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 טכנולוגי המשלבות התנסות בעולם העבודה-מסגרות לחינוך מקצועי

-מסגרות לחינוך מקצועיעל מידע תמציתי של הכנסת יוצג להלן  הוועדה המיוחדת לזכויות הילדלבקשת 

 טכנולוגי המשלבות התנסות בעולם העבודה. 

 1רקע .1

חשב טכנולוגי נמוך, והוא נ-בעשורים הראשונים של מדינת ישראל היה מעמדו של החינוך המקצועי

מסלול מכובד המוביל ללימודים אקדמיים. נחשב ללעומת זאת,  ,העיונימסלול החינוך  ;מסלול נחותל

פי רצונם )"הסללה"(, -משום שמיון התלמידים לחינוך המקצועי נעשה שלא עלשאר ה תדמית זו נוצרה בין

 .הבגרות לבחינות הנתיב תלמידי רוב שלגישה ה הגבלת ובשל

כמה  90-ובתחילת שנות ה 80-מונו בסוף שנות השנמתחה על החינוך המקצועי עקב הביקורת החריפה 

 ,ם החל משרד החינוך ביישום רפורמה מקיפה בתחוםצוותים וועדות לבדיקת הנושא, ובעקבות המלצותיה

עיוני וצמצום ההכשרה המעשית -שנכללו בה ביטול של שיטת המסלולים, הרחבת הבסיס המדעי

גמישות בבחירת מקצועות ובגישה לבחינות הבגרות. הרפורמה הושלמה בשנת  הממוקדת, וכן יתר

החינוך הטכנולוגי השכלה רחבה בתחומי  נועדה להקנות לבוגריוהיא  ,(2006/07הלימודים תשס"ז )

הטכנולוגיה המבוססת על מדע, וכן יכולת ליישם את הידע הזה באופן פעיל ולהתנסות בו בלימודיהם. 

אפשר להתאים את לימודי הטכנולוגיה כדי שיהיה משרד החינוך התכוון לאמץ גישה של שינויים דינמיים 

 משק.לצרכים העכשוויים והעתידיים של התעשייה וה

 כיום מותאםטכנולוגי -המקצועי החינוך לפיהש החינוך במשרד המקצועיים הגורמים עמדת אף על

 שנוי עדיין מעמדו(, ביותר החזקים התלמידיםובכללם ) הרמות בכל ולתלמידים ידע עתירי למקצועות

הכשרה את הצורך במתן מדגישים אנשי תעשייה,  הםהתומכים בהרחבת החינוך המקצועי, וב .במחלוקת

וכן  ,מקצועית לתלמידים עוד בזמן לימודיהם במערכת החינוך כמענה חיוני לצורכי המשק והכלכלה

כי טוענים ; המתנגדים כמענה המאפשר מימוש עצמי ואופק תעסוקתי לתלמידים שנוטים ללמידה מעשית

 ,צוע מסויםלכוונם למקתפקידה של מערכת החינוך הוא להקנות לתלמידים תשתית של ידע וערכים ולא 

 .להקנות הכשרה מקצועית לאחר שנות התיכוןאפשר וכי 

בקרב מורים ותלמידים  2013-2012האיחוד האירופי בשנים  עבורבנערך ש בסקרבהקשר זה נוסיף כי 

נמצא כי למסגרות חינוך  ,בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייהשספר מקצועיים בישראל -בשלושה בתי

כי מסגרות ו ,לתלמידי החינוך המקצועישל ממש מקצועי המשלבות התנסות בעולם העבודה יש יתרונות 

                                                 

מערכת החינוך בישראל: סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של ועדת החינוך, התרבות ואסף וינינגר,  מתוך: אתי וייסבלאי 1
 .2015במאי  17, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, והספורט של הכנסת
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חינוכיות אחרות הזדמנות לרכוש הון חברתי ולפתח  מספקות לתלמידים שלא הצליחו בעבר במסגרות ואל

 2מיומנויות אישיות.

הם שני המשרדים הממשלתיים העיקריים העוסקים בהכשרה  הכלכלהמשרד החינוך ומשרד 

חוק  יישוםמשרד החינוך מופקד על  נוער בישראל ובהכנתם לעולם העבודה: טכנולוגית של בני-מקצועית

ממונה על  והתעשייה הכלכלהאדם שבמשרד  , והאגף להכשרה ולפיתוח כוח1999-לימוד חובה, התש"ט

-של תלמידי החינוך המקצועיגדול הרוב הדים )מערכת החניכות(. נוער עוב ההכשרה המקצועית של בני

ספר -מהם לומדים בבתי 8%-( לומדים כיום במסגרות של משרד החינוך, ורק כ92%-טכנולוגי )כ

 .והתעשייה הכלכלהשבפיקוח משרד 

(. 2024-2014טכנולוגי לעשור הבא )-כנית בעבור החינוך המקצועיוהציג משרד החינוך ת 2014בשנת 

מהלומדים בחטיבות  50%-טכנולוגי לכ-שיעור הלומדים בחינוך המקצועי תכנית: הגדלומיעדיה של הת

כיום(; בניית מערכת הסמכות ותעודות משמעותיות כדי שהתלמידים יסיימו עם  40%-העליונות )לעומת כ

תעודה בעלת ערך; הגדלת שיעור התלמידים המשלבים בלימודים העיוניים למידה מעשית והתנסות בעולם 

 העבודה.

 טכנולוגי המשלבות התנסות בעולם העבודה-לחינוך מקצועי מסגרות .2

לומדים במסגרות  אינםטכנולוגי הלומדים במסגרות בפיקוח משרד החינוך -רוב תלמידי החינוך המקצועי

 כנית לשילוב תלמידים בתעשייהותכיום עם זאת, המשרד מפעיל המשלבות התנסות בעולם העבודה. 

-ינוך המקצועיחלכנית והציג משרד החינוך ת 2014, בשנת כאמור. י"ב-בכיתות י'ם תלמידיהמיועדת ל

שיעור התלמידים המשלבים בלימודים העיוניים  תהגדל אכנית הוואחד מיעדי התו ,טכנולוגי לעשור הבא

 למידה מעשית והתנסות בעולם העבודה.

עבודה ופר ס-הספר המקצועיים של משרד הכלכלה והתעשייה מבקשת לשלב לימודים בבתי-מערכת בתי

שמשת שנתית: כיתה ט' היא כיתה כללית המ-הספר המקצועי היא ארבע-כנית ביתומעשית במפעלים. ת

התלמידים  י"ב-בכיתות י"אמקצועית; -ייעודיתמכינת הכוון ללימודים טכנולוגיים; השנה השנייה היא 

 מקצוע הנלמד.לפי הימים בשבוע ובשאר הימים משולבים בעבודה בשכר חמישה -שלושהלומדים 

לומדים בחינוך המקצועי של משרד הכלכלה והתעשייה אמורים ללמוד במהלך שכלומר, כל התלמידים 

 3לימודיהם במסגרות המשלבות התנסות בעולם העבודה.

משרד הכלכלה והתעשייה בבקשה לספק נתונים  לאמרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה למשרד החינוך ו

, בחלוקה לפי דרגת דיהם משלבים התנסות בעולם העבודהשלימו טכנולוגי-עיהחינוך המקצובדבר תלמידי 

 להלן יוצגו הנתונים שהתקבלו משני המשרדים. כיתה ומגמות.

 

                                                 

2 Gad Yair, Keith Goldstein, Nir Rotem, Israel – Trends, perspectives and challenges in strengthening vocational 

education for social inclusion and social cohesion, European Training Foundation, 2014. 
י"ב אינם משובצים בפועל במסגרות של הכשרה -תלמידים בכיתות י"א 700-שייה, כפי משרד הכלכלה והתע-עם זאת, על 3

הספר הפועלות כמפעל -בשכר בסדנאות ביתהעסקה  –כניות חלופיות: מפעלון ובאמצעות תלהם והמענה ניתן  ,תעסוקתית
פי המשרד -על ומכירתו. ()עיצוב שיער, איפור פיתוח של מוצר או שירות או תכנון – יצרנית הסדנהמקבל עבודה מבחוץ; 

על אף האמור, מבחינת המשרד  מיוחדות שיש קושי לשלבן בעולם העבודה )בעיקר בנות דרוזיות וחרדים(.קבוצות מדובר ב
משרד  גם במסמך זה.יחשבו יוכך  ,תלמידים הלומדים במסגרות המשלבות התנסות בעולם העבודהלנחשבים  ותלמידים אל

 .2016בנובמבר  6ניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הכלכלה והתעשייה, מענה על פ

http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/651376D49AE47CC8C1257CD6003BB8DF/$file/VET%20x%20social%20inclusion_Israel.pdf
http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/651376D49AE47CC8C1257CD6003BB8DF/$file/VET%20x%20social%20inclusion_Israel.pdf
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  טכנולוגי הלומדים במסגרות המשלבות התנסות בעולם העבודה,-תלמידים בחינוך המקצועי
 4(2015/16תשע"ו )

תלמידים בחינוך  

 טכנולוגי-מקצועיה

 י"ב(-)כיתות י'

מתוכם לומדים 

במסגרות המשלבות 

התנסות בעולם 

 העבודה

שיעור הלומדים 

במסגרות המשלבות 

התנסות בעולם 

 העבודה

 3% 4,520 149,546 משרד החינוך

 55% 6,447 11,636 משרד הכלכלה והתעשייה

 7% 10,967 161,182 סך הכול

טכנולוגי לומדים במסגרות המשלבות -בחינוך המקצועימכלל התלמידים הלומדים  7%-בטבלה עולה כי כ

במסגרות  –מהם  59%-מהם לומדים במסגרות בפיקוח משרד החינוך וכ 41%-)כ התנסות בעולם העבודה

תלמידים הלומדים במסגרת החינוך המקצועי של יש לשים לב כי  בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה(.

וכל התלמידים בכיתות  ,ב בלבדי"-עסוקתיות בכיתות י"אמשרד הכלכלה והתעשייה משולבים במסגרות ת

לפירוט הנתונים לפי שכבת כיתה ותחום לימודים ראו  .מסוג זהאלה אמורים להיות משולבים במסגרות ה

 נספח.

לגדול מספרם של תלמידי אמור ( 2016/17נוסיף כי בתשובת משרד החינוך צוין כי בשנת הלימודים תשע"ז )

 .5,174-טכנולוגי הלומדים במסגרות המשלבות התנסות בעולם העבודה ל-המקצועיהחינוך 

 לאומית-ביןהשוואה  .3

העליונות הלומדים  בדבר שיעור תלמידי החטיבות OECD-ה םשפרסהשוואתיים להלן יוצגו נתונים 

במסגרות חינוך מקצועי, ובכלל זה במסגרות המשלבות התנסות בעולם העבודה, במדינות החברות 

 ארגון.ב

ומתוכם שיעור הלומדים  ,כלל תלמידי החטיבות העליונותב טכנולוגי-בחינוך מקצועישיעור הלומדים 
 20145לאומית, שנת -ןהשוואה בי –במסגרות המשלבות התנסות בעולם העבודה 

 

                                                 

; משרד הכלכלה והתעשייה, מענה על פניית 2016בנובמבר  3משרד החינוך, מענה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  4
 .2016באוקטובר  26מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 

5 OECD, Education at a Glance 2016, Table C1.3a 

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/EAG2016.pdf
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כלל תלמידי החטיבות העליונות בטכנולוגי -מהנתונים בתרשים עולה כי שיעור הלומדים בחינוך מקצועי

. יש הבדל גדול יותר בשיעור 44%-לעומת כ 41%-כ – OECD-נמוך מעט מהממוצע במדינות ה בישראל

חטיבות תלמידי הכלל בהמשלבים עבודה במסגרת לימודיהם ) טכנולוגי-תלמידי החינוך המקצועי

-לנתוני ישראל המדווחים בנציין כי  .OECD-במדינות ה 13%-בלבד בישראל לעומת כ 4%-כ –( העליונות

OECD  רק תלמידים הלומדים נכללים על מספר התלמידים המשלבים עבודה במסגרת לימודיהם

 המוצגולכן יש פער בין הנתון המופיע בתרשים זה ובין הנתון  ,במסגרות של משרד הכלכלה והתעשייה

 .ילבטבלה שלע

אין נתונים זמינים , שכן )למעט ישראל(בתרשים זה מוצגות מדינות אירופיות בלבד כי עוד לציין  חשוב

דוגמת אחרות מדינות בשיעור התלמידים הלומדים במסגרות המשלבות התנסות בעולם העבודה על 

שיעור התלמידים מדינות אותן בחלק מעוד יצוין כי . וקוריאה הברית, קנדה, אוסטרליה, יפן-ארצות

-מוצע במדינות המהשיעור המבמידה ניכרת נמוך  טכנולוגי-הלומדים במסגרות של חינוך מקצועי

OECD  (.5% –; קנדה 18% –אה ; קורי23% –)יפן 

 

 כתיבה: אסף וינינגר

 אישור: יובל וורגן, ראש צוות

 עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"
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שכבת כיתה סות בעולם העבודה לפי תלמידים הלומדים במסגרות המשלבות התנ – נספח
 (2015/16)תחום לימודים, תשע"ו ו

 6טכנולוגי בפיקוח משרד החינוך-חינוך מקצועי

 תלמידיםה כלל תה י"ביכ תה י"איכ תה י'יכ מגמה ראשית
 290 105 153 32 אומנויות העיצוב

 0 0 0 0 איתור מידע דיגיטלי
 83 32 51 0 ביוטכנולוגיה

 54 0 34 20 בנייה ואדריכלות
 194 58 136 0 הנדסת מכונות

 0 0 0 0 )לפעוטות(חינוך 
 0 0 0 0 חינוך ימי

 463 176 287 0 אלקטרוניקה – חשמל
 785 277 398 110 בקרה ואנרגיה –חשמל 

 39 9 30 0 ענ"א – טכנולוגיות מידע
 0 0 0 0 טכנולוגיות תקשורת

 0 0 0 0 מדיה ופרסום
 0 0 0 0 מדעי הטכנולוגיה

 264 71 136 57 מינהל
 1,371 433 588 350 מכונות

 0 0 0 0 מלונאות
-רהאפ ועותסיעוד ומקצ

 ייםרפוא
0 15 15 30 

 62 17 36 9 תיירות
 130 80 50 0 תעשיה וניהול

 755 158 329 268 תקשוב

 4,520 1,431 2,243 846 סך הכול 

 

 7חינוך מקצועי בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה

 תלמידיםה כלל כיתה י"ב כיתה י"א מגמה

 1,528 768 760 אוטוטרוניקה

 671 367 304 חשמלאי מוסמך

 532 238 294 תחזוקת מחשבים אישיים ורשת

 351 177 174 עשיויר וחשמל מוקירור ומיזוג א

 321 98 223 עיצוב שיער

 320 168 152 מסגרות מבנים )התמחויות(

 311 152 159 ות מחשבון וייצור באמצענמערכות תכ

 260 127 133 אומנותיר רמה א' ואיפו –עיצוב שיער 

 199 110 89 ניהול מערכות משרד

 146 64 82 טבחות

 123 51 72 ות יוםמחנכת/מטפלת לפעוטות במעונ

 119 105 14 תקשורת חזותית )מולטימדיה(

                                                 

 .2016בנובמבר  3משרד החינוך, מענה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  6
 .2016באוקטובר  26משרד הכלכלה והתעשייה, מענה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  7
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 תלמידיםה כלל כיתה י"ב כיתה י"א מגמה

 105 56 49 ממ"ס מנוע – בדק כלי טיס

 99 99 0 מכונאות רכב

 97 43 54 (4+2) טבחות

 96 47 49 עיצוב צליל )סאונד( והפקה

)חשמל  חשמלאי מוסמך – חש"מ
 רכות חימוש מטוסים(מע

32 53 85 

 84 41 43 מבנאות מטוסים

 77 33 44 ניהול מחסן ממוחשב

 57 25 32 וערנ –מנהל חשבונות מתקדם 

 56 56 0 יםאופנוע אותמכונ – אופנוטרוניקה

 56 21 35 טכנולוגיות עץ ורהיטים

 55 24 31 "נגה"( )פרויקט 5+1אוטוטרוניקה 

 52 30 22 ניוםימבנאות אלומ

 48 33 15 טכנאות שיניים

 47 24 23 מכטרוניקה

 45 23 22 ממ"ס גוף – בדק כלי טיס

 43 20 23 מ(מכשור ובקרה תעופתית )כטב"

מל חש –מכשור ובקרה תעופתית 
 מוסמך

20 21 41 

 37 17 20 ניהול מחסן ממוחשב ושיווק

 35 24 11 צילום, וידאו ועריכה

 35 17 18 ספרות נשים

 35 23 12 'מסגרות מבנים שלב א

 31 15 16 מחשב תיכון וייצור באמצעות כותמער

 31 15 16 ות מחשבמערכות תיכון וייצור באמצע

 29 14 15 גרפיקה ממוחשבת

 29 17 12 תיימערכות מיכון תעשי

 28 9 19 'עיצוב שיער רמה ב

 24 13 11 מטפל קהילתי

מחות הת –תי ימיכון תעשימערכות 
 ימית

11 9 20 

 19 8 11 קוסמטיקה

 סיקור ותיעוד )במדיה ,צילום
 דיגיטלית(

16 0 16 

 13 0 13 גננות נוי

 12 0 12 אנות ואיפוריפ

 12 0 12 קונדיטאות ואפייה

 10 10 0 שיווק, פרסום ומכירות

 7 7 0 טכנולוגיות התפירה

 6,447 3,272 3,175 סך הכול

 


