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 :תרשימים

 לפי מגדרבמגמות הלימוד הגדולות  2013-2014אחוזי הזכאות לדיפלומה מקרב בוגרי  –1 תרשים

  במגמות הלימוד הגדולות לפי מסלול הלימוד 2013-2014מקרב בוגרי  אחוזי הזכאות לדיפלומה –2 תרשים

  לדיפלומה לקבלת דיפלומה בקרב הבוגרים הלא זכאים יםסטטוס עמידה בדרישות לימודי – 3 תרשים

 אחוז הבוגרים העובדים במקצוע הנלמד במגמות הגדולות לפי מגדר – 4תרשים 

 אחוז הבוגרים העובדים במקצוע הנלמד במגמות הגדולות לפי לאום – 5תרשים 

  אחוז הבוגרים העובדים במקצוע הנלמד מגדר ולאום לפי מסלול לימוד – 6תרשים 

 אחוז הבוגרים העובדים במקצוע הנלמד במגמות הגדולות לפי מסלול לימוד – 7 תרשים

 הנלמד לפי שיוך גיאוגרפי של מוסד הלימוד ומגדראחוז הבוגרים העובדים במקצוע  – 8 תרשים

 אחוז הבוגרים העובדים במקצוע הנלמד במגמות הגדולות לפי זכאות לדיפלומה – 9 תרשים

 אחוז הבוגרים העובדים במקצוע הנלמד במגמות הגדולות לפי ניסיון מקצועי קודם – 10 תרשים

 וד בעבודתם הנוכחית לפי מסלול הלימוד.המועד שבו העובדים במקצוע הנלמד החלו לעב – 11 תרשים

 שכר העובדים במקצוע הנלמד במשרה מלאה במגמות הגדולות לפי לאום – 12 תרשים

 שכר העובדים במקצוע הנלמד במשרה מלאה במגמות הגדולות לפי מגדר – 13 תרשים

 שכר העובדים במקצוע הנלמד לעומת מקצוע אחר לפי וותק בשנים במקום העבודה  – 14תרשים 

 אחוז העובדים במקצוע שציינו כי דיפלומה מהווה תנאי סף לתפקיד לפי מגמות לימוד – 15 תרשים

 עובדים במקצוע בהשוואה לעובדים אחרים. –במקום עבודתם  תנאיםמרוצים מה אחוז  –16 תרשים

 מגדר –במקום עבודתם  תנאיםהעובדים במקצוע שציינו שהם מרוצים מה אחוז –17 תרשים

 מגמות - אחוז הבוגרים העובדים במקצוע שציינו כי עשו שימוש בידע הנרכש בלימודים –18 תרשים

 מידת שביעות הרצון מהיבטים הקשורים ללימודים במכללה  –19 תרשים

 הבוגרים לפי מגמות לימוד גדולותכוונות המלצה על מגמת הלימוד בקרב כלל  –20 תרשים

 אחוז הממליצים על מגמת הלימוד מקרב העובדים במקצוע הנלמד –21 תרשים

 אחוז הבוגרים שימליצו על מגמת הלימוד לפי המסלול שבו למדו –22 תרשים

 אחוז המשיבים בחיוב כי נעשתה פעילות עם מעסיקים לפי מגמות לימוד   –23 תרשים
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 מתודולוגיה ומטרות המחקררקע, 

באמצעות רשת מכללות טכנולוגיות ובתי ספר נערכים  1הלימודים במסלול להנדסאים, שבפיקוח מה"ט

 הפרוסים בכל רחבי הארץ. ,להנדסאים

 2לימודי הנדסאים נמשכים לרוב כארבעה סמסטרים ובמהלכן נדרש הסטודנט לעמוד בהצלחה בארבע

בחינות גמר ובהנדסה  5ר המגמה בה למד )באדריכלות ועיצוב פנים נקבעו בחינות גמר ממלכתיות שנקבעו עבו

החומר הנלמד ודרכו מיישם הסטודנט  שלוכן בהגשת פרויקט גמר המהווה אינטגרציה  בחינות( 6אזרחית 

במסגרת המכללה מקנים לבוגר דיפלומה ש יםנוספ יםעמידה בדרישות אלו וכן חובות לימודי. את לימודיו

 של הנדסאי מטעם מה"ט.

 

טכני( של המקצוע ופחות בצד התיאורטי -מסלול ההכשרה של ההנדסאי מתרכז בעיקר בצד המעשי )פרקטי

 הכשרה וזאת על מנת לספק באופן יעיל למשק ולתעשייה הישראלית עובדים מיומנים ובעלי אקדמי

  מתאימה.    טכנולוגית

כאשר המהנדסים  ,בין המהנדסים לעובדי הייצורבמשק הישראלי ים מהווים "שחקני קישור" ההנדסא

תקדמות האחראיים על פיתוח ותכנון טכנולוגי ואנשי הייצור מבצעים את עבודת התחזוקה והתפעול. עם ה

 בכל תחומי התעשייה השונים. מיומנים נדרשים יותר ויותר הנדסאיםת, הטכנולוגי

 

כחלק ממאבק לשיפור מצבן,  הטכנולוגיות, , לאחר שביתה שבה פתחו המכללות2013אוקטובר בסוף חודש 

נחתם "הסכם מודל הדיפלומות" בין המכללות הטכנולוגיות למשרדי האוצר והכלכלה ובמסגרתו הם קיבלו 

לה מיליון ש' בפריסה למשך שש שנים וכן מקדם הסתגלות הולך ופוחת, כך שמכל 108תוספת תקציבית של 

שתעלה את שיעור מקבלי הדיפלומות בהדרגה לאורך שש השנים הבאות, לא תספוג ירידה בתקציב הניתן 

                     . לה

מודל התקצוב החדש שגובש ע"י מה"ט ומשרד האוצר נועד בעיקרו לעודד גידול באחוז הזכאים לדיפלומה 

כאשר נכון לשנת מקרב המתחילים בלימודים,  71%היעד לשיעור מקבלי הדיפלומות, נקבע על ושל הנדסאי 

 .49%על כ  ומדיםע , עפ"י נתוני מה"ט,אחוזי הזכאות לדיפלומה מקרב המתחילים בלימודים ותשע"

 

 מסלול להנדסאיםמסגרת ב שלמדו ,סטודנטים 16,000כ סיימו את לימודיהם  2013-2014שנים מהלך הב

אנו מציגים תמונת מצב של  סקירה זוט ובשבפיקוח מה" ,וסמינרים לנשים חרדיותמכללות  60באחת מ 

 .2017בוגרים אלו בשוק העבודה נכון לתחילת שנת 

במהלך במוקד הסקרים של חברת "טלדור"  שבוצע ,הנתונים למחקר זה, נאספו באמצעות סקר טלפוני

ימודיהם כשנתיים שסיימו את ל ,בוגרים 3,200 למדגם גדול ומייצג של 2017ינואר ו 2016החודשים דצמבר 

  .ממועד הראיון עד שלוש שנים בממוצע

(, מסלול הלימוד 2013-2014שנת סיום הלימודים ) על בסיס שלושה חתכים:המדגם נבנה כמדגם שכבות 

מכלל  80%מגמות הלימוד הגדולות שבהן למדו למעלה מ  8( וכן עפ"י  3בוגרים במסלול יום ומסלול משולב)

                                                 
המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע, הינו גוף ממשלתי המופקד על הסדרת אופן הכשרתם של הנדסאים וטכנאים  1

 .זאת כדי לתת מענה ראוי לצרכי המשק ודרישותיו, מוסמכים בתחומי הטכנולוגיה ובהתמחויות ייחודיות ועדכניות
בחינות גמר ממלכתיות, כאשר  3לכלל מגמות הלימוד ידרשו  החל משנת תשע"ז ואילך יחויבו הלומדים בבחינה אחת פחות. 2

 בחינות גמר. 5או  4בחינות גמר ובהנדסה אזרחית  4באדריכלות ועיצוב פנים ידרשו 
  במסגרת מסלול משולב מתקיימים לימודי יום או ערב במסגרת גמישה שמאפשרת לשלב עבודה עם לימודים. 3
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 (ללא רכב)מכונות  - "גדולות"מגמות לימוד  2סווגה ל הבוגרים בשנים אלו, כאשר מגמת הנדסת מכונות 

 ומכונות רכב.

 

בכל אחת  בכל אחד משני מסלולי הלימוד מגמות הלימוד הגדולות 8שכללו את  ,תאי דגימה 32בסה"כ נקבעו 

מגמות הלימוד הקטנות יותר נדגמו באופן שסיימו לימודים באחת מהבוגרים נבדקו ואילו יתר מהשנים ש

 .2014ו  2013שנים ת הבוגרים לאקראי על פי משקלם היחסי באוכלוסיי

המדגם הגדול שבוצע נועד להעמיק את יכולת הניתוח של הנתונים ברמת מגמות לימוד ומסלולי הלימוד וכן 

שהיו  בעלי מאפיינים סוציו דמוגרפיים שונים וכן עבור בוגרים בוגרים אוכלוסיותבור לאפשר הצגת נתונים ע

 זכאים לדיפלומה וכאלו שלא השלימו את זכאותם. 

או "בוגר " בוגר מסיים"יש להבהיר שההגדרה לבוגר שהשתתף בסקר הוא מי שהופיע ברישומי מה"ט כ

את לימודיו הפרונטאליים במוסד שבו למד, גם אם לא השלים את  סייםושהצהיר בתחילת הראיון כי  זכאי"

 לקבלת דיפלומה של הנדסאי.יים הלימודכל חובותיו 

 מה"ט של לומדיםה מערכת באמצעות התקבלו ,2013-2014המלאה לשנים  בוגריםהאוכלוסיית  נתוני

 .במשרד העבודה והרווחה

  

 נשאלו שאלות שנועדו לבדוק בין היתר: הם הטלפוני השאלון המובנה עליו ענו הבוגרים בסקרבמסגרת 

 הנלמד. קצועבמ לרבות תעסוקה לימודיםה מסיום עד שלוש כשנתיים תעסוקתי מצב. 1

 . בוגרים של ממוצע חודשי שכר. 2

 .הנלמד במקצוע עבדו לא מדוע סיבות. 3

 .שביעות רצון ממקום העבודה. 4

 העבודה.בשוק לימודים . שימוש בידע הנרכש ב5

 . קשיים בחודשי עבודה ראשונים בגלל העדר ניסיון מקצועי6

  לקבלת דיפלומה ייםהשלמת חובות לימוד. 7

 . על מגמת הלימוד ומוסד הלימוד וכוונת המלצה מהלימודים במכללהשביעות רצון . 8

 . מקומות עבודההגעה של מעסיקים למוסד הלימוד וסיורים ב -. קשר עם מעסיקים 9

 .לימודי המשך לתואר ראשון או תואר מהנדס .10
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 עיקרי הממצאים

 תעסוקה:

 כ"סה: הבא באופן מתפלג, לימודיהם מסיום כשנתיים עד שלוש שנים, הבוגרים של התעסוקתי מצבם 

 בדוע 31.3% ו שלמדו במקצועעבדו  60.1%כאשר  ,כלשהי בעבודה מועסקיםהיו  הבוגרים מכלל 91.4%

  . הראיון במועד כלל עבדו לא מהבוגרים 8.6%, שנלמד מזה אחר במקצוע

  שעות עבודה בשבוע  35של  במשרה מלאהמהעובדים במקצוע הנלמד ביום הראיון היו מועסקים  91%כ

 מהנשים( 80%מהגברים ו  94%או למעלה מכך )

  שעבדו במקצוע הנלמד, עמד על שנתיים וחצי  מסלול יוםבוגרי העבודה של במקום הממוצע הוותק

בקרב כלל הבוגרים הוותק במקום ). בממוצע עמד על שנה וחצי עבודהמקום הב והנתון החציוני לוותק

  . (והחציון עמד על שנתיים עמד על כארבע שנים בממוצע העבודה

 ב בוגרי הנדסה אחוזי תעסוקה גבוהים במקצוע הנלמד )מבין מגמות הלימוד הגדולות( נמצאו בקר

( ואילו בקרב בוגרי מגמות תעשייה וניהול ואלקטרוניקה נמצאו 72.3%( והנדסת חשמל )74.2%אזרחית )

 בהתאמה(.   41.2%ו  39.1%שיעורים נמוכים מהממוצע של עובדים במקצוע )

 62.8% 62.7% יהודית, בקרב האוכלוסייה ההנשיםמ 52.9%עבדו במקצוע הנלמד לעומת  הגבריםמ 

 הערביבמגזר  47.7%מהנשים היהודיות( לעומת  56.8%מהגברים היהודים ו  65.0%במקצוע ) עבדו

 מקרב הנשים הערביות(. 27.9%מקרב הגברים הערבים ו  52.8%)

  נמצאו שיעורי תעסוקה גבוהים  הבוגרות, מכלל הנשים 20%בקרב נשים יהודיות חרדיות המהוות כ

 .במגמת הנדסת תוכנה( סיימו לימודים)מרביתן  76.2%שעמדו על במקצוע הנלמד 

  מקרב הבוגרים שהיו זכאים לדיפלומה של הנדסאי עבדו במקצוע שאותו למדו ביום הראיון  64%כ

במרבית מגמות הלימוד הגדולות  מקרב הבוגרים, שלא השלימו את זכאותם.  53%וזאת בהשוואה לכ 

לתעסוקה במקצוע בקרב הזכאים לדיפלומה למעט במגמות אלקטרוניקה ומכונות,  יתרון מובהקנמצא 

 מובהקים בין הזכאים לאלו שאינם זכאים לדיפלומה.  תעסוקה שבהן לא נמצאו פערי

  67.6%אחוז הנחשפים למקצוע הנלמד, סה"כ אלו שעבדו בו לתקופה כלשהי מאז שסיימו ללמוד, עמד על 

מהבוגרים עבדו במקצוע שלמדו לאחר סיום לימודיהם אולם עזבו את  7.5%מכלל הבוגרים, כלומר 

העבודה בתחום וביום הסקר היו מועסקים במקצוע אחר מזה שלמדו. )בוגרים אלו עבדו במקצוע 

    חודשים בממוצע( 5לתקופה של כ 

  למד ש' ברוטו, כאשר העובדים במקצוע הנ 9,847שכרם החודשי למשרה מלאה של כלל הבוגרים עמד על

 ש' בממוצע. 8,757ש' ושכרם של העובדים בתחום אחר מהנלמד עמד על  10,382השתכרו 

  ש'  12,000כ  –השכר הגבוה ביותר הוא בקרב בוגרי מגמת הנדסה אזרחית שעובדים במקצוע הנלמד

בממוצע ואילו השכר הנמוך ביותר )מקרב בוגרי מגמות הלימוד הגדולות( הוא בקרב בוגרי מגמת 

 ש' בממוצע. 8,400כ  –ועיצוב שעובדים במקצוע  אדריכלות

  מבדיקת גובה השכר של הבוגרים לפי הוותק שלהם במקום העבודה עולה כי שכרם הממוצע של העובדים

במקצוע הנלמד גבוה בכל נקודות הזמן בהשוואה לשכרם של העובדים בתחומים האחרים. הפערים 

במקום העבודה, כאשר שכרם של העובדים במקצוע  עד שנהגדולים במיוחד בשכר ההתחלתי בוותק של 

 .אחריםהמשכרם של העובדים בתחומים  24%גבוה בכ  –ש'  9,500הנלמד עומד על כ 

  במקום העבודה נמצא כי העובדים במקצוע  ומעלה שנים 10העובדים עם וותק גבוה של הבוגרים בקרב

    .ל העובדים בתחומים האחריםמשכרם ש 20%גבוה בכ  –ש'  13,000הנלמד משתכרים בממוצע כ 
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  שביעות הרצון של הבוגרים שעבדו במקצוע הנלמד גבוהה יותר בכל הנושאים שנבדקו )עניין, שכר, תנאים

  פיזיים, ביטחון תעסוקתי ואפשרויות קידום( בהשוואה ליתר הבוגרים שעבדו במקצוע אחר מזה שנלמד. 

 

 :4זכאות לדיפלומה

 63% היו זכאים לדיפלומה של הנדסאי במועד הראיון.  2013-2014שהשתתפו במדגם בוגרי  ,מהבוגרים 

 והיו גבוהים יותר בהשוואה לגברים  70.4%עמדו על  שסיימו את לימודיהן שיעורי הזכאות בקרב נשים- 

בעוד שלא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעורי הזכאות בין גברים יהודים לגברים ערבים, בקרב  . 60.3%

בניכוי נשים זכאיות  69.3%) מהנשים באוכלוסייה היהודית היו זכאיות לדיפלומה 72.7%שים נמצא כי נ

 מקרב הנשים הערביות. 54.7%בהשוואה ל  חרדיות(

  בקרב אוכלוסיית הבוגרות שהיו נשים יהודיות חרדיות, נמצאו שיעורי הזכאות הגבוהים ביותר, שעמדו

      .  83.8%על 

  הלימוד הגדולות עולה כי שיעורי הזכאות הגבוהים ביותר נמצאו בקרב בוגרי מגמת הנדסת מבין מגמות

  . 71%כ  -והנדסת חשמל  73%כ  - מכונות

  בחינות הממלכתיות המהם עברו בציון עובר את כל  57.4%מניתוח נתוני הלא זכאים לדיפלומה עולה כי

וגם לא השלימו את פרויקט  הממלכתיותנות בחיהלא עברו את כל  26.6%פרויקט גמר,  לא השלימואך 

שהגנו בהצלחה על  4.5%הגנו בהצלחה על פרויקט גמר אך לא השלימו את כל הבחינות ו  11.5%הגמר, 

פרויקט גמר וגם עברו בציון עובר את כל הבחינות אך לא השלימו זכאות בגלל בחינות פנימיות ו/או 

 השלמת תנאי קבלה ללימודים.

  יםהלימודי הלא זכאים לדיפלומה הצהירו כי יש בכוונתם להשלים בהמשך את החובותמהבוגרים  79%כ 

 אמרו שאין בכוונתם לעשות זאת. 15%ו  לקבלת הדיפלומה

  מהבוגרים, שעבדו במקצוע שלמדו ציינו כי דיפלומה של הנדסאי מהווה תנאי סף על מנת  46.5%בסה"כ

 ללא הבדל מובהק בין גברים לנשים.להתקבל לתפקיד שהם מבצעים במקום העבודה וזאת 

  43%ציינו כי הדיפלומה מהווה תנאי סף לתפקיד וזאת לעומת  62%בקרב העובדים במגזר הציבורי, כ 

 שציינו כך מקרב העובדים במגזר הפרטי.

 

 שביעות רצון מהלימודים במכללה:

 יעות הרצון הגבוהה ביותר שביעות הרצון הכללית של בוגרי המכללות הטכנולוגיות היא לרוב בינונית. שב

 79%נמצאה בנושא התאמה בין החומר הנלמד לנדרש בבחינות הממלכתיות של מה"ט, כאשר בסה"כ 

 היו מרוצים במידה מועטה או כלל לא מרוצים.   7%היו מרוצים במידה רבה מאוד או רבה ורק 

 בנושא התאמה בין החומר הנלמד לנדרש בשוק העבודה כאשר  שביעות הרצון הנמוכה ביותר נמצאה

ים במידה מועטה או כלל לא היו מרוצ 30%בלבד ציינו כי הם מרוצים במידה רבה מאוד או רבה ו  40%

  .)ללא הבדל מובהק בין כלל הבוגרים לבין בוגרים שעבדו במקצוע הנלמד( מרוצים

 שייה וניהול נמצאו שיעורי שביעות רצון גבוהים מבין מגמות הלימוד הגדולות נמצא כי במגמת תע

 76%מהממוצע הכללי בקרב הבוגרים, בכל המשתנים שנבדקו ובמיוחד בנושאים רמת הלימודים )

 מרוצים(.  73%מרוצים( ורמת המרצים )

                                                 
ולא מביאים לידי ביטוי את משקל בעלי הדיפלומה  מסיימי הלימודיםנתוני הזכאות לדיפלומה מתייחסים אך ורק לאוכלוסיית  4

 מסך כלל המתחילים בלימודים )לרבות אלו שהפסיקו אותם( בשנתונים הרלבנטיים.
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  בוגרי מגמת הנדסת תוכנה שגם בה היו אחוז מרוצים גבוה מהממוצע, נמצאה שביעות רצון גבוהה

( וציוד טכנולוגי 65%(, אמצעי המחשה בהוראה )77%ים: מספר הסטודנטים בכיתות )במיוחד בנושא

 מרוצים(.  67%ומעבדות )

  בוגרי המגמות חשמל והנדסה אזרחית היו פחות שבעי רצון במרבית המשתנים שנבדקו וזאת ביחס

מה בין לבוגרי מגמות הלימוד האחרות, כאשר במגמת חשמל בולטת לרעה רמת שביעות הרצון מההתא

מרוצים( והתאמה  35%מרוצים( וכן בהכשרה מעשית ותרגול ) 63%החומר לנדרש בבחינות הממלכתיות )

מרוצים בלבד(. בקרב בוגרי מגמת הנדסה אזרחית ניכרת  28%) העבודה בין החומר הנלמד לנדרש בשוק

 44%הוראה )מרוצים( ואמצעי המחשה ב 50%שביעות רצון נמוכה בעיקר ממספר הסטודנטים בכיתות )

 מרוצים(. 

  לא ידעו להשיב ו  8%, במגמת הלימודמהבוגרים אמרו כי ימליצו בחיוב לחברים ללמוד  75%בסה"כ

 אמרו כי לא ימליצו. 17%

  מקרב העובדים במקצוע הנלמד, שתי מגמות הלימוד שזכו לשיעורי ההמלצה הגבוהים ביותר הם תוכנה

 נמצאו מבין מגמות הלימוד הגדולות והשיעורים הנמוכים ביותרימליצו(  92%-91%והנדסה אזרחית )כ 

  .(78%אלקטרוניקה )מגמת בקרב בוגרי 

 77%  מקרב בוגרים שאמרו שלא ימליצו על מגמת הלימוד שבה למדו ציינו כך כיוון שלא הצליחו למצוא

 עבודה בתחום או שאין ביקוש, לדעתם, לתחום שלמדו בשוק העבודה. 

 

 

 במהלך הלימודים: קשר עם מעסיקים

 28.5%  מהבוגרים שלמדו במסגרת מסלול יום ציינו כי הגיעו למכללה מעסיקים לצורך הדרכות או

 השיבו בחיוב כי במסגרת הלימודים נערכו סיורים במפעלים או מקומות עבודה.   52.3%הרצאות ו 

 ( ואילו בוגרי 47%ים )כ בוגרי מגמת מכונות רכב ציינו בשיעור גבוה מהממוצע כי הגיעו למכללה מעסיק

 (.20%תעשייה וניהול ואדריכלות ועיצוב השיבו לכך בחיוב בשיעור נמוך מהממוצע )כ 

  בוגרי מגמת תעשייה וניהול ציינו בשיעור גבוה מהממוצע כי נערכו סיורים במפעלים או מקומות עבודה

לערך הצהירו כי נערכו  23%-20%( ואילו בקרב בוגרי מגמות תוכנה, חשמל ואלקטרוניקה רק כ 74%)כ 

 סיורים במקומות עבודה.  
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 וזכאות לדיפלומהדיוקן אוכלוסיית הבוגרים 

והסמינרים לנשים  מוסדות הלימוד 60כ ב במסלול להנדסאים לימודים שסיימו ,הבוגרים אוכלוסיית

רבע מהם היו כ ,נשים שני שליש גברים וכשלישכ כוללת 2013-2014 במהלך השניםשבפיקוח מה"ט  ,חרדיות

כאשר הגיל  37היו מעל גיל  22%וכ  27עד  22במועד הראיון )כשנתיים עד שלוש מסיום הלימודים( בגילאי 

 9%, כ רווקים 36%יו נשואים במועד הראיון וכ ה אוכלוסיית הבוגריםמ 62% כ  שנים.   31הממוצע עמד על 

 הגיעו ללימודים מטעם מקום העבודה או מהצבא.

 האוכלוסיימקרב ה 9%כ נשים ערביות(  5%גברים וכ  17%)כ  הערבי למגזר השתייכומהבוגרים  22% כ

 .(גברים 2%וכ  נשים חרדיות הן 7%כ עצמם כחרדים או דתיים מאוד.  ) הגדירות היהודי

 הצהירו שהם בעלי תואר אקדמי לרוב ראשון. 9%וכ  מהבוגרים היו זכאים לתעודת בגרות מלאה 72%

מכלל הבוגרים ואחריה הנדסת מכונות עם כ  18%אזרחית היא מגמת הלימוד הגדולה ביותר עם כ הנדסה 

ובאדריכלות  מכלל הבוגרים 13%כ  סיימו את לימודיהםתעשייה וניהול הנדסת ב. 5מכלל הבוגרים %14

 מהבוגרים. 11%כ ועיצוב פנים 

 

 4201-3201השנים  במהלך לימודים שסיימו הבוגרים מדגם: 1 לוח

 אחוזים  אחוזים 

%100  מגדר %100 (יהודים בקרב) דת   

 49.7 חילוני 67.5 גבר

 27.3 מסורתי 32.5  אישה

%100 משפחתי מצב  14.5 דתי 

 8.5 חרדי/  מאוד דתי 62.0 נשוי

%100 לבגרות זכאות 35.6 רווק  

 72.0 מלאה בגרותתעודת  2.4 אלמן, פרוד, גרוש

%100   גיל  20.6 חלקית בגרות 

 7.4 בגרות ללא 25.1  27 עד

%100 של המכללה גיאוגרפי מחוז 53.0  82 – 53  

 42.3 צפון 21.9 36 – 45

 34.8  מרכז 32 שנים גיל ממוצע

%100 לאום  15.9 דרום 

 7.0 ירושלים 78.2 אוכלוסייה יהודית

%100 הגורם המפנה ללימודים 21.8 אוכלוסייה ערבית  

%100 מסלול לימוד  91.4 באופן פרטיהגיעו  

 6.0 הגיעו מטעם מקום העבודה 59.0 מסלול יום

041. מסלול משולב  2.6 הגיעו מטעם הצבא 

 

 

 

                                                 
ות בתחום המכונות. לאורך כל הסקירה כשליש מבוגרי הנדסת מכונות למדו במגמת משנה מכונות רכב והיתר במגמות משנה אחר 5

 הנתונים מוצגים בנפרד עבור מגמת מכונות )ללא רכב( ומגמת מכונות רכב.    
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, מסלול להנדסאים עוד לפני שהחלו בלימודיהםב שלמדו במקצוע קודם ניסיון היה הבוגרים מכלל 32% ל

מבעלי הניסיון הקודם ציינו כי רכשו את הניסיון בשירותם  12%אותו רכשו בעיקר במקומות עבודה, כאשר 

 הצבאי. 

ובוגרים  (12%לעומת  39%) של נשיםקודם במקצוע היה גבוה מזה מקצועי ניסיון  לישהיו בע ,גבריםשיעור ה

 (. 23%לעומת  45%שלמדו במסלול משולב היו בעלי ניסיון קודם בשיעור גבוה מבוגרי מסלול יום )

שנים בממוצע, כאשר בקרב גברים עם ניסיון קודם מספר  7.5מספר שנות הניסיון לפני הלימודים עמד על 

 שנים בממוצע.   5.8שנים בממוצע ובקרב נשים  7.7שנות הניסיון עמד על 

 

הלימוד וכן אחוז בעלי ניסיון מקצועי קודם מגמות מוצגים אחוז הבוגרים שסיימו את לימודיהם לפי  2בלוח 

 ומספר ממוצע של שנות ניסיון. 

 

  לימוד ואחוז בעלי ניסיון מקצועי קודם. מגמותלפי  4201-3201הבוגרים ב  התפלגות :2לוח 

% בעלי ניסיון  הבוגרים%  תחום הלימוד

 מקצועי קודם

ממוצע שנות 

 ניסיון קודם

%18.0 הנדסה אזרחית / בניין   %45.6  8.4 

%12.8 תעשייה וניהול  %32.8  7.0 

%10.5 אדריכלות ועיצוב פנים  15.7% 7.1 

%10.1 חשמל  46.6% 9.1 

%9.8 תוכנה  9.0% 3.7 

%9.2 מכונות )ללא רכב(  44.7% 8.3 

%5.6 אלקטרוניקה  23.2% 6.0 

%5.0 מכונות רכב  46.8% 5.6 

%19.0 מגמות אחרות *  25.2% 4.7 

 7.5 32.0% 100.0% סה"כ

 * תקשורת חזותית / אינטראקטיבית, כימיה, הנדסה רפואית, אדריכלות נוף, טכנולוגיות מים, ביוטכנולוגיה, קול,    
 ויזיה, עיצוב תעשייתי, קירור ומיזוג אויר.וקולנוע וטל      

 

 

 זכאות לדיפלומה:

   . 6היו זכאים לדיפלומה של הנדסאי במועד הראיון 2014-2013שהשתתפו במדגם בוגרי מהבוגרים  %63

ולא מביא לידי ביטוי את משקל  מסיימי הלימודיםחשוב להבהיר שנתון זה מתייחס אך ורק לאוכלוסיית 

בשנתונים הרלבנטיים ועל כן  (אלו שהפסיקו אותם)לרבות  ל המתחילים בלימודיםלבעלי הדיפלומה מסך כ

הבוגרים  אוכלוסייתלבהקשר  המופיעים בהמשך הפרק לדיפלומה ולנתוני הזכאות יש להתייחס לנתון זה

החישוב שנקבע על פי מתווה האוצר, מה"ט והמכללות המתייחס לאחוז הדיפלום כאחוז ולא על בסיס  בלבד

 בלימודי ההנדסאים.  שהחלומתוך סך הסטודנטים 

 

                                                 
. יש לציין כי חלק למדגם הבוגרים המייצג שנכלל בסקרוהם מתייחסים  31.1.2017נתוני הזכאות לדיפלומה הם נכון ליום  6

ומשלימים את זכאותם לדיפלומה גם ארבע וחמש שנים מסיום הלימודים  מהבוגרים מסיימים באיחור את המטלות הלימודיות
 כך שנתוני הזכאות בקרב בוגרים משנתונים אלו עשויים לעלות במעט, במספר אחוזים בודדים .   
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 - גבוהים יותר בהשוואה לגבריםוהיו  70.4%עמדו על  שסיימו את לימודיהן י הזכאות בקרב נשיםשיעור

גברים בעוד שלא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעורי הזכאות בין גברים יהודים ל   זכאי דיפלומה. 60.3%

 69.3%) לדיפלומה מהנשים באוכלוסייה היהודית היו זכאיות 72.7%נמצא כי  הבוגרות נשיםהערבים, בקרב 

  מקרב הנשים הערביות. 54.7%בהשוואה ל  זכאיות בניכוי נשים חרדיות(

                . 83.8%בקרב אוכלוסיית הנשים החרדיות נמצאו שיעורי הזכאות הגבוהים ביותר, שעמדו על 

גזר הפרטי בקרב עובדים במגזר הציבורי נמצאו שיעורי זכאות לדיפלומה הגבוהים בהשוואה לעובדים במ

 .בהתאמה( 62%ו  68.5%)

נמצאו שיעורי הזכאות  מכלל העובדים( 12%)כ  עובדים ומעלה 500בקרב בוגרים שעבדו בעסק גדול של 

מכלל העובדים(  42%אנשים )כ  10מקומות עבודה קטנים שבהם עד ואילו בקרב  71%הגבוהים ביותר, כ 

 בממוצע. 59%שיעורי הזכאות עומדים על כ 

הנדסת  מגמת ות הלימוד הגדולות עולה כי שיעורי הזכאות הגבוהים ביותר נמצאו בקרב בוגרימבין מגמ

  ( 1.   )ראה תרשים 45%כ  7הנדסה אזרחיתוהנמוכים ביותר בקרב בוגרי  71%כ  – וחשמל 73%כ  - מכונות

 

( כאשר 60.6%ו  64.6%שיעורי הזכאות בקרב בוגרי מסלול היום גבוהים יותר בהשוואה למסלול המשולב )   

זכאים לדיפלומה מקרב בוגרי מסלול יום  77.3% –נמצאו פערים גדולים במיוחד  אלקטרוניקהבמגמת 

ד היחידה מבין מקרב בוגרי המסלול המשולב.  מגמת הנדסת מכונות רכב היא מגמת הלימו 52.4%לעומת 

המגמות הגדולות שאחוז הזכאים לדיפלומה מקרב בוגרי המסלול המשולב גובה בהשוואה לבוגרי מסלול 

 (  2בהתאמה(.    )ראה תרשים  60.0%ו  67.6%היום )

 

ממדגם הבוגרים( נשאלו לגבי השלמת  37%הבוגרים שלא היו זכאים לדיפלומה של הנדסאי במועד הראיון )

 חובות לימודיים הנדרשים לקבלת הדיפלומה והאם יש בכוונתם להשלים חובות אלו. 

 7.5%לשאלה: "האם נבחנת או הגנת על פרויקט גמר ואם כן האם גם עברת אותו בהצלחה ?" נמצא כי 

עברו או  16%רים שלא היו זכאים לדיפלומה נבחנו או הגנו על פרויקט גמר אך לא עברו בהצלחה ו מהבוג

מהבוגרים הלא זכאים  76.5% –הגנו בהצלחה על פרויקט גמר )ללא הבדל מובהק בין גברים לנשים(.  היתר 

 .  3גות בלוח לדיפלומה, כלל לא הגישו או הגנו על פרויקט גמר והסיבות העיקריות שציינו לכך מוצ

 

 

                                                 
מאחר ובמגמת הנדסה אזרחית הכוללת שתי מגמות משנה, מתאפשר לסטודנטים שסיימו לימודים במגמת ניהול הבניה ועומדים  7

בתנאי הקבלה להמשיך ללימודים במגמת תכנון מבנים, משך זמן לימודיהם מתארך והם עדיין לא השלימו את זכאותם לדיפלומה 
 עשויים לעלות משמעותית בשנים הקרובות.    2017ועל כן נתוני הזכאות במגמה זו שהם נכונים לתחילת שנת 
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 *במגמות הלימוד הגדולות לפי מגדר 2014-2013מקרב בוגרי  אחוזי הזכאות לדיפלומה :1תרשים  

    * לא ניתן להציג נתוני נשים במגמות מכונות, מכונות רכב וחשמל בגלל מיעוט תצפיות.  נתוני הנשים במגמות אלקטרוניקה והנדסה אזרחית 
 (N=35  )  בגלל מיעוט תצפיותהם אינדוקטיביים בלבד    

       

 

 מסלול הלימוד הגדולות לפי במגמות   2014-2013מקרב בוגרי י הזכאות לדיפלומה אחוז: 2תרשים 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
דיווחו כי לא ניגשו  12%, הבחינות הממלכתיות של מה"ט לכלמהבוגרים הלא זכאים לדיפלומה ניגשו  80%כ 

 הצהירו כי לא ניגשו ליותר מבחינה ממלכתית אחת.  8%לבחינה ממלכתית אחת והיתר כ 

ומעלה, מכך נובע  55מקרב אלו שניגשו לכל הבחינות הממלכתיות עברו את כולן בהצלחה בציון של  78%כ 

מציג  3תרשים  דרשות של מה"ט.מהבוגרים הלא זכאים לדיפלומה יש ציון עובר בכל הבחינות הנ 62%שלכ 

 את הסטטוס של הבוגרים שאינם זכאים לדיפלומה ביחס לעמידה בדרישות הלימודיים.

72.2% 71.2%

63.6%

53.7%

66.9%
64.0%

60.9%

44.9%

78.8% 77.1%

64.6% 65.1%

46.7%

73.4% 71.2%
66.9% 66.4% 66.2%

64.0% 63.3%

45.1%

מכונות חשמל אלקטרוניקה תוכנה תעשייה וניהול מכונות רכב אדריכלות 
ועיצוב פנים

הנדסה אזרחית

גברים   נשים   כ  "סה

80.7%
78.0% 77.3%

67.6% 66.1%

60.0%

67.9%

47.6%

64.6%
66.7% 67.2%

52.4%

64.2%
66.2% 67.6%

51.4%

41.0%

60.6%

מכונות חשמל אלקטרוניקה תוכנה תעשיה וניהול מכונות רכב אדריכלות 
ועיצוב פנים

הנדסה 
אזרחית

ממוצע

מסלול יום מסלול משולב
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מהבוגרים הלא זכאים לדיפלומה הצהירו כי יש בכוונתם להשלים בהמשך את החובות הלימודיים  79%כ 

לא ידעו להשיב.    6%מה וכ אמרו שאין בכוונתם להשלים את החובות לקבלת הדיפלו 15%לקבלת הדיפלומה, 

 )ללא הבדלים מובהקים בין גברים לנשים(

 מציג את הסיבות העיקריות, שציינו בוגרים שאין בכוונתם להשלים את החובות לקבלת דיפלומה. 4לוח 

 

 הסיבות העיקריות מדוע בוגרים לא הגישו פרויקט גמר: 3לוח 

 אחוזים לאי הגשת פרויקט גמר עיקרית סיבה

%21.1 זמןחוסר   

%17.3 עובד על הפרויקט כעת  

%14.8 לא השלמתי בחינות או קורס  

%13.8 אין עזרה של המכללה / בעיה עם המנחה או בן זוג לפרויקט  

%12.8 התחלתי לעבוד במקום עבודה   

%12.0 סיבה אישית או משפחתית  

%4.8 סיבה בריאותית / לידה  

%3.3 עצלנות / סחבת שלי / חוסר מוטיבציה  

%100 סה"כ  

 
 

 הסיבות העיקריות מדוע בוגרים לא ישלימו חובות לקבלת דיפלומה: 4לוח 

 אחוזים מדוע לא ישלימו חובות לקבלת דיפלומה עיקרית סיבה

%42.3 לא מעוניין לעסוק בתחום / לא צריך מבחינת עבודה  

%17.0 שנים המאפשר הגשת פרויקט גמר 7עבר הזמן של   

%12.1 מתקשה להשליםנכשלתי ואני   

%10.6  חוסר זמן  

%9.0  אין לי מוטיבציה / התייאשתי  

%9.0 סיבה אחרת /סיבה אישית   

%100 סה"כ  
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  לדיפלומה. לקבלת דיפלומה בקרב הבוגרים הלא זכאים ייםסטטוס עמידה בדרישות לימוד: 3תרשים 
 

 
 יותר במסגרת המכללה ו/או לא השלימו תנאי קבלה ללימודים. לבוגרים אלו חסרה בחינה פנימית אחת או* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57.4%

11.5%
4.5%

26.6%

עברו בציון עובר את כל הבחינות  
הממלכתיות אך חסר פרויקט גמר

הגנו בהצלחה על פרויקט גמר אך  
לא השלימו  אחת או יותר  
מהבחינות הממלכתיות  

עברו בציון עובר את כל הבחינות  
הממלכתיות וגם הגנו בהצלחה על 

פרויקט גמר  

לא הגנו על פרויקט גמר וגם לא 
השלימו אחת או יותר מהבחינות  

הממלכתיות  
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  2017תעסוקת הבוגרים בשנת 

: הבא באופן מתפלג, לימודיהם מסיום עד שלוש שנים כשנתיים, הראיון ביום הבוגרים של התעסוקתי מצבם

 בדוע %31.3 ו 9שלמדו במקצועעבדו  %60.1כאשר  8כלשהי בעבודה מועסקיםהיו  הבוגרים מכלל %91.4 כ"סה

 עבודה שחיפשו מובטליםהיו  4.6%) הראיון במועד כלל עבדו לא מהבוגרים 8.6%, שנלמד מזה אחר במקצוע

  (.פעיל באופן עבודה חיפשו לא וגם עבדו לא כלומר העבודה בכוח לא 4.0% ו

שבוצעו בשנים  ,קודמים מעקב בהשוואה לסקריזינוק משמעותי נרשם בנתוני התעסוקה במקצוע הנלמד 

 שנים אלו.ב הנלמד עובדים במקצוע 46%כ  של  ממוצע שהציגו נתוןו לבוגרי מסלול הנדסאים 2009-2010

בוגרי כל מגמות  , מאז המדידה הקודמת, בא לידי ביטוי בקרביש לציין שהגידול בתעסוקת הנדסאים במקצוע

 הלימוד ובכל האוכלוסיות הנבדקות לפי מגדר, לאום ומסלול הלימוד.  )ראה נספח לסקירה(

   

שעות עבודה בשבוע או  35של  במשרה מלאהמהעובדים במקצוע הנלמד ביום הראיון היו מועסקים  91%כ 

כשנתיים  הנוכחי ם עבודתםעבדו במקו מסלול יום, כאשר בוגרי מהנשים( 80%מהגברים ו  94%למעלה מכך )

במקום עבודתם  המסלול המשולבולעומתם הוותק של בוגרי  נה וחציוחצי בממוצע והנתון החציוני עמד על ש

 שנים.   3שנים בממוצע והחציון עמד על  6.5עמד על 

 עמד על שנתיים.  נינתון החציוהשנים בממוצע ו 4הוותק של כלל הבוגרים במקום עבודתם הנוכחי עמד על 

 

 .מקרב הנשים 91%מקרב הגברים וכ  85%היו מועסקים כשכירים, כ מהבוגרים שעבדו ביום הראיון,  87%כ 

 הנדסה אזרחיתאחוזי תעסוקה גבוהים במקצוע הנלמד )מבין מגמות הלימוד הגדולות( נמצאו בקרב בוגרי 

נמצאו שיעורים  ואלקטרוניקה 10יה וניהולתעשי( ואילו בקרב בוגרי מגמות 72.3%) והנדסת חשמל( %74.2)

   .בהתאמה( 41.2%ו  39.1%נמוכים מהממוצע של עובדים במקצוע )

מבין מגמות הלימוד הקטנות, שבוגריהם נדגמו לסקר, ניתן לציין אחוזי תעסוקה גבוהים במקצוע בקרב בוגרי 

 34.3%ו  31.6%) ה וביוטכנולוגיההנדסת כימי( ואחוזים נמוכים מהממוצע בקרב בוגרי 80.2%) אדריכלות נוף

 בהתאמה(

 
 

היא מגמת  הנדסת תוכנה, כאשר מגמת הנשיםמ 52.9%עבדו במקצוע הנלמד לעומת  הגבריםמ 62.8%

לעומת  64.6%)הלימוד הגדולה היחידה, שבה נמצאה עדיפות לנשים על פני גברים בשיעורי תעסוקה במקצוע 

  (4תרשים ראה )בקרב נשים יהודיות חרדיות.  הנלמד בעיקר הודות לשיעורי תעסוקה גבוהים בתחום ,(46.3%

( 11מהנשים היהודיות 56.8%מהגברים היהודים ו  65.0%עבדו במקצוע ) 62.7% יהודיתבקרב האוכלוסייה ה

 .מקרב הנשים הערביות( 27.9%מקרב הגברים הערבים ו  52.8%) הערביבמגזר  47.7%לעומת 

בכל מגמות הלימוד הגדולות ניכרים פערים לטובת האוכלוסייה היהודיות  5כפי שניתן ללמוד מתרשים 

, שבה נמצאו שיעורי תעסוקה גבוהים הנדסת חשמלבשיעורי עובדים במקצוע הנלמד למעט בקרב בוגרי מגמת 

   .(88%במיוחד בקרב האוכלוסייה הערבית )כ 

 

                                                 
 רב בוגרי מסלול היום.מק 89.3%מועסקים מקרב בוגרי המסלול המשולב ו  %94.5 8
של הבוגר והיא לרוב תואמת למשלח היד שאותו הוא ציין  על פי הצהרתוההגדרה לעבודה או אי עבודה במקצוע הנלמד היא  9

 בסקר.
שעובדים לא במקצוע על אף שיעורי תעסוקה נמוכים מהממוצע במקצוע יש לציין כי רבע מקרב בוגרי תעשייה וניהול, שהצהירו  10

 מבוגרי מגמת תעשייה וניהול.   13%הועסקו במקום עבודתם כמנהלים או ראשי צוותים והם מהווים כ  הנלמד
 .76.2%מכלל הנשים נמצאו שיעורי תעסוקה גבוהים במקצוע הנלמד שעמדו על  20%בקרב נשים יהודיות חרדיות המהוות כ  11
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  לפי מגמות לימודמצב תעסוקתי של הבוגרים : 5לוח 

 סה"כ אינו עובד עובד לא במקצוע עובד במקצוע  

 100% 8.6% 31.3% 60.1% ממוצע

 100% 7.9% 17.9% 74.2% הנדסה אזרחית / בניה

 100% 4.1% 23.6% 72.3% חשמלהנדסת 

 100% 9.6% 21.5% 68.9% אדריכלות ועיצוב פנים

 100% 6.9% 30.6% 62.5%  )ללא רכב(מכונות 

 100% 10.8% 33.0% 56.2% תוכנההנדסת 

 100% 5.8% 40.3% 54.0% מכונות רכב

 100% 13.1% 45.8% 41.2% אלקטרוניקה

 100% 8.0% 52.9% 39.1% תעשייה וניהול

         מגמות לימוד קטנות

 100% 6.3% 13.5% 80.2% אדריכלות נוף

 100% 4.9% 28.4% 66.7% טכנולוגית מים

 100% 8.5% 32.2% 59.3% אינטראקטיביתתקשורת 

 100% 2.4% 41.5% 56.1% * הנדסת קול

 100% 11.4% 34.3% 54.3% * ויזיהוקולנוע וטל

 100% 18.9% 32.1% 49.1% הנדסה רפואית

 100% 15.5% 44.8% 39.7% תקשורת חזותית

 100% 17.1% 48.6% 34.3% * ביוטכנולוגיה

 100% 19.3% 49.1% 31.6% כימיה

  N=40  * נתונים אינדוקטיביים בגלל מדגמים קטנים
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 אחוז הבוגרים העובדים במקצוע הנלמד במגמות הגדולות לפי מגדר: 4תרשים 

 

        והפערים  N=30)אינדוקטיביים בלבד בגלל מיעוט תצפיות ) םנתוני תעסוקת נשים במקצועות הנדסה אזרחית ואלקטרוניקה ה* 
 .לבין הגברים אינם מובהקים סטטיסטית ןבינ  

 

 

עבדו במקצוע  במסלול המשולבמקרב בוגרי לימודי הנדסאים  64.5%נמצא כי  למסלול הלימודבהתייחס 

 שכ הגברים הערבים, כאשר הפער נובע בעיקרו מאוכלוסיית מסלול היוםמבוגרי  57.2%שלמדו וזאת לעומת 

(.  בהקשר 6במסלול היום )ראה תרשים  47%מבוגריהם במסלול המשולב עבדו במקצוע הנלמד לעומת כ  64%

( של הגברים הערבים במסלול המשולב, שעבדו במקצוע הנלמד 55%זה יש לציין שלמעלה ממחציתם )כ 

 ומכונות.וזאת בעיקר בתחומי הנדסה אזרחית  12המשיכו את אותה העבודה שבה עבדו מלפני הלימודים

במרבית מגמות הלימוד נמצאו שיעורים גבוהים יותר של עובדים במקצוע הנלמד מקרב בוגרי המסלול 

המשולב בהשוואה למסלול היום )פערים גדולים במיוחד במגמות תעשייה וניהול ומכונות רכב( עם זאת בקרב 

למד בשיעור גבוה יותר מבוגרי בוגרי מגמות חשמל ואדריכלות נמצא כי בוגרי מסלול היום עבדו במקצוע הנ

 (.7המסלול המשולב  )ראה תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 המשיכו את אותה העבודה מלפני הלימודים. 45%כ  בקרב גברים יהודים, שלמדו במסלול המשולב ועבדו במקצוע הנלמד 12

* 

* 
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 אחוז הבוגרים העובדים במקצוע הנלמד במגמות הגדולות לפי לאום: 5תרשים 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 37עבדו במקצוע הנלמד ואילו בקבוצת הגיל של מעל  51.7%נמצא כי  27בקבוצת הגיל של צעירים עד גיל 

מאופיינת ברובה בלומדים ממסלול  27עבדו במקצוע הנלמד, כאשר קבוצת הצעירים עד גיל  67.9%כי  נמצא

ומעלה מאופיינת ברובה בלומדים מהמסלול  37יום עם מיעוט בעלי ניסיון מקצועי קודם ואילו קבוצת גילאי 

 המשולב עם שיעור גבוה של בעלי ניסיון מקצועי קודם בתחום.

 מצבם התעסוקתי של הבוגרים לפי מאפייני לאום, מגדר וגיל.מוצג פירוט  6בלוח 

 
  אחוז הבוגרים העובדים במקצוע הנלמד מגדר ולאום לפי מסלול לימוד: 6תרשים    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.0%
69.9% 69.7%

64.8%
62.2%

67.5%

42.6% 41.8%

62.7%
68.9%

87.8%

60.6%

54.0%

34.3%
37.1%

24.1%

47.7%

הנדסה  
אזרחית  

חשמל  אדריכלות  
ועיצוב פנים  

מכונות      
( ללא רכב)

תוכנה   אלקטרוניקה  מכונות רכב   תעשייה  
וניהול  

ממוצע

יהודים ערבים

64.3%

47.2%

55.9%

27.9%

57.2%

65.8% 63.9%
58.6%

64.5%

גברים יהודים גברים ערבים   נשים יהודיות נשים ערביות ממוצע  

מסלול יום מסלול משולב
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 אחוז הבוגרים העובדים במקצוע הנלמד במגמות הגדולות לפי מסלול לימוד: 7תרשים 
 

 
 
 
 
 

 מאפייני לאום, מגדר וגילמצב תעסוקתי של הבוגרים לפי : 6לוח 
 

 סה"כ אינו עובד עובד לא במקצוע הנלמד עובד במקצוע  

 100.0% 8.0% 29.3% 62.7% אוכלוסיה יהודית

 100.0% 11.2% 41.1% 47.7% אוכלוסיה ערבית

 100.0% 6.4% 30.8% 62.8% גברים

 100.0% 14.5% 32.6% 52.9% נשים

 100.0% 6.0% 29.0% 65.0% יהודיםגברים 

 100.0% 8.5% 38.7% 52.8% גברים ערבים

 100.0% 13.3% 29.9% 56.8% נשים יהודיות

 100.0% 21.6% 50.5% 27.9% נשים ערביות

 100.0% 7.1% 16.7% 76.2% נשים יהודיות חרדיות

 100.0% 12.3% 35.9% 51.7% 27עד גיל 

 100.0% 7.3% 31.9% 60.8% 28-37גילאי 

 100.0% 7.5% 24.5% 67.9% 37מעל גיל 

 
בהתייחס לסיווג שבוצע למוסדות הלימוד לארבעה מחוזות גיאוגרפיים, עולה כי שיעור העובדים במקצוע 

( וזאת בעיקר הודות לשיעור הגבוה של 66%הנלמד הגבוה ביותר הוא בקרב בוגרים שלמדו במחוז ירושלים )כ 

עובדים במקצוע  57%ואילו בקרב בוגרים שלמדו במחוז צפון כ נשים חרדיות שעבדו בתחום הנדסת התוכנה 

70.3%

76.1%
71.6%

58.6%

50.0%

43.1% 41.6%

25.0%

57.2%

80.7%

69.9%

61.9%
66.0% 66.7%

63.5%

40.6%

52.2%

64.5%

הנדסה 
אזרחית 

חשמל  אדריכלות 
ועיצוב פנים  

מכונות       
( ללא רכב)

תוכנה  מכונות רכב  אלקטרוניקה   תעשייה 
וניהול  

ממוצע

מסלול יום מסלול משולב
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המהוות כשליש מהנשים  נשים ערביותהנלמד, כאשר נתון זה מושפע משיעור נמוך של עובדות במקצוע מקרב 

 (8שים מסך כל הנשים הערביות שלמדו במסלול להנדסאים.   )ראה תר 90%במחוז הצפון וכ 

יש לציין שלא נמצא הבדל מובהק באחוז המועסקים הכללי בעבודה כלשהי )במקצוע ושלא במקצוע הנלמד( בין 

 בממוצע. 91%כ  - המחוזות השונים

 

 אחוז הבוגרים העובדים במקצוע הנלמד לפי שיוך גיאוגרפי של מוסד הלימוד ומגדר: 8תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפי זכאות לדיפלומה וניסיון תעסוקתי קודם. הנלמד תעסוקה במקצוע

מקרב הבוגרים שהיו זכאים לדיפלומה של הנדסאי עבדו במקצוע שאותו למדו ביום הראיון וזאת  64%כ 

, במרבית מגמות הלימוד 9שלא השלימו את זכאותם. כפי שמוצג בתרשים  ,מקרב הבוגרים 53%בהשוואה לכ 

, אלקטרוניקה ומכונותבקרב הזכאים לדיפלומה למעט במגמות  13לתעסוקה במקצוע יתרון מובהקנמצא 

   זכאים לאלו שאינם זכאים לדיפלומה.בין ה בשיעורי תעסוקה שבהן לא נמצאו פערים מובהקים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
מכלל הבוגרים, שעבדו במקצוע שלמדו ציינו כי דיפלומה של הנדסאי מהווה תנאי סף על מנת להתקבל לתפקיד שהם  %46.5 13

להם  מהעובדים במקצוע, שגם חיפשו עבודה לאחר הלימודים, הצהירו כי הדיפלומה עזרה 58% מבצעים במקום העבודה ובנוסף כ
 )ראה פרק הדיפלומה כתנאי סף קבלה למקום עבודה( במידה רבה מאוד או רבה.

61.9%
67.5%

64.2%
60.6%

69.1%

51.1%
55.3%

43.7%

65.7% 62.5% 61.8%
57.2%

ירושלים דרום מרכז צפון

גברים עובדים במקצוע נשים עובדות במקצוע כ עובדים במקצוע"סה
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 אחוז הבוגרים העובדים במקצוע הנלמד במגמות הגדולות לפי זכאות לדיפלומה: 9תרשים 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 משקליש עולה כי לדיפלומה מניתוח שיעורי התעסוקה במקצוע בהיבט הזכאות לדיפלומה עפ"י מגדר ולאום 

ו שיעורי תעסוקה במקצוע שם נמצאיותר על תעסוקה במקצוע בקרב נשים ובעיקר בקרב נשים ערביות  רב

 .(18.2%לעומת  37.5%בקרב הזכאיות לדיפלומה לעומת הלא זכאיות ) 2הגבוהים פי 

הם  בין הזכאים לאלו שאינם זכאים לדיפלומה רב גברים נמצא כי הפערים בשיעורי תעסוקה במקצועבק

 אוכלוסייה היהודית.הגבוהים יותר בקרב 

 את המצב התעסוקתי עפ"י זכאות לדיפלומה לפי מגדר ולאום.מציג  7לוח 

 
 ולאוםמצב תעסוקתי של הבוגרים עפ"י זכאות לדיפלומה לפי מאפייני מגדר : 7לוח 

 
 אין דיפלומה יש דיפלומה

עובד  מגדר / לאום

 במקצוע

 הנלמד

עובד לא 

 במקצוע

עובד  סה"כ אינו עובד

 במקצוע

 הנלמד

עובד לא 

 במקצוע

אינו 

 עובד

 סה"כ

 100.0% 6.8% 33.3% 59.9% 100.0% 5.4% 25.9% 68.7% גברים יהודים

 100.0% 9.9% 40.6% 49.5% 100.0% 7.4% 37.2% 54.4% גברים ערבים

 100.0% 16.3% 39.1% 44.6% 100.0% 12.1% 26.5% 61.4% נשים יהודיות

 100.0% 30.9% 50.9% 18.2% 100.0% 12.5% 50.0% 37.5% נשים ערביות

 

קודם בתחום הנלמד עוד טרם לימודיהם, עבדו במקצוע בשיעור הגבוה  ניסיון מקצועיבוגרים שהיו בעלי 

 (.52.3%לעומת  77.0%מחסרי ניסיון מקצועי קודם )

בוגרים נמצא יתרון מובהק לתעסוקה במקצוע בקרב  הגדולות מגמות הלימוד כל, ב10כפי שמוצג בתרשים 

המשיכו את אותה עבודה שבה עבדו  מחציתם) שהיו בעלי ניסיון תעסוקתי קודם בתחום עוד טרם לימודיהם

 הבדלים בין בעלי ניסיון קודם לחסרי ניסיון קודם., שבה לא נמצאו תוכנהלמעט במגמת  מלפני הלימודים(

 

86.6%

77.6%
75.0%

61.7%
65.1% 64.4%

41.6%
44.1%

64.2%
67.8%

57.7% 58.6%

64.9%

39.3%
34.7%

40.4%

28.7%

53.3%

הנדסה  
אזרחית  

חשמל  אדריכלות  
ועיצוב פנים  

מכונות      
( ללא רכב)

תוכנה   אלקטרוניקה  מכונות רכב   תעשייה  
וניהול  

ממוצע

יש דיפלומה אין דיפלומה
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 ניסיון מקצועי קודםאחוז הבוגרים העובדים במקצוע הנלמד במגמות הגדולות לפי :  10תרשים    

 
 

 

עפ"י מגדר  הניסיון המקצועי הקודםניתוח שיעורי התעסוקה במקצוע בהיבט לא נמצאו הבדלים מובהקים ב

 כאשר הפערים בתעסוקה בין בעלי הניסיון הקודם לחסרי הניסיון היו דומים  בכל האוכלוסיות. ,ולאום

מפילוח של ניסיון מקצועי קודם לפי זכאות לדיפלומה עולה כי בקרב בעלי ניסיון מקצועי קודם שגם היו 

, בקרב בעלי ניסיון קודם שלא היו  79.4% -לדיפלומה נמצאו שיעורי תעסוקה הגבוהים ביותר במקצוע זכאים 

עבדו במקצוע הנלמד, בקרב חסרי ניסיון מקצועי קודם שהיו זכאים לדיפלומה  נמצא  73.6%זכאים לדיפלומה 

יו זכאים לדיפלומה נמצאו עבדו במקצוע הנלמד ואילו בקבוצת חסרי ניסיון מקצועי קודם שגם לא ה 57.4%ש 

 מהם.  43.6% –השיעורים הנמוכים ביותר של עובדים במקצוע הנלמד 

 

 

 היבטים נוספים בתחום התעסוקה

מבוגרי  66%עבדו במקום עבודה אחד )הנוכחי( לאחר לימודיהם ) הנלמד, שעבדו במקצוע ,מהבוגרים 53%

ציינו כי החליפו מקום עבודה וזו עבודתם השנייה  26%מבוגרי מסלול היום(,  40% לעומתהמסלול המשולב 

מבוגרי  28%מבוגרי המסלול המשולב לעומת  13%) החליפו יותר משני מקומות עבודה 21%ו  לאחר הלימודים

 מסלול היום(

לו בעבודתם הח 63.2%מהעובדים במקצוע הנלמד החלו בעבודתם הנוכחית עוד לפני לימודיהם ו  25.5%

 בתחום אחר מזה שנלמד( התפלגות דומה נמצאה גם בקרב העובדיםהנוכחית לאחר שסיימו את הלימודים. )

בעבודתם הנוכחית, לפי מסלול הלימוד ניתן בוגרים שעבדו במקצוע  ,המועד שבו החלו לעבודהתפלגות על 

  .11ללמוד מתרשים 

  

 

81.5%
86.8%

79.7% 81.6%

56.2%

67.7%

60.0%
63.4%

77.0%

67.8%

60.5%

67.2%

46.7%

56.3%

41.1%
35.9%

27.3%

52.3%

הנדסה  
אזרחית  

חשמל  אדריכלות  
ועיצוב פנים  

מכונות      
( ללא רכב)

תוכנה   אלקטרוניקה  מכונות רכב   תעשייה  
וניהול  

ממוצע

יש ניסיון מקצועי קודם אין ניסיון מקצועי קודם
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 החלו לעבוד בעבודתם הנוכחית לפי מסלול הלימוד. הנלמד המועד שבו העובדים במקצוע: 11 רשיםת

 
 

 

 %67.6אלו שעבדו בו לתקופה כלשהי מאז שסיימו ללמוד, עמד על סה"כ , הנלמד אחוז הנחשפים למקצוע

עזבו את העבודה  מהבוגרים עבדו במקצוע שלמדו לאחר סיום לימודיהם אולם 7.5%כלומר מכלל הבוגרים, 

חודשים  5)סה"כ עבדו במקצוע לתקופה של כ ביום הסקר היו מועסקים במקצוע אחר מזה שלמדו. בתחום ו

   בממוצע( 

ביום הסקר היה דומה בד"כ במרבית מגמות  הנלמד יש לציין שהפער בין הנחשפים למקצוע לעובדים במקצוע

עזבו את העבודה בלבד  4.5% –שבה הפער היה נמוך מהממוצע  ,הנדסה אזרחיתהלימוד למעט במגמת 

עזבו את העבודה  12% –שבה הפער היה גבוה מהממוצע  ,הנדסת מכונות רכבבמקצוע הנלמד וכן במגמת 

  במקצוע שלמדו. 

בין גברים לנשים ובין  עזיבת העבודה במקצועעוד ניתן לציין שלא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעורי 

 זכאיםההאוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית. בנוסף לא נמצא הבדל מובהק בשיעורי עזיבה בין 

         זכאים. לדיפלומה לאלו שאינם

  

אמרו כי  20%מאלו שעזבו את העבודה בתחום שלמדו הצהירו כי העזיבה הייתה ביוזמתם והיתר כ  80%כ 

  .מסלול יום לעומת מסלול משולבשלמדו במסגרת  ,הבדל בין עוזביםללא  המעסיקהעזיבה הייתה ביוזמת 

ביוזמתם  שבמקצוע הנלמד את מקום העבודה שעזבו ,יותר יםגבוה יםגברים ציינו בשיעוריש לציין כי 

  .(62%לעומת  84%)בהשוואה לנשים 

(, 28%חוסר שביעות רצון מהשכר ) את העבודה במקצוע ניתן לציין: 14בין הסיבות העיקריות שציינו העוזבים

(, מצאו עבודה טובה יותר בתחום 13%(, צמצומים במקום העבודה )13%לא אהבו את העבודה במקצוע )

 .(7%עבודה קשה מידי )-(, תנאים פיזיים11%אחר )

                                                 
בגלל משקל נמוך במדגם של העוזבים את העבודה במקצוע הנלמד, לא ניתן להציג עבורם פילוחים עפ"י תחומי הלימוד, מגדר  14

 או לאום. 

11.3% 10.4%

78.3%

44.0%

12.8%

43.2%

25.4%

11.4%

63.2%

החלו לעבוד בעבודה הנוכחית  
לפני הלימודים

החלו לעבוד בעבודה הנוכחית  
במהלך הלימודים

החלו לעבוד בעבודה הנוכחית  
אחרי הלימודים

מסלול יום מסלול משולב כ בוגרים"סה
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 עבודה במגזר פרטי / ציבורי

 ו במגזר הציבורי.עבד 18.8%מהבוגרים שעבדו במקצוע הנלמד, עבדו במגזר הפרטי והיתר  81.2%

 ללא הבדל מובהק בהתייחס ללאום.  ( 17.5%לעומת  23.1%הציבורי ) מגזרנשים עבדו יותר מגברים ב

מקרב העובדים במקצוע שהגיעו ללימודים מטעם מקום עבודתם, עבדו במגזר הציבורי וזאת לעומת  35%כ 

 מהבוגרים שלמדו באופן פרטי. 16%כ 

אלקטרוניקה  במגזר הציבורי הם: במקצוע עובדיםבוגרים הים גבוהים של מגמות לימוד שבהן נמצאו שיעור

 6.8%( לעומת זאת בקרב בוגרי מגמות מכונות רכב רק 24.2%( ותעשיה וניהול )27.2%(, מכונות )29.0%)

 מקרב בוגרי אדריכלות ועיצוב פנים. 9.8%מהבוגרים שעבדו במקצוע עבדו במסגרת המגזר הציבורי  ו 

 

 ממדגם הבוגרים( 31.3%) במקצוע הנלמדעבודה שלא 

מהמדגם(  31%שבהם עבדו בוגרים שציינו כי הם עובדים לא במקצוע הנלמד )כ  ,מבדיקת סוגי משלחי היד

הם ווטכנולוגיות מידע   מדע וההנדסהעבדו במשלחי יד של הנדסאים בעיקר בתחומי ה מהם 6%רק נמצא כי 

  15.בלבד מכלל הבוגרים 2%מהווים כ 

 כדלקמן: ואה שעבדו בתחום אחר מהמקצוע ,בוגריםהעיקריים, שבהם עבדו הנוספים ומשלחי היד פירוט 

 7.4%עובדי מכירות   -

 7.2%עובדים בתחום עסקים ומינהל   -

 7.1%פקידי שירות לקוחות   -

 6.3%מנהלי יצור ושירותים מקצועיים   -

 6.2 –פקידים כלליים וקלדנים   -

 5.7%אירוח ומסחר   -

 4.7%עובדי בניה   -

 4.6% עובדי מתכות ומכונות  -

 4.1%שירותי אבטחה   -

 3.8%בעלי מלאכה בתחומי החשמל והאלק'   -

 3.6%עובדים בתחומי שירותים אישיים   -

 3.3%מפעילי מתקנים ומכונות נייחים   -

 3.0%נהגים ומפעילי מתקנים ניידים   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ירו כי הם עובדים במקצוע שסיימו בלימודי מכאן ניתן ללמוד, שהרוב המוחלט של העובדים כהנדסאים הם אלו שהצה 15

 (.60%ההנדסאים )
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 שכר הבוגרים

כאשר העובדים  ,ש' ברוטו 9,847( עמד על 16למשרה מלאה של כלל הבוגרים )עפ"י הצהרתםשכרם החודשי 

   ש' בממוצע. 8,757ם אחר מהנלמד עמד על ש' ושכרם של העובדים בתחו 10,382במקצוע הנלמד השתכרו 

 לטובת העובדים במקצוע הנלמד( 19%)פער של כמעט 

מבין מגמות הלימוד הגדולות נמצא כי השכר הגבוה ביותר הוא בקרב בוגרי מגמת הנדסה אזרחית שעובדים 

ש' בממוצע ואילו השכר הנמוך ביותר הוא בקרב בוגרי מגמת אדריכלות ועיצוב  12,000כ  –במקצוע הנלמד 

 ש' בממוצע. 8,400כ  –שעובדים במקצוע 

ש',  3,000כ  –ער הגדול ביותר בשכר לטובת העובדים במקצוע בקרב בוגרי מגמת הנדסת תוכנה נמצא הפ

ואילו בקרב בוגרי מגמות אדריכלות יותר בהשוואה לשכרם של בוגרי התחום שעבדו בתחום אחר.   38%

ועיצוב וחשמל לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין שכר העובדים במקצוע הנלמד לשכרם של העובדים 

  שנלמד.במשרה מלאה במקצוע אחר מזה 

 מוצגים נתוני השכר של כלל הבוגרים המועסקים במשרה מלאה לפי מגמות הלימוד הגדולות. 8בלוח 

 

 עבודה במקצוע הנלמד לעומת מקצוע אחר –לפי מגמות לימוד  במשרה מלאה שכר: 8לוח 

עובד במקצוע   

 הנלמד

עובד במקצוע 

 אחר

פערי שכר בין  סה"כ עובדים 

העובדים במקצוע לבין 

 עובדים במקצוע אחר

 118.6% 9,847 8,757 10,382 ממוצע

 122.3% 11,740 9,887 12,094 הנדסה אזרחית / בניה

 118.3% 9,242 8,514 10,071 תעשייה וניהול

 95.6% 8,483 8,786 8,398 אדריכלות ועיצוב פנים

 138.0% 9,686 7,918 10,924 תוכנה

 110.8% 9,898 9,220 10,220 מכונות

 102.6% 10,653 10,447 10,720 חשמל

 110.2% 9,629 9,240 10,181 אלקטרוניקה

 110.4% 9,468 8,903 9,826 מכונות רכב

 

בקרב נשים כן עולה כי בקרב גברים )יהודים וערבים( ובהתייחס לאוכלוסיות הבוגרים עפ"י מגדר ולאום 

לעומת שכר העובדים בתחום  במקצוע הנלמדש' בשכרם של העובדים  1,000מ יהודיות קיים פער של למעלה 

בין שכרן של העובדות במקצוע ואילו בקרב נשים ערביות לא נמצא הבדל מובהק  (19%-15%אחר )פער של כ 

 (9הנלמד לאלו העובדות בתחום אחר מזה שנלמד )ראה לוח 

 

, לניסיון קודם במקצוע יש השפעה רבה על שכרם של הבוגרים, כאשר הפער 10כפי שניתן ללמוד מלוח 

ש' ואילו  2,200בשכרם של בעלי ניסיון קודם שעובדים במקצוע בהשוואה לחסרי ניסיון קודם עמד על כ 

הנלמד, לרבות בהתייחס לזכאות לדיפלומה לא נמצאה השפעה בממוצע כללי על שכרם של העובדים במקצוע 

 בוגרים שהיו חסרי ניסיון מקצועי קודם.   

                                                 
מהבוגרים שעבדו ביום הראיון הסכימו לנקוב בשכרם החודשי ללא הבדל בין העובדים במקצוע הנלמד לבין עובדים בתחום  75%כ  16

 אחר.
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 עבודה במקצוע הנלמד לעומת מקצוע אחר –לפי מגדר, לאום וגיל  במשרה מלאה שכר: 9לוח 

עובד במקצוע   

 הנלמד

עובד במקצוע 

 אחר

פערי שכר בין  סה"כ עובדים 

העובדים במקצוע לבין 

 עובדים במקצוע אחר

 118.6% 9,847 8,757 10,382 ממוצע

 114.5% 10,837 9,839 11,262 גברים יהודים

 115.1% 8,622 7,925 9,124 גברים ערבים

 118.8% 7,952 7,056 8,381 נשים יהודיות

 103.8% 6,390 6,306 6,546 נשים ערביות

  8,415 ____ 8,999 נשים יהודיות חרדיות

 116.4% 7,990 7,266 8,457 27עד גיל 

36-28גילאי   10,177 9,054 9,807 112.4% 

 124.0% 11,922 10,130 12,557 37מעל גיל 

 * לא ניתן להציג שכר של נשים חרדיות שעובדות במקצוע אחר בגלל מיעוט תצפיות במדגם.

 

 עבודה במקצוע לעומת מקצוע אחר –לפי זכאות לדיפלומה וניסיון תעסוקתי  במשרה מלאה שכר: 10לוח 

עובד במקצוע   

 הנלמד

עובד במקצוע 

 אחר

פערי שכר בין  סה"כ עובדים 

העובדים במקצוע 

 לבין עובדים באחר

 118.6% 9,847 8,757 10,382 ממוצע

 116.6% 9,717 8,698 10,140 יש דיפלומה

 122.5% 10,053 8,829 10,819 אין דיפלומה

 123.1% 11,323 9,509 11,701 יש ניסיון במקצוע הנלמד

 110.1% 9,126 8,609 9,476 הנלמדאין ניסיון במקצוע 

 118.2% 11,285 9,782 11,563 יש ניסיון קודם עם דיפלומה

 129.1% 11,374 9,213 11,893 יש ניסיון קודם ללא דיפלומה

 109.7% 9,033 8,485 9,331 עם דיפלומה אין ניסיון קודם

 118.1% 9,286 8,763 9,798 ללא דיפלומה אין ניסיון קודם

 

מוצגים נתוני השכר של העובדים במקצוע במגמות הלימוד הגדולות לפי אוכלוסייה יהודית מול  12בתרשים 

היא המגמה היחידה שבה לא נמצא פער מובהק בין שכרם של בוגרים יהודים מכונות ערבית כאשר מגמת 

 העובדים במקצוע לעומת בוגרים מהאוכלוסייה הערבית.
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 במקצוע הנלמד במשרה מלאה במגמות הגדולות לפי לאוםשכר העובדים :  12תרשים 

 * בחלק ממגמות הלימוד לא ניתן להציג נתוני שכר באוכלוסייה הערבית בגלל מיעוט תצפיות במדגם
 

במגמות הלימוד הגדולות בחלוקה מגדרית,  הנלמד מוצגים נתוני השכר של העובדים במקצוע 13בתרשים 

 בשכר לטובת הגברים.ערים בולטים כאשר בכל מגמות הלימוד ניכרים פ

 
 שכר העובדים במקצוע הנלמד במשרה מלאה במגמות הגדולות לפי מגדר: 13תרשים 

 * בחלק ממגמות הלימוד לא ניתן להציג נתוני שכר בקרב נשים בגלל מיעוט תצפיות במדגם
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שכרם הממוצע של העובדים במקצוע הזכאים לדיפלומה נמוך במעט בהשוואה לשכרם של העובדים שלא 

נתון המוסבר בוותק גבוה יותר במקום העבודה הנוכחי של בוגרים שאינם זכאים השלימו את זכאותם, 

סיון מקצועי שנים בקרב הזכאים לדיפלומה( וכן לשיעור גבוה יותר של בעלי ני 4שנים לעומת  5לדיפלומה )

הנדסת .  במגמת בעלי ניסיון קודם מקרב הזכאים לדיפלומה( 37%לעומת כ  49%קודם בקרב הלא זכאים )כ 

ניכר יתרון מסוים לבוגרים הזכאים לדיפלומה, כאשר שכרם גבוה יותר בהשוואה  אלקטרוניקה ומכונות רכב

וא נמוך יותר בהשוואה לבוגרים לבוגרים שאינם זכאים וזאת בהתייחס לוותק שלהם במקום העבודה שה

  (11)ראה לוח    הלא זכאים. 

 

 שכר למשרה מלאה בקרב עובדים במקצוע במגמות לימוד גדולות לפי זכאות לדיפלומה: 11לוח 

  

 עובדים במקצוע הנלמד

 לא זכאים לדיפלומה זכאים לדיפלומה

שכר למשרה 

 מלאה

ותק בשנים 

 במקום העבודה

שכר למשרה 

 מלאה

בשנים ותק 

 במקום העבודה

 5.0 10,819 4.0 10,140 ממוצע

 5.0 11,855 4.5 12,459 הנדסה אזרחית / בנייה

 6.2 9,388 6.4 10,274 תעשייה וניהול

 3.2 9,013 2.5 8,174 אדריכלות ועיצוב פנים

 2.9 12,333 1.9 10,614 תוכנה

 6.3 10,816 5.8 9,981 מכונות

 8.3 11,319 4.6 10,514 חשמל

 4.2 9,433 2.8 10,714 אלקטרוניקה

 4.7 9,208 4.1 10,026 מכונות רכב

 

ש' משכרם של העובדים במקצוע  2,000גבוה בכ  במסלול המשולבשכרם הממוצע של העובדים במקצוע 

בקרב בוגרי  12חשיבות בפערי השכר המוצגים בלוח  נהכאשר לוותק במקום העבודה יש, מסלול היוםבוגרי 

 מגמות הלימוד הגדולות.  

ש' בין שכרם של העובדים במקצוע  3,000נמצא פער גבוה של למעלה מ  אזרחית ההנדסבקרב בוגרי מגמת 

לא  אלקטרוניקהשולב בהשוואה לבוגרי מסלול היום לעומת זאת בקרב בוגרי מגמת שלמדו במסלול המ

מובהק בשכרם של הבוגרים בשני מסלולי הלימוד וזאת על אף שהוותק במקום העבודה של  הבדלנמצא 

בהשוואה לוותק  2שנים בממוצע וגבוה בלמעלה מפי  5בוגרי מגמת האלקטרוניקה במסלול המשולב היה כ 

 של בוגרי מסלול היום.

 

ם הממוצע של העובדים מבדיקת גובה השכר של הבוגרים לפי הוותק שלהם במקום העבודה עולה כי שכר

בתחומים האחרים. הפערים גדולים גבוה בכל נקודות הזמן בהשוואה לשכרם של העובדים  הנלמד במקצוע

במקום העבודה, כאשר שכרם של העובדים במקצוע הנלמד  עד שנהבמיוחד בשכר ההתחלתי בוותק של 

דים בתחומים אחרים )פער של אותו משתכרים העובש'  7,700ש' בהשוואה לשכר של כ  9,500עומד על כ 

 לטובת העובדים במקצוע הנלמד(  24%

נמצא כי העובדים במקצוע הנלמד במקום העבודה,  ומעלה שנים 10גם בקרב העובדים עם וותק גבוה של 

 20%שכרם של העובדים בתחומים אחרים )פער של  –ש'  10,900ש' לעומת כ  13,000משתכרים בממוצע כ 

  .14ראה תרשים  -לטובת העובדים במקצוע הנלמד(   
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 שכר למשרה מלאה בקרב עובדים במקצוע במגמות לימוד גדולות לפי מסלול הלימוד: 21לוח 

  

 עובדים במקצוע הנלמד

 מסלול משולב מסלול יום

שכר למשרה 

 מלאה

ותק בשנים 

 במקום העבודה

שכר למשרה 

 מלאה

ותק בשנים 

 במקום העבודה

 6.5 11,573 2.5 9,480 ממוצע

 7.3 14,017 3.0 10,884 הנדסה אזרחית / בנייה

 8.2 10,705 2.2 8,785 תעשייה וניהול

 4.2 9,121 2.5 8,194 אדריכלות ועיצוב פנים

 2.5 10,713 1.8 10,750 תוכנה

 7.7 10,816 2.6 9,498 מכונות

 7.3 12,057 2.7 8,879 חשמל

 4.8 10,233 2.2 10,143 אלקטרוניקה

 4.8 10,320 3.2 9,045 מכונות רכב

 

 

 במקום העבודה בשנים לעומת מקצוע אחר לפי וותקשכר העובדים במקצוע הנלמד : 14תרשים 
 

 העובדים.* בסוגריים: האחוז מקרב כלל 

 

 

 

 

 

 

 (30%)  (22%)  (17%)  (18%)  (13%) 
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(13%)

עובדים במקצוע הנלמד

עובדים במקצוע אחר מהנלמד
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 הנלמד לאחר הלימודיםבמקצוע  עבדולא בוגרים סיבות מדוע 

כלל בעבודה בתחום  לאחריהם שסיימו את הלימודים במסלול הנדסאים לא השתלבו ,שליש מהבוגרים

לא מצאו עבודה בתחום או שאין מהם היא ש 38%מהנתונים עולה כי הסיבה העיקרית שציינו כ שלמדו.  

 כאשר גברים ציינו סיבה זו בשיעור מעט גבוה יותר בהשוואה לנשים. ,העבודה בשוק מקצועביקוש ל

שלא עבדו במקצוע  הנדסת תוכנהעוד ניתן לציין שסיבה זו צוינה בשיעורים גבוהים מהממוצע בקרב בוגרי 

( ציינו סיבה זו לאי עבודה 54%מהם( וכן בקרב נשים ערביות שלמעלה ממחיצתן )כ  47%לאחר הלימודים )כ 

 במקצוע, כסיבה עיקרית.

ציינו שלא מצאו עבודה בתחום  20%שלא עבדו במקצוע, רק כ  הנדסה אזרחיתלעומת זאת בקרב בוגרי מגמת 

 .22%, סיבה זו צוינה בשיעור נמוך מהממוצע, כ חשמל הנדסתשלמדו וגם בקרב בוגרי מגמת 

 

תנאי השכר הגרועים מהבוגרים שלא עבדו במקצוע שלמדו היא  14%הסיבה העיקרית השנייה שצוינה ע"י כ 

.   סיבה זו צוינה בשיעור גבוה יותר בקרב בתחום אחרשהוצעו להם או שהעדיפו עבודה אחרת, טובה יותר 

 .19%וגרים שלמדו במסלול המשולב כ וכן בקרב ב 17%כ גברים 

 ציינו סיבה זו כסיבה עיקרית.  5%שלא עבדו במקצוע רק כ  הנדסת תוכנהיש לציין כי בקרב בוגרי 

 

שלא שלא עניין או שלמדו רק לצורך גמול וכן  המקצוע :( הן13%סיבות נוספות שצוינו בשיעורים דומים )כ 

בקרב הלא זכאים לדיפלומה שלא עבדו במקצוע, סיבה זו כאשר  לקבלת הדיפלומה יםסיימו חובות לימודי

שלא עבדו במקצוע הסיבה צוינה בשיעור גבוה  הנדסה אזרחית וחשמלובקרב בוגרי  27%צוינה בשיעור של כ 

 . 23%של כ 

שלא עבדו במקצוע הנלמד מסיום הלימודים בפילוח לפי  בוגריםמציג את התפלגות התשובות שנתנו  13לוח 

 ולפי מסלול לימוד.מגדר 

 

 התפלגות התשובות מדוע לא עובדים במקצוע לפי מגדר ולפי מסלול לימוד: 31לוח 

מדוע לא עובד במקצוע  העיקרית הסיבה

 הנלמד

מסלול  נשים גברים סה"כ

 יום

מסלול 

 משולב

 36.5% 38.2% 41.3% 35.6% 37.6% לא מצא עבודה בתחום / אין ביקוש בשוק

העדיף עבודה טובה יותר שלא תנאי שכר גרועים / 

 בתחום

13.6% 17.2% 7.1% 10.4% 18.5% 

המקצוע לא עניין / למד רק להעשרה / למד רק 

 לצורך גמול

13.0% 14.3% 10.6% 11.1% 16.3% 

 13.9% 11.8% 9.0% 14.5% 12.6% לקבלת דיפלומה יםלא סיימתי חובות לימודי

 8.3% 12.5% 13.9% 9.4% 10.9% לא צבר מספיק ניסיון מקצועי

 1.2% 8.0% 6.1% 5.1% 5.5% לומד כעת לתואר מתקדם יותר

 4.5% 5.5% 7.7% 3.7% 4.5% סיבה אחרת )אישית, משפחתית(

 1.8% 2.5% 4.2% 1.2% 2.2% סיבה בריאותית / הריון או לידה

 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ
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 עבודהמקום קבלה ל סף הדיפלומה כתנאי

מכלל הבוגרים( נשאלו האם נמנעו  59%סיום לימודיהם )כ  לאחרבוגרים שחיפשו עבודה בתחום הנלמד מיד 

מלפנות או לנסות להתקבל למקום עבודה כלשהו כיוון שהדיפלומה היוותה תנאי סף וכן האם נתקלו במצב 

 . 17שבו סרבו לקבל אותם למקום עבודה כיוון שהדיפלומה היוותה תנאי סף

שחיפשו עבודה בתחום מיד לאחר סיום לימודיהם דיווחו כי נמנעו מלנסות להתקבל  ,בוגריםמה 23%כ 

 מהנשים(. 15%מקרב הגברים לעומת כ  26%למקום עבודה כיוון שהדיפלומה היוותה תנאי סף )

מגמות לימוד גדולות שבהן נמצאו שיעורים גבוהים של בוגרים שציינו זאת הן: הנדסה אזרחית וחשמל )כ 

 ציינו כי נמנעו מלנסות להתקבל למקום עבודה ללא דיפלומה.  14%( ואילו במגמת תעשייה וניהול רק 36%

 

סרבו לקבל אותם למקום  נתקלו במצב שבו מהבוגרים שחיפשו עבודה מיד לאחר הלימודים ציינו כי 16%

מקרב אלו  24.3%מקרב הנשים וכן  7%מקרב הגברים לעומת  20%) עבודה בגלל שלא היו זכאים לדיפלומה

  מהזכאים לדיפלומה במועד הראיון(. 11.3%שלא היו זכאים לדיפלומה במועד הראיון לעומת 

סרבו לקבלם למקום עבודה  נתקלו במצב בו גם לשאלה זו נמצאו שיעורים גבוהים מהממוצע שענו בחיוב כי

( ואילו במגמות הלימוד תעשייה וניהול, 29%( והנדסה אזרחית )כ 31%בקרב בוגרי הנדסת חשמל )כ 

רבו לקבל אותם למקום עבודה יסקרה ש בלבד מהבוגרים דיווחו כי 10%אדריכלות ועיצוב פנים ותוכנה, כ 

 בגלל אי זכאותם לדיפלומה.

אי סף על מנת ציינו כי דיפלומה של הנדסאי מהווה תנ במקצוע שלמדושעבדו  ,מהבוגרים 546.%בסה"כ 

 וזאת ללא הבדל מובהק בין גברים לנשים. הם מבצעים במקום העבודהלהתקבל לתפקיד ש

שציינו  43%ציינו כי הדיפלומה מהווה תנאי סף לתפקיד וזאת לעומת  62%העובדים במגזר הציבורי כ בקרב 

 י.כך מקרב העובדים במגזר הפרט

נמצאו שיעורים גבוהים יותר, עובדים ומעלה  500המעסיקים  במקומות עובדה גדולים במגזר הפרטי

מהעובדים במקומות אלו  53%כ  -שהצהירו כי הדיפלומה מהווה תנאי סף לקבלה לתפקיד שהם מבצעים 

 ציינו זאת.

מציג את אחוז העובדים במקצוע המציינים כי הדיפלומה מהווה תנאי סף לתפקיד שהם מבצעים  15תרשים 

 לפי מגמות הלימוד הגדולות.

 

                                                 
 .השלמת זכאותם לדיפלומה שלפנילבוגרים שהיו זכאים לדיפלומה במועד הראיון הובהר ע"י המראיין כי מדובר בתקופה  17
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  דיפלומה מהווה תנאי סף לתפקיד לפי מגמות לימודהכי  שציינוהעובדים במקצוע : אחוז 15תרשים  

 

 

שעבדו במקצוע שלמדו וגם ציינו שחיפשו עבודה לאחר סיום לימודיהם )מהווים  ,בוגרים הזכאים לדיפלומה

 מכלל העובדים במקצוע(, נשאלו באיזו מידה הדיפלומה עזרה להם במציאת עבודתם הנוכחית.   40%כ 

ציינו כי עזרה במידה  14%ציינו כי הדיפלומה עזרה להם במידה רבה מאוד או רבה,  58% :מהנתונים עולה כי

 עזרה במידה מועטה או כלל לא עזרה.הדיפלומה דיווחו כי  28%נונית ו בי

לעומת  62%גברים ציינו בשיעור מעט גבוה יותר מנשים כי הדיפלומה עזרה להם במידה רבה או רבה מאוד )כ 

בין בוגרי מסלול יום למשולב או בוגרים שהיו בעלי ניסיון מקצועי  סטטיסטית וללא הבדל מובהק (50%כ 

 לעומת חסרי ניסיון מקצועי. קודם

עובדים ומעלה ציינו בשיעורים גבוהים יותר כי הדיפלומה עזרה להם  500בהם במקומות עבודה העובדים 

עובדים )כ  50במציאת עבודתם במידה רבה מאוד או רבה וזאת בהשוואה לעובדים במקומות עבודה של עד 

 (50%לעומת כ  63%

 

 דיפלומה נמצאו השיעורים הגבוהים ביותר של בוגרים זכאי ההנדסה אזרחית ואלקטרוניקבמגמות 

תוכנה ואילו במגמות  70%במציאת עבודתם הנוכחית כ  שציינו כי הדיפלומה עזרה להם (העובדים במקצוע)

אמרו כי הדיפלומה עזרה להם במידה רבה מאוד או רבה.  )יתר מגמות הלימוד הגדולות  47%, כ ומכונות רכב

   (58% –הן סביב הממוצע הכללי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.1%

54.8% 54.1% 53.2%

40.7% 39.3% 39.1%

24.0%

46.5%

אלקטרוניקה הנדסה 
/  אזרחית 

בניה

אדריכלות 
ועיצוב פנים

מכונות   תוכנה חשמל תעשייה 
וניהול

מכונות רכב ממוצע
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 שביעות רצון ממקום העבודה

עבודתם  מקוםמספר נושאים הקשורים למ רצונם שביעות לגבי נשאלו, שהיו מועסקים ביום הראיון הבוגרים

 דרגות מכלל לא מרוצה ועד מרוצה במידה רבה מאוד.  5, בסולם בין הנוכחי

, אחרים בתחומיםבדו שע אלובין ל מסלול להנדסאיםב הנלמד במקצוע אלו שעבדו ביןשבוצעה  מהשוואה

נמצא כי שביעות הרצון של הבוגרים שעבדו במקצוע הנלמד גבוהה יותר בכל הנושאים שנבדקו בהשוואה 

  במקצוע אחר מזה שנלמד.  ליתר הבוגרים שעבדו

 הוא בעבודה עניין המציג את שיעורי המרוצים )במידה רבה או רבה מאוד(, 16 מתרשים ללמוד שניתן כפי

מרוצים(  87%נושא שזכה לשיעור שביעות הרצון הגבוהה ביותר בקרב אלו שעבדו במקצוע הנלמד )כ ה

ובנושא זה גם קיים הפער הגדול ביותר בין שיעור המרוצים שעבדו במקצוע שלמדו בהשוואה לבוגרים 

 מהם היו שבעי רצון(.   75%המרוצים שעבדו בתחומים אחרים )כ 

ות הרצון הנמוכה ביותר בהשוואה לנושאים האחרים שנבדקו והפער שבין הוא המשתנה שזכה לשביע שכר

 המרוצים שעבדו במקצוע הנלמד לעומת העובדים בתחומים האחרים הוא נמוך.

מהנתונים עולה כי גברים שעבדו במקצוע הנלמד היו מרוצים יותר בהשוואה לנשים במשתנים: עניין בעבודה, 

ם תנאים פיזיים וביטחון תעסוקתי לא נמצאו הבדלים מובהקים ושכר ואילו במשתני18אפשרויות קידום

 (.17)ראה תרשים 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעורי שביעות הרצון של העובדים במקצוע הזכאים לדיפלומה בהשוואה 

ללא זכאים למעט במשתנה אפשרויות קידום, שלגביו הזכאים לדיפלומה היו מעט פחות מרוצים בהשוואה 

 (.68%לעומת  61%לא זכאים )כ לבוגרים ה

בוגרי המסלול המשולב, שעבדו במקצוע הנלמד היו מרוצים מעט יותר מבוגרי מסלול היום בנושאי שכר 

 ואפשרויות קידום בעבודה אולם ביתר המשתנים שנבדקו לא נמצאו הבדלים מובהקים ביניהם.

  

 עובדים במקצוע    –במקום עבודתם  תנאיםהמרוצים )במידה רבה מאוד או רבה( מה אחוז: 16 רשיםת 
 הנלמד בהשוואה לעובדים בתחום אחר. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
במשתנה אפשרויות קידום בעבודה נמצא כי גברים מהאוכלוסייה הערבית שעבדו במקצוע היו שבעי רצון יותר בהשוואה לגברים  18

 (64%לעומת כ  73%היהודים )

86.9

79.3
77.0

63.3

56.1

74.7
71.2 71.5

55.1
51.2

עניין בעבודה תנאים פיזיים ביטחון תעסוקתי אפשרויות קידום משכורת

עובדים במקצוע הנלמד

עובדים במקצוע אחר
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במקום  תנאים)במידה רבה מאוד או רבה( מהשציינו שהם מרוצים העובדים במקצוע  אחוז: 17 רשיםת
 גברים לעומת נשים –עבודתם 

 
מפילוח על פי מגמות הלימוד עולה כי בסה"כ לא ניכרים הבדלים גדולים בשביעות הרצון של העובדים 

נמצאו בקרב בוגרי כל מגמות  מהעניין בעבודהבמקצוע, כאשר שיעורים גבוהים ודומים של בוגרים המרוצים 

 הלימוד הגדולות, שעבדו במקצוע שלמדו.

במקום העבודה  מהתנאים הפיזייםמעט מרוצים יותר  קהאדריכלות ועיצוב ואלקטרוניבוגרי מגמות 

 מהביטחון התעסוקתינמצאו מעט מרוצים יותר  תעשייה וניהולבהשוואה לבוגרי המגמות האחרות, בוגרי 

 הנדסה אזרחיתנמצאו שיעורי שביעות רצון הגבוהים מהממוצע בקרב בוגרי  אפשרויות קידוםובנושא 

 שכרהיו מרוצים יותר מה האלקטרוניקה ומכונות רכבם שעבדו בתחומי .  עוד נמצא כי בוגריומכונות רכב

במקום העבודה  שכרבמקום עבודתם וזאת בהשוואה לבוגרי המגמות האחרות. שביעות רצון נמוכה מה

שעבדו במקצוע היו אלקטרוניקה ובנוסף נמצא כי בוגרי  אדריכלות ועיצוב פניםנמצאה בקרב בוגרי מגמת 

מוצגים אחוזי המרוצים מקרב הבוגרים שעבדו  14יות הקידום במקום עבודתם. בלוח מרוצים פחות מאפשרו

 במקצוע הנלמד לפי מגמות הלימוד הגדולות. 

 

 מגמות לימוד גדולות – במקום העבודה תנאיםמהשציינו שהם מרוצים  במקצוע העובדים אחוז :41 לוח

 עניין  

 בעבודה

תנאים 

 פיזיים

ביטחון 

 תעסוקתי

אפשרויות 

 קידום

   שכר 

 62.6% 70.2% 77.4% 76.7% 89.1% הנדסה אזרחית

 54.0% 69.6% 84.7% 82.8% 83.0% תעשייה וניהול

 46.4% 59.1% 75.7% 85.3% 88.6% אדריכלות ועיצוב

 54.9% 64.7% 75.6% 80.7% 82.6% תוכנה

 56.7% 59.1% 79.6% 79.9% 86.8% מכונות

 58.5% 59.5% 77.8% 75.2% 86.5% חשמל

 67.2% 54.4% 79.7% 88.3% 83.6% אלקטרוניקה

 66.2% 72.3% 75.3% 75.7% 89.2% מכונות רכב

%86.9 ממוצע   %79.3  %77.0  %63.3  %56.1  

88.3

79.4
76.9

65.3

59.0

82.3
78.9 77.2

56.7

46.4

עניין בעבודה תנאים פיזיים ביטחון תעסוקתי אפשרויות קידום משכורת

גברים שעובדים במקצוע

נשים שעובדות במקצוע
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 שימוש בידע שנרכש בלימודים וקשיים בעבודה בגלל חוסר ניסיון

בוגרים שעבדו במקצוע הנלמד בשוק העבודה, נשאלו לגבי מידת השימוש שעשו במקומות העבודה בידע 

 שרכשו בלימודי ההנדסאים. 

מהבוגרים שעבדו במקצוע הנלמד עשו שימוש בידע שרכשו במהלך  56.3%מהנתונים עולה כי בסה"כ 

אמרו כי עשו שימוש  26.1%ידה רבה(, במ 29.6%ציינו כי עשו שימוש במידה רבה מאוד ו  26.7%לימודיהם )

 כלל לא עשו שימוש בידע שנרכש.  6%עשו שימוש במידה מועטה ו  11.6%במידה בינונית, 

( וללא 53.5%לעומת  65.3%נשים הצהירו כי עשו שימוש בידע שרכשו בשיעורים גבוהים מאלו של גברים )

 ייה היהודית. הבדלים מובהקים בין בוגרים מהאוכלוסייה הערבית והאוכלוס

בוגרים הזכאים לדיפלומה ציינו כי עשו שימוש בידע הנרכש בלימודים בשיעורים מעט גבוהים מהבוגרים הלא 

( ואילו בהשוואה בין בעלי ניסיון מקצועי קודם מלפני הלימודים לחסרי ניסיון 52.0%לעומת  58.5%זכאים )

 שימוש בידע שרכשו במהלך לימודי ההנדסאים. קודם, לא נמצאו פערים מובהקים בשיעור המציינים כי עשו

ציינו בשיעור גבוה מהממוצע כי עשו שימוש בידע שרכשו במידה רבה  אדריכלות ועיצוב פניםבוגרי מגמת 

אמרו שעשו  35%, שעבדו במקצוע רק כ אלקטרוניקהמהם( ואילו בקרב בוגרי מגמת  71%מאוד או רבה )כ 

 (18חר הלימודים.  )ראה תרשים שימוש בידע הנרכש במקומות עבודה לא

 

 מגמות  - אחוז הבוגרים העובדים במקצוע שציינו כי עשו שימוש בידע הנרכש בלימודים*: 18תרשים   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 * עשו שימוש בידע הנרכש במידה רבה מאוד ומידה רבה  

 

  

מהבוגרים שעבדו ביום הראיון במקצוע שאותו למדו, דיווחו כי נתקלו בקשיים )במידה רבה  18%בסה"כ 

 מקצועי.ניסיון  במהלך חודשי העבודה הראשונים בגלל חוסרמאוד או רבה( 

של  2בטרם לימודיהם נמצאו שיעורים הגבוהים ביותר מפי  ללא ניסיון קודםמקרב עובדים במקצוע שהיו 

 (.10.3%לעומת  23.2%יינו כי נתקלו בקשיים וזאת בהשוואה לבוגרים בעלי ניסיון קודם )בוגרים שצ

 

 

70.8%

56.0% 55.4% 53.8% 52.6%

44.3% 42.3%

34.9%

56.3%

אדריכלות  
ועיצוב

מכונות רכב   הנדסה  
אזרחית

תוכנה תעשייה  
וניהול  

חשמל מכונות   אלקטרוניקה   ממוצע
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נמצאו      הנדסה אזרחיתבהתמקדות בבוגרים ללא ניסיון קודם מלפני הלימודים עולה כי מקרב בוגרי מגמת 

( ואילו שיעור נמוך יחסית של 35%השיעורים הגבוהים ביותר של מדווחים על קשיים בגלל חוסר ניסיון )כ 

 בלבד(. 13%)כ  תעשייה וניהולבוגרים )חסרי ניסיון קודם( שדיווחו כי נתקלו בקשיים נמצא בקרב בוגרי מגמת 

שיעור המציינים כי נתקלו בקשיים בגלל חוסר הגדולות, לא נמצאו הבדלים מהותיים ב ביתר מגמות הלימוד

 ניסיון מקצועי והם דומים לממוצע הכללי.

עוד ניתן לציין כי לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעור מצייני קשיים בפילוח עפ"י מגדר ולאום, מסלול 

 הלימוד של הבוגרים )יום / משולב( וכן זכאות ואי זכאות לדיפלומה.
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 שביעות רצון מהלימודים במכללה 

מרכזיים הקשורים  היבטים עשרהבמסגרת הראיון, נתבקשו הבוגרים לציין את מידת שביעות רצונם מ

 את שביעות רצונם רמות 5לגבי כל נושא נתבקשו הבוגרים לדרג בסולם של  . במכללה הטכנולוגיתללימודים 

 מרוצה במידה רבה מאוד. שמשמעו  5ציון ועד ל כלל לא מרוצה  - 1ציון מ

 הביותר נמצא ההגבוהשביעות הרצון היא לרוב בינונית, כאשר הכללית שביעות הרצון מהנתונים עולה כי 

היו מרוצים במידה  79%בסה"כ  - התאמה בין החומר הנלמד לנדרש בבחינות הממלכתיות של מה"טבנושא 

 היו מרוצים במידה מועטה או כלל לא מרוצים.   7%או רבה ורק  מאוד רבה

 40%כאשר  ,התאמה בין החומר הנלמד לנדרש בשוק העבודהבנושא  הביותר נמצאשביעות הרצון הנמוכה 

היו מרוצים במידה מועטה או כלל לא מרוצים.  30%בלבד ציינו כי הם מרוצים במידה רבה מאוד או רבה ו 

  שעבדו במקצוע הנלמד. ,ים דומים לאלו התקבלו גם בקרב בוגריםלציין ששיעור חשוב

 בכל המשתנים שנבדקו בסקר. ,רמות מקובצות 3מוצגת התפלגות שביעות הרצון בחלוקה ל  19בתרשים 

 

 מידת שביעות הרצון מהיבטים הקשורים ללימודים במכללה :19תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ם שלמדובמרבית המשתנים בשיעורי שביעות הרצון בקרב בוגרייש לציין כי לא נמצאו הבדלים מהותיים 

מרוצים במסלול  57%) ההכשרה המעשית והתרגולהמסלול המשולב למעט בנושא  בוגרי מסלול יום לעומתב

במסלול  64%מרוצים במסלול יום לעומת  69%) מרמת הלימודיםבמסלול המשולב( וכן  48%יום לעומת 

 המשולב(

נמצאו שיעורי שביעות רצון גבוהים  תעשייה וניהולמוד הגדולות נמצא כי במגמת בהתייחס למגמות הלי

רוצים( מ 76%) רמת הלימודים נושאיםבכל המשתנים שנבדקו ובמיוחד בבקרב הבוגרים, מהממוצע הכללי 

 .68.8%לאחוז מרוצים ממגמה זו בכל המשתנים הוא  19כלליממוצע  .מרוצים( 73%ורמת המרצים )

                                                 
 הממוצע הכללי בוצע לפי משקל חשיבות זהה לכל אחד מהמשתנים שנבדקו.  19

79%

69% 68% 67% 66% 66%

56% 54%
49%

40%

14%
20% 17%

24% 24% 25%

26%
23% 25%

29%

7% 11% 14% 9% 10% 9% 18% 23% 26% 30%

התאמה בין  
חומר נלמד 

לנדרש  
בבחינות  

ט"מה

תנאים פיזיים  
בכיתות

מספר  
הסטודנטים  

בכיתות

רמת  
הלימודים

הכשרה  
עיונית

רמת המרצים אמצעי  
המחשה  
בהוראה

הכשרה  
מעשית  
ותרגול

ציוד טכנולוגי  
ומעבדות

התאמה בין  
חומר נלמד 

לנדרש בשוק  
העבודה

כלל לא מרוצים או במידה מועטה מרוצים במידה בינונית מרוצים במידה רבה מאוד או רבה
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שביעות רצון גבוהה במיוחד   השגם בה היו אחוז מרוצים גבוה מהממוצע, נמצא הנדסת תוכנהבוגרי מגמת 

 67%( וציוד טכנולוגי ומעבדות )65%(, אמצעי המחשה בהוראה )77%בנושאים: מספר הסטודנטים בכיתות )

 .67.3%מרוצים(. ממוצע כללי לאחוז מרוצים ממגמה זו בכל המשתנים הוא 

 

במרבית המשתנים ובמיוחד אצל הבוגרים נמצאה שביעות רצון גבוהה בד"כ  האלקטרוניקגם במגמת 

אולם בנושא התאמה בין החומר הנלמד לנדרש בשוק העבודה רק  מרוצים( 83%בתנאים הפיזיים בכיתות )

 מגמות האחרות.מרבית הנמוך משמעותית בהשוואה ל -הצהירו כי הם מרוצים  25%

 

יחס לבוגרי היו פחות שבעי רצון במרבית המשתנים שנבדקו וזאת ב אזרחיתחשמל והנדסה בוגרי המגמות 

בולטת לרעה רמת שביעות הרצון מההתאמה בין החומר  חשמלבמגמת מגמות הלימוד האחרות, כאשר 

מרוצים( והתאמה בין החומר  35%מרוצים( וכן בהכשרה מעשית ותרגול ) 63%לנדרש בבחינות הממלכתיות )

ממוצע כללי לאחוז מרוצים ממגמת חשמל בכל המשתנים שנבדקו  .מרוצים בלבד( 28%)הנלמד לנדרש בשוק 

 .52.8%הוא 

 50%ניכרת שביעות רצון נמוכה בעיקר ממספר הסטודנטים בכיתות ) הנדסה אזרחיתבקרב בוגרי מגמת 

נים ממוצע כללי לאחוז מרוצים ממגמת חשמל בכל המשת מרוצים(. 44%מרוצים( ואמצעי המחשה בהוראה )

 .54.0%שנבדקו הוא 

 

היו מרוצים בשיעורים גבוהים מהתאמה בין החומר הנלמד לנדרש בבחינות  אדריכלות ועיצוב פניםבוגרי 

אולם שביעות  מרוצים( 51%( והתאמה בין החומר לנדרש בשוק )62%(, מהכשרה מעשית ותרגול )89%מה"ט )

( וציוד טכנולוגי ומעבדות 53%יים בכיתות )רצון נמוכה בקרב בוגרי התחום נמצאה במשתנים תנאים פיז

  מרוצים בלבד(. 37%)

נמצאו שיעורי שביעות רצון הדומים לממוצע הכללי במרבית  הנדסת מכונות ומכונות רכבבקרב בוגרי 

המשתנים כאשר ניתן לציין שביעות רצון נמוכה במיוחד בקרב בוגרי הנדסת מכונות מנושא ההכשרה 

 מרוצים בלבד( 41%המעשית והתרגול )

   

 מציג את אחוז המרוצים )במידה רבה מאוד ורבה( מכל המשתנים לפי מגמות הלימוד הגדולות. 15לוח  

 

 .לפי מגמות לימוד גדולות בלימודים מכל המשתניםהמרוצים )במידה רבה מאוד ובמידה רבה(  אחוז: 51לוח  

  
הנדסה 

 אזרחית

תעשיה 

 וניהול

אדריכלות 

 אלק' חשמל מכונות תוכנה ועיצוב 

מכונות 

 ממוצע רכב

 79.1% 79.4% 78.9% 63.2% 77.0% 84.2% 88.7% 84.6% 79.0% התאמה בין חומר לנדרש בבחינות

 69.0% 68.1% 82.9% 72.3% 72.7% 75.0% 52.8% 76.1% 61.0% תנאים פיזיים בכיתות

 68.4% 62.0% 73.5% 61.3% 69.6% 77.3% 69.6% 75.4% 50.4% מספר הסטודנטים בכיתות

 66.9% 64.7% 74.3% 62.3% 66.1% 64.3% 69.8% 75.8% 65.1% רמת הלימודים

 66.1% 71.7% 72.7% 61.7% 67.2% 69.9% 66.4% 71.6% 61.4% הכשרה עיונית

 65.7% 66.9% 72.2% 57.7% 65.8% 70.6% 66.8% 73.2% 58.4% רמת המרצים

 56.1% 53.8% 64.8% 48.6% 51.4% 64.6% 52.8% 64.5% 44.4% אמצעי המחשה בהוראה

 53.9% 53.6% 58.3% 34.9% 40.7% 61.4% 62.2% 63.8% 42.3% הכשרה מעשית ותרגול

 48.7% 46.3% 57.9% 37.8% 42.4% 67.2% 37.0% 59.8% 40.2% ציוד טכנולוגי ומעבדות

 40.4% 41.0% 24.6% 28.0% 37.1% 38.3% 51.2% 42.7% 38.1% התאמה בין החומר לנדרש בשוק

 61.4% 60.8% 66.0% 52.8% 59.0% 67.3% 61.7% 68.8% 54.0% אחוז מרוציםל ממוצע כללי
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 כוונת המלצה על מגמת הלימוד

 17%לא ידעו להשיב ו  8%לחברים ללמוד במגמת הלימוד,  בחיוב מהבוגרים אמרו כי ימליצו 75%בסה"כ 

 אמרו כי לא ימליצו.

כאשר מגמת  על מגמת הלימוד, בכוונת המלצהיכר שלמצבם התעסוקתי של הבוגרים יש משמעות מכרעת נ

שביעות רצון מהלימודים זכתה לשיעור הגבוה ביותר  ם נמוכים יחסית שלשזכתה לשיעורי ,הנדסה אזרחית

שבוגריה היו מרוצים מאוד מהיבטים שונים ואילו במגמת תעשייה וניהול  מהבוגרים( 89%) של ממליצים

 מהבוגרים(.  31%)של לא ממליצים  יחסית ושיעור גבוה (60%) םזכתה לשיעור נמוך של ממליצי בלימודים,

במקצוע הנלמד, שתי מגמות הלימוד שזכו לשיעורי ההמלצה הגבוהים ביותר הם תוכנה  מקרב העובדים

 ( 78%ימליצו( והשיעורים הנמוכים ביותר הם בקרב בוגרי אלקטרוניקה ) 92%-91%והנדסה אזרחית )כ 

התפלגות  21ובתרשים  כוונות ההמלצה על מגמות הלימוד בקרב כלל הבוגרים מוצגת התפלגות 20בתרשים 

 ימליצו על המגמה.שציינו כי  הבוגרים שעובדים במקצוע הנלמד

 

 כוונות המלצה על מגמת הלימוד בקרב כלל הבוגרים לפי מגמות לימוד גדולות :20 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89% 85% 83% 78% 75% 73%
66%

60%

75%

4% 7%
4% 10%

5% 7%
9%

10%

8%

7% 8% 13% 12%
20% 19% 25% 31%

17%

הנדסה 
/  אזרחית 

בניה

חשמל תוכנה אדריכלות 
ועיצוב פנים

מכונות רכב מכונות   אלקטרוניקה תעשייה 
וניהול

ממוצע

לא ימליצו על המגמה אולי כן ואולי לא ימליצו על המגמה
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 הממליצים על מגמת הלימוד מקרב העובדים במקצוע הנלמד  אחוז: 21תרשים   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וכן  , בחלוקה לפי לאוםלא נמצאו הבדלים מהותיים בכוונות ההמלצה על מגמת הלימוד בין גברים לנשים

 בקרב הבוגרים הזכאים לעומת הלא זכאים לדיפלומה.

 80%נטו להמליץ יותר בהשוואה לחסרי ניסיון )כ בוגרים שהיו בעלי ניסיון מקצועי קודם מלפני הלימודים 

  (73%לעומת כ 

מסלול המשולב אחוזי הממליצים הם גבוהים יותר קרב בוגרי המהשוואה בין מסלולי הלימוד עולה כי ב

נמצא  בין שני המסלולים ( כאשר פער גדול יחסית בשיעורי הממליצים73%לעומת  79%לעומת מסלול היום )

 (22עשייה וניהול.   )ראה תרשים מגמת תבקרב בוגרי 

 

 אחוז הבוגרים שימליצו על מגמת הלימוד לפי המסלול שבו למדו: 22תרשים   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

92% 91% 88%
82% 82% 81% 80% 78%

84%

תוכנה הנדסה 
/  אזרחית 

בניה

חשמל אדריכלות 
ועיצוב פנים

מכונות   מכונות רכב תעשייה 
וניהול

אלקטרוניקה ממוצע

88%
84%

80%
75%

69% 71%

61%

51%

73%

89%
85%

88%
84%

81%
76%

71%
68%

79%

הנדסה  
אזרחית  

חשמל  תוכנה   אדריכלות  
ועיצוב

מכונות רכב   מכונות     אלקטרוניקה   תעשייה  
וניהול  

ממוצע

מסלול יום מסלול משולב
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למצבו התעסוקתי של הבוגר יש קשר חזק לכוונת ההמלצה שלו על מגמת הלימוד שאותה סיים , כפי שצוין

על  לא ימליצוהסיבות שציינו בוגרים שאמרו כי גם ניתן ללמוד מ כך  .וזאת בנקודת הזמן שבה בוצע הראיון

 מהם(. 17%) מגמת הלימוד

שלא היא  שבה למדו מהם ציינו כי הסיבה העיקרית לכך שלא ימליצו על המגמה 77%מהנתונים עולה כי 

 . הצליחו למצוא עבודה בתחום או שאין ביקוש לתחום שלמדו בשוק העבודה

, רמת הלימודים היא 7% –בשיעורים נמוכים: עדיף ללמוד לתואר ראשון או מהנדס עלו נושאים נוספים ש

אין מספיק התאמה בין החומר הנלמד לנדרש  , 4% –, השכר שניתן בעבודה במקצוע הוא נמוך 4% –נמוכה 

 .  3% –, סיבות אחרות 2% –, צריך ניסיון מקצועי בתחום 3% –בשוק העבודה 
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 במסגרת הלימודים עם מעסיקים קשר

 מסלול היוםשלמדו במסגרת  ביצירת קשר עם מעסיקים והבוגרים המכללהשל  הבסקר נבדקה פעילות

" ? האם הגיעו למכללה שבה למדת מעסיקים לצורך הדרכות או הרצאותנשאלו שתי שאלות בנושא: "

 ".או במקומות עבודההאם במסגרת לימודייך נערכו סיורים במפעלים "ובנוסף, 

הגיעו למכללה מעסיקים ציינו כי  שלמדו במסגרת מסלול יום מהבוגרים 28.5%מהנתונים עולה כי בסה"כ 

במסגרת הלימודים נערכו סיורים במפעלים או מקומות כי  השיבו בחיוב 52.3%ו  לצורך הדרכות או הרצאות

בשלילה  השיבומהבוגרים  38.3%ענו בחיוב לשתי השאלות ו  במסלול היום מהבוגרים 17.7%בסה"כ עבודה.  

 . גם יחד לשתי השאלות

( ואילו בוגרי 47%ציינו בשיעור גבוה מהממוצע כי הגיעו למכללה מעסיקים )כ  מכונות רכבמגמת בוגרי 

 (.20%השיבו לכך בחיוב בשיעור נמוך מהממוצע )כ  תעשייה וניהול ואדריכלות ועיצוב

ציינו בשיעור גבוה מהממוצע כי נערכו סיורים במפעלים או מקומות עבודה )כ  תעשייה וניהולבוגרי מגמת 

לערך הצהירו כי נערכו סיורים  23%-20%רק כ  תוכנה, חשמל ואלקטרוניקה( ואילו בקרב בוגרי מגמות 74%

 לימוד(מגמות ההתפלגות המשיבים בחיוב לשאלות לפי  ציג אתמ 23)תרשים  במקומות עבודה. 

 

   לימוד מגמותפעילות עם מעסיקים לפי אחוז המשיבים בחיוב כי נעשתה : 23תרשים 

 

 

לעומת כ  31%יש לציין כי גברים ציינו בשיעור גבוה מזה של נשים כי הגיעו למכללה שבה למדו מעסיקים )כ 

( וכן נמצא כי שיעור העונים בחיוב מקרב בוגרי המגזר הערבי גבוה בהשוואה לאוכלוסייה היהודית )כ 23%

 בהתאמה(.  26%וכ  36%

מקומות עבודה, לא נמצאו הבדלים מובהקים או מפעלים סיורים ב שבדקה את קיומם שלבנוגע לשאלה 

 בשיעור העונים בחיוב הן בחלוקה מגדרית והן לפי לאום.  
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 לתואר ראשון או מהנדס םלימודי

מהם היו  60%מהבוגרים פנו ללימודים נוספים לאחר שסיימו את מסלול לימודי ההנדסאים, כאשר  22% כ

  .מהם סיימו אותם 40%והיתר כ  במועד הסקר הללו במהלך הלימודים

,  מהבוגרים 2.5% –מהבוגרים, תואר מהנדס  10% –תואר ראשון הלימודים אליהם פנו הבוגרים הם בעיקר: 

 .                                                                           5% –ולימודים לתעודת מקצוע  2.5% –לימודי הנדסאי בתחום אחר 

 9%הם בוגרי הנדסת תוכנה, כ  15%שליש מאלו שפנו ללימודי תואר ראשון הם בוגרי תעשייה וניהול, כ 

מבין הפונים ללימודי תואר ראשון, למעלה בוגרי מכונות )ללא רכב(, כאשר  6%בוגרי הנדסה אזרחית וכ 

לוגיסטיקה והיתר ללימודים בתחומים -מינהל עסקים-כלכלהתחומי התואר ראשון ב משליש פנו ללימודי

 אחרים בפיזור רחב. 

כ ו בוגרי מכונות )ללא רכב( 15%מהנדס היו בוגרי הנדסה אזרחית, כ  ם לתוארכשליש מאלו שפנו ללימודי

 לתואר מהנדס למדומהנדס,  תואר חלק ניכר מבין הפונים ללימודיהנדסת תעשייה וניהול, כאשר בוגרי  15%

חשמל ואלק', תעשייה וניהול,  הנדסת פנו לתחומי 12%מהם( והיתר בשיעורים דומים של כ  40%)כ  אזרחי

 מכונות ותוכנה. 

 
מעט נמוך יותר  84%עמדו על כ  הבוגרים שהיו במהלך לימודים נוספים,שיעורי התעסוקה בקרב קבוצת 

נמוך בהשוואה לממוצע  45%( ושיעור העובדים במקצוע הנלמד עמד על כ 91%בהשוואה לממוצע הכללי )כ 

וזאת בהשוואה בלבד  65%עמד על כ  מקרבם שיעור העובדים במשרה מלאה עוד נמצא כי(. 60%הכללי )כ 

 באוכלוסיית הבוגרים הכללית. 91%לכ 

 

ה בקרב קבוצת מסיימי הלימודים הנוספים אחרי לימודי ההנדסאים היו זהים לשיעורי שיעורי התעסוק

 התעסוקה של כלל הבוגרים וכך גם שיעור העובדים במקצוע הנלמד. 

 

שכרם של הבוגרים שהיו זכאים לתואר אקדמי ראשון ועבדו במקצוע שלמדו במסלול להנדסאים עמד על 

ואילו בוגרים  הנלמד ש' בהשוואה לכלל הבוגרים שעבדו במקצוע 1,000גבוה בכ , שכר הש' בממוצע 11,400

ש'  8,700שהיו זכאים לתואר ראשון ועבדו בתחום אחר מזה שלמדו במסלול להנדסאים השתכרו כ 

)לא ניתן להציג שכר   .מהנלמד יםאחר מיםכלל הבוגרים שעבדו בתחושכרם של בממוצע וזאת בדומה ל

 עבור בוגרים שהשלימו לימודים לתואר מהנדס בגלל מיעוט תצפיות במדגם(
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 )כשנה 2009-2010ושכר מסקרי  במקצוע נתוני תעסוקה –א'  נספח

 מסיום הלימודים( וחצי

 
 2010-2009: נתוני תעסוקה במקצוע ושכר העובדים במקצוע בשנים אלוח 

 
2008-בוגרי  - כלל המדגם

2009 
אחוז עובדים 

 במקצוע
שכר עובדים 

 במקצוע

 7,020 45.7 ממוצע

 7,550 48.9 גברים

 5,620 39.1 נשים

 7,210 48.7 מגזר יהודי

 6,520 32.6 מגזר ערבי

 8,120 56.6 הנדסה אזרחית

 7,530 50.0 מכונות )ללא רכב(

 7,000 49.8 מכונות רכב

 5,520 54.9 אדריכלות ועיצוב 

 6,320 47.1 תוכנה

 7,560 60.6 חשמל

 8,100 29.1 תעשייה וניהול

 6,500 37.2 אלקטרוניקה

 

 
 מסלול יום לעומת משולב – 2010-2009: נתוני תעסוקה במקצוע ושכר העובדים במקצוע בשנים בלוח 

 

 שכר עובדים במקצוע אחוז עובדים במקצוע 
מסלול  2008-2009בוגרי 

 יום 
מסלול 
 משולב 

מסלול 
 יום 

מסלול 
 משולב 

 7,945 6,360 54.3 41.0  ממוצע

 8,192 6,945 55.4 44.1 גברים 

 6,820 5,155 50.0 36.1 נשים 

 8,050 6,390 55.5 44.4 מגזר יהודי 

 7,158 6,138 44.6 28.7 מגזר ערבי 

 8,180 7,756 60.5 51.0 הנדסה אזרחית 

 8,127 6,760 63.7 38.0 מכונות )ללא רכב( 

 7,120 6,873 56.9 45.6 מכונות רכב 

 5,540 5,493 52.3 56.5 אדריכלות ועיצוב 

 7,275 5,498 55.8 40.6 תוכנה 

 8,102 7,024 66.0 54.6 חשמל 

 8,806 6,956 39.2 19.6 תעשייה וניהול 

 7,437 6,030 55.4 32.6 אלקטרוניקה 
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 זכאים ולא זכאים לדיפלומה – 2010-2009: תעסוקה במקצוע ושכר עובדים במקצוע בשנים גלוח 
 

 שכר עובדים במקצוע אחוז עובדים במקצוע 
 לא זכאים 2008-2009בוגרי 

 לדיפלומה
זכאי 

 דיפלומה
 לא זכאים
 לדיפלומה

זכאי 
 דיפלומה

 7,180 6,970 50.9 41.6 ממוצע

 7,740 7,470 54.9 44.7 גברים

 5,530 5,656 44.0 34.9 נשים

 7,460 7,000 51.7 45.5 מגזר יהודי

 6,460 6,555 42.0 29.4 מגזר ערבי

 9,166 8,000 65.7 54.6 הנדסה אזרחית

 7,804 7,252 53.0 44.8 מכונות )ללא רכב(

 7,670 6,350 67.5 41.8 מכונות רכב

 5,516 5,554 64.3 50.8 אדריכלות ועיצוב 

 6,418 6,015 49.6 42.5 תוכנה

 7,205 7,966 66.4 55.0 חשמל

 7,912 8,458 30.7 28.5 תעשייה וניהול

 6,564 6,470 45.6 32.0 אלקטרוניקה

 


