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 מתודולוגיה

 

שלושת העוסקים בחקר תחום ההנדסאים בישראל ובעולם.  ,זה הוא פרק ראשון מתוך שלושה מסמך

מתמקד הפרקים מתכנסים לכדי נייר מדיניות אשר נועד לשרת קובעי מדיניות במשרד התמ"ת. מסמך זה 

ונות והעקרונות שואף לחשוף את ההגיהוא בישראל.  בניתוח ההתפתחות ההיסטורית של מקצוע ההנדסאי

הפוליטיים והמשפטיים אשר עיצובו את הכלכליים, תחום זה דרך ניתוח הכוחות החברתיים,  מהם נתפתח

משתנים ולנתח את החות של מקצוע ההנדסאים תמכוון לחשוף את תהליכי ההתפ המסמךדמותו. 

החלטות שהתקבלו לפני מתוך הניתוח ההיסטורי ניתן ללמוד כי במהלך השנים.  התגבשותוהמתערבים ב

 שדהם על אופי הניהול של והי דמשפיעים ע ההנדסאים,תחום  לשהראשוני חמישים שנה, עם מיסודו 

 הנדסאים ועל רבים ממאפייניו. -הטכנאים

התגבשותו של התחום בעשורים הראשונים לקום המדינה הייתה כרוכה בכוחות מעצבים מלמטה 

מיומנים המתווכים בין המהנדס האקדמאי לבין פועל הייצור. המגלמים את הצורך באנשים מקצועיים ו

מסד את תהליכי לשאיפה  נההיה זה ביטוי למדיניות הכלכלית בכלל ולמדיניות עבודה בפרט אשר סימ

גיבוש ההון האנושי והסדרת רישוי מקצועות. זהו גם סיפורם הפוליטי של יזמים מוסדיים אשר פעלו 

 ת לפיתוח פרופסיונאלי ומקצועי. במסגרות ממשלתיות והסתדרותיו

חקר ההתפתחות שדה ההנדסאים בישראל ומהלך כתיבתו של נייר זה היו כרוכים בקריאה מסמכים 

מאמרים וכתבות מתוך ביטאונים של האיגוד  ,בארכיונים של ממשלת ישראל, דו"חות בינלאומיים

פגשים עם ממלאי תפקידים בכירים ראיונות, שיחות ומ במקביל נערכועיתונות יומית. גם  וכמהמקצועי 

חוקרים  ,מכללות להנדסאים ,משרד התמ"ת, הסתדרות ההנדסאים, התעשייה האוויריתבובעבר  בהווה

 שוק העבודה בישראל.מומחים בבשדה החינוך ו

זה, המהווה פרק ראשון בעבודה הכוללת, יצטרף אל הפרק ההשוואתי אשר יבחן את האבולוציה  מסמך

חקר צורת ההתמודדות עם בפרק השני תי .השונה במדינות עליהן התבסס הדגם הישראלי של הנדסאים

בעולם עבודה משתנה. הפרק השלישי, האינטגרטיבי, ינסה  Practical Engineer -זהות של השאלת ה

ויכוון להמלצות  נתונים מוסדייםטט תמונת מצב של מקצוע ההנדסאים בהיבטים שונים, ישען על לשר

 ון אנושי בתחום ההנדסאים במשרד התמ"ת.החיזוקה של מדיניות אשר יתרמו למדיניות 
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 מבוא

 

ההיסטוריה המקצועית והמוסדית של תחום ההנדסאים טכנאים בישראל מתארת את הסיפור של 

התפתחויות טכנולוגיות בתעשייה, מגמות ביחסי עבודה, תהליכים במדיניות חינוך והון אנושי ומוביליות 

 חברתית גוברת.  מדיניות פיתוח הון אנושי כפי שנתגבשה, עם לידתו של מקצוע ההנדסאי, ממשיכה

להקרין על אופי רכישת המקצוע, מעמדה של הפרופסיה, יחסי העבודה והמדיניות הלאומית בתחום ההון 

האנושי. במשך שנות דור חזרו ועלו דפוסים משבריים קבועים ביחס לפרופסיה כאשר ההצדקות לקיומו 

ונים וושה כישים לניהולו כמעט ולא נשתנו לאורך השנים. כך ניתן למנות שלרשל המקצוע והצעדים הנד

 להתערבות השואפת להסדיר את עבודת ההנדסאים בישראל ובתוכם: 

  חידושם של הסדרים מוסדיים ופרופסיונאליים לשיתוף פעולה במסגרת ועדת גג ממלכתית והבטחת

 העצמאות של מה"ט כגוף אוטונומי הפועל בשיתוף כל בעלי העניין בתחום.

  במתכונת שהתאימה למבנה  , ברובם,מוסדריםאקדמיזציה של לימודי ההנדסאים אשר עדיין

 החברתי של מערכת ההשכלה הגבוהה בשנות השישים.

  חקיקה של "חוק הנדסאים" אשר תביא להסדרה של זכויותיהם, ייחודם ומעמדם של ההנדסאים

 ותמצב את מה"ט כגוף האמון על הפיקוח, הרישוי וניהול שדה ההכשרה וההתפתחות המקצועית.

 

הנדסאי במחצית הראשונה של שנות השישים מסמן התפתחויות טכנולוגיות בתעשייה לידת התואר 

לבין  2151מעמדי. בעשור שבין -הישראלית, מגמות בשוק העבודה, תהליכים במערכת החינוך ושינוי חברתי

, מיד לאחר תקופה החירום הראשונה של בניין אומה, שאפה מדינת ישראל למסד, על פי דגשים 2115

 במדינות המערב את המערכות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות. מקובלים

תואר ההנדסאי נולד מתוך מגמות אלה כאשר תהליכים  במערכות החינוך העבודה והתעשייה התמזגו אל 

רחבים ופוליטיקה של איגוד מקצועי. לידת תואר ההנדסאי כרוכה בהקשר ייחודי  תוך הקשרים פוליטיים

מוסדיים שונים אולם היא מייצגת גם תופעות חברתיות כלכליות עמוקות אשר מתוך עבודתם של יזמים 

 התרחשו במדינות מפותחות רבות בעולם. 

הגרסה הישראלית לתואר, המייצג את דרג הביניים שבין המהנדס האקדמי לבין הפועל המקצועי, עוצבה 

העבודה, החינוך המקצועי לראשונה בפגישות בין יזמים וממלאי תפקידים מרכזיים בתחומי מדיניות 

' סימנו את כינונה של קהילת מדיניות 13 –' 11ואנשי האיגוד המקצועי. הפגישות שהתקיימו בין השנים 

אשר שאפה לארגן את מעמדם, הכשרתם וייחודם של העובדים המקצועיים בדרג הביניים בעולם טכנולוגי 

ציעה לראשונה את המושג "הנדסאי" משתנה. קבוצה זו, אשר הפכה לימים לפורום רשמי למחצה, ה

בגרסתו האירופית. בראשיתו סימן התואר תפיסה חינוכית  Practical Engineer -כגרסה ישראלית של ה

לשיח של משרד העבודה במונחי טכנאי בעל המינוח  חדר 2115 -ביחס לאופי והיקף ההכשרה אולם ב 

ג כתואר מקובל בתכניות העבודה הרשמיות של כבר הוצ 2111 -מיומנויות ויכולות מקצועיות גבוהות. ב

 המשרד עם מיסודו של מסלול ההנדסאים במסגרת מה"ט.

אקדמי", העסיק את קובעי -אקדמי" או "סמי-הנדסי, שכונה באותה עת "תת-הכשרתו של דרג ביניים טכני

של מה"ט  המדיניות בתחום מדיניות עבודה והיצע כוח אדם במדינה הצעירה. בהקשר זה התפתחה מסגרת

בתהליך הדרגתי שהחל במחצית שנות החמישים, דרך שנות השישים עד למיסודו בתאריך הרשמי בתחילת 

משלתי להכשרה טכנית" או בשמו הנוכחי "המכון הממשלתי להכשרה משנות השבעים כ"מכון ה

 ". טכנולוגית
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החמישים באמצעות  הכשרת דרג הביניים באמצעים מוסדיים ישירים ועקיפים נעשה כבר במחצית שנות

אביב ובצורה ישירה על ידי המכון להכשרת -שותפויות והסכמים עם הטכניון, רשת אורט, ואוניברסיטת תל

טכנאים מנהלי עבודה ומדריכים. אולם כל אלו היו תכניות להכשרה ולא חלק מתפיסה מוסדית רגולטיבית 

 של גוף האמון על עיצובו  והסדרתו של השדה הפרופסיונאלי.

נות השישים, ובעיקר בתקופת כהונתו של שר העבודה יגאל אלון, נעשה מאמץ להסדיר את השדה בש

בהיבטיו המבניים בכפוף להמלצות של ארגוני סיוע בינלאומיים ועל רקע שינויים בצורת הארגון המקצועי 

-כרה דהשל המהנדסים. מתוך כך צמח הפורום שכונה "ועדת הגג" אשר כינס יחד בעלי עניין שנהנו מה

פקטו של משרדי הממשלה, הכנסת וההסתדרות כאשר מעמדו הפורמאלי היה אמור להיות מוסדר 

במסגרת "חוק הטכנאים". הצעת החוק המסדירה את מעמד הטכנאי צריכה הייתה ללוות, על פי מדיניות 

החוק  משרד העבודה, את התגבשותו ומיסודו של השדה והסדרת הפרופסיה הקרויה "הנדסאי". העדרו של

 המשיך להקרין במשך כחמישה עשורים על הפרופסיה של טכנאים והנדסאים בישראל.
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 התקופה הראשונה

 

 הנדסאים בדו"חות הבינלאומיים-מדיניות טכנאים

במהלך שנות החמישים פעלו כוחות שונים אשר עיצבו את אופיו של הממשל בישראל. בניין המוסדות, 

התרבות הפוליטית והסגנון המנהלי ינקו מן המסורת והמורשת של תקופת היישוב, האידיאולוגיה 

סיון בינלאומי במדינות מפותחות ומתפתחות כאחד. יגוריון ומתוך למידה והעתקה של נ-הממלכתית של בן

ייה ככל שהתרחקה תקופת החירום של העשור הראשון גברה הפרופסיונליזציה האקדמית והתחזקה הנט

מך על ידע שמקורו במערכות בינלאומיות. במסגרת זו נסתייעה הממשלה בבניין מערכת הבריאות, תלהס

המנהל הציבורי וניהול שוק העבודה בארגוני הסיוע של האו"ם, מערכי התמיכה של ממשלת ארה"ב, ארגון 

ה בתוכה הקצאה של העבודה הבינלאומי והבנק העולמי. תמיכה זו, שכוונה לסייע למדינות חדשות, קיפל

משאבים מקצועיים ותקציביים בהיקפים של עשרות מיליוני לירות במהלך שני העשורים הראשונים של 

 המדינה. 

בתחום מדיניות העבודה וההתפתחות המקצועית סייעו למדינת ישראל מערך התמיכה הטכנית של האו"ם, 

UNESCOארגון ה ,- ILO ן, הולנד, שוויץ וגרמניה, אשר הציגו את כמו גם מדינות אירופאיות שונות בתוכ

מבנה מערכות תמיכה בשוק העבודה שהיוו נדבך מרכזי במדיניותן החברתית. המומחים הבינלאומיים 

אשר הגיעו לישראל הצביעו על קושי בתהליכי התיעוש והפיתוח של ישראל במונחים של מדיניות כוח אדם 

ל חקירה ושותפות בתחום הפיתוח המקצועי, זיהה כי שסיכם עשור ש  ILO -"ח של הוומיומנויות. הד

ישראל נשענת, באופן מסורתי, על העלייה וההגירה כמקור ליבוא הון אנושי. אולם הרכב העלייה ושינויים 

באופי הטכנולוגיה שוב אינם מאפשרים לה להתבסס על אוכלוסייה זו. במסגרת זו הערכות כוח האדם 

יה לעמוד בפני מחסור חריף בכוח אדם אשר עיקרו בתחומי המהנדסים, לשנות השישים חזו כי ישראל עשו

 מנהלי עבודה בעלי רקע אקדמי וטכנאים בתחומי התעשייה, התחבורה והתקשורת.

ה. יהחשיפה לידע מקצועי בינלאומי נעשתה גם בהקשרי המיקרו של ניהול כוח אדם בתחומי התעשי

דו"ח אשר מכוון לספק המלצות  2111ניון בשנת נהלת הטכההגיש ל UNESCOמומחה שהועסק על ידי 

(, יצא כנגד הכשרה Paul Liberבתחום ההכשרה ותכנית הלימודים של מהנדסים. המומחה פול ליבר )

 מדעית גבוהה, אשר רווחה בטכניון, והיתה מנותקת מהיכולת לתת פתרונות לאתגרי המציאות. ליבר

שומית עם מיומנויות ויכולת יהמליץ על הקמתו של מסלול הכשרה המכשיר מהנדסים בעלי אוריינטציה י

 מתן פתרונות וסיוע בתהליכי הפיתוח במשק. 

(, עוזר שר העבודה Paul Goldbergהשפעה גדולה במיוחד מבין המומחים הזרים הייתה לפול גולדברג )

 2152רגון העבודה הבינלאומי. במהלך מספר חודשים בשנת הבריטי, אשר הגיע ארצה כראש משלחת של א

נפגש גולדברג עם שרים, אנשי מקצוע ועיתונאים וחיבר דו"ח חסוי אשר הוגש לקובעי המדיניות ולארגון 

העבודה הבינלאומי. הוא מיקד את הקושי הגדול של שוק העבודה בישראל בתחום החינוך המקצועי 

העוסקים בכתיבת תכניות לימודים וברמת ההכשרה אשר אינה  והכשרת הטכנאים, בריבוי הגופים

נכתב: "דבר אחד התמיהה את האורח הוא ריבוי הגופים להכנת  2152תון "דבר" בדצמבר ימספקת. בע

תכניות לימודים בבתי הספר המקצועיים. לשם מה שאל האורח יש לקיים ארבעה חמישה מוסדות 

מיד מניחה את הדעת". במשך שנים מאוחר יותר, עד כינונה מקבילים המוציאים תחת ידם עבודה שלא ת

של ועדת קצ'לסקי,  נסמכו על חוות דעתו של גולדברג על מנת להצדיק את הקמתו של מה"ט וכינונה של 

 פקד ואחראי על תכניות הלימודים לטכנאים והנדסאים. וועדת הגג כגוף הממשלתי המ
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פול גולדברג, כמה שנים מאוחר יותר, כיוונה אל  המסכמת את משימתו של  ILO -השפה של דו"ח ה

ההקשר המערכתי של ניהול מדיניות הון אנושי ומערכי חינוך מקצועי משוכללים למשק מתועש. כך הציב 

הדו"ח למערכת הכשרת כוח אדם והון אנושי בישראל אתגר של יצירת עובדים בדרג הטכני הגבוה 

 ( בשלוש קבוצות:High Level Industrial Skillsבקטגוריה של )

2. Advanced Technicians  )אשר יהיו אמונים על הפעלת מערכות הנדסיות  –)טכנאי מתקדם

 מורכבות, מערכות בקרה ויהיו מופקדים על יישום של טכניקות ליעול תהליכי הייצור. 

1. Foremen  )אשר רכשו ידע בטכניקות ובציוד המתקדם ואשר נחנו ביכולת הובלת  –)מנהלי עבודה

 צוותים מקצועיים ומיומנים ובעלי הבנה של מושגי פריון.

3. Vocational Instructors  )המיומנים בהטמעת טכנולוגיות חדשות ובהכשרת  –)מדריכים מקצועיים

 וק העבודה.להמשך התפתחות בצבא ובש צועיבוגרי החינוך המק

מיועדת ליצר מעמד מקצועי חדש אשר אמור להיות הגורם המניע בכוח הייתה השקעה בשלוש הקבוצות 

תי של ישראל בשנות השישים עם כניסתה לעולם הטכנולוגי החדש בתחומים של כימיה יהעבודה התעשי

 אוטומציה, גרעין, בקרה ומחשבים. 

יבט המוסדי את הצורך ביד מכוונת לכל הפעולות העלו, בה ILO -המומחים מטעם האו"ם וארגון ה

הקשורות בהתפתחות וחיזוק של הטכנאים, מנהלים העבודה והמדריכים. גוף זה אמור היה לקדם תכניות 

התפתחות מקצועית שיטתיות, מקיפות וברמה נאותה. התכניות היו אמורות להצטרף לכדי מדיניות כוח 

ים, מנהלי עבודה ומדריכים, נועד לשמש הגורם המארגן אאדם כוללת. המכון הממשלתי להכשרת טכנ

 אשר ימלא את הצורך בתיאום הנעה ופיקוח של יצירת שכבה מקצועית חדשה בישראל. 

קרון של יצירת שכבה פרופסיונלית חדשה בתווך שבין העובד המקצועי לבין המהנדס יקידם את הע ILO -ה

התפתחות המקצועית של טכנאים, מנהלי עבודה האקדמי והמליץ על גיבושו של מוסד המופקד על ה

על  ILO-ומדריכים. במקביל, במסגרת בניית מערכי מדיניות, המליצו המומחים מטעם האו"ם וארגון ה

הקמתו של מנגנון לניהול ידע את ישרת את תהליך עיצוב המדיניות, הערכה ומעקב אחר הצרכים בדמות 

בשנת תשכ"ד מתאר שר העבודה בדין וחשבון לכנסת את  הרשות לתכנון כוח אדם. כך, בשנתון הממשלה

על פי החלטת שר העבודה  2111הקמתה של הרשות בכפוף להמלצות האו"ם "הרשות הוקמה בסוך שנת 

 בהתאם להמלצות מומחים מארגון האומות המאוחדות" . 

משעת לידתו. זהותו ותפקודו של המוסד אשר הפך להיות מאוחר יותר מה"ט עמד במוקד של מתחים כבר 

תבססה מתוך פעולה קיימת של הצה על יצירה חדשה, יש מאין, אלא לא המלי ILO-ההצעה של האו"ם וה

תחום ההכשרה המקצועית במשרד העבודה. קביעת הגבול בין מה"ט לבין שדה ההכשרה המקצועית נותר 

רת מדיניות הון לא פתור. המתח שבין מה"ט, כגוף עצמאי המטפל בשכבה ממוקדת בשוק העבודה במסג

אנושי בסוגיות תעשייה וטכנולוגיה, לבין תפקידו כגוף המשרת את שדה ההכשרה המקצועית בכללה וכפוף 

 לשיקולי מדיניות אחרים קיים בו מאז כינונו של השדה במחצית שנות החמישים. 

ום של דרג הסביבה הפוליטית והמקצועית וריבוי בעלי העניין האקדמיים, הציבוריים והממשלתיים בתח

ביניים מקצועי בתעשייה יצר דילמה ביחס למעמד של מה"ט. היו מי שצידדו במעין מסגרת גג רופפת אשר 

יסות של ואינה מספקת שירותים במרכז פיזי לעומת מי שסברו כי מה"ט מהווה גוף מבצע לכל דבר. הו

רית כפי שכונתה הועדה הדילמות עתיד היה להיעשות במסגרת מה שכונה "ועדת הגג" או המועצה לציבו

בדו"חות השונים. מכאן נובע כי מה"ט, כגוף עצמאי מעצב מדיניות תלוי בכוח המקצועי ובפשרות מקדמות 

שנה מאוחר יותר סימן פיזורה של הועדה את היחלשות התחום של  40 -של ועדת הגג. אין זה מפתיע כי כ
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חשש של גופים שונים מהלאמה דה פקטו ההנדסאים וערעור מעמדו של מה"ט. הקמתו של מה"ט לוותה ב

של תחום הטכנאים על ידי גוף ממשלתי גדול שיקבע סטנדרטים ויספק שירותי הכשרה כמעט 

מונופוליסטיים. מסיבה זו הייתה הקפדה על דגם של שותפות בכינון, ניהול ותחזוקה של שדה הטכנאים 

 חינוך.  בין הממשלה, הסתדרות מעסיקים, גופים פילנטרופיים ומוסדות

התמונה הופכת סבוכה יותר כאשר מתברר כי מדינת ישראל נהנתה במשך שנים ממשאבים בהיקפים של 

והאו"ם. את הפשרה המורכבת בניהול שדה הטכנאים  ILO -מיליוני לירות במסגרת הסכמים עם ארגון ה

לכונן מוסד  לפיתוח התעשייה מימנו ממקורות בינלאומיים. מדינת ישראל התחייבה בעת הקמת מה"ט

 אשר ימלא ארבע פונקציות:

 תיאום עבודת המוסדות להכשרה טכנית באמצעות פיקוח והסדרה. .2

 פיתוח  תכניות והכשרה למנהלי עבודה, טכנאים ומדריכים וסיוע בבניית תכניות לימודים. .1

 פיקוח על מבחני הכניסה לקורסים וקביעת התנאים לקבלת הדיפלומה. .3

 טכנאים להמשך הכשרה בחו"ל.פיקוח על הפניית מדריכים ו .4

 

" )ועדת Advisory Committeeמעבר להתחייבות ביחס לאופי המוסד, התחייבה מדינת ישראל לקיים "

הגג( אשר תורכב נציגים ממשרד העבודה, משרד החינוך, הטכניון, אורט, הסתדרות, התאחדות התעשיינים 

סמכויותיה של ועדת הגג צריכים היו להיות מעוגנים בחקיקה לפריון העבודה. מעמדו של המוסד ווהמכון 

 ובתקנות אשר כנסת ישראל תחוקק.  

נשען גם על התבוננות בתכניות הלימודים והגיונות ההכשרה במוסדות  ILO -הניתוח של האו"ם וארגון ה

הקיימים. מתוך כך גזרו המומחים שחקרו את השדה כי על מנת להשיג את היעד של אלפי טכנאים ברמה 

גבוהה בתוך זמן קצר יש להשקיע מאמץ ביצירת תשתיות ומעטפת. במסגרת זו הונח דגש מיוחד על בניית 

הכשרת מדריכים עבור הטכנאים והחינוך המקצועי. ההשקעה במנהלי עבודה, כחולייה תכניות לימודים ו

 נו המומחים את רצפת הייצור. ימנחה ומפקחת, נתפסה כחשובה במיוחד בתוך הצורה בה דמי

הדילמה ההיסטורית של הכשרת דרג הביניים של טכנאים ברמה גבוהה, בין לימודים תיאורטיים לבין 

אשר בחנו את  ILO-קורת על תכניות הלימודים. המומחים מטעם האו"ם והיקפה בבהתנסות מעשית, השת

 50תכניות הלימודים רמזו על רמת לימודים בלתי מתאימה. ביקורת זו מלווה את שדה ההנדסאים במשך 

 השנה שחלפו כאשר מצטייר הרושם כי התכניות אינן "רלוונטיות" והרמה אינה תמיד משביעת רצון. 

, אשר עסק בצורה ממוקדת יותר בתכניות לימודים ופדגוגיה של המקצועות ההנדסיים, UNESCOדו"ח 

תרם להלך הרוח אשר על פיו המוסדות הקיימים, ובראשם הטכניון, מתקשים לענות על הצרכים 

כך הציע פול ליבר, מחבר הדו"ח, להפריד בצורה מודגשת יותר יהמתפתחים של הטכנולוגיה החדשה. לפ

דעי הטבע, ובראשם לימודי המתמטיקה והפיזיקה, מלימודי ההנדסה אשר נדרשים להיות את לימודי מ

יותר. בשיחות שקיים עם הנשיא הטכניון יעקב דורי, הוא תיאר את מה שכינה "משבר הוראת  פרקטיים

 המקצועות ההנדסיים". 

ב ניתן לזהות במגוון את מעורבותם של ארגוני הסיוע של האו"ם, ארגון העבודה הבינלאומי וממשלת ארה"

שובית, של ניהול וולנטארי של שוק העבודה יהתחומים של מדיניות העבודה בישראל. אל המסורת הי

והשאיפות הממלכתיות של הממשלה מול מצבי חירום, יש להוסיף את ההעתקה של דגמים מיובאים שכונו 

ארגוני עובדים נתפתחו במערב קואופרטיביים. דגמים אלה של שיתוף אינטרסים בין ממשלה, מעסיקים ו

 באותן שנים ועיצבו את הביטוח הלאומי ומדיניות העבודה. 

בתוך כך נוצר מקום מיוחד ל"מכונים". המכונים היו מסגרות של שיתוף פעולה בין מגזרי אשר היה חדשני 

שך תית מתקדמת בנוסח האירופי. אולם בישראל הם שימשו גם המיבמובנים של דמוקרטיה בחברה תעשי
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טבעי למסורת הפשרה והקונסנזוס של היישוב. כך, משקפים המכון לייצוא, המכון לפריון העבודה, מה"ט 

 ואפילו המכון לאריזה ועיצוב מסגרות לשיתוף פעולה בין מגזרי בשוק העבודה. 

ביקשה מדינת ישראל סיוע מממשלת ארה"ב וארגון העבודה הבינלאומי בתחום  2152בראשית שנת 

עבודה. בסוף אותה שנה הוקם המכון כמסגרת משותפת לממשלה, ההסתדרות, התאחדות הפיריון ב

התעשיינים והתאחדות האינג'נרים והאדריכלים. המימון בא בחלקו מן הממשלה ובחלקו האחר מארגון 

העבודה הבינלאומי בצורת תמיכה ישירה בתקציב ובאמצעות תמיכה טכנית ומשלחות מומחים שנשלחו 

 מדינות אירופה. להשתלמויות ב

כלי נוסף אשר צמח באופן ייחודי מתוך הדו"חות הבינלאומיים כרוך בייסודה של הרשות לתכנון כוח אדם 

קבעה כי מדינת ישראל  2.2.12-כגוף המופקד על תחזיות בתחום הכישורים וכוח אדם. החלטת ממשלה מ

ך מוקם גוף הכפוף לשר העבודה מכירה בצורך לבסס את מדיניות ההון האנושי על תחזית צרכים ולפיכ

ולידו מועצת כוח אדם בה יהיה ייצוג להסתדרות, התאחדות התעשיינים ומשרדי ממשלה שונים. מיד 

לאחר קבלת החלטת הממשלה שלחה סוכנות הסיוע של האו"ם בשותפות ארגון העבודה הבינלאומי 

סוקה במשרד העבודה. מומחה אשר כיהן בארה"ב כראש יחידת הסטטיסטיקה בנושא כוח אדם ותע

ההמלצות של אותו מומחה סימנו שלושה כיווני התפתחות. הראשון נגע במיסוד היחידה וארגונה, השני 

ביצירת סדר יום מחקרי של טווחי זמן ארוכים וקצרים והשלישי בכינונם של סקרים קבועים כתשתית 

ה את סקר כוח האדם הראשון הוקמה הרשות ובתוך שנה השלימ 13.20.11-שגרתית של פעולת הרשות. ב

 .2115-70שחשף את המחסור הצפוי בטכנאים בשנים 

 

 תהליכי דיפרנציאציה והתגבשות של איגוד מקצועי

סימנה דיפרנציאציה מקצועית אשר קבלה ביטוי  2152הקמתו של האיגוד הארצי של הטכנאים באפריל 

, הורכבה 2152בצורת ההתאגדות של הנדסאים וטכנאים. הסתדרות המהנדסים בשרות המדינה, עד שנת 

משתי חטיבות. חטיבה אחת של המהנדסים וחטיבה שנייה של טכנאים. הסתדרות המהנדסים בשרות 

דינה הייתה קשורה, בהסכם שנחתם בסמוך לקום המדינה, עם אגודת האינג'נרים והארכיטקטים אשר המ

קבע חלוקת עבודה בין שני הארגונים. לפי אותו הסכם הייתה אגודת האינג'נרים והארכיטקטים מופקדת 

מאיים. על רמת ההנדסה, ייצוג המקצוע, שאלות של אתיקה מקצועית וכל סוגייה הנוגעת למהנדסים עצ

מהנדסים שכירים וייצוג בהסכמי על הסתדרות המהנדסים הגבילה עצמה לפעולה הנוגעת בהגנה מקצועית 

השכר. ההסכם הגביל את יכולתה של הסתדרות המהנדסים לעסוק בשאלות של סטנדרטים מקצועיים, 

רגון של הכשרה והתפתחות פרופסיונאלית של טכנאים. הסכם כובל זה עיצב את ההתפתחות וצורת הא

 מקצועות ההנדסה בישראל.

במקביל נתפתחו כמה תהליכים שהביאו לכדי מצב בו הסתדרות המהנדסים התקשתה להכיל את חטיבת 

הטכנאים שבתוכה. התהליך הראשון נקשר בתסיסה מקצועית בקרב המהנדסים האקדמאים אשר נקטו 

. התהליך השני, נקשר 2152ת בשביתות ושאפו לקדם את מעמדם באמצעות חוק המהנדסים שפורסם בשנ

בנפח ההולך וגדל של הטכנאים אשר הפכו גורם משמעותי בהסתדרות המהנדסים. תהליך שלישי, עמוק 

יותר, נקשר בהכרה מוסדית, מקצועית ופוליטית לפיה עתידים הטכנאים להפוך פרופסיה בפני עצמה. 

ה כי מקצוע הטכנאות עתיד להישען התחזית של מומחים בינלאומיים בתחומי הטכנולוגיה והעבודה צפת

 על מערכת הכשרה ייעודית מפותחת ומוסדרת יותר. 

בבנייני האומה בנוכחותו של ראש  2157ביולי  7 -הועידה השלישית של הסתדרות המהנדסים, שנפתחה ב

הממשלה בן גוריון, מהווה נקודת מפנה בהיסטוריה של ארגון מקצועות ההנדסה בישראל. בצילה של 

סות, המכונה גם "ועדת הפילוג", עמדה שאלת ההפרדה של חטיבת הטכנאים מתוך הסתדרות ההתכנ

המהנדסים או בשפתו של אהרון בקר, ראש המחלקה לאיגוד מקצועי ולימים מזכ"ל: "יצירת חיץ בין 
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נטלגנציה העובדת לבין כלל ציבור הפועלים". מזכ"ל ההסתדרות פנחס לבון הכריז, באותה התכנסות, יהא

"בזמן של עלייה המונית אין זה מוסיף אם דנים בהפרדה בין המהנדסים לטכנאים... הפרדה בין  כי

מהנדסים לטכנאים תחליש את ארגון המהנדסים במלחמתו. אין דמיון בין רופאים למהנדסים ואם 

 .רופאים זכאים לארגון נפרד אין זה אומר שגם המהנדסים זכאים לו. הפרוד הוא ההאחזות בדיפלומה" 

בעקבות הפילוג החלה התארגנות לקראת ארגון עצמאי של הטכנאים. התפיסה שעוצבה בחודשים שבין 

הפילוג לבין הקמתו של האיגוד הארצי קבעו את דמותו והשפיעו באופן ניכר על התפתחות המקצוע של 

תר טכנאים והנדסאים. מראשיתה בחרה התארגנות הטכנאים להגדיר את תפקידה במונחים רחבים ביו

מעבר לתחום של איגוד מקצועי מובהק. המנהיגות המקצועית של הטכנאים בחרה לעסוק באתוס 

, בשעה שהסתמן הפילוג, פורסם מאמר על הכשרת הטכנאים בעיתון 2157ובהכשרה של המקצוע. בפברואר 

"דבר" אשר שיקף את האתוס של האיגוד: "כשם שלא תתכן עבודה יוצרת פוריה בחרושת המודרנית 

עדי המהנדס כך לא תתכן כיום עבודה כזו ללא עבודתו המשלימה של הטכנאי. אף על פי כן טרם נוצרו בל

בארץ במידה מספקת וטרם הוכשרו הכלים המתאימים לחינוך, הכשרה והכנה של קאדרים נרחבים של 

 טכנאים הדרושים וחיוניים למשק המתפתח".

תוקף ניסיונם, מבלי שקיבלו הכשרה מתאימה. בה האיגוד המתגבש עסק במעמד של טכנאים, שנהנו מהכר

אחד מראשי הטכנאים כתב כי עבור "טכנאים אלה חשובה להם לאין ארוך כשם שהיא חשובה למשק עצמו 

נתן להם באופן מסודר בצורה מושלמת ובזמן מתאים. יההשתלמות המקצועית, התוספת התיאורטית שת

אחד התפקידים החשובים  –מות המקצועית לבהשתאני רואה בהעלאת הרמה המקצועית של הטכנאים 

טובת  -והנכבדים שחטיבת הטכנאים העצמאית תהיי חייבת לאחוז , אם כוונתה? ובזה אין כל ספק 

 הטכנאי".

סיון של פרוספיה עם גבולות עמומים לגונן על עצמה באמצעות יגיון של פעולה מסוג זה משקף ניהה

גיון של איגוד מקצועי המושקע בהכשרה. אין זה מפתיע יהההתפתחות מקצועית מתמדת ומסמן גם את 

לכן שהסתדרות הטכנאים מהווה הארגון המקצועי הראשון בישראל אשר יסד פעולות פרופסיונלית 

במסגרת "בית הטכנאי" והקים קרן סיוע להתפתחות מקצועית המנוהלת באמצעות האיגוד המקצועי. 

ל הטכנאים להגיע "למסגרת אחידה לבתי ספר טכניים על בשנתיים הראשונות לפעולתו שאף האיגוד ש

תיכוניים" אשר תוגדר באמצעות "חוק הטכנאי". אתגר זה ימשיך ללוות את הארגון של הטכנאים ומאוחר 

 יותר ההנדסאים בכל שנות קיומו. 

הפך  שנקמן .ובחרה בזלמן שנקמן כמזכיר 2157בדצמבר  22 -ועידת היסוד של איגוד הטכנאים נתכנסה ב

הנדסיים בישראל. האיגוד התבסס על אתוס של אגוד -םיאחת הדמויות שעיצבו את אופי המקצועות הטכני

מקצועי בתפקידו המסורתי אולם תפס את עצמו גם במונחים של קידום ויצירת פרופסיה עם זהות 

יה ברור מקצועית מובחנת. כבר מיסודו, כארגון המייצג של פרופסיות המצויה בגבולות מעורפלים, ה

חייב מאמץ פוליטי, תכנוני וחינוכי. הנוכחות ילמנהיגות, ובעיקר לזלמן שנקמן, כי כינונה של הפרופסיה 

הבולטת של ההסתדרות הטכנאים בקביעת מדיניות עבודה, בעיצוב מערכת השכלה לטכנאים והמאבק 

 פוליטי להכרה משקפת את דרכי הפעולה מאז כינונה. -המשפטי

סימנה לעצמה ארבע בעיות עיקריות אשר מלוות את הטכנאים ומאוחר יותר הסתדרות הטכנאים 

 שנה: 50 -ההנדסאים בגרסאות שונות במשך למעלה מ

מהו טכנאי? כאשר יש לעמוד על מיצוב הדרג המקשר בין המהנדס לבין הפועל ולהגדיר את צורת  .א

 חקלאות ומדידות.  עבודתו בענפי המקצוע השונים כגון: בניין, חשמל, מתכת, כימי, ייצור,

הארגון המקצועי של הטכנאים הפזורים במקומות עבודה רבים, כאשר יכולת ההתארגנות בקרב  .ב

המעסיקים המוסדיים הגדולים פשוטה יותר. משום כך נשען האיגוד המקצועי על הכוח הפוליטי של 

 הטכנאים וההנדסאים במשק הציבורי
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ת לימוד, דאגה להתפתחות המקצועית ורגולציה קביעת רמת ההשכלה הדרושה לטכנאי, הקמת מוסדו .ג

הסתדרות הטכנאים עצמה כארגון המייצג ראתה של המוסדות המעניקים תארים. מראשית הקמתה 

וכמי שמופקדת על האיכות הגבוהה של מוסדות ההשכלה וכשותפה מרכזית לעיצוב המדיניות 

 בתחום. 

בשרות הציבורי, ולקדם תכניות הכשרה מאבק להכרה בדירוג המקצועי הנפרד של טכנאים, בעיקר  .ד

צב מול לחצים בשתי חזיתות. בחזית אחת יהמקצועית במסגרת הסכמי השכר והעבודה. הארגון נ

הטכנאים שאפו להידמות למהנדסים בדירוג שכר ואחריות ובחזית שנייה ניסה הארגון לקבוע סף 

תפקידים ללא הסמכה כניסה גבוהה כלפי מטה בהקשר טכנאים שעלו ארצה וכאלה הממלאים 

 ורישוי.

 

עדת היסוד עיצבו למשך שנים רבות את סדר היום של וארבעת היעדים, אשר הארגון חרט על דגלו בו

הסתדרות הטכנאים והנדסאים אשר התאפיינה ביציבות ארגונית גבוהה, במנהיגות רציפה ובזיכרון ארגוני 

דרות הטכנאים נהנתה גם מלגיטימציה אשר אינו תמיד מאפיין ארגוני עובדים בעולם משתנה. הסת

פוליטית גדולה עקב יכולת הארגון הטובה. מרדכי נמיר, מי שכיהן כשר העבודה בעת הקמת הסתדרות 

הטכנאים, כתב: " אין צורך להרבות דברים על חשיבותו של טכנאי בתקופה זו שבה חוגגת הטכניקה את 

צחונות אלה לא היו אפשריים כמובן בלי מטען הידע של יצחונותיה הנועזים עד כיבוש החלל ועד בכלל. נינ

המדען וללא דמיונו היוצר והכובש של החוקר בכל תחומי המדע. אבל יתכן שהאמצעים האלה לא היו 

יוצאים מגדר הלכה אילולא עמד לימינם של המדענים צבא טכנאים מעולים היודע לתרגם את ההלכה 

ני מחדרי העיון והמעבדה אל השדה ... בכל ענפי המשק כובש למעשים ולפעולות להוציא את ההישג העיו

 הטכנאי את מקומו המרכזי בהפעלת מנגנון הייצור המכני ובנהנגת צוותי העובדים".

פורסם חוק  2152הקושי הצפוי, במונחים של מאבק אגוד מקצועי, נקשר במיצוב מול המהנדסים. בשנת 

המהנדסים שנועד להסדיר את מעמדם ולייחד פעולות רק למי שרשום כמהנדס או אדריכל בפנקס 

י הפך העימות על הסמכויות לביצוע פעולות מוגדרות למקור מתח פוליטי מקצוע 2117המהנדסים. בשנת 

 בין ההנדסאים והטכנאים ובין המהנדסים והאדריכלים עם פרסום תקנות רישוי וייחוד הפעולות. 

זלמן שנקמן, כמזכיר הארגון, ניצב מול אתגר מורכב ביותר. היה עליו לייצר פרופסיה חדשה בתוך גבולות 

יאליים, האחיות מעורפלים מבלי שהייתה לו היכולת של ארגונים עובדים דוגמת המורים, העובדים הסוצ

והרופאים לבודד את שדה הפעולה הבלעדי של הטכנאי. התפקיד הכפול של הדאגה לכינונו של שדה 

 מקצועי ומנגנוני הכשרה לצד ההכרח לפעול כאיגוד מקצועי ממוסד, הטילו נטל כפול. 

י האתגר של עיצוב זהות לטכנאים הביא את ההסתדרות לחפש אחר דגמים של הכשרה, לימוד ורישו

במערכות הכשרה אירופאיות שונות. הסתדרות הטכנאים נעזרה בשני מנגנונים על מנת לקדם את השיח על 

, והשני באמצעות 2113אותם דגמים. האחד באמצעות "ועדת הגג לעינייני טכנאים", אשר הוקמה בשנת 

עדת הגג לעינייני ייסודו של רבעון "הטכנאי בישראל", כאשר הגליון הראשון התפרסם בקיץ אותה שנה. "ו

טכנאים" ריכזה את הדגמים של ניהול דרג הביניים שבין פועלי הייצור לבין המהנדס כפי שהתפתחו 

 Nichtakademischerבמדינות אירופאיות וייבואו לארץ את המושגים "מהנדס שאינו אקדמאי" )

Ingenieur ( "מהנדס מעשי" ,)Practical Engineer( "ו"טכנאי בכיר )Technician Superieur .) 

שאלת זהותו של הטכנאי הפכה פוליטית. בעקבות ההישגים של האיגוד המקצועי ופעולת היזמים השונים 

' אמר: "בארץ שורר מחסור מדאיג 13-'11על תקציב משרד העבודה בשנים  םבנאויגאל אלון, שר העבודה, 

נדס מעשי" ויש הרואים בו "פועל בטכנאים אנו חסרים הגדרה מקצועית. טכנאי מהו? יש הרואים בו "מה

מקצועי" או "בעל מלאכה". אולם כל ההגדרות אינן נכונות". הזהות הלא מובהקת של הטכנאי מחד גיסא, 
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מעמד הדיון על ללוות את  ימשיכובשדה הייצור מאידך גיסא, מיוחד והתחושה לפיה יש מרחב פעולה 

ברתיים הפוליטיים והכלכליים במהלך ארבעת הטכנאי וההנדסאי . השינויים הטכנולוגיים, החוזהות 

 העשורים לא שינו מצב בסיסי זה אלא הפכו אותו מורכב יותר . 

ההשקעה של הסתדרות הטכנאים בהתפתחות המקצועית של חבריה והמרכזיות של מזכיר הארגון בועדת 

ך שחקן מרכזי קביעת מדיניות ההון האנושי לתעשייה ולצה"ל. האיגוד הפ בלבהגג הציבו את האיגוד 

ההנדסאים צמח, מושג ביצירת המעמד המקצועי של טכנאי ברמה גבוהה שכונתה מאוחר יותר הנדסאי. 

אמנם, מתוך מערכת החינוך המקצועית אולם הפך להיות מעמד מקצועי הנרכש בעיקר על ידי מבוגרים 

את התואר הנדסאי  אימצה ההסתדרות 2115. בשנת במתכנות של טכנאי בעל הכשרה גבוהה בלימודי יום

" ובמישור הסמלי נעשה צעד לגיבושה של פרופסייה מבוססת Practical Engineerכגרסא ישראלית של "

 יותר.

ארגון האינג'נרים והאדריכלים והסתדרות המהנדסים התנגדו בקול רפה למושג הנדסאי. כעבור מספר 

סים באגודת האינג'נרים: "נדמה לי שנים, בשעת העימות על ייחוד הפעולות ההנדסיות, אמר אחד המהנד

שהפסדנו זמן יקר ובעוד שחוק הרישוי יכול היה להתקבל לפני שנתיים שלוש שנים לא מצאנו שפה 

 משותפת, ובינתיים קפצה עלנו הפורענות של ההנדסאים". 

המיסוד הגובר של הטכנאים הנדסאים כפרופסיה והכוח הפוליטי של האיגוד המקצועי הביאו, כאמור, 

עימות ביחס לתיחום גבולות מול מקצוע המהנדס. העימות נסוב סביב תקנות הנובעות מחוק המהנדסים ל

הנוגעות במה שמכונה "ייחוד פעולות". אחד המאפיינים של פרופסיה נקשר באחיזה המונופליסטית על 

מגזר ההנדסה  ביצוע פעולות מסויימות. בתוך כך נוצר עימות על הגבולות שהחריף נוכח המבנה והאופי של

בישראל באותה עת. תרבות העבודה בישראל, היחס לתעודות פורמאליות ואופי ההרכב של בעלי המקצוע 

הביאו למצב בו הנדסאים ממלאים תפקידי מהנדסים ומהנדסים מבצעים פעולות טכניות. מצב זה ימשיך 

נאי וביחס למהנדס לשמש אתגר מורכב עבור הסתדרות ההנדסאים אל מול הפועל המקצועי שאינו טכ

 האקדמי לאורך שנים. 

תזמון העימות נקבע מתוך הישגים פוליטיים מרשימים של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בדחיית 

תקנות ייחוד הפעולות של המהנדסים מספר פעמים ברציפות. ארגוני המהנדסים פעלו בהגדרה של מצב 

הרמות המקצועיות השונות במשק טכנלוגי".  חירום ותפסו עצמם כמי שגילו רפיסות במאבק על "הגדרת

הדיאגנוזה של הסתדרות המהנדסים תארה סחף במעמד המקצועי. "עדים אנו שכיום שנים מספר לאחר 

הרישום, בהעדר ייחוד פעולות ורישוי למהנדסים, נמסרות משרות טכנולוגיות רבות, הנושאות תואר 

תים רחוקות אף בדירוג המהנדסים וזאת בעיקר מהנדס, לאנשים בלתי מוסמכים מדרוג הטכנאים ולעי

בשרות המדינה. אם לזכור שחלק ניכר של המשרות ההנדסיות הבכירות כבר נמצא בידי הטכנאים ברור 

שהנפגע המרכזי באנדרלמוסיה השוררת במובן זה, הוא המהנדס הבכיר, ובמידה רבה יותר המהנדס 

מעמדיים כאשר "מצב זה טופח על ידי הנהלות העצמאי". המהנדסים תפסו את העימות גם במונחים 

מפעלים ומשרדים אשר בקרב חבריהם שורר יחס שלילי מובהק כלפי אקדמאים בכלל ומהנדסים 

בפרט...מובן במציאות כזו קל לו לארגון הטכנאים לקבוע לעצמו תארים חדשים היום הנדסאי מחר אולי 

 תחום פעולתו של המהנדס". מהנדסאי ולתבוע את הסמכות להיות שותף מלא בקביעת 

הסתדרות הטכנאים וההנדסאים לא התנגדה לעצם העקרון של ייחוד פעולות למהנדסים אולם תבעה 

סמיכות בין פעולה זה לבין חקיקתו של חוק ההנדסאים המגדיר את גבולות פעולתם. במקביל דרש האיגוד 

תקנות הייחוד גם בסמכות ההנדסאים. כי מבחינת תוכן הפעולות הייחודיות ישארו תפקידים מסויימים ב

המאבק המוצלח של ההנדסאים והאסטרטגיה של כרסום בסמכויות בקטיגוריה של ייחוד פעולות עורר 

זעם בקרב מהנדסים. עדות משעשעת לדברים יש במאמר של מזכיר ארגון המהנדסים המשקף גם את 
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יות מסוג זה ילוו את הפרופסייה של הקושי לקבוע גבולות אחריות על רצפת הייצור בעולם מורכב. בע

 ההנדסאים גם בעתיד:

"עסקני הטכנאים... מבהירים יום יום באמצעות העיתונות וכלי הפרסום האחרים בהדרכת מומחה 

לפרסום )שכור במיוחד למטרה זו( למה הם ציפו מהועדה אותה הם פוסלים כעת ואיזה סמכויות בחוק הם 

כנון בתים רב קומתיים בגודל מתאים כבישים ועוד. בו בעת המהנדס תובעים לעצמם. מסירת חוות דעת, ת

צריך לדבריהם להסתפק בתכנון מגרדי שחקים, מנהרות ומבנים מונמנטאליים כגון מאוזילאום, תיאטרון 

מפואר או מוזיאון. בנקל ניתן לשער מה זה גשר "בגודל מתאים" בודאי מעל לירקון, קישון, בניאס וכו'. 

 לגה או למיסיסיפי ייוחד למהנדס הישראלי".  הגשר מעל לוו

במטרה לבדוק את הצורך ברישוי פעולות הנדסיות  2111הקמתה של ועדת קצ'לסקי, שהוקמה בשנת 

ובייחודן, מהווה נקודת מפנה ובהיסטוריה של מעמד ההנדסאים ותחילתה של התקופה שלאחר 

לכלייים וטכנולוגיים הקלו על יצירת מעמד ההתבססות של הפרופסייה. התנאים ההיסטוריים, חברתיים, כ

אולם ההכרעות, זיהוי  ,חזק של עובדים בין פועל הייצור לבין המהנדס עם זהות מובחנת ואתוס מארגן

ההזדמנויות והמנהיגות של הסתדרות הטכנאים וההנדסאים תרמה לביסוסו. ההכרעה העקרונית של 

 של איגוד מקצועי הוכיחה עצמה.השקעה שווה בצדדים החורגים מנושאים המצומצמים 

הייתה חברה בלתי פורמאלית אשר חלק גדול מההישגים שלה בתעשייה,  2110החברה הישראלית של 

בחקלאות, במיזם הגרעין, ובתעשיות הבטחוניות צמחו מתוך יזמות של יחידים, אוטודידאקטים 

ר הציבורי הייתה סלקציה של ויצירתיים. בשנות החמישים והשישים בתחומי התעשיות בטחוניות והמגז

אותם יזמים, חסרי השכלה אקדמית, לעמדות בכירות באופן שהקל על המאבק של ההנדסאים.  עד היום 

. השאיפה של העולים של שנות 40-10מהווה שכבה זו אליטה של ההנדסאים בשירות המדינה בגילאי 

של שנות השישים סימנה, גם כן,  החמישים למוביליות חברתית במערכת ההשכלה הגבוהה הסגורה יחסית

חברת "הזדמנות לטיפוח הנדסאים בעלי מעמד סמי אקדמי. אולם התהליכים העמוקים יותר של 

 הלא אינטימית ואקדמיזציה גוברת שיקפו מגמה הפוכה. ( credential society" )התעודות

  

 אבולוציה מתוך החינוך המקצועי –הנדסאים 

בשנותיה הראשונות של המדינה התחרו שתי תפיסות יסוד על המעמד של עקרון מארגן של מערכת החינוך. 

האחת כרוכה בפוליטיקה של הזהויות אשר הוליכה למשבר קשה שפתרונו בפשרה של חוק חינוך ממלכתי 

-העבודה. ב. השנייה קשורה בקליטת עלייה ובהכנה של העולים והאזרחים במדינה הצעירה לשוק 2153-ב

הוכרעה, למשך עשור, המגמה לכיוון של פיתוח בתי ספר מקצועיים כפי שעלה מההכרעה להכפיף את  2151

בתי הספר המקצועיים לפיקוח של משרד העבודה. מגמה זו הצמיחה את חינוך מקצועי אשר בשיאו מנה 

על המניעים ומידת הצדק קרוב לחמישים אחוז מן התלמידים בבתי הספר העל יסודיים. הויכוח ההיסטורי 

בכינונו של החינוך המקצועי באופי ובמבנה בו נתפתח שנוי במחלוקת. ההסברים להשענות על החינוך 

המקצועי כמדיניות קליטה, חינוך ועבודה נוגעים בהרכב ההון האנושי של העלייה, באי השקט במחנות 

העבודה, באפשרות של שותפות עם  העולים, בייאוש ממשבר חינוך העולים, ביתרון התקציבי של משרד

מעסיקים, בתפקיד של רשת אורט, בהעתקת דגמים מארצות אירופה, בהמלצות של כלכלנים וארגונים 

 בינלאומיים ובתפיסה לפיה המדינה חייבת לתכנן את הקצאת כוח האדם העתידי לתעשייה ולמשק.

עית לתלמידים אשר נעשתה אורט ורשת עמל הוליכו את ההכשרה המקצורשת משרד העבודה בסיוע 

בהקשר מדיניות עבודה והון אנושי. בתי הספר המקצועיים סימנו הרחבה של החינוך היסודי במגוון צורות 

לקראת תעודה במקצועות שונים  ובתוכם מסגרות, חשמלאות, נגרות, דפוס, טכנאות שיניים, מכונאות 

ות. בשוליים הוכנו עבור מצטיינים תכניות רכב, מכונאות מטוסים, רדיו, אריגה, צילום, תפירה ופקיד

המוליכות ללימוד טכנאות טקסטיל, אינסטלציה סניטארית ולבורנטים. בית הספר בזק של משרד הדואר 
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ובית הספר לקציני ים סימנו, בשנות החמישים, מוסדות איכותיים אליהם שואפים המצטיינים בחינוך 

 המקצועי להתקבל.

של השיטה הדואלית לפיה משלבים חניכות  ,כביכול ,מדגם גרמני או שוויצריחלק ניכר מן המוסדות ינקו 

ועבודה עם לימודים. התיאוריה של החינוך המקצועי בישראל הייתה בהלימה גבוהה לדגמים שנוצרו 

במדינות אירופה ושולבו באידיאולוגיה של אסכולת יחסי האנוש, הקניית חשיבה טכנית ושילוב 

של מערכת מתרחבת לא בכל בתי הספר היו מגמות לבחור מתוכן ומחסור חמור  האלקטרוניקה. במציאות

במורים הכתיב איכות נמוכה מכפי שניתן היה להשיג. הגידול באחוזים מתוך כל שנתון ובמספרים 

אבסולוטיים לא הסתיר את הסלקציה השלילית בחינוך המקצועי אשר נתפס כפתרון עבור מי שלא נתקבלו 

מוגבל לכדי ארבעים אחוז מכל שנתון בקירוב. בקצה הגבוה של החינוך המקצועי הוקמו לחינוך העיוני ה

מוסדות אשר הכשירו טכנאים מתוך כוונה לתת גמישות מקצועית, הסתגלות מהירה  2151-החל מ

לשינויים טכנולוגיים ולאפשר התמחות באוטומציה, בקרה וחומרים חדשים אשר עמדו בחזית התעשייה 

 החמישים.  של שלהי שנות

בראשית שנות השישים, על רקע הדימוי הירוד של החינוך המקצועי, ומתוך תחושה כי איכות כוח אדם 

מתייצבת לאחר קליטת העלייה ההמונית הוחזר הפיקוח על החינוך המקצועי למשרד החינוך. המחלקה 

החינוך ושוק העבודה. לחינוך מקצועי שאפה לייצר חוזה חדש עם התלמיד בחינוך המקצועי ביחס למערכת 

על פי החוזה החדש יהפוך החינוך המקצועי מגוון יותר כך שיכלול יותר אפשרויות למסלולים עיוניים 

ובחינת בגרות ואילו בצד המקצועי ימוסדו הלימודים לקראת התארים של טכנאי והנדסאי כגרסא 

 .Practical Engineerישראלית של 

צועי ובתוכם אורט טכניקום בגבעתיים, בסמ"ת, בית ספר המוסדות האליטיסטים של החינוך המק

אביב ומאוחר יותר בית ספר אורט סינגלובסקי החלו ללמד לקראת תואר -להנדסאים ליד אוניברסיטת תל

טכנאי והנדסאי במסגרת מסלול מיוחד אשר הוסיף שנת לימוד אחת לתואר טכנאי ושנת לימוד נוספת 

יבור כיתה י"ג וי"ד. ההיקף הכולל של הלימודים לתואר הנדסאי כלל לקבלת תעודת הנדסאי. מה שכונה בצ

שעות לימוד מצטברות בתחומים תיאורטיים ומעשיים. הסתדרות הטכנאים אשר הייתה  1000 -קרוב ל

שותפה בעיצוב המהלכים לכינונו של המסלול החינוכי אימצה, כמובן, את התואר הנדסאי ובתוך זמן קצר 

מאוחר יותר לימודי יום להנדסאים בוגרים באורט סינגלובסקי. באותה עת מניעה הותאמו לימודי ערב ו

הסתדרות הטכנאים את היוזמה של הכשרה מקצועית באמצעות פעולה של "בית הטכנאי" המסמן את 

תפיסתו המרחיבה של ארגון העובדים את תפקידו על אף הסיכונים הכרוכים בכניסה לתחום של הכשרת 

 עובדים.

ייתה מגמה עיונית אקדמית שהובילה, בסדר יום אחר, לקראת הרפורמה בחינוך. הרוח של ל היבמקב

אותה רפורמה ינקה מהלכי הרוח החדשים של שנות השישים באנגליה ובארה"ב השואפות לראות בחינוך 

של החברה. ברפורמה המתגבשת ממחצית  Great Equalizer-העיוני מכשיר למוביליות ושוויון חברתי כ

השישים מוגדר תפקידו של בית ספר התיכון ככזה המספק מקסימום הזדמנות להשלמת בחינת  שנות

הבגרות העיונית ואף אפשרות ללימודים גבוהים. במסגרת זו הרחיבו את מערכת החינוך לגיל גן החובה 

ט. בית הספר המקיף הוקם עם מסלולים רבים בתוכם עיוני -למטה ולכיתה ט' במסגרת חיטוב כיתות ז

רגיל, מקצועי עם בגרות, מקצועי לקראת טכנאי או הנדסאי ושני מסלולים לתלמידים חלשים יותר בחינוך 

 המקצועי. המסלולים הפריפריאליים הפכו חלשים במיוחד וקיטבו את החינוך המקצועי. 

המהלכים של המחלקה לחינוך מקצועי, בתמיכת שרי החינוך, אפשרו לחינוך המקצועי לשפר את דימויו 

ולשרוד בטווח הקצר את שינוי הציפיות של החברה, ההורים והתלמידים ממערכת החינוך. אולם הצרכים 
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של המשק הציבורי, התעשייה וצה"ל כשחקן מתחזק בחינוך הטכנולוגי שמרו על איזון בין אתוס 

 ההזדמנות השווה ויעדים של מדיניות הון אנושי ומדיניות עבודה. 

מסד כלפי מעלה באותן שנים משקף את מכלול הגורמים המשפיעים על ההנדסאי כמעמד ומקצוע שנת

מדיניות הון אנושי בתקופה של המחצית הראשונה של שנות השישים. מתוך מיסוד מעמד מקצועי של 

הנדסאי צומחת גם קהילת מדיניות טכנית של דרג הביניים הכוללת את אנשי החינוך, משרד העבודה, 

ין בשדה הטכני. כינונו של מעמד ההנדסאי נותן לוועדת הגג בגלגוליה השונים ההסתדרות ומוסדות בעלי עני

תוכן ותוקף נוספים. אין זה מפתיע שההכרעה על השם "הנדסאי" נעשתה במפגש של היזמים בשדה 

הטכנאים בתוכם אנשי משרד החינוך, הסתדרות הטכנאים ואלחנן אילת כמי שעמד בראש מוסד הכשרה 

 באותה עת.

 

 הון אנושי, מרחב הנדסאי חיוני והאבולוציה של מה"ט מדיניות

מתארת תהליך של גיוס  2117לבין  2151ההיסטוריה של כלכלת ישראל בין התכנית הכלכלית החדשה של 

הון ומדיניות של הפניית חלק גדול מן התוצר להשקעות ותמיכה בתעשייה בעזרת מנגנונים מגוונים. תקופה 

וגידול בכוח העבודה וההון האנושי בתחומים טכניים הנדסאים. הגידול בהון זו מסמנת כושר ייצור גובר 

האנושי החל במחצית השנייה של שנות החמישים וראשית שנות השישים ינק משני תהליכים. האחד של 

, ואילו השני בדמות הקליטה של 2142-52עלייה חזקה יותר במונחי השכלה וכישורים בגלי העלייה שלאחר 

ונית ותוצרי ההשקעה הגדולה מאוד ברכישת שפה, חינוך מקצועי, שיפור תהליכי עבודה העלייה ההמ

 והעלאת פריון. 

ההשקעה בהון אנושי לוותה בעידוד התעשייה להיענות לביקוש מקומי בתחומים של טכסטיל, מזון, עץ, 

האשלג, בתי  חשמל, כימיה ופלסטיק. חלק מהתעשיות שנתחזקו היו מונופולים ממשלתיים דוגמאת חברת

הזיקוק, התעשיות הבטחוניות וחברת פוספטים אשר העסיקו חלק גדל מכוח העבודה בענפי התעשייה 

וניתן היה להישען עליהם בתכנון כוח אדם אשר החל להתפתח במקביל.  הפיתוח של החקלאות בכיוונים 

וטכנולוגיה חקלאית.  ניהול תהליכים, הגיוון והמעבר ליצוא חקלאי סימנו יצירת שדה  רחב של הנדסה

מעטפת התשתיות של תחבורה, חשמל, משק מים מתפתח בדמות תה"ל ואפילו הקמת התשתית לפעולה 

גרעינית קיפלו בתוכן מרחב חדש לפעולה ותעסוקה של טכנאים ואנשי מקצוע עם השכלה הנדסית. 

הטכנית כאשר  הנתונים על השתתפות בשוק העבודה ופרופיל המובטלים המחישו את חשיבות ההשכלה

 היו חסרי מקצוע.  45הרוב המכריע של מחפשי העבודה הזמינים בגילאים עד גיל 

המהווה  2151המודעות לצורך בטכנאים צמחה בהדרגה ככל שנתפתחה התכנית הכלכלית החדשה של 

מפנה במדיניות העבודה ומאמץ לתכנון ריכוזי של כוח אדם. אולם לצד הביקוש הצפוי לטכנאים עלתה 

ישה למעטפת של מנהלי עבודה ועובדים מנוסים אשר עתידים להוביל את הפרופסייה המחברת בין דר

המהנדס לבין פועל הייצור. ארגון אורט אשר לקח על עצמו תפקיד מרכזי בחינוך המקצועי, במסגרת הסכם 

ושי עם ממשלת ישראל, ראה עצמו מופקד על פיתוח רצף הכשרה והתפתחות מקצועית בתחום ההון האנ

הטכני. ד"ר אהרן סינגלובסקי, נשיא הועד הבינלאומי של אורט, ניהל משא ומתן עם הממשלה כבר 

על הקמת שני מוסדות הכשרת מנהלי עבודה המהווים חלק ממארג ההתערבות הכולל  2153בראשית שנת 

דה בפס של אורט בשדה החינוך המקצועי. אחת מהנחות היסוד המקצועיות בהכשרה הייתה כי מנהלי עבו

הייצור, לצד תפקידם המסורתי, יהיו מנחים של חניכים ומורים בכיתות של החינוך המקצועי. זהו דגם 

 היונק ממסורת עמוקה בגילדות ובניסיון של החינוך המקצועי באירופה. 

אורט שאף להקים נועדו לשרת שתי מטרות האחת הכשרת כוח אדם לדרג הביניים אשר המוסדות 

יצור עם דפרנציאציה גוברת מבחינה מקצועית ואילו השנייה הכרוכה במענה ספיציפי הההנדסי ברצפת י

לדרישה הגוברת למנהלי עבודה. מתוך התכנית של הרשת נוסד בית הספר אורט טכניקום בגבעתיים בשנת 
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יעקב דורי, בית ספר לטכנאים הרמטכ"ל לשעבר . באותה שנה נוסד, מתוך יזמה של נשיא הטכניון 2151

 רים במסגרת בסמ"ת כאשר עיקר הלימודים נערכו בשעות הערב.  מבוג

מומחים בינלאומיים ומי שעיצבו את ההכשרה המקצועית של הטכנאים זיהו מיד את הקושי של המוסדות 

הציג השר  2152המכשירים במונחים של תכניות לימודים וכוח אדם במיומן בהדרכה. בדיון בכנסת ביולי 

היה להכשיר נמיר בכנסת את "התכנית לפתיחת בית אולפנא מקצועי טכני על תיכוני קבוע שמתפקידו י

מדריכים מקצועיים, טכנאים מעולים ומנהלי עבודה". בית האולפנא צריך היה להתבסס על שותפות בין 

הולידה שיתוף פעולה  ILOנמיר ל מרדכי ההסתדרות, התעשיינים, אורט והטכניון. פנייה של שר העבודה 

. 2152שה חודשים בשלהי שנת שהביא להגעתו לארץ של פול גולדברג, עוזר שר העבודה הבריטי, למשך שלו

משרד העבודה הגדיר את הצרכים של השדה כסיוע טכני ומקצועי בכינונו של מוסד המכשיר תשתיות של 

 הדרכה וחיבור תכניות לימודים לטכנאים ברמה גבוהה. 

, נשלחה לשוויצריה קבוצה ראשונה של מנהלי עבודה, בעיקר בתחום 2151כעבור מספר חודשים, במחצית 

ת, כחלק מן התכנית לייצר שכבה של מדריכים ומנהלי עבודה שיהוו תשתית למוסד הכשרה. המכון המתכ

לצד בצמוד לאורט סינגלובסקי ו 2110להכשרת מדריכים מקצועיים ומנהלי עבודה נועד לקום בשנת 

אורט. ארגון העבודה הבינלאומי התחייב רשת בסיוע וטכניון בשיתוף ממשלת ישראל וההסתדרות ה

הגיעה משלחת של ארגון העבודה  2110שיך לספק מדריכים מחו"ל, משאבים וסיוע טכני. במרץ להמ

הבינלאומי כדי לנהל משא ומתן  על הסכם הסיוע עם ממשלת ישראל. משרד העבודה הגדיר את הצרכים 

 מדריכים בשנה ומספר גדול יותר של מנהלי עבודה. 250של מערכת ההכשרה במונחים של 

שא ההנדסאים על סדר יומה של החברה הישראלית בהקשר איגוד מקצועי כמו גם מדיניות עלייתו של נו

הביאה את מנהל אורט טכניקום אברהם מרגלית לכתוב מאמר השואף לבדל  2152-10הון אנושי בשנים 

את החינוך הטכני מן החינוך המקצועי ולהדגיש את ההכרח במערכת חינוך ייחודית לטכנאים מבחינה 

. במאמר ארוך בעיתון "דבר" הוא הסביר את ההבדלים במונחי אקרדיטציה וכישורים והזהיר פדגוגית

מפני צמיחתם של גופים המתארים חינוך מקצועי כהכשרה טכנית. בדומה למנהל של אורט טכניקום ניגשה 

הסתדרות הטכנאים לשאלת ההכשרה לטכנאים לא רק במונחי המחסור בכוח אדם המתמחה בפדגוגיה 

בעיקר בהקשר החשש לזילות של התואר, בלבול ציבורי והתחזות ביחס לאופן בו נרכש הידע והתואר. אלא 

ים, ביתר שאת, את דרישתה החוזרת חקיקת חוק טכנאים בפרט אעל רקע זה הביע הסתדרות ההנדס

 ולגיבוש מסגרת אחידה לבתי ספר טכניים על תיכוניים. 

ממלכתי עם תפקידי   –טכנאים לקראת מוסד ציבורי ההתגבשות של גוף העוסק בהכשרת השדה של 

שר בנוכחות  ,17.4.12-ממגוון מקורות והקשרים. ב 2152-10רגולציה הגיעה לשלב מתקדם בין השנים 

גיורא יוספטל, נפתח המכון הממשלתי לההכשרת טכנאים.  בדברים שנשא אמר שר העבודה כי  העבודה

ן משרדי החינוך, משרד העבודה, ההסתדרות, אורט והטכניון המכון להכשרה טכנית מבוסס על שותפות בי

. בתאור של שלבי ההקמה סיפר השר כי ההתחלות בשדה ההכשרה של מדריכים ILO -בסבסוד האו"ם וה

כבר החלו באמצעות גופים שונים בכמה ריכוזים אשר יצרו מצב בו המכון אינו מוקם יש מאין. בדברים יש 

ת בישראל בהישען על הקיים. המסקנה של השר היתה כי "המכון החדש יפעל עדות לאופי של פיתוח מוסדו

מוסד ארצי עם שלוחות בכל מקום בו שידרש לכך. במקום להקים בניין אחד מפואר או בנינים אחדים כ

חדשים בהרבה מקומות, מנצל הוא את הקיים במבניהם, בציודם במסגרותיהם הארגוניות של השותפים". 

תוכננה מדיניות העבודה בתחום הטכנאים להישען על המכון להכשרה טכנית כגוף  במסגרת תפיסה זו

האמון על "תכנון ארצי ממלכתי בהכשרת טכנאים ומנהלי עבודה בדרג גבוה", תיאום בין מסגרות שונות, 

 קביעת סטנדרטים ורגולציה של ההסמכה. 

אל אלון את המכון להכשרת בכנסת מציג שר העבודה הנכנס יג 2111בהצגת תכנית הממשלה לשנת 

טכנאים באריכות. בפתח דבריו הוא משרטט תמונה של עודף גדול של מהנדסים ומחסור חמור בטכנאים 



18 

 

אשר נענה על ידי המכון להכשרה טכנולוגית באמצעות גופים מבצעים בלימודי ערב. את הפער הוא שאף 

, את העברת ליבת המקצוע של 2115לסגור במסגרת של לימודי יום אשר סימנו, מאוחר יותר בשנת 

י"ד אל השדה של תלמידים מבוגרים עם ניסיון -ההנדסאים מלימודים על תיכוניים במסגרת כיתות י"ג

 טכני בדרך כלל. 

ההרחבה של היקף המוסדות ללימודי טכנאות לוותה בדאגה של השר ממצב של "אנדרלמוסיה השוררת 

די מוסדות פרטיים או מוסדות ציבוריים אשר אינם בהכשרת טכנאים, מדריכים ומנהלי עבודה על י

עומדים על רמה נאותה". בכדי להתמודד עם זילות התואר על ידי הכשרה ברמה נמוכה או שימוש בתארים 

מפוקפקים הכין משרד העבודה, באותה עת, את חוק הטכנאות אשר נכתב במתכונת של חוק המהנדסים 

 אולם לא הובא לחקיקה. 

ל המכון להכשרה טכנולוגית הניח יגאל אלון את הבסיס לכינונה של "ועדת הגג" שליוותה בסיכום דבריו ע

במשך שלושים וחמש שנה את תחום הטכנאים וההנדסאים. "בדעתי גם להציע לממשלה", אמר שר 

העבודה, "למנות מועצה בעלת אופי ציבורי במעמד דומה לזה של המועצה להשכלה גבוהה אשר תהיה 

את הרמה למוסדות הראשיים לכך ולשלול אותה מאלה שאינה עומדים על הרמה  מוסמכת לקבוע

 שתקבע". 

הוקמה וועדת הגג להכשרת טכנאים אשר מעמדה עתיד היה להיות מוסדר במסגרת חוק הטכנאים  2113 -ב

עליו שקד משרד העבודה באותה עת. הוועדה שאפה ללמוד את הדגמים של ניהול המקצוע במדינות 

הגדיר את תפקידו של הטכנאי ברצפת הייצור, לזהות מגמות וביקושים עתידיים, לקבוע את אירופה, ל

-המיצוב מול המהנדסים ופועלי ייצור, לגבש תהליכי רישוי ובעיקר לעסוק באופי ההכשרה למקצוע. ב

זכתה וועדת הגג להכרה של הכנסת כאשר ועדת העבודה מציינת את הערכתה לעבודה של וועדת  10.5.14

גג ומציינת לפניה את ההתחייבות של משרדי הממשלה להצעת חוק המסדירה את עבודת ועדת הגג של ה

 מקצוע הטכנאים. 

במהלך שנות השישים התמסדה עבודת הועדה. בסיכומים ובהחלטות ניכרת הפעולה לפיתוח בתי ספר 

הוראה, גיבוש הסמכות  להנדסה, עיסוק ברישוי ובהכרה, קביעת תנאי קבלה ומסלולי לימוד, קידום כוחות

הממשלתית הבוחנת, חיבור הערכות ותחזיות על צרכים, למידה מתוך הניסיון האירופי במדיניות כוח אדם 

 טכני, קטגוריזציה של לימודים לפי מגמות והקמת וועדות משנה של כל מגמה.    

כני. אולם מעבר לכך כך, הפכו מה"ט וועדת הגג לגורמים הממלכתיים המופקדים על מדיניות כוח אדם ט

הם נבנו בצורה של ארגונים משלימים כאשר המכון להכשרה טכנית הופך גוף מוגבל ומצומצם מבלי 

ההכוונה וההכרה של וועדת הגג. בהיעדר וועדת גג מתפקדת הפך השדה המקצועי של ההנדסאים למשותק 

ה תהיה גוף ממוסד למחצה עד או לחילופין פרוץ לכל רוח והשפעה פוליטית. הפשרה הזמנית לפיה הוועד

לחקיקה חוק ההנדסאים הפכה מופע קבוע אשר הביא להתפוגגותה וחיסולה לאחר שלושים שנה שנות 

שותפות. מה"ט נותר בלעדיה גוף חלש המתקשה לפעול ונבלע בתוך שדה ההכשרה המקצועית הפועל 

 בהקשרים שאינם שייכים לליבת תחום הטכנאים הנדסאים. 
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 ופה השנייה התק

 

 נקודת המפנה במיסוד המקצועי של ההנדסאים -ועדת קצ'לסקי 

של ההנדסאים ואת מיצובו בשדה.  האירועים סביב ועדת קצ'לסקי מסמלים את התגבשות הפרופסייה

מבחינות רבות זו השלמה של תהליך יצירה ופיתוח פרופסיונאלי מוסדי שראשיתו עשר שנים קודם לכן. 

בתודעתם של ההנדסאים מהווה הוועדה סימן דרך בטיפול הממלכתי בתחום ההנדסאי ובהכרה במעמד של 

איגוד המקצועי מהווה המאבק עם קבוצה מקצועית זו. בהיסטוריה של הסתדרות ההנדסאים וה

המהנדסים רגע מכונן בהפיכתה של ההסתדרות לאחד הגופים המאורגנים ביותר במשק ומרכיב מרכזי 

 בכוח של הועדים הגדולים. 

ברקע של העימות בין המהנדסים לבין הטכנאי וההנדסאים עומד דיון פרופסינאלי על תחום פעולה מקצועי 

י לבעלי רישוי. בשפת הפרופסיות מדובר על ייחוד פעולות הקובע מי רשאי המוגדר לפי חוק באופן בלעד

לבצע פעולות מסויימות ומי מופקד על תכנון, בקרה ופיקוח. התזמון של המשבר נקבע מתוך כמה 

 הקשרים. 

ההקשר המשמעותי ביותר נוגע בהתחזקות הפרופסיונאלית של ההנדסאים כקבוצה בעלת הון אנושי 

דסים מתוך תהליכי ההכשרה שלהם. בתוך המאבק ניסו המהנדסים למקד את המתחרה עם המהנ

הביקורת על ההנדסאים במונחי הכינוי "הנדסאי" אשר משקף בעיניהם התחזות והטעייה. אולם למעשה 

 .  Practical Engineer -התנהל הויכוח בעיקר ביחס להבדלים שבין מהנדס אקדמי לבין הנדסאי כ

ות, כרוך בתחרות הגוברת בין הנדסאים לבין טכנאים בשוק העבודה ועל רצפת הקשר שני, ביסוד העימ

. באופן מסורתי, בגלל ריבוי המהנדסים, היבטים 2111הייצור אשר החריף על רקע המיתון בשנת 

תרבותיים של חלוקת עבודה ומחסור בטכנאים נוצר טשטוש בתפקידים וחריגה בשני הכיוונים מבחינת 

נדסים חשו, במידה רבה של צדק, כי הנדסאים בגופים ציבוריים גדולים מקבלים מילוי משימות. המה

סמכויות של מהנדסים ואחראים על תהליכים אשר לפי חלוקת העבודה המסורתית ראוי שיהיו מופקדים 

בידיהם. מנגד, חשו הטכנאים כי עודף המהנדסים גורר מצב בו הם מתחרים על מקומות ותהליכי עבודה 

הקים. היה זה ביטוי לתופעה של חוסר איזון בביקושים עליה עמדו המומחים הבינלאומיים טכניים מוב

ואנשי הרשות לתכנון כוח אדם  ולפיה בישראל יש יחס לא סביר בין הנדסאים לבין מהנדסים כאשר על כל 

ם טכנאים.  הטענה החוזרת לפיה יש בישראל מחסור חמור בטכנאים באותן שני 2.3מהנדס יש בממוצע 

 נשען על ממצאים אלה כמו גם על הביקושים להנדסאים ורמת האבטלה השואפת לאפס של קבוצה זו. 

ההקשר השלישי נובע מתוך ההצלחה של המהנדסים לתקן תקנות באמצעות מועצת ההנדסה והאדריכלות 

ות , היו מוגדר2152. הצעת התקנות של ייחוד פעולות המהנדסים, מתוקף חוק המהנדסים 2111בשלהי 

בצורה כוללת וגורפת שלא הייתה יכולה לשמש מסד לחלוקת עבודה סבירה על רצפת הייצור. יחד עם זאת 

עצם קביעת התקנות העביר חלק מן העימות לזירה המשפטית כיוון ששר העבודה היה מחוייב לחתום על 

 התקנות מרגע שהמועצה נתבקשה להכין אותן.   

הדרגה למרחב הפוליטי. המאבק התפרץ בשנים בהן ישראל עוברת המאבק המנהלי, משפטי ומקצועי גלש ב

הגדרה מחדש בתחומים רבים של ההסדרים החברתיים. ההנדסאים והמהנדסים היו שייכים לשתי 

קבוצות עולות. האחת הצומחת מלמטה מתוך שאיפות למוביליות חברתית במערכת השכלה גבוהה סגורה 

נה המבקשים הכרה בתעודות ומיסוד של סטטוס מקצועי. ואילו השנייה של אקדמאים בשירות המדי

הארגונים הפרופסיונאליים המייצגים היו מי שעמדו משני עברי המתרס אולם, הממסד הפוליטי של מפלגת 

 העבודה בצד ההנדסאים, והטכניון מן הצד של המהנדסים מילאו תפקיד משמעותי. 
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התחוללה סערה סביב סירוב של הטכניון להעניק בתוך המתח של סביב ייחוד הפעולות בחוק המהנדסים 

תעודת הנדסאי למאות בוגרי בית הספר להכשרת הנדסאים שליד הטכניון. התלמידים, בוגרי התכנית 

-למדו במסגרת אישורים והסכמים של מה"ט, משרד החינוך, הסתדרות ההנדסאים, אוניברסיטת תל

למיד שסיים לימודיו, הציג פרויקט ועמד בבחינה של אביב, אורט והטכניון בוועדת הגג. לפי ההסכם כל ת

אביב ומוסדות אורט פעלו -הסמכות הממלכתית הבוחנת יקבל דיפלומה ותואר הנדסאי. אוניברסיטת תל

על פי ההסכם והעניקו תעודות הנדסאי אולם הטכניון ניסה לכרסם במעמד של ההנדסאי ובלגיטימציה 

ימודי ההנדסאים לצורך הכרה אקדמית ימשיך להשפיע על שלו. הצל של אי ההכרה מצד הטכניון בל

 המקצוע למשך שנים רבות.

חוסר היכולת של הדרג הפוליטי ושר העבודה להכריע בסוגיית ייחוד הפעולות הביא לדחיות חוזרות 

בתאריך כניסתן של התקנות לתוקף. לאחר שלוש דחיות מונתה "ועדת דרור" שנתבקשה לבחון "באיזה 

ם לשינוי תקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות תשכ"ז( על מנת למנוע פגיעה מידה יש מקו

בטכנאים ברמת הנדסאים". הועדה נדרשה לפעול על סמך ארבעה קריטריונים בתוכם: הצורך בייחוד 

פעולות למהנדסים, פגיעה מזערית במעמד ההנדסאים ואופק העסקתם, הבטחת אינטרס הציבור וצורכי 

ק. במידה רבה אלו היו צירי הויכוח והטיעונים אולם ההכוונה לפגיעה מינימאלית בהנדסאים שיקפה המש

עמדה לפיה יש ניגוד אינטרסים מובנה בין הפרופסיות. נקודת המוצא של ועדת דרור ראתה בייחוד פעולות 

נוסחו במועצת תנאי לעצם קיומו של החוק הפרופסיונאלי למהנדסים ומנגד הכיר בכך שהתקנות, כפי ש

 ההנדסה, מרחיבות וכלליות בצורה העשוייה לפגוע בערכים ובמשלח היד של ההנדסאים. 

"ועדת דרור" לא הביאה לפשרה והקונפליקט עבר לזירה הציבורית משפטית. ארגוני המהנדסים הכריזו על 

סאים ימלאו את שביתה וארגון ההנדסאים הודיע, בניגוד למסורת של האיגוד המקצועי, כי טכנאים והנד

מקום המהנדסים השובתים. תוך כדי השביתה פנו המהנדסים לבג"צ אשר קבע כי התקנות של ייחוד 

פעולות בנוסח של מועצת ההנדסה תקפות רטרואקטיבית. האיום בחקיקה מצד שר העבודה אשר יהפוך 

ל ועדה פריטטית את החלטות הוועדה ולחץ פוליטי ערב בחירות, הביא את המהנדסים להסכים להקמתה ש

 .  )קציר( בראשות פרופ' אהרון קצ'לסקי

כתב המינוי של הוועדה כוון לבחינה של צורך ברישוי פעולות הנדסיות וייחודן. הועדה נדרשה גם  לבדוק 

את רמות ההכשרה של מקצוע ההנדסה ולקבוע בצורה ממוקדת את הפעולות עליהן יחולו תקנות הייחוד. 

עצם העיקרון של ייחוד פעולות על בסיס של אינטרס ציבורי והציעו תהליך של  החלטות הוועדה חייבו את

הגדרה ספיציפית של פעולות לפי ההשכלה הנדרשת. כך, שאפה הוועדה לפרק פעולות לפי תחומי הנדסה. 

בתחום הבניין נעשתה עבודה מקיפה אשר סימנה את הדגם אליו שאפה הוועדה. במידה רבה מסמנת 

גבל של פעולות תכנון וחישוב במורכבות גבוהה למהנדסים כאשר שדה ביצוע פתוח, הפשרה ייחוד מו

 במידה רבה להנדסאים.  

 

 התייצבות, משברים והתפוגגות

התקופה הסמוכה לאחר דו"ח ועדת קצ'לסקי התאפיינה בסדר גובר "על רצפת הייצור" ופחות תחומים 

וד. כך, התופעה של הנדסאים המבצעים תפקידי אפורים בין המהנדסים לבין ההנדסאים בהיבטים של תפק

צטצמה. הסדרת המעמד המקצועי של הנדסאים הייתה בהלימה להמשך הביקושים המהנדסים ולהיפך 

לבעלי מקצוע טכני כאשר מצב זה הפך את לימודי ההנדסאים, למשך מספר שנים, לאפיק אפשרי של 

האקדמיזציה של מקצועות שונים אשר עתידה מוביליות עם ביטחון תעסוקתי. במקביל, התרחשה תופעת 

 להתרחב עד כדי כרסום במעמד של ההנדסאים. 

ההנדסאים מהווים קבוצה פרופסיונאלית שעברה תהליך משובש של אקדימזציה אשר מילכד אותם בשדה 

הולך וקטן של חינוך על יסודי שאינו אקדמי. באותן שנים ועדת הגג ומה"ט המשיכו להסדיר משק הולך 
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דל של הנדסאים במגוון מקצועות שנתפתחו אולם הצל של האקדמיזציה, כאתגר בלתי פטור, ימשיך וג

לפגום במעמד ההנדסאים. סדר היום המסורתי של ההנדסאים, בדמות התביעה לחוק ההנדסאים 

 והתקוות לניהול ידע ותכנון כוח אדם, התפוגגו גם הם בהדרגה והסיגו את ניהול השדה לתחזוקה בלבד. 

עיני חלקים מהממסד נתפס שדה ההנדסאים כאפיק למוביליות חברתית של יוצאי אסיה אפריקה מקרב ב

יוסף אלמוגי התמקד במיוחד "באותם צעירים שנבצר מהם מטעמים העבודה דאז העולים החדשים. שר 

לא גם כלכליים ללמוד בטכניון או לסיים לימודים מן המניין, ראיתי לא רק צורך לאומי ומשקי חשוב. א

חובה חברתית. העובדה שאחוז גבוה של בני עדות המזרח למדו טכנאות והנדסאות לעומת האחוז הנמוך 

מתוכם שהכשירו עצמם להיות מהנדסים, דחפה אותי להשקיע מאמצים מיוחדים בטיפוח התחום הזה". 

יוני לירות ההשקעות של הממשלה בבתי הספר של ההנדסאים באותן שנים היו בקנה מידה של עשרות מיל

 וחלק גדול מתקציב משרד העבודה.  

שר העבודה משה ברעם, יורשו של אלמוגי, חשב כי יש להשקיע מאמץ גדול בבתי האולפנא של ההנדסאים 

והטכנאים ולא להביא לאקדמיזציה של השדה על מנת שתלמידים ללא תעודת בגרות יוכלו ללמוד 

יה של המכללות תביא למצב בו יצטרכו מוסדות באמצעותו. החשש של שר העבודה היה כי אקדמיזצ

ההשכלה הגבוהה להיות שותפים בעיצוב תכניות הלימודים. הדבר יגרור להעלאה של רמת הלימוד, תתגבר 

הנשירה "ומספר התלמידים יוצאי ארצות המזרח ידלדל". אין זה מפתיע שנשיאי מוסדות להשכלה גבוהה 

שנשמרה ההפרדה בין מי שמתעתד ללימודים גבוהים לבין מי  היו תמימי דעים עם עמדה מסוג זה כיוון

 שמכין עצמו להקניית ידע טכנולוגי. 

שנות השבעים המאוחרות התאפיינו, גם כן, באקדמיזציה גוברת אשר ערערה את החוזה המקופל ביסוד 

ות המעמד של הנדסאי בשוק העבודה. מקצועות, שהיו דומים במעמדם החברתי ובצורת הרכישה באמצע

תיכוניים, הצליחו למסד את מעמדם האקדמי טוב יותר. מורים, עובדים סוציאליים, אחיות -לימודים על

רפואיים קיבלו באופן זה או אחר הכרה אקדמית. אף אחד מהמקצועות הללו לא עמד -ומקצועות פרה

ציאליים, בקירבה מקצועית גדולה לדרג האקדמי שמעליו. לעיתים, כמו במקרה של מורים ועובדים סו

הפרופסיה נהנתה מבלעדיות ותהליך האקדמיציה היה פשוט יותר. מחוץ לשוק העבודה הסטאטוס 

 האקדמי מלא תפקיד חברתי אשר דחק את ההנדסאים והשפיע בטווח הארוך על איכות הפונים למקצוע. 

ת החל תהליך במקביל להתרחבות ההיקפים של פנייה לחינוך גבוה במסגרות אוניברסיטאיו', 10 -בשנות ה

תיכוני. זוהי תקופת לידתם של מוסדות להשכלה גבוהה שאינם -ההכרה האקדמית בחינוך העל

דוד ילין, מכללת ירושלים  -אוניברסיטאים. האקדמיה למוזיקה, בצלאל, מכללת שנקר, מכללות המורים  

מעניקים תארים חי, עמק יזראעל ועמק הירדן, כגופים ה-תל –ולוינסקי וכמו גם המכללות האזוריות 

אקדמים, שינו את פני ההשכלה הגבוהה בישראל. במסגרת המהלך הגדול הוענקו תארים אקדמיים בשתי 

בישראל.  B.Tech -תואר ההענקת מכללות טכנולוגיות, כאשר שנקר ומכון לב מהוות את התקדים של 

כרה בלימודים כתואר אקדמי מוכר היה איטי ומסורבל מבחינת הה B.Tech -תהליך הכניסה של ה

ענה על שאלות הסטאטוס האקדמי החברתי אולם היה  B.Tech -המקצועיים ובמבנה התואר. תואר ה

 פחות כדאי במונחי השקעת זמן תואר, הנטל הכבד בהקשר שעות לימוד ובמידת היוקרה בשוק ההנדסה.

הקל על הסרת , כהשלמה למעמד של הנדסאי, לא סיפק יתרון בכניסה לתפקיד, לא B.Techהתואר של 

 B.Techהחסמים לתפקידי ניהול ולא שינה באופן מהותי את מבנה השכר. לפיכך החוזה המקופל בתואר 

 B.Aהפך בלתי משתלם עבור התלמיד ונהנה מדימוי של מאמץ גדול במיוחד עם תגמול נחות לעומת תואר 

ולהירשם ללימודי הנדסה מלאים במסגרת  B.Tech -רגיל. הנדסאים שרצו להתקדם העדיפו לדלג מעל ה

B.Scלא . . חלקם נעזרו במכללות מחו"ל ובשלוחות הזרות, אשר הביאו בחלקן לזילות מוחלט של התארים
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ורבים מהם נקלעו "למלכודת קידום".  B.Scכל ההנדסאים יכלו לעמוד בתנאים הקבלה לתואר 

המשיכה עבור הקבוצה החזקה והמובילית  האקדמיזציה המשובשת הביאה למצב בו ההנדסאים איבדו את

 ביותר אשר נכנסה לתוך המסלולים הטכניים ההנדסיים שאינם אקדמיים במובהק. 

תהליך האקדמיזציה של המכללות הטכנולוגיות, מאז שנות השבעים ועד שנות התשעים הוליד אסטרטגיות 

צמו מחדש במונחים "כמו שונות של התמודדות עם מעמד ההנדסאים. חלק גדול מהמכללות הגדיר ע

אקדמיים", שינה את תוכניות הלימודים והציב תביעות גדולות במיוחד מבחינת שעות העבודה וצורת 

המבחנים. העומס על הלומדים הפך קשה במיוחד, בעיקר עבור הנדסאים במסלולי ההשלמה השונים. חלק 

"הנחות" בהמרת לימודי ההנדסאים אחר, קטן יותר, של המכללות הביא לזילות של התארים כאשר ניתנו 

ובהכרה האקדמית בנסיון ובמקצועיות. באותה תקופה נחלשו ברוב המכללות לימודי הליבה של 

 אלקטרוניקה ומכונות ונתחזקו הלימודים במנהל ומחשוב. 

האקדמיזציה המשובשת לא פתרה את בעיות היסוד במעמד ההנדסאי אך השפיעה לרעה על האיכות 

סדות ההכשרה של הטכנאים. חלק מן הקושי לבנות מסלול ראוי של הכרה בהנדסאים או והייחוד של מו

אקדימיזציה, היה מורשת של מדיניות הטכניון המוצהרת לפיה יש להעדיף בוגרי תיכון על פני הנדסאים 

 ולהמנע מהכרה בתואר או בלימודים במסגרת ההנדסאות. 

לא התפתח במסלולים הראויים, נעשה מאמץ של  B.Tech  -בשנות התשעים, לאחר שהתברר כי מסלול ה

התלמידים להנדסאות והאיגוד המקצועי להסדיר את היחסים מול המל"ג בכלל והטכניון בפרט. במסגרת 

זו, מה"ט מוכן היה להכין את עצמו לערוך התאמות שיקלו על הכרה בלימודי הנדסאים, יצרו מעברים 

המאפיין מדיניות  Life Long Learningהתפתחות בדגם של קלים יותר בתוכניות הלימודים ויעודדו 

 המתפתחות בתחום ההנדסה. 

מסלולי ההנדסאים, על רקע האקדמיזציה המשובשת, נפגעו מבחינת איכות ההכשרה. השקעה תקציבית 

בתקופה קריטית על העדרן של תשתיות טכנולוגיות  והשפיע וירידה בתקציב האגף  נמוכה יחסית במוסדות

ות להכשרה. החיבור בין היחלשות הקשר אל השדה ובעיות של עדכון טכנולוגי הצטיירו בעיני חיוני

או בהקשר פנים מפעלי.  הצבאמעסיקים, צה"ל והתאחדות התעשיינים כסימן לצורך בהכשרה על ידי 

תמקד בתהליכי לההדגם לפיו מערכת ההכשרה מכינה כוח אדם וכל שנותר למפעלים המעסיקים ולצה"ל 

 ן וגיוס שוב לא פעל. מיו

איום מסוג אחר אשר כבש את סדר היום של וועדת הגג נגע בהכרח לעשות רגולציה של הפיצול המקצועי 

הגובר בתחום ההנדסאות. ביקושים מזדמנים ושינויים טכנולוגיים הולידו לחץ לכינון שדות הכשרה 

אי, טלויזיה וקולנוע, צילום טכני חדשים דוגמאת מיקרו אלקטרוניקה, חשמל בהתמחות ימית, מחשוב רפו

מדעי, הנדסאות מים, מחשוב ובקרה, הנדסאות תעבורה. מדי כמה שנים התעורר אי נחת מהיקף המגמות 

ובתנועת "אקורדיון" נעשה מאמץ לסגור מגמות והקטין את הפיזור. הגופים שעיצבו את מדיניות 

של שינוי טכנולוגי מתמיד ומהפכה במונחי  ההנדסאים לא הצליחו בעצם לייצר תשובה ארוכת טווח לאתגר

הון אנושי בהקשר שוק העבודה. חלק מן החזרה אל המגמות המסורתיות נעשה בהקשר ביקושים גדולים 

 של אוכלוסיות פחות חזקות ללימודי תעשייה וניהול כחלק מכישורים חוצי התמחות בתחום הטכני.  

סה יצר מצב בו תכניות הלימודים רודפות אחר הפיצול המקצועי הגובר בשוק העבודה ובשדה ההנד

תחומים ספיציפיים אשר משתנים תדיר. האיזון, בתוך הדילמה הקלאסית של חינוך הנדסי בין היסוד 

הפרופסיונאלי של פתרון בעיות פרקטי לבין ידע גנרי ממוקד, הופר. בתנאים אלה החינוך האקדמי המובהק 

צבור יתרון. האמירה לפיה הנדסאים טובים עדיפים על מהנדס של האוניברסיטאות בתחום ההנדסה החל ל

 בעבודות רבות הוחלפו בתפיסה לפיה אלו גם אלו חסרים כישורים רלבנטיים. 
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ועדת הגג נדרשה לתחזק בתנאים מורכבים, עומס יתר הולך וגובר, כאשר הרלבנטיות שלה,  מבחינת 

וקטנה. הוועדה החלה לסגת מתכנון השדה אל  הכוחות החברתיים, הכלכליים והפרופסיונאליים, הולכת

תפקידים מסורתיים מוגבלים של דירוג ואבחנה בין טכנאים לבין הנדסאים ווויסות שדה הרישוי המכללות 

 להנדסאים. 

חלק מן הנסיגה נבע מצל ירידת החינוך המקצועי כתוצאה של הרפורמה הגדולה בחינוך אשר סימנה גישה 

זו הוליכה בהדרגה לתפיסה של חינוך טכנולוגי בנוסח הדומה לתפיסות של  חדשה במשרד החינוך. גישה

הטכניון המאחד בין הטכנולוגי לבין המדעי. היעדים של משרד החינוך הוגדרו במונחי הקטנת התיוג של 

החינוך המקצועי והגברת המימד העיוני ופחות בשפה של פיתוח הון אנושי לתעשייה או מתן הזדמנויות 

למיד. במידה רבה נתערער הבסיס לשיתוף הפעולה בין משרד החינוך לבין משרד העבודה כיוון תעסוקה לת

נתן לדברים  12שתפקידי ההכשרה לשוק העבודה במערכת החינוך הוגדרו בצורות חדשות. דו"ח מח"ר 

 מצב זה.   שיקפהגושפנקא סופית וסגירת תכניות ברשתות החינוך המקצועי ההיסטוריות 

ובלת המקצוע של ההנדסאים ללא תמיכה פוליטית מול שינוי טכנולוגי, ירידה בביקושים, המשימה של ה

אי בהירות לגבי מטרות ההכשרה להנדסאים, בתנאים של דפרנציאציה במגמות הלימוד הפכה גדולה 

מיכולותיה המוגבלות של וועדת הגג. חלק גדול מההתערבויות, אשר היו יכולות להקל בהתמודדות עם 

היו מחוץ להישג ידי הוועדה. ביטויו של המשבר המתקרב בלט בירידה מתמשכת בביקושים  האתגר,

 שנענתה על יד המוסדות בהורדת רף הכניסה. כך, הפכה הירידה בסטטוס לנבואה המגשימה עצמה.

תהליכים חברתיים דמוגרפיים חיצוניים השפיעו באופן ניכר על ההתפתחויות במקצועות ההנדסה ובתוכם 

שני גלי העלייה מברה"מ וחבר העמים בשנות השבעים ובשנות התשעים. גלי העלייה הביאו עימם אלפי 

יאו עימם. מהנדסים אשר נקלטו באמצעות מדיניות עבודה מכוונת לקליטתם ולשימור ההון האנושי שהב

מה"ט היה שולי באופן יחסי בקביעת המדיניות כלפי העולים כאשר האגף להכשרה מקצועית מילא תפקיד 

מרכזי בבניית תכניות התאמה אשר חלקן עוד נערך בטרם העלייה לארץ באמצעות הסוכנות, נתיב 

רצפת הייצור.  וארגונים אחרים. בשדה עצמו החמיר, בעקבות גלי העלייה, הטשטוש בתחומי פעולה על

ההון האנושי של העולים מברה"מ התיישב על התפר שבין הנדסאים לבין מהנדסים ונתן למדינת ישראל 

דור של אנשי מקצוע אשר פיצה על ירידת החינוך המקצועי. חלק מילדי העולים היו אלו שאכלסו את 

והגנה על מקומם צם מאוד של הסדרת שדה ההנדסאים מהחינוך להנדסה לסוגיו אולם בהיבט המצו

 הקשה גל העלייה את שמירת האיזונים שנוצרו בראשית שנות השבעים.

החל בשנות התשעים התחולל שינוי במדיניות העבודה הבלתי מוצהרת והאקלטית של ישראל. את המקום 

של מדיניות הון אנושי מסורתית המחברת בדגם אידאלי בין הממשלה, המעסיקים וארגוני העובדים תפסה 

יות המכוונת להסרת חסמים עבור אוכלוסיות חלשות אשר שיעור ההשתתפות שלהן נמוך. בקצה מדינ

. את Active Labor Policyהתחתון של הבלתי משתתפים נכנס שיח חדש על מדיניות עבודה במונחי 

החלקים הגבוהים של שוק העבודה מבחינת ההון האנושי הותירו בידי השוק והרגולציה על ידי חוקי 

ה. ההנדסאים מצאו עצמם לכודים, באמצע בין השטח המתוכנן המצטמצם לבין כלכלת השוק עבוד

 -ותהליכי האקדמיזציה הגוברים. מה"ט מצא עצמו מגוייס לסדר היום החדש כאשר התארים של טכנאי 

הנדסאי היו צריכים לשמש את החלק הגבוה של האוכלוסיות הבלתי משתתפות ולהוות עבורם תעודה 

לשאוף. מגמה זו משכה כלפי מטה את הדימוי של המקצוע בתנאים של נסיגה מתמשכת אליה יש 

הקשרים אחרים. כך, מה"ט, מתוך שאיפה להשפיע משך עצמו למטה לתכניות ייחודיות של מוביליות ב

 חברתית, ולכאורה, המשיך להיאבק כלפי מעלה על שימור הסטטוס ואקדמיזציה. 

שינתה מן היסוד את מקצוע ההנדסה כמו גם את שוק העבודה. מה"ט  כניסתה של טכנולוגיה מידע חדשה

שאף בשנות השבעים והשמונים לקדם תכניות לרכישת מיומנות ביישום פתרונות טכניים בהתמחות של 

מחשבים. חשיבה נכונה זו במונחי שנות השמונים לא התאימה לקצב של כניסת טכנולוגיית מידע  לכל 
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שעים. העוצמה של מהפכת המידע והשלכותיה היו מעבר להקשר פעולה של השדות החברתיים בשנות הת

מדיניות זו או אחרת בפיתוח הון אנושי. מי שהוביל את ישראל לתוך עידן מהפכת המידע בכל רבדיו היו 

משקי הבית בצריכת טכנולוגיה, הממשלה וצה"ל בהנחת תשתיות והמגזר העסקי בהחדרת טכנולוגיות 

 צור. חדשות לתהליכי היי

יעדר המבחינה קוריקולרית במסגרת ההכשרה במכללות נדרשה וועדת הגג הנחלשת עם מה"ט המתקשה ב

מדיניות עבודה לקבל הכרעות קרדינליות על קוריקולום להנדסאים בעולם משתנה תדיר. אי הנחת הנצחי 

נויות למידה בהכשרת מקצועות ההנדסה הפך חריף יותר כיוון שקצב השינוי דחף להקניית יותר מיומ

ופתרון בעיות ופחות לידע ספיציפי בשדות שונים. האתגר של יצרת אתוס חדש מבחינה טכנולוגית 

ן לא היו ערוכות לכך. מכאן החריפה תחושה הפיגור בידע, קקוריקולרית נשאר ברמת המכללות כאשר חל

לתקופה קצרה על ירידת הרמה ואי הרלבנטיות החומר הנלמד במכללות. מנהלי המכללות, אשר חיפו 

חולשתה הגוברת של ועדת הגג, הציעו לא פעם לתת על רקע זה מקום גדול במיוחד לפרויקט הגמר ולחשוב 

 . Life Long Learningיותר במונחים של 

במהלך התקופה של שלושה עשורים עברה ישראל שלוש צורות של מדיניות עבודה בהקשר ההנדסאים. 

תכנון מרכזי של מדיניות הון אנושי ובניין כלים. התקופה השנייה התקופה הראשונה אשר התבססה על 

במהלכה התערבויות בתחום ההון האנושי נעשו באמצעות השפעה במעטפת ורגולוציות של תארים תוך 

מעקב אחרי תמריצים עבור היחיד. התקופה השלישית המתאפיינת בהתפוגגות של ההסדרים מן התקופה 

 וך שקיעה במעמד ההנדסאים ובאיכות אלו המצטרפים למקצוע. השנייה ואינרציה מוסדית מת

בשנים אלו המשיך תחום ההנדסאים כפרופסיה להתקיים באמצעות החישוק החזק של האיגוד המקצועי 

ים והשבעים אשר הגיעו שהנדסאים חניכי שנות השי-אשר ייצר קבוצה הולכת ומתבגרת של טכנאים

ות הבטחון, בשירותים הציבוריים ובתעשייה מהווה את חוט לדרגות ניהול. קבוצה זו שעבדה במערכ

השדרה של מקצוע ההנדסאים, נהנתה מעוצמה פוליטית רבה בזכות הארגון המקצועי. המהלך אותו הם 

יוזמים לחקיקת חוק ההנדסאים, מהווה מאמץ לשמור על הפרופסיה, לעגן את מדיניות ההון האנושי ביחס 

 דמאי לבין העובד הפשוט.למעמד המתווך בין המהנדס האק

בתוך שלושת העשורים האחרונים התרחש מהפך טכנולוגי בקנה מידה של מהפכה תעשייתית שנייה אשר 

שינה באופן דרמטי את אופי רכישת המקצוע וההסדרים של שכר ועבודה. מצב זה מחייב התייחסות 

פוליטית או  –והחברתית  טכנולוגית –לשאלה האם מקצוע ההנדסאים היה רגע בהיסטוריה התעשיתית 

שמא יהיה תמיד צורך בשכבה מתווכת פותרת בעיות עם כישורים נרכשים מיוחדים לתווך את התכנון אל 

 הביצוע.  
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 סיכום הפרק ההיסטורי

 

ההיסטוריה המקצועית של תחום ההנדסאים מתחלקת לשתי תקופות. האחת של התבססות אשר הייתה 

בהלימה לתנאים החברתיים, הכלכליים והחינוכיים ואילו השנייה של התייצבות, מיסוד ושקיעה נוכח 

אתגרים מורכבים. האתגר הקטן מולו עמדו ההנדסאים היה קשור באקדמיזציה משובשת של השדה ביחס 

למקצועות מקבילים ואילו האתגר הגדול נקשר בשינויים טכנולגיים במהפכת המידע ובמהות של מקצוע 

ההנדסאים. מערכות התמיכה שנבנות בשנות השישים בדמות מה"ט וועדת הגג התקשו לעמוד מול אתגרים 

ש צורך משום שיגם וכפי הנראה  סתדרות ההנדסאיםאלו. היציבות של גרעין המקצוע נשתמרה בזכות ה

 גם במערכות המורכבות יותר. Practical Engineerבדרג ביניים של 

-במונחים היסטוריים, בשעת ייסודו של תחום ההנדסאים, התחייבה מדינת ישראל בפני האו"ם, ארגון ה

ILO  והתמיכה הטכנית של ממשלת ארה"ב לחוקק את חוק ההנדסאים באופן שיסדיר את העבודה של

רה טכנולגית ושל מה שכונה "מועצת החינוך הטכנולוגי" אשר הפכה לימים להיות המכון הממשלתי להכש

לועדת הגג. שרי העבודה השונים, במשך חמישים שנה, התחייבו לחוקק את חוק ההנדסאים בצורה 

שתבטיח ייחוד פעולות. משרד העבודה הכין שלוש פעמים טיוטות להצעות חוק, אולם מסיבות שונות הן 

ת. יתכן כי אילו היה חוק הנדסאים המסדיר את ייחוד הפעולות הייתה מצליחה מה"ט לא הובאו לכנס

לשמור טוב יותר על עצמאותה, ועדת הגג הייתה יציבה יותר ותהליך האקדמיזציה היה פחות משובש. 

חקיקת חוק ההנדסאים באיחור של דור, אינה מבטיחה בהכרח שיקום של תחום ההנדסאים, אולם בלעדיו 

 פוגגות נמשכת של השדה ופגיעה במדיניות ההון האנושי של מדינת ישראל.תהיה הת

אסיה מעולי שנות החמישים של  לסיפורם ההיסטורי של ההנדסאים משמש גם עדות למאבק מתמשך ש

אפריקה, למוביליות חברתית בחברה סגורה יחסית. בדומה לשרות הצבאי, שימש מעמד ההנדסאים, 

אחד מאפיקי שיפור הסטאטוס היחידים של העולים החדשים משנות בעיקר במערכות הגדולות, 

נוכח האקדמיזציה  ןדסאים, כנגד כל הסיכויים, נתכרסמו כמעט לחלוטינהחמישים. ההישגים של הה

המשובשת אשר החלישה את הדימוי החברתי של ההנדסאי. באופן פרדוקסאלי ההנדסאי נדרש עדיין, 

 יונאלי בלימודיו ובחלק אחר יכול לזכות בתואר בקלות רבה מידי. בחלק מהמוסדות, למאמץ לא פורפורצ

החלשותה של המערכת המוסדית, אשר כוננה בכל תחום את שדה ההנדסאים, תרמה לירידת הביקושים 

למקצוע ולטענות בדבר חוסר רלוונטיות מצד צה"ל והתעשיינים. תהליכים אלו התרחשו במקביל 

בודו של המכון להכשרה טכנולוגית למימוש יעדי ההכשרה להחלשות של מה"ט וועדת הגג ולשע

המקצועית. האגף להכשרה מקצועית פועל על בסיס של זכויות חברתיות מתוך כוונה להקטין את חיכוך 

והחסמים בהעלאת ההשתתפות בשוק העבודה. זוהי מדיניות תעסוקה. מה"ט לעומת זאת מהווה תשתיות 

ייה ובמקצועות טכנולוגיים, אשר יונקת מהקשר שונה. בפרספקטיבה של מדיניות הון אנושי, בעיקר בתעש

היסטורית ברור כי שיקום מקצוע ההנדסאי וחיזוקה של מה"ט כרוך באוטונומיה ובניתוק מהאגף 

 להכשרה מקצועית. 

כינונה מחדשה של ועדה בדמותה של ועדת הגג מקפל בתוכו את השאלה האם ניתן ליצור גוף קואופרטיבי 

חברתית שהשתנתה. ועדת הגג סימנה הסדר פוליטי  –קים, ממשלה והסתדרות במציאות כלכלית של מעסי

אשר רווח בכל המדינות הדמוקראטיות הליבראליות בשנות השישים והשבעים. זהי קואליציה היוצרת 

קונסנזוס של בעלי עיניין. מדינות רבות בתחום העבודה חוזרות לשותפויות מסוג זה בעיקר בתחום 

. במידה והממשלה תחוקק את חוק ההנדסאים ותטפל Life Long Learningצועית וה קשרה המההכ
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בנושא האקדמיזציה יהיה בהכרח צורך בועדת הגג ולו גם בכדי להעביר את התחום האקדמי למל"ג 

 ולהבטיח את ייחוד הפעולות של ההנדסאי במסגרת החוק. 

ים לרפורמה ביחס להנדסאים; חוק ההנדסאים, עבמבט היסטורי ניתן לומר כי שלושת הערוצים המוצ

טיפול בשאלת האקדמיזציה וחיזוקה של המעטפת המוסדית על ידי כינונה מחדש של ועדה בדמות ועדת 

על מה"ט כגוף נפרד מהאגף להכשרה מקצועית הם תנאי הכרחי, אם כי לא מספיק למדיניות הקפדה הגג 

 ביחס להנדסאים. מתאימה הון אנושי 
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 ניתוח השוואתי  –חלק שני 

כמה לקחים ממדינות  –כיצד מסדירים את שדה ההנדסאים 

 מפותחות
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 מבוא

 

מקצוע ההנדסאי בעולם סובל מעמימות וחוסר בהירות ביחס למעמדו המקצועי בתחום ההנדסה ובשאלת 

החברה, הכלכלה  מיצובו מול צורכי המשק והתעשייה. מצב זה הוא תוצר אבולוציה מורכבת בתחומי

והטכנולוגיה אשר ערערו את התפיסות והנחות היסוד שעמדו בבסיס מקצוע זה במחצית השנייה של המאה 

 .10 -ה

דמותו של ההנדסאי התגבשה על רקע התפתחותן של התעשיות והשירותים המודרניים ולבשה עם השנים 

לבין תהליכי היישום על רצפת  צורה של איש מקצוע בעל יכולות המחבר בין הידע ההנדסי התיאורטי

הייצור. במהלך השנים תפס ההנדסאי מקום מרכזי בתהליכים הנדסיים בשל המאפיינים הייחודיים של 

פעולתו והידע המקצועי שרכש מתוך העבודה וההכשרה הייחודית. כישורים ומיומנות בפתרון הבעיות, 

יה והתמחות בניהול תהליכים, מיצבו אותו אתוס של "ידיים הטובות", היכולת לתרגם ידע תיאורטי לעשי

 כחולייה בתוך תהליכי הייצור בתעשייה המודרנית ובאספקת שירותים.

התפיסה הליניארית של תהליכי הייצור, קצב השינוי הטכנולוגי והתפתחות התעשיות המודרניות איפשרו 

דכן במקביל לצבירת להנדסאי לשמש כאיש מקצוע אשר רוכש ידע בסיסי במסגרת הכשרה ממוסדת ומתע

הניסיון התעסוקתי וההכרות המתפתחת עם התהליכים התעשייתים. במצב זה התמקדה קביעת מדיניות 

עבודה והון אנושי ביכולת לספק כוח אדם מיומן העונה לסטנדרטים המקצועיים אותם דרש השוק. במהלך 

להניע ולקדם את התהליכים עלתה הדרישה לכוח אדם מקצועי המסוגל  10 -המחצית השנייה של המאה ה

הטכנולוגיים. דרישה זו הולידה שותפות חזקה בין המדינה לתעשייה והאיגודים המקצועיים במדינות 

המערב. המחוייבות המשותפת להנעת תהליכי התיעוש והפיתוח האיצה את תהליך מיסודן של מערכות 

שירו הנדסאים לתחומי ההנדסה ההסמכה והרישוי והביאה לפיתוח מוסדות ומסגרות חינוכיות אשר הכ

 השונים. 

עם התחזקות הגלובליזציה במונחי שוק עבודה חדש וקצב שינוי טכנולוגי נחלשה עוצמתו ויכולתה של 

מדינת הלאום להסדיר את ניהול ההון האנושי ולהיענות לאתגרים הצומחים מרצפת הייצור והשירותים. 

ההנדסאי במונחים טכנולוגיים של חלוקה וארגון  החיבור בין סביבת עבודה המאתגרת את המיקום של

העבודה לבין צורות חדשות של יחסים בין משקים ומדינות הפרו את האיזון והסדר שאפיין את המיקום, 

 . practical engineer -העבודה וההסדרה של דרג ה

נות אשר בתנאים אלו הפך תחום הכשרת ההנדסאים ומדיניות הון אנושי פרוץ ונתון להשפעות משת

החלישו את ליבת המקצוע. במהלך השנים נכנסו לתחום מגמות חדשות שלא השתייכו לליבת התחום 

וטשטשו את הגבולות המקצועיים המאפיינים אותו. כך, למשל נצטרפו מגמות העיצוב החדשות וענפים 

בהן נשתרשה  טכנולוגיים היושבים בתווך שבין היצירה האומנותית לבין פיתוח טכנולוגי רך. במדינות

מסורת עמוקה של תהליכי ניהול והסדרה נשתמרה מסגרת החוקים אשר הגדירה את ההנדסה בכלל ואת 

כך למשל, מועצות ההנדסה במדינות השונות שימשו גופים אשר התוו   בפרט. practical engineering-ה

יכי הרישוי מדיניות המסדירה ומגדירה את הסטנדרטים המקצועיים של התחום והמנהל את תהל

 וההסמכה למקצוע. 

בהקשר הבינלאומי, תהליכי הגלובליזציה הביאו ליצירתם של תהליכי האחדה תוצר לחצים והתחייבויות 

הנוגעות לתקינה ומעבר מהיר של עובדים וסחורות דרך גבולות המדינה. הדמיון באתגרים המקומיים 

הביא מדינות לחתום על אמנות, הסכמים והצורך לנהל מקצוע במונחי צרכים משקיים ותנועת עבודים 

והבנות בינלאומיים המופעלות מעל למורכבויות הפנימיות, יוצרות שפה אחידה מבוססת סטנדרטים, 

 מחייבות ניהול והעברת ידע ומגבשות  מנגנונים מוסכמים למדיניות הון אנושי. 
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משלים את ו שרד התמ"תמסמך זה מהווה פרק שני בעבודה הכוללת עבור מינהל המחקר והכלכלה במ

ממקד את הניתוח בהיבטים השוואתיים של צורת המסמך  .הסקירה ההיסטורית על ההנדסאים בישראל

אחד היוצא מתוך  ;שני חלקיםהמסמך, מחולק לעולם העבודה החדש. מעמד ההנדסאי בהתמודדות עם 

של השדה על ידי  Governance-שני המתמקד במדיניות, ברגולציה ובההתבוננות על זהותו של ההנדסאי ו

להניח תשתית לגיבוש  , בדומה לנייר הראשון,מכווניםשני החלקים  ממשלות, ארגונים וקובעי מדיניות.

בישראל, כפי שיוצג  המלצות מדיניות עבור קובעי מדיניות בתחום ההנדסאים ופיתוח ההון האנושי

 . במסגרת הפרק השלישי
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 תואר ההנדסאי הנחות יסוד והגדרה מקצועית

 

הניסיון לערוך השוואה בינלאומית ולחשוף את ההגדרות השונות המעצבות את זהותו המקצועית של 

 ההנדסאי מקפל בתוכו אתגרים מתודולוגיים מורכבים. האתגרים הללו נובעים ממגוון גורמים:

 נות שונות מסווגות כישורים, סטנדרטים והכשרהמדי –אי הלימה איכותית בין הסיווגים במדינות שונות 

תחת תואר ותעודה מקצועית של הנדסאי. המקצוע הנדסאי יכול להיות מוגדר במונחים גבוהים של נבדלים 

הסמכה איכותית, ידע תיאורטי, שליטה בתחומים טכניים וניסיון רב. מנגד, במדינות אחרות התואר 

 מיומנות פשוטה וידע מעשי ראשוני בתחום הטכני.הנדסאי מסמן הסמכות פשוטות המחייבות 

 

במדינות שונות נוצרו סיווגים רבים להנדסאים  –ריבוי מיומנויות ודרגות שונות בתוך ההגדרה המקצועית 

, באוסטריה הנדסאי בדרג הנמוך נקראה למשל כתשובה למורכבות הגוברת ולשונות בתפקוד. כך

Techniker, ה מכוניותר ברמה גבוהה  עובדIngenieur  ואילו מהנדס בעל תעודה אקדמית נקרא

Diplomingenieur באיטליה הטכנאים מכונים .Periti הבכירים מתוכם נקראים וPriti 

Superiori/Superperiti לעיתים יש קושי רב להבין את ההקשרים המייחדים והדקויות היוצרים אבחנה .

 ות בראשית העידן התעשייתי. בין הדרגים השונים ונעוצים גם במסורות של הגילד

 

הזהות המקצועית המעורפלת של ההנדסאי נובעת גם מהעדרה של  –העדרה של תעודה אקדמית מוסכמת 

ציפלינה אקדמית פדגוגית מובהקת. בהיעדר הסכמה או השראה משותפת על המיומנויות הנדרשות סדי

ר. ריבוי סוגים של מוסדות וצורות רכישתן נוצרת אי בהירות לגבי המשמעות האקדמית של התוא

פרופסייה בחקר המקצועות. מצב זה מחמיר נוכח -המעניקים את התואר מאפיין עיסוקים המוגדרים כסמי

כמצפן  המסורת האקדמית הארוכה של מקצוע המהנדס המוגדר במונחי תרגום המדע למונחים מעשיים

 .פדגוגי רלבנטי

 

ד המבחנים לפרופסייה כרוך במעמד החוקי ובמבחן של אח –מעמדות שונים מבחינת חוק וייחוד פעולות 

מונופול על פעולות אותן מותירים כנחלתם הבלעדית של אנשים בעלי מעמד מקצועי. מדינות אחדות, 

לעיתים גם בתחומים מסויימים, ייחדו פעולות להנדסאים ואילו אחרות נמנעו מכך. במדינות בהן יש ייחוד 

לקבוע גבול כלפי פועלי ייצור ובמקומות אחרים לחלק עבודה עם פעולות הוא היה מכוון לעיתים 

 המהנדסים. 

העבודה בתעשייה או שירותים מורכבים יוצרת שדה פעולה  –גבולות מטושטשים מול פרופוסיות סמוכות 

חופף בין מהנדסים לבין הנדסאים ובין הנדסאים לבין טכנאים. בתנאים אלו קשה להשוות מהנדסים 

לפעמים . תעם הנדסאים העושים עבודת מהנדסים במדינה  אחר אחתהנדסאים במדינה העושים עבודת 

 השונות באותה מדינה בין תחומים שונים גדולה יותר מאשר ההבדלים בין מדינות.

 

תחום ההנדסה בכלל וההנדסאים בפרט עברו  -התרחבות תחומי ההנדסה והתפתחות מאפיינים ייחודיים 

יסיים למגוון של ענפים. כך, בבריטניה למשל, עשרות מוסדות מלמדים מדגם של כמה תחומי דעת בס

טכנולוגיה, איכות -בתוכן מקצועות הקול, גרעין, מחשבים, ביומגוונות מגמות בלתואר המקביל להנדסאי 

סביבה ועוד, לצד המגמות המסורתיות יותר של כימיה, מכונאות, תעשייה וניהול חשמל והנדסה אזרחית. 

והפכה את התחום לרחב ומגוון בו ישנם  רת עמעמה את המאפיינים המשותפים להנדסאיםהשונות הגוב
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תחומים המשתייכים לליבת ההנדסה ואחרים הנמצאים בפריפריה שלה. המחשבה לפיה כל תחום אליו 

 חדרה הטכנולוגיה ראייה לתואר הנדסאי התגלתה כבעייתית בלשון המעטה. 

 

ההנדסה בכללו נדרש לעדכון מתמיד משום קצב החידושים הטכנולוגיים של מקצוע  –שינוי טכנולוגי מהיר 

העשורים האחרונים. ההנדסאי, יותר מאחרים, חשוף לתביעה להתחדשות ועדכון מתמיד. מחד גיסא זהו 

מאידך  ,הגדרה מתאימה יותר לעידן הפוסט תעשייתי אולם L.L.L)אמצעי לקידום הלמידה לאורך החיים )

 קשה יותר לעצב בתנאים אלו ליבה פרופסיונאלית.  ,גיסא

 

הקושי להגדיר את ההנדסאי בהיבט השוואתי אל מול השונות בין מדינות ובתוך  –היעדר מחקרי הנדסאים 

תחומי עבודה מתרחבים בעולם דינאמי הביא למצב של מיעוט מחקר וניתוח עיסוקים של הנדסאים. רוב 

בשאלות מדיניות הון אנושי וניהול המחסור הכרוני והאוניברסאלי  המחקר התמקד בדרג של מהנדסים או

ם המשקפים את הנעשה במדינות המפותחות בתחום מקשה יהעדרם של מסדי נתונים מפותח בהנדסאים.

 על הניסיון לעמוד על מהות המקצוע ואפיוניו.

 

רת הגדרה לצורך מסמך הבעיות המתודולוגיות בהשוואה של מעמד הנדסאים במדינות שונות מחייבות יצי

ברסאליים של תפקיד ההנדסאי. במסגרת זו ניתן להציע מספר צורות יזה אשר תדגיש את הממדים האונ

התבוננות המצטברות לכדי תמונה על זהותו המקצועית של ההנדסאי. ארבע צורות התבוננות אלו נובעות 

 מתוך כמה הקשרים של עבודת ההנדסאי:

 .Technicianאו  Craftsmanship  ,Engineering -ההקשר של דמיון המקצוע כ .2

 ההקשר של חלוקת העבודה מול בעלי המקצוע בסביבת העבודה. .1

 ההקשר של תכני ההכשרה כמסמנים גבולות, זהות ואתוס מקצועי. .3

 ההקשר של דרישות השוק במונחי כישורים כעדות לציפיות מהנדסאים. .4

 

 ההקשר של דמיון המקצוע

מקצועות ההנדסה בכלל ותחום ההנדסאים בפרט מציינים דמיונות מקצועיים מגוונים. במסגרת זו, ניתן 

אשר מצויים בתמהילים שונים  Technicianו  Craftsman, Engineerלזהות שלושה אבות טיפוס של 

   בזהותו של איש ההנדסה. 

הצמודות בדרך כלל לידע ממוקד  ,ות""ידיים טוב ,מבטא את המיומנות והיכולת הטכנית Craftsman -ה

. ידע זה נרכש, פעמים רבות, מתוך ניסיון ארוך והופך נכס אשר קשה  Job knowledgeאו מה שמכונה

עושה מטלות גבוהות יותר והידע   Craftsman-לנייד ונוצרת בו תלות בתהליכים הנדסיים. כאשר ה

אשר מהווה את איש האשכולות של   Master craftsmanהתאורטי שלו מבוסס יותר הוא הופך למעין

עוסקים בהמצאות ופתרון בעיות ברמות הגבוהות של   Master craftsmanההנדסה. חלק מאותם

פרטיים, גופי איכות ממשלתיים ולעיתים גם אוניברסיטאות שואפות להכשיר אנשי  מוסדות המקצוע.

ת של יצירתיות, התפתחו תכניות הכשרה במדינות במשך הזמן, עם המודעות לחשיבו הנדסה מסוג זה.

  שונות המשלבות לימודים תיאורטיים לצד התנסות בעבודה בתעשייה על מנת לספק סוג כזה של ידע.
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. המהנדס רוכש השכלה אקדמית מובהקת Engineerהדמיון המקצועי השני כרוך בדמותו של המהנדס 

ופעולה טכנולוגית. ביסוד הכשרתו עומדות שתי דילמות ומנסה לחבר את המדע אל תהליכים של ייצור 

 עיקריות:

המקפל בתוכו יכולות  ימטיקה לבין הידע המכניתאיזון בין לימודים בתחומי הפיזיקה, כימיה ומ .2

י על טם מכוונים להניח בסיס תאורימדעיה. הלימודים מעשיות ופיתוח יכולות של "פתרון בעיות"

מונחי המדעים. הקניית הידע המכני נועדה לתת תשתית ידע על הבנת תהליכים, מדידה וכוחות ב

 הניסיון המצטבר בתחומים של תרגום המדע לטכנולוגיה.  

איזון בין ההכשרה הפורמאלית לבין ההתנסות המעשית כאשר גישות שונות לחינוך ההנדסי מדגישות  .1

ל בין תפיסה של מרכיבים אחרים בהכשרה של המהנדס. המתח הקיים בתחום זה מבטא את ההבד

 המקצוע במונחים של ידע תאורטי מיושם לבין גישה כמו פיאודלית של המקצוע המדגישה ידע גנרי.

נדסה מסוג זה התפתח מאוחר יחסית מתוך ה. שדה הTechnicianהדמיון המקצועי השלישי מכונה 

ומורכבות של  ,אמחד גיס ,המורכבות והדפרנציאציה של תהליכי ייצור. שינוי באופי תהליכי הפיתוח

הולידו הכרח בחולייה מחברת. אולם מרגע שנתגבש דרג של טכנאים הם יצרו  ,מאידך גיסא ,תהליכי ייצור

זהות מקצועית המורכבת מכישורים של הבנת הפעולה הנדסית בהקשר תפקודה, קריאת תהליכים על 

 רצפת הייצור, פתרון בעיות, מיומנויות ניהול, יכולת הערכה ומיומנות בתפעול. ברמות הגבוהות ביותר יכול

 תשומה לתהליכי פיתוח תאורטיים אולם זו אינה ליבת פעולתו.  לתת טכנאי

מעוררת שתי שאלות. טכנאי בכל מקצועות ההנדסה יש מרכיבים של הטיפוסים השונים אולם הזהות של 

או בעיקר  Craftsman, Engineer האחת נוגעת בתמהיל של הדמיונות המקצועיים ועד כמה הוא

Technician בעצם הנחיצות של עובדים במעמד שאינו מהנדס במקצוע ההנדסה. . השאלה השנייה נוגעת

סימן בעצם שלב בהתפתחות של מקצוע ההנדסה בעולם תעשייתי מתקדם כאשר  /הנדסאייתכן כי הטכנאי

תעשייתי מייתר אותו. חלק מן הקושי מקבל פתרון כאשר השוק או המדינה מגדירים -העולם הפוסט

. השוק לפיכך מאשש את הצורך Technician ל או  Craftsmanל תפקידים מסויימים ככאלו התואמים

 גבוהה כחלק ממיומנות במקצועות ההנדסה וכליבת פעולה של דרג מסויים. בזהות טכנאית

עם הזהות של מהנדס  /הנדסאיתהגדרה מקצועית המאששת את המורכבות והחפיפה של הזהות הטכנאית

אינה מופרדת באופן מובהק   Superior technicianשל  באה לידי ביטוי בשבדיה. הקטיגוריה המיוחדת

בבריטניה ניתן להגיע למשרות ועמדות ניהול הנדסי באמצעות מסלולים  .University level engineer-מ

 ון התעסוקתי ובמיומנויות מקצועיות מובחנות. יהמתחשבים בניס

שם התואר הראשון, המוענק לאחר המורכבות של זהויות מכוננות של מקצוע ההנדסה ניכרת גם בארה"ב 

אשר מהווה דרגה  Engineering Technology-או תואר ב  Engineer-ארבע שנים יכול להיות מוגדר כ

מהווה דרגת על הנדסית ואילו בצפון אמריקה   Technologistנמוכה יותר. בבריטניה לעומת זאת המושג 

אר או תכני לימודים אלא נוגעים בבסיס של מדובר על טכנאי מדופלם. ההבדלים אינם רק במונחי התו

 דילמות מקצועיות של ההנדסה.

 רארכי במובן שהיבדנמרק יש ארבע בעלי תפקיד וחינוך הנדסי מעל פועל הייצור או המכונה. המבנה ה

Sivil Ingenior   מוביל תהליך בו שותפיםakademingenior ,Teknikumingenior       Ingeniour-

teknikerהמבנה שטוח , מבחינת העבודה והכישורים הנדרשים, בעיקר על רקע מורכבות תהליכים . אולם

 יותר כמעט רשתי. 
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 הקשר של חלוקת העבודה מול מקצועות סמוכים

ההנדסאים בהגדרות השונות שלהם מעורבים בתהליכים רבים, נושאים עימם מגוון נכסים מקצועיים 

שה דגמים למיצוב ההנדסאי ביחס לשותפים אחרים בתהליכי ואחראים על פעולות רבות. ניתן לשרטט שלו

 הייצור.

ההנדסאי ממלא תפקידים מוגדרים על תהליך רצוף של ייצור. במסגרת זו הוא מוגדר  הדגם הקלאסי:

ופועל כחולייה מקשרת בין המהנדס האקדמי האחראי על תהליכי הפיתוח, המחקר והתכנון לבין העובד 

הוליסטית  זו מערכת יחסים הרארכית ועקיבה כאשר דמותו של ההנדסאי המקצועי על רצפת הייצור.

ומובחנת. ההכשרה של ההנדסאי בדגם זה שונה מזו של המהנדס האקדמאי, צורת הארגון המקצועי שלו 

מופרדת. לכאורה, מדובר מבחינת חלוקת עבודה על מקצוע אחר אשר אינו כפוף בהכרח למהנדס. אולם 

 נגישה יותרעל תפיסה זו. התרחבות ההשכלה הגבוהה והפיכתה  הית העיבהמציאות החברתית מעמד

במדינות שונות. הדגם הקלאסי מבטא את צורת הארגן המודרני,  והותירה מאחור את ההנדסאי ומקבילי

רדיסטי והתעשייתי. צורת ארגון זו עמדה בהלימה גבוהה לטכנולוגיה של והתעשייתי, הטיילוריאני, הפ

יולוגיה של שוק העבודה התעשייתי. תפיסת הזמן ביסוד הדגם הקלאסי נשנעה על פעולה ולסוצ 10-המאה ה

 לינארית של מחקר, פיתוח, ייצור, פתרון בעיות ומשוב המובחנים זה מזה.

דגם זה יוצא מתוך נקודת הנחה לפיה תהליכי הייצור והפעולה ההנדסית הפכו מורכבים  :הדגם הדינאמי

במקצועות ובארגונם יצרו טשטוש באבחנה בין אנשי המקצוע ובחלוקת העבודה. ציה אביותר. הדיפרנצי

הנדסיות. הפעולות ן המ ותמתוך כך, יש תנועה של אנשי המקצוע השונים על פני רצף תהליכי הפיתוח ברב

על פי הצרכים באופן מקומי ובאמצעות יותר עבודת  עוברים הקצאהחלוקת העבודה, הכישורים הנדרשים 

מצב זה הניסיון ומיומנויות רכות הופכות חשובות יותר מן התעודה או ההון האנושי שנרכש צוות. ב

יכול להיפתח מעבר  ,במסגרת דפוס פעולה זה בתהליך ההכשרה. אופק הקידום המקצועי של ההנדסאי

של תחומי הנדסה חדשים, בעיקר  מרחביםלהגדרות המסורתיות. התופעה של טשטוש מתרחשת בתוך ה

I.T מפעלים גדולים המחזיקים מערכות מיון והכשרה גנריות, כמו גם במפעלים קטנים ובלתי , ב

ממגוון צורות החל בשותפות,  יםמורכב פורמאליים.   היחסים המקצועיים בין המהנדס לבין ההנדסאי

 אחריות ניהולית, סיוע וייעוץ וכפיפיות כאשר כל אלו גוזרים יחסי עבודה שונים. 

 ואת הגמישות של ארעיות בהרארכיהיבה של הדגם הדינאמי מדגישה את המימד התבוננות בפרספקט

. בתנאים אלו ההנדסאי נתפס כאיש מקצוע המחזיק במיומנות טכניות, יכולות תיאורטיות בארגון העבודה

 צומחת צורת הלמידה שלווכישורים רכים. פעמים רבות יעדיף המעסיק הנדסאי על פני מהנדס משום ש

עם  Know howבהקשר הפרוייקט או המשימה. מבנה הלמידה של הנדסאים עם המימדים של באופן גנרי 

לעולם הנדסה דינאמי. יחד עם זאת  עשויים להיות מתאימים יותר Life Long Learningתפיסה של 

במתכונת זו ידרוש שינויים בצורה בה  הגיוס, מיון, הכשרה, רישוי וההתפתחות המקצועית של ההנדסאי

 המקצוע.מוסדר 

פועל בצילו של המהנדס. המהנדס משמש דמות  דגם זה מתאר מציאות לפיה ההנדסאי :הדגם השיורי

נתפס לא רבלנטי או  המובילה את התהליך משום הידע התאורטי אותו הוא נושא. הידע המיוחס להנדסאי

. תהליכים חסר ייחוד. הדגם השיורי מתפתח במצבים בהם ההנדסאי חסר זהות ואוטונומיה מקצועית

חברתיים מחוץ להקשר חלוקת העבודה בתוכם אקדמיזציה או פורמאליזציה של תארים מחזקים מגמה 

מול המהנדס, מלמעלה, גוררת לפעמים כרסום מלמטה של מרחבי פעולה  זו. חולשתו של ההנדסאי

שג ריק ומסמנת את והנדסיים על ידי פועלים לא מקצועיים. בתנאים אלה התואר הנדסאי הופך להיות מ

 שקיעתו של המעמד המקצועי. 
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שלושת הדגמים מתקיימים זה לצד זה בעולם הנדסי משתנה, דינאמי ומורכב. הדגם הקלאסי מצוי בענפים 

של התעשיות הישנות, בסוג מסויים של תהליכי פיתוח אך המרכיב שלו בשוק העבודה הולך ומצטמצם. 

דסאים מסוג זה, מבנה השכר במפעלים ציבוריים ושאלות מסיבות הקשורות במורכבות ההכשרה של הנ

של מעמד חברתי נוצר מחסור כרוני בעובדים. המחסור נפתר, בדרך כלל, על ידי מהנדסים הממלאים 

 או על ידי יבוא עובדים בשוק ההנדסה הגלובלי. תפקידים מובהקים של הנדסאים

עובדים, ומועצות לאומיות להנדסה קשורה  שאלת היסוד אשר מטרידה מדינות שונות, כלכלנים, ארגוני

במאמץ להגדיר את המקצוע ההנדסאים בתוך ההקשר של הדגם הדינאמי הפחות פורמאלי הרארכי כאשר 

. מדינות המתאפיינות בהיעדר מדיניות Life Long Learningהוא מתבסס על למידה לאורך החיים 

הפנימו רוב המדינות המפותחות כי יש לקבוע  לתוך הדגם השיורי. בעשור האחרון דוחקות את  ההנדסאי

מדיניות אשר תאפשר להנדסאי בדגם הקלאסי להגדיר עצמו כחולייה מיוחדת עם זהות מובחנת בתהליך 

 הההנדסי במאפיינים של הדגם הדינאמי.

 

 הקשר ההכשרה ותהליכי התפתחות מקצועית

את הגבולות של המקצוע וייחודו  הקושי למצוא הגדרה אופרטיבית של הנדסאי מוליכה למאמץ התוחם

באמצעות ניתוח מערכי ההכשרה וההתפתחות המקצועית. ההנחה מאחורי ניתוח ההכשרה ככזו המגדירה 

את המקצוע נשען על הנחה לפיה המסודות המכשירים נענים לדרישות של שוק העבודה והצרכים של 

ומדיניות הון אנושי מנסה להעריך את הכלכלות המפותחות. גופים ממשלתיים המופקדים על שוק העבודה 

. במדינות /טכנאיםעלייתם וירידתם של תחומים שונים לנתח את הביקושים ולנהל ידע הכשרת הנדסאים

 עקיבה. /טכנאיםבקטיגוריה הזו התייצבה מדיניות הנדסאים

ם בין ידע יכול לענות על דילמות היסוד של החינוך ההנדסי בדבר האיזוני ניתוח ההכשרות של ההנדסאים

נגזר  /טכנאיםתאורטי לבין ידע מעשי והמינון של למידה בהשוואה להתנסות. ככלל החינוך של הנדסאים

מתוך החינוך של מהנדסים אולם נעשה מאמץ לתת גוון ייחודי להכשרה המדגישה תכונות מקצועיות 

ה ניסיון לגזור אתוס , ניהול תהליכים ופתרון בעיות. מתוך כך נעשCraftsmanship-הנוגעות ליישום ו

. האחד הנוטה לתארים אקדמיים /טכנאיםייחודי. על רקע זה יש שתי אסכולות בחינוך של הנדסאים

מנגד יש גישות של  .B-tech -בהנדסאות כמו דרגות ביניים בדרך לתואר מהנדס או חלק מצורות ה

 הנדסאות טהורה המתבדלת מחינוך בנוסח של מהנדסים.

ומקביליהם שואפים להביא לאיזון בין המיומנות הייחודיות לבין  /טכנאיםסאיםרוב ההכשרות של ההנד

השליטה בידע תיאורטי. אולם יש הבדל נוסף בין צורות ההכשרה הנוגע בשאלה של קדימות התאורייה 

לפרקטיקה או להיפך. בשעה שאצל מהנדסים ברור בדרך כלל כי יש להעדיף לפתוח את ההכשרה בלימוד 

הדברים שנויים במחלוקת. המצב עוד סבוך יותר כאשר שואלים  /טכנאיםביחס להנדסאיםתאורטי הרי ש

את השאלה על המרחב של הלימודים בין מוסדות הלימוד האקדמי המובהק או המכללה הטכנולוגית לבין 

 הלימוד בתעשייה בדגם הכמו פיאודלי של חניכה.

ומהנדסים לומדים את אותם יסודות אולם  /טכנאיםבשוויצריה ובריטניה יש דגם מסוג אחר בו הנדסאים

בהמשך ממויינים למסלולים שונים. הדגמים השונים מתאימים גם לסגנונות רכישת מקצוע של אנשים 

את צורת  תמשקפ  Lifelong Learningהשיטה של כאשר שונים. יש מי לומד מן השדה כלפי מעלה 

צוע ומנסים ליישמו על העולם במתכונת הלימוד הלמידה הראוייה עבורו ומנגד יש מי שרוכשים מק

האקדמי המסורתי. פעמים רבות הדגמים של ההכשרה משקפים גם את הרקע החברתי, המבנה של מערכת 

 החינוך הפורמאלי ומאפייני ההשכלה הגבוהה באותה מדינה. 
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נדסה. מדינות עם מבנה של מערכת חינוך טכנולוגי או מקצועי נוגעת ישירות בשאלה של אופי מקצועות הה

מערכת חינוך דואלית ומסלולים מקדימים להנדסה יהיו פעמים רבות כאלה שיש בהן דגשים המבחינים 

. אלו הן מערכות משוכללות של הכשרה להון אנושי ומסורת ארוכת /טכנאיםבין מהנדסים לבן הנדסאים

של המקצוע ונקבע גם הדימוי  שנים כפי שיש בגרמניה. הדברים נוגעים לא מעט בגיל בו נרכשים היסודות

 גם היא שלו. במסגרת זו ניתן למצוא חלוקה של שני דגמים אשר אינם עולים תמיד בקנה אחד. ישראל

 עברה בין שני דגמים אלו.

בשני שלבים של לימוד  21נשען על לימודים המתחילים בגיל  , Two tierהמכונה ,הדגם הראשון .2

השנתיים הראשונות נפתחות האפשרות לצבירה הדרגתית של תאורטי וניסיון נרכש בהתנסות. לאחר 

 תעודות ותארים.

יכה לתואר ל, בסיום החינוך הפורמאלי, נמשכת על פני שלוש שנים אשר מו21ההכשרה מתחילה בגיל  .1

 אשר כולל לימודי בסיס, התמחות ולרוב צורה של פרקטיקום בשדה או בפרויקט כלשהו.

בוהה יש ריבוד העלול לבדל להשפיע על ההכשרה. כך, מערכת סגורה בקצה העליון של מערכת ההשכלה הג

יכולים לגרום להחלשה של  /טכנאיםאו גבולות נוקשים בין מהנדסים לבין הנדסאים  Creditלהעברה של

הוא  /טכנאים. האידאל הרצוי למעמד ההנדסאיםשלהם ייחודיותחזק את האולם גם ל /טכנאיםהנדסאים

 של מערכת עם תארים דומים, עבור כישורים מובחנים עם גבולות פתוחים למוביליות. 

מדינות עם מסורת מפותחת של מדיניות הון אנושי מצליחות לכוון עצמן טוב יותר ליעדים של שונות 

המועצות להנדסה ישנן מדינות בהן בכישורי עובדי הנדסה מתוך עיצוב של מערכת הכשרה איכותית. 

פיעות באופן ניכר על חומר הלימודים במוסדות ההכשרה ועל הצורה בה נרכש. שאלת היסוד נוגעת מש

ומנגד מה משקפת ההכשרה במונחי  /טכנאילאופן בו ההכשרה מגדירה את הזהות האידאלית של ההנדסאי

 הצרכים של שוק העבודה והמשק. 

 

 ההקשר התעסוקתי

במסגרת של מעין הגדרות תפקיד.  /טכנאיםמהנדסאיםמוסדות ההכשרה נדרשים להגדיר את הציפיות 

מעבר לשאלה איזה סוג ידע וניסיון נושא עימו הבוגר מגדירים הלימודים את העיסוקים שיגדירו את 

, במונחי התפקיד, מוגדר מלמטה למעלה ומתוך תהליך ועבודה /טכנאיתפקידו. האתוס של ההנדסאי

דדוקטיביים מלעלה כלפי מטה  במונחים לינאריים,ם. האתוס של המהנדס האקדמי מוגדר יהנדסאי

 כחיבור "המדע הטהור" עם היישום הטכני.

 את הציפיות במונחי הגדרת התפקיד ניתן להגדיר באמצעות איפיונים אשר גופי הכשרה מסמנים כיעדים:

 בוגר המסוגל לארגן ולנהל פעולות בשלב הראשוני של הייצור בסדנאות, מעבדות או על פס ייצור. .2

בוגר אשר נותן למהנדסים ולמתכננים כמו גם לעובדים טכניים שירות מהיר של פתרון בעיות בתחום  .1

 העבודה.

 בוגר אשר עוזר למהנדסים, מעצבים וחוקרים לתכנון את תהליך הייצור.    .3

במדינות בהן יש רגולציה מסודרת של התפקיד ותפיסה מרחיבה של מקצוע חזק יחסית ומוסדר מוצגים 

 של העבודה כתשתית לאתוס מקצועי. כך ניתן למנות חמיש היבטים של פעולה:היבטים 

 מפעיל צוות, מתכנן עבודה ופועל לאינטגרציה בין תהליכי ייצור. /טכנאיהיבט ניהולי כאשר ההנדסאי .2

מבין פרוייקט בהקשרו הרחב, בשיתוף המהנדס, גוזר מתוך כך את  /טכנאיהיבט טכני כאשר ההנדסאי .1

 עורך סקיצות ומכין את שלב ההוצאה לפועל עד פרטיו הקטנים ביותר. תחומי עבודתו,

 היבטים מסחריים הנוגעים להבנה של עלויות, תנאי שוק והשלכות של התכנון על ציוד וחומרים. .3
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היבטים תחשיביים כאשר המהנדס יודע לתעד את העבודה ההנדסית, לערוך חישובים נדרשים ולמדוד  .4

 את הנדרש לצרכים שונים.

אחראי על בריאות עובדים, סיכונים פוטנציאיליים  /טכנאיהיבטים בטיחותיים כאשר ההנדסאי .5

 ותהליכי עבודה מוקפדים במונחי החשש מתאונות או נזקים בעבודה.

מקצוע עם  יהיה  איש /טכנאיניתוח האתוס, הנובע מתוך הגדרות של תפקידים, מעלה ציפייה כי ההנדסאי

תפיסה טכנית, מנהיג צוות הנהנה יחסי אנוש טובים ואדם בעל מיומנות  מיומנות מקצועית, עובד בעל

 קונספטואלית.  
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 ניתוח אתגרי המשילות והמערכות המסדירות

 

במהלך פרק זה יעשה ניתוח השוואתי של מערכות הרגולציה והתכנון של תחום ההנדסה בחלק מהמדינות 

המערביות. ניתוח זה מכוון לחשוף את אתגרי המשילות וסוגיות המדיניות עימן מתמודדות ממשלות על 

 רקע ההתפתחויות הטכנולוגיות והשינויים במבנה שוק העבודה. 

לאותם עיסוקים דוגמאת רוקחות, ראיית חשבון, רפואה, ארכיטקטורה  מקצועות ההנדסה משתייכים

ועריכת הדין אשר במהלך השנים עברו מיסוד, הסדרה וארגון מצד מדינת הלאום המודרנית. הצורך 

 ברגולציה וקביעה של עקרונות מקצועיים מנחים נבעה ממספר שיקולים :

  ,רווחה, איכות חיים וצרכנות.שמירה על אינטרס הציבור בהקשר בטיחות, בריאות 

 .הגנה על מעמדם של קבוצות עובדים עתירי הכשרה וניסיון 

  ניהול מדיניות התפתחות הון אנושי, ניסיון להסדיר את היצע כוח האדם לשוק העבודה והתמודדות עם

 מצבי אי וודאות.

 

ההון האנושי וקבלת  נוכח שיקולים אלה הפכה הרגולציה של מקצועות ההנדסה מרכיב בליבה של מדיניות

החלטות בהקשר שוק העבודה. העובדים בתחום ההנדסי טכני היו בחזית של ההתפתחויות הטכנולוגיות 

ושימשו מחוללי צמיחה. מתוך כך, למדו ממשלות כי רצוי להתערב באמצעות רגולציות והקצאות משאבים 

עה יפג הביאומטעם המדינה וח תבתחום ההנדסה. היעדרה של רגולציה ופיכוח אדם בהקשר מדיניות 

 יתית.י, הכלכלית והתעשבתשתית הפיזית

במהלך העשורים האחרונים, עם העלייה בקצב ההתפתחויות הטכנולוגיות, גברה החשיפה של האזרחים 

למערכות הנדסיות מורכבות בחיי היומיום. יצירתן של תשתיות בניין, תחבורה, מחשבים, תקשורת 

הדרישה לכוח אדם טכנולוגי מיומן שהוכשר למקצועות ההנדסה.  ושירותים מתקדמות הגבירה את

הכשרתו, פיתוחו וקידומו של כוח אדם מיומן זה הפכו לאסטרטגיה לאומית של פיתוח כלכלי על רקע 

 הגלובליזציה.

לצד תהליכים פנימיים אלה, החלו לפעול לחצים חיצוניים הנובעים ממבנה השוק הגלובלי ומתהליכי 

שווקים. פתיחת השווקים והניידות החופשית של עובדים בין המדינות הביאו לעלייה הליברליזציה ב

בדרישה להון אנושי גמיש המחזיק במסוגלות תעסוקתית גבוהה וביכולות מקצועיות הניתנות להשוואה 

והמרה. על רקע תהליכים אלה, השקיעו מדינות וארגונים בינלאומיים מאמץ רב ביצירתן של מסגרות 

 לקביעת סטנדרטים, עדכון והבנייה של מקצועות ההנדסה. משותפות

תהליכי הכשרת הון אנושי בתחומי ההנדסה נעשים בכל המדינות המערביות במסגרת לימודי ההנדסה 

במכללות פרטיות, ציבוריות ובאוניברסיטאות. ההכשרה למקצועות ההנדסיים, הכוללת בתוכה תארים 

אינה יושבת בכפיפה אחת עם ההכשרות המקצועיות אקדמיים, תעודות והסמכות מקצועיות, 

(Vocational Training ופרוייקטים המכוונים ניהול היצע העובדים בשוק העבודה. ההכשרה בתחומי )

ההנדסה נוגזרת מתוך התהליכים, המגמות וההתפתחויות בתחום. היא נוגעת לקצב ההתפתחויות 

 השונות ולמגמות בתחום. הטכנולוגיות, לביקוש לכוח אדם מקצועי בתעשיות 

כלכלית של ממשלות הנוגעת בהסדרת ההון האנושי  –ההכשרות המקצועיות משתייכות למדיניות חברתית 

בכניסה לשוק העבודה. ההכשרה משמשות ככלי להמכוון לסייע בהורדת החסמים והמגבלות הנצבים בפני 

 וך במעבר בין מקומות עבודה.אוכלוסיות מוגדרות להעלות את שיעור ההשתתפות ולהגמיש את חיכ
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ההכשרה והלימודים בתחומי ההנדסה בניגוד להכשרות המקצועיות, אינם מושפעים מהמגמות בשוק 

העבודה. הנחת המוצא שלהן נוגעת למקצוע עצמו ולא ליעדים החברתיים והכלכליים שהמדינה מנסה 

י בידי הממשלה לפיתוח הון להגשים. משמעות הדברים, שההכשרה למקצועות ההנדסה אינה משמשת ככל

 אנושי לשוק העבודה אלא בהתאם לדרישות התעשייה וההתפתחויות הטכנולוגיות.

ההכשרה המקצועית מפוזרת במדינות המערביות בין המשרדים העוסקים בטיפול באוכלוסיות מודרות, 

גרת במשרדים ופרוייקטים המכוונים להעלות ולשפר את רמות ההשתתפות בשוק העבודה או במס

מייזמים הפועלים לשיפור ההון האנושי על מנת לחזקת את יכולת התחרותיות של התעשיות המפותחות 

 במדינה. 

 

 פרמטרים לרגולציה

אחת השאלות הנוגעות להסדרה או רגולציה של מקצועות ההנדסה נוגעת למנגנונים פנימיים של מדינת 

הבינלאומית. ההתערבות ברמת מדינת הלאום וליצירתם של מערכות משותפות ברמה האזורית ואו 

הלאום המודרנית נעשית במסגרת מדיניות ניהול התפתחות ההון ואנושי והסדרת היצע העובדים 

המקצועיים לשוק העבודה. הרגולציה בהקשר זה מתחלקת לשלושה תחומים מרכזיים: רישוי, פדגוגיה 

ונות הסדרים ומנגנונים שונים הפועלים וניהול ההון האנושי. על מנת לנהל תחומים אלה יצרו מדינות ש

במסגרת הממשל, או מוסדות ציבוריים אחרים. על אף צורות הניהול השונות ומבנה ההסדרים והמנגנונים 

 ניתן לזהות מספר צורות דומות של רגולציה: ,הפועלים

 מי זכאי להשתמש בתואר הנדסאי/טכנאי. .2

 איזו פעילות מוגדרת באופן בלעדי להנדסאי/טכנאי. .2

 מי זכאי להעניק תעודה לפיה אדם מכונה בעל מקצוע בתחום ההנדסה ואיזה תעודה. .1

 מהו הידע הנדרש מהנדסאי/טכנאי מוסמך. .3

 מהם הכללים האתיים והמוסדות על פיהם יבחנו פעולתם של אנשי המקצוע בתחום. .4

 

הארגונים, מבנה ההסדרים ואופי הרגולציה של מדינת הלאום נוגעת לצורת היחסים של המדינה עם 

התעשייה ומערכות ההכשרה במשק. המדינה, מיוצגת לרוב על ידי משרדי חינוך, תעשייה, עבודה, מדע 

ובטחון הלאומי. כלפי חוץ המדינה יוצרת שותפויות שונות עם איגודים מקצועיים, ראשי ענפים במשק, 

 מערכות חינוך והכשרה עצמאיות וכלל בעלי העניין בנושא.

 

 ין גורמי הממשל ובעלי העניין השונים נעשים בשלוש זירות מרכזיות:שיתופי הפעולה ב

 פעולת רשות ההסמכה והרישוי. .2

 ניהול מערכות ההכשרה וההתפתחות המקצועית. .1

 כינונם של הסדרים אתיים והבטחת איכות העבודה. .3

 

לאומיים השואפים לטפל בבעיית החסמים -ברמה הבינלאומית נוצרו הסדרים איזוריים מנגנונים על

המגבילים את הגמישות והמעבר של עובדים, צוותי הוראה ומומחים בין מדינות. מגוון התארים, רמות 

הלימוד וסוגי ההכשרה מקשים על היכולת של מדינות וחברות בינלאומיות להעריך והסווג את התעודות 

רת יצירתן של מסגרות הקובעות סטנדרטים, הגדרות המקצועיות. ההנחה היא שבאמצעות הרגולציה ובעז

משותפות כלי רישוי והסמכה משותפים תגדל השקיפות והידע בתחום. המנגנונים אלה מכוונים להשגת 

 שלוש מטרות מרכזיות:
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 יצירת פלטפורמה משותפת לבחינה והתאמה של תארים במקצועות ההנדסה ממדינות שונות. .2

מדינות בהסמכה של תארים במקצועות ההנדסה ממדינות יצירת שותפות והכרה הדדית של  .1

 אחרות.

שיפור אוניברסלי במערכות ההכשרה וההסמכה בתחומי ההנדסה דרך יצירת סטנדרטים  .3

 מקצועיים אחידים. 

 

 הממשלתית של הכשרה, רישוי והסמכהההסדרה 

חשוף את העקרונות על מנת לנתח את האופן בו מדינות מסדירות את מקצוע ומעמד ההנדסאי/טכנאי יש ל

המנחים, דרכי הפעולה וזהות השחקנים המשתתפים בתהליך. ניתוח מעין זה, צריך להביא בחשבון את 

ההתפתחויות החברתיות הייחודיות, מערכת היחסים בין מקצועות שונים, את ההיסטוריה של תהליכי 

 האקרדיטציה ומגוון הקשרים חברתיים, כלכליים ופוליטיים אחרים.  

 ניתוחים כאלו בולטים ההבדלים בין מדינות שונות:מתוך 

תפקיד מרכזי ברישוי לבין מדינות בהן ההכשרה והרישוי  תהבדלים בין מדינות בהן ההכשרה ממלא .2

 מופרדים. 

הבדלים בין מדינות בהן יש קביעת סטנדרט אחיד לגופי ההכשרה וההוראה לקראת רישוי לבין מדינות  .1

 סיון כחלק מהאקרדיטציה. יהנבהן ניתן דגש גדול יותר על 

 /טכנאיםמעבר לשונות הגדולה בשאלות אלו, ניכר כי המכשירים העיקריים בניהול מדיניות הנדסאים

 /טכנאינסובה סביב התערבויות בתחומי ההכשרה, הרישוי וההסמכה. הרגולציה של מקצוע ההנדסאי

כמעט בכל מדינות העולם הממשלה . Co-Regulation בדרך כלל במבנה שטוח של שותפות המכונה תינעש

מהווה גוף הלובש צורות שונות מתוך הממשקים שבין משרדי חינוך, עבודה, מסחר ומשרדים כלכליים. 

פעמים רבות המדינה מבטאת גם את האינטרסים הציבוריים במעמד מקצועות ההנדסה, אולם במדינות 

מועצות שונות. חלק מהמועצות מוקמות רבות המימדים הציבוריים של מקצועות ההנדסה מופקדים בידי 

-וה 22 -הוק אולם חלקן מבטאות מסורת היסטורית אשר ראשיתה בתחילת ארגון התעשיה במאות ה -אד

 ובצרפת.  , בריטניה, אירלנדכמו בגרמניה 21

המועצות המקצועיות, כגופים בעלי עניין בתחומי ההנדסה, נקשרות בתפקיד המיוחד של איגודי עובדים. 

ני העובדים באופן היסטורי לקחו אחריות על האיכות ומעמד המקצוע בתוכו פעלו לצד הדאגה ארגו

המסורתית לרווחתו וזכויותיו של העובד. ארגוני עובדים מקצועיים בתחום ההנדסה הבינו את הקשר בין 

בין הסדרה של מקצועות ורגיולציה לבין המעמד החברתי מקצועי. ככל שהתמסדו היחסים בין המדינה ל

איגודים המקצועיים לתוך תבנית של מיקוח קולקטיבי, היה ברור כי העובדים יקבלו ייצוג בפורומים 

המכריעים את המדיניות המקצועית. העובדה שרבים מעובדי תחום ההנדסה בעולם התפרנסו ממקומות 

 י ומנהדסים. עבודה מוסדיים וציבוריים גדולים הקלה על התגבשותו של ייצוג מקצועי של הנדסאי/טכנא

ארגוני התעשיינים התלוו אל האיגודים המקצועיים והמדינה, במסגרת משולש ברזל של ניהול יחסי 

עבודה, כלכלה ומדיניות הון אנושי. הצטרפותם של אלו באה לידי ביטוי לרוב בשלב מאוחר יותר של 

 התגבשות הרגולציה של המקצועות ההנדסה. 

והמכללות הטכנולוגית משתנה באופן ניכר על פי ההיסטוריה  Polytechnicsהמעמד של אוניברסיטאות, 

של ההשכלה הגבוהה בכל המדינה ואופיו של החינוך המקצועי. יתר על כן, ישנם מוסדות טכנולגיים אשר 

היו חלק מבניין אומה, אחרים הוקמו במתכונת של החינוך המקצועי וקבוצה אחרת אשר התפתחה עם 

. מידת הציבוריות של ההשכלה הגבוהה 10 -ברבע האחרון של המאה ההתרחבות ההשכלה הגבוהה 
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והסמכותה על תכנון מול מנגנוני שוק, משפיע גם כן על המיצוב של מוסדות הכשרה בקביעת מדיניות 

. האוניברסיטאות, כמו המועצות המקצועיות, מהוות סמכות מקצועית לצרכיים /טכנאיםהנדסאים

יות לפיהן מעצבים את הקניית ההון האנושי והכישורים הנדרשים הפדגוגיים של התלמידים ולתחז

לעבודה. התשומה של המוסדות האקדמיים והמועצות המקצועיות וחלוקת הכוח בניהן משתנה בין מדינה 

למדינה. היתרון היחסי של האוניברסיטאות קשור במחקר ההנדסי ובתהלכי הפיתוח של השדה. 

בדרך כלל מחוות הדעת וההתבוננות של מועצות הנדסה לאומיות ההשתקפות של הצרכים בעבודה באים 

 אשר רווחות במספר מדינות. 

הפך במהלך השנים למשמעותי לאור תהליכי  אלה הדיון ביחס לאופי ההכשרה והידע הנרכש בהקשרים

הגלובליזציה ותנועת עובדים בין המדינות. לצד מגמות אלה ניכרים תהליכים חברתיים פנימיים 

 ים על יכולת המדינות לנהל מדיניות היצע של כוח אדם בתחומי ההנדסה. המשפיע

בעשורים האחרונים ניכר כי מתגברת הדאגה בקרב קובעי מדיניות ברחבי אירופה וארה"ב ביחס להעדפה 

הברורה של צעירים לכוון את לימודיהם לתארים אקדמאיים. במקביל חלה ירידה חדה בביקוש ובפנייה 

אקדמיים. כתוצאה מכך, השקיעו מדינות רבות, בייחוד -יים הנחשבים "נחותים" או סמיללימודים מקצוע

באיחוד האירופי, מאמצים רבים ביצירת פלטפורמות שיהפכו את המסלול המקצועי לאטרקטיבי יותר 

 לנרשמים פוטנציאלים.

 

 מבט על מדינות

ההתמודדות עם הקושי בהשוואה בין מדינות שונות יכולה להיעשות על ידי סקירה קצרה על מספר מדינות 

אשר פיתחו דגמים שונים של רגולציה והסדרה בתחום ההנדסה. המשותף לכל המדינות נוגע בעצם 

ההבנייה של מדיניות מתוך רגולציה ומעקב אחרי מקצוע ההנדסאות בהקשריו השונים. המדינות 

המפותחות בעולם נוכח הגלובליזציה, השינויים הטכנולוגיים וקביעת סטנדרטים בינלאומיים נוקטות 

אקטיבית הנעזרת ברגולציה על מנת להשפיע על שוק העבודה ושוב אינן מסתפקות ב"רגולציה -מדיניות פרו

יהול ההון פאסיבית" אשר מותירה מרחב לשוק ולשגרת העבודה של המבנים המסורתיים. זהו מעבר מנ

 האנושי בתחום ההנדסה דרך מנגנוני השוק למדיניות של רגולציה באמצעות סטנדרטים. 

', עמדו מדינות רבות בעולם במצב של התנוונות מדיניות 10 -במחצית השנייה של שנות ה

, אולם הרצון להתמזג בתהליכים 10 -, כפי שהתגבשה במחצית השנייה של המאה ה/טכנאיםההנדסאים

ים, מבפנים, וההכרח לחתום על אמנות והסכמים בינלאומיים מבחוץ, הולידו מדיניות עקיבה הגלובלי

 יותר.

 

 צרפת

הכניסה למוסדות ההכשרה בתחומי ההנדסה נעשית עם סיום הלימודים הכלליים בבתי הספר התיכוניים. 

אותם בכניסה " המזכה Baccalaureatבוגרי בתי הספר, העוברים את מבחני הבגרות, מקבלים תעודת "

מיידית ללימודים אקדמיים אך לא להכשרה בתחום ההנדסה. הלימודים לקראת תואר אקדמי בתחום 

שנים ומתקיימים מחוץ לאוניברסיטאות )למרות מספר מסלולים באוניברסיטאות עם  5ההנדסה נמשכים 

 ". Grandes Ecoles" -תכנית לימודים לתואר הנדסי( במסגרת ה

. 2134-משמשת כמועצת ההסמכה הצרפתית שנוסדה ב Commission des Titres d’Ingenieur -ה

במסגרת אחריותה, המועצה מאשרת את המוסדות המכשירים לתחומי ההנדסה, מעריכה את פעולתם 

אחראית על קידום  Commission des Titres d’Ingenieur -ומפקחת על תכניות הלימוד השונות. ה
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כנון ארוך טווח של התחום ודאגה להתפתחות המקצועית של העובדים ופיתוח תחום ההנדסה, ניתוח ות

 המקצועות השונים. 

חברים המייצגים  31 -מתפקד כגוף אוטונומי המורכב מ Commission des Titres d’Ingenieur -ה

באופן שווה את האוניברסיטאות, התעשייה והאיגודים המקצועיים. כל החברים נבחרים על ידי הארגונים 

 שנים. 4וסדות אותם הם מייצגים וממונים על ידי משרד החינוך לתקופה של והמ

מוסדות מוסמכים להכשרה בתחומי ההנדסה. בוגרי מוסדות אלה מוסמכים ומוכרים,  110 -כיום ישנם כ

מתוקף הסכמות בינלאומיות, לעבוד במספר מדינות בעולם דוגמאת גרמניה, שוויץ ובולגריה. כל הלימודים 

מדים במסגרת העקרונות של "הצהרת בולוניה" ומתוקף זאת רבים מהם מוכרים על ידי גופים לתואר עו

 אקדמיים במדינות האיחוד האירופי.

שנים. השנתיים הראשונות מוקדשות ללימודים כללים  5 -כ , כאמור,ההכשרה לתחומי ההנדסה נמשכת

 -. ההבאות שנים 3 -הבמשך  בתחומים המדעיים, בסיומם הסטודנט בוחר תחום התמחות אותו ילמד

Conservatoire National des Arts et Metiers  עורך גם הוא הכשרות בתחומי ההנדסה הנמשכות

תקופה ארוכה יותר מזו של המוסדות האחרים. בשנים האחרונות התפתחו מסלולים נוספים להכשרה 

בהן שנות  Nouvelles Foemation d’Ingenieursבתחומי ההנדסה בתמיכה של התעשייה כגון:

לצד  Life Long Learning -ה הלימודים מתחלפות בלימודים וניסיון בתעשייה. זהו אימוץ של עקרונות

 הכרה בהכשרות פנים מפעליות.

בתום לימודיהם, הבוגרים של המסגרות השונות נרשמים לארגונים המקצועיים הצמודים לכל מסגרת 

 -בודה והשכר של חבריהם. כל התארגנות היא חלק מתוך ההכשרתית המכוונים לפעול לשיפור תנאי הע

Conseil National des Ingenirurs et Scientifiques de France  שהיא המועצה הלאומית

להנדסה ומדע. המועצה, היא ארגון לא פוליטי הפועל מתוקף חוק. היא שואפת לייצג את כל העוסקים 

על עניין המייצג את בעלי המקצוע בתחומי ההנדסה בתחומי המדע וההנדסה בצרפת ומשמשת כגוף ב

 במוסדות הרשמיים ובמסגרת הסכמים אזוריים ובינלאומיים.

 

 בריטניה

הגוף המוסמך המפקח על מקצועות ההנדסה  Engineering Councilבבריטניה משמשת מועצת ההנדסה 

בכלל ולימודי המקצוע בפרט. זהו גוף המורכב מכמה מוסדות הקובעים סטנדרטים להערכה של תכניות 

ההכשרה וההתפתחות המקצועית ומפקחים על מוסדות העוסקים בתחום זה. שורשיה של המועצה מצויים 

מהלך השנים. במהלך המחצית הראשונה של אולם היא שינתה את פניה ב 10 -כבר בראשית המאה ה

מוסדות הכשרה מוכרים אשר פעלו ללא תיאום או עקרונות משותפים מנחים.  50 -המאה נוסדו קרוב ל

השאיפה להסדיר ולארגן את פעולתם של  כלל המוסדות המכשירים בתחום ההנדסה הביאה לגיבושה של 

 הנוכחית. במתכונתה Engineering Council -מועצה המהווה את ה

, במונחי ניהול ההון האנושי בשדה ההנדסה, בא לידי ביטוי Engineering Council -התפקיד של ה

ביצירה של סטנדרטים פנימיים למוסדות ההכשרה ועיצובם של קריטריונים לרישוי. כך, מעצבת המועצה 

ההנדסה בבריטניה  . מועצתSkillsאת שדה ההנדסה ומגדירה את הכישורים הנדרשים מההנדסאי במונחי 

אינה משמשת כגוף ממלכתי מובהק אולם היא אינה גילדה בהקשר המקצועי שלה. זהו ארגון ציבורי 

 המשתף ממשלה, מעסיקים וארגונים פרופסיונאליים עם גורמי ההכשרה השונים הפועלים בשדה.
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שונים. ה  Polytechnics-נעשים כיום במסגרת ה Engineering Technicianהלימודים לתואר 

במסגרת אחריות המועצה לקיים את המבחנים הממלכתיים ולאשר את הזכאות לתואר. המועצה אינה 

 מתערבת בתכני הלימוד ומבנה המסלולי ההכשרה לתואר.

 

 אירלנד

 -מעמדם ותפקידם של מוסדות ההכשרה וההסמכה של אירלנד דומה לזה של המוסדות  הבריטיים. ה

Accreditation Board of Engineering  משמש כגוף האחראי על הסמכת ורישוי הבוגרים של כל

התכניות בתחום ההנדסה באוניברסיטאות ובמוסדות הטכנולוגיים באירלנד. גוף זה נותן את ההסמכה 

מטעם המדינה בנפרד ובאופן בלתי תלוי להתהליכי ההכשרה של המוסדות המוכרים.  תהליך ההסמכה של 

 Accreditation Board of  -ות ההכשרה נעשה גם הוא על ידי המוסדות ההכשרה ושל תכני

Engineering הבקשות להכרה, מאושרות ומוסמכות על ידי ועדות מקצועיות בהם יושבים מעריכים .

נציגי אוניברסיטאות ומוסדות טכנולוגיים, סוכנויות המדינה ונציגי התעשייה הפועלים יחדיו במסגרת ועד 

 מנהל.

נעשה במסגרת דו שלבית. בשלב הראשון, כל מי  Engineering Technician -תואר התהליך האישור ל

 Engineeringשסיים את תכנית הלימודים במוסד מוכר ועמד בסטנדרטים שנקבעו, מחזיק בתואר של 

Technician תואר זה המעיד על כך שהבוגר סיים את כל מחוייבותיו למוסד הלימודים ורכש ידע, הכרה .

 נויות והיכולות הנדרשות בתחום ההנדסי.של המיומ

 Accreditation -נמצא באחריות ה Initial Professional Development (IPD)השלב השני, המכונה 

Board of Engineering במסגרתו נבדקת מידת התאמתו של איש המקצוע לעבודה בתעשיה על פי .

של יכולות ליישום הידע התיאורטי שנלמד  התמחותו בענפים השונים. לשם כך, נערכים תהליכי פיתוח

על פני שלוש שנים והוא כולל בתוכו הכשרה,  שבמסגרת תהליכי ההכשרה יישומיים למקצוע. שלב זה נפר

 Engineering Technician -צבירת ניסיון והשתתפות בקורסים להתמחות בתחום העיסוק. לאחר שה

(, יהיה זכאי לקבל רישוי IPDוהן במהלך השלב השני )רכש ניסיון ויכולות מוכחות, הן במהלך לימודיו 

 לעבודה בתחום.

 

 ארה"ב

האחראי על ניהול והסדרת תחום ההנדסה בדומה   State-בארה"ב לא ניתן למצוא גוף ממשלתי ברמת ה

למדיניות שהוצגו עד כה. אף על פי כן, רוב ועיקר הפעילויות הנערכות כיום בתחום ההנדסה נערכים 

(. ארגון זה מונה AAES) American Association of Engineering Societies-ה עם הבשיתוף פעול

חברים והוא פועל כגוף המקדם את האינטרסים של העוסקים במקצועות ההנדסה השונים  200,000 -כ

ופיתוח הידע בתחום. במסגרת פעולותו הארגון מקיים פורומים בהם יושבים נציגי תעשייה וממשלה 

וגיות הנוגעות להתפתחות תחום ההנדסה, דרכי פיתוח הידע המקצועי ושאלות ביחס למבנה העוסקים בס

 המקצועות וחלוקת העבודה ביניהן.

( הוא הגוף הפדראלי ABET) Accreditation Board for Engineering and Technology -ה

דרטים מקצועיים האחראי על תהליכי ההסמכה של העובדים במקצועות ההנדסה. בסמכותו לקבוע סטנ

( מורכבות מלימודי אלגברה ABET) -להכרה בלימודים בתחום. כך למשל, רוב התכניות המוכרות על ידי ה
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, כגוף הפדראלי האחראי להסדרת ABET -וטריגונומטריה ותחום אחד או שניים מהמדע הבסיסי. ה

 תהליכי החינוך וההכשרה גוזר את פעולותיו מתוך העקרונות הבאים :

 שבוגרי התכניות מוכנים לעבודה בשוק העבודה. להבטיח 

 .לאפשר מסלולים לכניסה והתפתחות מקצועית בתחומי ההנדסה 

 .לעודד את שיפור התכניות החינוך וההכשרה בתחומי ההנדסה 

 .לפתח גישות ומסלולים חדשים להכשרה ולהביאם לידיעת הציבור 

 

יימים במסגרת מוסדות פרטיים וציבוריים בארה"ב, ישנם מגוון רחב של מסלולי חינוך והכשרה המתק

המאפשר מגוון רחב של התמחויות בתחומים ובאופנים שונים. המסלולים נבדלים בהקשר שלהם לשוק 

העבודה, לתחומי ההתמחות שהם מציעים, למבנה תכניות הלימוד וצורות הלימוד. כל התכניות המוכרות 

יומנויות המתמטיות, המדעיות והטכניות הדרושות מכירות בבוגרים כמי שמחזיקים במ ABET -על ידי ה

 בכניסה לשוק העבודה. 

 מוסדות ההכשרה והלימוד:

מאופיינים כמוסדות חינוך והכשרה המציעים ללומדים מסלולים המשלבים  Technical Institute -ה

 Technical -היבטים יישומיים ופרקטיים ופחות התמקדות בהיבטים התיאורטיים. חלק ניכר מן ה

Institute מציעים תכניות שאורכן כשנתיים לקבלת תואר השווה בערכו לזה הניתן במסגרת ה- 

Community College  או המערכת האוניברסיטאות של המדינה. ישנםTechnical Institute 

המנוהלים על ידי גופים פרטיים המציעים תכניות מגווונות בתחום המשתנים על פי תחומי ההתמחות 

 שמוענקת.  והתעודה

אך  Technical Institute -מציעים תכניות לימודים הדומות לאלה של ה Community Colleges -ה

הם נוטים לרוב לשים דגש רב יותר על חומרים תיאורטיים והאומנויות הכלליות. לאחר תום תכנית 

ועומדת  Engineering Technicianהלימודים, שאורכה כשנתיים, הבוגרים מחזיקים בתואר של 

 שנים. 4 -לרשותם האפשרות להמשיך ללמודים גבוהים יותר שאורכם מסתכם ב

 Engineering -, הניתן במסגרת התכניות קצרות הטווח, שונה במהותו מתואר בAssociate degree -ה

Technology ,זאת מאחר ומי שסיים תכניות לימוד שערכו כשנתיים עשוי להיתקל, פעמים רבות ,

ולאורך הקריירה המקצועית שלו.  Engineering Technician -ה לשוק העבודה כבחסמים בכניס

התכניות קצרות הטווח נוטות הלתמקד בהיבטים אקדמיים ופחות בהקשרים הנדסיים יישומיים 

. בנוסף על כן, חלק Engineering Technicianבהשוואה לתכניות ארוכות הטווח המעניקות תואר של 

 גרתן אינם מוכרים במסגרת תכניות ההמשך. מהקורסים הניתנים במס

אבל הקורסים הניתנים  Engineering Technician -אינם נותנים הכשרה לתואר Colleges -רוב ה

מעניקים  Colleges -במדעים, הנדסה ומתמטיקה יכולים לסייע בכניסה לעבודה בתחום. בחלק ניכר מן ה

אבל הבוגרים שלהם נכנסים  Engineering Technology -)תואר אקדמי( ב Bachelorתואר של 

 .Techniciansולא  Applied Engineersאו  Technologists -לעבודה כ

הכשרות טכניות נוספות נעשות במסגרת הצבא. הרבה מהתכניות להכשרה טכנית בצבא מבוקשות בשוק 

הן מצומצמות וממוקדות  האזרחי. יחד עם זאת, המיומנויות הנדרשות בתכניות ההכשרה הצבאיות 

 ומקשות על העובד ביציאה לתעשייה האזרחית הדורשת מיומנות וידע רחב יותר.
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 גרמניה

משמשת כמועצה מקצועית מהווה את מערכת ההסמכה והאקרדיטציה  Akkreditierungsrat -ה

 1אנשי מקצוע מהתחום כולל נציגי הארגון המקצועי,  4מדענים,  4חברים:  24בגרמניה. במועצה יושבים 

. מועצה זו משמשת כארגון גג ממשלתי Landerנציגים של  1סטודנטים,  1רקטורים של אוניברסיטאות, 

 פויות וניהול תהליכי האקרדיטציה. האחראי על יצירת שות

מערכת ההכשרה, הרישוי וההסמכה בגרמניה מעוצבת ומנוהלת במסגרת היחסים בין הרמה הפדראלית 

 -. האחריות על ההכשרה בתחומי הנדסה נמצאת בגרמניה בידי הLander -ובין הרמה האיזורית ה

Landerברמה הלאומית ה .-Federal Framework Act for Higher Education (HGR הדומה( )

במעמדו למועצה להשכלה גבוהה (משמש כגוף המרכזי האחראי על ניהול והסדרת הכללים האקדמיים 

 והמסגרת הפדגוגית של תכניות הלימוד. 

האקרדיטנציה למקצועות ההנדסה בפועל נעשית על ידי גופים עצמאיים הנותנים את ההסמכה תחת 

. במסגרת עבודתן, מחוייבות הסוכנויות להעביר למועצה נתונים, Akkreditierungsrat -אישורה של ה

מידע, תמונת מצב, פירוט על תהליכים המתקיימים לקראת הסמכה, נתונים לגבי דרכי הניהול, איכות 

צוותי ההוראה והכלים המתודולוגיים בעזרתם הם מבנים את פעולתם בשדה. כל הסוכנויות פועלות 

משמשת כגוף המתאם והמפקח על  Akkreditierungsrat -צועי בתחום. הכגופים עצמאיים עם ידע מק

העבודה הנעשית על ידי הסוכנויות העצמאיות. וכגורם האחראי על איכות ההכשרות ובניית קריטריונים 

 להערכתם. במסגרת עבודתה אמונה המועצה על:

 לאמנות וההסכמים  עמידה בסטנדרטים בינלאומיים והתאמה של תכניות הלימודים בתחום ההנדסה

 עליהם חתומה ממשלת גרמניה.

 .הסדרה וניהול של תהליכי ההכשרה 

 .הערכה של  התפתחויות עתידיות בקרב מקצועות וענפים חדשים 

 .מידע על צוותי ההוראה איכותם וניהול היצע כוח האדם 

א ושה Fachhochschule -בגרמניה ישנן שתי דרכים לקבלת תואר בהנדסה, דרך האוניברסיטה או ה

 20 -מוסד השכלה גבוהה המכוון יותר לתחומים היישומיים. תקופת הלימודים באוניברסיטאות נמשכת כ

סמסטרים מוקדשים ללימודים מדעיים המסתיימים במבחן ביניים המאפשר להמשיך  4סמסטרים מתוכם 

סות הסמסטרים הבאים. הסמסטרים האחרונים מוקדשים לפרויקט הסיום. אין תקופת התנ 1 -ב

 שבועות לפני הכניסה לאוניברסיטה.  1-2בתעשייה מלבד 

מתוכם מתמקדים בלימודים מדעיים  4סמסטרים,  2 -נמשכת כ Fachhochschule -תקופת הלימודים ב

כליים ולימודים טכניים כולל סמסטר אחד של התנסות בתעשייה. בסיומם נדרשים הסטודנטים לעמוד 

הסמסטרים הבאים. במסגרת הסמסטרים הבאים ישנה עוד  4 -למבחן מי שעבר אותו יכול להמשיך ל

 עבודה על פרויקט סיום. חודשים 3-תקופה של התנסות בתעשייה ו

 

 שותפויות והסכמים -מבט בינלאומי 

במהלך השנים האחרונות חלו התפתחויות משמעותיות בתחום ההנדסה בהקשר שתוף פעולה בינלאומי 

והסדרת היחסים בין חלק גדול של המדינות המפותחות. התפתחויות אלו הושפעו מתהליכי הגלובליזציה 

ואנשי מקצוע בין המדינות במסגרת חיפוש אחר משרות פנויות או כחלק  המאופיינים בתנועה של עובדים
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מתהליכי רכישת ההכשרה וההתפתחות המקצועית. כמו כן ניכרת עלייה במספר החברות הבינלאומיות 

מעסיקות העובדים במדינות שונות. לאור תהליכים גוברים אלה נדרשו המדינות המפותחות להסדיר את 

בדים בתחומן ולהבנות מנגנונים המסייעים בניהול מדיניות היצע וביקוש בשוק התנועה החופשית של עו

גמיש ומשתנה. הסכמים אלה יצרו סטנדרטים ומנגנונים לאפיון ההיבטים המקצועיים תוך יצירה של 

 הגדרות ואבחנות ברורות בין שלבי ההתמחות והתעסוקה של העובדים בתחום.

נוני ההסדרה, יצירתם של קריטריונים מקצועיים והגדרות מגמות חדשות הדוחפות לבנייתם של מנג

בינלאומיות משותפות, מעידות על העלייה במעמדם החברתי של העובדים המקצועיים בתחום ההנדסה. 

הסדרת תנאי קבלתם של העובדים ויצירתם של כלים מקצועיים להערכה ומדידה של התארים וההכשרות 

ה למשקלם ולתרומתם של עובדים אלה כאנשי מקצוע למשק. בד השונות נובעת מהמודעות ההולכת וגדל

בבד, מקדמים הקריטריונים תהליכי פיתוח וניצול של ההון האנושי הזמין ופותחות הזדמנויות לתעסוקה 

 והתפתחות המקצועית של העובדים בתחום. 

 

 :הסכמים ואמנות בינלאומיות

ולוניה המביעה מחוייבות ליצירתם של תהליכי נציגי מדינות אירופה על הצהרת ב 11חתמו  2111בשנת 

שינוי במבנה מערכות ההשכלה הגבוהה על מנת ליצור בסיס משותף ותואם. ההצהרה, העוסקת במדיניות 

האסטרטגית של מדינות האיחוד האירופי בתחום פיתוח ההון האנושי, קבעה כי המטרה המרכזית 

התחרותי ביותר בעולם המתבסס על כלכלה דינמית של  העומדת בפני האיחוד היא ".... להפוך להיות הגוף

 ". 1020חברת המידע, תוך הבטחת צמיחה כלכלית ולכידות חברתית וזאת עד לשנת 

הצהרת בולוניה מהווה בסיס לרפורמה במבנה מערכות החינוך הגבוה באירופה. כל מדינה שחתומה על 

לערוך שינויים במבנה מערכת החינוך הגבוה או במערכות מקבילות על מנת לעמוד  ההצהרה מחוייבת

ברמה האירופית שנקבעה. תהליך בולוניה אינו מכוון ליצור סטנדרטיזה והמאחדת בין כל מערכות החינוך 

 הגבוה באירופה אלא שואפת לשמר את ההטרוגניות והאוטונומיה של הדגמים השונים.

"תשובות משותפות לבעיות משותפות באירופה". הנחת היסוד היא כי על אף מטרת ההצרה לספק 

ההבדלים והשונים, מערכות החינוך הגבוה באירופה מתמודדות מול אתגרים פנימיים וחיצוניים דומים. 

אתגרים אלו הם תוצר עלייה בשונות של החינוך הגבוה, קושי ביחס למסוגלות העבודה של הבוגרים, 

לאומיות. ההכרזה מכירה -יות בתחומים חדשים, התרחבות ההכשרות הפרטיות והעלהמחסור במיומנו

 בשינוי תוך תיאום, בשמירה על התחרותיות בין המערכות והפעולה המשותפת.

המטרה: ליצור מרחב אירופי למערכות חינוך גבוה על מנת להגביר את המסוגלות התעסוקתית 

 יות הבינלאומית של מוסדות החינוך הגבוהה באירופה. והמוביליות של האזרחים ולהגדיל את התחרות

 יעדים: 

אימוצה של מסגרת משותפת הניתנת להתאמה ויישום במדינות השונות. יצירה של רמות הכשרה  .2

 שנים ורלוונטיות לשוק העבודה. 3נמוכות יותר בכל המדינות האורכות לא יותר מ 

 European Creditודים לאורך החיים.יצירה של מערכות הסמכה תואמות המכסות גם את הלימ .1

Transfer System (ECTS האוניברסיטאות המוכרות יכולות להחליט האם לקבל את .)

ההסמכות הניתנות מאוניברסיטאות אחרות או לא. יש לציין כי המסגרת שנוסדה אינה מערערת על 

 האוטונומיה של האוניברסיטאות בשמירה על איכות התארים וההכרה בהם.

ת המימדים האיכותיים בעזרת קריטריונים ומתודות תואמים. הסרת החסמים למוביליות הבטח .3

 חופשית של סטודנטים ומורים הנובעים מהשונות במבנה המערכות והתארים במדינות השונות.
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העיסוק במסגרת העקרונית של תהליכי פיתוח ההון האנושי ברמה האקדמית נוגעת בשאלות המרכזיות 

יום מערכות החינוך וההכשרה במדינות המתפתחות. איכות התעודות, מידת הרלוונטיות עימן מתמודדות כ

של הבוגרים לשוק העבודה, מתן כלים לחיזוק המסוגלות התעסוקתית והשלבות בענפי המשק המתפתחים, 

 אלה שאלות הנוגעות הן בהקשרי השוק הפנימי והן בהקשר התהליכים האזוריים והגלובליים. 

"זירה אירופית של חינוך גבוה", מעורפלת במתכוון , עם זאת, ניתן להבין מתוך הדברים  משמעות המושג

את החשיבות שניתנת למוביליות, שקיפות, ויכולות ההתאמה וההשוואה בין התארים ואיכותם בין 

המדינות השונות על מנת לאפשר יצירת תשתית משותפת להערכת כישורים ולפתוח מעבר גמיש של 

צהרה הודגשה הגישה לפיה צמיחה כלכלית בת קיימא תלויה בהשקעה גדולה בחדשנות, מחקר עובדים. בה

הרחב. על מנת לשמור על כלכלה צומחת, לפי גישה זו, יש צורך  בןופיתוח המרמזים לתחומי ההנדסה במו

לפתח כוח עבודה משכיל ובעל יכולות טכנולוגיות גבוהות המותאם לצרכים של התעשייה והמשק. לצד 

זאת, על מנת להביא את החשיבה החדשנית הנתמכת במחקר ופיתוח לכדי יישום נדרשים עובדים 

 .מקצועיים ברמה גבוהה ברמת הביניים, קרי הנדסאים בשדה הטכני

 

 אמנות בינלאומיות:

כיום ישנן מספר אמנות בינלאומיות המכוונות לסייע להנדסאים/טכנאים במעבר בין משרות, תחומים 

עולם גלובלי. העניין הרב באמנות אינו נוגע רק להסדרים בין המדינות המאפשרים תנועה והתמקצעות ב

והעסקה של עובדים מקצועיים, אלא כרוך בניסיון להגיע להכרה ולהגדרה כוללת של התואר ככלי לקביעת 

 סטנדרטים ופלטפורמה משותפת. במהלך השנים נוצרו מספר דגמים של שותפויות בין מדינות המניבים

 Dublin-וה Sydney Accord ,Washington Accord  -הגדרות עשירות. הבולטים בתוכם הם ה

Accord הסכמות אלה יצרו הגדרות כלליות המקפלות בתוכן מסגרת קונספטואלית ומנגנונים לדרוג .

 והערכה של סוגי אנשי המקצוע העובדים בתחום ההנדסה. 

אומיים מתמזגים לכדי רשת של הסכמות והבנות כלל שיתופי הפעולה, האמנות וההסכמים הבינל

המקטינות את אי הבהירות הקיימת בתחום ויוצרות תשתית משותפת של הגדרת המקצועות. הבנות אלו 

נוגעות בעיקרן ביחסים שבין המדינות המסייעות לפתרון הקושי בהערכת איכות הידע והמיומנויות 

תנים להערכה ומדידה. יחד עם זאת האמנות אינן המקצועיות לצד גיבושם של סטנדרטים אחידים הני

נותנות מענה לסוגיות העוסקות בחלוקת המקצועות בתחום ההנדסה ואינן מסדירות את מעמד מקצוע 

כתוצאה מכך, הסכמים ואמנות אלו, עוסקים בעיקרם  ההנדסאי/טכנאי בהקשר שוק העבודה הפנימי.

אינם נוגעים בשאלות כגון ייחוד פעולות או מיצוב מול מהנדסים  הוהאקרדיטציסביב הקשרי ההכשרה 

 הנוגעים להסדרים החוקיים הפנימיים של כל מדינה. 

הסדרים הנובעים מן האמנות שואפים להקל על תהליכי השתלבותם וכניסתם של עובדים לשוק העבודה 

ו כלי בידי המדינות לניהול במדינות השותפות מבלי לעבור תהליכי הכשרה ורישוי מחודשים. בנוסף זה

 מדיניות היצע של עובדים מקצועיים בתחום ההנדסה בעיקר בענפים שהם ישנה דרישה לכוח אדם מיומן. 
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 עיקרי האמנות מובאים בטבלה הבאה:

 Washington האמנה

Accord 

Dublin Accord Sydney Accord 

 Engineering מהנדסים התואר

Technologist 

Engineering 

Technician 

המדינות 

 החתומות

 אוסטרליה

 קנדה

 קונג-קונג

 אירלנד

 זילנד-ניו

 אפריקה-דרום

 בריטניה

 ארה"ב

 אוסטרליה

 קנדה

 קונג-הונג

 אירלנד

 זילנד-ניו

 אפריקה-דרום

 בריטניה

 קנדה

 אירלנד

 אפריקה-דרום

 בריטניה

 

The Washington Accord: 

והיה להסכם הראשון שנחתם בין מדינות המערב בתחום ההנדסה. ההסכם מכיל בתוכו  2121נחתם בשנת 

מנגנונים להכרה הדדית בתהליכי הרישוי וההסמכה של עובדים מקצועיים בתחום. ההסכם מכוון בעיקרו 

ת " המחזיקים בתואר אוניברסיטאי או של מוסדוProfessional Engineerלמהנדסים, המכונים "

 אקדמיים מוכרים.

כל מדינה החתומה על ההסכם זו מביעה במסגרתו אמון בתהליכי ההכשרה וההסמכה הנערכים במדינות 

 -השותפות ומכירה בתואר המקצועי הניתן בכניסה לעבודה. מטרת ההסכם לאפשר מעבר גמיש ונוח של ה

"Professional Engineer .בין המדינות החתומות והעסקתם על ידי חברות שונות " 

ברוח ההסכם ישנה הכרה בצורך ביצירת התאמות ניכרות של תכניות ההכשרה על מנת לבנות תשתית 

משותפת להערכה של איכות ההכשרה, היכולות המקצועיות והמיומנויות אותן מחזיקים הבוגרים. 

קיימות במדינות האם, מוכרים על ידי הגופים הרשמיים של התארים של בוגרי התכניות המקצועיות, המת

 המדינות החברות והמחזיקים בהם נחשבים כמי שעמדו בדרישות המקצועיות להסמכה בכניסה לעבודה. 

למרות ההסכמה הכוללת הראשונית שנחתמה במסגרת הסכם זה, לא נכללו בו תכניות ההכשרה של 

קע מספרם ההולך וגדל, החליטו המדינות החתומות על הסכם עקב כך, ובעיקר על ר ההנדסאים/טכנאים.

נערכו מספר  2112 – 2117זה להרחיבו גם לתחום ההנדסאים/טכנאים ברמות השונות. במהלך השנים 

אשר  Dublin Accord –וה Sydney Accord -דיונים ופגישות בין המדינות החברות שבסופן נחתמו ה

 ים בתחום ההנדסה אשר אינם אקדמיים.היו מכוונים בעיקרם להסדיר את התאר

The Sydney Accord: 

קונג וארה"ב הכולל -זילנד, הונג-בין קנדה, בריטניה, אירלנד, דרום אפריקה, ניו 1002הסכם שנחתם בשנת 

בתוכו גם את הגופים האמונים על תהליכי האקרדיטציה ותהליכי ההכשרה האקדמיים של 

 Engineeringזהו ההסכם הראשון בו נעשה שימוש במושג "הנדסאים/טכנאים בדרגים הגבוהים. 

Technologist כמסגרת מושגית אחידה המגדירה את דמותם המקצועית של העובדים המקצועיים "

 הנמצאים בתווך בין המהנדס האקדמי לבין העובד "על רצפת הייצור". 

 ו את התארים הבאים:" כולל בתוכEngineering Technologist" -על פי ההסכם שנחתם, תואר ה
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 Engineering Technologist   -  Australia 

 Certified Engineering or Applied Science Technologist   -  Canada 

 Associate Member of the Hong Kong Institution of Engineers   -  Hong Kong 

China 

 Association Engineer   -  Ireland 

 Engineering Technologist   -   New Zealand 

 Professional Technologist (Engineering)   -   South Africa 

 Incorporate Engineer   -   Unites Kingdom 

 

מסגרת מושגית זו יצרה מספר הסכמות הנסמכות על הקשרי ההכשרה וההסמכה אך אינן נוגעים לחלוקת 

" Engineering Technologistליצוק מהות בתואר " האחריות ורישוי הפעולות בתוך התחום. על מנת

נדרשו המדינות החברות להבנות מספר מנגנונים מסדירים ויוצרים תשתית משותפת של הבנות. במסגרת 

 ההסכם הוחלט כי:

  הכרה בתכניות ההכשרה הנערכות במדינות החתומות כתכניות שוות ערך לאלה המתקיימות במדינה

 ההכשרה וההסמכה האקדמיות יעמדו בסטנדרטים שנקבעו. המארחת. זאת לאחר שמערכות

  תהליכי ההכרה וההסמכה מחויבים להיות מוערכים על ידי הגופים הרשמיים של המדינה ויבחנו לאור

, כללי העבודה האקרדיטציההקריטריונים הבאים: קשר רציף ושיתוף והחלפה של מידע לגבי תהליכי 

 ותהליכי ההכשרה. 

 דמיות יחשבו כמי שעמדו בדרישות המקצועיות ומוסמכים לעבוד בוגרי התכניות האק

 כהנדסאים/טכנאים במדינות המארחות. 

 

הנחת המוצא של החתומים על הסכם זה היא ההבנה כי לא ניתן לתרגם באופן מלא את כלל ההיבטים 

צה של " במעבר בין מדינה למדינה. על כן נדרשת אימוEngineering Technologist" -שנושא תואר ה

מסגרת קונספטואלית משותפת היוצרת תהליכי הערכה ומדידה של איכות התואר האקדמי ובנייה של 

קריטריונים להשוואה. תהליכי ההכשרה וההסכמה האקדמיים הפכו, בהקשר זה, לכלי העיקרי בעזרתו 

 ניתן להבנות תהליכים אלה. לשם כן מחויבת כל מדינה:

 הגשתה של סקירה מקיפה, אחת לתקופה, הכוללת דיווח על כלל  ליצור מערכת אקרדיטציה האמונה על

 הפעילויות בתחום והשינויים שהתרחשו.

  כל מדינה חברה תמנה שני נציגים, אחד בעל רקע אקדמי והשני בעל ניסיון עבודה מוכח בתעשייה, אשר

צועיות יחקרו ולימדו את מערכות האקרדיטציה הקיימות ביתר מדינות לשימושן של המערכות המק

 במדינת האם.

 

של מערכות האקרדיטציה האקדמיים מכוונים לסייע בתרגום השונות  וההבניהתהליכי המחקר, הלמידה 

בזמן המעבר ממדינה למדינה. בשל  Engineering Technologist -וההקשרים הסובייקטים של תואר ה

פועל של ההסכם והבניית האמון חשיבות שיתוף הידע והמידע, יצירתם של מנגנונים אלה מסייע בהוצאה ל

 בין המערכות המקצועיות במדינות השונות. 
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The Dublin Accord: 

ומטרתו, להניח תשתית למיסוד תהליכי ההכשרה והחינוך בתחום ההכשרה  1001ההסכם נחתם בשנת 

 Engineeringלהנדסאים/טכנאים ברמות הנמוכות יותר. במסגרת הסכם זה הוטבע המושג "

Technician הכולל בתוכו את כל העובדים המקצועיים המחזיקים בתוארים והסמכות ממוסדות "

 הכשרה אשר מרבית עבודתם נעשית "על רצפת הייצור". תואר זה כולל בתוכו את התארים:

 Certified Engineering Technician  -  Canada 

 Engineering Technician  -  Republic of Ireland 

 Professional Engineering Technician   -  Republic of South Africa 

 Engineering Technician  -  United Kingdom 

המדינות החתומות על ההסכם מחוייבות לספק את מירב המידע בדבר תהליכי ההכשרה, מדיניות 

 Sydney Accord -. המטרה, כפי שנעשה בEngineering Technician -ההסמכה והרישוי עבור ה

ור תשתית משותפת אשר מעריכה ומודדת תהליכים אלו ויוצרת פלטפורמה משותפת להשוואה ליצ

 המאפשרת הכרה ומעבר של עובדים מהתחום בין מדינה למדינה. 

לצד שלושת הסכמים אלה ישנה הסכמים השואפים להבנות בסיס משותף להערכת הידע המקצועי 

מים אלה אינם עוסקים בהיבטים של תהליכי והניסיון שצוברים אנשי מקצוע בתחום ההנדסה. הסכ

ההכשרה וההסמכה של אנשי המקצוע אלא בניסיון להעריך את איכות הידע ההון המקצועי שהם 

מחזיקים. כמובן שניסיון זה טומן בתוכו מורכבות גדולה בשל המשתנים וההקשרים המקומיים 

נולוגיות, נוכחותם של ענפי המשק המשפיעים על הרכב הידע ואיכותו. רמות ההתפתחות הכלכלית והטכ

עיקריים ומבנה שוק העבודה יוצרים תמהיל ייחודי בכל מדינה. מטרת ההסכמים ליצור כלים טוביים 

להערכה ומדידה של איכות הידע והיכולות המקצועיות על מנת לצמצם עד כמה שניתן את תהליכי 

 הקליטה של עובדים במדינות המארחות.

 APEC Engineer-סגרת ההבנות המשותפות בין המדינות היה הההסכם הראשון שנחתם במ

agreement  כל מדינה התחומה על הסכם זה רשאית להגיש אנשי מקצוע 2111אשר נחתם בשנת .

העומדים בסטנדרטים הבינלאומיים שנקבעו לאישור ולהכרה מקצועית. הגופים האמונים על הפעלת 

 -דסה, אשר בחלקם יושבים נציגי מהממשל. ההסכם זה הם הארגונים המקצועיים בתחום ההנ

Engineering Mobility Agreement   ומופעל באופן זהה לזה של ה 1002נחתם בשנת- APEC  וכל

 מדינה רשאית להכנס אילו.

ומכוון להגיע  1003נחתם בשנת  Engineering Technologist Mobility Forum agreement -ה

 -הסכם זה נוצר כמסגרת לדיון בהמשך להבנות שהוסכם עליהן בהבנות בתחום ההנדסאים/טכנאים. 

Sydney Accord  והפך לכלי ליישמו. כמסגרת קונספטואלית, ההסכם מגדיר עקרונות שנועדו להניע

תהליכים המכוונים להקל על המעבר של עובדים מקצועיים והשתלבותם בעבודה במדינות המארחות. 

מאפשרים התאמה של היכולות והניסיון הנצבר של אנשי המקצוע העקרונות שנקבעו יוצרים תהליכים ה

. ההסכם, בהקשר זה, מכוון לסייע Engineering Technologists -הנכנסים תחת הקטגוריה של ה

 ביישום הכלי והמנגנונים שהוקמו באופן הבא:
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 ליות לפתח, לעקוב ולקדם את הסטנדרטים המקובלים על כל הצדדים וקריטריונים המקדמים מובי

 בעלי ניסיון מוכח. Engineering Technologistsשל 

  לשאוף לפתח הבנה ומודעות רחבה יותר לחסמים הקיימים במעבר בין מדינות ולסייע לממשלות

 ולגופים המקצועיים להבנות מדיניות אפקטיבית ולא מפלה.

 ץ וליישם לעודד את הממשלות והגופים המקצועיים האחראים על תהליכי ההסמכה והרישוי לאמ

 תהליכי מעבר הדדיים של הון אנושי בתחום ההנדסה.

  לקדם העברת ידע ולמידה הדדית בין המדינות החברות דרך: התקשרויות של העברת ידע, תהליכי

הערכה ולמידה משותפים, בנייה של קריטריונים וסטנדרטים אחידים כמו גם עריכת מחקרים 

 וסקירות משוות.

  תהליכי המחקר והלמידה של כלי הערכה והמדידה של התחום.לזהות ולקדם את יישום 

 

 ומנגנונים במסגרת האיחוד האירופיהסכמים 

( הוא הגוף המייצג European Federation of National Engineering Association)   FEANIה

היום ממדינות אירופה ונחשב כגוף המוביל ומעצב את סדר  30 -כיום את העובדים בתחום ההנדסה ב

המקצועי. שורשיו טמונים כבר בשנים הראשונות לאחר מלחמת העולם השנייה כאשר מספר ארגונים 

מקצועיים מתחום ההנדסה התאחדו תחת השאיפה ל"קדם את מקצועות ההנדסה בחברה מודרנית". בין 

כל ההבנות שהתקבלו התגבשה ההחלטה לחזק את תחום ההנדסה במסגרת ארגון בינלאומי הפועל 

 רופה.באי

בלוקסמבורג על ידי נציגים מאוסטריה, בלגיה, שוויץ, גרמניה,  2152הוקם באופן רשמי ב  FEANI -ה 

 מדינות חברות.  30 -צרפת, איטליה ולוקסמבורג. מאוחר יותר הצטרפו מדינות נוספות וכיום הוא מונה כ

מקצועות ההנדסה, היא  סברו כי הטכנולוגיה, המהווה תחום עבודה משותף עבור כל FEANI -מייסדי ה

הכלי המרכזי באמצעותו ניתן לקיים שיתופי פעולה והמקדמים את פיתוח של חברה אירופית משגשגת. 

והמועצה המשותפת לכלל המדינות החברות, מוסדו כלים המכוונים לסייע למי  FEANI -בסיוע ה

ונים ברחבי אירופה. שמעוניין להיות מוכר להתפתח וללמוד כאיש מקצוע בתחום במוסדות הכשרה ש

במסגרת הארגון הוקמה רשות בוחנת האחראית על חקירה והערכה של המערכות השונות לשם הכרה. 

( יצרה שני מנגנונים עיקריים העומדים לרשותה, היוצרים שפה אחידה EMC -הרשות בוחנת זו )ה

  ומנגנונים למדידה והערכה של איכות תכניות ההכשרה וההסמכה במדינות השונות.

יחדה זו מסייעת רבות בעריכת השוואות בין המדינות המערכות החינוך  –יחידה העוסקת בהסמכות  .2

 וההסמכה השונות.

דרישות אלה מסייעות בניתוח והבנה של ההיבטים המייחדים את רמות ההכשרה  –דרישות הסף  .1

 וההסמכה השונים )מהנדסה, הנדסאי/טכנאי וטכנאי(

 

סוג ההסמכה נעשית על ידי ניתוח ההיבטים המקצועיים תהליכים אלה איכות התואר המקצועי והערכת 

 נעשים תעוגן על ידי:

הבטחה שהמיומנויות והיכולות המקצועיות של העוסקים בתחום מתוך המדינות החברות יהיו מוכרים  .2

 על ידי יתר המדינות בעולם כולו.

 בתחום. הכרזה רשמית בדבר מעמדו, תפקידו ותחומי אחריותו של איש המקצוע .1
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הגנה וקידום האינטרסים המקצועיים של אנשי ההנדסה על מנת להקל ולהבטיח מעבר גמיש ונוח של  .3

 עובדים בין המדינות.

 

מוסדות ההכשרה והחינוך במדינות החברות מחויבים לעמוד בתנאי הסף שנקבעו על מנת להבטיח 

הנדרשות מהם. כל מדינה החברה  שבוגריהם יעמדו בסטנדרטים המקצועיים שנקבעו ויחזיקו במיומנויות

בארגון ומוסדות ההכשרה הפועלים באישורה ירשמו באינדקס של הארגון. על מנת להיכלל האינדקס על 

המדינה להירשם כחברה בארגון להוכיח כי מוסדות החינוך וההכשרה שלה עומדים בתנאי הסף שנקבעו 

 והם:

( EMC -תכנית הלימודים המאושרת על ידי מערכת ההסמכה הלאומית תבחן על ידי הרשות הבוחנת )ה .2

 אשר תבדוק האם תהליכי ההכשרה וההסמכה עומדים בקריטריונים שנקבעו.

עליו להיות מוכר כמי שרשאי לקיים תכניות לימודים,  FEANI -על מנת שמוסד יכלל באינדקס של ה .1

צועי הנדרש, תנאי הלימוד הנאותים ויש באפשרותו ללמד תוכניות לימוד יש ברשותו את הצוות המק

 מאותם תחומים.

אם המוסד אינו רשום באינדקס, נדרשת הצהרה של מערכת ההכשרה והלימודים הלאומית על כך שרוב  .3

 מדים בסטנדרטים וברמה הלאומית שנקבעה.והנושאים הנכללים בתכניות הלימודים ע

 

 :ארגונים בינלאומיים

בשמת  UNESCO( הוקם על ידי WFEO)  World Federation of Engineering Organizations -ה

. מטרת הארגון לקדם את תחום ההנדסה בהיבטים הבינלאומיים דרך חיזוק הההכרה בחשיבות 2112

התחום, פיתוח וחיזוק מערכות החינוך וההכשרה ויצירת מנגנונים למדידה והערכה. עיקר פעולותיו 

ות בפיתוח וקידום תחומי ההנדסה במדינות מפותחות ובהעברת טכנולוגיות מפותחות ממדינה מתמקד

 למדינה. 

השיח בדבר הצורך ליצור קלסיפיקציה וקרדיטציה של תוכניות לימודים הן בתחום המקצועי והן בתחום 

ISCED   (International Standard Classification of Education ) -העיוני הונח עם הקמתו של ה

 '.  70 -במהלך שנות ה  UNESCOעל ידי 

בכלי להערכה, איסוף מידע ולהצגת סטטיסטיקות בדבר הכשרה וחינוך  נבעה מהצורך ISCED -הקמת ה

שואף להציג גישה עקיבה עם הגדרות ברורות וסיווגים  ISCED-בתוך מדינות ובהשוואה בין לאומית. ה

צועית בין השאר בתחומים הטכנולוגיים. מאחר ומערכות בתחומי ההכשרה, החינוך וההתפתחות המק

 ISCED -החינוך וההכשרה משתנות ממדינה למדינה הבסיס המושגי עליו נשען המידע המובא במסגרת ה

תוקף וכזה שאינו משתנה על פי ההקשרים המקומיים של מערכות החינוך  -אוניברסאלי ומכוון להיות בר

לת מידע על תחומי הלימוד ורמות הלימוד. השילוב בין השניים כול ISCED-המשתנות. המערכת של ה

 נותן את התמונה המורכבת.

אינו שואף לתת הגדרה אחידה של חינוך והכשרה בתחומים השונים אלא ליצור כלי אשר אשר  ISCED -ה

באמצעותו ניתן לערוך השוואה בינלאומית של הנחות היסוד, היעדים והמטרות ואמצעי ההכשרה אשר 

המונח חינוך או הכשרה  ISCED -קף את האספקטים התרבותיים המקומיים. בתוך המסגרת של המש

הוא מונח כללי המכיל בתוכו צורות שונות של פעילויות המכוונות בעיקרן פעילות מאורגנת המשלבת 

 בתוכה למידה.
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כי עבודתם דורשת  ISCED -, בעקבות הניסיון והמידע שנצבר לאורך השנים, הגיעו למסקנה ב2117בשנת 

עדכון למגמות החדשות ולמורכבות המתהווה בחינוך המקצועי והכללי והצורך להתמודד עם כניסה של 

. ISCED 2117טכנולוגיות חדשות למערכת החינוך. צרכים אלו הולידו את הקלסיפיקציה הידועה בכינויה 

משכה מספר שנים. מבנה קלסיפיקציה זו היא תוצר של עבודה מורכבת של מומחים מכל העולם שנ

 המסמך מציג שתי רמות משתלבות של קלסיפיקציה רמות ושדות של חינוך. 

מטרותיה של הקלסיפיקציה היו בין השאר לשמש ככלי תומך לקבלת החלטות בתחומי החינוך והכניסה 

כות לשוק העבודה. בין השאר הקלסיפיקציה נועדה לתמוך בהחלטות של קובעי מדיניות לגבי הרכב התמי

בסוגי חינוך שונים תוך כדי התחשבות בצרכי המשק העתידיים. משום כך, מקיפה הקלסיפיקציה את כל 

החל מגיל בית ספר, דרך נוער וכלה במבוגרים. כמו כן, היא מקיפה -קשת מערכות החינוך לפי קבוצת גיל 

 את כל תוכניות הלימוד המאורגנות בכל מדינה. 

, OECD -עם פרסומה לאימוץ על ידי מדינות רבות ובראשן ארגון הזכתה  ISCED -הקלסיפקציה של ה

האיחוד האירופי וארה"ב. היתרון הגדול הגלום בקלסיפיקציה זו לגופים אלו היא היכולת לערוך השוואות 

סטטיסטיות בעלות תוקף וללמוד על מגמות שעליהן ניתן לבסס מדיניות כוללת למספר מדינות או פרטנית 

שב במאפייניה ביחס למדינות אחרות. כל זאת, ללא "השטחת" המורכבות המאפיינת את לכל מדינה בהתח

 מערכות החינוך בכל מדינה. 

הקלסיפיקציה איננה מגדירה טווח גילאים לכל רמה )שיכול להשתנות ממדינה למדינה( אלא את התוכן 

וד שלהן לרמות ולתתי המצופה שיילמד בכל רמה. כך, מדינות שונות יכולות להתאים את תכניות הלימ

ק יותר של תכניות הלימוד מאשר ו מאפשרת עריכת מיפוי רגיש ומדויהרמות המוגדרות במדריך. שיטה ז

לימודי תואר ראשון, הנדסאי, וכדומה. תארים כאלו קשים להשוואה כיוון  -הגדרות כלליות כגון

הכשרות/הסמכות שאינן בנות  שבמדינות שונות עשוי רכישת תארים להמשך בטווחי זמן משתנים ולכלול

 השוואה. 

חשיבותה של הקלסיפיקציה נובעת ישירות מהמורכבות והגמישות הגוברת של הספקת שירותי חינוך 

בעולם. מאפיינים שונים כגון גיל הכניסה ללימודים ולשוק העבודה, דרישות קבלה והכשרה, משך 

ופכת את השדה למורכב ביותר. בשל התוכניות ומעל הכל אימוץ של גישת הלמידה לאורך החיים ה

מרכזיותם של ההנדסאים בשוק העבודה והשונות הגדולה במקומות ובאופי הכשרתם )השוק הפרטי, צבא, 

מכללות וכדומה( ישנה חשיבות בקיומה של מערכת המאפשרת ליצור קריטריונים המבחינים ומאפיינים 

יה שניתן להעזר בה הן להגדרת התמחויות את מקצוע ההנדסאים וכן יוצרים הגדרות ברורות לקרדיטצ

 בכל תחום והן להכרה בכישורים במעברים בין הכשרות/התמחויות שונות. 

( הוקם גם הוא על ידי ארגון ISCED) International Standard Classification of Education -ה

UNESCO טטיסטיקה בדבר ' על מנת לשמש ככלי להערכה, לקבץ מידע ולהציג ס70 -במהלך שנות ה

שואף להציג  ISCEDהכשרה וחינוך של מקצועות הן בתוך מדינות מסוימות והן בהשוואה בין לאומית. ה 

גישה עקיבה עם הגדרות ברורות וסיווגים בתחומי ההכשרה, החינוך וההתפתחות המקצועית התחומים 

ס המושגי עליו נשען הטכנולוגיים. מאחר ומערכות החינוך וההכשרה משתנות ממדינה למדינה הבסי

תוקף. כמו כל מערכות האחדה הוא  -אוניברסאלי ומכוון להיות בר ISCEDהמידע המובא במסגרת ה 

 ISCEDמכווון להיות אדיש כלפי ההקשרים המקומיים של מערכות החינוך המשתנות. המערכת של ה 

 כוללת מידע על תחומי הלימוד ורמות הלימוד.

ת נתפס בהיבטו הרחב  ונוגע לניסיון ולכלים אותם מחזיקים הבוגרים המושג של דרגות או רמות שונו

ולמיומנויות והיכולות שתחום הלמידה דורש. השימוש במושג רמה חשוב על מנת להבנות את התפיסה 

בבסיסה ניתן לעשות סכימה והכללה של תכניות הלימוד גם באופן רוחבי וגם בין מדינות. את המידע ניתן 
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ת של: ידע, מיומנויות ויכולות הנדרשים מכל משתתף אם יש לו רצון להצליח ולסיים את להכניס לקטגוריו

 ההכשרה בתחום. 

 הרמות השונות:

: זהו השלב ההכרחי של הדרכה מאורגנת המכוונת לילדים קטנים pre-primary( Level 0) 0רמה  .2

 ברמת בית הספר

התכניות ברמה זו לרוב מעוצבות  – first Stageאו   Primary Education( Level 1) 2רמה  .1

 קריאה, כתיבה, מתמטיקה, גיאוגרפיה. –לתלמידים בשנות הלימוד הראשונות הכוללים בתוכם 

( תחום הלמידה ברמה זו לרוב מכוון לסיים את תהליך אספקת הידע Lower Secondary) 1רמה  .3

לאורך החיים . ברוב המערכות החינוך המטרה היא ליצור בסיס ידע ללמידה 2השחל ברמה 

והתפתחות אישית של הלומד.תחום הידע ברמה זו הופך לספציפי יותר  יישום הידע והמיומנויות 

 שנרכשו במהלך השנים באים לידי מימוש וביטוי בשלב זה. 

: שלב זה מתחיל עם סיום הלימודים במערכת החינוך החובה. Secondary Education 3רמה  .4

 .21-25 הגילאיםהמורים ברמה זו הם מומחים בתחומם הכניסה לרמה זו נעשית לרוב בין 

: שלב זה מכיל תכניות היושבות על התווך  Post-Secondary Non Tertiary Education 4רמה  .5

תחום הידע בתכניות אלה הוא מתקדם יותר . Post Secondaryלבין  Upper Secondaryשבין 

 . 3חיב את הידע שנרכש ברמה רוהן מכוונות לה

בכל אחת מן הרמות הללו יש תפיסה ביחס למיומנות המכינות לקראת לימודי ההנדסה והטכנולוגיה. 

המגמה של האחדה  בישראל. 12נפין ניסה לגבש פרופ' הררי במסגרת פרוייקט מח"ר אמערכת דומה בזעיר 

ינלאומית מסתמנת בכל תחומי החינוך ובהקשר החינוך הטכנולוגי והקדם הנדסי בפרט. ישראל מצוייה ב

 בפיגור גדול בתחום זה.
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 סיכום

 

חקר מקצוע ההנדסאים בהקשרים הבינלאומיים חושף מחסור גדול והעדר חומר מחקרי אשר יכול לסייע 

, העקרונות המעצבים ותפיסות הניהול וההסדרה. ישנם מספר בהבנה ובניתוח ההיבטים המערכתיית

מחקרים וניירות מדיניות העוסקים בהשוואה של תחום ההנדסה בכללו השואפים לערוך השוואה בהקשרי 

המערכות ההכשרה, מנגנוני הניהול וההסמכה והסדרת כוח האדם. כמו כן, ישנם מחקרים השוואתיים 

ים מעין אלו אינם רלוונטיים ולא ספקים ידע ממוקד שניתן המתמקדים בתחום המהנדסים. מחקר

להתבסס עליו במסגרת חקר השוואתי על מקצוע ההנדסאים. לאור תנאים אלה, חקר מקצוע זה נסמך 

בעיקרו על למידה אינדוקטיבית מן השדה תוך אימוצן של שיטות מחקר הנוקטות משנה זהירות 

 . ואמביוולנטיות בכל הנוגע להנחות מכלילות

מקצוע ההנדסאי מגלם בתוכו מעמד של אנשי מקצוע בשדרה המרכזית של עולם העבודה אשר עדיין לא 

הוסדר במלואו באופן פורמאלי ברוב המדנות המערביות. מקצוע זה מכיל, במדינות שונות, מספר רב של 

ו בבניין מקצוע, מגמות, דמיונות שונים בדבר מהות התפקידים אותם הוא ממלא ועל פי מיצוב-תתי

המקצועות. לאור זאת, יש צורך לא רק במיפוי של התארים וההגדרות שניתנו למקצוע זה אלא נידרש 

ניתוח והבנה עמוקה של האופן בו הוא מתנהל בטווח שבין המהנדס לבין העובד הטכני על רצפת הייצור. 

ת השונות, לא ניתן ללא הכרות מעמיקה וידע מובחן בדבר הרכבים אלה והשונות הפנימית של המערכו

 לערוך מחקר המשקף נאמנה ההיבטים והאיפיונים של התחום. 

תהליכי הניתוח טמונים בתוכם סיכונים רבים הכרוכים באי הבנה והתעלמות מההקשרים התרבותיים 

החברתיים, הפוליטיים והכלכליים שהשפיעו במהלך השנים על מבנה המערכות הניהול, ההכשרה 

במדינות רבות תפיסת מושג העבודה ומיצובו של האדם העומד אל מול השוק וההסדרה של המקצוע. 

הכלכלי עיצבו את מקצוע ההנדסאים בליבת תחום ההנדסה. במדינות אחרות, בשל היעדר מסורת 

מקצועית ופעילות ענפה של הארגון המקצועי נותר המקצוע בשולי התחום ללא הכרה פורמאלית ולעיתים 

 אף ללא הסמכה.
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 ידע הנדסאים 

 

קביעת מדיניות בתחום הנדסאים חסרה בשנים האחרונות תמיכה במונחים של ניהול ידע. מסיבה זו קשה 

אפקטיבית לצרכים משתנים העולים מהתעשייה, ענות בצורה ילתכנן כוח אדם, לערוך תחזיות ולה

השירותים והמערכות הציבוריות הגדולות. יתר על כן, ההשקעה מצד הממשלה עלולה להתברר כבלתי 

 יעילה, לא מספקת ובלתי ממוקדת במונחי המגמות הנדרשות.

שי, מצויים כל משק ההנדסאים דינאמי וגבולותיו מעורפלים. במעגל הרחב ביותר, המוגדר במונחי הון אנו

מי שלמדו לתואר הנדסאי. רבים מתוכם לא השלימו את לימודיהם ואינם מופיעים ברישומים של רשות 

ההסמכה. חלק מתוך אותם עובדים נקלטו במקומות עבודה במשק ואינם זקוקים לתואר ולדיפלומה. 

 אחרים, בחרו שלא לעבוד במקצוע. 

. נתונים 240,000 -ל 70,000אשר ניתן להעריך את מספרם בין במעגל פנימי יותר מצויים מי שעובדים בשדה 

אלה, המשרתים אותנו כהנחת עבודה זמנית, נשענים על נתוני האיגוד המקצועי, נתוני רשות ההסמכה, 

חברים רשומים  70,000שקלול מספר הבוגרים והערכות של מנהלי מה"ט והסתדרות ההנדסאים. הנתון של 

כי משלמי מס החבר החד פעמיים והחודשיים פעילים ברובם במקצוע או שיש בהסתדרות ההנדסאים מניח 

 -להם עניין בהשתייכות לקטגוריה של הנדסאים. הנתונים של רשות ההסמכה מתארים קבוצה של כ

בעלי הסמכה הרשומים כהנדסאים. נתונים אלו עשויים להיות בעייתיים כיוון שלא ברור האם  200,000

 כיום כהנדסאים.בעלי ההסמכה פעילים 

המעגל הפנימי ביותר, המהווה את ליבת מקצוע ההנדסאים, מצוי בתעשיות הבטחוניות הגדולות, צה"ל, 

שירות המדינה, שרותי התשתית )בזק, חברת חשמל, רשות שדות התעופה ועוד(. קבוצה אחרת של 

מאורגנת. הקטגוריה ה המתאפיינים ברמה גבוהה של עבודה יהנדסאים מועסקת במפעלים גדולים בתעשי

עובדים. בנוסף מועסקים  30,000עד  10,000 -של עבודה כהנדסאים במעמד מוסדר ומאורגן היטב מונה כ

 כמה אלפי הנדסאים בתעשייה המסורתית ובמקומות עבודה המכירים במעמד המיוחד של ההנדסאי.

י בוגרים שסיימו את מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עורך סקרי מעקב אחרגי. והאתגר המתודול

לימודיהם במסגרות להכשרת הנדסאים. מחקרים מסוג זה בהקשר ההנדסאים מורכבים ביותר בשל צורת 

היציאה הייחודית לעבודה במקצוע זה, משום השונות הגדולה בין המגמות ועקב אופן רכישת התואר על 

ת לימודיו כאשר במגמות פני זמן. חלק גדול מתוך תלמידי ההנדסאות יוצא לעבוד בטרם השלים א

מסוימות סביר להניח כי לא יזדקק לתעודת הבוגר או לדיפלומה. בוגרים אחרים עשויים להשלים את 

הפרויקט האישי או לגשת לבחינות הממלכתיות בשלב מתקדם יותר בעבודה או במעבר בין מעסיקים. 

מו מחויב באחת מהתעודות או הנדסאי במגמות שונות או במקומות עבודה ציבוריים עשוי למצוא את עצ

 בשתיהן ואילו במגמות אחרות או במקומות עבודה קטנים יבחנו רק היכולות שלו במונחי הידע המקצועי. 

בתנאים אלו מחקרי בוגרים יוצרים עיוותים משלושה סוגים. האחד, קשור בקושי לנהל ידע בנוגע ללומדים 

ר מתקצבת מוסדות בצורה שאינה על פי תפוקות. ולבוגרים, בעיקר על רקע צורת התקצוב של מה"ט אש

מבחינה זו יש הבדל גדול בין אופי ניהול התקצוב והידע במל"ג לבין זה של מה"ט. העיוות השני, נקשר 

באופי הפרטיזני של יציאה לעבודה מתוך הלימודים בכמה מגמות ומסלולים. מבחינת מה"ט ומשרד 

לעבוד מתוך הלימודים לבין אלו שפרשו במהלך לימודיהם. רק התמ"ת יש שיוויון בנתונים בין מי שיצאו 

מהלומדים משלימים בתוך שנתיים עד שלוש את הפרוייקט הגמר ועומדים במבחנים הממלכתיים.  35% -כ

כך, חסרה בסקר קבוצת ליבה מרכזית העובדת בתפקידים הנדסאיים בשדה. התמונה הופכת מורכבת עוד 

טכנאים אשר במונחי הגיל ותנאי הקבלה  20% - 5%בתוך הבוגרים יש יותר כאשר מביאים בחשבון כי 

 אקונומי שלהם.  -יוצרים עיוות משמעותי עקב גילם הגבוהה והרקע הסוציו
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קשיים מתודולגיים אלה, כל אחד בפני עצמו וההצטברות של כולם יחד, הופכים את מחקרי הבוגרים לכלי 

ה אינו משרטט תמונת על של תחום ההנדסאים. מחקרי עבודה מוגבל. מספר הבוגרים ובעלי הדיפלומ

הבוגרים אינם יכולים להיעשות בכלים של חקר תכניות הכשרה מקצועיות מסורתית כיוון שיש בהם מימד 

דומה יותר למחקר בוגרי השכלה גבוהה. המושגים של השלמת לימודים בתכניות הכשרה מקצועית ברורים 

 יותר. 

תפלגות הגילאית תלמידים במכללות והנדסאים בשדה דורשת חקירה שאלת הה התפלגות הגילאית.

מעמיקה בכדי לזהות את הצורות בהן ניתן להגדיל את הביקושים לתחום ההנדסאים ועל מנת לזהות 

בטווח הארוך מגמות בביקושים. ניתוח ההתפלגות הגילאית חייב להביא גם בחשבון את צורת הלימודים 

מתוך מקום עבודה או  Life Long Learning. האם מדובר בדגם של ותכנון הקריירה מצד התלמיד

בתקופה קצובה של רכישת הון אנושי לקראת יציאה לשוק העבודה. הנתונים היחידים המצויים ברשות 

מה"ט אשר עשויים לסייע בפענוח ההתפלגות הגילאית, לפחות ביחס לנרשמים וללמודים, נאספו בשנת 

 10% -וכ 11-30נוספים בין הגילאים  30% -, כ15מהתלמידים מתחת לגיל  50% -. לפי אותם נתונים כ1007

 . 32משתייכים לקבוצת הגיל שמעל 

שען על ראיונות שנערכו לצורך עבודה זו, ניתן לאפיין את קבוצה הגיל הצעירה יבהיעדר פילוח נוסף ובה

קודם או רקע טכני בהשכלה  בקרב היהודים ככזו אשר נרשמה ללימודים הנדסאים ללא ניסיון תעסוקתי

הפורמאלית או בשרות הצבאי. קבוצה קטנה מתוכם בחרה במקצוע מתוך מודעות והכרה בפוטנציאל 

 הטכני שלהם אשר לא הספיק ללימודים אקדמיים בתחום ההנדסה. 

קבוצת הגיל השנייה כוללת את מי שהגיעו מתוך מקומות עבודה טכניים או השלימו לימודים אחרים 

לימודים אקדמיים או הכשרה מקצועית. תלמידים אלו ילמדו במסגרת המסלולים המשלבים  במסגרת

 עבודה ולימודים ויש להניח כי הם מרוכזים במגמות הליבה של תחום ההנדסאות.

קבוצת הגיל השלישית, כוללת בתוכה מספר גדול של טכנאים או מי שמצויים במכינות לקראת רכישת 

מתמחות בכך, נעשים תהליכי התפתחות מקצועית מתוך העבודה. במסגרת זו מקצוע. כמו כן במכללות ה

 מפעלים גדולים הופכים טכנאים להנדסאים בקבוצות מאורגנות ובמסגרת כיתות יעודיות. 

הגיל הממוצע של הלומדים במכללות הטכנולוגיות גבוהה יותר בהשוואה לתלמידי האוניברסיטאות. הגיל 

באוניברסיטאות. אוכלוסיית התלמידים  13לעומת  15הנדסאי/טכני עומד על הממוצע של הלומדים לתואר 

במוסדות אלה הטרוגנית באופייה וכוללת תלמידים צעירים ומבוגרים כאחד. לעומת זאת, 

באוניברסיטאות אוכלוסיית התלמידים צעירה והומוגנית יחסית. אברהם יוגב, במחקרו "המגזר הלא 

תיכוניים )קרי הלומדים לתואר -אל" טוען כי, תלמידי המוסדות העלמוכר: החינוך הלא אקדמי בישר

הנדסאי והטכנאי( שלא כמו עמיתיהם באוניברסיטאות, נוטים להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה בשלב 

מאוחר יותר בחייהם. לעיתים הכניסה ללימודים נעשית אחרי שהשתלבו בשוק העבודה כאשר הלימודים 

 ת הסמכה מקצועית בזמן קצר יחסית. מהווים עבורם מסלול לקבל

. ההתפלגות בין תלמידים יהודים לתלמידים ערבים חופפת לכאורה לחלוקה הדמוגרפית זהות ולאום

. 10%ואילו התלמידים הערבים קרוב ל  20%הכוללת במדינה. התלמידים היהודים מונים מעט למעלה מ 

הנדסאים ערבים עקב שאלות של סיווג בטחוני. יחד עם זאת, חלק גדול מתחומי ההנדסה חסומים בפני 

למרות כל זאת, עדיין ייצוג התלמידים הערביים במוסדות אלו גבוה במידה ניכרת מזה הקיים ביתר 

ם המועדפות עליהם משקפות את המקצועות יהמוסדות האקדמיים. ההנדסאים הערבים ומגמות הלימוד

החשמל, מכונאות רכב אשר רלוונטיים לתעשייה בהם יש בולטות במגזר הערבי. במסגרת זו, תחומי 

הזעירה מושכים תלמידים ערבים. מקצועות ההנדסה האזרחית והבינוי בתוכם בולט המגזר הערבי 

 מושכים גם כן תלמידים מהמגזר.
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עדויות עקיפות ביחס למספר העולים ועל בסיס ראיונות שקיימנו במכללות מאשש השערה לפיה חלקם של 

די רבע עד שליש מכלל התלמידים היהודים. היקף זה כרוך במשיכה הטבעית של עולים העולים מגיע לכ

הנדסית של -אקונומי ובהשלמת השכלה טכנית-מחבר העמים למקצועות הטכנולוגיים, במצב הסוציו

עולים מבוגרים. ממידע אשר התקבל במסגרת ראיונות שקיימנו מצטיירת תמונה לפיה עולים נוטים ללמוד 

  הליבה מצטיינים במקצועות המתמטיקה והפיזיקה. את מגמות

בעבר שימש תחום ההנדסאים אפיק למוביליות חברתית של קבוצות חזקות אקונומי. -רקע ומעמד סוציו

בעידן בו מוסדות ההשכלה הגבוהה האקדמיים היו חסומים. קובעי המדיניות חסרים אומנם מידע על 

ואלו המתפרנסים ממנו. על מנת לקבל תמונה על מעמדם  אקונומי של הנרשמים למקצוע-המעמד הסוציו

 אקונומי של הנדסאים ניתן להיעזר בעדויות עקיפות. -הסוציו

מתלמידי  10% -אחוז מהתלמידים, כ 25 – 20 -לימודי מקצוע ההנדסאים מסובסדים בדרגה של תמיכה ב

מקצועות המסובסדים. מתלמידי שנה ב' אשר למדו חלק מה 10%שנה א', אשר סיימו שרות צבאי ו 

קושים בתנאים של שוק פתוח נמוכים מאוד מלבד חלק מן המגמות המושכות תלמידים ללימודי יהב

הנדסאות בתחומים ייחודיים בלתי מסורתיים. עדות נוספת לחולשה היחסית של האוכלוסייה הנרשמת 

בדיקת מניעי הבחירה ללימודי הנדסאים ולמספר החלופות הלימודים המוגבלות של התלמידים, עולה מ

במקצוע ובמוסד ההוראה. הגורם המרכזי בהכרעה היכן ללמוד, נובע משיקול דעת ביחס למרחק 

אביב לתלמידים -מהמשיבים בשאלון שהועבר על ידי אוניברסיטת תל 50%-הגיאוגרפי ממקום המגורים. כ

חרו במוסד משום קירבתו סבא, רחובות , נתניה וראשון לציון  השיבו כי ב-במכללות בערים כגון כפר

למקום המגורים. מתוך כך ניתן ללמוד כי המוסדות האקדמיים באזורים אלו לא היו בהישג ידם הכלכלי 

חי ובאר שבע, התמונה -או האקדמי. בפריפריה, כפי שעולה מהדוגמאות של צפת, נצרת עילית ואפילו תל

 למוד במכללה משום המיקום שלה. מהתלמידים בוחרים ל 10%דומה ולעיתים אף חריפה יותר כאשר 

קבוצה קטנה מתוך התלמידים מכריעה ביחס למוסד הלימוד על סמך איכות המכללה והמגמה המבוקשת. 

מוסדות אלה מקבלים תלמידים בדגם המסורתי של המכללות הטכנולוגיות או לחילופין את מי שמבקשים 

ושלים או מדרשת רופין. מתוך ראיונות עם ללמוד במגמות ייחודיות במוסדות דוגמת "מכללת הדסה" ביר

מנהלי מכללות ועובדי מה"ט עולה כי קבוצה קטנה זו מקבלת בדרך כלל תלמידים מקבוצות אוכלוסייה 

 אקונומי. -חזקות יותר מבחינת המעמד סוציו

מהתלמידים בתכניות להנדסאים אינם מחזיקים בתעודות  10%מתוך נתוני המנהל למחקר וכלכלה כ 

מלאה. נתון זה מאשש את התחושה כי המכללות הטכנולוגיות הפכו מפלט עבור מי שלא נתקבלו בגרות 

למכללות האקדמיות הרגילות וחלקם הגדול אינם מי שנרשמו ללימודי הנדסאים מתוך עניין או נטייה 

רות למקצוע.  בהקשר זה יש לציין כמובן את המתאם הגבוהה בין מעמד חברתי לבין היעדרה של תעודת בג

 מלאה. 

אקונומיים של תלמידים במוסדות השכלה על תיכוניים נקשר בהכרח -אחד האינדקטורים למצב סוציו

לשלב לימודים ועבודה. המכללות הטכנולוגיות באופן מסורתי, היו ערות לצורת לימוד המשלבת עבודה 

ם המשולבים. הסיבות ולימודים, כפי שעולה מקיומם של מסלולים ללימודי ערב, לימודי בוקר והמסלולי

לעבודת סטודנטים יכולות להיות מגוונות ולהיות תלויות בהיצע בשוק העבודה, בקיומן של מלגות 

ולהתבטא בצורות שונות בקרב קבוצות גיל מובחנות. אולם מתוך נתוני סקרי המנהל למחקר וכלכלה 

ד מתוך העבודה מהווים חלק ועדויות של מנהלי מכללות עולה כי ההכרח לעבוד בתוך הלימודים או ללמו

-מתוך מציאות חייהם של רבים מהתלמידים. מקור נוסף המאשש את העדויות לפיהם המעמד הסוציו

אקונומי חלש קשור בנתוני על הסיבות -אקונומי של אלו הנרשמים למקצוע ההנדסאי באים מרקע סוציו

שי הכלכלי, ההשתלבות המיידית לנשירה מהמכללות. קרוב לחצי מהתלמידים אשר נשרו מציינים את הקו

 בעבודה ואת הבעיות האישיות כגורם מרכזי לעזיבת הלימודים. 
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תיכוני הלא אקדמי בישראל" -מנתוני המחקר שערכו אברהם יוגב ואחרים "המגזר הלא מוכר: החינוך העל

מזו של  עולה כי ההשכלה הממוצעת של הורי הלומדים לתואר הנדסאי היא תיכונית. רמה זו נמוכה יותר

הורי הלומדים במכללות האקדמיות ובאוניברסיטאות הנמצאת בין השכלה על תיכונית לא אקדמית לבין 

תואר ראשון. ממצאי הסקר שנערך במחקר זה מעלים כי התלמידים לתואר הנדסאי מעריכים את הכנסת 

רכיכים אותה משפחתם כממוצעת או למטה מכך ואילו תלמידי האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות מע

 בין ממוצעת למעל לממוצעת.. 

משרד התמ"ת משקיע עשרות מיליוני שקלים בסבסוד המכללות במסגרת הלימודים לתואר נושרים. 

הנדסאי. שעור הנושרים בכלל ואלו אשר אינם ממשיכים במקצוע ונושרים בתקופת לימודיהם הראשונה 

 מהווים אתגר ומסמנים בעיית מדיניות עבור מה"ט. 

נערך סקר עבור מה"ט בנושא הנושרים אשר התמקד באופן בלעדי בקבוצה זו. הנשירה בדרך כלל  1002 -ב

גבוהה בכל המקצועות בסמסטר הראשון של השנה הראשונה ונמשכת עד סוף שנה זו. תהליך סלקציה זה 

למטית, עשוי לנבוע מהערכה שגויה של הכישורים הנדרשים מצד התלמידים, מערכת איבחון וגיוס פרוב

מכינות אשר אינן משיגות את היעדים שהוגדרו עבורן ותוכניות ולימודים ואיכות מורים בלתי מתאימים. 

תלו את הנשירה ברמת ההוראה, במפגש עם  47%אינדיקציה סובייקטיבית יש בדיווחי התלמידים לפיה 

וך ראיונות מעידים תחום הלימוד ובקושי בהתמודדות עם הדרישות. ממצאים אלה לצד עדויות שעלו מת

 על אבחון לקוי ויתכן אף היעדר תמריצים למיון איכותי.

עובדים במקצועות הדומים למגמת הלימודים  22%מבין הנושרים עובדים במקצועות אחרים. רק  52%כ 

שעזבו, בעיקר בתחומי הנדסת החשמל, הנדסה אזרחית ומכונאות רכב. ממצאים אלו מעלים מספר 

עובדים שהשתלבו בעבודה ואינם זקוקים לתואר. הסתברות לכך נמוכה כיוון שרוב תהיות; האם מדובר ב

הנושרים במגמות עתירות הלימודים התיאורטיים עוזבים בשנה הראשונה. לפיכך קשה להאמין כי הם 

רכשו כישורים המתאימים לדרישות גבוהות של המקצוע. יתכן ומדובר בעובדים שחזרו לדרג ולתפקיד 

החשמל, ההנדסה ומכונאות הרכב מבלי ששיפרו את האקרדיטציה או ההון האנושי.  הקודם בתחומי

ומעלה בקטגוריה זו מאששת את קיומה של קבוצה מעין  30הנוכחות הבולטת של קבוצת הגברים בגילאי 

זו. תחומי החשמל וההנדסה האזרחית סובלים מבעיות הסדרת הרישוי והעבודה בשדה, תופעה המסייעת 

 חזרה למקצוע לאחר הנשירה. להבין את ה

יחד. יתכנו  13%אחוז הבלתי משתתפים בכוח העבודה והמובטלים בקרב הנושרים גבוה יחסית ומגיע לכדי 

לממצאים אלו שני הסברים. האחד לפיו, נושרים אלה מגבילים עצמם לעבודה הקשורה למקצוע ולענף 

מוטיבציה של מי שנרשמים להנדסאים אליו הם קושרים את עצמם. השני, נוגע באיכות כוח האדם וה

 במכללות הפחות איכויות. 

מכלל הלומדים. התלמידות נרשמות לרוב  35% -התלמידות במכללות הטכנולוגיות מהווה כמגדר. 

פלומות בשנת ילמקצועות אשר אינם בליבה המסורתית של הנדסת חשמל, מכונות ורכב. מבין מקבלי הד

טכנולוגיה וכימיה. -מהנשים לומדות בתחומים ה"נקיים" של תוכנה, אלקטרוניקה, ביו 27%כמעט  1002

 2% -מכלל התלמידות. התלמידות במגמות אלו מהוות רק כ 23% -במגמות החשמל והמכונאות סיימו כ

 הול. מכלל הלומדים בשני המקצועות. נתונים אלה אינם כוללים את מגמת תעשייה וני

אולם השכר שלהם בהשוואה  50%מספר הבוגרות בעלות הדיפלומה אשר מועסקות בתחום מגיע כמעט ל 

טק נתפסים כערוצים למוביליות חברתית -לגברים נמוך יותר. מאחר ותחומי ההנדסה בכלל ותחומי ההיי

צבים של סיונות פרוייקטאליים להעלאת מספר הנשים במקצועות אלה. במקרים אחרים, במינעשים נ

מחסור בצה"ל נעשה מאמץ לגייס נשים למקצוע הטכנולוגיים. במסגרת השאיפה להעלאת אחוז השתתפות 

 הנשים החרדיות הוקמו מיזמים ללמודים לתואר הנדסאי. 
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. שעור הזכאים לתעודת בגרות בקרב הלומדים לתואר הנדסאי וממוצע הציונים שלהם משתנים לימודיים

ל מגוון האפשרויות הלימודיות שעמדו בפניהם. פרופ' אברהם יוגב במחקרו טוען בבחינות אלו עשוי העיד ע

כי תוך כלל הלומדים לתואר הנדסאים שיעור הזכאים לתעודת בגרות מלאה נמוך ביחס לעמיתיהם 

במוסדות האקדמיים. ממוצע הציונים בבחינות הבגרות של הזכאים לתעודת בגרות מלאה, נמוך יותר 

אר הנדסאי בהשוואה לתלמידים באוניברסיטאות. המשתנים הלימודיים בהשוואה בקרב הלומדים לתו

ליתר מסלולים הלימוד המקצועיים והאקדמיים מצביעים על כך שהלומדים כיום לתואר הנדסאי וטכנאי 

נמצאים בחלקים הנמוכים של הפרמידה. ניתן להסביר זאת בכך שבמוסדות ההכשרה לתואר הנדסאי 

ות מלאה ולהשתתפות בבחינות הפסיכוטכניות אינה מהווה תנאי הכרחי לכניסה כפי הזכאות לתעודת בגר

 שנהוג באוניברסיטאות ובמכללות. התחרות והסלקציה בכניסה ללימודים במוסדות אלה נמוכה מאוד. 

מתוך הסקר שנערך על ידי יוגב בדבר המניעים לרכישת השכלה עולה כי הלומדים לתואר הנדסאי דומים 

ם לאלה הלומדים במכללות ובמוסדות האקדמיים. הם אינם נוטים לייחס את הפנייה ללימודים בנטיותיה

מסיבות חיצוניות ולאו דווקא רק ממניעים הנוגעים לפיתוח תעסוקתי ומקצועי. למרות כל זאת ניכרת 

 עדיין חשיבותה של תעודת הגמר וההסמכה המקצועית כמניע חשובה לבחירה במסלול הלימודים.

דמוגרפיים עולה כי ישנם הבדלים מהותיים -ת מאפייני הסטטוס החברתי על גבי הממצאים הסוציובבדיק

במניעים של תלמידים בכניסה ללימודי ההנדסאות המשתייכים לקבוצות חברתיות שונות. מתוך עיבוד 

חסים הנתונים נראה שתלמידים ערבים, דתיים, תושבי פריפריה או שהוריהם בעלי רמת השכלה נמוכה מיי

 חשיבות רבה יותר להשפעות חיצוניות וחוסר ברירה בבחירת המקצוע. 

משך ההכשרה ותחומי הלימוד מהווים גורם משמעותי בבחירת מוסד הלימודים בעבור הפונים ללימודי 

הנדסאות. בניגוד לסטודנטים הלומדים במכללות ובאוניברסיטאות, הם אינם מושפעים ממניעים כגון 

יקולי נוחות, שיקולים אקדמיים ונעשיים. יתכן שהדבר נובע מהנטייה לבחור במוסדות האווירה במוסד, ש

 לימוד הנמצאים בקרבת מקום המגורים כפי שהתייחסנו לכך קודם לכן. 
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 סדר יום הנדסאים

 

תחום ההנדסאים התגבש מתוך הרמוניה ושיתוף אינטרסים בין משרדי ממשלה, הסתדרות ההנדסאים, 

התאחדות התעשיינים ושותפים אחרים בעלי עניין בתוכם צה"ל, המכללות ורשת אורט בפרט. בעלי עיניין 

כזירת המפגש אלו פעלו על סביב סדר יום מקצועי אשר ביטויו החשוב ביותר נבע פעילותה של "ועדת הגג" 

 בשדה.  הקונצנזוסוגיבוש 

סביב עבודתה של ועדת הגג נוצרה שפה מוסכמת, תיאום בין מוסדי ונוסדה מעין קהילת מדיניות בהנהגת 

האליטה של ההנדסאים. התפוגגותה של הועדה, משום אופיה הולונטארי, סימנה מצב משברי בתחום 

היום האחיד וניהול השדה בצורה מתואמת ההנדסאים ממנו טרם נחלצו השותפים. את מקום סדר 

החליפה תחזוקה אקלקטית של כל אחד מהשחקנים את המערכות הייחודיות ללא ראייה כוללת. יתר על 

כן, לאורך זמן אל הוואקום שנוצר נכנסה כלכלת שוק הנדסאים בלתי יעילה. הגורם היחיד אשר התמיד 

ם הייתה הסתדרות ההנדסאים והטכנאים. בטים המערכתיייבעמדה לפיה יש להגן על המקצוע בה

השותפות התמגבשת בין ההסתדרות לבין מה"ט, המכוונת לכונן מחדש את התשתית של ניהול מדיניות 

 הנדסאים לאומית, מהווה מאמץ ראשון מזה שנים לעיצוב סדר יום חדש בתחום ההנדסאים.

כני על פי הנחות יסוד שונות ונקטו ט-בהעדרו של סדר יום מוסכם פעלו השחקנים השונים בשדה ההנדסאי

במדיניות שונה בהיעדר יכולת לפעולה מתואמת. פעולות אלו הביאו לכשל שוק חמור בכל ההיבטים של 

מצד תלמידים פוטנציאליים, דרך ההכשרה אשר אינה תמיד  משק ההנדסאים החל בביקושים הנמוכים,

יות וכלה בקשיים גדולים על רצפת הייצור מתאימה לצורכי החברה, לתעשייה, לצבא ולתשתיות הציבור

 ובשוק העבודה. 

 

 הצטמצמות לרגולציה בסיסית

אחד הביטויים לנסיגה במדיניות מהנדסים כוללת כרוכה בהצטמצמות לתוך עולם המכללות כמוקד 

באמצעות רגולציה והסדרה של הסטנדרטים הבסיסיים. הגידול במספר המכללות, ריבוי  הפעולה של מה"ט

המגמות והחלשות מנגנוני הפיקוח המסורתיים יצרו שדה של מכללות מתוקצבות בעלות אינטרסים 

חלשות של ימנוגדים אשר מצויות מחוץ להקשר המדיניות ההנדסאית הרחבה של מה"ט. תהליך הה

יות העבודה בכלל ובתחום ההנדסאים בפרט השתקף בפיקוח על המכללות. תהליך המדינה בתחום מדינ

דומה אירע גם בשדות מקבילים כמו גם המכללות להוראה במשרד החינוך, אם כי בצורה מעט פחות 

חמורה. במהלך השנים החל קיטוב בין המכללות המסורתיות של ההנדסאים ואלו המתמחות בשדות 

לות למטרות רווח מובהק. בשולי שדה המכללות הופעל לחץ פוליטי להקמתם של שונים לבין מכללות הפוע

מוסדות ברמה נמוכה במיוחד אשר חלקן נסגר המאמץ גדול על ידי מה"ט. שוק המכללות מצא עצמו נחלש 

 מאוד עקב תהליכים פנימיים ועומד מול אתגר חיצוני גדול של אקדמיזציה של המכללות האזוריות. 

-Bרת של מנהיגות ההנדסאים לפעול בכיוון של אקדמיזציה באמצעות הענקת תואר ההכרעה המאוח

Tech הפיכת מכללות טכנולוגיות לכאלה המקלות במעבר מהנדסאי למהנדס וצורות שונות של מתן , 

B.A כללי התרחשה מאוחר מדי. בעשור האחרון, בהיעדר ועדת גג וסדר יום אחיד, הוזנח העיסוק במעמדו

הנדסאי. החוזה בין התלמיד לתואר ההנדסאי ובין המכללות האיכותיות הפך לבלתי האקדמי של ה

משתלם במונחי המאמץ הלימודי המתבקש והתועלת החברתית. תלמיד לתואר הנדסאי ברוב המכללות 

שעות, נידרש לפרוייקט עתיר עבודה ומתבקש למאמץ גדול במיוחד מעבר לשעות הלימודים.  1,100 -לומד כ

 ה אחוזי הנשירה גדולים במיוחד, כאשר רק כשליש מהנרשמים מסיימים עם דיפלומה. בתנאים אל
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בתנאים אלה רמת הביקושים לתחום ללימודי ההנדסאים ירדה כאשר המכללות נענות לאתגר באמצעות 

שינוי תנאי הכניסה, פתיחת מגמות חדשות והובלת פרוייקטים ייחודיים לאוכלוסיות שונות. כך נחלשו 

הליבה, נשחק הדימוי של ההנדסאי ונוצר מעגל קסמים של ירידת דימוי, ירידת ביקושים וקבלה  מקצועות

ללימודים של קבוצות חברתיות חלשות יותר ויותר. אם בעבר סימן תחום ההנדסאים אפיק מובליות של 

 החזקים ביותר במעמדות הביניים עם נטייה לתחומים הטכניים, הרי שעתה משמשות המכללות ברירה

אחרונה של מי שלא התקבלו ללימודי הנדסה, אינו עומד בסף קבלה ללימודים אקדמיים וחסר משאבים 

מספקים על ממנת לממן לימודים אקדמיים. קבוצות התלמידים אשר באה מתוך החינוך הטכנולוגי או 

מו של לצורכי קידום מקצועי הולכת וקטנה.   בתנאים אלה ישנה שני גורמים המסבירים את המשך קיו

שדה הלימודים וההכשרה לתואר ההנדסאי. הראשון, קשור ביכולת, אשר נותרה עדיין, לספק כמה מאוד 

הנדסאים איכותיים בשנה לתעשייה, לשוק הפרטי, לתשתיות הציבוריות ולמערכת הביטחונית. השנייה, 

 מיליון שקל בשנה.  250 -כרוכה בסבסוד הנדיב של הלימודים באמצעות כ

 

 הזנחה ואובדן סטנדרטים –נוך ההנדסי דילמת החי

בפרט מקפלים בתוכם דילמות  Practical Engineersתחום החינוך ההנדסי בכלל וההכשרה של טכנאים ו 

מורכבות בין תיאוריה לפקרטיקה, מרחב ההכשרה והתאמה לטכנולוגיות משתנות. בעידן של גלובליזציה 

לות אלו סוגייה קריטית בניהול מדיניות הנדסאים. וקצב שינוי גדול מבחינה טכנולוגית, הופכות שא

בישראל, בהיעדר כינונו של פורום הנדסי לאומי נותר תחום תכנון הלימודים בסמכותה הבלעדית של 

המכללה. חלק גדול של המכללות חסר את תנאי היסוד להתמודד עם שאלה זו. ההשלכות של מצב זה 

ורים, חוסר רלוונטיות של תכניות הלימודים במכללות בכיש Mismatchבאות לידי ביטוי בטענות על 

 והצורך להשקיע בהתאמת ההנדסאי לעבודתו כמות גדולה של משאבים. 

היעדרה של מסגרת מכוונת ברמה של התחום הפדגוגי גרמה לעיכוב בהשתלבותה של ישראל בסטנדרטים 

כיוון שהם מהווים מכשיר  הבינלאומיים שהתפתחו בנושא החינוך ההנדסאי. סטנדרטים אלה חיוניים

לפיקוח והסדרה של הפדגוגיה, מאפשרות להנדסאי הישראלי לעבוד בעולם גלובאלי ומשמשות תנאי 

ושדה ההנדסה בארגון  OECD -להצטרפותה של ישראל לארגונים גדולים בתוכם האיחוד האירופי, ה

יזציה אשר אינה ניתנת העבודה הבינלאומי. אי הכרעה בנושא הפדגוגי מקרינה גם על שאלת האקדמ

לפתרון מבלי שתהיה מסגרת בנוסח ועדת הגג )כמעין מל"ג זמני של ההנדסאים( וללא עיסוק אינטנסיבי של 

 מומחים ובעלי עניין בכישורים והמיומנויות הנדרשים מההנדסאי. 

ות הדילמות של החינוך ההנדסי אינן נחלתם הבלעדית של התכניות להנדסאים ולא נוגעות רק בתכני

שנים בין הטכנולוגיות על רצפת הייצור  20 – 2לימודים. בתחום התכניות הלימודים, אומנם נפתח פער בין 

לבין המכללתו בעלות התשתית הסבירה, אולם הבעיה העיקרית מתבררת במונחי העלות של תשתיות 

דים במכללה לבין הכשרה. הפתרונות לכך עשויים לבוא בשתי צורות. האחת, מינון נכון יותר בין הלימו

 ההתנסות בתעשייה. השנייה, שותפויות והקמת מרכזים אזוריים בתוכם ירכשו התלמידים ניסיון מעשי. 

 

 בעלי העניין כלקוחות

י"ד בהן מוכשרים -בתחום החינוך הטכנולוגי נהוג לראות את הצבא במונחים של לקוח ראשון. השנים י"ג

תלמידים מחטיבת הלימודים העל תיכונית בחינוך הטכנולוגי, מהווה ממשק בין מערכת  3,000למעלה מ 

. המסלול של החינוך לבין מה"ט ובין ההנדסאים לפני השירות הצבאי לבין ההנדסאים המבוגרים יותר

העתודה, לצורכי קביעת מדיניות, נמצא גם הוא בתחום האפור שבין ההנדסאים הצעירים לבין המבוגרים. 
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צה"ל מגייס כוח אדם טכני בכמה אפיקי פעולה.  החלק הארי נמנה על בוגרי החינוך הטכנולוגי עד כיתה 

 שירה הנדסאים.י"ב. חלק נוסף נמנה על בוגרי כיתות י"ג )טכנאים( ולבסוף י"ד המכ

חלק מן הפעולה של צה"ל בקרב ההנדסאים בקבוצת הגיל נמצאים בפרוייקטים שונים בתוכם תכנית 

"רקיע" לבנות, "אופקים טכנולוגיים" עבור מי שלא התקבלו ללימודי העתודה להנדסה, "עיוני לטכני" 

ים" המסמן תלמידים הממלא את החסר מבוגרי החינוך הטכנולוגי בבעלי בגרות עיונית, "פעמי עתיד

 מהפריפריה ללימודי הנדסה וקורסים נוספים הנעכים על ידי צה"ל באופן ישיר ומוכרים לתואר הנדסאי. 

-תיכונית והסמי-מערכי כוח האדם של צה"ל זיהו את משבר החינוך הטכנולוגי ברמה התיכונית והעל

נולוגי בצבא עם דרישות גוברות אקדמית. הדילמה של ראשי אכ"א נוסחא במונחים של פחות כוח אדם טכ

לבעלי הכשרה הנדסית. המדיניות של צה"ל נשענת על גיוס נישות באמצעות תמריצים ופריצה לקבוצות 

אוכלוסייה חדשות. במסגרת זו נעשה לאחרונה אף מאמץ בקרב האוכלוסייה חרדית כפי שעולה בתכנית 

 "שחר כחול" ו"שחר ירוק". 

שרות הפנים צה"ליות משתי סיבות. האחת, ריבוי בוגרי החינוך העיוני צה"ל הגביר מאוד את היקף ההכ

ביחידות הטכניות בצה"ל החסרים בידע בסיס ותרבות טכנית. השניה, נוגעת באי הנחת מאיכות ההכשרה 

במכללות בתוך הפער בין קצב ההתקדמות הטכנולוגית לבין בתאמת תכניות הלימודים. אל ההתמודדות 

כמות הנדרשת מצטרף מופע מאוד מורכב של "עלות על טעות". המערכות היקרות בהן עם הפער באיכות וב

משתמש צה"ל מופעלות לעיתים על ידי כוח אדם ללא הכשרה מספקת בראשית דרכו המקצועית ולפיכך 

 עלולת להיעשות טעויות בעלויות יקרות. 

יסיון טכני המעוניין בלימודי צה"ל מקבל הנדסאים באפיקים שונים לשירות צבאי, מספק כוח אדם עם נ

הנדסה לאחר השחרור מהצבא ומשחרר אל השוק טכנאי והנדסאי מוסמכים. מערכת הביטחון מצוייה גם 

כן בקשר מורכב עם משק ההנדסאים. בעבר גוייסו, מתוך הצבא אל התעשיות הבטחוניות הנדסאים כחלק 

רפאל וקמ"ג כמו גם גופים ביטחוניים ממסלול קריירה רציף. התעשייה האווירית, התעשייה הצבאית, 

אחרים, גייסו גם בצורה ישירה ובמסלולים מיוחדים הנדסאים מתוך המכללות להנדסה. לעיתים הגיוס 

לתעשייה הבטחונית נעשה בד בבד עם ההכשרה הייעודית להנדסאים לפרוייקטים ייחודיים בעלי סיווג 

בשל ירידת מעמד ההנדסאי, שינויים פנימיים בארגון  גבוה. דפוסי פעולה אלה וצורת גיוס זו נחלשו מאוד

כוח האדם בתעשיות הבטחוניות והיצע גדול של מהנדסים המוכנים לעבוד בתפקידים אשר היו ליבת 

 העיסוק של ההנדסאים בעבר. 

במשולש המרכזי של בעלי העיניין במדיניות הון אנושי בתחום ההנדסאים פעלו המדינה, הסתדרות 

יגי התעשייה בדגם המסורתי של שותפות, כפי שמקובל ברוב המדינות המפותחות. ההנדסאים ונצ

תעשייתי בצורה גוברת על רקע התחרותיות, השינויים הטכנולוגיים -התעשיינים, זקוקים לכוח אדם טכני

המהירים ומורכבות תהליך הייצור. הצורך הגדל בהנדסאים מלווה ביכולת הולכת וקטנה לערוך תחזיות 

כמות כוח אדם, הענפים או האיכות המקצועית הנדרשת. הענף או המפעל הבודד אינם מוסגלים, ביחס ל

 בתנאים של התעשייה הגלובאלית, לעדכן את הצרכים ולהמליץ על כיווני המדיניות. 

האתגר של ניהול משק ההון האנושי בתחום ההנדסאים שוב אינו יכול להישען על האיזונים בין כלכלת 

ממשלה, מעסיקים וארגון מקצועי. מסיבה זו  נון ועל השותפות המשולשת המסורתית;שוק לבין תכ

התפתח בעולם, כמו גם בישראל, שיתוף פעולה מחודש בין התעשיינים לבין ארגוני העובדים. התחום 

ההיסטורי של ניהול יחסי עבודה הוחלף בחלקו מתוך שיתוף האינטרסים והעניין בחוסנה של הכלכלה 

 הלאומית. 

התעשיינים מבטאים אי נחת מן האיכות של כוח האדם הטכני וההנדסאי כאשר הכמות הופכת לבעיה 

משנית. אחת הסיבות לכך כרוכה בגל העלייה ממדינות חבר העמים לשעבר אשר סיפק את הצרכים 

 הטכניים על רצפת הייצור וימצא את עצמו בתוך כעשור. מול אתגר זה, עשויים התעשיינים להגיב בשתי
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צורות. האחת, ייבוא של פועלים זרים בתחום ההנדסאי כפי שמתרחש במדינות המפותחות. השנייה, 

השמת דגש על הכשרות פנים מפעליות המנוגדות לאינטרסים של משרד התמ"ת ביחס לניהול הון אנושי 

הופכת בכלל. הכשרות פנים מפעליות יוצרות מצבים משקיים שליליים כיוון של ההתמחות של ההנדסאים 

 ממוקדת ואינה ניתנת להמרה במעבר בין מקומות  עבודה. 

בניגוד לעמדות שהוצגו על ידי קברניטי התעשייה הישראלית ולפיהן התעשייה צריכה לעסוק יותר בפיתוח 

ולהעבור את הייצור לארצות בהן שכר העבודה נמוך, מציגים התעשיינים בארץ ובעולם עמדה מורכבת 

א ניתן לעסוק בפיתוח מבלי הניסיון שנירכש על רצפת הייצור. הפיתוחים של ישראל יותר. לפי עמדה זו, ל

טכנולוגיה ובתעשיות הישנות נשענים גם על ההון האנושי אך לא ניתן לנצל משאב -בתחום הבטחוני, בביו

 זה מבלי המעבדה של ההתנסות בתהליכי הייצור. 

 

 עבודה מאורגנת, הסתדרות ההנדסאים ושוק העבודה

לאחרונה הסתדרות ההנדסאים שימשה הגורם האחרון אשר עדיין ניסה להשפיע ולקדם מדיניות  עד

לאומית בתחום ההון האנושי ומשק ההנדסאים. ההסתדרות שואבת את עיקר כוחה מן האליטה של 

ההנדסאים בתעשיות הבטחוניות, בגופים הציבוריים הגדולים ובתשתיות של המדינה. מנהיגי ההנדסאים, 

צפת הייצור בתפקידי ניהול ובהנהלות הארגונים הגדולים, נמנים לרוב על קבוצת הנדסאים שצמחה על ר

בתקופת השיא של המכללות הטכנולוגיות. קבוצה זו, מוטרדת מפגיעה במעמד ובאתוס המקצועי של 

ה ההנדסאים ומצוייה חיכוך עם מהנדסים אשר חורגים כלפי מטה מתפקידי התכנון המסורתיים אל הליב

קרי, יישום תהליכים טכניים, ניהול צוותי עבודה ופתרון בעיות על רצפת  Practical Engineering -של ה

הייצור. אחד הביטויים של החיכוך כרוך במאמץ המתמיד להתגבר על החסמים של העדר השכלה אקדמית 

 ולהביא להעדפת הניסיון המכרזים על תפקידי ניהול הנדסי בתפקידי הביניים. 

דרות ההנדסאים מנהלת גם את "קרן הידע" כמשאב התפתחות מקצועית בהיקף של עשרות מיליוני הסת

שקלים. בניגוד לארגוני עובדים אחרים ומתוך הצמיחה הייחודית של המקצוע, נוטה הסתדרות ההנדסאים 

לנתב את המשאבים לתחום המקצועי גריידא ופחות לשרותי פנאי. הגבולות המעורפלים של המקצוע 

 Life Longהביאו להקפדה יותר גדולה על עדכון טכנולוגי והתפתחות מקצועית לאורך החיים במסגרת של 

Learningהתפישה של הסתדרות ההנדסאים השואפת ל .- Life Long Learning  מציבה אותה כבעלת

 עיניין בהכרה האוניברסיטאית בלימודי ההנדסאים. בשעה שהסתדרות ההנדסאים הצליחה להגן על

חבריה במפעלים ועל מקומם ברצפת הייצור, הרי שבתחום ההכרה האקדמית בשדה ההנדסה ההישגים 

מעטים. האוניברסיטאות ובראשם הטכניון הציבו מראשית ההתבססות של מקצוע ההנדסאים חסמים של 

 הכרה בלימודי ההנדסאים. 

נעת את התפתחותו ברצף של מדיניות זו, אשר כוונה לחסום את ההתקדמות המקצועית של ההנדסאים מו

הנדסאי המנוסה לתארים מתקדמים בתחום ההנדסה. יתר על כן, מדיניות זו מקפלת בתוכה מחיר במונחי 

השכלה גבוהה, כאשר ההנדסאים ללמוד בשנית תחומים רבים בהם עמדו בבחינות ורכשו ניסיון. החוויה 

שיכולים להיות פטורים מחובות של מורים בטכניון ובאוניברסיטאות מתארת את ההנדסאים כמי 

לימודיות אותם הם ננרדים למלא בשנית. במידה וההנדסאי מעוניין לעבוד בדינה אחרת או לחילופין 

 מעוניין להמשיך בלימודים במוסדות הכשרה בחו"ל מעמדו האקדמי נמוך במיוחד. 

ה. מכללות אלו, הסתדרות ההנדסאים מושקעת בתחום ההנדסאים באמצעות המכללות אותן היא מחזיק

מיועדות לתת שרות למי שמעיוניין להתקדם בתחום ההנדסה ולימודי ההנדסאים. מכללת אתגר יוצאת 

דופן בכך שהיא מתמקדת בהכשרה ופיתוח מקצועי מתוך העבודה על ידי מתן שירות של כיתות יעודיות 
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מו אורט והמכללות לגופים שונים. המכללות של ההסתדרות מציבות אותה כשחקן חזק לצד גופים כ

 הפרטיות בתחום ניהול ההכשרה וההתפתחות המקצועית. 

העבודה היומיומית של הסתדרות ההנדסאים והלחצים בנושא האיגוד המקצועי נוגעים בשאלת המוביליות 

בעבודה. על מנת שהנדסאי יתקדם יש הכרח שכמה תנאים יתגשמו. חלקם קשורים ברכישת כישורים 

נאים אחרים כרוכים בחסמים ארגוניים ברמת כוח אדם ובהכרח ההכרה בהנדסאי ומיומנויות מצידו. ת

כמי שמתאים לתפקידי הניהול ההנדסי. לפי גישה זו, המנהל  ההנדסי הוא תפקיד אשר ניתן להגיע אליו 

 Practicalבאפיק התאורטי האקדמי אולם גם המסלול של רכישת ניסיון "מלמטה" באמצעות 

Engineering וביל לעמדות בכירות. יכול לה 

שוק העבודה של ההנדסאים במסגרות הגדולות והמאורגנות, כמו גם בשוק החופשי, מתאפיין בכרסום של 

הגבולות המקצועיים. הכרסום מלמעלה מתרחש בעקבות היצע גדול של מהנדסים המוכנים לעבוד 

מים בתכניות יעודיות . מלמטה מכרסמים מי שמשלPractical Engineering -בתפקידים שהם ליבת ה

פנים מפעליות הטכנים בלתי מוסמכים אשר רוכשים נסיון מתוך עבודה בלתי מאורגנת באיכות נמוכה. 

הטשטוש של מעמד ההנדסאים על רצפת הייצור נובע גם משינוי בצורות העבודה בחלק מהפעולות 

חלק מהקושי, הנוגע בתחום  ההנדסיות כאשר המודל הלינארי בין תכנון לבין ביצוע שוב אינו רלוונטי.

תעשייתית המבטלת את חלוקת העבודה הדיכוטומית בחלק -ההנדסי, קשור בצורת הייצור הפוסט

מהתהליכים ההנדסיים. בתנאים אלה, סבורה הסתדרות ההנדסאים, כי יש לחוקק את חוק ההנדסאים 

 אשר יקבע מסגרת כללית למיצוב המקצוע והסדרתו מול סביבה הנדסית משתנה.

אי הבהירות לגבי מעמדו של ההנדסאי בתהליך הייצור ובעבודה ההנדסית מתבטא גם בכניסה לשוק 

העבודה. בעולם עבודה הנדסי מורכב יותר, העובד שינוי ומתאפיין בדינאמיות, קשה יותר להנדסאי בוגר 

עלי ההכשרה במכללות, למצוא עבודה מתאימה. מתוך מודעות לכך חלק מהמכללות פיתחו לאחרונה ב

תפקידים המתמחים בהשמה והסתדרות ההנדסאים מנסה לרכז את כל הביקושים. פעמים אחרות נעשה 

מאמץ מצד מה"ט, הסתדרות ההנדסאים והתאחדות התעשיינים להכין כוח אדם הנדסאי על פי דרישה. 

 בתחום הכוח ההנדסי של העולים החדשים הושקע מאמץ ניכר בהקטנת החיכוך והתיווך בכניסה לשוק

 -העבודה. יחד עם זאת, נושא ההיצע והביקוש של ההנדסאים הפך הרבה יותר קשה לניהול ורמת ה

Mismatch  בין הכישורים של ההנדסאי ובין הצרכים של המעסיק גדלה. מצב זה קיפל בתוכו ירידה בעיניין

 של בוגרי מערכת החינוך להיכנס למסלולי ההכשרה להנדסאות. 

סאים, בעידן של טשטוש גבולות, טכנולוגיות חדשות ומעבר לצורת ארגון שוק העבודה החדש של ההנד

תעשייתית של העבודה, מחייב התאמות גדולות בצורת ריכשת המקצוע. לצד הלמידה לאורך החיים -פוסט

(Life Long Learning .כמאפיין יסוד של שוק העבודה החדש, נידרש העובד למערך מיומנויות חדש ,)

נים "מיומנויות רכות" קשורים ביכולת לעבוד בצוות, פתרון בעיות, כישורי למידה כישורים אלה המכו

והרגלי עבודה. התכונות המיוחסות להנדסאים עשויות לסמן נגישות גבוהה יותר לכישורים אלו מאשר יש 

בידי עובדים אחרים בסביבת העבודה ההנדסית.  מיצובו מחדש של מקצוע ההנדסאים צריך להביא 

 ת ה"כישורים הרכים" כחלק מהזהות המקצועית של העובד.בחשבון א

 

 החינוך הטכנולוגי 

'  רוקנו את 12חלשותו של החינוך המקצועי בישראל והניסיונות להבנות אותו מחדש מאז דו"ח מח"ר יה

המסלול המקצועי המסורתי לגיוס והתפתחות מקצועית של הנדסאים. לפי הדגם המסורתי התלמיד, אשר 

ל שבסופו תואר הנדסאי, נמנה על המצטיינים מתלמידי החינוך המקצועי. תלמידים אלו כוון למסלו

התקדמו בהדרגה מתוך החינוך המקצועי לדרגת טכנאי והנדסאי כאשר הלימודים המדעיים שלהם מלווים 
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' של המאה הקודמת, שוב אינו 50 -את השלבים הגבוהים של הלמידה. דגם זה, שראשיתו במחצית שנות ה

ונטי באותה צורה לחינוך הטכנולוגי. מעבר להיבטים המערכתיים, של הסדרת הלמידה ותכניות רלו

הלימודים, תכנון הלמידה וההערכות לשוק העבודה מצד התלמיד שונה אינה נעשית בתמכונת זו. דגם זה 

עי היה רלוונטי לעידן שבטרם למהפכת האקדמיזציה, בשוק עבודה יציב וכאשר תשתיות החינוך המקצו

 היו חזקות יותר.

מדעית לכלל -י"ד החליפה תפישה של אוריינות טכנולוגית-את מקומו של הדגם המסורתי של לימודי י"ג

התלמידים והתמחויות ייחודיות בבמדעים ובטכנולוגיה. יחד עם זאת, נותרו שרידים של הדגם הישן 

רקטביות לתלמידים ופחות י"ד אשר הפכו פחות אט-בדמות מגמות מקצועיות מסורתיות וכיתות י"ג

מושקעות מצד משרד החינוך. בשנים האחרונות, בהלימה למגמות בעולם, החלה התעניינות מחודשת 

בחינוך המקצועי בכלל ובתחום טכנאים/הנדסאים בפרט. במסגרת זו נעשה גם מאמץ לחבר את תכניות 

 ד.י"-תיכוניות של י"ג-הלימוד הגבוהות במדעים בצורה רציפה לכיתות העל

-טגנולוגי עם נקודות ממשק. האחת, נוגעת באוריינות המדעית-כך נוצרו ארבעה שדות של חינוך מדעי

טכנולוגית הכוללת, אשר אינה משביעת רצון. השנייה, מתייחסת לחינוך המקצועי המסורתי הנמצא 

רוך במגמות בעיצומם של מאמצי עיצוב מחדש )חלקו תחת חוק החניכות(. השלישי, החינוך המדעי העילי כ

י"ד. קובעי המדיניות מגלים עניין מחודש במסלולים אלו -המדעיות לבגרות והרביעי בדמות כיתות י"ג

-אולם עיצובם במסגרת מדיניות חינוך חדשה אינו נוגע עדיין במדיניות ההנדסאים זולת העניין בבוגרי י"ג

 י"ד.

ך טכנולוגי, בתקציבי הפיתוח, בתקצוב הממשלה בכלל ומשרד החינוך בפרט מביעים עניין בתשתית לחינו

י"ד. -לפי תלמיד, בגודל הכיתות, בדרשות הפדגוגיות במסלולים השונים ובמספר התלמידים בכיתות י"ג

בהקשר הדיון על מדיניות הנדסאים מבוגרים חסרה עדיין התשתית אשר תוכל לחבר מחדש את מדיניות 

טכנולוגי. היעדים של משרד החינוך המונחי עדכון העבודה בהקשר ההון האנושי עם מדיניות החינוך ה

תכניות לימודים, יצירת סטנדרטים, הכשרת מורים ושיפור התשתיות, הקשרים עם התעשיה, צה"ל 

והאקדמיה מהווים צעדים אשר מצדיקים שיתוף פעולה במסגרת ועדת גג אשר תקום על בסיס שותפות 

שי, בהקשר מה"ט ובנוגע לאוכלוסייה הבוגרים בכניסה פרופסיונאלית. יחד עם זאת, מדיניות ההון האנו

 לשוק העבודה, תשאר גם תחום נפרד ומובחן ממדיניות החינוך.

 

 פדגוגיית הנדסה

תעשייתי משתנה אינן במוקד עבודה -התחום הפדגוגי והדילמות החדשות של החינוך ההנדסי בעולם פוסט

זו. יחד עם זאת, המסמך מכוון ליצר את המסגרות בהן יידונו שאלות אלו ובעיקר לנסות לכונן מחדש את 

 "ועדת הגג" או מועצה ארצית המטפלת בשאלות היסוד של מקצוע ההנדסאים. 

 Life Long -שונים בעיצוב שדה ההנדסאים בשלבי הגיוס, ההכשרה, שוק העבודה וההשחקנים ה

Learning  מעלים שאלות אשר חוזרות בצורות שונות. שאלות אלו נוגעות בסוגיית הליבה המקצועית

. בקרב הסתדרות ההנדסאים, מעסיקים, עובדי מה"ט וחלק Practical Engineering -בתחום ה

חת מחוסר הפרופורציה בין מגמות הלימוד ותחושה לפיה ישנה הזנחה של תחומי מהמכללות ישנה אי נ

החשמל, ההנדסה האזרחית, המכונות והתוכנה לטובת תחומים נוספים. מי מציגים עמדה מעין זו תופשים 

את זהות ההנדסאי ככזו הנרכשת דרך מקצועות מסורתיים אלו. בקרב רבים מתוך הפעילים בשדה 

התחושה לפיה גבולות המקוצע נפרצו מבחינה פדגוגית. פריצה זו נובעת מכך שישנה ההנדסאים רווחת 

נטייה להגדיר כל מקצוע עם ממשק טכנולוגי רחב כפוטנציאל לקבלת תואר הנדסאי. מנגד, בעיקר בקרב 
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אנשי החינוך במכללות, יש הסבורים כי מגמה זו בלתי נמנעת וההתרחבות של המגמות והפרופרציות 

 משקפים שינויים בעולם העבודה. המשתנות 

הדאגה מרמת ההוראה במכללות והיעדר התמודדות עם דילמות פדגוגיות מתחברת אל חוסר שביעות רצון 

מאיכות התשתיות הקיימות במכללות ובגופי ההכשרה. נושא מקביל, אשר טופל בעבר בצורה אינטנסיבית 

את הטכנולוגיה והתחומי ההנדסה לתואר על ידי מה"ט כרוך בהיעדרם של מורים בעלי הכשרה להור

Practical Engineer בתנאים אלו הפדגוגיה נדחפת לשיטות ותכניות לימודים מוגבלות ביותר המביאות .

 בין הכישורים הנדשים בשוק העבודה ובין הכלים המוענקים לתלמיד במסגרת הכשרתו.  Mismatchעימן 

התפתחות מקצועית הוא אתגר אשר מולו עמדו מדינות השפעה על עולם מורכב של מכללות וניהול משק 

מערביות רבות. אחד הכלים אשר באמצעותם מדינות הצליחו לייצר מחדש מערכת מסודרות של הכשרה, 

נעשה באמצעות אמנות בינלאומיות. האמנות   Practical Engineer -אקרדיטציה והסמכה לתואר ה

תן ליצור סדר יום ולארגן מחדש את שדה ההנדסאים. משק משמשות מצפן פדגוגי וארגוני אשר על פיו ני

ההנדסאים בישראל אינו יוצא דופן בהקשר הדילמות מולן הוא ניצב ומשום כך עליו להיעזר באמנות 

 והסטנדרטים הבינלאומיים שנחתמו בשנים האחרונות. 

 

 מה"ט וסביבת העבודה המקצועית

' באמצעות עבודה משותפת של מה"ט וועדת הגג. 10 -מדיניות ההנדסאים בישראל עוצבה עד סוף שנות ה

מה"ט שימשה כזרוע הביצוע של המשרד האחראי לתקצוב המכללות, פיקוח על מערכות ההכשרה וניהול 

האקרדיטציה וההסמכה של ההנדסאים עם סיום לימודיהם. ועדת הגג שימשה כגוף המקצועי אשר נועדה 

פי צורכי המשק. הועדה הייתה אחראית, על פי כוונות  לפעול בהתאם למגמות בחינוך ההנדסאי ועל

השותפים, על הובלת תהליכי פיתוח והתכנון בהקשר הרחב במסגרת שיתוף פעולה ומעורבות של כל 

הגורמים בעלי העניין בתחום ההנדסאים. מתוך פעולת שני הגופים התעצב תחום ההנדסאים בהיבטים 

 הפרופסיונאליים  ובהקשרים המערכתיים.

' סימנו את תקופת המעבר מדור המייסדים, אשר עיצב את דמותו של התחום ומיצובו 10 -' וה20 -נות הש

בבניין המקצועות, לדור הבא אחריו. מה"ט ובתוך כך גם ועדת הגג, לא צלחו בשלום תקופה זו והתקשו 

ה החלה מאוד לשמש גופים האחראים על קידום ופיתוח התחום לאור האתגרים החדשים. בתנאים אל

ועדת הגג להיכנס, ביתר שאת, לשאלות הנוגעות בניהול סוגיות מיקרו במערכות ההכשרה ולדון פחות 

בשאלות הקריטיות של מקצוע במעבר. מאבקים פוליטיים, אי הסכמות עקרוניות בין הגופים ואי הבנה של 

 להפסקת עבודתה של  הועדה ולפיזורה.  2112חשיבות הוועדה הביאו בשנת 

סקת פעילותה של ועדת הגג נותר תפקיד הסדרת תחום ההנדסאים בידי מה"ט ופיתוח תחומי לימוד עם הפ

חדשים מתוך עבודתה של הועדה לאישור מגמות. ועדה זו הוצגה כקאדר מקצועי של מנהלי מכללות אשר 

מסייע לקבוע מדיניות רחבה אולם בפועל ביטאה את האינטרסים הפרטיקולאריים של המכללות את 

מטרות של הדרג הפוליטי בתחום העבודה. בעקבות דו"ח מבקר המדינה וחילופי הנהלה במה"ט הופסקה ה

על ושיתוף פעולה בין הגורמים הרלוונטיים הצטמצמו הפעולות -בפועל פעולת ועדה זו. בהיעדרו של ארגון

בה המסייעים לניהול ופיקוח אינסטרומנטאלי מבלי לקיים שיח מהותי וללא תשתית רחבה של ידע וחשי

 לפיתוח ותכנון ארוך טווח. 

חלק מההחלטות של ועדת המגמות שיקפה לטענת מבקר המדינה והצטיירה בקרב שותפים, כשיעבוד 

מדיניות הנדסאים לצרכים ואינטרסים של שרים וקובעי מדיניות. כך, נפתחו מגמות של טכנאי אבטחה 

ית לפיה יש במקצועות מימדים טכנולוגיים עוררה וחקירות כמו גם תארים לניהול פננסי. ההצדקה הבעיית

הסתייגות מאחר וכמעט כל מקצוע, בעידן של שינוי טכנולוגי, מחייב שיולב של היבטים טכניים. בקרב חלק 
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מראשי המכללות המסורתיות, אשר נשאו את האתוס ההנדסאי המסורתי, נוצרה מתוך כך פגיעה בליבה 

, מכונאות, חשמל, הנדסה אזרחית ומחשוב. מנגד ניתן לציין את של מקצוע ההנדסאים בתחומי המכונות

השאיפה, מתוך מה"ט פנימה, להקטין ולהגדיל את הסבסוד לתלמיד על פי המגמה הנלמדת. יחד עם זאת 

 קנה המידה בו נעשו הדברים לא היה מספיק. 

ת הרחבות מאחר הסתדרות ההנדסאים הייתה הגוף היחידי אשר המשיך לעסוק בשאלות הפרופסיונאליו

וראתה עצמה כאחראית על שימור השיח והחשיבה בדבר מעמד המקצוע ומיצובו. העמדות המקצועיות של 

 הסתדרות ההנדסאים ניכרות בשפה ובניתוח של דו"ח מבקר המדינה.

ב מהווה נקודת מפנה בניהול של שדה ההנדסאים בישראל. מתוך הדו"ח עולה תפיסה 51דו"ח המבקר 

לקיומו של מה"ט קשורה ביכולתו להשפיע לטובה על היצע והביקוש של ההנדסאים, לנהל לפיה ההצדקה 

מערכת אקרדיטציה אשר תבטיח את היעדים החברתיים הקשורים בהסדרת הפרופסיה ולתקצב את 

ההכשרה בצורה הטובה ביותר מתוך הנחה של כשל שוק. המבקר רומז על הדגשת יתר לאינטרסים של 

, עת מונתה מנהלת חדשה במה"ט. יחד עם זאת המבקר המליץ להקים 1005נת המכללות עד שלהי ש

 "מנגנון חדש לתיאום כל הגורמים הרלוונטיים" ולשפר את האפקטיביות.

במישור הארגוני, ומאוחר יותר בהקשר הפרופסיונאלי, סבלה מה"ט מאובדן זהות מול האגף להכשרה 

יות הון אנושי, עם האגף להכשרה מקצועית, נעוצה מקצועית. ההחלטה למזג את מה"ט, העוסקת במדינ

בהכרעות ארגוניות בנות דור. הכרעות אלה נעשו בתנאים בהם הבטחון בזהות המובחת של כל אחד 

' ובמהלך גל העלייה מחבר העמים נצבע תחום ההכשרה 20 -מהתחומים היה ברור יותר. בשנות ה

בשוק העבודה. מאוחר יותר גוייסו האגף להכשרה  המקצועית כשדה של מדיניות הגירה וסיוע בהשתלבות

 מקצועית ולעיתים גם מה"ט להשגת יעדים חברתיים של הסרת חסמים בכניסה לשוק העבודה. 

בשנים האחרונות אובדן הזהות הצטרף להבעת אי אמון בכלים של מדיניות העבודה בכלל ושל האגף 

שקלים קרוב לכעשור הצטמצם התקציב לכדי  להכשרה מקצועית בפרט. כך מתקציב של כקרוב למיליארד

כמה עשרות מיליוני שקלים. הקמתם של המיזמים "אורות התעסוקה )וויסקונסין( ותב"ת סימנו הפקעה 

של תפקידים מקצועיים וגופים מקצועיים ועמותות מהמגזר השלישי. דווקא מה"ט שמרה על מעמדה כפי 

ליון שקלים בממוצע. בתנאים אלה היכולת להחזיק בתוך מי 210 -שבא לידי ביטוי ביציבות ההקצאה של כ

 ארגון אחד את היחידות בעלות הזהות השונה ובמיצוב שונה מול הסביבה, הפך קשה ורווי מתח.

פעולת מה"ט בשנים האחרונות נגעה בעיקר במה שכינה המבקר "שיפור ההתנהלות הכספית". אולם 

מקצועיים אשר הוליכו להתמזגות בפרוייקטים לאומיים  בהיעדר ועדת גג נעשה מאמץ לחפש אפיקי פעולה

ובנישות ייחודיות דוגמת התעסוקה החרדית. פעולות אלה, בעלות ערך כשלעצמן, לא עמדו בהלימה ליעדים 

המרכזיים של מה"ט כגוף המסדיר ומארגן את עבודת ההנדסאים. פעולה זו האיצה את המגמה של טשטוש 

שי לבין מדיניות הכשרה מקצועית. קיומו של מה"ט כגוף עצמאי נוגע בשאלת הגבולות בין מדיניות הון אנו

התפקיד של המדינה בהתמודדות של כשל השוק של כוח אדם הנדסאי ובצורך האובייקטיבי של המשק 

. עתידו של מה"ט ובעקיפין גם של מדיניות ההנדסאים בכללה Practical Engineering -בהון האנושי של ה

שדות הנוגעים להיבטים של ניהול הפרופסיה בהקשר שוק העבודה, משילות ועמצאות תוכרע במספר 

 ממשלתי וניהול משק מכללות מבחינה פדגוגית. -בהיבט המוסדי
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