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שותפים יקרים, 

שנת 2019 נפתחה עם היציאה לדרך של הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית. לרפורמה

השפעה גדולה על לימודי טכנאים והנדסאים ועל ההכשרות המקצועיות שמתקיימות

במכללות הטכנולוגיות הפרוסות לאורך המדינה. כמי שהיו שותפים פעילים ותמכו במהלך

חשוב זה, אנו תקווה כי כבר בשנת הלימודים תש"פ, הבאה עלינו לטובה, נתחיל להנות

מפירות הרפורמה בדמות תוכניות לימוד רלבנטיות יותר, קשר הדוק יותר בין המכללות

לתעשייה ועוד. בזכות הרפורמה, ייהנו הבוגרים מהזדמנות לקריירה איכותית ומכניסה

והמשק ייהנה מבוגרות ובוגרים רבים יותר המתאימים לצרכיו. 

לקראת השנה החדשה, אנו בקרן ביחד – קרן משפחת סטלה ויואל קרסו, מודים לכל

השותפים שלנו, שיחד פעלנו לקידום הכשרה מקצועית וחינוך טכנולוגי מכווני תעשייה

יצרנית מתקדמת בישראל. בהזדמנות זו, רצינו לשתף אתכם בעשייה שקידמנו במהלך

השנה שחלפה.

 

"גלגל התנופה" - רשת עסקים מכוונת תעסוקה
בתחילת שנת 2019, יצא לדרך מיזם חדש של קרן ביחד וארגון ציונות 2000. בהתבסס על

3 שנות הניסיון וההצלחות של "מומנטום- שותפות מעסיקים לקידום מקצועות הרכב",

הוקם מיזם "גלגל התנופה" לפעילות בענפים ומקצועות נוספים. בכל ענף, מייצר המיזם
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שותפות עסקים מנוהלת אשר מטרתה להפוך קבוצת מקצועות הסובלת ממחסור, לתחום

השכלה והכשרה מבוקש המאפשר לצעירים ולצעירות מימוש עצמי ותעסוקה איכותית, עם

אפשרויות לקידום ותגמול הולם. שותפות כזו מחזקת את הענף והכלכלה הישראלית

בכלל. שותפות העסקים הראשונה פועלת משנת 2016 לקידום מקצועות הרכב בהנהגה

פעילה של העסקים המובילים בתחום. השנה הצטרפו גם ענף המתכת - מקצועות

ה CNC וענף הבניה - מנהלי עבודה, בשיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים והתאחדות

בוני הארץ, בהתאמה. "גלגל התנופה" מקדם את החיבור בין הגורם המכשיר לעסקים,

מיתוג חדש של המקצועות האמורים והכול בהתבסס על שיתוף פעולה של העסקים בענף.

בימים אלו, אנו פועלות לזהות מקצועות וענפים נוספים, שיכולים להיתרם ממהלך מרובה

עסקים שכזה. יש לכם רעיון למקצוע שיש בו מחסור גדול בעובדים מיומנים והוא מבוסס

הכשרה ובעל אפיקי קידום? נשמח לשמוע.

המקפצה - המטה להשקעה במקצועות המחר
הידעתם.ן ? בעוד שבהשכלה האקדמית מדינת ישראל משקיעה כ- 5.5 מילארד ₪

מדי שנה, הרי שבהכשרה מקצועית ובלימודי טכנאים והנדסאים, התקצוב הציבורי
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השנתי עומד על כ- 330 מיליון ש"ח בלבד. מאחר ומדובר בשתי קבוצות אוכלוסיה

דומות בגודלן, הרי שהפער אינו מידתי ומשמר את האי השוויון בחברה. כדי להעלות

נושא זה ונוספים לסדר היום – וכדי שמדינת ישראל תכשיר ותתקצב כ- 50,000

מוכשרים מדי שנה, קמה המקפצה: מטה פעולה אזרחי לקידום רפורמה בדרך בה

פועלת המדינה בתחום הלימודים המקצועיים שאינם אקדמיים. במטה חברים נציגים

מהמגזר העיסקי והחברתי הפועלים להפיכת נושא זה לבוער ברמה הלאומית,

באמצעות פגישות עם מומחים בתחום ועבודה ישירה מול מקבלי החלטות בדרג

המקצועי ובדרג הפוליטי. כנסו לאתר המקפצה והתרשמו ממידע נוסף.

צוות המקפצה עם פרופ' מנואל טרכטנברג

קורס מנהלים בכיר למנהלי מכללות טכנולוגיות
יוזמה נוספת של הקרן בתחום זה,  היא התוכנית לפיתוח מנהלי המכללות הטכנולוגיות,

בשיתוף מה"ט, דיתה ויהודה ברוניצקי ובהובלת ארגון מעוז. יוזמה זו קיבלה משנה חשיבות

לאחר שנכנסה לתוקף הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית. בתוכנית השתתפו השנה 15

מנהלי מכללות, בכירים במה"ט ומנהלת מה"ט, תאיר איפרגן. התוכנית כללה 4 מפגשי בני
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יומיים כל אחד, סיור לימודי מקצועי בן שבוע בפינלנד ופיתוח מיזמים ניסויים ליישום

בשנת הלימודים הקרובה. הסיור בפינלנד כלל מפגשים עם נציגי מערכת ההשכלה

הטכנולוגית בפינלנד, נציגי ממשל, רשויות מקומיות, עסקים וקרנות. עתר רזי-אורן,

מנהלת הקרן מספרת: "אחת התובנות המרכזיות עימן חזרנו לארץ, הייתה בנוגע למהפך

שביצעה פינלנד אשר עד לפני כעשור היתה על סף משבר תעסוקתי. בעקבות שורה של

רפורמות שנעשו שם, שלב אחרי שלב, הפכה פינלנד לאחת המובילות בעולם בפריון

ובאיכות מערכת ההכשרה והחינוך שלה". על הפירות של תוכנית זו, נשמע עוד רבות

בשנת הלימודים הקרובה.

קורס מנהלי המכללות בסיור הלימודי בפינלנד

"תנע לתעשייה" - מטמיעים חדשנות בתעשייה
תחום חדש ומשלים, שהקרן החלה לפעול בו בשנה האחרונה הוא חיזוק תעשיה יצרנית

ישראלית מתקדמת. התעשייה היצרנית עומדת כיום בפני מהפכת הייצור המתקדם –

תעשיה 4.0. אולם, מפעלים, ובעיקר קטנים-בינוניים, עסוקים בשגרת העבודה השוטפת

והם חסרים המשאבים הנדרשים לזהות ולקדם הטמעת טכנולוגיות וחדשנות, למרות

המענקים המוצעים בנושא על ידי המדינה. תוכנית 'תנע לתעשייה' בהובלה של מכללת

ארז משלומי, מציעה ייעוץ וליווי למפעלים לצורך הגשת בקשות מענק מרשות החדשנות

במטרה להישאר תחרותיים, אטרקטיביים ורלוונטיים גם לעתיד. ד"ר מלכה ניר, ראש זירת
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ייצור מתקדם מרשות החדשנות, השותפה למיזם, הביעה הערכה גדולה לצוות המכללה

על העבודה העקבית והשיטתית שלהם, שהביאה כבר לגידול במספר העסקים המקבלים

מענקים.

נסיים בברכת שנה טובה לכם ולכל בני ביתכם, שנה של שינוי לטובה, שנה

שבה השגשוג והיציבות יהיו מנת חלקם של כל אזרחי מדינת ישראל באשר

הם, והאזור כולו.

בברכה יואל קרסו וצוות הקרן.

חפשו אותנו באתר האינטרנט
 

קרן ביחד הוקמה בשנת 2015 ע"י בני הזוג סטלה ויואל קרסו בהמשך לפעילות פילנתרופית ארוכת שנים של
המשפחה.  הקרן ממוקדת בהשקעה בהשכלה טכנולוגית ובהכשרה מקצועית בקרב צעירים בגילאי 18 ומעלה

המאפשרים לצעירים ניעות כלכלית חברתית, לצד חיזוק הפריון בתחומי התעשייה, המסחר והשירותים במקצועות
טכנולוגיים יישומים- ובכך חיזוק החוסן החברתי והכלכלה הישראלית.

 
 קרן ביחד - קרן משפחת סטלה ויואל קרסו
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