ועדת תעסוקה 2030
ינואר 2018

תקציר מנהלים -המלצות
לצורך שיפור המוכנות של המשק לשינויים צפויים בשוק העבודה מומלץ
כי משרד העבודה ינקוט בצעדים הבאים:
•

 Life Long Learningלמידה לאורך החיים:
– הסבות מקצועיות לעובדים המועסקים הבאים ,בהתאם להמלצות יחידת המחקר של המשרד :עובדים מועסקים
במקצועות "נעלמים" ועובדים מועסקים המוסבים למקצועות "נדרשים"
– שידרוג מקצועי :הכשרה לעובדים ,שלצורך התאמה לשינויים במקצוע או בטכנולוגיה ,בסביבת העבודה או
במסלול העסקה (שכיר  )Self Employed /צריכים הכשרה נוספת על בסיס הכשרה קיימת ,לכלל המקצועות
כולל אקדמאים.

•

הקניית כישורים אישיים ותעסוקתיים (כישורי ליבה וכישורים נדרשים אחרים בשוק העבודה) כחלק
ממערכות ההכשרה שבאחריות המשרד ובאופן נפרד ,לפי הנדרש ,וכן קידום הטמעת הקנייתם של כישורי
ליבה כחלק ממערכות ההשכלה וההכשרה השונות (מערכת החינוך ,השכלה גבוהה וכו').

•

יצירת כלים להענקת מידע ,אבחון ,והכוון תעסוקתי לצורך תמיכה בקבלת החלטות לשם השתלבות
בתעסוקה איכותית

•

אגף האסטרטגיה בזרוע העבודה ינתח מגמות וצרכים בשוק התעסוקה וינחה לעניין זה את כל גופי
ההשכלה וההכשרה במשק.

•

בחינה של חקיקת העבודה והרגולציה בתחום ,והתאמתה לשינויים המתרחשים – בהתאם לצורך .בחינה
עיתית ,מדי מספר שנים.

צוות שוק עבודה משתנה
•

ראשי הצוות :חיים רוסו ודליה נרקיס
מרכזות :כנרת דהן-גרנית ויעל מזוז-הרפז

•

שותפים :מכון אהרון ,למ"ס ,המועצה הלאומית כלכלה ,כלכלן ראשי,
התאחדות התעשיינים ,הסתדרות העובדים ,ותת -מל"ג ,האוצר ,משרד החינוך,
האגף להכשרה מקצועית ,התאחדות הסטודנטים ,נציבות שירות המדינה,
שירות התעסוקה ,SNC ,ישראל דיגיטלית ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תב"ת
ועוד.

•

הוועדה התכנסה ל  7מפגשי עומק שעסקו בכל אחד מ  4נושאי הליבה שהוגדרו
במפגש הפתיחה כנושאים מובילים.

•

הדיון נערך לאור  Best Practicesוהמלצות מהעולם ומגופים בינלאומיים
מובילים (כדוגמת  ,OECDאיחוד אירופאי ILO ,WEF ,ועוד) וכן הופיעו מומחים
מישראל בפני הצוות כדוגמת ד"ר סני זיו על מודל חיזוי ביקוש ,קרן קיסריה על
מודל התמחות ,לה"ב על זכויות עצמאים ועוד.

העתיד כבר כאן...
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מגמות עיקריות והאתגרים שהן מזמנות

שינוי באופי העבודה
ובהגדרות הבסיסיות
ביותר 'עבודה' 'מקצוע'
'עיסוק' וכו'
שינויים תכופים
בטכנולוגיה -אוטומציה,
מיכון מתעדכן .מקצועות
נוצרים ,נעלמים
ומשתנים בתדירות
גבוהה

אפשרויות
שונות
להתפרנס
באופנים
היברידיים

שוק עבודה
גמיש ,שעות
גמישות,
דרישות
מעסיקים
גמישות

עובדים ומעסיקים
צריכים כל הזמן
להכשיר ולהתאים
את עצמם

חוסר וודאות
גובר אודות
ביקוש והיצע
למקצועות
וכישורים

השתנות
מתמדת
בביקוש
לכישורים,
ועליה בדרישה
לכישורים
גבוהים

בכל העולם עוסקים באתגרים אלו
אסטרטגית העבודה החדשה ( )2017של ה OECD
'מאמציהם של מעצבי מדיניות התעסוקה צריכים להיות ממוקדים בהפיכת שוק העבודה
לגמיש ואדפטיבי יותר וקידום הדינמיות העסקית.
ממשלות צריכות להשקיע בהכשרת אנשים צעירים למשרות עתידיות על ידי פיתוח

מיומנויות ויכולות שיסייעו להם לנווט בהצלחה בסביבת עבודה עתירת
שינויים טכנולוגים.
עיצוב מבנה שוק העבודה (כגון שכר מינימום ,הגנה על תעסוקה ,דמי אבטלה,
בריאות ותקנות הבטיחות) כדי להבטיח שהסיכונים הקשורים לעתיד העבודה לא יתבטאו
באבטלה ,שכר נמוך ,חוסר יציבות ותנאי עבודה גרועים'

OECD new job
strategy, 2017

ניתן להבחין בשינוי בדפוסי התעסוקה בעשור האחרון .משרות מלאות עם
חוזה יציב מהוות פחות מרבע מהתעסוקה הכוללת.

בעולם העבודה המשתנה ,הגדלת שיעורי התעסוקה מבלי
להתייחס לאיכות התעסוקה או לביטחון התעסוקתי ,עלולה לא
להשפיע כלל .צריך לאפשר למועסקים בהעסקה עצמית או בצורות
שונות של העסקה להיות חלק מרשת הביטחון הסוציאלית.

World employment and social outlook:
The changing nature of jobs, ILO

בכל העולם עוסקים באתגרים אלו
אנחנו נמצאים בפתח של מהפיכה תעשייתית רביעית

אשר נובעת

מהתפתחות טכנולוגית אדירה .על מנת למנוע מצב של התקדמות
טכנולוגית במקביל

למחסור בעובדים ,חשוב מאוד שעסקים ימלאו

תפקיד פעיל בתמיכה בכוח העבודה הנוכחי באמצעות הכשרה
מחדש ,שפרטים ינקטו בגישה אקטיבית ללמידה לאורך החיים
ושממשלות יצרו סביבה מאפשרת לכל אלו.

Global Challenge Insight Report – The
Future of Jobs: Employment, Skills and
Workforce Strategy for the Fourth
Industrial Revolution, WEF

דו"ח של דלויט עבור בריטניה :בעוד מקצועות המדעים ,טכנולוגיה ,הנדסה
ומתמטיקה הם חשובים בטכנולוגיה המתפתחת ,חשוב מאוד שיהיה איזון בין
כישורים טכניים לבין כישורים רכים יותר ,כגון פתרון בעיות ,יצירתיות ,כישורים

חברתיים ואינטליגנציה רגשית .כישורים חברתיים ויכולות קוגניטיביות
מוערכים מאוד בכלכלה המשתנה

– עלייה ב 10%-בכישורים

הקוגניטיביים מתרגמת לעלייה ב 12%-בשכר השעתי.

Talent for survival: Essential skills for
humans working in the machine age,
Deloitte

כיווני פעולה

למידה לאורך
החיים

כישורים

הכוון

שינויים

ומידע

מבניים

צוות שוק עבודה משתנה

LLL

למידה לאורך החיים

• עובד או מעסיק ,שלצורך התאמה לשינויים במקצוע או
בטכנולוגיה ,בסביבת העבודה או במסלול העסקה (שכיר self /
 )employedצריכים הכשרה נוספת על בסיס הכשרה קיימת
• הסבות  :הקניית מקצוע חדש לבעלי מקצוע (מובטלים וגם
מועסקים)

LLL

LLL

 LLLלעובדים ולמעסיקים
כשל השוק

מעסיקים
עקב השינויים
התכופים ,על מנת
להעלות את רמת
הפריון או אפילו רק
לשמרה ,יש
להשקיע אנרגיה
ומאמץ
עובדים

מענים אפשריים
ויתרונותיהם

 משאבים מוגבלים ותחרות עזהבמשק גלובלי
 החשש שעובדים יעברו למעסיקאחר עם הכישורים החדשים

 תעשיה ושירותים מעודכניםומשופרים
התאמה מדוייקת לצרכי המשק
 -שיקוף לממשלה של צרכי השוק

משאבי זמן מוגבלים יחד עם
תחושת נוחות זמנית בעבודה
חוסר תמרוץ מצד המעסיקים שלא
מעוניינים שהעובד יתקדם

 מועסקים יוכלו לעבורלעבודות בפריון גבוה יותר
שמירה מתמדת על הEmloyabiliy

LLL

דוגמאות למודלים של מעורבות
ממשלתית ב LLL -מרחבי העולם
מענקי הכשרה
למעסיקים

• הענקת כספים לחברות למימון הכשרות ,על
בסיס עליה בשכר העובדים (ארה"ב)

שוברים

• עובדים העומדים בקריטריונים מקבלים שובר
להכשרות מקצועיות להסבה או שדרוג

נקודות זכות
ללמידה למועסק

• 'חשבון למידה אישי' מספק לעוד זכות לשעות
הכשרה נוספת אשר נשמרות גם בתקופת
אבטלה וניתן להעברה בין המעסיקים (צרפת)

שת"פ עם
אוניברסיטאות
ומכללות

• תמרוץ מוסדות אקדמיים ומעסיקים לבנות
יחד תכניות שדרוג והסבה מותאמות
מעסיקים (אנגליה)

LLL

 LLLהמלצות

•

הסבות מקצועיות למועסקים (בניגוד למובטלים) :יוצב כיעד וכדגש
לאפשר הסבות לעובדים מועסקים ,ביוזמת מעסיקים או עובדים ,למקצועות
בעלי ביקוש גבוה או ממקצועות נעלמים

•

שידרוג עובדים :לתמרץ הכשרה לעובדים או מעסיקים ,שלצורך התאמה
לשינויים במקצוע או בטכנולוגיה ,בסביבת העבודה או במסלול העסקה (שכיר
 )self-employed /צריכים הכשרה נוספת על בסיס הכשרה קיימת
– מימון לעובדים -בניית מודל שיעודד הכשרות לשדרוג מקצועי ביוזמת העובד
לצורך שיפור ה  EMPLOYABILITYשלו ,בהתאם לקריטריונים (תחומים נדרשים,
אוכלוסיות יעד וכד').
– מימון למעסיקים -בניית מודל עבודה שיעודד הכשרת עובדים קיימים על בסיס
קריטריונים של העלאת פריון העובדים.
– יינתן במקצועות אקדמיים ושאינם אקדמיים (מקצועיים) תוך חיבור ושיתוף מוסדות
ההכשרה (האקדמיים והמקצועיים-טכנולוגיים) כגורמים שיספקו הכשרה לאורך
חיי העובד .יודגש כי  OJTאינו כלול.

LLL

 LLLהמלצות

• מודל המימון (בין אם להסבות ובין אם לשדרוג עובדים):
– ייבנה תוך דגש על השתתפות העובד ו/או המעסיק (לצד מימון
ממשלתי) בהתאם למקרה ולקריטריונים שיקבעו.

• כלי ההכשרה:
– כלי ההכשרה הנוכחיים יותאמו במידת האפשר גם עבור LLL
– כחלק ממערך זה יש לפתח/להכיר ולהנגיש הכשרות מקוונות קיימות
וחדשות.

כישורים

כישורים –הגדרות

•

כישורי ליבה /כישורי  - PIAACכישורי שפה ,אוריינות מתמטית וטכנולוגית.

•

כישורים אישיים /רכים  /חיוניים  /כלליים  -כישורים גנריים שאינם תלויי
מקצוע ,כגון פרזנטציה

•

כישורים מקצועיים – כישורים ספציפיים למקצוע ,כגון שפות תכנות ,נהיגה על
מלגזה וכו'
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כישורים

שינויים בהתפלגות ענפי התעסוקה בארה"ב לפי דרישה לכישורים2012-1980 ,
+7.2%
+4.6%

-3.3%

-9.1%

David J. Deming, The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market, The Quarterly Journal of Economics, November 2017

שינויים
בהתפלגות
ענפי
התעסוקה
בארה"ב
לפי דרישה
לכישורים,
20121980

כישורים

"The Rising Return to Non-Cognitive Skill", Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Martin Nybom, Björn
Öckert, IZA Institute of Labor Economics

כישורים

נדרש שיפור ברמת כישורי הליבה
תוצאות מבחני  PIAACשל הOECD-

כישורים מילוליים

כישורים כמותיים
212

262

251

263

ישראל

ממוצע
OECD

300

264

200

ישראל  -ישראל -
ערבים יהודים

ישראל  -ישראל -
ערבים יהודים

פתרון בעיות בסביבה
ממוחשבת
280

274

279

238

למ"ס ,פיאאק

ישראל  -ישראל -
ערבים יהודים

268

255

225

100
0

280
260
240
220
200

ישראל

ממוצע
OECD

300
280
260
240
220
200

ישראל

ממוצע
OECD

1/3-2/3מהפער
בפריון בישראל
מוסבר על ידי
המחסור בכישורי
ליבה
מכון אהרון ,בנק ישראל
19

חברות מובילות ב LinkedInמחפשות
כישורים מקצועיים ספציפיים
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כישורים

כישורים – המלצות עיקריות

 יחידת המחקר בזרוע העבודה תעקוב אחר הדרישה לכישוריםותעסוק בהגדרת הכישורים הנדרשים ובסיווגם (מקצועי ,ליבה
ורכים/חיוניים וכו') ,תוך התייעצות שוטפת עם מעסיקים.
 יש לפתח כלים להקניית הכישורים ,לפי הגדרת הכישוריםהנדרשים שתיערך בגוף המחקר והאסטרטגיה של המשרד ,כך
שיהיו רלוונטיים לכלל מערכי ההכשרה וההשכלה והתעסוקה.
 הטמעת כישורים בהתאם לצורך במערכי ההכשרה ,ההסבהוה LLL-השונים.
 הקניית כישורים  stand-aloneלאוכלוסייה נזקקת (כדוגמתעברית לחברה הערבית) ,בהתאם לזיהוי צרכים בשוק העבודה.

כישורים

כישורים – המלצות עיקריות

 הצוות קורא למערכת החינוך ולמערכת ההשכלההגבוהה לפעול להקניית כישורי תעסוקה גנריים
( ,)TBDתוך שימת דגש על מתן כלים להשתלבות
מוצלחת בשוק העבודה.
 לאור זאת ,הצוות ממליץ על הקמת ועדת היגויבין משרדית לתחום כישורי תעסוקה ,בה יהיו
חברים משרד העבודה ,משרד החינוך ,ות"ת-
מל"ג ,משרד האוצר ונציגי מעסיקים ועובדים.

קונספט מערך ההכשרה

כ

מערך הכשרות קיים
כישורי ליבה וכישורים ייעודיים
מערך הסבות (לא אקדמי)
כישורים ייעודיים
מערך שדרוג מקצועי
כישורים ע"פ דרישה

אגף אסטרטגיה ומחקר -חיזוי מגמות
ואפיון צרכים

אקדמיה
כישורי ליבה

מערכת החינוך
כישורי ליבה

מידע,
אבחון
והכוון

משמעות הבחירה בתחום לימודים

35,000

• הנדסה/מדעי
30,000

המחשב
• עסקים ,כלכלה,

בוגרי הנדסה ומדעי
המחשב מרוויחים יותר
גם עם פסיכומטרי בינוני

משפטים

25,000

וחשבונאות

20,000

• מדעי הטבע

15,000

• רוח חברה
10,000

• אחרים

5,000

משרד האוצר700,
מקור750 :
2016

650

600

550

500

450

400

350

0

מידע,
אבחון
והכוון

ארה"ב

באתר מערכת סקירת
תעסוקה :בה אפשר לחפש
לפי מאפיינים של גובה
שכר ,צמיחה בביקוש ,גידול
במספר המשרות
שנפתחות.
https://www.bls.gov/ooh
/healthcare/dentists.htm

מידע,
אבחון
והכוון

אנגליה
משרות שנפתחות
כל שנה לפי רמת
ההשכלה

עבור כל מקצוע ניתן למצוא
מידע אודות שכר ,צמיחה
וכו' וכן אודות כישורים
נדרשים ,סביבת העבודה
וכו'

מידע,
אבחון
והכוון

המלצות – מידע ,אבחון והכוון

•

על משרד העבודה להקים פלטפורמה דיגיטלית להנגשת מידע על שוק
התעסוקה שתעמוד לרשות הציבור וקובעי מדיניות .

•

המערכת תסקור באופן שוטף את הביקוש בשוק ,מגמות בשוק התעסוקה ,מידע
על העיסוקים השונים (שכר ,שעות עבודה ,הכשרה נדרשת ועוד) ותכלול תיאורי
מקצוע מפורטים (הן כשכירים והן כ  Freelanceככל הניתן).

•

המידע במערכת יבוסס על מחקר עומק שיתבצע ביחידת המחקר של המשרד,
אשר יכלול מחקר אמפירי ואיכותני ,ומול מעסיקים.

•

תבחן אפשרות להציג מגמות עתידיות בשוק התעסוקה לעשור הקרוב

•

כחלק מהמערכת יינתן אבחון (דיגיטלי)– האבחון יבדוק נטייה תעסוקתית ,אשר
יכלול נטיות אישיות ,שאלון צרכים וערכים בעבודה.

•

האבחון יקושר למערך ההכוון אשר ייתן מידע על להשלמת הכשרה או השכלה.

מידע,
אבחון
והכוון

המלצות – מידע ,אבחון והכוון

• על מערכת ההכוון להיות מותאמת לצרכי ומאפייני
חלקים שונים באוכלוסייה ,להתחשב במשתנים תרבותיים
ולהתייחס גם לגיל ,בעיקר עבור אלה שימצאו בצמתי
קריירה בשלבים שונים במהלך חייהם.
• על המשרד לפעול להטמעת השימוש במערכת ההכוון
בצמתים קריטיים לאורך חיי האזרחים ,כגון בלימודי
התיכון ,לקראת השחרור מצה"ל ,פיטורים וכיו"ב.
• כמו כן ,פעילות הכוון בלתי אמצעית ,שלא באמצעים
דיגיטליים ,תוצע בהתאם לצרכים השונים במשק ולשם
מיצוי פוטנציאל של העובדים במשק

שינויים
מבניים

התאמת מבנה ונורמות שוק העבודה
לשינויים המתרחשים בו ממילא

כלכלה חדשה-
כלכלה שיתופית,
מסחר מקוון וכו'

עבודה נוכחית של המכון
הישראלי לדמוקרטיה מנסה
להעריך את עומק התופעה
של מעבר בין משרות

נסיונות לבחון
מחדש את
חוק שעות
עבודה ומנוחה

התעלמות סוציאלית
וחקיקתית מאנשים
שמתפרנסים באופן
לא קונבנציונלי
פגיעה בזכויות
הסוציאליות
בבעלי משרות
חלקיות והחלפת
עבודה תכופה

פגיעה בשכר
ובתנאים במקרים
של עבודה בימים
ושעות לא
קונבנציונליות
ריבוי עצמאים,
פרילנסרים ועסקים
קטנים

לפי מחקר בשיתוף
ה BLSהאמריקאי כ
 1/3מכח העבודה
האמריקאי מתפרנס
כפרילנס

הצטרפות של
נשים רבות לשוק
העבודה

שני בני הזוג
עובדים= צורך
בגמישות בשעות
העבודה

שינויים
מבניים

שינויים מבניים  -המלצות

•

לאור השינויים המתרחשים והצפויים בשוק העבודה ,כגון ,גידול במספר
העובדים שישלבו בין משרות  Self-Employedושכירים ,מעבר תכוף בין
עבודות ,צורך בהתעדכנות מתמדת ועוד ,ועליהם הצביע הצוות בעבודתו,
מתעוררים קשיים הולכים וגוברים הנובעים מחוסר התאמה בין שינויים אלו
לבין המערך החוקי והרגולטרי בשוק העבודה.

•

מישיבות הוועדה עלה כי האתגרים המרכזיים טמונים בחקיקה הנוגעת לשעות
עבודה ומנוחה ,צבירת זכויות סוציאליות והסדרת מעמדם וזכויותיהם של
עצמאים Self-Employed ,ושילובי משרות שונים .עם זאת ,נדרשת עבודת
מטה נוספת בכדי לאבחן במדויק קשיים אלו והשינויים הנדרשים.

•

על כן ,ממליץ הצוות על בחינה עיתית ,מדי מספר שנים ,של חקיקת העבודה
והרגולציה בתחום ,והתאמתה לשינויים המתרחשים – בהתאם לצורך.

•

יודגש כי לשם התאמה מיטבית לשינויים בשוק העבודה ,יש לפעול גם בכלים
הסברתיים מול מעסיקים וארגוני עובדים ,ואין להתמקד בשינויי חקיקה בלבד.

המלצות נוספות

• סיווג מקצועות -מרק למ"ס
• חידוד הגדרת פרילנס בלמ"ס

