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כשאין מספיק עובדים, העולים החדשים מסתערים על המשרות
הפנויות בהיי־טק

הביקוש הגבוה לעובדים בהיי־טק מושך מהגרים מחו"ל, שמשתלבים תמורת שכר גבוה גם
בתפקידים שאינם דורשים ניסיון קודם — כמו מכירות, פיתוח עסקי ושירות לקוחות ■ "אלה

הזדמנויות שלא היו פתוחות עבורם לפני שנתיים, ממש עליית מדרגה מקצועית"

צילום: אייל טואג ג'ייק לבנט (במרכז) עם עולים שמועסקים בחברת לייטיקו. "מדברים פה יותר מעשר שפות"

קורין דגני

עקוב06:35



TheMarker-מינוי דיגיטלי ל
החל מ-4.90 ש"ח בחודש הראשון

לרכישה

הגירה לארץ חדשה נתפשת לרוב כחוויה מורכבת הכוללת קשיים במציאת תעסוקה, ולעתים גם

פגיעה כלכלית. אבל דווקא בישראל, מדינת מהגרים, מתהווה באחרונה תופעה ייחודית. תעשיית

ההיי־טק המקומית היתה גם בשנים קודמות יעד מקצועי לעולים ותיקים וחדשים, אבל

בשנה־שנתיים האחרונות, גם עולים ללא שום ניסיון בתחום או רקע טכנולוגי מקבלים הזדמנויות

מקצועיות יוצאות דופן.

הביקוש לאותם עובדים, רובם ממדינות דוברות אנגלית ושפות מערב־אירופיות אחרות, מגיע בעיקר

מהתחומים שצומחים בישראל לצד תפקידי הליבה הטכנולוגיים, ובראשם מכירות ותפקידים אחרים

הכוללים עבודה מול לקוחות. אחת העדויות הבולטות לתופעה היא Salesclass, קורס במחיר

סמלי המכשיר עולים לתפקיד מכירות התחלתי בהיי־טק. לאחר ש–80% מתלמידי המחזור השלישי

של הקורס מצאו את דרכם לתעשייה, בקרוב ייפתח מחזור רביעי ובו יותר משתתפים, ובהמשך

יתווסף כנראה קורס חדש — כתיבת תוכן.

- פרסומת -

"מדובר בהזדמנויות מקצועיות שלא היו קיימות לפני שנתיים", אומר ג'ייק לבנט, שלפני כשנה זיהה

את הצורך הבוער באנשי מכירות בהיי־טק המקומי וייסד באופן וולונטרי את הקורס, בשיתוף מרצים



מומחים מחברות ידועות כמו סימילארווב ואמזון. "עד לפני שנתיים עולים שאלו את עצמם איך

ירוויחו כסף, ועכשיו יש פתרון. זו לא רק עלייה לארץ, אלא גם עליית מדרגה מקצועית".

לפי דו"ח התעסוקה הרבעוני של חברת OurCrowd שפורסם בסוף אוגוסט, הביקוש לאנשי

מכירות ופיתוח עסקי היה במקום השני (עם 15% מהמשרות הפנויות), מיד אחרי מהנדסי תוכנה

(18%), והביקוש הזה ניכר בשכר. "בדרך כלל הבוגרים של הקורס נכנסים לתעשייה בשכר של

18–20 אלף שקל בחודש", אומר לבנט, שמכהן גם כסמנכ"ל שיווק בסטארט־אפ לייטיקו.

"כשמישהו מהם אומר לי שהציעו לו 15 אלף שקל בחודש, אני אומר לו 'אל תיקח'".

מה שאולי מפתיע עוד יותר בקורס של לבנט הוא היקפו הצנוע — פעמיים בשבוע, בזום, במשך

שבועות ספורים. "הם צריכים להיות מוכנים לשנות את החיים המקצועיים שלהם בתוך שישה

שבועות", הוא אומר על העולים המשתתפים בקורס, ומספר על הסבות המקצוע להיי־טק שבוצעו

בהצלחה, כולל מישהו שהיה רועה צאן, ואחר שהיה חסר בית ועשה את הקורס באמצעות הטלפון.

סיכום שבועי בנושאי טכנולוגיה והייטק ישירות למייל
הרשמה בקליק



במקרה או שלא, לייטיקו, החברה של לבנט, היא דוגמה חריגה להשתלבות של עולים בהיי־טק: הם

מהווים כמעט מחצית מעובדי החברה, שבה כ–120 איש; חלקם ממדינות דוברות אנגלית כמו

ארה"ב, קנדה ובריטניה, אבל יש גם עולים מארגנטינה, הודו ואתיופיה. בעוד בצד אחד של החלל

הפתוח שממנו פועלת החברה במרכז תל אביב יושבים עובדי הפיתוח הישראלים, בצד השני של

החלל מרוכזים עובדי מכירות, שירות לקוחות ועוד, עולים ברובם. "מדברים פה יותר מעשר שפות",

אומר לבנט.

- פרסומת -

"טק רבולושן"

"ציידי הראשים בטירוף - עובדים צעירים מקבלים הצעות של 35 אלף שקל בחודש"

מחסור בעובדי היי־טק? עכשיו מתקשים למצוא גם את מי שיגייס אותם

הצורך בעובדים גרם לחברות היי־טק להתמכר לשיטת "חבר מביא חבר"

דאטה-ריילס, הסטארט-אפ שמוציא חברות מהבוץ של קובצי האקסל, גייס 18.5 מיליון דולר



כיבוש תפקידי מכירות ושירות לקוחות בידי עולים חדשים הוא אולי תופעה חדשה, אולם שיעורם

הגבוה, הרבה מעבר לחלקם היחסי באוכלוסייה, קיים בכל שדרות ההיי־טק. לפי מחקר של

המועצה הלאומית לכלכלה שצפוי להתפרסם בקרוב, כ–30% מעובדי התעשייה הם עולים, כלומר

מהגרים שהגיעו לישראל מכוח חוק השבות (נכון ל–2018). מדובר בשיעור עצום, אבל הוא אינו

כולל רק עולים חדשים, אלא גם, למשל, עובדים שהגיעו לישראל בשנות ה–90 כילדים, בגלי

העלייה הגדולים ממדינות ברית המועצות לשעבר. לפי משרד הקליטה, בעשור האחרון הגיעו

לישראל 274 אלף עולים, שמהווים כ–3% מהאוכלוסייה. אבל בחברות היי־טק רבות, ובהן

דאטה־ריילס, Rookout, מליו, ברינגג, פנורייז ויוביטל, עולים שהגיעו בעשור האחרון מהווים

כ–15%–20% מכוח האדם.

הקורונה, כך נראה, רק חיזקה את המגמה. למרות הירידה החדה במספר העולים ב–2020, מספר

העולים מצפון אמריקה ירד רק במעט, ונשאר גבוה מ–3,000, כמו בשנים שקדמו לקורונה. השנה

צפוי מספר העולים מצפון אמריקה לגדול בשיעור ניכר, ועשוי להגיע ל–5,000 איש. מתוכם, שיעור

הצעירים בני 21 עד 35 צפוי לזנק ביותר מ–40% לעומת השנה שעברה. לצד ארה"ב וקנדה,

מדינות מוצא בולטות נוספות של עולים הן רוסיה, אוקראינה וקנדה.

-10%

"במארס 2020 היינו אמורים לקיים יריד גדול בצפון אמריקה", מספר זאב גרשינסקי, סמנכ"ל נפש

בנפש, ארגון ללא מטרות רווח המעודד עלייה ומלווה עולים מארצות דוברות אנגלית. "האירוע

תוכנן ל–1,000 משפחות, אבל בעקבות המגפה הוא עבר לזום, והשתתפו בו 2,500 משקי בית.

הבנו שיש פה הזדמנות. ב–12 החודשים שחלפו מאז, מספר התיקים החדשים (שעולים

פוטנציאליים פותחים לעצמם באופן מקוון; ק"ד) הוכפל. הזינוק שאנחנו רואים השנה במספר

העולים הוא בעצם מימוש של ההתעניינות הזו".



גרשינסקי תולה חלק ניכר מהמגמה במגפת הקורונה: "כל משבר יוצר אווירה של חישוב מסלול

מחדש, והקורונה גם הפילה חסמים פסיכולוגיים; אם גם ככה אנשים מחוברים למשפחה דרך הזום,

מה זה משנה איפה הם נמצאים? ברמת התעסוקה, אנשים נהגו לדבר איתנו על תוכניות העלייה

בלחש, כדי שהבוס לא ישמע. כיום למנהלים לא משנה איפה עובדים, כל עוד הם עולים לזום

בזמן".

עבור אלכס גרטל בן ה–23, הקורונה אכן היתה זרז. גרטל, שגדל בפילדלפיה ולמד מדעי המחשב

ומינהל עסקים בלוס אנג'לס, עבר לפני כחודשיים לגור לבד בשכונת פלורנטין בתל אביב. כיום הוא

עובד כמתכנת בסטארט־אפ BigID, העוסק בניהול פרטיות של לקוחות, לאחר שבשני הקיצים

הקודמים עבד בחברה כמתמחה. "תמיד תיכננתי לעבור לכאן", אומר גרטל, שאחיו הגדול מתגורר

גם הוא בתל אביב ועובד בהיי־טק, "אבל כשהקורונה התחילה זה הפך אטרקטיבי יותר, כי דברים

מטורפים קרו בארה"ב. ניצלתי את ההזדמנות עם BigID", הוא מספר.

לעומתו, ג'ילאן גולדברג, סמנכ"לית שיווק בגארדנוקס (Guardknox), סטארט־אפ המפתח

אבטחת סייבר למכוניות ויושב ברמלה, התגלגלה לתעשייה כמעט בטעות. גולדברג (30) הגיעה

לכאן ללימודי תואר שני באוניברסיטת תל אביב, עם ניסיון של מורה למדעים בטקסס. "היתה לי

ויזת סטודנט ותיכננתי לעזוב בתום הלימודים. אחד המרצים שאל אם ארצה לעבוד בסטארט־אפ

שהקים, ואמרתי לו, 'אתה משוגע'. חשבתי שאשאר בישראל שנה, ומאז עברו שש שנים", היא

מספרת.

המרצה הוא מנכ"ל גארדונקס ואחד משלושת המייסדים, משה שליסל, והוא מלווה את גולדברג

בדרכה המקצועית. "אני חושבת שלהרבה אנשים צעירים כמוני יש בישראל הזדמנויות רבות ואופק

קריירה רחב יותר", אומרת גולדברג, שהפכה דוברת נלהבת של ההיי־טק הישראלי. "באמריקה,

הכללים הנוקשים מאפשרים פחות".

ג׳יליאן גולדברג. "לא האמנתי שאשאר כאן שש שנים"

GuardKnox :צילום



רייצ'ל ברגר, סמנכ"לית תעסוקה בנפש בנפש, מספרת כי באופן ברור ההעדפות של העולים

השתנו: "כבר 20 שנה שאני עוזרת לעולים מצפון אמריקה במציאת תעסוקה, ובשנתיים־שלוש

האחרונות אני רואה שינוי; לאורך השנים העדיפות הראשונה שלהם היתה עבודה בארגונים

ובעמותות ללא כוונת רווח, אבל בגלל השגשוג של ההיי־טק הישראלי, אנשים רוצים להיכנס

לתעשייה בעדיפות ראשונה. זה 'טק רבולושן', והקורונה פשוט חיזקה את זה".

ארגון נפש בנפש מסייע גם ללבנט בשיווק הקורס, ונמצא בקשר עם כ–70 חברות היי־טק. "יש

בחברות ביקוש גבוה לאנשי מכירות ושיווק דוברי אנגלית", אומרת ברגר, "מעל ומעבר למה

שאנחנו יכולים לספק".

לא מעט ארגונים עוסקים בחיבור בין עולים לבין ההיי־טק הישראלי, ומציעים מנטורינג של אנשים

מהתעשייה או סיוע ביצירת רשת קשרים. אחד מהם הוא עמותת גבהים, המתמקדת בתעסוקה של

אקדמאים; גבהים טק, תוכנית שהשיקה העמותה ב–2017, נועדה לצמצם את המחסור במפתחי

תוכנה בתעשייה באמצעות איתור מועמדים פוטנציאליים בחו"ל ועידוד עלייה.

Data Rails :צילום משרדי דאטה ריילס. בחברות רבות, עולים חדשים מהווים 15% – 20% מכוח האדם



"בנינו תוכנית גמישה מאוד שכוללת ייעוץ אישי, ועוד לפני הקורונה הכל נעשה בזום", מספר יוני

נימן, שמנהל את גבהים טק. "אחרי ייעוץ של שלוש־ארבע פגישות מחברים את המועמד למנטור

ישראלי. מאחר שישראלים אוהבים מאוד להתנדב ולעזור, יש לנו יותר מ–120 מנטורים מחברות

היי־טק מובילות. העולה מוצא קהילה תומכת, והמנטורים עושים פעמים רבות את החיבורים

לחברות. זה גורם למועמדים לקבל החלטה ולקפוץ למים".

נימן מספר כי בהתחלה הם התקשו למצוא את המועמדים, אבל כיום השמועה על התוכנית כבר

עוברת מפה לאוזן. כך, בעוד ב–2017 מצאו דרכם לעבודה 47 מפתחים שעלו לישראל, השנה

צפוי מספרם להגיע ל–160. מעט יותר מרבע הם ילידי רוסיה ואוקראינה; שיעור דומה מגיע

מארגנטינה וברזיל; ושיעור המפתחים מארה"ב רשם גידול ניכר, לכ–16% השנה. ההשמה שלהם

בתעשייה, אומר נימן, מגיעה ל–90%.

אחת החברות שעובדת עם גבהים היא פלטפורמת ההשקעות איטורו. כ–100 עובדים מתוך 900

עובדי החברה בישראל הם עולים חדשים, וכ–60% מהם הגיעו ארצה בשלוש־ארבע שנים

האחרונות, מספרת מירי קדם, סמנכ"לית משאבי אנוש בחברה. "לאורך השנים העסקת עולים

איפיינה את איטורו, קודם כל בגלל פעילות החברה, הכוללת תמיכה ללקוחות דוברי אנגלית,

איטלקית, ספרדית ועוד. בחלק מהתפקידים קיבלנו עולים חדשים לתפקידים התחלתיים על בסיס

השפה, אבל עם השנים נכנסו לחברה עולים לתפקידים שדורשים יותר הבנה פיננסית של שוק

ההון והשקעות, וגם למחלקות מקצועיות אחרות כמו ביטוח ומחלקת המסחר", אומרת קדם.

"בעבר לא ידענו להבין עד הסוף את הניסיון הקודם של העולים בארצות המוצא שלהם", מוסיפה

לילך דור, מנהלת משאבי אנוש של מטה החברה והמחלקות העסקיות. "כיום הניסיון שלהם הרבה

יותר מוערך, במיוחד כשמדובר בעולים מארה"ב, שעבדו בבנקים גדולים ובחברות גדולות. יש להם

רקע בתחומים שעוזרים לנו מאוד פה בביזנס".

מירי קדם. "עם השנים נכנסו לחברה עולים לתפקידים שדורשים יותר הבנה פיננסית"



מקומה של המדינה

משבר כוח האדם בתעשייה, שהולך ומחריף, מאלץ את הממשלה לחפש פתרונות חדשים. רשות

החדשנות, שפועלת כיום תחת שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן, פירסמה

באחרונה קול קורא בסך 30 מיליון שקל לגופים שיציעו מודלים להגדלת היצע העובדים בתעשייה.

בין השאר מתמקד הקול הקורא ב"איתור והשמה של הון אנושי מחו"ל: עולים, זכאי חוק השבות,

ישראלים חוזרים ומומחים זרים".

נשאלת השאלה אם יש צורך בהקצאת כסף ממשלתי נוסף לעידוד עלייה להיי־טק, כפי שעושה

רשות החדשנות, בשעה שצעירים מכל העולם כבר נוהרים לתעשייה, וגופים רבים עוסקים בתיווך

בין עולים חדשים להיי־טק.

לבנט מסביר כי הוא עובד עם אוכלוסיית העולים רק משום שזה מה שהוא עצמו מכיר. לדעתו, אין

סיבה להביא במיוחד אנשים מבוסטון או ניו יורק כאשר אפשר להכשיר אנשים מתאימים מישראל.

"אני לא תומך גדול בהתערבות ממשלתית, אבל במקרה הזה, של הכשרה מקצועית, זה מתבקש.

מספר הקורסים שאני יכול לעשות הוא מוגבל, וחברות קטנות ובינוניות מתקשות להרים קורסים

כאלה בעצמן. חייבים שאנשים רבים יותר ייהנו מהאפשרויות האלה".

כך או כך, כבר עתה ברור כי חלון ההזדמנויות הנוכחי בהיי־טק משמש פתח נדיר למוביליות

חברתית מהותית, באמצעות מעט מאוד הכשרה שמועמדים לתפקידים מסוימים נזקקים לה. כעת

נותר לשאול מי יהיו הנהנים מכך.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

ארצות הבריתסטארט אפתעסוקההיי-טק

הכתבות הנקראות



האם בשוק של מזללות בשירות עצמי יש מקום למסעדה היקרה בישראל?

הפד אותת כי יצמצם בקרוב התמריצים; עשוי להעלות ריבית כבר ב-2022



המיליארדר שהיה מקורב לאפשטיין מואשם באונס שתי נשים וטוען: "זה קמפיין הכפשה"

התרופה היקרה ומצילת החיים לקורונה מגיעה לישראל. בראש התעדוף: הלא מחוסנים



המחלה המסתורית שמאיימת על עתידן של הפומות

Recommended byכתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

Technation / 40/40

הצעירים המבטיחים של
TheMarker מגזין

Technation / 40/40

הצעירים המשפיעים של
TheMarker מגזין

הזירה המקצועית למסחר /

שוקלים להיכנס למסחר
עצמאי בבורסה? 5

שאלות שאתם חייבים
לשאול

ממומן

מעניין בשוק ההון /

דוקטור השקעות:
"פחות מ20% בשנה
בשוק ההון זה לא

מעניין"

ממומן

Technation / 100

המשפיעים של מגזין
TheMarker

Technation / כלי חדש

עשוי לפתור את הנדנוד
הכי גדול בוואטסאפ

Quickdry SANDALS ™

/ הסנדלים העמידים

שלא תסיר מעליך
במשך כל הקיץ

ממומן

חישבנו / הסטארט-אפ

החדש בתחום
הביטוחים נחשף ואתם
חוסכים עשרות אלפי

שקלים

ממומן

Technation / נבחרת

הסטארט-אפים 2020:
השמות הגדולים של

השנים הבאות

Technation / שלושה

בנקאים בני 40 הקימו
סטארט-אפ. היום הוא

שווה 10 מיליארד דולר

Nuubu / התרופה

ללילות ללא שינה

ממומן

קמדיס / סבוריאה

בפנים? עם הערכה
הזאת אפשר לשים לזה

סוף (מוכח קלינית)

ממומן

תגובות



הזינו שם שיוצג באתר

להוספת תגובה
מזוהה

תגובה

TheMarker משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר

לבחירת השםשם
ככינוי קבוע

שלחו



הכתבות הנקראות

כשאין מספיק עובדים, העולים החדשים מסתערים על המשרות הפנויות בהיי־טק



רוזנברג: "הדרישה שאזרים לאל על 43 מיליון ד' שלא דרך הנפקה מפרה הסכמות"

התרופה היקרה ומצילת החיים לקורונה מגיעה לישראל. בראש התעדוף: הלא מחוסנים

דרמה במגדל: מנהל חטיבת ההשקעות הודיע על התפטרותו



רכשו מנוי

בלוגים

תנאי שימוש

צרו קשר

פרסמו באתר

שירות למנויים

אפקט אוורגרנד? עוד חברת נדל"ן סינית בדרך לקריסה

Greenwork: מתיחת הפנים של פארק העסקים יקום

תוכן מקודם



© כל הזכויות שמורות

להורדת האפליקציה


