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שותפים יקרים,

עם סיום שנת השותפות הראשונה, ברצוני לברך על המהלך המבורך שמחבר בין יבואני 

הרכב למכללות הטכנולוגיות של מה”ט. מומנטום קמה מתוך צורך לעובדים מיומנים 

בענף שהולך ומתפתח כל העת, ולאור הבנתן של חברות יבוא הרכב כי עליהן לקחת 

אחריות על עתיד ההון האנושי בענף – רק יחד נוכל לעשות זאת!

ההתפתחות הטכנולוגית מביאה עימה צורך באנשים חושבים ומיישמים, צמאים לידע 

ובעלי יכולת למידה מתמדת ויצירתיות. את כל אלו אנו מוצאים בהנדסאים ובטכנאים 

המוסמכים ומאמינים שבאמצעות השקעה נכונה ומשותפת, נראה עוד ועוד מהם משתלבים במגוון 

המשרות הקיימות במרכזי השירות בפרט ובענף הרכב בכלל.

לקראת שנת הפעילות הבאה, אני מאחל הצלחה גדולה לכל העוסקים במלאכה.

פתח דבר

יואל קרסו,
יו”ר מומנטום
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עמיתים יקרים,

אני מברכת אתכם על השתתפותכם בכנס ועל השותפות שנרקמה בין יבואני הרכב 

בישראל לבין מערכת ההשכלה הטכנולוגית.

כנס זה הוא ביטוי נוסף לעבודה החשובה שמקדמת מומנטום יחד עם יבואני הרכב 

והמכללות הטכנולוגיות.

כמנהלת מה”ט אני מאמינה שתפקידנו הוא לתמוך ולאפשר את הממשקים בין 

המעסיקים, המכללות הטכנולוגיות והסטודנטים שהם העובדים העתידיים במשק.

אני סבורה כי ממשקים ושותפויות בין כל הגורמים, יבטיחו הכשרה מצוינת המותאמת 

לצרכי המעסיקים ומאפשרת השתלבות מהירה ומוצלחת של הבוגרים בשוק התעסוקה. זאת, לצד הרפורמה 

במערכת ההשכלה הטכנולוגית ישנו את פני ההכשרה הטכנולוגית ויציבו אותה בראש סולם ההכשרות 

וההשכלה בישראל.

אחתום בדבריו של הנרי פורד: “ההתכנסות יחד היא התחלה. ההישארות יחד היא התקדמות. העבודה יחד היא 

הצלחה.”

מאחלת לכולנו שנים רבות של עבודה יחד.

בברכה,
תאיר איפרגן
מנהלת מה”ט

משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
החברתיים
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התעשייה זקוקה לכוח אדם מיומן, 
בעוד כחודשיים יחזרו אל ספסל הלימודים אלפי סטודנטים. רובם נרשמים ללימודים לצורך רכישת 

מקצוע לחיים, עם זאת האקדמיה כיום לא מספקת מספיק כלים וכישורים פרקטיים לסטודנטים 
להתמודדות עם עולם התעסוקה החדש. המגמות החזויות סביב עתיד מקצועות בסיכון וסט 

המיומנויות הנדרש למילוי תפקידים המשתנים בתדירות גבוהה מצריכים חשיבה עמוקה.

בנק ישראל, אשר ניתח את נתוני סקר PIAAC  הישראלי, מצא כי רמת מיומנויות היסוד של 
העובדים בישראל נמוכה משמעותית בהשוואה למדינות ה- OECD, זאת בניגוד לרמת ההשכלה 

הפורמאלית הגבוהה בישראל. השינויים בעולם העבודה מסיטים את ההתעניינות בלימודים 
לתחומים יישומיים בעלי פרקטיקה מקצועית כדי להבטיח השתלבות מהירה בעולם התעסוקה 

לצד תגמול הולם ואף פוטנציאל לאופק תעסוקתי.

 ענף הרכב בישראל, וכמובן גם בעולם, נמצא בימים אלה בעיצומה של מהפכה אדירה. אחד הענפים שהכי מזוהים עם העולם הישן
וה-Low Tech הולך והופך מבוסס יותר ויותר על פיתוחים טכנולוגיים המרכיבים יותר חלקים ממערכות הרכב השונות, המתבססות על 
מערכות ממוחשבות וחיישנים. עם הופעת מערכות המחשוב ברכב המודרני, תקלות רבות מאותרות במערכות הרכב באמצעות מיכשור 

טכנולוגי מתקדם. שינויים אלו משפיעים על הביקוש ללימודים וכמובן על מערך ההשכלה וההכשרה בתחום. כאשר בחמש השנים 
האחרונות הנדסאי מכונות בהתמחות רכב  מוגדר כ”מקצוע בצמיחה” ורושם עלייה משמעותית בכמות המועסקים כ-33% בחמש שנים 

ועליית שכר, מתבסס על דו”ח שוק העבודה בישראל שפרסם בימים אלו משרד העבודה. 

הסיבות לעלייה בביקוש הנדסאי מכונות – התמחות רכב 
ראשית, מקצועות הרכב הופכים לעתירי ידע וטכנולוגיים. אומנם אין בישראל תעשיית רכב יצרנית אבל תרומתה הרבה של ישראל 

לתעשיית הרכב העולמית, שמרכז הכובד שלה נמצא בארה”ב, גרמניה ויפן, הולכת ומורגשת יותר ויותר מסביב לגלובוס - החל ביצרניות 
כלי רכב ועד ספקיות הטכנולוגיה. הדבר נובע מהשינוי הכולל שעוברת התעשייה, מעיסוק במוצר שעיקרו פח וברזל — למכלול של רכיבי 

חומרה ותוכנה. 
שנית, לימודי הרכב נחשבים להכשרה שבצידה עבודה מיידית לאור הביקוש הגובר לעובדים מיומנים, דבר המהווה יתרון משמעותי עבור 

הסטודנטים. מעבר לזה, גם סביבת העבודה במרכזי השירות משתנה. מרכזי השירות דומים יותר למעבדות הייטק מאשר למוסכים כפי 
שאנו מכירים , ותמהיל העובדים הנדרש משתנה ופונה לבעלי הכשרה גבוהה, קרי טכנאים ואנשי דיאגנוסיטקה מוסמכים. כאשר בשוק 

העבודה בישראל עובדים כ-7% יותר מהממוצע הנהוג ב-OECD ועובד ממוצע עובד 42 שעות שבועיות, נהנים עובדי מרכזי השירות 
מיום עבודה גמיש שמסתיים בשעות אחה”צ המוקדמות דבר המאפשר גם זמן איכות המושך בעלי משפחות ואולי יום אחד ימשוך יותר 

נשים הזקוקות לגמישות תעסוקתית ברצפת העבודה.
שלישית, מסלול הלימוד המעודכן בנוי באופן  מודולרי, בין שנתיים לשלוש, במסגרת לימודי יום או לימודי ערב, ומאפשר גמישות לאלה 

שמעוניינים לשלב עבודה במקביל ללימודים. הבוגרים יכולים למצוא גם את המקצוע שהכי מתאים להם על פי רמת העניין בתחום 
ונטיותיהם הטכנולוגיות וגם להמשיך ולשלב את אורח החיים הרגיל שלהם כולל עבודה. בנוסף ההכשרה של הנדסאי וטכנאי רכב כיום 

עוברת שינוי והתאמה לעולם העבודה ומשלבת התנסות מעשית בתעשייה במרכזי השירות המתקדמים של חברות יבוא הרכב - דבר 
שלא רק מצמצם את הפער הקיים במוסדות ההשכלה וההכשרה לשטח, אלא פותח לסטודנטים את הדלת לעבודה אצל אותם יבואנים 

כשסיימו את לימודיהם תוך שהם מבצעים בפועל תפקידים הנדסיים מורכבים. 
ולבסוף, הקידמה הטכנולוגית שנכנסת לענף, העלתה את הצורך באנשי מקצוע מעשיים ומיומנים שיאיישו משרות בתחומי ההנדסה 

השונים. עם עליית הצורך הזה, עולה גם השכר שמוכנים לשלם עבור עובדים אלה, כאשר שכרם החציוני של העוסקים בתחום עומד על 
   .₪ 13,676

שינויים תפיסתיים לגבי עולם העבודה המשפיעים על סביבת העבודה, על הדרישה לעובדים מיומנים ועל אופי ההכשרה כל אלו מעלים 
את הביקוש לתחום. אנחנו מחשפים את בעלי התשוקה למכוניות, אוהבי פתרון בעיות מורכבות, מעוניינים לשלב עבודה עם הראש 

והידיים, ותוך כדי גם לנהל חיים רגועים. מזמינים את דור העתיד לעלות על הגל בדיוק בזמן ולהוביל את המהפכה הבאה. 

חגית אליאס,
מנכ”לית חברת מומנטום
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 “האנשים שמשוגעים מספיק כדי לחשוב
שהם יכולים לשנות את העולם, הם אלה שאכן

משנים אותו.” 

שותפות מעסיקים-מכללות שיצאה לדרך השנה עם מעט חשדנות והיסוס, תפשה 

תאוצה ככל שהזמן התקדם וכבר הספיקה לייצר מודלים פורצי דרך בחיבור בין התעשייה 

למכללות הטכנולוגיות. שותפות זו מייצגת את מהות הקמתה של מומנטום, ומביאה עימה אמירה משמעותית של 

השותפים בה, כי הגיעה העת לקחת אחריות על עתידה של ההשכלה הטכנולוגית בפרט ובתחום הרכב בכלל. ההבנה שרק 

באמצעות איחוד הכוחות ניתן יהיה לייצר בוגרים יצרנים הרלוונטיים לתעשייה, אשר עומדת בבסיס המודל, מחלחלת גם 

לענפים אחרים, ואין לי ספק כי מודל ייחודי זה יתרחב בקרוב גם למגמות נוספות במכללות. 

חוברת זו נכתבה כבסיס לפעילות המודל, ותוכלו למצוא בה מידע על הרפורמה במכללות הטכנולוגיות של מה”ט ואת 

תכנית הלימודים החדשה, מודלים לשכפול וכלים לתכנון העבודה המשותפת בשנת תש”פ. זאת לצד מחקרי עמדות 

וסקירות שערכנו בקרב הסטודנטים לאורך השנה. כולי תקווה כי תמצאו אותה שימושית ומקדמת.

 ליאור דרעי 
מנהלת תכניות וקשרי מעסיקים 

במומנטום

סטיב ג’ובס
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הרפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל

חיזוק מעמד ההשכלה הטכנולוגית בישראל 

בינואר 2018 התקבלה החלטת ממשלה 3419 הפועלת למען פיתוח ההון האנושי, שיפור רמת הפריון וחיזוק המשק 

הישראלי באמצעות שיפור מערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל. ההחלטה הובילה לרפורמה הכוללת שינויים ברמה 

המבנית , הרגולטורית והפדגוגית במערך ההשכלה הטכנולוגית בהובלת המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע 

שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן - מה”ט(. 

הרפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית תחת אחריות המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית )להלן: מה"ט( במשרד 

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מערכת זו נועדה לספק הכשרה טכנולוגית המבטיחה לבוגריה תעסוקה הולמת 

ומכניסה ונותנת מענה הולם לצרכי המשק.

בפיקוח מה"ט פועלות 34 מכללות טכנולוגיות ועוד כ-30 מרכזי הכשרה לסטודנטים חרדים, בהן לומדים כ-29,000 

סטודנטים. 90% מהסטודנטים במה"ט לומדים לתעודת "הנדסאי" ומיעוט מהסטודנטים לומדים לתעודת "טכנאי מוסמך". 

כיום נלמדות במה"ט 23 מגמות לימוד ראשיות מרביתן בעלות אופי טכנולוגי.

לאורך שנים ההשכלה הטכנולוגית הייתה נתונה במשבר חריף ולא זכתה למשאבים הולמים, על אף תפקידה החשוב 

במשק, התשואה הגבוהה ללימודים והמחסור הקיים בהנדסאים.

עיקרי הרפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית

1. פדגוגיה

     א. מבנה לימודים מודולרי התואם את צרכי המשק - עדכון תוכניות הלימוד, צמצום שעות הלימוד

        ויצירת מסלול מודולרי “טכנאי מוסמך”.

    ב. הוספת נדבך מעשי - הוספת התנסות מעשית בהיקף של 300 שעות עבור הנדסאים ו-150 שעות

        עבור טכנאים מוסמכים.

     ג. גמישות פדגוגית למכללות הטכנולוגית - בכל תוכנית לימודים יקבעו 25% תכנים גמישים,

       אותם המכללות הטכנולוגיות יוכלו לשנות בהתאם לצרכיהן ולצרכי המעסיקים שבאזורן.

    ד.  צמצום במספר הבחינות הממלכתיות.

2. תקציב

     א. הוספת 200 מלש”ח לתקציב המכללות הטכנולוגיות והגדלת התעריף לסטודנט )במכללות הזכאיות( ל-19,500 ₪.

     ב.  הוספת תקציב ייעודי לבינוי והצטיידות בהיקף של 250 מלש”ח.
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3. מבנה המערכת

הוחלט כי הגדלת התקציב תחול רק על מכללות שבהן ילמדו מעל ל-800 סטודנטים.

הרפורמה במערכת הושגה לאחר שנים של דיונים ולאחר משא ומתן ארוך מול כלל הגורמים במערכת שבפיקוחו של 

מה”ט. הרפורמה מהווה הזדמנות יוצאת דופן לחיזוק המכללות הטכנולוגיות וטיוב ההכשרה, והיא תתרום להכשרת עובדים 

מיומנים הנדרשים למשק ולהגדלת הפריון. 

4. טיוב מערך ההשכלה וההכשרה המקצועית בשיתוף המעסיקים 

בספטמבר 2018 הוקמה ועדת מומחים מקצועית בתחום מכונות - רכב בהובלה של הצוות הפדגוגי של מה"ט וחברת 

מתודיקה ובהשתתפות נציגי מומנטום, נציגי המעסיקים בענף הרכב ומנהלי המכללות הטכנולוגיות. הועדה נפגשה במשך 

חצי שנה ועיקר עבודתה התמקדה באפיון דרישות וצרכי המשק בהקשר לתחומי הלימוד והכישורים הנדרשים לפיתוח. 

הוועדה עדכנה וכתבה תכנית לימודים מודולרית לטכנאי מוסמך והנדסאי והחל משנת הלימודים 2019/20  )תש"פ( תוטמע 

תכנית הלימודים החדשה.
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אוגדן תכנית הלימודים החדשה

             
             

מ  ע  מ  ע  מ  ע  מ  ע  ע- עיוני   מ- מעשי    
  

             
 96        3   3 1  מתמטיקה     
 32          2 2  מבוא לכימיה ומבנה החומר   
 32 ליבה         1  1 3  קריאת סרטוט מכני וחשמלי   
 96     1  1   2   2 4  אנגלית טכנית     

 112 ליבה       2  2   3 5  יסודות חשמל ואלקטרוניקה   
 32        2 6  מבוא לבקרה        
 16         1 7  יישומי מחשב ואינטרנט     

 416 סה”כ               
             

 16 ליבה          1 8  בטיחות בעבודה    
 32 ליבה          2 9  תרמודינמיקה טכנית    

 128 ליבה      3   2   3 10  תורת המנוע     
 32 ליבה          2 11  פיסיקה- סטטיקה ודינמיקה   
 64 ליבה       1  1   2 12  הידרוליקה ופנמטיקה    

 128 ליבה     1  2   2   3 13  תורת הרכב     
 96 ליבה       2    4 14  מע’ חשמל ואלקטרוניקה ברכב   
 96 ליבה       3   3 15  עבודה מעשית     
 32 ליבה          2 16  תורת חומרים     
 64 ליבה      2   2 17  חוזק חומרים ותכנון מכני     
 64 ליבה     1  1   2 18  תורת התחזוקה לכלי רכב     

 752 סה”כ               
             

 64 ליבה   1  3 19  רכב היברידי וחשמלי          
 32 ליבה      2 20  מתקני הרמה וציוד מוסכים       

 144 ליבה   2   3   3  1 21  אבחון תקלות במנוע וברכב     
 64 ליבה       1  3 22  מיזוג אוויר ובקרת אקלים     
 48 ליבה   1  2 23  רשתות תקשורת בכלי רכב         
 16 ליבה    1 24  רכב אוטונומי, שיתופי ומקושר         

    368 סה”כ               
 

 64      4 25  ארגון, תכנון וניהול המוסך       
 32    2 26  התייעלות אנרגטית          
 32    2 27  ניהול עיסקי ופיננסי          
 32    2 28  מיומנויות ניהול ועקרונות השירות         

 160 סה”כ               
 96   4     2 29  פרוייקט גמר        

 304   5   5   5   4 30  התמחות-סטאג’     
   13  12  11  15  19  22  9  30      
   25   26   41   39 סה”כ שעות שבועיות     
  1264  432     832 סה”כ עיוני        
  832  384     448 סה”כ מעשי        

 2096  2096  816     1280 סה”כ שעות         

מקצועות תשתית

מקצועות יסוד

מקצועות התמחות

שירות לרכב  מקצועות מנהל למנהלי מוסך/מרכז   

IIII IIIV סמסטר

הנדסאיםטכנאיםהמקצוע

סה”כ
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מונחים מרכזיים

הגדרה מונחתחום

דיפלומה

סטודנט זכאי לתעודה )דיפלומה( של הנדסאי או של טכנאי מוסמך 
לאחר שמילא את כל הדרישות הפדגוגיות:

 לימוד תוכנית הלימודים במלואה, נוכחות בשיעורים
    והגשת תרגילים ועבודות.

 ציון עובר בכל הבחינות הפנימיות.
 ציון עובר בכל הבחינות הגמר הממלכתיות.

 ציון עובר במבחן הגנה על פרויקט הגמר.

תואר הנדסאי
Practical Engineer

התואר מכשיר איש מקצוע בעל אוריינטציה טכנולוגית יישומית. 
בעל ידע מדעי הנדסי נרחב בעולם המכונות-רכב ויכולות אישיות 

וניהוליות מגוונות, המחבר בין הידע ההנדסי התיאורטי לבין תהליכי 
 היישום לשירות, תחזוקה ואבחון תקלות ברצפת העבודה.

 משך הלימודים שנתיים 
בהיקף של 2,000 שעות לימוד אקדמיות.

טכנאי מוסמך

בעל ידע מדעי הנדסי נרחב בעולם המכונות-רכב ויכולות אישיות 
מגוונות, המחבר בין הידע ההנדסי התיאורטי לבין תהליכי היישום 

לשירות ותחזוקה ברצפת העבודה. משך הלימודים עד שנתיים 
בהיקף של 1,600 שעות לימוד אקדמיות

תכני ליבה 

 ”Core Curriculum“ כ- 75% מתכני הלימוד מוגדרים כתכני ליבה
ואושרו על ידי מה”ט; מה”ט יבחן אחת לשנה את הצורך לעדכן 
את תכני הליבה. עדכון התכנים ייעשה בהתאמה לצרכי המשק 

ולתוכניות לימוד דומות בעולם, ולאחר התייעצות עם ארגוני 
מעסיקים וגורמים רלוונטיים אחרים במשק.

חלופה – מתן חופש אקדמי
בכל תוכנית לימודים יקבעו 25% תכנים גמישים, אותם 

המכללות הטכנולוגיות יוכלו לשנות בהתאם לצרכיהן ולצרכי 
המעסיקים שבאזורן.

פרויקט גמר/
עבודה מעשית )סטאז’(

כל הסטודנטים נדרשים להגיש עם סיום לימודיהם פרויקט גמר. 
אחד התנאים לקבלת התעודה הוא עמידה במבחן הגנה על פרויקט 
הגמר. הרפורמה מאפשרת לשלב עבודה מעשית )סטאז’( בתעשייה 

בהיקף של 300 שעות כחלופה לעבודת הגמר.

             
             

מ  ע  מ  ע  מ  ע  מ  ע  ע- עיוני   מ- מעשי    
  

             
 96        3   3 1  מתמטיקה     
 32          2 2  מבוא לכימיה ומבנה החומר   
 32 ליבה         1  1 3  קריאת סרטוט מכני וחשמלי   
 96     1  1   2   2 4  אנגלית טכנית     

 112 ליבה       2  2   3 5  יסודות חשמל ואלקטרוניקה   
 32        2 6  מבוא לבקרה        
 16         1 7  יישומי מחשב ואינטרנט     

 416 סה”כ               
             

 16 ליבה          1 8  בטיחות בעבודה    
 32 ליבה          2 9  תרמודינמיקה טכנית    

 128 ליבה      3   2   3 10  תורת המנוע     
 32 ליבה          2 11  פיסיקה- סטטיקה ודינמיקה   
 64 ליבה       1  1   2 12  הידרוליקה ופנמטיקה    

 128 ליבה     1  2   2   3 13  תורת הרכב     
 96 ליבה       2    4 14  מע’ חשמל ואלקטרוניקה ברכב   
 96 ליבה       3   3 15  עבודה מעשית     
 32 ליבה          2 16  תורת חומרים     
 64 ליבה      2   2 17  חוזק חומרים ותכנון מכני     
 64 ליבה     1  1   2 18  תורת התחזוקה לכלי רכב     

 752 סה”כ               
             

 64 ליבה   1  3 19  רכב היברידי וחשמלי          
 32 ליבה      2 20  מתקני הרמה וציוד מוסכים       

 144 ליבה   2   3   3  1 21  אבחון תקלות במנוע וברכב     
 64 ליבה       1  3 22  מיזוג אוויר ובקרת אקלים     
 48 ליבה   1  2 23  רשתות תקשורת בכלי רכב         
 16 ליבה    1 24  רכב אוטונומי, שיתופי ומקושר         

    368 סה”כ               
 

 64      4 25  ארגון, תכנון וניהול המוסך       
 32    2 26  התייעלות אנרגטית          
 32    2 27  ניהול עיסקי ופיננסי          
 32    2 28  מיומנויות ניהול ועקרונות השירות         

 160 סה”כ               
 96   4     2 29  פרוייקט גמר        

 304   5   5   5   4 30  התמחות-סטאג’     
   13  12  11  15  19  22  9  30      
   25   26   41   39 סה”כ שעות שבועיות     
  1264  432     832 סה”כ עיוני        
  832  384     448 סה”כ מעשי        

 2096  2096  816     1280 סה”כ שעות         

מרכיבי 
התכנית 

מסלולי 
הכשרה 

זכאות 
לתעודה 

9



1. רקע לחיזוק קשרי מעסיקים
מומנטום נוסדה בשנת 2016 כחברה לתועלת הציבור ביוזמת חברות יבוא הרכב בישראל, איגוד יבואני הרכב וקרן ביחד. 

מטרתה להפוך את מקצועות הרכב לתחום השכלה והכשרה מבוקש המאפשר לצעירים וצעירות בישראל מימוש עצמי 

ותעסוקה איכותית, המבוססת על פרופסיה מובחנת, עם אפשרויות לקידום ולתגמול הולם ולחיזוק ענף הרכב והכלכלה 

הישראלית. מודל ההפעלה מבוסס על יצירת שיתופי פעולה בין מחזיקי עניין במגזר הציבורי, העסקי והחברתי סביב 

מטרות משותפות. פיתוח מודלים, תוכניות, שיתוף ידע וחשיבה חדשנית התומכת בצמיחת ענף הרכב בישראל.

עם התפתחות הטכנולוגיה, אנו צופים בשינויים תכופים בענף הרכב, ובראשם כניסה של טכנולוגיה חדשה המצריכה את 

העובדים בענף להתמחות במספר רב של תחומים בניהם מכונאות ואלקטרוניקה. תוכניות הלימוד הקיימות דורשות עדכון, 

ומתחדד הצורך בחיבור מוסדות ההכשרה לבין המעסיקים על מנת לגשר על פערי ההכשרה הנדרשת.

ה-OECD פרסם בשנת 2014 דו”ח1 המתאר את האתגר מולו עומדת מערכת ההכשרה המקצועית בארץ לאור העובדה 

שהיא מחולקת בין גופים שונים שאינם מתואמים בניהם. הוא המליץ להתמודד עם האתגר על ידי הגדלת שיתוף הפעולה 

בין בעלי העניין, והדגיש את העובדה שעל מנת שמערכת ההכשרה המקצועית תועיל לכל המעורבים, עליה להביא 

בחשבון את נקודת מבטה של החברה והפרט, וכן את נקודת מבטם של המעסיקים המייצגים את הכלכלה והתעשייה. 

המעסיקים מוזכרים כשותפים חשובים במיוחד, בעיקר עקב הידע שברשותם לגבי המיומנויות שעובדיהם יזדקקו להן. 

מודלים של הכשרה המשלבים את המעסיקים אינם דבר חדש בעולם, ומדינות כמו אנגליה, שוויץ וגרמניה, נוקטות 

בצעדים אקטיביים על מנת לאפשר למעסיקים לקחת חלק פעיל במערך ההכשרה הטכנולוגית2. עם זאת, מערכות החינוך 

הטכנולוגי במדינה לא השכילו לשלב כוחות עם התעשייה באופן שיאפשר יצירת מודלים אסטרטגיים וארוכי טווח לצורך 

שיפור ההכשרה, ובעקבות כך הגדלת כוח אדם מיומן לשוק העבודה. על רקע המגמות ולאור המלצות החלטת הממשלה 

התגבש מודל מודולרי המאפשר למעסיקים, קרי חברות יבוא הרכב לבנות תוכניות מעורבות ולחזק את הקשר הבלתי 

אמצעי עם המכללות הטכנולוגיות . קיימת חשיבות גוברת, לעדכון תוכניות ההכשרה בהתאם לתמורות.

Musset, P.; Kuczera, M.; Field, S. 2014. OECD Reviews of Vocational Education and Training  1 
.A Skills Beyond School Review of Israel. OECD Publishing

2  מתוך מחקר שערכו מאיירס-ג’וינט ברוקדייל לארגון ג’וינט-תבת ונקרא הכשרה מקצועית ואקרדיטציה: אנגליה, שווייץ וגרמניה.

בונים מערכת של קשרים 

מודל השותפות יצר רשת קשרים הכוללת 9 מכללות טכנולוגיות בפיקוח מה”ט המסמיכות לתעודת הנדסאי מכונות-רכב, 

ו-10 חברות יבוא רכב. בכל אחת מהמכללות גובשה תכנית עבודה בהתאם לצרכי המכללה וכוללת שילוב של הרצאות 

העשרה וחשיפה בתחום המקצועי, סיורים במרכזי השירות והכרות עם סביבת העבודה, התנסות מעשית של סטודנטים, 

הכשרה והעשרה של סגלי ההוראה, שיתוף בידע מקצועי ותרומת מכלולים לצרכי לימוד.
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2. תמונת מצב נתוני מגמות הרכב – מכללות מה”ט

מנתונים שהתקבלו ממה”ט 3 בממוצע השנים 2015-2017 ניתן לראות כי ישנם 1,687 נרשמים מתוכם 26% נושרים במהלך 

4 שערך מה”ט בקרב סטודנטים שסיימו את לימודיהם בשנים  הלימודים וכ-46% מקבלים דיפלומה. על פי סקר הבוגרים

2013-2014, רק כ-54% מכלל המדופלמים עוסקים במקצוע אותו הם למדו. מה”ט החלו לבצע סקר בוגרים 2017-2018.

כדאי לדעת 5
 הכנסתם החציונית של בעלי דיפלומה ממה”ט )בגילאי 33-30( גבוהה מזו של מי שאין בידם תעודת השכלה על-תיכונית,

     אך מאחר ושיעורי הדיפלום במה”ט נמוכים יחסית, הכנסתם החציונית של מי שהחלו לימודים במה”ט ולא דופלמו 
    נמוכה. שכרם החציוני של העוסקים בתחום מכונות רכב עומד על 13,676 ₪.

 מוביליות: שיעור לא מבוטל מבוגרי מה”ט לומדים בהמשך גם במערכת האקדמית. ישנה שונות משמעותית בהכנסת 
    מדופלמי מה”ט לפי מגמה: ההכנסה של בוגרי מה”ט במגמות כגון הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל, הנדסה אזרחית 

    והנדסת מכונות בשקלול על פני כלל מגמות אלו, דומה להכנסה של בוגרי המכללות בתחומי לימוד בעלי אופק מקצועי, 
    כגון מנהל עסקים, כלכלה, משפטים, ועוד. ומעט גבוהה מזו של בוגרי מדעי הרוח באוניברסיטאות; הכנסתם של בוגרי 

   מה”ט בחלק מהתחומים האחרים נמוכה יותר.

3  נתוני הלומדים במגמת כמונות רכב בשנים 2015-2017
 4  פורת א. ור. הריס. 2017. תעסוקה ושביעות רצון מלימודים בקרב בוגרי מסלול הנדסאים של מה”ט כשנתיים עד שלוש מסיום

   הלימודים )בוגרי 2013-2014(. מינהל מחקר וכלכלה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
5 סקירה כלכלית שבועית אוגוסט 2019, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר.

אחוז דילפוםכמות מדופלמיםכמות מסיימיםאחוז נשירהכמות נושריםכמות נרשמיםשנה

2015167142625.49121876645.84

2016172144425.80116679446.14

2017167044126.41109974644.67

נתוני מגמות הרכב במה״ט

כמות מדופלמיםכמות מסיימיםכמות נרשמים

1671

1721

1670

1099
746

1166
794

1218766

201520162017
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3. היקף המשתתפים בתוכנית

מטרות:

עתיד ת"א

אריאל

סכנין-באקה

עתיד חיפה

סכנין

עתיד ב"ש

ספיר

רופין עתיד מעלות

12345
צמצום אחוז 

הנשר במכללות 
הטכנולוגיות

העלאת אחוז 
הסטודנטים 

הזכאים לדיפלומה

ייזום הכשרות 
עדכניות, שמותאמות 

לשינויים התכופים 
המתרחשים בענף 

הרכב

הגדלת כמות 
הסטודנטים 

הפונים ללימודי 
מכונות רכב

הגדלת מספר 
הבוגרים המשתלבים 

בענף הרכב

מס’ סטודנטים בתוכנית חברות שותפותמכללה

     50קבוצת סמל”תמכללת עתיד מעלות

     80צ’מפיון מוטורסמכללה טכנולוגית רופין

     200חב’ טלקארמכללת סחנין

     250קבוצת כלמובילמכללת עתיד חיפה

     60קבוצת מכשירי תנועהמכללת סחנין שלוחת באקה אל גרביה

     40דלק מוטורסמכללת אריאל

UTI יוניברסל משאיות מכללת עתיד תל אביב
     300חברת מאיר

     77קבוצת לובינסקימכללת ספיר

     160קרסו מוטורסמכללת עתיד באר שבע 

1217סה”כ 
*בשנת תש”פ צפויה להצטרך למודל מכללת תל חי

תל חי
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סטטוס תשע”ט יעד 
פירוטשנה ראשונה

מפגשי חשיפה של  
1200 סטודנטים 

בענף הרכב                           
עד סוף שנת תש”פ

בשנת תשע”ט בוצעו 19 
מפגשי חשיפה, הרצאות 

אורח וסיורים אצל 
חברות היבוא בהם לקחו 

חלק 491 סטודנטים.

 קרסו מוטורס – סיור אחד לשנה ב’  בפארק ראם – 15 סטודנטים.

 לובינסקי - 2 סיורים במרכז השירות בראשון לציון לשנים א’,
     ב’, ג’ – 25 סטודנטים. מפגש חשיפה במכללה לשנים א’, ב’, ג’ –

    40 סטודנטים.

 מכשירי תנועה – מפגש חשיפה במכללה  40 סטודנטים.
   סיור מתוכנן לספטמבר.

 דלק מוטורס – מפגש חשיפה במכללה לשנה ב’ – 13 סטודנטים.
    סיור לשנים א’, ב’ במרכז השירות בניר צבי – 40 סטודנטים.

 UTI - 3 מפגשי חשיפה במכללה למסלולים בוקר, משולב וערב –
    60 סטודנטים. סיור במרכז השירות בראשון לציון – 40 סטודנטים.

 מאיר – 3 מפגשי חשיפה במכללה למסלולים בוקר ומשולב –
    40 סטודנטים. סיור במרכז השירות ברמלה – 40 סטודנטים.

 טלקאר – מפגש חשיפה במכללה – 50 סטודנטים. 
    סיור במרכז השירות בראשון לציון – 15 סטודנטים.

 כלמוביל – סיור במחלקת ההדרכה ומטה החברה בראש העין –
   25 סטודנטים.

 סמלת – מפגש חשיפה במכללה 30 סטודנטים.

 צ’מפיון מוטורס – 2 ימי הדרכה טכנית במכללה לשנה ב’ –
    20 סטודנטים.

 דיוק הידראוליקה – סיור במפעל במחניים – 13 סטודנטים.

4. סטטוס עמידה ביעדים

מישורי ההשפעה של המודל:

 קשר עם מעסיקים - קשר עם מעסיקים במהלך הלימודים, סיורים, הרצאות אורח, עבודה מעשית.

 העלאת האטרקטיביות של הלימודים במגמה - השפעה על הגדלת מס’ הלומדים, הקטנת הנשר, העלאת אחוזי 

   הדיפלום, השקעה בתשתיות, עידוד מצוינות, שיווק ועידוד הרשמה ללימודים, השקעה בסגלי ההוראה של המכללות. 

 העלאת האטרקטיביות של העבודה בענף – הגדרת ציפיות, חשיפה של הזדמנויות בענף, התנסות מעשית, השמה.
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סטטוס תשע”ט שנה ראשונהסטטוס תשע”ח לפני המודליעד 

צמצום הנשר מ- 26% ל- 10% 
עד סוף שנת תש"פ

אין עדיין נתונים על תשע”ט26.41%

סטטוס תשע”ט שנה ראשונהסטטוס תשע”ח לפני המודליעד 

 העלאת אחוזי הדיפלום
מ- 46% ל- 60%                          

עד סוף שנת תש”פ

אין עדיין נתונים על תשע”ט44.67%

סטטוס תשע”ט שנה ראשונהיעד 

העלאת מספר הבוגרים 
 המשתלבים בענף  ב- 10%

עד סוף שנת תש”פ

כפוף לדיווח השותפים בסוף שנת תש”פ

סטטוס תשע”ט שנה ראשונהיעד 

 שילוב של 50 סטודנטים
לפחות בהתנסות מעשית 
 )סטאז’( במרכזי השירות 

עד סוף שנת תש”פ

עד כה שולבו 9 סטודנטים במרכזי השירות של דלק מוטורס.                                          
בשנת תש”פ המודל יורחב לכלל המכללות.

סטטוס תשע”ט שנה ראשונהסטטוס תשע”ח לפני המודליעד 

קידום למידה מקוונת לפחות 
ב- 3 מכללות בהיקף של 70 

סטודנטים עד סוף שנת תש”פ

 מכללת רופין עושה שימוש מזה
    מספר שנים במערכת הלמידה
    המקוונת – אלקטיוד, כמערכת 

   תומכת למידה 

 במערכת זו משתמשים גם סגל
     המרצים של רשת עתיד, 

     כאשר הם משתמשים בהדמיות
    מהמערכת במהלך השיעורים.

 במכללת סחנין משתמשים
    במערכת הלמידה המקוונת של 
    יונדאי להמחשת החומר במהלך 

   השיעורים.

טרם בוצע
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סטטוס תשע”ט שנה ראשונהיעד 

שיתוף סטודנטים במיזמים 
טכנולוגיים הדורשים יישום 

של ידע, כישורים, ומיומנויות 
מקצועיות.

 שילוב סטודנטים מצטיינים ממכללת עתיד חיפה בבניית רכב הפורמולה של הטכניון. 

 קיום תחרות אבחון לכלל מכללות רשת עתיד בחברת כלמוביל.

 ליווי פרויקט גמר של סטודנטים ממכללת רופין ע”י מחלקת ההדרכה הטכנית
    של צ’מפיון מוטורס, כולל ביקור והדגמה במחלקת ההדרכה וקבלת ידע טכני.

סטטוס תשע”ט שנה ראשונהיעד 

השפעה ישירה של המעסיקים 
על תכני הלימוד ע”י שילוב 
תכנים מקצועיים במסגרת 

החופש האקדמי שהרפורמה 
מאפשרת )25%(

המעסיקים היו מעורבים בעדכון הסילבוס של מסלול הלימודים.

בשנה זו יחלו להטמיע את ההיבטים הפדגוגיים של הרפורמה וכל חברה תקדם תכנים 
ייעודיים בתוכנית הלימודים.

סטטוס תשע”ט שנה ראשונהיעד 

 קיום יריד תעסוקה שנתי
 לכלל הסטודנטים והצגת
היצע המשרות הזמינות 

בחברות

בוצע

עולה כי קיימת שביעות רצון גבוהה ממשוב המשתתפים

קליטת עובדים דרך היריד עדיים במעקב 

סטטוס תשע”ט שנה ראשונהיעד 

חלוקת 10 מלגות הצטיינות 
לסטודנטים מצטיינים בהיקף 

של 50,000 ₪ בשנה

בוצע
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סטטוס תשע”ט שנה ראשונהיעד 

ביצוע תהליך מחקר מלווה 
למערך השותפות בקרב 

הסטודנטים והשותפים

מבוצע

סטטוס תשע”ט שנה ראשונהיעד 

 תמיכה בשדרוג סדנאות
 הלימוד ותרומה של ציוד

ומכלולים במסגרת השותפות

תרומת רכב הדגמה למכללת אריאל.

סטטוס תשע”ט שנה ראשונהיעד 

קיום ימי השתלמות והעשרה 
לסגלי הוראה במרכזי ההדרכה 

הטכניים של חברות היבוא

בשנת תשע”ט שולבו מספר מרצים מהמכללות הטכנולוגיות בהדרכות שביצעו חברות 
יבוא הרכב וכן המרצים הצטרפו לסיורים של הסטודנטים בחברות.

 השתתפות מרצה ממכללת עתיד מעלות בהדרכה טכנית על דגמי סובארו 
    בחברת סמלת.

 שילוב 3 מרצים ממכללת עתיד באר שבע בקורס ריענון טכני 2019 של
    חברת קרסו מוטורס.

 השתתפות ראש מגמת הרכב במכללת רופין בהדרכה טכנית בחברת
    צ’מפיון מוטורס.

 השתתפות סגל המגמה של מכללת רופין בסיור שקיימה מחלקת ההדרכה
.CYMOTIVE של צ’מפיון מוטורס בחברת    

 הזמנת ראש מגמת הרכב במכללת רופין לשמש כשופט בתחרות המאבחנים
   של צ’מפיון מוטורס.

 השתתפות סגל המגמה של מכללת אריאל ביום הדרכה על דגמי מאזדה 
    בחברת דלק מוטורס.

 הזמנת סגל המגמה ממכללת עתיד חיפה לשמש כשופטים בתחרות המאבחנים 
    של חברת כלמוביל.
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5. ממצאי מחקר מלווה – שנה ראשונה
לצורך הערכת המודל, מבוצע תהליך מדידה והערכה לאורך תקופת שנת הפיילוט )תשע”ט(, המערך מורכב משלושה 

מעגלי השפעה לאור התרשים הבא:

מעגל הראשון - יצירת תשתית שותפות בין שלושת הגורמים הרלוונטיים , מכללות מה”ט, נציגי יבואני הרכב וצוות 

מומנטום כגורם מתווך ומסייע. בשלב זה נעשה מיפוי צרכי השותפים, הגדרת ממדי התמיכה הכספית ותצורותיה, הגדרת  

תפקידים ופעילויות ליבה: מהי מידת השתתפות המעסיקים בפעולות יזומות של המכללות, מהי המידה בה המכללות 

תאפשרנה השפעה של המעסיקים על תכני ומאפייני ההכשרות, מה תהייה פעילות המעסיקים בהקשר התעסוקתי ובניית 

לוחות זמנים לביצוע .

מעגל שני - יישום ראשוני  בדגש על מורי המכללות , תהליכי שיתוף המורים במיזם, בחינת ציפיות מורי המכללות 

מהמיזם וחסמים אפשריים, הערכת הפעילויות הראשוניות המשלבות מורי מכללות  בתהליך והסקת מסקנות.

שלב שלישי - יישום ראשוני בדגש על סטודנטים, תהליכי שיתוף הסטודנטים במיזם, בחינת ציפיות הסטודנטים מהמיזם 

וחסמים אפשריים, הערכת הפעילויות הראשוניות עם הסטודנטים והסקת מסקנות.

המערך המחקרי כולל איסוף מידע באמצעות שאלוני עמדות שהועברו לסטודנטים בטרם החלה הפעילות ובתום שנת 

הלימודים, שאלון שהועבר לסגלי ההוראה עם סיום שנת הלימודים וכן מעבר על דו”חות וסיכומי פגישות שקיימו ועדת 

ההיגוי לאורך השנה.

סטודנטים

סגל הוראה 
במכללות

בניית מערך 
עבודה ארגוני 

משותף
מכללות מה״טיבואני רכב
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מצב תעסוקתי 
כשנתיים עד שלוש מסיום 
הלימודים לרבות תעסוקה 

במקצוע הנלמד

שכר חודשי ממוצע
של בוגרים

3 סיבות מדוע לא עבדו 
במקצוע הנלמד

שביעות רצון ממקום 
העבודה

שימוש בידע הנרכש 
בלימודים בשוק העבודה

קשיים בחודשי עבודה 
ראשונים בגלל העדר ניסיון 

מקצועי

השלמת חובות 
לימודיים לקבלת 

דיפלומה

שביעות רצון מהלימודים 
במכללה וכוונת המלצה 
על מגמת הלימוד ומוסד 

הלימוד

קשר עם מעסיקים -
הגעה של מעסיקים למוסד 
הלימוד וסיורים במקומות 

עבודה

לימודי המשך לתואר ראשון 
או תואר מהנדס

18

6. סקר בוגרים ממשלתי
מה"ט מבצעת סקר בוגרים בכל שנתיים בנושא – " תעסוקה ושביעות רצון 

מלימודים בקרב בוגרי מסלול הנדסאים של מה"ט כשנתיים עד שלוש מסיום 

הלימודים," ישנה הבחנה למגמת מכונות בהתמחות רכב. 

מה נבדק בסקר

החל סקר בוגרים לשנת 2016-2017
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פעילויות מרכזיות בשנת תשע"ט

14 הרצאות יבואן במכללות 

בדגש על היכרות עם יבואני 

הרכב וחשיפה לתחומים טכניים 

מקצועיים

10 ימי סיור במרכזי השירות של יבואני 

הרכב ומחלקות ההדרכה הטכניות

6 ימי הדרכה בהם לקחו חלק 

מרצים מהמכללות

5 סטודנטים מצטיינים לקחו חלק בבניית 

רכב הפורמולה של קבוצת הטכניון

מרצי הרכב במכללות הוזמנו לשמש 

כשופטים בתחרויות שמקיימות יבואניות 

הרכב לעובדים שלהן

מאות סטודנטים מכלל המכללות השתתפו ביריד התעסוקה השנתי 

AUTOJOB 2019 ונחשפו להיצע המשרות הזמין בענף הרכב



משך התכנית
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מצטייני שנת תשע”ט 

סשה פולטיילוב
מכללת עתיד באר שבע

שרית בלמס
מכללת אריאל

אור בוטבול
מכללת עתיד חיפה

חנא נדף
מכללת סחנין

ויאצ’סלב אייזימן
מכללת עתיד מעלות

יפתח ברוקר
מכללת תל חי

טל גואטה
מכללת ספיר

יערה תבור
מכללת רופין

יצחק גוילי
מכללת עתיד תל אביב

סלאמה הוד 
מכללת סחנין – שלוחת

באקה אל גרביה



1. עקרונות מנחים לבניית תכנית עבודה שנתית 
תכנית העבודה תכתב לאור יעדי המודל ותכלול בתוכה התייחסות למספר מעגלי השפעה: המכללה, סגלי ההוראה, 

הסטודנטים והיבואן. בתכנית יפורטו הפעולות שיבוצעו השנה בכל אחד ממעגלי ההשפעה ויקבע מנגנון הפיקוח.

יש להתייחס:

2. למידה מהצלחות 
התנסות מעשית בתעשייה )סטאז’( 

בשנת הלימודים תשע”ט התקיים פיילוט לשילוב סטודנטים הלומדים בשנה ב’ במכללת אריאל, במרכזי השירות של 

חברת דלק מוטורס. בפיילוט לקחו חלק 9 סטודנטים ששובצו ב- מרכזי השירות ברחבי הארץ, בהתאם למקום המגורים 

של הסטודנט. הסטודנטים נקלטו כעובדים מן המניין, קיבלו שכר סטודנט על עבודתם והגיעו ליום עבודה אחד בשבוע 

)בחופשות הסמסטר יכלו להגיע יותר בהתאם לזמינות ובאישור מרכז השירות(. סך השעות שנדרשו הסטודנטים לבצע 

לאורך השנה הן 300 שעות – 38 ימי עבודה.

הליך שיבוץ הסטודנטים: עם פתיחת שנת הלימודים הגיעו נציגים של חברת דלק מוטורס להרצאת חשיפה במכללה, 

בה הם הציגו את החברה ואפשרויות הקידום הקיימות בה. לאחר מכן, סטודנטים שהיו מעוניינים בביצוע הסטאז’ נשארו 

לראיון היכרות פרטני מול נציגי החברה וראש מגמת הרכב. לאחר הריאיון הוחלט על קבלת או אי-קבלת הסטודנט לסטאז’ 

והחל תהליך שיבוץ מול מרכזי השירות של דלק מוטורס )בבעלות + מרכזי הרשת(. סטודנט שנמצא לו מרכז שירות 

מתאים נדרש להגיע לראיון נוסף במרכז השירות ושיחת תיאום ציפיות. רק לאחר אישור מנהל מרכז השירות הסתיים 

תהליך השיבוץ והסטודנט החל בסטאז’.

תכנית החניכה: במקביל נבנתה ע”י רכז מגמת הרכב במכללה והמנהל הטכני וההדרכה בדלק מוטורס, תכנית סדורה 

ומוסכמת להתנסות המעשית, שכללה התנסות במחלקות השונות הקיימות במרכז השירות לפי חלוקה לשבועות, כך 

הסטודנט יכיר את כלל האפשרויות הקיימות וייחשף לתקלות מתחומים שונים. 

פיקוח על פעילות הסטודנט: לתכנית הוגדרו מספר אנשי קשר – מנהל מגמת הרכב שהגיע לביקור במרכז השירות ונפגש 

עם כלל הסטודנט אחת לשבוע למעקב על התקדמותם בתכנית החניכה. איש קשר מטעם היבואן שעמד בקשר מול מרכזי 

השירות ומול מנהל מגמת הרכב והיה אמון על פתרון בעיות שעולות מהשטח ופיקוח רוחבי על התקדמות התכנית. ואיש 

קשר במרכז השירות שתפקידו לפקח על פעילות החניכה של הסטודנט בתוך מרכז השירות. באמצע השנה התקיים 

מפגש של נציגי חברת דלק מוטורס עם הסטודנטים שמבצעים את הסטאז’ לשמוע רשמים מהם ולזהות אתגרים שיש 

לתת להם מענה.

תכנית עבודה 

מועדי פגישות 
של ועדת ההיגוי 

בשותפות

מספר הסטודנטים משך התכנית
הלומדים באותה השנה 
לפי כמות הכיתות וסוג 

המסלול

פעולות לביצוע 
בכל אחד 

מהסמסטרים
)א’, ב’, קיץ(

אחריות לביצוע
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שילוב סטודנטים בתחרות יבואן

מזה כ-7 שנים מקיימת חברת כלמוביל תחרות אבחון ארצית לסטודנטים של רשת מכללות עתיד )תל-אביב, באר-שבע, 

מעלות, חיפה(. התחרות נערכת אחת לשנתיים, יום אחרי תחרות האבחון לעובדים, בכך מנצלים בכלמוביל את התחנות 

אשר נבנו במקור לתחרות העובדים. הסטודנטים במשתתפים בתחרות נבחרים ע”י המכללות לאחר הליך מיון קפדני 

שכולל למידה ייעודית של החומר עליו הם יבחנו בתחרות ומבחנים מקדימים. הסטודנטים בעלי ההישגים הגבוהים 

ביותר מכל מכללה, מגיעים לתחרות שנערכת במטה חברת כלמוביל. מי שמשמשים כשופטים בתחרות הם סגל המרצים 

במכללות והסטודנטים הזוכים במקומות 1,2,3 נהנים מפרסים שווי ערך.

שילוב סטודנטים בבניית רכב הפורמולה בטכניון

‘פורמולה סטודנט’ הינה תחרות הנדסית בינלאומית שהחלה בשנת 1998, ובה קבוצות סטודנטים מרחבי העולם 

מתכננות, בונות, בוחנות ומתחרות ברכב מרוץ חד-מושבי בסגנון פורמולה. הנבחרת הישראלית משתתפת בתחרויות 

מרוצים בינלאומיות יחד עם כ-650 אוניברסיטאות בעולם. הפרויקט נוסד בטכניון בשנת 2013, ומאז כ-320 סטודנטים 

מהפקולטות להנדסת מכונות, אווירונאוטיקה, חשמל, תעשייה וניהול, מדעי המחשב, אדריכלות ואזרחית לקחו בו חלק. 

לפרויקט ערך פדגוגי וחברתי, משתתפי הפורמולה יצרו שיתוף פעולה רחב עם תלמידים וסטודנטים מכל רחבי הארץ 

במסגרת מפגשים , סיורים והרצאות, שילבו תלמידים מבתי ספר טכנולוגים בייצור חלקים וחיבורים חשמליים, העניקו 

ליווי מקצועי של עבודות גמר של תלמידי תיכון. כמו כן, שונה תקנון הקבוצה, והפרויקט פתח שעריו לכלל הסטודנטים 

מהמוסדות האקדמאיים והמכללות הטכנולוגיות.

לאור שינוי התקנון, התאפשר לנו לשלב הנדסאים מצטיינים ממכללת עתיד חיפה בבניית רכב הפורמולה. מנהל המגמה 

בחר 5 סטודנטים משנים מתקדמות שהביעו רצון ומוטיבציה לקחת חלק בבניית הרכב. ראשית הגיעו הסטודנטים לביקור 

בסדנא בטכניון בה נבנה הרכב וקיבלו סקירה כללית על הפרויקט, לאחר מכן במהלך חודש אפריל הגיעו הסטודנטים אחת 

לשבוע לסדנא וסייעו בבניית הרכב. מדובר ביישום הלכה למעשה של החומר הנלמד, ומבחינת הסטודנטים ישנו ערך 

לחוויה במסגרתה הם לוקחים חלק בבניית רכב מירוץ שהשתתף בתחרויות בינלאומיות במהלך חודשי הקיץ. 
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סגל הוראה       
      

סטודנטים שנה א’      
      

סטודנטים שנה ב’      
      

סטודנטים שנה ג’      
      

התנסות מעשית      
      

כללי: תרומות ציוד, תחרויות,
ימי שיא      
      

      
      

סטודנטים שנה א’      
      

סטודנטים שנה ב’      
      

סטודנטים שנה ג’      
      

התנסות מעשית      
      

 כללי: תרומות ציוד, תחרויות,
ימי שיא      
      

   

      
סטודנטים שנה א’      

      
סטודנטים שנה ב’      

      
סטודנטים שנה ג’      

      
התנסות מעשית      

      
 כללי: תרומות ציוד, תחרויות, 

ימי שיא      

ג. מבנה מומלץ לתוכנית עבודה

סמסטר א )אוקטובר-ינואר(

אחריות פירוטשעותתאריךפעילותתחום
לביצוע

כמות משתתפים
משוערת

סמסטר ב )מרץ-יוני(

אחריות פירוטשעותתאריךפעילותתחום
לביצוע

כמות משתתפים
משוערת

סמסטר קיץ )יולי-ספטמבר(

אחריות פירוטשעותתאריךפעילותתחום
לביצוע

כמות משתתפים
משוערת

AutoJob 2020טרם נקבע

יריד
תעסוקה 

למקצועות 
הרכב

מומנטום

מומנטום
כנס שותפים 

וחלוקת מלגות 
הצטיינות

ספטמבר

יבואן:

מכללה:
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ד. אירועים מרכזיים של השותפות לתש"פ )2019-20(

פתיחת שנת הלימודים במכללות
העברת שאלון מדידה והערכה 

לסטודנטים ולסגל ההוראה
חופשת בחינות

תחילת סמסטר ב’
מפגשי אמצע של ועדות ההיגוי

העברת שאלון מדידה והערכה 
לסטודנטים ולסגל ההוראה

סמסטר קיץ

יריד תעסוקה
AUTOJOB 2020

חופשת בחינות
מפגשי סיכום שנה של ועדות ההיגוי

השתתפות בתחרויות

 כנס שותפים וחלוקת
מלגות הצטיינות

פברואר 2020נובמבר 2019 

מרץ 2020 

יוני 2020

אוגוסט 2020

מאי 2020

יולי 2020

ספטמבר 2020
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1. ממצאי סקר עמדות סטודנטים – שלב א’ 
בכדי לעמוד על השפעת מודל השותפות מתבצע מחקר מלווה בהובלה של החוקרת קרן דביר. המחקר בוחן את מרכיבי 

התוכנית והשפעתה ואת התפיסות והעמדות של הסטודנטים ביחס למקצועות הרכב והעבודה בענף הרכב. המחקר בוחן 

עמדות טרם התנעת הפעילות ולאחר הכרות ומפגש עם החברות השותפות.  הסקירה שלפניכם מעלה את ממצאי סקר 

עמדות הסטודנטים של שלב א’ והוא משמש כדוח ביניים בלבד. עם סיום שנת הלימודים מועבר הסקר בשנית על מנת 

לבחון השפעה על תפיסות ועמדות הסטודנטים.

להלן עיקרי התובנות המפורטות בדו”ח:

מחקר, הערכה ומדידה

הסקר הועבר בקרב סטודנטים ב- 10 מכללות הלוקחות חלק בתכנית. מדגם הסקר כולל 294 סטודנטים בהם 6 

נשים בלבד. מרבית הסטודנטים )171 מהם( משוייכים למגזר היהודי והיתר )123 סטודנטים( למגזר הערבי.

כמעט רבע מהסטודנטים בני 20 ופחות מכך, מחצית מכלל הסטודנטים הם בני 20-25 , וכמעט רבע בני 26-30, 

ה-15% הנותרים הם בני מעל ל-30. הסטודנטים במגזר הערבי צעירים משמעותית מחבריהם במגזר היהודי, כמעט 

40% מהם צעירים מגיל 20 )לעומת אחוזים ספורים מבין הסטודנטים במגזר היהודי(. כמעט 30% מהסטודנטים 

במגזר היהודי הם בגילאי  26-30.

מאפייני לימודים - מרבית המשיבים )40% מהם( נמצאים בשנה א’ בלימודים, שליש מהם בשנה ב’ ורק 16% מהם 

בשנה ג’ מרבית המשיבים תלמידי המסלול המשולב, כאשר במגזר היהודי חלקם גדול יותר )מעל ל-60%( ובמגזר 

הערבי הם מהווים מחצית מהמשיבים לשאלון.

תעסוקה בענף הרכב - מעל מחצית מהמשיבים לשאלון אינם מועסקים בענף הרכב, כאשר בקרב הסטודנטים 

במגזר הערבי אחוז זה גבוה משמעותית )65% מהמשיבים לשאלון(.

תפיסות המשיבים לגבי לימודי מכונאות רכב -  המשיבים לשאלון מסכימים יותר עם מידת התאמת לימודי 

המקצוע אליהם, מאשר עם מידת הגאווה שלימודים אלו מסבים או מידת רצונם להמליץ על לימודים אלו. 

סטודנטים מהמגזר הערבי נוטים יותר להסכים עם מידת הגאווה שמסבים הלימודים ואם מוכנותם להמליץ על 

לימודים אלו לאחרים.

תפיסות המשיבים לגבי תעסוקה בענף הרכב - המשיבים נוטים להסכים יותר עם היגדים הקשורים לתחושות 

האישיות שלהם כלפי המקצוע )מידת העניין וכוונות ההשתלבות שלהם במקצוע( מאשר עם היגדים הקשורים 

לדרך בה נתפס המקצוע בעולם התעסוקה הישראלי )יוקרה מקצועית, אפשרויות קידום ויכולת השתכרות(. בקרב 

הסטודנטים הערבים מידת הסכמה גדולה יותר עם היכרות עם אפשרויות הקידום המקצועי בענף ועם יכולת 

השתכרות יפה.

תפיסות המשיבים לגבי יבואני הרכב - רק סביב 40% מהמשיבים מדווחים על היכרות עם יבואני הרכב. מעל ל-60% 

מהסטודנטים במגזר היהודי הביעו עניין לעבוד אצל יבואני הרכב, וזאת לעומת רק כמחצית מהסטודנטים מהמגזר 

הערבי. 
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נתונים דמוגרפיים
1,247 סטודנטים לומדים במסלול מכונות רכב ב- 10 מכללות טכנולוגיות בפיקוח מה”ט. סה”כ 294 סטודנטים ענו על 

שאלון הסקר )24% מכלל הלומדים( על לפי הפילוח הבא:

מרבית הסטודנטים במגמת מכונות רכב הם גברים, כאשר מתוך 294 המשיבים, ישנן רק 6 נשים. מרבית הסטודנטים
)171 מהם, המונים 58%( שייכים למגזר היהודי והיתר )123 סטודנטים( שייכים למגזר הערבי.

תרשים 1 מתאר את התפלגות הסטודנטים לפי גיל – כמעט רבע מהסטודנטים בני 20 ופחות מכך, מחצית מכלל 
הסטודנטים הם בני 20-25, וכמעט רבע בני 26-30, ה-15% הנותרים הם בני מעל ל-30, שזהו גיל מבוגר יחסית לסטודנטים 

בארץ באופן רגיל.
מעניינת השוואת התפלגות הגילאים לפי מגזר, שכן ממנה עולה כי הסטודנטים במגזר הערבי צעירים משמעותית 

מחבריהם במגזר היהודי. השירות הצבאי הוא הגורם המסביר המשמעותי ביותר, שכן כמעט 40% מהסטודנטים 
במגזר הערבי צעירים מגיל 20 )לעומת אחוזים ספורים מבין הסטודנטים במגזר היהודי(. חשוב לראות שכמעט 30% 
מהסטודנטים במגזר היהודי הם בגילאי 26-30 - לא ברור אם הסיבה לכך היא טיול אחרי צבא, ניסיונות לתעסוקה או 

לימודים בתחומים אחרים וכו’.

אחוז מכלל המשיביםכמות לומדים מדווחת לשנת תשע”טמכללה

30018.7מכלת עתיד תל-אביב

25020.74מכללת עתיד חיפה

20036.73מכללת סחנין

1607.48מכללת עתיד באר-שבע

800המכללה הטכנולוגית רופין

774.42המרכז הטכנולוגי להנדסאים ספיר

604.76מכללת סחנין שלוחת באקה אל-גרביה

500.34מכללת עתיד מעלות

406.8המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל

300המכללה הטכנולוגית תל-חי

טבלה 1 – התפלגות הסטודנטים לפי מוסד לימודים
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תרשים 1
גיל המשיבים - כלל המשיבים ופילוח לפי מגזר )אחוזים(

4%

45%
39%

18%

28%51%

48%

18%

7%
11%

4%
1%
2%5%

1%3%

7%
4%

מגזר יהודי

31-35 36-40 41-45 46-50 עד 26-3020-2520מעל 50

כלל המשיביםמגזר ערבי



מאפייני לימודים
מרבית המשיבים )40% מהם( נמצאים בשנה א’ בלימודים, שליש מהם בשנה ב’ ורק 16% מהם בשנה ג’ )תרשים 2(.

מרבית המשיבים תלמידי המסלול המשולב, כאשר במגזר היהודי חלקם גדול יותר )מעל ל-60%( ובמגזר הערבי הם מהווים 
מחצית מהמשיבים לשאלון )תרשים 3(.

תרשים 2
שנת לימודים - כלל המשיבים ופילוח לפי מגזר )אחוזים(

תרשים 3
מסלולי לימודים - כלל המשיבים ופילוח לפי מגזר )אחוזים(
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מגזר יהודי

16%10% 2%

36%40% 46%

30%34% 39%

18%16% 12%

שנה א׳

הנדסאי בוקרהנדסאי משולב

אחרשנה ג׳שנה ב׳

טכנאי

כלל המשיביםמגזר ערבי

מגזר יהודי

62%

37%

מגזר ערבי

50%

כלל המשיבים

57%
50%

43%



תפיסות המשיבים לגבי לימודי מכונאות רכב
באופן עקרוני ניתן לראות כי כל המשיבים לשאלון מסכימים יותר עם מידת התאמת לימודי המקצוע אליהם, מאשר עם 

מידת הגאווה שלימודים אלו מסבים או מידת רצונם להמליץ על לימודים אלו.
בקרב המשיבים משני המגזרים ניכרת אחידות דעים לגבי מידת התאמת תחום הלימודים אליהם, כאשר 75%-70% מהם 

מדווחים כי הם מסכימים מאד עם האמירה שהם לומדים את התחום אותו היו רוצים ללמוד. כאשר נשאלים המשיבים לגבי 
מידת הגאווה שמסב מקצוע מכונאות הרכב, ניכרים הבדלים קטנים בין המגזרים, כאשר בקרב המשיבים במגזר היהודי 
כ-80% מסכימים עם ההיגד “אני גאה ללמוד מכונאות רכב” ובקרב סטודנטים מהמגזר הערבי 88% מסכימים עם היגד 

זה. גם במידת ההסכמה עם ההיגד “אמליץ לחברי ללמוד מכונאות רכב” ניכרים פערים דומים בין הסטודנטים מהמגזרים 
השונים, כאשר בקרב המשיבים מהמגזר הערבי אחוזי הסכמה גבוהים יותר )70%( מאשר בקרב המשיבים מהמגזר היהודי 

.)62%(

תרשים 4
עבודה בענף הרכב - כלל המשיבים ופילוח לפי מגזר )אחוזים(

תעסוקה בענף הרכב
מעל מחצית מהמשיבים לשאלון אינם מועסקים בענף הרכב, כאשר בקרב הסטודנטים במגזר הערבי אחוז זה גבוה 

משמעותית )65% מהמשיבים לשאלון(.
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מגזר יהודי

1%2%

1%2%

5%7%

11%7%

15%6%

18%10%

22%16%

24%20%

70%75%

58%72%

37%50% 25%20%

מגזר ערבי

אני לומד את 
התחום שאני 

רוצה ללמוד

אני לומד את 
התחום שאני 

רוצה ללמוד

אני גאה ללמוד 
מכונאות רכב

אני גאה ללמוד 
מכונאות רכב

אמליץ לחברי
ללמוד 

מכונאות רכב

אמליץ לחברי
ללמוד 

מכונאות רכב

לאכן

מגזר יהודי

51%35%44% 49%65%56%

כלל המשיביםמגזר ערבי

תרשים 5
התפלגות מידת ההסכמה עם היגדים הקשורים לתפיסות לגבי לימוד מכונאות רכב )אחוזים(

מסכים מאוד כלל לא מסכים

5 4 3 2 1



תפיסות המשיבים לגבי יבואני הרכב
הסטודנטים נשאלו לגבי מידת ההיכרות שלהם עם יבואני הרכב ועם מידת העניין שלהם לעבוד אצלם. התפלגות תשובות 

המשיבים לשאלת ההיכרות עם יבואני נרכב נמצאה דומה מאד בין שתי האוכלוסיות כאשר רק סביב 40% מהמשיבים 
מדווחים על היכרות עם יבואני הרכב.

מעל ל-60% מהסטודנטים במגזר היהודי הביעו עניין לעבוד אצל יבואני הרכב, וזאת לעומת רק כמחצית מהסטודנטים 
מהמגזר הערבי. הסבר אפשרי הוא היכרות המשיבים עם שווקי תעסוקה שונים היהודי והערבי והאפשרויות המצויות בכל 

אחד מהם.
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תפיסות המשיבים לגבי תעסוקה בענף הרכב
מהתפלגות תשובות המשיבים כפי שמתוארת בתרשים הבא, ניתן לראות כי כלל המשיבים נוטים להסכים יותר עם היגדים 
הקשורים לתחושות האישיות שלהם כלפי המקצוע )מידת העניין וכוונות ההשתלבות שלהם במקצוע(, מאשר עם היגדים 

הקשורים לדרך בה נתפס המקצוע בעולם התעסוקה הישראלי )יוקרה מקצועית, אפשרויות קידום ויכולת השתכרות(.
מעניין לראות כי תחושותיהם האישיות של הסטודנטים הערבים והיהודים כלפי ענף הרכב דומות למדי, מידת ההסכמה עם 

השאלות הקשורות לעניין בענף ותכנון ההשתלבות בו דומות. הפערים בין האוכלוסיות נראים היטב בשאלות העוסקות בדרך 
בה נתפס המקצוע בעולם התעסוקה:

בקרב הסטודנטים הערבים, מידת הסכמה גדולה יותר עם היכרות עם אפשרויות הקידום המקצועי בענף )72% לעומת 58% 
בלבד בקרב סטודנטים במגזר היהודי( ועם יכולת השתכרות יפה בענף )64% לעומת 48% בלבד בקרב סטודנטים במגזר 
היהודי(. הדבר יכול לנבוע מהעובדה שלשתי האוכלוסיות נקודות השוואה שונות, בפני הסטודנטים במגזר הערבי עולם 

תעסוקתי מצומצם יותר ובעל אפשרויות פחותות מאלו העומדות מול הסטודנטים היהודים.

תרשים 6
התפלגות מידת ההסכמה עם היגדים הקשורים לתפיסות לגבי עבודה בענף הרכב )אחוזים(

מסכים מאוד כלל לא מסכים

5 4 3 2 1

1%2%2%6%7%
10%2%6%

15%14%
14%

16%
20%

22%31%
16%

27%

26%
21%

75%

63%

45%

32%27%

עולם הרכב 
מעניין אותי

אני מתכוון 
לעבוד בענף 
הרכב בתופ 

הלימודים

העבודה בענף 
הרכב היא 

עבודה מכובדת

אני מכיר את 
אפשרויות 

הקידום הקיימות 
בענף הרכב

בעולם הרכב 
ניתן להגיע 
למשכורות 

גבוהות

2%5%3%5%6%
3%
8%

4%4%
10%8%

14%
8%15%

14%
22% 17%

24%
23%

22%

72%

66%

54%49%
42%

עולם הרכב 
מעניין אותי

אני מתכוון 
לעבוד בענף 
הרכב בתופ 

הלימודים

העבודה בענף 
הרכב היא 

עבודה מכובדת

אני מכיר את 
אפשרויות 

הקידום הקיימות 
בענף הרכב

בעולם הרכב 
ניתן להגיע 
למשכורות 

גבוהות

מגזר ערבימגזר יהודי

תרשים 7
מידת ההיכרות שלי עם יבואני רכב

מסכים מאוד כלל לא מסכים

5 4 3 2 1

מגזר ערבימגזר יהודי

15%16%

15%16%

25%27%

22%
22%

23%19%

תרשים 8
מעניין אותי לעבוד אצל יבואני הרכב

64%49%
32%44%

4%7%

מגזר ערבימגזר יהודי

לאאוליכן



2. תפיסות ועמדות הסטודנטים ביחס למקצועות הרכב 
מומנטום ערכה סקר עמדות בקרב סטודנטים ועובדי המקצועות לטיפול הרכב בכדי לבחון את עמדותיהם באשר 

לתפישת הפרופסיה והפרופסיונאליים המתלמדים ועובדים במקצועות טיפול הרכב.

גודל המדגם – 356 מרואיינים, מתוכם 140 סטודנטים ו 216 עובדים.

ממצאי הסקר:

תפיסת מקצוע תפעול ברכב 
עובדים וסטודנטים בתחום הטיפול ברכב סבורים כי המקצוע נתפס בעיני הציבור כמפוקפק עם אנשים לא 

אמינים וכן כמקצוע הדורש עבודה פיזית קשה, כשליש סבורים בנוסף כי המקצוע דורש יכולת פתרון בעיות 
מורכבות. רק 8% מהעובדים בתחום ו 19% מהסטודנטים סבורים כי המקצוע נתפס מכובד ומעורר גאווה.

*איך לדעתך נתפש מקצוע הטיפול ברכב בקרב הציבור?

סה״כסטודנטיםעובדים

42%
38% 37%

33%

45% 44%

33%

14%

8%

2%

41%

33%

13% 13% 13%

19%

1%2%

מקצוע מפוקפק עם אנשים לא אמינים

מקצוע שדורש עבודה פיזית קשה ומאומצת

מקצוע מתוחכם הדורש יכולת פתרון בעיות מורכבות
מקצוע רווחי

מקצוע מכובד ומעורר גאווה

לא יודע
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תדמית עבודה בתחום הרכב 
העבודה בתחום הרכב נתפסת כדורשת יכולת טכנית גבוהה, הכשרה וניסיון וכזו הנעשית באמצעות מכשור טכנולוגי מתקדם 

)במיוחד בקרב עובדים(. העבודה בתחום נתפסת כמתגמלת בשכר במידה נמוכה.

*חשוב כעת, על עבודה בעולם הרכב כמכונאי/ חשמלאי/ טכנאי/הנדסאי  וסמן בבקשה באיזו מידה אתה מסכים לכל אחד 
מהתיאורים הבאים של העבודה במרכז השרות )סולם 1 עד 7(?

כלל המדגםסטודנטיםעובדים

3.2
3.43.3

5.3
4.9

5.15.35.15.2

5.9

5.4
5.7

6.1
5.7

5.96.16.06.1

מתוגמלת
בשכר הוגן

במתאים פיזיים 
קשים של חום 

אור קור

מאפשרת 
התפתחות 
מקצועית

עבודה הנעשית 
באמצעות 

מכשור טכנולוגי 
מתקדם

דורשת הכשרה 
וניסיון רב

דורשת יכולות 
טכניות גבוהות 

לטיפול במערכות 
הממוחשבות



תדמית העובדים במקצועות טיפול ברכב בהשוואה לעבר
 בהשוואה לעבר נתפסים העובדים כיום בתחום כמתקדמים טכנולוגית. 

כמחצית מהסטודנטים והעובדים בתחום סבורים כי העובדים כיום מתקדמים טכנולוגית בהשוואה לאלו שעבדו בתחום 

בעבר. כמו כן פחות עוסקים בעבודת כפיים ויותר בפתרונות מחשוביים.

*בהשוואה לעובדים במקצועות טיפול הרכב בעבר, העובדים בתחום זה כיום הם?
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גאוות לעבוד בתחום הרכב 
מרבית העובדים בתחום והסטודנטים גאים לעבוד בתחום הרכב. 

12% מהעובדים ציינו כי אינם גאים לעבוד בתחום

באיזו מידה אתה גאה או לא גאה לעבוד בתחום הרכב?

 מתקדמים טכנולוגית

 פחות עוסקים בעבודות כפיים ויותר בפתרונות מחשוביים

 למדו את המקצוע זמן רב יותר

 יותר צעירים

 יותר אמינים

54%
49%52%

20%19%19%

6%5%6% 4% 4%6%5% 6%5% 4%4%4% 7%11%8%

סה״כסטודנטיםעובדים

51%

35%

10%

2%2%

49%

36%

10%

3%2%

46%

38%

11%

4%1%

סה״כסטודנטיםעובדים

לא יודעכלל לא גאהלא כ״כ גאהגאהמאוד גאה



תפיסת מאפיינים עיקריים לעבודה בתחום הרכב
העבודה בתחום הרכב נתפסת מורכבת, ממוחשבת וחדשנית. יחד עם זאת, כמעט ולא נתפסת מכובדת, רווחית, 

נחשקת ואמינה.

* אנא בחר את שלושת המאפיינים העיקריים המאפיינים את העבודה במקצועות הרכב?

גורם משפיע בבחירת המקצוע
לעבודה בתחום הרכב מגיעים בעיקר מתוך אהבה ותשוקה לתחום, בנוסף: חוש טכני מפותח.

*מה השפיע עליך בבחירתך ללמוד את מקצוע הטיפול ברכב?
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19%

10%
15%

12%

19%
14%

18%
14%16%

18%17%17%

33%35%34%

51%

61%

55%

רצון בפרנסה אחר
יציבה

למדתי את 
המקצוע בבית 

הספר

קרובי משפחה 
שעוסקים 

במקצוע

ראש טכני 
מפותח

אהבה או תשוקה 
לרכבים מגיל צעיר

כלל המדגםסטודנטיםעובדים

כלל המדגםסטודנטיםעובדים

1%

14%
12%

21%
24%

31%

60%

66%

72%

1%

12%12%

17%

21%

31%

67%68%

72%

1%
10%

12%13%

19%

31%

72%
70%

72%

אף אחד
מהם 

שייך לעולם מכובדרווחינחשקאמין
החדש

מורכבממוחשבחדשני



תכונות דרושות לעובד בתחום הרכב
היכולת לפתור בעיות מורכבות הינה התכונה הבולטת ביותר שנתפסת כנדרשת בתחום הרכב. אחריה, מתוחכם 

)בעיקר בקרב סטודנטים( וכן ראש גדול, טכנולוגי, יכולת עבודת צוות ויצירתי.

* אנא בחר בין התכונות הבאות, את שתי התכונות שהכי דרושות לעובד בתחום מקצועות הרכב?
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23%
27%

33%
31%30%

57%

22%22%
26%

32%

45%

53%

23%25%
30%31%

36%

55%

יכולת לעבוד יצירתי
בצוות

בעל יכולת לפתור מתוחכםראש גדולטכנולוגי
בעיות מורכבות

כלל המדגםסטודנטיםעובדים



סיכום ותובנות
 מרבית העובדים )86%( בתחום גאים בעבודתם, ובחרו בה מתוך אהבה ותשוקה לרכבים, חלקם גם בשל היותם

בעלי חוש טכני מפותח.

עבודה בתחום הרכב נתפסת כדורשת יכולות טכניות גבוהות, הכשרה וניסיון וכזו הנעשית באמצעות מכשור מתקדם.

גם בהשוואה לעובדים בתחום בעבר, העובדים כיום בתחום נתפסים יותר מתקדמים טכנולוגית. 

מאפיינים העיקריים של העבודה בתחום: מורכבות, מיחשוב, וחדשנות. 

למרות תפיסת העבודה כמתקדמת טכנולוגית ודורשת מורכבות ויכולות טכנית גבוהה, העובדים בתחום והסטודנטים סבורים 

כי מקצוע הטיפול ברכב נתפס בעיני הציבור  כמפוקפק, ולא מכובד, עדיין התפיסה התדמיתית של המקצוע העובדים 

בתחום נמוכה ונדרש טיפול תדמיתי בקרב כלל הציבור.
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שומרים על קשר
רשימת צוותי היגוי של השותפות
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mariela@hmct.co.ilמנהלת מש”אמריאלה נורמןמאיר

keren@hmct.co.ilמנהלת מש”א של רשת המוסכיםקרן אהרוןמאיר

oren@mct.co.ilמנהל הדרכהאורן ברזילימאיר

ErikF@mct.co.ilמנהל הדרכהאריק פוגלמאיר

yochevdap@ariel.ac.ilמנהלת המכללהד”ר יוכבד פנחסי אדיבמכללת אריאל

yossih@ariel.ac.ilראש מגמת רכביוסי חזןמכללת אריאל

iftachz@ariel.ac.ilסגן מנהלת המכללהיפתח צוקרמןמכללת אריאל

hillass@ariel.ac.ilמנהלת שיווק ומכירותהילה סייג שאמימכללת אריאל

s.geva@delekmotors.co.ilסמנכ”ל שירות וחלפיםשלמה גבעדלק מוטורס

s.schwartzman@delekmotors.co.ilמנהל טכני והדרכהשי שוורצמןדלק מוטורס

ztami@ruppin.ac.ilמנהלת המכללה יוצאתתמי צוקרמןמכללת רופין

rinak@ruppin.ac.ilמנהלת המכללה נכנסתרינה קמנימכללת רופין

daferyounis@gmail.comראש מגמת רכביונס דאפרמכללת רופין

miritm@ruppin.ac.ilמנהלת בית הספר להנדסאיםמירית מכובדמכללת רופין

harie@ruppin.ac.ilמנהל מרכז השתלמויות הניה אריהמכללת רופין

galiar@champ.co.ilמנהל אגף מש”אגליה רפפורטצ’מפיון מוטורס

אביבה קרישפיןצ’מפיון מוטורס
מנהלת משאבי אנוש של חטיבת 

השירות החלפים והלוגיסטיקה
krispina@champ.co.il

gabiar@champ.co.ilמנהל מרכז הדרכה טכניגבי ארביבצ’מפיון מוטורס

shai.mosko@champ.co.ilמנהל מחלקה טכניתשי מוסקוביץצ’מפיון מוטורס
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מיילתפקידשם    מכללה/יבואן
hammamgharra@gmail.comמנהל המכללההמאם גרהבאקה אל גרביה

kobym@ael-group.co.ilמנהל אגף שירותקובי מילואמכשירי תנועה

yaronv@ael-group.co.ilמנהל רשת מרכזי השרות וההדרכהירון ושדימכשירי תנועה

dror.hass@ael-group.co.ilמנהל מחלקה טכנית סוזוקי דרור הסמכשירי תנועה

moti.namer@ael-group.co.ilמנהל שירות אזורימוטי נמרמכשירי תנועה

Hanan@Atid.org.ilמנהל המכללהחנן יגרעתיד חיפה

dani.slutzky@gmail.comראש מגמת רכבדני סלוצקיעתיד חיפה

georgemattar81@gmail.comמרצה ומנהל מקצועיג’ורג’ מטרעתיד חיפה

michal.k@colmobil.co.ilסמנכ”ל מש”אמיכל כוכב ניצןכלמוביל

noit.berkovich@colmobil.co.ilמנהלת גיוסנואית ברקוביץכלמוביל

tal.nir@colmobil.co.ilמנהלת הדרכהטל נירכלמוביל

mirit.segev@ colmobil.co.ilמנהלת הדרכה ופיתוח ארגונימירית שגבכלמוביל

sac.org.il@gmail.comמנהל המכללהמוחמד בדארנהסחנין

 f_kabat@walla.co.ilראש מגמת רכבפואד כבתסחנין

idan@talcar.co.ilמנהל שירותעידן ריטןטלקאר

avi.balas@talcar.co.ilמנהל הדרכהאבי בלסטלקאר

a_shmual@Atid.org.ilמנהל המכללהשמוליק אנקריעתיד מעלות

mshamaka@gmail.comמרצהמוטי שמכהעתיד מעלות

guyc@mca.co.ilסמנכ”ל After salesגיא צ’צ’יקסמלת

 orly@mca.co.ilסמנכ”ל מש”אאורלי לוזוברסמלת

רכזת הדרכה וע. סמנכ”לחגית בוטראשויליסמלת
After Sales חטיבה מטה

hagitb@mca.co.il

meir@telhai.ac.ilמנהל המכללהמאיר ביטוןתל חי

shukip@telhai.ac.ilראש מגמת רכבשוקי פופרתל חי

eran@atid.org.ilמנכ”לערן קדושרשת עתיד

Dalya.Zilka@economy.gov.ilמנהלת יחידה פדגוגית טכנולוגיתדליה זילכהמה”ט

BennyAharon.Shalom@economy.gov.ilמוביל מעורבות מעסיקיםבני אהרון שלוםמה”ט

Moran.Richman@economy.gov.ilמנהל מחלקת פיתוח וחדשנותמורן רייכמןמה”ט

lior@moment.org.ilרכזת תכניות וקשרי מעסיקיםליאור דרעימומנטום

hadar@moment.org.ilרכזת תכניות וקשרי מעסיקיםהדר פלדמומנטום
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