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השכלה גבוהה�

חסמים �

מדיניות �



תקצובומשותף תכנון צוות מקצועי הקמת �

סקרים ומחקריםלמידה מ, מרכזייםנתונים מיפוי �

בשטח וסיוריםעבודה  פגישות�

פ"פיילוט או, פיילוט מכינות–דוח בינייםגיבוש �

, ועדת היגוי מגזר ערבי ,אוצר -הצעה למדיניות גיבוש

העבודה תהליך

, ועדת היגוי מגזר ערבי ,אוצר -הצעה למדיניות גיבוש�
ת"ות

הצגת התכנית ודיון-מפגש עם המוסדות�

ג"לתשעקול קורא –התכנית  תחילת יישום�

להצגת המדיניות ולקבלת חוות דעת המוסדות עיוןיום �

שנתית-התוכנית הרבעדכון והמשך יישום , השלמה�
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   רקע

:בישראלכלכליים של האוכלוסייה הערבית -סוציומאפיינים  

מהיר קצב גידול , אוכלוסייה צעירה�

שיעור תעסוקה נמוך יחסית בקרב נשים �

ממוצע שנות לימוד נמוך יחסית�

פערי שכר בין המגזרים, תשואה נמוכה להשכלה גבוהה�
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פערי שכר בין המגזרים, תשואה נמוכה להשכלה גבוהה�

מחסור באמצעי תחבורה זמינים�

הפרמטריםנתוני האוכלוסייה הבדואית נמוכים ביותר בכל 

מרבית הישובים הערביים  , שיעור גבוה יחסית של משקי בית עניים

.כלכליים הנמוכים ביותר- באשכולות הסוציו



גבוהה השכלה

אקדמיים ללימודים קבלה פוטנציאל

-  ע"בתש 17-18 הגיל קבוצת בני כלל מתוך�

מגזר  
ערבי

מגזר  
יהודי
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17-1832,10087,600כ בני קבוצת הגיל "סה

65%95%ב"למדו בכיתה י

60%78%ניגשו לבחינות הבגרות

31%55%לתעודת בגרות זכאים

23%47%*האוניברסיטאותשל  עומדים בדרישות הסף

.אנגלית ומקצוע מוגבר נוסף ל"יח 4, מתמטיקה ל"יח 3תעודת בגרות עם לפחות * 



גבוהה השכלה

הפסיכומטרית הבחינה

 לעומת בעברית נבחנים לטובת נקודות 100-כ של פער קיים�

.)יותר גבוה בגרות ציוני ממוצע למרות( בערבית הנבחנים

:המילולי ובחלק האנגלית בחלק הם ביותר הגדולים הפערים�

2011נבחנים במבחן הפסיכומטרי 
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גבוהה השכלה

מגזר  
ערבי

מגזר  
יהודי

9,65361,034כ נרשמים ללימודים אקדמיים"סה

  הנרשמים ללימודי תואר ראשוןמתוך כלל �
-  )פ ומכללות להוראה"לא כולל או–אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות , ע"תש(
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9,65361,034כ נרשמים ללימודים אקדמיים"סה

52%68%ע"ל תש"התקבלו והחלו ללמוד בשנה

16%13%התקבלו ללימודים אך לא למדו

32%19%לא התקבלו ללימודים

100%100%



גבוהה להשכלה במוסדות הערבים הסטודנטים

 12% על ראשון לתואר הערבים הסטודנטים שיעור עמד א"בתשע�

.)20%( באוכלוסיה משיעורם כמחצית ,*)סטודנטים 26,000- כ(

  ,באוניברסיטאות לומדים 12%- כ ,לחינוך במכללות 25%- כ :התפלגות�

.פ"באו 8%- וכ האקדמיות במכללות 9%-כ

גבוהה השכלה

2222,,419419 2222,,716716 2323,,580580 2525,,679679 2727,,527527
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23,000-כ–פ "ללא האו. כולל האוניברסיטה הפתוחה*   

11.8% 11.6% 11.5% 11.9% 12.1%

6.1% 6.4% 6.5%
6.9%

8.2%3.5% 3.5%
3.7%

4.0%

4.4%

2222,,419419 2222,,716716 2323,,580580 2525,,679679 2727,,527527

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ז"תשס ח"תשס ט"תשס ע"תש א"תשע

סטודנטים ערבים לתואר ראשון סטודנטים ערבים לתואר שני סטודנטים ערבים לתואר שלישי



לימוד תחומי

 הסטודנטים כלל מתוך הערבים הסטודנטים אחוז בהם התחומים�

 )25%( חינוך ,)36%( סיעוד ,)42%( רוקחות -  במיוחד גבוה בתחום

.)22%( ורפואה

  נמוך הערבי המגזר של ההשתתפות שיעור מסוימים בתחומים�

.)3%( חקלאות ,)5%( וניהול עסקים ,)*6%( הנדסה :במיוחד

גבוהה השכלה

מדעי הרוח  
והחברה

31%

חינוך
26%

ניהול  , עסקים
ומשפטים

12%

רפואה ועזר  
רפואי
13%

,  מדעי הטבע
מתמטיקה  

ח"ומדמ
8%

הנדסה  
ואדריכלות

10%

ב"תשע - סטודנטים ערבים לתואר ראשון 

.)3%( חקלאות ,)5%( וניהול עסקים ,)*6%( הנדסה :במיוחד
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מדעי הרוח  
והחברה

32%

חינוך
ניהול  , עסקים11%

ומשפטים
23%

רפואה ועזר  
רפואי
5%

, מדעי הטבע
מתמטיקה 

ח"ומדמ
10%

הנדסה  
ואדריכלות

19%

ב"תשע -לתואר ראשון סטודנטים יהודים ואחרים 

12%-כ–כימית וחומרים , למעט הנדסה אזרחית*   

מדעי הרוח  
והחברה

31%

חינוך
26%

ניהול  , עסקים
ומשפטים

12%

רפואה ועזר  
רפואי
5%

רוקחות 
וסיעוד
8%

,  מדעי הטבע
מתמטיקה  

ח"ומדמ
8%

הנדסה  
ואדריכלות

10%

ב"תשע - סטודנטים ערבים לתואר ראשון 



הערבי במגזר סטודנטיות

 הסטודנטיות במספר גידול ניכר האחרונות בשנים�

 חצה מהמגזר הסטודנטים בקרב שיעורן כאשר ,הערביות

  67%-לכ הגיעו ,2000-ה שנות בתחילת 50%-ה רף את
.א"בתשע

גבוהה השכלה
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  :הם הערבי במגזר הנשים לומדות בהם העיקריים הלימוד תחומי�

 עזרו )12%( הרוח מדעי ,)21%( החברה מדעי ,)37%( והוראה חינוך

.)11%( רפואי

 :כלל לומדות אינןו כמעט הערביות הסטודנטיות אחדים בתחומים�

.המחשב ומדעי מתמטיקה ,פיזיקאליים מדעים ,רפואה

גבוהה השכלה

הנדסה  
א"תשע–Iיהודיות לתואר סטודנטיות א"תשע–Iערביות לתואר סטודנטיות 
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מדעי הרוח  
,  והחברה
33%

,  חינוך 
37%

משפטים  
,  וניהול
8%

רפואה ועזר  
12%, רפואי

, מדעי הטבע
מתמטיקה 

, ח"ומדמ
7%

הנדסה  
,  ואדריכלות

4%

א"תשע–Iערביות לתואר סטודנטיות 

מדעי הרוח  
,  והחברה
40%

,  חינוך 
16%

משפטים  
,  וניהול
19%

רפואה ועזר  
7%, רפואי

, מדעי הטבע
מתמטיקה 

, ח"ומדמ
7%

הנדסה  
,  ואדריכלות

10%

א"תשע–Iיהודיות לתואר סטודנטיות 



ראשון תואר בוגרי

  הבוגרים מכלל הערבי במגזר ראשון תואר בוגרי שיעור�

.*בלבד 9%-כ על ועומד יחסית נמוך

 'א שנה תלמידי ושל בוגרים של יחסית הנמוך השיעור�

  וגרירת נשירה של יחסית נרחבת תופעה ,למעשה ,מגלם

גבוהה השכלה

  וגרירת נשירה של יחסית נרחבת תופעה ,למעשה ,מגלם
.הראשון התואר לימודי

  15%- כ על עומד 'ב-ל 'א משנה במעבר הנשירה שיעור�
   .)היהודי במגזר 11%-כ לעומת(

  את מסיימים הערבים מהסטודנטים 36%- כ רק�

  53%-כ לעומת( לתואר התקני בזמן לימודיהם

.)היהודים מהסטודנטים
13

.שנים קודם לכן 3-4הבוגרים מתייחסים לסטודנטים אשר החלו את לימודיהם נתוני , כולל המכללות להוראה* 



הגבוהה בהשכלה הערבית האוכלוסיה

סגל  
דמי אק

2%
PhD–4%
MA - 8%

I  - 9%בוגרי תואר 

12% -תואר ראשון 
)10%–' תלמידי שנה א(

מגזר יהודי  

ואחר

)98%(

)96% ,92%(

)91%(
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אחוז המתחילים ללמוד באקדמיה 
21% -) 18-24(מתוך שנתון ממוצע 

23% -עמדו בדרישות הסף באוניברסיטאות

31% - זכאים לתעודת בגרות 

59%–ניגשו לבחינות הבגרות 

)17-18משנתון  65%( 20,700–ע "ב בתש"תלמידי כיתה י

)52%(

)47%(

)55%(

)78%(

)82,800 ,95%(

)88% ,91%(



*ל"בחו הלימודים תופעת

 הערבים הסטודנטים 'במס העלייה מגמת מתעצמת האחרון בעשור�
  פ"וברש בירדן ,ל"בחו גבוהה להשכלה במוסדות הלומדים מישראל

.בפרט

  ערבים סטודנטים 5,400-כ בירדן למדו 2008 בשנת כי מוערך�
 נתוני בעלי בסטודנטים מדובר .)שליש כשני( גברים רובם ,מישראל

.בישראל הערבית לאוכלוסייה בממוצע גבוהים כניסה

גבוהה השכלה

.בישראל הערבית לאוכלוסייה בממוצע גבוהים כניסה

.רוקחות ומקצועות העזר הרפואי, רפואה–המקצועות המבוקשים הם �

 למוסדות הקבלה תנאי - בירדן ללימודים העיקריים המניעים�
 -  בישראל בקמפוסים ההסתגלות וקשיי )גיל מגבלת כולל( בישראל

 מדינות לעומת יתרון מהווה הגיאוגרפית הקרבה ,כן כמו .ותרבות שפה
  .ל"בחו אחרות

 היו הסטודנטים .מחדל ברירתל נחשבים בירדן הלימודים ,ככלל�
.מתקבלים היו אם בישראל ללמוד מעדיפים

יחיא 'וחאג עראר של מחקר מתוך*�
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השכלה גבוהה�

חסמים �

מדיניות �



חסמים עיקריים בהשתלבות במערכת 
ההשכלה הגבוהה

:נתוני כניסה

הפסיכומטריוציון  לבגרותזכאות �

העברית והאנגלית פערי ידע בשפה�

במיומנויות למידהפערים �

קדם אקדמייםייעוץ והכוונה , מידעהיעדר �

מערכת  
החינוך  

הפורמלית

במכינות קדם אקדמיותשיעור השתתפות נמוך �

:חסמים נוספים

וחברתייםתרבותיים היבטים �

בתחבורה ודיורנגישות פיזית היעדר �

כלכליחסם �

בתעסוקהקושי בהשתלבות �
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השכלה גבוהה�

חסמים �

מדיניות �

√



עקריותמטרות �

oהגדלת מספרי הסטודנטים הערבים

oהגדלת שיעור הבוגרים וקיצור הזמן לסיום התואר

o גברים ונשים–הרחבת מגוון תחומי הלימוד

התוכנית עקרונות

o גברים ונשים–הרחבת מגוון תחומי הלימוד

oהגדלת שיעור הסטודנטים בתארים מתקדמים



במערכת האקדמית הקיימתשילוב �

מסגרות החיים של הסטודנטלכל רצף התייחסות �

התייחסות לקשת רחבה של   ,והוליסטיתגישה כוללת �
.משלב הלימודים בתיכון ועד לתעסוקה, חסמים

עיקריות הנחות

.משלב הלימודים בתיכון ועד לתעסוקה, חסמים

לגידול כמותיקליטה ומהלך לימודים כתנאי שיפור איכות �

בחינה ועדכון , ניסוי וטעיהי "עמרבית בתוכניות גמישות �
.התוכנית והתייעצות עם הקהילה הערביתשוטפים של 

לרבות מינוי אחראי  , המוסדותלאחריות ומחויבות דרישה �
נשיא/בכפיפות לרקטור



המדיניות עקרי – ערבי מגזר

ס תיכון"בי

איתור  •

מודעות•

יעוץ והכוונה•

קדם 
אקדמיה

הכנה לאקדמיה•

פ"פיילוט או•

שנה   Iתואר 
'א

חיזוק הקליטה  •
באקדמיה

'ג-'שנים ב

הכוון תעסוקתי•

תארים  
מתקדמים  

וסגל

מסטרנטים•

דוקטורנטים•

בתר  •
דוקטורנטים

סגל••
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המדיניות עקרי – ערבי מגזר

ס תיכון"בי

איתור   •

מודעות •

יעוץ והכוונה •

קדם 
אקדמיה

הכנה לאקדמיה•

פ"פיילוט או•

שנה   Iתואר 
'א

חיזוק הקליטה  •
באקדמיה

'ג-'שנים ב

הכוון תעסוקתי•

תארים  
מתקדמים  

וסגל

מסטרנטים•

דוקטורנטים•

בתר  •
דוקטורנטים

סגל••
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:הייעוץ וההכוון יכלול, שלב האיתור�

)  'החל מכיתה ט(במסגרת בתי הספר התיכוניים הסברה וחשיפה לאקדמיה �

על מוסדות הלימוד ותחומי הלימוד מידע מתן�

ואתרי  ג"המלבמסגרת זו אתר . לבחירת תחום לימודים אבחון והכוון�

.הערביתיתורגמו לשפה האינטרנט של המוסדות 

לאקדמיה והכוון ייעוץ ,איתור

.הערביתיתורגמו לשפה האינטרנט של המוסדות 

.'הפניה למלגות וכד, הכנה למכינות ולאקדמיה סדנאות�

של בני במרכזי אוכלוסייה  שיוקמו" הישגים" מרכזי - הפלטפורמה �

.  ת"במסגרת מרכזי תעסוקה של משרד התמ, חלקם, מיעוטים

של אנשי ציבור ואקדמיה מהמגזר ועדת היגוי מיוחדת  - התכנית התוויית �

).תת ועדה של ועדת ההיגוי של הישגים(הערבי 
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המדיניות עקרי – ערבי מגזר

ס תיכון"בי

איתור  •

מודעות•

יעוץ והכוונה•

קדם 
אקדמיה

הכנה לאקדמיה•

פ"פיילוט או•

שנה   Iתואר 
'א

חיזוק הקליטה  •
באקדמיה

'ג-'שנים ב

הכוון תעסוקתי•

תארים  
מתקדמים  

וסגל

מסטרנטים•

דוקטורנטים•

בתר  •
דוקטורנטים

סגל••
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ת  "י ות"מעטפת למכינות המתוקצבות ע�
 –) מעורבות/ייחודיות (

יועץ/רכז, קורס פסיכומטרי, הסעות/מעונות, שעורי עזר, שפות

ושיווק מיתוג�

אקדמיות קדם מכינות

ושיווק מיתוג�

למצטיינים תמריצים�



פיילוט מכינות

מענה  ת להפעיל פיילוט מכינות שמטרתו לתת "ב החלה ות"בתשע�
.לחסמים העיקריים בהשתלבות סטודנטים מהמגזר הערבי במכינות

:ממצאים ראשוניים של המחקר�

.ובתכנים האוכלוסיהבין המוסדות במרכיב שונות גדולה מאוד �

שיעור המסיימים והמתקבלים ללימודים  , שביעות הרצון של הסטודנטים�
.  לעומת מכינות מעורבותבמכינות הייחודיות אקדמיים גבוהים יותר 

.המכינות בקרב המורים והתלמידים בבתי הספרדרוש שיווק �
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.המכינות בקרב המורים והתלמידים בבתי הספרדרוש שיווק �

, רצון להמשיך ללימודים אקדמיים במוסד: הןהסיבות לפניה למכינה �
.התמיכה הכספית המוצעת והתוכניות המיוחדות שהוצעו במכינות

, תגבור שפתי: מרכיבים לימודיים קריטיים להצלחת הסטודנטים במכינות�
.תכנים תרבותיים וחברתיים ותגבור מיומנויות אקדמיות

יעוץ אישי ומלגות  , הסעות ונגישות פיזית: מרכיבים סוציאליים קריטיים�
.קיום

).ולא במרכזי האוכלוסייה(במסגרת המוסד האקדמי חשוב שמכינה תהיה �



האוניברסיטה הפתוחה- "נחיתה רכה"פיילוט 

לימודים י "באקדמיה ע" נחיתה רכה"להעניק לסטודנטים : מטרה�
קורסים ראשונים 4-6-בבשפה הערבית 

.'ייעוץ אישי וכד, מיומנויות למידה, הכוללת תגבור שפתי מעטפת�

,  כלכלה: " אפיקי מעבר"קבוצות מובנות לבני מיעוטים של  �4
.הנדסה אזרחית וסיעוד, עבודה סוציאלית .הנדסה אזרחית וסיעוד, עבודה סוציאלית

סיום התואר באוניברסיטה הפתוחה או מעבר לאחת �
.מהאוניברסיטאות שבהסדר

.סטודנטים 100בשלב ראשון לומדים במסגרת הפיילוט  �
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מדיניות קווי – ערבי מגזר

ס תיכון"בי

איתור  •

מודעות•

יעוץ והכוונה•

קדם 
אקדמיה

הכנה לאקדמיה•

פ"פיילוט או•

שנה   Iתואר 
'א

חיזוק הקליטה  •
באקדמיה

'ג-'שנים ב

הכוון תעסוקתי•

תארים  
מתקדמים  

וסגל

מסטרנטים•

דוקטורנטים•

בתר  •
דוקטורנטים

סגל••
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'שנה א– מודל קליטה ללימודים אקדמיים

  בשנה מיעוטים בני בסטודנטים בסיסי תמיכה מערך�
:הכולל 'א

"כולם לפני צעד"-לאקדמיה מזורזת הכנה�

'א שנה – באקדמיה הקליטה חיזוק�

:לתקצובתנאי �

תרגום אתרי האינטרנט של המוסדות המתוקצבים  �
ג לשפה הערבית   "ושל המל

האחראי  נשיא  \מינוי איש סגל בכיר בכפיפות לרקטור�
.הטיפול בסטודנטים בני המיעוטים במוסדלריכוז 
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צעד לפני כולם

  ,האקדמיה עם הראשוני במגע "טראומה"ה צמצום :מטרה�
  .הכללית והחברה העברית השפה עם

 שתכלול ל"שנה פתיחת לפני מזורזת הכנה :האמצעים�
  בשפה ושליטה עצמי בטחון ,אקדמית אוריינטציה שיפור

.העברית

  פתיחת ועד ל"שנה פתיחת לפני שבועות 5-8 :מועד�  פתיחת ועד ל"שנה פתיחת לפני שבועות 5-8 :מועד�
.הראשון הסמסטר

.'א לשנה ישירות שהתקבלו סטודנטים :היעד אוכלוסיית�
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:מטרות
לפחות  (' של סטודנטים בני מיעוטים בשנה אנשירה צמצום �

) ליעד של האוכלוסייה היהודיתבשאיפה להתקרב 

של הסטודנטים לתואר ראשון   שיפור איכות הלימודים�
.  הסיכויים לסיים לימודים בזמן התקניוהגדלת 

 בתחומי לימוד מועדפיםהסטודנטים בני מיעוטים ' גידול במס�

'שנה א - המודל החדש 

 בתחומי לימוד מועדפיםהסטודנטים בני מיעוטים ' גידול במס
).כמו הנדסה(

:אמצעים
- על תמחור של סל תמיכה אקדמימבוסס  -ייעודי תקציב �

.סטודנטחברתי פר 

הלימוד של תחומי , הסוציואקונומיבמצב התחשבות  -  תמריצים�
.'ושיעור הנשירה במעבר לשנה בהסטודנטים 

אופן התקצוב מאפשר למוסדות לפתח ולהתאים  -  גמישות�
.תכניות ייחודיות 31



'שנה א - המודל החדש 

מקצועות תעדוףמקדם  מרכיב 
סוציואקונומי

פיזור תחומי

עידוד לאיזון  
התפלגות  

תחומית

תחומי לימוד  
מועדפים

עידוד תעסוקה 
ופוטנציאל  
השתכרות

מרכיב קושי

צמצום גרירת  
לימודים

תמיכה גדולה יותר 
בחלשים



מדיניות קווי – ערבי מגזר

ס תיכון"בי

איתור  •

מודעות•

יעוץ והכוונה•

קדם 
אקדמיה

הכנה לאקדמיה•

פ"פיילוט או•

שנה   Iתואר 
'א

חיזוק הקליטה  •
באקדמיה

'ג-'שנים ב

הכוון תעסוקתי •

תארים  
מתקדמים  

וסגל

מסטרנטים•

דוקטורנטים•

בתר  •
דוקטורנטים

סגל••
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  המיעוטים בני הסטודנטים בהכנת צורך קיים�
  עוד ,למעסיקים וחשיפתם העבודה בשוק להשתלבות

.הלימודים בשלב

 בשנה לסטודנטים קורס עבור השתתפות יקבלו המוסדות�
 ראיונות ,חיים קורות בכתיבת שיעסוק לתואר האחרונה

.'וכו תעסוקה ירידי ,עבודה

הכוון תעסוקתי

.'וכו תעסוקה ירידי ,עבודה

.בנושא המתמחים חיצוניים גורמים י"ע יבוצעו הקורסים�
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מדיניות קווי – ערבי מגזר

ס תיכון"בי

איתור  •

מודעות•

יעוץ והכוונה•

קדם 
אקדמיה

הכנה לאקדמיה•

פ"פיילוט או•

שנה   Iתואר 
'א

חיזוק הקליטה  •
באקדמיה

'ג-'שנים ב

הכוון תעסוקתי •

תארים  
מתקדמים  

וסגל

מסטרנטים•

דוקטורנטים•

בתר  •
דוקטורנטים

סגל••
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תארים מתקדמים וסגל- מלגות הצטיינות

גובה  סוג המלגה
המלגה

מספר 
המלגאים

תקופת 
המלגה

כ תקציב "סה
למלגה

תואר שני  
מחקרי

 שנתיים25ח"אש 40
2,000,000 ₪

שלוש  14ח"אש 70דוקטורנטים
שנים

1,500,000 ₪
שנים

בתר 
דוקטורנטים

₪ 2,000,000שנה25ח"אש 80

 50%סגל-ף"מעו
מעלות 

העסקה לשנה

שלוש  7
שנים

4,147,000 ₪
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נוספותהמלצות 

האקדמי בסגל ערבים קליטת�

ובוועדות המנהלים במוסדות מיעוטים בני שילוב�

המוסד של המנהלי בסגל מיעוטים בני שילוב הגדלת�

ערבים לסטודנטים הפיזית הנגישות הרחבת� ערבים לסטודנטים הפיזית הנגישות הרחבת�
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נושאים נוספים לטיפול בהמשך

.בשיתוף הפילנתרופיה היהודית הלוואות\מלגותהקמת קרן �

.בבתי ספר תיכוניים חשיפה והכווןגיבוש תוכנית �

תחבורה ציבורית�

.ז"שילוב נ, הגמשת מסלול בסיסי, פסיכומטרי–מכינות� .ז"שילוב נ, הגמשת מסלול בסיסי, פסיכומטרי–מכינות�

.שנות לימוד 4על פני תכניות מובנות עידוד �

בתוך אוכלוסיית בני לקבוצות ייחודיות בחינת פתרונות �
.   המיעוטים

.מוסד בישוב ערביגיבוש המלצות למדיניות בנושא �
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תודות

  את בפנינו והציגו ומרצם מזמנם שתרמו אלה לכל נתונה הלב מקרב תודתנו
 האוכלוסייה מצב של המורכבות את שנבין מנת על שלהם והתובנות הידע

:לרבות האפשריים הפתרונות ואת ,גבוהה השכלה של בהקשר הערבית

  הערבי המגזר לרכזי ,במוסדות רלבנטיים תפקידים לבעלי ,המוסדות לראשי•
 .הערבי מהמגזר וסגל לסטודנטים

  במשרד התקציבים אגף :הרלבנטיים הממשלה משרדי של המקצועיים לעובדים•  במשרד התקציבים אגף :הרלבנטיים הממשלה משרדי של המקצועיים לעובדים•
  הלשכה ,הממשלה ראש במשרד הערבי המגזר של כלכלי לפיתוח הרשות ,האוצר

.התחבורה ומשרד ת"התמ משרד ,החינוך משרד ,לסטטיסטיקה המרכזית
  .ואחרים ציבור לנציגי ,לחוקרים ,בנושא הפועלות ציבוריות עמותות לנציגי•
 .ערבים לסטודנטים המכינות מערך של בהבנה לנו שסייעו ברוקדייל" מכון לחוקרי•
Inter-Agency-ה לנציגות• Task Force on Israeli Arab Issues הנושא הבאת על 

 .איתנו הפורה הפעולה שיתוף ועל אמריקה צפון יהדות למודעות
הסטודנטים התאחדות לנציג•

 



!!  תודהתודה
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2010-2020יהודים וערבים –תחזית גידול באוכלוסיה

)לשנה 1.7%(

)לשנה 1.5%(

)לשנה 2.5%(
1,557 1,765 2,003

6,062
6,533

7,0187,619
8,298

9,022

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

אלפים -אוכלוסייה כוללת 
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)לשנה 1.7%(

)לשנה 1.4%(

)לשנה 2.7%(

2009ס "נתוני למ: מקור* 

2010 2015 2020

ערבים יהודים ואחרים כ"סה

29.8
35.5 39.1

89.5
93.9

102.6
119.2

129.4

141.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

2010 2015 2020

באלפים -  15-24ממוצע גילאי שנתון 

ערבים יהודים ואחרים כ"סה

BACKBACK



גבוהה השכלה

:)ע"תש( בישראל האקדמיה של סף בדרישות עמידה�

אחוזיםסה"כדרוזיםנוצריםמוסלמיםאחוזיםסה"כ

20,69764%62%75%83%82,83195%תלמידי כיתה י "ב
19,06359%56%71%80%67,85977%ניגשו לבחינות הבגרות
10,00031%28%47%45%47,82655%זכאים לתעודת בגרות

7,39423%20%41%32%40,85747%עמדו בדרישות הסף של האוני '

עמידה בדרישות הסף של 

לימודים אקדמיים

יהודים ואחריםמגזר ערבי 
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BACKBACK

7,39423%20%41%32%40,85747%עמדו בדרישות הסף של האוני '



גבוהה השכלה

:ערבים - יהודים הפסיכומטרית הבחינה רכיבי בין השוואה�

110 113 11192 99 87

20

40

60

80

100

120

2011נבחנים במבחן הפסיכומטרי 

BACKBACK
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110 113 11192 99 87

0

מילולי כמותי אנגלית

נבחנים בעברית נבחנים בערבית

9310590 929786
0

20

40

60

80

100

120

אנגליתכמותימילולי

במבחן הפסיכומטרי בערביתנבחנים 

גברים נשים
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מילולי כמותי אנגלית

במבחן הפסיכומטרי בעבריתנבחנים 

גברים נשים



גבוהה השכלה

אוניברסיטאותסה"כאחוזים

מכללות 

אוניברסיטאותסה"כאחוזיםאקדמיות

מכללות 

אקדמיות

נרשמו ללימודים באוניברסיטאות 

ובמכללות האקדמיות
100%9,1845,9033,281100%63,29427,63935,655

32%2,9292,06086819%11,8735,7766,097לא התקבלו ללימודים

17%1,51887464413%8,4003,9254,476התקבלו ואינם לומדים

 I מועמדים ללימודי תואר

בתש "ע

יהודים ואחריםמגזר ערבי

*ע"בתש בישראל ראשון תואר ללימודי נרשמים�

45

התקבלו ולמדו במוסדות 

אקדמיים בישראל
52%4,7382,9691,76868%43,02017,93725,082

סטודנטים יהודים   4,188-סטודנטים ערבים ו 1,352ע במכללות להוראה  "החלו ללמוד בתש, בנוסף* 
)סטודנטים 5,540כ "סה(

BACKBACK

התקבלו  
ולמדו

נדחו

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ן"תש ה"תשנ ס"תש ד"תשס ט"תשס

בישראל  נרשמים ערבים לאוניברסיטאות 
)ט"תשס-ן"תש(

התקבלו ולא למדו



גבוהה השכלה

שנתון ממוצע

סטודנטים המתחילים ללמוד

יהודים ואחרים

גיל

89,980

47,208

גילאי 20-24גילאי 18-24

מגזר ערבי  סה"כ

116,600

53,2986,090

28,720

גילאי 18-22

:ממוצע שנתון מתוך באקדמיה ללמוד המתחילים אחוז�
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סטודנטים המתחילים ללמוד

אחוז המתחילים ללמוד באקדמיה 

מתוך שנתון ממוצע

47,208

52%

53,298

46%21%

6,090

BACKBACK



גבוהה השכלה

6.1% 6.4%
6.5%

6.9%
8.2%

3.5% 3.5%
3.7%

4.0%

4.4%

2222,,419419 2222,,716716 2323,,580580 2525,,679679 2727,,527527

20,000

25,000

30,000

הגבוההסטודנטים ערבים במערכת ההשכלה 
א"תשע-ז"תשס 
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BACKBACK



גבוהה השכלה

6.1% 6.4%
6.5%

6.9%
8.2%

3.5% 3.5%
3.7%

4.0%

4.4%

2222,,419419 2222,,716716 2323,,580580 2525,,679679 2727,,527527

20,000

25,000

30,000

הגבוההסטודנטים ערבים במערכת ההשכלה 
א"תשע-ז"תשס 
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BACKBACK



,  מדעי הטבע

הנדסה  
ואדריכלות

12%

ב"תשע - Iסטודנטים בני מיעוטים לתואר 

  תחומים לפי I לתואר סטודנטים של הפנימית ההתפלגות�

:)ב"תשע( האקדמיות ובמכללות באוניברסיטאות

גבוהה השכלה

הנדסה  
ואדריכלות

ב"תשע -  Iסטודנטים יהודים ואחרים לתואר 

הנדסה  
ואדריכלות

12%

ב"תשע - Iסטודנטים בני מיעוטים לתואר 

מדעי הרוח  
והחברה

41%

חינוך
4%

ניהול  , עסקים
ומשפטים

16%

רפואה ועזר  
רפואי
7%

רוקחות  
וסיעוד
10%

,  מדעי הטבע
מתמטיקה  

ח"ומדמ
10%
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מדעי הרוח  
והחברה

36%

חינוך
2%

,  עסקים
ניהול  

ומשפטים
25%

רפואה ועזר  
רפואי
5%

,  מדעי הטבע
מתמטיקה  

ח"ומדמ
11%

ואדריכלות
21%

מדעי הרוח  
והחברה

41%

חינוך
4%

ניהול  , עסקים
ומשפטים

16%

רפואה ועזר  
רפואי
7%

,  מדעי הטבע
מתמטיקה  

ח"ומדמ
10%

12%
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:)א"תשע( הערבי במגזר ראשון תואר בוגרי שיעור�

גבוהה השכלה

האוניברסיטה  אוניברסיטאותכ"סהא"תשע

הפתוחה

מכללות 

אקדמיות

מכללות 

להוראה

 5,183 17,705 3,081 18,877 44,846כ בוגרים"סה

90.6%90.4%95.9%95.8%70.3%(%)יהודים ואחרים 

9.4%9.6%4.1%4.2%29.7%(%) ערבים

50

 סטודנטים ערבים

(%)א "בתשע

12.1%12.1%8.4%8.7%26.3%
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משך הזמן לסיום לימודי הנדסה של סטודנטים ערבים  �
:לעומת יהודים באוניברסיטאות ובמכללות

דוגמא-לימודים וגרירת נשירה

50%

60%

70%

80%

90%

53%

76%

82% 84%

41%

50%
54%

42%

55%
60%

62%

43% 45% 45%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

בזמן תקני באיחור של שנה באיחור של שנתיים שנים 3באיחור של 

הנדסה

12%

41%42%

35%

43% 45% 45%

אוניברסיטאות סטודנטים יהודים ואחרים אוניברסיטאות סטודנטים ערבים

מכללות אקדמיות סטודנטים יהודים ואחרים מכללות אקדמיות סטודנטים ערבים
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סטודנטים מספרי תחזית

120,000

52

67,300

20,100



סטודנטים מספרי תחזית

9,500

8,200

53

6,000



סטודנטים מספרי תחזית

כלל הסטודנטים 

I לתואר

תשע"אתשס"זתשס"דתש"ס
...

תשע"ו 

(תחזית)
תוספת 

סטודנטים

תוספת 

לשנה

127,448151,500163,296183,157207,50024,3434,869סה"כ
66,93570,20467,69566,41667,300884177אוניברסיטאות

24,67839,74448,68860,62670,1009,4741,895מכללות מתוקצבות
15,83119,85225,69835,28950,00014,7112,942מכללות פרטיות
20,00421,70021,21520,82620,100-726-145מכללות להוראה

:הגבוהה ההשכלה במערכת I לתואר סטודנטים•

:מספרים –הערבי מהמגזר I לתואר סטודנטים•
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סטודנטים ערבים 

לתואר I (מספרים)

תשע"אתשס"זתשס"דתש"ס
...

תשע"ו 

(תחזית)
תוספת 

סטודנטים

תוספת 

לשנה

12,82116,26917,56120,75423,7002,049410סה"כ
5,4416,4226,7027,6268,200574115אוניברסיטאות

3,2033,8315,5348,0259,5001,475295מכללות אקדמיות
4,1776,0155,3255,1036,000897179מכללות להוראה

סטודנטים ערבים 

לתואר I (אחוזים)

תשע"אתשס"זתשס"דתש"ס
...

תשע"ו 

(תחזית)
שינוי 

באחוזים

10.1%10.7%10.8%11.3%11.4%0.1%סה"כ
8.1%9.1%9.9%11.5%12.2%0.7%אוניברסיטאות

0.5%-7.9%6.4%7.4%8.4%7.9%מכללות אקדמיות
20.9%27.7%25.1%24.5%29.9%מכללות להוראה

:אחוזים -  הערבי מהמגזר I לתואר סטודנטים•
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דוגמא–סימולציה מודל חדש 

::ת במוסד בשנה מסוימתת במוסד בשנה מסוימת""תמיכת ותתמיכת ות

* T * Z * N)* T * Z * N)666666,,44Y * (Y * (//XX

�N–סטודנטים בשנה א'
�Z– מקצועות לימוד תעדוףמקדם
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שם המוסד

סטודנטים בני 

מיעוטים שנה א' 

(תשע"ב)

מקדם 

תעדוף 

מקצועות 

לימוד

מקדם סוציו-

אקונומי ממוצע 

(תשע"ב)

מקדם מעבר 

לשנה ב' 

(תש "ע)

תמיכה 

ממוצעת 

לסטודנט (₪ )

סה"כ תמיכה 

למוסד (₪ )

1021.070.950.763,586365,219מוסד א'
991.120.740.944,099407,147מוסד ב'

�Z– מקצועות לימוד תעדוףמקדם
�T–אקונומי-מקדם סוציו
�X/Y–לעומת הממוצע המוסדי(' מקדם מעבר לשנה ב(
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'שנה א -סל תמיכה 

כ"סהחישובכמותסעיף

₪ 2200*10/25*2250סדנאות

₪   501,300*26ש"ש 26חונכות חברתית

₪ 502,600*52ש"ש 52חונכות אקדמית

4,6664,666  - - כ סל תמיכה מלא לסטודנט כ סל תמיכה מלא לסטודנט ""סהסה
סטודנטים 300משרה מלאה לכל   -יועץ �

₪ 50תעריף שעת חונכות  �

₪ 70,000/300233משרה 1יועץ

לסטודנט₪  100למוסד 1תקציב תרבות

₪  70,000/300233משרה 1רכז יחידה

BACKBACK
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גבוהה השכלה

)ב"תשע( ובמכללות באוניברסיטאות הערבים הסטודנטים שיעור
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גבוהה השכלה

)ב"תשע( מתוקצבות הלא במכללות ערבים הסטודנטים שיעור

28%

14% 13%15%

20%

25%

30%
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  :הערות

.מתוקצבות הלא במכללות ראשון לתואר הסטודנטים מכלל 6%-כ המהווים ערבים סטודנטים 2,300-כ כ"בסה יש1.

  לא .המרכז באזור הן מתוקצבות הלא המכללות כל ,)צפון( כרמל האקדמית והמכללה )ם-בי( פרס האקדמי המרכז למעט2.

.)הערבי מהמגזר כולם – סטודנטים 69  עם ,לדוגמא ,נצרת מכללת( סטודנטים 100 - מ פחות עם מכללות לגרף הוכנסו

8%
6%

4% 3%

1% 1% 1%

0%

5%

10%

כרמל משפט 
ועסקים

אור יהודה נתניה שערי משפט קרית אונו מכון לנדר מרכז פרס המכללה  
למנהל

הבינתחומי

514 301 474 243 99 284 34 28 111 54
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  קדם במכינות א"בתשע למדו תלמידים 12,300-כ�
  .מיעוטים בני מהם 6%-כ רק ,אקדמיות

  ללמוד שנים 3 בתוך המשיכו לא מהתלמידים 57%-כ�
.)יהודים 48%-כ לעומת( גבוהים לימודים

:חסמים עיקריים�

אקדמיות קדם מכינות

:חסמים עיקריים�
סטיגמה שלילית�

עלות אלטרנטיבית�

.האוכלוסיהחוסר התאמת המכינה לצרכי �

.נגישות פיזית�

59
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האקדמי בסגל ערבים קליטת

  לעידוד מאמצים לעשות גבוהה להשכלה המוסדות על�
  ולהעדפת מתקדמים לתארים להמשיך מצטיינים סטודנטים

   .אקדמי סגל כחברי הערבי מהמגזר מתאימים מועמדים שילוב

  ,הערבי המגזר על האחראי עם המוסד נשיא ייפגש שנה בכל�
.בנושא דיון ויקיים בתחום המוסד פעילות את בפניו יציג

נוספותהמלצות 

.בנושא דיון ויקיים בתחום המוסד פעילות את בפניו יציג

.בנושא ת"לות שנתי דיווח יעביר האחראי�

60
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המשך- המלצות נוספות

ובוועדות המנהלים במוסדות מיעוטים בני שילוב

  העדפה של העיקרון את לאמץ גבוהה להשכלה המוסדות על�
 המוסדות ,הוועדות חברי בקרב מיעוטים בני של מתקנת

.התפקידים וממלאי המנהלים

 בוועדה קבוע חבר ישמש הערבי המגזר לעניין שהאחראי מומלץ�
  בוועדת וכן ,בסנאט ,)לו מקביל גוף או( המוסד של המרכזת  בוועדת וכן ,בסנאט ,)לו מקביל גוף או( המוסד של המרכזת
 .העליונה המוסדית המינויים

 ,למשל( המוסד הנהלת ידי-על שנעשים מינויים על בהחלטות�
 הממנה הגורם על )ונשיא רקטור ,לדיקאן חיפוש בוועדות נציגים

 מיעוטים בני של הולם ייצוג של לערך מיוחד משקל  לתת
.בוועדות

 מיעוטים בני מינוי של ברורים יעדים יקבע המוסד הניתן ככל�
.ובוועדות המנהלים במוסדות

.בנושא ת"לות דיווח יעביר האחראי� 61
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המוסד של המנהלי בסגל מיעוטים בני שילוב הגדלת

שיעור הסגל המנהלי בני המיעוטים במוסדות להשכלה גבוהה �
שיעור אפסי של בעלי מינויים  . (בלבד 1.7%-עומד על כ

)בכירים

אך בפועל היא לא ( 2012לשנת  10%הממשלה קבעה יעד של �
).עומדת בו

המשך- המלצות נוספות

).עומדת בו

מומלץ שכל מוסד יקבע יעד שנתי לקליטת עובדים בני  �
בהתחשב בשיעור התחלופה הפנימי ובהיקף הסגל  , מיעוטים

.המנהלי במוסד

האחראי ידאג שהגורם הממנה ייתן משקל מיוחד לערך של �
לרבות במשרות  , ייצוג הולם של בני מיעוטים בסגל המנהלי

.ניהול

.ת על פעולות המוסד בנושא"האחראי ידווח לות�
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נגישות פיזית

 לשיפור חומש תכניות 'מס במסגרת פועל התחבורה משרד�
 ערביים בישובים ציבורית תחבורה שירותי ולהרחבת התשתית

 להשכלה למוסדות הנגשה לצורך השאר בין ,בפריפריה
.גבוהה

 ומול מ"הרשו מול ,התחבורה משרד מול תפעל ת"ות�

המשך- המלצות נוספות

 ומול מ"הרשו מול ,התחבורה משרד מול תפעל ת"ות�
  ומתן איתור לקידום ,שיידרש ככל ,במוסדות האחראים

 במסגרת הרלבנטיים בישובים ציבורית תחבורה פתרונות
 .ל"הנ התכניות

 הדיור פתרונות את הצורך במידת יגדילו המוסדות כי מומלץ�
.הערבים לסטודנטים
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