
דו"ח פעילות מומנטום | 2021
מומנטום היא שותפות מעסיקים לקידום הכשרה ותעסוקה המותאמת לענף הרכב בישראל. 

התועלות המיידיות והיתרונות האסטרטגיים שסימנו למעסיקים בשנת 2021:

מה השגנו השנה?

שי בענף ברכב
טיוב הון אנו

ההכשרה בוצעה במסגרת תכנית STARTER – הכשרה בחניכות בשילוב מעסיקים, 
בהובלת האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה, ובעלות כוללת של

1.5 מיליון ₪

6
כיתות

46
מכונאים

22
יועצי שירות

ומכירה

34
מעסיקים

מודל 
ההכשרה 

החדש

מודל 
התמחות 
בענף  

פורטל 
תעסוקה 
Autojob

המעסיק הוא שותף 
בהכשרת העובד

בוגרי ההכשרה משתלבים 
בהצלחה בענף לאורך זמן

הקטנת שיעור התחלופה 
ושימור עובדים

מידול החניכה כחלק אינטגרלי 
מקליטה ופיתוח עובדים

שינוי מודל הקליטה 
לעובדים חדשים

פיתוח אופק תעסוקתי 
לעובדים חדשים וקיימים

גיוס לתפקידים מבוקשים 
ופרסום "הצצה" לסיפורי עובדים

שיפור תדמית מקצועות 
הרכב והעלאת 

האטרקטיביות של הענף

יצירת ביקושים חדשים 
לתעסוקה ולימודים

תועלתטווח ארוךטווח קצר

פעלנו להגדלת מספר בוגרי ההכשרה המקצועית1
הנקלטים במרכזי השירות



17 חודשי 
לימוד

עם התמחות והשמה 
בחברות יבוא הרכב

137
חיילים השתתפו במסלול 
העסקה במרכזי השירות, 

מתוכם 12 נשים

634
חיילים לקראת שחרור 

הועסקו מתחילת התוכנית 
במרכזי השירות לרכב

18
חיילים נקלטו כעובדים מן 

המיניין עד כה

 18
סטודנטים

עם תקן להעסקה
ב- 8 חברות יבוא רכב

מיזם
משותף

של מה״ט עמותת ידידי 
עתידים, קרן ביחד ומפעל 

הפיס, בעלות של 745,632 ₪

338
מספר המכונאים ויועצי השירות שהוכשרו מתחילת התוכנית:

שי בענף ברכב
טיוב הון אנו

פעלנו לטיוב כ"א איכותי לענף הרכב - פתחנו כיתת 2
מעסיקים שנייה להכשרת הנדסאי רכב במכללה רופין

הרחבת החשיפה של חיילים לקראת שחרור במרכזי השירות במסגרת 3
תכנית מקצוע לחיים - תכנית צה"לית בהובלת אגף הטכנולוגיה 

והלוגיסטיקה, המשלבת כוח אדם טכנולוגי איכותי ומיומן בתעשייה
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שכלה
שרה והה

טיוב מערך ההכ

30
שעות

השתלמות מקצועית
אצל יבואני הרכב

9
מחלקות

הדרכה ביצעו
הדרכות בזום

50
משתתפים

ממשרד החינוך
ומכללות מה"ט

מכללת תל חי

עתיד מעלות

מכללת סכנין

עתיד חיפה עתיד ירכא
כדורי

מכללת אלקסאמי

מכללת רופין

אוניברסיטת אריאל

עתיד ת״א

מכללת ספיר

עתיד ב״ש

36
סטודנטים
במסלול הנדסאי רכב 
לקחו החלק בתוכנית 

ההתמחות

10,800
שעות עבודה

כוללות במרכזי השירות במהלך 
הלימודים של הסטודנטים

18
סטודנטים

נקלטו בסיום ההתמחות 
כעובדים מן המניין

השקנו בהצלחה את תכנית המתמחים במרכזי השירות 1
במטרה ליצור רצף בין הכשרה לתעסוקה

שותפות עם 12 מכללות2
להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים

השתלמות סגלי הוראה בענף הרכב 3
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סקר ביקושים בקרב 450 מרכזי שירות, מה למדנו? 

דוחו"ת נוספים לעיון: 

דו"ח מאפייני ההתמדה, 
נשירה וזכאות לדיפלומה 

בקרב הסטודנטים בלימודי 
הנדסאי רכב

מחקר תכנית ההתמחות 
במסגרת תכנית פיילוט 
במרכזי השירות לרכב 

דו"ח יישום של למידה באמצעות 
לומדות מקוונות של חברת 
אלקטיוד במימון מומנטום 

מעל 

 100,000
גולשים

 405
משרות 

פורסמו

 6,845
קו"ח

הוגשו באתר

 638
לידים 

ללימודים

49 כתבות
בלוג

20 סיפורי 
הצלחה

שינוי תדמית מקצועות הרכב

יצרנו ידע ותובנות ייחודיים על ענף הרכב,1
מבוססי מחקר ונתונים

2Autojob חוגגים שנה להשקת
פורטל התעסוקה של ענף הרכב

255%
פער המחסור

בגיוס עוד
3 שנים

5,412
מרכזי שירות

מורשים בארץ,
מתוכם 485
מורשי יבואן

הביקוש 
לתפקידים 
הדורשים 

מיומנות גבוהה 
נמצא בעליה

ותק גבוה = 
תחלופה נמוכה

20
עובדים בממוצע
במרכזי השירות

הגיל הממוצע
של העובדים

בענף הוא
38

והוא נמצא
בעליה

לדו״חות

לסקר הביקושים

https://moment.org.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-2020.pdf
https://moment.org.il/wp-content/uploads/2021/12/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-2021-%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91.pdf


השנה פורסמו 17 כתבות במגזין אוטו והופקו 3 סרטונים
כחלק משת"פ עם קבוצת אוטו  

השנה פורסמו 17 אייטמים במסגרת פעילות היח"צ 
פילוח הופעות לפי מדיה:

יום המכונאי 
השנה ציינו לראשונה את יום המכונאי הבינלאומי שמתקיים ב-12 ביוני.

במסגרת זו הפקנו מספר סירטונים עם מכונאים נבחרים מחברות הייבוא תחת הסלוגן:
הגיע הזמן לעשות משהו עם החוש הטכני שלך

מכונאי 
העתיד                                       

מנפצים את 
הסטיגמות                               

כשחבר שלך 
מכונאי רכב

שינוי תדמית מקצועות הרכב

פעלנו לשינוי תפיסת המקצוע3
בקרב אוכלוסיות רלוונטיות לעולם הרכב

69%
אינטרנט

8%
טלוויזיה

15%
רדיו

8%
עיתונות

https://www.youtube.com/watch?v=p84KEFMCuhk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KZmLwNpSkzQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=F8_otMnmwUY

