומה( מהווה אינדיקטור נוסף לחשיבות המדינות השונות, אגודות, איגודים מקצועיים

ההכשרה המקצועית מבחינת המדינה, החברה והכלכלה בכללותה. ללא רמת המחויבות האמורה כלפי 

נושא ההכשרה המקצועית והכשרתם של מומחים שאינם אקדמיים, הייתה מתעוררת בעיה משמעותית 

ההשקעה בהכשרה מקצועית בגרמניה רקע זה, בכלכלת גרמניה ובסופו של דבר בחברה הגרמנית. על 

 היא השקעה טובה התומכת בהתפתחותה הכלכלית וביציבותה הפוליטית באופן כללי. 

 המלצות   9.3

 

 ישנן שתי המלצות עיקריות בנוגע לקונספט המימון: 

 רגולציה של המימון הממשלתי:  (א

הדבר תקצוב המסגרת להכללת בעלי העניין במערכת החינוך וההכשרה המקצועית.  (1

 יכלול תקצוב של: 

 הרשות הלאומית לחינוך והכשרה מקצועית 

 המועצה הלאומית 

  הוועדות הסקטוריאליות  

 ועדת הנתונים והמחקר 

                                                           
 . BIBB-הדו"ח הלאומי בנוגע לחינוך והכשרה מקצועית נכתב ע"י משרד החינוך והמחקר בסיוע ה 12
ההשקעה בנושא ההכשרה המקצועית נבדקת ונחקרת באופן קבוע. למידע נוסף ראו:  13

https://www.bibb.de/de/34042.php and https://www.bibb.de/de/698.php 

https://www.bibb.de/de/34042.php
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   דו"חות מחקר ודו"חות מומחים שהתבקשו ע"י הגופים הנ"ל 

תהיה גמישה ותוכל ת הלאומית לחינוך והכשרה מקצועית הרשומימון מבוסס ראיות.  (2

לקבוע את הצורך במימון מקצועות מסוימים על פי הנתונים והמידע הקיימים, תוך שילוב 

ניתן להשתמש בקונספט  ( בתהליך קבלת ההחלטות.5זיהוי המגמות )כמתואר בפרק 

מימון זה גם על מנת לקבוע את דרגת המימון בכל מקצוע, ולא רק אם הוא ימומן או לא. 

 ימון המקצועות ייקבע על פי השיקולים להלן: מ

  ועדת הנתונים והמחקר )פערי מיומנויות הרווחים לאורך מספר שנים, מגמות

בדים מיומנים מבריה"מ דמוגרפיות כגון התבגרות האוכלוסייה ופרישתם של עו

 לשעבר(

 מומחים בשטח 

 עלות ההכשרה בכל מקצוע 

החלטה ארצית בנוגע למימון אנשים במסלולי הכשרה מקצועית בהשוואה לסטודנטים  (3

לאור מצב הכלכלה. נכון להיום, סטודנטים המקבלים השכלה המקבלים השכלה גבוהה, 

מזה שמוקצה לתלמידים  זוכים מהממשלה לתקציב העומד על יותר מפי שנייםגבוהה 

קונספט המימון המשופר יכלול החלטה ארצית  (.5)ראו טבלה  מקצועיתבמסלולי הכשרה 

בנוגע לגישה כלפי אנשים הלומדים במסלולי הכשרה מקצועית בהשוואה לסטודנטים 

גישה זו צריכה להיתמך במדיניות מוגדרת המנתבת את התלמידים לכל להשכלה גבוהה. 

 התקציב המוקצה לכל מסלול.  ערוץ, תוך הגדרת

קונספט המימון הנוכחי אינו תקצוב הכשרת מורים למערכת ההכשרה המקצועית.  (4

מתייחס ספציפית להכשרת מורים עבור מערכת החינוך וההכשרה המקצועית או 

  להשתלמויות שמורים עוברים על מנת לוודא שהידע שלהם עדכני.

 

ן מצד המעסיקים להכשרה המוכרת ע"י יתחיל מימוהשקעה מוגברת מצד המעסיקים:  (ב

)כלומר הכשרה שבה התלמידים מקבלים תעודה מהממשלה( ע"י יצירת שיתוף  הממשלה

. דוגמה אחת למעורבות בדו"ח זה 3עד  1בפרקים  כפי שהוזכר המעסיקים לממשלהפעולה בין 

המעסיקים היא תוכניות ההתלמדות. בתוכניות אלה, המעסיקים מעניקים לתלמידים מלגה 

חודשית תוך כדי כך שהם מכשירים אותם. על קונספט המימון למצוא דרך להגדיל ערוץ זה 

 של מעורבות המעסיקים כמו גם ערוצים אחרים. 
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 דברי סיום

 

קונצנזוס הולך ומתרחב בנוגע לצורך להגדיל את התמיכה בהכשרה המקצועית בשנים האחרונות נוצר 

למבוגרים בישראל. הדבר מתבטא במספר דו"חות בנוגע לחינוך והכשרה מקצועית שהתפרסמו בשנים 

לאגף ההכשרה המקצועית וכוח האדם במשרד הכלכלה  OECD-האחרונות, וכן בשיתוף הפעולה בין ה

לגיבוש צעדים מעשיים ליישום ההמלצות שהועלו בדו"חות זה היא לתרום  והתעשייה. מטרתו של דו"ח

 ובשיחות עם שותפים בשטח. 

אנו ממליצים להתחיל ע"י הקמת המועצה הלאומית, הרשות הלאומית לחינוך והכשרה מקצועית 

 בתור הצעד הראשון בתהליך חיזוק מערכת ההכשרה המקצועית.  2והוועדות שתוארו בפרק 

והתגברות הצורך של יך זה גובר עם כניסתן של טכנולוגיות חדשות לתעשיות רבות הצורך בתהל

המעסיקים בעובדים מיומנים. אנו מקווים כי ההמלצות בדו"ח זה יסייעו לענות לצורך זה ולהעניק לכמות 

 גדולה יותר של אנשים בישראל הזדמנות לכל החיים לתעסוקה מקצועית. 
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