
 
שלחו להדפסה

 גודל פונט

 "שנה יחסרו חצי מהמהנדסים הנחוצים 15בעוד "
נציגי ארגון המהנדסים העצמאים נפגשו עם סגן החשב הכללי במשרד 

האוצר , לטענתם. 40%-ודרשו להעלות את תעריף המהנדס ב, האוצר
 הוא שמכתיב את השכר גם במגזר הפרטי

 
שנה יחסרו  15בתוך , לפחות 40%אם לא נתעורר היום והמשכורות בענף לא יועלו ב־"

ל ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאים ליאור "כך אומר מנכ". אלף מהנדסים 25כאן 
ולפיו כבר היום , הדברים מבוססים על מחקר של מוסד שמואל נאמן מהטכניון. בר־און

לפי . קיים מחסור בכמה מאות אנשי מקצוע בתחום ההנדסה האזרחית בישראל
יגיע הפער בין הביקוש להיצע המנדסים לכ־ 2025עד שנת  -הערכות שהוצגו במחקר 

50%. 
  

בר־און מציג את הטיעונים על רקע פגישה שקיים לאחרונה עם סגן החשב הכללי 
המחסור במהנדסים נובע בעיקר , לפי בר־און. ונה מחטיבת השכר'דן ג, במשרד האוצר

החשב הכללי הוא הגורם המשפיע ביותר על , לדבריו. מהשכר הנמוך יחסית במקצוע
 . גם במגזר הפרטי, שכר המהנדסים במשק

  
מנתונים שהוצגו על ידי בר־און בפגישה בין השניים עולה כי תעריף החשב הכללי 
לשעת עבודה של מהנדס בפרויקטים ציבוריים מאומץ על יד רוב היזמים ומזמיני 

מעבודות ההנדסה האזרחית  49%, על פי הנתונים. העבודות גם במגזר הפרטי
כמחצית , טוענים המהנדסים, בנוסף. בישראל מוזמנים על ידי גופים ציבוריים

בסיכום הכולל עולה כי כ־. מהעבודות במגזר הפרטי מבוססות על תעריף החשב הכללי
מעבודות התכנון ההנדסי במשק מתומחרות בהתאם לתעריפים שנקבעים  75%

 . במשרד האוצר
  

מהמהנדסים בישראל מקבלים שכר ברוטו  80%מנתונים של ארגון המהנדסים עולה כי 
התעריף , על פי נתונים שפרסם החשב הכללי. שקל 13,152–7,813חודשי בטווח של 

בעוד שמדד תשומות הבנייה , בעשור האחרון 15%לשעת עבודה של מהנדס עלה ב־
עיכוב בביצוע "בר־און טוען כי השכר הנמוך יוביל ל. 40%ס רשם זינוק של "של הלמ

בארגון מסבירים כי החשש הוא תוצאה של ". פרויקטים של תשתיות שיפגע בכולם
, מה שייצור עיכובים בביצוע פרויקטים ציבוריים, ירידת מספר המועסקים בשוק הפרטי

הסיבה המרכזית למחסור . "ן"הקפאת תהליכי בנייה במשק כולו ונזק לתנופת הנדל
 . ר הארגון"יו, הוסיף שמואל אנגל, "במהנדסים היא השחיקה הגוברת בשכר בענף

  
, תעריפי הגופים הנזכרים, לטענת ארגון המהנדסים והאדריכלים: "תגובת משרד האוצר

לאור זאת לקחנו על עצמנו לבחון את העניין , ל"מבוססים באופן עקיף על תעריפי החשכ
, ל לכמות המהנדסים בישראל"בין תעריפי החשכ, הקשר הישיר שמציג המחקר. לעומק
 ".תמוה

  
   

  לחצו להרשמה. ן"קבלו ישירות למייל שלכם את החדשות האחרונות בתחום הנדל
 

שי פאוזנר 
10.11.10 ,07:04 
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 חמישי
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