
ת  "ותתכנית 
של האקדמיההנגישות להרחבת 

רקסית בישראל'והצהדרוזית , הערביתלחברה 

מצב ואתגרים לעתידתמונת 

2015ינואר , ה"שבט תשע

זינרארי סטון וארן : הוכן על ידי



נושאים עיקריים

מגמות בהשכלה גבוהה בחברה הערבית

  תמונת מצב בנוגע ליישום התכנית

אתגרים לעתיד

2
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יהודים לא חרדים  -20-30קבוצת גיל :המהפך הדמוגרפי

2025–2014תחזית 

2013-2016
34,000מינוס 



44

ערבים וחרדים  -20-30קבוצת גיל :המהפך הדמוגרפי

2025–2014תחזית 

2019-2013  :
74,000+

ערבים

:  2019-2013חרדים
40,000+
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• מספר סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה:המהפך הדמוגרפי

2014-2019ותחזית  

2019-תחזית סטודנטים ל

7,000- יהודים לא  
חרדים

3,000+ ערבים
1,000+ חרדים
3,000- כ"סה

בהנחה שאחוזי ההשתתפות של  
כל קבוצה נשארים קבועים  



6

סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה 
ד"תשע-ז"תשס



–סטודנטים ערבים לתואר ראשון 
אחוז מקבוצת הגיל

18-22ערבים,20-24יהודים:הגילקבוצת*7



סגל אקדמי 
2%

PhD–4%
MA–9%

I-9%בוגרי תואר 

12%-תואר ראשון 
)10%-כ–' תלמידי שנה א(

אחוז המתחילים ללמוד באקדמיה 
21%–( 18-22)מתוך שנתון ממוצע 

27%-עמדו בדרישות הסף באוניברסיטאות

38%–זכאים לתעודת בגרות 

70%–ניגשו לבחינות הבגרות 

76%–ב "תלמידי כיתה י

27,278): ם-ללא מזרח י, א"תשע(ערבים –17-18קבוצת הגיל 

דמי  אקסגל 
2%

PhD–5%
MA–10%

I-10%בוגרי תואר 

13%–תואר ראשון 
)14%–' תלמידי שנה א(

אחוז המתחילים ללמוד באקדמיה 
25%–( 18-22)מתוך שנתון ממוצע 

31%-עמדו בדרישות הסף באוניברסיטאות

46%–זכאים לתעודת בגרות 

76%–ניגשו לבחינות הבגרות 

82%–ב "תלמידי כיתה י

28,285): ם-ללא מזרח י, ג"תשע(ערבים –17-18קבוצת הגיל  8

הגבוההבהשכלההערביתהאוכלוסיה

)95% ,90%(

)90%(

)87% ,86%(

)56%(

)72%(

)92%(

)69,626(

)98%(

)50%(

)52%(

)65%(

)88%(

)70,785(

יהודים
)ללא חרדים(

)95%(

יהודים
)ללא חרדים(

)98%(

)96% ,91%(

)91%(

)88% ,90%(



מחוז ירושלים
חיפה והצפון
א והמרכז"ת
מחוז הדרום

סטודנטים לתואר  
הלומדים  ראשון 

בסמוך לאזור  
(ב"תשע)מגוריהם 

63%61%

40%

50%

60%

70%

80%

ערביםיהודים

מחוז ירושלים

54%

60%

40%

50%

60%

70%

80%

ערביםיהודים

מחוז חיפה והצפון

70%68%

40%

50%

60%

70%

80%

ערביםיהודים

א והמרכז"מחוז ת

57%

83%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ערביםיהודים

מחוז הדרום



–סטודנטים ערבים לתואר ראשון 
ייצוג על פי סוג מוסד

10
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–סטודנטים ערבים לתואר ראשון 
ייצוג בתחומי הלימוד



יהודים וערבים–התפלגות פנימית של תחומים 

12

12.6%

23%

7%

1.4%

9%

7%

9%

32%

13%

26%

6%

2%

11%

9%

10%

23%

12%

33%

9%

1%

5%

11%

19%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

מדעי הרוח  
וחינוך

, מדעי החברה
עסקים ומדעי  

הניהול

משפטים רפואה מקצועות עזר 
רפואיים

מדעים מדויקים הנדסה  
ואדריכלות

הוראה

ח"תשס-ערבים  ד"תשע-ערבים  ד"תשע-יהודים 
פ"האוללא



:  תמונת מצב
ההשכלה הגבוהה להנגשתת "יישום תכנית ות

לחברה הערבית

ס תיכון "בי
וביישובים

חינוך לקריירה  •
"הישגים"תכנית •

קדם 
אקדמיה

מכינות קדם •
אקדמיות

שנה Iתואר 
'א

תכנית המלגות•
צעד לפני "•

"כולם
חיזוק הקליטה  •

באקדמיה

'ג-'שנים ב

הכוון תעסוקתי•

תארים  
מתקדמים  

וסגל
מסטרנטים•
דוקטורנטים•
בתר  •

דוקטורנטים
סגל•

13

'פרופת"ותר"יו/סבראשותהיגויועדתמלווההתכניתאת
.עזאיזהפייסל



יישום התכנית: תמונת מצב

ס תיכון "בי
וביישובים

חינוך לקריירה  •
"הישגים"תכנית •

קדם 
אקדמיה

מכינות קדם •
אקדמיות

שנה Iתואר 
'א

תכנית המלגות•
צעד לפני "•

"כולם
חיזוק הקליטה  •

באקדמיה

'ג-'שנים ב

הכוון תעסוקתי•

תארים  
מתקדמים  

וסגל
מסטרנטים•
דוקטורנטים•
בתר  •

דוקטורנטים
סגל•

14



 מ"משרד רוה, משרד החינוך, ת"ותפרויקט משותף של

 גופים בעלי ניסיון רב בתחום להפעלת 3נבחרו במכרז תחרותי
החברה  , "קו משווה"עמותת : הסדנאות בבתי הספר

"עתיד"סים ורשת חינוך "למתנ

 תלמידים 4,000-בהיקף של כ, השנהלפעול התכנית החלה
.תלמידים6,500-עם כו "מלאה בשנת תשעותגיע להפעלה 

15

חינוך לקריירה

קבוצות140
₪  מיליון 2.75

קבוצות180
₪  מיליון 3.5

קבוצות 225
₪  מיליון 4.15
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תכנים מרכזיים: לקריירהחינוך 

כלים לקבלת 
-החלטות

תכנון קריירה

מוטיבציה

הכרת שוק 
העבודה

הכרת 
האקדמיה

מה 
מתאים לי
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תכנית מרכזיים: לקריירהחינוך 

בתכניתהמשתתפיםהספרבתילמנהליכנסהתקייםכשבועייםלפני



בפריפריהלהשכלה גבוהה הרחבת הנגישות : מטרת התכנית  .

 דרוזים וערבים, מרכזים בפריפריה לרבות ישובים יהודים42–התכנית פועלת ב  .
20,000התוכנית למעל יישובי השנה נותנים רכזי הישגים שירותים בכל במשך 
.צעירים

ה החלה הרחבת התכנית למרכזי האוכלוסייה של החברה  "במהלך תשע
. רקסית'הדרוזית והצ, הערבית

בחברה הערבית בראשות חברת  " הישגים"הוקמה ועדת היגוי לטובת תכנית •
א’אלהיגנאסר אבו פאדיה’ פרופג "מל

נבחרו מנהל לתכנית ומנהלת הדרכה•
מרכזים חדשים ביישובים שיבחרו על ידי ועדת ההיגוי7צפויים להיפתח •

כיום:
).במקום משרד השיכון(רקסים'והצישובים הדרוזים 15-מרכזים ב9•

.אום אל פחם ועכו, מרכזים נוספים ברהט3•

18

תכנית הישגים



עקרי המדיניות

ס תיכון "בי
וביישובים

חינוך לקריירה•
"הישגים"תכנית •

קדם 
אקדמיה

מכינות קדם •
אקדמיות

שנה Iתואר 
'א

תכנית המלגות•
צעד לפני "•

"כולם
חיזוק הקליטה  •

באקדמיה

'ג-'שנים ב

הכוון תעסוקתי•

תארים  
מתקדמים  

וסגל
מסטרנטים•
דוקטורנטים•
בתר  •

דוקטורנטים
סגל•

19

:בתכניתהמתוקצביםהמוסדותלהשתתפותסףתנאי

המוסדיהאינטרנטאתרתרגום-

.במוסדהתכניתעלכממונהבכירסגלאישמינוי-



, תלמיד ערביעבור כל מעטפת תמיכההתכנית מוענקת למכינה במסגרת 
מלגות הצטיינות  והמכינה לחברה הערבית ושיווקמיתוג תקצוב עבור 

.אקדמייםלבוגרים אשר המשיכו ללימודים 

):  ת"בתקצוב ות(במכינות ייצוג החברה הערבית 
מכלל המערכת6%-סטודנטים ערבים אשר היוו כ700-כא "תשעל "בשנה.
מכלל המערכת14.6%-כ, תלמידים1,200-ד השתתפו כ"ל תשע"בשנה!

 במכללותעיקר הגידול נמצא.

קדם אקדמיותמכינות : תמונת מצב



מספר מכינות ותלמידים על פי סוג המכינה

מכינותמספר



עקרי המדיניות

ס תיכון "בי
וביישובים

חינוך לקריירה•
"הישגים"תכנית •

קדם 
אקדמיה

מכינות קדם •
אקדמיות

שנה Iתואר 
'א

צעד לפני "•
"כולם

חיזוק הקליטה  •
באקדמיה

אירתקאמלגות •

'ג-'שנים ב

הכוון תעסוקתי•

תארים  
מתקדמים  

וסגל
מסטרנטים•
דוקטורנטים•
בתר  •

דוקטורנטים
סגל•

22
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בתואר הראשוןקליטה תכניות : תמונת מצב

צמצום:באקדמיההסטודנטיםקליטתאיכותשיפור-התכניותמטרת
בעיקר,ראשוןלתוארערביםסטודנטיםבקרבלימודיםוגרירתנשירה
.'אבשנה

הראשוןבתוארהתכניות:

עבורל"שנהפתיחתלפנימזורזתהכנה-"כולםלפניצעד"תכנית
.חדשיםסטודנטים

לתמיכהמוסדכלשלכוללתתכנית–באקדמיהקליטהתכניות
.במוסדהלומדיםהערביםבסטודנטים
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"לפני כולםצעד "תכנית 

,אקדמיתאוריינטציההכוללתל"שנהפתיחתלפנימזורזתהכנה
לסטודנטיםמיועדתהתכנית.העבריתהשפהשיפור,למידהמיומנויות
במהלךונערכתבאקדמיההראשונהשנתםתחילתלפניהנמצאים

.האקדמיתהשנהלתחילתהקודמיםהחודשיים
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תכניות קליטה באקדמיה

כ"סהמכללותאוניברסיטאותקטגוריה

2,8382,5795,417*  'סטודנטים בשנה א

2,8382,5655,403מתוכם במוסדות המשתתפים

72128**מספר מוסדות רלוונטיים

71926מתוכם משתתפים

מכון ויצמן אינו מעניק תואר ראשון** פ "ללא האו* 

וחברתיתאקדמיתחניכה:זובמסגרתהמתוקצבותהפעילויותבין,
.ועודאקדמייםתגבורים,תרבותיותפעילויות,לימודייעוץ

ד"ג לתשע"נשירה מתשעג"ב לתשע"נשירה מתשע
ערביםיהודיםסך הכלערביםיהודיםסך הכלסוג המוסדות
11.5%10.9%13.4%11.6%11.0%15.2%כלל המערכת

11.6%11.0%13.6%11.3%10.9%13.3%מוסדות מתוקצבים
11.7%11.5%11.5%11.2%10.9%12.2%אוניברסיטאות

11.5%10.5%16.2%11.5%10.9%14.5%מכללות מתוקצבות
11.0%11.2%13.6%12.7%11.2%23.2%מכללות לא מתוקצבות
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ביצוע בפועל-באקדמיהקליטה תכניות 
(₪באלפי )



“ אירתקא"קרן מלגות 

27

בדגש על  , הגדלת מספר הסטודנטים הערבים לתואר ראשון: מטרה
".מועדפים"תחומי לימוד 

מצב סוציואקונומי ותחום לימודים: קריטריונים  .

מפעל הפיס וארגונים  , משרד החינוך, מ"משרד רוה, ת"ות: שותפים
.ל"פילנטרופיים יהודים מחו

מרביתם  )נציגי אקדמיה  ונציגי ציבור , נציגי השותפים: ועדת היגוי
.תיתיאדריס' בראשות פרופ, (ערבים

 ה יפורסם "במהלך תשע, (י'ח חרבג"בסיוע משרד רו)ח "פר: מפעילגוף
.בנושאמכרז 

גובה  
המלגה 

לשנה

מספר
מלגאים

זמןמשך
תקציב כולל

תואר
ראשון

ח"ש ח"ששנים10,0006503-4 18,000,000



" אירתקא"טקס השקת קרן המלגות 
12.5.14

,  איש1,200קהל של , במרכז הקונגרסים בחיפה
המדינה ושר החינוךנפתחה עם ברכת נשיא 

28



תחומים מועדפים



ה  "תשעאירתקאמועמדי מלגת 
הקשר בין הכנסה לבחירת מקום הלימודים

30



ה  "תשעאירתקאמועמדי מלגת 
הכנסה לנפש

31



ה  "תשעאירתקאמועמדי מלגת 
חלוקה מגדרית לפי גיל

32

20: גיל חציוני 

21: גיל ממוצע 



עקרי המדיניות

ס תיכון "בי
וביישובים

חינוך לקריירה•
"הישגים"תכנית •

קדם 
אקדמיה

מכינות קדם •
אקדמיות

שנה Iתואר 
'א

תכנית המלגות•
צעד לפני "•

"כולם
חיזוק הקליטה  •

באקדמיה

'ג-'שנים ב

הכוון תעסוקתי•

תארים  
מתקדמים  

וסגל
מסטרנטים•
דוקטורנטים•
בתר  •

דוקטורנטים
סגל•
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קועמותתעםיחדמשותףמיזם,במוסדותקריירהמרכזיהטמעת
.משווה

בניית,במוסדותהקריירהמרכזישלהידעהטמעתהפרויקטמטרת
למספרמענהומתןבמוסדותהתעסוקתיההכווןלהרחבתפלטפורמה

.סטודנטיםשלרב

עםהכרה,עבודהראיונות,חייםקורותכתיבת:בעוסקהקריירהמרכז
.'וכוהעבודהשוקשלוהדרישותהצרכים

לכךבנוסף,המוסדותעלתוטלהקורסיםהעברתההטמעהבתום
.המרכזלהפעלתבנוגעמוסדלכליעדיםיקבעו

מוסדות5-בה"בתשעהחלהההטמעה

ם-יהנדסה,יזרעאלעמק,בראודה,חיתל,חיפה

המוסדותליתרתורחבההטמעההבאותבשנתיים.

הכוון תעסוקתי

34



עקרי המדיניות

ס תיכון "בי
וביישובים

חינוך לקריירה•
"הישגים"תכנית •

קדם 
אקדמיה

מכינות קדם •
אקדמיות

שנה Iתואר 
'א

תכנית המלגות•
צעד לפני "•

"כולם
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 
המלגות

נבחרו  
ד"לתשע

נבחרו  
ה"לתשע

תואר שני  
מחקרי

302919ח"אלש40

141414ח"אלש70דוקטורנטים

בתר  
דוקטורנטים

80-כ
ח"אלש

(משלימה)
1488

100%סגל-ף"מעו
משכר המלגאי

644

36

ף"מעומלגות2תממןהנדיבידקרן
דוקטורטופוסטמעוףמלגאילבחירתחדשההיגויועדתמוקמתאלהבימים



(  ₪באלפי )ביצוע ותקציב רב שנתי 
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אתגרים עיקריים לעתיד

ביצועבתהליך 

 (ברוקדיילמכון )מחקר מלווה

 ביסוס מוסד אקדמי ביישוב ערבי בצפון  -הגדלה כמותית
תכניות הידברות

תכנוןבתהליך 

מענה לאוכלוסיות ייחודיות:
(בשיתוף משרד החקלאות)בדרום בדואים•
(בשיתוף עיריית ירושלים)מזרח ירושלים •

 ת"לותלהוראה מעבר מכללה -שדרוג רמת ההוראה
(בשיתוף משרד החינוך)

בוצעטרם 

 (בשיתוף משרד התחבורה והתאחדות הסטודנטים)נגישות פיזית
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!תודה רבה


