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,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



תיאור המצב: ואיכותכמות –מהנדסים במדינת ישראל 

מדע  גורף במקבלי תארים אקדמיים בתחומי האתגר איננו בהכרח במחסור 

אלא רק בתחומים ובפרופילים מסוימים, וטכנולוגיה

בכוח אדם מיומן ברמה גבוהה בעיקר בתחומי המחשוב בתפקידי  מחסור 

ניסיוןאוניברסיטאות מצטיינים בתחומי החומרה והתוכנה בעלי פ ובבוגרי "מו

מכללותבוגרי הסתייגות מסוימת מהעסקת 
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מכללותבוגרי הסתייגות מסוימת מהעסקת 

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 unsated, 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



התהליך האסטרטגי לגיבוש תובנות ודרכי פעולה

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

בעולם ונגזרות לישראל כבסיס לתהליך חשיבה אסטרטגי

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

,  גופי ממשל, מכללות, אוניברסיטאות: השתתפות כל בעלי העניין

סטודנטים, בוגרים צעירים, תעשיית הטכנולוגיה העילית והמסורתית

סקר אינטרנטי בשאלות סגורות

לשיתוף ציבור  " תובנות", דיונים בפלטפורמת אינטרנט בשאלות פתוחות

משתתפים500–, "חוכמת ההמונים", רחב בדיון



"תובנות"שאלות פתוחות באתר –התהליך האסטרטגי 

:כישורים וידע הנדרשים למהנדס העתיד
למהנדסים  , לדעתך, מהם הידע והכישורים הנדרשים. בימים אלו אנו בוחנים מחדש את מערך ההכשרה למהנדסי העתיד

?ובאילו מהם נכון למקד מאמצים בשנה הקרובה, 21-במאה ה

:הקניית כישורים למהנדסי העתיד
מבין הכישורים החיוניים הנדרשים  ? כיצד נוכל להקנות למהנדסי העתיד את הכישורים הרכים החיוניים לעבודתם

?מהו הכישור העיקרי החשוב ביותר, למהנדסים

:בניית מנגנונים פרקטיים
ניתן לקדם במסגרות  ( רכים)התובנות שהתקבלו בשאלות הקודמות ובכנס אפקה הצביעו שהקניית כישורים חיוניים 

מה לדעתך ומתוך ניסיונך הם המנגנונים והדרכים  .  לימוד תוך כדי עשייה ולימוד עצמי, שהבולטות בהן הן לימוד בקבוצה

להקניית כישורים אלה במהלך הלימודים  , כולל בסיוע התעשייה, (שיטות ומבנה המסגרת, תכנים)שניתן לשלב 

?האקדמיים ולאחריהם

:מערכתייםשינויים 
תוך   ,כדי לחנך דור מהנדסים שיוכל להוביל חדשנות טכנולוגית, איזה פרדיגמות בחינוך מהנדסים נכון לשנות או לשבור

?סגל גבוה/כדוגמת יחס סטודנטים, שמביאים בחשבון את המגבלות שקיימות במוסדות להשכלה גבוהה
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התפתחות ההנדסה באקדמיה ותפקידה בחברה

שימוש , קודקסים ותהליכים מוגדרים, תכנון לפי תקנים, מיקוד בפרקטיקה20-העד אמצע המאה  

חברי סגל בעלי ניסיון תעשייתי, מוגבל במתימטיקה

כליבת החינוך " מדעי ההנדסה"התמזגות הנדסה ומדע וגיבוש 20-החצי השני של המאה ה

אנליזה על בסיס מדעי וחברי סגל שהתמחותם מחקר אקדמי, הבנה בסיסית של תהליכים, ההנדסי

הנדסה  , מדעי החיים, בשילוב ומיזוג בין דיסציפלינות של מדעי הטבעמאופיינת 21-ההמאה 

–תוך העצמה הדדית , תוך סינרגיה ביניהן ואינטגרציה עם תהליכים חברתיים וכלכליים, ומחשוב

המהפכה התעשייתית הרביעית

תעשייה מתוחכמת וחדשנית עם דרישה מוגברת למומחים והקטנה בצורך בעובדי ייצור

הקמה והפעלה של  , גידול משמעותי בצורך במהנדסים בעלי כישורים מתקדמים לפיתוח

מערכות ייצור מתקדמות

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
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Ferguson, D. M., & Ohland, M. W. (2012). What is engineering innovativeness?. International Journal of Engineering Education, 28(2), 253

חדשנות הנדסית



Ferguson, D. M., & Ohland, M. W. (2012). What is engineering innovativeness?. International Journal of Engineering Education, 28(2), 253

חדשנות הנדסית

חשיבה  , פתרון בעיות, של מרחב החדשנות כוללים יצירתיותהמרכיבים 

ויזמות  , תכנונית

חדשנות הנדסית מחייבת בסיס של ידע מדעי והנדסי אך גם מגוון  

לשיפורשאינם בהכרח מולדים וניתנים גם לרכישה או , כישורים ואישיות



"  חשיבה יזמית"ו" חשיבת תכן"

כמרכיב בחינוך מהנדסים

Engineering design is a systematic, intelligent process in which designers

- generate, evaluate, and specify concepts for devices, systems, or processes 

- whose form and function achieve clients' objectives and users' needs 

- while satisfying a specified set of constraints“

C.L.Dym, A.M.Agogino, O.Eris, D.D,Frey and L.J.Leifer, Engineering design thinking, teaching and learning, Journal 

Entrepreneurial thinking – seeing the big picture of ingredients and 

imagining how the pieces fit together;

- in the world of complex problems, seeing the big picture is required but not enough; 

- the entrepreneurial thinker must be also accomplished in one or more disciplines, 

- a good team player, or team builder, and highly ethical because of the profound societal issues that 

are often involved

H.Thorp and B.Goldstein, Engines of Innovation: The Entrepreneurial University in the 21st Century, University of North Carolina, 2010
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בעבר שלטה ההנחה שיכולות וכישורים לתכן ויזמות  

כחלק מההתנסות  , יירכשו על ציר הזמן לאחר הלימודים

;מתאיםבמקום העבודה תחת מנטור 

לא בהכרח המצב כיום



Roberts, E. B., Murray, F., & Kim, J. D. (2015). Entrepreneurship 
and Innovation at MIT: Continuing global growth and impact

גיל היזמים

 MITבוגרישל הגיל 

חברותשהקימו 
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מהנדסיםחינוך של 

צורך בהכשרה מעבר לנדבך של ידע יסודי ובסיסי ביסודות  

:המדעיים והטכניים, המתמטיים

של טכנולוגיות ופתרון  לאינטגרציה , לגישה רב תחומיתיכולת 

אשר להן הרבה פתרונות אפשריים, בעיות פתוחות

(:רכים/פרופסיונליים/מיוחדים)כישורי הובלה והשפעה 

 מנהיגות–עבודה בצוות ויכולת להנהיג צוות

יכולות לתקשורת בינאישית וכושר שכנוע

 כלכליים וחברתיים  כוחות -הבנה של כוחות שאינם טכניים

המשפיעים על החלטות הנדסיות  
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תוכניות לימודים

ראשוןשינויים בתואר 

מעבר לאלה  הראשון יקנה מיומנויות החינוך הטכנולוגי בתואר 

הניתנות כיום

ושנישילוב תואר ראשון 

תואר ראשון בדגש על חשיבה כמותית רחבה במדעי 

אינטגרציה  , חדשנות, יצירתיות, גישה רב תחומית, ההנדסה

של מערכות ועבודת צוות ואת עיקר ההשכלה הטכנולוגית  

בתואר השני



תואר ראשון משודרג: Tמודל 

איזון שבין הרחבה לפיתוח  

ידע במדעי ההנדסה  

,  וכישורים בחדשנות

יצירתיות ויזמות הנדרשים  

,  לקידום מנהיגות הנדסית

דיסציפלינריתובין העמקה 

CDIOתוכניות: דוגמא

J. Plummer, Educating engineers for the 21st century, Dean of Engineering, Stanford University, ppt+comments



CDIOתוכניות 
חשיבה , תחומיותחינוך דיסציפלינרי עמוק עם רב התוכנית משלבת 

,  תקשורת בין אישית, מנהיגות, יצירתיות, פתרון בעיות הנדסיות, מערכתית

הכוללת את האלמנטים  , קיימות ועוד, חדשנות, יזמות, עבודת צוות

:המרכזיים הבאים

- CONCEIVE לימוד , ללמוד את צרכי וציפיות הלקוחות והשוק-להגות

,  לימוד האסטרטגיה של הארגון, והערכת הטכנולוגיות הדרושות והאפשריות

טכני ועסקי, תכנון קונספטואלי, בחינת הרגולציות והתקנים

- DESIGN  סימולציות, מודלים, חישובים, שרטוטים, תכניות-לתכן  ,

רובוסטיאלגוריתמים הנדרשים לתיכון מוצר 

IMPLEMENT -כולל , או מערכת/לתהליך ו, הפיכת התכן למוצר-ליישם

בדיקות ובחינות תיקוף, תכנות, ייצור

OPERATE- כולל , את המוצר המיושם כך שיביא לערך המצופה-לתפעל

שינויים והתפתחות וטיפול במערכת בתום חייה, תחזוקה

1. Disciplinary Knowledge & Reasoning
 Knowledge of underlying sciences

 Core engineering fundamental knowledge

 Advanced engineering fundamental knowledge

2. Personal and Professional Skills
 Analytical reasoning and problem solving

 Experimentation and knowledge discovery

 System thinking

 Personal skills and attributes

 Professional skills and attributes

3. Interpersonal Skills
 Multi-disciplinary teamwork

 Communications

 Communication in foreign language

4. CDIO of Complex Systems
 External and societal context

 Enterprise and business context

 Conceiving and engineering systems

 Designing

 Implementing

 Operating

 Engineer leadership

 Entrepreneurship



מתימטיקה ומדעים: יסודות

מדעי החברה: יסודות

כישורים בינאישיים

התמחות 

יזמות, תכן: כישורים
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ראשון ושניתואר -משולבתתוכניתI :מודל 



מתימטיקה ומדעים: יסודות

מדעי החברה: יסודות

כישורים בינאישיים

הנדסית-התמחות מחקרית
אפיון ופתרון בעיות, חשיבה ביקורתית, יצירתיות: הקניית כישורים
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חלופה מחקרית-משולבתתוכניתI :מודל 



לימודים שהוצעה על ידי  תוכניתמבוסס על מבנה של 

האגודה האמריקאית להנדסה אזרחית המגדירה את  

:כמטריצה של-Body of Knowledge-מטען הידע 

:  תחומי הידע

מקצועות יסוד כלליים

טכניים-מקצועות יסוד הנדסיים

(פרופסיונליים)כישורים מקצועיים 

כנגד

:רמות השליטה בחומר לפי שלבים בהכשרת המהנדס

תואר ראשון

תואר שני

לימודי המשך  /ניסיון

Portion of the body of knowledge (BOK) fulfilled in the Bachelor degreeB

Portion of the BOK fulfilled in the Master degree or equivalentM

Portion of the BOK fulfilled in the pre-licensure experienceE

רמות השליטה

תחומי  

ידע

–משולבת תוכנית
תואר ראשון ושני



הסבה ושדרוג הון אנושי

השקפת התעשייה

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



באקדמיה בישראלהאתגר בחינוך מהנדסים 

תפקידי  שיובילו ויתפסו מהנדסים להכשרת מהלכים לקדם 

למימוש  , מנהיגות במערך החדשנות הלאומי והייצור בתעשייה

הפוטנציאל של התקדמות חזית הידע המדעי והטכנולוגי
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תובנות מועדפות בפורום חינוך מהנדסים
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מנהיגות בתחום חינוך מהנדסים בעולם

31The global state of the art in engineering education, Ruth Graham, March 2018, MIT School of Engineering
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פיתוח כישורים מקצועיים ואישיים–סינטזהקורסי ; "מדעי ההנדסה"-קורסי אנליזה 

35R. 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



"סטנדרטיים"כישורים במסגרת קורסים  : צעדי מדיניות

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

R. 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

אופן ההקניה  הדבר להקניה  

1.  

יכולת ליישם 
כלים מתמטיים 

בעבודה 

הוראה המשלבת משוואות דיפרנציאליות חלקיות עם תורת האלסטיות. כל דבר שנלמד כאן   .א
הודגם בשני, ולהיפך. 

הוראת הנחות בפיתוח משוואות ודגש על מצבים בהן אינן תקפות   .ב

הכרת הנחות של ביטוי ומשוואה לפני שמשתמשים בה. הדגמת כשלים שנבעו משימוש שגוי   .ג
בביטויים 

2.  

יכולת לזהות, 
להגדיר, ולפתור 
בעיות הנדסיות 

הכרת כשלים הנדסיים בארץ ובעולם   .א

תרגילי בית הכוללים שאלות פתוחות בהן נדרש לקבל החלטה ולנמק   .ב

תרגילי בית הכוללים שאלות מהמציאות ההנדסית או מאמרים   .ג

הסבר ותרגול של מה מצופה ממהנדס בעבודה: קבלת החלטות, שת"פ עם חברים, לימוד עצמי   .ד

הכרת גבולות הידע הנלמד: הצגת שאלות שלא ניתנות לפתרון באמצעות הכלים שנלמדו בקורס   .ה

חשיבה ביקורתית   .3

עבודת בית שהיא כתיבת חו"ד מקצועית על עבודת בית של עמיתים )הצלבת עבודות(   .א

הכרת כשלים בהנדסה   .ב

לימוד פערי ידע בהנדסה ובמדע בהקשר למקצוע הנלמד   .ג

תרגול הבנת מגבלות של המשוואות והביטויים הנלמדים   .ד

מיומנויות רכות   .4

תיאור תפקידי המהנדס והדגשת חשיבות: תקשורת בכתב ובע"פ, נועם הליכות, שיתופי פעולה,   .א
ענוה כאמצעי לרכישת ידע 

לימוד משניות נבחרות מפרקי אבות והקשר שלהן להנדסה   .ב

הקפדה על צורת כתיבת תרגילי בית, על אופן הצגת מצגת   .ג

יצירתיות   .5

מתן שאלות פתוחות ובדיקת התשובות על ידי הסטודנטים עצמם תוך שיחלוף   .א

עידוד שיח בכיתה לקבלת פרספקטיבה לריבוי דעות וכיווני מחשבה   .ב

תרגילי בית בהם על הסטודנטים להציג חלופות: לתהליך הפתרון, לצורת הפתרון, להוכחת   .ג
הפתרון 

קבלת החלטות   .6

מתן שאלות פתוחות שאת התשובות יש לנמק   .א

מתן שאלות חישוביות ללא נתונים אותם צריך הסטודנט לבחור   .ב

תרגילי בית ועבודות בהן נדרש הסטודנט לבצע ניתוח חלופות ולתת המלצה מנומקת.   .ג

הכרת מגבלות הידיעה על ידי הצגת בעיות לא פתורות   .ד

7.  

חשיבה הנדסית 
והכרת כלים 

הנדסיים 

תרגילי בית המדגישים את העשייה ה'מתאימה' ולאו דווקא ה'נכונה' מדעית   .א

הכרת כלים של מתכנן גם מבלי ללמוד תואר בהנדסת מערכת   .ב

תרגילים המכילים קבלת החלטות וביצוע פשרות   .ג

לימוד הנחות בפיתוח משוואות, אופן הצדקתן, ומצבים בהם אינן תקפות   .ד

עבודות בית המצריכות לימוד עצמי והכרת מקורות מידע מלבד ויקיפדיה )איסור להשתמש   .ה
בויקיפדיה( 

הצגת פרויקטים שנכשלו ברמת המוצר וברמת הפרויקט   .ו

לימוד פערי ידע בהנדסה ובמדע בהקשר למקצוע הנלמד ואופן השלמתם והתמודדות איתם   .ז

הנגדת נקודת מבט המתכנן מול נקודת מבט הלקוח   .ח

עבודת צוות   .8
עבודות אמצע ועבודות גמר בזוגות תוך דיווח חלקו של כל סטודנט בעבודה   .א

ביצוע ניתוח אופני כשל בקבוצות   .ב

 

מבניםמבוא לניטור בריאות 
האלסטיותתורת עם –המשלב מתמטיקה ופיזיקה קורס 
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האתגר-הקניית כישורים 

 וההנדסיהקניית הכישורים שלא על חשבון ליבת החינוך המדעי

 סגל הנו גבוה/וזאת במערכת אשר בה יחס סטודנטים, בקבוצות קטנותנדרשת עבודה

 בולטות בחינוך בליבת המדע וההנדסה  הכשרה והתמחות של סגל אקדמי המקנה יכולות

וההשפעה  אך לא בתחומי כישורי ההובלה 

תעשיהפ אקדמיה "פתרון באמצעות שת–הקניית כישורים 

מתוך הכרה  , הבנה של התעשייה לאחריות ולמחויבות להיות שותפה בתהליך החינוך

ערכית ותועלתית

הכרה של האקדמיה שהשותפות עם התעשייה הנה הכרחית לקידום הקניית כישורים  ;

תרומת התעשייה איננה רק בשליחת מומחים כמורים נספחים
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מודל לקורס יישומי בתעשייה

 תוך התבססות על מודלים  , התנסותית של יומיים עד שלושה שתתקיים בתעשייהסדנא

תפיסות והתנסויות  , בדגש על רכישת כלים, בתעשייה להכשרת מהנדסים בוגרים

 מפיון'צ"וניהול הקורס יהיה במשותף על ידי איש תעשייה וחבר סגל המוכן להיות תכנון"

 תתקיים בחופשה שבין סמסטרים או בחופשת הקיץ מיד לאחר סיום הלימודיםהסדנא  ,

אקדמיתמבלי לפגוע בלמידה , חוויה והתנסות, כך שתאפשר את מרחב הזמן ללמידה

 אשר אליהם  , מהתעשייהמנטוריםעל עבודה בקבוצות קטנות עם הקורס מבוסס

שלהם  פועלים ליישום ומסחור של המחקר אשר , מתלווים סגל מהאוניברסיטה

 נקודות2עד 1והוא יקנה , ובנוסף עבודות בית, שעות מגע16-24היקף הקורס יהיה

מהתעשייה יהיו מובילים טכנולוגיים או לחלופין מנהלים בעלי ראייה רחבה המנטורים

מתאימה" הכשרה"יעברו , מהתעשייה ומהסגל האקדמי, המנטורים
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Professor of Practice

39

הפרופיל

פרישהלקראתאו,לחייהם50-הבשנות,עשירניסיוןעםבתעשייההשפעהובעלמובילמעמד

הציפיות

מינוימכלהציפיותהגדרה,job description,והמשךהצלחהשלההערכותייקבעופיהןועל

מוגדריםוליעדיםלמטרותולהתאמהלגמישותצורךמשקף

המינוימשך

לפרקי,הביצועיםהערכתעלבהתבססתקופהכלהתחדשות,שנתיותלרבצפיעםאךקביעותללא

הכוללהמינוימשךעלהגבלהללא,שנים5-ל3שלזמן

היקפים

הסגלחברימכלל20%עד10%



ביצוע ושימור השינוי, המלצות למהלכים לתכנון

R.Graham, Achieving excellence in engineering education: the ingredients of successful change, The Royal Academy of Engineering, UK, 2012

צעדיםשלבים

איסוף נתונים  •הכנה

לשינוימפיון'כצגיוס ראש המחלקה •

התייעצות עם מנהיגות בכירה של המוסד•

לחברי הסגל על הצורך בשינויהסברה•תכנון

שיתוף מרבית חברי הסגל בתכנון השינויים בתוכנית הלימודים•

התייעצות עם בעלי עניין חיצוניים•

מינוי צוות מוביל ופינוי זמן עבורם להקדשת מרצם לשינוי  •

גיבוש מנגנון מעקב והערכה•

צוות ליישום הפיילוט הראשון של השינויבחירת•יישום

לא ללחוץ על חברי סגל מהססים ומתנגדים ללמד קורסים חדשים•

מיתון וניתוק הקשר בין חברי סגל וקורסים ספציפיים•

מינוי צוות ללימוד כל אחד הקורסים החדשים•

ושידור מסר שהשינוי הוא בסדר עדיפות גבוה  י רב שיח מתמשך"שימור המומנטום ע•

מעקב ואיסוף נתונים שוטף  •שימור

חשיבות השינוי לחברי סגל חדשיםשיתוף והסבר•

הלימודים שבו שותפים מרבית חברי הסגלתוכניתמנגנון של עדכון שוטף של •

רגישות לטיפול מידי ויעיל בבעיות שמתעוררות  •
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