
מטרות המיזם

לשלב הון אנושי מיומן בענפי תעשייה מובילים.	 
לקדם הכשרה מקצועית מותאמת לצרכי עסקים ובמעורבותם. 	 
לאפשר לאוכלוסיות רחבות תעסוקה איכותית ואפשרויות לקידום.	 
לשנות את דימוי המקצועות הטכנולוגיים בחברה הישראלית.	 

 הבעיה ברמה הלאומית 
המודל גמיש ומותאם לעולם ההכשרה והתעסוקה לצד הקורונה

מודל הפעולה בכל ענף 

הענפים בהם פועל המודל משנת 2016

תומכים ושותפים

נתונים המעידים על 
חוסר בעובדים מיומנים 

ומקצועיים בתעשייה. 

עסקים: קבוצת עסקים מובילים בכל ענף.	 
איגודים המקצועיים: אגוד המתכת, התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד הבניה, מועצת המובילים והמסיעים. 	 
פילנתרופיה: יוזמת קרן ביחד בתמיכת קרן גלייזר וקרן שמידט. 	 
מובילי המיזם: "ציונות 2000" - ארגון חברתי הפועל מזה 20 שנה עם המגזר העסקי בקידום פעולות חברתיות כלכליות.	 

מומנטום - שותפות העסקים 
הענפית הראשונה, הבסיס 
לבנית מודל גלגל התנופה
שותפות 16 יבואניות 

הרכב הגדולות.

 חשיבה חדשנית לצמיחת ענף הרכב, 
על ידי שותפות בין מוסדות השכלה 
תכניות  טיוב  למעסיקים,  והכשרה 
ההסמכות,  מדרג  עדכון  לימוד, 
קמפיין לגיוס נשים לרצפת העבודה, 
הענף,  תדמית  לשינוי  אסטרטגיה 
קידום  לענף,  תעסוקתית  מפה 

פורטל תעסוקה ענפי. 

קידום מקצוע מנהל העבודה
בשותפות  20 חברות 

קבלניות מובילות.

קידום מקצוע נהגי הרכב 
בינוני כבד, בשותפות 25 

חברות מובילות.

בענף,  להשתלבות  נבוכים  מורה 
למקצוע  חדשה  מסר  אסטרטגיית 
מנהל העבודה, שותפות עסק מכללה 
סטודנטים  בקרב  המקצוע  לקידום 

ועוד.

יחד  למקצוע  הגיוס  מקורות  הרחבת 
שותפות  העבודה,  משרד  צה"ל,  עם 
עסקים ומוסדות הכשרה,  אסטרטגית 

מסר חדשה למקצוע ועוד.

 CNC-קידום מקצוע ה
בשותפות 25 מפעלי 

מתכת מובילים. 

למקצוע,  ראשון  ביקושים   סקר 
חדשות,  מקצועיות  הכשרות   4 קידום 

מחקר מגמות ענפי, 
 ,CNC-אסטרטגיית מסר למקצוע ה
בניית מיניסייט ייעודי למקצוע ועוד.

כ-50% מהעובדים בעלי תעודת 
בגרות או פחות. רק 26% מהם 
השתתפו בהכשרה מקצועית.

גידול בפריון יושג באמצעות 
העלאת רמת הכישורים של 

עובדים בישראל.

ניסיון עולמי מצביע על תפקיד 
מרכזי של עסקים בהכשרות 

עובדים והתנסות מעשית.

רשת של שותפויות עסקים ענפיות 
לקידום הכשרה ותעסוקה מותאמת ענף.

מיסודה של קרן ביחד

info@zionut2000.org.il לקדום גלגל התנופה בענף שלך

מיזם גלגל התנופה

מיפוי ביקושים למקצועות בענף 

מיפוי ההכשרות המותאמות לעסקים 

הגדלת היצע ההכשרות לענף על בסיס הכשרות מדינה

קידום השמות 

הגדלת מקורות הגיוס לענף

בניית מפת קריירה מקצועית 

שינוי דימוי המקצוע 

שיטה: 
מנהיגות של כ-20-30 
מעסיקים בשותפות,  

מנהל/ת שותפות ענפית, 
מיקוד ב-1-2 מקצועות 

ענפיים 

 *מתוך מחקר מקיף של המקפצה לישראל 2020  

ניסיון מוכח - דוגמאות לפעולות שקודמו בענפים:

2021 ענף השינוע2019 ענף המתכת2016 ענף הרכב 2019 ענף הבניין


