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דבר שר החינוך ויו”ר המועצה להשכלה גבוהה
ההשכלה הגבוהה היא מפתח מרכזי להשתלבות
בחברה ובשוק העבודה ,להעשרת דמותה
התרבותית ואיכות החיים של החברה ושל הפרט.
בשנתיים האחרונות ,אחרי עשור קשה במיוחד,
הובלנו מפנה חשוב להצלת ההשכלה הגבוהה
והצלחנו להעלותה מחדש על דרך המלך; התכנית
הרב-שנתית ,הקמת מרכזי המצוינות ,התגבור
התקציבי ,שינוי מודל התקצוב ושינויים בנושא
הליכי אישור תכניות כבר הציבו את המערכת
במקום אחר.
אנו צריכים לזכור כי עיקר הדרך עדיין לפנינו ואנו צריכים לפעול יחד ליישום
המהלכים לביצור עתיד מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.
שני יעדים מרכזיים של מערכת ההשכלה הגבוהה המצויים בתנופת עשייה :האחד,
חתירה למצוינות אקדמית ומחקרית; השני ,הגברת הנגישות להשכלה הגבוהה –
בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ,כמו גם לציבור החרדי ,למיעוט הערבי ,לבני
העדה האתיופית ועוד.
עמידה ביעדים אלה תבטיח את עתיד ישראל שהיא מדינה שעתידה מותנה
במצוינות ובטיפוחה ושרוחה חייבת לחתור לשוויון הזדמנויות לכל בניה.
לפני זמן קצר מונתה המועצה להשכלה גבוהה ה  .12 -השקעתי מחשבה רבה
ומאמצים בקביעת הרכבה.
זוהי המועצה הראשונה שיש בה שוויון בין נשים לגברים .המועצה היא מגוונת,
איכותית ומאוזנת .הרכבה משקף את יעדיה של מערכת ההשכלה הגבוהה-
מצוינות ושוויון הזדמנויות .חברים בה חברים וחברות מהצפון ,מהדרום ומהשומרון,
דתיים ושאינם דתיים ,בני מיעוטים ובת לעדה האתיופית המופלאה .יש בה ייצוג

דיסציפלינארי רחב ביותר :מדעי הרוח ומדעי החברה ,מדעים מדויקים ומדעי
החיים ,הנדסה על סוגיה ועוד .בעידן בו אנו מצויים היום של נגישות רחבה להשכלה
גבוהה וריבוי מוסדות אקדמיים ,למל”ג תפקיד חשוב בשמירה על סטנדרטים של
איכות ובביצור הליכי בקרת איכות .למל”ג הנוכחית משימה חשובה נוספת ,בה
התחלנו והיא חייבת להימשך-הורדת הנטל הבירוקראטי וצמצום הסחבת בטיפול
בתוכניות המוגשות על ידי המוסדות.
על סדר יומנו עוד הצורך לפנות זמן ומחשבה למדיניות שביסודה תכנון ,לזהות
נכון את כשלי השוק ולחתור למענים מהירים ואפקטיביים ככל שניתן; בחינת
מערכת היחסים בין אוניברסיטאות למכללות ,עתיד המכללות להוראה ומקומם
של המוסדות הפרטיים במערכת; נקודות המימשק של מערכת ההשכלה הגבוהה
עם מערכת החינוך ,כמו גם עם התעשיה ,הכלכלה וההיי-טק.
לפנינו משימות גדולות בעלות השפעה של ממש על עתיד ישראל.
בעבודה משותפת נצליח!

בברכה,

גדעון סער
שר החינוך ויו”ר המל”ג

דבר יו”ר הוועדה לתכנון ולתקצוב
אני שמח להציג בפניכם את החוברת “מערכת
ההשכלה הגבוהה בישראל  :2012בנתיב
לצמיחה” ,ובה תמונת מצב עדכנית של המערכת,
ובכלל זה מגמות עיקריות ,כיווני מדיניות ולקט
נתונים .במהלך השנה החולפת המשכנו והעמקנו
את העבודה על פי התכנית הרב שנתית שהושקה
בתשע”א; הגל הראשון של מרכזי המצוינות החל
לפעול בהצלחה וההערכות לקראת הגל השני
נמצאת בעיצומה; פיתחנו מודל חדשני להנגשת
ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי והתחלנו
לפעול על פיו; הגענו להסכמי עבודה מיטיבים עם הסגל הבכיר ועם הסגל הזוטר
באוניברסיטאות ,וכמו כן להסכם פורץ דרך עם הסגל הבכיר במכללות; גיבשנו
תכניות להגברת הפעילות הבינלאומית ובפרט לשיתופי פעולה עם סין והודו;
קידמנו את ההסדרה והשדרוג של המכללות ,ועוד כהנה וכהנה.
אתגרים רבים עוד ניצבים לפנינו על מנת להצעיד את מערכת ההשכלה הגבוהה
אל המקום הראוי לה ,ואנו נכונים להתמודד אתם ,חדורי אמונה בחשיבות
המלאכה ,בטוחים בדרך ובעשייה המשותפת.
בברכה,

			

		

פרופ’ מנואל טרכטנברג
יו”ר הוועדה לתכנון ולתקצוב

עבודת המועצה
להשכלה גבוהה
עבודת המועצה

עבודת המועצה להשכלה גבוהה
ועדות המשנה של המועצה להשכלה גבוהה
המועצה להשכלה גבוהה ה –  12מונתה בטקס שנערך בבית הנשיא ביום  14במרץ
. 2012
עם מינויה אישרה מליאת המועצה את ועדות המשנה שלה ,את הגדרת תפקידיהן
ואת חברי המועצה אשר יהיו חברים בכל אחת מהן .ועדות המשנה נועדו לייעל את
עבודת המועצה.
להלן פירוט תפקידהן של ועדות המשנה החדשות של המועצה להשכלה גבוהה
כפי שאושרו על ידה:
ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית – ועדה זו תעסוק בסוגיות עקרוניות
הנוגעות למערכת ההשכלה הגבוהה ,המשך התפתחותה לאורך זמן ופריסתה
במרחב.
הוועדה תתמודד עם סוגיית התכנון הכלל ארצי של ההשכלה הגבוהה ,ממיפוי
הקיים ועד לקביעת מדיניות להמשך פיתוח מוסדי כלל ארצי ,בהמשך להמלצות
הוועדה לתכנון ולתקצוב.
כמו כן תקבע הוועדה את חזון הפיתוח האקדמי של מערכת ההשכלה הגבוהה
לשנים הבאות ועיצוב תכנית על למימושה .תכנית על כזו ,תעובד עם ות”ת ,לצורך
בניית התכנון האופרטיבי שלה כפי שתמליץ ות”ת ולצורך בניית התקציב כפי
שיוחלט על ידי ות”ת.
יו”ר הוועדה הוא סיו”ר המל”ג וחברים בה יו”ר ות”ת ,חברי מל”ג וחברים חיצוניים
נוספים על פי הצורך.
ועדת משנה להערכת איכות ובקרתה – הוועדה תעסוק בגיבוש תכנית להערכת
איכות ההשכלה הגבוהה ובניטורה הקבוע במוסדות השונים ובתחומי הלימוד
השונים.
בראשות הוועדה יעמוד חבר בועדת ההיגוי העליונה להערכת איכות והחברים בה
יהיו חברי מל”ג.
ועדה זו תפעל במשולב ובתאום עם ועדת ההיגוי המשותפת למל”ג ולות”ת
להערכת איכות ובקרתה שבראשה עומד יו”ר ות”ת וחברים בה מנכ”ל מל”ג-ות”ת,
יו”ר ועדת המשנה של המל”ג להערכת איכות והבטחתה ,יו”ר הוועדה המדעית של
הקרן הלאומית למדע ,יו”ר האקדמיה הלאומית למדעים או מי מטעמו ונציג ציבור.
ועדת משנה עליונה להסמכה ,הכרה ורישוי – הוועדה תעסוק בפיתוח מדיניות
ההסמכה וההכרה של תכניות ומוסדות חדשים ותדון בעניינים רוחביים של
הסמכה ,רישוי ובקשות המוסדות לאישורי תכניות .כמו כן הוועדה תקבע נהלי
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עבודה לועדות ההסמכה התחומיות ותרכז החלטות עקרוניות.
הוועדה תורכב מיושבי ראש ועדות המשנה התחומיות להסמכה ,הכרה ורישוי
וחברים נוספים מהמל”ג ובראשה אישיות אקדמית בכירה.
ועדות משנה תחומיות להסמכה ,הכרה ורישוי – להלן פירוט התחומים בהן
תעסוקנה שלוש ועדות המשנה התחומיות עליהן החליטה המל”ג:
•ועדה לתחומי מדעי החברה ,ניהול ,עסקים ,לימודים רב – תחומיים ושלוחות חו”ל.
•ועדה לתחומי הטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,חקלאות
ומקצועות עזר – רפואיים.
•ועדה לתחומי החינוך ,הוראה ,מדעי הרוח ,אמנות ומשפטים.
ועדת משנה לפיקוח ואכיפה – הוועדה תעסוק בשמירה על ביצוע נהלי המל”ג
והות”ת והחלטותיהן במוסדות השונים באמצעות מדיניות של מניעה ,בקרה,
פיקוח ואכיפה.
בראשות הוועדה יעמוד סיו”ר מל”ג וחברים בה יו”ר ות”ת ,חברי מל”ג וסמנכ”ל
לעניינים אקדמיים.
יישום התכנית לייעול תהליכי עבודת המועצה להשכלה גבוהה
בפברואר  2011קיבלה המועצה להשכלה גבוהה החלטה לאמץ את העקרונות
שהובאו בפניה בקשר לנוהל תהליך חדש לבדיקת בקשות לפתיחת תוכניות
לימודים חדשות  /מוסדות חדשים  /מתן הכרה והסמכה.
המטרה שהוצבה היא שסיום תהליך בדיקת מוסד חדש לקראת פתיחתו או תכנית
חדשה לקראת מתן אישור לפתיחתה ,יפחת מ  12 -חודשים ממועד רישום הבקשה
במל”ג תוך שהחלטה בדבר הסמכת המוסד להעניק את התואר תינתן לא יאוחר
מששה חודשים לפני סיום מחזור בוגרים ראשון של התואר האמור.
מטרת התכנית לייעול עבודת המל”ג היא ייעול וקיצור תהליכי הבדיקה לרישוי,
להסמכה ולהכרה ,תוך שחרור חסמים בתהליכי העבודה לרישוי ,להסמכה ולהכרה .
עם מינויה של המועצה להשכלה גבוהה ה  12 -הושלמו תהליכי יישום התכנית
לייעול תהליכי עבודת המל”ג.
ועדות המשנה של המל”ג הורכבו על פי תחומים ובזמן הקרוב יושלם מינוי הוועדות
המקצועיות התחומיות .במקביל לכך השלים האגף האקדמי את הערכותו על פי
תחומים ולא על פי סוגי מוסדות כפי שהיה עד כה .בכך יושלם למעשה תהליך
יישום התכנית לייעול עבודת המל”ג.
במקביל להיערכות הארגונית ,הושלם גם תהליך חקיקה בכנסת אשר יאפשר גביית
אגרה מהבקשות המוגשות למל”ג לרישוי ,להסמכה ולהכרה.
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עובדות ומספרים
| עבודת המועצה להשכלה גבוהה |

עובדות ומספרים
1

בשנת הלימודים האקדמית תשע"ב פועלים  67מוסדות להשכלה גבוהה
לפי הפירוט הבא 7 :אוניברסיטאות מחקר ,האוניברסיטה הפתוחה36 ,
מכללות אקדמיות (מהן  21המתוקצבות על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב
ו 15-מכללות פרטיות) ו 23-מכללות להכשרת עובדי הוראה.

2

כ 298,400-סטודנטים לומדים בשנת תשע"ב לקראת תואר אקדמי בכל
המוסדות הנ"ל (כולל המסלולים האקדמיים באחריות אוניברסיטאית
והאוניברסיטה הפתוחה).1
להלן חלוקת הסטודנטים לפי תארים בתשע"ב בהשוואה לתשע"א:

226,010

230,055

53,980

56,560

10,590
תואר ראשון

תואר שני

תואר שלישי
תשע״א

1

10,600

1,210

1,210

תעודה

תשע״ב

נתוני הסטודנטים לשנה"ל תשע"ב מבוססים על הערכותיה של ות"ת לשנה זו ,שכן בשלב זה
של השנה טרם קיימים נתוני הלמ"ס הרשמיים לגבי מספרי הסטודנטים.
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3

מספר הסטודנטים לתואר ראשון בכלל המערכת הוא כ  230,000 -על פי
החלוקה הבאה:
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מבין  186,770הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות (ללא
האו"פ) ,לומדים כ 64%-מהם במכללות (כ 48%-במכללות האקדמיות11% ,
במכללות להכשרת מורים וכ 5%-במסלולים האקדמיים באחריות אקדמית
של האוניברסיטאות) וכ 36%-בקמפוסים הראשיים של האוניברסיטאות.

4

16

לפני שנתאר את ההתפתחויות הצפויות בשנה"ל תשע"ב שנפתחה
לפני מספר חודשים ,נציג את התמונה הכללית בפועל בתשע"א שהיא
השנה האחרונה לגביה קיימים ברשותינו נתונים רשמיים ומעודכנים כפי
שנאספו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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בשנת תשע"א למדו במוסדות להשכלה גבוהה  245,720סטודנטים.2
 183,160סטודנטים למדו לתואר ראשון 50,765 ,למדו לתואר שני10,590 ,
למדו לתואר שלישי ו 1,210-למדו לימודי תעודה.
בשני העשורים האחרונים עברה מערכת ההשכלה הגבוהה שינויים
דרמטיים שבאו לביטוי בין היתר במספרי הסטודנטים ובמבנה המערכת
כפי שיתואר בהמשך.
בשנות ה 90-אופיינה המערכת בגידול מהיר ומשמעותי מאוד במספר
הסטודנטים .הביקוש הער ללימודים אקדמיים מצד אחד ,ופתיחתם של
המוסדות החדשים להשכלה גבוהה כמענה לאותו ביקוש הביאו לקצב
גידול של  8.1%בממוצע לשנה במשך שנות ה 90-ומספרם של הסטודנטים
גדל בקצב מהיר מאוד מ 76,000-סטודנטים בתש"ן ליותר מ166,000-
סטודנטים בתש"ס .לשם השוואה גדלה המערכת בשנה האחרונה ב3.4%-
בלבד.
בניגוד להתרחבות האדירה שאפיינה את שנות ה ,90-עמדו שנות
ה 2000-בסימן ההאטה המשמעותית בקצב הגידול במספר הסטודנטים
ובמהלכן גדל מספרם ב 3.3%-בלבד בממוצע לשנה ,בדומה לגידול בשנה
האחרונה .ההאטה שאפיינה את שנות ה 2000-נבעה בין היתר מהקיצוצים
התקציביים הקשים שהושתו על המוסדות להשכלה גבוהה ,בין היתר
באמצעות הטלת מגבלות על הגידול במספרי הסטודנטים.
חשוב לשים לב כי בשנים האחרונות אנו אף עדים למיצוי שכבת הגיל
הרלוונטית ללימודי תואר ראשון הנובע ממספר גורמים :ההתייצבות
בשיעורי הזכאות לבגרות ,ההתייצבות בשיעור הזכאים העומדים בדרישות
הסף של האוניברסיטאות וכן ההאטה בקצב הגידול של קבוצת הגיל
הממוצעת של בני  – 20-24כולם יחד משפיעים גם כן על ההאטה בקצב
גידול המערכת.
בשנת תשע"א סוכמה התכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה בין
ות"ת ומשרד האוצר ובמהלכה צפויה המערכת המתוקצבת על ידי הוועדה
לתכנון ולתקצוב לגדול בכ –  16,500סטודנטים כשמרביתם יקלטו
במכללות האקדמיות תוך שימת דגש על המכללות הממוקמות באזורי
הפריפריה וירושלים.
2

נתונים אלה אינם כוללים את הלומדים באוניברסיטה הפתוחה ואת הלומדים בשלוחות של
האוניברסיטאות הזרות הפועלות בארץ.
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הביקוש הער ללימודי תואר ראשון והפנייתו אל המכללות האקדמיות
הביאו לשינויים מרחיקי לכת במבנה המערכת ולהנחת התשתית למערכת
ההשכלה הגבוהה המוכרת לנו כיום .בתחילת שנות ה 90-למדו בישראל
כ 55,000-סטודנטים לתואר ראשון וכ 85%-מהם למדו עדיין בקמפוסים
הראשיים של האוניברסיטאות ורק  6.4%למדו במכללות האקדמיות.
במהלך שני העשורים האחרונים גדל מספר הלומדים לתואר ראשון
ביותר מפי  3ומספרם הגיע בתשע"א ל .183,160-גידול אדיר זה הביא
לעלייה הדרגתית ועקבית בחלקם של הסטודנטים שלמדו לתואר ראשון
במכללות האקדמיות ,ובתשס"ט חצה לראשונה חלקם של הסטודנטים
שלמדו במכללות האקדמיות (כולל המסלולים האקדמיים באחריות
אוניברסיטאית) את ה .50%-במקביל ממשיך לרדת חלקם של הלומדים
בקמפוסים הראשיים של האוניברסיטאות ,עד שבתשע"א הגיע ל.36.3%-
תהליך הדרגתי זה מתואר בלוח מס' .1
לוח מס'  :1סטודנטים לתואר ראשון לפי סוג מוסד ,תש"ן-תשע"א
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בשנת תשע"א למדו באוניברסיטאות  125,060סטודנטים לעומת 123,965
בתש"ע .עיקר הגידול נובע מעלייה במספר הלומדים לתואר שני כפי
שיפורט בהמשך.
במספרם של הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטאות נמשכת מגמת
הירידה זו השנה השביעית ברציפות.
מספרם של הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטאות היה במגמת עלייה
מתמדת מאז קום המדינה .בשנת תשס"ד הגיע מספרם של אלו לשיא של
 78,715ומאז החלה ירידה עקבית במספרם עד ל 74,920-בתשע"א .עיקר
הירידה התרכזה בקרב הלומדים בקמפוסים הראשיים של האוניברסיטאות,
מ 70,205-בתשס"ד ל 66,415-בתשע"א .במסלולים האקדמיים הפועלים
באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת בן גוריון בנגב
למדו בתשע"א כ 8,500-סטודנטים בדומה למספרם בתש"ע.
כאמור ,כל הגידול במספר הסטודנטים באוניברסיטאות בין תש"ע
לתשע"א נרשם בקרב הלומדים לתואר שני .מספרם של אלה הגיע
ל 38,340-בתשע"א לעומת  36,900בתש"ע – גידול של  3.8%בשנה .גידול
זה התרכז בשלוש אוניברסיטאות – אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל
אביב ואוניברסיטת בר אילן .במספר הסטודנטים לתואר שלישי כמעט
ולא היה שינוי בין תש"ע לתשע"א ,מספרם של אלה הגיע בתשע"א
ל 10,590-סטודנטים.
להבדיל מן המגמה שאפיינה את מספר הסטודנטים לתואר ראשון
באוניברסיטאות בשנים האחרונות ,המשיך לגדול מספר הסטודנטים
לתואר ראשון במכללות האקדמיות בקצב מהיר מאוד ובשנים תשס"ד-
תש"ע גדל מספרם ב 8.5%-בממוצע לשנה מ 51,000-סטודנטים בתשס"ד
ל 83,370-בתש"ע .בתשע"א הואט קצב הגידול גם במכללות האקדמיות
ומספרם של הלומדים בהן לקראת תואר ראשון הגיע ל ,87,410-גידול של
 4.9%בין תש"ע לתשע"א .במכללות המתוקצבות על ידי הוועדה לתכנון
ולתקצוב למדו בתשע"א  52,120סטודנטים לקראת תואר ראשון ,גידול
של  3.4%יחסית לתש"ע .לעומת זאת קצב הגידול במכללות הפרטיות
עמד על כ 7.0%-ומספרם של הלומדים בהן בתשע"א הגיע ל35,300-
סטודנטים.
מספרם של הלומדים לתואר שני במכללות האקדמיות עדיין נמוך יחסית
לזה שבאוניברסיטאות אולם מספרם של אלה נמצא במגמת עלייה
עקבית ובתשע"א למדו בהן  9,325לעומת  8,200בתש"ע.
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גידול מרשים של כ 1,000-סטודנטים נרשם בשנה האחרונה במספר
הלומדים לתואר שני במכללות להוראה מ 2,100-בתש"ע ל 3,100-בתשע"א.
במספרם של הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה נרשמה
ירידה קטנה מ 43,070-סטודנטים בתש"ע ל 42,855-בתשע"א .לעומת
זאת ,מספרם של הלומדים לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה המשיך
לעלות מכ 3,000-סטודנטים בתש"ע ל 3,215-בתשע"א.

7

המגמות הכלליות שתוארו לעיל במספרי הסטודנטים צפויות להימשך
גם בתשע"ב .ההאטה בגידול במספרם של הלומדים לתואר ראשון
באוניברסיטאות ובמכללות (ללא האו"פ) צפויה להימשך גם בתשע"ב
ומספרם של אלה צפוי לגדול ב 2.0%-בלבד יחסית לשנה שעברה .לשם
השוואה וכפי שהזכרנו ,במהלך שנות התשעים גדל מספר הלומדים
לתואר ראשון במוסדות אלה בקצב שנתי מהיר מאוד של  8.7%לשנה.
על פי הערכותינו ,מספרם של הלומדים לקראת תואר ראשון
באוניברסיטאות יתייצב סביב  74,920סטודנטים ,בדומה לתשע"א.
אנו צופים כי כל הגידול שיירשם במספר הלומדים הכולל לתואר ראשון
יתרכז במכללות האקדמיות וקצב הגידול בהן יואט ל 3.5%-לעומת שנה
שעברה ,גידול של כ 3,000-סטודנטים בלבד.
ב 21-המכללות האקדמיות המתוקצבות על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב,
ילמדו השנה כ 53,670-סטודנטים לקראת תואר ראשון ,גידול של 3.0%
יחסית לתשע"א.
ב 15-המכללות הפרטיות שאינן מתוקצבות על ידי הוועדה לתכנון
ולתקצוב ילמדו כ 36,800-סטודנטים לתואר ראשון ,גידול של  4.3%יחסית
לתשע"א .במכללות להכשרת מורים ילמדו בתשע"ב ,על פי הערכות
שהתקבלו ממשרד החינוך ,כ 21,400-סטודנטים לקראת התואר "בוגר
בהוראה" ,גידול של כ 3%-יחסית לתשע"א.
על פי הערכותינו ,כ 43,300-סטודנטים ילמדו לקראת תואר ראשון
באוניברסיטה הפתוחה ,בדומה לתשע"א.
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8

מספרם של הלומדים לתואר שני בכלל מערכת ההשכלה הגבוהה צפוי
לעמוד בתשע"ב על  56,560סטודנטים ,גידול של  4.8%יחסית לתשע"א.
אנו צופים כי באוניברסיטאות ילמדו השנה  38,940סטודנטים לתואר שני,
גידול של כ 600-סטודנטים לעומת שנה שעברה .במכללות האקדמיות
ילמדו השנה כ 10,520-סטודנטים לתואר שני ,עליה של  1,200סטודנטים
המהווה גידול של כ 13%-יחסית לתשע"א ,כאשר מרבית הגידול צפוי
להיקלט במכללות הפרטיות שאינן מתוקצבות על ידי הוועדה לתכנון
ולתקצוב.
כ 7,500-סטודנטים המהווים כ 70%-מהלומדים לקראת תואר שני
במכללות האקדמיות ילמדו במכללות הפרטיות ויתרכזו בלימודי מינהל
עסקים אשר מתקיימים עדיין ברובם במכללות אלה.
כ 3,000-סטודנטים ילמדו לקראת תואר שני במכללות המתוקצבות על
ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב בתחומי האומנות ,המוסיקה ,מדעי החברה,
מנהל עסקים ,מקצועות עזר רפואיים ,מדעי המחשב והנדסה.
מספר הסטודנטים לתואר שני במכללות להוראה יגדל בכ 700-ויגיע
לכ 3,800-סטודנטים .באוניברסיטה הפתוחה ילמדו כ 3,300-סטודנטים
לקראת תואר שני.

9

מספר הסטודנטים לתואר שלישי יותר משהכפיל את עצמו מאז תחילת
העשור הקודם .בשנת תש"ן למדו כ 3,900-סטודנטים לתואר שלישי
באוניברסיטאות ומספרם עלה בהתמדה ל 10,300-בתשס"ח .מאז חלה
האטה במספר הלומדים לתואר שלישי עד שבתשע"א הגיע מספרם
ל 10,590-לעומת  10,570בתש"ע .בתשע"ב יישאר מספר הדוקטורנטים
ללא שינוי ויעמוד על כ 10,600-סטודנטים ,בדומה לשנה האחרונה.
התפלגותם של הלומדים לקראת תואר שלישי משתנה בהדרגתיות
במהלך השנים בין שבע אוניברסיטאות המחקר .בשנות השבעים
והשמונים מרבית הלומדים לקראת תואר שלישי למדו בארבעה מוסדות:
האוניברסיטה העברית בירושלים ,הטכניון ,אוניברסיטת תל אביב ומכון
וייצמן למדע .במהלך שנות ה 90-ושנות ה 2000-ירד בהדרגה חלקם של
הלומדים במוסדות הנ"ל במקביל לעלייה בשיעור הלומדים באוניברסיטת
בר-אילן ,אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
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כ 55,800-החלו בתשע"ב את לימודי שנה א' באחד המוסדות להשכלה
גבוהה ,גידול של  1.4%בלבד יחסית לתשע"א .על פי הערכתנו מספר
הסטודנטים החדשים באוניברסיטאות ינוע סביב  ,23,100בדומה למספרם
בתשע"א .גידול של  550סטודנטים בשנה א' צפוי להתרחש במכללות
האקדמיות ,בין היתר במספר תוכניות חדשות שאושרו לפתיחה במכללות
שאינן מתוקצבות על ידי ות"ת.
כאן המקום להזכיר כי ההאטה שהתרחשה בגידול במספר הלומדים
לתואר ראשון במכללות האקדמיות בשנת תשע"א נבעה בין היתר מהאטה
משמעותית שחלה במספר הלומדים בהן בשנה א' .במוסדות המתוקצבים
על ידי ות"ת מספר הלומדים בשנה א' הגיע ל 15,445-סטודנטים בדומה
לתש"ע ובמוסדות שאינם מתוקצבים על ידי ות"ת למדו כ11,200-
סטודנטים חדשים ,גידול של  290סטודנטים בלבד.
מספר הסטודנטים החדשים במכללות להוראה ינוע סביב  ,5,500גידול
של  3.0%יחסית לתשע"א.

11

22

אחד המדדים המקובלים לבחינת הנגישות להשכלה גבוהה הוא שיעור
הסטודנטים החדשים המתחילים ללמוד במוסד להשכלה גבוהה מתוך
שנתון ממוצע של בני  ,20-24קבוצת הגיל שבה מרבית הסטודנטים
מתחילים ללמוד .מדד זה נע בראשית שנות ה 90-סביב ה 23%-ועלה
באופן די עקבי בשנים שלאחר מכן כחלק ממדיניותן של הוועדה לתכנון
ולתקצוב והמועצה להשכלה גבוהה לגבי הרחבת הנגישות להשכלה
גבוהה .בשנת תשע"א החלו  47.3%מקבוצת הגיל הרלוונטית את לימודיהם
במוסד להשכלה גבוהה .על פי הערכתנו תימשך העלייה במדד זה גם בשנת
תשע"ב ושיעורו יגיע ל ,47.8%-בשל העלייה שתתרחש עדיין במספרם
של הסטודנטים החדשים מצד אחד ונוכח ההאטה המשמעותית בגידול
בקבוצת הגיל הרלוונטית מצד שני.
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אחוז המתחילים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה מתוך שנתון ממוצע  ,תשנ”א-
תשע”א
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מספרם של המועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות עלה באופן
די רציף עד אמצע שנות ה 2000-שבהן הגיע מספרם לשיא של כ.39,500-
בשנים האחרונות מספרם נמצא במגמת ירידה ובתשע"א הגיע ל.32,700-
בתשס"ח התקבלו לראשונה נתוני מועמדים לתואר ראשון גם למכללות
האקדמיות ,ומספרם עלה מכ 38,280-בשנה זו לכ 40,490-בתשע"א.3
חלקם של המועמדים שהתקבלו ולומדים עלה מכ 64%-בתשס"ח לכ-
 71%בתשע"א .תחומי הלימוד המבוקשים ביותר המוצעים במכללות
האקדמיות הם משפטים ,מנהל עסקים ,מדעי החברה ומקצועות מתחום
ההנדסה .שני התחומים הראשונים נלמדים ברובם הגדול במכללות שאינן
מתוקצבות על ידי ות"ת.
התפלגות המועמדים לפי תחומי לימוד שונה כמובן בין המכללות לבין
האוניברסיטאות .לשם השוואה ,חלקם של המועמדים שפנו ללימודי
עסקים ומדעי הניהול למכללות האקדמיות עמד על כ 23%-לעומת כ5%-
באוניברסיטאות בתשע"א .במשפטים שיעור זה עמד על כ 13%-במכללות

3

קיימת חפיפה בין שתי האוכלוסיות וישנם מועמדים שהגישו מועמדותם ללימודים הן
לאוניברסיטאות והן למכללות ולכן אין לסכם את מספר המועמדים בשתי האוכלוסיות .לשם
הערכה ,בתשע"א היו כ 4,670-מועמדים שהגישו את מועמדותם גם לאוניברסיטאות וגם
למכללות האקדמיות.
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האקדמיות לעומת כ 4.5%-באוניברסיטאות.

13

הנתונים לגבי תחומי הלימוד שהיו מבוקשים ללימודי תואר ראשון
באוניברסיטאות בתשע"א נותנים ביטוי מסוים למקצועות המבוקשים
בשוק העבודה .מדד המשקף את עודף הביקוש בתחום מסוים הוא היחס
שבין מספר המועמדים למספר המתחילים ללמוד את אותו התחום .בסעיף
זה נפרט את תחומי הלימוד המבוקשים ביותר שנלמדו באוניברסיטאות
בתשע"א על פי מדדים אלו .הנתונים מוצגים בלוח מס' .2
לוח מס’  :2מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ויחס מועמדים
למתקבל ולומד ,תשע"א (לפי מקצועות לימוד נבחרים בעדיפות ראשונה)

מועמדים התקבלו
לעדיפות
ראשונה

24

יחס מועמדים
למתקבל ולומד

מקצוע בעדיפות ראשונה
סה"כ
רפואה כללית
ארכיטקטורה ובינוי ערים
מקצועות עזר רפואיים
עבודה סוציאלית
מנהל עסקים
משפטים
הנדסת חשמל
ואלקטרוניקה

32,697
1,865
720
3,171
959
260
1,451
1,738

18,389
455
184
1,434
484
132
750
916

1.8
4.1
3.9
2.2
2.0
2.0
1.9
1.9

חשבונאות
כלכלה
מדעי המחשב
פסיכולוגיה
מדעי הרוח הכלליים

596
1,381
1,399
1,309
1,973

322
795
822
788
1,435

1.9
1.7
1.7
1.7
1.4
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יחס המועמדים ללומד לכל המקצועות באוניברסיטאות עמד על 1.8
בתשע"א לעומת כ 2.0-במהלך שנות ה .2000-יחסים גבוהים ממנו ניתן
לראות ,לדוגמא ,ברפואה כללית ( ,)4.1ארכיטקטורה ובינוי ערים ()3.9
ומקצועות עזר רפואיים (.4)2.2
מספרם של המועמדים ללימודי משפטים ומנהל עסקים באוניברסיטאות
הלך ופחת לאורך שנות ה ,2000-כפועל יוצא מהפניית מרבית הביקוש
ללימודים אלו אל המכללות האקדמיות ,בעיקר למכללות שאינן
מתוקצבות על ידי ות"ת .מספרם של המועמדים ללימודי משפטים עמד
בתחילת שנות ה 2000-על כ 2,000-וירד לכ 1,500-בשנים האחרונות,
ובלימודי מנהל עסקים מספר המועמדים היה כ 500-לפני כעשור ופחת
בשנים האחרונות לכ.300-
יחס נמוך של  1.7בהשוואה ליחס הכללי ניתן לראות בכלכלה ,מדעי
המחשב ופסיכולוגיה לעומת ממוצע של כ 2.0-במהלך העשור האחרון,
בכל אחד משלושת המקצועות.
יחס נמוך במיוחד של  1.4מצביע על הביקוש הנמוך המאפיין את הפונים
למדעי הרוח הכלליים .מגמת הירידה במספר המועמדים לכל מדעי הרוח,
מכ 6,330-בתחילת העשור לכ 4,670-בתשע"א ,מדגישה אף היא את
הירידה בביקוש ללימודים בתחום.

14

מאז המחצית השנייה של שנות ה 90-היינו עדים לשינויים שהתרחשו
בנטייתם ובהתייחסותם של הסטודנטים לתואר ראשון ללימודי מדעי
הטבע והטכנולוגיה לעומת מדעי הרוח והחברה .התופעה באה לידי ביטוי
מסוים בלוח מס'  3המתאר את השינויים בהתפלגות הסטודנטים לתואר
ראשון על פני התחומים השונים.
בתשנ"ז למדו כ 24%-מהסטודנטים לתואר ראשון את אחד ממקצועות
המתמטיקה ,מדעי המחשב ,מדעי הטבע או ההנדסה .חלקם של אלה עלה
בהתמדה עד לשנת תשס"ב ,בה עבר את ה ,30%-ירד במעט בשנים שלאחר
מכן ובתשע"א הגיע ל .28%-במקביל לכך ירד באופן משמעותי חלקם של
מי שפנו ללימודי מדעי הרוח מ 18.5%-בתשנ"ז ל 7.5%-בלבד בתשע"א.

4

בקרב המועמדים למקצועות עזר רפואיים נמנים הסטודנטים שפונים למקצועות כמו סיעוד,
שבו היחס הוא  ,2.1רוקחות ( ,)2.8ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה ( )2.3ועוד.
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המשבר העולמי שפקד את ענף ההיי-טק בזמנו הביא בין היתר לירידה
בעיקר בחלקם היחסי של מי שפנו ללמוד מדעי המחשב ומתמטיקה
מ 8.3%-בתשס"ב ל 5%-בתשע"א .מספרם של הלומדים לימודי הנדסה
לעומת זאת כמעט והכפיל את עצמו בחמש השנים תשנ"ז-תשס"ב מכ-
 12,600סטודנטים בראשית התקופה ל 24,600-בסופה .בשנים שלאחר
מכן המשיך מספרם לגדול ,אם כי בקצב איטי יותר ומספרם הגיע בתשע"א
לכ 34,070-סטודנטים המהווים כ 19%-מהלומדים לתואר ראשון.
מספרם של הלומדים לימודי משפטים עלה מכ 6,000-סטודנטים
בתשנ"ז ליותר מ 16,130-בתשע"א וכ 79%-מהם לומדים במכללות שאינן
מתוקצבות על ידי ות"ת לעומת  38%מהם שלמדו במוסדות אלה בראשית
התקופה .חלקם של הלומדים משפטים מבין הלומדים לתואר ראשון עלה
מ 6.0%-בתשנ"ז ל 8.8%-בתשע"א.
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לוח מס'  :3סטודנטים לתואר ראשון במערכת ההשכלה הגבוהה לפי תחום
לימודים ,תשנ"ז ,תשס"ב ,תשס"ז ,תשע"א

15

תשנ"ז

תשס"ב

תשס"ז

תשע"א

סה"כ – מס' מוחלטים

101,230

137,640

163,300

183,160

סה"כ  -אחוזים

100.0

100.0

100.0

100.0

מדעי הרוח

18.5

11.7

9.5

7.5

חינוך והכשרה להוראה

16.1

16.5

14.4

12.8

מקצועות האמנות
והעיצוב

-

2.3

2.8

2.9

מדעי החברה

23.5

19.4

21.9

22.7

עסקים ומדעי הניהול

6.7

6.0

8.8

11.5

משפטים

6.0

7.5

9.4

8.8

רפואה

1.1

0.9

0.9

0.9

מקצועות עזר רפואיים 3.6

4.1

4.7

4.7

מתמטיקה,
סטטיסטיקה ומדעי
המחשב

7.5

8.3

4.7

5.0

המדעים הפיסיקליים

1.6

1.8

1.8

1.3

המדעים הביולוגיים

2.2

3.1

3.2

2.6

חקלאות

0.6

0.5

0.5

0.5

הנדסה ואדריכלות

12.5

17.9

17.5

18.6

השינויים המהירים והקיצוניים שהתרחשו בענף ההיי-טק נתנו את
ביטויים גם באחוז הסטודנטים בשנה א' שלמדו מקצוע מתחומי מדעי
הטבע והטכנולוגיה מתוך שנתון ממוצע של בני  .24-20עד אמצע שנות
ה 90-התייצב שיעור זה על כ 6.5%-מתוך שנתון ממוצע .בשנים שלאחר
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מכן עלה שיעור זה בהתמדה ובקצב מהיר מאוד כך שיותר משהכפיל את
עצמו עד תשס"ב ,בה הגיע לשיא של  13.4%מקבוצת הגיל הרלוונטית.
מגמה זו הייתה פועל יוצא של הביקוש הער מצד התעשייה לכוח אדם
אקדמי ,בעיקר לאנשי מדעי המחשב והנדסת אלקטרוניקה ומפיתוחם של
המוסדות החדשים אשר הרחיבו את יכולת הקליטה של המערכת ונענו
לביקושי הסטודנטים שפנו למקצועות אלה .המשבר העולמי אשר פקד
את ענף ההיי-טק הביא לירידה בשיעור זה כבר בתשס"ג .החל מתשס"ג
חלו ירידות בשיעור הפונים ללימודי מדעי הטבע והטכנולוגיה בשנה א',
אולם בשנים האחרונות ניכרת התאוששות מסוימת בענף זה .בשנים
תשס"ט-תש"ע נע שיעורם סביב  13%מן השנתון הרלוונטי ,ובתשע"א ירד
ל.12.4%-

16

ביקושיהם של הסטודנטים ללימודים בתחום הביוטכנולוגיה מושפעים
אף הם מהתפתחויות התעשייה בתחום זה .בעשור תשנ"ז-תשס"ז מספרם
של הסטודנטים בשנה א' שפנו למקצועות הקשורים לביוטכנולוגיה יותר
משהכפיל את עצמו מכ 1,250-בתשנ"ז ליותר מ 2,700-בתשס"ז ,ככל
הנראה כעדות לציפייתם של הסטודנטים לכניסתה של ישראל לעידן
הביוטכנולוגי.
בשלוש השנים האחרונות ניכרת האטה בכניסתם של סטודנטים
ללימודים בתחום זה ומספרם של המתחילים ללמוד מקצועות הקשורים
לביוטכנולוגיה נותר יציב סביב ה 2,700-סטודנטים.

17

אחד ההישגים המרשימים של מערכת ההשכלה הגבוהה בעשורים
האחרונים הוא בהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב האוכלוסייה
המתגוררת בפריפריה ובקרב קבוצות אוכלוסיה חלשות .בשנת תשע"א
כ 25%-מהסטודנטים לתואר ראשון למדו במוסדות הלימוד הקיימים
במחוזות הצפון והדרום ( 9.5%במחוז הצפון ו 15.3%-במחוז הדרום),
לעומת  9%שלמדו במחוז הדרום בלבד בשנת תש"ן .שינוי משמעותי זה
במפת ההשכלה הגבוהה של ישראל ,שהתרחש בשני העשורים האחרונים,
לא היה מתאפשר אלמלא הפניית המשאבים התקציביים שנדרשו לכך
אל שני מחוזות הפריפריה.
למרות ההאטה הקיימת במערכת ההשכלה הגבוהה בשנים האחרונות,
מספר הלומדים במחוז הצפון גדל כמעט פי שלושה בעשור האחרון,
בעיקר כפועל יוצא מהרחבת התוכניות הקיימות במכללות האקדמיות
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בצפון ופתיחת תוכניות חדשות .מספר הלומדים במחוז הדרום עלה בכ-
 60%מתחילת שנות ה ,2000-אם כי בשנים תשס"ה-תשע"א הואט קצב
גידולם ,בעיקר בשל ההתייצבות במספר הסטודנטים לתואר ראשון
באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

לוח מס’  :4סטודנטים לתואר ראשון לפי מחוז המוסד ,תש"ן-תשע"א

18

תש"ן

תש"ס

תשע"א

סה"כ – מס' מוחלטים

55,250

126,900

183,160

סה"כ  -אחוזים

100.0

100.0

100.0

ירושלים

22.7

15.5

13.3

צפון

..

5.3

9.5

חיפה

21.7

17.9

13.8

מרכז

4.1

15.9

16.9

תל – אביב

42.8

31.5

31.2

דרום

8.7

13.9

15.3

מספר המועמדים ללימודי תואר שני באוניברסיטאות נמצא באופן
כללי במגמת עלייה ומספרם הגיע בתשע"א ל 22,670-לעומת כ18,000-
בתשס"ה .5מבין המועמדים 77% ,התקבלו ללימודים בתשע"א ו63%-
מימשו את קבלתם והחלו ללמוד .חלקם של הנדחים עמד על כ.23%-
בניגוד למגמת הירידה בביקוש ללימודי תואר ראשון במדעי הרוח ,עלה
מספרם של המועמדים ללימודי התואר השני (כולל לימודי חינוך והכשרה
להוראה) מ 4,360-בתשס"ד ל 5,110-בתשע"א .גם מספרם של המועמדים
לתואר שני במדעי החברה עלה בהדרגה בשנים האחרונות מ4,160-
בתשס"ד ל 5,320-בתשע"א.

5

הסטטיסטיקה הרשמית לגבי מועמדים לתואר שני באוניברסיטאות קיימת החל מתשס"ד.
נתוני תשע"א הם נתונים ראשוניים ועשויים להשתנות.
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מספר המועמדים שנרשמו ללימודי תואר שני במינהל עסקים עלה
משמעותית מ 3,760-בתש"ע ל 4,210-בתשע"א .במשפטים עלה מספר
המועמדים בתשע"א ל 2,120-לעומת  1,650בתשס"ד.
בלימודי ביולוגיה נרשמה בשנים האחרונות ירידה עקבית במספר
המועמדים לתואר שני ,מ 1,325-בתשס"ד ל 1,000-מועמדים בתשע"א.
למדעים הפיסיקליים נרשמו בתשע"א  560מועמדים לעומת 780
בתשס"ד; במתמטיקה ובמדעי המחשב ירד מספר המועמדים מכ1,045-
בתשס"ד ל 935-בתשע"א; מספר המבקשים ללמוד לימודי הנדסה
ואדריכלות ירד מ 1,705-בתש"ע ל 1,570-בתשע"א; בשנים האחרונות
חל גידול משמעותי במספר הנרשמים במקצועות עזר רפואיים מ785-
בתשס"ד ל 1,450-בתשס"ט ,בתש"ע עלה מספר הנרשמים ל,1,540-
ובתשע"א ירד ל .1,490-הגידול בשנים האחרונות נובע מגידול במספר
הנרשמים לתכניות בבריאות הציבור ומפתיחת תכניות חדשות כגון טיפול
בעזרת אומנויות ,לימודי זקנה ורפואת חירום.

19

כאמור אחד התחומים המבוקשים בלימודי תואר שני הוא מינהל עסקים.
בתשע"א למדו כ 11,000-סטודנטים לימודי תואר שני במינהל עסקים
שהיוו כ 24%-מכלל הסטודנטים לתואר שני במערכת.
בתחילת שנות ה 90-למדו כ 2,500-סטודנטים לימודי מינהל עסקים,
כולם באוניברסיטאות .מספרם של אלה גדל בקצב מהיר מאוד עד ליותר
מ 6,200-סטודנטים בסוף שנות ה.90-
בעשור האחרון הופנה חלק גדול מהביקוש ללימודי תואר שני במינהל
עסקים בעיקר אל המכללות שאינן מתוקצבות על ידי הוועדה לתכנון
ולתקצוב כך שבתשע"א למדו באוניברסיטאות כ 6,500-סטודנטים לקראת
תואר זה ובמכללות האקדמיות נע מספרם סביב  .4,400התפלגות מפורטת
של הלומדים לתואר שני לפי סוג מוסד ותחום לימודים מופיעה בלוח .5
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לוח מס’  :5סטודנטים לתואר שני לפי סוג מוסד ותחום ,תשע"א

מכללות מכללות
סה"כ אוניברסיטאות מכללות
מתוקצבות פרטיות להוראה
3,101 6,770
2,554
38,340 50,765

סה"כ – מס'
מוחלטים
סה"כ  -אחוזים 100.0
12.2
מדעי הרוח
חינוך והכשרה 15.4
להוראה
0.6
מקצועות
האמנות והעיצוב
מדעי החברה 17.6
עסקים ומדעי
הניהול
משפטים
רפואה
מקצועות עזר
רפואיים
מתמטיקה,
סטטיסטיקה
ומדעי המחשב
המדעים
הפיסיקליים
המדעים
הביולוגיים
חקלאות
הנדסה
ואדריכלות
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100.0
14.7
9.6

100.0
1.8
2.0

100.0
7.6
14.8

100.0
100.0

-

11.0

-

-

19.3

22.4

14.0

-

22.1

17.0

28.6

58.4

-

5.3
5.3
4.9

6.4
7.0
6.4

1.4

3.3
-

-

3.5

3.8

6.6

2.0

-

2.0

2.7

-

-

-

3.2

4.1

1.6

-

-

1.1
6.8

1.5
7.4

24.5

-

-

מספרם של חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות היה במגמת
ירידה בשנים האחרונות .מספרם הגיע ל 4,684-משרות שלמות בתש"ס,
ומאז נמשכת הירידה במספר המשרות עד לכ 4,326-משרות בתש"ע –
ירידה של כ 7.6%-בעשר השנים האחרונות.
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מספר המשרות של חברי הסגל האקדמי הזוטר בתש"ע הינו  1,963משרות
בתקציב הרגיל ,עלייה של  13.2משרות בהשוואה לתשס"ט (גידול של
 .)0.7%עם זאת ,בעשר השנים האחרונות מספרם ירד מ 2,310-משרות
בתש"ס ל 1,963-בתש"ע – ירידה של כ.15%-
מספר המשרות של עמיתי ההוראה ושווה ערך משרות המורים מן החוץ
הינו  1,540בתש"ע בתקציב הרגיל ,עלייה של  19.7%בהשוואה לשנת
תש"ס .מספר משרות עמיתי ההוראה עמד על כ 488-בתש"ע ,ושווה ערך
משרות המורים מן החוץ על כ.1,052-
מספרם של חברי הסגל האקדמי הבכיר במכללות המתוקצבות נמצא
במגמת עלייה .מספרם היה כ 960-משרות שלמות בתשס"ב ,ומאז נמשכת
העלייה העקבית במספרם עד לכ 1,582-משרות בתש"ע .עלייה זו ,של
כ ,65%-בתשע השנים האחרונות נועדה ,בין היתר ,לתת מענה לגידול
המשמעותי במספר הסטודנטים ובמספרן הרב של תוכניות לימודים
חדשות ומגוונות במכללות.
מגמה דומה נרשמה גם במספר משרות הסגל האקדמי הזוטר .מספרם
עלה מ 181-משרות בתשס"ב ל 288 -בתש"ע – עליה של  59%בתקופה זו.
מספר שווה ערך משרות מורים מן החוץ עלה גם כן ,מ 918-בתשס"ב
ל 1,370-בתש"ע – עלייה של  49%במהלך התקופה.
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השינויים שהתרחשו בשנים האחרונות במספרי הסטודנטים
באוניברסיטאות מצד אחד ובמספרם של חברי הסגל הבכיר מצד שני,
הביאו לעלייה משמעותית במספר הסטודנטים לאיש סגל אקדמי בכיר.
יחס זה עלה מכ 16-סטודנטים לאיש סגל בראשית שנות ה ,90-ל21-
סטודנטים בתש"ס ול 24-סטודנטים בתשס"ו ,ובשנים שלאחר מכן היחס
התייצב סביב ה 24-סטודנטים.
התכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"א-תשע"ו
הציבה יעד לשיפור יחס זה באוניברסיטאות וחזרה ליחס של כ21-
סטודנטים לאיש סגל אקדמי בכיר בממוצע.
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סטודנטים לאיש סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות ,תש”ן – תשע”א

23.8
23.7
24.2

16.2
16.4
17.9
18.6
19.5
20.2
20.4
20.4
20.9
21.0
21.1
21.2
22.0
22.6
24.0
24.2
24.2
23.8
23.8













תש״ן
תשנ״א
תשנ״ב
תשנ״ג
תשנ״ד
תשנ״ה
תשנ״ו
תשנ״ז
תשנ״ח
תשנ״ט
תש״ס
תשס״א
תשס״ב
תשס״ג
תשס״ד
תשס״ה
תשס״ו
תשס״ז
תשס״ח
תשס״ט
תש״ע
תשע״א

מקור :עיבוד נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונתוני מנהל ות”ת.
הערה :הנתונים הנם על פי סטודנטים לתואר ראשון ,תואר שני ולימודי תעודה
אקדמית (ללא סטודנטים במכללות האזוריות) ביחס למשרות שלמות של חברי
סגל אקדמי בכיר בתקציב הרגיל של האוניברסיטאות.
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במשך כשלושה עשורים רצופים ועד לשנים האחרונות עלה אחוז הנשים
הלומדות לקראת תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה .מגמה זו הגיעה
לשיאה בשנת תש"ס כאשר כ 58%-מהסטודנטים לתואר ראשון היו נשים.
בשנים האחרונות התייצב שיעורן על כ 55%-מהלומדים לתואר ראשון
בכלל המוסדות להשכלה גבוהה .ההתייצבות בחלקן של הנשים בקרב
הלומדים לתואר ראשון נבעה בין היתר מהמשך הגידול של המכללות
המלמדות את מקצועות ההנדסה והטכנולוגיה בהן אחוז הנשים הוא נמוך
יותר ,וכן מאי הגידול של המכללות להכשרת מורים בהן אחוז הנשים הוא
הגבוה ביותר .אחוז הנשים מתוך כלל הלומדים לתואר ראשון במכללות
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האקדמיות עמד על כ 50%-בתשע"א ובמכללות להכשרת מורים עמד
חלקן על .79%
גידול מרשים על פני השנים חל גם בהשתתפותן של נשים בלימודים
לתארים מתקדמים .בשנת תש"ן חצה שיעורן של הנשים בקרב הלומדים
לתואר שני את ה 50%-ובשנת תשע"א הגיע שיעורן ל.59.2%-
שיעור הנשים בקרב הסטודנטים לתואר שלישי עמד על  19%בתש"ם,
עבר את ה 50%-בתשנ"ט והגיע ל 52.4%-בתשע"א.

בתשס"ד חצה שיעור הנשים בקרב מקבלי התואר השלישי את ה50%-
ומאז נותר יציב למדי.
בד בבד עם העלייה בהשתלבות הנשים במוסדות להשכלה גבוהה חלו
שינויים גם בתחומי הלימוד שאליהם הן פונות .בתחומים :עסקים ומדעי
הניהול ,משפטים ,רפואה והנדסה ואדריכלות ,לדוגמא ,חלו עליות
בהשתתפותן של הנשים בכלל הלומדים בתחומים אלו בשני העשורים
האחרונים .עיקר העלייה בשלושת התחומים הראשונים באוניברסיטאות
נרשמה במהלך שנות ה .90-כך לדוגמא ,שיעור הנשים שלמדו תואר
ראשון במנהל עסקים עלה מכ 32%-בתש"ן לכ 48%-בתשע"א ובלימודי
הנדסה ואדריכלות עלה חלקן מכ 16%-בתש"ן לכ 29%-בתשע"א .לעומת
זאת ,ירד חלקן של הנשים הלומדות תואר ראשון במדעי הרוח מכ70%-
בתש"ס לכ 60%-בתשע"א .גם בתואר השלישי עלה שיעור הנשים במרבית
תחומי הלימוד ,אך גם כאן עיקר העלייה נרשמה במהלך שנות ה.90-
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נדבך נוסף ,שאחד מתפקידיו הוא בהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה הוא
מסגרת המכינות הקדם-אקדמיות .מספר הלומדים במכינות היה בעלייה
מתמדת מהקמתן ועד תשס"ג ,אז הגיע לשיא של  .14,330בשנים תשס"ד-
תשס"ח ירד מספר הלומדים במכינות הקדם-אקדמיות בכ – 2,950-ירידה
של כ 20%-בארבע שנים ,ובשנתיים האחרונות נרשמה עליה של כ – 1,000
סטודנטים לכ 12,320-בתש"ע.
תהליך מקביל לגידול במספר הסטודנטים הלומדים במכללות האקדמיות
וירידה באלו הלומדים באוניברסיטאות בשני העשורים האחרונים התרחש
גם במכינות הקדם-אקדמיות .חלקם של הלומדים במכינות שליד
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האוניברסיטאות ירד מראשית שנות ה 90-והגיע בתש"ע לכ ,22%-ואילו
חלקם של הלומדים במכינות שליד המכללות האקדמיות המתוקצבות
הגיע ל 47%-בתש"ע.
חלקם של התלמידים הלומדים במכינות הפועלות במסגרת המכללות
להכשרת מורים מתוך כלל תלמידי המכינות נמצא במגמת עלייה בשנים
האחרונות ובתש"ע הגיע ל.21%-

24

בשני העשורים האחרונים עלה אחוז הסטודנטים הערבים מבין הלומדים
לקראת תואר ראשון .הגידול המשמעותי חל בשנות התשעים ושיעורם
עלה מ 7%-בתשנ"ו ל 10%-בתש"ס .מתש"ס החלה האטה משמעותית
בגידול ושיעורם הגיע ל 11.3%-בתשע"א .עיקר הגידול בהשתתפותה של
האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל התרחש בעיקר
באוניברסיטאות ובמכללות להכשרת עובדי הוראה .באוניברסיטאות עלה
שיעור הסטודנטים הערבים בתואר הראשון מ 9.0%-בתש"ס ל13.5%-
בתשע"א ,ובמכללות להכשרת עובדי הוראה עלה שיעורם מ21%-
בתש"ס ל 25%-בתשע"א .העלייה בשיעור ההשתתפות של הסטודנטים
הערבים נבעה בעיקר מפתיחתם של המסלולים האקדמיים באחריות
אוניברסיטאית ושל המכללות להכשרת עובדי הוראה באזורי הפריפריה,
בהם מרוכזת האוכלוסייה הערבית ,אשר הגבירו את נגישותה להשכלה
הגבוהה .במכללות האקדמיות נע חלקם של הסטודנטים הערבים בקרב
הלומדים בהן בעשור האחרון סביב ממוצע של  ,5.5%ובתשע"א הגיע
ל.6.4%-
בהקשר זה חשוב לציין את העלייה המשמעותית שחלה בהשתתפותן של
הנשים הערביות בלימודים באוניברסיטאות; אם בתחילת שנות ה 90-היוו
הנשים הערביות רק כ 40%-מבין הסטודנטים הערבים שלמדו לקראת
תואר ראשון באוניברסיטאות ,הרי שבתשע"א היה חלקן בקרב הלומדים
 ,65%לעומת פחות מ 53%-בקרב האוכלוסייה היהודית .התפתחות חשובה
זו קשורה אף היא ללימודים המתקיימים במכללות הפועלות במסגרת
אחריות אקדמית אוניברסיטאית שאפשרו לסטודנטיות הערביות ללמוד
בקרבת מקום מגוריהן מבלי להתרחק מהמסגרות המשפחתיות והחברתיות
שלהן.
תרומה חשובה להתפתחות זו ניתן לזקוף גם למכינות הקדם-אקדמיות,
שגם בהן חלקם של הלומדים הערבים הלך וגדל בשנים האחרונות .שיעור

| עובדות ומספרים | 35

התלמידים הערבים מתוך כלל לומדי המכינות עמד על  6.2%בתש"ע,
בעוד שחלקם מתוך הלומדים במכינות שליד האוניברסיטאות היה .11.4%
חלקם של התלמידים הערבים במכינות שליד המכללות האקדמיות
המתוקצבות על ידי ות"ת עמד על  5.4%בתש"ע ,בדומה לחלקם במכינות
שליד המכללות להוראה.
לאחר תקופה ממושכת של קיפאון ,מסתמן בשנים האחרונות אף גידול
בשיעורם של הסטודנטים הערבים מבין הלומדים לתארים מתקדמים
באוניברסיטאות – גידול אשר התאפשר הודות להגברת השתתפותה
של האוכלוסייה הערבית בלימודי התואר הראשון בעשור שחלף .שיעור
הסטודנטים הערבים מכלל הלומדים לתואר שני במוסדות להשכלה
גבוהה עמד על  8.0%בתשע"א .שיעור זה יותר משהוכפל באוניברסיטאות
מ 3.6%-במהלך שנות ה 90-ל 7.4%-בתשע"א .בהתאם עלה גם שיעור
הסטודנטים הערבים מתוך הלומדים לקראת תואר שלישי ,מכ3.5%-
בתחילת העשור ל 4.3%-בתשע"א.
במכללות האקדמיות עמד שיעור הסטודנטים הערבים מתוך הלומדים
לתואר שני על  5.7%בתשע"א לעומת  3.8%בתש"ע ,ובמכללות להכשרת
עובדי הוראה על  21.3%בתשע"א לעומת  16.2%בתש"ע.
במטרה להרחיב את נגישותה של ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי יזמו
הוועדה לתכנון ולתקצוב והמועצה להשכלה גבוהה תוכניות לתמיכה
בסטודנטים מהמגזר הערבי באופן ייחודי משנה"ל תשס"ב (,)2002
החל בתלמידי המכינות ,בסטודנטים לתואר ראשון במהלך לימודים,
בדוקטורנטים וכן בקליטת אנשי סגל מהמגזר הערבי במוסדות להשכלה
גבוהה .במסגרת התכנית הרב שנתית לשנים תשע"א-תשע"ו אומצה
המטרה להרחבת הנגישות לאוכלוסייה הערבית כיעד מועדף ,ולנושא
הוקדשו משאבים נוספים .במהלך שנה"ל תשע"א נערכה בחינה מחודשת
של החסמים המשמעותיים ביותר בדרך למימוש רחב יותר של לימודים
גבוהים בקרב האוכלוסייה הערבית .לאחרונה אימצה ות"ת את מסקנות
הבדיקה וכבר החלה ביישומן כפי שמפורט בפרק הסוקר את עיקרי
העשייה של ות"ת ומל"ג בשנה שחלפה.
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הדגשים בתכנית
הרב-שנתית
תשע”א-תשע”ו
הרב-שנתית
הדגשים בתכנית

הדגשים בתכנית הרב-שנתית
תשע”א-תשע”ו
במהלך שנת  2010סוכמה תכנית רב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל,
תוך חיזוק שיתוף הפעולה בין הוועדה לתכנון ולתקצוב לאגף התקציבים במשרד
האוצר .התכנית אשר החלה להיות מופעלת בשנה"ל תשע"א ועתידה להימשך עד
לשנה"ל תשע"ו ,מגלמת רפורמות בתחומים שונים והיא זכתה למיקום גבוה בסדר
העדיפויות הלאומי היות וכמעט כל תחום אשר יש לישראל יתרון יחסי בו בפועל
או בכוח ,קשור ישירות הן לאיכות ההון האנושי והן לאיכות המחקר המיוצרים
במוסדות להשכלה גבוהה.
מספר מטרות עיקריות נקבעו במסגרת התכנית :עידוד המצוינות המדעית-
מחקרית ,שיפור באיכות ההוראה וההון האנושי הנרכש והגדלת הנגישות לחרדים
ולמיעוטים .כל אלה תוך מתן ביטוי לצרכים לאומיים.
על מנת להשיג את המטרות לעיל סוכם כי ות"ת תמשיך לפעול לשיפור איכות
המחקר וההוראה באוניברסיטאות ובמכללות באמצעים העיקריים הבאים:
•שינוי מודל התקצוב -בעיקר על ידי הגדלת התמריצים לחיזוק יתרונות יחסיים
של מחקר איכותי ותחרותי ומתן תמריצים לקליטת סגל צעיר מצטיין (לרבות
החזרת מוחות מחו"ל).
•תמרוץ איכות ההוראה במכללות – לרבות על ידי מתן תגמול נוסף לסגל
מצטיין ,הפחתת שעות הוראה לסגל חוקר ,עידוד השתלמויות ועוד.
•הגדלת המשאבים להקצבות למחקר התחרותי -בעיקר על ידי הגדלה
משמעותית של ההשקעה בקרנות תחרותיות בכלל ,ובגובה מענקי הקרן
הלאומית למדע בפרט.
•ביסוס עצמאותו של האגף להערכת האיכות והבטחתה.
•הקמת מרכזי מצוינות בהתאם לתכנית שבאה לידי ביטוי בהחלטת ממשלה
מס'  1503מיום  14במרץ .2010
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 לאוכלוסייה זו בכניסה למערכת ,תוך תוספת מכסות למימון
הגידול בפועל.
בנוסף לאמור לעיל סוכם כי ימשך המאמץ המשותף להגיע לפתרון בנושא הפנסיה
התקציבית באוניברסיטאות לצורך קידום הסדרים ארוכי טווח בנושא.
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עיקרי העשייה

עיקרי העשייה
מודל התקצוב
בעקבות התכנית הרב-שנתית שנחתמה בין ות”ת למשרד האוצר שכללה בתוכה
הקצאת משאבים תוספתיים משמעותיים לות”ת ,עדכנה ות”ת בשנת תשע”א,
לראשונה זה  18שנה ,את מודל תקצוב מוסדות ההשכלה הגבוהה ואת העקרונות
העומדים בבסיסו .מודל התקצוב החדש ,המבוסס על תפוקות ,מהווה כלי מרכזי
לתמרוץ מערכת ההשכלה הגבוהה להשגת יעדי המדיניות כפי שאלה נקבעו
בתכנית הרב-שנתית .בין יעדים אלו ניתן למנות את עידוד המצוינות המחקרית
מדעית; שיפור באיכות ההוראה וההון האנושי הנרכש; התייחסות לצרכים לאומיים
(דוגמת הרחבת הנגישות לאוכלוסיית החרדים והערבים); שקיפות ,פשטות הפעלה
ועוד.
המודל הוחל על המערכת באופן הדרגתי החל משנה”ל תשע”א ,כאשר הוחלט כי
שינויים נוספים ,ובפרט כאלו הדורשים איסוף נתונים ויצירת בסיס מידע חדש
יוכנסו לפעולה עד שנה”ל תשע”ד .הפעימה הראשונה ,אשר יישומה החל באופן
מיידי כבר בשנה”ל תשע”א ,כללה בעיקר שינויי מאקרו ,כגון :שינויי מבנה ועדכון
תעריפי מודל ההוראה ,הפעלת מקדם התאמה ליעד סטודנטים לסגל אקדמי
בכיר ,מעבר לתקצוב מראש על פי תפוקות במכללות (בדומה לאוניברסיטאות),
שינוי משקלות רכיבי מודל המחקר ,תוך הגדלת משקל הרכיבים התחרותיים,
הפעלת מודל יתרון יחסי ברכיבים אלה ועוד .הפעימה השניה יועדה בעיקר לטיפול
בסוגיות מיקרו ,אשר לא טופלו במסגרת הפעימה הראשונה ,ושלגביהן החליטה
ות”ת כי דרושה בדיקה מעמיקה על ידי הצוות המקצועי בות”ת במהלך תשע”א,
עבודה שהצריכה שיתוף פעולה עם גורמים מחוץ לות”ת .חלק ניכר מנושאים אלו,
וכן סוגיות נוספות שעלו במהלך תשע”א כתוצאה מיישום הפעימה הראשונה של
המודל החדש ,נבחנו לעומק ,כאשר במקרים מסויימים ,ועל פי העניין והצורך,
נלקחה בחשבון גם חוות הדעת שהתקבלה מהגורמים המקצועיים הרלוונטיים
במוסדות .בישיבתה לקראת אישור תקציב תשע”ב דנה ות”ת באישור השינויים
שהוצעו במודל התקצוב במסגרת הפעימה השניה ,אשר כללו בין היתר התאמות
ממוקדות במספר מצומצם של תעריפי תחומים במסגרת מודל ההוראה בעיקר
בהתייחס לצרכי שוק העבודה ,שינוי בשקלול התחומי ברכיב הדוקטורנטים ,בחינה
מחודשת ושינויים ברכיב הקרנות הלא תחרותיות במודל המחקר ,ועוד .יישום
הפעימה השנייה בפועל החל במסגרת תקציב שנה”ל תשע”ב .יצויין עוד כי מקצת
הנושאים שנבחנו דוגמת שקלול איכות ברכיב הדוקטורנטים ,התייחסות לספרים
ברכיב הפרסומים וכו’ ,טרם נפתרו באופן משביע רצון ,והטיפול בהם ימשך.
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תכנון אקדמי לחומש
התכנית הרב – שנתית שסוכמה עם משרד האוצר לשנים תשע”א – תשע”ו הניחה
את היסודות התקציביים והמנהלתיים המרכזיים שאפשרו לדון בתכנון אקדמי
לטווח הבינוני והארוך ובכלל זה את גיבוש רשימת תוכניות הלימודים החדשות
שיוגשו למל”ג עד סוף תשע”ה.
במהלך תשע”א דן וניתח הצוות המקצועי של ות”ת  /מל”ג כל אחת מהתכניות הרב
– שנתיות כפי שגובשו על ידי המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות”ת
ובהתאם לסדר העדיפויות הפנימי שגיבש כל אחד מהמוסדות .ניתוח זה איפשר
גיבושה של ראיה כלל מערכתית בתחומי התכנון והתקצוב והערכות יעילה וראוייה
של המערכת בכללותה להשגת יעדי התכנית הרב – שנתית.
המלצות הצוות המקצועי לות”ת ומל”ג לגבי כל אחת מהתכניות שהוצעו התבססו
בין היתר על הקריטריונים הבאים :החלטות ונהלי מל”ג וות”ת בדבר פתיחתן של
תוכניות לימודים חדשות ,תמונת הרקע התקציבית של המוסד ,כיווני הפיתוח
האקדמי הרצוי של המוסד ,ממצאי ועדות הערכת האיכות בתחומים הרלוונטים,
היבטים גאוגרפיים של מפת ההשכלה הגבוהה ,הקווים המנחים של התכנית הרב
– שנתית והיבטי תכנון לאומי.
הדיון ב –  370ההצעות שהתקבלו מהאוניברסיטאות ומהמכללות המתוקצבות על
ידי ות”ת התחלק לשתי פעימות .ביולי  2011אושרו על ידי המל”ג המלצותיה של
ות”ת שהתייחסו ל –  210התוכניות שטופלו במסגרת הפעימה הראשונה .המוסדות
להשכלה גבוהה עודכנו בהחלטתה של מל”ג לגבי רשימת התוכניות המאושרות
להגשה במהלך החומש הקרוב ובכך ניתן למעשה אישור עקרוני להגשת הבקשות
המלאות לאגף האקדמי של המל”ג כמקובל וזאת לא יאוחר מסוף תשע”ה.
התוכניות שנותרו לטיפול במסגרת הפעימה השניה היו בעיקר תוכניות שהיה קושי
לקבל החלטה לגביהן במסגרת הפעימה הראשונה .מדובר בדרך כלל בתוכניות
שדרשו דיונים פרטניים נוספים ובדיקות תכנוניות מעמיקות יותר אשר יאפשרו
גיבוש המלצה לות”ת במסגרת זמן ארוך יותר שלא היה נראה לנכון לעכב בעטיו
את ההכרעה לגבי שאר התוכניות .הדיון בהמלצותיה של ות”ת המתייחסות
לפעימה השניה יתקיים באחת מישיבותיה הראשונות של המל”ג ה  12 -שהחלה
את כהונתה במרץ .2012
תכנית מרכזי המצוינות ()I-CORE: Israeli Centers of Research Excellence
עם פרוש תשע”ב ,באוקטובר  2011החלו לפעול ארבעת מרכזי המצוינות הראשונים.
במרכזים כולם שותפים חוקרים משש אוניברסיטאות מחקר ,ממכללה אקדמית
ומשלושה בתי חולים .במסגרתם נקלטו עד כה  13חוקרים ששבו ממיטב
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האוניברסיטאות ומכוני המחקר בעולם ,שמצטרפים לכ 95-חוקרים ותיקים בארץ
החברים במרכזים .במסגרת המרכזים נבנות גם תשתיות מחקר גדולות במוסדות
החברים ,לטובת החוקרים .התקציב הכולל של ארבעת המרכזים הינו  235מליון ₪
לתקופה של  5שנים ,מתוכם הקציבה ות”ת בתשע”ב לטובת המרכזים  32מליון .₪
ארבעת המרכזים יעסקו במחקר מתקדם בנושאים הבאים:
א .רגולציה גנית במחלות אנושיות מורכבות  -מרכז בראשות פרופ’ חיים סידר
מהאוניברסיטה העברית ובו חברים  19חוקרים ותיקים מהאוניברסיטה העברית,
מאוניברסיטת תל אביב ,מאוניברסיטת בר-אילן ,מהמרכז הרפואי שיבא ומהמרכז
הרפואי הדסה ,ו 5-חוקרים חדשים שנקלטו כבר השנה.
ב .אלגוריתמים  -מרכז בראשות פרופ’ ישי מנצור מאוניברסיטת תל-אביב ובו חברים
 24חוקרים ותיקים מאוניברסיטת תל-אביב ,ממכון ויצמן למדע ומהאוניברסיטה
העברית ,ו 3-חוקרים חדשים שנקלטו כבר השנה.
ג .מדעי הקוגניציה  -חקר הבינה המשחזרת :מן הנתפש לנזכר ובחזרה :מרכז
בראשות פרופ’ ידין דודאי ממכון ויצמן למדע ובו חברים  24חוקרים ותיקים ממכון
ויצמן למדע ,מאוניברסיטת בר-אילן ,מאוניברסיטת תל-אביב ,ממכללת עמק
יזרעאל ומהמרכז הרפואי סוראסקי ,ו 3-חוקרים חדשים שנקלטו כבר השנה.
ד .דלקים סולאריים  -מרכז בראשות פרופ’ גדעון גרדר מהטכניון ובו חברים 27
חוקרים ותיקים מהטכניון ,ממכון ויצמן למדע ומאוניברסיטת בן גוריון בנגב ,ו2-
חוקרים חדשים שנקלטו כבר השנה.
בתחילת ינואר  2012נערך טקס ההשקה הרשמי של תכנית מרכזי המצוינות
במעמד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ,ובהשתתפות חברים מהוועדה הבין-
לאומית המייעצת לתכנית ,ביניהם שני חתני פרס נובל – פרופ’ דיוויד גרוס ופרופ’
רוג’ר קורנברג .בטקס הוענקו למנהלים המדעיים של ארבעת המרכזים הראשונים
מגילות ייסוד .
בספטמבר  2011פורסם קול קורא נוסף במסגרת הגל השני להקמתם של כעשרה
מרכזי מצוינות נוספים ,מתוך רשימה של שמונה-עשר נושאים שנבחרו במדעי
הרוח ,מדעי החברה ,חינוך ,משפטים ,מדעי החיים ,רפואה ,מדעים מדויקים
והנדסה (הנושאים נבחרו לאחר תהליך בו נערכה פניה רחבה לכלל ציבור החוקרים
הישראלי בארץ ובחו”ל להצעת נושאי מחקר) .בדצמבר  2011הוגשו כ 70-הצעות
מקדמיות מתחרות בכלל הנושאים .במהלך תשע”ב יסתיים תהליך השיפוט
וההערכה הדו-שלבי ,ובתשע”ג צפויים לקום עשרת מרכזי המצוינות הנוספים.
במסגרת כלל מרכזי המצוינות צפויים להיקלט בשנה הקרובה כ 60-חוקרים
נוספים.
במהלך השנה האחרונה ערכו נציגי ות”ת מפגשים שונים עם חוקרים ישראלים
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השוהים בחו”ל על-מנת ליידע אותם לגבי אפשרויות הקליטה באקדמיה בארץ
בכלל ובמסגרת תכנית מרכזי המצוינות בפרט ,ועל מנת לשמוע מהם לגבי
צרכיהם ורצונותיהם .מפגש אחד נערך בסוף דצמבר  2011בישראל בארגון
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ושודר בשידור חי באינטרנט .מפגשים
נוספים נערכו בנובמבר  2011ב ,UCLA-ב  CALTECHובסן דייגו ,ובמרץ 2012
בבוסטון ,בפילדלפיה ,בשיקגו ובניו יורק (המפגשים במרץ נערכו בשילוב עם
המשרד לקליטת העלייה ,המכס וביטוח לאומי) .בכלל המפגשים נכחו מאות רבות
של חוקרים ישראלים המתעניינים בחזרה לארץ ובקליטה כחוקרים במוסדות
האקדמיים.
בנוסף ,אישרה ות”ת בתשע”ב השתתפותה במיזם בין-משרדי לעידוד איתור
וקליטת מוחות בישראל שיפעל בשנים  ,2012-2016יחד עם המשרד לקליטת
העלייה ,משרד התמ”ת ומשרד האוצר .מדובר בפעילות משלימה לתכנית מרכזי
המצוינות ולמרכז הקשר שבאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,שמטרתה
יצירת מאגר מידע של אקדמאים ישראלים בחו”ל ,מרכז קשר ומידע עבורם בארץ,
אתר אינטרנט ומנגנון לסיוע באיתור תעסוקתי.
פתיחת בית הספר לרפואה בצפת
בשנת תשע”ב פתחה אוניברסיטת בר אילן את הפקולטה החמישית לרפואה
בישראל אשר נועדה לתת מענה למחסור ההולך וגובר ברופאים .בהחלטת המועצה
להשכלה גבוהה משנת  2007נקבע כי מתוך הכרה בחשיבותו הלאומית של אזור
הצפון יוקם בית הספר החדש לרפואה בגליל כפרויקט לאומי מחולל שינוי שיביא
לפיתוח כלכלי – חברתי של האזור כולו.
בבית הספר לרפואה בצפת מתקיימים שני מסלולי לימודים :מסלול ארבע-שנתי
לבעלי תואר ראשון בתחומים רלוונטים ומסלול תלת-שנתי לישראלים בוגרי שלוש
שנות לימודי רפואה בחו”ל אשר ישלימו בארץ את השלב הקליני של לימודיהם.
בשני מסלולים אלה החלו השנה את לימודיהם  124סטודנטים.
בבית הספר עתידים לקום מרכזי מחקר חדשים למחקר רפואי ,בין היתר בתחומי
הביוכימיה והמיקרוביולוגיה ,מחקר מכוון מחלות ,חקר ההזדקנות ועוד.
תקציבי הפיתוח הפיזי
במהלך השנה החולפת הושלמה העבודה על חלקו הראשון של מודל חדש
לתקציב הפיתוח אשר ישמש את הקצאת כספי תקציב הפיתוח לבניה חדשה
במהלך החומש הקרוב .במסגרת חלק זה הוקצו כ  300 -מלש”ח מתוך סך תקציב
הפיתוח לחומש על פי מודל מוסדי המבוסס על צרכים נוכחיים ועתידיים לחומש
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הקרוב ,וזאת ביחס לשטח לסטודנט בחלוקה לתחומי הלימוד ולרמות התואר
השונות ולפרמטרים נורמטיביים שונים.
בחודשים הקרובים ולקראת שנה”ל תשע”ג ,צפויה ות”ת לדון במרכיב המשלים
של מודל הפיתוח בהיקף כולל של כ  100 -מלש”ח ,אשר יתבסס על מודל תחרותי
פרוייקטאלי .המודל התחרותי צפוי להיות מופעל בשתי תחנות זמן במהלך התכנית
הרב שנתית – הראשונה במהלך שנה”ל תשע”ג והשנייה במהלך תשע”ה.
מעבר למודל הפיתוח הפיזי הרגיל ,פועלת ות”ת ליישום תכניות נוספות בתחום
הפיתוח במוסדות להשכלה גבוהה ,ובכלל זאת יישום החלטת הממשלה להקצאת
 110מלש”ח לפיתוח פיזי של מוסדות בירושלים בדגש על שתי מטרות עיקריות
שקבעה הממשלה :חיזוק מרכז העיר באמצעות מעבר מוסדות לאזור וחיזוק
לימודי ההנדסה במוסדות בירושלים.
כמו כן פועלת ות”ת בימים אלו לקידום תכנית להקצאת  100מלש”ח לטובת
הקמת מעונות לסטודנטים ברחבי הארץ כחלק מהתכנית הממשלתית לטיפול
במחירי הדיור .תכנית נוספת אשר מקדמת ות”ת לקראת שנה”ל הקרובה הינה
סיוע בהערכות המוסדות לעמידה בחוק נגישות לבעלי מוגבלויות אשר צפוי לחול
על מוסדות להשכלה גבוהה מראשית שנה”ל תשע”ה .במסגרת זו צפויה ות”ת
להקצות בשנתיים הקרובות כ  90 -מלש”ח .קריטריונים להקצאה זו יובאו לדיון
בות”ת בתקופה הקרובה.
מעבר לכל האמור באשר לתכניות פיתוח ובנייה חדשה ,הוציאה ות”ת בחודשים
האחרונים לכל מוסד אומדן ראשון לסך ההקצאה שיקבל עבור שדרוג תשתיות
פיזיות קיימות במהלך כל התכנית הרב שנתית ובחלוקה לשנים .זאת כחלק
מהמגמה לספק למוסדות יותר ויותר מידע שיאפשר להם לתכנן נכונה את
התנהלותם קדימה.
תכנית לבניית מעונות סטודנטים
בתאריך  18.3.2012אישרה הממשלה את פרק הדיור בדו”ח הוועדה לשינוי כלכלי-
חברתי ,אשר במסגרתו הומלץ על תמיכה בהרחבת מספר חדרי המעונות ,שתאפשר
לסטודנטים חלופות דיור ראויות במחיר סביר ,וכן תפחית את לחצי הביקוש בשוק
הדיור .בהתאם לכך ,אושר תקציב ייעודי לנושא אשר יוקצה באמצעות ות”ת
למוסדות להשכלה גבוהה ,לפי קריטריונים שיגובשו בשבועות הקרובים.
חברה יישומית חדשה לפיתוח קשרי אקדמיה  -תעשייה למכללות
הוועדה לתכנון ולתקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה ואגף תקציבים במשרד האוצר
פרסמו מכרז לבחירת חברה שתספק שירותי מסחור ידע באופן רוחבי מהאקדמיה
לתעשייה .המכרז הינו לתקופה של  8שנים ומטרתו למצות את פוטנציאל מסחור
הידע והעלאת רמות החדשנות והיכולות התחרותיות של התעשייה הישראלית תוך
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כדי הגדלת מקורות ההכנסה של המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים בישראל.
מדובר על מודל חדשני מעצם הבחירה בחברה פרטית שתפעל למסחר ידע
שמקורו במוסדות אקדמיים על ידי הקמת חברות סטארט-אפ או מסחור לחברות
קיימות .עיקר פעילות החברה תהיה עם מוסדות להשכלה גבוהה אשר מתוקצבים
על ידי המדינה ,אולם החברה תוכל למסחר ידע גם עבור גופים אחרים ,כגון :בתי
חולים ומכוני מחקר .הזוכה במכרז תפעל מול כל מוסד שיהיה מעוניין בכך בין
אם יש לו כבר חברת מסחור ובין אם לאו .כמו כן ,החברה תוכל לעבוד גם מול
חוקרים שהמוסדות וחברות המסחור שלהם לא פועלים למסחור הידע שברשותם.
החברה אינה מחליפה את חברות היישום הקיימות היום בחלק מהמוסדות (בעיקר
באוניברסיטאות) אלא תפעל לצידן ובנוסף עליהן.
הזוכה במכרז תפעיל צוות של יזמים/משקיעים בעלי ניסיון מוכח במסחור קניין
רוחני על מנת שיאתרו פרויקטים פוטנציאלים ויעזרו לחוקרים בהכוונת המחקרים
לצרכי התעשייה .מלבד צוות היזמים החברה תצטרך להיות בעלת מקורות מימון
לפעילותה כמו גם מומחיות והבנה מעמיקה בנושאי רישום קניין רוחני.
ההכנסות העתידיות ,כמו גם אחוזי בעלות בחברות סטארט אפ שיקומו על בסיס
הטכנולוגיות כתוצאה ממסחור יתחלקו בין המוסד לחברה 70% :למוסד ו30% -
לחברה.
במסגרת המכרז ,הות”ת תשתתף בחלק מעלויות התפעול של החברה ב 4-השנים
הראשונות לפעילותה בסכום של עד  20מיליון  .₪לאחר מכן החברה תהיה תלויה
לחלוטין במקורות ההון העצמיים שלה ובהכנסות עתידיות ממסחור פרויקטים.
בנוסף ,כל פרויקט שימוסחר על ידי החברה עבור מוסד להשכלה גבוהה יזכה
להשתתפות מצד ות”ת בחלק מעלויות רישום הקניין הרוחני עד לסכום כולל של
 15מיליון ש”ח למשך תקופה של  8שנים.
קדמה לפרסום המכרז בקשה לקבלת מידע ( )RFIשבעקבותיה הביעו מספר
מוסדות אקדמיים כמו גם גורמים מהתעשייה עניין בהקמת החברה.
יוזמה זו תוביל לשיתופי פעולה מחקריים ויישומיים חדשים בין האקדמיה
והתעשייה ולמימוש החדשנות שמקורה באקדמיה .ההון האנושי הקיים במוסדות
להשכלה גבוהה יוביל בעתיד לפריצות דרך נוספות במגוון תחומים ,ותוצרי מסחור
הקניין הרוחני של האקדמיה וההכנסות שיהיו מהמיזם יתרמו לכלכלת המדינה
ולפיתוח המוסדות ודור החוקרים הבא.
פעילות זו שנעשתה בתאום מלא של אגף תקציבים במשרד האוצר והצוות של
מל”ג וות”ת תביא להעמקת הקשר בין המכללות ואנשי הסגל שלהם לתעשייה.
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התכנית להקמת מכונים לננו-טכנולוגיה  -שלב ב
תשע”א היתה שנת הפעילות האחרונה של התכנית החמש-שנתית להקמת
המכונים לננו-טכנולוגיה באוניברסיטאות ,מיסודה של תל”ם.
בהמשך להמלצות הוועדה הלאומית לננוטכנולוגיה ולהחלטת המשרדים
השותפים בתכנית (ות”ת ,המדען הראשי במשרד התמ”ת ,משרד האוצר ומשרד
המדע) הוחלט על תכנית המשך לתכנית המקורית ,אשר תופעל בשנים תשע”ב-
תשע”ו.
ההיקף התקציבי הכולל של התכנית יעמוד על  60מיליוני דולר כאשר מחציתו
( 30מיליוני דולר) מיועדת להמשך התמיכה בתשתיות ומחציתו ( 30מיליוני
דולר) מיועדת לעידוד המחקר בתחומים טכנולוגים ממוקדים (FTA’s - Focal
 .)Technology Areaעוד יצויין ,כי היקף התמיכה הממשלתית בתכנית מותנה
בהשקעה מקבילה בסך  90מיליוני דולר על ידי האוניברסיטאות ממקורותיהם
העצמיים ומתרומות שיגוייסו על-ידן.
עידוד המחקר במדעי הרוח
לאור המשבר בו מצוי תחום מדעי הרוח בישראל וכחלק מיישום המלצות דו”ח
וועדת שוחט הקימו ות”ת ויד הנדיב קרן משותפת שמטרתה לתמוך בחיוניות
ארוכת הטווח של מדעי הרוח באוניברסיטאות בישראל ,בין היתר ,באמצעות
שיתופי פעולה בין-אוניברסיטאיים וחדשנות בהוראה .מענקי הקרן ממומנים
במשותף ובאופן שווה על ידי קרן יד הנדיב ( )50%ועל ידי ות”ת ( ,)50%ותקציבה
הרב שנתי הכולל של הקרן עומד על  30מיליון ש”ח.
עד כה הופעלו במסגרת הקרן ארבעה מחזורי תכניות ,כאשר התכניות הזוכות
במענקי הקרן נבחרו על ידי ועדת היגוי הכוללת חוקרים ידועי שם מתחומי מדעי
הרוח השונים מהארץ ומחו”ל .ארבעה מחזורי תכניות אלה מיצו את תקציבה הרב
שנתי של הקרן.
בימים אלה שוקדים בות”ת וביד הנדיב בשיתוף עם האוניברסיטאות על האפשרות
להמשיך בהפעלת הקרן תוך בחינת תחומי הפעילות של הקרן ,המשאבים הנדרשים
וכיו”ב.
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הקרן ע”ש אמנון פזי למחקרים משותפים עם הוועדה לאנרגיה אטומית
הקרן ע”ש אמנון פזי תומכת במחקרים במגוון תחומים  -תיאורטיים וישומיים -
הנערכים במוסדות להשכלה גבוהה ולוועדה לאנרגיה אטומית ענין בהם .מענקי
הקרן ממומנים במשותף ובאופן שווה על ידי ות”ת ( )50%ועל ידי הוועדה לאנרגיה
אטומית ( .)50%בנוסף לתקציב המחקרים מפעילה הקרן תכנית להקמת מעבדות
משותפות באוניברסיטת בן גוריון במימון משותף של ות”ת ( ,)40%הוועדה לאנרגיה
אטומית ( )40%ואוניברסיטת בן גוריון ( .)20%תקציבה השנתי הכולל של הקרן
עומד על  10מיליון .₪
פרופ’ פזי היה מראשוני המדענים שלקחו חלק במיזם הגרעיני של מדינת ישראל,
ובעבודתו המחקרית שילב בין עבודה מדעית לקידום בטחון המדינה בתחום
הגרעין .כאשר חיפשה ות”ת דרך להנצחתו של פרופ’ פזי היה זה אך טבעי שקרן
המלגות המשותפת של ות”ת ושל הוועדה לאנרגיה אטומית תקרא על שמו.
שיתוף פעולה אקדמי עם סין והודו
ממשלת ישראל רואה חשיבות אסטרטגית בפיתוח הקשרים עם סין ועם הודו.
שיתוף פעולה אקדמי עם מדינות אלה מהווה את אחד הכלים המשמעותיים
לפיתוח קשרים אלה ,ובמסגרת זו אישרה ות”ת הפעלתן של שלוש התכניות
הבאות:
•תכנית מחקרים משותפים לחוקרים ישראלים וסינים באמצעות הקר
הלאומית למדע.
•תכנית לעידוד הבאת בתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו
לאוניברסיטאות המחקר בישראל .תמיכת ות”ת תינתן באמצעות מלגות לבתר
דוקטורנטים שיתקבלו לתכנית.
•תכנית לעידוד קליטתם של סטודנטים מצטיינים מסין ללימודים מלאים
לתואר ראשון ושני באוניברסיטאות בישראל ,בפרט בתחומים בהם יש
למדינת ישראל יתרון מובהק  -מדעי הטבע הביולוגיים והפיזיקליים,
מתמטיקה ,מדעי המחשב ,הנדסה וארכיאולוגיה  -על מנת לחזק את הקשרים
האקדמיים והתרבותיים בין שתי המדינות .תמיכת ות”ת תינתן באמצעות סיוע
בהסבת תכניות לימודים קיימות לשפה האנגלית ומתן מלגות לסטודנטים
סינים.
במהלך תשע”ב הפיצה ות”ת “קול קורא” לשתי התכניות האחרונות במטרה
להפעילן כבר החל מתשע”ג.
לאחרונה אף נחתם הסכם בין הקרן הלאומית למדע ובין הקרן המקבילה
לה בסין ,דבר שיאפשר התחלת פעילות המחקרים המשותפים לחוקרים
ישראלים וסינים כבר בזמן הקרוב.
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מלגות
מזה שנים מתקצבת ות”ת תכניות במסגרתן מחולקות מלגות הצטיינות שונות.
להלן פירוט קצר של התכניות:
•מלגות סגל  -לרבות מלגות אלון ,המיועדות לתמיכה במדענים צעירים
מצטיינים ומטרתן לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט את המלגאים במשרה
מלאה ומלגות מעוף המיועדות לעידוד קליטת מרצים ערבים-ישראלים
מצטיינים באוניברסיטאות ובמכללות ,ואשר תנאיהן זהים לתנאי מלגות אלון,
למעט העובדה שהמלגות למלגאים הנקלטים במכללות אינן כוללות מענקי
מחקר .תכנית מעוף קיימת משנת תשנ”ו והיא מופעלת בשיתוף קרן כהנוף.
תשע”ג היא המתכונת האחרונה להפעלת המלגה בשיתוף קרן כהנוף ,ובימים
אלה בוחנים בות”ת את המשך התכנית.
•מלגות בתר דוקטורנטים  -לרבות תכנית ביכורה  -שלב ב ,תכניות לבתר
דוקטורנטים ישראלים המשתלמים בחו”ל ולבתר דוקטורנטים מארה”ב
המשתלמים בישראל (במסגרת קרן פולברייט) ועוד.
•מלגות לדוקטורנטים מצטיינים  -לרבות מלגות רוטנשטרייך לדוקטורנטים
מצטיינים במדעי הרוח ,מלגות לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה
ומלגות לדוקטורנטים מצטיינים מבני המיעוטים.
•מלגות לסטודנטים מצטיינים לתואר שני  -מלגות המר לסטודנטים לתואר
שני מצטיינים בוגרי תואר ראשון מהמכללות;
•תכניות קליטת חוקרים  -התכנית למדענים בכירים עולים והתכנית לקליטת
מדענים עולים (קמ”ע)  -לרבות קמ”ע  -שלב ב ,שהחלה לפעול בתשע”ב ואשר
שינתה את התנאים לקליטת מדענים עולים והביאה לייצוב פעילותה של
תכנית קמ”ע המקורית.
במהלך תשע”א ותשע”ב ,מעבר להפעלתן השוטפת של התכניות ,התמקדה ות”ת
במספר אתגרים משמעותיים בתחום תכניות המלגות ,כדלקמן:
1.1עקרונות וכללים להפעלת תכניות המלגות  -הגדרה ,רענון וחידוד העקרונות
לקביעת הרכבי ועדות המלגות והכללים במטרה להרחיב את עצמאות
הוועדות במסגרת המדיניות והקריטריונים שקבעה ות”ת.
2.2יעול בתכניות הקיימות ויעול השתתפות ות”ת המיועדת למלגות הצטיינות
 במסגרת זו שופרו התנאים במסגרת תכניות אלון ומעוף ,בוצעה חשיבהמחדש לגבי השתתפות ות”ת בתכניות המלגות לבתר דוקטורנטים ובהתאם
לכך בוצעו שינויים בהקצבות אלה ,הופעלה תכנית לקליטת קמ”ע (קליטת
מדענים עולים)  -דור ב ועוד.
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בחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה
בינואר  2011הקימה ות”ת צוות לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות
להשכלה גבוהה במטרה לחתור לשוויון מגדרי באקדמיה.
הצוות התבקש לבדוק אם קיים ביטוי הולם לחלוקה מגדרית שוויונית בפקולטות
השונות בתחומי המחקר וההוראה ,והאם קיימים גורמים המציבים קשיים יחודיים
בפני קידום אקדמי של נשים .הצוות התבקש להציג המלצותיו בפני מל”ג בציון
הצעדים האופרטיביים שיש לנהוג לשיפור המצב .בראש הצוות עמדה פרופ’
רבקה כרמי – נשיאת אוניברסיטת בן גוריון.
ות”ת אימצה את המלצות הצוות ואלה הועברו לדיון במל”ג ,אשר החליטה לאמץ
את עקרונות המסמך המסכם של הצוות לקידום נשים באקדמיה ולדון בהמלצות
הצוות בכל הנוגע להיבטים אשר באחריותה.
במסגרת זו הוטל על הצוות המקצועי באגף התקציבים של ות”ת להציע התאמות
תקציביות ככל שיש כאלה לאור המלצת הדו”ח.
בעקבות הדו”ח ביקשה ות”ת מהמוסדות להשכלה גבוהה למסד את תפקיד
היועצת לנשיא לקידום מעמד הנשים ,לקדם מדיניות של מימון “חופשת לידה”
לדוקטורנטיות או דוקטורנטים במתכונת של הארכת משך המלגה בתקופה
מתאימה .כמו כן הוחלט על הפניית מאמצים להעדפת איתור של מועמדות
מתאימות לאיוש משרות אקדמיות ,בעיקר בחוגים שבהם יש ייצוג מועט של
מרצות.
במסגרת זו הומלץ על שימור וקידום נשים במערכת האקדמית ואיתור נשים
ראויות לקידום ,ייצוג נשים בוועדות של מוסדות להשכלה גבוהה ומתן מענה
להיבטים תשתיתיים ,הקשורים לקידום נשים ולמדיניות להלכה ולמעשה בכל
הנוגע לקידום שוויון מגדרי בנושאים הקשורים לליבת הפעילות האקדמית שלהן.
הסכמי השכר
במהלך השנה האחרונה נחתמו שלושה הסכמי שכר קיבוציים במערכת ההשכלה
הגבוהה :הסכם שכר עם הסגל הבכיר במכללות (יוני  ,)2011הסכם שכר עם הסגל
הבכיר באוניברסיטאות (ספטמבר  )2011ולאחרונה נחתם הסכם שכר עם הסגל
הזוטר באוניברסיטאות (מרץ .)2012
הסכם השכר הקיבוצי בין הנהלות המכללות לנציגי הסגל האקדמי הבכיר
במכללות מהווה ציון דרך חשוב בהסדרת תנאי ההעסקה של הסגל האקדמי
הבכיר במכללות האקדמיות הציבוריות .ההסכם שגובש מאפשר למכללות לשפר
את תנאי העסקה של הסגל האקדמי הבכיר ומסייע בגיוס סגל אקדמי חדש
באמצעות תגמולים דיפרנציאליים למורים מצטיינים ,השתתפות בכנסים מדעיים
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בארץ ובחו”ל ,תוספות שכר בגין זכייה במענקי מחקר חיצונים ,ואפשרות להעסיק
עד  15%מהסגל בחוזים אישיים בתנאים מיטיבים.
הסכם השכר הקיבוצי עם הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות היה תוצאה 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 מהן ייהנו
גם חברי הסגל האקדמי הבכיר במכללות .תוספות אלה כוללות בין היתר תגמול
דיפרנציאלי על פי דרגה ,כך שהדרגות הנמוכות יקבלו תוספת שכר גבוהה יותר
מהדרגות הבכירות.
הסכם השכר הקיבוצי עם הסגל הזוטר באוניברסיטאות כולל תוספות שכר לכלל
הסגל הזוטר ,עמיתי הוראה ומורים מן החוץ .בנוסף ,כולל ההסכם תוספות שכר
דיפרנציאלית לסטודנטים לתואר שני העוסקים בהוראה ו/או הדרכה פרונטאלית,
שתקבע בין היתר על בסיס מספר סטודנטים הרשומים בפועל לקבוצות התרגול
וההוראה .בשלב זה ,ההסכם נחתם באוניברסיטאות :האוניברסיטה העברית,
אוניברסיטת תל-אביב ,אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן גוריון.
בנוסף ,נציגי ור”ה החליטו על מספר הסדרים לשיפור הביטחון התעסוקתי של
קבוצות מקרב הסגל הזוטר אשר יחולו החל משנה”ל תשע”ג.
לימודי העשרה במערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת לימודי התואר הראשון
במהלך שנת  2011הושם דן מנהל מל”ג  -ות”ת בדרכים להדגשת חשיבותם
של לימודי העשרה ככלי חשוב לעיצוב דמות “הבוגר” בתואר הראשון כאדם
משכיל בעל ידיעות בתחומי ידע שונים מעבר לידע בו העמיק בלימודיו ומחוץ
לדיסציפלינה הראשית אותה למד.
בהתאם לכך ובהמשך להחלטת המועצה מיוני  2009המתייחסת לדו”ח הוועדה
בראשות פרופ’ פנינה קליין ,החליטה המל”ג לאמץ את המלצת ות”ת ולקרוא
לעידוד פיתוחם וקיומם של לימודי העשרה במסגרת התואר הראשון ,במוסדות
להשכלה גבוהה המתוקצבים בהיקף של  10-6נקודות זכות ולהקציב את
המשאבים התקציביים הנדרשים לכך.
במסגרת זו ,הוקמה ועדת היגוי אשר נתבקשה לפעול למען גיבוש קול קורא
למוסדות בנושא לימודי העשרה ולהוציא את התכנית לפועל בהתאם לעקרונות
שהוגדרו על ידי מל”ג/ות”ת לרבות ליווי ההתקדמות בנושא .ועדת ההיגוי פועלת,
בודקת את התאמת הבקשות והקורסים שהגישו המוסדות ,למתווה ,ומתכננת
הוצאתו של קול קורא נוסף לפעימה השניה והשלישית.
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התכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה למגזר הערבי
במסגרת התכנית הרב – שנתית הוחלט כי ות”ת תפעל להגברת הנגישות של
מערכת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה הערבית באמצעות גיבוש תכנית מפורטת
להתמודדות עם החסמים הייחודים לאוכלוסיה זו בכניסתה למערכת ותוך תוספת
מכסות סטודנטים למימון הגידול בפועל.
בחודש אוגוסט  2011אישרה ות”ת את עקרונות דו”ח הביניים של הצוות המקצועי
לבחינת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית ,זאת לשם יישום
הדרגתי החל מתשע”ב .במקביל מונתה ועדת היגוי בראשות חבר ות”ת פרופ’ פייסל
עזאיזה לליווי יישום התכנית ,הפקת לקחים והמשך העבודה לגיבוש מדיניות בנושא.
במסגרת התכנית לתשע”ב אושרה הפעלת פיילוט למכינות קדם אקדמיות
במסלול ייחודי לאוכלוסייה הערבית ובמסלול משולב .במסגרת זו ניתנים
כלים ותמיכה נוספת לצורך מתן מענה לחסמים הייחודים של אוכלוסייה זו
בהשתלבותה במערכת ההשכלה הגבוהה ,כגון שיפור השפות עברית ואנגלית,
מיומנויות למידה ,מלגות קיום ,הסעות ועוד .בנוסף ,מתוכנן פיילוט “נחיתה רכה”
במסגרת האוניברסיטה הפתוחה במסגרתו יילמדו  7-5קורסים עם מנחים דוברי
ערבית בשילוב עם מעטפת סיוע ייחודית אשר יאפשרו להם המשך לימודים
באוניברסיטה הפתוחה או מעבר למוסדות אקדמיים אחרים .הפיילוטים ילוו
במחקר מלווה .בנוסף ,החליטה ות”ת להרחיב את תכנית “הישגים” המיועדת
לאיתור ,ליווי והכוונת צעירים מרקע סוציו-אקונומי נמוך להשכלה גבוהה גם
ליישובים ערביים העומדים בקריטריונים שנקבעו .העבודה על התכנית לשנים
הבאות נמשכת בשיתוף עם משרדי האוצר וראש הממשלה במטרה לקבוע יעדים
כמותיים ואיכותיים ברורים ולהתאים את התכניות והתמריצים להשגת יעדים אלה.
יצוין כי התכניות השוטפות אשר ות”ת מפעילה כגון מלגות לסגל ודוקטורנטים
ערבים ומניעת נשירה בשנה א’ נמשכות.

קליטת המכינות הקדם אקדמיות בות”ת
בהתאם להמלצות ועדת אריאב לבחינת פעילות המכינות הקדם אקדמיות ,אשר
פורסמו בדצמבר  ,2010תרוכז האחריות הכוללת על כל המכינות הקדם אקדמיות
במל”ג  -ות”ת .כמו כן ייערכו שינויים כוללים באופן הפעלת המכינות ,בשיטת
התקצוב ,בשכר הלימוד ,ובגיבוש מערך הפעלה משותף ומתואם בין הגופים
השונים.
בהתאם לכך הוקם על ידי ות”ת צוות ,בראשות חבר ות”ת ,פרופ’ פייסל עזאיזה,
לבחינת יישום המלצות הועדה להפעלת המכינות הקדם אקדמיות במסגרת
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מל”ג/ות”ת .כמו כן מונתה על ידי המל”ג ועדה ,בראשות פרופ’ משה מאור ,לגיבוש
מתווה אקדמי למכינות .צוות יישום ההמלצות גיבש מודל תקצוב חדש למכינות,
בין היתר בהתייחס למסקנות הוועדה האקדמית .המלצות הצוות והוועדה יובאו
בתקופה הקרובה לאישור מליאת ות”ת ומליאת מל”ג.
במקביל ,הוקם במינהל ות”ת/מל”ג תחום אשר יעסוק בניהול מערך המכינות.
מעורבות אקדמיה בקהילה
ות”ת מתקצבת את נושא המעורבות בקהילה החל משנת תשס”ו ,כיוזמה של גב’
שוש ברלינסקי ז”ל ,מנכ”לית מל”ג לשעבר .במהלך שנים אלה נוצרה במוסדות
תשתית להקמתם והפעלתם של פרוייקטים חברתיים ,ולשיתופי פעולה רבים בין
המוסדות להשכלה גבוהה ובין ארגונים ועמותות שונות .נושא זה מתפתח כיום
בכל העולם.
החל משנה”ל תשע”ב ,מכוון מודל הפעילות בתחום לפיתוח ולתמיכה בפרויקטים
חברתיים מובילים אותם יתכננו ויובילו המוסדות ,וכן לקורסים אקדמיים משלבי
עשייה חברתית .החזון אליו מכוונת ועדת ההיגוי של ות”ת לנושא הוא עולם אקדמי
אשר מאמץ בצורה פרו-אקטיבית תחומים שונים של מעורבות בקהילה ,בהתאם
לתחומי התמחותו ולסביבה בה הוא נמצא ,לומד ויוצר ,ובעקבות פעילות זו נתרמים
הקהילה עימה עומד המוסד בקשר ,הסגל והסטודנטים הפועלים ,ותחומי המחקר
הרלוונטיים אשר מופרים מהעשייה החיצונית .הוועדה רואה לנגד עיניה פיתוח
של מעין “חממות חברתיות” במוסדות להשכלה גבוהה אשר ישלבו מחקר וידע
תיאורטי אינטר-דיסציפלינארי עם ניסיון אקדמי ביצירת מסגרות ליווי והנחיית
הפעילות ,והיזון חוזר של הפעילות החיצונית במציאות לתוך המחקר .המטרה
היא לקדם ולתמרץ עשייה איכותית אשר תנצל את משאבי האקדמיה לטובת
סביבתה הקרובה ,תתרום להם ותחזק את השפעותיה החיוביות של האקדמיה על
החברה הישראלית .במסגרת התכנית מוענקים מדי שנה פרסי הצטיינות ע”ש שוש
ברלינסקי ז”ל למוסד אקדמי המצטיין בפעילות חברתית/קהילתית ,לאיש סגל
אקדמי שהצטיין בהובלת פעילות חברתית/קהילתית במוסדו או בפרסום מחקר
מצטיין בתחום זה ול 10 -סטודנטים שתרמו תרומה מיוחדת לקהילה.
סטודנטיות בהריון
במהלך שנת  2011נעשו התאמות בכללי זכויות הסטודנטים שהתייחסו לנושא
הנ”ל וכן לטיפולי פוריות ,לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה .המועצה
להשכלה גבוהה נתנה דעתה על הקשיים העומדים בפני סטודנטיות עקב הריון,
לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת במילוי המטלות האקדמיות העומדות בפניהן.
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כדי להבטיח הטמעת הנורמה של התייחסות הולמת לקבוצה זו של סטודנטיות בכל
המוסדות ובמידה בסיסית אחידה של סיוע/התאמות ,מינתה המל”ג ועדה שכללה
נציגים של ות”ת ,מל”ג ,מוסדות להשכלה גבוהה ,הפורום המתאם של ארגוני הסגל
הזוטר באוניברסיטאות והתאחדות הסטודנטים .הוועדה עיינה בכללים והנהלים
הקיימים במוסדות להשכלה גבוהה ,גיבשה מתוכם כללים אחידים והוסיפה
התייחסות למספר סוגיות שלא קיבלו עד עתה התייחסות הולמת.
סטודנטים במילואים
באפריל  2012דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא מתן אפשרות להכרה בנקודות
זכות אקדמיות עבור שירות מילואים והחליטה כי כל מוסד המכיר במעורבות
סטודנטים בפעילות חברתית למען הקהילה כמזכה בנקודות זכות אקדמיות ,יהיה
רשאי להכיר גם בשירות מילואים כפעילות המזכה ב 2-נקודות זכות אקדמיות
לתואר על פי הכללים שיקבעו על ידו.
המערכת להערכת איכות והקמת אגף עצמאי במל”ג להערכת איכות
ביוני  2003החליטה המל”ג על הקמת מערכת להערכת איכות והבטחתה אשר
במסגרתה יעברו הערכה תחומי לימוד באמצעות ועדות בינלאומיות בהן חברים
אנשי אקדמיה מהמחלקות המובילות בעולם .ההערכה מתבצעת באופן רוחבי,
כאשר תחום עובר הערכה בכל המוסדות בו הוא מתקיים.
לצורך הפעלתה הלכה למעשה של המערכת להערכת איכות הקימה המל”ג
באפריל  2004יחידה להערכת איכות והבטחתה .יחידה זו שודרגה בספטמבר 2010
בהתאם לתכנית הרב שנתית שנחתמה בין הות”ת לבין משרד האוצר ,והפכה להיות
אגף עצמאי.
בהתאם לסיכום באותה תכנית הוקמה גם ועדת היגוי לנושא הערכת איכות
אשר תפעל בנוסף לוועדת המשנה של המל”ג להערכת איכות והבטחתה .עיקר
משימתה של ועדת ההיגוי היא התווית מדיניות ואסטרטגיה ,לרבות קביעת כיווני
התפתחות של המערכת להערכת איכות ובקרה על פעילותה.
בנוסף לוועדת ההיגוי תמשיך לפעול גם ועדת המשנה להערכת איכות של המל”ג
שתעסוק בהפעלה השוטפת של המערכת להערכת איכות ,במסגרתה הקמת
ועדות ההערכה הבינ”ל ,דיון בדו”חות האיכות של הוועדות ומתן המלצות למל”ג
וכן מעקב אחר יישום המלצות ועדות האיכות.
מאז תחילת פעילותה של המערכת להערכת איכות והבטחתה ב 2004-ועד 2012
עברו הערכה  45תחומי לימוד בכמעט  280מחלקות.
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תהליך הערכת האיכות מורכב מארבעה שלבים:
 .1הערכת עצמאית המתבצעת על ידי המחלקות עצמן;
 .2הערכה באמצעות ועדות בינלאומיות;
 .3דיונים במוסדות המל”ג והות”ת בדוחות המסכמים של הוועדות
(דוחות פרטניים ודוח כללי) וקבלת החלטות;
 .4מעקב אחר יישום המלצות ועדות ההערכה.
ועדות ההערכה הבינלאומיות אשר הגישו את הדוחות המסכמים שלהן למל”ג
ולות”ת העלו סוגיות שונות הנוגעות לכל אחת מהמחלקות שעברו הערכה במסגרת
הדוחות הפרטניים ,וכן למצבו הכולל של התחום בארץ בראייה כלל מערכתית,
וזאת במסגרת הדוח הכללי .המוסדות מתבקשים ליישם את המלצות ועדות
ההערכה כפי שהן מופיעות בדוחות המסכמים תוך פרק זמן שנקבע מראש והמל”ג
מבצעת באמצעות האגף להערכת איכות מעקב אחר יישום ההמלצות האמורות.
עיקרי הממצאים של ועדות ההערכה הבינלאומיות המופיעים בדוחות הכלליים,
בהם המחסור החמור בסגל הוראה בכיר ,התיישנות ומחסור בתשתיות המחקר
וההוראה ועוד עמדו בבסיס הדיונים שבין הוות”ת למשרד האוצר לגיבוש התכנית
הרב  -שנתית לשנים תשע”א – תשע”ו.
פעילות היחידה לפניות ציבור
מנהל המועצה להשכלה גבוהה קבע כיעד בעבודתו השוטפת את הנושא של
שיפור איכות השירות .בעקבות כך נעשו צעדים ארגוניים להעמקת המודעות
לשירות ולמתן כלים להתמודדות עם מצבים שונים בתחום זה .תפיסת העולם
הארגונית גורסת שהמל”ג והוות”ת הם רגולטור ,מתקצב וגם נותן שירות .כחלק
מתפיסה זו פועלת במל”ג יחידה לפניות ציבור שמטרתה לשמש כתובת לציבור
הרחב ,לסטודנטים ולכל מי שמבקש לפנות ולקבל מענה מהיר ,מדוייק ,יעיל
וענייני בתחומים עליהם אחראית המל”ג.
היחידה פועלת באופן שוטף מול נציגי המוסדות להשכלה גבוהה ,הגורמים
המקצועיים במל”ג ובות”ת ,לשכת שר החינוך המשמש גם כיו”ר המל”ג ומרכז
המחקר והמידע של הכנסת.
במהלך השנה האחרונה נתקבלו ונענו על ידי היחידה כ  1,100 -פניות ציבור.
הפניות עסקו במגוון רחב של נושאים ,כאשר הבולטים הם :בקשות להכרה ,חופש
אקדמי ,בקשת נתונים ,לקויות למידה ,שכר לימוד וזכויות נשים בהריון.
בדומה לשנת  ,2010רובן של הפניות עסקו בענייני הכרה לסוגיה ולאחריהם בנושא
החופש האקדמי.
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קליטת המכללות להוראה בות”ת
במהלך השנה שחלפה פעלה ות”ת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך לשם קידום
תהליכים לקליטת המכללות להוראה במסגרת ות”ת.
בחוזר משותף של ות”ת ומשרד החינוך שפורסם בראשית השנה הוגדרו התנאים
שיאפשרו מעבר הדרגתי של מכללות להוראה למסגרת ות”ת .מדובר בתהליך
שילווה באיחוד מכללות להוראה או באיחוד בין מכללות להוראה למכללות
אקדמיות כלליות.
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זרקור למח”ר

זרקור למח”ר
רקע
פרויקט המח”רים (מסגרות חרדיות) גובש על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב
והמועצה להשכלה גבוהה כפרויקט הדגל להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות
אשר אינן מיוצגות כיאות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל .הפרויקט התגבש
במהלך שנת  ,2011בתהליך מעמיק של למידה והתייעצויות ,ויצא לדרך בשנת
 2012לקראת פתיחת מסגרות חרדיות ראשונות כבר בשנת הלימודים תשע”ג.
הפרויקט מגובה במשאבים ייעודיים ,אשר הוקצו עבורו בהסכם הרב שנתי בין
הוועדה לתכנון ולתקצוב ומשרד האוצר.
מטרת הפרויקט היא לאפשר לבני ובנות הציבור החרדי להתפרנס בכבוד ,על ידי
מתן אפשרות לכל חרדי וחרדית החפצים בכך להשתלב באקדמיה ,תוך כיבוד
אורח חייהם .במסגרת הפרויקט יקימו המוסדות להשכלה גבוהה מסגרות חרדיות
(מח”רים) בקרבה גאוגרפית למוסד האם ובאחריותו המלאה .במח”רים תופעל
מכינה מודולארית ,המותאמת לצרכי האוכלוסייה החרדית וילמדו בה מגוון תחומי
לימוד אקדמיים.
האוכלוסייה החרדית
אומדנים שונים מעריכים כי האוכלוסייה החרדית בישראל מהווה כ8-11%-
מהאוכלוסייה (כ 800 - 600-אלף) ושיעור פריון כולל שלה הוא כ 6.5-ילדים .נתונים
אלה מלמדים על שיעור גידול של המגזר החרדי בכ 7%-בשנה .המגזר החרדי
מתאפיין בשעורי השתתפות נמוכים בכח העבודה ובעוני רב ,כ 55%-מהמשפחות
החרדיות הן עניות.
בתשע”א ,למדו במסגרות המותאמות לאוכלוסייה החרדית כ 6,000-סטודנטים.
כ 3,500-סטודנטים במוסדות מתוקצבים (עיקרם במכללה החרדית בירושלים,
במכללת בני ברק החרדית ובבית הספר הגבוה לטכנולוגיה) ,והיתר במוסדות לא
מתוקצבים (בעיקר בקריית אונו) .תחומי הלימוד המוצעים במוסדות המתקצבים
מגוונים יחסית ומתמקדים במקצועות יישומיים .לעומת זאת ,במוסדות הלא-
מתוקצבים הסטודנטים לומדים משפטים ומנהל עסקים בלבד.
הגברים החרדים מגיעים כיום ללימודים אקדמיים לרוב בגילאי  23ומעלה כשהם
בעלי משפחות .הרקע של רובם מינימלי בכל מקצועות הליבה והרגלי הלמידה
האקדמיים אינם מוכרים להם .לעומתם ,הנשים החרדיות מגיעות כיום ללימודים
אקדמיים בד”כ בגילאי  23-18כשחלקן נשואות ובעלות משפחה .לרובן רקע
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משמעותי במקצועות הליבה אשר נלמדו בסמינר על-תיכוני במסגרת מבחני
סאלד (תחליף למבחני הבגרות של משרד החינוך) .רוב הנשים החרדיות ממשיכות
לאחר התיכון במסגרת החינוכית של הסמינר העל תיכוני בכיתות י”ג-י”ד עד
לנישואיהן ,שם הן לומדות מקצועות שונים במסגרת לימודי תעודה/הנדסאי.
כמו כן ,קיימים חסמים שונים המונעים מהחברה החרדית להשתלב באופן נרחב
בהשכלה הגבוהה רבים .יציאה מהמסגרות המוכרות למערכת חדשה ,התמודדות
עם פערי ידע והרגלי לימוד אקדמיים ,התמודדות עם קשיים כלכליים ,הסתגלות
למאפייני שוק העבודה התחרותי מהווים רק חלק מהקשיים העומדים בפני
חרדי המעוניין לצאת ללימודים אקדמיים .בבניית התכנית ניסינו למצוא את
הדרכים הנכונות להתמודד עם הקשיים והפחדים העומדים בפני החברה החרדית
מלימודים אקדמיים.
מל”ג וות”ת רואות בשילובם של מגזרים אלה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
אתגר לאומי .מדיניות זו באה לידי ביטוי במסגרת התכנית הרב-שנתית שנחתמה
עם משרד האוצר במסגרתה נקבע כאחד היעדים המרכזיים נושא הגדלת הנגישות
של האוכלוסיות הייחודיות בישראל  -חרדים ומיעוטים  -להשכלה גבוהה ,יעד זה
גם קיבל ביטוי תקציבי ייעודי לצורך ביצועו.
מטרת התכנית
לאפשר לבני ובנות הציבור החרדי לרכוש מקצוע אקדמי ולהתפרנס בכבוד תוך
כיבוד אורח חייהם .זאת ,תוך הקפדה על רמה אקדמית גבוהה ,מגוון דיסציפלינארי
והתאמה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית .הנגשה זו ,מטרתה לתת
לאוכלוסייה החרדית את הזכות המוקנית לכל אזרח אחר במדינת ישראל ,לרכוש
מקצוע נדרש ולכלכל את עצמו בכבוד.
יעדי התכנית
א .לאפשר השתלבות של הציבור החרדי במגוון תחומים אקדמיים;
ב .להבטיח לימודים אקדמיים ברמה נאותה לאוכלוסיה החרדית -
זהות בתוכן התוכניות ,רמת הסגל והתשתיות ,בהתייחס לתכנית
הבילה במוסד;
ג .לעודד לימודים בתחומים יישומיים ונדרשים למשק;
ד .להקים מכינות קדם-אקדמיות המותאמות לצרכיו של הציבור החרדי;
ה .לאפשר לאוכלוסיה החרדית להמשיך לתארים מתקדמים;
ו .לאפשר לאוכלוסיה החרדית להשתלב בשוק תעסוקה איכותי
ולהתפרנס בכבוד.
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עידוד מקצועות נדרשים למשק
בשלבי בניית התכנית הושם דגש על עידוד האוכלוסייה החרדית לבחירה
במקצועות יישומיים ונדרשים למשק .במסגרת זו ,חולקו מקצועות הלימוד ל3-
קבוצות( :א’) הנדסה מדעים ורפואה; (ב’) מקצועות יישומיים ונדרשים; (ג’) כל יתר
התחומים .חלוקה זו משפיעה באופן ישיר על תקצוב המח”רים על ידי ות”ת ועל
היקף מלגות שכ”ל שיינתנו על ידי ות”ת לסטודנטים החרדים.
תהליך הקמת המסגרות החרדיות
פרויקט המח”רים מקצה משאבים ניכרים להקמת מסגרות חרדיות .כמו כן,
אישור הקמת המסגרות דורש התייחסות תכנונית ,בהתאם לפיזור הגאוגרפי של
האוכלוסייה החרדית ולתחומי הלימוד הנדרשים במשק.
במהלך חודש מרץ  ,2012הופץ למוסדות המתוקצבים קול קורא להגשת הצעות
לפתיחת מח”רים בשנת הלימודים תשע”ג .בקול הקורא ניתנת התייחסות לכלל
הנושאים הרלוונטיים :קרבה גיאוגרפית לאוכלוסיה חרדית; יכולת גיוס סטודנטים;
מגוון תחומי לימוד ומעטפת אקדמית; תכנית גידול במספר הסטודנטים והתפתחות
אקדמית; תכנית להשמה בתעסוקה; יכולת גיוס תרומות למלגות לסטודנטים.
נושאים אלה מהווים את הקריטריונים לדיון ,לאישור ולתקצוב המח”רים.
בשנת תשע”ג יתקיים מחזור נוסף להגשת הצעות להקמת מח”רים.
ועדת היגוי
במטרה להניע את התכנית מתוך ראיה רחבה וכוללת החליטה הוועדה לתכנון
ולתקצוב להקים ועדת היגוי ליישום התכנית .ועדת ההיגוי כוללת חברים
מהמועצה והשכלה גבוהה ומהוועדה לתכנון ולתקצוב ,נציגי אקדמיה ,מנכ”ל
מל”ג ות”ת ,נציגים מהציבור החרדי ונציג משוק התעסוקה .ועדת ההיגוי מלווה את
יישום הפרויקט ,תוך תשומת לב לכלל ההיבטים  -אקדמיים ,תכנוניים ,משקיים
וחברתיים ,ועליה להמליץ למועצה להשכלה גבוהה ולוועדה לתכנון ולתקצוב על
האופן הנכון ליישום הפרויקט.
תכנית מלגות ייעודית לאוכלוסיה החרדית
במקביל לפרויקט המח”רים ,פועלת הוועדה לתכנון ולתקצוב להקמת תכנית
מלגות לסטודנטים חרדים .התכנית תיתן עדיפות בגובה המלגה לתחומים
יישומיים ונדרשים למשק (כפי שהוגדר בפרויקט המח”רים) ,ותעניק מלגות קיום
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לסטודנטים מצטיינים .תכנית זו תחליף את “חרדים לעתידם” ,אשר הופעלה על
ידי משרד התמ”ת.
תקציב הפרויקט
לצורך פרויקט המח”רים ,הוקצו במסגרת ההסכם הרב-שנתי עם משרד האוצר
כ 180-מיליון  .₪סכום זה יתפרס באופן הדרגתי ,עד שנת תשע”ו.
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