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בוגרי הנדסאי רכב 
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אחרונותשניםבחמשרכבהנדסאימגמתבוגרי הדגימהיחידת

בוגרים510שלמאגרמתוךמרואיינים155

(30%מענהשיעור)מהרשתשהתקבלו
המדגם

הסתברותיתאקראיתדגימה הדגימהשיטת

CIחברתשלהסקריםממוקדטלפונייםראיונות הריאיוןשיטת

המשיביםלכלל± 6.5%זודגימהבנסיבות הדגימהטעות

2016דצמבר-נובמבר שדהעבודת

רכבמגמתהנדסאיבוגרישלהנוכחיהסטטוסאפיון

רלוונטייםבנושאיםעמדותומיפוי
המחקרמטרת

מתודולוגיה
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השותפים למחקר

בטכנולוגיהוהסמכהחדשנותללימודיארציתבפריסהמכללותרשת, טכנולוגיותמכללותרשתעתיד•

המאפשרתחינוכיתתפיסהיישוםתוךהטכנולוגיתוההשכלההמקצועיתההכשרהאתמובילה, ותעשייה

למעןזאתכל. בוהטמוןהפוטנציאלולמימושלטיפוחההזדמנויותמירבאתלקבלהואבאשרתלמידלכל

.בחברההמיטביתומעורבותוהשתלבותו, עתידוביטחון

כוחליצוררוצההקרן: Practic-Tech-המקצועותלקידוםפועלת, קרסוויואלסטלהמשפחתקרן-ביחד•

איכותיתלתעסוקהצעיריםשלביקושוכתוצאההיישומייםהטכנולוגייםהמקצועותמכלולעבורחדשמשיכה

הקרן, מפעילותהכחלק.והמשקהתעשייהאתותחזק, חברתיתניעותלהםהמאפשרת, בתחוםומתמשכת

.הרכבבמקצועותהטכנולוגיתההשכלהלקידוםהמשימהכוחהקמתאתיזמה

, ברכבהתמחות-מכונותמגמתלימודיבוגריבקרבסקרבביצועפעולהלשתףבחרוביחדוקרןעתידרשת•

שיתמוך, נוסףמידעולאסוףהתעסוקהבשוקהבוגריםהשתלבותעלללמודמנתעל, הנדסאיםלתעודת

עתידרשת. איכותיתבתעסוקההעבודהבשוקהמשתלביםההנדסאיםמספראתלהגדיל, עתידיתבפעילות

.יותרורלבנטיאיכותיוהכשרההשכלהמוסדלהיותלהמאפשרת, שכזוחיצוניתמדידהכימאמינה

25-מלמעלהוהפרטיהציבוריבמגזרוסקריםמחקריםביצועשלבתחוםהפועלתחברההנהCIחברת•

החברהשלהטלפונימהמוקדטלפוניסקרבוצעזהמחקרבמסגרתומגוונותרבותמחקרבטכניקות, שנה

.תקווהבפתח

שביעותאתלהעלות, הבוגריםמספראתלהרחיבמנתעל, לפעולהשוניםלגורמיםיאפשרוהסקרתוצאות•

.ובכללבענףלקידומםיסודותהנחתתוךהתעסוקהבשוקהשתלבותם, רצונם

,  יותרטובהבצורהלפעול, לכולנושיאפשר, זהמקיףסקרעלהמשיביםלכללהודותרוציםאנו•

.בהמשך
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מבחן התוצאה•
עמדות ותפיסות לגבי הלימודים•
סטטוס תעסוקתי•
תיאור דמוגרפי•
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מהבוגרים73%
עתידמרשתעם דיפלומה של הנדסאי רכב 

!  במקצועעובדים

עובדים

הרכבבענף

73%

עובדים

בעבודה

אחרת

27%

http://www.ms-ci.co.il/en/
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מבחן התוצאה

",רכבהנדסאותללמודמבחירתךמרוצהאתהמידהבאיזו, לאחורבהסתכלותהיום, 1-7בסולם"

"מאוד7כאשר? הרכבבענףאקדמאייםבלימודיםלהמשיךתרצהמידהבאיזו, 7עד1בסולם"

"מאודמרוצה7-ומרוצהלאבכלל1כאשר? היוםמעבודתךהכלליתרצונךשביעותאתבבקשהדרג" 

"?עתידברשתרכבהנדסאילתוארלימודיםלמסלוללהצטרף, לךהדומהלחברשתמליץ, לךנראהמידהבאיזו, 7עד1בסולם"

!יותרגבוההבמקצועהעובדיםאלושלהרצוןשביעותהמרכזייםהפרמטריםבכל

וגםהלימודיםעליותרימליצוהם, מעבודתםיותרמרוציםהם,  רכבבלימודישלהםמהבחירהיותרמרוציםהם

בלימודיםלהמשיךרוציםהיוורובםרכבהנדסאותללמודמבחירתםמרוציםיותרהרבההםלאחורבהסתכלות

.בתחוםאקדמאיים

73%

64% 61%

48%

36%

52%

38%

21%

אקדמאייםללמודיםלהמשיךרוצים

במקצוע

מהעבודהמרוצים רכבבלימודימהבחירהמרוצים רכבהנדסאילתוארללמודימליצו

עתידברשת

במקצועעובדים במקצועעובדיםלא

6-7מדרגיאחוז

http://www.ms-ci.co.il/en/
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מבחן התוצאה•

ותפיסותעמדות •
הלימודיםלגבי 

סטטוס תעסוקתי•
תיאור דמוגרפי•

Ci- Marketing Research
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רכבהנדסאי גורמי בחירה במסלול 
(בדיקה בלתי נעזרת)

25%

24%

21%

21%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

4%

לתחוםאהבה

במקצועהשכלהלרכוש

מקצועיתתעודהלקבל

בעבודהקידום

אישיותסיבות

מעניין

השכרתנאיאתלשפר

בטיחותקצין/ רכבקציןלהיות

תיכוןלימודיהמשך

בתחוםעוסק

ידעלהרחיב

לבחירתהעיקרייםהגורמים

הםרכבהנדסאותלימודי

לרכושהרצון, לתחוםאהבה

לקבל, במקצועהשכלה

ולהתקדםתעודה

http://www.ms-ci.co.il/en/
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עמדות לגבי הלימודים והדיפלומה
(בדיקה נעזרת)

"מאודמסכים7-ומסכיםלאבכלל1כאשר, מהםאחדכלעםמסכיםאתהכמהעד, 7עד1בסולםצייןאנאהבאיםהנושאיםלגבי"

,סבוריםובראשונהבראשבמקצועשעובדיםבוגרים

.בלימודיםלהמשיךלהםמאפשריםשהלימודים

.מעמדםאתשיפרהוהדיפלומהעבודהבמציאתלהםסייעושהלימודיםסבוריםמהם40%-כ

השכררמתעלמשפיעכגורםנתפסתלאהדיפלומהאולם

-31%

-62%

-19%
-36%

-50%
-69%

-36%

-62%

42%
21%

68%

36% 25%
14%

41%

7%

עובדים עובדים לא עובדים עובדים לא עובדים עובדים לא עובדים עובדים לא

 מדרגי6-7

 מדרגי1-3

הלימודים

לך להשתלב  סייעו 

בשוק העבודה

הלימודים

לך לפנות  אפשרו 

ללימודי המשך

הדיפלומה שיפרה לך  

את רמת השכר

הדיפלומה שיפרה את  

מעמדך בעבודה

http://www.ms-ci.co.il/en/
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מבחן התוצאה•
עמדות ותפיסות לגבי הלימודים•

סטטוס תעסוקתי•
תיאור דמוגרפי•

Ci- Marketing Research
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תהליך חיפוש עבודה  
N=113במקצועהעובדיםאלובקרב

"?עתידבמכללתהלימודיםאתשסיימתמאזעבדתמקומותבכמה"

"?הנוכחיתהעבודהאתשקיבלתעדעבודהחיפשתזמןכמה"

"?לעבודהלהתקבלכדיהדרישותהיומה"

.הלימודיםסיוםמאזשנייםאואחדעבודהבמקוםעבדורובם

משלושהקצרזמןפרקתוךהנוכחיתהעבודהאתמצאובתחוםהעובדיםכלכמעט

.חודשים

,  לעבודהקבלהדרישותשהיושציינומאלו56%

.הדרישותאחתהייתהשהדיפלומהציינו

44%

35%

13%

8%

מ יותר-3

3

2

1

50%

14%

9%
7%

20% זוכר לא

מחצי יותר

שנה

שלושה בין

שנה לחצי

חודש בין

לשלושה

מחודש פחות

50%

37% 35%

מקצועי ניסיון דיפלומה היו לא

דרישות

מספר מקומות עבודה לאחר  

סיום הלימודים

משך זמן לחיפוש

עבודה נוכחית
דרישות קבלה לתפקיד

http://www.ms-ci.co.il/en/
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התפקיד שבו עוסקים בענף הרכב

26%

21%

13%

10%

8%

8%

6%

3%

2%

2%

עסקבעל/חברה/אולםמנהל

מכונאי

רכבבוחן

בטיחותקצין

רכבשמאי

חשמלאי

דיאגנוסטיקה

מכירותנציג/רכבסוכן

שרותיועץ

מכירות

שלדיפלומהמבעלירבע

מנהליםהםרכבהנדסאי

!מוסךבעליאו

עצמםהגדירו21%

.כמכונאים

אתהגדירוהאחריםכל

ספציפיבמקצועתפקידם

.במוסך

N=113במקצועהעובדיםאלובקרב

http://www.ms-ci.co.il/en/
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מצב תעסוקתי של אלו שאינם עובדים במקצוע

"?זהבמקצועעוסקאתהזמןכמה"

"?היוםעוסקאתהמקצועבאיזה"

"?הרכבבענףעוסקלאאתהבגללההעיקריתהסיבהמה"

.אחרבמקצועועובדיםרכבהנדסאילימודיסיימוכלומר–במקצועעובדיםאינם27%

,  מכונות: כמוהרכבבענףשלאשוניםבתחומיםהנדסאיםאוכטכנאיםעובדיםמהםגדולחלק

לפניגםכנראהבועבדו)שנים3מעלבמקצועעוסקיםממחציתםלמעלה. ואלקטרוניקהמחשבים

הרכבבענףמאשריותרטובמשתכריםהםולדעתם( הלימודים

17%

24%

21%

7%

31%
מ יותר-5שנים 

שנים 5

שנים 3-4

שנה בין לשנתיים 

משנה פחות

ותק תחום עיסוק נוכחי

31%

29%

15%

12%

10%

הנדסאיטכנאי

עצמאי

מכירות/שיווק/רכש

נהג

מורה

חסמי עיסוק בענף

48%

12%

12%

10%

7%

הנוכחיתבעבודההשכר

יותרגבוה

אחרבתחוםמתעסק

מעונייןלא

בתחוםעבודהמצאתלא

ניסיוןחוסר

N=42במקצועעובדיםשאינםאלובקרב

http://www.ms-ci.co.il/en/


15Ci- Marketing Research :וכלכליתמקצועיתמבחינהמצבך, אליהםבהשוואההאםחבריךעל, כעתחשוב

תפיסת המצב התעסוקתי בהשוואה לחברים

49%
60%

31%
24%

7% 5%

-3% -5%
-7%-11%

עובדים במקצוע  לא עובדים  במקצוע 

38%

טוביותרהרבה

טוביותר

טובפחות

טובפחותהרבה

דומה

29%

13% 12%

דומהוהכלכליהמקצועישמצבםבתפיסההדיפלומהבעלירוב

.חבריהםשלמזהיותרטובאפילואו

יותרטובשמצבםסבוריםבמקצועמהעובדים38%

http://www.ms-ci.co.il/en/
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מבחן התוצאה•
עמדות ותפיסות לגבי הלימודים•
סטטוס תעסוקתי•

תיאור דמוגרפי•
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תיאור דמוגרפי של הבוגרים

!36גילמעלהםמהבוגריםורבע30גילמעלהם64%-צעיריםאינםהבוגרים

.המרכזאוהצפוןבאזורמתגורריםרובם

.מהממוצעכגבוהההכנסתםאתמגדירים41%

35%

38%

26%

1%

מסרב

36+

30-35

23-29

גיל אזור מגורים מגזר הכנסה

39%

38%

9%
9%
5%

ירושלים

דרום

שרון

מרכז

צפון 70%

30%

ערבי

יהודי

41%

28%

31%
מתחת

צע לממו

צע ממו

מעל

צע הממו

?גילךמהו

?גראתהבארץאזורבאיזה

?משתייךאתהמגזרלאיזה

:היאהכנסתךהאם, ברוטו₪ 9,500היאבישראללעובדהממוצעתההכנסה

http://www.ms-ci.co.il/en/
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סיכום

עובדיםהבוגריםהאםלבררהייתההסקרשלהמרכזיתהמטרה

?במקצוע

:והתשובה

,  עתידברשתרכבהנדסאימגמתמבוגרי73%

אחרונותשניםבחמש

!  הרכבבענףעובדים

!בתחוםאקדמאייםבלימודיםלהמשיךרוציםהיו73%

.ללמודלהמשיךלהםמאפשריםשהלימודיםציינו68%-ו

http://www.ms-ci.co.il/en/
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סיכום

:הסקרשלנוספיםממצאים

והמלצהרצוןשביעות

רכבהנדסאותללמודמבחירתםמרוציםמאוד61%•

(מחודשפחותחיפשו50%-בקלותעבודהמצאו)מעבודתםמרוציםמאוד64%•

.רכבהנדסאותללמודלחבריהםגםימליצו48%•

הדיפלומההשפעת

עבודהבמציאתלהםסייעושהלימודיםסבוריםמהם42%•

בעבודהמעמדםאתשיפרהשהדיפלומהציינו41%•

לעבודהלקבלהמהדרישותאחתהייתהשהדיפלומהציינו37%•

השכררמתעלמשפיעכגורםנתפסתלאהדיפלומהאולם

http://www.ms-ci.co.il/en/
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המלצות  

.שיטתיבאופןתוצאותובחינתנתוניםבאיסוףהמתעסקמחקרגוףהקמת1.

.מבוססיםונתוניםלציבורנגישמידעהצגת, השקיפותהגברת2.

חייהםכללאורךמקצועיתלהתפתחלבוגריםהמאפשרמקצועיאופקיצירת3.

.המקצועיים

לימודידרךהמקצועיתההכשרהמשלבטכנולוגיהכשרהרצףיצירת4.

.טכנולוגיתהשכלה

לבוגריםהמאפשריםברוריםאקרדיטציהכלליעםאקדמיאופקיצירת5.

.ולהיפךלאקדמיההטכנולוגיתההכשרהביןמעבראפיקי

עשירענף, הרכבבענףהטכנולוגיתההכשרהשלמחדשמיתוג6.

.מקצועיתויזמותחדשנות, מתקדמותבטכנולוגיות

.העסקיהמגזרבקרבההנדסאימעמדחיזוק7.

.הטכנולוגיתההשכלהבמערךמעסיקיםשלמעורבותהגדלת8.

.הרכבבענףלהשתלבותנשיםעידוד9.

.בישראלרכבבהנדסתראשוןתוארלימודיקידום10.

http://www.ms-ci.co.il/en/
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תודה  
!ובהצלחה
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