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כמות ואיכות: מהנדסים בישראל

,המחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית

2012, קנדלין 'בראשות יוגבינמשרדיח צוות "דו

,אדם מיומן הנדרש לתעשייה עתירת הידעכחהגדלת היצע 

2014, ח ועדת היגוי משרד הכלכלה בראשות מיכל צוק"דו

,האם קיים מחסור בבעלי תארים אקדמיים במדע וטכנולוגיה

2016מוסד נאמן , בני בנטל ודן פלד

בכנס אפקה הראשון צף הצורך להתייחס גם לאיכות ולפרופיל  

והיווה את אחד הזרזים להקמת הפורום שפועל מאז  , המהנדס

במקביל ובתאום עם כנסי אפקה
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Industry executives and university presidents from most prestigious companies and 

universities in the US have been claiming for several years that there is a 

shortage of engineers graduating from US universities

What is often meant, but usually unstated, is that the shortage is of highly 

innovative U.S.-born engineering graduates who are prepared to immediately 

enter the work force and make innovative contributions to the level U.S. companies 

need

Educating 21st Century Engineers, J.Gover and P.Huray, IEEE-USA



בוגרי תואר בהנדסה ופעילות בסקטור הטכנולוגיה העילית

על , ס"ממקורות בלמ, 2016מעובד מקובץ נתונים שנבנה בשנת , עיבוד במוסד נאמן של נתונים במחקר של בנטל ופלד: מקור

לפי בקשת הכלכלן הראשי במשרד האוצר, 1978-1985ילידי 
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התהליך האסטרטגי לגיבוש תובנות ודרכי פעולה

21-פורום חינוך מהנדסים במאה ה

ביקורתי על מגמות חינוך מהנדסים בעולם   state of the artח "הכנת דו

ונגזרות לישראל כבסיס לתהליך חשיבה אסטרטגי

איסוף וניתוח נתונים על המצב בארץ

משתתפים55–" 21-פורום חינוך מהנדסים למאה ה"הקמת 

,  גופי ממשל, מכללות, אוניברסיטאות: סיעורי מוחות של כל בעלי העניין

סטודנטים, בוגרים צעירים, תעשיית הטכנולוגיה העילית והמסורתית

:סקרי מהנדסים בשיתוף עם מכללת אפקה

סקר אינטרנטי בשאלות סגורות

לשיתוף  , "תובנות", דיונים בפלטפורמת אינטרנט בשאלות פתוחות

משתתפים500–" חוכמת המהנדסים", ציבור רחב בדיון
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מנועי השינוי בחינוך מהנדסים

מהפיכת זמינות  

ונגישות לידע  

ומידע

המהפיכה

התעשייתית  

הרביעית

חינוך  

מהנדסים  

21-במאה ה
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הנדסה והון אנושי במהפכה התעשייתית הרביעית, מדע

:פרופיל המהנדסים

מהנדסים בעלי כישורים בינאישיים ויצירתיות לצד כישורים טכניים ומדעיים להובלת תהליכים

The future of jobs: employment, skills and workforce strategy for Fourth Industrial revolution, World Economic Forum 2016

,  מאופיינת בשילוב ומיזוג בין דיסציפלינות של מדעי הטבעהמהפכה התעשייתית הרביעית 

,  תוך סינרגיה ביניהן ואינטגרציה עם תהליכים חברתיים וכלכליים, הנדסה ומחשוב, מדעי החיים

.תוך העצמה הדדית
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Deloitte2019סקר , נקודת המבט של התעשייה

Unequivocally, our interviewees stated that, beyond the foundational technical and design 

skills that are prerequisite, a creative mindset is just as important and identified it as a critical 

barrier to producing new innovative design.

3D opportunity for higher education-Preparing the next generation of additive manufacturing professionals,  Deloitte Insights, 2019

:חינוך מהנדסים

יצירתיות וחדשנות מחייבת חינוך שבו מוטמעת התנסות בהנחיית  , הקניית כישורים בינאישיים

כי ידע  , וזה הכיוון שאליו צריך לתת דגש ובו טמון גם הערך המוסף של האקדמיה, מנטורים בעלי רמה

MOOCsכדוגמת , ניתן לרכוש כיום גם בלימוד עצמי בכלים דיגיטליים



"תובנות"אתר –תובנות מועדפות מסקר אינטרנטי פתוח 

מכללת אפקה-פ מוסד נאמן"שת
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תואר ראשון

תואר שני

למידה לאורך החיים

ידע

דיסציפלינרי-עומק❖

תחומיותרב ❖

כישורים

חשיבה ביקורתית❖

יצירתיות❖

פתרון בעיות מורכבות❖

עבודת צוות❖

בינלאומיות❖

תקשורת❖

תהליך ההכשרה

והתנסות( רכים/הובלה והשפעה)כישורים חיוניים , ידע

פ עם התעשייה"שת/ התנסות 
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נקודת המבט של הסטודנטים
2017-סקר התאחדות הסטודנטים –שיפור כישורים 
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נקודת מבט של הסטודנטים
2017סקר התאחדות הסטודנטים –עבודה של סטודנטים 
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ת"ות/ג"תובנות בעקבות דיונים עם התעשייה וראשי מל
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הקניית כישורים שלא על חשבון ליבת החינוך המדעי וההנדסי

בגלל , קשות מאד ליישום בקנה מדה נרחב בארץ PBLקידום שיטות חינוך כדוגמת

סגל גבוהים ופרופיל חברי הסגל/יחסי סטודנטים

ממושך  " משך נחיתה"רתיעה בתעשייה מהעסקת בוגרים ללא ניסיון בגלל 

(  internships)פ עם האקדמיה לסייע בהקניית כישורים והתנסות "נכונות לשת

כחלק מהחינוך במהלך הלימודים האקדמיים

י יצירת פלטפורמות  "פ בתחומים אלה עם התעשייה ע"פתיחות באקדמיה לשת

מתאימות וחדשניות בחינוך מהנדסים ובהכשרה לאורך החיים

תעשייה בישראל הודות לעובדה שחלק ניכר  -פ אקדמיה"תשתית ייחודית לשת

מהסטודנטים עובדים במהלך לימודים במקצוע



ת"ות/ג"תובנות בעקבות דיונים עם התעשייה וראשי מל
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ג בצורך בשינויים והבנה שאין נוסחה אחת ויש צורך  "מל/ת"של ראשי ותהכרה 

כדי לאפשר לכל מוסד לממש את החזון והמקום הייחודי לו, בגמישות

ל מצביע ששינויים בדרכי חינוך מהנדסים  "הניסיון במוסדות אקדמיים מובילים בחו

לפיכך העדפה לדרך אבולוציונית; מחייבים שינוי תרבותי וארגוני והם קשים לביצוע

ניתנים ביתר קלות ליישום במוסדות  " קפיצת מדרגה"מהלכים ארגוניים נרחבים ל

תוך בחינה גם של הנעשה  , יש אבל מקום לשקול שינויים מבניים בארץ; חדשים

לתוכניות משולבות של תואר ראשון ושני, באירופה



וכישוריםידע
שבירת הפרדיגמה של חשיבות הידע כערך מרכזי ובלעדי1.

שבירת הפרדיגמה שמקצוען הוא בהכרח בעל התמחות והתמקדות בתחום צר2.

(רכים/חיוניים)בנוסף לליבת המדע וההנדסה גם הקניית כישורי הובלה והשפעה 3.

והתעשייההאמתיהעולם
ולבעיהלאתגראחדפתרוןישתמידשלאותובנה,"האמתיעולם"בלפעולכליםארגזלהקנות.4

חדשנייםמודלים–התעשייהשיתוף–האקדמיהכתליביןרקמתרחשאיננומהנדסיםחינוך.5

התעשייהעםמשותפיםבמנגנוניםהחייםלאורךללימודליכולתכבסיסעצמיללימודכישוריםפיתוח.6

סטודנטים
leading)מובילכמקצועלהנדסההתלהבותשמעוררתלימודיםחוויתיצירת.7 profession)

והסטודנטיםהקורסמפעיליפורוםבפניוהצגתםהתוצריםאיכותעלהמושתתתהערכה.8

פסיכומטריומבחןידערקולאכישוריםפוטנציאלאפיוןעלמבוססמועמדיםמיון.9

סגל
"קורסשלתוכןמרכז/מנטור"ל"מרצה"מתודעתישינוילעבורחייבהאקדמיהסגלתפקיד.10

בקידוםלחינוךתרומהשלהערכהגםכולל,הסגלאנשישלושדרוגבפיתוחהשקעה.11

professorגםבהם,שוניםבמנגנוניםמהתעשייהמינוייםשלשילוב.12 of practice

פרדיגמות ותובנות: מרכיבי השינוי
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הצעות לדרכי פעולה

טווחי זמן קצרים  –דרכי פעולה אבולוציוניות 

אשר אותם ניתן לקדם במסגרות הקיימות של יחידות אקדמיות ולמנף אותן כאמצעי לשינוי  , יישומי חלוץ

.ת"ות/ג"י המוסדות בעידוד מל"השינויים יעשו ע. הדרגתי בהסתמך על הצלחתן

.בתוכניות הלימוד30%במסגרת הגמישות של , יוזמות של הנהלות המוסדות ותמיכה במהלכים מהשטח

רב תחומיות והתנסויות , התנעת מהלכים ושינוי תרבותי לשילוב הקניית כישורים: ת"ות/ג"המלצה למל

.באמצעות קולות קוראים ליישומי חלוץ ומעקב והטמעה לכלל האקדמיה, בתעשייה בחינוך מהנדסים

ארוכים  /טווחי זמן בינוניים-דרכי פעולה המחייבות שינויים מבניים 
.  בחינה של האפשרות לשינויים רדיקליים יותר בתוכניות ובמסגרות החינוך של מהנדסים

יוסי רוזנווקס מאוניברסיטת תל אביב שבחנה תוכניות  ' התכנסה תת ועדה של הפורום בראשות של פרופ

.כמקובל כיום באירופה, ושילוב שלהן עם תואר מסטר( שנים3.5או )לימוד תלת שנתיות 

תוכניות תלת  -הקמת ועדה משותפת עם הפורום לבחון את מבנה ההכשרה : ת"ות/ג"המלצה למל

ובהם גם  , בהיבטים רחבים יותר, שנתיות ושילוב של תואר ראשון ושני4תוכניות , (שנים3.5או )שנתיות 

.  תוך הקניית גמישות למוסדות, רישוי והתנסות, הסמכה
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מתודולוגיות וכלים פדגוגיים

פיתוח כישורים מקצועיים ואישיים–סינטזהקורסי ; "מדעי ההנדסה"-קורסי אנליזה 

15R. Katz, Integrated thinking in mechanical engineering education, International Journal for Engineering Education, 31 (6) 1613-1621, 2015

התנסותמבוססיסינטזהקורסי קורסי אנליזהמרכיב

שפה ורבלית וכתובה, הצגה גרפית, מתימטיקה, פיזיקה: מרובה שפותבעיקר מתימטיקהשפה

,  הנתונים יכולים להיות מוצגים בבהירות ובדיוק. נתונות דרישות הלקוחמדויקים ומוגדריםנתונים

או אומדנים או כאלה המצריכים מדידות

אשר על כולם לענות לדרישות, מספר פתרונות אפשרייםכ רק פתרון אחד צפוי"בדפתרונות

אך יכולות אנליטיות מאפיינות מתכננים מובילים, לסינטזהיכולת בעיקר אנליטייםכישורים

מתפצלת ומתכנסתמתכנסתחשיבה

מספר קונצפטים של תכן אפשריים, ללא גבולמוגבלת יצירתיות  

לא מושלמיםמושלמיםמודלים

לימוד מטעות הוא מהלך מקובלמשלמים על טעויות בפתרוןטעויות

מקובל וניתן לו עידודכ לא מקובל"בדניסוי וטעייה

קבוצתיאישיצורת עבודה

לימוד מבוסס מחקר, לימוד מבוסס פרויקט

....כיתה הפוכה, טכנולוגיות לימודיות

Y-החינוך ליכולות וכישורי דור ההתאמת 



מערך של פרויקטים רב תחומיים

MIT NEET – New Engineering Education Transformation
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Threads - pathways for inter-disciplinary 

engineering education - sequence of projects 

that cut across disciplines and departments: 

internet of things 

autonomous vehicles and systems 

smart cities and urban infrastructure 

large data analysis systems 

sustainable materials

low carbon energy systems



תעשייה בחינוך מהנדסים-פ אקדמיה"שת
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שילוב של עבודה בתעשייה עם מסגרת הלימודים לתואר

מודלים משותפים לשילוב עבודה בתעשייה עם התנסות מובנית ובמעורבות  

אקדמית

רכה בתעשייה" נחיתה"לאפשר , מתן הכרה למודלים מסוג זה כשווה ערך לניסיון

Professor of Practiceמינויים של 

כבסיס גם להערכה והמשך, job description, הגדרה הציפיות מכל מינוי

צורך לגמישות ולהתאמה למטרות וליעדים מוגדרים

ללא קביעות אך עם צפי לרב שנתיות

מכלל חברי הסגל20%עד 10%
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מטרת הפעילות והיקפה

:פעילות במסגרת הפורום לקידום יישומי חלוץ במספר תחומים מרכזיים

טיפוח מהלכים של יישומי חלוץ

והפקת לקחים לשיתוף כלל האקדמיה לסייע בהטמעה בכלל המערכתמעקב 

הקמת מאגר מידע נגיש לכל האקדמיה

כיווני ומוקדי פעולה

אתגרי המהפכה התעשייתית הרביעיתחינוך מהנדסים לאור 

הקניית כישורים מקצועיים וחיונייםלמודולים 

התנסות במסגרת הלימודים האקדמייםקידום מנגנונים של 

בחינוך בשלב הלימודים האקדמייםפ עם התעשייה "לשתמודולים 

 LLL, קידום חשיבה בנושא של לימודים במהלך החיים המקצועיים

פעילות המשך בפורום לקידום יישומי חלוץ במסגרת מוסד נאמן
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מטרה

:ניתוח המצב הנוכחי וגיבוש המלצות לשינוי הנדרש

בתכנים

בהיקפים

לצורך הכשרת מהנדסים בעלי  , הניתנת למוסדות ללימודי ההנדסהבגמישות

פרופילים מגוונים העונים על צרכי המשק והתפתחות שלו בטווח הארוך

הצעה להקמת ועדה לבחינת שינויים מבניים בחינוך מהנדסים

וגם תזין ותחזק אותם, הפעילות בקידום יישומי חלוץ היא בסינרגיה עם שינויים מבניים



תודה על ההקשבה

20


