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איך מושפע שוק ההדרכה מהמיתון הקרב?
בימים בהם מדברים על מיתון קרב וחברות ההייטק משנסות מתניים בציפיה
לקראת הלא נודע ,הציפייה הטבעית היא שאחד התחומים הראשונים להפגע יהיה
תחום ההכשרות וההדרכות .באופן מפתיע ,חלק מהמכללות ללימודי מחשבים
בארץ דווקא מדווחות על צמיחה בתקופת חוסר ודאות זו .כאשר מנמ"ר שוקל האם
לפטר עובד או האם לקצץ את תקציב ההכשרות וההדרכות ב  ,50%ניתן להניח
שהאפשרות השניה היא זו שיקל עליו לבחור בה .עם זאת ,מסתבר שיש לא מעט
גופים שעושים חישובים ארוכי טווח מורכבים יותר בעניין זה.
שי גבאי ,מנהל אומגה – המכללה למחשבים ,אחת משותפות ההדרכה של
מיקרוסופט ,מדווח שאומגה דווקא מגייסת עשרות מרצים בתקופה זו" .אנו
מגייסים מרצים בכל הארץ לפרויקטים ותיקים וחדשים שלנו .במיוחד אנו מחפשים
כעת מרצים בעלי ניסיון הדרכתי בתחום הרשתות ,אך מגייסים גם מרצים
להעברת קורסי  ,DBAבנית אתרים QA ,ו .BIאנו חשים גידול משמעותי בהיקף
הפניות של סטודנטים ושל חברות דווקא בחודשים החולפים ,ולכן אנו זקוקים לכח
אדם הדרכתי נוסף אשר יתווסף ל  300המרצים העובדים כיום בחברה".

שי גבאי ,מנהל אומגה –
המכללה למחשבים

גם מכללות אחרות דיווחו לאחרונה על גידול בהיקפי הפרויקטים והסבר אפשרי לכך יכול לנבוע מהעובדה
שמנמ"רים הגיעו להכרה שדווקא השקעה בפיתוח המשאב האנושי בתקופה זו יכולה להתברר כחסכון לטווח
הארוך" .גם המגזר הפרטי מגביר את הדרישה להכשרות ההסבה המקצועית" ,הוסיף גבאי" ,ייתכן שהעובדה
שאומגה מתחייבת כלפי כל סטודנט שלה להשמה ודאית בעבודה עוד לפני תום הקורס ,ולעיתים כבר בתחילתו
 משפיעה גם היא על הפנייה אלינו בתקופת חוסר ודאות זו .אנו נתקלים בלא מעט סטודנטים שבאו מכיוון
הפיננסים ,ולאור הקריסה שם – מבקשים לבצע הסבה לתחומים בטוחים יותר".
לא ברור עדיין האם המיתון אכן יגיע למחוזותינו ואם כן – באיזה היקף – אך מסתבר שהשפעותיו על אופן ניצול
התקציב בענף ההייטק והשפעותיו על היקף ההסבות המקצועיות לתחום ההייטק קשות לחיזוי ממש כפי שקשה
לחזות את תופעות הלוואי האחרות הנזגרות ממנו .מה שבטוח הוא שיהיה מעניין .

