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הנדסאים, טכנאים והכלכלה הישראלית
סיפורם של ההנדסאים והטכנאים, הוא במידה רבה סיפורן של 
והוא מקפל בתוכו את השינויים  והתעשייה בישראל  הכלכלה 
הגדולים שעברו על החברה בארץ מאז קום המדינה. החל בצורך 
בבניית כלכלה יש מאין במדינה הסובלת מבידוד, מלחמות וחרם 
העובדים  הסתדרות  של  המשמעותי  מקומה  שכנותיה;  מצד 
וריכוזית.  מתוכננת  הכלכלה  של  והיותה  הראשונים  בעשורים 
סיפורה של העלייה הגדולה מבריה”מ והשפעותיה הדרמטיות 
לצד הרחבת ההשכלה האקדמית ופתיחת המכללות. הפיכתה 
של הכלכלה לכלכלת שירותים, וכן מגמות העשור האחרון בהן 
השתלבותם הגוברת של בני ובנות החברה הערבית והחברה 

החרדית בכלכלה הישראלית.
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תחילת הדרך
שנות  בראשית  בישראל  המהירה  הכלכלית  הצמיחה  עם 
ה-60, הטכניון, אשר היה מופקד על הכשרת מהנדסי מכונות, 
הביקוש  בהיקפי  לעמוד  היה  יכול  לא  וארכיטקטים  בניין 
נוצר ביקוש רב  הגבוהים של המשק למהנדסים. מנגד, לא 
מצד צעירים ללימודי הנדסה. הסיבה נבעה גם מחוסר של 
מועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים, וגם מתוך רוח הזמן של 
אותה התקופה אשר לא עודדה או תמרצה צעירים להתקדם 

לכיוונים אלו.

החוסר שנוצר במהנדסים ואדריכלים הגיע אף לידי כך, שלא 
ניתן היה למנות מהנדסי ערים לכל הרשויות, ולמינויים של 
בעלי תפקידים רגישים ללא הכשרה או כישורים אלמנטריים 
קצר  לימודים  מסלול  ליצור  הוחלט,  התפקיד.  את  למלא 
ופשוט יותר, שיאפשר לכל המעוניין לעסוק בצד הטכני של 
המקצוע בצורתו הבסיסית ולתרום בכך לבניינה ופיתוחה של 
הארץ. במספר מגמות, כמו חשמל או מכונות, נלקח מסלול 
לימודים מוכן בן שנתיים של מסלול טכנאי עם פרויקט גמר 

אשר עם הגשתו הוענקה תעודת הנדסאי1.

הקיבוציים  השכר  בהסכמי  ביטוי  לידי  בא  החדש  התואר 
בכלל  העובדים  של  רובם  רוב  על  אז  חל  אשר   – במשק 
ובתעשייה בפרט. ראשי ארגון המהנדסים, שלא אהבו את 

1. מתוך הערך ה”הנדסאי” בוויקיפדיה

החדש.  הדירוג  את  לבטל  ניסו  ה.נ.ד.ס,  בשורש  השימוש 
מזכ”ל הסתדרות המהנדסים דאז גוסטב בדיאן אמר בראיון 
עיתונאי בשנת 1968: “אין אנו מכירים כלל במושג ‘הנדסאי’ 
בין  ‘משפטון’.”. המתח  או  ‘רפואון’  קיים המושג  כפי שלא 

הגופים נמשך במידה מסוימת עד היום.

המדינה  מקום  שנה   70 לרגל  ב-2018  שבוצעה  בהשוואה 
– נראה שסיפור התעשייה הישראלית הוא הצלחה. מ-65 
ומ-2,300  ב-2018,  אלף  לכ-400  ב-1948  עובדים  אלף 
מפעלים אז ל12,400 מפעלים היום. אך בהשוואה לגידול 
מחמיאה  התמונה  לנפש,  הכלכלית  והצמיחה  באוכלוסייה 
פחות. התעשייה הישראלית מתמודדת היום עם אתגרים לא 

פשוטים – בראשם האתגר למשוך כח אדם צעיר ואיכותי.
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0%
עובדים  מפעלים אוכלוסיית  תוצר לנפש
בתעשייה ישראל

התעשייה צמחה, אך פחות מהאוכלוסייה ומהתוצר לנפש
2018 לעומת 1948
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טכנולוגית  אוריינטציה  בעל  מקצוע  איש  הוא  הנדסאי 
התעשייה,  תחומי  בכל  משתלבים  הנדסאים  יישומית. 
בהתאם  מגוונים  בתפקידים  ומחזיקים  והבניין  ההייטק 

להכשרתם, השכלתם וכישוריהם. 

והיכולות  הידע  את  ההנדסאי  רוכש  לימודיו,  במהלך 
האתגרים  עם  להתמודד  בכדי  הדרושות  הטכנולוגיות 
מערכות  של  ותחזוקה  תפעול  מתכנון,  העולים  המורכבים 
האלקטרוניקה  המכונות,  בתחומי  מורכבות  טכנולוגיות 
רוויי  בתחומים  עוסקים  הנדסאים  כן,  כמו  והחשמל. 
תכנה,  ועיצוב,  אדריכלות  בנייה,  כגון  נוספים  טכנולוגיה 

עיצוב מדיה, תעשייה וניהול ועוד.

פרק א’
מה זה הנדסאי? 

יתרונו הגדול של תואר ההנדסאי, טמון בקשר החזק שבין 
ומהותי  חשוב  חלק  שהינה  הטכנולוגיה,  לעולם  זו  הכשרה 
בכל תחומי החיים והמשק. לכן, על אף התהפוכות הרבות 
והאופן  הטכנולוגיה  העבודה,  שוק  על  יעברו  ועוד  שעברו 
השכלה  בעל  אדם  בכוח  הצורך   – ועובדים  חיים  אנו  שבו 
גבוה  נותר   – מאידך  מעשיות  ומיומנויות  מחד  טכנולוגית 

וצפוי לגדול.
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מבנה הלימודים
הסטודנטים במכללות הטכנולוגיות, נחלקים לשני מסלולים 

עיקריים – מסלול יום ומסלול משולב.

ימים  חמישה  מלא,  לימודים  בשבוע  מאופיין  יום  מסלול 
בשבוע ונמשך בדר”כ כשנתיים עד להשלמת התואר.

במשרה  המחזיקים  לאנשים  מותאם  המשולב  המסלול 
והם  שנים,  כשלוש  פני  על  נפרשים  הלימודים  במקביל. 
שעות  ומספר  בשבוע  ערבים  ב-3-2  מתקיימים  כלל  בדרך 

בימי שישי בבוקר.

חלוקת הסטודנטים למסלולי לימוד

מגמות הלימודים
מסלולי  של  רחב  מגוון  מציעות  הטכנולוגיות  המכללות 
לימוד – אשר המכנה המשותף להם הוא הבסיס הטכנולוגי 

ולימודים בגישה מעשית. 

חלוקת הסטודנטים למגמות במכללות מה”ט:

הנדסה אזרחית

אדריכלות

הנדסת תכנה

הנדסת חשמל

הנדסת מכונות

הנדסת תעשייה וניהול

הנדסת מיכשור רפואי

הנדסת עיצוב תקשורת

הנדסת אלקטרוניקה

אדריכלות נוף

השאר

50%
מסלול יום

16,826

50%
מסלול משולב

16,826

24%

15%

14%

13%

11%

9%

4%

3%

2%

1%

4%
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רקע על המכון להכשרה טכנולוגית
מה”ט, )המכון להכשרה טכנולוגית( הינו אגף בזרוע העבודה, במשרד הכלכלה והתעשייה. מה”ט מפקח על לימודיהם של  
מעל 30 אלף סטודנטים לתואר הנדסאי ב-31 מכללות טכנולוגיות מתוקצבות 9 מכללות מוכרות ושאינן מתוקצבות, וכן 30 

מוסדות לימוד לציבור החרדי, המוסמכות להעניק דיפלומת הנדסאי או טכנאי מוסמך.

למה”ט מספר תפקידים מרכזיים:

קביעה ומימוש של 
האסטרטגיה הלאומית 

בתחום ההשכלה הטכנולוגית

א חריות על תקצוב
המכללות בהתאם להצלחתן 

והצלחת הסטודנטים

יצירת מענים לצרכ י
המגזר העסקי בהיבטי 

השכלה והכשרה

קידום ושילוב של 
טכנולוגיות חדשות ואמצעי 
הוראה מתקדמים בלימודים

כתיבת תכניות לימודים 
ובחינות לרבות תכניות 

מותאמות התמחות

 קביעת הכללים
 לפתיחה של מכללות
ומגמות לימוד חדשות

 קביעת נהלים
 וכללים להתנהלות

המכללות

מתן תמיכה וסיוע 
לאוכלוסיות יעד להשתלב 

בלימודי ההנדסאים
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הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית
2018, קבעה ממשלת ישראל, באמצעות החלטה  בינואר 
ההשכלה  במערכת  רפורמה  תבוצע  כי   ,3419 מספר 
הטכנולוגית. זאת, כחלק ממדיניות הממשלה לפעול למען 
המשק  וחיזוק  הפריון  רמת  שיפור  האנושי,  ההון  פיתוח 

הישראלי.

הרפורמה מהווה הזדמנות לחיזוק המכללות הטכנולוגיות 
וטיוב ההכשרה, הכוללת שינוי במספר היבטים:

 	

	

	

 מבנה לימודים מודולרי המאפשר קבלת תעודת טכנאי 
מוסמך לאחר כשנת לימודים אחת

  חופש פדגוגי למכללות לקבוע 25% מתוכנית הלימוד 
בהתאם לצורכי מעסיקים

סטאז'ים   התמחויות,  קידום  הלימוד,  שעות   צמצום 
והתנסות מעשית במהלך הלימודים.

עלות  לתיקצוב  הדרגתית  תקציב  תוספת  נקבעה  בנוסף, 
מיליון  לכ-200  הרפורמה  שנות  בתום  שתגיע  ההכשרה 
ההכשרה  תקציב  את   יביא  זה  דבר  תוספתיים.  שקלים 
ל-450 מיליון ש"ח. כמו כן, נקבעה  הכולל בשנת תשפ״ג 
במסגרת הרפורמה תוספת חד פעמית של 250 מליון ש"ח 

עבור תשתיות ומעבדות.

בהיקף  תהיה  הנדסאי  לתעודת  הלימודים  תוכנית  כי  נקבע 
או  גמר  לפרויקט  שעות  כ-300  ועוד  שעות  כ-1,700  של 
שעות  כ-1,100  שישלים  סטודנט  )סטאז'(.  מעשית  עבודה 
מתוך 1,700 שעות ויעמוד בתנאים אך לא יסיים את לימודיו 

לתעודת הנדסאי יהיה זכאי לתעודת טכנאי מוסמך.

תעודת הנדסאי

 1,700
שעות

300 
שעות 

לפרויקט גמר
או עבודה 
מעשית 
)סטאז'(
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1. באילו ענפים עובדים? 

א. חלוקת ההנדסאים לענפי המשק 

תעשייה
שירותים מקצועיים מדעיים וטכניים

מידע ותקשורת
בינוי

מסחר סיטוני תיקון כלי רכב
שירותי ניהול ותמיכה

מנהל מקומי ציבורי ובטחון
חינוך

התפלגות העובדים ב-%

25%20%10% 15%5%0%

שכר חודשי באלפי ₪

051015

 	
	
	
	
	
	

מנהלי משמרת בתעשייה
מנהלי עבודה ופרויקטים בתחום הבניין 
מתכנתים ומפתחי תכנה 
חשמלאים בכירים 
מתקיני מערכות מורכבות 
מתכנני פסי ייצור 

 	
 	
 	
 	
 	

תיכנון אדירכלי והנדסי
דיאגנוסטיקה בתחום הרכב
אחזקת מערכות טכנולוגיות

הפעלת מיכשור רפואי מתקדם
אינטגרטורים בתחום האלקטורניקה

ב. תפקידים נפוצים בקרב הנדסאים:
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שנים  עשרות  לאורך  רבים  שינויים  חווה  הישראלי  המשק 
במערכי  גם  השתקפו  מהם  חלק  מואצת.  התפתחות  של 
ההכשרה וההשכלה, בין אם בשינויים בהשכלה הטכנולוגית 
ובהכשרה המקצועית, ובין אם בשינויים במערכי ההשכלה 
זה, נעמוד על שלושה שינויים דרמטיים  האקדמית. בפרק 

שעברו על מדינת ישראל בשנות ה-90':

1.  עלייתה של כלכלת השירותים.

2.  פתיחת המכללות האקדמיות.

3. העלייה ממדינות ברה"מ לשעבר.

באופן  השליכה  אלה,  תהליכים  שלושת  של  התלכדותם 
הטכנולוגית.  וההכשרה  ההשכלה  עולמות  על  משמעותי 
של  הפיכתה  שאת  ביתר  נמשך  אלה  בשנים  במקביל, 

הכלכלה הישראלית למבוססת שירותים.

פרק ב’
ירידה לצורך עלייה
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1. עלייתה של כלכלת השירותים
במרבית  המתרחשים  לתהליכים  בדומה  ה-70,  שנות  מאז 
של  חלקם  דרמטית  ירידה  חלה  המפותחות,  הכלכלות 
)מ-25%  במשק  העובדים  כלל  מתוך  בתעשייה  המועסקים 
ל-11%(. מנגד, הוכפל חלקם של המועסקים בענפי המסחר 
והשירותים. ענפים אלו )לא כולל הייטק( מאופיינים בפריון  
הביא  זה  ולתעשייה בפרט. שינוי  בכלל  ביחס למשק  נמוך 
לשינוי הדרגתי בהעדפותיהם של צעירים, שגילו מחד שניתן 
למצוא עבודה ביתר קלות ללא מקצוע מוגדר, או לכל הפחות 

מקצוע שאינו דורש תקופת לימודים או הכשרה ארוכות.

2. פתיחת המכללות האקדמיות
ה-90’, השתנתה הגישה של הממשלה כלפי  במהלך שנות 
פתיחת מוסדות אקדמיים חדשים, מתוך כוונה להגדיל את 
יותר.  רחב  לציבור  אותה  ולהנגיש  הגבוהה  ההשכלה  היצע 
בשנים אלה נפתחו מספר גבוה של מוסדות אקדמים, והגידול 
במספר הסטודנטים לתארים אקדמיים זינק. במהלך העשור 
ראשון  לתואר  הסטודנטים  מספר  הוכפל  ה-90,  שנות  של 
באקדמיה, וחצה את ה-120 אלף עד תום העשור. שינו זה 
שבחרו  הסטודנטים  מספר  חשבון  על  מרובה  במידה  בא 
או  ירידה  חוו  אשר  הטכנולוגית,  ההשכלה  במסלול  ללכת 

קיפאון בהיקף הרישום אליהן על אף הגידול באוכלוסייה.

מספר הסטודנטים לתואר ראשון ולתואר הנדסאי במה"ט
באלפים

מועסקים בענפי תעשייה, מסחר ושירותים
כאחוז מסך המועסקים במשק

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1969 '75 '81 '87 '93 '99 2005 '11 '17

מסחר ושירותים

תעשייה

250

200

150

100

50

0
1991 1997 2006 2020

מה"ט

תואר ראשון

 160
אלף

 81
אלף
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3. העלייה ממדינות בריה”מ לשעבר
גלי  החלו  ה-90'  שנות  בתחילת  לעיל,  למגמות  במקביל 
עלייה  לשעבר.  המועצות  ברית  ממדינות  הגדולים  העלייה 
זו התאפיינה בשיעורים גבוהים של בעלי תארים אקדמיים 
ותארים טכניים, וכן בבעלי רקע מקצועי בתחומי התעשייה. 
עולים אלה מילאו את שורות התעשייה הישראלית, והמשק 
נהנה מכוח עבודה משכיל ומוכשר שהגיע מבלי שהיה צורך 
ואת  המוטיבציה  את  הפחית  זה,  דבר  בהכשרתו.  להשקיע 

הצורך בהשקעה במסלולי ההכשרה הטכנולוגיים.

מספר העולים המצטבר לישראל במליונים

שיעור המועסקים בענף התעשייה

הטכנולוגית  ההשכלה  דעיכת  לסיכום: 
וההכשרה המקצועית

ענפי  של  הדומיננטיות   – אלה  תהליכים  שלושת 
והעלייה  האקדמיות  המכללות  פתיחת  השירותים, 
על  משמעותי  באופן  השפיעו   - לשעבר  מבריה”מ 
תהליכים  בישראל.  הטכנולוגית  ההכשרה  עולמות 
במסלולי  פגעו  על,  במבט  חיוביים  שהינם  אלה, 
היצע  בפן  גם  והטכנולוגית,  המקצועית  הכשרה 
בפן  והן  ההכשרה,  ומוסדות  המדינה  מצד  הלימודים 

הביקוש ללימודים מצד הצעירים הישראלים. 

אם בעבר בפני צעיר או צעירה אחרי צבא עמד מגוון 
הרי  אז   – ומכללות  אוניברסיטאות  של  מצומצם 
בעשור הראשון של שנות ה-2000 התקיים כבר מגוון 
גדול של מוסדות, אשר התחרות ביניהן הנמיכה את 
נהנתה  מצידה  התעשייה  גם  לאקדמיה.  הכניסה  רף 
מזרם עובדים מיומן מבין עולי בריה”מ, דבר שהוריד 
להכשרות  צעירים  למשיכת  לפעול  המוטיבציה  את 
טכנולוגיות. לבסוף, כלכלת השירותים והיצע מקומות 
את  הפך  לבן,  הצווארון  בתחומי  הגדול  העבודה 
העבודה בתעשייה לאטרקטיבית פחות עבור צעירים 

וצעירות רבים.

1.5

1.0

0.5

0
1990 2000

35.5%
23%

עולים מבריה"מ לשעבר

19%
10%

ותיקים 1995
2015
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שיעור התעסוקה, גילאי 64-25*

* ההשוואה עבור 2020 אינה מוצגת, בגלל פער בהגדרות תעסוקה ואבטלה בין 
ישראל למדינות ה-OECD בעקבות ההתמודדות עם נגיף הקורונה

פרק ג’
נס התעסוקה 

ומשבר התעשייה

מזה למעלה מעשור, שיעור התעסוקה  של תושבי ישראל 
בעל  הייתה  ישראל  הקורונה,  משבר  טרם  בהתמדה.  גדל 
שיעור שיעור תעסוקה גבוה בצורה בולטת, מעל 78%, זאת 

לצד שיעור אבטלה נמוך ביותר של כ-4%.

80%

75%

70%

65%

60%
2000 2009 2019

ישראל

OECD

בשנת 2009, שיעור התעסוקה 
בישראל עבר לראשונה את 

ממוצע שיעור התעסוקה 
.OECD-במדינות ה

15



במקביל, הנתח של התעשייה בשוק העבודה הלך וירד, זאת 
על רקע תהליכים שצויינו לעיל והפיכתה של ישראל לכלכלה 
צמחה  ישראל  שאוכלוסיית  בעוד  כך,  שירותים.  מבוססת 
והמשק הישראלי גדל והתפתח, מספר העובדים בתעשייה 
על  ועמד טרם משבר הקורונה  נותר ללא שינוי משמעותי, 
כ-424 אלף עובדים. מבחינת משקלה בשוק העבודה, הגיעה 
התעשייה הישראלית לשפל של כ-11% מהיקף המועסקים 

במשק, והיא מהווה 18% מהתוצר העסקי. 

גבוה  בתעשייה  עובד  לכל  המוסף  שהערך  העובדה  לאור 
בהרבה מזה של ענפי השירותים – הגידול במשרות בענפי 
משפיע  בתעשייה,  המשרות  בגידול  והקיפאון  השירותים 
גם  בישראל.  הממוצע  העובד  של  העבודה  פריון  על  לרעה 
הנמוך  הפיריון  בעלת  המסורתית  בתעשייה  מתמקדים  אם 
השירותים  מענפי  יותר  גבוה  עדיין  בה  הפיריון  יחסית, 

הגדולים כגון מסחר סיטונאי או שירותי אירוח ואוכל.

תעשייה עילית

מחקר מדעי ופיתוח

מידע ותקשורת

שירותים מקצועיים

שירותי תחבורה ובלדרות

בינוי

תעשייה מסורתית

מסחר סיטוני וקמעוני

חקלאות, ייעור ודיג

שירותי ניהול ותמיכה

שירותי אירוח ואוכל

ערך מוסף גולמי למשרה

144%
ממוצע 

בתעשייה

100%
ממוצע 
במשק

237%

202%

162%

122%

107%

100%

91%

80%

71%

47%

39% ערב משבר הקורונה, הגיע 
מספר המועסקים בתעשייה 

לשפל של 11% מכוח העבודה 
בישראל.
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משבר פרישת עולי בריה”מ לשעבר
הישראלית  מהתעשייה  לפרוש  צפויים  הקרוב  בעשור 
כ-90,00 עובדים, כמעט מחצית מהם עולי בריה”מ לשעבר. 
נתון זה אינו מפתיע – מחקר של פרופ’ לאעזר לשם מ-2009, 
כעובדים  הוגדרו  זו  עלייה  בני  מהגברים   37% כי  מצא 

מקצועיים בתעשייה, בחלקאות ובבנייה.

זהו היקף פרישה גבוה וחריג, שמהווה למעלה מ-20% מכוח 
ב-2028-2027,  צפוי  הפרישה  גל  שיא  בתעשייה.  העבודה 
לסבול  הישראלית  התעשייה  צפוייה  אלטרנטיבה  וללא 

ממצוקת כח אדם חריפה.

בפני התעשיינים הישראלים המתקשים לאייש משרות 
מפתח, עומדות מספר אפשרויות:

 	

	

	

	

	

	

השקעה בהכשרת עובדים חדשים וחסרי ניסיון

הסבה והכשרה מחדש של כוח אדם קיים 

השקעה במיכשור מתקדם, אוטומציה ורובוטיקה 

העלאת שכר ו”גניבת" עובדים מנוסים ממעסיקים אחרים 

צמצום או אי גידול בפעילות העסקית 

העברת פעילות לחו”ל 

פרישת עולי ברית המועצות מהתעשייה

2012 2035

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

2021

מקור: אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה.

ניתן להניח, שבמשך הזמן יעשו התעשיינים שימוש באחת 
במשרד  העבודה  זרוע  לעיל.  מהאלטרנטיבות  יותר  או 
הפער  את  לצמצם  למטרה  לה  שמה  והתעשייה,  הכלכלה 
אדם  בכוח  והצפוי  הקיים  המחסור  על  הניתן  ככל  ולענות 
הינה  הממשלתי  במענה  מרכזי  מרכיב  לתעשייה.  מיומן 
ומכוונת  לעיל,  שתוארה  הטכנולוגית,  בהשכלה  הרפורמה 
להביא להיקף בוגרים שנתי של 15,000 הנדסאים שישרתו 

את ענפי התעשייה, הבניין וההייטק.
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פרק ד’
מוביליות חברתית

בשנים האחרונות הגדילה הממשלה את השקעותיה בהשכלה 
הטכנולוגית ובהכשרה המקצועית באופן משמעותי. מגמה 
במהלכו  הקורונה,  משבר  פרוץ  מאז  יותר  עוד  התגברה  זו 
ההכשרה  להרחבת  שח  מליון   255 של  סכום  הוקצה 
מה”ט,  במכללות  הרפורמה  החלטת  לצד  זאת,  המקצועית. 
מסמן שינוי כיוון במדיניות הממשלה אשר מכירה בחשיבות 
מתן אלטרנטיבה השכלתית ותעסוקתית, לצעירים וצעירות 
רבים שאינם מעוניינים ללמוד לתואר אקדמי. באופן סמלי, 
עבר  הנדסאי  לתואר  הסטודנטים  מספר  לראשונה  השנה 
את רמת השיא שנרשמה בשנת 2000. גידול זה, מגיע לצד 
עלייה משמעותית במשקלם של הסטודנטים והסטודנטיות 
מהחברה החרדית ומהחברה הערבית. צעירים וצעירות אלה, 
נוספת  כאפשרות  הטכנולוגית  ההשכלה  אפיק  את  גילו 
לצד  ומאתגרת,  מעניינת  ולקריירה  הכלכלי  מצבם  לשיפור 

האפשרויות הפתוחות באקדמיה.

חלוקה דמוגרפית של הסטודנטים במה"ט

אוכ’ כללית
76%

21%

3%

62%

25%

13%

אוכ’ ערבית

אוכ’ חרדית

2006
2021
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65%
גברים

21,920
35%
נשים

11,812

33,732
סה"כ

סטודנטים

צפון

34.5%

מרכז

37.1%

ירושלים

15.3%

דרום

13.1%

אוכלוסייה חרדית
1,207
3,348

אוכלוסייה ערבית
6,156

2,277

גברים
נשים חלוקה התפלגות הסטודנטים לפי מגדר

גיאוגרפית

1. רקע על אוכלוסיית ההנדסאים והסטודנטים

אוכלוסיית הסטודנטים הנרשמים למכללות מה”ט, הינה מגוונת מאוד ומציגה את מגוון פניה של החברה הישראלית. מערכת 
המכללות הטכנולוגיות, לאור פריסתן הרחבה גם במרכז הארץ, וגם בצפונה ובדרומה, זאת לצד תנאי הקבלה הנגישים – 
מהווה אבן שואבת למגוון סטודנטים, ממגוון רקעים ויכולות. לצד האוכלוסייה הכללית, במכללות מה”ט בולטת נוכחותם של 

סטודנטים מהאוכלויסה הערבית ומהחברה החרדית ובמיוחד סטודנטיות חרדיות – מעבר למשקלם באוכלוסיה.
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2. תעסוקה ושכר
בפרק זה, נסקור את מצבם התעסוקתי של בוגרי ובוגרות מה”ט, כפי שהשתקף מנתוני הביטוח הלאומי וכן מסקר נרחב 
שערכה זרוע העבודה, בקרב בוגרי המכללות שסיימו לימודיהם ב-2015-2016. יש לציין כי הנתונים נאספו טרום משבר 

הקורונה, שהינו בעל השלכות משמעותיות על שוק העבודה.

א. השתלבות בשוק העבודה

זרוע העבודה עוקבת אחר הביקוש ואחר הצלחת ההנדסאים בשוק העבודה. שני פרמטרים עיקריים נבחנים בהקשר זה: 
אחוז העובדים בכלל ואחוז העובדים בתחום הנלמד, וכן שכרם. לאורך השנים והעשורים האחרונים, ניכר כי ההנדסאים 
עובדים בשיעורים מוחלטים של מעל 95%, כאשר מרביתם עובדים בתחום אותו למדו )מעל 60%(, דבר המעיד על הצלחת 
הלימודים והבוגרים, ועל הרלוונטיות שלהם לשוק העבודה. בבחינת שכר הבוגרים, עולה כי שכרם גבוה מהשכר הממוצע 

במשק, זאת שנים ספורות מתום לימודיהם. ב-2019 בוצע סקר מקיף אחרון בהקשר זה,  אשר אלה ממצאיו העיקריים:

עבודה במקצוע ושכר לפי מגמת לימוד )בוגרי 2016-2015, 4-3 שנים מתום לימודיהם(

הנדסה אזרחית
תוכנה
חשמל

מכונות )ללא רכב(
אלקטרוניקה

תעשייה וניהול
מכונאות רכב

אדריכלות ועיצוב פנים

051015 100%80%40% 60%20%0%

13.1
12.5

11.9
11.5

11.0
10.8

9.9
8.0

שכר הבוגרים באלפי ₪ שיעור התעסוקה בתחום הנלמד
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ב. מוביליות חברתית

זהו שינוי בזדמנויות  מוביליות חברתית מוגדרת כ”תנועה של פרט, משפחה או קבוצה חברתית בדרגות הריבוד החברתי. 
החברתית והכלכליות של הפרט ביחס למיקומם החברתי הנוכחי של הוריו בחברה נתונה” )וויקיפדיה(.

כתימוכין לחשיבות מערכת ההשכלה הטכנולוגית, פרסם בקיץ 2018 הכלכלן הראשי במשרד האוצר, כי הכנסתם החציונית 
)כגון משפטים או  בוגרי מכללות אקדמיות בעלי תואר פרופסיונלי  לזו של  דומה  בוגרי מה”ט המחזיקים בדיפלומה,  של 
כלכלה( וגבוה יותר מזה של בוגרי אוניברסיטאות בתחומי הרוח. עוד עלה, כי הרקע הסוציואקונומי של בוגרי מה”ט, היה 
בממוצע חלש יותר לעומת בוגרי המכללות האקדמיות – דבר שרק מדגיש עוד יותר את יכולתם של לימודי ההנדסאים ליצור 

מוביליות חברתית ולקדם את בוגרי המכללות הטכנולוגיות בסולם החברתי-כלכלי.

הכנסה חודשית חציונית
בגיל 33-30, לפי סוג השכלה ותחום לימוד )גברים יהודים לא חרדים, שנבחנו בתיכון בבגרות 3 יח' במתמטיקה, 2013(, בשקלים

מקור: למ"ס.

תואר במדעי הרוח מאוניברסיטה

תואר במקצועות פרופסיונליים ממכללה אקדמית

דיפלומה ממה"ט במגמות הליבה

תואר במדעים מאוניברסיטה

תואר במקצועות הייטק ממכללה אקדמית

10,949

11,388

11,714

11,720

15,426
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השכלת אב 
ממוצעת 

)שנים(

הכנסת אב 
חודשית 

ממוצעת )₪(

2%

10%

9%

45%

11.8

8,848

13.0

15,142

תואר במקצועות   פרופסיונליים ממכללה אקדמית
דיפלומה ממה"ט במגמות הליבה*

שיעור נבחנים 
ב- 5 יח' 
אנגלית**

שיעור נבחנים 
ב-5 יח' 

מתמטיקה**

רקע לימודי וסוציואקונומי
השכר הגבוה יחסית של בוגרי מה”ט, בולט עוד יותר אם לוקחים בחשבון גם את הרקע הסוציואקונומי הממוצע של בוגרי 
המכללות הטכנולגיות, לעומת הרקע של בוגרי המערכת האקדמית. וכן, את הרקע הלימודי באנגלית ובמתמטיקה. בניסוח 
אחר – בוגרי מכללות מה”ט, מגיעים  בממוצע מרקע חלש הרבה יותר גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה לימודית לעומת בוגרי 

האקדמיה, ולמרות זאת מצליחים להגיע לשכר שלא נופל ובמקרים רבים אף גבוה יותר לעומתם.

שוברים את התקרה: הנדסאים מגיעים לשכר גבוה למרות רקע חלש יותר גברים, יהודים לא-חרדיים, ילידי 1983-1980

*סיווג ההשכלה הוא לפי התואר שהוגדר כגבוה ביותר – כך שמי שמחזיק גם בדיפלומה ממה"ט, וגם בתואר אקדמי – יסווג כבעל תואר אקדמי
מקור: למ"ס, בסיס נתונים מנהליים
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סיכום ומבט לעתיד
בימים אלה, מתמודדת האנושות והמערכות הכלכליות שבנתה עם שורה 
וזעזועים. השלכות משבר הקורונה עדיין אינן ברורות לגמרי  של שינויים 
בעוד המגיפה נמשכת בחלקים שונים של העולם. ברקע, המשבר הסביבתי 
שינויי  את  לרסן  מנת  על  והצריכה  הייצור  אופני  את  לשנות  באדם  דוחק 
האקלים ולשמר משאבים לדורות הבאים. במסמך זה, ראינו כיצד הפכה 
ההשלכות  ועל  שירותים,  מוטת  לכלכלה  תעשייה  מוטת  מכלכלה  ישראל 
הדרמטיות של התפתחות האוכלוסייה, הצריכה והעליות הגדולות. במידה 
מרובה, מערכות ההשכלה הטכנולוגית איבדו במשך השנים פוקוס לטובת 

המערכת האקדמית, מגמה שהשתנתה בשנים האחרונות.

הצורך הגובר מחד למלא את מקומם של עולי בריה"מ לשעבר הפורשים, 
ומאידך הכניסה של טכנולוגיה מתקדמת לעולמות הייצור, שדורשת עובדים 
יוצרת הזדמנויות קריירה חדשות עבור צעירים בכל   - מיומנים ומשכילים 
עליה  דרכים:  בצומת  מצויה  הישראלית  בישראל.התעשייה  וגם  העולם 
וטכנולוגית על מנת להתחרות עם מרכזי  לעשות קפיצת מדרגה אנושית 
במדינות  לייצור  זול,  עבודה  מכוח  נהנה  שעדיין  במזרח  הענקיים  הייצור 
ההון  ובקידום  טכנולוגיות  בשילוב  במהירות  מתקדמות  אשר  המערב, 

האנושי של עובדי הייצור.

והתעשייה שם למטרה מרכזית לתמוך בתהליכים אלה,  משרד הכלכלה 
ולסייע לתעשייה הישראלית לעמוד בשורה הראשונה של תעשיות המערב.
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