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אדם-כוחלהכשרה מקצועית ולפיתוח האגף 
ת"התמבמשרד 

מדיניות  פי מקצועי עלאדם -להכשרת כוחזרוע ממשלתית 
ובמענה לצרכים המשתנים של המשק הישראלי  ממשלתית 

.אדם מקצועי-בכוח

זה האגף מגשר בין צרכי המשק מזה ובין צרכי  בתפקיד 
.שונות באוכלוסייה הישראליתקבוצות 



מתכנן ומבצע פעולות הכשרה שונות ומגוונות במגמה לענות לצורכי , האגף יוזם
–קבוצות אלה כוללות . קבוצות אוכלוסייה שונותהתעסוקה של

רוכשים  . שלא מצאו את מקומם במערכת החינוך הממלכתיתנערים ונערות *
בנתיב המשלב לימודים ועבודהמקצוע 

.חיילים לפני שחרור וחיילים משוחררים, בשירות סדירחיילים*
.או בעלי מקצוע שמבקשים להחליף מקצוע, בלתי מקצועייםדורשי עבודה מבוגרים* 

,  ערי פיתוח, חרדיות)קבוצות נשים ,  עולים חדשים, גברים חרדים–מיוחדות אוכלוסיות *   

.אסירים, מוגבלים, במצוקהנערות ( עולות  מאתיופיה
.שמבקשים לרכוש מקצוע נדרש במשק או לעדכן את מקצועםאקדמאים מובטלים *
(  אקסטרנים)בחינות להסמכה של בעלי מקצוע חיצוניים : הסמכת בעלי מקצוע *
לשדרוג מקצועםהכשרה וקידום מקצועי של עובדים בתעשייה *

.וטכנאיםמסלולי לימוד במכללות להנדסאים ·

אוכלוסיות היעד



סגרות הכשרה וגורמי ביצועמ

:פעולות ההכשרה המקצועית מתקיימות במספר מסגרות

· .מרכזי הכשרה ממשלתיים

· .בתי ספר ומכללות

· הכשרה פנים מפעלית–הכשרה בתעשייה  .



פרויקטים מיוחדים

ונגדיםקצינים פרויקט •

מ"וחגמ"מקאפרויקט חיילי •

בענף המתכת והרכבלמייסטרפרויקט הסמכה •

מסלולים אקדמיים" חרדים לעתידם"פרויקט •

-פרויקטים להנדסאים•

ל"פרויקט רקיע בשיתוף צה•

פרויקט שילוב למגזר הבדווי בדרום•
לנשים חרדיות בסמינרים–ן "פרויקט ח•

פרויקט גברים חרדים במסלולי הנדסאים•



במסלולים מתוקצבים2011הכשרות מבוגרים בשנת 5,832
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2011-הכשרות מבוגרים בבתי הספר העסקיים ב33,088
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2011בשנת -מבוגרים עברו קורסי הכשרות מקצועיות בפיקוח האגף38,920

אחוזאחוזכ"סהבתי ספר  תלמידים

מבוגרים  עסקייםמתוקצבים

לומדים

מצטבר

33310,26910,60227%מנהל

6,8716,87118%תחבורה

5,2155,21513%58%טיפוח חן

8282,0442,8727%65%חשמל ואלקטרוניקה

5121,8082,3206%מטפלות

1,0928751,9675%מחשבים

5401,0561,5964%הארחה

501,4361,4864%דפוס צילום והפקה

1801,2561,4364%רכב

5536131,1663%בנין וסביבה

5473879342%מתכת מכונות

8548542%הצלה ומקצועות ימיים

8048042%מכינות  

3934047972%שונות

5,83233,08838,920כ"סה

15%אחוז מתוקצבים



תלמידים למדו בבתי הספר התעשייתיים13,372–ג "ל תשע"בשנה
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גיוס מבוגרי המגזר החרדי85%



2011בשנת -פעילות האגף בתחום הכשרת חיילים
2012וברבעון הראשון של 

חלוקה ענפית

קבוצות אוכלוסייה

חיילים 

משוחררים

ר  "חיילי שח

"נצח יהודה"ו

ות  / חיילי

מ"מ וחג"מקא

ל  "פורשי צה

וכוחות הביטחון

1
במסגרת מיזם  " מסלול שילדאי"ענף הבניין  

"ישראלים בונים"
330

2
26מ"מקא64180104מגוון מקצועות טכנולוגים לגברים* 

3
מ"חג119מקצועות המנהל והגיל הרך** 

4
א  "מקמ9042ובישול אתני1טבחות סוג , אומנות הבישול

מ"וחג

5
49חינוך והוראה לפורשי זרועות הביטחון

48418026575

,  קירור ומיזוג אויר, אוטטרוניקה, עיבוד שבבי ממוחשב, חשמלאי שרות, עוזר חשמל, חשמל מוסמך-הכשרה לגבריםמקצועות * 
ריתוך, תקשורת מחשבים, תקשורת-אלקטרוניקה

,  מטפלות במעונות יום, גרפיקה ממוחשבת, מנהל משולב, מזכירות משפטיות, מזכירות רפואיות-מקצועות הכשרה לנשים**    
.  חווטות, תדמיתנות



סטודנטים במסלול הנדסאים23,078ב למדו "ל תשע"בשנה
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:הכשרת מבוגרים 

חצי שנה מסיום הלימודים* 

מהם במשרה מלאה90%, מהבוגרים עובדים72%

עובדים במקצוע שנלמד בקורס  44%

חל שיפור במצב התעסוקה  72.8%אצל 

חמש שנים מסיום הלימודים** 

עובדים73.6%

חל שיפור במצב התעסוקה  57%אצל 

יותר מאלה שלא עברו הכשרה  20%בוגרי ההכשרה המקצועית מרוויחים בממוצע 
מקצועית באותו משלוח יד

הכשרת נוער  *** 

משרתים בצבא( בנים)מהבוגרים 74%

משתלבים בעבודה  61%

ממשיכים בלימודים23%

תיארו את תקופת הלימודים כטובה או טובה מאוד  93%

מבוגרים ונוער  -חלק מההישגים של ההכשרה המקצועית 

2007בוגרי ההכשרה המקצועית במהלך 1,000בקרב 2008של השניהסקר שנערך במחצית •

בוגרי ההכשרה  , לתכנון וכלכלה אחרי מבוגרים דורשי עבודההמינהלסקר ארוך טווח של ** 

(ואילך1994שנים )שנים בממוצע מסיום ההכשרה 10-ו5המקצועית 

2004עד 1999בוגרים מהשנים 550בקרב 2005סקר רשת אורט משנת *** 


