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  שנה למל"ג 60מערכת ההשכלה הגבוהה בסימן 

 נות אקדמיתשנות מצוי 70-ו

 עיקרי העשייה במערכת ההשכלה הגבוהה:

 ה דירוג- OECD -  (64-25)גילאי גבוהה על תיכונית והשכלה עלי בבקרב  בעולםישראל במקום השני  

 מגמת יציבות במספר הסטודנטים הלומדים בישראל – שנתית רב ראיהב

 גידול במספר הסטודנטים לתארים מתקדמים –רב שנתית  ראיהב

 ההייטק מסלולי לחיזוק הלאומית התכנית: 

 מסלול הלימודים הגדול ביותר בישראל  הנדסה לימודי לראשונה .א

 או מדעי המחשבאחד מכל ארבעה סטודנטים בישראל לומד הנדסה  .ב

 ( הגיעו מיישובים 27%)לתואר ראשון סטודנטים  00054,מעל  – בפריפריה הגבוהה ההשכלה הנגשת

גבוה משמעותית מחלקה של , (4-1כלכליים נמוכים )אשכולות -הממוקמים באשכולות חברתיים

 . (19.6%ה המתגוררת ביישובים אלו )האוכלוסיי

 שנים לפני התכנון המקורי 3היעד הושג  – הערבית לחברה הגבוהה ההשכלה הנגשת מהפכת 

 יתלטודיגימעבר ללמידה אקטיבית  -  החדש הקמפוס חזון 

  תקציבים, פרסומים אקדמיים וזכייה בקרנות מחקר –המחקר התעצמות 

 מיליארד שקלים בשנה 1.5 -כהשקעה של  - המחקר קרנות בתקציב משמעותי גידול .א

  המחקר תשתיות ושדרוג להקמה שנתית רב תכנית .ב

 מיצובה של ישראל בחזית הידע העולמי -תכניות הדגל במחקר  חיזוק .ג

 רב שנתית ראיהגידולים משמעותיים ב – אקדמיים ופרסומים מחקר קרנותזכייה ב .ד

 

״יום פתיחת שנת הלימודים הוא יום חג לאקדמיה בישראל. מאות אלפי סטודנטים  שר החינוך ויו״ר המל״ג, נפתלי בנט:

יבואו בשבוע הבא בשערי האוניברסיטאות והמכללות, אני מאחל לכולם שנה אקדמית מלאת אתגרים והגשמה עצמית. אנו 

במספר הסטודנטים  השנה שברנו שיא חדשנמשיך להעניק לכם את מלוא הכלים להצלחה, בלימודים ובחיים שלאחריהם. 

 סטודנטים בוחר ללמוד מקצועות אלו על פני עוד משפטנים ולימודי מנהל עסקים. 4מכל  1שלומדים הנדסה והייטק, כאשר 

טק. המחסור במהנדסים ובוגרי מדעי המחשב -התהליך הזה התרחש הודות לדגש מיוחד ששמנו על חיזוק מסלולי ההיי

 טק ולעתיד לסטודנטים״.-בנחישות כדי לפתור אותה. זה חיוני למדינה, להיי בישראל היווה בעיה אסטרטגית, ופעלנו

דירג את ישראל  OECD -מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל נמצאת בתנופה אדירה, ה" ו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ:י

, ולצד הישגים מרשימים בתחומי ההייטק והנגשת האקדמיה לחברה 25-64במקום השני בעולם בהשכלה אקדמית לגילאי 

הערבית, יש גידול משמעותי בהשקעות במחקר ובמספר הפרסומים האקדמיים. בנוסף השנה נשיק את חזון 'הקמפוס החדש' 

ק ת באמצעות למידה דיגיטלית, למידה אקטיבית תוך פתיחת האקדמיה לממשחווית לימודים אקדמית חדשה ועדכניהיוצר 

 ."עם התעשייה
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מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מתאפיינת במצוינות אקדמית במחקר ובהוראה, לצד " סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן:

יא קטר של החברה הישראלית, הנגשת האקדמיה לציבורים רחבים ומתן מעטפת של תמיכות וסיוע לסטודנטים. האקדמיה ה

את מדינת ישראל להישגים מרשימים בתחום המדע, וכן תפעל לשילובם גם בשנים הבאות וככזו היא תמשיך להוביל 

 בתעשייה ובמחקר של כלל המגזרים, בדגש על מגדר, פריפריה ואוכלוסיות ייחודיות".

 

למדו  1948שנים של מצוינות אקדמית בישראל. בשנת  70-שנים למל"ג ו 60בסימן  תפתחשנת הלימודים האקדמית תשע"ט 

צמחה שנה  70אוניברסיטאות: הטכניון, האוניברסיטה העברית ומכון ויצמן. מאז ובמשך  3-סטודנטים ב 1600-בישראל כ

 20יברסיטה הפתוחה, אוניברסיטאות מחקר, האונ 8מוסדות להשכלה גבוהה:  62המערכת האקדמית והיא כוללת היום 

תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה  .מכללות אקדמיות לחינוך 21-מכללות חוץ תקציביות ו 12מכללות אקדמיות מתוקצבות, 

 מיליארד שקלים, התקציב הגבוה ביותר מאז קום המדינה.  11.5-הוא כ

 

 גבוההו תיכונית על השכלהבעלי  האקדמאיםבשיעור בעולם : ישראל במקום השני OECD -ה דירוג .1

  64-25בקרב גילאי 

 

 ( בשיעור האזרחיםקנדה( דירג את ישראל במקום השני בעולם )אחרי 2018)ספטמבר  1שפורסם באחרונה OECD -"ח הדו

 (. 48.5%אקדמית )ו תיכונית עלבעלי השכלה  25-64בגילאי  ילידי הארץ

 

 דו"ח ה-OECD 64-25: שיעור האקדמאים בעלי השכלה על תיכונית וגבוהה בקרב גילאי 

 

 
 

                                                            
1 2018EDUCATION AT A GLANCE,  
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  הקל ההסטודנטים לצד יריד במספריציבות מגמת מספר הסטודנטים בישראל:  -ראיה רב שנתית 

  .הרלבנטית קבוצת הגילהאטה בגידול של הנובעת בעיקר מהיבטים דמוגרפיים של בתואר הראשון 

 

סטודנטים  230,800: סטודנטים, בהם 306,600 בישראל תשע"ט צפויים ללמוד במוסדות האקדמייםבשנת , על פי הערכות

לאורך . 2סטודנטים ללימודי תעודה 1,000-סטודנטים לתואר שלישי ו 11,400סטודנטים לתואר שני,  63,400לתואר ראשון, 

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, אשר מאז השנים, הביקוש הער ללימודים אקדמיים הביא לשינויים מרחיקי לכת במבנה 

את מספר הלומדים לתואר ראשון. אולם לאחר שבמשך  3)עידן פריחת המכללות( הגדילה ביותר מפי  90 -תחילת שנות ה

-שנים רבות מספר הסטודנטים גדל בכל שנה, אנו עדים בשנים האחרונות להתייצבות ולהאטה במספר הסטודנטים )כ

התארים(. מצב זה ניתן להסבר בגין הבשלות של המערכת, הנשענת על התייצבות בשיעור זכאי  סטודנטים בכל 300,000

הבאים לידי ביטוי  לאור השינויים הדמוגרפייםהבגרות בכלל וכאלה העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות בפרט, וכן 

 . 3ההבהאטה בקצב הגידול של קבוצת הגיל הרלוונטית לכניסה למערכת ההשכלה הגבו

 

 גידול במספר הסטודנטים לתארים מתקדמים -רב שנתית  ראיה 

 

מספר  2000 -מפילוח הנתונים עולה כי מאז תחילת שנות ה מגמת הגידול בתארים המתקדמים המשיכה גם בשנת תשע"ח:

תואר שני לעומת בישראל סטודנטים למדו  60,355על פי הנתונים בשנת תשע"ח הסטודנטים לתואר שני כמעט והוכפל, כאשר 

לעומת סטודנטים  11,350בתשע"ח מגמה דומה אפיינה גם את לימודי התואר השלישי, אשר כללו . סבתש" בלבד 30,915

 בלבד בתש"ס.  6,650

 

 סטודנטים לפי תארים – רב שנתית ראיה  

 
 תשע"ח תשע"ז תש"ע תש"ס תש"ן תש"מ תש"ח

תשע"ט 

 תחזית

 306,600 306,440 307,780 289,940 204,040 88,495 67,155 1,600 סה"כ

 230,800 230,895 232,510 227,900 164,360 67,810 53,350 - תואר ראשון

 63,400 63,155 62,960 50,270 31,340 16,155 9,960 - תואר שני

 11,400 11,350 11,000 10,570 6,650 3,765 2,905 - תואר שלישי

 1,000 1,040 1,310 1,200 1,690 765 940 - תעודה

 

 

( 85%רובם של הסטודנטים )' 90-שנות ה תחילת מעיון בפריסת הסטודנטים לתואר ראשון בחלוקה למוסדות עולה כי עד

, 2000 -הת ושנתחילת בערכת ההשכלה הגבוהה ולמדו באוניברסיטאות, מאז, כאמור, חלו תמורות משמעותיות במבנה מ

אחרון, ולצד פריחתן של המכללות, מל"ג מהלך העשור הב. באוניברסיטאותלתואר ראשון למדו הסטודנטים כמחצית מ

וות"ת עודדו מדיניות של מעבר מסלולי לימוד במכללות מתוקצבות מאחריות אקדמית של האוניברסיטאות לעצמאות מלאה 

 של המכללות, תהליך שבאופן טבעי הגדיל את שיעור הסטודנטים במכללות המתוקצבות. 

 

                                                            
 נתוני התחזית כוללים את הלומדים באוניברסיטה הפתוחה. 2
נתוני הסטודנטים המופיעים בדוח זה התקבלו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתיאום ובהנחיית הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה  3

 להשכלה גבוהה. 
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 מוסדותסוגי  לפיסטודנטים לתואר ראשון  – יתרב שנת ראיה 

 

 

-סה"כ  

 מס' מוחלטים

 -סה"כ

 אחוזים

-אוניברסיטאות

 קמפוס ראשי

מסלולים 

 אקדמיים

באחריות 

 אוניברסיטאית

 מכללות

אקדמיות 

 מתוקצבות

מכללות 

אקדמיות חוץ 

 תקציביות

מכללות 

אקדמיות 

 לחינוך

 8.6 3.0 3.4 - 85.0 100.0 55,250 תש"ן

 11.7 5.9 5.0 4.5 72.8 100.0 86,320 תשנ"ה

 15.2 12.5 13.8 5.7 52.7 100.0 126,800 תש"ס

 14.4 13.7 21.6 5.5 44.8 100.0 155,900 תשס"ה

 11.3 18.5 28.2 4.8 37.2 100.0 178,400 תש"ע

 12.8 19.4 30.8 3.2 33.8 100.0 191,690 תשע"ה

 13.1 19.0 26.9 2.2 38.8 100.0 191,615 תשע"ו

 13.4 18.1 28.4 1.2 38.9 100.0 191,240 תשע"ז

 13.2 18.0 29.4 0.3 39.1 100.0 189,845 תשע"ח

 

 

 התפתחות המוסדות להשכלה גבוהה – רב שנתית ראיה* 

 

  המתוקצבות מהמכללות והופחתה האוניברסיטאות במנין נכללת אריאל 2016/17 -מ החל* 
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 סגל הבכיר באוניברסיטאותגידול בחברי  - שנתיתרב  ראיה 

 

 5,400-לכ 4(FTE) גלס חברי 3,900-מכ, 40%-בכ ן"תש ל"שנה מאז עלה באוניברסיטאות הבכיר האקדמי הסגל חברי מספר

 לגידול במקביל זאת, הסגל חברי במספר משמעותית ירידה חלה ע"לתש ס"תש השנים שבין בעשור, זאת עם. ח"בתשע

 גיוס על דגש הושם, ת"ותוה של ו"תשע-א"תשע שנתית-הרב התכנית מיעדי כחלק. במערכת הסטודנטים במספר משמעותי

 אוניברסיטת נכללת, ז"מתשע החל. יחסית מתון באופן כי אם שוב לגדול החל הסגל חברי ומספר, ומצטיין צעיר אקדמי סגל

 .באוניברסיטאות הסגל בנתוני אריאל

 

 
 דו"ח ממוצעי שכר ינואר. –. החל מתשע"ו תקציבדו"חות כוח אדם לפי יחידות  -עד תשע"ה מקור: 

 סגל בשבתון בארץ ובמסלול חוקרים, וללא גמלאיםה ים את, כולל(FTE) שווה ערך משרות מלאותב בתקציב הרגיל. נתוני הסגל 1הערות: 

 משרות בתשע"ח(. 391-משרות בתשע"ז וכ 365-. החל מתשע"ז הנתונים כוללים את אוניברסיטת אריאל )כ2

 

 

 הסטודנטים באקדמיה מספרמ 60%-שים מהוות כהנ 

 

, לאחר עלייה משמעותית בהשתתפותן בלימודים אקדמיים, 59%-עמד בתשע"ח על כ חלקן של הנשים מבין הסטודנטים

ובתואר  63% –, בתואר השני 58% –בעיקר בשנות התשעים. הנשים מהוות כיום רוב בכל אחד מהתארים: בתואר הראשון 

בתש"ע, בעיקר  55%-. חלקן של הנשים בקרב הלומדים לתואר ראשון ממשיך לעלות בשנים האחרונות מכ53% –השלישי 

בתשע"ח(. באוניברסיטאות שיעור הנשים ירד  57%-בתש"ע ל 49%-מכתוצאה מגידול בשיעור הנשים במכללות האקדמיות )

 בתשע"ח. 53%-בתש"ע ל 55%-מ

                                                            
 שווה ערך משרות מלאות. 4
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גידול מרשים על פני השנים חל גם בהשתתפותן של נשים בלימודים לתארים מתקדמים. בשנת תש"ן חצה שיעורן של הנשים 

. העלייה בשיעור הנשים נובעת מכניסת 63% -ובתשע"ח הגיע, כאמור, שיעורן ל 50%-בקרב הלומדים לתואר שני את ה

עולה ואף גדול משיעורן באוניברסיטאות שהתייצב בשנים המכללות האקדמיות ללימודי תואר שני שבהן שיעור הנשים 

בהתאם. שיעור הנשים בקרב הסטודנטים לתואר שלישי חצה לראשונה  58%-ו 65%האחרונות, ובתשע"ח שיעורן עמד על 

 . 53%-בסוף שנות התשעים והתייצב בשנים האחרונות על כ 50%-את ה

 

 גידול בשיעור הנשים באקדמיה – רב שנתית ראיה 

 תשע"ח תשע"ז תשע"ו תש"ע תש"ס תש"ן 

 58.1 57.9 57.5 54.8 57.4 53.6 תואר ראשון

 62.7 62.5 61.9 58.4 57.8 50.3 תואר שני

 52.8 52.6 52.6 52.7 51.1 41.3 תואר שלישי

 

 מיעוט נשים בתחומי ה- STEM 

בתארים מכך, יוצא שילובן של נשים בתואר הראשון, ופועל )מקצועות המדעים וההייטק(  STEM-עם זאת, בתחומי ה

יח"ל במתמטיקה הן נשים, בלימודים  5ל אף שמחצית מהניגשים לבגרות מנתוני המל"ג עולה כי עמתקדמים אינו מספק. 

הנשים , שיעור כפועל יוצא מכך .25%-נמוך יותר והגיע בתשע"ז לטק -האקדמיים שיעור הנשים הלומדות במקצועות ההיי

 בלבד. 26%טק הוא -המועסקות בתעשיית ההיי

לאור זאת ות"ת אישרה שורה של תמריצים שנועדו לעודד קליטתן של סטודנטיות לתחומים אלו כבר בשנת הלימודים 

 הקרובה, תשע"ט. 

 

 חתשע" –שיעור הסטודנטיות לפי תחום ותואר  – רב שנתית ראיה 
 

 תואר שלישי תואר שני תואר ראשון

 52.8 62.7 58.1 סה"כ

 81.7 87.0 82.2 מקצועות עזר רפואיים

 79.5 82.7 79.6 חינוך והכשרה להוראה

 62.4 70.6 69.1 מדעי החברה

 60.0 66.6 68.7 המדעים הביולוגיים

 57.0 57.0 67.5 אדריכלות

 53.2 58.8 63.3 מדעי הרוח

 - 54.6 60.1 רפואה

 53.7 54.2 59.8 עסקים ומדעי הניהול

 49.4 56.1 52.5 משפטים

 47.4 57.4 51.7 חקלאות

 37.4 35.2 38.5 המדעים הפיזיקליים

 24.2 26.7 33.0 מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב

 31.0 26.2 28.5 הנדסה

 סטודנטים לתואר שלישי ברפואה נכללים במדעים הביולוגיים*



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       

ד  |  7 ו מ ע  

 

Planning & Budgeting Committee | ועדה לתכנון ותקצוב וה  

 

 

 להגדלת ייצוגן של הנשים בקרב הסגל האקדמי התכנית להוגנות מגדרית: 

 

בקרב הסגל האקדמי גם ות"ת ומל"ג פועלות להגדלת ייצוגן של הנשים פעולות לעידוד נשים ללימודי הייטק, במקביל ל

במוסדות להשכלה גבוהה, וקיבלו שורה של החלטות לקידום הנושא בהתאם להמלצות הצוותים בראשות פרופ' רבקה כרמי, 

ובראשות פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים משנת  2011גוריון משנת -אוניברסיטת בןנשיאת 

הולמת את העקרונות שקבעה המל"ג לקידום נשים לתפקידי סגל בכיר ומתבססת על "להוגנות מגדרית"  התכנית .2013

רית במוסדות להשכלה גבוהה וגיוס וקידום נשים בסגל המלצות ועדת פרופ' ארנון, שעיקרן העלאת המודעות להוגנות מגד

 השונים ההנדסה ובתחומי המדויקים המדעים כמוהאקדמי בכלל, ובפרט בתחומים בהם ייצוג הנשים נמוך במיוחד, 

 

  אלף דולר )לשנתיים( 80מלגות לפוסט דוקטורנטיות מצטיינות בסכום של עד 

 לשלוש שנים( ומלגות לסטודנטיות לתואר שני בתחומי ₪ אלף  150טק בסך -מלגות לדוקטורנטיות בתחומי ההיי(

 )לשנתיים(₪ אלף  80 -טק בסך -ההיי

 פרסים בסך כמיליון שקלים בשנה למוסדות שיצטיינו בקידום ויישום הוגנות מגדרית 

 תקציב ייעודי לפעילות יועצות נשיא להוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה 

 

 

 מסלול הלימודים הגדול ביותר בישראל  - לראשונה: לימודי הנדסה  - מהפכת לימודי ההייטק .2

 ( 34,030( מאשר מדעי החברה )034,66לראשונה יש יותר סטודנטים שלומדים הנדסה) 

 גידול דרמטי בלומדים מתמטיקה ומדעי המחשב 

  לומדים הנדסה או מדעי המחשב -אחד מכל ארבעה סטודנטים בישראל  -סטודנטים  50,000מעל 

 

תשע"ח עולה כי בפעם הראשונה  תונימנ ההייטק:ההנדסה והישג מרשים ליישום התכנית הלאומית לחיזוק מקצועות 

 (.  18.3%-סטודנטים המהווים כ 34,660) בתואר הראשון לימודי הנדסה הם מסלול הלימודים הנלמד ביותר בישראל

שלאורך שנים נחשבו למסלול הלימודים ( 17.9%ים סטודנטים המהוו 34,030)בכך לימודי הנדסה עקפו את מדעי החברה 

סטודנטים בתשע"ח  15,553 ,נרשם גם בלימוד מתמטיקה ומדעי המחשב 50%-של כגידול דרמטי  הגדול ביותר בישראל.

את מקצועות ההנדסה נטים בישראל למד בשנה החולפת שאחד מכל ארבעה סטוד ,מכאן סטודנטים בתשע"ב. 10,434לעומת 

 (.סטודנטים לתואר ראשון 189,845מתוך סך הכל סטודנטים  50,214או מדעי המחשב )

תחילת העשור. על פי , שהיו מאוד מבוקשים בבתחומי לימוד כמו משפטים ומנהל עסקיםחדה נרשמת ירידה במקביל לכך, 

-סטודנטים בתשע"ח. לימודי מנהל עסקים ירדו מ 13,168-סטודנטים בתשע"ב ל 16,446-הנתונים לימודי משפטים ירדו מ

 .סטודנטים בתשע"ח 18,401-סטודנטים בתשע"ב ל 22,654

 

  בהיקף של מאות מיליוני שקליםלהייטק תמריצים 

 

בנושא ות"ת הקצתה תמריצים  ,ולאור החלטת הממשלה ,יודגש כי במסגרת התכנית הרב שנתית לחיזוק מסלולי ההייטק

בהיקף של מאות מיליוני שקלים למוסדות האקדמיים לטובת קליטה של סטודנטים, חברי סגל אקדמי ובנייה ושדרוג של 

 תשתיות מחקר והוראה. 
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רבים שבעבר ראויים והמשמעות היא שסטודנטים במל"ג סבורים כי המגמה צפויה להמשיך ולהתרחב גם בשנים הבאות 

 למקצועות הייטק נדחתה בשל הגבלת מספר הלומדים יוכלו כעת להתקבל ללימודים אקדמיים במסלולים אלו.  קבלתם

 

 לפי תחומי הדעתלתואר ראשון פילוח סטודנטים  –רב שנתית  ראיה 

 

 תשע"ח תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשס"ז 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 אחוזים –סה"כ 

 18.3 18.1 17.4 17.0 16.6 הנדסה 

 8.2 7.3 6.7 6.5 4.7 מדעי המחשבסטטיסטיקה,  מתמטיקה

 5.9 5.8 6.2 6.9 9.5 מדעי הרוח 

 17.0 17.0 16.1 15.5 14.4 חינוך והכשרה להוראה

 3.1 3.1 3.1 2.9 2.8 מקצועות האמנות והעיצוב

 17.9 18.6 19.2 19.6 21.9 מדעי החברה

 9.7 9.8 9.9 10.9 8.8 עסקים ומדעי הניהול

 6.9 7.2 8.5 8.3 9.4 משפטים

 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 רפואה

 6.5 6.5 6.5 6.0 4.7 מקצועות עזר רפואיים

 1.4 1.4 1.4 1.3 1.8 המדעים הפיסיקליים

 2.5 2.6 2.6 2.6 3.2 המדעים הביולוגיים

 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 חקלאות

 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 אדריכלות

 ות:הער
 אינם כוללים את הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.הנתונים  .א
לימודי הנדסה כוללים את התחומי הבאים: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים ותוכנה, הנדסת מערכות מידע, הנדסה אזרחית,  .ב

 הנדסת מכונות, הנדסה כימית וחומרים, הנדסת תעשיה וניהול והנדסות אחרות.
 

  מיליון שקלים 100מדעי הרוח בהיקף של תכנית רב שנתית מקיפה לחיזוק 

 

לדון בתכנית רב שנתית מקיפה לסיים בתוך כך נמשכת מגמת הירידה בלימודי מדעי הרוח. בחודשים הקרובים מל"ג צפויה 

, בין היתר, לטובת חיזוק מיועדיםמיליון שקלים. התקציבים  100-לקידום מדעי הרוח באוניברסיטאות, בתקציב של כ

 תכניות לימוד חדשות ומינוף התארים הדו חוגיים, המשלבים את לימודי מדעי הרוח עם דיסציפלינות אחרות. המחקר, פיתוח

התכנית שתוגש בקרוב לאישור מל"ג כוללת, בין היתר, מתן תמריצים כספיים לאוניברסיטאות שיעודדו סטודנטים להירשם 

 טק, מדעי החיים ומדעי החברה. -לתארים דו חוגיים המשלבים את מדעי הרוח עם תחומי לימוד אחרים, בהם מסלולי ההיי
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סטודנטים הגיעו מיישובים הממוקמים באשכולות  00045,מעל  –הנגשת ההשכלה הגבוהה בפריפריה  .3

 (1-4כלכליים נמוכים )אשכולות -חברתיים

 

בהרחבת הנגישות להשכלה משמעותיים הישגים הגידול החד במספר הסטודנטים בעשורים האחרונים בא לידי ביטוי גם ב

עיבוד מיוחד שבוצע עבורנו ע"י הלשכה המתגוררת בפריפריה ובקרב קבוצות אוכלוסייה חלשות.  הגבוהה בקרב האוכלוסיי

 ורים של הסטודנט בעת שלמד בכיתה י"ב.כלכלי של ישוב המג–אשכול החברתיית לסטטיסטיקה בודק את ההמרכז

הגיעו מיישובים  מסך הסטודנטים לתואר ראשון 28.2% שיעור של, סטודנטים 45,000מהנתונים עולה כי בתשע"ח, מעל 

גבוה משמעותית מחלקה של האוכלוסייה והוא  (,1-4כלכליים נמוכים )אשכולות -יםהממוקמים באשכולות חברתי

. במכללות המתוקצבות ע"י ות"ת היה חלקם של הסטודנטים לתואר ראשון אף 19.6%המתגוררת ביישובים אלו, שעמד על 

 .33.4%ועמד על גבוה יותר 
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ח"תשע-ס"תש, סטודנטים לתואר ראשון לפי תחומי לימוד נבחרים

מדעי הרוח ומקצועות האומנות והעיצוב מדעי החברה

עסקים ומדעי הניהול משפטים

מתמטיקה סטטיסטיקה ומדעי המחשב לימודי הנדסה
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  של ישוב המגורים של הסטודנט  כלכלי–ואשכול חברתיסטודנטים לתואר ראשון לפי סוג מוסד

 בכיתה י"ב, תשע"ח

 

  

 -סה"כ 

מס' 

 5מוחלטים

 -סה"כ 

 6אחוזים

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 2.7% 40.7% 25.5% 20.7% 7.5% 100.0% 164,870 סה"כ סטודנטים לתואר ראשון

 3.4% 45.0% 22.0% 19.8% 7.0% 100.0% 74,145 קמפוסים ראשיים -אוניברסיטאות 

 1.9% 31.3% 30.8% 23.7% 9.7% 100.0% 56,530 מכללות מתוקצבות ע"י ות"ת

חוץ תקציביותמכללות   34,195 100.0% %7.2  %19.6  %22.7  %43.6  %2.5  

 

 

  במוסדות אקדמיים במחוזות דרום וצפוןפיתוח המכללות הביא לגידול משמעותי במספר הלומדים 

 

במחוז הצפון  9.8%מהסטודנטים לתואר ראשון למדו במוסדות הלימוד הקיימים במחוזות הצפון והדרום ) 24%-בתשע"ח כ

שלמדו במחוז הדרום בלבד בשנת תש"ן. מספר הלומדים במחוז הצפון גדל כמעט פי  9%במחוז הדרום(, לעומת  14.5%-ו

תחילת העשור הקודם, בעיקר כפועל יוצא מהרחבת התוכניות הקיימות במכללות האקדמיות בצפון שלושה בהשוואה ל

ופתיחת תכניות לימודים חדשות. שינוי משמעותי זה במפת ההשכלה הגבוהה של ישראל, שהתרחש בשני העשורים 

 ת הפריפריה. האחרונים, לא היה מתאפשר אלמלא הפניית המשאבים התקציביים שנדרשו לכך אל שני מחוזו

 

 סטודנטים לתואר ראשון לפי מחוז המוסד – רב שנתית ראיה 

 

 תשע"ח תשע"ז תש"ע תש"ס תש"ן 

 189,845 191,915 178,415 126,900 55,250 מס' מוחלטים –סה"כ 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 אחוזים -סה"כ 

 13.7 13.7 13.4 15.5 22.7 ירושלים

 9.8 9.7 9.2 5.3 .. צפון

 12.4 13.4 13.9 17.9 21.7 חיפה

 17.8 17.6 17.4 15.9 4.1 מרכז

 31.8 31.2 30.8 31.5 42.8 אביב-תל

 14.5 14.3 15.3 13.9 8.7 דרום

 

 

                                                            
  אקדמיות לחינוך.הבמכללות באוניברסיטה הפתוחה והלוח אינו כולל את הלומדים  5
 כולל גם לא ידוע. 6
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 :תהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ייחודיו .4
 
שנים  3מספר הסטודנטים הוכפל והיעד הושג  -מהפכת הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית  .א

 לפני התכנון המקורי
 

 תשע"ח(  48,627-)תשס"ח( ל 22,543-תוך עשור מספר הסטודנטים הערבים הוכפל מ( 

 במספר הסטודנטים 82%גידול של  – תואר ראשון 

 במספר הסטודנטים 228%גידול של  – תואר שני 

 במספר הסטודנטים 114%גידול של  – תואר שלישי 

 

 שילוב סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה – רב שנתית ראיה 

 

 
 האחוז מתייחס לחלקם של הסטודנטים הערבים מתוך כלל הלומדים באותה רמת תואר.הערה: 

 

תשפ"ב, נקבעו -תשע"זבתכנית הרב שנתית החדשה,  – הישג מרשים למערכת ההשכלה הגבוהה בכלל ולחברה הערבית בפרט

 היעד נגזר בהלימה לחלקם באוכלוסייה. . 2022הערבית בהשכלה הגבוהה לשנת יעדים להגדלת ייצוג החברה 

 היעד הושג 17%היעד  – תואר ראשון() 

 (מעל ליעד שנקבע – 14% –)בפועל  12% היעד – תואר שני 

 (6.7% –)קרוב לשיעור בפועל  7% היעד – תואר שלישי 
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סטודנטים ערבים לכלל התארים. בזכות המעטפת הרחבה  22,543( למדו בישראל 2007מהנתונים עולה כי בשנת תשס"ח )

סטודנטים ערבים. הגידולים החדים הביאו  48,627שניתנה לסטודנטים, הוכפל מספרם תוך עשור, כך שבתשע"ח למדו בישראל 

ם שנים מוקד 3 -לכך שהמל"ג עמדה במרבית היעדים שהציבה להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית כבר בשנה הנוכחית 

 יותר מהתכנון המקורי.

 

 10% -בלבד, והם היוו בסך הכל כ 21,534על פי הנתונים בשנת תשס"ח, מספר של הסטודנטים הערבים לתואר ראשון היה 

סטודנטים ערבים לתואר ראשון, אשר  39,160מהסטודנטים לתואר ראשון בישראל. כעבור עשר שנים, בתשע"ח, למדו בישראל 

  היעד הושג. –נטים לתואר ראשון מסך כלל הסטוד 17%היוו 

סטודנטים  2,654במספר הסטודנטים הערבים. בתשס"ח למדו בישראל רק  228%בתואר השני חל בעשור האחרון גידול של 

 14%סטודנטים, אשר מהווים  8,708 -בלבד מסך הסטודנטים לתואר שני בישראל. בתשע"ח גדל מספרם ל 6%ערבים, שהיוו 

  היעד הושג. –שני בישראל  מסך הסטודנטים לתואר

סטודנטים  759גם בקרב הלומדים לתואר שלישי, כך שבשנת תשע"ח למדו בישראל  115%-בשנים אלו חל גידול משמעותי של כ

 . קרוב להשגת היעד -  סטודנטים בלבד, בשנת תשס"ח 349ערבים לדוקטורט לעומת 

 

 לפי תאריםסטודנטים הערבים פילוח ה –רב שנתית  ראיה 

 

 
 סה"כ תואר שלישי תואר שני  תואר ראשון 

  22,531         349             2,421          19,761        תשס"ז

  24,543         355             2,654          21,534        תשס"ח

  24,377         380             2,855          21,142        תשס"ט

  25,951         413             3,270          22,268        תש"ע

  29,046         457             4,243          24,346        תשע"א

  31,157         467             4,847          25,843        תשע"ב

  34,225         511             5,233          28,481        תשע"ג

  37,217         556             5,692          30,969        תשע"ד

  40,351         615             6,165          33,571        תשע"ה

  43,516         624             6,929          35,963        תשע"ו

  46,332         694             8,197          37,441        תשע"ז

  48,627         759             8,708          39,160        תשע"ח

 

 

  מקיפה שמפעילה ות"ת החל בשלב  תכנית הוליסטיתהגידול בשילוב הסטודנטים מהחברה הערבית הוא תוצאה של

  התיכון ועד הלימודים לתארים מתקדמים.

 

ישובים ומעניקה חשיפה, מידע, ייעוץ והכוון לאקדמיה וכן אשכולות של  45 -כב "תכנית רואד" פועלתשלב לימודי התיכון ב

(, סיורים לאקדמיה, יריד השכלה גבוהה בשיתוף עם המוסדות בתוך יים )כגון: פסיכומטריתמיכות בקורסים רלוונט

מופעלות תכניות תמיכה ייעודיות עבור  וןוהתואר הראש הקדם אקדמיותלימודי המכינות זאת ועוד, במסגרת  הישובים. 

 ת. חברתיוכלכליות ו אקדמיות,החברה הערבית הכוללות תגבורים בשפה )עברית ואנגלית( וכן תמיכות 
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 .סטודנטים בכל מחזור 800-ל 'אירתקא'מוענקת מלגת הוקמו מרכזי קריירה ייעודיים עבור החברה הערבית במוסדות וכמו כן, 

  המלגה מלווה את הסטודנטים לכל אורך התואר.. תחומי לימוד מועדפיםוסוציו אקונומי  מצבעל בסיס הסטודנטים נבחרים 

ות"ת תומכת גם בעידוד מצוינות ומעניקה מלגות הצטיינות לתארים מתקדמים בקרב החברה הערבית, לרבות בתואר השני, 

  מצטיין מקרב החברה הערבית.בתואר השלישי ובפוסט דוקטורט וכן תומכת בקליטת אנשי סגל אקדמי 

 

 מלגות מעוף וקליטת חברי סגל אקדמי מצטיין מהחברה הערבית 

 

מיליון ש"ח לחברי סגל אקדמי מצטיינים מהחברה  48 -מלגות מעוף בסך כ 51-מאז שנת תש"ע ועד תשע"ט העניקה ות"ת כ

ת, אזרחי מדינת ישראל. מטרתן לאפשר מלגות "מעוף" מיועדות למדענים צעירים מצטיינים, בני החברה הערביהערבית. 

ת בישראל, אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות. "י ות"לזוכים להיקלט במערכת המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע

 .המוסדות מתחייבים לקלוט המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה

 

 

  בהשכלה הגבוההמהנגב תכנית "שער לאקדמיה" לשילוב סטודנטים בדואים 

 

בות הצלחתה הורחבה בשנת "שער לאקדמיה" פעלה במשך שלוש שנים כפיילוט במכללה האקדמית ספיר, ובעק התכנית

: אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה הפתוחה, מכללת הפועלים בנגב לארבעה מוסדות אקדמיים נוספיםתשע"ט  הלימודים

והיתר ממשרדי מרבית הכסף מתקציב ות"ת, לשלושה מחזורים, ₪  ןמיליו 200ולצורך כך הוקצו מעל  אחווה ומכללת אשקלון

 . האוצר, חקלאות וחינוך

שנת הכנה לאקדמיה" נותנת מענה הוליסטי לצרכים הייחודים של הסטודנטים מהחברה הבדואית בנגב, זאת ע"י  שער"

לשילוב איכותי בלימודי התואר הראשון במגוון תחומי  נרחב סיוע תןומנפרדת המקנה התנסות בפועל עם לימודים אקדמיים 

שפתית, אקדמית, הכולל תמיכה  לסיומו עד התואר שנות כל במהלךבמתווה יורד  ניתנת מועדפים. מעטפת הסיוע לימוד

הבדואים את ההשתלבות במרחב האקדמי ולהובילם אישית, חברתית, תרבותית וכלכלית נרחבת בכדי להקל על הסטודנטים 

במספר הסטודנטים הבדואים בשנה א' של התואר  75%יעד המהווה גידול בשיעור של  נקבעכמו כן, . בהצלחה התואר לסיום

 בשנה א' בתשע"ו(. 854בתשפ"ב )לעומת  1,500הראשון, כך שמספרם יעמוד על לפחות 

 

 שליםהנגשת ההשכלה הגבוהה לערבי מזרח ירו 

 

מספר הסטודנטים החדשים תושבי מזרח בהמשך להחלטות הממשלה בנושא קבעה ות"ת יעד לחומש הקרוב של הכפלת 

סטודנטים בתשפ"ג. בנוסף צפוי  600 -סטודנטים בתשע"ז ל 300-ירושלים המתחילים ללמוד בשנה א' של התואר הראשון מ

תלמידים בתשפ"ג. כמו כן, כיום מרבית  700 -תלמידים בתשע"ז ל 400 -במספר תלמידי המכינות מ 75% -גידול של כ

ושלים לומדים את מקצועות החינוך וההוראה והמטרה לפתוח בפניהם מסלולי לימוד נוספים, בהם הסטודנטים ממזרח יר

מלש"ח מתקציב  170 -מלש"ח, מתוכם כ 260-. התקציב הרב שנתי שאושר ליישום התכנית מוערך בכSTEM -מקצועות ה

 מלש"ח ממשרד האוצר.  90-ות"ת ו

 

 

 



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       

ד  |  14 ו מ ע  

 

Planning & Budgeting Committee | ועדה לתכנון ותקצוב וה  
 

 

 רוןמספר הסטודנטים הדרוזים הוכפל בעשור האח 

 

-סטודנטים, לעומת כ 4,865-והגיע בשנת תשע"ח ל מספר הסטודנטים הדרוזים יותר משהוכפל בעשור האחרוןיש לציין כי 

מהסטודנטים  42%-למדו לימודי תעודה. כ 30-לתואר שלישי ו 66לתואר שני,  963למדו לתואר ראשון,  3,806בתשס"ח.  2,300

במכללות האקדמיות לחינוך. חלקן של הנשים בקרב  14%-במכללות האקדמיות ו 43%הדרוזים למדו באוניברסיטאות, 

 באוכלוסייה הכללית.  60%-דנטים הדרוזים הגיע בתשע"ח לכשני שליש בהשוואה להסטו

 

 עידוד וטיפוח המצוינות האקדמית של סטודנטים יוצאי אתיופיה .ב

 

להגדלת מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתואר הראשון, כך ששיעורם מקרב הסטודנטים הרב שנתית הציבה יעד  התכנית

במספר  40%-, בדומה לשיעורם באוכלוסייה. משמעות היעד הינה גידול של כ1.7%-יעמוד עד לסיום התכנית הרב שנתית על כ

 בתוך כחמש שנים.  3,500-בראשית החומש לכ 2,500-הסטודנטים בתואר הראשון, מכ

 הכנה, אקדמיים תגבורים עבורלתואר ראשון יוצאי אתיופיה  וסטודנטיםמעטפת לתלמידי מכינה  תינתן התכנית מסגרתב

 לצעירי. כמו כן, יתוגברו רכזי תכנית "הישגים" להנגשת ההשכלה הגבוהה וכדומה נסיעות או מעונות מימון, קבלה למבחני

מבחינת היקף אוכלוסיית יוצאי אתיופיה. תפקידם של הרכזים יהיה לאתר את הצעירים  המוביליםישובים בעשרה פריפריה ה

 אותם לאקדמיה ולסייע בבחירת תחום לימודים. להכוויןהמתאימים, 

במקביל לכל אלה וכאלמנט מרכזי ועדת ההיגוי מובילה תפיסת מצוינות ומנהיגות, הכוללת תמיכה ועידוד סטודנטים 

צף התארים, מהתואר הראשון, דרך התואר השני המחקרי, הדוקטורט ועד לתכניות קליטת אנשי סגל מצטיינים, לכל אורך ר

אקדמי יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה הגבוהה. התכנית תאפשר להאיר את קהילת יוצאי אתיופיה מזווית של מצוינות 

 ולממש את הפוטנציאל האקדמי חברתי הטמון בסטודנטים.

 

 הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית -רב שנתית  ראיה .ג

 

ולשלבה  לאוכלוסייה החרדית הגבוההמל"ג וות"ת מקדישות מאמצים ומשאבים רבים על מנת להנגיש את ההשכלה 

הכרה במאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה . 1עקרונות מנחים:  שנימאמצים אלו נשענים על . בתעסוקה ובחברה בישראל

 ילובם באקדמיה של חרדים החפצים בכך, תוך כיבוד אורח חייהם ומתן מענה הולם לצרכיהם ולשאיפותיהם.ש. 2החרדית 

-. במסגרת התכנית הוקמו כ2011-תכנית המח"רים להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית הוקמה ב

 ון רחב של תחומי לימוד. מסגרות אקדמיות ייעודיות לאוכלוסייה החרדית בפריסה ארצית ובמגו 15

תשפ"ב בנושא הרחבת הנגישות של -לשנים תשע"ז שנתית-רב גיבוש מדיניותלפעלה ות"ת/מל"ג  2017-2015ין השנים ב

. המדיניות החדשה ממשיכה את פיתוח המח"רים 2017מאי חודש , שאושרה במל"ג בההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

החל לפני כשנה בכיתות נפרדות או בתוך הכיתות הרגילות.  –הקיימים לצד פתיחת אפשרויות שילוב בקמפוסים הרגילים 

 דגש בתכנית לתחומים הנדרשים למשק בכלל ניתןפיילוט ראשון לבחינת מסלולים אלו במספר מוסדות אקדמיים. כמו כן, 

)מתמטיקה, אנגלית  טק והכשרת המורים למגזר החרדי, בפרט במקצועות ליבה-תחומי ההיי, לרבות ולמגזר החרדי בפרט

  .ומדעים(

לתואר  10,000 -כ סטודנטים: 13,000-עמד על יותר מ חהסטודנטים החרדים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בתשע"סך כל 

סטודנטים חרדים שלמדו בתשע"א לכל התארים. היעד  6,000נות, לעומת סה"כ במכי 2,000-לתואר שני וכ 1,200 -כ ראשון,

 מיליארד ש"ח. 1.2-עומד על כשנים(  6שנתית )-הרבסטודנטים. סך התקציב שיועד לתכנית  19,000הוא  2022-ל
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 מעבר ללמידה אקטיבית ודיגיטלית –חזון הקמפוס החדש  .5

 

 המהפכההוראה. לסטודנטים ב ומועבר מחקראמצעות ב הידע נוצר שבו המרכז הם גבוהה להשכלה המוסדות של קמפוסיםה

התייחסות של המערכת האקדמית והיערכות למחקר  ת, מחייבולהעברתו גישה קלה למקורות ידע תהאינטרנטית שמאפשר

 חווית הקרוב בעתיד ליצור במטרה הזאת בהיערכות היבטים מספר כולל" החדש"הקמפוס  חזוןוהוראה בעידן החדש. 

 מודל ושינוי היהתעשי עם לממשק האקדמיה פתיחתתוך  ,אקטיבית, דיגיטלית למידה באמצעות ועדכנית חדשה לימודים

 .הספריות

 

 כלים להנגשה ושיפור איכות ההוראה  – למידה דיגיטלית .א

 

 להיערך כדי. פרונטלית כתה בהכרח שאינם םדיגיטליי באמצעיםדעת רבים  לתחומי להגיע מאפשר האינטרנטי העידן

וחווית  ההוראה איכות לשיפור יעיל אמצעי םהמהווי םדיגיטליי קורסים בעולם לפתח החלו, זו ממציאות הנובעים לשינויים

 .ההשכלה הגבוהה להנגשת גם כמוהלמידה 

לבין , MIT-ו  Harvardמיסודן של האוניברסיטאות  ,בינלאומיה  edXלחבור למהפכה עולמית זאת, נוצר קשר בין מיזם כדי

ים יישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי. החיבור מאפשר למוסדות האקדממטה המיזם הלאומי מדינת ישראל באמצעות 

 edX. בנוסף לכך, סייעה IsraelXתר שמופיעים תחת הכוקורסים  edXבישראל להעלות על הפלטפורמה הבינלאומית של 

 ם בישראל.יקורסים של המוסדות האקדמי ניתן להנגישה שגם עלי -  - Campusלהקמת פלטפורמה ישראלית 

ם יקורסים דיגיטליסדרה של קולות קוראים המעניקים תמיכה כספית להפקת באמצעות  למהלכים אלו"ת/מל"ג שותפות ות

 העולמית.  edXפי הנורמות הקפדניות והמתקדמות של על 

קורסים  60קולות קוראים למימון  2-קורסים לפלטפורמה הבינלאומית, ו 19קולות קוראים למימון  2 יצאו כה עד

  .הקרובות בשנים פרונטלית ללמידה דיגיטלית למידה בין האיזון להסדרת"ג המל פועלת, במקביל לפלטפורמה הלאומית.

 

 הקמת מרכזי יזמות וחדשנות בקמפוסים – אקטיבית למידה .ב

 

יוכלו  בוהאקדמי למרחב  המוסד הפיכת תוך, תאקטיבי לימודים תקופת סטודנטיםל לאפשר נועד"הקמפוס החדש"  חזון

 שונות מדיסציפלינות סטודנטים בהם וחדשנותפורצי הדרך. לצורך כך, יוקמו בקמפוסים מרכזי יזמות  יזמיים רעיונותלממש 

 משמעותיים פרויקטים םודילק ,מקצועיים מנטורים של ובסיוע ,והחוקרים המרצים עם יחד יפעלוו יקבלו הכשרה ביזמות

ומותאם  יזמיסיסטם -אקו ליצירת הקמפוס את ינצלו היזמות מרכזי. ועוד הבריאות, הכלכלה, החברה על השפעה בעלי

 . לתעשייה האקדמיה בין ומחבר מחסומים מסיר, יצירתיות המעודדלעולמות החדשנות, 

שמות המוסדות הזוכים יוכרזו בכנס  –במסגרת כך ות"ת הפיצה קול קורא למוסדות האקדמיים להקמת מרכזי היזמות 

 .  2018ההשכלה הגבוהה שיתקיים בחודש נובמבר 

 

 וחברה ידע למרכזי הספריות הסבת .ג

 

. החדש לקמפוס להתאמתהעם אתגרים  להתמודד נדרשת, כולה האקדמיה כמו, האקדמיות הספריות של הייחודית הסביבה

כמו גם המעבר מלמידה פרטנית  ,הדיגיטלית המדיה על נמצא שברובו ידעוכתבי עת ל קטלוגים, מספרים המעבר

 שינוי מחייב ,כל שעות היממהלאורך  מוגבלות לאקוסיסטם של למידה שיתופית בצותא בשעותאינדיבידואלית בחלל שקט 

 .האקדמיות הספריות של
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יכולתן חממה של יצירתיות, וזאת מתוך הנגשת מידע איכותי )אנלוגי ודיגיטלי(,  מהוות החדש בקמפוסהספריות האקדמיות 

מפגשים בין אנשים )ספרנים/מידענים, תלמידים ומרצים וחוקרים ממגוון דיסציפלינות( והנחלת אוריינות ללהיות מרכז פיזי 

עדכנית ורלבנטית בשירותיה ובתכניה,  לפעול כמרכז מידע ממוחשב  להיות האקדמיתספרייה ה עלדיגיטלית מתקדמת. 

 ההחווימלימודית שונה  חוויה רתיווצ בכךולהוות מרכז לפעילות חברתית ותרבותית.  ,לקבוצות וכמרכז למידה

סביבת  עבודה נעימה המזמינה    על בוססתשמ החווינהוגה בספריה ה"קלאסית" האקדמית,  השהייתהאינדיבידואלית 

 .להיכנס לספרייה ולשהות בה

 

 תקציבים, פרסומים אקדמיים וזכייה בקרנות מחקר –התעצמות המחקר  .6

 

 1.5-השקעה של כ - גידול משמעותי בתקציבי קרנות המחקר ובשדרוג ופיתוח תשתיות המחקר 

 מיליארד שקלים בתשע"ט

 

 המחקר קרנות  

 

ת הרב שנתית ע"י ות"ת הן עמוד השדרה של המחקר הבסיסי התחרותי במדינת ישראל. בתכניקרנות המחקר המתוקצבות 

אפשר למוסדות בכלל, ולחוקרים בפרט, , וזאת במטרה לעליה משמעותית בתקצוב ות"ת חלהתשפ"ב, -לשנים תשע"ז

 .תוך שימור וקידום מעמדה המדעי של ישראל בעולם משמעותיים אקדמיים להישגיםולהגיע  המחקר בהעמקת להתמקד

האוניברסיטאות  100( האוניברסיטה העברית והטכניון מדורגות ברשימת 2018על פי דירוג שנחאי )בהקשר זה יודגש כי 

 הטובות בעולם. 

 

 

 מיליוני השתתפות ות"ת בקרנות המחקר -רב שנתית  ראיה ,₪ 

 

 תשע"ט תשע"ח תשע"ז תשע"ו

772 897 988 1,233 

 

  בתקציב הקרן הלאומית למדע  40%גידול הדרגתי של 

 

התקציב הגרעיני  . למדע הלאומית הקרןבתקציב  40%הרב שנתית לחיזוק תשתיות המחקר כוללת גידול הדרגתי של  התכנית

 התקציביות התוספות. לשנה₪ מיליון  570-כעל סכום של  ,התכנית הרב שנתית של הקרן יעמוד בשנת תשפ"ב, בסיום

ולהרחבת התמרוצים שהם כוללים, כגון: עידוד , הגדלת מענקי המחקר המענקים מספר להגדלת, היתר בין, מיועדות

 למחקרים עם שותפים בינלאומיים. 
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  בתקציב התכנית גידולBSF-NSF 

 

במטרה לעודד שיתופי פעולה מחקריים בין חוקרים ישראלים לחוקרים  2013לפעול בשנת  החלה BSF-NSFתכנית 

אמריקאים. מדובר בתכנית יוקרתית המחלקת מענקים לשורה של תחומי מחקר, בהם: מדעים מדויקים, הנדסה ומדעי 

 יה ועוד. (, מדעי הטבע והחיים, מדעי כדור הארץ והסביבה, כלכלה ופסיכולוגSTEM-המחשב )מקצועות ה

כך שבסוף התכנית הרב שנתית )תשפ"ב( יעמוד  BSF-NSFבתקציב התכנית  60% -בשנים הקרובות צפוי גידול הדרגתי של כ

מספר מענקי המחקר הממומנים  אתגדיל בצורה משמעותית הגידול בתקציב התכנית יאפשר לה₪.  מיליון 38על סכום של 

 .הישראלי והמדע האמריקאי המדע ביןשיתוף הפעולה  את ולחזק המחקרתחומים הע"י הקרן, להרחיב את מגוון 

 

  2020גידול בתקציבHorizon  

 

 77. היקף התכנית צפוי לעמוד על 2020של האיחוד האירופי שתמשך עד שנת  Horizon 2020נפתחה תכנית  2014בשנת 

. חלקה של ישראל בתכניות המו"פ האירופאי נקבע בהתאם ליחס התמ"ג 2014שנים החל משנת  7לתקופה של € מיליארד 

 -; משרד המדע 35% -; משרד הכלכלה 50% -לסך התמ"ג האירופאי )כולל ישראל( וממומן  באופן הבא: ות"ת הישראלי 

 .5% -; משרדים רלוונטיים אחרים 10%

התכנית האירופית. היקף  תמ"ג האירופאי. בנוסף לכך הורחבבשנים האחרונות חל גידול בתמ"ג הישראלי ביחס לסך ה

בעקבות זאת המדינה נדרשת לגידול משמעותי בדמי השתתפותה בתכנית, אשר מתורגם לגידול בהשתתפות הגופים 

בתשע"ט ₪ מיליון  520-בתשע"ו )ביצוע( לכ₪ מיליון  330-אם לכך גדל חלקה של ות"ת במימון התכנית מכהמממנים. בהת

 )תקציב(. 

 

 מיליון שקלים 870-כסך ההשקעה  -  תכנית רב שנתית להקמה ושדרוג תשתיות המחקר 

 

-חשיבותן של תשתיות המחקר ביכולת לבצע מחקר איכותי המצוי בחזית המדע העולמי לא מוטלת בספק. בתכנית הרב

 תייעודיתשפ"ב סומן הנושא כאחד היעדים המרכזיים, דבר שמצא ביטויו, בין היתר, בתוספת -שנתית הנוכחית לשנים תשע"ז

כמפורט ₪ מיליון  870-מחקר בתכנית הרב שנתית היא כ של משאבים לנושא זה. סה"כ ההשקעה בהקמה ושדרוג תשתיות

 להלן:

 

, בהיקף להקמה ושדרוג תשתיות המחקר באוניברסיטאות המחקרהתכנית הרב שנתית כוללת תקציבים ייעודיים  .1

 שקלים ובכלל זה:  מיליון 460 -של כ

o שטרם חלפו שלוש שנים מאז קליטתם באוניברסיטאות.  לחוקרים חדשים מענקי ציוד 

o  מענקי ציוד לחוקרים מבוססים(mid-career researchers)  שנים במערכת. התכנית תסייע  20 – 10בעלי וותק של

 לחוקרים מצטיינים בוותק זה, לחדש את מעבדתם ולהביא למיצוי את הפוטנציאל המדעי.

o באופן מוסדי.ציוד יקר המשרת את צורכי המחקר של ציבור רחב של משתמשים ומנוהל  -  ציוד מוסדי מענקי 

o  להפעלת תשתיות מחקר מוסדיות אדם מקצועי-בגיוס ובהעסקת כחמענקי השתתפות 

o  לות מימון השימוש בתשתיות אלה, שעסיוע לחוקרים בלשם  תשתיות  לחוקריםמענקי מחקר להנגשת מרכזי

 במענקי המחקר הנהוגים בישראל. אפשרויות המימון הקיימות השימוש בהן עולה על 
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חלקן של  ן שקלים:מיליו 410-בסך של כ שדרוג תשתיות הוראה ומחקר במוסדות להשכלה גבוההתכנית של  .2

  ₪. מיליון  180-והחלק של המכללות נאמד בכ₪ מיליון  230-האוניברסיטאות נאמד בתקציב זה בכ

 

  מיצובה של ישראל בחזית הידע העולמיתכניות הדגל במחקר: חיזוק 

 

הנוכחית נכללות תשתיות מחקר מערכתיות מיוחדות אשר נמצאות בראש סדר היום במחקר העולמי בתכנית הרב שנתית 

והן בעלות חשיבות רבה ברמה הלאומית. אלו תכניות דגל הכוללות את הרפואה המותאמת אישית, מדע וטכנולוגיה 

 ₪ .מיליון  500-מד על  כהמיועד לתכניות אלו עושנתי -הרבהנתונים ומדעי הרוח. תקציב ות"ת  יקוונטיים, מדע

 

 רפואה מותאמת אישית 

 

ניתוחי נרחבים המתבססים על  תכנית המחקר לרפואה ממוקדת אישית )רמ"א( תאפשר לחוקרים ישראלים לקדם מחקרים

עומק של נתונים רפואיים וגנטיים של אלפי מתנדבים. המחקר בתחום יקדם הבנה מעמיקה של ביולוגיה של האדם, ושל 

מצב יבהאצת קצב התגליות ופוטנציאל היישום של גישות טיפוליות חדשות, והמנגנונים המעורבים במחלות אנושיות, יסייע 

 חום הרפואה הממוקדת אישית. את ישראל כפורצת דרך בחזית המדע העולמי בת

 

 

 יםיקוונט המדע וטכנולוגי 

 

 המחקר תשתיות בפיתוח ובפרט ,תחום המדע והטכנולוגיה הקוונטייםבפיתוח  הלאומית ועקבית ברמה משמעותית השקעה

צפויה להביא לקפיצת מדרגה משמעותית ביכולות  בו,העוסקים  -חברי סגל ותלמידי מחקר  -והגדלת קהילת החוקרים 

 המחקר הישראליות ובמעמדה העולמי של ישראל בחזית הידע העולמי בתחום.

ם נשען על הבנת האינטראקציה בין דרגות חופש בודדות של המערכת )למשל, פוטונים ייפיתוח מדע וטכנולוגיה קוונט

ה בהן. יכולות אלו יאפשרו, ובחלקן כבר מאפשרות היום, בניית מחשוב ואטומים בודדים( ופיתוח הטכנולוגיה הנדרשת לשליט

שבאמצעים הקיימים  ,חזק לאין שעור מהקיים היום, תקשורת מוצפנת חסינה מהאזנה, סימולציה של מערכות מורכבות

 עוד. חישה ברגישות גבוהה מהשיטות המקובלות, פיתוח חומרים בעלי תכונות ייחודיות, ו ,לחשבןהיום לא ניתן 

 

 CEDATA SCIEN  

 

 דיסציפלינות רחב של למנעד המשויכים נתונים של וויזואליזציה ניתוח, עיבוד, ניהול, לאיסוף מדעי הנתונים מתייחס תחום

 הן, בהתאם כספיות והשקעות ומואצת מוגברת צמיחה האחרונות בשנים חווה התחום  מסחריות. ואפליקציות אקדמיות

 בכמות המשמעותי גידולב נעוצות התחום להתפתחות הסיבות . פרטיים מחקר ומכוני אוניברסיטאות מצד התעשייה והן מצד

 אלגוריתמים, שיטות של מתמשך פיתוחב ,(big data)עד כדי השימוש במונח  בעולם יםהמיוצר נתונים של ובזמינות

  נתונים. ועיבוד אחסון, לתקשורת ייעודית בחומרה התפתחויותוב ,לניתוח הנתונים זמינות וטכנולוגיות

 דרך ופריצת פוטנציאל חדשנות בחובם טומנים והם , האקדמי המרחב של התוכן תחומי כל לכמעט נגיעה יש הנתונים למדעי

 מבחינת אקדמית לקפיצת מדרגה יביא התחום קידום כי ספק אין. והרוח החברה במדעי גם אלא המדויקים במדעים רק לא

 .והביטחוניים הכלכליים ישראל בהיבטים מדינת של הלאומי לחוסן ויתרום דיסציפלינות של רב בשלל והמחקר ההוראה
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 נות מחקר ובפרסומים אקדמייםרגידול משמעותי בזכיות בק –רב שנתית  ראיה .7

 

  גידול בזכיות בקרנות מחקר 

 

-)כ שלהןה במענקי מחקר תחרותיים, שהרוב המוחלט יזכיה סךב 125%-בעשור האחרון ניתן לראות עליה חדה בשיעור של כ

עליה קלה בלבד בזכיות במענקי מחקר  לעומתבגין זכיות במענקי הקרן הלאומית למדע וקרן המו"פ האירופי. זאת  ן(, ה80%

סך הזכיות הגבוה ביותר הוא בתחומי הרפואה ומדעי החיים, והוא נשמר לאורך זמן, אולם הגידול  אחרים. ממקורות

 .2004מאז שנת  3.5המשמעותי ביותר באחוזים חל בתחומי ההנדסה ומתמטיקה ומדעי המחשב, אשר סך הזכיות בהם גדל פי 

 

 

 הערה: בתשע"ז בוצע שינוי באופן הדיווח על הזכיות בקרנות מחקר, אשר בעקבותיו חלה ירידה שהינה טכנית ברובה בסך הזכיות.

 .דיווחי המוסדות על זכיות במענקי מחקר תחרותיים ואחרים מקור: עיבוד האגף לתכנון ומדיניות על

 

  בפרסומים האקדמיםגידול 

 

בעשור האחרון, כאשר לאחר מספר שנים  18%-מספר הפרסומים האקדמיים של חוקרים באוניברסיטאות המחקר עלה בכ

הפרסומים "המשוקללים", של קיטון במספר הפרסומים, אנו רואים היפוך מגמה וגידול מואץ בשנים האחרונות. מספר 

כלומר, המשקל היחסי של החוקר בכתיבת המאמר מתוך סך השותפים בכתיבתו, המעיד על שיתוף פעולה בין חוקרים 

בממוצע, כרבע מהפרסומים האקדמיים של  ממחלקות שונות ומוסדות שונים, עלה אף הוא, אם כי באופן מתון יותר.

 השנים האחרונות. 5-וקרים אחרים מחו"ל. מגמה זו קבועה פחות או יותר בהחוקרים הישראלים הם בשיתוף פעולה עם ח
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 מכון סאלדנתוני מקור: 
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