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 2142באוקטובר  41

 הודעה לעיתונות

 

אלף  033למעלה מ  -שר החינוך ויו"ר המל"ג גדעון סער: לראשונה 

 פתוח את שנת הלימודים האקדמית, תשע"גסטודנטים צפויים ל

 

הציג הבקר בישיבת הממשלה את היערכות מערכת  גדעון סערשר החינוך ויו"ר המל"ג 

 ההשכלה הגבוהה לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית, תשע"ג.

כי זו השנה הרביעית ברציפות ששנת הלימודים צפויה להיפתח כסדרה,  סערבדבריו ציין השר 

 כי הממשלה הנוכחית חוללה שינוי עמוק במערכת בהשקעה בשני דגלים סערכמו כן הוסיף 

 : המצוינות וההנגשה. מרכזיים

 שורה של נתונים כמפורט בעמודים הבאים: סערבסקירתו הציג השר 

 

   3102/1102 – ג"עפתיחת שנת הלימודים תשלקט נתונים לקראת 

 

ברחבי הארץ לפי  מוסדות להשכלה גבוההה 67-בצפויה להיפתח  ג"עשנת הלימודים האקדמית תש .4

 24)מהן  ללות אקדמיותמכ 37, האוניברסיטה הפתוחה ,המחקר אוניברסיטאות 7הפירוט הבא: 

מכללות  22-ו (שאינן מתוקצבות ע"י ות"תמכללות  46-ו תקצובלועדה לתכנון ווהמתוקצבות ע"י ה

 .להכשרת עובדי הוראה

 

כולל ) בכל המוסדות הנ"לללמוד השנה לקראת תואר אקדמי  צפויים סטודנטים 030,003 –כ  .2

 . (והאוניברסיטה הפתוחהמסלולים האקדמיים באחריות אוניברסיטאית ה

 :ב"עבהשוואה לנתוני תש ג"עבתשתארים לפי  להלן חלוקת הסטודנטים הצפויה 

 

 גתשע" ב"עתש 

 )תחזית(

 שינוי %

 1.3% 308,880 192,228 סה"כ 

 0.1% 070,212 071,232 תואר ראשון

 7.0% 53,032 55,882 תואר שני

 - 12,002 12,015 תואר שלישי

 - 1,052 1,052 תעודה



 

0 

 

 הבאה: על פי החלוקה 236,111 -לעמוד על כבכלל המערכת צפוי  הסטודנטים לתואר ראשוןמספר  .3

 

 שינוי % )תחזית( גתשע" בע"תש 

 1.2% 130,020 231,070 סה"כ

 סה"כ – רהמחקאוניברסיטאות 

 מהם: קמפוסים ראשיים            

 מסלולים באחריות אוניברסיטאית             

37,012 
 

00,715 
 

8,095 

37,795 

00,515 

3,882 

-0.3% 
 

0.3% 
 

-5.0% 

 2.7% 77,222 70,872 האוניברסיטה הפתוחה

 סה"כ – מכללות אקדמיות

 מהם: מכללות מתוקצבות ע"י ות"ת              

 חוץ תקציביותמכללות                         

91,005 

57,812 

73,855 

95,005 

55,812 

79,855 

7.7% 
 

7.3% 
 

5.7% 

 7.0% 00,952 01,955 מכללות להכשרת מורים

 

-)ללא האו"פ(, צפויים ללמוד כ הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות 910,393מבין 

במסלולים  1%-כבמכללות להכשרת מורים ו 42%, אקדמיותהבמכללות  01%-כ)מהם במכללות  66%

קמפוסים הראשיים של ב 04%-האקדמיים באחריות אקדמית של האוניברסיטאות( וכ

 .אוניברסיטאותה

 

שזה  ב"עבתש, נציג את התמונה הכללית בפועל ג"עלפני שנתאר את ההתפתחויות הצפויות בשנה"ל תש .1

 עתה הסתיימה.



 

7 

סטודנטים למדו לתואר  422,220  .1סטודנטים 707,763למדו במוסדות להשכלה גבוהה  בבשנת תשע"

  למדו לימודי תעודה. 4,201 –למדו לתואר שלישי ו  41,640למדו לתואר שני,  02,671ראשון, 

בין היתר  שבאו לביטוי שינויים דרמטייםת ההשכלה הגבוהה בשני העשורים האחרונים עברה מערכ

 במספרי הסטודנטים ובמבנה המערכת כפי שיתואר בהמשך. 

 . הביקוש הערבגידול מהיר ומשמעותי מאוד במספר הסטודנטיםאופיינה המערכת  01 - שנות הב

 מצד אחד, ופתיחתם של המוסדות החדשים להשכלה גבוהה כמענה לאותו ביקוש  ללימודים אקדמיים

גדל בקצב ומספרם של הסטודנטים  01 –בממוצע לשנה במשך שנות ה  2.4%לקצב גידול של  והביא

  .סטודנטים בתש"ס 466,111 –סטודנטים בתש"ן ליותר מ  76,111 –מהיר מאוד מ 

האטה ה בסימן 2111 –, עמדו שנות ה 01 –להתרחבות האדירה שאפיינה את שנות ה בניגוד 

. בלבד בממוצע לשנה 3.3%-הסטודנטים ובמהלכן גדל מספרם בבקצב הגידול במספר משמעותית ה

נבעה בין היתר מהקיצוצים התקציביים הקשים שהושתו על  2111 -ההאטה שאפיינה את שנות ה 

  ., בין היתר באמצעות הטלת מגבלות על הגידול במספרי הסטודנטיםהמוסדות להשכלה גבוהה

בשנת תשע"א סוכמה בין ות"ת למשרד האוצר התכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה 

שעתידה להמשיך עד תשע"ו. התכנית מגלמת רפורמות בתחומים שונים והיא זכתה למיקום גבוה 

בסדר העדיפויות הלאומי. לתוכנית מספר מטרות עיקריות ביניהן: קליטת סגל צעיר ומצטיין, תמרוץ 

 ה, הגדלת המשאבים למחקר תחרותי והקמת מרכזי המצוינות. איכות ההורא

כמו כן, הוחלט כי ות"ת תפעל להגדלת הנגישות של מערכת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית 

ולמיעוטים על ידי גיבוש תכניות מפורטות להתמודדות עם החסמים הייחודיים לכל אחת 

 מהאוכלוסיות בכניסתן למערכת. 

 שכבת הגיל הרלבנטית ללימודי תואר ראשוןשנים האחרונות אנו אף עדים למיצוי לשים לב כי ב יש

הנובע ממספר גורמים: ההתייצבות בשיעורי הזכאות לבגרות, ההתייצבות בשיעור הזכאים העומדים 

 21-21הממוצעת של בני בדרישות הסף של האוניברסיטאות וכן ההאטה בקצב הגידול של קבוצת הגיל 

בשנה שחלפה גדל מספר הסטודנטים  ולראייה יעים על ההאטה בקצב גידול המערכתכולם יחד משפ –

 . בלבד 2.0%-ב

 

הביקוש הער ללימודי תואר ראשון והפנייתו אל המכללות האקדמיות הביאו לשינויים מרחיקי לכת  .0

 01-ת לנו כיום. בתחילת שנות הת ההשכלה הגבוהה המוכרבמבנה המערכת ולהנחת התשתית למערכ

למדו עדיין בקמפוסים הראשיים  מהם 20% - סטודנטים לתואר ראשון וכ 00,111 –למדו בישראל כ 

גדל מספר למדו במכללות האקדמיות. במהלך שני העשורים האחרונים  6.1%של האוניברסיטאות ורק 

ייה . גידול אדיר זה הביא לעל422,220 –ל  בומספרם הגיע בתשע" 3הלומדים לתואר ראשון ביותר מפי 

חלקם של הסטודנטים שלמדו לתואר ראשון במכללות האקדמיות, ובתשס"ט חצה הדרגתית ועקבית ב

לראשונה חלקם של הסטודנטים שלמדו במכללות האקדמיות )כולל המסלולים האקדמיים באחריות 

. במקביל ממשיך לרדת חלקם של הלומדים בקמפוסים הראשיים של 01% –אוניברסיטאית( את ה 

 . 4. תהליך הדרגתי זה מתואר בלוח מס' 30.2%-הגיע ל בטאות, עד שבתשע"האוניברסי

 

 בתשע"-: סטודנטים לתואר ראשון לפי סוג מוסד, תש"ן9לוח מס' 

 -סה"כ 

 מס' מוחלטים

 -סה"כ

 אחוזים

-אוניברסיטאות

 קמפוס ראשי

מסלולים 

אקדמיים 

מכללות 

 אקדמיות

מכללות 

להכשרת 

                                                 
1

 נתונים אלה אינם כוללים את הלומדים באוניברסיטה הפתוחה ואת הלומדים בשלוחות של האוניברסיטאות הזרות הפועלות בארץ. 
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באחריות 

 אוניברסיטאית

 מורים

 8.0 0.7 - 85.0 200.0 55,250 תש"ן

 11.3 12.9 7.5 30.8 200.0 20,310 תשנ"ה

 15.0 00.7 5.3 50.3 200.0 126,800 תש"ס

 17.7 75.7 5.5 77.8 200.0 155,900 תשס"ה

 11.7 70.3 7.8 73.0 200.0 202,800 תש"ע

 11.7 73.3 7.0 70.7 200.0 223,200 תשע"א

 11.3 78.3 7.7 75.0 200.0 222,118 תשע"ב

 

. עיקר הגידול נובע "אבתשע 420,161סטודנטים לעומת  420,011ות למדו באוניברסיטאב בשנת תשע" .6

 מעלייה במספר הלומדים לתואר שני כפי שיפורט בהמשך.

 השמיניתבמספרם של הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטאות נמשכת מגמת הירידה זו השנה 

 ברציפות.

לתואר ראשון באוניברסיטאות היה במגמת עלייה מתמדת מאז קום המדינה. מספרם של הלומדים 

 - ומאז החלה ירידה עקבית במספרם עד ל 72,740בשנת תשס"ד הגיע מספרם של אלה לשיא של 

ל האוניברסיטאות, מ . עיקר הירידה התרכזה בקרב הלומדים בקמפוסים הראשיים שבבתשע" 71,641

במסלולים האקדמיים הפועלים מספרם של הלומדים . בתשע"ב 66,340 - בתשס"ד ל 71,210 -

 2,200 - ל בבתשע"ירד באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת בן גוריון בנגב למדו 

  בתשע"א. 2,011לעומת  סטודנטים

הלומדים נרשם בקרב  בלתשע" ע"אהגידול במספר הסטודנטים באוניברסיטאות בין תשכאמור, כל 

 .בשנה 2%גידול של  – "אעבתש 32,311בתשע"ב לעומת  30,171 – מספרם של אלה הגיע ל .לתואר שני

אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר  –גידול זה התרכז בשלוש אוניברסיטאות 

 אילן. 

 - ל בבתשע"מספרם הגיע , ובלתשע" "אהיה שינוי בין תשע לא שלישיבמספר הסטודנטים לתואר 

 סטודנטים.  41,640

 

להבדיל מן המגמה שאפיינה את מספר הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות בשנים האחרונות, 

ובשנים  לגדול בקצב מהיר מאוד מספר הסטודנטים לתואר ראשון במכללות האקדמיותהמשיך 

 23,371 –בתשס"ד ל סטודנטים  04,111 –בממוצע לשנה מ  2.0% –תש"ע גדל מספרם ב  –תשס"ד 

ואט קצב הגידול גם במכללות האקדמיות ומספרם של הלומדים בהן בשנים תשע"א ותשע"ב ה .בתש"ע

במכללות המתוקצבות ע"י  ."א לתשע"בעבין תש 1.0%, גידול של 04,660 –לקראת תואר ראשון הגיע ל 

. "אחסית לתשעי 3.2%ם לקראת תואר ראשון, גידול של סטודנטי 03,241ב ות"ת למדו בתשע"

סטודנטים לתואר ראשון ולעומת ההאטה שחלה  37,621במכללות החוץ תקציביות למדו בתשע"ב 

 בין תשע"א לתשע"ב.  7.3%במערכת המתוקצבת, קצב הגידול בהן עמד על 

עדיין נמוך יחסית לזה שבאוניברסיטאות אולם  הלומדים לתואר שני במכללות האקדמיותמספרם של 

   ."אעבתש 0,320לעומת  41,400ב למדו בהן צא במגמת עלייה עקבית ובתשע"מספרם של אלה נמ

 44%גידול של , סטודנטים 3,111-הגיע ל תואר שני במכללות להוראהמספר הלומדים ל בתשע"ב

  לעומת תשע"א. 
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סטודנטים בקורסים לקראת תואר ראשון בדומה  12,211בתשע"ב למדו באוניברסיטה הפתוחה 

לא השתנה יחסית  הפתוחה גם מספרם של הלומדים לתואר שני באוניברסיטה. למספרם בתשע"א

  בתשע"ב.  3,241לתשע"א ומספרם עמד על 

 

מספרם של . ג"עסטודנטים צפויות להימשך גם בתשהמגמות הכלליות שתוארו לעיל במספרי ה .7

יחסית לשנה  7.0%-לגדול בצפוי  לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות )ללא האו"פ( הלומדים

 . שעברה

 74,010סביב  יתייצבתואר ראשון באוניברסיטאות  נו, מספרם של הלומדים לקראתיעפ"י הערכות

 .ב, בדומה לתשע"סטודנטים

 במכללות האקדמיותתרכז י לתואר ראשוןהכולל  ירשם במספר הלומדיםיגידול שה כל אנו צופים כי

 .סטודנטים 1,111 - גידול של כ, 1.1%יעמוד על וקצב הגידול בהן 

 00,241 – ילמדו השנה כתקצוב, לועדה לתכנון ווהמתוקצבות ע"י המכללות האקדמיות ה 24 - ב

 . ב"עיחסית לתש 3.7%, גידול של לקראת תואר ראשון סטודנטים

סטודנטים לתואר  30,200 – תקצוב ילמדו כלועדה לתכנון ווע"י ה שאינן מתוקצבות המכללות 46 - ב

הערכות , עפ"י ג"עבתש במכללות להכשרת מורים ילמדו. ב"עיחסית לתש 0.3%גידול של ראשון, 

 1.6% –גידול של כ  ,סטודנטים לקראת התואר "בוגר בהוראה" 22,001-, כשהתקבלו ממשרד החינוך

  .ב"עיחסית לתש

, בדומה תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחהסטודנטים ילמדו לקראת  13,111 –כ עפ"י הערכותינו, 

 .בלתשע"

 

 07,671על  ג"עההשכלה הגבוהה צפוי לעמוד בתש בכלל מערכת ספרם של הלומדים לתואר שנימ .2

 .ב"עיחסית לתש 3.2%סטודנטים, גידול של 

סטודנטים  711 –לתואר שני, גידול של כ  סטודנטים 30,771ילמדו השנה אנו צופים כי באוניברסיטאות 

סטודנטים לתואר שני, עליה של  41,000 – כ השנה ילמדו במכללות האקדמיות .לעומת שנה שעברה

, כאשר מרבית הגידול צפוי במכללות ב"עיחסית לתש 7.0% – כ גידול של  סטודנטים המהווה 211

 .חוץ תקציביותה

ילמדו  הלומדים לקראת תואר שני במכללות האקדמיותמ 71% - כסטודנטים המהווים  2,411 –כ 

בלימודי מינהל עסקים אשר  יתרכזותקצוב ולועדה לתכנון וושאינן מתוקצבות ע"י ה במכללות

סטודנטים ילמדו לקראת תואר שני  2,201 – כ .החוץ תקציביותבמכללות יין ברובם עד מתקיימים

מדעי החברה, מנהל בתחומי האומנות, המוסיקה,  תקצובלעדה לתכנון וווי הבמכללות המתוקצבות ע"

  והנדסה.מדעי המחשב מקצועות עזר רפואיים, עסקים, 

סטודנטים.  3,611 - ויגיע לכ 211 - מספר הסטודנטים לתואר שני במכללות להוראה יגדל בכ

  .לקראת תואר שני סטודנטים 3,311 - ילמדו כהפתוחה באוניברסיטה 

 

יותר משהכפיל את עצמו מאז תחילת העשור הקודם. בשנת תש"ן  מספר הסטודנטים לתואר שלישי .0

בתשס"ח.  41,311-ל סטודנטים לתואר שלישי באוניברסיטאות ומספרם עלה בהתמדה 3,011-למדו כ

 41,001לעומת  41,640 – הגיע מספרם ל במאז חלה האטה במספר הלומדים לתואר שלישי עד שבתשע"

 ."אבתשע



 

0 

טודנטים, ס 41,621 - על כללא שינוי ויעמוד מספר הדוקטורנטים יישאר  ג"עתשאנו מעריכים כי ב

 לתשע"ב.בדומה 

אוניברסיטאות  7בין  משתנה בהדרגתיות במהלך השניםהתפלגותם של הלומדים לקראת תואר שלישי 

בשנות השבעים והשמונים מרבית הלומדים לקראת תואר שלישי למדו בארבעה מוסדות:  .המחקר

במהלך שנות ה האוניברסיטה העברית בירושלים, הטכניון, אוניברסיטת תל אביב ומכון וייצמן למדע. 

של הלומדים במוסדות הנ"ל במקביל לעלייה בשיעור חלקם בהדרגה ירד   2111 –ושנות ה  01 –

  .גוריון בנגב-בןאילן, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת  –יברסיטת בר באונ הלומדים

 

באחד המוסדות להשכלה גבוהה, לימודי שנה א' סטודנטים צפויים להתחיל השנה את  02,040 - כ .41

עפ"י הערכתנו מספר הסטודנטים החדשים באוניברסיטאות ינוע  ."בלתשע בלבד יחסית 2%גידול של 

סטודנטים בשנה א' צפוי  4,201גידול של . לעומת תשע"בסטודנטים  361 –של כ ירידה , 22,721סביב 

  .סטודנטים חדשים 20,001בהן צפויים להתחיל ללמוד חש במכללות האקדמיות, להתר

 001-, עלייה של כבתשע"ב 46,111-במוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת מספר הלומדים בשנה א' הגיע ל

משמעותית במספר סטודנטים לעומת תשע"א. במוסדות שאינם מתוקצבים על ידי ות"ת חלה עלייה 

. לעומת תשע"א סטודנטים 4,120, גידול של 42,620-לבתשע"ב מספרם הגיע ו הסטודנטים החדשים

בהם מתרכזים  עלייה זו נובעת בעיקר מגידול במספרי הסטודנטים בתחומי משפטים ומנהל עסקים

 החוץ תקציביים.המוסדות 

 . ב"יחסית לתשע 1.2%גידול של , 6,211ינוע סביב  הסטודנטים החדשים במכללות להוראהמספר 

 

שיעור הסטודנטים החדשים אחד המדדים המקובלים לבחינת הנגישות להשכלה גבוהה הוא  .44

, שהיא קבוצת הגיל בה 73-74המתחילים ללמוד במוסד להשכלה גבוהה מתוך שנתון ממוצע של בני 

ועלה באופן די  23% –סביב ה  01 –מתחילים מרבית הסטודנטים ללמוד. מדד זה נע בראשית שנות ה 

תקצוב והמועצה להשכלה גבוהה לעדה לתכנון וועקבי בשנים שלאחר מכן כחלק ממדיניות של הו

מקבוצת הגיל  10.4%נאמד שיעורם של אלה על  בבשנת תשע" בהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה.

 . 01%-ל קרובושיעורו יגיע  גבשנת תשע"גם  במדד זה נוספת עלייהתימשך עפ"י הערכתנו ו הרלבנטית

 המשמעותית ההאטה לעומתשל הסטודנטים החדשים  העלייה במספרםנובע מהמשך  גבוה זהשיעור 

 בגידול בקבוצת הגיל הרלבנטית.

 

-אמצע שנות העלה באופן די רציף עד  באוניברסיטאותהמועמדים ללימודי תואר ראשון מספרם של  .42

 ב"עובתשבשנים האחרונות מספרם נמצא במגמת ירידה . 30,011-הגיע מספרם לשיא של כשבהן  2111

 .מועמדים יחסית לתשע"א 211, ירידה של  34,011-להגיע 

-כעלה מ םמספר, וגם למכללות האקדמיותלתואר ראשון מועמדים בתשס"ח התקבלו לראשונה נתוני 

 61%-חלקם של המועמדים שהתקבלו ולומדים עלה מכ .2בתשע"א 11,101-בשנה זו לכ 32,221

תחומי הלימוד המבוקשים ביותר המוצעים במכללות האקדמיות הם בתשע"א.  74%-בתשס"ח לכ

שני התחומים הראשונים נלמדים  ההנדסה. מקצועות מתחוםומדעי החברה מנהל עסקים,  ,שפטיםמ

 הגדול במכללות שאינן מתוקצבות ע"י ות"ת.  ברובם

                                                 
2

קיימת חפיפה בין שתי האוכלוסיות וישנם מועמדים שהגישו מועמדותם ללימודים הן לאוניברסיטאות והן למכללות ולכן  
את מועמדותם גם  מועמדים שהגישו 1,671-הערכה, בתשע"א היו כהאוכלוסיות. לשם אין לסכם את מספר המועמדים בשתי 

 לאוניברסיטאות וגם למכללות האקדמיות.



 

3 

ן בין המכללות לבין האוניברסיטאות. לשם השוואה, שונה כמובהתפלגות המועמדים לפי תחומי לימוד 

לעומת  23%-חלקם של המועמדים שפנו ללימודי עסקים ומדעי הניהול למכללות האקדמיות עמד על כ

-במכללות האקדמיות לעומת כ 43%-זה עמד על כבאוניברסיטאות בתשע"א. במשפטים שיעור  0%-כ

 באוניברסיטאות. 1.0%

 

נותנים  בבתשע" ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות תחומי הלימוד שהיו מבוקשיםהנתונים לגבי  .43

דד המשקף את עודף הביקוש בתחום מסוים הוא מביטוי מסוים למקצועות המבוקשים בשוק העבודה. 

למספר המתחילים ללמוד את אותו התחום. בסעיף זה נפרט את תחומי היחס שבין מספר המועמדים 

ח והנתונים מוצגים בל על פי מדדים אלו. בהלימוד המבוקשים ביותר שנלמדו באוניברסיטאות בתשע"

 . 2מס' 
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 במועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ויחס מועמדים למתקבל ולומד, תשע": 7לוח 

 נבחרים בעדיפות ראשונה()לפי מקצועות לימוד 

התקבלו לעדיפות  מועמדים 

 ראשונה

יחס מועמדים למתקבל 

 ולומד

    מקצוע בעדיפות ראשונה

 2.0 22,000 32,290 סה"כ

 7.9 105 052 ארכיטקטורה ובינוי ערים

 7.3 772 1,022 רפואה כללית

 0.1 1,712 7,205 מקצועות עזר רפואיים

 0.2 102 072 מנהל עסקים

 1.9 972 1,355 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 1.8 752 812 עבודה סוציאלית

 1.8 385 1,725 משפטים

 1.8 332 1,705 מדעי המחשב

 1.3 772 555 חשבונאות

 1.3 385 1,775 כלכלה

 1.0 802 1,082 פסיכולוגיה

 1.7 1,785 1,982 מדעי הרוח הכלליים

 

במהלך  2.1 - לעומת כ בבתשע" 4.7באוניברסיטאות עמד על מקצועות לכל ה המועמדים ללומדיחס 

(, רפואה 3.0לראות, לדוגמא, בארכיטקטורה ובינוי ערים ). יחסים גבוהים ממנו ניתן 2111 - שנות ה

 .3(2.4(, ומקצועות עזר רפואיים )3.7כללית )

-מספרם של המועמדים ללימודי משפטים ומנהל עסקים באוניברסיטאות הלך ופחת לאורך שנות ה

, כפועל יוצא מהפניית מרבית הביקוש ללימודים אלו אל המכללות האקדמיות, בעיקר למכללות 2111

על  2111-שאינן מתוקצבות ע"י ות"ת. מספרם של המועמדים ללימודי משפטים עמד בתחילת שנות ה

לפני  011-האחרונות, ובלימודי מנהל עסקים מספר המועמדים היה כבשנים  4,011-וירד לכ 2,111-כ

 . 201-כעשור ופחת בשנים האחרונות לכ

מצביע על הביקוש הנמוך המאפיין את הפונים למדעי הרוח הכלליים. מגמת  4.3יחס נמוך במיוחד של 

, בבתשע" 1,011-לכ 2111-שנות הת בתחיל 6,331-הירידה במספר המועמדים לכל מדעי הרוח, מכ

 מדגישה אף היא את הירידה בביקוש ללימודים בתחום.

  

                                                 
3

, רוקחות 2.1בקרב המועמדים למקצועות עזר רפואיים נמנים הסטודנטים שפונים למקצועות כמו סיעוד, שבו היחס הוא  
 ( ועוד.2.3) ופיזיותרפיה(, ריפוי בעיסוק 2.0)
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היינו עדים לשינויים שהתרחשו בנטייתם ובהתייחסותם של  01-של שנות ה ההשניימאז המחצית  .41

התופעה  .לעומת מדעי הרוח והחברה ללימודי מדעי הטבע והטכנולוגיההסטודנטים לתואר ראשון 

המתאר את השינויים בהתפלגות הסטודנטים לתואר ראשון על פני  3באה לידי ביטוי מסוים בלוח מס' 

  .התחומים השונים

מהסטודנטים לתואר ראשון את אחד ממקצועות המתמטיקה, מדעי המחשב,  21%-בתשנ"ז למדו כ

ירד  ,31%-את ה עברמדה עד לשנת תשס"ב, בה מדעי הטבע או ההנדסה. חלקם של אלה עלה בהת

 . 22%-הגיע ל בובתשע"במעט בשנים שלאחר מכן 

שנתיים. בתשס"ב  –טק באות לידי ביטוי בנתוני הסטודנטים הרב  –התנודות המאפיינות את ענף ההיי 

מהלומדים  2.3% –( הגיע חלקם של מי שלמדו את מקצועות המתמטיקה ומדעי המחשב ל 2112)

לתואר ראשון. בשנים שלאחר מכן נרשמת ירידה בחלקם של הסטודנטים בתחומים אלה ובתשע"ב 

 מהלומדים לתואר ראשון.  0.3% –( הגיע חלקם ל 2142)

מכלל  42% –חלקם של הלומדים לימודי הנדסה יציב פחות או יותר בשנים האחרונות ונאמד בכ 

 הלומדים לתואר ראשון.

 6,721בתשנ"ז )שהיוו  6.7% –לומדים לימודי מינהל עסקים ממשיך לעלות באופן עקבי מ חלקם של ה

סטודנטים( כשרב הגידול נרשם במכללות שאינן מתוקצבות ע"י  22,001בתשע"ב ) 42% –סטודנטים( ל 

 הוועדה לתכנון ולתקצוב. 

-כו בע"בתש 46,110-סטודנטים בתשנ"ז ליותר מ 6,111-מספרם של הלומדים לימודי משפטים עלה מכ

מהם שלמדו במוסדות אלה  32%מהם לומדים במכללות שאינן מתוקצבות ע"י ות"ת לעומת  70%

-בתשנ"ז ל 6.1%-מעלה  מבין הלומדים לתואר ראשון חלקם של הלומדים משפטיםבראשית התקופה. 

 .בבתשע" 2.7%

בתשנ"ז  42.0%-ירד באופן משמעותי חלקם של מי שפנו ללימודי מדעי הרוח מ שינויים אלה,במקביל ל

 בלבד בתשע"ב. 7.3%-ל

במטרה לעודד ולחזק את לימודי מדעי הרוח במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה, החליטו ות"ת ומל"ג 

 כל סטודנט ילמד במסגרתעל נקיטת מספר יוזמות. במסגרת זו הוחלט, בין היתר, כי  2144בשנת 

נ"ז לימודי העשרה מחוץ לתחום לימודיו על מנת לפתוח עבורו  41עד  6לימודי התואר מינימום של 

צוהר לתחומי דעת אחרים ולסייע בעיצוב דמותו כאדם משכיל ובעל יכולת חשיבה ביקורתית וידיעות 

 בתחומים שונים.

 צפי להרחבת פעילות זובשנה הקרובה יתקיימו לימודי העשרה ברוב האוניברסיטאות בישראל וקיים 

 . בהמשך
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  : סטודנטים לתואר ראשון במערכת ההשכלה הגבוהה לפי תחום לימודים,0מס' לוח 

 ע"בתש ,ס"זתשנ"ז, תשס"ב, תש

 בתשע" תשס"ז תשס"ב תשנ"ז 

 222,118 203,300 230,080 202,130 מס' מוחלטים –סה"כ 

 200.0 200.0 200.0 200.0 אחוזים -סה"כ 

 3.7 9.5 11.3 18.5 מדעי הרוח 

 17.0 17.7 10.5 10.1 חינוך והכשרה להוראה

 0.8 0.8 0.7 - מקצועות האמנות והעיצוב

 00.7 01.9 19.7 07.5 מדעי החברה

 10.2 8.8 0.2 0.3 עסקים ומדעי הניהול

 8.3 9.7 3.5 0.2 משפטים

 2.9 2.9 2.9 1.1 רפואה

 7.8 7.3 7.1 7.0 מקצועות עזר רפואיים

 5.5 7.3 8.7 3.5 מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב

 1.0 1.8 1.8 1.0 המדעים הפיסיקליים

 0.0 7.0 7.1 0.0 המדעים הביולוגיים

 2.0 2.5 2.5 2.0 חקלאות

 18.2 13.5 13.9 10.5 הנדסה ואדריכלות

 

 באחוז הסטודנטיםטק נתנו את ביטויים גם -השינויים המהירים והקיצוניים שהתרחשו בענף ההיי .40

עד אמצע . 21-21מתוך שנתון ממוצע של בני  מתחומי מדעי הטבע והטכנולוגיהבשנה א' שלמדו מקצוע 

עלה שיעור זה  שלאחר מכןמתוך שנתון ממוצע. בשנים  6.0%-התייצב שיעור זה על כ 01-שנות ה

 43.1%א של בהתמדה ובקצב מהיר מאוד כך שיותר משהכפיל את עצמו עד תשס"ב, בה הגיע לשי

ח אדם ותה פועל יוצא של הביקוש הער מצד התעשייה לכימקבוצת הגיל הרלבנטית. מגמה זו הי

אקדמי, בעיקר לאנשי מדעי המחשב והנדסת אלקטרוניקה ומפיתוחם של המוסדות החדשים אשר 

קוש הסטודנטים שפנו למקצועות אלה. המשבר יכולת הקליטה של המערכת ונענו לביהרחיבו את 

חלו ירידות  החל מתשס"גטק הביא לירידה בשיעור זה כבר בתשס"ג. -מי אשר פקד את ענף ההייהעול

ניכרת התאוששות אולם בשנים האחרונות  ,בשנה א'בשיעור הפונים ללימודי מדעי הטבע והטכנולוגיה 

-ירד ל ב, ובתשע"מן השנתון הרלבנטי 43%נע שיעורם סביב  תשע"א-בשנים תשס"ט .זהמסוימת בענף 

42.7%. 

 

מושפעים אף הם מהתפתחויות התעשייה  ללימודים בתחום הביוטכנולוגיהביקושיהם של הסטודנטים  .46

תשס"ז מספרם של הסטודנטים בשנה א' שפנו למקצועות הקשורים  –בתחום זה. בעשור תשנ"ז 

, ככל הנראה בתשס"ז 2,711 –יותר מ בתשנ"ז ל 4,201 –לביוטכנולוגיה יותר משהכפיל את עצמו מכ 

 כעדות לציפייתם של הסטודנטים לכניסתה של ישראל לעידן הביוטכנולוגי. 

ומספרם של  ניכרת האטה בכניסתם של סטודנטים ללימודים בתחום זה תשע"ב-בשנים תשס"ח

 סטודנטים. 2,711 –המתחילים ללמוד מקצועות הקשורים לביוטכנולוגיה נותר יציב סביב ה 
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הוא בהרחבת הנגישות  ים האחרוניםשל מערכת ההשכלה הגבוהה בעשור אחד ההישגים המרשימים .47

בשנת ה חלשות. יבוצות אוכלוסיהמתגוררת בפריפריה ובקרב ק ההאוכלוסיילהשכלה גבוהה בקרב 

במחוזות הצפון  במוסדות הלימוד הקיימיםלמדו מהסטודנטים לתואר ראשון  70% – כ בתשע"

שלמדו במחוז הדרום בלבד בשנת  0%במחוז הדרום(, לעומת  41.0%-במחוז הצפון ו 0.7%) והדרום

, לא של ישראל, שהתרחש בשני העשורים האחרונים שינוי משמעותי זה במפת ההשכלה הגבוההתש"ן. 

 היה מתאפשר אלמלא הפניית המשאבים התקציביים שנדרשו לכך אל שני מחוזות הפריפריה. 

בשנים האחרונות, מספר הלומדים במחוז הצפון למרות ההאטה הקיימת במערכת ההשכלה הגבוהה 

בעשור האחרון, בעיקר כפועל יוצא מהרחבת התוכניות הקיימות במכללות  פי שלושה גדל כמעט

מתחילת שנות  61%-האקדמיות בצפון ופתיחת תכניות חדשות. מספר הלומדים במחוז הדרום עלה בכ

מספר ב ההתייצבות בשלבעיקר , םהואט קצב גידול בתשע"-, אם כי בשנים תשס"ה2111 -ה 

  אשון באוניברסיטת בן גוריון בנגב.הסטודנטים לתואר ר

 

 בתשע" –: סטודנטים לתואר ראשון לפי מחוז המוסד, תש"ן 4לוח 

 בתשע" תש"ס תש"ן 

 222,118 210,900 88,180 מס' מוחלטים –סה"כ 

 200.0 200.0 200.0 אחוזים -סה"כ 

 17.7 15.5 00.3 ירושלים

 9.3 5.7 .. צפון

 17.5 13.9 01.3 חיפה

 13.5 15.9 7.1 מרכז

 71.2 71.5 70.8 אביב –תל 

 17.9 17.9 8.3 דרום

 

 
ומספרם הגיע באופן כללי במגמת עלייה נמצא  באוניברסיטאות תואר שנילימודי מועמדים למספר ה .42

-ו "אבתשעהתקבלו ללימודים  77%מבין המועמדים, . 4בתשס"ה 42,111-כלעומת  22,671-ל "אבתשע

 .23%-מימשו את קבלתם והחלו ללמוד. חלקם של הנדחים עמד על כ 63%

מספרם של המועמדים ללימודי בניגוד למגמת הירידה בביקוש ללימודי תואר ראשון במדעי הרוח, עלה 

מספרם גם  ."אעבתש 0,441-ל בתשס"ד 1,361-מ)כולל לימודי חינוך והכשרה להוראה(  ר השניתואה

 0,321-בתשס"ד ל 1,461-האחרונות מבשנים בהדרגה  עלהבמדעי החברה  לתואר שני של המועמדים

 ."אעבתש

 1,241-בתש"ע ל 3,761-עלה משמעותית מ נרשמו ללימודי תואר שני במינהל עסקיםשמועמדים מספר ה

 בתשס"ד. 4,601לעומת  2,421-ל "אעבתשמספר המועמדים  עלהמשפטים ב בתשע"א.

 4,320-מ ,ירידה עקבית במספר המועמדים לתואר שניבשנים האחרונות  הבלימודי ביולוגיה נרשמ

 721לעומת ים מועמד 061בתשע"א ים נרשמו ייקלספיהלמדעים  ."אעמועמדים בתש 4,111-בתשס"ד ל

; תשע"אב 030-בתשס"ד ל 4,110-מדעי המחשב ירד מספר המועמדים מכבבמתמטיקה ו ד;בתשס"

                                                 
  הסטטיסטיקה הרשמית לגבי מועמדים לתואר שני באוניברסיטאות קיימת החל מתשס"ד. 4
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בשנים ; בתשע"א 4,071-ל "עבתש 4,710-ירד ממספר המבקשים ללמוד לימודי הנדסה ואדריכלות 

 4,101-ל בתשס"ד 720-מצועות עזר רפואיים האחרונות חל גידול משמעותי במספר הנרשמים במק

. הגידול בשנים האחרונות נובע 4,101-ירד לובתשע"א , 4,011-בתש"ע עלה מספר הנרשמים ל ט,בתשס"

מגידול במספר הנרשמים לתוכניות בבריאות הציבור ומפתיחת תוכניות חדשות כגון טיפול בעזרת 

 יות, לימודי זקנה ורפואת חירום.ואומנ

 

 44,611 –למדו כ  בע"בתש. מנהל עסקיםכאמור אחד התחומים המבוקשים בלימודי תואר שני הוא  .40

 מכלל הסטודנטים לתואר שני במערכת. 22% –סטודנטים לימודי תואר שני במנהל עסקים שהיוו כ 

נהל עסקים, כולם באוניברסיטאות. מספרם סטודנטים לימודי מ 2,011 –למדו כ  01 –בתחילת שנות ה 

 . 01 –סטודנטים בסוף שנות ה  6,211 –של אלה גדל בקצב מהיר מאוד עד ליותר מ 

האחרון הופנה חלק גדול מהביקוש ללימודי תואר שני במנהל עסקים בעיקר אל המכללות בעשור 

  6,211 –למדו באוניברסיטאות כ  בע"תקצוב כך שבתשלשאינן מתוקצבות ע"י הוועדה לתכנון ו

התפלגות מפורטת של  .1,211סטודנטים לקראת תואר זה ובמכללות האקדמיות נע מספרם סביב 

  .6לפי סוג מוסד ותחום לימודים מופיעה בלוח הלומדים לתואר שני 

  

 ב: סטודנטים לתואר שני לפי סוג מוסד ותחום, תשע"6לוח 

מכללות  אוניברסיטאות סה"כ 

 מתוקצבות

חוץ מכללות 

 תקציביות

מכללות 

 להוראה

 3,880 0,810 1,080 39,000 81,000 מס' מוחלטים –סה"כ 

 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 אחוזים -סה"כ 

 - 0.0 7.7 17.8 21.2 מדעי הרוח 

 122.2 18.9 0.7 9.7 20.3 חינוך והכשרה להוראה

 - - 17.7 - 0.0 מקצועות האמנות והעיצוב

 - 17.9 00.7 18.3 20.0 מדעי החברה

 - 57.8 03.2 13.7 11.2 עסקים ומדעי הניהול

 - 7.8 - 0.7 8.3 משפטים

 - - - 3.0 8.0 רפואה

 - - 0.0 0.0 8.0 רפואיים מקצועות עזר

 - 0.2 5.0 7.8 3.8 מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב

 - - - 0.5 2.2 המדעים הפיסיקליים

 - - 0.7 7.9 3.0 המדעים הביולוגיים

 - - - 1.5 2.2 חקלאות

 - - 01.7 3.7 0.0 הנדסה ואדריכלות
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 בו עשור לאחר האחרונות בשנים מעט עלה באוניברסיטאות הבכיר האקדמי הסגל חברי של מספרם .21

 ירדו, א"בתשס שלמות משרות 1,673  על עמד הבכיר האקדמי הסגל משרות מספר. ירידה מגמתב היה

 האקדמי הסגלעלה מספר המשרות של  א"תשע ועד ט"מתשס החל(. 2% של ירידה) ט"בתשס 1,200 -ל

תשע"א( חלה  -. סה"כ בעשר השנים האחרונות )תשס"א4.7%-משרות, עלייה של כ  1,367 -ל הבכיר

 במשרות הסגל האקדמי הבכיר.  6.0%-כ ירידה של 

משרות בתקציב הרגיל, כמעט  4,700בתשע"א היה  5הסגל האקדמי הזוטרמספר המשרות של חברי 

 -משרות בתשס"א ל 2,376 -רם ירד מללא שינוי בהשוואה לשנה קודמת. בעשר השנים האחרונות מספ

ניתן לייחס חלק מירידה זו לשינויים בהגדרת משרה של סגל  .21.0% -בתשע"א ,ירידה של כ 4,700

 .2112בדרגת עוזר הוראה שנקבעה בהסכם השכר של הסגל הזוטר מדצמבר 

 בתקציב  א"בתשע 4,631 הינו החוץ מן המורים משרות ערך ושווה ההוראה עמיתי של המשרות מספר

 בהשוואה לשנה קודמת. 40%, עלייה של א"בתשע  064-כ על עמד ההוראה עמיתי משרות מספר .הרגיל

 לשנה בתשע"א, כמעט ללא שינוי בהשוואה 4,160היה  החוץ מן המורים משרותמספר שווה ערך 

 .קודמת

-כ היה מספרם. עלייה במגמת נמצא המתוקצבות במכללות הבכיר האקדמי הסגל חברי של מספרם

. א"בתשע משרות 4,627-לכ עד במספרם העקבית העלייה נמשכת ומאז, ב"בתשס שלמות משרות 061

 תוכניות ופתיחת הסטודנטים במספר הגידול נוכח, האחרונות השנים בעשר, 76%-כ של, זו עלייה

 .מכללותב חדשות לימודים

 -ל  ב"בתשס משרות 424-מ עלה מספרם ,הזוטר האקדמי הסגל משרות במספר גם נרשמה דומה מגמה

 .זו בתקופה 72% של עליה – א"בתשע 342

 של עלייה – א"בתשע 4,101-ל ב"בתשס 042-מ, כן גם עלה החוץ מן מורים משרות ערך שווה מספר

 . התקופה במהלך 63%

 

 יחסי עבודה בהשכלה הגבוהה בשנת תשע"ב: .24

  באוניברסיטאות. ההסכם היה תוצאה נחתם הסכם עם הסגל האקדמי הבכיר  2144בספטמבר

של מו"מ שהתנהל מספר חודשים ללא שביתות ועיצומים, והגיע לסיומו המוצלח הודות 

לשיתוף פעולה בין נציגי ועד ראשי האוניברסיטאות, נציגי הסגל האקדמי הבכיר 

באוניברסיטאות, ות"ת ומשרד האוצר. ההסכם כולל תוספות שכר שיושמו גם עבור הסגל 

י הבכיר במכללות. תוספות אלה כוללות בין היתר תגמול דיפרנציאלי על פי דרגה, כך האקדמ

 שהדרגות הנמוכות בסגל הבכיר יקבלו תוספת שכר גבוהה יותר מהדרגות הבכירות.

 בהמשך להסכם הקיבוצי של הסגל האקדמי הבכיר במכללות בו  -גמישות ניהולית במכללות

הסגל בחוזים אישיים מיטיבים, אושרו  על ידי ות"ת מ 40%סוכם כי ניתן יהיה להעסיק עד 

והממונה על השכר במשרד האוצר תנאי העסקה ורמות השכר עבור חוזים אלה. חוזים 

מיטיבים אלה יאפשרו גמישות ניהולית להנהלות המכללות ויסייעו בגיוס סגל אקדמי בכיר 

רץ המעתיק מקום ומתן סלי קליטה לסגל שחוזר מחו"ל לארץ או לחבר סגל המועסק בא

 מגוריו לפריפריה. 

 נחתם הסכם עם הסגל הזוטר  2142במרץ  -הסכם הסגל הזוטר באוניברסיטאות

באוניברסיטאות. מלבד תוספות השכר לכלל הסגל, הוגדלו ההפרשות לפנסיה, נקבעו הסדרים 

                                                 
5

 ראה.מדריכים, אסיסטנטים ועוזרי הו  
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לשיפור הביטחון התעסוקתי לדוקטורנטים ועמיתי הוראה ב', ונקבעה תוספת דיפרנציאלית 

 עוזרי הוראה העוסקים בהוראה או הדרכה פרונטאלית. ל

  

השינויים שהתרחשו בשנים האחרונות במספרי הסטודנטים באוניברסיטאות מצד אחד ובמספרם של  .22

 .מספר הסטודנטים לאיש סגל אקדמי בכירחברי הסגל הבכיר מצד שני, הביאו לעלייה משמעותית ב

 21-סטודנטים בתש"ס ול 24-ל ,01-ת שנות הסטודנטים לאיש סגל בראשי 46-יחס זה עלה מכ

 .סטודנטים 21-סביב ה שלאחר מכן היחס התייצבבשנים סטודנטים בתשס"ו, ו

תשע"ו הציבה יעד לשיפור יחס זה  –כנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"א הת

 סטודנטים לאיש סגל אקדמי בכיר בממוצע.  24 –וחזרה ליחס של כ  באוניברסיטאות

 

הלומדות לקראת תואר ראשון  עלה אחוז הנשיםבמשך כשלושה עשורים רצופים ועד לשנים האחרונות  .23

מהסטודנטים לתואר  02%-במוסדות להשכלה גבוהה. מגמה זו הגיעה לשיאה בשנת תש"ס כאשר כ

מהלומדים לתואר ראשון בכלל  00%-כראשון היו נשים. בשנים האחרונות התייצב שיעורן על 

נבעה בין היתר בחלקן של הנשים בקרב הלומדים לתואר ראשון  התייצבותה המוסדות להשכלה גבוהה.

אחוז הנשים הוא  ןאת מקצועות ההנדסה והטכנולוגיה בה ותהמלמד מכללותמהמשך הגידול של ה

אחוז  ז הנשים הוא הגבוה ביותר.וכן מאי הגידול של המכללות להכשרת מורים בהן אחו, נמוך יותר

ובמכללות  בבתשע" 01%-הנשים מתוך כלל הלומדים לתואר ראשון במכללות האקדמיות עמד על כ

 . 70%להכשרת מורים עמד חלקן על 

 גידול מרשים על פני השנים חל גם בהשתתפותן של נשים בלימודים לתארים מתקדמים. בשנת תש"ן

 . 61%-הגיע שיעורן ל בע"נת תשובש 01%-חצה שיעורן של הנשים בקרב הלומדים לתואר שני את ה

בתשנ"ט והגיע  01%-בתש"ם, עבר את ה 40%על שיעור הנשים בקרב הסטודנטים לתואר שלישי עמד 

 . בע"בתש 02.1%-ל

 למדי.ומאז נותר יציב  01%-את ה שיעור הנשים בקרב מקבלי התואר השלישיחצה בתשס"ד 

בד בבד עם העלייה בהשתלבות הנשים במוסדות להשכלה גבוהה חלו שינויים גם בתחומי הלימוד 

 והנדסה ואדריכלות, לדוגמא,, משפטים, רפואה עסקים ומדעי הניהולתחומים: ב פונות. ןאליהם הש

שני העשורים האחרונים. עיקר בהשתתפותן של הנשים בכלל הלומדים בתחומים אלו ב ותעלי וחל

שיעור . כך לדוגמא, 01-שנות המהלך נרשמה בטאות בשלושת התחומים הראשונים באוניברסיהעלייה 

ובלימודי הנדסה  בבתשע" 12%-בתש"ן לכ 32%-הנשים שלמדו תואר ראשון במנהל עסקים עלה מכ

לקן של הנשים הלומדות לעומת זאת, ירד ח. בבתשע" 22%-בתש"ן לכ 46%-ואדריכלות עלה חלקן מכ

שיעור הנשים עלה בתואר השלישי גם  ."בבתשע 64%-לכבתש"ס  71%-מכתואר ראשון במדעי הרוח 

 .01-, אך גם כאן עיקר העלייה נרשמה במהלך שנות המרבית תחומי הלימודב

 

. הגידול עלה אחוז הסטודנטים הערבים מבין הלומדים לקראת תואר ראשוןבשני העשורים האחרונים  .21

בתש"ס. מתש"ס החלה האטה  41%-בתשנ"ו ל 7%-המשמעותי חל בשנות התשעים ושיעורם עלה מ

עיקר הגידול בהשתתפותה של האוכלוסייה  ב.בתשע" 44.2%-משמעותית בגידול ושיעורם הגיע ל

הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל התרחש בעיקר באוניברסיטאות ובמכללות להכשרת 

-בתש"ס ל 0.1%-. באוניברסיטאות עלה שיעור הסטודנטים הערבים בתואר הראשון מעובדי הוראה

. בבתשע" 20%-בתש"ס ל 24%-, ובמכללות להכשרת עובדי הוראה עלה שיעורם מבתשע"ב 41.1%

בעיקר מפתיחתם של המסלולים  ההעלייה בשיעור ההשתתפות של הסטודנטים הערבים נבע
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, בהם ל המכללות להכשרת עובדי הוראה באזורי הפריפריההאקדמיים באחריות אוניברסיטאית וש

במכללות האקדמיות נע  אשר הגבירו את נגישותה להשכלה הגבוהה.מרוכזת האוכלוסייה הערבית, 

ב , ובתשע"0.0%חלקם של הסטודנטים הערבים בקרב הלומדים בהן בעשור האחרון סביב ממוצע של 

 .6.6%-הגיע ל

הנשים הערביות בלימודים בהקשר זה חשוב לציין את העלייה המשמעותית שחלה בהשתתפותן של 

מבין הסטודנטים הערבים  11%-היוו הנשים הערביות רק כ 01-; אם בתחילת שנות הבאוניברסיטאות

, לעומת 66%חלקן בקרב הלומדים  היה בשע"שלמדו לקראת תואר ראשון באוניברסיטאות, הרי שבת

היהודית. התפתחות חשובה זו קשורה אף היא ללימודים  ההאוכלוסייבקרב  03%-פחות מ

לסטודנטיות  שאפשרוהמתקיימים במכללות הפועלות במסגרת אחריות אקדמית אוניברסיטאית 

 מקום מגוריהן מבלי להתרחק מהמסגרות המשפחתיות והחברתיות שלהן. בקרבתהערביות ללמוד 

לאחר תקופה ממושכת של קיפאון, מסתמן בשנים האחרונות אף גידול בשיעורם של הסטודנטים 

גידול אשר התאפשר הודות להגברת  –באוניברסיטאות לתארים מתקדמים הערבים מבין הלומדים 

שיעור הסטודנטים הערבית בלימודי התואר הראשון בעשור שחלף.  ההאוכלוסייהשתתפותה של 

. שיעור זה יותר בבתשע" 2.7%עמד על  במוסדות להשכלה גבוההדים לתואר שני הערבים מכלל הלומ

. בהתאם עלה גם שיעור בבתשע" 7.0%-ל 01-במהלך שנות ה 3.6%-מ משהוכפל באוניברסיטאות

 1.1%-בתחילת העשור ל 3.0%-הסטודנטים הערבים מתוך הלומדים לקראת תואר שלישי, מכ

 .בבתשע"

 בבתשע" 7.7%במכללות האקדמיות עמד שיעור הסטודנטים הערבים מתוך הלומדים לתואר שני על 

 ב, זהה לתשע"א. בתשע" 24.3%, ובמכללות להכשרת עובדי הוראה על "אעבתש 0.7%לעומת 

 

 תקצובלועדה לתכנון וולהרחיב את נגישותה של ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי יזמו הבמטרה 

 תשס"ב שנה"לממגזר הערבי באופן ייחודי מהסטודנטים פעולות לתמיכה ב גבוהההמועצה להשכלה ו

למרות הגידול שחל בשיעורי ההשתתפות של האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה (.2112)

ראתה לנכון הוועדה לתכנון ולתקצוב להגדיל עוד יותר את שיעורי ההשתתפות הללו ועל כן במסגרת 

מינה יו"ר ות"ת  לאור זאת .תשע"ו הוקדשו לכך משאבים ניכרים-לשנים תשע"אהתכנית הרב שנתית 

ולגיבוש תכנית בחינה מחודשת של החסמים  צוות מקצועי בראשות הסמנכ"ל לתכנון ומדיניות לביצוע

התכנית שגובשה כוללת  .למימוש רחב יותר של לימודים גבוהים בקרב האוכלוסייה הערביתכוללת 

תכנית מזורזת ללימודי עברית ואוריינטציה  ,מידע, הכוון והכנה קדם אקדמייםמערך חדש של הקמת 

בסטודנטים לתואר מודל לתמיכה אקדמית וחברתית  אקדמית לפני תחילת הלימודים לתואר ראשון,

מעטפת תמיכה בסטודנטים ערבים באוניברסיטה הפתוחה, מלגות , שנה א'( מהלךמיוחד בב)ראשון 

בנוסף נקבע כי בכל מוסד ימונה  .ד קליטת סגל אקדמי ומנהלי במוסדות ועודלתארים מתקדמים, עידו

ו אימצ איש סגל בכיר שיהיה אחראי לניהול התכנית המוסדית, לפיקוח עליה ולדיווח לות"ת. לאחרונה

  חל ביישומן.יו ובתשע"ג הצוותאת מסקנות ין המגזר הערבי ומליאת ות"ת יועדת ההיגוי של ות"ת לענ
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-המכינות הקדםנדבך נוסף שאחד מתפקידיו הוא בהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה הוא מסגרת  .20

תאם להמלצות ועדת , בה2141סטודנטים. בדצמבר  42,321. בשנת תש"ע למדו במכינות אקדמיות

על המכינות הקדם הוחלט כי האחריות הכוללת  אריאב לבחינת פעילות המכינות הקדם אקדמיות,

 ות"ת.  –מל"ג בידי תרוכז אקדמיות 

העברת האחריות לות"ת תלווה ברפורמה כוללת המתייחסת לרמה האקדמית, לשיטת התקצוב, לשכר 

הלימוד ולאופן הפעלת המכינות. כמו כן תלווה בגיבוש מערך הפעלה משותף ומתואם בין הקרן 

בה תגובש  לחיילים משוחררים, משרד החינוך וות"ת. שנה"ל תשע"ג תוגדר כשנת מעבר והיערכות

התשתית האקדמית במקצועות השונים ויושלמו פרטי מודל התקצוב החדש, והחל משנה"ל תשע"ד 

 תיושם הרפורמה, על כל מרכיביה.

המהלך בכללותו מותנה בסיכום ההיבטים התקציביים הנדרשים של כל  הגופים השותפים, לרבות 

 הקרן לחיילים משוחררים ומשרד החינוך. 

 

 

 

 

 

 ות"תאגף תכנון,  -וילנה קרול  קליין הוכן ע"י חוה


