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מכללת אפקה במספרים

25
שנים

5
בתי ספר
אקדמיים
להנדסה

6
תוכניות  
לימוד  

לתואר ראשון

5
תוכניות  
לימוד  

לתואר שני

3300
סטודנטים

6750
בוגרים

450
סגל מנהלי  

ואקדמי

97%
משתלבים  
בתעשייה
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Engineering Design Process
הנדסיתהליך תכנון 

MEST



פריצות דרך בתחומים רבים



שינויים בכל תחומי החיים



60%
מהמקצועות הקיימים  

כיום יעברו שינוי 
משמעותי בעשור  

הקרוב

65%
' מתלמידי כיתה א

יעבדו במקצועות  
שאינם קיימים כיום

Source: World Economic Forum, The Future of Jobs 2016 Source: Mckinsey Global Institute, A future that Works:
Automation, Employment & Productivity, 2017

שוק התעסוקה
משתנה



THE SKILLS & EXPERIENCES 
EMPLOYERS VALUE 
2018 AAC&U EMPLOYER RESEARCH

48%
מהציבור הכללי

רואה ערך  
בהשכלה גבוהה

87%
מהמעסיקים
רואים ערך 

בהשכלה גבוהה

כישורים חיוניים

תקשורת אפקטיבית•
עבודת צוות•
עבודה עצמאית•
חשיבה ביקורתית•
אתיקה•

התנסויות מוערכות

,  מחקר שיתופי, התמחות–מקצועיות
פרויקט גמר

חשיפה  , מעורבות חברתית–חברתיות
שנת החלפת  , לתרבויות ומגזרים שונים

סטודנטים

שאלה לגבי רלוונטיות הלימודים האקדמיים



התמודדות עם ריבוי משימות

שליטה טכנולוגית

מונעים ממוטיבציה

לימוד בכל מקום

שפות

הבנה מתמטית 

כישורי למידה

התמודדות עם אתגרים

GENERATION NOW

הלומד משתנהפרופיל



אז מה עם  
?התהליך החינוכי

פרופיל הסטודנט
השתנה

פרופיל המהנדס הנדרש
השתנה

Ask שאל 1



Imagine דמיין

הכשרת המהנדסים 
במדינת ישראלהטובים ביותר 

2



68%

55%

52%

50%

36%

34%

34%

23%

21%

21%

21%

21%

19%

15%

13%

11%

תחומי-עבודה בצוות רב

תקשורת יעילה

פתרון בעיות הנדסיות

שימוש בטכניקות וכלים הנדסיים מודרניים

רכיב או תהליך על פי צרכים, תכנון מערכת

לימוד עצמי/ למידה לאורך החיים

יצירתיות

השכלה רחבה

אינטליגנציה רגשית

בינלאומיות וידיעת אנגלית

חשיבה ביקורתית

אחריות מקצועית ואתית

ביצוע וניתוח ניסויים, תכנון

חוסן מנטלי

ידע בסוגיות עכשוויות

מדעים והנדסה, יישום ידע במתמטיקה

ה
ק

פ
א

ר 
ק

ס



דמות המהנדס בוגר אפקה

השכלה
רחבה

מיומנויות  
הנדסיות

כישורים  שפות
אישיים

הנדסיידעערכים

ידע 
מדעי

אנגלית

עברית

תכנות

ידע מתחומי דעת נוספים לא הנדסיים

הבנת ההקשר הגלובלי

יישום ידע במתמטיקה מדעים והנדסה

ראיה מערכתית רב תחומית

תכנון וביצוע של ניסוייםפתרון בעיות הנדסיות

תכנון ומימוש מערכת או חלקה על פי צרכים

שימוש בכלים הנדסיים מודרניים

תקשורת אפקטיבית

חשיבה ביקורתית

למידה עצמית

עבודה בצוות רב תחומי

אחריות מקצועית ואתית

אחריות חברתית 

תחום הנדסי ספציפי

התמחויות

מתמטיקה

פיזיקה

Plan תכנן 3



המהנדסים  חינוך
במדינת ישראלהטובים ביותר 

Imagine דמיין 2



1
תוכנית

הלימודים

2
פעילויות 

מחוץ לתוכנית 
הלימודים

פדגוגיה
רלוונטית

3
,  מרחבי למידה

הוראה ועבודה  
עדכניים

4
ושיתופי פעולה שיח

עם התעשייה ועם 
מערכת החינוך

5

יצירת תרבות ארגונית תומכת 6

Createצור 4

צירי פעילות מרכזיים
במימוש השינוי באפקה



Experiment התנסה
Improve שפר

5

6



סטטוס פעילות
ערב משבר הקורונה



הלימודיםתוכנית 1

אפיון הכישורים החיוניים

מיפוי התהליך החינוכי

תוצרי למידה בקורסים

מותאם לתוכנית הלימודים

בניית תהליך הקניית כישורים



אפיון הכישורים החיוניים

חשיבה ביקורתית
,  בחינה מקיפה של נושאים

רעיונות ואירועים בטרם גיבוש  
.דעה או מסקנה לגביהם

לימוד עצמי
פעילות למידה 

משמעותית על בסיס  
שמטרתה שיפור  , קבוע
המיומנויות  , הידע

.והיכולות

תקשורת בעל פה ובכתב
תקשורת בעל פה היא תהליך העברת  
מידע ורעיונות מאדם אחד או מקבוצה  

י הצגה  "לאדם אחר או לקבוצה אחרת ע
מוכנה שמטרתה הגדלת הידע וההבנה או  

באמונות או  , בערכים, עידוד שינוי בגישות
תקשורת בכתב היא  . בהתנהגות הקהל

.פיתוחם והבעתם של רעיונות בכתב

עבודת צוות
עבודת צוות מתאפיינת במאמץ  

ת צוות  /ה כל חבר/שאותו משקיע
באופן שבו , הצוותיותבמשימות 

ת עם שאר חברי /הוא מתקשר/היא
ה  /הצוות ובכמות ובאיכות תרומותיו

.צוותייםלדיונים 



...קורס6קורס 5קורס 4קורס 3קורס 2קורס 1קורס 

עבודת  

צוות
רמת מתקדמיםרמת בינייםרמה בסיסית

למידה  

עצמית
רמת מתקדמיםרמת בינייםרמה בסיסית

חשיבה  

ביקורתית
רמת מתקדמיםרמת בינייםרמה בסיסית

תקשורת  

בעל פה
רמת מתקדמיםרמת בינייםרמה בסיסית

תקשורת  

בכתב
רמת מתקדמיםרמת בינייםרמה בסיסית

...ועוד

מיפוי התהליך החינוכי



פעילויות מחוץ לתוכנית הלימודים 2

עשרות מועדוני סטודנטים

מרכז חדשנות ויזמות

מצטיינים ייחודיתתוכנית

מעורבות חברתית

עידוד קהילות סטודנטים



תחרות בניית רובוט  
בשלושה ימים

א  "בשיתוף מדהאקתון
לפתרונות שירותי הצלה

תוכנית המצטיינים מתאימה  
לילדים מוגבליםבימבות

קבוצות ספורט שמייצגות את 
המכללה בתחרויות

Ctrl-Freakמועדון 
ארדואינולהתנסות 



פדגוגיה רלוונטית 3

PBL

כיתה הפוכה

משחוק

Hands-On

שילוב כלים טכנולוגיים

...ועוד

עידוד קורסים המבוססים על  
למידה אקטיבית ואינטראקטיבית 



1א"חדו+לינאריתאלגברה : קורס
סרטונים קצרים ללמידה אסינכרונית עצמית: גישה

למכטרוניקהתכנות : קורס
לוינשטייןפיתוח תוכנה לבית –משלב עשייה בקהילה : גישה

מבנאות רכב: קורס
שיעור על משאית–Hands-on: גישה

עקרונות השייט: קורס
יוצאים לשייט בים–תחומית -למידה חווייתית רב: גישה



סמינר פיתוח בר קיימא: קורס
אילותשבוע בחבל –למידה חווייתית : גישה

דינמיקה של כלי רכב–מעבדת נהיגה : קורס
בוחנים ומכיילים מערכות בנהיגה–חווייתי Hands-on: גישה

Debate, Public Speaking & Presentation: קורס
ל"באנגלית ותחרות בחודיבייט–הקניית שפה וכישורים : גישה

מבוא לכימיה: קורס
קופסאות בריחה–משחוק : גישה



תיכון מונחה עצמים ובסיסי נתונים, תכנות מונחה עצמים: קורס
פרויקט אחד במשך שלושה קורסים עוקבים–בצוותים PBL: גישה

אבטחת מידע: קורס
דיונים בכיתה, לימוד עצמי בבית–כיתה הפוכה : גישה

הנדסה למעשה: קורס
לומדים עקרונות הנדסיים באמצעות ניסויים–Hands-onמשחוק : גישה

מייקרים ודיגום מהיר: קורס
תחומיים-בניית דגמים רב–Hands-on PBL: גישה



עידוד לימוד יחידני וקבוצתי

מעורר השראה

תמיכה בסוגים שונים של פדגוגיה

ספרייה דיגיטלית

קמפוס מותאם לצרכי למידה הוראה  
עדכניים ומותאמים להנדסה

הוראה ועבודה עדכניים, מרחבי למידה 4



מרחבי למידה ללמידה קבוצתית ויחידנית

פופים למנוחה ולמידה

חדרי למידה מאובזרים

ניצול שטחים מיטבי ויצירת אווירה צעירה-ודיינריםשולחנות בר 

מסכי פלזמה ענקיים למיתוג ותקשורת



קירות מעוררי השראה מותאמת ללמידה בקבוצותPBLכיתת 

מרחבי עבודה לסגלמרכז חדשנות ויזמות



שיח ושיתופי פעולה עם התעשייה ועם מערכת החינוך 5

פ עם דגש על "מרכזי מו
מחקר יישומי

כנס אפקה השנתי  
להון אנושי לאומי  

בהנדסה

גמר  פרויקטי
שפותרים בעיות  

אמיתיות

ביקורים והרצאות למנהלים  
וצוותי הוראה 

ביקורי סטודנטים בתעשייה  
והרצאות אורח



יצירת תרבות ארגונית תומכת 6

מחשוב וטכנולוגיהאדמיניסטרציה

מעורבות בוגרים

סטודנטים

מרכז לקידום הלמידה

מרכז חדשנות ויזמות

מועדוני סטודנטים

מרצים

מרכז לקידום ההוראה

כנסים מקצועיים

מועדוני מרצים

סדנאות הוראה

שינוי בתהליך הלמידה של הסטודנטים



מעורבות בוגרים

מרכז חדשנות ויזמות

מועדוני סטודנטים

מחשוב וטכנולוגיהאדמיניסטרציה

סטודנטים

מרכז לקידום הלמידה

מרצים

מרכז לקידום ההוראה

כנסים מקצועיים

מועדוני מרצים

סדנאות הוראה

הנעת שינוי תוך למידה משותפת

בתי חולים

משרדי ממשלה

מוניציפליתעשייה

מערכת החינוך

עמותות

...ועוד

ל"צה



הפרעת משבר הקורונה



שרתי
ליבה

כיתות
שרתי
מחקר 

שרתי
VDI

שרתי
vLab

גישה מכל מכשיר קצה זול•

אין כיתות מחשבים ייעודיות•

שימוש יעיל במשאבים•

בכל זמן•

מכל מקום•

מכל מכשיר•

ארכיטקטורה תומכת תהליכי הוראה ולמידה

חומת אש



מהירמעבר 
להוראה מרחוק

הפעלת 
תשתיות  

קיימות

בניית מודל 
לקמפוס 
וירטואלי 

הוראה 
סינכרונית  

פ  "מלאה ע
מערכת 
השעות 
המקורית



שינוי קיצוני  
בהנחות העבודה

באילוצים  

בכלים שעומדים לרשותנו

מחייב עדכון תכנית המימוש

למידה משולבת



למידה משולבת

מקוון
אינטראקטיבי  

אסינכרוני
עצמית

מחוצה לה

פרונטלי
הרצאה
סינכרוני
שיתופית
בכיתה



פגיעה באיכות  
החוויה בקמפוס

קושי במימוש 
פדגוגיה אחרת

פ התוכנית  "ע

מימוש  
הערך המרכזי  

שאנחנו  
?מציעים



היערכות מלאה לשלושת המצבים העיקריים  
או שילוב ביניהם

מוכנות למעברים מהירים בי כל אחד המצבים

הוראה
היברידית

הוראה
מרחוק

הוראה 
בקמפוס מעבדות/סגל בכיתות

סטודנטים בזום בלבד
מעבדות/סגל בכיתות

סטודנטים בזום ובקמפוס



מקרן ללוח

מצלמה למרצה וללוח החכם



מצלמה לסטודנטים בכיתה



מקרן למשתתפים בבית



מערך של מיקרופונים ורמקולים

לוח בקרה למרצה



-הסטודנטים מונעים מ

וחלומותסקרנותתשוקה

התפתחות אישית

הצלחה בעולם התעסוקה

תהליך

תהליך חינוכי

פלטפורמות

כלים

תוצר

רכישה של 
ידע וכישורים

אמצעים

עלינו לספק להם

עצמית

מונעת סקרנות

חווייתית

מהנה

למידה  



כלכלית-חברתית-נקודת מבט לאומית

הגיל 
תיכוןיסודיהרך ב"חט

שוק אקדמיה
התעסוקה

מערכת החינוך
תואר 
אקדמי

הכשרה  
שלישונית

הייטק

תעשייה

PISA מדידתPIAAC מדידת

שירות 
צבאי

ל"צה

...ועוד דמות 
?הבוגר

דמות 
?הבוגר

דמות 
?הבוגר

דמות 
?הבוגר

דמות 
?הבוגר



.תודה


