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תקציר מנהלים
אנו נמצאים בנקודת זמן היסטורית.
מדינת ישראל נמנית בין המדינות המפותחות בעולם ולאורך  72שנות קיומה הגיעה להישגים חסרי תקדים .עם זאת ,למרות
שגשוגה הכלכלי של המדינה ,רוב תושביה אינם נהנים מהשגשוג .אוכלוסיית ישראל צומחת בקצב מהיר וצפויה להכפיל את
עצמה עד לשנת המאה למדינה – שנת  2048ולמנות כ 17-מיליון תושבים ,כאשר כ 75% -מתוכם צפויים להתרכז במרכז
הארץ .כבר כיום מדינת ישראל מתבססת על מרכז הכלכלי אחד ובו מתמקדת הצמיחה .המשך התלות במרכז יחיד תגדיל את
הפערים הקיימים ותשפיע על איכות החיים של כולנו.
לאור התחזיות והמצב הנוכחי זיהינו כי קיים הכרח ביצירת חזון לאומי משותף בו מדינת ישראל ממקסמת את אפשרויות
הצמיחה שלה ,משגשגת במגוון תחומי החיים ,בכל האזורים ועבור כלל תושביה ,על ידי מינוף הזדמנויות ופיתוח מנועי
צמיחה מבוססי נכסים וחוזקות ייחודיים ברי קיימא.
מתוך כך ,ב 4-השנים האחרונות 'תנועת אור' יזמה ומקדמת את מיזם 'ישראל  – 2048עתיד משותף' ליצירת איכות חיים
וצמיחה כלכלית מבוססת נכסים תחרותיים ,קהילות מחוברות וכלכלה מקומית משגשגת ופועלת להפיכת הנגב והגליל למנועי
צמיחה לאומיים ומרכזי חיים עצמאיים .המרכזים החדשים בנגב ובגליל יהוו אבן שואבת לאוכלוסייה המחפשת איכות חיים,
הזדמנויות להגשמה עצמית וערכית בישראל.
משבר הקורונה הכלכלי -בריאותי מחזק את ההבנה ,כי לצד מנועי צמיחה ברמה הלאומית ,קיימת חשיבות ודחיפות ליצירת
מנועי צמיחה ופתרונות זריזים ,עסקיים-יזמיים-חברתיים ,שביכולתם להוביל לשינויים אקספוננציאליים ויראו לנגד עיניהם
את משקי הבית וכלל תושבי המדינה.

על המיזם
הקדמה:
מיזם 'מדינה למופת' נולד באפריל  2020עם תחילתו של משבר הקורונה ,בהובלת גורמים בכירים במשק הישראלי :מייקל
אייזנברג ,פרופ' דן אריאלי ,ישראל דנציגר ,ד"ר דנה הלר  ,פרופ' גילה קורץ ,דניאל שרייבר  ,רוני פלמר ,אליאור בר ועשרות
שותפים נוספים 1ובניהולה של תנועת אור ,במטרה לצמוח מתוך המשבר ולבנות עתיד טוב יותר לכלל תושבי המדינה.
במהלך חודש הפעילות הראשון ,באפריל ,הצטרפו לקהילת 'מדינה למופת' עשרות שותפים ושותפות שעבדו במרץ בארבעה
צוותי עבודה בתחומים נבחרים – השכלה והכשרות ,תעשייה ,בריאות ותיירות .הקהילה גיבשה יחדיו אמנה חברתית הקוראת
לאמון וערבות הדדית ומתודולוגיה למדד חוסן כלכלי – תעסוקתי של משקי
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הבית2 .

הצורך:
לאורך החודשים האחרונים ,אזרחים ,בעלי עסקים ,מקבלי ההחלטות ומשרדי הממשלה רבים משקיעים את מירב עיסוקם
ומרצם בניהול המשבר ,במתן פתרונות מהירים ,בעיקר בסוגיות הדחופות ובאסטרטגיות "יציאה מהמשבר" בניסיון לשקם את
המשק בטווח המיידי .בשונה מ'אסטרטגיית היציאה מהמשבר' ,אנו שותפי 'מדינה למופת' רואים לנגד עינינו צורך ,אפשרות
וחובה ל'צמיחה מתוך המשבר' .על ידי פיתוח חשיבה ,קידום ויישום פעולות ,יוזמות והשקעות שייצרו תשתית לאומית ,ערכית
לבניית ישראל כמדינה למופת ,עבור כל אזרח ,בכל מקום ובכל תחום.
ההזדמנות:
זו השעה לנקוט פעולה ,לבנות ,לנסות ,ולהעז מתוך הסתכלות ממוקדת והתייחסות למשקי הבית וחוסנם הכלכלי-תעסוקתי.
אנו מאמינים כי חוסנה של מדינה ,נבנה מחוסן תושביה וכי על מנת לבנות עתיד טוב יותר עבור כלל אזרחי המדינה ,עלינו,
המגזר העסקי ,האזרחי והממשלתי ליזום ולחדש ,לתכנן לטווח ה רחוק וליישם במהירות ,לאור התכנון .אנו שואפים לאחד את
כלל הכוחות ,היכולות והכלים שבנו את ה Startup Nation -לטובת המשך השגשוג של מדינת ישראל.
עכשיו זה הזמן ל."ACCELERATE ISRAEL" -

ספרינט התעסוקה
המשבר הנוכחי מהווה הזדמנות לאתחול המערכת ולמחשבה על רעיונות חדשניים ופורצי דרך .הטלטלה שנגרמה למאות אלפים
בישראל ,מחייבת אותנו לחשוב מחדש על תחום התעסוקה .קהילת 'מדינה למופת' רואה במצב הייחודי שנוצר הזדמנות
לצמיחה מתוך משבר ,לבחינה מעמיקה של הצרכים בשוק התעסוקה ויצירת שינוי משמעותי דרך קפיצת מדרגה
משמעותית( .)LeapFrogבמהלך החודשים האחרונים גובש מודל ייחודי" ,מודל הספרינט" ,בו בכל מספר חודשים יבחר תחום
חיים אחר ,לו השפעה קריטית על החוסן הכלכלי – תעסוקתי של כלל תושבי ישראל .תחום התעסוקה נבחר לספרינט הראשון
כ תוצאה מהדחיפות במצב הנוכחי וההזדמנות לחיבור המגזר העסקי והסקטור היזמי ליצירת פתרונות צופי עתיד ולאפשרות
המעשית לי צירת השפעה חיובית על משקי בית רבים בישראל בעתיד הקרוב ,הבינוני והרחוק.
מודל הספרינט
מיזם מדינה למופת פועל בשיטה של ספרינטים – מחזורי פעילות מהירים בתחומי חיים נבחרים.
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ספרינט  -מצפן ופיתוח יוזמות:
 .1בחינת המצב הקיים בתחום הנבחר ומחקר מעמיק של מגמות ותחזיות לעתיד
 .2ניפוץ פרדיגמות ותפיסות קיימות על מנת לייצר משהו חדש ושונה
 .3בניית תמונת העתיד על בסיס הבנה וניתוח מעמיק של המגמות והתחזיות
 .4זיהוי האתגרים שפתרונם יוביל לעתיד הרצוי
 .5גיבוש רשימת יוזמות ,שיישומן יפתור את האתגרים ויוביל לעתיד הרצוי
יישום:
 .1השקעה ביוזמות עסקיות נבחרות במודל של קרן השקעות אימפקט
 .2השקעה וליווי של יוזמות הפועלות ללא כוונת רווח
 .3עשרות יוזמות עצמאיות של חברי קהילת 'מדינה למופת' ,המקדמות את החזון בתחום הנבחר

עיקרי תמונת מצב קיים בשוק התעסוקה
בפרק זה נבחנו נתוני שוק התעסוקה בהשוואה עולמית ובפרט ביחס לממוצע מדינות ה.OECD -
ערב הקורונה החוזקות המרכזיות של שוק התעסוקה הישראלי התבטאו בשיעור אבטלה נמוך ומשק בתעסוקה מלאה ,וכן
שיעור גבוה של אוכלוסייה משכילה .המשק הישראלי נתפס בעיני העולם כחדשני ומוביל בתחומים טכנולוגים ובתחום הייטק
בפרט.
חרף זאת ,החולשות המרכזיות של שוק התעסוקה בישראל התבטאו בפריון נמוך של העובד הישראלי ,ריבוי שעות עבודה,
ריכוז תעסוקה באזור מרכז הארץ וכן היעדר מידע ונתונים מהימנים ליצירת התאמה במשק בין ביקוש לעבודה להיצע המשרות.
עיקרי תחזיות ומגמות בין-לאומיות בשוק התעסוקה
קיים קושי לייצר תחזיות מדויקות לשוק התעסוקה לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות והשינויים הדמוגרפיים ,אקלימיים וכלכליים
המהירים הצפויים להתרחש בשנים הקרובות .עם זאת ,מספר תהליכים ברורים צפויים להיות בעלי השפעה ניכרת וביניהם:
הזדקנות האוכלוסייה ,תהליכי עיור ,התפתחויות טכנולוגיות ,אוטומציה ,גלובליזציה ,שינויי אקלים ,כניסת אוכלוסיות חדשות
לשוק העבודה ועוד.
לכל אלה השפעה ישירה על ענפים כלכליים ומשלחי יד שידעכו או יצמחו בעשורים הקרובים .המציאות המשתנה מייצרת מגוון
הזדמנויות וביניהן  :חיבור החדשנות לענפים המסורתיים ,העלאת הפריון ,יצירת רשת ביטחון לעצמאיים ופרילנסרים ,הנגשת
מיומנויות וכישורים חיו ניים לשוק התעסוקה העתידי לכל אזרח ,חיזוק הכלכלה בתוך הערים ,מינוף יתרונות מקומיים אל מול
השוק הגלובלי ועוד .מדינה המעוניינת בהמשך צמיחה כלכלית והובלה בינלאומית בעשורים הבאים נדרשת כבר היום לזהות
את האתגרים המשמעותיים לצורך גיבוש פתרונות.
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לפיתוח תעסוקה איכותית ונגישה לכלל תשובי המדינה ,השפעה על תחומי חיים רבים ביניהם :צמצום הצורך בתחבורה,
הפחתת זיהום האויר ,פיתוח תשתיות לאורך כל המדינה ,שינוי שוק הנדל"ן ,יצירת הזדמנויות ברמה המקומית ,שינוי תפיסת
ושוק ההשכלה ועוד.
תמונת עתיד
על בסיס תמונת המצב הקיים והתחזיות לשוק התעסוקה וכן באמצעות מפגשי חשיבה ממוקדים עם שותפי 'מדינה למופת'
ובהובלת הצוות המוביל את ספרינט התעסוקה גובשה תמונת עתיד משבשבת 3לשוק התעסוקה בישראל.

תמצית תמונת עתיד שוק התעסוקה בישראל:

* 3תמונת עתיד משבשבת  -עתיד רצוי ,הפותר משבר ואתגר לאומי בכלים חדשניים ,תוך בניית כיוון ,רוח ועוצמה הנותנת מענה לציבור רחב ומשפיעה במכפלות
לדורות .כל הזכויות שמורות ל'מדינה למופת'
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אתגרים
לאור הבנת התחזיות והמגמות הבינלאומיות לשוק התעסוקה אל מול תמונת העתיד הרצויה ,שגובשה על ידי קהילת 'מדינה
למופת' אותרו שלושת האתגרים המרכזיים בדרך ליצירת שוק התעסוקה הרצוי בישראל:
 .1לאומי :פלטפורמות לפיתוח מנועי צמיחה ליצירת אלפי משרות איכותיות.
 .2מקומי :כלים לאקו-סיסטם אזורי המושך השקעות ,חדשנות ותעסוקה איכותית.
 .3אישי :פלטפורמות למיצוי אישי של היכולות והכישורים למציאת אפשרויות הכנסה והגשמה.

השלב הבא  -יישום יוזמות:
איתור יוזמות חדשניות ופורצות דרך בתחום התעסוקה ,העונות על אתגרי התעסוקה של מדינה למופת:
יוזמות פרקטיות בעלות יכולת יישום מעשית בשטח לצד יוזמות תשתיתיות חדשניות ,ארוכות טווח שביכולתן לייצר השפעה
על מערכות ומבנים תקציביים בשוק התעסוקה בישראל.
•

השקעה של עד  $ 250,000ליוזמה נבחרת

•

ליווי אישי של טובי המשקיעים והיזמים

•

סיוע ביישום :חיבור ללקוחות ,לשטח ולגורמי מפתח
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 .1רקע ומטרת העבודה
על המיזם
מיזם 'מדינה למופת' נולד באפריל  2020בצל משבר הקורונה ,בהובלת מייקל אייזנברג ,ישראל דנציגר ,דניאל שרייבר  ,פרופ'
דן אריאלי ,פרופ' גילה קורץ ,רוני פלמר ואליאור בר ובניהולה של תנועת אור ,במטרה לצמוח מתוך המשבר ולבנות עתיד טוב
יותר לכלל תושבי המדינה .אנו מאמינים כי זו השעה לנקו ט פעולה ,לבנות ,לנסות ,ולהעז מתוך הסתכלות ממוקדת והתייחסות
למשקי הבית וחוסנם הכלכלי -תעסוקתי .אנו מאמינים כי חוסנה של מדינה ,נבנה מחוסן תושביה וכי על מנת לבנות עתיד טוב
יותר עבור כלל אזרחי המדינה ,עלינו ,המגזר העסקי ,האזרחי והממשלתי ליזום ולחדש ,לתכנן לטווח הרחוק וליישם במהירות,
לאור התכנון .אנו מאמינים כי זו השעה לאחד את כלל הכוחות ,היכולות והכלים שבנו את ה Startup Nation -לטובת המשך
השגשוג של מדינת ישראל.
עכשיו זה הזמן ל."ACCELERATE ISRAEL" -

החזון
משקי הבית בישראל ממקסמים את אפשרות הצמיחה והחוסן הכלכלי ,החברתי והנפשי שלהם .ישראל כמדינה ,ממשיכה
לפעול כקהילה חדשנית ,יוזמת ומשגשגת בכל אזור ובכל תחום.
המטרה
איתור ,גיבוש וקידום יישום של יוזמות תשתיתיות וחדשניות לשיפור החוסן הכלכלי-תעסוקתי של כלל משקי הבית במדינת
ישראל היום ובעתיד לבוא .לצד השפעה על מדיניות ,תהליכים ותקציבים ברמת המדינה והרשויות בישראל.
המשימה
בניית תשתית לחיזוק החוסן כלכלי – תעסוקתי של כלל משקי הבית בישראל ,על ידי הפעלת קהילה יצירתית רב-מגזרית
הפועלת לאור חזון ,ערכים וערבות הדדית :לאיתור ,גיבוש ,מימון ויישום של יוזמות משבשבות וחדשניות ,תוך מינוף יכולות ה-
.Startup Nation
אימפקט  -השפעה כוללת רצויה (בתום שנה)
-

השפעה על החוסן הכלכלי  -תעסוקתי של מעל ל 10,000-משקי בית בישראל (מעל  50,000בתום השנה השלישית).

-

השפעה גבוהה על מדד החוסן של מעל ל 1,000 -משקי בית ,בהתערבויות ממוקדות (על בסיס שאלונים).

מדד החוסן הכלכלי-תעסוקתי של משקי הבית
מדד החוסן הינו כלי פורץ דרך ,אופרטיבי ,פשוט וזמין שפותח במסגרת מיזם "מדינה למופת" על ידי ד"ר דנה הלר,
יובל סמט ונירית גדסי .המדד מתבסס על שאלון דיגיטלי ,להערכת החוסן הכלכלי-תעסוקתי של משקי בית ,לפי מרכיבים של
חוסן כלכלי ,כושר תעסוקתי וגמישות תעסוקתית .עבור משקי הבית מהווה מדד החוסן ככלי להערכה שוטפת של המצב,
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המאותת במידת הצורך על הימצאות במצב סיכון כלכלי-תעסוקתי ומאפשר נקיטת פעולות מניעה מבעוד מועד .עבור גורמי
ממשל ,רשויות ויוזמות בעלות אימפקט חברתי ,המדד משמש ככלי לזיהוי אוכלוסייה הזקוקה להתערבות וכן מדד למידת
ההשפעה של התערבויות שונות על אוכלוסיית היעד.

קהילת מדינה למופת
קהילת היוצרים של 'מדינה למופת' ,הינה קהילה רבגוני ת ,בה חברים אנשים יצירתיים ופורצי דרך מכלל הסקטורים
בישראל .הקהילה פועלת יחדיו לעיצוב עתידם של תחומי חיים נבחרים ולוקחת על עצמה את האחריות ליישום יוזמות
תשתיתיות ,משמעותיות ,בכדי 'להזיז את המחט' ולחזק את חוסנם של משקי הבית בישראל היום ובעתיד לבוא .ביחד ,בזריזות
ובכלים יזמיים נותנים מענה לאתגרים לאומיים.
ספרינט תעסוקה -הרציונל
לאור התקופה הייחודית ומתוך התלבטות בין נושאים דחופים הדורשים התייחסות – בריאות ,השכלה ,הכשרות ,תעסוקה ועוד,
התחום שנבחר על ידי המיזם עבור הספרינט הראשון (פיילוט) הוא שוק התעסוקה בישראל .תחום זה נבחר מתוך הבנה שזהו
הנושא הבוער ביותר על סדר היום הציבורי בעת שכ 950-אלף ישראלים איבדו את מקום עבודתם בעקבות משבר הקורונה.
קהילת 'מדינה למופת' רואה חשיבות עליונה במציאת פתרונות מיידיים למצב ,תוך הסתכלות ארוכת טווח לעבר תמונת עתיד
משבשבת של שוק התעסוקה.

4

תהליך העבודה
שלב המצפן של ספרינט התעסוקה ארך  11שבועות ממוקדים לאפיון ולגיבוש תמונת העתיד הרצויה ,לאיתור אתגרים
ולפיתוח הצעה ליוזמות בתחום הנבחר.
▪

איתור צוות מוביל
תהליך איתור גורמי מפתח מובילים במשק ,בעלי ראייה יצירתית וחדשנית ,השפעה רחבה ותחושת שליחות ורצון לשינוי
פני התעסוקה (פירוט חברי הצוות בהמשך פרק זה).

▪

גיבוש תמונת העתיד הרצויה
ארבעה שבועות ממוקדים לגיבוש תמונת עתיד משבשבת לשוק תעסוקה.

▪

איתור אתגרים
שבועיים מרוכזים בהם אותרו כלל הפערים והחסמים להשגת תמונת העתיד הרצויה ,מהם גובשו שלושה אתגרים מרכזיים

ליישום.
 4תמונת עתיד משבשבת  -עתיד רצוי ,הפותר משבר ואתגר לאומי בכלים חדשניים ,תוך בניית כיוון ,רוח ועוצמה הנותנת מענה לציבור רחב ומשפיעה
במכפלות לדורות.
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במהלך שלב המצפן קהילת 'מדינה למופת' קיימה:
-

 5מפגשי צוות מוביל עם בכירים מכלל הסקטורים בחברה הישראלית.

-

 8מפגשי חשיבה עם מעל ל 50-משתתפים ,אנשי מפתח יצירתיים וחדשניים מכלל הסקטורים.

-

מפגש לצעירות וצעירים בגילאי 15-25

-

 5שאלונים מעמיקים לכלל חברי קהילת 'מדינה למופת'

-

מחקר מעמיק על ידי צוות חוקרים .המחקר כלל איסוף וניתוח נתונים לגבי תמונת המצב העדכנית בשוק
התעסוקה לפני ובמהלך משבר הקורונה וכן חקר מגמות ותחזיות לשוק התעסוקה העתידי.

שותפים לספרינט
חברי הצוות המוביל של ספרינט התעסוקה (לפי סדר הא'-ב'):
-

מייקל אייזנברג  -מנהל ושותף קרן Aleph

-

ד"ר איתן אלירם  -מנכ"ל אינטראקטיב חדשנות בע"מ ומוביל חדשנות

-

ארז אשל – מייסד המדרשה למנהיגות חברתית 'עין פרת'

-

אלי בוך – מנהל הפילנתרופיה ,קרן אדמונד דה רוטשילד

-

אליאור בר – מנהלת מיזם מדינה למופת

-

ישראל דנציגר  -יזם ומנכ"ל הייטק ,מנכ"ל משרד הגנת הסביבה לשעבר

-

רו"ח ניר זיכלינסקי – נשיא ומנכ"ל SRI Global Group

-

ד"ר איריס נחמיה – ראש אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות בנציבות שירות המדינה

-

עדי סופר-תאני – מנכ"לית פייסבוק ישראל

-

גליה ענבר  ,Head of Global People Operations -טבע

-

רוני פלמר – מייסד ומנכ"ל תנועת אור

-

פרופ' גילה קורץ  -דיקנית הפקולטה לטכנולוגיות למידה ,המכון הטכנולוגי חולון HIT

-

עודד רוז – מנכ"ל לשכת המסחר ישראל-אמריקה

-

דניאל שרייבר  -מייסד ומנכ"לLEMONAE ,

שותפי המיזם שלקחו חלק בשלב המחקר בספרינט (לפי סדר הא'-ב'):
רוטשילד ,שותפויות אדמונד דה רוטשילד

-

הדר ברוד-גדליה – מנהלת תכנית שגרירי

-

שירה ברלינר-פולג – ראש תחום בכיר תעסוקת חרדים ,משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

-

מתי גיל  -ראש רגולציה ישראל ושווקים בינלאומיים ,טבע
10

-

גיא גרימלנד – דוברIntel ,

-

טל גרינפלד – מנתח תהליכי חשיבה

-

נתנאל הימן – ראש אגף כלכלה ,התאחדות התעשיינים

-

גלעד וינר – מנהל 'הקונגרס הישראלי

-

ד"ר לי כהנר  -ראשת הרשות למחקר והערכה ,המכללה האקדמית לחינוך אורנים וחוקרת במכון הישראלי
דמוקרטיה

-

קרן לוי – מנהלת Korea Israel Innovation Center

-

ד"ר טלי לרום – חוקרת ,מכון אהרן במרכז הבין-תחומי בהרצליה

-

יעל נווה-מאיר – מובילת ידע ואסטרטגיה של מיזם תעסוקה ,מעוז

-

אורי ער –  EIRקרן Aleph

-

נועם צוברי – מייסד שותף' ,סחבק'

-

אהרל'ה קידרון  -מנהל קריאייטיב

-

ליאור קרנכל – מנהלת 'Monday.com ,'Startup for Startup

-

אילן רגנבאום  -מייסדIsrael VC Forum ,

-

דנה שושן-ווהל – יזמת ומובילת  ,Outsightלשכת מסחר ישראל-אמריקה

צוות המחקר בתנועת אור (לפי סדר הא'-ב'):
-

מעיין אפרים – מנהלת פרויקטים אסטרטגיים ,תנועת אור

-

ד"ר שאול הרטל – פוסט דוקטורנט באוניברסיטה העברית

-

ד"ר ליאת קוסוביץ'  -מובילת פרויקטים מדינה למופת ,תנועת אור

מטרת העבודה
הנחת התשתית המחקרית לגיבוש תמונת עתיד משבשבת לשוק התעסוקה.
פרקי העבודה
פרק א' :תמונת מצב קיים נכון להיום תוך התייחסות להשפעות משבר הקורונה על שוק התעסוקה
פרק ב' :תחזיות עתידיות לשוק התעסוקה בטווח הרחוק :מה הן המגמות הגלובאליות הצפויות בתחומים השונים ,מהן
התחזיות לשוק העבודה העתידי בהיבטי ביקוש לעבודה והיצע משרות.
פרק ג' :תמונת עתיד משבשבת לתחום התעסוקה :תמונת העתיד האידאלית לשוק התעסוקה בישראל.
פרק ד' :אתגרים מרכזיים בשוק התעסוקה
פרק ה' :סוף דבר
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השלב הבא :יישום יוזמות:
איתור יוזמות חדשניות ופורצות דרך בתחום התעסוקה ,העונות על אתגרי התעסוקה של מדינה למופת
•

השקעה של עד  $ 250,000בכל אחת מהיוזמות הנבחרות

•

ליווי אישי של טובי המשקיעים והיזמים

•

סיוע ביישום :חיבור ללקוחות ,לשטח ולגורמי מפתח

12

 .2מתודולוגיה
המסמך מציג את עיקרי הנתונים וה תובנות מעשרות דוחות ומחקרים שנכתבו בנושא התעסוקה וביניהם דוחות
קודמים שנכתבו על ידי ,או ביוזמת תנועת אור .במסגרת תהליך "פיצוח קלסטרים לערים שוות" בנגב ובגליל ,בו לקחו חלק
קבוצת "גיאוקרטוגרפיה" ו"סמקאיי אסטרטגיה".

מדריך לקריאה מקוצרת במסמך – קריאה ב"דילוגים"
ניתן לקרוא את המסמך ב"דילוגים" ולהבין את עיקרי הדברים שכן:
•

בסוף כל תת פרק נציג את עיקריו בנקודות.

•

בסוף כל פרק נציג את התובנות המרכזיות העולות ממנו.
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 .3פרק א'  -תמונת מצב של שוק התעסוקה בישראל
 3.1מדדים כלכליים-תעסוקתיים מרכזיים ערב פרוץ משבר הקורונה
בחלק זה נסקור נתונים אשר מציגים את תמונת המצב של שוק התעסוקה בישראל ערב פרוץ משבר הקורונה

• פריון לעובד ושעות עבודה
נכון לשנת  ,2017התוצר לשעת עבודה של עובד בישראל עמד על ( 42.4$תקנון על פי מדד שווי כוח הקנייה ,)PPP
כ 82% -מהתוצר לשעת עבודה בממוצע מדינות ה OECD -וכ 61% -בלבד מהתוצר לשעת עבודה של עובד בארה"ב.
פריון לשעת עבודה בהשוואה בינלאומית2017 ,

5

העובד הישראלי מחפה על הפריון הנמוך לשעת עבודה בשעות עבודה מרובות .כאשר ממוצע שעות העבודה לעובד
בישראל עומד על  40.7שעות שבועיות ,בהשוואה ל 36.6 -שעות שבועיות לפי הממוצע במדינות ה .OECD -ריבוי
שעות עבודה משמעו היקף מועט של פנאי וירידה באיכות החיים.

 5ציונות  ,2000פריון העבודה בישראל – מגמות מאקרו במשק הישראלי2018 ,

15

מספר שעות לעובד בשבוע בשנת  2017בקרב מדינות הOECD -

6

• ישראל כמדינת חדשנות – ""The Startup Nation
האקוסיסטם הישראלי מהווה שחקן משמעותי בשוק ההיי טק העולמי .בניתוח שבוצע על ידי רשות החדשנות ,נמצא
כי ישראל התמקמה בשנת  2019במקום השישי במדד הסטארט אפים העולמי ( Global Startup Ecosystem
 ,)Rankingבמקום העשירי במדד החדשנות העולמי ( )Global innovation indexובמקום השישי במדד החדשנות
של בלומברג.
ישראל במדדי החדשנות הבינלאומיים

7

בעשור האחרון ,סביבת היזמות הישראלית מצליחה להנביט מדי שנה מעל  750חברות הזנק במפת תחומים
מגוונת ודינמית .בתחומי הבינה המלאכותית ,טכנולוגיה פיננסית ( ,)FinTechפודטק ,סייבר ,בריאות דיגיטלית,
אגרוטק ו ICT -ניתן לראות צמיחה מרשימה בין השנים .2016-2019

6
7

שם.
רשות החדשנות ( :2019 ,)2020חדשנות בישראל תמונת מצב ,ירושלים :משרד הכלכלה והתעשייה.
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שינויים במפת ההיי טק הישראלי – תחומי התמחות – בין השנים 2016-2019

•

מספר העובדים במקצועות ההיי טק הינו כ 321 -אלף עובדים ,המהווים כ 9.2% -מכלל השכירים במשק.
שכירים בענפי ההיי-טק – באלפים וכאחוז מסך השכירים במשק

•

8

9

שנת  2019הייתה שנת שיא של העשור האחרון עבור תעשיית ההייטק הישראלי – בשנה זו בוצעו  138אקזיטים ,מתוכם
 122במסגרת מיזוגים ורכישות בהיקף כולל של כ 21.7 -מיליארד דולר .בשנת  2018לשם ההשוואה התבצעו 122

 8שם.
 9רשות החדשנות ( :2019 ,)2020חדשנות בישראל תמונת מצב ,ירושלים :משרד הכלכלה והתעשייה.
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עסקאות ,מתוכן  106עסקאות של מיזוגים ורכישות בהיקף של  12.6מיליארד דולר .בסך הכול בהשוואה לשנת 2010
מדובר בגידול של  50%במספר העסקאות וזינוק של יותר מ –  800%בשווי

העסקאות10.

• הון אנושי
בישראל שיעור בעלי השכלה גבוהה גבוה ביחס למדינות ה ,OECD -יחד עם זאת פריון העבודה עדיין נמוך .שיעור
המשתתפים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ,הינו מהגבוהים במדינות המפותחות .בשנת  2017עמד שיעור
האזרחים האקדמאים בגילאי  64-25בישראל על כ ,37% -מקום רביעי בין מדינות ה ,OECD-כאשר ממוצע מדינות
ה OECD -עומד על  30%אקדמאים בלבד בגילאים אלה.
שיעור בעלי השכלה אקדמית ,גילאי 2017 ,64-25

11

משק בית אשר המפרנסים העיקריים בו אקדמאיים זוכה להכנסות גבוהות יותר .רמת ההשכלה תורמת לעלייה בשכר
הממוצע בקרב כל קבוצות האוכלוסייה .נתון זה עקבי הן בקרב גברים והן בקרב נשים .כך לדוגמא באוכלוסייה היהודית הלא
חרדית ,תואר אקדמי מעלה את השכר הממוצע בכ 81.4% -לגברים ובכ 77.1% -לנשים.

 10דוח האקזיטים של חברת  IVCומשרד עורכי הדין מיתר
 11פורום קהלת .)2016( .דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי .ירושלים :פורום קהלת.
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12

ההכנסה מעבודה לנפש בגילאי העבודה הצעירים ( ,)49-30ברוטו ,בש"ח

כישורים קוגניטיביים מהווים גורם חשוב התורם לעלייה בפריון העבודה .כישורים אלו נמדדים על ידי מבחני PISA
הבינלאומיים שבוחנים יכולת בקריאת טקסטים ,פתרון בעיות מתמטיות וחשיבה מדעית של בני  .15נכון לשנת  2018ישראל
ממוקמת מתחת לממוצע מדינות ה OECD -כשאחוז הפיגור הממוצע בינה לבין המדינות המפותחות עומד על כ.10%-

• מרכז -פריפריה:
שוק העבודה בישראל מאופיין בדואליות מרחבית .ככל שמשק הבית ממוקם קרוב יותר למרכז התעסוקה (מטרופולין תל
אביב) כך הוא חשוף פחות לאבטלה וזוכה לשכר גבוה יותר .מטרופולין תל אביב מאופיין ברמת אבטלה נמוכה .ליבות
המטרופולין ירושלים וחיפה ,מאופיינות בהיקפי תעסוקה בינוניים ובאבטלה נמוכה-בינונית .ככל שמתרחקים מהמרכז יורד
היקף התעסוקה ועולה רמת האבטלה  .בתרשים מטה ניתן לראות כי ככל שמתרחקים ממרכז הארץ כמות המועסקים ברשות
(גודל העיגול) הולכת וקטנה וכן שיעור האבטלה המתבטא בצבע העיגול הופך מכחול (שיעור אבטלה נמוך) לירוק (שיעור
אבטלה בינוני) ובקצוות הארץ לאדום (שיעור אבטלה גבוה).

 12פורום קהלת .)2016( .דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי .ירושלים :פורום קהלת.
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ישובים בישראל לפי רמת אבטלה והקף התעסוקה2015 ,

•

13

עובדים עצמאיים :נכון לשנת  2018היחס בין שכירים לעצמאיים עמד על עצמאי אחד על כל  13שכירים .השוק
מנה  292אלף עצמאים שהרוויחו בממוצע  7.4%יותר משכירים על עבודה בהיקף שעות

דומה14 .

• פילוח מועסקים לענפים כלכליים :לחשיפה לענף השפעה על חוסן משק הבית .מידת החוסן מושפעת מרמת
התחרותיות בענף ,ממאפייניו (שרות או ייצור ,מגזר ציבורי או פרטי) ,דפוסי ההעסקה ועוד.

 13פורום קהלת .)2016( .דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי .ירושלים :פורום קהלת.
 14ביטוח לאומי.2018 ,

20

מועסקים בישראל לפי ענף כלכלי ,באחוזים מכלל המועסקים במשק2018 ,

15

הענפים השונים נבדלים בתנאי ההעסקה .כך לדוגמא ,מחקר שנעשה בקרב מועסקים בעמותות בישראל מצא כי
התעסוקה במגזר השלישי מאופיינת בתחלופת עובדים גבוהה ,במשרות חלקיות או עונתיות ,בשכר נמוך ובפערי שכר גדולים
בין עובדים ובין גברים

לנשים16 .

בין הענפים קיימת שונות גדולה בפריון העבודה ,בשכר ובקבוצות האוכלוסייה המועסקות

בהם.
בעוד שממוצע השכר במשק למשרת שכיר עמד בשנת  2017על  ,₪ 10,109בחינוך השכר הממוצע היה ,₪ 8,027
בבינוי  ₪ 9,279 -ובתחום המידע והתקשורת (בתוכו נכלל גם ענף ההייטק) השכר הממוצע גבוה משמעותית ועמד על 19,658
.₪

 15עיבוד עצמי לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2018 ,
 16כץ ,חגי ויוגב-קרן ,הילה (" .)2015עבודה באי-נחת :אי יציבות תעסוקתית ,עבודה חלקית ושכר נמוך במגזר השלישי בישראל" ,ביטחון סוציאלי
(.37-15 ,)98

21

ענפי תעסוקה נבחרים ,שכר והתפלגות מועסקים לפי אוכלוסיות2017 ,

17

17

משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ( ,)2019שוק העבודה בישראל – תמונת מצב ופעילות זרוע העבודה ,ירושלים.
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הפרק בנקודות :
פריון לעובד ושעות עבודה
•
•
•

פריון העבודה בישראל נמוך בכ 24% -מהממוצע במדינות ה OECD -ובכ 40% -מהממוצע בארה"ב.
העובד הישראלי מחפה על פריון העבודה הנמוך בשעות עבודה מרובות.
מספר שעות העבודה של העובד הישראלי גבוה ב –  11%בממוצע בהשוואה למספר שעות העבודה
הממוצע במדינות ה.OECD -

ישראל כמדינת חדשנות – ""The Startup Nation
•
•
•

ישראל הינה בין המדינות המובילות בעולם בתחום ההיי טק.
האקו-סיסטם הישראלי מתמחה בתחומים כבינה מלאכותית ,טכנולוגיה פיננסית ,פודטק ,סייבר,
בריאות דיגיטלית ,אגריטק ו.ICT -
נכון לשנת  2019הועסקו בענף ההיי טק כ 321 -אלף עובדים (ללא תקשורת) ,המהווים  9.2%מכלל
המועסקים במשק.

מרכז-פריפריה
•
•
•

משקי הבית הממוקמים במטרופולין תל אביב נהנים מהיצע משרות גבוה ומשעורי אבטלה נמוכים
בהשוואה למשקי הבית הממוקמים בפריפריה.
מרכזי המטרופולינים (ירושלים ,חיפה ובמידה מועטה יותר באר שבע) מהווים אף הם עוגן תעסוקה.
ככל שמתרחקים מהמרכז ומערים מסדר גודל שני כך היצע העבודה יורד והאבטלה עולה.

עובדים עצמאיים
•
•

היחס בין שכירים לעצמאיים עומד על עצמאי אחד על כל  13.6שכירים.
עצמאי מרוויח בממוצע כ 7.4% -יותר משכיר

פילוח ענפי
•

קיים שוני בין הענפים בממוצע השכר ,תנאי ההעסקה ,הרכב האוכלוסייה העוסקת במקצוע ועוד.
ש יעור המועסקים הגבוה ביותר במשק מכלל ענפי התעסוקה הינו בענף החינוך –  12%מהמועסקים.
עם זאת חשוב לציין שבכל ענף ישנם משלחי יד שונים המשפיעים באופן ישיר על השכר הממוצע
במשק.
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 3.2ביקוש לתעסוקה ערב משבר הקורונה ובמהלכו
•

שיעור האבטלה וההשתתפות בכוח העבודה :בינואר  ,2020ערב משבר הקורונה ,עמד שיעור האבטלה על שפל
היסטורי של  .3.8%שיעור אבטלה זה נחשב בספרות כ"אבטלה חיכוכית" או "תעסוקה המלאה" .שיעור ההשתתפות
בשוק העבודה בקרב גילאי  15ומעלה עמד על  .63.1%שיעור ההשתתפות של גילאי העבודה העיקריים ( )64-25עמד
בינואר  2020על  80.5%ושיעור האבטלה היה .3.3%
שיעורי השתתפות בשוק העבודה ושיעורי אבטלה בשנים 2019-2002

18

כאשר משווים את כוח העבודה העיקרי (גילאי  )64-25לממוצע של מדינות ה ,OECD -עולה כי בשנת  2018עמד
שיעור התעסוקה בישראל על  78.3%בהשוואה ל 73.7% -ב. OECD -
שיעור התעסוקה בקרב גילאי  64-25בישראל ובOECD -

18
19

19

הכנסת ,מרכז המחקר והמידע ( ,)2020התמודדות המשק מול משבר נגיף הקורונה בהשוואה למדינות המפותחות ,ירושלים.
משרד העבודה והרווחה והשרותים החברתיים ( ,)2019שוק העבודה בישראל – תמונת מצב ופעילות זרוע העבודה ,ירושלים.
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כתוצאה מפרוץ משבר הקורונה חלה עליה חדה במספר מבקשי העבודה בשרות התעסוקה עד שבחודש מרץ 2020
הגיע סך דורשי העבודה הפעילים ל 21.4% -מכוח העבודה.20
המשבר פגע באופן יחסי בעיקר בקבוצת הגיל הצעירה .קרוב למחצית מדורשי העבודה החדשים שנרשמו בשרות
התעסוקה בחודש מארס  2020הנם צעירים מתחת לגיל  .35דורשי העבודה הצעירים הגיעו בחלקם הגדול מענפים ומתחומים
שנסגרו כמעט לחלוטין (כגון מכירות ,מסעדנות ,אירועים) ורבים מהם מסווגים בקטגוריה של "כללי וללא ניסיון".21
דורשי עבודה לפי גיל ,מרץ

222020

עם פרוץ המשבר בחודש מרץ  ,2020נמנו כ 220,000 -דורשי עבודה חדשים בגילאי  28-21שהוצאו לחל"ת על ידי
המעסיק .אלו היוו כ 29.5% -מכלל דורשי העבודה החדשים בגין חל"ת .ענפים בהם השכר גבוה יחסית נפגעו פחות במשבר,
הן בשל היותם חיוניים (חשמל ,מים ,שירותים פיננסיים) והן בשל יכולתם לעבוד מהבית (מידע ותקשורת ,ענפי הייטק) .23
לפי נתוני שרות התעסוקה שיעור הנשים בקרב כלל הנרשמים החדשים כדורשי עבודה עם פרוץ משבר הקורונה
(מרץ-אפריל  )2020עמד על  ,55.7%כאשר משקלן בשוק התעסוקה בשנת  2018עמד על  47.8%מכלל המועסקים במשק.
בפילוח לפי קבוצות גיל ,בהתבסס על נתוני המוסד לביטוח לאומי ,עולה כי בכל קבוצות הגיל שיעור העובדות שהגישו תביעה

 20הכנסת ,מרכז המחקר והמידע (.)2020
 21אחדות ,לאה .)2020( .משבר הקורונה ושוק העבודה בישראל .ביטחון סוציאלי (.)110
 22הכנסת ,מרכז המחקר והמידע ( ,)2020התמודדות המשק מול משבר נגיף הקורונה בהשוואה למדינות המפותחות ,ירושלים.
 23הכנסת ,מרכז המחקר והמידע ( ,)2020התמודדות המשק מול משבר נגיף הקורונה בהשוואה למדינות המפותחות ,ירושלים.
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לקבלת דמי אבטלה גבוה משיעור העובדים שעשו כן .יחד עם זאת ,קבוצת הגיל שבה שיעור תובעות דמי האבטלה מסך
המועסקות היה הגבוה ביותר הוא  ,25-18וזוהי גם קבוצת הגיל שבה הפערים בין גברים לנשים היו הגדולים ביותר.24
במהלך המשבר ,לפי סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,עבדו מהבית כ 20% -מהשכירים .בענפי ההיי טק ובענפי
השירותים הפיננסיים והביטוח היה שיעור העובדים מהבית גבוה במיוחד ועמד על

25.50%-40%

סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,מצביע על ירידה בפדיון העסקים במהלך המשבר ,כאשר  26%מהעסקים
דיווחו על ירידה כמעט מלאה בפדיון שבין  .100%-76%מנתוני חברת "דן אנד ברדסטרייט" עולה תמונה של התכווצות המשק
בשנת  2020בשל סגירת עסקים ואי פתיחה של עסקים חדשים בהשוואה לשנת  .2019מהדו"ח שפרסמה החברה עולה כי
"במחצית הראשונה לשנת  2020נסגרו כ 37,600 -עסקים .בין הענפים בהם נרשמה כמות סגירה גבוהה השנה :מסעדות,
ברים ובתי קפה ( 1,550עסקים) .היקף הסגירה עד סוף השנה צפוי להיות ב 50%-יותר גבוה בהשוואה לשנת  .2019בנוסף,
צפויה ירידה של כ 35% -בפתיחה של עסקים

חדשים"26 .

הפרק בנקודות :ביקוש לתעסוקה של משקי הבית ערב משבר הקורונה ובמהלכו
•

ערב משבר הקורונה היה המשק הישראלי בתעסוקה מלאה .שיעור ההשתתפות של גילאי העבודה העיקריים
( )64-25עמד בינואר  2020על  80.5%ושיעור האבטלה היה  .3.3%גבוה מהממוצע במדינות ה.OECD -

•

המשבר פגע בצעירים יותר מאשר בקבוצות גיל אחרות .כ 30% -מהעובדים שיצאו לחל"ת הינם בגילאי
.28-21

•

המשבר הביא לגידול בסגירת עסקים בהשוואה לשנה הקודמת בהיקף של כ.50% -

•

המשבר הגדיל את היקף העבודה מרחוק .במהלך המשבר כ 20% -מהשכירים עבדו מהבית.

 3.3היצע – ענפים בעלי שיעור גבוה של משרות פנויות
אחד מפערי המידע המרכזיים בשוק התעסוקה הוא היעדר נתונים עדכניים ורלוונטיים אודות היצע משרות פנויות בישראל
בפילוח לפי משלח יד 27.מידע זה ביכולתו להוות כלי חשוב בידי דורשי עבודה ,מוסדות לימוד אקדמיים וגורמים ממשלתיים
שונים וחסרונו מהווה אתגר להתאמה בין היצע לביקוש תעסוקה במשק.
עפ"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,המפרסמת מידי שנה את היצע המשרות הפנויות לפי ענף כלכלי גם בתקופת משבר
הקורונה עדיין יש משרות לא מאוישות .בענפי השירותים מספר המשרות הפנויות עומדות על  38,220בעוד שבענפי התעשייה,
חציבה ,חשמל ומים מספר המשרות הפנויות עומד על  ,6,279בבנייה על  6,512ובמסחר על .7,739

 24הכנסת ,מרכז המחקר והמידע ( ,)2020נתונים על דורשי עבודה בעת משבר נגיף הקורונה :מבט מגדרי ,ירושלים.
 25אחדות ,ל' .)2020( .משבר הקורונה ושוק העבודה בישראל .ביטחון סוציאלי (.)110
https://www.funder.co.il/article/10932126
 27אתר 'רייטינג לעבודה' של משרד הכלכלה מפרסם משרות פנויות לפי משלח יד אך הפירסום האחרון רלוונטי לשנת 2016
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מעבר לנתוני הלמ"ס המופיעים כאן ,בדוחו"ת שונים שפורסמו בשנים האחרונות מופיעים נתונים מפורטים יותר לענפים
נוספים /הרחבה ודיוק של המידע הקיים בלמ"ס:
•

קיים מחסור של  18,500עובדים בענפי ההיי טק .הנתונים מתבססים על סקרים של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ועל סקר בו השתתפו  340חברות.

•
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קיים מחסור של כ 10,000 -עובדים בענפי התעשייה .המחסור כולל גם עובדים מיומנים .המחקר קובע כי "גם
במצב של שדרוג טכנולוגי למפעלים – התעשיינים שיבקשו לעשות את קפיצת המדרגה שתוביל אותם לייצור
מתקדם יעמדו לפני שוקת שבורה ,בשל מחסור בעובדים שידעו להפעיל את מערכות הייצור החדשניות".
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•

החקלאות פותרת בדרך קבע את המחסור בידיים עובדות באמצעות כ 24 -אלף עובדים זרים המועסקים בענף.30

•

בענף הבנייה ,לפי נתוני אפריל  2020של התאחדות הקבלנים בוני הארץ ,נוצר מחסור של "ידיים עובדות"
כתוצאה מכך ש 46,000 -עובדים פלסטינאים הפסיקו לעבוד בישראל בעקבות משבר הקורונה.

•

בעבודה סוציאלית קיימות כ 1,000 -משרות לא מאוישות במחלקות שירותים החברתיים.31

 ,)2020( Startup nation central 28דוח הון אנושי בתעשיית ההייטק  ,2019תל-אביב.
 29תבור כלכלה ופיננסים ,התעשייה בישראל – מגמות ,מאפיינים ואתגרים בהיבטי ההון האנושי בישראל
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3794210,00.html 30
 https://news.walla.co.il/item/337182731וואלה ,אין נתונים רשמיים מעבר לנתונים אלו שפורסמו על ידי אגוד העובדים הסוציאליים בעיתונות
במהלך מחאת העובדים הסוציאליים.
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הפרק בנקודות :היצע
•

קיים פער מידע מהותי בנתוני משרות פנויות במשק אשר מקשה על יצירת התאמה בין היצע לביקוש
לתעסוקה.

•

גם בעיצומו של משבר הקורונה ,עדיין ישנן כ 60,000 -משרות פנויות במשק .בענפי השירותים יש נכון
לאוגוסט  ,2020סך של כ 38,000 -משרות לא מאושיות .בענפי התעשייה ,חציבה ,חשמל ומים יש כ-
 6,300משרות פנויות ,בבנייה כ 6,500 -ואילו במסחר כ.7,700 -

 3.4שחקנים ויוזמות מרכזיות בשוק התעסוקה
שוק התעסוקה בישראל רווי ביוזמות ובתוכניות התערבות .סקירה שנערכה בנושא (ר' נספח א') מראה כי מרבית היוזמות
מתמקדות בהכשרה ומטרתן לעודד ולמצות השכלה גבוהה ולפתח כישורים בתחום ההיי-טק והשירותים הנלווים ,זאת כיוון
שעל פי התפיסה המקובלת כיום ,ההיי-טק והשירותים הנלווים לו (ענפים בפריון גבוה) ,הינם מנועי הצמיחה המרכזיים של
המשק .יוזמות נוספות מתמקדות בתחום ההשמה ומיועדות לחבר בין מעסיקים למועסקים ובמיוחד למועסקים השייכים
לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות ,במטרה לעודד תעסוקה של קבוצות שבדרך כלל מודרות משוק התעסוקה .בשוק קיימות מגוון
יוזמות לעידוד יזמות וחדשנות המיועדות בעיקר לעצמאיים ולעסקים קטנים ובינוניים ולבסוף ,משרד הכלכלה והתעשייה מספק
תמיכה וסיוע לעסקים בינוניים וגדולים מתוקף החוק לעידוד השקעות הון ,על מנת לעודד צמיחה כלכלית וגידול בפריון.
על אף ריבוי התוכניות בתחום התעסוקה בישראל ,הפריון בישראל עדיין נמוך ביחס למדינות ה.OECD-
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 .4פרק ב'  -תחזיות ומגמות בין-לאומיות בשוק התעסוקה
תמורות דמוגרפיות  ,חידושים טכנולוגיים ,שינויים במבנה ובהעדפות של המועסקים והצרכנים  -מטלטלים את שוק
העבודה ועימו את חוסנם של משק הבית .בפרק זה נסקור תהליכי מפתח בעולם של ימינו וכיצד תהליכים אלו משפיעים על
המשרות העתידיות בשוק העולמי והמקומי .בכל חלק נגזור תובנות מרכזיות בנוגע לחוסן הכלכלי-תעסוקתי של משקי הבית
בישראל.
מגה-טרנדים בשוק התעסוקה ברמה הבין-לאומית
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 4.1תחזיות דמוגרפיות
ישראל היא מדינה בעלת אוכלוסייה צעירה יותר בהשוואה למדינות ה OECD -כתוצאה משיעור ילודה גבוה .שיעור הילודה
בישראל עמד בשנת  2015על כ 3.1 -ילדים לאישה .על מנת לשמור על גודל האוכלוסייה יש צורך בממוצע של  2.1ילדים
לאישה .מרבית מדינות ה OECD -נמצאות מתחת לרף זה .משמעות הדבר שהן חוות קיטון באוכלוסייה .33

32
33

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

30

שיעור הפריון הכולל (ילדים לאישה) במדינות ה2015 ,OECD -
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שיעור האוכלוסייה המבוגרת בישראל הוא בין הנמוכים בקרב המדינות המפותחות .בשנת  2014עמד שיעור בני ה-
 65ומעלה בישראל על  11%לעומת  16%בממוצע במדינות ה 26% ,OECD -ביפן ו –  21%באיטליה ,שניצבות בראש הטבלה
 .הזדקנות האוכלוסייה היא בעלת השפעה על גידול ביחס התלות ,אשר מייצג את כוחה של הכלכלה לשאת על כתפיה של
האוכלוסייה היצרנית את אלו שסיימו לייצר או עדיין לא החלו (ילדים מתחת  15או מבוגרים בגיל  65ומעלה) .בשנת 1980
נספרו  20מבוגרים מעל גיל  65על כל  100אנשים בגיל העבודה ,בשנת  2015עלה מספרם ל 28 -ואילו בשנת  2050צפוי
המספר לעמוד על  .53לעלייה ביחס התלות השלכות על שוק התעסוקה – מצד אחד ,אתגרים הטמונים בדרישה מכוח העבודה
לייצר יותר על מנת לספק את צרכי האוכלוסייה ולספק צמיחה למשק .ומצד שני ,הזדמנויות רבות בטמונות בעליית שיעור
האוכלוסייה המבוגרת – התפתחות שירותי בריאות ,רווחה ואפשרויות לתעסוקת מבוגרים .עם זאת ,בישראל מגמה זו מתונה
ביחס לעולם ולכן גם השינויים צפויים להיות מתונים יותר.35

 34שם.
 35סמקאיי אסטרטגיה .תוכנית אסטרטגית כלכלית לפיתוח מנועי צמיחה בדימונה .אלקנה.
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שיעור האוכלוסייה המבוגרת בישראל בהשוואה למדינות הOECD-

36

הפרק בנקודות :תחזיות דמוגרפיות
•

העולם המערבי חווה תהליך של הזדקנות האוכלוסייה כתוצאה מעלייה בתוחלת החיים ושיעור ילודה נמוך.
בשנת  2050ניתן לצפות כי עבור כל  100אנשים בגיל העבודה ניתן לספור  53אנשים יהיו מעל גיל , 65
בהשוואה ל  28אנשים מעל גיל  65בשנת .2015

•

ישראל היא אחת מהמדינות הבודדות מבין מדינות ה OECD -שנמצאת בשיעור פריון של מעל  2.1ילדים
לאישה ( 3.1ילדים בממוצע לאישה בישראל) ,שיעור הפריון הדרוש על מנת למנוע צמצום בגודל
האוכלוסייה.

•

בישראל מגמת ההזדקנות מתונה בהשוואה למדינות ה OECD -בשל שיעור ילודה גבוה .בשנת  2014עמד
שיעור בני ה 65 -ומעלה בישראל על  11%לעומת  16%בממוצע במדינות ה.OECD -

•

העלייה בתוחלת החיים מביאה עימה גם הזדמנויות .אוכלוסיית המבוגרים בגיל הפרישה מהווים כוח צרכני,
חלקם ממשיכים לעבוד גם בגיל הפרישה ומביאים עימם ניסיון עשיר.

36

פורום קהלת ( .)2016דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי .ירושלים.
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4.2תהליכי אורבניזציה
על פי חטיבת האוכלוסין של האומות המאוחדות ,צפוי להתרחש בשנים הקרובות תהליך עיור עולמי נרחב .כך ,בשנת
 2015חיו בערים בעולם כ 54%-ובשנת  2050יחיו בערים כ 68%-מהאוכלוסייה העולמית .לתהליך זה חשיבות גדולה לעתיד
שוק התעסוקה שכן בערים הגדולות מתרכזת מרבית הכלכלה .37הדבר נובע בין היתר :א) מהיתרונות לגודל ,ב) "שוק העבודה
העמוק" בערים הגדולות מאפשר התמחות ומעבר יעיל יותר בין עבודות ,ג) זרימת המידע בערים מהירה יותר והופכת אותן
לאינקובטור לחדשנות .לא בכדי טען ריצ'רד פלורידה ,מגדולי חוקרי הערים בעולם ,כי "בתקופה של ניידות גבוהה ותהפוכות
כלכליות ,הצלחה של צעירים בקריירה תלויה בהשגת דריסת רגל בשוק עבודה עמוק המציע שלל הזדמנויות תעסוקתיות
מגוונת .בחירת מקום תוסס מבחינה כלכלית מספק הגנה מפני אי-ודאות תעסוקתית בעת מיתון 38".כוח "המגנוט" של הערים
הגדולות גורם להגירה פנימית מאזוריים כפריים לעירוניים בו בזמן ש"בריחת המוחות" של הכוחות החזקים מאזורים כפריים,
ללא עיר משמעותית באזורם מביאה לדעיכת האזור.39
לצד יתרונות המטרופולין וגורמי המשיכה של הערים הגדולות ,תהליכי עיור נרחבים אל ערי המטרופולין הצפויים על פי התחזיות
השונות הם בעלי השפעה משמעותית על איכות החיים בעיר בהיבטי זיהום אויר ,עומס על תשתיות ,פגיעה אפשרית בסביבה,
פקקים ועוד .בנוסף ,במצבי משבר שונים :מגיפות ,מחסור במזון וכדומה ערי המטרופולין עשויות להתקשות לספק לתושביהן
פתרונות וביטחון .לאור זאת ,מספר מדינות השכילו להבין בעשורים האחרונים את החשיבות של פיתוח כלל אזורי המדינה
ויצירת מסה קריטית גם בערים מרוחקות ,בהן מתפתחות "כלכלת חדשות" של מחייה ,תעסוקה ,צריכה ,שירותים ,תרבות
ועוד ..ההבנה היא כי הסתכלות אזורית ומינוף נכסים ייחודיים של כל אזור היא בעלת יתרון קריטי לצמיחת המדינה כולה.
כך ,לדוגמא ניתן ללמוד מותכנית אירלנד  2040שהיא תכנית אסטרטגית המלווה בתכנית השקעות ומייצרת צמיחה בתחומי
החיים המרכזיי ם עבור כלל האזרחים ,בכל אזור במדינה ,כולל הסתכלות ייחודית לאזורים הכפריים המרוחקים מהערים .40גם
פרופסור מייקל פורטר ,בתכנית האסטרטגית שגיבש כחלק ממיזם 'ישראל צומחת' מצביע על חשיבות ביצירת מספר 'אזורי
צמיחה' בישראל מלבד המטרופולינים המובילים כיום ,תוך הסתכלות על "אזורים פריפריאליים" כבעלי יכולות למנף נכסים
ייחודיים ברי קיימא.

37

39

United Nations, 2018, World Urbanization Prospects, Department of Economic and Social Affairs
Population Division.
https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf
38
Florida, R. (2004). The rise of the creative class and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life
(Paperback Ed.). GEN, New York: Basic Books.
אלפסי ,נ' ( .)2006ערים יצירתיות :ירושלים תל אביב והכלכלה החדשה .סוציולוגיה ישראלית ,ח(.63-29 ,)1
40
https://www.gov.ie/en/campaigns/09022006-project-ireland-2040/
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הפרק בנקודות :תהליכי אורבניזציה
•

ערים גדולות יעילות יותר כלכלית ,מאפשרות היצע תעסוקה מגוון ואיכותי ומהוות מגנט לצעירים יצירתיים.

•

לתהליך העיור המאסיבי צפוי להיות השלכות על תשתיות הערים הגדולות ,אליהן יש להתכונן ולתכנן
בהתאם.

•

לצד הנהירה אל הערים הגדולות ,ישנן מדינות אשר מכירות כיום בחשיבות של פיתוח וחיזוק כלל אזורי
המדינה ויצירת מסה קריטית בערים מרוחקות מהערים הגדולות ,זאת לצורך צמיחה לאומית כוללת.

 4.3התפתחויות טכנולוגיות
המהפכה הדיגיטלית – מהפיכת המידע מייצרת שינויים רבים ומהירים המקשים על האפשרות לחזות מגמות והשפעות
מדויקות .עם זאת ,ניתן לזהות מספר טרנדים טכנולוגיים מרכזיים המצויים בצמיחה:
א) טכנולוגיות מידע ותקשורת ( .)ICTזוהי הטכנולוגיה שמובילה את "מהפיכת המידע" .לטכנולוגיה זו השפעה מכרעת
על צמיחת הכלכלה העולמית המתבטאת בשיפור ביכולת איסוף ,שידור וניתוח המידע ובעלת יכולת לחולל מהפיכות
בכל ענפי המשק.
ב) האינטרנט של הדברים ( .)IOTרישות החפצים והאמצעים השונים שבהם מורכבים רכיבי אלקטרוניקה ,תוכנה
וחיישנים ,תוך יצירת תקשורת ביניהם ,מאפשר כבר כיום איסוף והחלפת מידע ,אוטומציה ויצירת ידע וגידול משמעותי
בתועלות הצרכן ממוצרים מסורתיים רבים .תחום זה צפוי להתפתח במהירות ולבוא לידי ביטוי באופן עיצוב ותכנון
הערים ,הביטחון ,התקשורת ,התעסוקה ,הרפואה ועוד.
ג)  .Big dataתחום האוסף ,חוקר ומנתח מידע בהיקפי ענק .השימוש ביישומי  Big dataבא לידי ביטוי בין השאר בענפי
המסחר ,תעשייה ,סייבר ,מודיעין צבאי ועסקי ,ביולוגיה ורפואה ובענפים הקשורים לניתוח אקלים וטבע .בהתאם
להתפתחות התחום עולה הביקוש בעולם למדעני נתונים ובשנת  2018עמד על  150,000משרות פנויות בתחום
בארצות הברית לבדה.
ד) בינה מלאכותית ( .)AIענף של מדעי המחשב העוסק ביכולת לתכנת מחשבים לפעול באופן המציג יכולות שאפיינו
עד כה את הבינה האנושית בלבד .ליכולת זו שימושים בחקלאות ,בתחבורה ,בבריאות ,בחינוך ,בממשלה ובתחומים
רבים נוספים .פיתוחים של הבינה המלאכותית ובעיקר למידת מכונה ,צפויים להחליף משרות אנושיות רבות בעולם
התעסוקה העתידי.41

 41סמקאיי אסטרטגיה .תוכנית אסטרטגית כלכלית לפיתוח מנועי צמיחה בדימונה .אלקנה.
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ה) ביוטכנולוגיה .שימוש בידע ביולוגי לפיתוח טכנולוגיות .תחום של מחקר ופיתוח יישומי ,הבוחן את תהליכי
החיים במערכות ביולוגיות לצורך ייצור מוצרים בתחומי התעשייה ,הרפואה ,החקלאות והקוסמטיקה לרווחת האדם.
ו) ננו חומרים .הנדוס חומרים בעלי תכונות פיזיקליות רצויות .ננו-חומרים הם חומרים בעלי תכונות אופטיות ,מגנטיות
וחשמליות ייחודיות שניתנות ליישום בתחומים שונים :רפואה ,הדמיה ,אחסון ,אנרגיה ומימן ,קטליזה ,בנייה קלה
וסביבה.
ז) הדפסת תלת מימד .טכנולוגיית ייצור המאפשרת להדפיס דגמים תלת ממדיים מתוך הדמיה המפותחת באמצעות
תוכנת מחשב .מכונות ההדפסה מייצרות את הדגמים מפולימרים שונים ,שכבה אחרי שכבה ,עד קבלת דגם סופי.
שימושים לדוגמא :הדפסת איברים להשתלה ,הדפסת מזון לאכילה .שוק זה חווה צמיחה שנתית של  20%בין השנים
.422014-2020

הפרק בנקודות :התפתחויות טכנולוגיות
•

בין התחומים הטכנולוגיים הצפויים להתפתח בשנים הקרובות :טכנולוגיות מידע ותקשורת ( ,)ICTהאינטרנט
של הדברים ( ,Big data ,)IOTבינה מלאכותית ( ,)AIביוטכנולוגיה ,ננו חומרים והדפסת תלת מימד.

•

ענפים אלו משפיעים על שוק התעסוקה בשתי צורות :א) העסקה ישירה של עובדי ידע שעוסקים ישירות
בפיתוח טכנולוגיות ,ב) פיתוח ענפים מסורתיים (כגון :תעשייה ,חקלאות ורפואה) אשר המשתמשים
בתשתיות ובכלים חדשניים .ג) היעלמות משרות ויצירת משרות חדשות הדורשות מיומנויות טכנולוגיות
גבוהות.

 4.4שינויים גיאו-כלכליים וגיאופוליטיים
עד שנת  2030מדינות המוגדרות כמדינות מתפתחות ,צפויות לתרום כשני שליש מהצמיחה ומחצית מהתוצר העולמי .כבר
היום מורגשת ההשפעה של מדינות אסיה בישראל עם גידול עקבי בהשקעות של מדינות מזרח אסיה בישראל (הקמת נמלי ים
חדשים על ידי חברות סיניות ,רכישת תאגידים מקומיים על ידי חברות סיניות ועוד).
בנוסף ,בהיבטי הביטחון – איומים בטחונים שונים צפויים להשפיע באופן ניכר על מדיניות הביטחון של מדינות רבות וביניהן:
ארה"ב ,סין ,הודו ורוסיה אשר הוצאות הביטחון שלהן צפויות לגדול .בהיבטי הכלכלה – צפויים להיכנס לשוק המדיני המגזר
העסקי ,השלישי וקרנות פילנטרופיות ,להן צפוי תפקיד משמעותי ובעל חשיבות לכלכלה העולמית.

43

 42קבוצת גיאוקרטוגרפיה .)2019( .תוכנית "עיר שווה" עכו .ניתוח מגמות עתידיות בעולם ופרופיל עירוני  -סיכום שלב א' .תל אביב.
 43שם.
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הפרק בנקודות :שינויים גיאו-כלכליים וגיאופוליטיים
•

כוחן של מדינות מזרח אסיה בכלכלה העולמית נמצא במגמת עלייה.

•

שינויים ביחסי החוץ של ישראל מביאים לפתיחת שווקים במדינות חדשות.

•

תעשיית הביטחון צפויה לגדול לאור איומים בטחונים ואיומי טרור.

•

מגזרים חדשים צפויים להיכנס לזירה המדינית ולענות על חסמים /אתגרים שהממשל המרכזי לא מצליח
לענות עליהם.

 4.5גלובליזציה והשוק המקומי
הגלובליזציה פותחת אפשרות לערים ואזורים לפעול ישירות מול השוק העולמי ללא תלות בשוק המקומי .כך נטען כי
הגלובליזציה הנה "אמריקניזציה" או "מקדונליזציה" ,כאשר המוצרים והתרבות האמריקאית פוגעים בכלכלות

המקומיות44.

לגלובליזציה השפעה על שוק העבודה .בשנת  2015העריכה הנציבות האירופית כי כ 26-מיליון משרות קשורות לסחר עם
מדינות שאינן באיחוד האירופי .הגלובליזציה מביאה עימה האצת תהליכים של הגירת עבודה .המגמה דוחפת להתמחות כאשר
יותר חברות רב לאומיות יקיימו יותר פעילויות במק ומות שונים בעולם בהתאם ליתרון היחסי בכל מדינה .כך למשל ,חברות רב
45

לאומיות רבות ,הקימו בשנים האחרונות בישראל מרכזי פיתוח כדי לנצל את היתרון היחסי של ההון האנושי בישראל.

תהליכים מדיניים מאפשרים יותר תנועה חופשית בין מדינות .כך ,עד שנת  2025מספר הסטודנטים בעולם שצפויים ללמוד
מחוץ למדינת המוצא שלהם ,יכפיל עצמו ל  8-מיליון.

הפרק בנקודות :גלובליזציה והשוק המקומי
•

הגלובליזציה כאיום  -התחרות עשויה למחוק מפעלים ואף ענפים שלמים ממפת הכלכלה המקומית.

•

הגלובליזציה כהזדמנות  -עיר-אזור שעובדים ישירות מול השוק הגלובלי תוך בניית מותג מקומי חזק (לדוגמא :מוצרי
ים המלח).

•

הגלובליזציה מאפשרת ניידות לעבודה ולימודים בין מדינות.

 44רם ,א' ( .)2005הגלובליזציה של ישראל :מקוורלד בתל אביב ,ג'יהאד בירושלים .תל אביב :רסלינג.
 45קבוצת גיאוקרטוגרפיה .)2019( .תוכנית "עיר שווה" עכו .ניתוח מגמות עתידיות בעולם ופרופיל עירוני  -סיכום שלב א' .תל אביב.
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 4.6שינויי אקלים
שינויי האקלים הצפויים כוללים מדבור ,אסונות טבע ,מחסור במים ,הצפות שטחים וזיהום אוויר .כך לדוגמא צפויים חלק
מהשינויים להשפיע על העולם ועל ישראל בפרט:
•

התחממות גלובלית :עליית מפלס פני הים צפויה לפגוע בבתי מלון ,בתחנות כוח ,במתקני התפלה וביישובים.
העיר ניו יורק תשקיע  10$מיליארד בתשתיות להגנה מפני הצפות.

•

צריכת משאבי טבע ,אנרגיה ,מים ,קרקע ומחצבים :צריכת המים העולמית השנתית שילשה את עצמה ב 50-השנים
האחרונות ,וכרגע עומדת על  64מיליארד קוב בשנה .מגמה זו צפויה להמשיך ולהתעצם בעשורים הבאים לאור הגידול
הדמוגרפי העולמי הצפוי.

•

מחסור צפוי במזון :הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי הזהירה כי משבר המזון עלול להוביל לעימות עולמי עד
.2050

הצפי להתפתחויות אלו יוצר כבר כיום תעשייה שמלווה בהשקעות כספיות ניכרות מצד מדינות וכן לרגולציה מחמירה.
חשוב לציין כי לישראל יתרונות טכנולוגיים בכל הקשור להתמודדות עם תהליכי מדבור ,פיתוח חקלאות מתקדמת ויכולות
התפלת מים בכמויות מאסיביות מה שצפוי לייצר עלייה בביקוש להתמחויות אלו בקרב

העולם46 .

הפרק בנקודות :שינויי אקלים
•

משבר האקלים פותח תעשייה רחבה ,הולכת וגדלה העוסקת בהתמודדות עמו.

•

ממשלות משקיעות תקציבים גדולים במיוחד על מנת להתמודד עם שינויי האקלים במסגרת זאת מביא
משבר האקלים לשינויי רגולציה שעשויים להשפיע על הכלכלה של ערים ואזורים.

•

למדינת ישראל נכסים פיזיים וטכנולוגיים הצפויים לאפשר לה להתחרות ברמה העולמית בתחומים
הקשורים לשינויי אקלים.

 4.7שינויים והיעלמות משרות בעקבות תהליכי אוטומציה
שינויים והיעלמות של משרות בעקבות תהליכי אוטומציה מעמידים בסיכון גבוה כמחצית מהמשרות .על פי דו"ח
מקינזי משנת  375-75 ,2018מיליון איש יאלצו לשנות מקצוע עד  .2030ערים המבוססות על תעשיות מסורתיות חייבות
להיערך לכך שמפעלי התעשיה לא יעסיקו עוד כמויות גדולות של עובדים בעתיד .במקביל להעלמות המשרות המסורתיות
ייווצר צורך במשרות חדשות .כ 50%-מהמשרות הנוכחיות בעולם צפויות לעבור תהליך אוטומציה .בכ 60%-מהמשרות ניתן

 46סמקאיי אסטרטגיה .תוכנית אסטרטגית כלכלית לפיתוח מנועי צמיחה בדימונה .אלקנה.
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לבצע אוטומציה לפחות לשליש מהעבודה .מגזרים מסוימים ,כגון :תחבורה ,ייצור ,שירות לקוחות ,פיננסים ,בריאות וחקלאות,
רגישים במיוחד לאוטומציה.47
בישראל הועסקו בשנת  2018בענפי התעשייה כ 11.2%-מסך המועסקים במשק .מועסקים אלה צפויים לחוות על פי התחזיות
שינויים משמעותיים באופן ההעסקה ובכישורים הנדרשים מכל עובד לאור תהליך האוטומציה .המועסקים ידרשו למיומנויות
גבוהות יותר ומועסקים שלא יצליחו לרכוש מיומנויות אלה ,צפויים להיות בסיכון לאבד את עבודתם.

הפרק בנקודות :שינויים והיעלמות של משרות בעקבות תהליכי אוטומטיזציה
•

לפי דו"ח מקינזי ( ,)2018תהליכי אוטומציה מעמידים כמחצית מהמשרות בסיכון גבוה.

•

ערים ואזורים שכלכלתם מתבססת על כוח אדם הניתן להחלפה על ידי רובוטים צפויות לעבור שינויים.

 4.8התפתחות מעמד הפרילנסרים (עצמאים שאינם מעסיקים עובדים)
זמינות המידע והתקשורת הפכו את הדורות הצעירים של היום לעצמאיים ,מודעים ,גמישים ,ונכונים לבצע שינויים
מהירים .ההשפעה על הביקוש למשרות היא דרמטית – החלפה תכופה של מקום עבודה ואף מקצוע ,ועבודה במספר מקצועות
במקביל .48שיעור העצמאיים שאינם מעסיקים עובדים עמד בשנת  2017על  7.9%מכלל המועסקים במשק .בענפים מסוימים
חלקם בכלל אוכלוסיית המועסקים בענף גבוה יותר .דו"ח של משרד העבודה ( )2017קובע כי" :ירידה משמעותית באחוז
המועסקים בתעסוקה מסורתית צפויה להיות בעלת השלכות נרחבות על מדיניות התעסוקה והמדיניות הסוציאלית ,שכן נכון
להיום חלק ניכר מהחקיקה ,מהזכויות ומההטבות הסוציאליות (כגון ימי חופשה ומחלה) ,מתבססות על ההנחה כי הרוב הגדול
של המועסקים עובדים כשכירים ".הענפים המאופיינים בשיעור גבוה של פרילנסרים הם ענפי האומנות ,הנדל"ן והשירותים.
לעומתם ,בענפי הפיננסים ,החינוך ,המגזר הציבורי והאוכל ,שיעור פרילנסרים מועט.

49

McKinsey and Company, The future of Work, available at: https://www.mckinsey.com/featured -insights/future-of-work 47
. McKinsey, The future of Work, available at: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work48
 49משרד העבודה והרווחה והשרותים החברתיים ( ,)2019שוק העבודה בישראל – תמונת מצב ופעילות זרוע העבודה ,ירושלים.

38

שיעור הפרילנסרים מתוך כלל המועסקים בענף2017 ,
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הפרק בנקודות :התפתחות מעמד הפרינסלרים (עצמאיים שאינם מעסיקים עובדים)
•

בענפים מסוימים כגון אומנות ,בידור ופנאי ופעילויות בנדל"ן ,מהווים הפרילנסרים (עצמאים שלא מעסיקים
עובדים) משקל משמעותי מקרב העוסקים בענף – מעל רבע מהמועסקים בענפים אלה הם פרילנסרים.

•

הפרילנסרים ,על אף שהם עובדים במתכונת דומה לשכירים (אינם מעסיקים עובדים) זוכים לרשת ביטחון
חלשה יותר.

 4.9עבודה מרחוק
השימוש בפלטפורמת האינטרנט ככלי לעבודה ,הולך וגובר בשנים האחרונות ,בייחוד בעידן הקורונה .במסגרת
ההתפתחויות הללו מופר האיזון שהתקיים בין 'מקום העבודה' וסביבות אחרות גם במונחים פיזיים (ניתן לבצע עבודות רבות
ממקומות שונים) וגם במונחי זמן (הפרדה בין פנאי ועבודה) .51בעולם בו רוב המשרות מרוכזות בערים הגדולות והצפופות,
הימנעות מפקקים ותנועה מרחיבה את שעות העבודה האפקטיביות ומגדילה את שעות הפנאי של העובד ומכאן ,את איכות
חייו.
השינויים הטכנולוגיים מאפשרים עבודה מרחוק אפילו בין מדינות על ידי עבודה במרחבי עבודה משותפים /עבודה מהבית.
בנוסף ליתרונות שתוארו ,עבודה מרחוק מאפשרת לעובד גמישות התורמת לאפשרות ליצירת הכנסה נוספת בנוסף לעבודה
הראשית ומכאן ,תרומה לחוסן התעסוקתי של העובד ועמידותו בפני משברים כלכליים ותנודות בשוק התעסוקה.

 50שם.
 51קבוצת גיאוקרטוגרפיה .)2019( .תוכנית "עיר שווה" עכו .ניתוח מגמות עתידיות בעולם ופרופיל עירוני  -סיכום שלב א' .תל אביב.
 52סמקאיי אסטרטגיה .תוכנית אסטרטגית כלכלית לפיתוח מנועי צמיחה בדימונה .אלקנה.
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 4.10כניסת אוכלוסיות חדשות לשוק העבודה
על פי תחזית דמוגרפית שביצעה הלמ"ס לשנת  2050צפוי גידול יחסי בגודלה של החברה החרדית ביחס לכלל
אוכלוסיית המדינה ,כאשר שיעורה מכלל האוכלוסייה צפוי לעלות מכ 12% -כיום לכ 25%-בשנת  .2048לצד החברה החרדית,
החברה הערבית ,המהווה כיום כ 21%-מאוכלוסיית המדינה צפויה לשמור על יחסיות זו גם בשנת  .2048שתי חברות אלו
מאופיינות בשיעור השתתפות נמוך בשוק התעסוקה וברמות השכלה והכשרה נמוכות .עם זאת ,בין השנים  2003ל2017 -
עלה שיעור השתתפותן של נשים ערביות בכוח העבודה ב 12.2 -נקודות אחוז .שיעור התעסוקה של גברים חרדים עלה באותה
תקופה ב 8 -נקודות האחוז והוא עמד בשנת  2017על  .5348.2%עלייה בשיעור ההשתתפות במקביל לגידול יחסי של אוכלוסיות
אלו בסך האוכלוסייה משמעה הזדמנות חשובה לשילוב אוכלוסיות בשוק התעסוקה עבורה תצטרך מדינת ישראל לייצר מענה
איכותי.

 4.11דור ה Y -ודור ה Z -בשוק התעסוקה
עד שנת  2030יהווה דור ה( Y -ילידי שנות השמונים והתשעים) כ 75% -מכוח העבודה .54דור ה Y -ודור ה Z -מאופיינים
בהכללה במיצוי חוויות מהיר ,שכיחות גבוהה של בעיות קשב וריכוז ,תודעה צרכנית גבוהה ,גמישות ואינדיבידואליזם .זמינות
המידע והתקשורת הפכו אותם לעצמאיים ,מודעים ,גמישים ,ונכונים לבצע שינויים מהירים .לשינוי התנהגות זו השפעה ניכרת
על מבנה שוק התעסוקה העתידי .על פירמות ומדינות להביא זאת בחשבון בתכנון אסטרטגיית תעסוקה עתידית .המשמעות
היא כי מעסיקים גדולים הבנויים על עובדים ותיקים יתקשו להחזיק בעובדים לאורך זמן .בצד ההיצע ,מפעלי ייצור הבנויים על
מוצרי מדף אחידים ייאלצו להיות דינמיים יותר ולאפשר התאמה אישית התואמת לדרישות הצרכנים בני דור ה.55Y -

 Skills, LLL and STEM 4.12בשוק העבודה המשתנה
לכלל המגמות הצפויות בשוק התעסוקה הגלובלי (שחלקן הגדול תוארו במסמך זה) ,ישנה השפעה ישירה על כישורים
ומיומנויות נדרשים מהעובדים .על מנת לאפשר למועסקים להשתלב באופן איכותי ולנצל את ההזדמנויות החדשות ששוק
התעסוקה יציע בשנים הקרובות ,נדרש כבר כיום להנגיש ולייצר פלטפורמות לרכישת כישורים עדכניים ורלוונטיים.

 53מרכז טאוב ( ,)2018שוק העבודה – מבט על.
 54קבוצת גיאוקרטוגרפיה .)2019( .תוכנית "עיר שווה" עכו .ניתוח מגמות עתידיות בעולם ופרופיל עירוני  -סיכום שלב א' .תל אביב.
 55סמקאיי אסטרטגיה .תוכנית אסטרטגית כלכלית לפיתוח מנועי צמיחה בדימונה .אלקנה.
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השפעת מגמות בשוק התעסוקה על כישורים ומיומנות

נדרשים מהעובד56

על-פי דו"ח משרד הכלכלה ( ,)2019אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני העובד הוא "שמירה על רלוונטיות לאורך
עשרות שנות קריירה מקצועית ,לעיתים אף בכמה תחומי עיסוק .מחקרים שונים מראים כי קיימות חמש קבוצות כישורים
( )Skillsקריטיים להגדלת הסיכוי להצלחה בתעסוקה :כישורים חברתיים ,תקשורת ,כישורי חשיבה מסדר גבוה ,שליטה עצמית
ותפיסה עצמית חיובית .כישורים אלו נמצאים על ידי מחקרים כקשורים למדדי הצלחה בתעסוקה ,כגון :השתתפות בתעסוקה,
התמדה ,ביצועים בעבודה ,שכר ויזמות .הדו"ח דן בצורך בלמידה לאורך החיים ( .)Life Long Learningלפי דו"ח זה "למידה
לאורך החיים היא אבן דרך משמעותית בהסתגלות לשוק העבודה המשתנה .למידה לאורך החיים היא למידה תכליתית,
המתרחשת בקרב מבוגרים באופן מתמשך ,במטרה לשפר מיומנויות או לרכוש ידע או יכולות .הלמידה לאורך החיים שואפת
להקנות לעובדים בשוק העבודה מיומנויות מקצועיות מתאימות ,שישפרו את הפריון שלהם ויעניקו להם גמישות במעברים.
זאת מתוך ההבנה כי הכשרה אחת לאורך כל חיי העובד אינה מספקת".

56

תנועת אור2020 ,
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57

מודל  – PROסיווג כישורים לעולם העבודה המשתנה

כיום עולה תשומת הלב המופנית בקרב אנשי מקצוע לחינוך למקצועות ה( STEM -מדע ,טכנולוגיה ,הנדסה
ומתמטיקה) במטרה להאיץ את ההסתגלות של דור העתיד לשוק העבודה .השינויים הטכנולוגיים מאיצים את הביקוש
למיומנויות טכנולוגיות ,בעוד שהצורך במיומנויות קוגניטיביות בסיסיות ומיומנויות פיזיות צפוי לרדת .עם הכשרה מתאימה
בתחומי ה STEM -יוכלו מרבית העובדים העתידיים למצוא עבודה דומה או טובה יותר במקצועות שיעברו תהליכי
אוטומטיזציה.58

57

משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ( ,)2019שוק העבודה בישראל – תמונת מצב ופעילות זרוע העבודה ,ירושלים.

58

משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ( ,)2019שוק העבודה בישראל – תמונת מצב ופעילות זרוע העבודה ,ירושלים.
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הפרק בנקודות Skills, LLL and STEM :בשוק העבודה המשתנה
•

המשקל בשוק העבודה עובר מחשיבות הידע המקצועי ,אשר משתנה תכופות ,לחשיבות של כישורים ()Skills
המותאמים לשוק דינאמי.

•

הכישורים המרכזיים הדרושים כיום בשוק :כישורים חברתיים ,תקשורת ,כישורי חשיבה מסדר גבוה ,שליטה
עצמית ותפיסה עצמית חיובית.

•

הכשרה חד פעמית אינה מספיקה עוד .על מנת להישאר רלוונטיים לאורך עשרות שנות קריירה ,עובדים
צריכים ללמוד באופן קבוע לאורך כל חייהם המקצועיים (.)LLL

•

המקצועות המדעיים -טכנולוגיים מהווים גורם מפתח בשוק התעסוקה .גם מי שלא עובד בהם ישירות ,נדרש
לרמה מסוימת של שליטה בכישורים מדעים ,טכנולוגיים ,הנדסיים או מתמטיים (או בראשי תיבות .)STEM -
חינוך ילדים ונוער למקצועות אלו יכול לסייע למצוא מקצוע עם רמת אוטומציה גבוהה.

 4.13תחזיות היצע למשלחי יד /תחזיות צמיחה של ענפי תעסוקה
תמורות מהותיות עליהן דנו במחקר זה משנות את פניו שוק התעסוקה .תמורות אלו צפויות להביא להיעלמות מקצועות
ויצירה של ענפים חדשים .כמו כן ,שינויים בסביבת העבודה ידרשו מיומנויות חדשות לעובדים.

59

א .ענפי התעסוקה המרכזיים הצפויים להתפתח בעשורים הקרובים
▪

רפואה :ראיית המטופל כלקוח ,התאמה אישית של טיפול רפואי והתייחסות לעלות-תועלת ,גישה פרואקטיבית
למניעת מחלות .התפתחויות אלה צפיות להשפיע על טכנולוגיות ותתי מגמות מרכזיות בתחום :אבחון גנטי מותאם
אישית ,טלה-רפואה ,מכשור רפואי ממוקד  ,Big dataרובוטיקה ,מדפסות תלת מימד ועוד.

▪

רכב ותחבורה  :התקדמות טכנולוגית מואצת לצד שינוי דפוסי הצריכה של המשתמשים – מעבר לעבודה מהבית
ומגמות סביבתיות .התפתחויות אלה צפויות להשפיע על טכנולוגיות ותתי מגמות מרכזיות בתחום :מכניות ללא פליטה,
מכוניות אוטונומיות ,תחבורה שיתופית IOT ,בין רכב לרכב ובין רכב לתשתית ,חסכון בכוח אדם ,טכנולוגיות ייצור
סביבתיות ,אבטחת סייבר ועוד .השפעות הצפויות נוספות הן :העלמות משרות בענף ,צמצום בפעילות הביטוח
העוסקת בביטוח רכב ,צמצום בשימוש ברכבים ובתחבורה ציבורית בפרט ועוד.60

 59ישראל2048 ,
 60סמקאיי אסטרטגיה .תוכנית אסטרטגית כלכלית לפיתוח מנועי צמיחה בדימונה .אלקנה.
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▪

מזון ומשקאות :מודעות לקשר בין תזונה לבריאות והעדפה למוצרי נישה .התפתחויות אלה צפויות להשפיע על
טכנולוגיות ותתי מגמות מרכזיות בתחום :פתיחות לאוכל מהונדס /מודפס במדפסות תלת מימד ,אבחון גנטי מותאם
אישית ,התאמת תזונה אישית לצרכן ,משלוח מזון באמצעות רחפנים ועוד.

▪

חקלאות :עד  2030צפוי גידול של כ 35% -בצריכת המזון ו 40% -בצריכת המים .התפתחויות אלה צפויות להשפיע
על טכנולוגיות ותתי מגמות מרכזיות בתחום :מזון מהונדס גנטית ,עלייה במחירי המזון וביטחון תזונתי מתדרדר במדינות
אפריקה ,חוקי סימון מזון יביא לגידול בעלויות ייצור ואריזת מזון ,לגיטימציה למריחואנה ועוד.

▪

חשמל :כניסת ש חקנים ומודלים חדשים לצריכת חשמל צפויים להשפיע על התפתחות פתרונות אנרגיה מגווניםIOT ,
וטכנולוגיה חכמה בייצור חשמל ,שינוי מודל צריכת החשמל בתעשיות שונות ,טכנולוגיות אחסון בבטריות ועוד.

▪

אנרגיה :התרחבות פתרונות הפצת האנרגיה ( .)DESריבוי שחקנים ושינוי המבנה המסורתי של הענף .בעשור האחרון,
חל גידול בייצור אנרגיה סולרית העולה על הגידול בייצור אנרגיה בכל אמצעי אחר .לאור ההחלטות שהתקבלו בוועידת
האומות המאוחדות לשינוי אקלים ,צפוי הגברת השימוש באנרגיה מתחדשת .צפי לגידול בייצור אנרגיה סולארית בין
 GW 900-700עד לשנת  .2024תחום האנרגיה המתחדשת ממשיך להנות מגידול עקבי בהשקעות הגלובליות,
שעיקרן בתחום האנרגיה הסולארית.

▪

בינוי ותשתיות  :התאמה לגידול הדמוגרפי העולמי ולצמצום שימוש במשאבי טבע וקרקע בפרט .התפתחויות אלה
צפויות להשפיע על טכנולוגיות ותתי מגמות מרכזיות בתחום :בנייה ירוקה ,דיור קומפקטי ,טכנולוגיות בנייה מתקדמות,
ערים ומערכות תחבורה חכמות ועוד .61ממשלות יעודדו חדשנות ושילוב מהפכת המידע בתחומי התשתיות .בנייה
"ירוקה" ותשתיות ירוקות יהפכו לנפוצים יותר .בניינים חכמים ,יעילים וחסכוניים ,בנוסף להיותם סביבתיים .תהליכים
רבים שכיום דורשים עבודת כפיים יהפכו לאוטונומיים ויבוצעו על ידי מכונות.

▪

תעשייה " :4.0המהפכה התעשייתית הרביעית" או תעשייה  4.0הם כינויים לתהליך השינוי שעובר ענף התעשייה
בשנים האחרונות .זהו תהליך של הטמעת טכנולוגיות חכמות כגון  , IOT ,Big dataאוטומציה ובינה מלאכותית,
הדפסת תלת מימד ,חיישנים חכמים ועוד .כל אלו תורמים להגברת תפוקת התעשייה בצורה ניכרת .תהליכים אלו
רותמים את החדשנות בתחום המחשבים אל תוך התעשייה המסורתית ובכך משנים את אופיים של תחומי הבנייה,
הכרייה ,הייצור וכדומה.

62

הפרק בנקודות :ענפי התעסוקה המרכזיים הצפויים להתפתח בעשורים הקרובים
•

ענפים כלכליים משתנים במהירות ,בעיקר כתוצאה משילוב טכנולוגיה מתקדמת.

•

ישראל מובילה בפיתוח רבים מהתחומים הטכנולוגיים אשר מחוללים את השינויים בענפי המשק השונים.

 61ישראל .2048
 62ישראל .2048
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ב .מקצועות בצמיחה אל מול מקצועות בדעיכה
מתוך דו"ח משרד הכלכלה (" :)2019על פי תחזיות הפורום הכלכלי העולמי ( , (WEF, 2018תחול ירידה חדה בתפקידי
מזכירות וניהול משרד .במקצועות כמו הנדסה ומחשבים תהייה עלייה ,ואילו במקצועות הכלכלה ,קשרי לקוחות ובנייה לא יחול
כנראה שינוי מהותי בשנים הקרובות .עם זאת ,גם במקצועות שלא צפויים להיפגע ,יהיה צורך בהכשרה מחדש של עובדים כדי
שיוכלו לבצע את תפקידם".
63

מגמות בתעסוקה בישראל – אינדיקציות מהשנים האחרונות

אינדיקציה נוספת לצמיחה או לדעיכה של מקצוע הנו שיעור הצעירים המועסקים בו .מקצוע שצעירים מאמינים כי יש לו
עתיד מאופיין בכניסתם לעבודה בו.

63

משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ( ,)2019שוק העבודה בישראל – תמונת מצב ופעילות זרוע העבודה ,ירושלים.
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משלחי יד נבחרים שבהם בני  34-25היוו למעלה מ  40%מהעובדים ב2016 -

משלחי יד נבחרים שבהם בני  +45היוו למעלה מ 40% -מהעובדים ב2016 -

64

ג .התפתחות ה"מעמד היצירתי" ()Creative class
•

ה"מעמד היצירתי" אלו העובדים שיוצרים את החדשנות במגוון תחומים .הם מנוע הצמיחה שמניע את הכלכלה
המודרנית .בין המקצועות המוגדרים כיצירתיים ניתן לראות בין היתר את הענפים הבאים :פרסום ושיווק ,אדריכלות,
תעשייה זעירה ,עיצוב ,תקשורת ,היי-טק ,הוצאה לאור ותעשיות הבמה והמוזיקה .התפיסה הרווחת כיום היא כי על
מנת להביא לפיתוח כלכלי בעיר או אזור מסוימים ,יש ליצור ריכוז של טאלנטים במקצועות אלו .האוטומציה והAI -
עדיין לא יכולות עדיין להחליף את היצירתיות האנושית (אם כי יש הטוענים כי בינה מלאכותית יכולה כבר כיום להפיק
תוצרים יצירתיים) .ניתן לראות כי בארה"ב המקצועות המשויכים ל"מעמד היצירתי" נמצאים בצמיחה ,בהשוואה
לענפי הכלכלה המסורתיים (חקלאות ,דייג וייעור ,שירותים ו"צווארון

כחול")65 .

 64משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ( ,)2019שוק העבודה בישראל – תמונת מצב ופעילות זרוע העבודה ,ירושלים.
Florida, R. (2004). The rise of the creative class and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life 65
(Paperback Ed.). GEN, New York: Basic Books.
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66

שינויים בשיעורי המועסקים בחקלאות ,מעמד יצירתי ,שירותים ו"צווארון כחול" בארצות הברית

הפרק בנקודות :התפתחות ה"מעמד היצירתי"

66

•

מקצועות יצירתיים ( )Creative classהם המקצועות שמובילים את החדשנות.

•

עובדי ה"מעמד היצירתי" יוצרים מוצרים חדשניים בתחומים שונים – טכנולוגיה ,מדע ,אומנות ,עיצוב וכדומה.

•

האוטומציה וה AI -עדיין לא יכולות עדיין להחליף את היצירתיות האנושית.

•

מקצועות יצירתיים נמצאים בעלייה בהשוואה לענפי העבודה ("צווארון כחול") ,השירות והחקלאות.

שם.
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 4.14השפעת משבר הקורונה על התפתחות מגמות בעולם העבודה
משבר הקורונה פגש שוק עבודה דינאמי ומשתנה .ננסה לבחון בזהירות המתבקשת ,אילו מגמות יואצו ואילו יאטו,
בעקבות המשבר.

•

משברים כלכליים .התפרצות נגיף הקורונה הביאה למשבר כלכלי הדומה בחלק ממאפייניו למשברים קודמים המתרחשים
באופן מחזורי בכלכלה ונובעים מהלם פתאומי ( .)Economic Shocksניתן לראות כדוגמא למשברים אלו את משבר הסאב-
פריים ,משבר הדוט.קום ,מלחמות ועוד .משבר כלכלי מתרחש כאשר נכסים פיננסיים מאבדים בטווח קצר חלק גדול
מערכם .למשברים הכלכליים מתלוות לעיתים קרובות תקופות מיתון .יכולתן של כלכלות (ברמה הלאומית או האזורית)
להתאושש במהירות ממשברים לא צפויים אלו היא חלק מהחוסן הכלכלי ( )Resilienceשל המדינה .67לפי הבנק העולמי,
משבר הקורונה יביא למיתון ב 90% -ממדינות העולם ,במה שצפוי להיות המיתון הגדול ביותר שחווה העולם משנת .1870
לפי הערכות אלו ,צפוי התוצר העולמי להתכווץ בשנת  2020ב 685.2% -כאשר הירידה בתוצר העולמי ,צפויה להביא לירידה
בגביית המיסים של הממשלות ולהעמקת הגירעון ,שגדל גם כך בשל ההוצאות הנלוות למשבר .בישראל ,בחמשת החודשים
הראשונים של שנת  ,2020הצטבר גירעון תקציבי של  46מיליארד  .₪בנק ישראל מעריך כי הגירעון הכולל בתקציב בשנת
 2020כולה יעמוד על כ 150 -מיליארד .69₪

•

גלובליזציה .לפי מחלקת המחקר של בנק ההשקעות השוויצרי "יוליוס בר" 70בעקבות משבר הקורונה יחווה העולם ירידה
בגלובליזציה כשההסתמכות העצמית של כל מדינה וחזרה לגבולות יחזרו לקדמת האג'נדה של הבמה הפוליטית .חברות
יצטרכו להעריך מחדש את שרשרת הייצור ,דבר שיוביל לעלייה במחירי הייצור ובסחורות הקצה לצרכנים .אדרס ופורטונה
( ,71)2020מעריכים כי "עקב חסימת חלק מדרכי הגלובליזציה ,מסתבר ששיקול הוזלת שרשרת הייצור והאספקה אינו
השיקול הבלעדי ,ולפעמים הזמינות היא שיקול גובר מנצח" .מה שצפוי לעודד במדינות רבות הקמה של קווי יצור שיבטיחו
זמינות גם בזמני משבר.

•

רשת ביטחון לעצמאים .ביטוח ממלכתי חובה שנועד להבטיח דמי אבטלה לעצמאים קיים רק בשלוש מדינות באירופה:
פינלנד ,איסלנד וצ'כיה ,בעקבות החלטת הפרלמנט האירופאי משנת  2017שקראה לתת זכויות סוציאליות נאותות ודומות
לשכירים ולעצמאיים .72בישראל מקודם הרעיון בעקבות המשבר והשפעתו הרחבה על ציבור העצמאיים ,ועוד קודם לכן
בעקבות התארגנויות עצמאים.

•

עבודה מרחוק .דפוס העסקה מרחוק (מחוץ למשרד) כולל עבודה מהבית לצד פעילות במרחב עבודה בקרבת הבית (דוגמת
 )WeWorkאו בית קפה שכונתי .בישראל ערב הקורונה עבדו במתכונת של "עבודה מרחוק" כ 3.4% -בלבד מכלל
המועסקים במשק ,כך לפי נתוני "הסקר החברתי" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנערך טרם המשבר ( .)2016לשם

Krugman, P. (2009), The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 67
https://www.wsj.com/articles/world-bank-sees-5-2-decline-in-global-economy-in-2020-from-coronavirus-1159163120968
https://www.themarker.com/opinion/.premium-MAGAZINE-1.906991569
https://www.bizportal.co.il/globalmarkets/news/article/780044 70
 71אדרס ,א' ופורטונה ,ג' .) 2020( .התאמות המשק והחברה לעידן הפוסט קורונה :המלצות .מוסד שמואל נאמן.
 72בנדלק ,ז' ( .)2018שוויון זכויות לעצמאים :מדינות האיחוד מרחיבות את הביטחון הסוציאלי של העצמאים" ידיעון הביטחון הסוציאלי בעולם.11 ,
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השוואה ,בהולנד בשנת  2018כ 14% -מכוח העבודה עבד במתכונת זו .73סקר של חברות  BDOישראל ( )2020שנערך
במהלך המשבר הגיע למסקנות מרחיקות לכת" :בעקבות משבר הקורונה ארגונים מבינים כי עולם העבודה השתנה ולא
יחזור למתכונתו הקודמת .מרבית הארגונים בוחנים כבר בימים אלה אימוץ מודלי עבודה המשלבים עבודה מהבית המהווים
את המצב הנורמלי

החדש"74.

 73האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ( ,)2020יישום עבודה מרחוק בישראל  :2020סיכום ותובנות של וועדת מומחים.
 74סקר חברת  ,)2020( BDOממצאי מחקר עבודה מרחוק – Remote working
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 4.15תחזיות ומגמות עתיד בשוק התעסוקה :תובנות ,מסקנות ופערים
מהסקירה עולות מספר תובנות מרכזיות אותן נחלק לשלוש רמות התייחסות בהתאם למדד החוסן הכלכלי תעסוקתי של משקי
הבית :חוסן תעסוקתי ,כושר תעסוקתי וגמישות תעסוקתית.

חוסן תעסוקתי:
קיום הכנסה שוטפת מעבודה ,עמידה בהוצאות שוטפות ,כרית ביטחון מספקת
-

רשת ביטחון כלכלית צפופה מהווה גורם מפתח להסתגלות הפרט (שכיר ועצמאי) לשוק העבודה המשתנה.

-

שוק העבודה נחשף אחת לתקופה למשבר משמעותי הנובע מהלם פתאומי ( ,)Economic shockמשבר שמכניס
את הכלכלה למיתון .הערכות מבעוד מועד למשברים והתאוששות מהירה ( )resilienceהינם גורמים
משמעותיים בבנייתה של כלכלה עמידה.

-

חיבור בין החדשנות הישראלית לענפים המסורתיים (כתעשייה וחקלאות) הינו מפתח להגברת הפריון.

כושר תעסוקתי
קיום תנאים מאפשרים לעבודה ,יכולת עבודה מרחוק ,חשש מאובדן תעסוקה
-

דפוס העבודה מרחוק מסתמן כגורם מבטיח לצמצום פערי התעסוקה בין המרכז לפריפריה .בכוחו של דפוס
העסקה זה להעלות את פריון העבודה ,שכן הוא מאפשר התאמה מרבית בין עובד למעסיק ללא תלות במיקום
גיאוגרפי .המרחקים הקצרים בישראל מאפשרים "עבודה היברידית" – חלק מהשבוע מהבית או ממרכז עבודה
בקרבתו וחלק במשרד.

-

קיים מחסור במידע בדבר השכר והתנאים במקצועות השונים וכן בדבר הסיכוי למצוא עבודה ולשמור עליה.
במצב זה משקי בית עלולים להיכנס ללא ידיעתם לענף ללא תוחלת.

-

המשך ההובלה הטכנולוגית של ישראל תלוי במינוף חוזקות מקומיות.

-

חיבור לשוק הגלובלי מהווה הזדמנות לכלכלה המקומית .החיבור תלוי ביכולת לזהות טרנדים וצרכים בשוק
העולמי ,ולא רק בתחומי הטכנולוגיה.

-

יש יתרונות לריכוז התעסוקה עתירת הידע בערים "מסדר גודל שני" על פני פרישתן ביישובי הפריפריה .תהליך
העיור העולמי שצפוי להתגבר בשנים הקרובות מדגיש את חשיבות פיתוח הכלכלה בתוך העיר בהיבטי איכות,
מגוון וצמיחה.
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גמישות תעסוקתית:
גמישות לשינוי תפקי ד /תחום ,נגישות למעסיקים פוטנציאליים ,מחויבות לעבודה ונכונות לשינוי
-

דפוס העסקה של הפרילנסים (עצמאיים שאינם מעסיקים עובדים) תורם לגמישות שוק העבודה בכך שהוא
מאפשר עבודה נוספת ועבודה חלקית ביתר קלות .למדינה תפקיד בהסדרת שוק הפרילנסרים ההולך וגדל
וביצירת רשת ביטחון הוגנת עבורם.

-

פיתוח ה"מעמד היצירתי" .ערים מתחרות על משיכה של טאלנטים במקצועות היצירתיים .מענה לביקושים
של העובדים במקצועות אלו ,הן בהיבט המקצועי והן בהיבטי סגנון חיים ,הנו גורם חשוב בכלכלה מודרנית.

-

היכולת של ענפים כלכליים להתמודד עם החשיפה לסיכונים והזדמנויות בעולם המשתנה וכן יכולתם
להתמודד עם משברים ,משפיעה עמוקות על פרנסת העוסקים בתחום.

-

מינוף יתרונות תחרותיים מקומיים לכדי מובילות ברמה עולמית הנו גורם מפתח ליצירת חוסן כלכלי.

-

הטכנולוגיה מביאה לטלטלה בענפים מסורתיים (תעשייה ,חקלאות ,רכב ,רפואה ,חינוך ועוד) .ענפים אלו
עוברים שינויים מואצים כתוצאה משילוב טכנולוגיות חדשות .אחד מהיתרונות התחרותיים של ישראל הוא
היותה שחקן מפתח בייצור טכנולוגיות אלו .הקרבה בין מרכז הפיתוח ל"פס הייצור" מהווה יתרון תחרותי
של ישראל.

-

חינוך לפיתוח כישורים ( )Skillsבגילאי בית הספר.

-

למידה לאורך החיים ( ,)LLLכגורם מפתח להסתגלות לשוק המשתנה.

-

הטכנולוגיה משנה ומבטלת מקצועות .בבחירת מקצוע על העובד להיות ער לשינויים שצפוי המקצוע לעבור
ולסיכוי כי בעתיד לא יהיה בו עוד צורך.

-

התפישה המסורתית של שוק העבודה כשוק שבו לומדים מקצוע ועובדים בו (ואף בחברה אחת) מסיום
הלימודים ועד הפנסיה  -אינה תקפה עוד ברובה .גוברת כיום תפישה של למידה לאורך החיים ( )LLLופיתוח
כישורים ( )Skillsשיאפשרו התאמה לעולם העבודה המשתנה.

-

העדפות דור ה Y -ודור ה Z -אשר צפויים להוות  75%בכוח העבודה ב 2030 -צפויות להשפיע על לתחלופה
מהירה של מקומות עבודה ומקצועות.

-

הגלובליזציה מעלה את החשיבות של התנסות בעבודה במדינות זרות ופיתוח רשת קשרים בינלאומיים.
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 .5פרק ג'  -תמונת עתיד רצויה בשוק התעסוקה
בתהליך מ תודולוגי סדור ,על בסיס תמונת המצב הקיים והתחזיות לעתיד וכן באמצעות מפגשי חשיבה ממוקדים עם שותפי
'מדינה למופת' ובראשות הצוות המוביל את ספרינט התעסוקה גובשה תמונת עתיד משבשבת לשוק התעסוקה בישראל.
מטרת תמונת העתיד לייצר חזון רחב ומוסכם אשר לאורו נפעל ונאתר יוזמות שביכולתן לייצר השפעה משמעותית על מאות
אלפי משקי בית בישראל.

 5.1מתודולוגיה ליצירת תמונת העתיד המשבשבת
 .1יצירת מסמך המחקר הנ"ל :כחודש של סקירה ומחקר מרוכז

הכולל מחקרי עומק שבוצעו באור לגבי תעסוקת העתיד75

 .2עבודה בצוותי חשיבה:
•

 6מפגשי צוותי חשיבה ב 3-צוותים שונים

•

למעלה מ 20-משתתפים בכל צוות חשיבה

•

מפגש חשיבה לגילאי  : 15-25צעירים וצעירות בונים את תמונת העתיד של שוק התעסוקה בישראל

•

 5שאלונים מעמיקים לחברי הצוותים והקהילה הרחבה לבניית תמונת עתיד או הנחות יסוד

 .3שלבי העבודה:
א.

חשיבה מחודשת על הנחות יסוד בשוק התעסוקה תוך ניפוץ תבניות שאינן משרתות את העתיד הרצוי

ב.

גיבוש עקרונות מהותיים עבור תמונת העתיד הרצויה

ג.

יצירת תסריטים אפשריים לשוק התעסוקה העתידי – פסימי ואופטימי

ד.

גיבוש תמונת העתיד המשבשבת ודיוק שלה באמצעות צוותי החשיבה

 .4שימוש במדד החוסן ,שפותח במסגרת מיזם מדינה למופת ,ככלי לגיבוש תמונת העתיד המשבשבת .כפי שתואר
בהקדמה למסמך זה ,מדד החוסן של משקי הבית מתבסס על  3רכיבים ,המייצרים תמונה כוללת של חוסן:

75

בהזמנת תנועת אור בוצעו מ חקרים על שוק התעסוקה העתידי על ידי קבוצת גיאוקרטוגרפיה ו'סמקאי אסטרטגיה בע"מ'
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חלוקת רכיבי תמונת העתיד על פי רכיבי מדד החוסן מאפשרת לוודא כי תמונת העתיד הרצויה מתייחסת לכל אחד
מהרכיבים היוצרים חוסן כלכלי-תעסוקתי אצל הפרט .באופן זה ,תמונת העתיד מציבה מבט מאקרו על שוק התעסוקה,
אך בה בעת שמה את האדם במרכז ברמת המיקרו.

 5.2תמונת העתיד
להלן מוצגת תמונת העתיד כפי שגובשה בתהליך שהוצג ובהמשכה פירוט תמונות העתיד עבור כל אחד מרכיבי מדד החוסן:

54

 5.3רכיבי מדד החוסן – תמונת העתיד המורחבת לכל רכיב:
כושר תעסוקתי – תמונת העתיד:

חוסן כלכלי – תמונת העתיד:

גמישות תעסוקתית – תמונת העתיד:
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 .6פרק ד'  -אתגרים מרכזיים בשוק התעסוקה
לאור הבנת התחזיות והמגמות הבינלאומיות לשוק התעסוקה אל מול תמונת העתיד הרצויה שגובשה על ידי קהילת 'מדינה
למופת' איתרנו את האתגרים והפערים המרכזיים בדרך ליצירת שוק התעסוקה הרצוי בישראל .גיבוש האתגרים התבצע
במטרה למקד את החסמים המרכזיים אשר פתרונם יביא בצורה המהירה והרחבה ביותר למימוש תמונת העתיד שהוגדרה
בשלב הקודם.

 6.4מתודולוגיה לגיבוש האתגרים
 .1מפגשי חשיבה וראיונות טלפוניים בקרב שותפי 'מדינה למופת' ואנשי מפתח במשק
 .2שאלונים לציבור הרחב
 .3איגום כלל החסמים והאתגרים הרלוונטיים
 .4סיווג כל אחד מהחסמים לאחד משלושת רכיבי מדד החוסן וכן לאחת משלוש רמות מרחביות – לאומי ,מקומי ואישי

 6.5אתגרי ספרינט התעסוקה של מדינה למופת:
ל אור הבנת התחזיות והמגמות הבינלאומיות לשוק התעסוקה אל מול תמונת העתיד הרצויה שגובשה על ידי קהילת 'מדינה
למופת' איתרנו את  3האתגרים והפערים המרכזיים בדרך ליצירת שוק התעסוקה הרצוי בישראל.
אתגר מספר  :1לאומי
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אתגר מספר  :2מקומי

אתגר מספר  :3אישי
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 .7סוף דבר
במסגרת ספרינט התעסוקה ביצענו פגישות חשיבה רבות עם גורמי מפתח בתחום התעסוקה ובמשק הישראלי בפרט
וכן מחקר נרחב במטרה להבין את תמונת המצב הקיים בשוק התעסוקה בישראל ואת התחזיות והמגמות הבינלאומיות הצופות
שינויים רחבים ומשמעותיים בשוק התעסוקה העתידי .מתודולוגיית המחקר התבססה על איתור נתונים עדכניים ככל הניתן
באתרי הלמ"ס ,ה OECD -ובדוחו"ת מרכזיים שפורסמו בשנים האחרונות וגיבוש תובנות מרכזיות מתוכם .לצד איסוף הנתונים
החופשי התבססנו בפרק תחזיות שוק התעסוקה על מחקרים מקיפים ביותר שנכתבו ביוזמת תנועת אור ,במסגרת תהליך
"פיצוח קלסטרים לערים שוות" בנגב ובגליל ,על ידי "קבוצת גיאוקרטוגרפיה" ו"סמקאיי אסטרטגיה".
מתוך התובנות שגובשו וההבנה של המגמות והכיוון אליו צועד שוק התעסוקה העולמי והישראלי בתוכו ,עולה
החשיבות לייצר כבר כיום תמונת עתיד משבשבת לשוק התעסוקה שתוכל למנף את הנכסים והחוזקות הפיזיים והאנושיים
הייחודיים של מדינת ישראל .במסגרת תהליכי החשיבה הנרחבים שקיימנו גיבשה קהילת 'מדינה למופת' את העקרונות
המרכזיים עליהם צריכה תמונת העתיד לענות ,ביניהם :מוביליות חברתית ותעסוקתית ,רב-תחומיות ,חיבור לשוק הבין-לאומי,
פרנסה בכבוד ,צמצום פערים ,שקיפות ושיתוף מידע ,ביטול המרחק הגיאוגרפי ,איזון בין יציבות תעסוקתית לגמישות ועוד .אנו
מקווים כי עקרונות אלו ותמונת העתיד שגובשה יסייעו לניפוץ פרדיגמות בשוק התעסוקה ויתרמו לשינוי באופן החשיבה
בקרב גורמי מפתח בתחום התעסוקה.
תמצית תמונת העתיד:
•

כל אזור גאוגרפי במדינה מהווה אקו-סיסטם בר קיימא ,הנשען על קלאסטר כלכלי ייחודי הנותן מענה לצרכים
בינלאומיים ,מבוסס נכסים ותשתיות ,פעילות עסקית ויזמית וקהילה ערכית פעילה

•

האדם כ"מנכ"ל של חייו" ,מנתב עצמו בשוק תעסוקה גמיש ,על מנת למקסם את חוסנו האישי והמשפחתי

האתגרים הנגזרים מתמונת העתיד הרצויה לאור תחזיות שוק התעסוקה מתמקדים ב 3 -רמות מרכזיות:
 .1לאומי :פלטפורמות לפיתוח מנועי צמיחה ליצירת אלפי משרות איכותיות.
 .2מקומי :כלים לאקו-סיסטם אזורי המושך השקעות ,חדשנות ותעסוקה איכותית.
 .3אישי :פלטפורמות למיצוי אישי של היכולות והכישורים למציאת אפשרויות הכנסה והגשמה.
מענה לאתגרים אלו בצורה יצירתית ,חדשנית ורחבה תוך התייחסות להיבט הפיזי ,התשתיתי והרגולטורי ,בכוחם לייצר לנו
את שוק התעסוקה הרצוי שמאפשר לתושבי ישראל חוסן כלכלי-תעסוקתי ומכאן מייצר צמיחה לאומית בכלל המדינה.
מתוך ספרינט התעסוקה ,אנו רואים מקום לאופטימיות גדולה .הן ברמת הכוחות ושיתופי הפעולה המעוניינים לייצר שינוי
משמעותי שטרם נראה כמוהו בשוק התעסוקה ,הן בראייה החדשנית והיצירתית והן בהבנת הנכסים הייחודים של מדינת
ישראל אשר יכולים לתת מענה לאתגרים עולמיים ולייצר מובילות ישראלית ברמה בין-לאומית.
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 .8נספח – שחקנים ויוזמות מרכזיות בשוק התעסוקה
שוק התעסוקה הישראלי רווי בתוכניות התערבות המנוהלות על ידי גורמים מכל שלושת המגזרים :ציבורי ,חברתי ועסקי.
כמו כן ,השוק רווי בתוכניות השכלה והכשרה ,שמטרתן יצירת התאמה בין כוח העבודה להיצע המשרות .נספח זה סוקר חלק
מצומצם בלבד ממגוון התוכניות הקיים ,תוך חלוקת התוכניות לקטגוריות שונות ,במטרה לספק לקורא נקודת מוצא בבואו לבחון
את המצב הקיים בתחום.

תוכניות הכשרה
א .השכלה גבוהה:
המערכת האקדמית בישראל כוללת  62מוסדות הכפופים למועצה להשכלה גבוהה במשרד החינוך ותקציבה בשנת
 2019עמד על  11.5מיליארד  .₪המגזר החברתי ,בשיתוף משרד החינוך ,מפעיל תוכניות מגוונות שמטרתן מיצוי השכלה
גבוהה .בין תוכניות אלו ניתן למצוא:
•

תוכניות המתמקדות בהגדלת שיעור הזכאים לבגרות (מתוך תפיסה שתעודת בגרות ,המהווה כרטיס כניסה
לאקדמיה ,היא המפתח למוביליות חברתית וכלכלית).

•

תוכניות שמטרתן הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות מיוחדות (המגזר הערבי ,המגזר החרדי ,יוצאי אתיופיה ,בעלי
מוגבלויות ועוד).

•

תוכניות המתמקדות במניעת נשירה מהמערכת להשכלה גבוהה .תוכנית ייחודית בתחום זה הינה תוכנית אגרת-
ה חוב (אג"ח) חברתית לצמצום נשירה ,שפותחה בידי קרן אדמונד דה רוטשילד וארגון SFI-Social Finance Israel
במטרה לצמצם את שיעור הנשירה מלימודים אקדמיים בתחום מדעי המחשב.

•

קמפוס  ,ILבהובלת מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוה ,הינה יוזמה
ייחודית בתחום ההשכלה הגבוהה .היוזמה מציעה קורסים דיגיטליים חינמיים במגוון תחומים רחב הכולל מדעים
מדויקים ,מדעי החברה ,מדעי הרוח ,לימודי שפות ועוד .חלק מהקורסים מוכרים לצורך קבלה לאוניברסיטה ללא צורך
במבחן פסיכומטרי וחלקם אף מוכרים ל צורך קבלת נקודות זכות אקדמיות בכפוף לקבלת ציון מתאים בבחינה הנערכת
באוניברסיטה.

•

תכנית "תיכון אקדמי מקוון" מאפשרת לבתי ספר לשלב קורסים אקדמיים מקמפוס  ILבתוכנית הלימודים באמצעות
למידה היברידית בשיתוף מורה מוביל .תלמידים המעוניינים בכך יכולים להירשם לבחינה באוניברסיטה ולצבור קרדיט
אקדמי כבר בתיכון וכן להירשם לאוניברסיטה ללא פסיכומטרי.

ב .לימודים בתחומי ההיי-טק:
בשוק הישראלי קיימות מגוון מכללות המציעות הכשרות בתחומי ההיי-טק הנמשכות  3-12חודשים .בין מכללות אלו
ניתן למנות את ג'ון ברייס Infinity Labs ,HackerU ,SQLabs ,ועוד .יחד עם זאת ,ישנה העדפה ברורה של חברות גדולות לבוגרי
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האוניברסיטאות על פני בוגרי מכללות .כך נמצא שכ 60%-מהג'וניורים שגוייסו בשנת  2019הם בוגרי אוניברסיטאות ורק כ-
 25%הם בוגרי מכללה 8% .מהג'וניורים שגוייסו הם בוגרי יחידות צבאיות
•

טכנולוגיות76 .

 Microsoftמציעה מגוון קורסים מקוונים לרכישת מקצועות כגון מפתח תוכנה ,נציג מכירות ,מנהל פרויקטים ,מנהל
מערכות ,מומחה לשירות לקוחות ,שיווק דיגיטלי ,תמיכה טכנית ,אנליסט מידע ,אנליסט כלכלי ועיצוב גרפי .מקצועות
אלו זוהו כעבודות הנדרשות ביותר לפי מחקר שנערך במהלך ארבעת השנים האחרונות על ידי  .Linkedinבצל משבר
הקורונה  Microsoftבשיתוף  Linkedinו GitHub-פתחו את הקורסים בחינם עבור  25מיליון משתמשים ברחבי העולם.

•

 IBM Skillsהינה פלטפורמה נוספת ללימודים מקוונים בתחומי ההיי-טק .בצל משבר הקורונה חברת  IBMהשיקה
פלטפורמה המאפשרת לימוד מקוון של חלק מהקורסים בשפה העברית.

•

 Joltהינה יוזמה ייחודית בתחום ההכשרות המאפשרת לימודי מנהל עסקים בתוכנית היברידית ,המשלבת לימוד מקוון
ולימוד בסדנאות המאפשרות יצירת רשת קשרים .על פי ג'ולט ,תוכנית הלימודים נבנתה ע״י ועדה אקדמית ,היא משווית
באופן תדיר ל תוכניות למנהל עסקים באוניברסיטאות ברחבי העולם ומותאמת לצרכי השוק והמעסיקים.
ג .הכשרות מקצועיות

•

השכלה טכנולוגית במסגרת כיתות י"ג-י"ד  -מפוקחת על ידי משרד החינוך.

•

במדינת ישראל  23מכללות טכנולוגיות המעניקות תעודות טכנאי או הנדסאי .במכללות לומדים כ 26,000 -סטודנטים
בשנה ,הן כפופות למשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ומתוקצבות בסך כ 200-מיליון  ₪בשנה .בשנת
 2018עברו המכללות רפורמה שעיקרה הקמת מועצה להשכלה טכנולוגית (בדומה למל"ג) ,אשר תציב את
הקריטריונים לתוכניות הלימוד בכפוף לצורכי המשק.

•

קורסי הכשרה מקצועית שאורכם  3-12חודשים בפיקוח האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ובמימון מלא/חלקי של המדינה או במימון עצמי .ההכשרות מתקיימות במגוון תחומים כגון :בניין
וסביבה ,תחבורה ,מחשבים ,חשמל ואלקטרוניקה ,ריתוך ,מקצועות הסיעוד ,גרפיקה ודפוס ועוד המתקיימים בבתי ספר
פרטיים .השלמת הלימודים מותנית במבחנים תיאורטיים ומעשיים ומזכה את הלומד בתעודת מקצוע מטעם משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.

•

הכשרות מקצועיות תוך כדי עבודה בשיתוף משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,ג'וינט תב"ת והתאחדות
התעשיינים :התוכ ניות נועדו להעסקת עובדים במשרה מלאה בשכר מינימום לפחות לתקופת מצטברת של  12חודשים
לפחות ,במטרה לשלב דורשי עבודה בתעסוקה ,לצמצם את האבטלה ולהקנות בסיס מקצועי תוך כדי עבודה במפעלים,
באתרי בניין בטיפול במעונות יום ועוד .מרבית התקציבים לתוכניות אלו צומצמו .דוגמא לתוכנית להכשרה בחניכות
הינה תוכנית משותפת לג'וינט ולמשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים המשלבת הכשרה עיונית ומעשית

76רשות החדשנות ו ,Start-Up Nation Central-דו"ח ההון האנושי בתעשיית היי-טק ,2019 ,עמוד .16
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לצד עבודה אצל מעסיק ורכישת מיומנויות במקום העבודה .התוכנית מותאמת לצורכי המעסיק וכוללת תשלום עבור
שכר העובדים ,תשלום עבור חונכים ותשלום מענק הצלחה עבור כל תלמיד שקיבל תעודת מקצוע.

תוכניות השמה
•

לשכות התעסוקה :במדינת ישראל פרושות  72לשכות תעסוקה ,הכפופות לשירות התעסוקה .הלשכות מעניקות
שירותי השמה ,ללא תשלום ,לעובדים (רובם מקבלים דמי אבטלה או קצבת הבטחת הכנסה) ולמעסיקים .בשנת 2018
הושמו בעבודה  13%בלבד מסך המתייצבים

•

בלשכה77 .

מנהל תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות הוקם בשנת  2018תחת זרוע העבודה במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים והוא מספק מענה תעסוקתי לאוכלוסיות מיוחדות שאינן מקבלות מענה בשירות התעסוקה בשל אי־זכאות
(דורשי העבודה בשירות התעס וקה מחויבים להירשם בלשכת התעסוקה כדי לקבל דמי אבטלה או הבטחת הכנסה.
המנהל ,לעומ ת זאת ,מטפל באוכלוסייה ששירות התעסוקה אינו מטפל בה :החברה החרדית ,החברה הערבית,
הדרוזית והצ'רקסית ,עולי אתיופיה ,אנשים עם מוגבלות ,הורים יחידנים ובני .)+45

•

ישנם גופים רבים העוסק ים בהכשרה ,השמה ובניית קהילת ידע לאוכלוסיות מיוחדות (החברה החרדית ,החברה
הערבית  ,הדרוזית והצ'רקסית ,עולי אתיופיה ,אנשים עם מוגבלות ועוד) .חלק מהתוכניות כוללות גם תוכנית הכשרה
המותאמת למגזר .בין היוזמות בתחום ניתן למצוא את צופן המתמקדת בהכשרות היי-טק והשמה במגזר הערבי ואת
קמא-טק ומצפן המתמקדות בהכשרות והשמה במגזר החרדי ו She-Codes-המתמקדת בהכשרות ויצירת מערכת
קשרים לנשים בעולם פיתוח התוכנה.

•

( Gloatלשעבר  ) Workeyהינו מיזם ייחודי בתחום ההשמה ,המנבא עבור הפרט התאמה לתפקיד ואפיקי התקדמות
אפשריים בתחומי ההנדסה ,ב אמצעות השוואה אנונימית של קורות החיים המקצועיים של המועמד לאלה של עשרות
אלפ י עובדים דומים המועסקים בחברות מובילות במשק .כמו כן ,היוזמה מפגישה בין מועמדים לחברות היי-טק
הפועלות בישראל ומסייעת בתהליך הגיוס וההשמה.

עידוד יזמות וחדשנות (יוזמות סיוע לעצמאיים ולעסקים קטנים ובינוניים)
•

הרשות לחדשנות היא רשות סטטוטורית עצמאית שמטרתה קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת-קיימא
בישראל .הרשות מממשת את מטרתה באמצעות תוכניות תמיכה ,מימון וסיוע בהיקף של  1.7מיליארד  ₪בשנה בזירות
שונות :הזנק – סיוע ליזמים ולסטרטאפים בתחילת הדרך ,חברות בצמיחה – סיוע לסטרטאפים ,לחברות בשלבי צמיחה
ולחברות בוגרות ,חברתי ציבורי – סיוע ליזמים וחברות עם פתרונות בתחום החברתי ,מערך בינלאומי – סיוע לחברות
המעוניינות להתפתח לשוק הבינלאומי ,תשתית טכנולוגית – סיוע לחברות המעוניינות לשתף פעולה במחקר ופיתוח
או לקלוט ידע מהאקדמיה ,יצור מתקדם – תמיכה במפעלים המעוניינים להטמיע טכנולוגיות ייצור חדשניות.
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•

מאיצים וחממות בפורום החממות חברות כיום  19קרנות הון סיכון וחברות בינלאומיות וביניהן,OurCrowd, JVP :
פרגרין ,פיטנגו ,נילסן ,דה קיטשן ,בוסטון סיינטיפיק ,ועוד.

•

תוכניות לעידוד יזמות כגון קרן שמש מספקות ליווי והכוונה ליזמים המעוניינים להקים ,לפתח ולנהל עסק מפרנס.

•

 StartUp Nation Centralהינו מוסד ללא כוונת רווח שמטרתו לחבר בין שלושת המגזרים על מנת לעודד חדשנות.
בין היתר  SNCתומכת בפיתוח יוזמות בתחום הרפואה הדיגיטלית ,אגרו-פוד-טק ותעשיה .4.0

•

אתגרי הכוורת :בצל משבר הקורונה ,הכוורת ,ההאב החברתי של ישראל ,בשיתוף משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים מציעים מענק בגובה  ₪ 150,000ליוזמה שתשלב פיתוח טכנולוגי ושירות דיגיטלי במטרה להגדיל את היצע
הזדמנויות תעסוקה גמישה ,בדגש חיבור מרכז ופריפריה באמצעות מודלים של עבודה גמישה מרחוק.

•

 Outsightהינה תוכנית שהוקמה על ידי לשכת המסחר ישראל-ארה"ב על מנת לפתח מענים בתחום הכישורים
וההכשרות באמצעות שיתוף פעולה בין כלל המגזרים במשק .התוכנית מייצרת יוזמות ובוחנת אותם כפילוטים על מנת
לבדוק היתכנות ליציאה למהלך גדול יותר.

מסלולי סיוע של משרד הכלכלה והתעשיה (יוזמות סיוע לעסקים בינוניים וגדולים)
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה פועלת מכוח החוק לעידוד השקעות הון ומסייעת לעסקים בארבעה
מסלולים78 :

•

החוק לעידוד השקעות הון נועד לעודד השקעות הון ויוזמות כלכליות ,שעניינן מתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי
פיתוח למטרות הבאות :פיתוח כושר הייצור של משק המדינה ,שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי
תחרות בשווקים בין-לאומיים ,יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני-קיימא .במסגרת החוק ניתן ליהנות
ממענקים בגין השקעות ברכוש קבוע עד גובה של  30%מהיקף ההשקעה וכן מהטבות מס.

•

מסלולי תעסוקה מיועדים ליצירת מקומות עבודה לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בשוק התעסוקה נמוך וליצירת
מקומות עבודה בשכר גבוה בעיקר באזורי עדיפות לאומית .בין המסלולים ניתן למצוא תוכנית שכר גבוה המיועדת
להעתקת עסקים בשכר גבוה לאזורי עדיפות לאומית ,ותוכניות שונות הכוללת השתתפות בשכרם של העובדים (למשל
תוכנית לקליטת עובדים ששיעור השתתפותם בשוק התעסוקה נמוך ,תוכנית לקליטת עובדים בעלי מוגבלויות ועוד).

•

מסלולי הפריון נועדו לסייע לתעשייה הישראלית בהעלאת פריון העבודה בענפיה השונים באזורי עדיפות לאומית .בין
המסלולים ניתן למצוא מסלולי סיוע בתחום תיעוש הבניה ,מעבר לייצור מתקדם ומסלולים לעידוד תחרות .במסגרת
מסלולים אלו ניתן לקבל סיוע כספי לרכישת ציוד ,להקמת תשתיות ,להעלאת המוכנות להתקפות סייבר ועוד.

•

מסלולים ירוקים במסגרתם ניתן סיוע לפרויקטים המסייעים להפחתת פליטות גזי חממה ,להתייעלות אנרגטית ולחיבור
למערכת חלוקת גז טבעי.

 78פרטים נוספים באתר משרד הכלכלהhttp://hashkaot.mag.calltext.co.il/pages/1 :
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