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מטרת הכנס
מתמשך  פלטפורמה כבסיס לשיח •

ויוצר שינוי

דיון על איכות ופרופיל המהנדס  •
ולא רק המחסור הכמותי

:עידוד שיח על כלל הרצף החינוכי•
תעשייה–אקדמיה –חינוך −
במיוחד על הממשקים−
...צבא, רגולטור, ממשלה−

הקמת צוותי חשיבה ועבודה מלווים•
"חינוך מהנדסים"הוקם פורום −



2019נושא מוביל כנס 
תעשייה  -שותפות אקדמיה

בתהליך חינוך להנדסה



?מוטיבציה

?ל"בארץ ובחוקורה כיום מה 

?לנומודלים ישימים אילו 
שונותצרכים ויכולות , מטרותאקדמיים בעלי ומוסדות חברות 

?רגולטורי/האם יש מקום לעידוד ממשלתי

מבוזר  , תוכנית–בפועל והתובנות ישפיעו על היישום השיח 
והמשך הדיונים בפורום חינוך מהנדסים



“ “Many interviewees noted that the 
engineering education sector was 
entering a period of rapid change, and 
they therefore anticipated considerable 
movement in global leadership in the 
coming years.



מוסדות מובילים 

מוניטין בינלאומי מבוסס•
לדירוגים הבינלאומייםחפיפה 

איים של מצוינות אקדמית•
או מחלקה מסוימתתוכניתשל בולטות 

רשת לשיתופי פעולה אסטרטגיים בינלאומיים•
CDIO מיסודה שלMIT

"חינוך להנדסה"ב

כיום



למידה תוך התנסות מעשית במסגרת  •
הלימודיםתוכנית

קשר הדוק בין המחקר להוראה  •

מגוון רחב של פעילויות מחוץ לתוכנית  •
הלימודים

פיתוח יכולות יזמיות ואחריות חברתית•

שיתופי פעולה עם התעשייה לעדכון  •
הלימודים ומחקרתוכנית

גישה חינוכית
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מוסד-חוצתתפיסה חינוכית כוללת •
ההנדסהתוכניותחדשים או שינוי משמעותי בכל מוסדות 

מצרכים או אילוצים לאומייםהתפתחות מושפעת •
פערים חברתיים, מחסור במהנדסים, כלכליפיתוח 

גישה חינוכית חדשנית מונעת חזון מבדל•

מוסדות מובילים 
"חינוך להנדסה"ב

הדור הבא



תהליכי קבלה לא סטנדרטייםאו תנאי •

ניסיונית בקמפוסשילוב בין למידה מקוונת ולמידה •

פעילות מחוץ לתוכנית הלימודים חדשנית ומובלת •
סטודנטים

עצמית-דגש על תכנון הנדסי ורפלקציה•

שילוב של למידה מבוססת עבודה•

גישה חינוכית
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תעשייה -פ אקדמיה"שת

בעולםדוגמאות ממוסדות 
בחינוך להנדסה



בתעשייה במשך חצי עבודה 
שנה בשנים שלישית ורביעית



שנת עבודה בתעשייה בשנה  
הרביעית לתואר



לתואר ראשון ושני  תוכנית
במסגרתה  בחמש שנים 

עובדים בתעשייה החל  
השנייהמהשנה 



תעשייה  -אקדמיהשותפות 
להנדסהבתהליך חינוך 

?למה
מוטיב מרכזי במאפייני המוסדות המובילים•

הקניית כישורים חיוניים•

ניסיוןקליטה של בוגרים חסרי •

עבודת סטודנטים בתעשייה•

שילוב מומחים מהתעשייה באקדמיה•



תעשייה  -אקדמיהשותפות 
להנדסהבתהליך חינוך 

?למה
מוטיב מרכזי במאפייני המוסדות המובילים•

הקניית כישורים חיוניים•

ניסיוןקליטה של בוגרים חסרי •

עבודת סטודנטים בתעשייה•

שילוב מומחים מהתעשייה באקדמיה•

מחסור של

15,000
מהנדסים
ותכנתים

40%
מהחברות לא  

בוגרים  מגייסות 
ניסיוןחסרי 

ביתר החברות 

30%
בלבד מהגיוסים

הם בוגרים  
ניסיוןחסרי 



עבודה 
בתעשייה כחלק  
מתהליך החינוך  

להנדסה



בתוכנית  
מוסכמת בין  

התעשייה  
לאקדמיה  

,  הכוללת יעדים
קרדיט  , תהליך

אקדמי ושכר  
לסטודנטים
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