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חסר לי 
מהנדס

רבים שואלים את עצמם האם כדאי להם ללמוד הנדסה. אולם נכון להיום, 
שהם  לא  מהנדסים.  להיות  מתאים  לא  להנדסה  מהסטודנטים  לרבים 
מתקשים או בעלי ציונים נמוכים, אלא שפשוט חסרה להם הגישה הנכונה, 

והם עצמם לא רואים את עצמם עוסקים בעבודה זו.

אי  או  ולהצלחתך  הנדסית,  גישה  לך  להיות  צריכה  מהנדס  להיות  כדי 
הצלחתך במתמטיקה אין שום קשר לכך. לעומת זאת, פיזיקה יכולה להוות 
מתאם בינוני - אם לא קשה לך מדי, אם אתה מצליח לדמיין בקלות את 
הבעיות השונות ומרגיש לבד את דרכי הפתרון, סביר להניח שתסתדר יופי 

בהנדסה.
אחד  של  התאמה  בחינות  לעשות  שהלך  מישהו  על  מספרת  השמועה 
המכונים, ושם אמרו לו במפורש שהוא לא מתאים להנדסה. הוא כעס ושם 
לו כמטרה להראות שהם טועים. אמנם ציוני הבגרות והפסיכומטרי שלו היו 
די גבוהים, אך בלימודי ההנדסה הוא לא הבין את הדברים לעומקם ובאופן 
עקבי קיבל רק ציונים נמוכים. מה שבטוח, אם היה בוחר בתחום אחר הוא 

היה מבין יותר ומשיג ממוצע גבוה יותר.
לדברי מיכאל דיין, יו”ר התאחדות התעשיינים במרחב צפון, “כיום התכונות 
החשובות למהנדס הן קודם כול אישיותיות – סט ערכים שבמסגרתו האדם 
מבין כי הוא עוסק בבני אדם והוא מודע לכך שהוא פועל לקידום החברה. 
אני משוכנע כי מהנדס טוב חייב להיות מקצועי, יסודי ומעמיק, יזם, חדשן 

את  להרחיב  העת  כל  ששואף  אדם  עצמית.  למידה  יכולת  ובעל 
הידע והכלים המקצועיים העומדים לרשותו כדי לעמוד בקו אחד 
יידרש  עבודתו  בשגרת  והשווקים.  הטכנולוגיה  התפתחות  עם 

המחסור במהנדסים ובהנדסאים 
בתעשייה הופך מקצועות אלה 

למבוקשים ביותר | האם נכון להשקיע 
בתחום הזה ולמי הוא מתאים? | מיכאל 
דיין, יו”ר התאחדות התעשיינים במרחב 

צפון: “הכשרה מקצועית בתחום היא אבן 
יסוד בכלכלה הישראלית”

העולם הטכנולוגי משתנה ללא הרף, ולכן יש 
לתת לסטודנטים את הכלים להתמודד עם 
למידה יומיומית של טכנולוגיות ויישומים 
חדשים שאיתם יצטרך המהנדס של היום 

להתמודד במהלך הקריירה שלו
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המהנדס לראייה מרחבית, ליכולת הפרדה בין עיקר לטפל 
הוא  כן  כמו  שונים.  ומשתנים  גורמים  בין  ולאינטגרציה 
תחומים  של  וללמידה  משתנה  במרחב  הסתגלות  ליכולת  יזדקק 
יוצא  כפועל  היום.  זוהי המציאות המקצועית  כי  חדשים במהירות, 
מכך הוא יהיה חייב לשכלל את דרך עבודתו ואף להמציאה מחדש, 

אם יזדקק לכך”. 
“לשמחתנו”, מוסיף דיין, “הכלים האקדמיים הניתנים לסטודנטים 
החיבור  לעיתים  אולם  בבסיסם,  מאוד  טובים  בישראל  להנדסה 
עליהם  המקשה  פער  ויוצר  מספק  אינו  לפרקטיקה  התיאוריה  בין 
להשתלב במהירות עם כניסתם לשוק העבודה. לכן, חיזוק שיתוף 
רף  את  יעלה  העתיד  ומהנדסי  הקיימת  התעשייה  בין  הפעולה 

לשוק  מהירה  בכניסה  עליהם  ויקל  והמקצוענות  המקצועיות 
העבודה. חשוב לזכור כי העולם הטכנולוגי משתנה ללא הרף, ולכן 
יש לתת לסטודנטים את הכלים להתמודד עם למידה יומיומית של 
היום  של  המהנדס  יצטרך  שאיתם  חדשים  ויישומים  טכנולוגיות 

להתמודד במהלך הקריירה שלו”.
“בעשורים האחרונים” מדגיש דיין, “אנחנו בתעשייה מוצאים עצמנו 
נראה שהמצב  ולצערנו לא  מתמודדים עם מחסור בידיים עובדות, 
שהכשרה  ולהבין  להתעורר  חייבים  ההחלטות  מקבלי  משתפר. 
מקצועית היא אבן יסוד בכלכלה הישראלית. עלינו לזכור כי מוסדות 
אקדמיים אלו מכשירים את הדור הבא של טכנאים, הנדסאים ובעלי 
משוועת  בפרט  ובפריפריה  בכלל  בישראל  שהתעשייה  מקצועות 
להם. קיומה של תעשייה מתקדמת חשוב שיישמר לצד, לא מעל 
או מתחת, התעשייה המסורתית. התעשייה המתקדמת, או ההיי-

טק, נהנית בעשור האחרון משגשוג ופריחה, אולם חשוב לזכור כי 
התעשייה המסורתית חיונית לשוק העבודה המשתנה. זאת משם 
ביותר  הגדול  היצרן  היא  כולו.  המשק  של  הכלכלי  הבסיס  שהיא 
במשק, היא גורם חשוב בשמירה על ביטחון המדינה, וכמי שאמונה 
על עצמאותה הכלכלית של ישראל היא המאפשרת לעשרות ומאות 

אלפי אזרחים במדינה פרנסה וחיים בכבוד. 
לרוב  בתעשייה  שמשתלבים  והנדסאים  מהנדסים  לכך,  “בנוסף 
לתחומים  בניגוד  טווח,  ארוך  ומקצועי  תעסוקתי  אופק  מקבלים 
אחרים שבהם התחלופה גדולה. לשם כך, על ממשלת ישראל להכיר 
לחזור  עליה  הישראלית.  לכלכלה  המקצועית  ההכשרה  בחשיבות 
הביניים,  בחטיבות  המקצועיות  ההכשרות  את  ולעודד  להפעיל 
לדור  ולהעניק  הצבא,  שלאחר  ובהכשרות  התיכוניים  הספר  בבתי 
הצעיר אופקי השתכרות וקידום שיסייעו לא רק  לאיתנות הכלכלה 
עתידו  לבניית  גם  אלא  אמיתית,  ציונות  ולהגשמת  הישראלית 
המקצועי, כאן בארץ. על ממשלת ישראל לעודד מיידית ובאופן מעשי 
בתמריצים, במענקים ובשכר מועדף את משוחררי צה”ל וסטודנטים 
אשר נכונים ללמוד מקצועות שיש בהם מחסור בתעשייה, במיוחד 

באזורי הפריפריה”.
אז מה אתה מציע?

להתרחב  חייב  לתעשייה  האקדמיה  בין  הבסיסי  הפעולה  “שיתוף 
לימודי  של  קרנם  לעליית  עדים  אנחנו  חדשים.  ענפים  ולהצמיח 
שאנו  וכפי  ומתחזק,  הולך  הצורך  אולם  צעירים,  בקרב  ההנדסה 
נוכחים להבין לא ניתן להפריד בין השכלה גבוהה ובין תעשייה נבונה. 
פירון,   שי  הרב  החינוך,  משר  חשובה  גבית  רוח  קיבלנו  לאחרונה 
והחזרה של החינוך  שהדגיש את החשיבות של החינוך הטכנולוגי 
ההדוק  הקשר  על  מברך  אני  הספר.  לבתי  והמקצועי  הטכנולוגי 
פעולה  לשתף  נמשיך  יחד  כי  ומשוכנע  והתעשייה,  האקדמיה  בין 

בתחומים שונים למען החברה והכלכלה בישראל”. 

מהנדסים והנדסאים שמשתלבים 
בתעשייה לרוב מקבלים אופק תעסוקתי 

ומקצועי ארוך טווח, בניגוד לתחומים 
אחרים שבהם התחלופה גדולה


