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המלצות מרכזיות

דיון משותף



ת
ו
ר
ט
מ

הצגת תמונת מצב ונתונים במקום אחד

השראה מתוכניות במרחב

זיהוי אתגרים וחסמים מרכזיים 

סימון המלצות להמשך

הנחת תשתית ידע ומפת דרכים אופרטיבית רחבה

לטובת העמקה בסוגיות הייחודיות מולם ניצבים

סטודנטים מהחברה הערבית בהקשר ללימודי הנדסאות

וגיבוש תוכנית ייעודית להתמודדות עימם

מטרת העל:

מטרות המשנה:



חשוב להגיד ...

אנו סבורים כי אין בכוחו של שחקן אחד ובלעדי במערכת

ההשכלה הטכנולוגית להביא לפתרונם של כלל האתגרים והחסמים שיפורטו

אך עם זאת;

ריכוז המידע, זיהוי האתגרים

וסימון מפת דרכים לפעולה עתידית

היכרות של הדרגים השונים

במערכת ומחוצה לה עם המידע

12



במהלך הכתיבה

6מפגש היוועצות עם       מנהלי מכללות טכנולוגיות

מפגש היוועצות עם מעוז

פידבק מקולגות



מכלל הלומדים במכללות מה"ט

75% גברים25% נשים

ף
ק
י
ה

הנדסה אזרחית

הנדסת מכונות רכב

הנדסת חשמל

אדריכלות ועיצוב

הנדסה אזרחית

הנדסה תעו"נ

כ-8,000 סטודנטים בשנה



נשים יהודיות נשים ערביות
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גברים יהודים גברים ערבים
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נשים יהודיות נשים ערביות
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גברים יהודים גברים ערבים
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**הנתונים מתייחסים לתעסוקה במקצוע הנלמד

**הנתונים מתייחסים לשנת 2019, טרום משבר הקורונה



ר
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ש
שכרם הממוצע של גברים ערבים עומד

על            משכרם של בוגרים יהודים

שכרן הממוצע של נשים ערביות עומד

על            משכרן של בוגרות יהודיות 

80%

69%

*שכר ממוצע של 9,858 ש"ח לעומת 12,042 ש"ח 

**שכר ממוצע של 6,023 ש"ח לעומת 8,637 ש"ח

*

**
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נ 23%

נשירה מהלימודים - חברה ערבית

30%שיעור הנושרים במה"ט 

מהם, סטודנטים

מהחברה הערבית
23%

קושי כלכלי
קושי במימון

הלימודים

**הנתונים הובאו מסקרי הבוגרים של מה"ט בשנים 2013-2014 ובשנים

2015-2016 וכן מסקירת נושרים ממסגרות מה"ט בשנים 2013-2014



בשלושת המדדים המרכזיים 

דפלום, שילוב בתעסוקה ושכר

סטודנטים מהחברה הערבית

מציגים נתונים נמוכים משמעותית

מאלו של החברה היהודית



תוכניות התערבות

אשבלהזנק להנדסאיםהתוכנית הלאומית

Excel HTקו משווהביחד להצלחה

BridgeTechתוכנית המנטורינגרואד

ועוד ...



תוכניות התערבות

תגבור שפה

רואד
הכוון לתעסוקה

דמי קיוםליווי אישי

מימון שכר לימוד



אתגרים

שילוב בתעסוקהמהלך הלימודיםהכוון ורישום

מימון לימודים

חוסר זכאות למלגות חימ"ש

מגמות עם אופי בטחוני

פערי שפה

מיצוי זכויות 

רמת בשלות

קשרי מעסיקים חלשים 

התאמות תוכנית הלימודים 



המלצות

יחד עם סקר צרכים בקרב הסטודנטים והיוועצות עם

ארגוני מגזר שלישי ומכוני מחקר
מחקר המשך

קביעת יעדים 

אימוץ מפת הדרכים כבסיס לתוכנית ייעודית 

לפי אוכלוסיות בתוכנית הלאומית להנדסאים

בהובלת מה"ט, המכללות בשטח ו/או ארגונים נוספים



.תודה


