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 בהון האנושי לפרויקטי תשתיות בפערחשיבות הטיפול  -הקדמה
 

ביחס למדינות  וקצב גידול מהיר של האוכלוסייהישראלי מאופיין בתנופה כלכלית הבעשורים האחרונים המשק 

משמעותי  המפותחות. לצד זאת, קצב פיתוח התשתיות לא הדביק את קצב הצמיחה, וכתוצאה מכך נוצר פער

כלכליות בישראל ובאיכותן. הפער בא לידי ביטוי, בין היתר, במדדי תוצאה ושירות -במלאי התשתיות הפיזיות

באובדן תוצר הנאמד לכל הפחות  לידי ביטויומהווה פגיעה משמעותית במשק, שבאה  ,נמוכים בתחומי התשתיות

    בעשרות מיליארדי ש"ח בשנה וכן בפגיעה באיכות החיים של הציבור בישראל.

 

הקמת צוות בין משרדי לבחינה וגיבוש תכנית הון אנושי לתשתיות למתן מענה לצרכי המשק 
 , הבינוי והארוךבטווח הקצר

 

משרדי לגיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח תשתיות לטווח הארוך -מינה שר האוצר צוות בין 0207בחודש יולי 

, הממונה על התקציבים בצוות היו חברים:"(. 0232אשר תהווה מקדם צמיחה משמעותי במשק )"צוות תשתיות 

משרד האוצר. הצוות , מנכ"לית משרד התחבורה, מנכ"ל משרד האנרגיה והיועץ המשפטי של החשב הכללי

וקיים ראיונות עם גורמי עניין רבים מהמגזר  McKinsey&Companyהסתייע בשירותי הייעוץ של חברת 

הציבורי והפרטי, לרבות חברות התשתית הממשלתיות, מממנים, זכיינים וקבלנים. בתמצית, וכפי שיפורט להלן, 

קעה בתשתיות ביחס לעולם. כך, בעוד במדינות הצוות מצא כי ישראל מצויה בפער משמעותי מבחינת היקף ההש

מהתמ"ג, בישראל הוא עומד  70% -מצאי התשתיות הכלכליות )תחבורה, מים ואנרגיה( עומד על כ OECD -ה

תמ"ג בלבד. המלצות הצוות היו, בין היתר: הגדלה משמעותית של ההשקעה בתשתיות בישראל;  32% -על כ

לול יעדים לאומיים וסקטוריאליים, צנרת פרויקטים ומתודולוגיה פיתוח אסטרטגיית תשתיות לאומיות שתכ

לתיעדוף פרויקטים; שיפור וייעול ההליכים הסטטוטוריים; ייסוד כלי מימון חדשים להשקעה בתשתיות; התאמת 

 רגולציה לצורך עידוד השקעה בתשתיות; והקמת מערכת לניהול ביצועים. 

משמעותי בכוח אדם במגוון תפקידים ותחומי התמחות הנדסיים,  פערזוהה  0232במסגרת עבודת צוות תשתיות 

מקצועות נדרשים נוספים לתחום פיתוח ו הנדסת תחבורה וחשמל ,הכוללים צוותי תכנון, ניהול פרויקטים

תכנית להבטחת היצע כוח העבודה שתכלול ניתוח פערים ותכנית  גיבושהתשתיות. משכך, המליץ הצוות על 

בין משרדי לבחינה וגיבוש תכנית הון אנושי  ייעודי ם. בהתאם, הוחלט על הקמת צוותסדורה לפתרון הפערי

 הארוך )להלן ה"צוות"(. ו , הבינוילמתן מענה לצרכי המשק בטווח הקצר ,לתשתיות

תקציבים, החשב הכללי, ההצוות כלל נציגים מהגופים הבאים: אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, אגף 

זרוע העבודה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד  ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה,הועדה לתכנון 

נהל התכנון, רשות מ, נציבות שירות המדינה, הממונה על השכראגף האנרגיה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

וני החברות הממשלתיות, המועצה הלאומית לכלכלה, אגף כלכלה ותשתיות במשרד ראש הממשלה, התאחדות ב

    הארץ והמכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע.
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כנית להתמודדות עם הפערים הקיימים והצפויים בהון האנושי הנדרש לתחום התשתיות, הצוות ועבור גיבוש הת

 :  TASC Consulting & Capitalבמספר מישורים בסיוע שירותי הייעוץ של חברת  יקמהע

ראיונות עומק של בעלי תפקידים בכירים ומשמעותיים במערכת  32 -עבודת הצוות כללה למעלה מ (0

 התשתיות, מגורמים ממשלתיים ועד גורמים במגזר הפרטי והאקדמיה.

איסוף וניתוח נתונים ממרבית מאגרי המידע הרלוונטיים לתחום: הלמ"ס, זרוע העבודה, אגף תקציבים  (0

שראל, הועדה לתכנון ותקצוב והחשב הכללי במשרד האוצר, רשם המהנדסים וההנדסאים, בנק י

במועצה להשכלה גבוהה, המה"ט, נציבות שירות המדינה, רשות החברות הממשלתיות, רשות 

האוכלוסין וההגירה, מוסד הטכניון, התאחדות בוני הארץ, ארגון המהנדסים והאדריכלים, משטרת 

  , חברות תשתית ממשלתיות.משרד האנרגיה, ישראל, משרד התחבורה

הגופים הבאים: משרד התחבורה,  , על ידירי ההון האנושי העיקריים בפני חברי הצוותהצגה של פע (3

נהל התכנון, התאחדות בוני הארץ, חברת נתיבי ישראל, חברת נתיבי תחבורה ממשרד האנרגיה, 

 עירוניים, חברת מקורות וחברת שח"ם, חברת נגב גז טבעי.

 

  מלאי התשתיות הפיזיות בישראל
 

מחקרים מאקרו כלכליים בדקו את ההשפעה ארוכת הטווח של השקעה בפיתוח של תשתיות כלכליות, ומצאו כי 

ההשקעה  כי נמצא בנוסף, 1 .  %02-התשואה הממוצעת על השקעה בפרויקטי תשתית פיזיים עומדת בממוצע על כ

, לרבות ייצור ישיר ועקיף התורמות לצמיחה הכלכלית של המשק בטווח הקצר נוספות בתשתיות יוצרת תועלות

הקורונה, בה המשק  תהשפעה חיובית זו מקבלת משנה תוקף בתקופ בתחומי הבניה והייצור. בעיקר, משרותשל 

השקעה בפרויקטים מגבירי פריון הינה משמעותית עבור תהליך כאשר  , 0-פיסקלי גבוה מבמיתון עם מכפיל  מצוי

 ההתאוששות מהמשבר. 

גידול בתמ"ג לנפש. כיוצא בכך, הביקוש לתשתיות ומגידול באוכלוסייה מ ברובו הביקוש לתשתיות מונע

ופער במלאי תל"ג לנפש ה ידול אוכלוסייה גבוהים, קצב צמיחה גבוה שלמדינה המאופיינת בשיעורי ג, בישראל

צפוי לגדול באופן משמעותי בשנים הקרובות.  2 התשתיות הקיים אל מול מדינות ייחוס רלוונטיות בעולם המערבי,

 ומרכיב הכרחי להמשך צמיחת הינולדרישות הביקוש הגדלות,  התשתיות הכלכליות היצעהתאמת בהתאם לכך, 

 של המשק הישראלי.

 32-בשנים האחרונות ההוצאה השנתית של מדינת ישראל על פיתוח תשתיות פיזיות גדלה, ומוערכת כיום בכ

שיעור ההשקעה בפיתוח תשתיות אל מול נתוני הצמיחה של  3 .מהתמ"ג %3.0-נה המהווים כשקל בש מיליארד

ביקוש לתשתיות הנובע מקצב צמיחת הכלכלה ל בידוהגהמשק דומים למקובל בעולם, אך אינם מדביקים את קצב 

במדינת וקצב הגידול הדמוגרפי. כתוצאה מהיעדר ההשקעה הדרושה בתשתיות, מצאי התשתיות הכלכליות 

 4. הייחוסביחס למדינות  %08-ישראל כשיעור מהתמ"ג נמוך בכ

                                                           
 0232מקור: דוח מקינזי  1
דרום קוריאה, גרמניה, אוסטריה, דנמרק, בריטניה ובלגיה. מדינות בעלות נתוני צמיחת תמ"ג וצפיפות אוכלוסין   -מדינות הייחוס  2

 . 03דומים לישראל. בדבר אופן בחירת מדינות ההשוואה ניתן לקרוא בהרחבה בדו"ח מקינזי, עמ' 

 Global Insight, נתוני  0232מקור: דוח מקינזי  3
 חברת מקינזי -0232מקור: דו"ח תשתיות  4
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 5מלאי תשתיות כאחוז מהתמ"ג  -0לוח 

 

 

ישראל  0206-0207בשנים האחרונות ניתן להצביע על עליה ברמת איכות התשתיות במדינת ישראל, כאשר בשנים 

מדינות שנבחנו על ידי הפורום הכלכלי העולמי. על אף נתון זה, רמת איכות  037מתוך  08-עלתה למקום ה

ההשקעה הנוכחית בתשתיות בשנים שימור רמת  כיועולה   למדינות הייחוס,התשתיות בישראל עדיין נמוכה ביחס 

הקרובות ביחס לתוצר, תגרום להגדלת הפער במצאי התשתיות ביחס למדינות ייחוס רלוונטיות. על מנת לסגור 

-מיליארד שקל בשנה לכ 32-תידרש הכפלה של ההשקעה השנתית בתשתיות, מכ 0232את הפער הקיים עד שנת 

מ"ג אל מול מהת %4.0 -%4.6השקעה בתשתיות יהווה בין במצב זה הביקוש ל 6 מיליארד שקל בשנה. 63-37

  7 אחוז כיום. %3.0

 

 

 : מניתוח ההשקעות ואיכות התשתיות בסקטורים השונים עולים מספר ממצאים עיקריים

 

 תחבורה יבשתית:תשתיות 

 המתבטא, נתון הייחוסמדינות בשל רשתות הכבישים והמסילות נמוך ביחס לממוצע  8 נמצא כי שיעור הכיסוי

בעומסי תנועה גבוהים, שימוש נמוך בתחבורה ציבורית ומהירות נסיעה נמוכה ממוצעת של כלי הרכב בישראל. 

 של קיבולתהצרכי התחבורה המרכזיים שזוהו כוללים: פיתוח של מערכי הסעות ההמונים במטרופולינים, הגדלת 

שוריות בין תחבורה ציבורית ושיפור הקיהרכבות הכבדות בקווים העמוסים, שדרוג תשתית הכבישים לתמיכה ב

  9 .אמצעי התחבורה השונים

 

                                                           
 חברת מקינזי -0232מקור: דו"ח תשתיות  5
 הסכום מבוסס על שילוב של השקעה ציבורית והשקעה פרטית 6
בהתאם לתחזיות  0232חברת מקינזי. הנתון מבוסס על הנחה בדבר גידול שנתי ממוצע משוער עד שנת  -0232מקור: דו"ח תשתיות  7

 י במשרד האוצר. אגף הכלכלן הראש
 ק"מ כביש לנפש, מספר מכוניות וגודל המדינה 8
 0232מקור: דוח מקינזי  9
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  אנרגיה:תשתיות 

רמת היתירות בייצור חשמל נמצאת מעל יעדי הממשלה, אך נמוכה ביחס למדינות ייחוס רלוונטיות. כושר  -חשמל

הייצור של אנרגיה מתחדשת נמוך גם הוא לעומת מדינות הייחוס אך צפוי לעלות בעשור הקרוב לאור עידוד 

י ההשקעה העיקריים שזוהו והן על ידי המגזר העסקי. צרכ משקי הביתהקמה של פאנלים סולאריים הן על ידי 

 בנוסף להגדלת כושר הייצור של אנרגיה מתחדשת. ,רשתות ההולכה והחלוקה במשק החשמל של כוללים שיפור

ניתוח של צרכי ההשקעה בתחום הגז הטבעי, מוצא כי צרכי ההשקעה העיקריים כוללים תמיכה בחיבור  -גז טבעי

. החלוקה על מנת לחבר מפעלים וצרכנים ביתיים נוספים ופיתוח של רשת ,למערכת ההולכה הגז הטבעימאגרי 
10 

 מים:  תשתיות 

של מתקני התפלה נוספים  ההקמבטווח הקצר כי צרכי ההשקעה בתחום המים כוללים  מצאניתוח צרכי המשק 

הרחבה הדרגתית של המערכת על מנת  נדרשתומתקני השבת קולחין וחיבורם לרשת הולכת המים. בטווח הארוך 

כניות אב ושיפור יעילות באמצעות הקמת ולתמוך בצמיחת האוכלוסייה, שיפור רשת הולכת המים על ידי ביסוס ת

 11. ים לטיפול במים בעלי יתרון לגודלאזורי-מתקנים על

 

 של הון אנושי מערכת לא מפותחת אל מולגידול בהשקעות צפויות בתחום התשתיות 
 

הצלחת המדינה והמשק במאמצים לקידום התשתיות בישראל עוברת דרך הון אנושי איכותי. משכך, כחלק מצעדי 

יש לתת מענה לצורכי נמצא כי המדיניות לסגירת הפער האמור וחיזוק מוכנות המשק להגדלת ההשקעה בתשתיות, 

 :בתחום פיתוח התשתיות כגוןובדים הקיים ההון האנושי לתשתיות. ניתוח צד ההיצע, המייצג את היצע הע

,  בפרויקטי תשתיות כלכליים וניתוח צד הביקוש המייצג את נתוני ההשקעה מהנדסים, מנהלי עבודה, נהגים ועוד,

משמעותי באיכות והיקף ההון האנושי הנדרש למשק בתחום פיתוח התשתיות. פער  פערמצביע כי כבר כיום קיים 

ות הממשלה להגדלת ההשקעה בתשתיות בשנים הקרובות. הבעיות זה אף צפוי להחמיר, וזאת לאור מדיני

של הפערים והן  תענפי בדיקהבדו"ח זה הן על ידי  ווהפערים הקיימים והצפויים בהון האנושי לתשתיות, ינותח

על ידי ניתוח הבעיות הארגוניות של כלל המערכת. הניתוח יתבצע בחלוקה לטווחי זמן, וייתן מענה לכלל שלבי 

 ,משרדי הממשלה ביניהם המעורבים בפיתוח התשתיות בישראל, של פרויקט תשתית ולכלל הגורמים הייצור

     המגזר הפרטי והרשויות המקומיות.
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 דם במשקכוח האגורמים למגבלת 
 

לבעיה רחבה יותר של המשק ניתוח של הפערים והבעיות בתחום ההון האנושי לתשתיות, מצריך התייחסות 

 ת כוח האדםותו להמשיך ולצמוח תחת מגבלבאופן יעיל את כוח האדם הקיים ויכול למצות הקושי - הישראלי

 יש לקחת בחשבון מספר מאפיינים של כוח האדם הקיים במשק בישראל:  בניתוח . משום כך,המאפיינות אותו

 

 -ברית המועצות יוצאיפרישה של אנשי מקצוע  .א
 

הביאה אנשי מקצוע רבים הרלוונטיים לתחום פיתוח התשתיות, כגון  32-יה מחבר העמים בשנות היהעל

על  ומשפיעיםלגיל פרישה בשנים הקרובות,  מגיעיםמהנדסים, מודדים וטכנאים מסוגים שונים. אלו 

 זמינות ההון האנושי הנדרש לתחום התשתיות.

 

  -יות שונותשיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה מצד אוכלוס .ב
 

המשק הישראלי מאופיין בשיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה בקרב אוכלוסיית הגברים החרדים 

דרכי שיעורי השתתפות נמוכים אלו משפיעים על מאפייני כוח האדם במשק ועל  והנשים הערביות.

באוכלוסייה בשנים בהקשר זה חשוב לציין את חלקם ההולך והגדל הפתרון לבעיות העולות בתחום. 

האחרונות של אוכלוסיות אלו, וביתר שאת בעשורים הקרובים, המחייב להתייחס להיבטים אלו בתכנון 

 של נשים בכוח העבודה נמוכה התשתיות הכלכליות מאופיין בהשתתפות פיתוח ענף ארוך טווח.

לענף במסגרת היעדר חשיפה לצד  ,תפיסות תרבותיות וחברתיות רחבות בנושאלאור בין היתר  ,וחרדים

   מצד המדינה לעבודה בתחום. ותמרוץ והיעדר סבסודהלימודים התיכוניים 

 

 -ממדינות אחרות מגבלות על ייבוא הון אנושי .ג
 

המדיניות הממשלתית והבסיס החוקתי והרגולטורי בישראל, מגבילים כניסה חופשית של הון אנושי זר 

בעל התמחויות נדרשות שאינן  הון אנושי במקרה של והןתחליפי  הון אנושי במקרה של הן , לישראל

וחוסמות קיום של שוק חופשי  במשק ההון האנושי הגבלות אלו משפיעות על מאפייניקיימות בישראל. 

 להתמודד עם פערי ההיצע הקיימיםהפרטי וביכולת של המגזר הציבורי  פתוח ותחרותי, דבר אשר פוגע

 והצפויים.

 

 -פיזית בישראל עבודהל תדמית שלילית .ד
 

שלילי, כאשר את  לרוב באופן בדומה לשאר המדינות המערביות, עבודה פיזית בישראל ממותגת באופן

בעיה  פלסטינאים. עובדים מרבית משלחי היד הדורשים שימוש בעבודה פיזית ממלאים עובדים זרים או

 באופן משמעותימתבטאת ביתר שאת בישראל, בה התרחש תהליך אקדמיזציה מואץ, אשר הגדיל  זו

מיתוג זה פוגע ביכולת של השוק  ת.יאת בעלי ההשכלה האקדמית, על חשבון בעלי ההשכלה המקצוע

    בתחומי הבנייה והתשתיות. הנדרשבישראל לגייס את היצע העבודה 
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בתחום התשתיות מיפוי הפער בהון אנושי הנדסי   
 

הוא ליבת כוח האדם ההנדסי הנדרש לתכנון, ביצוע  ,הון אנושי הנדסי המורכב ממהנדסים והנדסאים אזרחיים

של פרויקטי תשתית פיזיים. עבודת ההון האנושי ההנדסי שזורה לכל אורך שרשרת הערך של פרויקט  ואחזקה

ורי והתכנון המפורט ועד שלבי ההקמה תשתית, החל משלב התכנון המוקדם, דרך שלב התכנון הסטטוט

ההנדסי משמעותי עבור כלל הגורמים הנוגעים לתחום פיתוח התשתיות, החל ממשרדי  ההון האנושיוהאחזקה. 

הממשלה והרשויות המקומיות, דרך החברות והרשויות הממשלתיות ועד התכנון, הביצוע והאחזקה המבוצעים 

בניתוח פרופיל ההון האנושי ההנדסי בתחום הבינוי והתשתיות, וימשיך  לרוב על ידי המגזר הפרטי. פרק זה יתחיל

בניתוח ההיצע והביקוש של ההון האנושי ההנדסי בתחום התשתיות והבינוי במטרה להעריך את הפער הקיים 

והצפוי בכוח האדם בתחום. ההנחה היא שההון האנושי בתחומי ההנדסה משפיע על איכות התשתיות המפותחות, 

ולת של המשק לקדם פיתוח מואץ של פרויקטים נדרשים ועל רמת הפריון במשק בכלל ובענף התשתיות על היכ

 בפרט.  

 

 של מהנדסים אזרחייםמאפייני הכשרה ותנאי קבלה אקדמיים 
 

מהנדסים אזרחיים הם ליבת כוח האדם ההנדסי הדרוש לפיתוח של פרויקטי תשתיות. סטודנט הבוחר ללמוד 

בישראל נדרש לסיים בהצלחה תכנית לימודים בת שמונה סמסטרים, ולעמוד בכלל התנאים הנדסה אזרחית 

לזכאות לתואר. מוסדות הלימוד בישראל אשר קיימת בתוכם תכנית לימודים להנדסה אזרחית הם: הטכניון, 

י נתונים של אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת אריאל, מכללת סמי שמעון, מכללת עזריאלי ומכללת כנרת. על פ

מכלל הלומדים למקצועות  00.6%( רק 0207-0208הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת הלימודים תשע"ח )

מהסטודנטים בחרו  33.8%כניות של הנדסה אזרחית, כאשר לצורך השוואה וההנדסה בישראל בחרו ללמוד בת

   12 .שייה וניהולבחרו ללמוד הנדסת תע %02.8-כניות של הנדסת חשמל ומחשבים ווללמוד בת
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מבחינת נתוני הקבלה ללימודי הנדסה אזרחית, כל מוסד אקדמי מגדיר על פי צרכיו ומאפייניו את חתך הקבלה, 

. מניתוח ציוני בלבד ובין אם על ידי התבססות רק על ציוני הבגרות או ציוני הפסיכומטריבין אם על ידי נתוני סכם 

כניות ההנדסה השונות בישראל, נמצא כי הציון הפסיכומטרי הממוצע בשנת והפסיכומטרי בקרב המתקבלים לת

ממוצע של  , וזאת אל מול ציון פסיכומטרי607.6כניות ההנדסה האזרחית עומד על ושל המתקבלים לת 0207

כניות וכמו כן, מהנתונים עולה כי בעוד מספר הסטודנטים הלומדים בת 13 .של יתר מקצועות ההנדסה 638.4

 ,ממוצע בשנה %04ההנדסה האזרחית והנדסת הבניין גדל באופן משמעותי בעשר השנים האחרונות, גידול של 
נתונים אלו מחזקים את הטענה שעל אף . זהה באופן יחסיכניות הלימוד נשאר באופן ושיעור המסיימים בת 14

 . זהה באופן יחסישהביקוש לתחום לימוד זה עלה, איכות ההוראה ואיכות הסטודנטים נשאר 

 

 

 

 

                                                           
 יש לעדכן נתון זה.   -מקור: עיבוד נתוני הלמ"ס על ידי הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה 13
 פירוט על הנושא מופיע בחלק המתאר את חישוב ההיצע הצפוי של ההון האנושי ההנדסי 14

, הנדסה אזרחית
12.6%

,  הנדסת מכונות 
13.8%

הנדסת חשמל 
,  ואלקטרוניקה

39.8%

הנדסת תעשיה  
20.8%, וניהול

, הנדסה אחרת
13.0%

סטודנטים להנדסה באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות , לפי תתי  -0לוח 
 1(0207/0208תחום הנדסה , תשע"ח )
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ארבע שנים לפני שנת קבלת  -שיעור מקבלי התארים מתוך מתחילי שנה א' בהנדסה אזרחית והנדסת בניין -3לוח 
 15 התואר

 

 

 

 

 בענף הבנייה והתשתיות ם אזרחייםשכר מהנדסים והנדסאי
 

במרבית פרויקטי התשתיות בהם קיים צורך בהון אנושי הנדסי, הממשלה היא הקונה והמזמין הבלעדי, וביתר 

איששו את  16 ,היא הקונה המשמעותי ביותר. ראיונות עם חברות תכנון וביצוע פרטיות וממשלתיות הפרויקטים

מנצלת את כוחה התחרותי בכדי לשמור על רמות מחירים נמוכות.  לעיתים הטענה כי בשווקים אלו הממשלה

באופן ישיר ועקיף על השכר של ההון האנושי  להשפיע נוטים תעריפי המכרזים הנמוכים של פרויקטי התשתיות

על אל השוק.  חברות חדשותשל  ןפוגע באיכות תהליכי התכנון והביצוע, ובכניסתשלעיתים  דברההנדסי במשק, 

כי  עולה האנושי ההנדסי מושפע מתעריפי התכנון והביצוע של מכרזי הממשלה, מנתוני זרוע העבודה אף שההון

שכר המהנדסים וההנדסאים האזרחיים עלה בשנים האחרונות באופן משמעותי. עבור המהנדסים האזרחיים, 

 4.3% -יה של כ, על0206בממוצע בשנת  ₪ 00,422-לכ 0203בממוצע בשנת  ₪ 08,332 -השכר הממוצע עלה מכ

 ₪ 03,360-לכ 0203בממוצע בשנת  00,822-בממוצע בשנה. עבור ההנדסאים האזרחיים השכר הממוצע עלה מכ

העלייה המתוארת בשכר של מהנדסים והנדסאים אזרחיים,  17 .בממוצע בשנה %4.0-, עלייה של כ 0206בשנת 

עבור מהנדסי אלקטרוניקה השכר הממוצע . לצורך השוואה, משיקיםהינה משמעותית גם ביחס למקצועות הנדסה 

בממוצע לשנה, ועבור מהנדסי  0.8%עלייה של  -0206בשנת  ₪ 07,622-לכ 0203בשנת  ₪ 03,422-עלה מכ

בממוצע  2.3%עלייה של  -0206בשנת  ₪ 00,322-לכ 0203בשנת  ₪ 00,722-השכר הממוצע עלה מכ מכונות

 לשנה. 

                                                           
 מקור: הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה 15
 רשימת הראיונות מפורטת בנספחים 16
 מקור: זרוע העבודה 17

64%

76% 79%
73%

78%
73%

87% 82% 83% 81%
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 18 0206-0203שכר ממוצע במקצועות הנדסה בין השנים  -4לוח 

 

 

 

בנוסף, התבצעה בדיקת שכר עבור שלושת המקצועות העיקריים של כוח האדם ההנדסי בתחום התשתיות: 

 0202-0208מהנדסי תכנון, מהנדסי ביצוע ומנהלי פרויקטים. מהבדיקה שנערכה נמצא כי בממוצע בין השנים 

 בממוצע בשנה. 6%-3%נון והביצוע בשיעור של בין האזרחיים בשוק בכלל מקצועות התכעלה שכר המהנדסים 

בכל רמות הניסיון. בדומה לכך, ניתן  בשנה בממוצע 3%-עלה שכר מהנדסי התכנון ב 0208-ל 0202בין השנים 

בשכר  6%-4%בשכר מהנדסי הביצוע ברמות הניסיון השונות, ועלייה של בין  4%-3%לראות עלייה של בין 

 מנהלי הפרויקטים. 

של המדינה על תעריפי התכנון והביצוע  19 מונופסוניתעליית שכר המהנדסים וההנדסאים לצד ההשפעה הכמעט 

בענף  של פרויקטי התשתיות, מחזקת את הטענה שתוצג בהמשך כי הפער בין ההיצע לביקוש להון אנושי הנדסי

 גדל באופן משמעותי בשנים האחרונות.  התשתיות

 

 

 

                                                           
 מקור: זרוע העבודה 18
 מצב בשּוק שבו קיים רק קונה אחד למוצר -מונופסון 19

21,700
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11,800
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18,900

13,361

21,400
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 20שכר מהנדסים אזרחיים בתחום התשתיות לפי חלוקה לשנות ניסיון )אלפים(  -3לוח 
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 בהון אנושי הנדסי בתחום התשתיות מתודולוגיה להערכת הפער הכמותי
 

הנדסי בתחום פיתוח התשתיות הכלכליות פרק זה יציג הערכה לאומדן הפער הכמותי הקיים והצפוי בהון האנושי 

באמצעות ניתוח הפער הקיים והצפוי בין ההיצע והביקוש להון אנושי הנדסי.  לפער, בישראל.  הניתוח יציע אומדן

אומדן ההיצע מתבסס על נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה 

ורשם המהנדסים וההנדסאים במשרד הכלכלה. אומדן צד הביקוש מתבסס על נתוני  העבודה זרועגבוהה, 

, ונתונים מהלמ"סעל השקעות בתשתיות בעבר ובהווה נתונים  ,מאגף תקציבים במשרד האוצר עתידיות השקעות

 מהלמ"ס על שיעור הגידול הצפוי במספר משקי הבית עבור ההשקעות בתחום הבנייה. 

הכמותי מסתמך על שתי הנחות יסוד: א( הון אנושי הנדסי לתחום התשתיות מוגדר בניתוח גיבוש האומדן לפער 

כמהנדסים והנדסאים אזרחיים, מאחר והנדסאים בתפקידים רבים בתחום משמשים ככוח עבודה תחליפי או 

לתשתיות  ההנדסי הון אנושי 21 .משלים למהנדסים, ולא ניתן להפריד מבחינת דרישות הביקוש את שני משלחי היד

המורכב ברובו ממהנדסים והנדסאים אזרחיים, כולל בתוכו מקצועות שונים כגון: מהנדסי ביצוע, מהנדסי תכנון, 

מנהלי פרויקטים, מודדים, מפקחי בנייה ועוד. ב(  הניתוח מתייחס בחלקו גם לענף הבנייה בכללותו ולשוק הדיור 

 הנדסי.  הון אנושיענף התשתיות על כוח האדם, לרבות  בפרט, מתוך הנחה שענף הדיור הוא ענף אשר מתחרה עם

אין בהצגת הפער בכדי להשליך באופן ישיר על פתרון זה או אחר, אלא לשקף למקבל ההחלטות נתונים על 

 ההשלכות של הגדלת ההשקעה בפרויקטי תשתית, שליבת ההון האנושי הדרוש בהם הוא הון אנושי הנדסי.  

 

 

 מתודולוגיה להערכת ההיצע הקיים והצפוי של הון אנושי הנדסי לתחום התשתיות: 

לצורך חישוב היצע כוח האדם ההנדסי בתחום התשתיות והבינוי, ישנו צורך להעריך את מרכיב ההיצע הקיים 

 ומרכיב ההיצע הצפוי, בהתייחס לזרם המצטרפים החדשים לכוח העבודה ההנדסי. 

 0208מתבסס על נתונים של משלחי היד מתוך סקר כוח אדם לשנת  ,ההון האנושי ההנדסי ניתוח ההיצע הקיים של

 (0040של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הסיווג הבסיסי כולל משלחי יד של "מהנדסים אזרחיים" )קוד 

ח האדם (. אולם, שני משלחי יד אלו לא כוללים בתוכם את כלל כו3000"הנדסאי וטכנאי הנדסה אזרחית" )קוד ו

ההנדסי הרלוונטי, כאשר חסרים תפקידים כמו מנהלי פרויקטים, מפקחי בניה, או מנהלים בכירים. לפיכך, משלחי 

(, "מפקחי בנייה" )קוד 0303היד הבאים נלקחו גם הם בחשבון בחישוב ההיצע: "מנהלים בתחום הבנייה" )קוד 

הנתונים מתוך סקרי כוח האדם של הלמ"ס  איסוף 22 .(0002( ו"מנהלים בכירים ומנהלים כלליים" )קוד 3003

 על מנת ,משאירה מקום לטעויות דגימה, ומשום כך הניתוח התבסס על נתונים ממוצעים של השנים האחרונות

: משלושת הסקטורים הבאיםלאמוד את ההיצע הנוכחי. אומדן ההיצע הנוכחי אינו מתחשב בכוח עבודה זר 

הכוללים מהנדסים זרים המגיעים לארץ בשני ) עבוד בפרויקטים בארץזרים המגיעים למהנדסים והנדסאים 

עבודות תכנון הנדסיות  ;(מסלולים עיקריים: דרך תקן מומחים וכחלק מצוותי עבודה שלמים המגיעים ארצה

                                                           
לא קיימת תחליפיות מלאה בין מהנדסים להנדסאים, וישנם תפקידים שחייבים להיות מאוישים בידי מהנדס רשום או רשוי. לפיכך,  21
הנחה, על בסיס ראיונות עם חברות תשתית פרטיות וממשלתיות ועל בסיס מודל מוסד שמואל נאמן והטכניון, היא שאחוז המהנדסים ה

. הנחה זו משפיעה על ההיצע, שכן הגידול הצפוי בהנדסאים גדול 62%-מתוך כלל כוח האדם ההנדסי בענף התשתיות לא ירד מ
 רת מגבלת כניסה לשוק של הנדסאים.משמעותית מהגידול במהנדסים, ולכן נוצ

עבור משלחי יד אלה, הנחנו על בסיס הערכות עם גורמים בתעשייה מהו אחוז המהנדסים ומהו אחוז ההנדסאים. התבצע ניתוח  22
המצליב בין משלחי היד לבין סוג ההשכלה באמצעות נתוני זרוע העבודה והלמ"ס בשביל לתקף הנחות אלו. הנתונים עבור מפקחי 

  יה ומנהלים בכירים נלקחו מפרסום של הלמ"ס על מועסקים בענף הבינוי בלבד.בני
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הנדסי מחו"ל שמגיע לעבוד  להון אנושיניתוח זה לא התייחס . הנדסי פלסטינאי הון אנושי ;המתבצעות בחו"ל

היצע העבודות התכנון  . כמו כן, הניתוח אינו מתבסס עלומהימנים עקב פערים בנתונים עדכניים בישראל,

 הנדסי פלסטינאי, מתוך הנחה שכמות זו הינה זניחה.  הון אנושי ועל ההנדסיות המתבצעות בחו"ל

 

ההכשרות(  מורכבת מצפי המצטרפים החדשים )מסיימיה ,חישוב ההיצע העתידי התבסס על תחזית גידול ההיצע

בניכוי צפי הפורשים בכל שנה. צפי המצטרפים עבור מהנדסים חושב לפי ממוצע מסיימי תואר ראשון בהנדסה 

בהתבסס על נתוני הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה. צפי המצטרפים  ,אזרחית בשנים האחרונות

ההכשרה במוסדות הלימוד של המה"ט.  עבור הנדסאים מבוסס על נתוני חמש השנים האחרונות אודות מסיימי

צפי הגידול בהנדסאים יוצא מנקודת הנחה שמגמת הגידול במספר הבוגרים של השנים האחרונות תימשך בקצב 

ביצוע ראיונות עם גורמים מהתעשייה והאקדמיה וניתוח נתוני התעסוקה של הבוגרים מתוך סקר לאחר .  23דומה 

, ניתן לראות כי שיעור ניכר מבוגרי תואר הנדסאות, לא עוסק במקצועות  0207בוגרים שבוצע ע"י המה"ט בשנת 

עוסקים  במגמת ההנדסה האזרחית מהבוגרים %62הנדסיים בתחום. היות וכך, נלקח בחשבון כי בממוצע רק 

צפי הפרישה של המהנדסים וההנדסאים מחושב בהתבסס על נתוני רשם המהנדסים  24 .בתחומים הנדסיים

   25 .רד הכלכלהוההנדסאים במש

 

 מתודולוגיה להערכת הביקוש הקיים והצפוי של הון אנושי הנדסי לתחום התשתיות:

חישוב הביקוש התבסס על מפתח שנות מהנדס/הנדסאי נדרשות לביצוע השקעה של מאה מיליון שקלים 

עבור בתשתיות ובבינוי. גובשו שני מפתחות שונים, כאשר הראשון הוא עבור השקעה בפרויקטי תשתיות והשני 

ות כוח האדם ההנדסי כי קיים הבדל בהיקף שנ 26מתוך הנחה  . חלוקה זו בוצעההשקעה בפרויקטי דיור ומבנים

הנדרש לביצוע פרויקטים בתחום התשתיות ובתחום הדיור, ומתוך הבנה שחלק ניכר מהתכנון בפרויקטי דיור לא 

 הנדסי, אלא על ידי אדריכלים.  הון אנושימבוצע ע"י 

, המודל מעריך את שגובשה ע"י אגף התקציבים באוצר ותחזית צפי ההשקעות העתידי ותבאמצעות המפתח

וש הקיים והצפוי להון אנושי הנדסי בתחום התשתיות והבנייה. השלב הראשון בגיבוש המפתחות הוא ניתוח הביק

בוצע בהתבסס  ,שכר הטרחה עבור שנת עבודה. חישוב שכר הטרחה על עבודה הנדסית בפרויקטי תשתיות ודיור

 ואוניברסיטת הטכניון, מוסד שמואל נאמן ע"י 0223בנושא בשנת  שנערך על המתודולוגיה שהוצגה במחקר

חישוב שכר הטרחה התבצע לאחר  27 .ולאחר תיקוף ההנחות עם גורמים במגזר הפרטי ובחברות הממשלתיות

תיקוף ההנחות המוצגות במחקר של מוסד שמואל נאמן, לפיהן שכר הטרחה תלוי בהיקף השעות שמושקעות 

                                                           
מבוסס על ראיונות עומק עם גורמים באקדמיה ובמה"ט. נכון למועד פרסום הדו"ח, ישנה מגמה של סטגנציה/ ירידה קלה בקצב  23

 הגידול של ההנדסאים, נתון שאף מגדיל את הפער הצפוי בהון אנושי הנדסי. 
בלאות בנספח המפרטות את כמות מסיימי ההכשרה והתפלגות משלחי היד של הנדסאים בהתבסס על סקרי הבוגרים של ראה ט 24

של  0203על פי נתונים מסקר בוגרים לשנת הינו נתון שהתקבל ע"י גורמים במה"ט, זרוע העבודה וחברות תשתית.   62%המה"ט.
מסיימים  3,002אזרחית, עובדים בפועל בתחום. המשמעות היא שישנם מההנדסאים המסיימים את לימודי ההנדסה ה 70%המה"ט, 

  שעובדים בפועל במקצוע. 
נתוני רשם המהנדסים מציגים נתוני חסר של כמות המהנדסים האזרחיים במשק לעומת הניתוח ע"ב הלמ"ס. פער זה מוסבר ע"י  25

עים את התהליך. על אף זאת, הניתוח הניח כי התפלגות העובדה שלא כל המקצועות ההנדסיים דורשים רישום, ולכן לא כולם מבצ
אלף  00-הגילאים בין הרשומים לכלל המהנדסים זהה, ולכן אחוזי הפורשים מהמלאי ההתחלתי זהים )ניתוח המבוסס על למעלה מ

 תצפיות(.  
אומדן הביקוש וההיצע כמן, " מבוסס על המודל של מוסד שמואל נאמן ואוניברסיטת הטכניון, פרופסור יחיאל רוזנפלד ואדם בו 26

 "של כוח אדם הנדסי בענף התשתיות
אומדן הביקוש וההיצע של כוח אדם הנדסי בענף מוסד שמואל נאמן ואוניברסיטת הטכניון, פרופסור יחיאל רוזנפלד ואדם בוכמן, "  27

 "התשתיות

https://www.neaman.org.il/Files/rozenfeld%20-%20sofi.pdf
https://www.neaman.org.il/Files/rozenfeld%20-%20sofi.pdf
https://www.neaman.org.il/Files/rozenfeld%20-%20sofi.pdf
https://www.neaman.org.il/Files/rozenfeld%20-%20sofi.pdf
https://www.neaman.org.il/Files/rozenfeld%20-%20sofi.pdf
https://www.neaman.org.il/Files/rozenfeld%20-%20sofi.pdf
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למשקולות  28עבור מהנדסים והנדסאים ברמות שכר שונות הנובעות בעיקר מהיקף ניסיון. לאחר מכן בוצע תיקוף 

 ,. נתוני השכר, שהתווספו להן עלויות מעביד עודכנו 29של העבודה ההנדסית לפי חלוקה לרמות ניסיון שונות 

 עבור כל רמת ניסיון. ,בהתאם למודל

ערכה כמותית שמטרתה לאמוד את שיעור התשלומים להון האנושי ההנדסי לאחר חישוב שכר הטרחה, בוצעה ה

מתוך סך ההשקעה בפרויקטי תשתיות ובנייה. לשם כך, התבצע תיקוף להנחות המודל של מוסד שמואל נאמן, 

מע"מ האפקטיבי, אחוז עלות התכנון, אחוז עלות הביצוע ואחוז עלות ההון האנושי ההנדסי לביניהן הנחות בנוגע 

חברות  ההנחות תוקפו על ידי גורמים רלוונטיים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, לרבות 30 .כל שלב בפרויקט ורעב

. גיבוש המפתחות אפשר להעריך וארגוני מהנדסים ממשלה, חברות ממשלתיות, משרדי תכנון וביצוע פרטיות

, הן בענף הדיור והן ₪יליון הנדסי נדרשות עבור הוצאה לפועל של השקעה של מאה מ הון אנושיכמה שנות 

 בענף התשתיות.

בשלב הראשון המפתח מתאר כיצד מתחלקות עלויות התכנון והביצוע של פרויקטי תשתיות ובינוי בעלות של 

, לאחר ניכוי המע"מ האפקטיבי. לאחר מכן המפתח מציג את עלות כוח האדם ההנדסי, הן בשלב ₪מיליון  022

הון האנושי מתוך העלויות את שנות המהנדס הנדרשות. סכימה של שנות ה התכנון והן בשלב הביצוע, וגוזר

והוספה של שנות מהנדס נדרשות עבור שלב הסטטוטוריקה, יוצרים את סך כל  ,ביצועלתכנון ו ותההנדסי הנדרש

 . ₪מיליון  022שנות ההון האנושי הנדרש לתכנון וביצוע של פרויקט תשתיות ובינוי ממוצע בעלות של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 בהתבסס על ראיונות עם גורמים רלוונטיים בתעשייה ובאקדמיה. ר' נספחים 28
 מפורט בנספחים 29
 מפורט בנספחים  30
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 31 ₪מיליון  022חישוב מפתח הון אנושי הנדסי נדרש לתכנון וביצוע פרויקט בינוי בעלות  -6לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32 מיליון ש"ח 022חישוב מפתח הון אנושי הנדסי נדרש לתכנון וביצוע פרויקט תשתיות בעלות  -7לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
מבוסס על מודל מוסד שמואל נאמן והטכניון. הנחות המודל תוקפו באמצעות גורמים  -מפתח הון אנושי הנדסי בפרויקטי בינוי  31

 במגזר הפרטי, בחברות  התשתית הממשלתיות ומשרדי הממשלה. ניתן למצוא פירוט להנחות בנספחים
שמואל נאמן ואוניברסיטת הטכניון. הנחות המודל תוקפו  מבוסס על מודל מוסד -מפתח הון אנושי הנדסי בפרויקטי תשתיות  32

 באמצעות גורמים במגזר הפרטי, בחברות התשתית הממשלתיות ומשרדי הממשלה. ניתן למצוא פירוט להנחות בנספחים
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מיפוי וניתוח של ההשקעות העתידיות הצפויות בענף התשתיות וענף  הצוות ביצעלאחר סיום גיבוש המפתחות, 

הדיור. צפי ההשקעה בפיתוח של פרויקטי תשתיות התבסס על ניתוח תרחישי מקסימום ומינימום של אגף 

 בהיעדר ניתוח מפורט עבור צפי ההשקעה של הלמ"ס. בהווה ובעבר תקציבים במשרד האוצר ועל נתוני השקעות

, המודל התבסס על נתוני ההשקעה כיום בענף הבנייה מתוך נתוני הלשכה המרכזית ר והבינויעבור ענף הדיו

לסטטיסטיקה, בניכוי נתוני ההשקעות בענף התשתיות. על נקודת הבסיס הזו, המודל הניח אחוז גידול שנתי של 

    33. 0207-0020, המבוסס על אחוז הגידול השנתי הממוצע במספר משקי הבית בישראל בין השנים %0.03

 

 

 34 0232אומדן תוספת משקי הבית עד שנת  -8לוח 

 

 

בהינתן שני המפתחות וצפי ההשקעות בתשתיות ובענף הדיור, ניתן להעריך את הביקוש להון אנושי הנדסי בהווה 

 ובעתיד, על ידי הכפלה של המפתחות בצפי ההשקעה וחלוקה במאה.   

 

 

 

 

 

                                                           
 מקור: נתוני הלמ"ס 33
 מקור: נתוני הלמ"ס 34
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 בתחום התשתיותאנושי הנדסי ניתוח הפער בהון 
 

 חישוב היצע ההון האנושי ההנדסי הקיים:

חישוב היצע כוח האדם ההנדסי בתחום התשתיות והבינוי דורש גיבוש אומדן של ההיצע הקיים בשוק, וניתוח 

של הזרם הידוע והצפוי של המצטרפים החדשים לכוח העבודה. ניתוח ההיצע הקיים מתבסס על נתונים של סיווג 

אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים נלקחו אודות משלחי היד הבאים:  הכוח  יסקר משלחי היד מתוך

(,  "מנהלים בתחום הבנייה" )קוד 3000( ,"הנדסאי וטכנאי הנדסה אזרחית" )קוד 0040"מהנדסים אזרחיים" )קוד 

מאחר ומדובר בסקרי כוח  (.0002( ו"מנהלים בכירים ומנהלים כלליים" )קוד 3003(, "מפקחי בנייה" )קוד 0303

-0203הניתוח מתבסס על נתונים ממוצעים של השנים  אדם בהם קיימת סבירות לטעויות דגימה סטטיסטיות,

ניתוח של הנתונים בסקרי כוח האדם של הלמ"ס, מראה כי קיימים בשוק  בשביל לאמוד את ההיצע הנוכחי. 0208

  35.אלף עובדים הנדסיים בתחום התשתיות והבינוי  שישהבסביבות שלושים ו

 

 קיים בתחום התשתיות והבינויההערכת היצע ההון האנושי ההנדסי  -3לוח 

 0203-0208ממוצע מתוך נתוני סקרי כוח אדם של הלמ"ס לשנים 

 

 משלח יד סיווג הלמ"ס
היצע מהנדסים 

 אזרחיים

היצע הנדסאים 

 אזרחיים
 סך כל

 04,738  04,738 אזרחייםמהנדסים  0040

 6,003 6,003  הנדסאים אזרחיים 3000

0303 
מנהלים בתחום 

 36הבניה 
3,482 0,372 6,832 

 4,322 0,032 0,032 37מפקחי בניה  3003

 3,722 742 0,362 38מנהלים כלליים  0002

    עובדים זרים 

 
סה"כ הון אנושי 

 הנדסי
03,488 02,483 33,367 

 

 

 

                                                           
 מקור: נתוני הלמ"ס, זרוע העבודה  35
אחוזים מכוח העבודה של משלח יד זה הם  %82-יעצות עם מרבית גורמי המקצוע בתעשייה, שעבור משלח יד זה הונח, לאחר התי 36

 מהכמות המוצגת בסקרי הלמ"ס 82%מהנדסים אזרחיים. הנתונים המפורטים מתבססים על הנחה זו וכוללים רק 
כוח העבודה של משלח יד זה הם אחוזים מ %82-עבור משלח יד זה הונח, לאחר התייעצות עם מרבית גורמי המקצוע בתעשייה, ש 37

בסיווג של הלמ"ס. הנתונים המפורטים  Fשל מהנדסים אזרחיים. עבור משלח יד זה הנתונים נלקחו רק עבור ענף הבנייה המסווג כענף 
 מהכמות המוצגת בסקרי הלמ"ס 82%מתבססים על הנחה זו וכוללים רק 

אחוזים מכוח העבודה של משלח יד זה הם  %32-י המקצוע בתעשייה, שעבור משלח יד זה הונח, לאחר התייעצות עם מרבית גורמ 38
בסיווג של הלמ"ס. הנתונים המפורטים  Fשל מהנדסים אזרחיים. עבור משלח יד זה הנתונים נלקחו רק עבור ענף הבנייה המסווג כענף 

 מהכמות המוצגת בסקרי הלמ"ס 82%מתבססים על הנחה זו וכוללים רק 
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 הצפוי של ההון האנושי ההנדסי בתחום התשתיות והבינוי:חישוב ההיצע 

 ,חישוב ההיצע העתידי של כוח האדם ההנדסי בתחום התשתיות והבינוי, התבסס על תחזית גידול ההיצע

המורכבת מצפי המצטרפים החדשים )מסיימי ההכשרות( בניכוי צפי הפורשים בכל שנה. מוסדות ההשכלה 

הם המקור המרכזי לזרם  ,וסדות ההכשרה של המה"ט )המכשירים הנדסאים(הגבוהה )המכשירים מהנדסים( ומ

המצטרפים החדשים לכוח העבודה ההנדסי בתחום. עקב כך, בחלק זה ננתח את הזרם של הסטודנטים ומקבלי 

בהם קיימת תכנית לימודים המכשירה מהנדסים והנדסאים  ,ההכשרה במוסדות הלימוד וההכשרה השונים

 אזרחיים. 

 

 צפי ההיצע למהנדסים אזרחיים:   

צפי המצטרפים לכוח העבודה ההנדסי בקרב המהנדסים האזרחיים, חושב בהתבסס על נתוני המל"ג אודות 

מסיימי תואר ראשון בהנדסה אזרחית בעשר השנים האחרונות. ניתן לראות כי בעשור האחרון חל גידול משמעותי 

ית בכלל  מוסדות הלימוד בישראל. מספר הסטודנטים לתואר במספר הסטודנטים לתואר ראשון בהנדסה אזרח

בשנת הלימודים  4333-לכ 0228-0223סטודנטים בשנת הלימודים  0300-בעשור האחרון, מכ %13 -ראשון גדל ב

חשוב לציין כי חלק ניכר מהגידול במספר הסטודנטים נבע מגידול משמעותי של כמות  39. 0208-0207

בעשור האחרון,  כאשר שיעור הגידול הכולל בניכוי  24ריאל, גידול של %הסטודנטים באוניברסיטת א

 תכניות להנדסה אזרחית. ניתן לקשור את מרבית הגידול לפתיחה והגדלה של 9%-אוניברסיטת אריאל עומד על כ

 במכללות, ולשדרוג במעמדה של אריאל על ידי הפיכתה לאוניברסיטה. 

 

 40תשע"ח -סה אזרחית, תשס"טסטודנטים לתואר ראשון בהנד -02לוח 

 

 

                                                           
 ון ותקצוב במועצה להשכלה גבוההמקור: הועדה לתכנ 39
 מקור: הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה 40

1,039 1,214 1,376 1,491 1,553 1,636 1,693 

3,179 3,515 3,504 
473 

633 
864 

1,150 
1,483 

1,962 2,210 
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1,096 1,029 

1512
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2240
2641

3036

3598
3903

4264
4611 4533
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אוניברסיטאות מכללות אקדמאיות
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מקבלי התארים בתכניות ההנדסה האזרחית משמשים כזרם המרכזי של המצטרפים החדשים לשוק העבודה בענף 

ניתן לראות כי ישנו גידול משמעותי במספר מקבלי  ,ההנדסה האזרחית. במקביל לגידול במספר הסטודנטים

בשנה במספר מקבלי התארים בהנדסה אזרחית,  04%התארים במוסדות הלימוד. בעשור האחרון חל גידול של 

  41. 0208-0207בשנת הלימודים  307-לכ 0223-0228בשנת הלימודים  043 -מכ

 

ית באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות, שנות מקבלי תארים במסלולים השונים של הנדסה אזרח -00לוח  

 תשע"ח -הלימודים תשס"ט

 

 

 

 

ארבע השנים הקרובות על מתחילי הלימודים עבור התבסס  ,חישוב אומדן המצטרפים לכוח העבודה ההנדסי

חישוב לההנחה ביחס . 00% -, בניכוי הנשר הממוצע בעשור האחרוןהאחרונותבמוסדות השונים בארבע השנים 

לא ידוע על ש לכךכי מספר המסיימים בשנה יישאר בממוצע זהה, בהתאם  היא ,המצטרפים בשנים שלאחר מכן

 פתיחה או הגדלה של תכניות לימוד חדשות.  

חישוב צפי הפורשים התבסס על נתוני גילאי המהנדסים מרשם המהנדסים במשרד הכלכלה. ניתן לראות כי בשנים 

מהנדסים האזרחיים צפוי לפרוש, כאשר הסיבה המרכזית לכך היא פרישתם של מהנדסים הקרובות שיעור ניכר מה

. כמות המצטרפים לכוח העבודה ההנדסי בתחום 32-שהגיעו בעלייה הגדולה מברית המועצות בתחילת שנות ה

                                                           
 מקור: הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה 41

171 180 177 209 255
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99
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306

354
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723

927
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מחושב על ידי ניכוי של מספר הפורשים ממספר מסיימי תכניות הלימוד בתחום ההנדסה  ,התשתיות והבינוי

צפוי גידול נטו של  0203האזרחית. בשנים הקרובות צפוי גידול נטו קטן מאד במהנדסים אזרחיים, כאשר בשנת 

 מהנדסים אזרחיים.  043צפוי גידול נטו של  0232מהנדסים אזרחיים בלבד ובשנת  03

 

 42צפי מצטרפים של מהנדסים אזרחיים לכוח העבודה ההנדסי בתחום התשתיות והבינוי  -00לוח 

 

0232 0203 0200 0207  

 43מסיימי הכשרות 703 877 843 843

 44פרישה 733 834 833 723

 גידול נטו -02 03 03 043

    

 

 צפי היצע הנדסאים אזרחיים:   

מסיימי ההכשרות בחמש השנים האחרונות בתכניות ההכשרה  ההיצע הצפוי של הנדסאים אזרחיים מבוסס על זרם

בשנה , יוצא מנקודת הנחה שמגמת  %3.7-צפי הגידול הממוצע בהכשרת הנדסאים העומד על כ 45 .של המה"ט

 היא ,הנחה נוספת בדבר צפי המצטרפים .46הגידול במספר הבוגרים של השנים האחרונות תימשך בקצב דומה 

במוסדות המה"ט עוסקים במקצועות הנדסיים, ולכן ההנחה  ההנדסה האזרחית מגמת מבוגרי 62%שבממוצע רק 

לאחר ניתוח נתוני המצטרפים וניכוי מהניתוח של נתוני  47 .היא שלא כל המסיימים רלוונטיים לחישוב ההיצע

 הפורשים בהתבסס על נתוני רשם ההנדסאים, ניתן לראות כי קצב המצטרפים לכוח העבודה ההנדסי בתחום

 התשתיות והבינוי מקרב ההנדסאים, הוא גבוה משמעותית מכמות המצטרפים של המהנדסים האזרחיים.  

 

 

                                                           
 מקור: הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה, רשם המהנדסים בזרוע העבודה 42
 מקור: הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה 43
 רשם המהנדסים במשרד העבודה והרווחה מקור: 44
 מבוסס על נתוני המה"ט ורשם ההנדסאים אודות המסיימים בחמש השנים האחרונות 45
 הנחה זו מבוססת על ראיונות עם גורמים במה"ט ומומחי תוכן נוספים בתחום הכשרת ההנדסאים 46
 %70מצביעים על כך כי  0203של המה"ט לשנת  . נתוני הסקר האחרון0207מקור: סקר בוגרים של המה"ט שהתפרסם ביולי  47

 אשר עוסקים בפועל בהנדסה אזרחית.    0207-מסיימים ב 3,002המשמעות היא שישנם  .מסיימים עובדים במקצועמה
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 48צפי מצטרפים של הנדסאים אזרחיים לכוח העבודה ההנדסי בתחום התשתיות והבינוי  -03לוח 

 

0232 0203 0200 0207  

  49מסיימי הכשרות 0,604 0,306 0,323 3,837

 50 פרישה 320 330 344 083

 מצטרפים נטו 0,300 0,374 51בכפוף ליחס מהנדסים 

 

 

 

 

 צפי הביקוש להון אנושי הנדסי בתחום התשתיות והבינוי: 

חישוב הביקוש להון אנושי הנדסי מתבסס על מפתח שנות מהנדס / הנדסאי נדרשות לביצוע השקעה של מאה 

הוא ניתוח שכר הטרחה עבור שנת עבודה של  מיליון שקלים בתשתיות ובבינוי. השלב הראשון בגיבוש המפתח

 מהנדס / הנדסאי. חישוב שכר הטרחה התבסס על המתודולוגיה שהוצגה במחקר של מוסד שמואל נאמן

, וכלל תיקוף להנחות ולמשקולות המוצגות במחקר )הסבר על ההנחות מוצג בפרק על ואוניברסיטת הטכניון

בהתאם להיקף השעות המושקעות על ידי ההון האנושי  ,הטרחההמתודולוגיה(. הניתוח התבסס על חישוב שכר 

ההנדסי ברמות שכר שונות המושפעות מפערים בשנות הניסיון.  ניתן לראות כי שכר הטרחה הממוצע לחודש 

לאחר הוספת עלויות מעסיק בהיקף  34,222 -, ועל כ ₪ 04,048 -במשק, בהתאם למודל המוצע, עומד על כ

 52. %42-משוער מהשכר של כ

 

 

 

 

 

                                                           
מהמסיימים  %70, מצביעים כי 0202מקור: נתוני רשם ההנדסאים, הלמ"ס, נתוני המה"ט. נתוני המה"ט המעודכנים נכון לשנת  48

הנדסאים אזרחיים  3,002. המשמעות היא שישנם 03כפי שמתואר בחישוב בלוח  62%עובדים בפועל במקצוע ההנדסה האזרחית, ולא 
   יעודכנו בהתאם. שעובדים בפועל במקצוע. הנתונים בדו"ח

מבוסס על נתוני המה"ט אודות המסיימים במוסדות ההכשרה בחמש השנים האחרונות, וניתוח שיעור גידול לשנים הבאות על בסיס  49
 ממוצע הגידול השנתי בשנים הנתונות

 ממוצע פרישה -מבוסס על נתוני רשם ההנדסאים במשרד הכלכלה 50
  ההנחה כיום היא שהיחס יישמר זהה -נתונים אודות הצטרפות הנדסאים לכוח העבודה ההנדסי יעודכנו 51
 מקור: ראיונות עם חברות תשתית פרטיות וממשלתיות, מחקר של מוסד שמואל נאמן 52
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 53שכר הטרחה עבור ההון האנושי ההנדסי בפרויקטי תשתיות ובינוי  -40לוח 

 שנות ניסיון 55משקולת  54שכר 

 מהנדס מתחיל 02% 9,556

 שנות ניסיון 3מהנדס עם  32% 16,231

 שנות ניסיון 02מהנדס עם  32% 28,738

 מהנדס ראשי 02% 40,543

 שכר טרחה משוקלל  04,048

34,222 ₪  
שכר טרחה משוקלל לאחר התחשבות בעלות מעביד 

 מהשכר 42%בהיקף של 

  

השלב הבא בגיבוש אומדן הביקוש הקיים והצפוי, הוא ביצוע הערכה כמותית שמטרתה לאמוד את שיעור 

התשלומים להון האנושי ההנדסי מתוך סך ההשקעה בפרויקט. בשלב זה גובשו שני מפתחות כוח אדם הנדסי 

תיות והשני לתחום הדיור( נדרש, שעל פיהם ניתן להעריך כמה שנות כוח אדם הנדסי נדרשים )אחד לתחום התש

. בהתבסס על ההסבר המוצג בחלק על המתודולוגיה להערכת ₪עבור הוצאה לפועל של השקעה של מאה מיליון 

רויקט תשתיות בפיתוח של פ ₪הביקוש להון אנושי הנדסי,  המודל מצא כי עבור הוצאה לפועל של מאה מיליון 

עבור פיתוח  ₪שנות כוח אדם הנדסי בממוצע, ואילו עבור הוצאה לפועל של מאה מיליון  34 -עולה הצורך בכ

    56 .שנות כוח אדם הנדסי בממוצע 08 -עולה הצורך בכ ,פרויקט בתחום הבינוי

הדיור. צפי ההשקעה השלב הבא בגיבוש האומדן הוא מיפוי וניתוח של ההשקעות הצפויות בענף התשתיות וענף 

בפיתוח של פרויקטי תשתיות התבסס על ניתוח תרחישי מקסימום ומינימום של אגף תקציבים במשרד האוצר 

עבור ענף הדיור, בהיעדר ניתוח מפורט עבור צפי ההשקעה, המודל  57 .בנק ישראלו הלמ"ס ונתוני השקעות של

על נתוני ההשקעה כיום בענף הבנייה מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בניכוי כנקודת בסיס התבסס 

, המבוסס על אחוז 0.03%, המודל הניח אחוז גידול שנתי של בסיס נקודה זונתוני ההשקעות בענף התשתיות. על 

  58. 0207-0200הגידול השנתי הממוצע במספר משקי הבית בישראל בין השנים 

 

                                                           
 סי בענף התשתיות"מבוסס על מודל מוסד שמואל נאמן והטכניון אשר פורסם במחקר: "אומדן הביקוש וההיצע של כוח אדם הנד 53
מקור: הלמ"ס וזרוע העבודה. הגידול בשכר מבוסס על תיקוף ההנחות המודל המוצג במחקר של מוסד שמואל נאמן. בנוסף, שכר  54

 , בהתאם להנחות מודל נאמן ובתיקוף עם גורמים בתעשייה. 42%הטרחה כולל בתוכו הוספה של עלות מעביד בקנה מידה של 
 של מוסד שמואל נאמן והטכניון, תיקוף ההנחות עם חברות תשתית פרטיות וממשלתיות מבוסס על המודל במחקר 55
הסבר על ההנחות לחישוב מוצג בחלק המציג את המתודולוגיה להערכת הביקוש להון אנושי הנדסי. הסברים נוספים על ההנחות  56

 למודל נמצאים בנספחים
 מצורפים בנספחים -יותישנם שני תרחישים נוספים לצפי השקעה בפרויקטי תשת 57
 מקור: הלמ"ס 58
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 59 ₪תרחיש מקסימום, מיליארדי  -0232צפי השקעות בבנייה ובתשתיות עד שנת  -30לוח 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60 ₪תרחיש מינימום, מיליארדי  -0232צפי השקעות בבנייה ובתשתיות עד שנת  -60לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 מקור: הלמ"ס, אגף תקציבים במשרד האוצר 59
 מקור: הלמ"ס, אגף תקציבים במשרד האוצר 60
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שאר ההשקעות בענף תשתיות תחבורה ואנרגיה
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שאר ההשקעות בענף תשתיות תחבורה ואנרגיה
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ועל המפתחות המעריכים את שנות  ,בהתבסס על הנתונים אודות ההשקעות הצפויות בתחום התשתיות והבינוי

, ניתן להעריך את הביקוש הקיים והצפוי ₪ההון האנושי הנדרש להוצאה לפועל של השקעה של מאה מיליון 

 להון אנושי הנדסי בתחום התשתיות והבינוי. 

  

 :כפי שמוסבר במתודולוגיה להערכת הביקוש הביקוש אומדןחישוב  מסכמת את הטבלה מטה

 

 תרחיש מקסימום תרחיש מינימום 

0203 40,370 40,377 

0203 47,334 30,280 

0232 34,233 37,763 

 

 

 

 ניתוח הפער בין ההיצע לביקוש: 

 

הנדסי בתחום התשתיות והבינוי.  ניתוח ההיצע והביקוש מאפשר להעריך את הפער הקיים והצפוי בהון אנושי

ניתוח האומדן לפער מבוצע על ידי השוואה בין היצע ההון האנושי ההנדסי הקיים והצפוי, לבין הביקוש הקיים 

  והצפוי להון אנושי הנדסי לביצוע פרויקטי תשתיות ובינוי.

 

בעלי מקצועות,  322,4 -ל 722,3ן נכון להיום, לפי הערכה שמרנית קיים פער בהון האנושי ההנדסי בסדר גודל של בי

בעלי מקצועות הנדסיים בתחום  222,8-ל 222,3הפער צפוי לגדול ולהגיע לסדרי גודל של בין  0203ואילו בשנת 

 . 03,222-ל 00,222הפער אף צפוי לגדול עוד יותר, ולהגיע לסדרי גודל של בין  0232הבינוי והתשתיות. לקראת שנת 

ידי והקצר, עקב הקושי לייבא מהנדסים זרים מחו"ל בכמויות יהינו קשיח בטווח המ היצע ההון האנושי ההנדסי

ועקב תהליך ההכשרה הארוך. כיוצא בכך, הפער בהון אנושי  , ריכוזיות תהליך ההכשרה ע"י המדינההנדרשות

ולהשית עלויות ניכרות על ב באופן משמעותי את תהליכי התכנון והביצוע של פרויקטי התשתיות, כהנדסי צפוי לע

של ההון האנושי  ניתן להעריך כי משמעות הפער , ובהינתן המתודולוגיה שתוארה קודם לכן,באופן גסהמשק. 

 ₪מיליארד  02-א חוסר יכולת להוציא לפועל השקעות בבינוי ובתשתיות בסדר גודל של כי, ה0203בשנת  ההנדסי

 קסימום. בתרחיש המ ₪מיליארד  32-בתרחיש המינימום ו
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 61תרחיש הפער הצפוי בהון אנושי הנדסי לפי תרחיש השקעה מקסימאלי, אלפים  -07לוח 

 

  62תרחיש הפער הצפוי בהון אנושי הנדסי לפי תרחיש השקעה מינימאלי, אלפים  -80לוח 

 

 

                                                           
 פירוט על אומדן הפער מוצג בנספחים 61
 פירוט על אומדן הפער מוצג בנספחים 62

37.7

42.8 43.242.4

51.1

57.8

2119 2125 2131

היצע ביקוש

37.7

42.8 43.2
41.6

48

54.1

2119 2125 2131

היצע ביקוש

575141 756,5 ,5278 

505,01 
85,46 15516 
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 בתשתיות:תרחישי השקעה נוספים של השקעה 

מניתוח הנתונים עולה כי קיימים שני תרחישי השקעה נוספים למוצג בפרק עבור ענף התשתיות. שני התרחישים 

מתבססים על מתודולוגיה, נתוני היצע ונתוני השקעה בבנייה זהים למוצג בפרק זה, ונבדלים מהתרחיש המוצג 

ייחס לנתונים של בנק ישראל עבור שנת . התרחיש הראשון מת0208ההשקעה בתשתיות בשנת  בבסיסאך ורק 

התרחיש השני מתייחס   63. 0208בתשתיות בשנת  ₪מיליארד  36.230, ויוצא מנקודת מוצא של השקעה של 0208

 ₪מיליארד  03.833,  ויוצא מנקודת הנחה של השקעה של 0232לנתונים של הלמ"ס ודו"ח מקינזי לתשתיות 

", ובאופן 0207, כפי שפורסם בלוח הלמ"ס "השקעה מקומית גולמית בתשתיות לשנת 0207שנת בבתשתיות 

 שצוינה בעבודה של חברת מקינזי.  0203-שתואם להשקעה ב

 

תרחישי השקעה סבירים עקב השלכות נתוני ההיצע, הביקוש והפערים בהון אנושי הנדסי לתשתיות,  -03לוח 

 64 הצעדים הפיסקליםמשבר הקורונה והצורך בהרחבת 

תרחיש השקעה   
 0208בשנת 

תרחיש גידול 
 0232שנת  0203שנת  0203שנת  0208שנת  בהשקעה

 43,190 42,838 37,695 35,977 - - היצע

נתוני בסיס של  ביקוש
 -אגף תקציבים

 מוצג בפרק

 54,095 47,994 41,571 40,640 מינימום

 57,765 51,081 42,377 40,640 מקסימום

נתוני בסיס של 
 בנק ישראל

 57,240 50,408 43,265 42,260 מינימום

 63,142 55,374 44,567 42,260 מקסימום

נתוני בסיס של 
 הלמ"ס / מקינזי

 55,685 49,171 42,344 41,373 מינימום

 62,865 55,211 44,678 42,452 מקסימום

נתוני בסיס של  פער
 -אגף תקציבים

 מוצג בפרק

 (10,905) (5,156) (3,876) (4,663) מינימום

 (14,575) (8,243) (4,681) (4,663) מקסימום

נתוני בסיס של 
 בנק ישראל

 (14,050) (7,570) (5,569) (6,282) מינימום

 (19,952) (12,536) (6,872) (6,282) מקסימום

נתוני בסיס של 
 הלמ"ס / מקינזי

 (12,496) (6,333) (4,648) (5,396) מינימום

 (19,675) (12,374) (6,983) (6,474) מקסימום

 

 

 

 

                                                           
 מקור: בנק ישראל 63
של חברת מקינזי. שני התרחישים הנוספים  0232מקור: בנק ישראל, הלמ"ס, אגף תקציבים במשרד האוצר, דו"ח תשתיות  64

  המוזכרים מקבלים יתר חשיבות בעקבות השלכות משבר הקורונה והצורך בהרחבת הצעדים הפיסקלים.
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 ם אזרחיים בהתמחויות נדרשות במשקפערים במהנדסי
 

הגידול בהשקעות בתחום התשתיות והצורך בהתמחויות ספציפיות בענפי המשק השונים, הגביר את הצורך 

הפרטי. התמחויות אלו כוללות, בין היתר  במהנדסים בעלי ידע וניסיון ייחודיים, הן בשירות המדינה והן במגזר

הנדסת תחבורה, הנדסת מנהור, הנדסת רכבות, הנדסת כבישים, הנדסת גז, מקצועות ההנדסה בתחליפי אנרגיה, 

אינפורמציה, מהנדסי בטיחות -אנרגיות מתחדשות, התפלת מים, הנדסת מים וביוב, הנדסת ביסוס וקרקע, גיאו

וד. ניתן לייחס מספר סיבות לפער במהנדסים בתחומים אלו. סיבה ראשונה באש, מהנדסי בטיחות בעבודה וע

סיבה   65 .טק-נובעת מפערי השכר בין מקצועות ההנדסה האזרחית למקצועות הנדסה אחרים, בדגש על ענף ההיי

נוספת היא שחלק מתחומי לימוד אלו אינם נתפשים כאטרקטיביים ללימוד ולתעסוקה בעתיד, ולכן סטודנטים 

ם פונים ללימוד מקצועות אלו. סיבה נוספת לפער נובעת מוואקום הכשרתי מתאים בארץ ובעולם, הן באקדמיה אינ

והן במוסדות ההכשרה ובפיתוח התמחויות ספציפיות בחברות התשתית. לבסוף, סיבה אפשרית נוספת הינה 

  .רחיים ללא התמחותבשל הצורך האדיר במשק במהנדסים אז ,תמריץ נמוך להתמקצע בהתמחויות ספציפיות

 

 :ומנהור פער בהתמחות בהנדסת תחבורה

מהנדסי תחבורה הינם מהנדסים אזרחיים המתמחים בנושאי תחבורה ותעבורה, כולל: תכנון תנועה, תחבורה, 

ותעבורה, הנדסת כבישים, בטיחות בדרכים, התנהגות וחיזוי, הסדרי תנועה, וגיאומטריית כבישים. מהנדסי 

בטכניון בלבד, או דרך לימודי תואר ראשון בהנדסת תחבורה בפקולטה  זה מוכשרים לתחוםתחבורה ישראלים 

בהתמחות הנדסת תחבורה. הלימודים הקיימים היום  אזרחית הלהנדסה אזרחית, או דרך לימודי תואר שני בהנדס

רי תנועה או בישראל נתפסים כהנדסיים מאוד, וחסרים בהיבטים של הסתכלות מערכתית, כגון תיעדוף בין צי

השלכות של צירי תנועה ברמה העירונית. בנוסף, ככל שתשתיות התחבורה נעשות סבוכות יותר, וישנה יותר 

תנועה משולבת )לדוגמא, כאשר אמצעי תחבורה שונים חוצים את אותו הצומת(, כך גדלה הדרישה למהנדסי 

נועה, אשר נמצאים היום גם כך בחסר של תחבורה המתמחים, בענפים מתוחמים כגון מהנדסי רמזורים ומהנדסי ת

מהנדסי מנהור הינם מהנדסים בעלי התמחות ספציפית בחפירות קווים לרכבות מהירות, בהובלה  קבלנים מורשים.

ובאחסון של תשתיות אנרגיה ובבניית תשתיות מיגון ומילוט. בשנים הקרובות ההשקעה בתשתיות מנהור במשק 

שר כיום מרבית ההון האנושי בתחום מבוסס על מומחים המגיעים מחו"ל. עומדת לגדול באופן משמעותי, כא

קיים מסלול אחד בישראל, באוניברסיטת בן גוריון, של הנדסה אזרחית בהתמחות במנהור, מסלול שאורכו תשעה 

הביקוש הצפוי מחייב הגדלה משמעותית של כיוצא בכך,  סמסטרים והוא בשיתוף חברות תשתית ממשלתיות.

  היקף כוח האדם המיומן בתחום בישראל. 

 

 

 

 

 

                                                           
 נקודה זו תורחב בהמשך הדו"ח 65
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 : בזרם חזק ובאלקטרוניקת הספקבחשמול, ת יופער בהתמחו

לצורך תכנון והקמת  עם התמחות בחשמול, זרם חזק ואלקטרוניקת הספק, מהווים הון אנושי נדרש מהנדסי חשמל

תשתית אחרים כגון  פרויקטיתשתיות בתחום האנרגיה, וכן לצורך תכנון והקמת המערכות הטכנולוגיות המלוות 

 בין היתר הצוות מצא פערים משמעותיים במהנדסי חשמל בהתמחויות אלו, הנובעיםרכבות כבדות. רכבות קלות ו

, טק-ההיי מקצועותבוהה, נטישה של העיסוק ומעבר למהיעדר תוכניות לימוד מובחנות במוסדות להשכלה ג

בהיקף ההשקעות  בביקוש עקב גידול וגידול משמעותי ,עקב תנאי שכר טובים יותר הבריאות והתקשורת

  .שהמדינה מתכננת להוציא בתחום

 

 פער בהתמחות בהנדסת מים: 

תיות מים למיניהן כמו בריכות מהנדס משאבי מים וסביבה הוא מהנדס בעל תואר בהנדסה אזרחית המתמחה בתש

ומאגרי מים, משאבות, סכרים, צינורות הובלת מים, נמלים, מתקני התפלת מים, ומתקני כיבוי אש. מהנדסי מים 

יכולים לרכוש את הכשרתם בתואר ראשון בהנדסת מים בפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון, או בתואר ראשון 

שתית של מהנדסים, אשר עיקר הביקוש עבורה הינו ונ ייחודיתלינה דיסציפבינרת. מדובר בהנדסת מים במכללת כ

בענף התשתית, ויתכן ומדובר באחד השיקולים ההופכים את התחום לפחות אטרקטיבי עבור מועמדים 

, ההדיסציפלינפוטנציאליים, שיעדיפו ללמוד תחומי הנדסה הפותחים מנעד אפשרויות תעסוקה רחב יותר. בתוך 

 במהנדסי מים המתמחים בניקוז, ביוב, וטיהור שפכים.עלה פער משמעותי 

 

 פער בהתמחות בהנדסת גז טבעי:

הנדסת גז טבעי הינה נגזרת של הנדסת אנרגיה, הנלמדת תחת לימודי הנדסת כימיה. עם זאת, בשל הצורך ברמה 

בשנים גבוהה של מומחיות בגז טבעי לאור השינויים האחרונים במשק האנרגיה הישראלי, הטכניון פתח 

האחרונות מסלול לימודים לתואר שני בהנדסת גז טבעי ונפט, המיועד לבוגרי תואר ראשון בהנדסה כימית, 

אזרחית, מכונות, או אווירונאוטיקה וחלל. עד כה, הרוב המוחלט של המהנדסים הפעילים בתחום בישראל הינם 

בנוסף, תשתיות הגז הטבעי בישראל  יועצים זמניים מחו"ל, מה שמוביל להיעדר שימור ידע במשק הישראלי.

צפויות לעבור פיתוח משמעותי בעשור הקרוב, שלא יאפשר הישענות על מומחים זרים לתפעול ותחזוקת התשתית 

 לאורך זמן.
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 פערים במקצועות נוספים בתחום התשתיות
 

הועדה לתכנון ותקצוב נתוני ההיצע של כוח האדם בתחום התשתיות העולים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

כמו גם עדויות רבות  במועצה להשכלה גבוהה וזרוע העבודה, ונתוני הביקוש להשקעות בתחום התשתיות,

,  מצביעים כי קיימים פערים, הן במצב הקיים והן בעתיד, מחברות התשתית הממשלתיות והפרטיותהעולות 

במשלחי יד רבים הדרושים לפיתוח התשתיות הפיזיות בישראל. כיוצא מכך,  פרק זה יסקור את הפערים שנמצאו 

במקצועות נדרשים נוספים )פרט להון אנושי הנדסי אשר נסקר בפרק הקודם( לפיתוח פרויקטי תשתיות. בדומה 

את הפערים בהון האנושי ההנדסי, הניתוח בפרק זה יתייחס הן לענף התשתיות והן לענף הבינוי,  לפרק אשר בחן

 מאחר ולא ניתן להפריד בין שני הענפים על בסיס הנתונים הקיימים. 

 

 כת הפער הכמותי במקצועות הנוספיםמתודולוגיה להער
 

על מהנדסים והנדסאים אזרחיים, עבור  בשונה מכוח האדם ההנדסי הנדרש לתחום התשתיות אשר מתבסס בעיקרו

, עולה ומפעילי מנופיםמקצועות נוספים הנדרשים לתחום התשתיות והבינוי כמו מנהלי עבודה, מפעילי צמ"ה 

עקב פער בנתונים על היצע המצטרפים והפורשים. ההבדל בנתוני ההיצע נובע  ,קושי בחישוב הפערים הכמותיים

אשר מפרסמים נתונים  ו אינן מפוקחות ע"י גופים כמו המל"ג או המה"טמכך שרבות מההכשרות במקצועות אל

את מספר המצטרפים השנתי העתידי.  בסבירות גבוהה, לא ניתן להעריך, ולכן עדכניים אודות כמויות המסיימים

בנוסף, קיים קושי בחישוב הביקוש למקצועות אלו ביחס לרמת ההשקעה בענפי הבינוי והתשתיות, מכיוון 

ות אלו לרוב מבוצעות ע"י קבלנים וקבלני משנה שאין התקשרות ישירה בינם ובין המדינה. נקודה נוספת שעבוד

נהגי משאיות  לדוגמה עבורשיש לקחת בחשבון היא שעבור חלק מהמקצועות קיים ביקוש גם בענפי משק אחרים, 

 וטכנאים.

של  0200-0208י סקרי כוח אדם לשנים עבור המקצועות המוצגים בפרק זה, ההיצע הקיים חושב על בסיס נתונ

עבור מועסקים בענף הבינוי לפי משלח יד. צפי המצטרפים נטו להיצע חושב  ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מתוך הנתונים  0200-0208בהתבסס על אחוזי הגידול השנתיים הממוצעים במקצועות הנבדקים עבור השנים 

על ראיונות עם גורמים בתעשייה ובמשרדי הממשלה, שאחוזי  העולים מזרוע העבודה, מתוך הנחה, המבוססת

הגידול בהיצע כוח האדם יישמרו בקירוב גם בעתיד. הביקוש הענפי חושב על בסיס כמות המועסקים בכל מקצוע 

יש לציין   67 .תחת ההנחה שהביקוש יגדל בשיעור זהה לגידול הצפוי בהשקעה בענף התשתיות והבנייה  66 ,כיום

כי חישוב הביקוש בשיטה זו יוצא מנקודת הנחה שבמצב הנוכחי אין פער בכוח האדם, ולכן ניתן להסיק שהפער 

הצפוי אף גדול יותר, משום שככל הנראה במציאות כן קיים כעת פער, לפחות בחלק מהמקצועות הרלוונטיים. 

ל פיהם את הפערים הצפויים בהיצע כוח האדם לבסוף, המודל ביצע השוואה בין נתוני הביקוש וההיצע וחישב ע

 בענפי הבנייה והתשתיות. 

 

                                                           
 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 0208-0200ם לשנים מקור: בהתבסס על נתונים מסקרי כוח אד 66
מקור: נתוני ההשקעות מבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני אגף תקציבים במשרד האוצר ונתוני בנק ישראל.  67

 הסבר לחישוב צפי ההשקעות בבנייה ובתשתיות ניתן בפרק על הפערים בהון אנושי הנדסי. 
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 68 ₪תרחיש מקסימום, מיליארדי  -0232צפי השקעות בבנייה ובתשתיות עד שנת  -20לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 69 ₪תרחיש מינימום, מיליארדי  -0232צפי השקעות בבנייה ובתשתיות עד שנת  -00לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 תקציבים במשרד האוצר מקור: הלמ"ס, אגף 68
 מקור: הלמ"ס, אגף תקציבים במשרד האוצר 69

117 125 136
151

22.4
32.8

37.6

44.6

2118 2121 2125 2131

שאר ההשקעות בענף תשתיות תחבורה ואנרגיה

117 125 136 151

22.4
24.5

28.6
34.0

2118 2121 2125 2131

שאר ההשקעות בענף תשתיות תחבורה ואנרגיה



32 
 

 מנהלי עבודה
 

 רקע ומאפייני הכשרה:

נדרש בשלב הביצוע של פרויקטי תשתיות ובינוי. מנהלי העבודה אחראיים על  הון אנושי הינםמנהלי עבודה 

ביצועי העובדים ועל תחום הבטיחות באתרי הבנייה, כאשר לפי חוק בכל אתר עבודה מחויב להימצא מנהל עבודה 

 מוסמך. מנהל העבודה אחראי בשטח על שלב ההקמה והביצוע של הפרויקט, כאשר העמידה בלוחות הזמנים של

הפרויקט וניהול המשאבים בשטח נופלים תחת אחריותו. למנהלי עבודה שני מסלולי הכשרה: עבור הנדסאים, 

מהנדסים או טכנאים אזרחיים ישנה הסמכה קצרה שמתבצעת בפיקוח הממונה על הבטיחות בעבודה בזרוע 

רשת הסמכה רשמית וארוכה העבודה, בעוד עבור עובדים בעלי ניסיון בעבודות בנייה אך ללא השכלה מקדימה, נד

 יותר בקורס מנהלי עבודה תחת מוסדות המה"ט ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.   

 

 הפער הקיים והצפוי בין הביקוש להיצע: 

, מצביעים על כך שקיימים פערים, הן ונתוני זרוע העבודה הנתונים העולים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ל מנהלי עבודה בתחום התשתיות והבינוי. מתוך ראיונות עם חברות ביצוע וניהול במשק, בהווה והן בעתיד, ש

נראה כי הפער קיים הן אצל חברות הביצוע והניהול, והן אצל קבלני המשנה הבונים את הפרויקטים בפועל. מנהל 

המוסמכים בשנה,  עבודה הוא מקצוע מפוקח על ידי המדינה, ולפיכך קיימים עבורו נתונים מהימנים על מספר

   70 .ונתונים אודות התפלגות הגילאים שמהם ניתן לגזור את צפי הפרישה הממוצע

 03,232 -,  מכ0207-ל 0203השכר הממוצע של מנהלי עבודה במשק בתחום התשתיות והבנייה עלה בין השנים 

בממוצע בשנה. מנתוני סקרי  %0.3 -עלייה של כ 71, 0207בממוצע בשנת  ₪ 04,066 -לכ 0203בממוצע בשנת  ₪

מנהלי עבודה. בהתבסס  8,822-היצע מנהלי העבודה במשק עמד על כ 0208,  עולה כי בשנת הלמ"סכוח אדם של 

על נתוני ההשקעות הצפויות מאגף תקציבים במשרד האוצר והלמ"ס, עולה כי צפי הביקוש למנהלי עבודה בשנת 

, בהתבסס על נתוני המצטרפים 0203הצפי להיצע מנהלי עבודה בשנת  72. 00,322-722,00צפוי להיות בין  0203

 02,722 -העבודה, הוא שהיצע מנהלי העבודה יגדל בשיעור נמוך ויעמוד על כ מזרועונתוני הפורשים שהתקבלו 

דה בתחום מנהלי עבו 0,622 -0,222צפוי פער של בין  0203כיוצא מכך, עד שנת  73. 0203מנהלי עבודה בשנת 

זאת כאמור , בהתאם לתרחישי ההשקעה בתשתיות שהוצגו בפרק על ההון האנושי ההנדסי. התשתיות והבינוי

 בהנחה שבמצב כיום אין פער במנהלי עבודה במשק.

 

 

 

 

                                                           
 מקור: זרוע העבודה 70
 מקור: זרוע העבודה 71
 (0208-0203השנים האחרונות ) 4-היחס הממוצע בין השקעות למועסקים ב -מקור: הלמ"ס, אגף תקציבים 72
מונה על הבטיחות בזרוע העבודה. הערכה היא מקור: נתוני המצטרפים ממוסדות הלימוד של המה"ט, נתוני הפורשים מהמ 73

 מנהלי עבודה בשנה.   022-כ 0203מנהלי עבודה חדשים בשנה וצפויים לפרוש עד שנת  432-כ 0203שצפויים להצטרף עד שנת 
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 74 0203הפער הצפוי במנהלי עבודה לתחום התשתיות בשנת  -00לוח 

 0203צפי פער  020376צפי היצע  75 0203צפי ביקוש   0208היצע  מקצוע

 0,222-0,622 02,722 00,722-00,322  8,822 מנהלי עבודה בבנייה

 

 

מראיונות עולה כי מסלולי ההכשרה המקצועיים לקבלת רישיון מנהל עבודה בישראל, אינם מספקים הכשרה 

האחרונות, והתמחות ברמה מספקת עבור ענפי התשתיות והבנייה. בשני המסלולים תנאי הסף לקבלה ירדו בשנים 

 לביקוש להתמחויות השונות בשוק.  תאים את עצמםה תכני הלימודים וההכשרה המקצועית אינםו

 

 מפעילי מנופים
 

מפעילי מנופים הינם מפעילי עגורן צריח או עגורן נייד המשמשים להנפת ציוד כבד לגובה רב. מפעילי מנופים 

נדרשים בשלב הביצוע וההקמה, הן עבור פרויקטי תשתיות והן עבור פרויקטי בינוי אחרים. מפעילי מנופים 

שעות. הקורסים  036צריח האורך  שעות, או קורס עגורן 074נדרשים להיות בוגרי קורס עגורן נייד האורך 

מתקיימים במכללות בפיקוח אגף הכשרות מעשיות של זרוע העבודה, כגון: עתיד, כרמל בטיחות ומכללת הנדסה 

שעות שלאחריה ניתנת למפעיל תעודת בוגר מטעם  302בגובה. בסיום שני הקורסים נדרשת הכשרה מעשית של 

וף נדרש לגשת לרשם הציוד ההנדסי במשרד התחבורה לשם זרוע העבודה. לאחר קבלת התעודה מפעיל המנ

 קבלת תעודת הסמכה מתאימה. 

מניתוח הנתונים ומראיונות של חברי הצוות, עולה כי תהליך ההכשרה והרישוי של מפעילי העגורנים בישראל 

בין גף  הינו תהליך מסורבל, המורכב ממספר גורמים המקשים על ביצוע ההליך. האחריות על התהליך מתחלקת

צמ"ה במשרד התחבורה המנפיק את התעודה, אגף הכשרות מקצועיות בזרוע העבודה המבצע את הבחינות 

הרגולציה תהליכי ואגף הבטיחות בעבודה בזרוע העבודה הבודק את המסמכים של מבקש התעודה.  ,לתעודה

עים באטרקטיביות של בענף ופוג של עובדים חדשים על השתלבות יםבתהליך, מקש המורכביםוהבירוקרטיה 

כמו כן, עולה כי ההכשרה המעשית הארוכה הנדרשת יוצרת צוואר בקבוק בתהליך ההכשרה, עקב  המקצוע.

 המתנה ארוכה לרישום לסטאג' ועיכובים בתהליכי הרישום ובתהליכי בדיקת הבחינות המקצועיות.     

בממוצע בשנת  ₪ 00,332 -ופים עלה מכמנתוני זרוע העבודה עולה כי, השכר הממוצע במשק עבור מפעילי מנ

י לפי ראיונות עם גורמים אם כ  77 ,בממוצע בשנה %3.3 -, עלייה של כ0207בשנת בממוצע  ₪ 04,302 -, לכ0203

                                                           
 מקור: הלמ"ס, זרוע העבודה, אגף תקציבים במשרד האוצר 74
הביקוש הענפי חושב על בסיס כמות המועסקים בכל מקצוע כיום, תחת ההנחה שהביקוש יגדל בשיעור זהה לגידול הצפוי בהשקעה  75

בענף התשתיות )כפי שחושב בפרק על ההון האנושי ההנדסי(. יש לציין כי חישוב הביקוש בשיטה זו יוצא מנקודת הנחה שבמצב 
 הנוכחי אין פער בכוח האדם.

 צפי הפורשים מצפי המצטרפים לקורסי ההכשרה. הנתונים מבוססים על נתוני זרוע העבודהניכוי   76
 בשכר הממוצע במשק באותן השנים.  %0.0מקור: זרוע העבודה. עליה גבוהה באופן משמעותי מעליה של  77



34 
 

בממוצע בקירוב. השכר  ₪ 03,222 -פרטיות, עולה כי השכר הממוצע אף גבוה יותר ועומד על כבחברות בנייה 

במשק, בפרט עבור משלח יד בו לא נחוצה השכלה או הכשרה מקצועית  הממוצע הגבוה ביחס לשכר הממוצע

, תנאי ההעסקה עדיין אינם נתפסים יחסי באופן ארוכה, מעיד על ביקוש גבוה למשלח יד זה. על אף השכר הגבוה

 כי קיים ביקושעובדה ה . נתון זה מחזק אתכאטרקטיביים, לאור אופי העבודה היחידני והצורך בעבודה בגובה רב

 בשוק.     גבוה למפעילי מנופים

 הפער הצפוי בין הביקוש וההיצע:

. בהתבסס על נתוני אגף תקציבים והלמ"ס 78מפעילי מנופים בתחום הבנייה והתשתיות  4,622היו  0208בשנת 

 0203אודות ההשקעות הצפויות בבנייה ובתשתיות בשנים הקרובות, עולה כי צפי הביקוש למפעילי מנופים בשנת 

 הפחתה של צפי המצטרפים נטו מהערכת הביקוש על פי המודל 79 .מפעילים 6,222-3,722להיות בין   צפוי

מפעילי מנופים  822-0,022של בין  צפוי פער 0203, מביאה לתוצאה כי בשנת המתואר בחלק על המתודולוגיה

 י. , בהתאם לתרחישי ההשקעה בתשתיות שהוצגו בפרק על ההון האנושי ההנדסלענף התשתיות

 

 80 0207-0203שכר ממוצע של מנהלי עבודה ומפעילי מנופים לשנים  -30לוח 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                           
 מקור: הלמ"ס 78
בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תחת  0208צפי הביקוש מחושב על בסיס כמות המועסקים בכל מקצוע נכון לשנת   79

 ההנחה שהביקוש יגדל בשיעור זהה לגידול הצפוי בהשקעה בענף הבינוי והתשתיות 
 מקור: זרוע העבודה 80

13,050
12,550

14,266 14,310

מנהלי עבודה מפעילי מנופים

2113שכר ממוצע בשנת  2117שכר ממוצע בשנת 
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 מפעילי ציוד מכני הנדסי
 

מפעילי ציוד מכני הנדסי הם בעלי המקצוע אשר מפעילים את המכונות ההנדסיות הנדרשות לשינוע משאות 

כבדים ממקום למקום, ולביצוע עבודות עפר, הן בענף התשתיות והן בענף הבנייה. מפעילי הצמ"ה מוגדרים על 

יקט. מרבית מפעילי הצמ"ה ידי הלמ"ס כמפעילי מחפרים ודחפורים, ונדרשים בשלב ההקמה והביצוע של הפרו

הקיימים במשק עברו את הכשרתם במסגרת שירותם הצבאי, והגיעו לשוק עם ניסיון מצטבר ממערכת הביטחון. 

עם זאת, מספר מפעילי הצמ"ה המוכשרים בידי צה"ל צפוי לפחות בעתיד, ככל שתמשיך המגמה להפרטת ביצוע 

שעות במכללות  022-ת לעבור קורס הכשרה של כעבודות העפר שאינן מבצעיות. כמו כן, קיימת אפשרו

 הטכנולוגיות כגון עתיד ורופין, או בבתי ספר ייעודיים כגון כרמל בטיחות וחברת הנדסה בגובה. 

 פער בין ביקוש להיצע: 

עולה כי כיום ישנו פער, הצפוי אף  81 ,בהתבסס על ראיונות עם חברות תשתית פרטיות בתחום הבנייה והתשתיות

כמות מפעילי הציוד המכני וההנדסי במשק. מערך ההכשרות של מפעילי הצמ"ה התבסס ברובו בשנים לגדול, ב

האחרונות על מעבר של מפעילים שעברו הכשרה בצה"ל אל חברות בנייה ותשתיות פרטיות. כיום, עם הגידול 

דות ההכשרה בהיקף ההשקעות בענפי הבנייה והתשתיות, נראה כי היקף ההכשרות המבוצעות בצה"ל ובמוס

הפרטיים הקיימים המפוקחים על ידי זרוע העבודה, אינו נותן מענה לגידול בביקוש למפעילי צמ"ה. תנאי העסקה 

 הקשים והשכר הממוצע הנמוך, פוגעים באטרקטיביות של המקצוע. 

 -לכ 0203בשנת  ₪ 3,622-מתוך נתוני זרוע העבודה עולה כי, השכר הממוצע במשק של מפעילי צמ"ה עלה מכ

מפעילי צמ"ה בתחום הבנייה והתשתיות  6,822היו  0208עולה כי בשנת  הלמ"סמנתוני  82. 0206בשנת  ₪ 02,032
רד האוצר ונתוני הלמ"ס, עולה . בהתאם להערכה המבוססת על נתוני ההשקעות הצפויות מאגף תקציבים במש 83

מפעילים. הפחתה של צפי המצטרפים נטו  7,322-7,722צפוי להיות בין  0203כי הביקוש למפעילי צמ"ה בשנת 
מפעילי  322-322תוספת ביקוש של בין  צפויה 0203מהערכת הביקוש על פי המודל, מביאה לתוצאה כי בשנת  84

     צמ"ה לשוק הבנייה והתשתיות.     

 

 הגי משאיותנ
 

נהגי משאיות הוא מקצוע נדרש בשלב הביצוע וההקמה של פרויקטי תשתיות ובנייה, כאשר עיקר עבודתם היא 

הובלה והעברה של מטענים ומשאות אל אתרי הבנייה. נהגי המשאיות מקבלים רישיון והסמכה נדרשת ממשרד 

  התחבורה, הכוללת את הזכות להסיע משאות במשקלים שונים בהתאם לרישיון הניתן.

בהתייחס לראיונות שבוצעו עם חברות ביצוע בתחום הבנייה והתשתיות במגזר הפרטי, ובהתבסס על נתונים 

שהתקבלו מהתאחדות בוני הארץ, עולה כי ישנם פערים במצב הקיים ופערים עתידיים צפויים בכמות נהגי 

לנהגי משאיות ומשאיות המשאיות בענפי הבנייה והתשתיות. לפי נתוני זרוע העבודה, השכר הממוצע במשק 

מתוך נתוני סקרי כוח   86. 0206בממוצע בשנת  ₪ 02,732 -לכ 0203בממוצע בשנת  ₪ 3,032 -עלה מכ  85כבדות 

                                                           
 למקור: אפשטיין הנדסה, שפיר הנדסה, סולל בונה, אלקטרה, ד 81
 מקור: זרוע העבודה 82
 מפעילי מחפרים ודחפורים – 8340מתוך סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בעלי משלח יד  83
 החישוב התבצע בהתאם למתודולוגיה המוצגת בתחילת הפרק. 84
 8330סמל משלח יד בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  85
 מקור: זרוע העבודה 86
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נהגי משאיות בענף הבנייה  0,422ישנם  0208אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נמצא כי נכון לשנת 

 0,822-0,722ניתן להצביע על צפי לביקוש של בין  87 ,תוהתשתיות. בהתבסס על נתוני ההשקעות בבנייה ובתשתיו

חישוב היצע המצטרפים נטו ואומדן הביקוש להשקעה בתשתיות ובנייה לשנת  88. 0203נהגי משאיות בשנת 

 .0203נהגי משאיות בשנת  322-622, מצביע על פער צפוי של בין 0203

רמים שהעלו את הביקוש לנהגי משאיות בשנים ראיונות עם חברות ביצוע פרטיות בתחום, הצביעו על מספר גו

בקירוב  03%טון. משמעות ההגבלה היא עלייה של  7-טון ל 8-( הגבלת המשקל המותר למשא ירד מ0האחרונות: 

( סגירת מחצבות והחמרה 0של הביקוש לנהגי משאיות בשוק, ביקוש שגם במצב הקיים לא תאם למגבלות ההיצע 

( הסבה של 3 ל במרחקים ומשכי הנהיגה הנדרשים.בצורך בנהגים, בשל הגידו בעומסי התנועה הובילו לגידול

נהגי משאיות לנהגי אוטובוסים, בתור מקצוע מסובסד על ידי המדינה.  גורמים אלו אף צפויים להמשיך ולהעלות 

ים את מספר נהגי המשאיות  לסך השקעה, ולפיכך להגדיל את הביקוש עוד יותר. כמו כן, מאחר ואלו אירוע

 שהתרחשו רק בשנים האחרונות, זו יכולה להוות סיבה לכך שלא רואים תיקון בשכר ביחס לפערים בהיצע. 

 חשמלאים
 

פיתוח של פרויקטי תשתיות לאומיים מתחיל בשלב הייזום הראשוני ומסתיים לאחר הקמתו בשלב התפעול 

מגוון בעלי מקצועות. אחד מבעלי והאחזקה. עבור תפעול ואחזקה של פרויקט התשתית הפיזי, עולה הצורך ב

המקצועות הנדרשים הם חשמלאים, האמונים ביחד עם מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה, על התפעול והאחזקה של 

תשתיות החשמל בפרויקטים. ישנן רמות שונות לרישיון של חשמלאים, כאשר כל אחת מהן דורשת השכלה / 

ה )עוזר חשמלאי( נדרש להיות בוגר קורס של אגף הכשרה ניסיון מקצועי אחרים.  לקבלת רישיון בדרגה נמוכ

מקצועית או בוגר מגמת חשמל בבי"ס תיכוני/תעשייתי. רמות הרישיון השונות הן:  עוזר, מעשי, מוסמך, ראשי, 

 .0/0/3חשמלאי טכנאי/הנדסאי/מהנדס, חשמלאי בודק סוג 

בממוצע בשנת  ₪ 3,332 -בהתאם לנתוני זרוע העבודה, השכר הממוצע במשק לחשמלאים מוסמכים עלה מכ

ראיונות עם חברות תשתית ובנייה פרטיות וניתוח הנתונים על פי  89. 0206בממוצע בשנת  ₪ 00,622 -לכ 0203

ישנם  0208בכמות החשמלאים המוסמכים בישראל. נכון לשנת  צפוי המתודולוגיה המתוארת, מעלה כי ישנו פער

בהתבסס על נתוני ההשקעות בבנייה ובתשתיות, ניתן להצביע על צפי , ו 90חשמלאים מוסמכים  6,222בסביבות 

חישוב היצע המצטרפים נטו ואומדן הביקוש  91. 0203חשמלאים מוסמכים בשנת  7,422-7,022לביקוש של בין 

חשמלאים מוסמכים בשנת  0,022-0,422, מצביע על פער צפוי של בין 0203ובנייה לשנת להשקעה בתשתיות 

0203  . 

 

 

 

                                                           
 קיים והצפוי מצורף בפרק על הפערים בהון אנושי הנדסי לתחום הבנייה והתשתיותפירוט על היקף ההשקעות ה 87
 בתחילת הפרק מפורט הסבר על המתודולוגיה 88
 מקור: זרוע העבודה 89
. ההתייחסות היא לחשמלאים מוסמכים שעובדים בפועל. בהתאם לאגף לאסדרת עיסוקים בזרוע העבודה, נכון לשנת מקור: הלמ"ס 90

 חשמלאים בעלי רישיון מסוג "ראשי".  03,200-חשמלאים מוסמכים פעילים, ו 04,273ישנם  0202
 מקור: הלמ"ס, אגף תקציבים במשרד האוצר 91
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בנהגי משאיות, מפעילי מחפרים ודחפורים ומפעילי מנופים  0203פערים כמותיים צפויים בשנת  -40לוח 

 92ומשאיות הרמה 

 0203-תוספת ביקוש בצפי   0203צפי ביקוש   0203צפי היצע  מקצוע

שעובדים  חשמלאים מוסמכים

 בפועל
6,222 7,022-7,422 0,022-0,422 

 0,022-0,722 8,000-8,500 6,822 מפעילי מחפרים ודחפורים

מפעילי צמ"ה אחרים 

 )מנופאים, משאיות הרמה(
4,622 5,400-5,700 822-0,022 

 322-622 0,322-3,222 0,422 נהגי משאיות

 

 

 93 0206-0203 נהגי משאיות וחמשלאים, ,צמ"המפעילי שכר ממוצע של  -30לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                           
 מקור: הלמ"ס, זרוע העבודה, אגף תקציבים במשרד האוצר 92
 מקור: זרוע העבודה 93

9,600
9,150 9,350

10,250
10,750

11,600

ה"מפעילי צמ נהגי משאיות חשמלאים

2113שכר ממוצע בשנת  2116שכר ממוצע בשנת 
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 מודדים
 

כל חברה העוסקת בתחום פיתוח התשתיות והבנייה, נדרשת לבצע מיפוי ומדידה ע"י מודדים מוסמכים של השטח 

בו תתבצע הבנייה, טרם תחילת ביצוע העבודות בשטח. מודדים מוסמכים נחוצים לתמיכה בצרכי התכנון, 

ניהול המקרקעין ומיפוי של פרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות. הסמכה של מודדים מבוצעת על ידי הביצוע, 

המרכז למיפוי ישראל, אשר מסמיך מידי שנה עשרות מודדים לתחומי הבנייה והתשתיות. מודדים מוסמכים הם 

סלול של ארבע שנים מ (0לרוב מהנדסים אזרחיים שביצעו התמחות באחד משלושת המסלולים במוסד הטכניון: 

(  מסלול הסבה 3אינפורמציה, -( מסלול של שלוש שנים של מיפוי וגיאו0אינפורמציה, -של הנדסת מיפוי וגיאו

של שתי שנות לימוד למודד מוסמך. ישנם מודדים שסיימו לימודי תעודה באחד מבתי הספר המקצועיים בפיקוח 

רתיים. בוגרי כל מסלולי הלימודים נדרשים לעבור המה"ט השייך למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החב

בחינות נוספות של המרכז למיפוי ישראל, ולעבור בהצלחה תקופת ניסיון בת שנתיים תחת מודד מאמן, לפני שהם 

 מוסמכים על ידי המרכז למיפוי ישראל.

, מעידים כי קיימים ראיונות שבוצעו עם המרכז למיפוי ישראל וחברות תכנון וביצוע בתחום הבנייה והתשתיות

פערים כמותיים משמעותיים בהיצע המודדים הקיים והצפוי בישראל. הגידול הצפוי בהשקעות בתחום הבנייה 

, GISוהתשתיות, השטח הגיאוגרפי והצפיפות המאפיינים את ישראל והיעדר מאגר תשתיות קיים ועדכני של 

 מחזקים את הטענה כי הפער צפוי לגדול. 

 

 טכנאי גז טבעי
 

וחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל, עולה כי ישנו  94גז פרטיות ת חברות חלוק משרד האנרגיה, מתוך ראיונות עם

פער כמותי ואיכותני של טכנאי גז טבעי בישראל. מבחינה כמותית, עולה כי כמות טכנאי הגז הטבעי בישראל 

אינה נותנת מענה לדרישות הביקוש הגוברות בעקבות מדיניות הממשלה בתחום האנרגיה המתחדשת. מבחינה 

רמת מקצועיות והתמחות נדרשת עבור ביצוע הפרויקטים בתחום הגז הטבעי מקצועית, עולה כי לא קיימת 

ויפתחו קורסי הכשרה  95 ,בישראל. מצב זה צפוי אף להחריף עד אשר יתוקנו תקנות עבור טכנאי גז טבעי בישראל

ייעודיים לתחום. לאור זאת, נוצר בענף פער מבחינת הכשרות וידע מקצועי, היעדר אחידות בדרישות 

 ועבור נתג"ז.  ריונים הנדרשים עבור ההסמכה ופערי ביקוש כמותיים עבור חברות התשתית הפרטיותובקריט

 

 

 

 

 

                                                           
 מרימון, נגב גז טבעי, סופר אנ.ג'י 94
 אנרגיה ורשות הגזהתהליך נמצא כעת בעיצומו בהובלת משרד ה 95
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 השפעת ענף הדיור על ההון האנושי הנדרש בתחום התשתיות
 

 גדולהיקף ההשקעות הממשלתיות והפרטיות בענף הבנייה לדיור נמצא בצמיחה בשנים האחרונות, ואף צפוי ל

הון . השקעה בבנייה דורשת 96בהתבסס על נתוני גידול האוכלוסייה הצפויים ועל התכניות הממשלתיות לדיור 

מיומן ולא מיומן, והגידול הצפוי בהיקף ההשקעה מצריך הגדלה של היקפי ההון האנושי בענף. הנתונים  אנושי

ארץ, מצביעים ההתאחדות בוני פרטיות וחברות בנייה זרוע העבודה, העולים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 97 .הנדרשים לתכנון וביצוע של פרויקטים בתחום הבנייה ההון האנושיכי כבר במצב הקיים ישנם פערים בהיקפי 

, צפויים לגדול בעשור הקרוב בהינתן האומדנים בפרק על הפערים בהון אנושי הנדסיאלו, שנותחו  הון אנושיפערי 

 ובהינתן הגידול הצפוי בהיקף ההשקעות בענף הבנייה.    98 ,לגידול במספר משקי הבית

 

  99 ₪, מיליארדי 0232צפי השקעות בבנייה ובתשתיות עד שנת  -60לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עולה כי חלק ניכר מכוח  100 ,בהתבסס על ראיונות עם חברות תכנון וביצוע בתחום הבנייה והתשתיות במשק

האדם הנדרש לענף הבנייה והדיור, הינו תחליפי לכוח האדם הנדרש לפיתוח של פרויקטי תשתיות פיזיים בתחום 

התחבורה, האנרגיה והמים. תחליפיות זו מאפיינת מקצועות הדורשים הכשרה ארוכה ומיומנות גבוהה, כדוגמת 

ד, ומקצועות שאינם דורשים מיומנות גבוהה והכשרה ארוכה, ומנהלי פרויקטים מצד אח ביצועמהנדסי תכנון ו

 כדוגמת נהגי משאיות ועובדים במקצועות רטובים מצד שני.

                                                           
 , נתוני הלמ"ס. 0242-0207מקור: תכנית אסטרטגית לדיור לשנים  96
 0207-0206מקור: עיבוד של התאחדות בוני הארץ לנתוני הלמ"ס, נתוני זרוע העבודה לשנים  97
 מקור: הלמ"ס 98
 מקור: הלמ"ס, אגף תקציבים במשרד האוצר, בנק ישראל 99

 מפורט בנספחים רשימת הראיונות 100

117 125 136
151

22.4
32.8

37.6

44.6

2118 2121 2125 2131

שאר ההשקעות בענף תשתיות תחבורה ואנרגיה
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מצא כי  101 ,ניתוח כמותי של היצע העובדים הקיים והצפוי במקצועות הנדרשים בתחום הבנייה והתשתיות

אפשרים הבחנה בין בעלי המקצועות המ מהימניםהתחליפיות הגבוהה בהתמחות ובהכשרה והיעדר מאגרי מידע 

בשני הענפים, אינם מאפשרים סיווג ופילוח של נתוני ההיצע בין מרבית בעלי המקצועות בענף התשתיות לבין 

בעלי המקצועות בענף הדיור. היעדר היכולת להפריד בין היצע כוח האדם הנדרש בשני הענפים, מחייב התייחסות 

 102 .חדיובניתוח הפערים עבור שני הענפים י

 

 

 103תוספת יחידות דיור )גמר בנייה(, לפי שנים, אלפי יח"ד  -70לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, נתוני הועדה לתכנון 0206-0203, נתוני זרוע העבודה לשנים  0208-0200מקור: עיבוד של נתוני הלמ"ס מסקרי כוח אדם לשנים  101

 ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה, נתונים מהמה"ט
אמן: " היעדר הבחנה בפערי כוח האדם בין ענף הבנייה לענף פיתוח התשתיות מבוססת על הנחות המחקר של מוסד שמואל נ 102

, על ראיונות עם חברות תכנון וביצוע בענף הבנייה ובענף 0223דצמבר  -אומדן הביקוש וההיצע של כוח אדם הנדסי בענף התשתיות"
 התשתיות ועל מאגרי המידע הקיימים של הלמ"ס, זרוע העבודה, המועצה להשכלה גבוהה והמה"ט

 מקור: הלמ"ס והמועצה הלאומית לכלכלה 103

33  34  
37  

42  
45  44  

46 47

52  
55  

61  
65  

67  
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 השפעת ענף ההיי טק על ההון האנושי הנדרש בתחום התשתיות
 

ענף ההיי טק מוביל בשנים האחרונות את צמיחתה של הכלכלה הישראלית, תהליך שצפוי להמשיך גם בשנים 

קטנה ונטולת משאבי טבע משמעותיים, ולאור ההשקעות הקרובות, וזאת לאור העובדה שישראל הינה מדינה 

טכנולוגיים -ונייםהשילוב של הון אנושי איכותי, צרכים ביטח הרבות של הממשלה והמגזר הפרטי בתחום.

הצמיחו וביססו את תעשיות עתירות הידע כענף המוביל במשק  ,והשקעות ממשלתיות נרחבות במחקר ופיתוח

 הישראלי. 

בהתבסס על מחקרים ועל המלצות הצוות הבין משרדי בראשות המועצה הלאומית לכלכלה בנושא "המחסור 

 באופן משמעותי בשנים האחרונות הגדילה שלת ישראלממניתן לראות כי בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית", 

טק. ההשקעה הממשלתית הגדולה במחקר ופיתוח של ענפי  -עבור תעשיות ההיי הון אנושיאת ההשקעה בפיתוח 

טק, הגידול בהשקעות של מוסדות ההשכלה הגבוהה בתכניות הלימוד בתחום והגידול בביקוש לעובדים  -ההיי

ידע הפרטיות, הציבוריות והביטחוניות, הביאו בעשור האחרון לעלייה בכמות מיומנים בתעשיות עתירות ה

 לתחום. ובאיכות של ההון האנושי הנדרש 

 למקבלי תואר ראשון ביחסמקבלי תואר ראשון בהנדסה אזרחית / בניין במוסדות להשכלה גבוהה,  -80לוח 

 104טק -בתחום ההיי

 

 

 

 

                                                           
טק כולל את המקצועות הבאים: הנדסת -תכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה. פרופיל ההנדסה בתחום ההיימקור: הועדה ל 104

-מדעי המחשב, הנדסת מערכות תקשורת הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרו-חשמל, הנדסת מחשבים-חשמל, הנדסת מחשבים
 אופטיקה

1592

391

2437

927

-מקבלי תואר ראשון בהנדסה בתחום ההיי
טק

מקבלי תואר ראשון בהנדסה בהנדסה  
בניין/ אזרחית 

2112שנת  2118שנת 
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טק אשר נסמכת על הגידול ביכולותיו והיקפו של כוח האדם המיומן בתחומי הנדסת המחשבים, -צמיחת ענף ההיי

האלקטרוניקה והמכונות, משפיעה על ניתוח פערי ההיצע של כוח האדם המיומן הנדרש לפיתוח התשתיות 

במועצה להשכלה גבוהה אודות נתוני הקבלה ונתוני  הפיזיות בישראל. הנתונים העולים מהועדה לתכנון ותקצוב

-כי תכניות ההנדסה לענף ההיי על כך העדפות של הסטודנטים במוסדות הלימוד האקדמיים השונים, מצביעים

לקהל יעד דומה של  בחלק מן המקרים טק ותכניות ההנדסה האזרחית והנדסת הבניין, מהוות מקור משיכה

 הסטודנטים.  הקבלה של ת מסוימת בין התכניות מבחינת חתךסטודנטים, וכי קיימת תחליפיו

 

ציון פסיכומטרי ממוצע בקרב מתקבלים לתואר ראשון במקצועות ההנדסה העיקריים  -03לוח 

 105 06-0203באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות, 

 

 

 

להיצע המהנדסים(, התמריצים כניות הלימוד )המהווה את המקור העיקרי ות שלעיתים הינו תחליפי ביןקהל היעד 

טק לבין -ופערי השכר בין מהנדסים בתחום ההיי ,טק-וההשקעה הגדלה של הממשלה בתכניות הלימוד בהיי

מהנדסים בתחומי ההנדסה האזרחית והנדסת הבניין, משפיעים על ניתוח הפערים וגיבוש ההמלצות עבור ההון 

 האנושי לתחום התשתיות.  

טק לענף התשתיות מבחינת ההון האנושי, מחייבת כי המלצות הצוות יתייחסו -ענף ההיי ההשפעה הדו כיוונית בין

מפגיעה ישירה או עקיפה במאמצי הממשלה, המועצה להשכלה גבוהה, המגזר הפרטי ומוסדות  , ככל שניתן,וימנעו

 טק.  -הלימוד המקבילים בתחום היי

 

                                                           
 0207מקור: הודעה לתקשורת של הלמ"ס בשנת  105

680

667

663

655

649

639

639

633

632

576

546

556

540

536

544

561

574

514

רפואית-ביו

חשמל

תוכנה

מזון

(אזרחית)בניין 

מערכות מידע

מכונות

תעשייה וניהול

כימית

אוניברסיטאות מכללות אקדמיות
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 תשתיות יבפרויקטניתוח ארגוני של סביבת העבודה והתמיכה הארגונית 
 

פערים הנובעים מבעיות  ישנםלצד מקצועיות של גורמים שונים במערכת התשתיות, עלה כי  בעבודת הצוות

ענפיות אשר משפיעות על היכולת הבסיסית של המערכת לפעול לטובת קידום פרויקטי תשתיות לאומיים. עבודת 

ירים ומשמעותיים במערכת התשתיות, מגורמים ראיונות עומק של בעלי תפקידים בכ 32-הצוות כללה למעלה מ

 106 .ממשלתיים ועד גורמים במגזר הפרטי והאקדמיה

במהלך ראיונות העומק נמצאו היבטים ארגוניים אשר משפיעים לרעה על המבנה המוסדי התומך את קידום 

וכן  שוניםות עדיפוי יהתשתיות הלאומיות. היבטים ארגוניים הנובעים מהיעדר סדר עדיפות, מקיומו של סדר

 חסמים מובנים בעבודת המוסדות הציבוריים.

( ניתן לחלק באופן סכמתי רמות , תקשורת ועודעל אף השונות הגבוהה בתחומי התשתיות )תחבורה, אנרגיה, מים

המשרד האמון על פיתוח התשתיות, המניח סטנדרטים,  -ארגוניות הנוגעות לתפקוד מיטבי של פרויקט תשתיות 

ות מלוות או מאזנות )מערכת התכנון, המיפוי ועוד(, חברה ממשלתית מובילה, חברות ממשלתיות מערכות מוסדי

המבצע. סכמה זו משתנה מפרויקט לפרויקט וכן ההיבטים התפקודיים  -שותפות, רשויות מקומיות והשוק הפרטי 

 אך המבנה נשמר במספר רב של פרויקטים לאומיים.

על שלביו השונים משפיע על השחקנים המעורבים וההון האנושי הדרוש, במקביל לניתוח זה, קידום הפרויקט 

וכן לאורך תקופת הפרויקט בין שלב לשלב, משתנה ההון האנושי התומך בו, מייזום, לתכנון, לביצוע, ובסיום 

 לתפעול ותחזוקה.

-הצוות הבין חלק מקיומו של פרק זה, נובע בחלקו מהיעדרותם של נתונים בהליך גיבוש כיווני הפעולה של

בעלי חשיבות לאומית צריכה  אחרים משרדי. היעדרם של נתונים תומכי החלטה לענף התשתיות, בדומה לענפים

 להיענות באופן ארגוני מספק.

 ש ללמוד את דרכי העבודה של הצוותכלל הנתונים שהושגו במאמץ ניכר, גלויים בדו"ח זה, לטובת מי שמבק

עם זאת, ראוי היה כי ממשלה תחזיק ותפרסם נתונים עדכניים בתחום זה על ידי  .לבקר או לערער על מסקנותיוו

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זרוע עבודה והמועצה להשכלה גבוהה. כמו כן, מומלץ כי לאחר שנה תבוצע 

 הערכה מחדש של יישום הדו"ח, לרבות הנתונים הממשלתיים עליהם הסתמך הדו"ח.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ראה נספחים 106
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ופו מספר פערים ארגוניים משמעותיים בעלי השפעה רוחבית על הליכי קידום התשתיות על בסיס מיפוי זה מ

 בישראל:

 (Eאספקה ) (Dביצוע ) ( Cתכנון ) (Bייזום ) (Aרוחבי ) 

      (0שוק פרטי )

רשויות  מקומיות 

(0) 

     

רשויות  וחברות 

 (3שותפות )

     

חברות 

 (4ממשלתיות )

     

מוסדות רוחביים 

(3) 

     

משרד ממשלתי 

(6) 

     

 

 : 107ירידה מתמשכת ברמת המקצועיות הממשלתית בשלבי התכנון המוקדם  .א

 

בשנים האחרונות ישנה ירידה מתמשכת ברמת המקצועיות הממשלתית בשלבי התכנון המוקדם, בדגש 

ם תשתיתיים במשרד התחבורה ובמשרד האנרגיה. קושי בגיוס ות הנדסי, של פרויקטיעל גרעין מומחי

מהנדסים בשירות המדינה, הביא לאורך השנים להיעדר צבירת מומחיות מספקת בתחום התכנון 

ההנדסי. היעדר מקצועיות זו משפיעה לרעה בשלבים מוקדמים של הפרויקט ובעלת השלכות 

 (C,3,6משמעותיות בשלבים מתקדמים. ) 

 

 :בענף התשתיותפריון העבודה  בהעלאתהשקעה נמוכה  .ב

 

המגזר הפרטי, מצד המגזר הציבורי הרחב ו מצדקיימת תת השקעה בחינה מעמיקה של הצוות מצאה כי 

של פרויקטי התשתיות בשיפור פריון העבודה של המהנדסים וההנדסאים הנדרשים לתכנון וביצוע 

, הטמעה של אמצעים ושיטות טכנולוגיות עדכניות השקעה בפיתוח מיומנויות טכנולוגיות. במשק

לשיפור  יעילכאמצעי , הוכחו במדינות רבות בעולם באקדמיה מתקדמות והשקעה במחקר יישומי הנדסי

הגדלת היקפי ההשקעה ואימוץ של שיטות טכנולוגיות  כיוצא בכך, .בענף התשתיותפריון העבודה 

  להעלות את פריון העבודה ולייעל את השימוש במשאב ההון האנושי בענף התשתיות. , עשוימתקדמות

 

 

 

 

 

                                                           
 ראיונות עם חברות תשתית ממשלתיות בתחום התחבורה, האנרגיה והמים, ראיונות עם משרדי התחבורה והאנרגיה 107
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 :משמעותייםהתשתית השל פרויקטי  יםביצוע הנדסיה של תהליכי היעדר ליווי .ג

 
במרבית המדינות המתקדמות בעולם בתחומי התשתית, קיימת יחידה מרכזית לתשתיות, ומשרדי 

לאומיים. על מנת הפרויקטי תשתיות  באופן צמוד את תהליכי התכנון והביצוע של ממשלה המלווים

הנדסי לליווי  הון אנושילהסיר חסמים ולהתמודד עם מהלכי תיאום מורכבים בפרויקטים אלו, מוצמד 

מטעם הממשלה לגוף המבצע במטרה לפשט את הליכי ההוצאה לפועל ואת מהירות התגובה של 

ם בביצוע הפרויקט. בפרויקטים שלוו באופן מקצועי על ידי משרד התחבורה השלטון המרכזי לחסמי

 (3,6Dומשרד האנרגיה, חל שיפור באיכות התיאום וביכולת הסרת החסמים של המדינה. )

 

 : 108פער בתנאי השכר והעסקה בין מהנדסים במגזר הציבורי הרחב למהנדסים במגזר הפרטי  .ד

במשק, וניתוח נתוני השכר של מהנדסים במגזר הציבורי הרחב  לאור ראיונות עם בכירים בענף התשתיות

בתנאי השכר והעסקה בין מהנדסים במגזר הציבורי  משמעותיים ובמגזר הפרטי, עולה כי קיימים פערים

למהנדסים במגזר הפרטי. פערים אלו באים לידי ביטוי במרבית התמחויות ההנדסה הנדרשות לתחום 

ים בעלי תואר ראשון, ועד למהנדסים אזרחיים בעלי תארים מתקדמים התשתיות, החל ממהנדסים אזרחי

בהתמחויות נדרשות כגון מים, אנרגיה, תחבורה וכו'. עיקר הפערים שזוהו על ידי הצוות הם עבור 

בשירות המדינה, בדרגות הביניים בחברות התשתית הממשלתיות )מנהלי  נמוכותמהנדסים בדרגות 

    B- 2,4,5,6,.(C)  , ובכלל הדרגות ברשויות המקומיותתחום(מחלקות, ממוני תחום ומרכזי 

 

פערים אלו מקשים על המגזר הציבורי הרחב להתחרות עם חברות התשתית הפרטיות על העסקת 

 מהנדסים מומחים בתחום התשתיות. הפגיעה בתחרותיות מתבטאת בתחומים הבאים:

 ם קושי של המגזר הציבורי לאייש תקנים של מהנדסים נדרשי (5

 קושי של המגזר הציבורי להעסיק מהנדסים איכותיים בעלי ניסיון נדרש (2

לפקח ולנהל  לקבוע מדיניות, פגיעה ביכולת של משרדי הממשלה וגורמי התשתית הציבוריים (8

באופן מיטיבי אחר פרויקטי התשתיות הלאומיים, עקב פערים בכמות ואיכות כוח האדם 

 ההנדסי   

 

 :  109בעיות הנוגעות להיבט המחירונים והתעריפים במכרזי התכנון  .ה

 

בשונה מענפים אחרים, ענף התשתיות הינו ענף שמחולל הביקוש העיקרי בו הוא המגזר הציבורי הרחב, 

והרשויות המקומיות הן  , החברות הממשלתיותהממשלהמשרדי והממשלה בפרט. במצב כיום בו 

י התשתיות השונים כגון תחבורה, אנרגיה ומים, התחרותיות בענף מזמינות העבודה המרכזיות בענפ

לקבוע את מחירי עבודות התכנון, הביצוע  המדינהשל  מונופסוניתנפגעת עקב היכולת הכמעט 

והאחזקה. השפעתו של המגזר הציבורי על רמות המחירים בשוק, מאפשרת למדינה לקבוע מנגנוני 

שהקריטריון המרכזי בהם הוא בחירת ההצעה הנמוכה ביותר, ולא  , או כהגדרתם "מכרזי מחיר",מכרזים

, וחסרונות אל מול מכרזי איכות למכרזי מחיר ישנם יתרונות קריטריונים של איכות וניסיון. על פיבחירה 

                                                           
מקור: הלמ"ס, זרוע העבודה, נתונים מרשות החברות הממשלתיות, ראיונות עם בכירים בחברות התשתית הממשלתיות ובחברות  108

  תשתית ובנייה פרטיות.
ות הממשלתיות, גורמים בחשב הכללי, משרדי תכנון פרטיים, התאחדות המהנדסים, משרד מקור: שיחות עם גורמים בחבר 109

 התחבורה ועוד. פירוט לראיונות נמצא בנספחים
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חסרונות ה .הגברת התחרותויות למדינה ופשטות המכרז, הורדת על היתרונות המרכזיים הם כאשר

 : חירשל מכרזי ממשמעותיים ה

לימוד מעמיק של תנאי השוק, ניסיון בתחום  עריכת המכרז מחייבת –חוסר הידע של עורכי המכרז  (0

והיכרות עם אופי ביצוע השירות. מכרז מחיר לא מחייב להתמודד עם בעיה זו, ויכול לדחות אותה 

 השירותים. המוצר או לשלב אספקת

יכולה לבוא לידי ביטוי בענף פגיעה זו   -המוצר והשירות עקב צמצום עלויות פגיעה באיכות (0

 התשתיות בסיכון חיי אדם, גידול בעלויות ההקמה ואי עמידה בלוחות הזמנים. 

 פגיעה בשכר של העובדים בחברות שזוכות במכרזים. (3

פגיעה בשיתוף הפעולה בין עורכי המכרז לבין היחידות המקצועיות שאמונות על השימוש במוצר  (4

  110 .או בשירות

 

מצא כי הפגיעה המשמעותית ביותר בנושא נוגעת לחברות התכנון ההנדסי הפרטיות, המועסקות הצוות 

החברות הממשלתיות וחברות הניהול הפרטיות. לטענת חברות  משרדי הממשלה,  במיקור חוץ על ידי

תשתית פרטיות ואיגודי מהנדסים במשק, התעריפים והמחירונים שהממשלה וחברות התשתית קובעות 

הפוגעים ברווחיות  ,עודכנים לתנאי השוק החדשים, ומקבעים מחירים נמוכים לעבודות התכנוןאינם מ

של מבצעי העבודה. מצב זה מאלץ את חברות התכנון הפרטיות לבצע את העבודות בשכר נמוך שאינו 

 מעודכן ביחס לשכר העבודה במשק. לפגיעה בשולי הרווח יש שלוש השפעות שליליות מרכזיות:

 

ספר חברות התכנון בשוק, עקב חוסר היכולת של החברות הקטנות להתמודד עם צמצום מ (0

המחירונים והתעריפים הנמוכים. צמצום מספר חברות התכנון משפיע באופן שלילי על התחרותיות 

 והיעילות בענף.  

ירידה באיכות התכנון של פרויקטי התשתיות במשק. שולי הרווח הנמוכים מעודדים את חברות  (0

ההנדסי הפרטיות להמשיך ולהתמודד על מכרזי התכנון, גם אם המחיר בהם הוא "מחיר התכנון 

 הפסד", ולהשיג בכל זאת רווח דרך התפשרות על איכות התכנון שנעשה בפועל.

פגיעה בשכר של כוח האדם בחברות התכנון עקב הירידה ברווחיות. שכר העבודה הנמוך מוביל  (3

ן ההנדסי, ירידה שמובילה לפגיעה במלאי ובזרם לירידה באטרקטיביות של מקצוע התכנו

 . ראה סעיף המלצות. (C – 1,3,4)המהנדסים בענף 

 

 עלייה בהיבטי רגולציה ובירוקרטיה בין גופים מוסדיים המעורבים בפרויקטי תשתיות לאומיים: .ו

 

תהליכים בראיונות עלה כי חסם תיאום התשתיות, הוא חסם מרכזי לביצוע פרויקטי תשתית בדגש על 

 מסורבלים המאופיינים באי ודאות בין החברות המבצעות לחברות הנדרשות לבצע את תיאום התשתיות.

 הפערים המרכזיים שעלו:

שיפור המקצועיות בהיבטי תיאום תשתיות בחברות הממשלתיות עצמן. להערכת הצוות דרוש  (0

, 0008מהלך לטיוב ופישוט הרגולציה הפנימית בחברות הממשלתיות, זאת בהמשך להחלטה 

בדגש על החברות הממשלתיות המרכזיות בתחום. טיוב ופישוט הרגולציה נדרש הן באפיון הליך 

                                                           
מקור: חוות דעת שהוגשה ע"י פרופסור ירון זליכה לארגון המהנדסים והאדריכלים, "מכרזי איכות מול מכרזי מחיר, יתרונות,  110

  חסרונות והמלצות מדיניות".
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ם ודרכי עבודה בכל חברה ועמידה בלוחות זמנים ובסטנדרטים פנימיים, התיאום, הגדרת סטנדרטי

(4 ,B-D.ראה סעיף המלצות ,) 

היעדר גוף ידע ותיאום מרכזי, בשלבי תיאום התשתיות. בשנתיים האחרונות מקדם משרד  (0

התחבורה, עם כלל השותפים לכך, הגדרה של כללי משחק אחידים בין החברות הממשלתיות 

 (6B,-Dשתיות. )בתחום תיאום הת

שיפור מקצועיות ברמת התיאום ההנדסי ברשויות המקומיות, בדגש על פרויקטים לאומיים החוצים  (3

מספר רשויות. ברמה המטרופולינית ישנה חשיבות גבוהה יותר לחיזוק היכולות המקצועיות ברמת 

ולוגיות ואיכות התיאום ההנדסי המקומי, בדגש על הון אנושי ויכולת לעבוד עם מערכות טכנ

 (D3מתקדמות. )

 

 :  111קשיים בהעסקה במיקור חוץ של מומחים נדרשים  .ז

עבור פרויקטי תשתיות פיזיים רבים שהממשלה, החברות הממשלתיות והרשויות המקומיות מנהלות, 

עולה הצורך בהעסקה במיקור חוץ של מומחים בתחומי תוכן שונים. הצורך בהעסקה במיקור חוץ בענף, 

עדר מומחיות במגזר הציבורי הרחב, לאותם תחומי תוכן נדרשים עבור ביצוע נובע בעיקרו מהי

הפרויקטים. מקצועות שנמצאו על ידי הצוות כבעיתים ביותר מבחינת העסקה במיקור חוץ הם: יועצים 

משפטיים, מהנדסים בעלי התמחויות נדרשות )התמחויות בתחום התחבורה, האנרגיה, סביבה, מים(, 

צים בתחום תביעות קבלנים, מומחים בתחום כתיבת המכרזים ועוד. הקושי העולה יועצי סביבה, יוע

בהעסקה במיקור חוץ של יועצים ומומחים בתחום התשתיות, נובע בעיקרו מפערי היצע, מגבלות 

 בירוקרטיות וחסמים של ניגודי עניינים.

 

ישנם פערי היצע בענף מתוך הראיונות עם גורמים במשרדי הממשלה ובחברות הממשלתיות, עולה כי 

התשתיות של יועצים פיננסיים לתכנון פרויקטים וכתיבת מכרזים, יועצים משפטיים ומשרדי עורכי דין 

המתמחים בתחום התשתיות, יועצים מומחים בתחומי הנדסה נדרשים כמו הידרולוגיה, מנהור, חשמול, 

 הסף ית מספיקה לעמידה בדרישותגז טבעי ועוד, ומשרדי תכנון הנדסיים בעלי ניסיון ויכולת מקצוע

עבור תכנון פרויקטים גדולים ומורכבים. מחסור זה פוגע בתחרותיות בענפי תוכן אלה,  המכרזיות

 ומקשה על מזמיני העבודה להעסיק מומחי תוכן נדרשים. 

בנוסף לפערי ההיצע, עולה גם כי תהליכי העסקה במיקור חוץ נפגעים ממנגנוני הרגולציה והבירוקרטיה 

המכבידים המחויבים על ידי המגזר הציבורי. דרישות אלו באות לידי ביטוי בטווחי זמן ארוכים למימוש 

ההתקשרויות, בהיעדר דיפרנציאליות באופי העסקה ובהליכי בירוקרטיה מיותרים ולא יעילים. כמו כן, 

פטיים ויועצים עולה כי ישנם חסמים רבים להעסקה במיקור חוץ של יועצים מומחים, כגון יועצים מש

פיננסיים בתחום התשתיות, עקב ניגודי עניינים בהליך העסקה. ניגודי עניינים נוצרים במצב בו היועץ / 

, או כאשר הוא הממשלתיותהמומחה מועסק על ידי מספר גורמים בממשלה או בחברות התשתית 

הגמיש את ההגבלות מועסק בשלבים שונים בשרשרת ייצור הפרויקט. עולה הצורך לבחון כיצד ניתן ל

על ניגודי העניינים, ולהפוך אותן ליותר דיפרנציאליות, בהינתן פערי היצע במומחים וביקוש הגדול 

  (A- 6-4,2) .לעבודה.

 

                                                           
ראיונות עם גורמים בחברות ממשלתיות בתחום התחבורה, האנרגיה והמים, גורמים בחשב הכללי, גורמים ברשויות המקומיות,  111

 ראה נספחים. -משרדי התחבורה והאנרגיה
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 : 112קושי בהעסקה של מומחים נדרשים מחו"ל  .ח

בענפים רבים, ובענף התשתיות בפרט, עולים פערים ובעיות הנוגעים להעסקה במיקור חוץ של מומחי 

תוכן נדרשים על ידי הממשלה והחברות הממשלתיות. בשרשרת הייצור של פרויקט תשתיות פיזי עולה 

לעיתים קרובות הצורך בהעסקה של מומחים בעלי התמחות שלא ניתן למצוא בתוך השוק הישראלי. 

במקרים רבים בהם כן ניתן למצוא מומחים ישראלים בתחומים נדרשים, הם אינם עומדים בסטנדרטים 

נקבעים על ידי מזמיני העבודות, או ששכר העבודה שלהם גבוה ביחס למומחים מחו"ל, עקב היעדר ה

תחרותיות בתחומי התוכן בישראל. במקרים אלו, חברות התשתית הממשלתיות והפרטיות ומשרדי 

מתוך  הממשלה הרלוונטיים, נאלצים להעסיק לתקופות משתנות מומחים זרים לצורך ביצוע הפרויקט.

הראיונות וממצאי הצוות, עולות מספר בעיות המקשות על חברות התשתית ומשרדי הממשלה, להעסיק 

 מומחים מחו"ל הנדרשים לתכנון וביצוע הפרויקטים

  (A- 1-6): 

 

קבלת אישור להעסקת מומחים מחו"ל במיקור חוץ הוא תהליך ארוך ומורכב, שאינו מתחשב באופן  (5

 משק. דיפרנציאלי בצרכים המשתנים של ה

אחת הבעיות המרכזיות העולות היא קבלת ויזה לעסקים עבור מומחים. ראשית, תהליך קבלת  (2

הוויזה לעסקים אינו דיפרנציאלי בהתאם לאופי המקצוע ובהתאם לדרישות המשתנות של המשק, 

ולכן אינו מבחין בין בקשה דחופה ששוויה העקיף למשק גבוה לבין בקשה זניחה. שנית, אישור 

 מצב, ממזמיני העבודה ויזה לעסקים הוא תהליך ארוך הדורש תשומות עבודה רבותקבלת הו

 מקשה על חברות התשתית ומשרדי הממשלה לגייס מומחים באופן יעיל ותחרותי.ש

 

 : 113פערים בתכנון ובביצוע של תיאומים הנדסיים עבור פרויקטי תשתיות במשטרת ישראל  .ט

 

מהנדסי תנועה במשטרת ישראל מהווים צומת מרכזית בתהליך התכנון והביצוע של פיתוח פרויקטי 

התשתיות בישראל. עבור מרבית הפרויקטים בתחום התשתיות עולה הצורך בתיאום הסדרי התנועה 

ועבודות הנדסיות בין חברות התכנון והביצוע, רשויות התמרור המקומיות והארציות ומשטרת ישראל. 

חינה של הנושא על ידי הצוות, עולה כי ישנם מספר פערים הנוגעים להון האנושי ההנדסי במשטרת מב

ישראל, הפוגעים ביכולת של מהנדסי התנועה במשטרה לתת מענה לחברות התשתית ולרשויות 

 התמרור: 

 

קושי באיוש תקנים של מהנדסי תנועה עקב פערים בתנאי השכר והעסקה, אל מול מהנדסים  (א

 .בחברות התשתית הממשלתיות ובחברות תכנון וביצוע במגזר הפרטי

פוגע  הארוך דרישה לגיוס רשמי למשטרה, ותהליך גיוס ארוך ביחס למגזר הציבורי. התהליך (ב

במספר המתמודדים הניגשים לתפקידי ההנדסה במשטרה, ופוגע במספר המתמודדים המסיימים 

 .את הליך הגיוס

                                                           
 ראיונות עם רשות האוכלוסין וההגירה, אגף להכשרות מקצועיות בזרוע העבודה, חברות תשתית ממשלתיות 112
 כר של משטרת ישראל, רשות החברות הממשלתיות, הלמ"ס וזרוע העבודה.מקור: נתוני ש 113

 ראיונות עם בכירים במשטרת ישראל
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יחודי עבור מהנדסי התנועה במשטרת ישראל, ועיכובים בהסדרת ייחוד היעדר תקנון דרוג מקצועי י (ג

 .פעולות עבור מהנדסי תנועה בזרוע העבודה

היעדר הסדרה של השימוש בתכנית "צוערים להנדסה" של משרד התחבורה, עבור גיוס צוערים  (ד

   .למשטרה

 

 :שיפור עבודת הממשלה עם נתוני תשתיות בשלבים מוקדמים של הפרויקט .י

 

תכלות עתידית, נראה כי יש לבצע בחינה של שילוב טכנולוגיות בשלבים מוקדמים של הפרויקט בהס

בדגש על משרדי התחבורה, האנרגיה, התקשורת ומינהל התכנון. ישנו חוסר התאמה בין הכלים 

הנמצאים בשימוש בעולם לבין המבנה הארגוני וחוזי הרכש המספקים הון אנושי למשרדים אלה. כמו 

מים פערים בשיתוף מידע בין המשרדים, גופי המטה הרלוונטיים וחברות התשתית הממשלתיות, כן, קיי

 אשר פוגעים ביכולת של המגזר הציבורי הרחב לתכנן ולבצע את הפרויקטים באופן מיטיבי.  

 

 מהווההנדסית -התלמידים בעלי אוריינות מתמטית מספרבהמשך למדיניות הממשלה, הרחבת  –חינוך  .יא

 ההון האנושי לתשתיות. הכרחית לחיזוק תשתית
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 המלצות הצוות 
 

משרדי בשני התחומים הבאים: א( המלצות הנוגעות לסגירת הפערים הענפיים -הצוות הבין להלן יוצגו המלצות

ב( המלצות  ;עות נדרשים נוספים בתחום התשתיותבמקצו ובהון אנושיהקיימים והצפויים בהון אנושי הנדסי 

 לפיתוח תשתיות בישראל.  רוחביותהנוגעות לבעיות ארגוניות 

שלפי חוות דעת הצוות הן בעלות ההשפעה הגבוהה ביותר למתן מענה לפערים  הן אלוההמלצות המוצגות 

  המוצגים בדו"ח.

 כללי:

מעמיקה  כל התערבות של הממשלה בהעדפת תחום לימוד ומקצוע זה או אחר חייבת להתבצע לאחר בחינה

וניתוח הערכות של הצרכים העתידיים של המשק הישראלי ושל ההשלכות הצפויות ממהלך שכזה, שכן 

טק -כיוונית בין ענף ההיי-להתערבות של מתכנן מרכזי עלולות להיות השלכות שליליות. כמו כן, ההשפעה הדו

עו מפגיעה ישירה או עקיפה מחייבת כי המלצות הצוות ימנ 114 ,אנושיהון בהיבטי התשתיות והדיור  פילענ

טק. -הממשלה, המועצה להשכלה גבוהה, המגזר הפרטי ומוסדות הלימוד בתחום היי ם המקבילים שלבמאמצי

ודיווח אודות יישום המלצות הדו"ח ותוצאותיהן.  , בקרהלשם כך, הצוות ממליץ למסד מנגנון אשר יעסוק במדידה

 תפקידיו וסמכויותיו של המנגנון יהיו:

 עתית של היקף הפערים המוצגים בדו"ח, ובחינה של מידת העמידה ביעדים שהוגדרו.בחינה  .0

קידום ביצוע של כיווני הפעולה וההמלצות שהוגדרו במסגרת עבודת הצוות הבין משרדי, וכן ייזום  .0

 וקידום תכניות ככל שיידרש.

  . בקרה על יישום ההמלצות ואיסוף דיווחים עיתיים מהגורמים הרלוונטיים .3

 

 המלצות הצוות הנוגעות לפערים הענפיים הקיימים והצפויים בתחום התשתיות
 

 המלצות להקטנת הפער בהון אנושי הנדסי בתחום התשתיות:

, 0202בהתאם למפורט בפרק על הפער הקיים והצפוי בהון אנושי הנדסי לתחום התשתיות, עולה כי נכון לשנת 

הפער צפוי  0203. בשנת אזרחיים מהנדסים והנדסאים 4,322 -ל 3,722קיים פער בהון האנושי ההנדסי של בין 

הפער אף צפוי להגיע לסדרי גודל של בין  0232, ולקראת שנת 8,222-ל 3,222לגדול ולהגיע לסדרי גודל של בין 

בהון בעלי מקצועות הנדסיים. לאור האמור, הצוות ממליץ על גיבוש תכנית לצמצום הפערים  03,222-ל 00,222

הנדסי לענף התשתיות בטווח הקצר ובטווח הארוך. תכנית זו תכלול מספר כיווני פעולה, ותתבסס בעיקרה  אנושי

על גיבוש תכנית בהובלת הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה, שמטרתה להגדיל את הכמות של 

 הסטודנטים להנדסה אזרחית בישראל. 

 

 

                                                           
 מוסבר בפרקים קודמים בדו"ח 114
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 ם התשתיות בטווח הקצר והבינוני: המלצות להקטנת הפער בהון אנושי הנדסי בתחו

מספר חברי הסגל, השקעה  בהגדלתהשקעה  הדורשהכשרת הון אנושי הנדסי לתחום התשתיות הינה תהליך ארוך, 

שנים. על מנת לתת מענה בטווח הקצר והבינוני  3-ל 4ומסלול לימודים ארוך שנע בממוצע בין  ,בתשתיות לימוד

 למצוקת כוח האדם, הצוות ממליץ על יישום ההמלצות הבאות: 

כניות להנדסה והצוות ממליץ להגדיל את מספר הכיסאות במוסדות להשכלה גבוהה בהם קיימות ת: 0המלצה 

כניות ההנדסה האזרחית הקיימות וכיסאות את ת 322-לכך, הצוות ממליץ להגדיל באזרחית והנדסת בניין. בהתאם 

 . 0202-0200החל משנת הלימודים 

במטרה להעלות את הפריון בענף, הצוות ממליץ על פתיחת התמחויות נדרשות לתארים מתקדמים : 0המלצה 

התשתיות: תחבורה, מים,  בתחומים הבאים, ובתחומים נוספים שיימצא להם ביקוש בשוק העבודה בתחום

 , חשמל בהתמחות בזרם חזק ובאלקטרוניקת הספק. מסילות / רכבות, חשמול, מנהור, גז טבעי

יישומי הנדסי במוסדות הלימוד להשכלה גבוהה,  במחקר ופיתוחהצוות ממליץ להגדיל את ההשקעה : 3המלצה 

בורה, מסילות / רכבות, מנהור, מים, גז בתחומים הנוגעים להנדסה אזרחית בכלל, ובתחומים הבאים בפרט: תח

הנדסית יישומית לתחום ההנדסה האזרחית, בשיתוף  מחקר ופיתוחלצורך כך, הצוות ממליץ על הקמת קרן  טבעי.

 וחברות התשתית הממשלתיות.  , רשות החדשנותמשרד המדע והטכנולוגיה

חויות נדרשות עבור פרויקטי התשתיות בהינתן הפער הצפוי במהנדסים מומחים ובמהנדסים בעלי התמ: 4המלצה 

המבוצעים והמתוכננים, הצוות ממליץ להגדיל את השימוש בהון אנושי הנדסי זר בתכנון, בביצוע ובאחזקה של 

 פרויקטי תשתית פיזיים בישראל. לאור זאת, הצוות ממליץ על מספר כיווני פעולה: 

, כך שהדרישה עבור פרויקטי תשתיות לאומיים שינוי דרישת כפל השכר עבור העסקת מהנדסים מומחים (א

לשלם  תשרוצה להעסיק מהנדס זר מחויב חברהפי אחד וחצי מהשכר הממוצע במשק. כיום תעמוד על 

פי שניים מהשכר הממוצע במשק, ללא תלות בניסיון, במומחיות או ביכולת של המהנדס. דרישה זו 

ים, ופוגעת ביכולת שלהן לתת מענה למצוקת מקשה על החברות בישראל להעסיק מהנדסים מומחים זר

 ההנדסי במשק.      ההון האנושי

אישור המודל להסדרת כניסה של מבקרים עסקיים לאספקת שירותי התקנה/ הדרכה/ תיקונים במסגרת  (ב

משרדי לגיבוש מדיניות לכניסתם של עובדים זרים מומחים -חוזה שירות, אשר הוצע על ידי הצוות הבין

   (. משרד העבודה -בודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלןמשרד הע לת, בהובלישראל

, עבור פרויקטי התשתיות נדרשים מומחים זריםוטק לייבוא מהנדסים -מקביל להיי מהיר יצירת מסלול (ג

 הלאומיים בכלל, ועבור פרויקט המטרו בפרט. 

 של תדירותהו הכמות, המאפיינים אודותפרסום דו"ח שנתי מפורט ע"י רשות האוכלוסין וההגירה,  (ד

שפר את לוחות הזמנים בהליכי אישור כניסת מהנדסים ומומחים ל במטרהכניסת מהנדסים ומומחים, 

       עבור פרויקטי התשתיות הלאומיים.  ,זרים לישראל

במטרה לשפר את היכולת של הממשלה לקבל החלטות מדיניות מבוססות נתונים, הצוות ממליץ לטייב  (ה

את מסדי הנתונים ברשות האוכלוסין וההגירה הנוגעים להעסקת מומחים זרים בישראל, לרבות ולשפר 

 .   שכרםומידע על  מאפייני ההתמחות וההשכלה, מידע על הפרויקטים אליהם הם משויכים, 
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כניות הלימוד להנדסה ובת אשר משתלבות פחותאוכלוסיות  הצוות ממליץ לקדם תכנית לשילוב: 3המלצה 

כנית היא למצות באופן יעיל יותר את כוח האדם הקיים במשק, ובמוסדות להשכלה גבוהה. מטרת הת אזרחית

 ולשלב אוכלוסיות ששיעור ההשתתפות שלהן בכוח העבודה נמוך יותר.    

הצוות ממליץ לקדם תכניות שיווק עבור תכניות ההנדסה האזרחית, במטרה להגדיל את מספר : 6המלצה 

ופן יעיל יותר את כוח האדם המיומן במשק. לימודי ההנדסה האזרחית ממותגים באופן המועמדים ולמצות בא

פחות אטרקטיבי אל מול מקצועות הנדסה אחרים כגון: הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת מכונות, הנדסת חשמל 

 רפואית. תכנית שיווק ממוקדת בשיתוף חברות התשתית הממשלתיות והמגזר הפרטי, תציג לקהל-והנדסה ביו

כנית להגדלת כמות ויעד גדול יותר את האטרקטיביות בלימודי הנדסה אזרחית, ותהווה מרכיב הכרחי בת

 הסטודנטים. 

כניות ומעבר לפעילות שבוצעה בתחום, ובשל הפוטנציאל הרב, הצוות ממליץ לקדם הקמה של ת: 7המלצה 

כניות הלימוד במכללות בפיקוח המכון הממשלתי ובמסגרת ת לענף התשתיות, ייעודיות עבור הנדסאים אזרחיים

של תכנית לימודים ייעודית פיתוח (. בנוסף, הצוות ממליץ כי המה"ט יקדם מה"ט -להכשרה טכנולוגית )להלן

במטרה לייצר מסלולי התמחות  ,פעולה עם מעסיקים בתחום התשתיות פיעבור הנדסאים לענף התשתיות, ושיתו

 כן, הצוות ממליץ לפתח קורסים מקוונים עבור הנדסאים בענף התשתיות. כמו בתעשייה עבור הנדסאים. 

 אפשרויות ההסבה הרחבה של יבחן, ובפרט האגף לאסדרת עיסוקים, משרד העבודההצוות ממליץ כי : 8המלצה 

הצוות מצא כי מהנדסים שהגיעו לגילאי פרישה. של מועסקים, ו שאינם חשמל מהנדסישל  לתחומי התשתיות

שהגיעו  115 רבים נוספים טק ומהנדסי חשמל-מפוטרים מענפי ההיימהנדסי חשמל  3,222-קיימים למעלה מ

נדרשים בתחומי התשתיות, ובכך לנצל באופן יעיל יותר ההנדסה הלמקצועות  לגילאי פרישה, אשר ניתן להסב

   ההנדסי הקיים במשק. ההון האנושיאת 

 

 הבינוני והארוך: בתחום התשתיות בטווחהמלצות להקטנת הפער בהון אנושי הנדסי 

התמחויות נדרשות של ללהנדסה אזרחית בכלל, ו האקדמי הצוות ממליץ להגדיל את מספר חברי הסגל: 3המלצה 

הנדסה אזרחית בפרט כגון: תחבורה, מסילות, מנהור, גז טבעי, מים וכד'. הגדלת מספר חברי הסגל מטרתה לתת 

כיסאות את  62-לצורך כך, הצוות ממליץ להגדיל ב התלמידים להנדסה אזרחית.מענה לדרישה להגדלת מספר 

כיסאות את מספר התלמידים לדוקטורט, בתוכניות להנדסה  02-מספר התלמידים לתואר שני עם תיזה, ולהגדיל ב

 אזרחית במוסדות להשכלה גבוהה.  

להנדסה אזרחית, במטרה  הקיימות כניותוהצוות ממליץ כי ות"ת תבצע שני סקרי איכות הוראה על הת: 02המלצה 

וסקר  0200-0200לשפר את איכות ההוראה. המלצת הצוות היא לערוך סקר איכות הוראה ראשון בשנת הלימודים 

 . 0204-0203איכות הוראה שני בשנת הלימודים 

 

 

 

                                                           
 0203הנתון מעודכן נכון לשנת  115
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 המלצות להקטנת הפער במקצועות נדרשים נוספים בתחום התשתיות:

בהתאם למפורט בפרק על הפערים במקצועות נדרשים נוספים בתחום התשתיות, הצוות ממליץ על מספר כיווני 

עם הפערים הקיימים והצפויים במקצועות הבאים: מנהלי עבודה לתחום התשתיות והבנייה,  להתמודדותפעולה 

    חשמלאים.מפעילי עגורן ו

יתמוך בפתיחת קורסי הכשרה  הצוות ממליץ כי משרד העבודהבשל היענות חלקית של המגזר הפרטי, : 00המלצה 

 והסמכה נוספים עבור המקצועות הבאים: מנהלי עבודה בתשתיות ועפר, מנהלי עבודה בבניין, מפעילי עגורן. 

להגדיל את ההיקף והאיכות של  הצוות ממליץ ,: במטרה להעלות את הפריון בענף התשתיות והבניה00המלצה 

כיב הבטיחות אל, לייעל את תהליכי ההכשרה המעשית עבור עגורנאים ולשפר את מרבישרהכשרת העגורנים 

אים במתקני יתמוך בהקמת שני אתרים להכשרת עגורנ הצוות ממליץ כי משרד העבודה .בעבודה באתרי הבנייה

ההכשרה הקיימים בפיקוח האגף להכשרה מקצועית. האתרים יכללו הקמה של מתחם עגורנאים ומתחם 

  לטורים.סימו

עבודת מטה לבחינה של  לקדם ,התאחדות בוני הארץעל להטיל על משרד העבודה ו הצוות ממליץ: 03המלצה 

תכנית הכשרה ייעודית למנהלי עבודה במסגרת הלימודים העל תיכוניים ובמסגרת השירות הצבאי. התכנית תכלול 

ים העל יסודיים, בשילוב עם הכשרה הכשרה ייעודית להתמחויות נדרשות של מנהלי עבודה במסגרת הלימוד

 116 .ית בצה"ל ושילוב ייעודי בתעשייהוהתמחות יישומ

לדו"ח  00קדם קמפיין שיווק עבור המקצועות שהוזכרו בהמלצה י משרד העבודההצוות ממליץ כי : 04המלצה 

 זה. 

הצוות ממליץ כי משרד העבודה יבחן תיקון תקנות בנושא רישוי וייחוד פעולות עבור מהנדסים : 03המלצה 

 והנדסאים בענף התשתיות. 

הצוות ממליץ להטיל על משרד העבודה לבחון צמצום בדרישות ההסמכה המעשית בתהליך ההכשרה : 06המלצה 

 עגורנאים.  של

קנה של תקנות עדכניות עבור תהליך ההכשרה, ההסמכה הצוות ממליץ כי משרד העבודה יקדם הת: 07המלצה 

 והרישוי של חשמלאים. 

הצוות ממליץ כי משרד האנרגיה יקדם התקנה של תקנות המגדירות את הרישוי, ההסמכה וההכשרה : 08המלצה 

 של טכנאי גז טבעי.

   

 

 

 

                                                           
בהינתן הצורך ולאחר בדיקה נוספת, ניתן לבחון שיתוף פעולה עם צה"ל והשירות האזרחי כפלטפורמה להכשרה של מקצועות  116

 נוספים בענף התשתיות שנמצא בהם פער בהון אנושי. 
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תשתיות  פתחל הפוגעות ביכולת של המשק הארגוניות הרוחב המלצות הצוות הנוגעות לבעיות
 פיזיות בישראל

 

פערים הנובעים  קיימיםשל גורמים שונים במערכת התשתיות,  םלצד מקצועיותניכר כי עבודת הצוות, לאורך 

תשתיות המבעיות ארגוניות אשר משפיעות על היכולת הבסיסית של המערכת לפעול לטובת קידום פרויקטי 

וכן מחסמים  משוני בסדרי העדיפויותת, יור סדר עדיפומהיעד לדוגמה לאומיים. היבטים ארגוניים אלו נובעיםה

בעלי תפקידים בכירים  עםראיונות עומק  32-מובנים בעבודת המוסדות הציבוריים. עבודת הצוות כללה למעלה מ

 ולאור בחברות הממשלתיות, במשרדי הממשלה הרלוונטיים, במגזר הפרטי ובאקדמיה. לאחר ביצוע הראיונות

מלאה בעזרת ניתוח הנתונים, הצוות ממליץ על מספר צעדים במטרה לתת מענה לבעיות גיבוש תמונת המצב ה

 אשר פוגעות ביכולת של המשק לפתח תשתיות פיזיות וכלכליות בישראל.  ,ארגוניות בתחום ההון האנושיה

 בחברות התשתית הממשלתיות: שיפור תהליכי תיאום ובירוקרטיה

, נראה כי חברות התשתית הכלכליות בישראל תשתיותהפיתוח ב הארגוניות הרוחבכמפורט בפרק הדן בבעיות 

יעילים בכל הנוגע לתחום תיאום התשתיות.  תיאוםהיעדר מנגנוני מהממשלתיות סובלות מעודף בירוקרטיה ו

 לאור זאת, הצוות ממליץ על הצעדים הבאים:

תיאום עם חברות תשתית אחרות, ההבירוקרטיה והצוות ממליץ על ביצוע פיילוט לשיפור תהליכי : 03המלצה 

בחמש חברות תשתית ממשלתיות: חברת נתיבי ישראל, חברת רכבת ישראל, חברת החשמל לישראל, חברת 

. הצוות ממליץ כי כל אחת מהחברות הנ"ל תגבש תכנית עבודה תלת נתיבי הגז הטבעי לישראלמקורות וחברת 

מטה התשתיות הלאומיות, משרד התחבורה, משרד האנרגיה ומשרד  על ידי בהתאם למתודולוגיה שתכתב שנתית

 מידי שנה.   ייבחנווהעמידה ביעדים  התלת שנתיות כניות העבודהות מומלץ כי. ראש הממשלה

הצוות ממליץ להקים מטה לצורך ניהול פרויקט שיפור תהליכי הבירוקרטיה ותהליכי התיאום בחברות : 02המלצה 

יה בירוקרטה שיפור. המטה יהיה אחראי על בניית מתודולוגיה סדורה ל03מלצה הממשלתיות המוזכרות בה

כניות להפחתת הנטל ויישום התבקרה ומעקב אחר ניהול תהליכי לתיאום בחברות התשתית, והותהליכי 

 . הממשלתיות בחברות התשתית הבירוקרטי

 :במגזר הציבורי הרחבשיפור תנאי העסקת מהנדסים 

במשרדי הממשלה, בחברות התשתית הממשלתיות  הנוגעים לתחום התשתיות בכיריםראיונות עם גורמים 

העסקה של מהנדסים נדרשים לצורך תכנון, ניהול וביצוע של הכי תנאי השכר ו העלווברשויות המקומיות, 

אינם תחרותיים אל מול המגזר הפרטי. ניתוח והשוואה של נתוני השכר  במגזר הציבורי הרחב פרויקטי תשתיות

של מהנדסים במגזר הציבורי הרחב אל מול נתוני השכר של מהנדסים בחברות התכנון והביצוע במגזר בפרטי, 

  .בורי לאייש משרות מהנדסים נדרשותפערי שכר משמעותיים הפוגעים ביכולת של המגזר הצי כי קיימים מצביע

ממליץ לבצע מיפוי משרות מהנדסים במטרה להעלות את איכות המהנדסים בשירות המדינה, הצוות : 00המלצה 

של משרות המהנדסים במשרדי  של תנאי הסף הנדרשים והיבטים נלווים המיפוי יכלול בחינה .במשרדי הממשלה

וברשויות הממשלתיות הנוגעים לתחום התשתיות, על פי קריטריונים לנחיצות , ביחידות הסמך הממשלה

, עבור משרות המהנדסים תנאי הסף והיבטים נלווים אחרים תבהתאם למיפוי, הצוות ממליץ לעדכן א יקבעו.יש

     לרבות עבור משרות המהנדסים הנוגעות לשלבים הסטטוטוריים.
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מהנדסים בחברות  תנאי ההעסקה והיבטים נלווים עבור תצוות ממליץ לקדם עבודת מטה לבחינה :00המלצה 

 התשתית הממשלתיות בדרגים הבאים: מנהל מחלקה, ממונה תחום, מרכז תחום. 

בעבודת הצוות נמצאו פערי שכר ותנאי העסקה משמעותיים בין מהנדסים במחלקות התכנון, : 03המלצה 

וגעים ההנדסה, התשתיות והתיאום ההנדסי ברשויות המקומיות, לבין מהנדסים במגזר הפרטי. פערים אלו פ

הרשויות המקומיות עבור פרויקטי התשתיות הקיימים מ הנדרשותביכולות התכנון, התיאום והביצוע ההנדסיות 

מהנדסים תנאי ההעסקה והיבטים נלווים עבור  תלבחינ, הצוות ממליץ לקדם עבודת מטה לפיכךוהמתוכננים. 

 ברשויות המקומיות. 

 חוץ:טיוב והפחתת רגולציה בהעסקת מומחים במיקור 

הנוגעים לאור תמונת המצב המשתקפת מראיונות עם גורמים בכירים בחברות התשתית הממשלתיות, משרדי 

 וחברות התשתית הפרטיות, עולה הצורך בטיוב מנגנוני הרגולציה הנוגעים להעסקת מומחים לתחום התשתיות

ובם לקושי של החברות במגזר הציבורי עבור תחום התשתיות. הפערים העולים מתייחסים בר במיקור חוץ

לרבות, יועצים פיננסיים, יועצים משפטיים,  נדרשים הממשלתיות ומשרדי הממשלה להעסיק במיקור חוץ מומחים

 מהנדסים מומחים, כלכלנים ועוד. 

העסקת מומחים במיקור חוץ בחברות  שיפור תהליכי הצוות ממליץ לקדם עבודת מטה בנושא: 04המלצה 

הממשלתיות ובמשרדי הממשלה בתחום התשתיות. עבודת המטה תתמקד בבחינת נושא ניגודי העניינים בהעסקת 

 לאומיים. התשתיות המומחים ויועצים, ובקידום מתווה העסקה מהיר ודיפרנציאלי של מומחים עבור פרויקטי 

 ים עיקריים:חיזוק ההון האנושי בתחום התשתיות במוקד

במדינת ישראל, הצוות רואה צורך  ותלפיתוח פרויקטי תשתיות פיזי הרוחב הארגוניותבעיות כמפורט בפרק על 

התכנון והביצוע של פרויקטי ההנדסי במוקדים בעלי חשיבות מערכתית משמעותית לתהליך  ההון האנושיבחיזוק 

 ת הלאומיים. התשתי

הממשלה לתכנן מדיניות מבוססת נתונים אשר קובעת ומיישמת סדרי במטרה לשפר את יכולת : 03המלצה 

עדיפויות לאומיים בתחום התחבורה, הצוות ממליץ לחזק את המבנה הארגוני באגף לתכנון תחבורתי במשרד 

נתונים ולתחום התכנון התחבורתי ארוך הטווח בוועדות הנדרש נוגע לתחום התכנון מבוסס  התחבורה. החיזוק

 ריות. התכנון האזו

בהתאם ללוחות  בענף התשתיות במטרה לשפר את יכולת הממשלה לתכנן ולבצע פרויקטים לאומיים: 06המלצה 

הליווי והבקרה של הפרויקטים הלאומיים  ניהזמנים ולאומדני התקציב שנקבעו, הצוות ממליץ לחזק את מנגנו

  , האנרגיה והמים. בתחום הסעות ההמונים

זק את כוח האדם ההנדסי במשטרת ישראל הנוגע לתיאום עבודות התכנון והביצוע הצוות ממליץ לח: 07המלצה 

דסי רוג מקצועי למהנישל פרויקטי התשתיות הלאומיים. לשם כך, הצוות ממליץ על הצעדים הבאים: א( תקנון ד

ג( הסדרת השימוש בתכנית הצוערים להנדסה  ;הב( פישוט הליך הגיוס של מהנדסים במשטר ;משטרה לתנועה 

 של משרד התחבורה עבור משטרת ישראל. 
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 שיפור עבודת הממשלה בקביעת מדיניות מבוססת נתונים לשוק העבודה: 

, התגלו מספר עבודת הצוותעבודת הצוות התבססה ברובה על ניתוח נתונים מגורמים ממשלתיים שונים. לאורך 

העברה של נתונים ההירות בכל הנוגע למדיניות האחזקה, האיסוף, המדידה ורב של אי התאמות וחוסר ב

בממשלה. הפערים שהתגלו בתחום פוגעים ביכולת של המגזר הציבורי ככלל, ושל הממשלה בפרט, לתכנן 

 מדיניות מבוססת נתונים. 

חות את רשות הצוות תומך בהצעה של הלמ"ס לשיפור איסוף המידע המנהלי. הצוות ממליץ להנ: 08המלצה 

על משלח היד ומספר שעות  006לפקודת מס הכנסה, ולחייב מעסיקים לדווח בטופס  066המיסים לתקן את סעיף 

 העבודה של כל עובד. 

 הצוות ממליץ לתמוך בהצעה של הלמ"ס לפיתוח סיווג עיסוקים אחיד. מוצע לבנות סיווג עיסוקים: 03המלצה 

 היום בסיווג האחיד שלהקיימים יד ה ימשלחשל  אשר יכלול הרחבה הקיים,יד הכהרחבה של סיווג משלחי  חדש

-ספרות בהם יפורטו עיסוקים המאוגדים בתת 4קבוצה, לרמה של עוד -ברמה של תת 0200 הלמ"ס שבוצע בשנת

קבוצה ספציפית. מבנה הסיווגים החדש יאפשר ניתוח יעיל ואיכותי יותר של נתונים אודות מקצועות שונים 

  במשק.

ת לשם למגמות משקיו הנוגעיםנתונים המדידת  תהליכי הצוות ממליץ לקדם עבודת מטה לשיפור :32המלצה 

 : שכר, ענפי הכלכלה, תשומות עבודה,  מגזרי המשק, השכלה ותעסוקה. , כגוןקביעת מדיניות בשוק העבודה

 בחינת המחירונים והתעריפים של מכרזי התכנון בענף התשתיות: 

 התעריפים והמחירונים של מכרזי התכנוןעדכון  לבחינת לקדם עבודת מטה וות ממליץהצ: 30המלצה 

  התשתיות.פרויקטי המפורסמים על ידי משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות עבור 

 בחינת מודל חברות הבקרה עבור פרויקטים בענף התשתיות:

עבור תכנון וביצוע של פרויקטי  הצוות ממליץ לקדם עבודת מטה לבחינת מודל חברות הבקרה: 30המלצה 

בקרה ובגיבוש חלופות למודל תשתיות. הבחינה תתמקד בניתוח הנחיצות של חברות הבקרה, ביעילות הליך ה

  , במטרה לייעל את השימוש בכוח האדם ההנדסי הקיים במשק. הקיים
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 נספחים
 

 117שיעור נדחים לתואר ראשון בהנדסה אזרחית ומקצועות הנדסה אחרים, תשע"ח  -32לוח 

 

 

 

 118יחס בין בוגרי תואר ראשון לבוגרי תואר שני בהנדסה אזרחית  -30לוח 

 

 

 

                                                           
 מקור: הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה 117
 מקור: הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה 118
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0206-0203בענף התשתיות, נתוני זרוע העבודה לשנים מקצעות  -שכר ממוצע וחציוני  -30לוח   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שכר  משלח יד
-ממוצע
0203 

שכר 
-חציון
0203 

שכר 
-ממוצע
0204 

שכר 
-חציון
0204 

שכר 
-ממוצע
0203 

שכר 
-חציון
0203 

שכר 
ממוצע 

0206 

 0206-שכר חציון

 0044 מהנדס מכונות
21,700 

 
19,950 
 

20,750 
 

20,100 
 

21,700 
 

20,800 
 

22,300 
 

21,050 
 

 מהנדס חשמל
0030 

22,500 
 

20,600 
 

22,700 
 

22,300 
 

23,800 
 

22,850 
 

25,650 
 

23,400 
 

 מהנדס תעשייה וייצור
0040 

18,850 
 

16,050 
 

19,100 
 

15,150 
 

18,250 
 

15,950 
 

18,900 
 

16,500 
 

 מהנדס אלקטרוניקה
0030 

25,400 
 

24,500 
 

29200 
 

26,800 
 

30,100 
 

28,350 
 

27,600 
 

26,200 
 

 חשמלאים
7400 

9,350 
 

7,200 
 

10,700 
 

6,350 
 

10,350 
 

7,200 
 

11,600 
 

9,600 
 

 מסגרים
7004 

8,500 
 

6,950 
 

8,400 
 

7,200 
 

8,100 
 

7,300 
 

8,900 
 

7,400 
 

 7002 עבודה בבנייןמנהלי 
13,050 

 
10,300 

 
11,900 

 
11,000 

 
13,100 

 
10,150 

 
14,250 

 
12,200 

 
 מנהלים בתחום הבנייה

0303 
22,500 

 
17,750 

 
22,200 

 
17,800 

 
21,700 

 
19,400 

 
23,000 

 
17,350 

 
מפעילי מתקנים להעברת 

 8340 עפר ומתקנים דומים
9,600 
 

7,700 
 

8,900 
 

8,400 
 

10,900 
 

8,450 
 

10,250 
 

8,300 
 

 מפעילי מנופים
8343 

12,550 
 

10,400 
 

13,800 
 

10,250 
 

14,800 
 

13,300 
 

12,400 
 

9,400 
 

 נהגי משאיות
8330 

9,150 
 

8,300 
 

9,350 
 

8,620 
 

10,000 
 

8,800 
 

10,750 
 

9,550 
 

 מפעילי משאיות הרמה
8344 

9,600 
9,600 
 

9,050 
 

8,150 
 

9,100 
 

8,300 
 

9,950 
 

9,400 
 

 עובדי שלד בתחום הבנייה
7003 

 
 
 

5,100 
 

4,700 
 

6,300 
 

4,900 
 

5,850 
 

4,850 
 

5,750 
 

5,100 
 

 רצפים ומניחי אריחים
7000 

7,000 
 

5,550 
 

5,950 
 

4,850 
 

9,550 
 

6,200 
 

7,100 
 

6,200 
 

 6,000 7003 טייחים
 

4,800 
 

6,400 
 

5,050 
 

5,300 
 

4,800 
 

6,800 
 

5,150 
 

מקצועיים  פועלים בלתי
 3300 בתשתיות

6,400 
 

5,450 
 

6,450 
 

5,350 
 

6,750 
 

5,400 
 

7,200 
 

6,750 
 

 מהנדסים אזרחיים
0040 

18,550 
 

16,200 
 

18,300 
 

16,200 
 

19,800 
 

16,900 
 

21,400 
 

15,650 
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מקצעות נדרשים בענף התשתיות, -הכנסה ממוצעת ברוטו  -33לוח   

 נתוני הלמ"ס לשנים 0203-0207 119

 

 

סמל 
משלח 

 יד
 שם משלח יד

הכנסה 
ממוצעת 
ברוטו 
 -לחודש
0203 

הכנסה 
ממוצעת 
ברוטו 

 0204 -לחודש

הכנסה 
ממוצעת 
ברוטו 

 0203 -לחודש

הכנסה 
ממוצעת 

-ברוטו לחודש
0206 

הכנסה 
ממוצעת 
ברוטו 

 0207-לחודש

מנהלי עבודה  7110
 (12,441) 12,187 (11,473) (10,304) (9,792) בבנייה

7119 

עובדי שלד בתחום 
הבנייה ובעלי 
מלאכה דומים 

 לנמ"א

6,082 6,049 6,177 6,018 6,507 

 8,504 8,544 8,136 7,047 7,207 מסגרים 7214

נהגי משאיות  8332
 8,588 9,021 9,065 7,587 7,738 ומשאיות כבדות

מפעילי משאיות  8344
 (7,232) 9,055 6,625 8,065 6,854 הרמה

מהנדסי תעשייה  2141
 (13,808) 15,206 17,192 16,267 13,732 וייצור

 18,792 19,668 17,870 20,827 17,290 מהנדסי מכונות 2144

 (26,837) (21,256) (23,633) (19,219) 22,655 מהנדסי חשמל 2151

מהנדסי  2152
 26,628 24,704 24,482 23,994 25,253 אלקטרוניקה

 14,284 14,875 12,813 18,838 15,490 מהנדסים אזרחיים 2142

                                                           
 32-: הלמ"ס. מספרים המסומנים בסוגריים מבוססים על מספר תצפיות קטן ממקור 119
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מקצועות נדרשים בענף התשתיות, -הכנסה ממוצעת ברוטו -34לוח   

 נתוני הלמ"ס לשנים 0203-0207 120

 

סמל 
 שם משלח יד משלח יד

הכנסה ממוצעת 
 -ברוטו לחודש

-0203ממוצע לשנים 
0204 

הכנסה ממוצעת ברוטו 
ממוצע  -לחודש

 0203-0207לשנים 

7122 
 (7,377) (6,611) רצפים ומניחי אריחים 

  6,132                      5,309      טייחים 7123
חשמלאי בניין וחשמלאים אחרים )ראשיים  7411

  10,313                    8,089      ומוסמכים(

  7,349                      7,094      מפעילי מתקנים להעברת עפר ומתקנים דומים 8342
  11,897                   (13,163) מפעילי מנופים ומתקנים דומים 8343
  6,709                     (4,968) פועלים בלתי מקצועיים בתשתיות 9312
  10,783                    9,132      הנדסאים אזרחיים 3112
 (10,138) (10,758) קרטוגרפים ומודדים 2165
  23,554                   (13,867) מנהלים בתחום הבנייה 1323
 (13,879) (12,886) מפקחי בנייה 3123

  

                                                           
 32-מקור: הלמ"ס. מספרים המסומנים בסוגריים מבוססים על מספר תצפיות קטן מ 120
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  0208לשנת  AllJobs -שכר ממוצע לפי שנות ניסיון, מקצועות נדרשים בענף התשתיות, נתוני -33לוח 

 

שנות  AllJobs 2-0-שם מקצוע ב
 ניסיון

שנות  0-4
 ניסיון

שנות  3-8
 ניסיון

+ שנות 3
 ניסיון

ממוצע על 
פני ניסיון 

 לגבר

ממוצע על פני 
 ניסיון לאישה

 12,783 14,570 20,980 16,979 13,236 9,531 מהנדס/ת אזרחי/ת

 13,682 15,700 20,030 17,585 12,361 9,250 מהנדס/ת בינוי ותשתיות

 00,880 03,334 07,807 06,336 04,268 02,873 מהנדס/ת ביצוע
 00,773 00,334 03,484 03,446 02,483 8,478 מהנדס/תכבישים ותנועה

 3,376 02,040 06,370 03,333 02,074 7,846 מהנדס/ת קונסטרוקציה
 8,427 8,460 3,273 8,400 8,330 7,300 נהג/ת ג

 7,638 8,704 3,886 3,274 8,233 7,343 חשמלאי/ת
 - 8,727 02,407 3,037 8,377 7,323 עובדי/ות בניין

 מסגר/ית / רתכ/ית
7,303 8,032 8,702 3,330 8,682 6,322 

 00,034 03,668 08,032 06,003 03,070 02,088 מהנדס/ת מכונות
 02,333 04,043 06,003 04,262 00,067 3,330 מנהל/ת עבודה 

 7,333 8,020 8,730 8,324 7,480 6,703 שרטט/ת
 00,233 03,432 07,383 06,320 03,083 02,730 מהנדס/ת חשמל

מנהל/ת פרויקטים בבינוי 
 ותשתיות

00,434 03,483 08,287 00,030 03,283 03,007 

 00,230 00,832 04,440 04,003 00,300 3,376 מהנדס/ת ייצור
 8,606 3,720 03,020 00,866 02,403 8,030 הנדסאי/ת בניין

 אדריכל/ית/ 
 02,200 00,300 04,040 00,462 3,233 6,800 ארכיטקט/ית

 00,233 03,432 07,383 06,320 03,083 02,730 מהנדס/ת חשמל
 03,333 06,003 02,833 08,388 03,033 00,830 מהנדס/ת אלקטרוניקה

 8,637 3,323 00,730 3,343 8,864 7,770 מודד/ת
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  121שכר ברוטו התחלתי ממוצע למהנדס לפי תחום הנדסה, נתוני זרוע העבודה  -36לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 0206מקור: נתוני זרוע העבודה לשנת  121

9,556 10,000
11,774 12,278 

14,824 
16,466 

מהנדסים  
אזרחיים

מהנדסי 
**מכונות

מהנדסי 
כימיה

מהנדסי 
תעשייה  

וייצור

מהנדסי 
חשמל

מהנדסי 
אלקטרוניקה

מהנדסים אזרחיים **מהנדסי מכונות מהנדסי כימיה

מהנדסי תעשייה וייצור מהנדסי חשמל מהנדסי אלקטרוניקה
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 123של ההון האנושי ההנדסי בתחום התשתיות והבנייה  הקייםהערכת ההיצע  -37לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
בישראל. ההנחה היא כי כמות  0203מהנדסים מומחים המועסקים נכון לשנת  036,0רשות האוכלוסין וההגירה ישנם  עפ"י 122

 המהנדסים הזרים העוסקים בענף התשתיות והבנייה היא נמוכה, וכי  ההשפעה של המהנדסים הזרים על ההיצע במשק היא שולית. 
 מקור: נתוני הלמ"ס  123

  ה פרטיות, חברות ממשלתיות ואיגודי מהנדסיםהאחוזים תוקפו ע"י ראיונות עם גורמים בחברות תשתיות ובניי

 סיווג למ"ס שם משלח יד מהנדסים אזרחיים הנדסאים אזרחיים סה"כ

 0040 מהנדסים אזרחיים 04,738  04,738

 3000 הנדסאים אזרחיים  6,003 6,003

6,832 
0,372 

(02%) 

3,482 

(82%) 

מנהלים בתחום 
 הבנייה

0303 

4,322 
0,032 

(32%) 

0,032 

(32%) 
 3003 מפקחי בניה

3,722 
742 

(02%) 

0,362 

(82%) 
 0002 מנהלים כלליים

  עובדים זרים 122פער 

33,367 02,483 03,488 
סה"כ הון אנושי 

 הנדסי
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השוואה בין החישוב במודל של מוסד  -חישוב שכר טרחה לעבודה הנדסית בתחום התשתיות והבנייה -38לוח 
 124שמואל נאמן למודל שתוקף על ידי הצוות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 0, יד CivilEng ,AllJobsמקור: נתוני הלמ"ס,  124
 מקור: תיקוף המשקולות נעשה על בסיס ניתוח וראיונות עם חברות בנייה ותשתיות במשק 125
)בהתאם למודל של מוסד שמואל נאמן ולאחר תיקוף עם  %42-שכר הטרחה המשוקלל אינו כולל בתוכו עלויות מעביד של כ 126

   בקירוב. ₪ 34,222 -חברות תשתיות ובנייה פרטיות וממשלתיות(. לאחר הכנסת עלויות מעביד שכר הטרחה עומד על כ

 125משקולת  שכר
מודל מוסד שמואל נאמן עבור 

 0226שנת 

 מתחילמהנדס  02% 6,800

 שנות ניסיון 3מהנדס עם  32% 11,550

 שנות ניסיון 02מהנדס עם  32% 20,450

 מהנדס ראשי 02% 28,850

 שכר טרחה משוקלל 07,033

 0203הצוות לשנת מודל  משקולת שכר

 מהנדס מתחיל 02% 9,556

 שנות ניסיון 3מהנדס עם  32% 16,231

 שנות ניסיון 02מהנדס עם  32% 28,738

 מהנדס ראשי 02% 40,543

 שכר טרחה משוקלל 04,048126
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 127הנחות חישוב מפתח כוח אדם הנדסי דרוש לסך השקעה בתשתיות  -33לוח 

 

 מקור הסבר הנחה קריטריון

 8% מע"מ אפקטיבי
כמחצית מההשקעות בתשתיות מבוצעות על ידי גופים 

המע"מ על פעילותם שאינם עוסקים מורשים, ועל כן 
 מגולם בערך ההשקעה

רשות המסים 
 ואג"ת

סך אחוז תכנון מעלות 
 סך עלויות התכנון כולל תקורות פעילות 00% הפרויקט

ארגון המהנדסים 
, חברות העצמאיים

 תכנון פרטיות

אחוז הנדסה בתכנון 
מרבית עלות שלב התכנון נובעת מעלויות כוח אדם  77% התכנון

 מעלות הפרויקט 8.3% -  הנדסי

ארגון המהנדסים 
, חברות העצמאיים

 תכנון פרטיות

אחוז הנדסה אזרחית 
בביצוע מעלות 

 הביצוע
7.0%  

ראיונות עם 
חברות ביצוע 

 פרטיות

אחוז שינוי זהה בשלב 
 הסטטוטוריקה

שנות מהנדס בשלב הסטטוטוריקה,  4.3-מודל נאמן המקורי הניח כ
 הנחת הצוות השתנה בשיעור דומה לשינוי בשלב התכנוןאנו מניחים כי נתון זה 

עלויות הנדסאים 
ומהנדסים עצמאיים 

 מתקזזות

העלות מחושבת עבור מהנדסים שכירים בלבד. הנדסאים מרוויחים 
פחות, אך מהנדסים עצמאיים מרוויחים יותר, ולכן ניתן להניח 

 שהפרשים אלו מתקזזים

מודל מוסד 
שמואל נאמן 

 והטכניון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ן והטכניון. עבור כלל ההנחות בוצע תיקוף עם גורמים בממשלה, נקודת המוצא העיקרית היא המודל של מוסד שמואל נאמ 127

 בחברות הממשלתיות ובמגזר הפרטי
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 128הנחות חישוב מפתח כוח אדם הנדסי דרוש לסך השקעה בתחום הבנייה  -42לוח 

 

 מקור הסבר הנחה קריטריון

מכיוון שענף הבנייה מורכב בעיקר  מהשקעות  07% מע"מ אפקטיבי
 פרטיות, יש לקזז מההשקעות   את המע"מ בשלמותו

רשות המסים 
 ואג"ת

סך אחוז תכנון מעלות 
 עלויות התכנון כולל תקורות פעילותסך  00% הפרויקט

ארגון המהנדסים 
, חברות העצמאיים

 תכנון פרטיות

אחוז הנדסה בתכנון 
רכיב תכנון משמעותי שאינו רלוונטי במודל הוא  60% התכנון

 מעלות הפרויקט 6.7%הנדסה היא  –אדריכלות 

ארגון המהנדסים 
, חברות העצמאיים

 תכנון פרטיות

אחוז הנדסה אזרחית 
בביצוע מעלות 

 הביצוע
7.0%  

ראיונות עם 
חברות ביצוע 

 פרטיות

אחוז שינוי זהה בשלב 
 הסטטוטוריקה

שנות מהנדס בשלב הסטטוטוריקה,  4.3-מודל נאמן המקורי הניח כ
 הנחת הצוות אנו מניחים כי נתון זה השתנה בשיעור דומה לשינוי בשלב התכנון

עלויות הנדסאים 
ומהנדסים עצמאיים 

 מתקזזות

העלות מחושבת עבור מהנדסים שכירים בלבד. הנדסאים מרוויחים 
פחות, אך מהנדסים עצמאיים מרוויחים יותר, ולכן ניתן להניח 

 שהפרשים אלו מתקזזים

מודל מוסד 
שמואל נאמן 

 והטכניון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
נקודת המוצא העיקרית היא המודל של מוסד שמואל נאמן והטכניון. עבור כלל ההנחות בוצע תיקוף עם גורמים בממשלה,  128

 בחברות הממשלתיות ובמגזר הפרטי
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  129באחוזים מסך עלות פרויקט תשתיות  -אומדן רכיבי התכנון, הפיקוח והניהול -40לוח 

 

 

סך משקל הרכיב ברוטו 
 בסך העלות למזמין

מרכיב תשומת כוח אדם 
 הנדסי

משקל תשומת כוח 
 אדם הנדסי

 0.2% 32% 0.2% תכנון מוקדם
 4.3% 83% 3.2% תכנון מפורט

 0.6% 83% 3.2% ניהול ביצוע ופיקוח צמוד
 2.7% 72% 0.2% מדידות, יועצים נוספים וכו'

 8.3%  00% סה"כ
 

 

 

 130אומדן רכיב שירותי הנדסה בביצוע ובהקמה של פרויקט תשתיות  -40לוח 

 

 

סך משקל הרכיב בסך 
 עלות לקבלן

מרכיב תשומות של כוח 
 אדם הנדסי

משקל תשומת כוח 
 אדם הנדסי

 0.3% 022% 0.3% ניהול הביצוע
 2.3% 32% 0.2% בקרת איכות

 2.3% 62% 0.3% מדידות
 2.8% 42% 0.2% בדיקות

 2.3% 022% 2.3% הנדסי מתמחה ייעוץ
 4.6%  6.3% סה"כ ישיר בפרויקט

 0.2% 022% 0.2% ניהול טכני, מכרזים, תמחיר
 3.6%  7.3% סה"כ קבלן ראשי

 0.3% 32% 3.2% קבלני משנה
 7.0%  02.3% סה"כ כולל

 

  

                                                           
 הטכניון "אומדן הביקוש וההיצע של כוח אדם הנדסימקור: מחקר של מוסד שמואל נאמן ו 129

 בענף התשתיות" 
 מקור: מחקר של מוסד שמואל נאמן והטכניון "אומדן הביקוש וההיצע של כוח אדם הנדסי 130

 בענף התשתיות"
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 לוח 43- צפי השקעות בבנייה ובתשתיות עד שנת 0232- תרחיש מקסימום לפי נתוני בנק ישראל לשנת 0208, 
 מיליארדי ₪ 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 44- צפי השקעות בבנייה ובתשתיות עד שנת 0232- תרחיש מינימום לפי נתוני בנק ישראל לשנת 0208, 
 מיליארדי ₪ 132

   

                                                           
 מקור: בנק ישראל, אגף תקציבים במשרד האוצר, הלמ"ס 131
 מקור: בנק ישראל, אגף תקציבים במשרד האוצר, הלמ"ס 132

106.3 113.3 123.3 137.0

36.1
52.7

60.4
71.8

2118 2121 2125 2131

שאר ההשקעות בענף תשתיות תחבורה ואנרגיה

106.3 113.3 123.3 137.0

36.1
39.4

46.0
54.6

2118 2121 2125 2131

שאר ההשקעות בענף תשתיות תחבורה ואנרגיה
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 133 ₪תרחיש מקסימום לפי נתוני הלמ"ס, מיליארדי  -0232צפי השקעות בבנייה ובתשתיות עד שנת  -43לוח 

 

 

 

 

 134 ₪תרחיש מינימום לפי נתוני הלמ"ס, מיליארדי  -0232צפי השקעות בבנייה ובתשתיות עד שנת  -46לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 מקור: הלמ"ס 133
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 135 0208-0200במקצועות נדרשים, בין השנים  הון אנושיהיצע  -47לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 מקור: עיבוד התאחדות בוני הארץ לנתונים מהלמ"ס 135
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 136תוצר מקומי גולמי לפי ענפים  -48לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 מקור: עיבוד התאחדות בוני הארץ לנתוני הלמ"ס 136
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 ראיונות שבוצעו על ידי הצוות עם גורמים ממשלתיים -43לוח 

 תפקיד ושם המשרד / גוף גורם ממשלתי

 משרד האוצר, החשב הכללי רוני חזקיהו

משרד , על התקציבים בתחום התשתיותסגנית הממונה  עדי חכמון
 האוצר

 יו"ר הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה יפה זילברשץ

 ראש מטה הממונה על זרוע העבודה כנרת דהן גרנית

 במשרד האוצר תקציביםהאגף  ,0232רכז תשתיות  תמיר כהן

 במשרד האוצר החשב הכללי,  0232רכז תשתיות  ישראל ליכטיג

 מנהלת אגף בכיר תכנון פיזי, משרד האנרגיה הוכנרדורית 

 משרד האוצר, סגנית הממונה על השכר חמוטל בן דור

 משרד משאבי המים מנהל אגף ייעוץ משק המים,  יוסי אל עזרה

 מנהל אגף בכיר הכשרות מקצועיות, זרוע העבודה שולי אייל

 מנהל אגף תיאום תשתיות, משרד התחבורה עידו רוזנבלום

 סמנכ"ל אגף תקציבים והון אנושי, מנהל התכנון טל רשף

 משרד האוצררכז תחבורה, החשב הכללי ב אליאס מטר

 יועץ ראש רשות החברות הממשלתיות יצחק פשה

 מנהלת אגף בכיר פרויקטים, משרד התחבורה הילה חדד

 מנהלת המה"ט, זרוע העבודה תאיר איפרגן

 ואדריכלים, משרד העבודהמרכזת רישום מהנדסים  שרון שריקי

 
 שי קדם

 ראש אגף בכיר תכנון מערכתי, משרד התחבורה

ממונה תחום מחקר, ממונה תחום תקצוב מכללות,  חוה קליין, אפרת זהב, אביתר ציון
 לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהההועדה 

 מנכ"ל, המרכז למיפוי ישראל רונן רגב

 משרד התחבורהמנהל מינהלת פרויקטים,  איתן טיי

רפרנטית יחידת הדירקטורים ויחידת שכר וכוח אדם,  ספיר מועלם
 רשות החברות הממשלתיות 

 מנהל מחלקת פיתוח וחדשנות , מה"ט, משרד העבודה מורן רייכמן

 משרד הפנים כרמית פנטון, גלית וידרמן, מריה ג'ריס 

משרד המועצה הלאומית לכלכלה,  כלכלן וסגן ראש איתמר מילרד, ניר בריל
 ראש הממשלה

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהראש תחום בכיר,  מרק פלדמן 

 כלכלן, בנק ישראל יואב פרידמן
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 ראיונות שבוצעו על ידי הצוות עם גורמים בחברות הממשלתיות -32לוח 

 

 

 תפקיד + חברה מבצעת גורם בחברות הממשלתיות

 נתיבי תחבורה עירוניים ,סמנכ"ל משאבים שרון וולפר

 נתיבי תחבורה עירוניים ,מנהל אגף משאבי אנוש נועם כהן

 נתיבי ישראל ,ראש אגף תכנון מ"מ דני מוקסאי

 נתיבי ישראל ,סמנכ"ל משאבים ומנהל אריה דהן

 מקורות ,סמנכ"ל כוח אדם אשר בן שושן

 חברת שח"מ ,מ"מ סמנכ"ל כספים אלון שוורצברג

 מקורות ,תחום הפיתוחמנהל  אבי מלול 

 מקורות ,מנהל יחידת התכנון עמי שורק

 חברת החשמל לישראל ,משאבי אנוש סמנכ"ל עמית אוברקוביץ'
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 ראיונות שבוצעו על ידי הצוות עם גורמים מהמגזר הפרטי והאקדמיה -30לוח 

 

 

 תפקיד ושם הגוף גורם 

 להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניוןדיקן, הפקולטה  עודד רבינוביץ 

 הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון פרופסור חבר,  יחיאל רוזנפלד

 יו"ר, לשכת המהנדסים והאדריכלים אהוד נוף

 מנכ"ל, נגב גז טבעי משה שפיצר

 מנכ"ל, מרימון גז טבעי אריה זאובורמן

 נת"י -פיתוחאפשטיין ניהול פרוייקטים, לשעבר סמנכ"ל  יוסי הלוי

 סמנכ"ל ומנהל אגף תשתיות, התאחדות בוני הארץ גרא קאושינסקי

 כלכלן, התאחדות בוני הארץ זיו לזר

 מנכ"ל, עמותת עתידים זאב חיות

 אלקטרה זכיינות, לשעבר מנכ"ל סולל בונה ,מנכ"ל עדי סחר

 וקסלר, שפירר, מעוז משרד עורכי דין-בסימון ,שותפה איילת וקסלר

 משרד עו"ד תדמור ושות', מומחית תשתיות מידןנועה 

 סמנכ"ל כוח אדם, סולל בונה ליטל וקסלר

 בעלים, חברת דל הנדסה גד ויינשטיין

 הנדסה סמנכ"ל תשתיות, אפשטיין מיכה גרבר

 מנכ"ל, משרד תכנון יינון איתי יינון

 שותף, אפשטיין הנדסה ניהול פרויקטים יואב סרנה

 חוצה צפון שפיר הנדסה 6כביש מנכ"ל,  שי לינדנר

משטרת  -רמ"ד הנדסת תנועה, רפ"ק מהנדס תנועה ארצי שלמה לוז, אנטולי מדניקוב 
 ישראל

 מנכ"ל, ארגון המהנדסים והאדריכלים ליאור בר און

 והאלקטרוניקה יו"ר , התאגדות מהנדסי החשמל אמיל קויפמן 

באוניברסיטה דיקן, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב  נועם ניסן
 העברית

 יו"ר ומנכ"לית, איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות יגאל גוברין ובושמת פלג סרצ'נסקי


