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  . 28.06.2015מיו�  הממשלהשל  147 מספר  החלטה

  

  

קידו� הסוגיה האסטרטגית "טיפוח ומיצוי ההו� האנושי" כנגזרת   .147

  חברתית לממשלה%מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית

 

  

 4.11.2012 יו�מ 5208 מספר ממשלהה להחלטת בהמש', ח ל י ט י �מ   

 אסטרטגיה וניהול בגיבוש הממשלה יכולות ושיפור מיסוד" עניי�ב

), ולהחלטת 5208ממשלה מספר ה(להל�: החלטת  "חברתית%כלכלית

חברתית אשר %לאמ+ את הערכת המצב האסטרטגית הכלכליתהממשלה 

ידי ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה %הוצגה על

הכוללת את פירוט , (להל�: הערכת המצב האסטרטגית) בפני הממשלה

המגמות והמאפייני� המרכזיי� באר+ ובעול� ואת הסוגיות האסטרטגיות 

וכ� את כיווני הפעולה אשר נגזרו מהסוגיות הללו, נועדו לתת מענה 

למגמות והמאפייני� דלעיל, ואשר מפורטי� בהחלטת הממשלה לאמ+ את 

%ועל חברתית (להל�: כיווני הפעולה),%תהערכת המצב האסטרטגית כלכלי

מנת לשפר את היכולת של כלל תושבי מדינת ישראל להתמודד ע� אתגרי 

עול� העבודה המשתנה ולמצות את הפוטנציאל הכלכלי הטמו� בה� 

  ולהגדיל את שוויו� ההזדמנויות בישראל:

כמפורט  מתארלקד� את יישו� כיווני הפעולה באמצעות תכניות   .א

 להל�: 

פני הממשלה את תכנית משרד להטיל על שר החינו' להציג ל .1

תו' שלושה חודשי� ב %21ינו' לקידו� מיומנויות המאה ההח

 ממועד קבלת החלטה זו.

משרדית להגדלת היצע כוח %בהמש' להמלצות הוועדה הבי� .2

בראשות  המיומ� הנדרש בתעשייה עתירת הידעהאד� 

ת כנספח הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה (המצורפו

שפעלה בהתא� להחלטת  )103%52להחלטה זו דפי� 

 היצע הגדלת"בעניי�  26.8.2012מיו�  5080ממשלה מספר ה

, לקבוע "הידע עתירת לתעשייה הנדרש המיומ� האד� כוח

 :כדלקמ�
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להטיל על שר החינו' לגבש תכנית להגדלת מספר   .א

הבוגרי� בעלי תעודת בגרות "איכותית" המאפשרת 

הצרכי� של המשק הישראלי  השתלבות בחזית

יח"ל במתמטיקה,  5בפרט בוגרי� שלמדו  %  והעולמי

תו' מיצוי הפוטנציאל הקיי� בקבוצות שייצוג� נמו' 

משיעור� באוכלוסייה כגו� נשי�, מגזרי� דוברי 

ערבית, בני העדה האתיופית וחרדי�. התכנית 

תתייחס, בי� היתר, להעלאת שיעור הזכאות לתעודת 

 "כלי� ארגז"ת רת, למורי� וליציבגרות איכותי

רלוונטי להוראה, כולל כלי� דיגיטליי�, היכרות ע� 

מודלי� לחיקוי מעול� התעסוקה, מת� תמריצי� 

לתלמידי�, ביה"ס ומורי�, טיפוח המצטייני� 

והמחונני� ורתימת הורי התלמידי� לנושא. התכנית 

 תגובש בתו' חצי שנה ממועד קבלת החלטה זו.

ימי� ממועד  90הכלכלה להקי�, בתו' להטיל על שר   .ב

קבלת החלטה זו, פורו� היוועצות ע� מעסיקי� 

ירת וגורמי� רלוונטיי� נוספי� בתחו� התעשייה עת

במטרה לקד� טיפול  הידע (להל�: פורו� המעסיקי�)

רב מערכתי במחסור קיי� ועתידי בכוח אד� מיומ� 

 במשק הישראלי.

הראשי להטיל על הממונה על התעסוקה והמדע�   .ג

בו שבמשרד הכלכלה לעמוד בראש צוות מקצועי, 

ישתתפו נציגי משרד האוצר, המל"ג והות"ת 

ראש הממשלה, והמועצה הלאומית לכלכלה במשרד 

אשר יפעל ליישו� תכניות ופעולות בתיאו� ע� 

הממונה על התקציבי� במטרה להגדיל את היצע כוח 

המיומ� הנדרש בתעשייה עתירת הידע. הצוות  האד�

תייע+ ע� גורמי� רלוונטיי� בהתא� לצור' ובכלל י

זה ע� פורו� המעסיקי� כאמור לעיל. הצוות ידווח 

אחת לחצי שנה לצוות ניהול אסטרטגיה כהגדרתו 

עבודתו, באודות ההתקדמות  5208בהחלטה מס' 

 כאמור.

בהמש' לעבודת המטה שנעשתה במשרד החינו', להטיל על  .3

שר החינו' בתיאו� ע� שר האוצר, המועצה הלאומית 

לכלכלה במשרד ראש הממשלה והשרה לאזרחי� ותיקי�, 

שפר ההישגי� ולהוביל ל לגבש תכנית לאומית במטרה

בכלכלת ישראל  להגברת שילוב האוכלוסייה הערבית

תפעל להעמקת ידיעת  באמצעות מערכת החינו'. התכנית
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השפה העברית כחלק מהתכנית לצמצו� פערי�, חינו' בלתי 

 מיטבי ספרי% בית אקלי� טיפוחפורמאלי שיוביל בי� היתר ל

הכשרת מורי� ומנהלי�, הכוונה , אלימות ומניעת

תעסוקתית והתייחסות לתשתיות פיזיות במגזר הערבי. 

תו'  ימי� ממועד קבלת החלטה זו 45בתו' התכנית תגובש 

תיאו� תקציבי בי� מנכ"לית משרד החינו' והממונה על 

 התקציבי� במשרד האוצר.

משרדי בראשות מנכ"ל משרד ראש %להקי� צוות בי� .4

הממשלה ובהשתתפות נציגי משרד החינו', הכלכלה, האוצר, 

המשפטי�, המועצה להשכלה גבוהה, המועצה הלאומית 

י� , צה"ל, המשרד לאזרחבמשרד ראש הממשלהלכלכלה 

ות המדינה, במטרה לשפר את מער' ותיקי� ונציבות שיר

קרדיטציה בי� מערכות ההכשרה השונות, לש� שיפור ה

הניעות של תלמידי�/חיילי�/סטודנטי� במעבר ממערכת 

ובהמש' למערכות אחרות וביניה� מערכות החינו' לצה"ל, 

. זאת, תו' להכשרה מקצועית, השכלה טכנולוגית ואקדמית

יות להעברת מידע בי� המערכות, לרבות בחינת האפשרו

משרדי יתייע+ ע� גורמי� %בחינה משפטית. הצוות הבי�

נוספי� לפי העניי� ויגיש את המלצותיו לצוות לניהול 

 אסטרטגיה בתו' חצי שנה ממועד קבלת החלטה זו.

 והקליטה להקי� צוות מקצועי בראשות משרד העלייה .5

לה ומשרד ומשרד האוצר ובשיתו/ ע� משרד ראש הממש

ה כאמצעי להגדלת יהכלכלה, לבחינת דרכי� לעידוד עלי

יה יהצמיחה במשק. הצוות המקצועי יגבש תכנית לעידוד על

  חודשי� ממועד קבלת החלטה זו. 6כאמור בתו' 

להטיל על שר הרווחה והשירותי� החברתיי�, בשיתו/ שר  .6

אש ומשרד ר , השרה לאזרחי� ותיקי�שר הכלכלה ,החינו'

בחו� את החסמי� הניצבי� בפני ילדי� וצעירי� ל הממשלה,

ממשפחות עניות וילדי� ונוער בסיכו�, בבוא� לטפח את 

 קהועד כניסת� לשוק התעסוהגיל הר' מ  ,האנושי נ�הו

 קבלת החלטה זו. מועדשנה מחצי תו' ב

 להטיל על השרי� המפורטי� בהחלטה זו:  .ב

 לגבש את תכניות המתאר המפורטות בסעי/ א' להחלטה זו .1

 בתיאו� ע� הצוות לניהול אסטרטגיה.

להטמיע את תכניות המתאר המפורטות בסעי/ א' להחלטה  .2

 זו במסגרת תכניות העבודה השנתיות של משרדיה�.

להטיל על השרי� המפורטי� בהחלטה זו לעדכ� את הממשלה מדי   .ג
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 , על אודות סטטוס התקדמות יישו� החלטה זו. מר+שנה, בחודש 

לניהול אסטרטגיה לקבל ממנכ"לי המשרדי� להטיל על הצוות   .ד

הרלוונטיי� לסעי/ א' להחלטה זו דיווח, אחת לחצי שנה, על אודות 

סטטוס התקדמות יישו� תכניות המתאר. על בסיס הדיווחי� הללו, 

ידווח לממשלה או לוועדת שרי� לענייני  ההצוות לניהול אסטרטגי

ל דעתו, על כלכלי), בהתא� לשיקו%חברה וכלכלה (קבינט חברתי

  אודות התקדמות יישו� תכניות המתאר.

 


