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מינוף תקציבי - קרן ביחד )100,500 ₪(, 
ידידי עתידים )100,500 ₪(, האגף והקרן 
לחיילים משוחררים )181,632 ₪(, מה"ט 

)201,000 ₪(, מעסיקים )162,000 ₪( ₪745,632

18 הנדסאי הרכב יקלטו אצל  9 מעסיקים

עתידאים – כיתה רב מעסיקים להכשרת הנדסאי רכב
מיזם משותף של "עמותת ידידי עתידים", קרן "ביחד", מה"ט ובשיתוף 
מפעל הפיס. מסלול הכשרה מרוכז של 17 חודשי לימודי עם תעסוקה 

מובטחת ואפשרות להתמחות במהלך הלימודים. כיתת עתידאים להנדסאי 
רכב היא כיתה מרובת מעסיקים, בה כל יבואן מעורב בבחירת הסטודנטים, 

שישולבו אצלו בהשמה בסיום הלימודים.

מקצוע לחיים
תכנית צה"לית בהובלת אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, המשלבת כוח אדם 

טכנולוגי, איכותי ומיומן בתעשייה.

מקצועות הרכב - דו"ח שנת הפעילות של מומנטום 2020
הדור הבא

 מענים להכשרה מקצועית
של עובדים חדשים 

תכנית סטארטר – הכשרה בחניכות
סטארטר היא תכנית הכשרה בחניכות המשלבת הכשרה עיונית ומעשית, 

לצד עבודה בשכר אצל מעסיק, במגוון רחב של מקצועות ובפריסה ארצית. 
התוכנית פותחה על בסיס ידע וניסיון שנרכשו בעולם בתחום החניכות 

והותאמה לשוק העבודה הישראלי, ומופעלת על ידי האגף להכשרה 
מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 הכשרת אוטוטרוניקה בסיסית / מתקדמת 
במימון המדינה לפי שנים

מימון מדינה ופילנתרופיה

שותפות מעסיקים 
בהכשרת דור העתיד

שותפות מעסיקים במכללות הטכנולוגיות להכשרת הנדסאים וטכנאים 
מוסמכים בתחום הרכב, בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית )מה"ט( 

ובמכללות יג-יד בפיקוח משרד החינוך במסגרת 'מכללה מדגימה'.

ירכא

התפלגות הסטודנטים העובדים בענף הרכב
התפלגות תעסוקת הסטודנטים בענף הרכב כיום

39%48%45% 61%52%55%
אינם עובדים 

בענף
אינם עובדים 

בענף
אינם עובדים 

בענף
עובדים 

בענף
עובדים 

בענף
עובדים 

בענף

 מגזר ערבי
)110 סטודנטים(

 מגזר יהודי
)280 סטודנטים(

 כלל הנשאלים
)418 סטודנטים(

חיילים הועסקו מתחילת 
התוכנית לקראת שחרורם 

במרכזי השירות לרכב

 497
חיילים השתתפו השנה 

במסלול העסקה

98
חיילים נקלטו 

לעבודה מתחילת 
התכנית

15

מספר המעסיקים 
שקלטו מכונאים

57
מכונאים חדשים 

בהשמה 

כ-87
 מספר ההכשרות

שנעשו ב2020

7

מספר המכונאים חדשים 
שהוכשרו מתחילת התכנית

כ-283
ממוצע הגילאים של 

משתתפי ההכשרה

27

 מספר מוכשרים מספר מעסיקים מספר קורסים



מקצועות הרכב - דו"ח שנת הפעילות של מומנטום 2020
הדור הבא

 תורת המנוע, תורת הרכב, 
מערכות חשמל, אלקטרוניקה ברכב

היקף התרומה שמונפה לקידום 
למידה מקוונת בשנת תש"ף

סטודנטים ותלמידים 
למדו באופן אקטיבי 

בלומדות מקוונות

קורסים הונגשו 
לטכנאים והנדסאים 

בתחומי הרכב

 שפות לימוד: 
עברית, אנגלית 

וערבית

36
43

40

33
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27

6

מכונאי רכב

אחר

נציג שירות

חשמלאי רכב

מרבחן מומחה )דיאגנוסטיקה(

מנהל עבודה

מנהל מוסך

שמאי רכב 

קצין בטיחות

2
9

6
10

5

5
3

7

5
10

4

4
2

5

3
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כלל הנשאלים )188 סטודנטים(מגזר ערבי )43 סטודנטים(מגזר יהודי )132 סטודנטים(

כמות גולשים 
בחודש

10,297
כמות משרות 

לפי יבואנים

90

כמות קורות 
חיים שהתקבלו

1,075
כמות סיפורי 

ההצלחה שפורסמו

14

כתבות 
בלוג

12

פורטל תעסוקה ענפי השקת 

התפלגות הסטודנטים העובדים בענף הרכב במקצועות השונים

4221
מחקרי הערכה ומדידה 
של תוכניות התערבות

 סקרי תפיסות 
ועמדות סביב תעסוקה 

בעולם הרכב

 קבוצות מיקוד 
של סטודנטים

 סקר ביקושים 
במרכזי השירות

האצת תהליכי למידה מקוונים בצל הקורונה
בצל משבר הקורונה המכללות הטכנולוגיות עברו ללמד את הסטודנטים 

במגמות הרכב באמצעות לומדות המתבססות על חומרי הלימוד העדכניים 
ביותר בתחום הרכב. מומנטום הנגישה למכללות שתי לומדות בתרומה: 

GOOL ו-Electude. בשנה הקרובה מומנטום תמשיך לתמוך בשילוב 
למידה מרחוק.

שילוב נשים בענף הרכב 
מהפכה מגדרית בענף הרכב, השנה בוצע כנס CARיריסטיות - 

כנס הנשים הראשון בישראל לענף הרכב

שילוב נשים בהכשרות

סקרים ומחקרים בענף הרכב 
 בשותפות מומנטום פותחה והשתכללה שיטת פעולה המתבססת על מחקר 

מתמיד. כל מענה שנוצר מלווה במחקר הבוחן את תהליכי ביצוע יישום המענה, 
תפוקותיו ותוצאותיו.

השנה בוצעו מספר מחקרים:

1050
₪ 886,9003

כ-300

קורסים מובילים

יועצות שירות 
ומכירה הוכשרו

כ-25

16010020

11
דוברותמשתתפותנרשמות

אייטמים ואיזכורים 
בתקשורת

סטודנטיות השתלבו 
במסלול הנדסאיות 
רכב בשנת תשפ"א

7
סטודנטיות למדו 

במסלול הנדסאיות 
רכב בשנת תש"ף

19

שיפור תדמית מקצועות 
הרכב בישראל 

 מומנטום מובילה מהלך לשינוי תדמית מקצועות הרכב בקרב העובדים
 ובקרב קהל היעד העתיד להשתלב בענף הרכב. השנה עמדה בסימן

השקת פורטל תעסוקה ענפי.

אייטמים וכתבות

עוקבים קבועים 
 לדף הפייסבוק
של מומנטום

1653
אייטמים 
ואיזכורים 

באמצעי המדיה 
השונים

32
סיפורים אישיים 

של עובדים 
פורסמו ברשת 

החברתית

32

אקרדיטציה לבוגרי הכשרה מקצועית
הכרה בלימודי הכשרה מקצועית לקבלת 

פטורים מקורסים הנלמדים בלימודי 
הנדסאות של המכללות הטכנולוגיות 

בפיקוח מה"ט. והכרה להכשרה של 
אוטוטרוניקה מתקדמת לעובדים קיימים.

ועדות מקצוע לעדכון תוכניות 
לימוד והכשרה

 עדכון תכנית הלימודים של 
מגמת הרכב החדשה במשרד 

החינוך ומשרד העבודה ועדכון 
מדרג מקצועי והכשרות מקצועיות.

אקרדיטציה לבוגרי הנדסאי מכונות רכב
הכרה בתוכנית הלימודים החדשה של 

בוגרי מגמת הנדסאי מכונות רכב באמצעות 
פטור מהכשרה נוספת בנושא אחזקת רכב 

חשמלי/היברידי ופטור מהכשרה בנושא 
E-CAR של משרד התחבורה.

סדר יום ציבורי


