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 נתוני רקע : ג"תשעשנת הלימודים פתיחת     

 

סטודנטים  305,550מוסדות   67ב  ילמדו ג "בתשע

 ב  "בשנת תשע 298,000  לעומת

 גידול באוכלוסיה 1.7%לעומת 2.3%של גידול 

 50%: השנתוןמתוך שעור הסטודנטים החדשים 

 

ב"קליטת  חברי סגל בכיר חדשים בתשע: 

באוניברסיטאות 230 -כ 

במכללות 160 -כ 
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הסטודנטים במערכת ההשכלה הגבוהה' מס  
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 אחוז הסטודנטים החדשים במחזור
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 לפי תאריםסטודנטים 
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 11,000: דוקטורט 
4% 

 :IIתואר 
58,000 
19% 

 I :236,000תואר 
77% 

 :כ"סה
305,000 

25%  
 לומדים בפריפריה



   מוסדלפי לתואר ראשון סטודנטים 
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 :Iתואר 
230,000 54% 

מכללות   59-ב
 ציבוריות ופרטיות

28%  
באוניברסיטאות  

 המחקר

18%   

באוניברסיטה  
 הפתוחה

236,000 : סטודנטים לתואר ראשוןכ "סה  



 : החולפת השנה    

שיתופי פעולה סין והודו 

  (אחווה) איחוד מכללות 

  הפעלת תכנית פיתוח פיסי 

 (על פי החלטת הממשלה)פיתוח אקדמי בירושלים 

 12ג ה "המלמינוי 

דגש על הבטחת איכות  אקדמית 

ייעול עבודת המועצה וקיצור תהליכים 

הסכם סגל זוטר 

התכנית להגברת נגישות לחרדים ולמיעוטים 
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 לחרדים גבוהה השכלה נגישות הגדלת    

(.מסגרת חרדית)רים "מח  12 אושרה הקמת 

הנדסה ירושלים, הדסה, הטכניון, האוניברסיטה העברית  ,

,  בר אילן, (אשדוד)סמי שמעון , אשקלון, ט"בג, בצלאל

 .אריאל, צפת, חולון

  מ 180תקציב לחומש '₪. 

הלוואה  )  חרדיםהלוואות ומלגות לסטודנטים  תוכנית

 (. למענקהופך ( י תחום הלימודים"עפ)ממנה שחלק 

   ג"בתשעסטודנטים  1,200-כשל גידול  . 

   ב"לעומת תשע 20%גידול של. 

 .  בארבע השנים האחרונות 50%גידול של        
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 לחרדים גבוהה השכלה נגישות הגדלת    
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 ג"תשע-ע"תש ,הגבוהה בהשכלה חרדים סטודנטים
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 :ג "אתגרים מרכזיים לתשע     

 רכיביהעל כל התכנית הרב שנתית המשך יישום 1.

 *ת "בותהמכינות הקדם אקדמיות קליטת 2.

 ת"לאחריות תקציבית בותלחינוך המכללות העברת 3.

 לתעשיה מהמכללותלמיסחור ידע הקמת חברה 4.

 חדרי מעונות סטודנטים 4,000-בניית כ 5.

 וקהילהסטודנטים , מסגרת אחודה לפרוייקט פרח6.

 ג"עקרוניים במלנושאים קידום 7.

 מצויינותמרכזי  10הבא של הקמת הגל 8.
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 : מצויינות מרכזי של הבא הגל     

 .  מרכזים כבר פועלים  4  1.

תהליך תחרותי על תחומים ובתוך תחומים להקמת  2.

 (.כולל מדעי הרוח) מרכזי מצויינות חדשים   10

 .וועדות מומחים בינלאומיות 3.

 .בפברואר –מרכזי המצויינות הבאים  10אישור 4.

 .באפריל  -הפעלה מלאה 5.
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