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erarrמשרדשלודעתו

בש־הממשלהראש^^^^ $1ST$1$1שבST$

$2ND$1$2שבND$שלפיהשעבר,ברע

בני־הממשלהראש

מין

$TS1$בנימין$TS1$

$DN2$בנימין$DN2$,בשב־נתניהו

תו

$TS1$בשבתו$TS1$

$DN2$בשבתו$DN2$ליבואתוכניתמקרםהכלכלה,כשר

המחסוראתלמלאכדיתוכנהמהנדסי

התקב־בישראל,הייטקבחברותהקיים

לה

$TS1$התקבלה$TS1$

$DN2$התקבלה$DN2$אםהמקומית,בתעשייהרוחבמורת

מאודביקושיש״אכןבהפתעה.לאכי

עפגין־חדד,עפרהמודהלעוברים״,גבוה

cpsחברתמנכ״לית jobsעו־להשמת

ברים

$TS1$עוברים$TS1$

$DN2$עוברים$DN2$.הפתוחותהמשרות״כמותבהייטק

ישגדולה.כךכלהיאכרגעאצלנושיש

תשו־שמקבליםמרואייניםיותרהרבה

בות

$TS1$תשובות$TS1$

$DN2$תשובות$DN2$מפהאבלחיוביות.מאשרשליליות

מהודומתכנתיםיביאושאםלהגירוער

שישמאלהיותראיכותייםיותריהיוהם

בישראל?״.

עםבשיתוףשנוצרההתוכנית,פיעל

יונפקווהחוץ,הפניםהאוצר,משרדי

הייטקעובדילמאותמומחים״״ויזות

עבודהלצורכילישראלמחוץשונים

ביש־שמושבןאוהישראליות,בחברות

ראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$עובריםכיוםלגייסמצליחותואינן

נבח־בהמשךהמקומית.התעשייהמתוך

נת

$TS1$נבחנת$TS1$

$DN2$נבחנת$DN2$הוויזותהנפקתאתלהרחיבהאפשרות

הער־לפינוספים.זריםעובדיםלאלפי

כות

$TS1$הערכות$TS1$

$DN2$הערכות$DN2$,מהודו.יגויסוהעובריםעיקרבענף

טועניםהמקומיתשבתעשייהאלא

מענהלתתכרילעשותמההרבהעורשיש

בשנה,עובריםלאלפישמגיעלמחסור,

״תביאוזרים.בשרותלרעותפוניםבטרם

לעבו־שמשוועיםהמוןישמפה,בוגרים

דה״,

$TS1$,לעבודה״$TS1$

$DN2$,לעבודה״$DN2$על״כששמעתיעפגין־חדד.אומרת

מישלאמירהשזאתהרגשתיהתוכנית,

התמונה״.כלאתמביןבאמתשלא

לקופסה״מחו\״לחשוב

ההייטק״בענף״משברהמיליםצירוף

מתעוררהואשניםכמהבכלחדש.אינו

נמ־״המשבריםהבא.הסיבובעדנגוז,ואז

שכים

$TS1$נמשכים$TS1$

$DN2$נמשכים$DN2$חיהאומרתוחצי״,שנה־שנהבערך

״דיאלוג״חברתמנכ״ליתבורנשטיין,

כךההייטק.לענףאנושומשאבילייעוץ

הדוט־קוםבועתפיצוץעםהיהלמשל

בשנתהמשברהאלפיים;שנותבראשית

הסאב־משברשללוואיתוצר2009

פריים

$TS1$הסאבפריים$TS1$

$DN2$הסאבפריים$DN2$בשנתוהמשברהעולמי;הכלכלי

הפיטוריםמשברשללוואיתוצר2012

בישראל.העבודהבשוק

בי־האדםכוחלמצוקתגרםמהאז

מים

$TS1$בימים$TS1$

$DN2$בימים$DN2$,ההערכותלפיכאשרבעיקראלה

בתחום?עבודהדורשיאלפיקיימימ

יזמיםשהםאנשיםהמוןיש״בישראל

מקימיםהםמטבעם.ויצירתייםבאופיים

אנחנומאור.רבותוהןחדשות,חברות

דברפהישניישן,בםטארט־אפבאמת

ורע״.אחלושאין

בורנשטיין,לדבריהזאת,הפריחה

לעובדיםבביקושקבועלגידולמביאה

חברתכלכאשרהמקומי.ההיצעלעומת

לק־גבוהותדרישותבנוסףמציבההייטק

בלת

$TS1$לקבלת$TS1$

$DN2$לקבלת$DN2$,גיוס.במצוקתשוקמתקבלעוברים

המצוקה,שלמרותלזכור״צריך



מתפש־לאהישראליתההייטקתעשיית

רת

$TS1$מתפשרת$TS1$

$DN2$מתפשרת$DN2$״זהעפגין־חדד.אומרתהאיכות״,על

שלאמתכנתיםמעטלאכאןשישאומר

ההייטק,בחברותלעבודהיתקבלובהכרח

חב־בעובדים.מחסורבהןשישאפילו

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$תהלי־עושותהישראליותההייטק

כי

$TS1$תהליכי$TS1$

$DN2$תהליכי$DN2$אישיותיים.וגםמקצועייםמאורגיוס

פוטנ־עםתוכנהאנשישישמצבנוצר

ציאל

$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$,לעבורמצליחיםלאשפשוטטוב

החסם״.את

מאיר־רובינשטין,קרץלדברי

לתעשיותהישראליהאיגודמנכ״לית

תעשיותכלשלהגג)ארגוןמתקדמות

כל״עלבישראל(,החייםומרעיההייטק

הבינלאומיותבחברותתפקידיםמספר

שמ־אחראדםבןישמהנדסשמחפשות

תאים.

$TS1$.שמתאים$TS1$

$DN2$.שמתאים$DN2$וכנראהאחת,רקישרוסיתעלייה

לה־צריכיםאנחנוכזאת.עורנראהשלא

תארגן

$TS1$להתארגן$TS1$

$DN2$להתארגן$DN2$.מאורהרבהשישלהביןבהתאם

הילדיםלאפליקציות.מעברטכנולוגיה

למקצו־ללכתחייביםהיוםשלוהנוער

עות

$TS1$למקצועות$TS1$

$DN2$למקצועות$DN2$כריהמחשבמרעיהנדסה,האלה

ואזבצבא,בזהיעסקוהםהתיכוןשאחרי

מוכשריםיהיוהםלתעשייה,כשיצאו

איןנשים,כמעטאיןהזהבתחוםמספיק.

ואיןמדהים,ארםכוחשהםערבים,כמעט

חרדים״.כמעט

״צריךמאיר־רובינשטין:מוסיפהעור

מהווההייטקהזה.לנושאעדיפותלתת

1570הישראלי,מהיצוא%04מ־,למעלה

מעוברי%01ומעלהייטק,זהמהתל״ג

הייטק״.שלישיריםעובדיםהםהמרינה

מיוחדבקושיבענף,גורמיםלדברי

ומק־להנדסהמכללותבוגרינתקלים

צועות

$TS1$ומקצועות$TS1$

$DN2$ומקצועות$DN2$.לה־נוטיםהמעסיקיםההייטק

ציב

$TS1$להציב$TS1$

$DN2$להציב$DN2$עםאוטומטית,משוכהאלהמול

לימודיםולדרושהחיים,קורותשליחת

עדיףלקבלה,יסודכתנאיבאוניברסיטה

כמואביב.תלבאוניברסיטתאובטכניון

עשוייםשניםשלקודםוניסיוןותקכן,

הלימודים,מוסרמשמעותאתלהפחית

יוקרתי,אוניברסיטאירקעשללאאלא

יחסית.נמוךשכריקבלהעובד

עפגין־אומרתכוחות״,לאחד״צריך

חדד.

$TS1$.עפגיןחדד$TS1$

$DN2$.עפגיןחדד$DN2$העובדשלהפוטנציאלאת״לקחת

לוולסייעלדרישותמתאיםלאשכרגע

המובי־החברותשלבסטנדרטיםלעמוד

לות.

$TS1$.המובילות$TS1$

$DN2$.המובילות$DN2$האק־מוללעבודהגםנוגעכמובןזה

דמיה,

$TS1$,האקדמיה$TS1$

$DN2$,האקדמיה$DN2$מעסי־םננים.יותרלהציביששבה

קים

$TS1$מעסיקים$TS1$

$DN2$מעסיקים$DN2$מסוימות.ממכללותלאלנו:אומרים

ויצי־לתעשייהיתחברוהמכללותאם

בו

$TS1$ויציבו$TS1$

$DN2$ויציבו$DN2$הבוג־אזיותר,גבוהיםסטנדרטים

רים

$TS1$הבוגרים$TS1$

$DN2$הבוגרים$DN2$בתעשייה.להשתלביוכלושלהן

ממכללותבוגריםלקבללאצודקלא

לקופסה.מחוץלחשובצריךמסוימות.

לבדוקאפשרההייטק,חברותמבחינת

שלאאלהשלברמהלשפרניתןמהגם

פני־הכשרותלקייםלהשתלב,מצליחים

מיות

$TS1$פנימיות$TS1$

$DN2$פנימיות$DN2$הסטנדר־אתולהנמיךבארגונים

טים

$TS1$הסטנדרטים$TS1$

$DN2$הסטנדרטים$DN2$שלושדורשיםכולםשלהן.הגבוהים

מדברתאנילדוגמה.ומעלהניסיוןשנות

יקרהמהלהם:ואומרתחברותראשיעם

טובשיהיהדברזהשנתיים?תדרשואם

ישאירהישראלית,לתעשייהגםיותר

לחפששילכולמהפה.הישראליםאת

לישראל?״.מחוץשלהםהמשרהאת

תופעתגםתורמתהמורכבתלתמונה

יש־הזנקחברותאלפיהמוחות:בריחת

ראליות

$TS1$ישראליות$TS1$

$DN2$ישראליות$DN2$לצלחתקרובותלהיותשרוצות

מעבראלמקומןאתומעתיקותהעשייה

הארץאתשעוזביםהייטקאנשיאולים

תופעהבחו״ל.קידוםאפשרויותלטובת

גםגיוס,מצוקתשלמצגלייצרעלולהזו

שמ־רביםבארץכאמורנותרובפועלאם

חפשים

$TS1$שמחפשים$TS1$

$DN2$שמחפשים$DN2$בתחום.עבודה

העתידעללחשוב

מתקדמותלתעשיותהישראליבאיגוד

שלעניין״הכלבתוכנית.תומכיםדווקא

מאיר־רו־אומרתארוך״,וטווחקצרטווח

בינשטין.

$TS1$.מאיררובינשטין$TS1$

$DN2$.מאיררובינשטין$DN2$שצריךבסדרזההקצר״בטווח

rrnTMU hidu mm
־,

חברתנזנכ״לית

Tinu/nV cps jobs״כלבהייטק:עובדים

אניומעלה.ניסיוןשנותשלושדורשיםהחברותראשי

שנתיים?תדרשואםיקרהמהואומרת:איתםמדברת

הישראלית.לתעשייהגםיותרטובשיהיהדברזה

לישראל?״מחוץמשרהיחפשושישראליםלמה

הארוךבטווחאבלהחורים,אתלמלא

ישראלבמדינתמהנדסיםאלפיחסרים

במרינה,נרחבותמאורתוכניותכברויש

TS1$$ול;TS1$$ול־זמןכמהלחכותשלענייןזהוהכל

$DN2$;ול$DN2$רמהבאיזוהיאהשאלהעובד.שזהראות

הרקעומההםמאיפהשיביאו,האנשים

שלהם״.המקצועי

TS1$$התו!TS1$$התו־נגרשהועלתהמהביקורתכחלק

$DN2$!התו$DN2$,$1״לע־שמטרתהעצומהגםגובשהכניתST$על״j$1ST$

$2ND$על״j$2ND$המצבאתלראותההחלטותלמקבליזור

הצה־אחרילהיגררלאבשוק,הקיים $1ST$הצהi$1ST$

$2ND$הצהi$2ND$הפתרוןאתולבחורפופוליםטיותרות

נכתבעורהעצומה.בלשוןכךהנכון״,

האנשיםלכללמיוערתזאתש״עצומה

TS1$$מו!TS1$$מו־ישראלמדינתאתלראותשרוצים

$DN2$!מו$DN2$לראותוכןהטכנולוגיהבחזיתבילה

העובדיםיותרמאוחריםבגיליםכיצר

תוקף״.פגיאינם

רבצורך״ישהעצומה,כותבילטענת

TS1$$מבק|TS1$$מבק־המעסיקיםאולםתוכנה״,באנשי

$DN2$|מבק$DN2$רבלאאךרב,ניסיוןמהמועמדיםשים

עובדיםלקבלמוכניםאינםוכןמדי,

״מהנדסים/תוכניתנים/40גילמעל

רבניסיוןשצברו40בנימערכותנתחי

ניהוללמשרותשהבשילובפז,יסולאלא

אתוששולחיםמומחהלמשרותגםו/או

זוכיםאינםאלה,למודעותחייהםקורות

שם.נכתבמהמעסיקים״,לתשובה

TS1$$עבו!TS1$$עבו־לךשיששמח30בןאתה״היום

$DN2$!עבו$DN2$בתגרהגולשיםאחרכתבקבועה״,רה

החברהשנה13אחרי״ואזלעצומה,בות

אףאתאבלעצום,שלךהניסיוןנסגרת,

שאיןילדיםישכימענייןלאזהאחד

בחצילעבורשמוכניםשלךכמוידעלהם

שלהם.העתידעלחושביםולאמחיר

אוהעלאותוירצו40לגיליגיעוכשהם

TS1$$יע|TS1$$יע־הםפיטורים...לאחרעבורהיחפשו

$DN2$|יע$DN2$לעבודשלהםההסכמההמצב.באותומדו

המ־להורדתשגרםמהזהמשכורתבחצי $1ST$מהi$1ST$

$2ND$מהi$2ND$המבוגרים״.ולפיטורישכורות

$I$1STותל$$1STלתו־המתנגדיםשלהעיקריהחשש

$2ND$ותלI$2ND$ענףשלשיטתיתמהוזלההואכנית

שלדבריהםמגמהבישראל,ההייטק

TS1$$לטע|TS1$$לטע־הנוכחית,התוכניתקיימת.כבר

$DN2$|לטע$DN2$,שאת.ביתראותהלהגבירעשויהנתם

TS1$$בורןTS1$$בור־אומרתספק״,איןאנשים,"חסרים

בתחראנשיםחסרים״בעיקרנשטיין.

דאטה.ביגתקשורת,מידע,אבטחתמי

אנשיםלהביאמצדיקזהכמהעדאבל

מטרהלאיזולשאול:גםצריךמחו״ל?

אתלהורידכדיהאםאותם?מביאים

מחפשיםשאנוהאנשיםהשכר?רמות

אםהיאהשאלהומבריקים.מיומניםהם

אויבואו,שבאמתאלההםכאלהאנשים

מבריקיםדווקאלאותוכניתניםשיביאו

ספציפיות״.בנישותמתמחיםאו

לראותמתקשההיאבורנשטיין,לדברי

TS1$$המק|TS1$$המק־טוביאתתמשוךהתוכניתשבומצב

$DN2$|המק$DN2$.מא־תוכנהמהנדסלראותלי״קשהצוע$TS1$:מא$TS1$

$DN2$:מא$DN2$אביב״,בתללעבורשיבואהבריתרצות

TS1$$לה!TS1$$לה־שנוכלחושבתלא״אניאומרת.היא

$DN2$!לה$DN2$האלה״.*השכרברמותתחרות

"דיאלוג"חברתמנכ״ליתבורנשטיין,חיה

ההייטק:לענףאנושומשאבילייעוץ

אתלהורידכדיעובדיםמביאיםהאםלשאול:״צריך

ומבריקים.מיומניםעובדיםמחפשיםאנוהשכר?רמות
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