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 שינויים מהירים –מגמות צפויות 

 .שעדיין אינו קייםבמקצוע יעבדו יסודי מהמתחילים חינוך  65%•

מהחומר הנלמד בשנת הלימוד הראשונה של תואר כמחצית •

 .התוארטכנולוגי אינו תקף בסיום 

 .2020הנדרשות כיום ישתנה עד  המיומנויותשליש מסט מעל •

 (F&O) למחשוב בסכנה ב"בארה מהמקצועות 47%•

  

 WEF-סקר המעסיקים של העל בסיס * 

 



 

 מגמות צפויות בשוק העבודה
 

 מגמות צפויות בתעסוקה
 רקע  המהפכה התעשייתי הרביעיתעל  

 2020-2015, שיעור השינוי המשוקלל
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4 (באדמיניסטרציה 2/3)  

 WEF-ה של המעסיקים סקר בסיס על *  



 

 מגמות צפויות בשוק העבודה
 באלפים, 2020 – 2015השינוי הצפוי במועסקים בשנים 

 WEF-סקר המעסיקים של ה: מקור



 

 מגמות צפויות בשוק העבודה
 

 מיליון משרות 800 –בשל האוטומציה  2030מהמשרות ייעלמו עד  30%

https://futurism.com/mckinsey-finds-automation-eradicate-third-americas-workforce-2030/ 

ולהסתגל לעבוד לצד   לשנות קטגוריית עיסוקהעולמי יצטרכו העבודה  מכח 14%

 .ורגשיותחברתיות  י רכישת השכלה או מיומנויות"עחלק מההסתגלות תהיה . המכונות



 .  U.S Department of Labor, Bureau of Labor Statistics:  נתונים
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 (ב"ארה), נוכחיחציון שנות עבודה אצל מעסיק 
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  נשים

 ב  "בארהאינדיקציות להתקצרות וותק העובדים 
 השנים החולפות 34 -ב



 

 י המעסיקים"מיומנויות נדרשות ע

 WEF-ה של המעסיקים סקר :מקור

 לתרגם



 

 שינויים מבניים

 העבודה שוק מבנה השתנות .3

 העצמאים בשיעור גידול•

 המבוגרים העובדים בשיעור גידול•

 חדשות עבודה תצורות•

 (מובטלות/מועסקות) העבודה בשוק הנשים בשיעור גידול•

 אישיים לחיים העבודה בין גבולות טשטוש•

 (מיותרים מול נדרשים מקצועות) עובדים בין קוטביות•

 "אחת חברה – כלכלות שתי"•

  

 WEF-ה של המעסיקים סקר בסיס על *  



 

 ?... חברה אחת –שתי כלכלות 

 2017 לחדשנות הרשות ח"דו מתוך *  

92%  

מהשכירים  

נותרים 

 מאחור

יותר  

 מכפול

 כל זה 

עוד לפני שהמחשוב החליף 

 כמחצית מהמקצועות

  -פחות מ

אלף 300  



 ?מה חושב המגזר העסקי



 

 ?... חברה אחת –שתי כלכלות 

 2017 לחדשנות הרשות ח"דו מתוך *  

92%  

מהשכירים  

נותרים 

 מאחור
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חינוך 
 והכשרה

מערכת  
 הבריאות

צמצום פערים 
חברתיים 
 וכלכליים

תשתיות  
 התחבורה

קצבאות זקנה  
 וסיעוד

הקטנת   הורדת מיסים
  הגירעון והחוב

  המדינה צריכה להפנות את כספי המיסים מחברות הזנק

 לחינוך והכשרה ולמערכת הבריאות
 אחוזים

 

 "  מדגם ייעוץ ומחקר"עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לסקר בכירי המשק בביצוע חברת : מקור

 בהיי טק 71%



 חדירת אוטומציהעל רקע היערכות העסקים לשינויים 
 

 במידה מספקת ביותר=5, במידה לא מספקת כלל= 1 

 "  מדגם ייעוץ ומחקר"עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לסקר בכירי המשק בביצוע חברת : מקור



הכשרה מקצועית היא הצעד החשוב ביותר להיערכות לקליטת  

 החדישה בחברה  הטכנולוגיה /האוטומציה
 אחוזים  , להערכת בכירי המשק להיערכות הצעדים הנדרשים 

   

 "  מדגם ייעוץ ומחקר"עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לסקר בכירי המשק בביצוע חברת : מקור
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 החלפת כל עובדי החברה

 מציאת מקורות מימון  

 סיוע מהמדינה  

 אין צורך בהכשרה מקצועית לעובדים

 על החברה להמציא עצמה מחדש

 הכשרה מקצועית רק לדרג הנמוך  

 הכשרה מקצועית לרוב העובדים 

 כ"סה

 (  ללא היי טק)המגזר העסקי 

 טק  -היי



 

 ?ומדוע?  מי צריך להיערך

  –עובדים •
 .  מקצוע שאינו רלבנטי לצרכי השוקאו עם , להיות מובטליםעלולים -

 .ניוד ותאום זכויות סוציאליות-

  – מעסיקים•
 ,  אובדן כושר תחרות-

 .צמיחה ורווחיות-

  –( כלכלה וחברה)הממשלה וכלל גורמי המשק •
 .לפיטורי עובדיםסכנה -

 ,  מחד מחסור עובדים מאידך-

 ,  קוטביות בחברה וערעור מערכת יחסי העבודה-

 . פגיעה בכושר התחרות ובצמיחה-

 .  מהפכות/עד לערעור יציבות השלטון-

 חברתי–כלכלי -חוסן לאומי•

 .מעסיק כיום מדינות רבות ברחבי העולםהנושא -

  



 מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 משרד האוצר

 משרד החינוך

 משרד הכלכלה והתעשייה

 משרד העבודה והרווחה

 משרד ראש הממשלה

 נציבות שירות המדינה

 (ביחד, עמותת צור, 121)עמותות רלבנטיות 

 פורום המכללות הטכנולוגיות

 רשות לחדשנות

 המילניום פרוייקט

 מד-הצעירים נט פרוייקט

 שירות התעסוקה

 

 ביטוח לאומי

 בנק ישראל

 ת"תב, וינט ישראל'ג

 החדשהההסתדרות 

 המועצה הלאומית לכלכלה

 ת"וות –המועצה להשכלה גבוהה 

 התאחדות הסטודנטים

 התאחדות התעשיינים

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 פ"מולמו

 מוסד שמואל נאמן

 לכלכלהמועצה לאומית 

 למדיניותמכון אהרן דברת 

 טאובמרכז 

 

( גופים 30 -כ)צוות שוק העבודה העתידי   



 

 הכשרה וחינוך, תכנון –אתגרי מדיניות 

 Mismatch-ה מיפוי - ותכנון חיזוי מערך

   לביקוש היצע בין הפערים מיפוי•
 (ותיכון יסודי ,הרך בגיל חינוך) הארוך טווח ,(אקדמי חינוך) בינוני טווח ,(מקצועיות הכשרות) הווה

 (מבוגרים) מקצועיות ההכשרות מערך
 בשוק לביקוש המקצועות התאמת•

 (קיימים לעובדים גם)  המקצועית ההכשרה מערך הרחבת•

 שייפלטו לאוכלוסיות מענה מתן•

 (וצעירים נוער ,ילדים) הגבוהה וההשכלה החינוך מערכת
 הנדרשות המיומנויות הקניית•

 החיים לאורך למידה כישורי שמפתחת לימוד מערכת פיתוח•

 החינוך למערכת יזמות וערכי חדשנות החדרת•

 הנוכחית למציאות העבודה והסדרי חוקי התאמת
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