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  דבר יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב

שכלה הגבוהה היא יעד מרכזי התכנית להגדלת מספר הסטודנטים במקצועות ההייטק במערכת הה

ת על החלטת הממשלה תשפ"ב ומתבסס-בתכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה תשע"ז

בנדון. היעד מבוסס על דוחות רשמיים שמצביעים על מחסור בכוח אדם לתעשיית ההייטק שמהוה 

 מנוע צמיחה מרכזי של המשק הישראלי. 

רבות על תקציבי המדינה שנועדו לקדם את המחקר  במדינת ישראל נשענתמערכת ההשכלה הגבוהה 

ואת ההוראה. המערכת מתוקצבת לשש שנים מראש כדי לאפשר לה ליישם אסטרטגיה ארוכת טווח 

שכן התהליכים המניעים מערכת זו הם מורכבים ומצריכים זמן הן למחקר והן להכשרת כוח אדם 

קדמי שמאפשר לסקרנות להוביל אותה להוראה. מאפיין נוסף של המערכת האקדמית הוא החופש הא

ללא הטיות. ועם זאת, אין המערכת האקדמית יכולה להשאר מאחורי מסך ולהתעלם מצרכי המשק 

והחברה. "מגדל השן" במיוחד במדינה שמתקצבת את המערכת חייב לדעת להתקיים ולשמור על 

שרת בוגרים לענפים עצמאותו לצד קידום הנגשת ההשכלה הגבוהה לכל רבדי האוכלוסיה ולצד הכ

 המניעים את המשק.

מתוך הבנת המורכבות הזו יצאנו לדרך בעבודה יסודית של ועדה ששתפה גורמי אקדמיה, ממשלה 

ס ותעשיה. בחנו מהם התמריצים הנכונים להשגת המטרה ומהם החסמים. בחרנו לעבוד רחב ולהתייח

יב להתקיים תאום עמהן כדי למערכות המשיקות למערכת האקדמית, מערכת החינוך וצה"ל, שחי

להביא לתוצאות המיוחלות. אבל, כמובן, המלצותינו מופנות בראש וראשונה למערכת האקדמית 

 שלגביה יש לנו את הסמכות והאמצעים לקדם את הנושא.

בדגש על האוניברסיטאות. כאן נציין  40%היעד שהוטל עלינו על ידי הממשלה הוא גידול של 

 מוסדותגו את היעד ואין לנו ספק שנגיע ליעד גבוה יותר באופן משמעותי. הבוודאות שהתמריצים ישי

והם  האקדמים נענו לקריאה ועבדו בתיאום עם האגפים הרלבנטים במל"ג וות"ת. היינו קשובים להם,

 לנו, מה שהוליד את ההצלחה במשימה.

צועות התפישה שגובשה בוועדה בחשיבה משותפת של האקדמיה והתעשיה היתה שמעבר למק

הקלאסיים שנחשבו עד כה למקצועות ההייטק, נתן להרחיב את המעגל למקצועות נוספים כגון: מדעי 

ות שהוועדה נקודות זכ 60, ביולוגיה חישובית ועוד, בהנחה שתכנית הלימודים שלהם תכלול הנתונים

במהלך הלימודים חוגי -נקודות הזכות הללו כתואר דו 60, ניתן ללמוד את פרטה את תכנן. כמו כן

האקדמים, או ללומדן לצד תואר שונה או אפילו לאחר סיום התואר. לימודים אלו יתקיימו בנוסף 

נטיות: מחשבים, חוגיים במדעי המחשב ובהנדסות הרלב-להגדלת מספר הסטודנטים בלימודים חד

 אלקטרוניקה ועוד.

יקה ן קורסים דיגיטליים במתמטחשוב גם לציין שבמקביל יצאנו בקול קורא למוסדות האקדמים להכי

סי ומדעי המחשב ונענינו בקונסורציום רחב ומרשים ביותר של רוב האוניברסיטאות להכנה של קור

בסיס בנושא וברשימה ארוכה של מוסדות שהגישו הצעות לקורסי בחירה בנושא בשתוף עם 

ינת ישראל, בכל התעשיה. אין ספק שזה כלי מצוין להנגשת הידע לציבורים רבים בכל רחבי מד

 המגזרים, בכל הגילאים, כמו גם כלי עזר טוב לשיפור איכות ההוראה הפרונטלית בתחום.

 י פתיחה דבר
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המלאכה לא תמה. נדרשת הטמעה של התמריצים שיצרנו במוסדות. נדרשת גם חשיבה נוספת על 

הגדלת מספר הסטודנטים במכללות שכן התעשיה ציינה לאחרונה את שביעות רצונה מבוגרי 

 ים מהם בעמדות מפתח בשוק העבודה.ת ושילוב רבהמכללו

לכל  הנתוניםכמו כן עלינו לחשוב קדימה על הנחלה רחבה של הידע במדעי המחשב ומדעי 

הדיסציפלינות הנלמדות, באשר מקצועות רבים המשויכים היום למדעי הרוח והחברה עוברים 

ת העצומות הטכנולוגים הרבים וליכולו טרנספורמציה שמאלצת את הבוגרים להיות ערוכים לשינויים

 לאיסוף ולחשיפה למידע.

זהו דוח שמשקף את השלב הראשון של עבודתנו בנושא. הועדה תמשיך לעקוב אחר יישומו כמו גם 

להתמודד עם אתגרים נוספים בתחום. לא תמה הדרך. מנוי וגמור עמנו ליצור את כל הנדרש כדי 

עצמו לשוק התעסוקה בתחומי ההייטק. אנו נעודד סטודנטים  לאפשר לכל מי שחפץ ונכון לו להכשיר

ללמוד מקצועות אלו ונשתדל לוודא שהאפשרויות הן ברות מימוש לכל רבדי האוכלוסיה בישראל, 

יוצאי אתיופיה ועוד. נקפיד להסיר את החסמים שמונעים מנשים ובכלל זה חרדים, ערבים, בדואים,

עסוקה. ויחד עם זאת נפעל מתוך כבוד לאוטונומיה של ללמוד מקצועות אלו ולהשתלב בשוק הת

הפרט, ועל כן בד בבד עם התמרוץ לעידוד ללמוד את מקצועות ההייטק נכבד גם רצונות ללמוד 

 ינות אינן נפגעות ממהלך זה.מקצועות אחרים ונוודא שיתר הדיסציפל

ת במל"ג/ות"ת על התנעת סמנכ"ל האגף לתכנון ומדיניו ,מרב שביב 'בהזדמנות זו אבקש להודות לגב

עדה והתהליך לצידי, וכן לרבים וטובים בצוותים המקצועיים במל"ג/ות"ת כמו גם לחברי הו

  שהקדישו לנושא מזמנם וממרצם.

 

 נעשה ונצליח!

 פרופ' יפה זילברשץ

 יו"ר ות"ת 
 

 

 

 

 

 

 פתיחה דברי
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 42      בתעשייה בעבודה טק-ההיי מקצועות בוגרי שילוב .4

 52      כלליות והמלצות ובקרה מעקב הוועדה, עבודת המשך .5

 62 עבודת הוועדה -א' פרק 

 30 רקע כללי -פרק ב'

 32 המחסור ומאפייני נתוני 1ב.

 37 האקדמיים טק"-ההיי ב"מקצועות הגידול מדידת  2ב.

 42 מערכת החינוך –' פרק ג

 42 טק:-ההיי במקצועות גבוהה להשכלה הבגרות בין הקשר 1ג.

 46 "2 פי 5" ורפורמת במתמטיקה בגרות זכאי 2ג.

 65 וטכנולוגיים םיהנדסי למקצועות חשיפה 3ג.

 59 ומדעים מתמטיקה הוראת 4ג.

 65 הטכנולוגי החינוך 5.ג

 86 למצטיינים וטכנולוגיה מדעים  6ג.

 27 אקדמיה-תיכון קשרי חיזוק 7ג.

 תוכן העניינים
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 57 שירות צבאי -פרק ד' 

 67 גיוס טרום תכניות 1ד.

 79 הצבאי השירות במהלך הכשרה 2ד.

 18 שחרור טרום 3ד.

 48 השכלה גבוהה  -פרק ה' 

 84 טק-ההיי מקצועות את ראשון לתואר הלומדים במספרי ומגמות מצב תמונת 1ה.

 92 ההיצע צד– טק-ההיי במקצועות הסטודנטים מס' הגדלת Aפוטנציאל 2ה.

 29 אקדמי סגל  2.1ה.

 110 דיגיטציה 2.2ה.

 210 הביקוש צד – טק-ההיי במקצועות הסטודנטים מספר הגדלת פוטנציאל 3ה.

 210 מתמטיקה יח"ל 5 בעלי 3.1ה.

 410 טק-ההיי למקצועות מועמדים 3.2ה.

 111 טק-ההיי במקצועות נשים 3.3ה.

 191 ערבים  סטודנטים 3.4ה.

 512 חרדים סטודנטים 3.5ה.

 291 הפריפריה עידוד 3.6ה.

 313 לימודים וסיום א' בשנה נשירה  3.7ה.

 381 פתוחה באוניברסיטה הלומדים ההייטק בתחומי סטודנטים .3.8ה.

 114 סיכום

 214 נספחים

 

 

 תוכן העניינים
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 תמצית מנהלים

הבינמשרדית בראשות  הוועדההמחסור בכח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית עלה לראשונה בדוח 

, ולאחר מכן זוהה כחסם עקרי 2012פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה דאז, מיולי 

בינמשרדית להגדלת היצע כוח האדם המיומן הנדרש לתעשייה להתפתחות תעשייה זו בדוח הוועדה ה

. בהמשך לכך, 2014עתירת הידע בראשות מיכל צוק, הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה, משנת 

להעלאת שיעורי הפריון וצמיחת המשק, החלה ות"ת לפעול  טק-הייולאור החשיבות של הגדלת ענף ה

שרה האקדמית בתחום, תוך התמקדות במקצועות התכנה, למתן תמריצים לאוניברסיטאות להגדלת ההכ

-התכנית הרב שנתית לשנים תשע"זומספר הסטודנטים בכלל המערכת גדל בהתמדה. בהמשך במסגרת 

תשפ"ב, קבעה ות"ת יעד להגדלת מספרי הסטודנטים במקצועות הנדרשים למשק,בין היתר, מתחומי 

בנושא "תכנית לאומית  15/1/17מיום  2292ההנדסה ומדעי המחשב. במסגרת החלטת הממשלה 

במס' הסטודנטים  40%" עוגן יעד ות"ת לגידול רב שנתי של טק-היילהגדלת כח אדם לתעשיית ה

, כאשר נקבע כי המאמץ להגדלה יעשה בעיקר באוניברסיטאות, טק-הייבהשכלה הגבוהה במקצועות ה

ובדה כי שיעור הגידול במספר העו הצורך האקוטי בהגדלת כח האדם המעולה במו"פ בתחום לאור

סטודנטים נתנה ות"ת עדיפות בהקצאת מכסות נמוך ואיננו מספק. במכללות הסטודנטים במוסדות אלה 

  .בתכנית הר"ש הקודמת והנוכחית

 

החליטה ות"ת להקים ועדת היגוי בראשות יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ  28.9.2016בישיבתה מיום 

", נציג אוצר ומנכ"ל "Start Up Nation Centeralג מל"ג, נציג ובהשתתפות נציג ות"ת, נצי

"יקבעו יעדים, יבחנו מספר דרכי פעולה ותגובש תכנית מקיפה  הוועדהות"ת/מל"ג. נקבע כי במסגרת 

שתכלול בין היתר: רכיבים לצמצום נשירה, עדכון נוסף של תעריפי ההוראה, עידוד קליטת אוכלוסיות 

תחומים אלה, עידוד שילוב לימודי דו חוגי עם מקצועות נדרשים בשוק ייעודיות ובפרט נשים ל

הוספת חטיבת לימודים בתחומי לימוד אלה, ביצוע קול קורא להגדלת מספר הסטודנטים  התעסוקה,

פעלה באופן אינטנסיבי  הוועדה במספר מצומצם של מוסדות באמצעות תכנית מקיפה לנושא וכיו"ב".

ישיבות פוריות ומלמדות. בפועל השתתפו בועדה באופן קבוע נציגים  15-במשך כחצי שנה וקיימה כ

מקצועיים ממשרדי הממשלה הרלבנטיים לרבות משרד העבודה, רשות החדשנות, משרד רוה"מ, 

משרד האוצר ועוד. במסגרת הישיבות התקיימו מפגשים ונשמעו קולם ועמדתם של גורמים שונים 

טק, נציגי ממשלה -דמיים, נציגי המעסיקים בתעשיית ההיימהאקדמיה, המשק והחברה: המוסדות האק

התקיימו פגישות עם  הוועדהרלבנטיים ומגזר שלישי, וכן ממערכת הבטחון וצה"ל. במקביל לעבודת 

כל ראשי האוניברסיטאות הרלבנטיות על מנת לעמוד מקרוב על החסמים והצרכים בדרך להרחבה 

 באופן הוליסטי ומקיףשמה לה כיעד לעסוק  וועדההטק. -משמעותית של ההכשרה במקצועות ההיי

מערכת ההשכלה הגבוהה ועל כן יש להן תפקיד בנושא ע"י הסתכלות על מערכות שיש להן ממשק עם 

 דנה באופן קונקרטי הוועדהטק. לאור זאת -בהגעה ליעד של הגדלת מספר העוסקים במקצועות ההיי

 תמצית מנהלים
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ת להשכלה גבוהה למטרה זו, וכן במערכות נוספות במערכת ההשכלה הגבוהה והתמרוץ שניתן למוסדו

בעקבות הלמידה  כמו מערכת החינוך והצבא והאופן שבו ניתן לרתום אותם לסייע בהשגת היעד.

המעמיקה והמקיפה שנעשתה בנושא עלו חסמים הן בצד ההיצע והן בצד הביקוש ללימודים אקדמיים 

 טק. -במקצועות ההיי

 

עוזרי הוראה , סגל אקדמי איכותי רי לטווח המיידי והארוך הינובצד ההיצע נמצא כי החסם העק

מהווה תנאי בטווח המיידי והארוך )כיתות, מעבדות וציוד( אשר המשך הגדלתם  ותשתיות פיזיות

סבורה כי מירב המאמץ צריך להתבצע ברובד זה. מדובר  הוועדהלהרחבת הפקולטאות הקיימות. 

של  דיגיטציהשקיעה ות"ת. בנוסף העידן הנוכחי מאפשר בתקציבים ניכרים אשר את חלקם כבר ה

קורסים אקדמיים, ומאמץ בכיוון זה יאפשר הגדלת ההכשרה האקדמית באופן יעיל תוך ניצול 

ו התשתיות הקיימות ע"י למידה מרחוק ברמה גבוהה לסטודנטים שאינם יכולים להגיע לקמפוסים כמ

לשם  וכן ,יינים שיכולים להתחיל בלימודים אקדמייםחיילים בשירותם הצבאי ואף לתלמידי תיכון מצט

 הרחבת הכיתות הקיימות במוסדות האקדמיים.     

 

טק, -בצד הביקוש נראה כי בטווח המיידי לא קיים מחסור במועמדים טובים ללימודים במקצועות היי

למאמצי אולם לטווח הארוך נדרש להבטיח המשך גידול במישור זה. לפיכך קיימת חשיבות עליונה 

תוך שמירה  יח"ל במתמטיקה 5להגדיל את הכשרת התלמידים בעלי בגרות  להמשיך משרד החינוך

בנוסף ניתן להגדיל תכניות להכשרה אקדמית למצטיינים במהלך התיכון ע"י דחיית  ואף העלאת הרמה.

ששיעור השתתפותן  יהאוכלוסיקבוצות במבחינת פוטנציאל הגידול מצאנו כי קיימות  שירות.

 בעלות יכולות מתמטיות גבוהות; נשיםטק נמוך יחסית: -בלימודים האקדמיים בתחומי ההיי

ובפרט בני החברה הערבית, החרדית ויוצאי  גיאוגרפית-סטודנטים מהפריפריה החברתית

אשר ממעטים ללמוד את התחומים הרלוונטיים, בין היתר בשל מוכנות נמוכה יחסית  אתיופיה

התייחסה לפעולות חשיפה להכשרה  הוועדהבהקשרים אלה  .ים הנ"לללימודים אקדמיים בתחומ

, בין ואף קודם לכן שנדרש לבצע בבתי הספר התיכונייםולחיזוק הידע המקצועי הרלבנטי טכנולוגית 

 הוועדה ממליצה בנוסף מדע וטכנולוגיה לנוער במוסדות האקדמיים.הקמת מרכזי  באמצעותהיתר 

לשקול את הפיכת מדעי ואף  למדעי המחשב באופן חוויתי ת נוערבני ובנולהגדיל את החשיפה של 

תכנון מערך ההוראה מודגש בהמלצות כי  .יסודיבית הספר ההמחשב למקצוע ליבה חובה כבר מ

במקצועות המתמטיקה והמדעים הינו קריטי להבטחת כמות ואיכות הלימודים  לחטיבה העליונה

יח"ל ושמירה ואף העלאת הרמה, לפיכך חיוני  5ה במקצועות אלה, ובפרט להמשך הגידול במתמטיק

במסגרתו  שירות הצבאילהוועדה התייחסה בנוסף  .בנושא תכנית ויבצע פעולות יכיןשמשרד החינוך 

למשרתים  , שם הגמשת התנאים תאפשרטק-במקצועות ההיי מתבצעות הכשרות אקדמיות ומקצועיות

לים לימודיהם לקראת תואר אקדמי ראשון או לנצל את הידע שצברו ואת תקופת השירות במטרה להש

. כמו כן ניתן לנצל את תקופת השירות וכלי האבחון על מנת לכוון אוכלוסיות אלהשני במקצועות 

 תמצית מנהלים
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גם אם  וחיילים שאותרו כבעלי רקע ויכולות מתמטיות גבוהות חיילותובפרט  ,נוספות לתחומים אלה

הגדלת תפוקות לה מצאה בנוסף שיש מקום הוועד .יח"ל מתמטיקה בתיכון 4/5לא עשו בגרות 

 ובמיוחדשנה א' לתואר הראשון לפני ובמהלך , תכניות לצמצום הנשירהביצוע המערכת, זאת ע"י 

 חיזוק הקשר בין האקדמיה לתעשייהממליצה על  הוועדהלאוכלוסיות הייחודיות הנ"ל. כמו כן 

 . עבודה בתחוםלהשתלב בבית( )בדגש על חברה ערעל מנת לסייע לבוגרים  זהבממשק פעולות ו

 

גרי היא נדרשה להגדיר את ליבת הידע האקדמי הנדרש להכשרת בו הוועדהיש לציין כי במהלך עבודת 

להקים תת  1.1.2017בישיבתה ביום  הוועדהק. לשם כך החליטה ט-האקדמיה לעיסוק במקצועות ההיי

-שיית ההייטק ומאנשי תע-ההיי ועדה בראשות חבר מל"ג המורכבת מאנשי אקדמיה בתחום מקצועותו

אשר תפקידה לקבוע את ההיקף והתוכן של מקצועות הלימוד הנדרשים להכשרה אקדמית מספקת  ,טק

מתווה ללימודים במדעי על  הוועדהק. במסגרת זו המליצה תת ט-ונאותה לעיסוק במקצועות ההיי

ם ומעוניינים להרחיב אשר להם רקע מתמטי מתאיהמחשב לסטודנטים/בוגרים מתחומי ידע אחרים 

ציאל לגידול משמעותי של היקף ההכשרה האקדמית את אפשרויות התעסוקה שלהם. בכך קיים פוטנ

בהתאם למגבלת משאבי כאמור את ז –בליבת מדעי המחשב )ובהמשך יתכן שגם בתחומים נוספים( 

 הסגל והתשתיות. 

על  את מכלול הצעדים הנדרשיםבאופן הוליסטי וכוללות מתייחסות אם כן לנושא  הוועדההמלצות 

מנת להתיר חסמים ולאפשר הגדלת ההכשרה האקדמית בתחום בהיקף של אלפי סטודנטים נוספים, 

בטווח המיידי והארוך. יישום ההמלצות והצלחה בהשגת היעדים מחייב משאבים, סדרי עדיפויות 

כת גבוהה, חינוך, מער פנימיים וצוותי ליווי מקצועיים מטעם הנהלות הגופים הרלבנטיים )השכלה

 הבטחון, תעשייה(, תוך לווי ומעקב הוועדה. 

  תלווה את יישום ההמלצות ותעדכנן בהתאם לצורך הוועדה

 

 

 

 

 

 תמצית מנהלים
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 תודות

תודתנו נתונה לחברי הוועדה לחברי תת הוועדה ולמשתתפים הנוספים על הרתמותם 

גורמים השונים שהופיעו בפני ל ותתודרוב ותרומתם הרבה לדיוני הוועדה ועבודתה. 

 הוועדה ונתנו מידע בנושא ולכל מי שסייע בגיבוש ההמלצות. 

לגב'  ,בות"ת, ובמיוחד לגב' חוה קליין ומדיניות תכנון ףלצוות המקצועי של אגתודות מיוחדות 

וכן לצוות  ריכוז וניתוח המידע בנושאשל  העבודה היסודית עלאביתר ציון  ולמרשירה אפרת 

ועי באגף תקצוב ובפרט למר אריאל חנוכה ולגב' שירן פדידה על הסיוע בגיבוש ההמלצות המקצ

. תודות לעובדים המקצועיים ממשרדי הממשלה השונים שהשתתפו בדיוני לאוניברסיטאותביחס 

הוועדה על תרומתם הרבה לעבודת הוועדה במידע שסיפקו, בתובנות, בהמלצות ובהערות לדוח, 

זאב קריל ממשרד האוצר, גב' יעל מזוז ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים  ובמיוחד למר

החברתיים, מר יובל אדמון וגב' אילת שפייר מהמועצה הלאומית לכלכלה במשרד רה"מ, גב' נועה 

למר דוד מעגן  -האקר מרשות החדשנות ומר מוהנא פארס ממשרד החינוך. תודות לעובדי הלמ"ס 

הנתונים לפרק החינוך בדוח והתובנות בענין זה, ולמר אביאל קרנצלר על על הסיוע בעיבוד וניתוח 

העיבודים המיוחדים לפרק ההשכלה הגבוהה בדוח. תודות לסא"ל איתי לבנון ראש מנהל כ"א 

טכנולוגי אקדמי בצה"ל, לסא"ל יניב אוסי מפקד בסמ"ח בצה"ל ולפרופ' יעקב נגל מהטכניון 

 בהבנת מערך ההכשרה להייטק בהקשר של השירות הצבאיעל הסיוע הרב  ,לשעבר ראש המל"לו

לאה בם  . תודות על התובנות וההערות המועילות לדוח: לד"רועל החשיבה המשותפת בנושא

למר יואל בן אור  ,בר חבר ות"ת ומנכ"ל משרד הבטחוןחברת מל"ג, למר אהרון בית הלחמי לשע

, רפרנט "ישראל דיגיטלית". תודות ולמר יהודה ראובן START UP NATION CENTRAL-כלכלן ב

מיוחדות לצוות המנהלי במל"ג גב' נמרה גורן וגב' אופק כהן על הסיוע בארגון עבודת הוועדה 

 והוצאתה לפועל.

 תמצית מנהלים
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 עיקרי ההמלצות 
 

 השכלה גבוהה .1

בנושא "תכנית לאומית להגדלת כח אדם לתעשיית  15/1/17מיום  2292במסגרת החלטת הממשלה 

ס' הסטודנטים בהשכלה הגבוהה במ 40%לגידול רב שנתי של , בין השאר, יעד ות"ת טק" עוגן-ההיי

ע כי עיקר המאמץ להגדלה יעשה באוניברסיטאות. בהמשך לכך טק, כאשר נקב-במקצועות ההיי

, טק" בתשע"ו-הוסכם כי מדידת היעד תתבצע ביחס למס' הסטודנטים לתואר ראשון ב"מקצועות ההיי

'. בשנה א 3,300 -סטודנטים, מהם כמחצית באוניברסיטאות וכ 25,150-כ כסה"אשר מספרם עמד על 

המשתלבות בלימודים האקדמיים שיעור הנשים בנוסף הוועדה ראתה חשיבות רבה בהעלאת 

% בסה"כ באוניברסיטאות )ללא האו"פ(, 24-ק לתואר ראשון, העומד בתשע"ו על כט-במקצועות ההיי

 נשים 34%-כ הנשים לעבר שיעור של שיעורב 40%של  גידולעל ובעקבות כך החליטה ות"ת 

 טק במוסדות אלה.-במקצועות ההיי

 

שימדדו לצורך היעד כדלקמן: תואר ראשון במדעי המחשב  טק"-מקצועות ההייהוועדה הגדירה את "

)חד חוגי, דו חוגי ותכניות מובנות(, הנדסת תכנה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה )לרבות הנדסת חשמל, 

מערכות תקשורת(, הנדסת מערכות מידע ומדע הנתונים. בנוסף "חוג לאחר )או לצד( תואר" הנדסת 

כגון: מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, במדעי המחשב לסטודנטים/בוגרים מתארים בתחומי לימוד אחרים, 

ביולוגיה, הנדסה, משפטים, כלכלה וכד'. ליבת הלימודים המינימלית לצורך "חוג לאחר תואר" במדעי 

נ"זים  60מחשב והתכניות הדו חוגיות והמובנות במדעי המחשב, מדע הנתונים וכד', יכללו לפחות ה

כפי שהוגדרו ע"י תת הוועדה, הכוללים את ליבת מדעי המחשב הנדרשת לתעשייה: בסיס מתמטי של 

נ"זים וקורסי בחירה בתחומים רלבנטים לתעשיה  30 – 25נז"ים, מקצועות ליבה במדעי המחשב  20

על מנת לעמוד ביעדים  רמת תכנית הלימודים במדעי המחשב.נ"זים, זאת ברמה מקבילה ל 10-15

 ממליצה הוועדה לות"ת:האמורים 

 ק לתואר ראשוןט-לימודים אקדמיים במקצועות ההיי .א

 להגדלת החוגים בתחומי ההיי בהרחבת התשתית להמשיך לתמוך ולסייע לאוניברסיטאות-

תשתיות  והרחבת ק בשנים הקרובותט-אקדמי בכיר בתחומי ההייגיוס אנשי סגל  זאת ע"יטק, 

 פיזיות של מבנים וכיתות לימוד, כמו גם מעבדות מחקר עם כל הציוד הדרוש וחידושו מדי

 תקופה בגין ההתפתחות המהירה בטכנולוגיות. 

 

 טק בדבר המחסור בסגל אקדמי בכיר קבוע -הערות ועדות הערכת איכות בתחומי ההיי לאור

 ממליצה הוועדהיות וההישענות על מורים מן החוץ בכלל המערכת ובפרט בתחום תכנה, בתכנ

 עיקרי ההמלצות
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מניעת פתיחת תכניות לימודים חדשות להקפיד על אכיפת סטנדרטים אקדמיים, כמו גם 

המצריכות השקעה בתשתית שאינה קיימת במוסדות. בנוסף מוצע לשקול  בתחומים אלה

לים אקדמיים מקבילים וגמישים. כמו כן נתונה למוסדות האפשרות הרחבת סגל איכותי במסלו

להעסיק סגל בהיקף מוגבל בחוזים אישיים. לטווח הארוך מוצע כי ות"ת תתמוך בתכניות 

 להגדלת הסטודנטים לתארים מתקדמים בתחומים אלה ופוסט דוקטורנטים בחו"ל.

 

 ק ולתת מענה לחוסר בבתרט-עודכנה כי על מנת לעבות את המחקר בתחומי ההיי הוועדה-

על גיבוש תכנית למספר שנים  25.5.2016דוקטורנטים בתחומים אלה החליטה ות"ת ביום 

, בדגש על בתר וקטורנטים המשתלמים בישראל בתחומים אלהד–להגדלת מספר הבתר 

 דוקטורנטים איכותיים מאוניברסיטאות מובילות בארה"ב ומערב אירופה. המקורות הכספיים

 גיעו מות"ת ומקרן צוקרמן והתכנית המשותפת תאפשר קליטת בתר דוקטורנטים בכללתכנית י

 .שבע אוניברסיטאות המחקר בישראל

 

  לנוכח אומדני המחסור ודרישות התעשייה המתמקדות בעיקר בעובדים מעולים בעלי ידע

להמשיך להקצות סכומי כסף ממליצה הוועדה בעיקר בתחום התוכנה,  בפיתוחונסיון 

במקצועות  באוניברסיטאות הגידול במספר הסטודנטיםיים לשנים הקרובות לעידוד משמעות

וודאות תקציבית תוך מתן חוגיות ותכניות מובנות רלבנטיות, -טק, ובכלל זה בתכניות דו-היי

נוסף לעודד גם הכשרת . בלמשך תקופת התכנית הר"ש של ות"תלמוסדות ותכנונית 

נלמדים מדעי המחשב בהיקף המינימום המומלץ על ידי  סטודנטים בתכניות לימוד אחרות בהן

 . ההגדלה הכמותית תתבצע תוך שמירה על איכות ורמת הלימודים. הוועדהתת 

 

 אקדמיות, בין טק במכללות ה-ערה לגידול הניכר במספר הסטודנטים במקצועות ההיי הוועדה

ראתה  הוועדה. השאר כתוצאה ממתן עדיפות בהקצאת הגידול במס' הסטודנטים ע"י ות"ת

אשר מספקות כיום כמחצית  החשיבות של לימודים אלה במכללותלנכון לציין את 

ממליצה שות"ת תיתן דגש על הגדלת מס' הסטודנטים  הוועדהמהבוגרים בתחום. ככלל 

במכללות האקדמיות המתוקצבות על ידה בהן קיימת הקפדה על האיכות האקדמית והכשרת 

במקביל על ות"ת להמשיך את העבודה לזיהוי חסמים ולקידום בוגרים מצויינים לתעשייה. 

כויי השתלבותם בתפקידי טק והגדלת סי-פעולות לחיזוק איכות בוגרי מכללות במקצועות ההיי

 מו"פ בתעשייה בתחום.  

 

  )להגדיל את מס' הבוגרים של הועדה ממליצה לעודד את האוניברסיטה הפתוחה )או"פ

צמצום נשירה וקיצור משך הלימודים בפועל, מבלי לפגוע  האו"פ במדעי המחשב, זאת ע"י

תמיכה מתאימה של ות"ת. חיזוק האו"פ מתבקש לאור  ובעזרתבהיקף ובאיכות הלמידה, 

 עיקרי ההמלצות
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היתרונות היחודיים לה של פניה לאוכלוסיות ללא תנאי קבלה, מיקום המרכזים והאפשרות 

 ודה, בישובים ערבים וכד'.  ללמוד מרחוק ובאופן גמיש למשל במסגרת הצבא, תוך כדי עב

 

 מומלץ כי ות"ת תעניק תמריצים  במקצועות ההייטק הגידול במס' הנשיםהשגת יעד  לשם

טק וכן -לאוניברסיטאות אשר יצליחו לשנות משמעותית את התמהיל המגדרי במקצועות ההיי

תפרסם את הנתונים השנתיים של שיעור הנשים במקצועות אלה במוסדות השונים. בנוסף 

ות"ת יזמה קמפיין שיווקי בנושא על מנת לשנות דעות קדומות ולעודד נשים לפנות לתחום. 

יגדילו  המוסדותכי וממליצה  1מאמצת את הדוח של המועצה הלאומית לכלכלה בנושא הוועדה

 טק בין השאר ע"י הפעולות הבאות: -במקצועות ההיי את שיעור הנשים

 

 בוהים המעוניינות ללמוד תחומים אחרים כגון פניה לסטודנטיות בעלות נתוני קבלה ג

לצד או ביולוגיה, פסיכולוגיה וכד', להשתלב בתכניות מובנות ו/או דו חוגי ו/או "חוג 

לאחר תואר" במדעי המחשב לתואר ראשון עם המקצועות הנ"ל. ע"י כך ניתן לאפשר 

שיעור הנשים  טק לתחומי עניין נוספים בהם-שילוב אינטרדיסציפלינרי בין תחומי ההיי

גבוה יחסית, ובכך לאפשר לנשים אלו פיזור סיכונים והרחבת תחומי הידע שיכול לפתוח 

  טק. -להן דלתות נוספות להשתלבות בהיי
 

  הרחבת היצע התכניות המשולבות המובנות והדו חוגיות )בדומה לתכניות של ביולוגיה

דעי המחשב לבין חוגים חישובית או ביו אינפורמטיקה( בהן ישנו שילוב בין ליבת מ

יות אחרים עם שיעור נשים גבוה )כדוגמת ביולוגיה, פסיכולוגיה, סטטיסטיקה ועוד(. תכנ

כדוגמת אלו המתקיימות כיום באוניברסיטאות השונות מציגות שיעורי נשים גבוהים 

 במיוחד.
 

 טק לתחום זה, תוך הסרת חששות -חשיפתן של נשים שאינן לומדות את מקצועות ההיי

בירת ניסיון חיובי בתחום. הזדמנות חשיפה יכולה להתבטא לדוגמה באמצעות פתיחת וצ

במסגרת תכניות "אבני פינה" ו"כלים שלובים" בהן קורסי תכנות וקורסי "טעימות" 

תומכת ות"ת. תכניות אלה מאפשרות לסטודנטים להיחשף לתחומי לימוד ומחקר שונים, 

  שאינם מתחום הלימוד העיקרי שלהם.
 

 

  "יצירת אקלים תומך בקמפוסים כדי להתגבר על חסמים שונים, כגון מחסור ב"מסה קריטית

טק והעוסקים בו, או חוסר הביטחון היחסי של נשים -של נשים, דימוי שגוי הדבק בתחום ההיי

במקצועות ריאליים. האופן בו ניתן ליצור אקלים זה בקמפוסים הוא באמצעות ארגוני 

טק בתוך הקמפוס ויציעו מגוון -יפנו לסטודנטיות למקצועות ההיי סטודנטיות ועמותות אשר

 תמקצועית, אווירה המעודד-תכניות, מיזמים וכנסים. מטרת הארגונים ליצור קהילה נשית

  .טק ופיתוח נטוורקינג נשי בתוך הקמפוס ומחוצה לו-לימודי היי

 
 , המועצה הלאומית לכלכלה. 2017", נילי בן טובים ונעם קוסט, טק, יעד לאומי והמלצות מעשיות-סטודנטיות למקצועות ההיי" 1

 עיקרי ההמלצות
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 טק, כגון -מי ההיייצירת מפגשים וחיזוק הקשרים בין סטודנטיות לנשים העוסקות בתחו

הנגשת מודלים לחיקוי בתעשייה ובסגל האקדמי, הפעלת תכניות מנטורינג ועוד. על 

 המודלים לחיקוי להיות כאלה שקהל היעד יכול להזדהות איתן. 
 

 ת שאינן לומדות תחומים אלו, טק לסטודנטיו-על מנת להנגיש את עולם ההיי

י, יע להן תכנים לימודיים, ידע תכנותהאוניברסיטאות יכולות אף להרחיב פעילותן ולהצ

  כנסים, תכניות יזמות נשית ועוד.
  

 ,על  פיצול קורסי מבוא בחוג למדעי המחשב לסטודנטים עם נסיון קודם וללא נסיון בתחום

 לסטודנטיות. כמו כן למי שטרם נחשף לתחום ובפרט מנת ליצור חוויה ראשונית חיובית

ה פתרון בקבוצות, וזאת על מנת להפחית את האווירניתן להציע שיעורי בית המיועדים ל

  .התחרותית בכיתה ולהגביר תחושת קהילתיות ושיתוף פעולה
 

 טק -ניתן לבחון הענקת מלגות הצטיינות לסטודנטיות לתואר ראשון במקצועות ההיי

לטובת קידומן לתארים מתקדמים וסגל, וכן לטובת התנדבות בפעולות חשיפה לנערות 

לס". כמו כן במידת הצורך להעניק מלגות לסטודנטיות טק כ"רול מוד-ההיי ונשים בתחומי

ממעמד סוציואקונומי נמוך במטרה לתמרץ נשים לבחור במקצועות אלו, שכן לרוב יש 

 ק עם עבודה. ט-קושי לשלב לימודי תואר ראשון במקצועות ההיי
 

 ים מבחינה ק לאוכלוסיות חרדיות וערביות יש להתאים את המסרט-בעת שיווק היי

 תרבותית לנשים ולגברים.

 

 כשרה קדם אקדמיתה .ב

סבורה כי הנתיב העיקרי להרחבת היצע בעלי הכישורים המתאימים ללימודים אקדמיים  הוועדה

טק לטווח הארוך הינו בית הספר התיכון, באמצעות הקניית ידע מדעי וטכנולוגי -במקצועות ההיי

להגדלת היקף ואיכות ההכשרה שם, כפי שמומלץ מאמצים משמעותיים וכי יש להקדיש  רחב,

כי במקביל ראוי להעניק בטווח המיידי הזדמנות למועמדים להשכלה  הוועדהבדוח. עם זאת סברה 

ממליצה לפיכך  הוועדהטק נמוך יחסית. -גבוהה מקרב אוכלוסיות שהייצוג שלהן במקצועות ההיי

, דים, לערבים וליוצאי אתיופיהלחר, להמשיך בתכניות קדם אקדמיות לפריפריה החברתית

 טק" אשר בתקצוב ות"ת, תוך מעקב ובקרה על תוצאותיה בפועל. -ובפרט את תכנית "הישגים להיי

 המאמץ בנושא זה הינו חלק מהתכנית הכללית של ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה  -חרדים

קדמיים טק הינו בעיקר על השלמת חסרים א-לחברה החרדית, כאשר הדגש במקצועות ההיי

ניכרים במתמטיקה ואנגלית, כאשר החסך הגדול יותר הינו בקרב גברים. בנוסף, עולה כי על 

טק יש לפתור את החסם הכלכלי, שכן בשונה מאוכלוסיות -מנת לשלב חרדים במקצועות ההיי

אחרות הגברים החרדים מגיעים למערכת ההשכלה הגבוהה בגילאים מאוחרים יותר והם לרוב 

זאת בנוסף להשקעה הנדרשת מהם על מנת להשלים את בסיס הידע הנדרש  בעלי משפחות,

 עיקרי ההמלצות
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למקצועות אלה. כמו כן יש לשים דגש על לווי לעבר תעסוקה איכותית של בוגרי התכניות. 

 ממליצה: הוועדהלפיכך 
 

  לטפל בנושא המכינות לחרדים באופן שיאפשר גמישות באורך והיקף המכינות כך

רדית. )למשל מכינות ארוכות בעת הדח"ש של הבנים, או שיתאימו לצורכי החברה הח

 מכינות קצרות בשביל הנשים(;
 

  חרדים סטודנטים סיוע כלכלי מוגדל לבמסגרת תכנית המלגות וההלוואות לחרדים לשקול

 טק;-הלומדים את מקצועות ההיי
 

 

 20-לתמוך בתכנית למצטיינים מהחברה החרדית אשר יהוו נבחרת מובילה, בהיקף של כ-

סטודנטים למחזור למשך שלושה מחזורים. במסגרת התכנית תינתן מעטפת סיוע  30-

רחבה הכוללת סיוע אקדמי אינטנסיבי, לווי חברתי, אישי, תעסוקתי )כולל: כישורים 

רכים, כלים תעסוקתיים, מנטורינג וכד'(, מלגת קיום חודשית וסיוע בהשמה במשרות 

ע"י משרד העבודה ובמימונו, בשיתוף ות"ת,  כנית תופעלטק. הת-איכות בתעשיית ההיי

נמוך של נשים הלאור ההיקף  טק"ל. בנוסף,-ויכולה להתבסס על תכנית "הישגים להיי

ד ממליצה לפעול לשדרוג הידע הנלמ הוועדהחרדיות הפונות ללימודים אקדמיים בהנדסה, 

ו ודי תעודה אבמסגרת הסמינרים החרדים ביכולות בסיס כגון מתמטיקה ואנגלית וכן בלימ

 קורסים אחרים במקצועות הרלבנטיים, ולהסתייע לשם כך באוניברסיטה הפתוחה. 

 

 רואה חשיבות רבה בהגדלת שיעור הסטודנטים מהחברה הערבית הוועדה -חברה ערבית 

טק, זאת במקביל להמשך וחיזוק הפעולות -המשתלבים בלימודים אקדמיים במקצועות ההיי

טק )המתבצעות ע"י משרד העבודה ומגזר -בתעשיית ההיילהגדלת השתלבותם בתעסוקה 

שלישי(. בהתאם לכך מומלץ שות"ת באמצעות תכנית "רואד" להנגשת ההשכלה הגבוהה 

לחברה הערבית ובשת"פ עם ארגוני שטח המומחים בתחום תגדיל את פעולות ההסברה 

ת שישתלבו והחשיפה של מועמדים להשכלה גבוהה מהחברה הערבית, מורים והורים על מנ

טק. כמו כן מומלץ כי ות"ת תמשיך להקצות תקציב מיוחד -בלימודים אקדמיים בתחומי ההיי

במסגרת התכנית לחברה הערבית, עבור מכינות לסטודנטים המבקשים להשתלב בתחומים 

בנוסף מומלץ כי תינתן עדיפות עליונה אלה, מעטפת לצמצום נשירה ותמיכה בשנה א' וכד'. 

  טק במסגרת קרן המלגות "אירתקא". -לתואר ראשון לסטודנטים בתחומי ההיילמימון מלגות 

 

 טק -לנוכח שיעורי הנשירה הגבוהים יחסית של סטודנטים ממקצועות ההיי -צמצום נשירה

-מומלץ כי במסגרת תמיכת ות"ת לאוניברסיטאות להגדלת מספר הסטודנטים במקצועות ההיי

מוקדם של מועדים לנשירה ממקצועות אלה  תמיכה לביצוע פעולות לאיתורטק תיכלל 

 . במיוחד במהלך השנה הראשונה לתואר ,ולביצוע פעולות הוליסטיות לצמצום נשירה

 

 עיקרי ההמלצות
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 דיגיטציה .ג

לפעילות המשמעותית של ות"ת/מל"ג בנושא למידה דיגיטלית בשיתוף עם "ישראל  בהמשך

, טק-ם במקצועות ההיילקדם פיתוח קורסים דיגיטליים אקדמיים הנכללידיגיטלית", מומלץ 

לרבות בתחום מדע הנתונים, בשאיפה ליצור גרסאות דיגיטליות של הקורסים, שיהיו זמינות 

לסטודנטים, למשרתים בשירות צבאי ולאומי, לתלמידי תיכון ואף לציבור הרחב. במסגרת זו ות"ת 

יקה ובמדעי תבחן את האפשרות ליצור מאגר קורסים דיגיטליים שיכלול את קורסי הבסיס במתמט

חוגי במדעי המחשב במוסדות השונים, כמו גם קורסים -המחשב הניתנים כיום במסגרת תואר דו

במדע הנתונים וקורסי בחירה במדעי המחשב בשיתוף עם התעשייה, כך שתתאפשר למידה של 

בנוסף מוצע לבחון את האפשרות לפתח  "חוג לאחר תואר" במדעי המחשב במתכונת דיגיטלית.

יח"ל כדי לאפשר להנגיש את הידע הבסיסי במתמטיקה למועמדים  5קשב במתמטיקה קורס מתו

ממולץ כי חומרי טק באקדמיה. -לאקדמיה ולאפשר לגשר על פערי הידע בכניסה למקצועות ההיי

 .ויתורגמו לערבית ואנגלית הקורסים יהיו פתוחים למשתמשים ולכלל המוסדות האקדמיים

 

 תארים מתקדמים .ד

 טק, הנובע בין השאר בשל השכר ההתחלתי הגבוה -גיוס סגל זוטר למקצועות ההיילאור הקושי ב

בשוק )הבוגרים המצטיינים מקבלים הצעות עבודה בשכר גבוה באופן ניכר מהמלגה 

והצורך בהצמחת סגל בכיר בתחומים אלו, וכן הצורך מהאוניברסיטה בתוספת השכר בגין תרגול( 

טק, ולצד התמריץ שמעניקה ות"ת -"פ בתחומי ההיישל התעשייה בבעלי תואר שלישי למו

לקדם תכנית מלגות לתואר שני עם תיזה, מסלול ישיר  -בתעריף ד"ר להנדסות ומדעי המחשב 

טק למספר שנים על -בתחומי ההיי לדוקטורט ומסלול לפוסט דוקטורנטים בחו"ל למצטיינים

 מנת להניע את התהליך. 

 

  טק לתמוך בתכניות להגדלת -במקצועות ההיי גל האקדמיחברות הסעל מנת להגדיל את שיעור

טק, וכן במסגרת תכנית לעידוד בתר -מס' הסטודנטיות לתואר שני מחקרי ודוקטורט בתחומי ההיי

 טק, כל זאת ע"י מתן מלגות יעודיות.-דוקטורנטיות לתת דגש על תחומי ההיי

 

  טק, ולהפעיל -בתחומי ההיי מלגות הדוקטורט לחברה הערביתלהמליץ לות"ת להגדיל את מספר

הראשון ועד להשתלבות בסגל, על  התואר תכנית לליווי אקדמאים ערבים מצטיינים החל מסוף

מנת לסייע למצטיינים אלו בהבנת כללי המשחק האקדמיים ובנוסף חיזוק במיומנויות רכות. 

שתלבות בעזרת תמיכות אלו ניתן יהיה הן להגדיל את מספרי המועמדים מהחברה הערבית לה

 .טק והן לסייע להם להגיע לשלב זה בעמדת התמודדות טובה יותר-בסגל האקדמי בתחומי ההיי

 עיקרי ההמלצות
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 מערכת החינוך .2
 

וך טק בטווח האר-היכולת של מערכת ההשכלה הגבוהה להגדיל את מספר הסטודנטים במקצועות ההיי

שתלב בלימודים תלויה בראש ובראשונה בהיצע התלמידים בעלי ידע בסיסי מתאים ובעלי רצון לה

בחנה את הפעולות שעל מערכת החינוך לבצע הן בהיבט  וועדההטק. לפיכך -גבוהים בתחומי ההיי

הידע המקצועי והן בהיבט החשיפה לתחומים אלה בדגש על אוכלוסיות ייחודיות )שהייצוג שלהן 

שהוצג ע"י  מדגישה כי חלק גדול מההמלצות מבוסס על מידע וועדההטק נמוך יחסית(. -בתחומי ההיי

 הגורמים הרלבנטיים במשרד החינוך וההמלצות בפרק זה דורשות דיון מעמיק במשרד החינוך. בכל

 מקרה מדובר בחובה ואחריות של משרד החינוך ליישם את ההמלצות הרלבנטיות.     

 חיזוק הידע הבסיסי   .א

 טק בפרט. -הוועדה ערה לחשיבות לימודי מתמטיקה לקריירה העתידית בכלל, ובתחומי ההיי

" נבנתה באופן 2פי  5התרשמה כי הרפורמה של משרד החינוך בלימודי המתמטיקה " הוועדה 

מקיף ומוקפד וניכרים מאמצים להביא את ישראל למובילה בתחום המתמטיקה והמדעים. 

שנים  5יח"ל ומגמה נוספת מדעית יוכפל בתוך  5בהתאם לרפורמה מספר בוגרי מ"מ 

יחידות מתמטיקה ומגמה נוספת מדעית  5שנים אחוז בוגרי  10וך תלמידים(, ות 18,000)

תלמידים(. מודגש כי השגת היעדים הינו תנאי הכרחי  22,000-משכבת י"ב )כ 18%יהיה 

טק באוניברסיטאות. יודגש -לגידול בר קיימא וארוך טווח במספר הסטודנטים במקצועות ההיי

חשיבות רבה ביישום שהוצב. הוועדה רואה  כי כבר היום היקף הניגשים לבגרות גדול מהיעד

וקוראת למשרד החינוך להטמיע את התקציבים המיועדים לנושא בבסיס  והטמעת הרפורמה

 התקציב כך שהרפורמה תשפיע על הגידול בלומדי מתמטיקה ומדעים לאורך זמן. 

 

  ובעיקר  בצמצום פערי הידע בפריפריה החברתיתהאתגר הגדול של מערכת החינוך הוא

)ובתוכה בעיקר בחברה הבדואית(, שם יש להשקיע מאמצים ולצמצם  בקרב החברה הערבית

פערים לא רק במתמטיקה אלא גם בנושא קידום השפה האנגלית והעברית והרמה המדעית 

 טק.-החשובות להשתלבות במקצועות ההיי

 

 ון איננההיות ונטען ע"י חלק מדיקני האוניברסיטאות כי הרמה של המתמטיקה הנלמדת בתיכ 

יטאות מקיימות מכינות טק, האוניברס-מספיקה לצורך לימודים אקדמיים במקצועות ההיי

ף לשמירה ואלתיקון הרמה. על כן קיימת חשיבות כי לצד הגידול הכמותי משרד החינוך יפעל 

 .יח"ל 5את רמת הלימודים במתמטיקה להעל

 

 תעיקרי ההמלצו
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 פער ברמה הנלמדת בבי"ס התיכון  עוד נטען ע"י אוניברסיטאות כי גם בלימודי מחשבים קיים

טק, ולפיכך הבונוס הניתן על ידם לבגרות במקצוע זה -ובין הנדרש באקדמיה במקצועות ההיי

לבגרות מומלץ שמשרד החינוך יבחן מחדש את תכנית הלימודים נמוך יחסית. בהקשר זה 

 תוך מתן דגש על כלים ודרכי חשיבה במדעי המחשב ובתכנות ברמה גבוהה במחשבים

יח"ל )ופחות על טכנולוגיה ספציפית שמתיישנת עם הזמן(  5לתלמידים שניגשים לבגרות 

ת ורבחינת הבג להעלאת רמת עלו המלצותכן כמו ובנוסף על התנסות חווייתית בפרוייקטים. 

ע"י בבדיקת הבחינה שאלות הבוחנות חשיבה יצירתית במדעי המחשב ו ע"י הוספתבמחשבים 

 תתווסף אפשרות לבחינה ברמה גבוהה יותר. וכן ש ,ודקים חיצוניים

 

  במדעי  להגדלת מספר התלמידים והתלמידותהוועדה ממליצה כי משרד החינוך יפעל

טק -אשר תרומתה להשתלבות במקצועות היילעומת ההכשרה בביולוגיה  המחשב ובפיזיקה

דרוג המורים נמוכה, זאת בין השאר ע"י שדרוג התכנית בביולוגיה לעדכנית ומאתגרת, תוך ש

במקביל מומלץ כי . בתחום. הגדלה משמעותית במקצועות אלה יש לבצע במגזר הערבי

למקצועות אלה לעומת ביולוגיה לצורך קבלה  מתן בונוס מוגדלהאוניברסיטאות מצדן ישקלו 

 טק האקדמיים. -למקצועות ההיי

 

 חשיפה והכוון לטכנולוגיה .ב

טק" באקדמיה -טייה לבחור ללמוד מקצועות "היילנוכח הקשר החיובי שעולה מהנתונים בין הנ

רט לבין לימודים מוגברים במדעי המחשב, מערכות אלקטרוניות וכד' בבית הספר התיכוניים, בפ

  -לפנות למשרד החינוך  נשיםאצל 

  ע"י ביצוע פרוייקטים להגדיל את החשיפה של תלמידים למדעי המחשב באופן חוויתי

ט טק )ללא ההיב-חווית הצלחה ותחושת מסוגלות להייבתכנות, במטרה לסייע ביצירת 

ה"מאיים" של בחינת בגרות מלאה במדעי המחשב, שמייצרת באופן טבעי סינון עבור חלק 

גדול מהתלמידים(. כדי להפוך תכנית כזו לאטרקטיבית עבור תלמידים, ניתן לשקול למשל 

ב מי שיתעניין וייהנה בשללבנות קורס כזה באופן מודולרי כך שיכלול מספר שלבים, כאשר 

ידה המאוד בסיסי )היחידה הראשונה(, יוכל להמשיך וליצור/ללמוד תכנים מורכבים יותר )ביח

 השנייה(. 

 

  כדי  לשקול את הפיכת מדעי המחשב למקצוע ליבה חובה כבר מיסודיבהמשך לאמור

יא גם לחשוף תלמידים לדרך חשיבה לוגית ויכולות אנליטיות לכל המדעים, שינוי שיב

להקניית כישורים נדרשים לשוק העבודה לאוכלוסיות חלשות שאינן חלק מהאוכלוסייה 

 הנהנת מלימודים אקדמיים, זאת באופן מהנה וחווייתי.

 עיקרי ההמלצות
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 בין השאר ע"י הפעלת  -החשיפה של נשים ללימודים טכנולוגיים להגדיל משמעותית את

. במסגרת זו יפעיל משרד בתי ספר לפחות 150-פיילוט של קורס בהנדסת תכנה לנשים ב

החינוך קורס של שלושה חודשים בכיתה ט' בהנדסת תוכנה המיועד לנשים בלבד. הקורס 

וכן  role modelsמיועד לתלמידות חזקות בתחום הלימוד של מתמטיקה. מומלץ לשלב 

הסטודנטיות יהוו מודל לחיקוי עבור בנות סטודנטיות מצטיינות שילמדו בקורס תמורת מלגה. 

טק בעתיד. כמו כן המסגרת -רות מהן, בעלות פוטנציאל לבחור במקצועות ההייצעי

ההתנדבותית תספק קהילה נשית מקצועית עבור הסטודנטיות, אשר למשל תפגיש אותן עם 

נשים בתעשייה, תהווה פלטפורמת נטוורקינג, תקשר את הסטודנטיות להתמחויות רלוונטיות 

המופעלת בשת"פ אגודת הסטודנטים  ","QUEEN Bכנית כדוגמא לכך ניתן לציין את התוכו'. 

באוניברסיטה העברית. התכנית מיועדת לבנות כיתה ח' ומטרתה לעודד נערות לבחור במגמת 

 מחשבים ע"י יצירת תחושת מסוגלות.

 

  לפנות לות"ת, משרד החינוך ומשרד העבודה והרווחה בבקשה לבחון ביצוע תכניות בבתי

מידע והכוון להשכלה גבוהה בכלל, ולקריירה הארץ לקידום  הספר העל יסודיים ברחבי

יות הלימודים במערכת ההשכלה לרבות אפשרו ,טק בפרט-בתחומים נדרשים ובתחום ההיי

 בנוסף לקדם הקמתו שלהגבוהה למתאימים והדרכים להיערך לכך במסגרת הלימודים בתיכון. 

 אתר אינטרנט למידע אובייקטיבי ומקיף בנושאים אלה.

 

 טק בין השאר -למקצועות ההיי הערבית מהחברה הגדיל את החשיפה של תלמידיםל

באמצעות הרחבת "תכנית התיכוניים" המשותפת למשרד החינוך, ות"ת והמשרד לשוויון 

)ראה גם בפרק  חברתי וע"י תכנית "רואד" להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית

רב המצטיינים בחברה הערבית )אשר להפעיל תכנית בק במסגרת זו .השכלה גבוהה לעיל(

רות טק, לרבות הכ-כיום פונים ברובם לתחומי הרפואה( ולפתוח בפניהם צוהר לתחומי ההיי

עם מסלולי הלימוד ומעבדות הלימודים, הכרה של שוק התעסוקה בתחום זה, אופי העבודה, 

יותר של אפשרויות ההתפתחות, תחומי העיסוק בפועל ואפשרויות ההשתכרות. פיזור רחב 

 תלמידים אלו בתחומי הלימוד ובסופו של דבר במקומות נוספים בשוק העבודה, יכול לגרום

בהקשר זה  לשינוי משמעותי בבחירת תחומי הלימוד ומשלחי היד בכלל החברה הערבית.

מודגש כי המידע בכיתה ט' הוא קריטי כי זה השלב בו התלמידים בוחרים את המגמות 

י"ב( על -אי' )במקום י"-ים את "תכנית התיכוניים" כאמור לכיתות ט'לבגרות. לפיכך יש להקד

על מנת  ההוריםמנת שתהיה אפקטיבית. בד בבד יש לחזק במסגרת תכנית זו את העבודה עם 

מתאימים, בדגש על בנות שלומדות את לטק האקדמיים -להשפיע על בחירה במקצועות ההיי

 המקצועות הרלבנטיים בתיכון. 

 עיקרי ההמלצות
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 טייניםתכניות למצ .ג

 

  לקראת  לומדיםבמסגרתה  למצטיינים איכותית לעתודה טכנולוגיתלפעול להגדלת התוכנית

 5יח' לימודי מדעים ו 5יח' לימודי מתמטיקה,  5 -תעודת בגרות איכותית של מקצועות הטכנולוגיה

וב שיל-יח' בחירה בין מסלול טכנולוגי למסלול מדעי/עיוני )המגמה המובילה היא המדעית הנדסית 

 של מדעי המחשב, מכניקה ותשתית למקצועות ההנדסה, ולאחריה הנדסת תוכנה(. 

 

 המשותף לקרן מיימונידיס  מרכז מדעני העתיד""מיזם והרחבת רואה חשיבות בהמשך  הוועדה

למשרד רוה"מ ולמשרד החינוך, שמטרתו להעניק לתלמידים מצטיינים ומחוננים אפשרויות 

הייחודי שלהם ולקדם את תרומת המחוננים והמצטיינים בישראל  משמעותיות למיצוי הפוטנציאל

 טק. במסגרת זו: -לפתרון האתגרים הגדולים ביותר של ישראל, זאת בפרט בתחומי ההיי

 

  לפעול לפתיחת קורסי הכנה לתלמידים מחוננים ובעלי פוטנציאל מהחברה הערבית

 והאתיופית, במטרה להגדיל את שיעור השתתפותם בתכנית.

 

 עול לפתיחת מסלול ייעודי למקצועות ההנדסה )לבקשת הצבא(.לפ 

 

  להשתמש באיתור והמיון המוקדם שנעשה ע"י המיזם על מנת לעודד תלמידים שאותרו

על מנת להשלים שנתיים( -)שנהכמצטיינים אך לא השתתפו בתכנית לקבל דחיית שירות 

ל את הממשק עם הצבא . להגדי, בדומה לי"ג י"ד של הנדסאיםטק-תואר במקצועות ההיי

 במטרה לשלבם בשירות בתחומים אלה.

 

 הוראת מתמטיקה ומדעים .ד

תכנון מערך ההוראה לחטיבה העליונה )ובכלל( במקצועות המתמטיקה והמדעים הינו קריטי 

יח"ל  5, ובפרט להמשך הגידול במתמטיקה להבטחת כמות ואיכות הלימודים במקצועות אלה

 ומומחיםם. במצב הקיים נראה שמסתמן מחסור במורים מתאימים ושמירה ואף העלאת רמת הלימודי

 מקצועות אלה. לפיכך הוועדה ממליצה למשרד החינוך לבצע עבודת מטה בנושא ובפרט:ל

 בחינוך העל יסודי בעלי תואר ראשון בדיסיפלינה  לפעול להכשרת מורים חדשים למתמטיקה

טפרוינד בנושא ההכשרה להוראת המתאימה מהאוניברסיטאות, וליישם את המלצות ועדת גו

מתמטיקה. ניתן לעודד גידול בהיקף ההכשרה האמורה ע"י מתן תמריצים מתאימים למוסדות 

 עיקרי ההמלצות
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ולסטודנטים. בנוסף ניתן לעודד הסבות אקדמאים מתחומי ההנדסה וההייטק להוראה בחטיבות 

 הביינים, לרבות מהנדסים פורשים מהתעשייה. 

 

  מורים שיש ולא )רקע מתמטי מתאים בתיכון  בעליורים מ להעסיקלהקפיד  נדרשבמקביל

 וכד'(.מורים לביולוגיה  ,במתמטיקה ומדעים מהמכללות לחינוך B.Edלהם 

 

  לתחומים הנדרשים על מנת  הכניסה להוראהמומלץ בנוסף כי משרד החינוך יתמרץ את

ם מורים טובילהגדיל את שיעור הבוגרים המגיע למערכת החינוך. במסגרת זו, על מנת למשוך 

מסלול למדעים ובפרט למדעי המחשב ולהשאיר אותם במערכת, לשקול את האפשרות לבנות 

בו  שנות הוראה 4-5בתחומים אלו, למשל מסלול כולל שבתון אחרי  הוראה גמיש יותר

 ק וכן ישתלמו בהתפתחויות בתחום. ט-המורים יצאו לעבודה בתעשיית ההיי

 

 " של האוניברסיטה העברית ולהרחיבה ים חוקריםמורלתמוך בשיתוף ות"ת בתכנית "

 40-לאוניברסיטאות נוספות. מומלץ להגדיל את התכנית באופן הדרגתי לעבר היקף של כ

מורים חוקרים בכלל האוניברסיטאות, בדגש על מתמטיקה, פיסיקה ומדעי המחשב וע"י כך 

שב מתמטיקה, מדעי המחליצור גרעין מצטיין של בעלי תואר שלישי שיכול להוביל את לימודי 

בהוראת המדעים תכניות לתואר שני ומדעים בבתי הספר התיכוניים. מוצע בנוסף לעודד 

טק להמשיך -באוניברסיטאות זאת על מנת למשוך סטודנטים מצטיינים ממקצועות ההיי

 להוראה, ובלבד שיובטח כי הם ישתלבו במערכת החינוך.

 

 כפי שנדרש במדעים המתעדכנים בקצב מהיר הלבנות מערך לעדכון תוכניות וחומרי למיד ,

כיום, הכולל בין השאר תוכנית "מוערבות חינוכית" בה סטודנטים במדעים והנדסה יקבלו 

מלגה לטובת סיוע בהוראה עדכנית בתיכוניים ויעשה שימוש בדיגיטציה של שיעורים עם 

 מורים מובילים.

 

 אקדמיה-קשרי תיכון .ה

 ערכת החינוך מ -גדלת התיאום בין שתי המערכותלההתרשמה כי יש לפעול  הוועדה

לחזק  הוועדהוהמערכת האקדמית, הן ברמת המטה והן ברמת השדה. בהקשר האחרון ממליצה 

בתחומי המדעים הנלמדים בבתי הספר  בין האקדמיה למשרד החינוך את הממשק האקדמי

שי חוגים התיכוניים. בפרט יש ליצור ממשקים ארוכי טווח של ועדות המקצוע עם רא

 בפקולטות הרלבנטיות על מנת לעדכן תכנים אשר חשוב לשים עליהם דגש גם בתיכון, דוגמא

בה לכך היא עדכון ושדרוג תכני הלימודים בבגרות במחשבים ובביולוגיה כך שיהוו תשתית טו

 יותר ללימודים באקדמיה.  

 עיקרי ההמלצות
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 טק והמדעים, בין -ילהגדיל את החשיפה של בני ובנות נוער )בדגש על בנות( לתחומי ההי

הרחבת הקמתם של ע"י של משרד החינוך השאר במסגרת פעולות "נוער שוחר מדע" 

במסגרת המרכזים תלמידים יתנסו  .במוסדות האקדמייםלנוער "מרכזי מדע וטכנולוגיה" 

באופן מעשי וחווייתי בביצוע מחקרים בתחומים אלה וילמדו מחוקרים וסטודנטים מהשורה 

כן הפלטפורמה יכולה לשמש מורים מדעיים בשנת שבתון להתעדכן בתחומי הראשונה. כמו 

הידע מחוקרים באקדמיה ולהשתמש בתשתית. כיום רוב הפעילות ממומנת ע"י המשתתפים 

ולפיכך פונה לאוכלוסיות חזקות יחסית. לפיכך על משרד החינוך להקצות תקציב שוטף 

ת מהפריפריה. בנוסף מומלץ לשלב משמעותי לנושא שייועד בעיקר לאוכלוסיות מוחלשו

  טק בפעילות תמורת מלגות.-סטודנטים וסטודנטיות מתחומי ההיי

 

 

 טק והשירות הצבאי-היי .3
לצורך השירות הצבאי מתבצעת ע"י מערכת הבטחון וצה"ל הכשרה אקדמית ושאינה אקדמית, בין 

"שער כניסה" לשוק שירות הצבאי מהווה פעמים רבות הטק. -השאר במקצועות הטכנולוגיה וההיי

 ועהעבודה, בו חיילים וחיילות צוברים ניסיון תעסוקתי ראשון, ובסופו מתבצעת לרוב בחירת מקצ

 על פעולות לפני,ממליצה  הוועדהעל כן זהו שלב אפקטיבי ביותר ליצירת שינוי. ו -הלימודים האקדמי 

 :במהלך ואחרי השירות הצבאי

 

 טרום שירות .א

 לתלמידי תיכון מצטיינים ואף להרחיב אותה  דחיית שירותשר הוועדה ממליצה להמשיך לאפ

מנת לאפשר השלמת לימודים לתואר )או חלק ניכר ממנו( עוד לפני הגיוס, כך לשנתיים על 

שתלמידים אלה ישרתו בתחומים הטכנולוגיים כשברשותם ידע ברמה אקדמית. לשם כך יש 

 צה"ל.להכין תכנית מתואמת בין ות"ת/מל"ג, משרד החינוך ו

 

 :עתודה אקדמית 

  הנדסה במסגרת תכנית "מדעני העתיד" ולשלבם למקצועות הלפתוח מסלול יעודי מומלץ

 ;, לבקשת צה"לבעתודה

 

  הוועדה רשמה לפניה כי בכוונת צה"ל להגדיל את שיעור הנשים בעתודה הקדם אקדמית

 לפחות בשנים 30%כיום לשיעור של  11%-10%טק, משיעור של -במקצועות ההיי

הקרובות . באופן כללי מומלץ להרחיב את הפעילות לאיתור הכשרה וגיוס של נשים 

 עיקרי ההמלצות
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לתפקידים טכנולוגיים בצבא, לשם הגדלה משמעותית של שיעורן מקרב המשרתים 

  .ביחידות הטכנולוגיות

  הוועדה רשמה לפניה כי בכוונת צה"ל להגדיל את הפרוייקטים לשילוב "אוכלוסיות

רדים, דרוזים ובדואים, טק, כדוגמת ח-דמית במקצועות ההייייחודיות" בעתודה האק

י יגובשו תכניות מסודרות בתיאום עם משרד החינוך . מומלץ כ50%-בשיעור של כ

 .והאקדמיה

 

 מהלך השירות .ב

  הוועדה ממליצה לפעול להגדלת האפשרות כי חיילים בעלי כישורים מתמטיים ובפרט בעלי

טק -יתחילו( את הלמידה לתואר ראשון במקצועות ההייהכשרה טכנולוגית ישלימו )או לפחות 

ה במהלך השירות, זאת ע"י הגמשת התנאים כגון הפקת קורסים אקדמיים מקוונים, כולל חטיב

שלמה במדעי המחשב, מתן אפשרות בתקופת השירות הצבאי לצאת ללימודים במוסדות 

 .אקדמיים רלבנטיים וכד'

 

 ין האקדמיה, מומלץ טכנולוגית לב-מסגרת הצבאיתעל מנת לאפשר מעבר רציף ופשוט בין ה

טק שנלמדו -לקדם את האפשרות כי מוסדות אקדמיים יכירו בקורסים רלבנטיים בתחומי ההיי

במסגרת השירות הצבאי )לרבות התנסות מעשית( כנקודות זכות אקדמיות ככל שהם יעמדו 

דוד פיתוח קורסים בסטנדרטים אקדמיים מקובלים ומבלי לפגוע באיכות, זאת מעבר לעי

 מקוונים שיוכלו לסייע גם למשרתים בצבא. 

 

 אר לאתר את המשרתים ביחידות עילית, מצטיינים בוגרי תכניות לאומיות רלבנטיות ובעלי תו

ק, וליצור בשיתוף פעולה עם יחידותיהם תכנית שתעודד אותם ט-ראשון בתחומי ההיי

מהלך השירות לטובת יצירת עתודת באוניברסיטאות ב מחקריים להמשיך לתארים מתקדמים

 סגל אקדמי למערכת ההשכלה הגבוהה.

 

 לתפקידים טכנולוגיים בצבא, לשם הגדלה  נשיםפעילות לאיתור הכשרה וגיוס של  להרחיב

בת משמעותית של שיעורן מקרב המשרתים ביחידות הטכנולוגיות. זאת, בין היתר, על ידי הרח

טכנולוגית לנערות בגילאי תיכון אשר  חשיפהפעילות כדוגמת תכנית "הדרים" המספקת 

 מובילה את בוגרות התכנית לגיוס ליחידות טכנולוגיות רלוונטיות.

 

 טרום שחרור .ג

  חשיפה הוועדה ממליצה כי לפני השחרור מהצבא ומהשירות הלאומי והאזרחי יבוצעו פעולות

חשיפה וההכוון טק האקדמיים, בדומה לפעולות ה-למשרתים ומשרתות למקצועות ההיי והכוון

 עיקרי ההמלצות
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במסגרת תכניות "הישגים" להנגשת ההשכלה הגבוהה בפריפריה. במסגרת זו ניתן ליצור קורס 

מבוא דיגיטלי להכשרה בסיסית במדעי המחשב שייצר חשיפה והיכרות עם תחום זה ויוכל 

להגדיל את המתעניינים במקצוע לקראת שחרור ותחילת חשיבה על אפשרויות הלימודים 

 באזרחות.  

 

 הגדלת מספר הנשים העוסקות והנחשפות מוצע בפרט לערוך עבודת מטה פנים צה"לית ל

, תוך מתן דגש הן על איתור החסמים הייחודיים לתחומים טכנולוגיים בשירותן הצבאי

למערכת הגורמים לפערים מגדריים במערך הטכנולוגי, והן על ידי מתן הזדמנויות חשיפה 

 יילות שאינן במערך הטכנולוגי עוד בזמן השירות ולאחריו,חטק באופן חווייתי ל-לעולם ההיי

למשל במסגרת פעילות במתכונת תרבות יום א', כנס משתחררים, תמיכה בארגוני נשים 

  .הפועלים מול משתחררות, הכוונה תעסוקתית ועוד

 

 לשקול התייחסות ייחודית לבנות דתיות של צה״ל על מנת לעודד מסלול ייחודי  מומלץ

 ות דתיות ליחידות טכנולוגיות.למתגייס

 

  בנוסף מוצע לבצע פיילוט במסגרתו תעשה פניה אקטיבית לחיילים לפני שחרור שאותרו על

יח"ל  5ידי הצבא כבעלי ציון גבוה במיוחד במבחן המיון הכמותי ואשר לא למדו לבגרות 

 במתמטיקה ולהציע להם להשתלב במערך המכינות הקדם אקדמיות של האוניברסיטאות

 טק.-בתחומי ההיי

 

 טק בעבודה בתעשייה-ילוב בוגרי מקצועות ההייש .4
 

המעבר מהלימודים האקדמיים לתעשייה כרוך בצבירת נסיון וידע רלבנטי בטכנולוגיות ספציפיות. לפיכך 

 מומלץ לקדם את הפעולות הבאות: 

  רה לחזק את טק במט-עם תעשיית ההיי פורום תיאום קבועלפנות לאוניברסיטאות בדרישה שיקיימו

שיתופי הפעולה, כגון ביצוע פרוייקטי גמר של סטודנטים בתעשייה, שילוב התעשייה ביזמויות של 

 סטודנטים בתוך המוסדות, עדכון קורסים ועוד. 

 

  להמשיך  טק-להשתלבות אקדמאים בני החברה הערבית בתעשיית ההיילאור החשיבות בסיוע

וח כלכלי במשרד לשוויון חברתי ושל מגזר שלישי הן תכניות של משרד העבודה, הרשות לפיתלקדם 

בצד העובדים והן בצד המעסיקים. בנוסף, במסגרת מרכזי קריירה לחברה הערבית אשר במוסדות 

 להשכלה גבוהה להקצות תקציב נוסף לכל מוסד לביצוע פעולות לסיוע בהשמת סטודנטים במקצועות

 עיקרי ההמלצות
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בתכניות לקידום התמחות מעשית של סטודנטים טק. במסגרת זו לבחון את האפשרות לתמוך -ההיי

 טק.-ערבים בעבודה במקצועות ההיי

  אחר השתלבות בוגרים של האוניברסיטאות והמכללות בתעשיית ההיי מעקב שיטתילבצע-

באמצעות סקרי למ"ס ועיבוד נתונים מנהליים וככל הניתן  –טק במקצועות הרלבנטיים 

 לפרסם את הנתונים.  

 

 , מעקב ובקרה והמלצות כלליותדההוועהמשך עבודת  .5
 

 תתכנס מפעם לפעם על מנת לעקוב אחר יישום ההמלצות, להשלים ולעדכן אותן לאור  הוועדה

שנקבע. לאור ההמלצות הנוגעות  טק לעבר היעד-הגידול בפועל במס' הסטודנטים במקצועות ההיי

ה, חינוך, שירות קדמיא -בתחומים השונים  יוקמו צוותי משנהלמס' משרדי ממשלה ולצה"ל 

 בתחומים אלה.  הוועדהצבאי ותעשייה לקביעת סדרי עדיפויות וליישום המלצות 

 

  בין המוסדות האקדמיים בנוגע לאופן יישום  פורומים להעברת ידעבנוסף ות"ת תפעל להקמת

-ההמלצות הנוגעות להם והמופיעות בדוח זה )כגון פעולות לקידום שילוב נשים במקצועות ההיי

הכוללים את ראשי החוגים הרלבנטיים, דיקנים, ראשי מוסדות, ולות לצמצום נשירה(, טק ופע

   יועצות הנשיא לנושא נשים וכד'

 עיקרי ההמלצות
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 הוועדהעבודת  - פרק א'

נכתב  א'( דנה ות"ת בהקמת ועדת ההיגוי בנושא. בהחלטתה )מצ"ב בנספח 28.9.2016בישיבתה מיום 

לת מספרי הסטודנטים במקצועות הנדרשים למשק, בין כי "אחד מיעדי התכנית הרב שנתית הינו הגד

לצורך השגת מטרה זו מוצע להקים ועדת היגוי אשר היתר, סטודנטים מתחומי ההנדסה ומדעי המחשב. 

במסגרתה יקבעו יעדים, יבחנו מספר דרכי פעולה ותגובש תכנית מקיפה שתכלול בין היתר: רכיבים 

ייעודיות ובפרט נשים  הוראה, עידוד קליטת אוכלוסיותלצמצום נשירה, עדכון נוסף של תעריפי ה

הוספת חטיבת  לתחומים אלה, עידוד שילוב לימודי דו חוגי עם מקצועות נדרשים בשוק התעסוקה,

לימודים בתחומי לימוד אלה, ביצוע קול קורא להגדלת מספר הסטודנטים במספר מצומצם של מוסדות 

 באמצעות תכנית מקיפה לנושא וכיו"ב".

 תאם להחלטת ות"ת הרכב ועדת ההיגוי הוא כדלקמן:בה

 

 פרופ' יפה זילברשץ -יו"ר ות"ת. 1

 מר ישי פרנקל -)לשעבר( חבר ות"ת . 2

 אוםפרופ' חיים טייטלב -חבר מל"ג . 3

 מר גדי פרנק -)לשעבר(  מנכ"ל מל"ג/ות"ת. 4

ו מר שלמה גנית הממונה על התקציבים ו/אס–ב' שירה גרינברג ג -נציג משרד האוצר . 5

 לשעבר() רכז מו"פ והשכלה גבוהה -פשקוס

פרופ' יוג'ין קנדל ו/או  -טק מהמגזר השלישי או מהתעשייה -נציגי ציבור מתחום היי שני. 6

 .  Start Up Nation Central2”נציג מטעמו מר אוהד רייפן מחברת

 

 סמנכ"ל לתכנון ומדיניות בות"ת.   ,ריכזה את הוועדה גב' מרב שביב

 

תתפו ישיבות פוריות ומלמדות. בפועל הש 16 ועדה פעלה באופן אינטנסיבי במשך כחצי שנה וקיימההו

בוועדה באופן קבוע נציגים מקצועיים ממשרדי הממשלה הרלבנטיים לרבות משרד העבודה, רשות 

 המקצועי של ות"ת/מל"ג מאגפי השתתף הצוותהחדשנות, משרד רוה"מ, משרד האוצר ועוד. כמו כן 

 רשימת המשתתפים הקבועים בישיבות הוועדה בנספח ב'.ון והתקצוב. התכנ

 

במסגרת הישיבות התקיימו מפגשים ונשמעו קולם ועמדתם של גורמים שונים מהאקדמיה, המשק 

טק, נציגי משרד החינוך, -והחברה: המכללות האקדמיות, נציגי "פורום המעסיקים" בתעשיית ההיי

במשרד האוצר, עמותות רלבנטיות, נציגי מערכת הבטחון וצה"ל משרד העבודה, אגף הכלכלן הראשי 

 
   .central.orgstartupnationhttps://www/-טק בישראל בכללותה-ת ההייחברה ללא כוונת רווח הפועלת לקידום תעשיי 2

 עבודת הוועדה –פרק א' 
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מצ"ב  נוספיםמוזמנים ויועצים  תרשימ רלבנטיים נוספים. מומחיםועוד. התייעצויות נוספות נעשו עם 

 . ג'בנספח 

 

בנושא ע"י הסתכלות על מערכות שיש להן  באופן הוליסטי ומקיףשמה לה כיעד לעסוק  הוועדה

כלה הגבוהה ועל כן יש להן תפקיד בהגעה ליעד של הגדלת מספר העוסקים ממשק עם מערכת ההש

דנה באופן קונקרטי במערכת ההשכלה הגבוהה והתמרוץ  עדההווטק. לאור זאת -במקצועות ההיי

פן שניתן למוסדות להשכלה גבוהה למטרה זו, וכן במערכות נוספות כמו מערכת החינוך והצבא והאו

 בהשגת היעד. שבו ניתן לרתום אותם לסייע

 

ת אבמהלך דיוני ועדת ההיגוי הובהר שיש צורך לקבוע מהי ליבת הידע האקדמי הנדרש כדי להכשיר 

ם כך החליטה באופן הנכון ביותר להשגת המטרה. לש טק-הייבוגרי האקדמיה לעיסוק במקצועות ה

-הייועות העדה המורכבת מאנשי אקדמיה בתחום מקצו-להקים תת 1.1.2017בישיבתה ביום  הוועדה

עות הלימוד ואשר תפקידה הינו לקבוע את ההיקף והתוכן של מקצו טק-הייומאנשי תעשיית ה טק

 .טק-הייהנדרשים להכשרה אקדמית מספקת ונאותה לעיסוק במקצועות ה

 

ו"ר מחב"א )יו"ר חבר מל"ג וי -מונו ארבעה אנשי אקדמיה: פרופ' חיים טייטלבאום  הוועדהלתת 

הוד אאילן; פרופ' -מדעי המחשב, אוניברסיטת ברלראש המחלקה  -ת קראוס (; פרופ' שריהוועדה

 -רץ שובל פאביב; פרופ' -נדסת חשמל, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תלבית הספר לה -היימן 

: טק-הייהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע, אוניברסיטת בן גוריון; וארבעה אנשים מתעשיית ה

-ב CTOנהל הטכנולוגיה מ -העולמי; מר יואב אברהמי  ת וסגן נשיא אינטלחבר ות" -מר ישי פרנקל 

WIX ;  מייסד  -ברת קיידנס הבינלאומית ; ד"ר ויקטור אריאל סגן נשיא בח -מר שלומי עוזיאל

ריכזה את הוועדה גב' מרב אברהמי, ממונה באגף האקדמי במל"ג. תת  . Tekoiaומנכ"ל חברת 

 מצ"ב בנספח ד'(גישה מסקנותיה לוועדה אשר אימצה אותן )נפגשה שלוש פעמים וה הוועדה

 

 להלן רשימת ישיבות הוועדה:

 

במס' הסטודנטים בהשכלה  40%יעד גידול של  -הוועדההוצג האתגר העומד בפני  -1ישיבה מס' 

ע"י אגף עיקר המאמץ להגדלה יעשה באוניברסיטאות. כמו כן הוצג כאשר  טק-הייהגבוהה במקצועות ה

 לתכניתבנוסף הוצגו הערות עקרוניות של דיקני האוניברסיטאות לקט נתונים בנושא. של ות"ת  תכנון

 הקיימת של ות"ת.

ה גבוהה לפי תחומים תשואה להשכל הוצגה מצגת ע"י נציגי משרד האוצר על פריון, – 2ישיבה מס' 

 )עבודה של הכלכלן הראשי(, האתגרים להגדלת מס' הסטודנטים בתחום ועוד.

 עבודת הוועדה –פרק א' 
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המשנה לממונה על התעסוקה ו רשות החדשנותבהופיעו בפני הוועדה המדען הראשי  -3יבה מס' יש

בראשותם עד כה, ובפרט על הממשק בין  הוועדהבמשרד העבודה להציג את תוצאות הדיונים של 

 ההכשרה הלא אקדמית להשכלה גבוהה.

הן בלימודים ובתעסוקה ור הייצוג הנמוך של, לאטק-הייהוקדשה לשילוב נשים ב – 4ישיבה מס' 

 בתחום. הוצגו דוח של המועצה הלאומית לכלכלה בנושא, נתונים של הכלכלן הראשי במשרד האוצר

 .ומשרד העבודה ונתוני ות"ת 

כמו כן . קט-ודים במקצועות ההייליבת הלימ תת וועדה לנושא בישיבה נדונה הקמת – 5ישיבה מס' 

" קט-היישגים לולתכנית "הי טק-היית איכות בתחומי ההדיון הוקדש למסקנות העולות מדוחות הערכ

 לפריפריה.

ד טק שארגן משר-ות בתחום ההייחבר של לישיבה הוזמנו נציגי "פורום מעסיקים" – 6ישיבה מס' 

כ"א ב, סאןדיסק, מייקרוסופט ועוד. המעסיקים התייחסו לצורך WIXהעבודה, כגון: אינטל, מטריקס, 

-קצועות, סוגי אוכלוסיות, סוג ההכשרה הנדרשת, אוניברסיטאותאקדמי בתחום מבחינת סוגי המ

 מכללות ועוד.

ההנדסה ומדעי המחשב. הנשיאים  לישיבה הוזמנו נשיאי מכללות אקדמיות בתחומי – 7ישיבה מס' 

ים ונשירה, גרירת לימוד -התייחסו בין השאר לרף הקבלה של המתקבלים, שיעורי סיום בזמן 

וחברות, ומידת היכולת להרחיב את ההכשרה בשנים  סוגי תפקידים-ה השתלבות הבוגרים בתעשיי

 הקרובות. 

הוקדשו למערכת החינוך בהיבט של רכישת ידע במתמטיקה, פיסיקה ובמקצועות  – 9-ו 8ישיבות 

 ע"י הקמת "מרכזי מדע" לנוער.טכנולוגיים, וחשיפה לאקדמיה 

)מרכז מדעני העתיד( וכן לשירות הצבאי  הוקדשה להמשך הדיון עם מערכת החינוך -10ישיבה מס' 

 טק.-במקצועות ההיי

ום ביניים בהתייחס לישיבות הקודמות וסקירה על הצפוי בישיבות הוקדשה לסיכ - 11ישיבה מס' 

 קט-הייהבאות. כמו כן ניתנה סקירה של מחקר הרשות לחדשנות )האגף להשבת אקדמאים( בנושא ה

באוניברסיטאות מול  קט-הייין אקדמיה לתעשייה, הכשרות ל, מעבר כוח אדם בטק-היילרבות נשים ב

 . טק-הייהמכללות ובעלי תארים שלישיים בתחומי 

 

יגי משרד העבודה ומגזר שלישי טק. הציגו נצ-וקדשה לשילוב החברה הערבית בהייה -12ישיבה מס' 

 הפועלים בנושא.

 עבודת הוועדה –פרק א' 
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להגדרת הליבה של מקצועות  קט-היישל ועדת  הוועדההתמקדה בהצגת מסקנות תת  -13ישיבה מס' 

 .טק-היי, וכן לשלוב ההוראה הדיגיטאלית בקורסים להוראת מקצועות הטק-הייה

 .טק-הייהוקדשה לשילוב החרדים במקצועות ה -14ישיבה מס' 

-היידשה להצגת סיכום ההמלצות של ועדת ההיגוי למדיניות בנושא מקצועות ההוק -15ישיבה מס' 

 .טק

 .ועדההווהמשקיפים הקבועים בטיוטת המלצות  הוועדהלדיון של חברי  הוקדשה -16ישיבה מס' 

  

פגישות של יו"ר ות"ת בנושא עם כל  2017פברואר -התקיימו במהלך דצמבר הוועדהבמקביל לעבודת 

, )לשעבר( ראשי האוניברסיטאות והרקטורים )למעט ויצמן(, בפורום הכלל את מנכ"ל ות"ת/מל"ג

רשימת המשתתפים מטעם )תקצוב -פרנקל וסמנכ"ליות תכנוןמר ישי )לשעבר( חבר ות"ת 

. עם כל אוניברסיטה התקיים דיון על החסמים והאפשרויות להגדיל (ה' האוניברסיטאות מצ"ב בנספח

, ובסיומה כל מוסד התבקש להגיש תכנית כתובה עם צרכים טק-הייאת מספרי הסטודנטים במקצועות ה

 המשך עם הצוות המקצועי של אגפי תכנון ותקצוב בות"ת.ויעדים לשנים הקרובות, אשר נדונה ב

מר נפתלי בנט בנוסף במהלך עבודת הוועדה התקיים "שולחן עגול" בראשות שר החינוך ויו"ר המל"ג 

  ממשלהואנשי אקדמיה, תעשייה יו"ר ות"ת, בהשתתפות 

 

 

 

 

רבה לדיוני תודתנו נתונה לחברי הוועדה ולמשתתפים הנוספים על הרתמותם ותרומתם ה

הוועדה, לגורמים השונים שהופיעו בפני הוועדה ונתנו מידע בנושא ולכל מי שסייע 

 בגיבוש ההמלצות והוצאת הדוח לפועל.

 עבודת הוועדה –פרק א' 
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 רקע כללי -פרק ב'
 

טק היא תעשייה עתירת ידע וטכנולוגיה ומושתת על הון אנושי מיומן. תעשייה זו -תעשיית ההיי

 ככוח מניענחשב בישראל  טק-ענף ההיירמת סיכון גבוהה. ופיתוח הכרוכה ב בחדשנותמתאפיינות 

, וצמיחתה הכלכלית של המדינה תלויה ביכולת המגזר לגדול. מדינת ישראל הינה בכלכלה הישראלית

אשר חשיבות הגדלתו  מכאןתוצאה של מצוינות המשאב האנושי,  -טק בעולם -אחת ממעצמות ההיי

 "ישראל :20173 ל בהתאם לדוח רשות החדשנות .קהעלאת שיעורי הפריון וצמיחת המשתורמת ל

 לאחר השקעה ,הקודמת המאה של התשעים בשנות מוביל חדשנות כמרכז העולמית לזירה פרצה

 שישראל ביצעה פיצההק .והשמונים השבעים בשנות טכנולוגית תשתית בבניית חכמה ממשלתית

 היא - Start Up Nationכ בצדק מותגהמ עולמי, טכנולוגיה למרכז ממוצעת חדשנות רמת עם מכלכלה

 ,כיום .בכך בהישג הגלום ראש להקל לנו ואל כאחד, ומתפתחות מפותחות מדינות עבור לחיקוי מודל

 האזרחי פ”המו במיוחד בעצימות מצטיינת החדשנות והיא מדדי ברוב גבוה מאוד ממוקמת ישראל

 הישגים .שבה היזמית ובפעילות-האחרון בעשור שנה בכל כמעט בעולם ראשונה - ג”מהתמ  4.3%

 הפרטי המגזר בין פורייה שבמרכזה שותפות מושכלת חדשנות מדיניות של עשורים תולדת הם אלו

בעשור האחרון יציב  טק מכלל השכירים במשק-". בהתאם לדוח שיעור העובדים בהיי...לממשלתי

טק הישראלית הגיעה -יתעשיית ההי 2015בשנת  , כאשר'90-עליה בשנות ה לאחר 8%-עומד על כו

הביקוש הגואה של החברות לכח אדם איכותי ומנוסה בתחום הביא להגדלת השכר לשיא ביצועיה. 

עמדת הרשות מהשכר הממוצע במשק.  2טק כך שכיום הוא גדול ביותר מפי -הממוצע בתעשיית ההיי

-של קטר ההיי ונדרשות פעולות לחידוש הצמיחהממיצוי  הרחוק מערכת החדשנות הישראליתהיא כי 

כח אדם  ע"י הגדלת היצעטק ופריצת "תיקרת הזכוכית" העומדת בפניה בשנים האחרונות, בפרט 

אחרת קיימת סכנה כי ישראל תאבד את ההובלה שהשיגה איכותי ומנוסה )בעיקר בתחום התכנה(, 

" Start Up Nation Centralחברת "המשותף של  דוחגם בותגדיל פערים מול המדינות המפותחות. 

לשפר את הכשרת כוח העבודה הקיים,  מוצע Israel Advanced Technology Industry“4"חברת ו

חברות טכנולוגיות לא יחכו לגידול "תוך משיכת תלמידים וצעירים רבים יותר לחינוך טכנולוגי, אחרת 

מקורות הן ימצאו עובדים מוכשרים במקומות אחרים, קרובים יותר לשווקים ול –בהיצע בישראל 

 ". המימון שלהן

 

הבינמשרדי בראשות פרופ'  הצוותהמחסור בכח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית עלה לראשונה בדוח 

שעלו בזמנו הצוות הוקם לנוכח טענות . 5 2012 יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה דאז, מיולי

 
3https://innovationisrael.org.il  
 IATI-ו  SNC , מטעם  2017 –דוח הון אנושי בתעשייה עתירת הידע  4
די כללו נציגים . חברי הצוות הבינמשר2012המחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית, המלצות הצוות הבינמשרדי, יולי  5

 מקצועיים ממשרד ראש הממשלה, משרד התמ"ת, אגף תקציבים במשרד האוצר וות"ת.

 רקע כללי –פרק ב' 
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יה. הצוות הצביע על מחסור בכ"א במגזר מגופים שונים במשק למחסור בכח אדם מיומן לצרכי התעשי

העסקי, בעיקר בתחומי המחשוב בדגש על תפקידי מחקר ופיתוח, הנובע בעיקר מהצמיחה המהירה 

בתחומים אלו. הצוות הדגיש כי מיומן טק אל מול הקצב הלא מספק של הגידול בכוח אדם -בתעשיית ההיי

, החומרה והתכנה בעלי נסיון תעסוקתי בבוגרי אוניברסיטאות מצטיינים בתחומיהמחסור מתמקד 

כאשר לגבי בוגרי המכללות הצביע הצוות על "חוסר מסוים בתיאום בין החומר הנלמד במכללות לבין 

במסגרת  ,לאור הדוח החליטה ות"ת על הקצאת משאבים משמעותית לנושא החל בתשע"ג .צרכי המשק"

תעריף כפול בגין הגדלת מס' הסטודנטים  -ת ממשרד האוצר. עקרי התכנילאוניברסיטאות תקציב ייעודי 

בשנה א' בכל תחום, ובנוסף תקציב חד פעמי בגין  15טק באוניברסיטאות בהיקף של לפחות -בתחומי ההיי

 מכללותבבהקצאת מכסות לגידול במס' הסטודנטים קליטת אנשי סגל והצטיידות. במקביל ניתנה עדיפות 

 . טק-הייההנדסה וההמתמקדות בתחומי ו המתוקצבות ע"י ות"ת

 

בראשות המשנה למנכ"ל ועדת היגוי לטיפול בנושא  2014-בהוקמה האמור בעקבות המלצת הצוות 

פורטו המלצות אופרטיביות להתגבר על הפער בין  6. בדוח הוועדההממונה על התעסוקה במשרד הכלכלהו

ימודים אקדמיים המשתלבים בלהגדלת היקף  ועיקרןהביקוש להיצע העובדים המיומנים בתחום, 

-ע"י טיפול בהגדלת בוגרי תיכון האוחזים בתעודת בגרות מדעית , בין השארבמקצועות המדע וההנדסה

. , וסיוע בתעסוקה לאוכלוסיות יעד בעלות הכשרה בתחום כמו האוכלוסייה הערביתטכנולוגית איכותית

וקה והמדען הראשי ועדת מעקב ובקרה בראשות הממונה על התעס הוקמההוועדה בעקבות המלצות 

 במשרד הכלכלה, ובהשתתפות נציגי המשרדים והגופים הרלבנטיים.  

 

תשפ"ב, קבעה ות"ת יעד להגדלת מספרי -במסגרת התכנית הרב שנתית לשנים תשע"זלכך בהמשך 

למרות המשאבים  .בין היתר, מתחומי ההנדסה ומדעי המחשב הסטודנטים במקצועות הנדרשים למשק,

 .מספק לא היההגידול במס' הסטודנטים באוניברסיטאות בשנים אלה  ,ות"ת לתכניתהניכרים שהפנתה 

פנה הצוות המקצועי של ות"ת לראשי החוגים הרלבנטיים באוניברסיטאות במטרה לבחון  2016במהלך 

 ןוכ ,הצורךבמידת בתכנית  שינוייםלבצע מנת  על הקיימים והחסמים שהוגדרו הכלים אפקטיביות את

הקרובות. במסגרת פגישות בשנים  אלהבמקצועות והבוגרים  הלומדים מס'להרחבת  הצפיאת  להעריך

בראש ובראשונה  -חסמים בהרחבת החוגים לראשונה את השהתקיימו בנושא הציפו נציגי האוניברסיטאות 

ד אלה, ובנוסף הציפו אך גם בהיבט של מועמדים מתאימים לתחומי לימו תשתיותוקליטת סגל בהיבט של 

 .   את הקשיים להגדיל את החוגים בהיעדר תכנית רב שנתית בנושא

 

 תכנית מקיפה בנושא. שתגבשועדת היגוי  ות"ת לטפל בנושא באופן יסודי ע"יהחליטה בהמשך לכך 

בנושא "תכנית לאומית להגדלת כח אדם לתעשיית  15/1/17מיום  2292מסגרת החלטת הממשלה ב

במס' הסטודנטים  40%לגידול רב שנתי של יעד ות"ת  , בין השאר,עוגן (ו' מצ"ב בנספח) "טק-הייה

 
. בוועדה השתתפו נציגים מקצועיים מהמועצה הלאומית לכלכלה, אגף תקציבים במשרד האוצר, 2014דו"ח כוח אדם מיומן, יולי  6

 ת, שירות התעסוקה, משרד המדע, צה"ל ועוד. משרד הכלכלה, משרד החינוך, הקרן להכוונת חיילים משוחררים, ות"
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. באוניברסיטאותהמאמץ להגדלה יעשה עיקר , כאשר נקבע כי טק-הייבהשכלה הגבוהה במקצועות ה

-מדידת היעד תתבצע ביחס למס' הסטודנטים לתואר ראשון ב"מקצועות ההיי בהמשך לכך הוסכם כי

  טק" בתשע"ו. 

 נתוני ומאפייני המחסור 1ב.

ומאפיניו קיבלה לראשונה מענה  בכח אדם טכנולוגי ברמות הגבוהות השאלה של היקף המחסור

והאיגוד הישראלי  Start Up Nation Centralממצאי דוח שהוכן ע"י חברת  במסגרתמקצועי 

נה מקיפה יותר . העבודה נעשתה במטרה לתת הב7באמצעות חברת "צבירן" IATIלתעשיות מתקדמות 

של המחסור בהון אנושי טכנולוגי בישראל. הממצאים העקריים של "דוח הון אנושי בתעשייה עתירת 

 הבאים:העיקריים מצביעים על הנתונים והמאפיינים הוצג לוועדה במהלך עבודתה ו" 2017 -הידע 

 סממני המחסור: 

o העובדים במגזר  מספרגדל  1995-2008בשנים  -הטכנולוגי גידול במספר העובדים במגזר

נבלם  2011ים(. מאז אלף עובד 250-דה הישראלי )כמכח העבו 10%-, והגיע ל6%-זה ב

, בתעסוקההגידול ונתח העובדים קטן. הסבר חלקי למגמה זו ניתן לייחס לגידול המסיבי 

 . המיתון במספרם הכולל של העובדים במגזר הטכנולוגי מדאיגבכל מקרה שהגדיל את המכנה. 

o לבעלי מקצוע מצביעים על עודף ביקוש משמעותי לבעלי ידע ונסיון בפיתוח  י השכרנתונ

בתחום התוכנה. עלויות העבודה בענף גדלות מהר יותר בהשוואה לשכר הממוצע במשק. לפי 

מהשכר הממוצע במשק כולו  2ר מפי טק גדול ביות-נתוני למ"ס השכר הממוצע בענף ההיי

י המשק מה ים האחרונות היא הגבוהה ביותר מכלל ענפבשנ טק-הייוהעלייה בשכר בענף ה

 שמקשה על התעשייה להמשיך להיות תחרותית בשווקים הבינ"ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 IATI-ו  SNC , מטעם  2017 –דוח הון אנושי בתעשייה עתירת הידע  7
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 2003-2017ומת השכר הממוצע במשק, שכר מקצועות טכנולוגיים לע                    
 
 

____________________________________________ 
 

 

 START UP NATION CENTRALמקור:                               

 וההפרש בשכר בין עובדים חדשים לותיקים מצביעים על התעצמות  נתוני תחלופת עובדים

 .התחרות על עובדים חדשים במגזר הטכנולוגי, אשר חלקם היחסי גדל

 

  בהתאם לדוח המעודכן 2017לרבעון השני של  נכוןבממוצע משרות  12,000-בכהמחסור נאמד .

כאשר מעבר לכך קיים מחסור   ,82018יולי ל נכון בממוצע 15,300-בכהביקוש גדל ונאמד 

 בענפים ותעשיות אחרים, לרבות ייצור, פיננסים וביטוח. 

 

  וח , ספציפית בתחומי פיתבעיקר ברמות הטכניות הגבוהותמורגש בהון אנושי טכנולוגי המחסור

ומציה, נתוני , אוט DevOpsאלגוריתמים, אבטחת הסייבר,   back-endו front-endהתכנה 

 , ולבסוף גם בתחום פיתוח החומרה. Big Dataהעתק 

 

  בתחומים אלה ולכן היצע  לבוגרי אוניברסיטאותקיימת העדפה ברורה של התעשייה לפי הדוח

ת של שוק עבודה לא מאוזן עלולות בעלי המקצוע מצטמצם. בדוח מצויין כי "ההשלכות העתידיו

להיות דרמטיות. במידה ופתרונות בסדר גודל משמעותי לא ייושמו במהירות, התחרות על הון 

אנושי איכותי תתעצם. כך תהפוך עלות הפעילות בישראל יקרה עוד יותר. יתרונה העולמי היחסי 

 . "ליוס בחושל ישראל עלול להיפגע אנושות ולתרום למגמה הקיימת של הרחבת הג

 
8Human Capital Survey Report 2018 - Start Up Nation Central ורשות החדשנות 
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 : העיקריים הבאיםבדוחות גם לבוגרי אוניברסיטאות באה לידי ביטוי של התעשייה הדרישה 

 אשר בדק באופן מדגמי את מאפייני 9ומשרד העבודה הכלכלן הראשי במשרד האוצר מדוח ,

-כעולה כי מבין האקדמאים  טק-הייתעשיית הב 1975-1985ילידי השנים  10יסטים"טק-הייה"

לא בוגרי מכללות  6%-בוגרי מכללות מתוקצבות וכ 21%-, כהם בוגרי אוניברסיטאות 70%

בוגרים נוספים, הן מהאוניברסיטאות והן מהמכללות משתלבים בתעשייה ברמות שכר מתוקצבות. 

בעוד בקרב  80%-כאשר בקרב האוניברסיטאות השיעורים יכולים להגיע לנמוכות יותר, 

 .70%-ויכולים להגיע ל 62%-השיעורים עומדים על כוטלת וקיימת שונות לא מבהמכללות 

השכר הגבוה ביותר הוא של בוגרי האוניברסיטאות בהנדסת עולה כי  ,מבחינת נתוני השכר

, ושכרם של בוגרי המכללות נמוך יותר אך גבוה מבוגרי תחומים אחרים חשמל ובמדעי המחשב

בין בחירת לימודי מדעי המחשב או הנדסת באוניברסיטאות. מסקנת כותבי הדוח היא כי "בעוד ש

חשמל באוניברסיטאות או במכללות, הבחירה באוניברסיטאות, ובמיוחד בסלקטיביות שבהן, 

גם למי שסיכוייו להתקבל ללימודים  ...ובשכר גבוה טק-הייעשויה לשפר את הסיכוי להשתלב ב

משמעותית את הסיכוי באוניברסיטאות נמוך, לימודי התארים הנ"ל במכללות עשויים לשפר 

בהחלט פתוחה  טק-היילהשתלב בתעשייה ואת פוטנציאל ההשתכרות. במילים אחרות, תעשיית ה

 לבוגרי המקצועות הרלוונטיים מהמכללות.".

 

 התפיסה מעלה כי  11ראיונות עומק באקדמיה ובתעשייה וסקר מעסיקים שביצעה רשות החדשנות

בעיקר פיתוח מצטיינים ומעודכנים ונשות נשי אהרווחת בתעשיית ההייטק היא שדרושים לה 

מדעי המחשב, הנדסת חשמל ומערכות מידע. מדובר על  בתחומים:אוניברסיטאות  ות/בוגרי

בוגרי המכללות מתאימים לרוב מהנדסים בעלי יכולות תכנות גבוהות ומעודכנות כאשר נאמר כי 

שהאוניברסיטאות בוחרות את לתעשיית המו"פ והייצוג שלהם בתעשייה זניח. זאת משום פחות 

בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר ותכניות ההכשרה של האוניברסיטאות מבוססות על הקניית יכולות 

עם השינויים בסיסיות גבוהות המעניקות יכולת התמודדות עם בעיות מורכבות ומשתנות 

 .  הטכנולוגים המהירים

 

 
והשירותים החברתיים( וזאב קריל  טק", יעל מזוז הרפז )תחום תעסוקה עתירת הידע, משרד העבודה, הרווחה-"המקפצה להיי 9

 )אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר(.
( שהוא השכר החציוני 2014שקלים בחודש )בשנת  16,772טק בשכר שהינו לפחות -הוגדר כפרט העובד באחד מענפי ההיי10

  טק-בענפי ההיי
 ד"ר נורית איל והוצג לוועדהבמסגרת התכנית הלאומית להשבת אקדמאים, בהובלת טק נעשה -מחקר מקיף בנושא ההיי11
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  נטיה לגייס יותר בוגרים קיימת  עולה כי בפני הוועדה והופיעשמעסיקים מהדברים שנאמרו ע"י

)אצל חלק מהחברות זו מדיניות וחלק תוצאתי( כאשר  מכללותהמאשר מ אותמהאוניברסיט

תוך להשביח את בוגרי המכללות הוצע בנוסף  .להרחיב את בוגרי האוניברסיטאות הדרישה היא

 צוייןטק. -הייהתעשיית לדגש על איכות והתאמה לדרישות  הבוגרים מדגש על כמות מעבר

, ורצון לחקור ולהתעמק בפרטיםטבעי על יצר סקרנות וכן , רמת המתקבליםעל  הדגש הואש

מדעי המחשב מאפשרת התמודדות עצמאית עם טכנולוגיה משתנה. ידע ברמה גבוהה של כאשר 

בנוסף כי בסופו של דבר המבחן הוא יכולת ההתמודדות עם אתגרים בפועל ולא התעודה  צויין

כי אוניברסיטאות נאמר בנוסף )ועולה גם מהמחקר האמור של רשות החדשנות(  באים.שאיתה 

המחקר מתמקדות בהכשרה בסיסית רחבה ככול האפשר מתוך ציפייה שהבוגר או התעשייה 

. יש לא מעט שתפ"ים בין התעשייה לאקדמיה, כולל פורומים הספציפית ישלימו את ההכשרה

ת התעשייה במקרים מסויימים, אך הדבר לא משפיע על משותפים, והעברות סילבוסים להערו

  .דמות הבוגר

 

  בודקות באופן  , אשר12של המל"ג הועדות להערכת איכותממצאי בהקשר זה גם את יש לציין

רוחבי את תכניות הלימודים, איכות הסגל, תשתיות, שביעות רצון סטודנטים, מבחנים, פרוייקט 

-ד הבודד וברמה העקרונית. מדוחות הועדות בתחומי ההייגמר ועוד, וכותבות דוחות ברמת המוס

, ומהן מגיעים עולה כי הבוגרים של האוניברסיטאות הם אכן סיגנל לאיכותטק הרלבנטיים 

הרמה הנלמדת ין האנשים היותר איכותיים לתעשייה. עוד עולה כי ככלל קיים פער ב

מן הסתם משפיע גם על  אשר למכללות, בין השאר בגלל איכות הסגל האקדמי אוניברסיטאותב

אוניברסיטאות ומכללות קיים מחסור –עולה כי במוסדות רבים הלימוד וההכשרה של הסטודנטים. 

ומשך הזמן לקבלת התואר.  , נשירהבסגל בכיר וזוטר והדבר יכול להשפיע על איכות ההוראה

הלא טובות  המסר הוא שהתוכניות .מכללות יש תוכניות שאינן מספיק טובותחלק מהעולה שב

לפיכך יש להקפיד על כפיית סטנדרטים נוקשים  גוזלות כוח אדם של סגל שגם ככה אינו מספק

בוגרים תואמת האין מספיק נתונים האם ההכשרה של  . עוד עולה כייותר על תוכניות לא ראויות

בתחום שאליו הוכשרו בלימודיהם. לא קיימת בתעשייה את צרכי התעשייה והאם הם נקלטים 

המוסדות לא בנוסף רכת מובנת במוסדות שעוקבת אחרי הבוגרים ומסייעת להם בקליטה בשוק. מע

  מעודכנים בצורה מלאה בחידושים ובהתקדמות בתכני התעשייה

 
12  http://che.org.il/2-איכות-הערכת-דוחות/ 
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לנוכח אומדני המחסור ודרישות התעשייה המתמקדות בעיקר בעובדים מעולים בעלי ידע ונסיון 

 שמעותיים לשנים הקרובותבתחום התוכנה, הוועדה ממליצה להמשיך להקצות סכומי כסף מ בפיתוח

, תוך מתן האקדמיים ק"ט-לעידוד הגידול במספר הסטודנטים באוניברסיטאות ב"מקצועות היי

ה וודאות תקציבית ותכנונית למוסדות למשך תקופת התכנית הר"ש של ות"ת. יש להקפיד כי ההגדל

 הכמותית תתבצע תוך שמירה על איכות ורמת הלימודים.

אקדמיות, בין השאר טק במכללות ה-כר במספר הסטודנטים במקצועות ההייהוועדה ערה לגידול הני

כתוצאה ממתן עדיפות בהקצאת מכסות הסטודנטים ע"י ות"ת. הוועדה ראתה לנכון לציין את 

של לימודים אלה במכללות אשר מספקות כיום כמחצית מהבוגרים בתחום. ככלל הוועדה  החשיבות

 ס' הסטודנטים במכללות האקדמיות המתוקצבות על ידה בהןממליצה שות"ת תיתן דגש על הגדלת מ

ך קיימת הקפדה על האיכות האקדמית והכשרת בוגרים מצויינים לתעשייה. במקביל על ות"ת להמשי

טק -במקצועות ההיי לחיזוק איכות בוגרי מכללותאת העבודה לזיהוי חסמים ולקידום פעולות 

 ייה בתחום. והגדלת סיכויי השתלבותם בתפקידי מו"פ בתעש

טק -עם תעשיית ההיי פורום תיאום קבועהוועדה ממליצה לפנות לאוניברסיטאות בדרישה שיקיימו 

במטרה לחזק את שיתופי הפעולה, כגון ביצוע פרוייקטי גמר של סטודנטים בתעשייה, שילוב 

 התעשייה ביזמויות של סטודנטים בתוך המוסדות, עדכון שוטף של קורסים ועוד. 

 קט-מעקב שיטתי אחר השתלבות בוגריהם בעבודה בתחומי ההייהמוסדות יבצעו מומלץ כי 

סם ובנוסף ות"ת תבצע מעקב כאמור באמצעות סקרי למ"ס ועיבוד נתונים מנהליים וככל הניתן תפר

 את הנתונים.  

 

 רקע כללי –פרק ב' 
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 האקדמיים "טק-מקצועות ההיי"הגידול ב מדידת 2ב.

התשפ"ב ולהודעת -"זבהתאם לתכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה לשנים התשעכאמור, 

על מערכת ההשכלה נקבע כי בנושא,  15.1.2017מיום  2292ות"ת כפי שנרשמה בהחלטת הממשלה 

במספר הסטודנטים לתואר ראשון הלומדים  40%הגבוהה לפעול להשגת יעד לאומי לגידול של 

ל הינה . מטרת הגידובדגש על האוניברסיטאותטק, -במוסדות המתוקצבים מקצועות הרלבנטיים להיי

בעל יכולת טק לכח אדם מעולה במקצועות אלה, -לספק בראש ובראשונה את צרכי תעשיית ההיי

לפיהם המחסור לבעלי מקצוע טכנולוגיים )בעיקר  אומדני המחסור לעיל. לאור מחקר ופיתוח בתחום

ראה תוכנה אך גם חומרה ואחרים( מגיע לאלפי עובדים והוא במגמת התרחבות לאור הביקוש הגובר, נ

בכל מקרה  ויש לשאוף לגידול בשיעורים גבוהים בהרבה.שלא ניתן יהיה להסתפק ביעד האמור 

סטודנטים  25,150-בה למדו כ תשע"וכי שנת הבסיס למדידת הגידול תהיה  הוועדהמוסכם על חברי 

בשנה א'(,  3,300-באוניברסיטאות )כ 12,400 -טק", מהם כמחצית -לתואר ראשון ב"מקצועות ההיי

)ערב  שע"במתבפועל הסטודנטים בשנה א' במס' גידול היש לציין כי סטודנטים באו"פ.  300-כ-ו

. אם מודדים )בניכוי השפעת אריאל( 45%-עמד על כ עד תשע"ח טק(-תכנית ות"ת בנושא ההיי

 , כמחצית מהיעד. 20%-הגיודל באוניברסיטאות מסתכם בכ מתשע"ו )התכנית החדשה(

 

 אוניברסיטאותב התפתחותה יעדוטק -סטודנטים שנה א' במקצועות ההיי
__________________________________________________ 
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אוניברסיטאות מכללות אקדמיות יעד

 הערות:       

  .כות מידע ניהוליות במכללותומער הנתונים לא כוללים את הלומדים מתמטיקה וסטטיסטיקה .1

 ללא האו"פ .2

 מקור הנתונים של הסטודנטים בפועל: למ"ס   .3

 התחזית מבוססת על דיווחי האוניברסיטאות לאגף תקצוב לשנים הקרובות .4

 רקע כללי –פרק ב' 
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 הוועדההסתמכה  ם שיתנו מענה לביקושים כמתואר לעיל" האקדמייטק-מקצועות ההיי"לשם קביעת 

 על מס' מקורות עיקריים: עיבוד נתונים בנושא שבוצע ע"י משרד האוצר ומשרד העבודה והרווחה

SNC האמור של  דוחב ; הערכת המחסור בעובדים מיומנים במגזר הטכנולוגי בישראל13בדוח האמור
 הוועדההמלצות תת  ;הוועדהשהופיע בפני  15הידע; דרישות "פורום המעסיקים" בתעשייה עתירת 14

פרופ' חיים טייטלבאום  הוועדהטק בראשות חבר מל"ג וחבר -המשותפת לאקדמיה ולתעשיית ההיי

טק, זאת על מנת לאפשר -( אשר נדרשה להגדיר את ליבת הלימודים בתחומי ההייהוועדהתת -)להלן

ות אחרים, וכן לאפשר הסבה לבעלי תארים הכשרה במדעי המחשב גם לסטודנטים שלומדים מקצוע

 . להלן פירוט:בתחומים אחרים

 

נתונים והממונה על התעסוקה במשרד העבודה והרווחה האוצר אגף הכלכלן הראשי במשרד בדוח   .א

בתחום התכנה )מדעי  1975-1985ילידי  טק-התפלגות ההשכלה של העובדים בענפי ההיי אודות

  ₪. 17,000-( בשכר הגבוה מיקה, הנדסת תוכנה, מערכות מידעהמחשב, הנדסת חשמל ואלקטרונ

 " מקרב בוגרי תחומי הלימוד השונים באקדמיה"הייטקיסטים -שיעור ה                               

 

 

 עיבודי הכלכלן הראשי במשרד האוצר לנתוני הלמ"סמקור:   

 

 
טק", יעל מזוז הרפז )תחום תעסוקה עתירת הידע, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים( וזאב קריל -המקפצה להיי 13

 )אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר(.
  IATI)( CED TECHNOLOGY INDUSTRIESAEL ADVANUP NATION CENTRAL (SNC), ISR-START . :דוח מטעם 14
במטרה להוות תפקיד  28.6.2015מיום  147מדובר בפורום היוועצות שמונה ע"י שר הכלכלה והתעשייה מכוח החלטת הממשלה  15

תתפים מרכזי "באפיון צרכי התעשייה ובעיצוב כלי המדיניות לטיפול במחסור בכוח האדם עתיר הידע בהתחשב בצרכים אלו". מש

 ק ונציגי גופים העוסקים בתחום. מצ"ב כתב המינוי בנספח ז'.  ט-בפורום גורמים מובילים מתעשיית ההיי

 רקע כללי –פרק ב' 
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ים" המביאה לידי ביטוי גם את המשקל יסטטק-הייכמו כן ניתן לראות את התפלגות ההשכלה של ה"

 של כל תחום. 

 

 

 התפלגות תחומי הלימוד של ה "הייטקיסטים"

 
________________________________ 

 

 

 עיבודי הכלכלן הראשי במשרד האוצר לנתוני הלמ"סמקור: 

 

 

ראשון  בעלי תוארק הינם ט-מהנתונים עולה כי בעלי הסיכוי הרב ביותר להשתלב בתעשיית ההיי

 במדעי המחשב )כולל דו חוגי והנדסת תוכנה( ובעלי תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה,

יש לבעלי  טק בשכר גבוה-נמוך יותר להשתלבות בהייסיכוי והם המקור למרבית העובדים בתחום. 

ל. תואר בתחומים הבאים )לפי סדר יורד(: הנדסת חומרים, פיזיקה, הנדסת מכונות ותעשייה וניהו

 סיכוי נמוך בהרבה לבוגרי מתמטיקה, ביולוגיה וכימיה. 

 

, בתחום התוכנהעיקר הביקוש לעובדים במגזר הטכנולוגי מתמקד  SNCשל  האמורדוח בהתאם ל .ב

זאת בהתאם לנתוני הסקר והאומדן הנובע ממנו של אלפי משרות בתחום, וכן על נתוני השכר 

וחד לבעלי ידע ונסיון בפיתוח בתחום התוכנה. לבעלי מקצוע אשר מצביעים על ביקוש גבוה במי

כמו כן נתוני תחלופת עובדים מצביעים על התעצמות התחרות על עובדים חדשים במגזר 

הטכנולוגי, תוך חשש כי "עלות העבודה תגיע לנקודה בה ישראל תהפוך ליקרה מדי ותאבד את 

 יתרונה היחסי".

 רקע כללי –פרק ב' 
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שמל, חציינו כי הם מגייסים בוגרי הנדסת הוועדה שהופיעו בפני מרבית נציגי פורום המעסיקים   .ג

ה, ומלבדם הם מגייסים גם בוגרי מתמטיקה, פיזיק מדעי המחשב והנדסת מחשבים )חומרה ותכנה(

כמו  המחסור החמור ביותר מתמקד בבעלי ידע אקדמי במדעי המחשב. דבריהםלסטטיסטיקה. 

מוד שאינו מפותח עדין במוסדות תחום לי (,data scienceבמדע הנתונים )כן נדרשת הכשרה 

 להשכלה גבוהה בישראל . 

 

אותם יש לתמרץ לתואר ראשון, הן שטק הליבתיים -הגדירה את מקצועות ההיי הוועדהתת   .ד

הנדסת חשמל הנדסת תכנה, וגיים )אם קיימים(: מדעי המחשב, ח-כתארים חד חוגיים והן כדו

 שורת וכד'( והנדסת מערכות מידע. ואלקטרוניקה )לרבות הנדסת חשמל, הנדסת מערכות תק

 

 מדעהציעה לתמרץ תארים נוספים הכוללים את ליבת הידע במדעי המחשב כגון הנדסת  הוועדהתת 

, וכן לימודים לתואר ראשון בדיסיפלינות אחרות כגון: מתמטיקה, 17וביולוגיה חישובית 16הנתונים

נ"זים  60ו בנוסף גרעין לימוד של אשר ילמד כלכלהפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, הנדסה, משפטים, 

 30 – 25נז"ים, מקצועות ליבה במדעי המחשב  20הכולל: בסיס מתמטי של  לפחות במדעי המחשב

 הוועדהנ"זים, כמפורט בהמלצות תת  15- 10נ"זים וקורסי בחירה בתחומים רלבנטים לתעשיה 

סברה כי כל  הוועדהשב ועל כן זהו גרעין הלימוד המינימלי של דו חוגי במדעי המח ח'המצ"ב בנספח 

תכנית שכוללת אותו ראוי לתמרץ אותה. יש להניח שהמסלול יהיה נגיש וקצר יותר לתלמידי מדעי 

הטבע מאשר מדעי החברה והרוח, שכן יש לסטודנטים אלו ידע חזק במתמטיקה ותוספת הידע במדעי 

ת יעדיפו ולץ כי האוניברסיטאהמחשב תגדיל משמעותית את סיכוייהם להשתלב בתעשייה, ולפיכך מומ

ין בכל הדיסיפלינות ישנם סטודנטים שמסוגלים ומעוניינים יהכשרת סטודנטים אלה. עם זאת, עד

 ידע בתחום ויש לאפשר להם זאת.  לרכוש

 

יוכל להלמד במסגרת המוגדרת על ידי המל"ג  הוועדההנ"זים הללו שמציעה  60יצוין כי המסלול של 

על ניתן יהיה ללמוד בחוג זה גם לצד הלימודים לתואר במקביל ללימודי תואר תואר". בפו כ"חוג לאחר

". יהיה זה בשיקול דעת המוסד מכאן ואילך נכנה מסלול זה "חוג לצד או לאחר תואראחר מלא. 

, כתואר דו הוועדההנ"זים המפורטים בהמלצת  60להשכלה גבוהה אם לכנות את התואר הדו חוגי בן 

  טק(-או לבדל אותו כתואר נפרד )כגון: תואר בהייחוגי במדעי המחשב, 

 

 
 בשלב זה התכנית נפתחה בטכניון.   16
סה"כ  120-001-קיימות כיום תכניות באוניברסיטה העברית ובבר אילן. התכניות עם מס' מצומצם יחסית של סטודנטים )כ 17

 (. 60%-50%-אולם חשיבותן בשל שיעור הנשים הגבוה המשתלב בהן אשר מגיע ל בשנים האחרונות(

רקע כללי –פרק ב'   
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תואר ראשון  ק" שימדדו לצורך היעד כדלקמן:ט-ההייהוועדה ממליצה להגדיר את "מקצועות 

במדעי המחשב )חד חוגי, דו חוגי ותכניות מובנות(, הנדסת תכנה, הנדסת חשמל 

ואלקטרוניקה )לרבות הנדסת חשמל, הנדסת מערכות תקשורת וכד'(, הנדסת מערכות מידע 

ים/בוגרים ומדע הנתונים. בנוסף "חוג לאחר )או לצד( תואר" במדעי המחשב לסטודנט

ים, מתארים בתחומי לימוד אחרים כגון: מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, הנדסה, משפט

 ההגדרה תעודכן בהתאם לנדרש בתעשייה.כלכלה וכד'. 

תואר" במדעי  )או לצד( מומלץ כי ליבת הלימודים המינימלית לצורך "חוג לאחר

מדע הנתונים וכד', יכללו המחשב והתכניות הדו חוגיות והמובנות במדעי המחשב, 

הכוללים את ליבת מדעי המחשב הנדרשת , כפי שהוגדרו ע"י תת הוועדהנ"זים  60לפחות 

נ"זים וקורסי  30 – 25נז"ים, מקצועות ליבה במדעי המחשב  20לתעשייה: בסיס מתמטי של 

ת ברמה מקבילה לרמת תכנית נ"זים, זא 15- 10בחירה בתחומים רלבנטים לתעשיה 

 ם במדעי המחשב.הלימודי

  

רקע כללי –פרק ב'   
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 מערכת החינוך –' גפרק 

בתחומי בתחומים שונים לרבות  בית ספר התיכון מספק את החשיפה, הידע וארגז הכלים ללימודים

 האקדמיים טק-הייקריטי לפיתוח הנטייה והיכולת ללימודי המשך במקצועות ה . מדובר בשלבטק-הייה

דנה  הוועדה. ממצאים אלו נמצאו רלוונטיים באופנים החוצים מגדר ומגזר. ומשם לעיסוק בתחום

עוד  טק-היימקצועות הל והן את החשיפה הן את הידע הבסיסי הנדרשבשאלה כיצד ניתן להגדיל 

אשית ר .ה, על מנת להגדיל את פוטנציאל הפונים לתחומים אלה באקדמיבתקופת הלימודים בתיכון

  .טק-כדי להתקבל ללימודים לתואר ראשון במקצועות ההיי מהו הידע הבסיסי ההכרחינברר 

 :טק-הייבמקצועות ההקשר בין הבגרות להשכלה גבוהה  1ג.

 הה. ברמה גבו מתמטינדרש ידע  טק-הייכדי להתקבל ללימודים לתואר ראשון במקצועות ה

 יקה ללימודים אקדמיים ולקריירה העתידיתמכון טאוב בדק את מידת החשיבות של לימודי מתמט. 

קיים קשר הדוק בין מספר יחידות הלימוד במתמטיקה לסטטוס , באופן לא מפתיע, במחקר נמצא כי

משתלבים בלימודים אחוז  90-כיח"ל  5בוגרי מתמטיקה מקרב  , ובפרטהלימודים האקדמיים

 יטאות.באוניברסבלימודים אקדמיים משתלבים מהם אחוז  80, אקדמיים

 התפלגות משלחי היד בכל רמת לימוד מתמטיקה

 

 

הערות:         

 או פחות 1% -ערכי העמודות שאינן ממוספרות נמוכים מאוד  .1

 חקלאות, תעשייה, בינוי וכדומה .2

 מקור: איל קמחי ואריק הורביץ, מרכז טאוב .3

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .4

 

 מערכת החינוך –פרק ג' 
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ות הלימוד במתמטיקה לתחום הלימודים האקדמיים. למשל כמו כן נמצא קשר ברור בין מספר יחיד

הם בעלי תארים במדעי המחשב, הנדסה מתמטיקה חמש יחידות  בוגרישיעור גבוה יותר של 

ככל הנראה לימודי מתמטיקה בהיקף מוגבר מביאים לבחירת החוקרים מציינים כי  .ומדעים מדויקים

 תעסוקה איכותית יותר ברמת שכר גבוהה יותרמסלול לימודים אקדמי יוקרתי, וזה מביא בתורו ל

בפרט, תואר אקדמי במדעי המחשב מגדיל מאוד את ההכנסה, . )בקרב בוגרי אוניברסיטאות ומכללות(

כולם  –ויש תרומה חיובית גם לתארים בהנדסה ובמדעים מדויקים, כמו גם בכלכלה ובמנהל עסקים 

תחומי הלימוד מושפעים יותר כי כן נמצא  .ורחבנפוצים יותר בקרב בוגרי לימודי מתמטיקה בהיקף מ

מסקנות החוקרים הם מהיקף לימודי המתמטיקה בקרב נשים, וגם השכר שלהן מושפע יותר בהתאם. 

כדי לעודד תלמידים להרחיב את לימודי המתמטיקה יש לשלב בין שיפור איכות הלימודים בבית כי 

שיבות לימודי המתמטיקה, ואף לתמרץ את הספר והגברת המודעות של התלמידים ומשפחותיהם לח

   .בתי הספר לפעול בכיוון זה

 

 יסטים" ילידי טק-הייאופיינה אוכלוסיית ה" 18ומשרד העבודה והרווחה משרד האוצרשל האמור  בדוח

נמצא ". טק-הייונבדק בין השאר הגורם המנבא סיכויו של פרט ללמוד את "מקצועות ה 1975-1985

. טק-הייבמתמטיקה הן מנבא טוב לסיכוי שפרט ילמד את מקצועות ה כי מס' היחידות בבגרות

מבוגר שלוש  6יח"ל ללמוד את התחומים הרלבנטיים גבוה בכמעט פי  5הסיכוי של בוגר מתמטיקה 

אצל  משמעותיתגדולים טק -ללמוד את מקצועות ההייהסיכויים יח"ל.  4-מ 1.1יח"ל במתמטיקה ופי 

 .  עומת נשים כנ"לל יםגבר יינים דומים ובקרבערבים בעלי מאפיהודים לעומת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
טק", יעל מזוז הרפז )תחום תעסוקה עתירת הידע, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים( וזאב קריל -"המקפצה להיי 18

 )אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר(.
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 שכר הורים ", כתלות במגדר, טק-הייהגידול בסיכוי שפרט ילמד את "מקצועות ה

 במתמטיקה* ומספר היחידות בבגרות

 

 

לידה  בתיכון, שנת , זכאות לבגרות, מקצועות הבגרות17*בפיקוח על השכלת הורים )השכלת אב ואם בנפרד(, ישוב מגורים בגיל 

 של הפרט, קבוצת אוכלוסייה ומספר אחים.

 

  טק -הסטודנטים החדשים בתחומי ההיימקרב מעיבוד מיוחד שביצעה עבורנו הלמ"ס עולה כי

 23%-לעומת כיח"ל מתמטיקה  5בוגרי הם  68%-כ)ללא אריאל(  2017באוניברסיטאות שהחלו ב

טאות טק באוניברסי-את מקצועות ההייהלומדים כלומר יש הבדל משמעותי בהרכב . בלבד במכללות

 מבחינת הרקע במתמטיקה. לעומת מכללות 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.07

3.88

1.00

5.34

5.87

01234567

(לעומת אישה)גבר 

(לעומת ערבי)יהודי 

אחוזון הכנסת ההורים

3יחידות מתמטיקה לעומת 4

3יחידות מתמטיקה לעומת 5

מערכת החינוך –פרק ג'   

 



 

 45                                          
 

 , אחוזים, תשע"ז19טק לפי מס' יח"ל במתמטיקה-נכנסים להיי

 

 מקור: למ"ס     

 היה באוניברסיטאות יח"ל במתמטיקה 5ק בעלי בגרות ט-הלומדים למקצועות ההיישיעור יש לציין כי 

 יח"ל בעליה(. 4במהלך העשור האחרון )ושיעור בעלי בגרות  משכתבירידה מת

 

 2007-2017יח"ל באוניברסיטאות,  5בוגרי מתמטיקה  טק-הייסטודנטים חדשים בשיעור 

 

 מקור: למ"ס                        

 

 
 ל נגשו לא מוצגת השארית של תלמידים שלא ידוע לכמה יח" 19
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יח"ל מתמטיקה  5שהיתה בשיעור בעלי בגרות  מההדרדרותהירידה האמורה נובעת ככל הנראה 

 תיכון, כפי שנראה להלן.ב

 

 "2פי  5ורפורמת " זכאי בגרות במתמטיקה 2ג.

בין השנים היו בנסיגה לפי נתוני משרד החינוך ההישגים של תלמידי ישראל במתמטיקה ובמדעים 

 -יח' במתמטיקה 5ניגשים לשאלונים ברמת במספר ה 30% -של כרציפה חלה ירידה  , אז2006-2013

יתרה מכך,  ."קשיים מערכתיים"עקב זאת , 2012בשנת  8,900-כנבחנים בשיא ל 12,900-מכ

 כלומר החזקים)הנתונים הראו ירידה במס' התלמידים המצטיינים מתוך קבוצת הלומדים ברמה זו 

בכל  יח"ל חלה 5הירידה במס' הנגשים למתמטיקה . (נחלשו בגלל החולשה שהיתה בכלל המדינה

 המגזרים, בקרב נשים וגברים.

 

 לפי מחזור סיום -יח"ל  5מספר הניגשים למתמטיקה               

 

 מקור: משרד החינוך                
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עולה  2015-: לפי הדוח של ראמ"ה ל20הבינלאומיים PISAהדבר בא לידי ביטוי גם בתוצאות מבחני 

, ((OECD-מבין מדינות ה 30-)המקום ה 39-כי באוריינות מתמטיקה ישראל ממוקמת במקום ה

כלכלי שונה הם גדולים עד גדולים מאד, -תרבותי-כאשר פערי ההישגים בין תלמידים מרקע חברתי

 . 21כאשר לא נמצאו פערים מגדריים 

 

 

 

 באוריינות מתמטיקה בהשוואה בינלאומית ובין מגזרי שפה 2015ממוצע ציוני מבחן פיזה לשנת 

 

 

 מקור: ראמ"ה                       

 

מימוש הפוטנציאל הלימודי והתעסוקתי, והן  -ציאות זו השפעה מכרעת הן בהיבט האישי ההבנה כי למ

עתידה הביטחוני, הכלכלי והאקדמי של מדינת ישראל, הביאה את משרד החינוך  -בהיבט הלאומי 

של  "2פי  5יוזמת " יח' מתמטיקה.  5והגורמים השותפים להכיר בחשיבות הגדלת היקפי מסיימי 

מיועדת לתכלל את מגוון הפעולות הנדרשות על מנת להגדיל את היקף הנגשים משרד החינוך 

את מס' התלמידים שנגשים  להכפיל. יעדי התכנית: על הרמה יח"ל, זאת תוך שמירה 5למתמטיקה 

 5(; להגדיל את אחוז בוגרי 2019למידים תוך חמש שנים ) 18,000 -יח"ל ל 5לבגרות במתמטיקה 

 
מבחן בינלאומי המתקיים אחת לשלוש  הוא PISA Programme for International Student Assessment- בחן פיז"המ 20

)בישראל באמצעות ראמ"ה(. במסגרת המחקר נבחנים בני נוער  ECDO  -. המחקר נערך על ידי ארגון ה2000שנים, מאז שנת 

ה, אוריינות מתמטיקה ואוריינות מדעים, וכן, נאסף מידע אודות הרקע שלהם, ות קריאבשלושה נושאים: אוריינ 16–15שגילם 

ודות ותפיסותיהם לגבי נושאי הלימוד הנבחנים במחקר. בנוסף לכך, נשאלים מנהלי בתי הספר א הסביבה החינוכית ועמדותיהם

רקע אותיהם של המבחנים ומשתני האקלים הבית ספרי, כמות השעות הנלמדת, ועוד. במחקר מושוות תוצ מדיניות בית הספר וה

ים והעמדות במדינות שונות בעולם ונעשה ניסיון להבין מה מביא לידי הישגים לימודיים גבוהים, ולהסביר את רמת ההישג

לפי הלימודיים באמצעות משתני רקע ומשתנים אחרים )כגון, המדיניות הבית ספרית, האקלים הבית ספרי, עמדות התלמידים כ

 .מספר שעות הלימוד ועוד(תחום הדעת, 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA_2015.htm21  
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תלמידים( תוך עשר שנים  22,000-משכבת י"ב )כ 18%-נוספת מדעית ליחידות מתמטיקה ומגמה 

(2025 .) 

 

לשם בניית הרפורמה התמקד במס' היבטים עקריים: ברמת שביצע משרד החינוך  החסמיםניתוח 

 התלמידים, ברמת המורים וברמת התמריצים לבתי הספר: 

 

 פים ציון גבוה ברמות נמוכות ם מעדיה -נמצא כי קיימת תחושת מסוגלות נמוכה ברמת התלמידים

ץ יח"ל לא מהווה תמרי 5)לרוב בלחץ ההורים(. כמו כן הבונוס של האוניברסיטאות למתמטיקה 

 מספיק. בנוסף נמצאו פערים לימודיים בחט"ב והיעדר התמדה בקרב התלמידים. 

 

 רים לנמצא כי הם בד"כ בוגרי מכללות להכשרת עובדי הוראה, וכי אין מספיק מו ברמת המורים-

במתמטיקה )תכנית  b.e.dמהמורים עם  40%מורים(. כמו כן  800-יחידות מ"מ )מחסור של כ 5

לפי זכאות לבגרות  -רמה המערכתית נמצאו מס' קשיים ובעיקר אופן מדידת בי"ס פחות טובה(; 

 בלבד.  

 אות מכוונות לאחוזי זכ, כי קיימת יח' בכל בתי הספר 5מגמת  איןנמצא כי  ברמת בתי הספר

בי חוסר מודעות לג, קיים וממוצע ציונים שגורמת לעידוד תלמידים לבחור ברמות נמוכות יותר

 ועוד. יח' 5חשיבות הלימוד ב

 

 

 : , ועיקריהשל משרד החינוך באה לנסות לפתור את החסמים לעיל תכנית העבודה       

 

 מתמטיקה עכשיו. יחידות ב 5 כדי שהתלמידים יבינו את החשיבות של -העלאת מוטיבציה

המשרד יצר שיח ציבורי חזק, וכן חיבור עם החברות הגדולות בתעשייה בנקודת ההכרעה של 

(. המשרד הדגיש כי המטרה טק-הייכמה יחידות ללמוד )ע"י מפגשים בבתי הספר ובמפעלי 

אך הרצון של התלמיד קודם לכל וישנה חשיבות שהתלמיד  טק-היילחשוף את התלמידים ל

 ללמוד מתמטיקה.  ירצה ויהנה

 

 יח"ל  5אוניברסיטאות הסכימו להעלות את הבונוס בגין לימודי מתמטיקה ה -בונוס גבוה יותר

 נקודות החל מתשע"ח. 35-ל

 

 הגדלת מס' המורים המקצועיים למתמטיקה נעשתה במס' דרכים: הסבת  -התמקצעות מורים

רסיטאות ע"י מתן מלגות ותעודת הוראה במתמטיקה באוניב BAתמרוץ  מהנדסים ואקדמאים;

בגרות  ח"לי 5או  4-ל מתן אפשרות למורים – קיום של מפעל הפיס; הרחבת הסמכה
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 (כמו כלכלה או הנדסת תעשייה וניהול) עם בסיס איתן במתמטיקהאך תואר  במתמטיקה ללא

ללמוד יום בשבוע במשך שנתיים באוניברסיטאות וכך להשלים את לימודי המתמטיקה. 

סטודנטים, והתחיל  120-130ת בשנה השנייה של המחזור הראשון, כרגע ישנם התכנית נמצא

 . 100מחזור חדש של עוד 

 

 מתן תקציב תוספתי לבתי הספר על בסיס כיתות חדשות במתמטיקה  – תמריצים לבתי הספר

 וכד'. 

 

 פרוסה לקליפים קטנים ומצגות,  5ימודים של מתמטיקה כל תכנית הל - שימוש בטכנולוגיה

 שהתלמיד יכול ללמוד לבד, המורה יכול לתרגל איתו. יש גם שיעורים פרטיים ברשת. כך 

 

בהדרגה  עולהיח"ל  5מספר הזכאים לבגרות במתמטיקה ו ואכן תוצאות הרפורמה ניכרות בשטח,

 2006הנבחנים חזר לרמה של  מס'לפי נתוני משרד החינוך . , אף למעלה מהמתוכנןבשנים האחרונות

 2019ב תלמידים. 16,000-נגשו לבגרות כ 2017ב ,12,800 -כנגשו  2016 שר בשנתואף עלה, כא

. משרד החינוך מדווח על עלייה גם בקרב משפרי בגרויות  19,000-מספר זה צפוי לעמוד על כ

 5עולם לא לימדו מבתי ספר שבמגמות  160נפתחו דווח כי . נבחנים באקסטרני( 1,000-)כ באקסטרני

 הט, לדוגמה(, גם בערי פריפריה וגם בערים הגדולות.יחידות )שלומי, ר

 

 יעדים מול ביצוע – יחידות 5מספר הניגשים למתמטיקה 

                

 מקור: משרד החינוך                         
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במקביל לעליה הכמותית סתכל על פילוח של מספר יחידות הלימוד של התלמידים ניתן לראות כי נאם 

מתמטיקה בשנים האחרונות, תוך  יח"ל 5-ב העוברים את בחינות בשיעור משמעותית ליהעגם חלה 

 20%-יח"ל הגיע ל 5שיעור העוברים את בחינת הבגרות במתמטיקה  2017בשנת  – יח"ל 3-ירידה ב

יח"ל  3-, זאת במקביל לירידה בשיעור העוברים את הבגרות ב2014-ב 13%לעומת שיעור של 

 .כיום 57%לשיעור של  2014-ב 63%של מתמטיקה, משיעור 

 

 

 לפי יחידות לימוד, באחוזיםבגרות במתמטיקה התפלגות אחוז העוברים 

 

 מקור הנתונים: למ"ס                    

 

 

 השיפור בהתפלגות לפי מגדר

ובשנים האחרונות הוא עומד  יח"ל עולה בהתמדה 5שיעור הנשים הנבחנות במתמטיקה  2013מאז 

היעד הוא יותר בנות מבנים, כי  .52%הוא  2018-לשל משרד החינוך כאשר היעד  48%-49%על כ

 יש יותר בנות שלומדות בי"ב, הן מתמידות יותר ולא נושרות. 

 

 

 

 

 

 

63% 61% 60% 57%

24% 25% 25% 23%

13% 14% 16% 20%

2014 2015 2016 2017
ל"יח5 ל"יח4 ל"יח3
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 התפלגות לפי מגדר-יח"ל 5הנבחנים במתמטיקה 

 

 

 מקור: משרד החינוך

 

 

 השיפור בפילוח לפי מגזר

ושיפור לאחר מכן,  2006-2013בשנים יח"ל  5מס' הנבחנים במתמטיקה בבכל המגזרים היתה ירידה 

עדיין קיימים פערים ניכרים בשיעור הלומדים  כאשר במגזר הערבי התיקון הנמוך ביותר ביחס לשיא.

יח"ל מתוך תלמידי י"ב בקרב החינוך  5שיעור הלומדים מ"מ יח"ל. נתוני למ"ס מראים כי  5מתמטיקה 

ה ביותר, שיעור פחות מתקיים בחינוך הממלכתי דתי ושיעור פחות משמעותית הממלכתי הינו הגבו

בחינוך הערבי. בחינוך הערבי שיעור הלומדים בכל השנים נמוך מהמינימום בחינוך הממלכתי. בשנת 

 12. 5%.-בממלכתי ו 15.2%-לעומת כ 6.7%-שיעור הלומדים בחינוך הערבי עומד על כ 2016

 בבממלכתי דתי. 
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 לפי מגזר-יח"ל מתמטיקה מבין תלמידי כיתה י"ב 5שיעור נבחני 

 

 

 

 למ"ס מקור:                         

 

ראות לבתוך המגזר הערבי ניתן  בקרב המגזר הערבי שיעור הניגשים הנמוך ביותר הוא במגזר הבדואי.

 חלש ביותר. כי המהפך באחוזי הבגרות במתמטיקה היה במגזר הדרוזי. המגזר הבדואי נשאר ה

 

 לפי מגזר –יחידות  5אחוז הניגשים למתמטיקה 

 

      

 משרד החינוךמקור:    
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מאז תחילת הרפורמה משרד  .יח"ל 5מעט ואין נבחני בגרות במתמטיקה כלגבי המגזר החרדי, הרי ש

נשים, בין השאר ע"י מתן אפשרות ללמידה מרחוק. בקרב בעיקר  ,300-החינוך העלה את מספרם לכ

יח"ל. בכוונת משרד החינוך לקבוע בשנה  5מורים להרחבת ההסמכה ללמד  כמו כן בוצעה הכשרת

 הקרובה יעדים ופעולות לביצוע רפורמה גם במגזר זה.   

 

פער בין האשכולות העולה כי  לכליכ-יח"ל לפי אשכול חברתי 5בבחינה של לומדי מתמטיקה 

כאשר שיעור הלומדים באשכולות הנמוכים מהווה , בעשור האחרון הכפיל עצמוהגבוהים לנמוכים 

 מהאשכולות הגבוהים.  כמחציתבשנים האחרונות 

 

 

 שיעור נבחני חמש יח"ל במתמטיקה מבין תלמידי י"ב, לפי רמה ח"כ של היישוב

 

 

 מקור: למ"ס                      

 

תוך התמקדות  " בכל מקום2היעד של משרד החינוך הוא להמשיך ב"חמש פי  לאור האמור

ציר מנטלי )הקשור לתלות ציר אקדמי ו -העבודה נעשית בשני צירים בפריפריה ובמגזר הערבי.

 וחוסר מסוגלות(. 

 

יח"ל מעלה שאלה לגבי השמירה על איכות ורמת  5הגידול הכמותי במס' הנגשים לבחינה במתמטיקה 

שרמת  ככל הבגרות בין השנים.ולא ניתן לתקנן את ציוני . קיים קושי לבחון זאת היות ההישגים
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 85)שיעור בעלי ההישגים הגבוהים ת בממוצע לאורך השנים, לפי נתוני למ"ס רהמבחנים נשמ

סתכל ניתן גם לה לא מסתמנת מגמת ירידה באיכות נבחני חמש יח"ל. בשלב זהשעולה לפיכך  ומעלה(

ם לבין נבחני חמש יחידות ולבדוק את הקשר בינה 23במתמטיקה בכיתה ח' 22על ציוני בחינת המיצ"ב

של בעלי ההישגים  אין מיצויעולה כי  2002-2012לשנים עיבוד של הלמ"ס מהמתמטיקה ופיזיקה. 

מתמטיקה ופיזיקה חמש יח"ל ושיעור הנבחנים בדרך כלל הלומדים במיצ"ב  (ברבעון העליוןהגבוהים )

הציונים יח"ל  5ופיזיקה במתמטיקה מבין הנבחנים , ונמוך במיוחד במגזר הערבי. 50%-נמוך מ

בתקופה  ירידההם של הלומדים במערכת החינוך הממלכתית, והיא במגמת במיצ"ב הגבוהים ביותר 

 5מטיקה ופיסיקה תכלומר רמת הנבחנים במואילך. מגמת ירידה נצפית גם בממלכתי דתי.  2006של 

מגמת עליה  יכר שקיימתהציונים לאורך השנים היו נמוכים יותר אך נבחינוך הערבי יח"ל יורדת. 

ירידה כמותית במס' בשנים בהם היתה במגזר הערבי מתמדת במהלך תקופה זו, כך שניתן לומר ש

 .רמת הנבחנים עלתהיח"ל מתמטיקה  5-הניגשים ל

 

    24לפי ציון הבחינה במתמטיקה במיצ"ב  נבחני חמש יח"ל במתמטיקה ופיסיקה

 

 
 

 מקור: למ"ס                      

 

 
ספריים שמטרתה לספק מידע למנהלים ולצוותים הפדגוגיים -ספרית( הוא מערכת מדדים בית-המיצ"ב )מדדי יעילות וצמיחה בית 22

ם משתייכינערכים בכל בתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ה ים. מבחני המיצ"ב החיצוניעל תפקוד בתי הספר במגוון של נושא

מים מתקיי בכיתות ח' תי ובבתי הספר היסודיים בחינוך החרדי.ד-לחינוך הממלכתי )דוברי עברית ודוברי ערבית(, לחינוך הממלכתי

 טיקה.ם ומתמא-מבחנים בארבעה תחומי דעת: אנגלית, מדע וטכנולוגיה, שפת

הלמ"ס ביצע מעקב אורך על נבחני מיצ"ב בכיתה ח', במסגרתו נאספו נתונים על מבחני הבגרות, הבחינה הפסיכומטרית וכניסה  23

 . נמצא כי קיים קשר חיובי בין ציוני המיצ"ב להישגים לימודיים וכניסה למערכת ההשכלה הגבוהה. להשכלה גבוהה

  :http://www.cbs.gov.il/www/publications/pw103.pdf:להרחבה ניתן לעיין בקישור

  24 מיצ"ב כיתה ח', ציון גולמי מתוקנן  
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בחינת איכות הינו כמובן המורים. והישגי התלמידים גורם משמעותי המשפיע על איכות ההוראה 

 . להלן.  4יח"ל ראה בהמשך בסעיף ג 5המורים המלמדים מתמטיקה 

 

טק -הוועדה ערה לחשיבות לימודי מתמטיקה לקריירה העתידית בכלל, ובתחומי ההיי

פי  5התרשמה כי הרפורמה של משרד החינוך בלימודי המתמטיקה " בפרט. הוועדה 

וניכרים מאמצים להביא את ישראל למובילה בתחום  מקיף ומוקפד" נבנתה באופן 2

יח"ל ומגמה נוספת מדעית  5המתמטיקה והמדעים. בהתאם לרפורמה מספר בוגרי מ"מ 

יחידות  5וגרי שנים אחוז ב 10תלמידים(, ותוך  18,000שנים ) 5יוכפל בתוך 

תלמידים(. מודגש  22,000-משכבת י"ב )כ 18%מתמטיקה ומגמה נוספת מדעית יהיה 

במספר הסטודנטים  כי השגת היעדים הינו תנאי הכרחי לגידול בר קיימא וארוך טווח

טק באוניברסיטאות. יודגש כי כבר היום היקף הניגשים לבגרות גדול -במקצועות ההיי

וקוראת  אה חשיבות רבה ביישום והטמעת הרפורמההוועדה רומהיעד שהוצב. 

למשרד החינוך להטמיע את התקציבים המיועדים לנושא בבסיס התקציב כך 

 שהרפורמה תשפיע על הגידול בלומדי מתמטיקה ומדעים לאורך זמן. 

 

 בצמצום פערי הידע בפריפריה החברתית האתגר הגדול של מערכת החינוך הוא

)ובתוכה בעיקר בחברה הבדואית(, שם יש להשקיע  ובעיקר בקרב החברה הערבית

מאמצים ולצמצם פערים לא רק במתמטיקה אלא גם בנושא קידום השפה האנגלית 

 ק.ט-והעברית והרמה המדעית החשובות להשתלבות במקצועות ההיי

 

 נטען ע"י חלק מדיקני האוניברסיטאות כי הרמה של המתמטיקה הנלמדת שהיות

יטאות טק, האוניברס-צורך לימודים אקדמיים במקצועות ההייבתיכון איננה מספיקה ל

 קיימת חשיבות כי לצד הגידול הכמותי משרדמקיימות מכינות לתיקון הרמה. על כן 

 .יח"ל 5רמת הלימודים במתמטיקה  העלאתהחינוך יפעל לשמירה ואף ל
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 וטכנולוגיים םיהנדסיחשיפה למקצועות  3ג.

יח"ל  5-מהתלמידים עושים יחידות לימוד מדעיות מוגברות בנוסף ל 10%-ברמה הארצית כ

החשיבות לחשיפה למקצועות טכנולוגיים בתיכון מלבד מתמטיקה ברמה גבוהה עולה במתמטיקה. 

 5 -ו 4מבין הלומדים מתמטיקה  ,בהתאם למחקר .25ומשרד העבודה מהמחקר האמור של משרד האוצר

האקדמיים גדל משמעותית כאשר ברקע  טק-הייהסיכוי לבחור ללמוד את מקצועות היח"ל 

, כוני קיימים מקצועות מוגברים של מדעי המחשב ומקצועות הנדסים וטכנולוגייםהלימודים התי

לעומת מקצועות בתחומים מדעיים ואחרים. אצל נשים הנתונים הופכים מוקצנים יותר, כלומר, זאת 

" טק-היייח"ל בתיכון ולא למדה בנוסף גם מקצועות מוגברים מתחום "ה 5אישה שלמדה מתמטיקה 

" במהלך לימודיה האקדמיים. טק-היינמוכים במיוחד בבחירה של לימוד מקצועות " היא בעלת סיכויים

 ד.הנתונים הופכים מובהקים בקרב נשים שבחרו את שניהם גם יח

 מהתרשים הבא ניתן לראות שהסיכוי של מי שנבחן/ה בבגרות במחשבים ללמוד לתואר במדעי המחשב

 בנים.בקרב ה 3בביולוגיה בקרב הבנות, וכמעט פי מהסיכוי של מי שנבחן/ה בבגרות  5גבוה בערך פי 

 

 הסיכוי ללימודי מדעי מחשב לתואר ראשון בהינתן מקצוע הבחירה בבגרות

 יח' לימוד במתמטיקה( 5, בעלי 1985-1989)ילידי 

 

 

 כלכלן ראשי משרד האוצרמקור:                

 
"המקפצה להייטק", יעל הרפז מזוז )משרד העבודה, הרווחה, והשירותים החברתיים( וזאב קריל )אגף הכלכלן הראשי, משרד  25

 האוצר(
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 מקצוע הביולוגיה זוכה לפופולאריות יח"ל עולה כי 5ל בגרויות בהיקף של עולם מנתוני הלמ"ס א

מדעי המחשב לעומת זאת נמצא בתחתית. כמו . תלמידים כמקצוע תגבור מדעיהבקרב ביותר  גבוההה

בקרב בנות, לעומת יתר  בעיקר, עליה משמעותיתיח"ל נמצא במגמת  5היקף הנבחנים בביולוגיה  כן 

ות לימוד במדעי המחשב ופיזיקה מתוך שיעור הנבחנים ברמת חמש יחידהתחומים. לפי נתוני למ"ס 

. הפערים בין שתי מערכות החינוך בחינוך הערביכלל הנבחנים בחינוך העברי גבוה יותר מאשר 

שיעור נבחני ביולוגיה הוא הגבוה ביותר  במגזר הערביבמקצועות אלו גדלו לאורך סופו של העשור. 

 . במגזרים השונים נמוך ביותרהונבחני מדעי המחשב 

 

 ספר הנבחנים בבחינות הבגרות ברמת חמש יחידות לימוד, במקצועות מדעיים נבחריםמ

 

 מקור: למ"ס           

 

-ימיה, ככמנבחני  60% -מנבחני ביולוגיה, כ 70%-כ 2016הבנות מהוות בשנת בהשוואה מגדרית 

קצועות גם מאלא  מדעי המחשבלא רק  נשיםאצל % מנבחני מדעי המחשב. 30-בפיזיקה ורק כ 36%

יים )לעומת בנים שהמקצועות הטכנולוג טכנולוגיים האחרים נמצאים בעדיפות נמוכה בקרב התלמידות

 .אצלם פופולרים ביותר אחרי ביולוגיה(
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 2015יח',  5נבחנות )בנות( בהיקף של 

 

 מקור: כלכלן ראשי, משרד האוצר           

כי העלייה בלימודי הביולוגיה היא מצב כלל עולמי. ציינו  הוועדהנציגי משרד החינוך שהופיעו בפני 

כל שנה יש עלייה קטנה של נשים במקצעות המדעיים, כמעט כאחוז בכלל המקצועות המדעיים. 

הסברות העיקריות לתופעה זו קשורה ככל הנראה במקצוע כמקושר לסביבה ולעולם וגם הנטייה 

מלמידת מקצועות מוגברים הנתפשים  עהיתכן גם שקיימת רתילכיוון עבודת צוות בקרב נשים. 

 "קשים" או "סיזיפיים" כמו פיזיקה. 

שאיננה היא רמת העדכניות של התחום בתיכון שעיקר הבעיה עם תחום הביולוגיה  בנוסף ציינו

וגיה . בנוסף רמת המעבדות לא מספיקה וקיים מחסור בלבורנטים. כיום ביולמותאמת לתקופה הנוכחית

המשלב תכנים כמו ביולוגיה חישובית, גנטיקה וסיסטם, להם אין ביטוי נחשבת לתחום מתקדם 

ום בתוכניות הלימודים המוגברות בתחום. נדרש לפיכך ממשק חזק עם האקדמיה על מנת לבחון את מק

המחקר הביולוגיה כיום, ע"י מיפוי תכני החובה מרמת התיכון עד לרמת ההשכלה הגבוהה, תוך עדכון מ

 על ידי העלאת הרף, ניתן לצמצם את הבחירה בתחום של תלמידים מו כןם. כוצרכי התעשייה בתחו

"צריך ללמוד תחום מדעי". ניתן כך גם לתת משקל גדול יותר לממשקים "זה קל" או ש-שחושבים ש

 אינטרדיסציפלינריים שנוצרו בתחום כמו ביולוגיה, סיסטם ועוד. 

הגדלת מס' התלמידים שבוחרים בפיזיקה וכימיה. משרד החינוך ציין בפני הוועדה כי הציב יעדים גם ל

היעד בפיזיקה הוא הגדלה בקרב כלל התלמידים, ובייחוד בקרב בנות ובעלי רקע סוציואקונומי נמוך 

טק -מדובר בצורך של התעשייה בכלל לאו דווקא במקצועות ההיי (. בכימיה52%-בנות ל 36%-)מ

עבר דים, ביחוד בחינוך הממלכתי ובחמ"ד להגדלה בקרב כלל התלמיבהם עסקינן, שם מתוכננת 
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תלמידים. זאת ע"י שיפור הוראה, שדרוג תכניות הלימודים, הפעלת תכניות ייחודיות לרבות  10,000

למידה חווייתית ביסודי ובחט"ב, פיתוח סימולציות ממוחשבות, התנסויות מחקר במעבדה הבית ספרית 

 וכד'.  ובמעבדות מחקר, ירידי חקר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוראת מתמטיקה ומדעים 4ג.              

 גם חוסר האיזון בין כימיה פיסיקה וביולוגיה טמון כנראהכי בפני הוועדה ציגי משרד החינוך ציינו נ

. למערכת החינוך קל יותר לגייס מורים ללימודי הביולוגיה בבתי הספר התיכוניים. במצב המורים

ולוגיה אינו גבוה ולכן, פעמים רבות, בוגרי הביולוגיה עם הביקוש בשוק העבודה לבוגרי מקצועות הבי

הטיה פנים  שקיימתיתכן  לפיכךסיום לימודיהם האקדמיים נקלטים כמורים במשרד החינוך. 

הספר הם בוגרי מקצועות -, שכן, מרבית המורים המדעיים בבתימערכתית לכיוון לימודי הביולוגיה

נציגי משרד החינוך שהופיעו בפני הוועדה מקצוע אחר. הביולוגיה הלכה למעשה גם אם הם מלמדים 

 B.Edמדעים גם מורים בוגרי מ"מ וללמד  ניםבמהלך השנים נכנסו לתיכוכי הדבר הביא לכך ש הבהירו

הידע לא הוסמכו לכך ושכלומר מורים ש)תעודות הוראה מוכרות מכיתה ז' עד י'(  המכללות לחינוךמ 

וביכולת להלהיב את התלמידים  טיב ההוראה, וזה יצר קושי בתות הספציפיובדיסיפלינאינו שלהם 

נאמר שככלל הם מורידים משמעותית את הרמה בלימודי המדעים  ולהשאיר אותם במגמות אלה.

 B.Edט' ילמדו בעלי -ורובם נחשבים ותיקים במערכת. נמסר כי בכוונת המשרד לפעול לכך שבכתות ז'

 מיחום המדעי באוניברסיטה, כולל הסבות אקדמאיים מתחוובתיכון ילמדו רק מורים שלמדו את הת

טק להוראה תיכונית באמצעות סבסוד ומלגות עידוד לבוגרי אוניברסיטאות. כמו כן במכללות -ההיי

בנוסף  לחינוך הוצע לפעול להתמקצעות בדיסיפלינות פיזיקה/כימיה/ביולוגיה במקום רק ביולוגיה.

להחליף מורים לא טובים במהנדסים שבאים מתחום התעשייה.  משרד החינוך מסר לוועדה כי בכוונתו

לשם כך נדרש סל מענקי פרישה מוקדמת למורים שנמצאים כבר במערכת כדי לפנות את המקום 

 למהנדסים האיכותיים שהגיעו מהתחום. 

 

 במדעי המחשבהוועדה ממליצה כי משרד החינוך יפעל להגדלת מספר התלמידים והתלמידות 

טק נמוכה, זאת -אשר תרומתה להשתלבות במקצועות היילעומת ההכשרה בביולוגיה  ובפיזיקה

בתחום. הגדלה  בין השאר ע"י שדרוג התכנית בביולוגיה לעדכנית ומאתגרת, תוך שדרוג המורים

 משמעותית יש לבצע במגזר הערבי. 

 

למקצועות אלה לעומת  בונוס מוגדלבמקביל מומלץ כי האוניברסיטאות מצדן ישקלו מתן 

 ק האקדמיים.  ט-ביולוגיה לצורך קבלה למקצועות ההיי
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 הביקושהיות ולא קיבלנו נתונים אודות  הכרעהל במ"מ ומדעים איננה ניתנתשאלת המחסור במורים 

-2016מבחינת היצע המורים, לפי נתוני למ"ס במהלך השנים . ם אלהלימודים מוגברים בתחומיל

 11,186-ל 2006-ב 7,290-מספר עובדי ההוראה במתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה גדל מ 2006

קיים גידול משמעותי במס' המורים  לשנה(. בתקופה זו 4.4%-)גידול שנתי ממוצע של כ 2016-ב

  . לעומת יתר התחומים לביולוגיה(. גידול ניכר קיים גם במס' המורים 45%-כלמתמטיקה )

  

 2008-2018מס' המורים במ"מ ומדעים בחטיבה העליונה,       

 

 מקור:למ"ס                

יח"ל לעומת העליה בכמות המורים הביאה לירידה במספר  5הירידה במס' התלמידים במתמטיקה 

, כאשר הגידול במס' התלמידים החל קטנו ההכיתות בשנים אלע למורה. כלומר נבחני הבגרות הממוצ

לא הצריך תוספת בכח כנראה ש, 2006-שהיתה ב, בה הגענו לרמת השיא 2016-ועד ל 2012-מ

דרישות בתיכון.  הוראה במתמטיקה. עם זאת יתכן וכיום מתחיל להווצר מחסור במורים למתמטיקהה

רי המתמטיקה בחטיבה העליונה, כוללות תואר במתמטיקה או בתחום ההשכלה של משרד החינוך ממו

מהמורים למתמטיקה בחטיבה העליונה  35%-רק כבתשע"ח עפ"י נתוני למ"ס עם זאת  .26קרוב

סטודנטים  60-כרק  יצוין כי בשנים האחרונות. הינם בעלי תואר במתמטיקה או בתחום קרוב

שיעור הכניסה להוראה בפועל מבין  , כאשרותאוניברסיטאמהמקבלים תעודת הוראה במתמטיקה 

 בשנים האחרונות. 80%-70%-מקבלי תעודת הוראה במתמטיקה באוניברסיטאות עומד על כ

 
 יזיקה, מדעי המחשב והנדסת חשמלתואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: מתמטיקה)לא בהוראת מתמטיקה(, פ 26
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 להסבת אקדמאיםנעשה דרך התכניות בשנים האחרונות למתמטיקה במורים הגידול המשמעותי 

בשנים האחרונות. ת משמעותיאשר נמצאות במגמת גידול , במכללות לחינוךלהוראת המתמטיקה 

סטודנטים  500-כלפי נתוני למ"ס ההכשרה של מורים אלה היא קצרה יותר מההכשרה הסדירה. 

ומשתלבים גם בהוראה בחטיבה העליונה למרות בממוצע בשנים האחרונות לומדים בתכניות אלה, 

  .לכךאינם מוסמכים ש

 

 2002-2015היקף ההכשרה להוראת המתמטיקה, 

 

 

 מקור: למ"ס             

 

להוביל לחטיבה העליונה, לפי נהלי משרד החינוך לא זו בלבד שהמסלול להסבת אקדמאים איננו אמור 

להסבת הוראה במתמטיקה בשנים  (כשלישהסטודנטים החדשים ) מיעוטלפי נתוני למ"ס אלא ש

תכניות . היתר לומדים ב27יותרחב כפי שהוגדר ע"י המשרד ואף רהאחרונות הם בעלי רקע אקדמי 

 45%-כבממוצע  בפועל, בשנים האחרונות כלל! להסבה אך אינם בעלי רקע אקדמי במתמטיקה

 
 במסגרת זו נלקח בחשבון תואר אקדמי במתמטיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, מדעים פיזיקליים ומקצועות ההנדסה.   27
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)אשר כאמור , הסבת אקדמאיםלמדו בתכניות לם למתמטיקה בחטיבה העליונה אשר ימהמורים החדש

 .אינם בעלי רקע אקדמי כלשהו במתמטיקה אינן אמורות כלל להוביל להוראת מתמטיקה בתיכון(

)ונמצא בירידה( בעוד מתכניות ההסבה מגיעים ים גבוהים יותר נכנסים ללמד בחטיבות וביסודי. שיעור

 )ונמצא בירידה(. 70%-65%-להוראה רק כ

     

 שיעור המורים החדשים למתמטיקה בוגרי תכניות להסבת אקדמאים,

 2010-2015, ללא כל רקע אקדמי במתמטיקה
 

 

 מקור: למ"ס                   

 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה בהזמנת משרד החינוך ועדת  2010יש לציין כי בשנת 

מומחים בראשות פרופ' )אמריטוס( חנוך גוטפרוינד מהאוניברסיטה העברית, שעסקה בשאלה "מה 

יסודי?". זאת במטרה להמליץ על מדיניות –צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל

לקדם את החינוך המתמטי בישראל ולשפר את הישגי התלמידים על סמך ניתוח ממצאי  שעשויה

מחקרים שנערכו בארץ ובעולם ועל סמך לימוד מניסיונם של אנשי המקצוע בארץ ובמדינות אחרות. 

הוועדה קמה על רקע של דאגה הולכת וגוברת נוכח מצבו של החינוך המתמטי בישראל כפי שהוא 

מוכים של התלמידים הישראלים במבחנים הבינלאומיים, ונתונים מדאיגים אודות משתקף בהישגים הנ
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בין  ,עולה 282012-מ מהמלצות הוועדהקה ומיעוט הפונים להכשרה להוראה. טיהמחסור במורים למתמ

)לעומת גורמים אחרים כגון בית  המורה הוא גורם מרכזי בהשפעה על הישגי התלמידים כי ,היתר

יסודי -לצורך הוראת מתמטיקה בחינוך העלותכנית הלימודים(. הוועדה קבעה כי  הספר, גודל הכיתה

כל התכניות לפיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה יתבססו על מרכיבי הידע הבאים: ב( “י-’)כיתות ז

, ידע מתמטי הקשור להוראה וידע מתמטי תואר בוגר במתמטיקהידע מתמטי כללי בהיקף של 

זה דגש על היסטוריה של המתמטיקה, אוריינות מתמטית ושימושים של בהקשרים שונים, בכלל 

 . ידע פדגוגי כללי וידע פדגוגי ייחודי להוראת המתמטיקהבנוסף נדרש  .המתמטיקה במדעים השונים

"אם  כיפרופ' גוטפרוינד תריע האקדמיה הלאומית למדעים ה שהתפרסם ע"יר הוועדה “בראיון עם יו

דוח, נעמוד לפני קטסטרופה חינוכית, עם זה אני יודע שיש דיונים לא יישמו דבר מהמלצות ה

באוניברסיטאות על יישום ההמלצות הרלוונטיות, וגם משרד החינוך הביע נכונות רבה ליישם את 

לאור הנתונים לעיל לא ברור כיצד . "המלצות הדוח. יש לי הרגשה שזה לא דוח שיישאר על המדף

יח"ל  5ת הלימודים במתמטיקה בד בבד עם הגידול במס' הלומדים משרד החינוך מבקש לשמור על רמ

 במתמטיקה, ונראה שהמלצות הוועדה האמורות אכן "נשארו על המדף". 

הינה  אחת האפשרויות להגדיל את היצע המורים האיכותים במתמטיקה ומדעים שהוצגה לוועדה

העברית בירושלים. מדובר אשר פועלת מס' שנים באוניברסיטה  תכנית "מורים חוקרים"הרחבת 

 ביוזמה משותפת של האוניברסיטה עם מנהל חינוך בעיריית ירושלים וקרן טראמפ. התכנית מציעה

פקולטה למדעי בבמחקר פעיל  -למדענים בעלי תואר שלישי מסלול העסקה משולב באוניברסיטה 

לתלמידים משרה(, ומקנים  50%משרה( ובמגמות המדעים בתיכונים בירושלים ) 50%הטבע )

דים יכולים לצבור נ"ז אקדמיות קהילה. התלמי-פעילות העשרה, חשיפה למחקר ופיתוח קשרי אקדמיה

תלמידים  400-למדים כבתי ספר ומ 8-קים בחוקרים המועס-מורים 10-במדעים. כיום מועסקים כ

לאת ם בהעלפיזיקה, כימיה, מתמטיקה וביולוגיה ומספרם עתיד לגדול. היתרונות העיקריים בתכנית ה

 רמת המדעים בבתי הספר, חשיפת תלמידים לפעילות המדעית באוניברסיטה, הנעת תלמידים להמשיך

בתחומים אלה באקדמיה, מתן מענה למחסור במורים טובים בתחומים אלה וגם הגדלת היצע משרות 

 סיטההמחקר והפעילות המחקרית באוניברסיטה. קיימת שביעות רצון גבוהה מהתכנית בקרב האוניבר

כל ובקרב מנהלי התיכונים ובקשה כי יובטח תקציב למימון התקנים לטווח ארוך ולהרחבת התכנית ל

 חוקרים(. 40-הארץ )לכ

 
"עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסודי: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה 28

היזמה  2012-, ירושלים, תשע״ב תמונת מצב והמלצות הוועדה בעריכת חנוך גוטפרוינד ויהושע רוזנברג ?"בחינוך העל־יסודי

 למחקר יישומי בחינוך האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
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תכנון מערך ההוראה לחטיבה העליונה )ובכלל( במקצועות המתמטיקה והמדעים הינו 

 5להבטחת כמות ואיכות הלימודים במקצועות אלה, ובפרט להמשך הגידול במתמטיקה  קריטי

 מוריםמחסור ביח"ל ושמירה ואף העלאת רמת הלימודים. במצב הקיים נראה שמסתמן 

 מתאימים לחלק ממקצועות אלה ובנוסף מלמדים בתיכון מורים שלא הוסמכו לכך וללא הכשרה

 מתאימה. לפיכך הוועדה ממליצה למשרד החינוך לבצע עבודת מטה בנושא ובפרט:

o בחינוך העל יסודי בעלי תואר ראשון להכשרת מורים חדשים למתמטיקה לפעול

וליישם את המלצות ועדת גוטפרוינד בנושא בדיסיפלינה המתאימה מהאוניברסיטאות, 

ההכשרה להוראת מתמטיקה. ניתן לעודד גידול בהיקף ההכשרה האמורה ע"י מתן 

תמריצים מתאימים למוסדות ולסטודנטים. בנוסף ניתן לעודד הסבות אקדמאים מתחומי 

 ההנדסה וההייטק להוראה לחטיבות הביינים, לרבות מהנדסים פורשים מהתעשייה.
  
oלהפסיק את המצב בו מורים שאין להם רקע מתמטי מתאים מלמדים יל יש במקב

במתמטיקה ומדעים מהמכללות לחינוך  Bed, ומורים שיש להם מתמטיקה בתיכון

ואת המצב שמורים לביולוגיה מלמדים מלמדים בבתי הספר התיכוניים ומכינים לבגרות 

 לביולוגיה במערכת. את יתר תחומי המדעים ויוצרים הטיה
 

o לתחומים הנדרשים על מנת  הכניסה להוראה לתמרץ אתבמקביל על משרד החינוך

 להגדיל את שיעור הבוגרים המגיע למערכת החינוך. במסגרת זו, על מנת למשוך מורים

לשקול את האפשרות טובים למדעים ובפרט למדעי המחשב ולהשאיר אותם במערכת, 

 4-5משל מסלול הכולל שבתון אחרי יותר בתחומים אלו, ל לבנות מסלול הוראה גמיש

ו בהתפתחויות טק וכן ישתלמ-שנות הוראה בו המורים יצאו לעבודה בתעשיית ההיי

 בתחום. 
 

o של האוניברסיטה העברית ולהרחיבה בתכנית "מורים חוקרים" לתמוך בשיתוף ות"ת

-לאוניברסיטאות נוספות. מומלץ להגדיל את התכנית באופן הדרגתי לעבר היקף של כ

מורים חוקרים בכלל האוניברסיטאות, בדגש על מתמטיקה, פיסיקה ומדעי המחשב  40

שיכול להוביל את לימודי  גרעין מצטיין של בעלי תואר שלישיוע"י כך ליצור 

מתמטיקה, מדעי המחשב ומדעים בבתי הספר התיכוניים. מוצע בנוסף לעודד תכניות 

מנת למשוך סטודנטים מצטיינים  באוניברסיטאות זאת על לתואר שני בהוראת המדעים

 ק להמשיך להוראה, ובלבד שיובטח כי הם ישתלבו במערכת החינוך.ט-ממקצועות ההיי
 

o כפי שנדרש במדעים המתעדכנים בקצב מערך לעדכון תוכניות וחומרי למידהלבנות ,

סה מהיר כיום, הכולל בין השאר תוכנית "מוערבות חינוכית" בה סטודנטים במדעים והנד

ו מלגה לטובת סיוע בהוראה עדכנית בתיכוניים ויעשה שימוש בדיגיטציה של יקבל

 .שיעורים עם מורים מובילים
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 חינוך הטכנולוגי ה.5.ג

 

-הנדסית, הנדסת-מגמות עילית והן: מדעית 5בחינוך הטכנולוגי מתקיימות רד החינוך לפי נתוני מש

תלמידים בשכבת גיל הפונים  50,000 -ניקה והנדסת מכונות. מדובר בכתוכנה, ביוטכנולוגיה, אלקטרו

יח' מתמטיקה  5למגמות של חינוך טכנולוגי, אשר נלמדים כמעט בכל בתי הספר. שיעור הניגשים ל

יח' מול הממוצע הארצי  5לומדים ומסיימים  35%בקרב כל תלמידי המגמות הללו הוא הגבוה ביותר: 

לה היא המדעית הנדסית )שילוב של מדעי המחשב, מכניקה ותשתית המגמה המובי .11%של 

 למקצועות ההנדסה( ולאחריה הנדסת תוכנה. 

 

    2016יח"ל בחינוך הטכנולוגי,  5שיעור הניגשים למתמטיקה  

 

 

המגמה הכללית של מגמות ייעודיות וייחודיות בתחום מהחשבים מתקיימות החל מחטיבת הביניים. 

בכל טווחי הגילאים  י"ב-חיזוק תחום לימודי המחשב מכיתה א' ועד ליום היא משרד החינוך כ

לתחום כמו תוכנת  חשיפהבאמצעות באופן חווייתי והעידוד נעשה ולשני המגדרים באופן שווה. 

בתי  400יש )מסלול למדעי המחשב ורובוטיקה מכיתה ד' , או ה"אליפות הסייבר"-ה"קוד מאנקי" ו

 משרדמבחינת הרמה של תלמידי הנדסת תוכנה . (תוכניות עם מסלול התפתחותספר בהם מתקיימות ה

פיילוט במסגרתו נעשה חיבור בין פרויקטי גמר ברמה הכי גבוהה של הנדסת תוכנה היום החינוך מבצע 

חברה  8200לתעשייה ולקרנות הון סיכון. כמו כן בתחום של התמחות הסייבר בהנדסת תוכנה, יחידה 

 וניים והיא זו שמכתיבה את תכני ההתמחות.לבתי הספר התיכ
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ציב מעודד בתי ספר להגדיל את מס' התלמידות בתחומים הטכנולוגיים )דבר המצריך תק החינוך משרד

פיילוט שיתחיל מכיתה ט' הוחלט במשרד החינוך על  זאתלאור משמעותי שלא תמיד קיים(. 

יפתח קורס של שלושה חודשים רק  במסגרתו ,בהם יש אחוז תלמידות נמוך במקצועות המדוברים

. ניתן לחשוב על סטודנטיות מצטיינות בהנדסת תוכנה המורכב מנשים בלבד וממורות שהן נשים

 טרתמיח' מתמטיקה.  5. לקורס יזומנו תלמידות חזקות בתחום הלימוד של בתחום שיהוו מודל לחיקוי

ורס הן מסוגלות לפתח הקורס ליצור העצמה לתלמידות ולהראות להן שבשלושה חודשים בק

נשים  גרום ליותרל הם יצליחוייתכן שדרך מיזם זה אנשי משרד החינוך ציינו כי אפליקציה ולהצליח. 

כד'. ולהאמין שהן מסוגלות ולבחור בתחום. פיילוט זהה מיועד לנשים בתחומי האלקטרוניקה, ההנדסה 

לחת ספר אחרים. החסם המרכזי להצגם להפעיל את התוכנית לבתי ניתן יהיה במידה והפיילוט יצליח 

ד עבתי ספר  150-לערוך את הקורסים הללו ב י, בכוונת משרד החינוךוהרחבת הפיילוט הוא תקציב

שנה תשע"ח. צויין כי הניסיון המחקרי בתחום מצביע על כך שהפרדת התלמידות מהתלמידים 

  .בתחומים אלו מועילה ואף משפרת את הישגיהן בתחום

ה ניתן להעביר את המסר להעדפ באמצעות בונוסים מוגברים באקדמיהוך ציינו כי אנשי משרד החינ

אחר  תחומית, ולפיכך ייתכן שהמסר צריך להשתנות, ומי שלומד מקצועות מדעיים מורכבים יזכה ליחס

ויין צוכך לשאוב תלמידים לתחום. אולם מדיקני הפקולטות שזומנו לועדה  באקדמיה מבחינת הבונוסים

לוגי ר גדול מאוד בין הידע אתו מגיעים התלמידים שלמדו מקצועות מוגברים מהתחום הטכנושקיים פע

 הוסכם כי יש מקום לעשותבתיכון לבין ביצועיהם האקדמיים בפועל בשנים הראשונות. בהקשר זה 

 )אשר בראשות חבר סגלשיח בין האוניברסיטאות לבין הדיקנים לוועדת המקצוע של משרד החינוך 

די ילהתייחס לשני צ ישצוין כי  התאמת תכנים לימודיים במדעי המחשב.מבחינת יטה( מאוניברס

המשוואה. משרד החינוך תפקידו הגדלת זרם התלמידים המוכשרים לתחום האקדמי. מן הצד השני, 

 חובת האקדמיה להיות מעורבת בתיכונים ובתחומי הלימוד.
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בין לטק" באקדמיה -טייה לבחור ללמוד מקצועות "היילנוכח הקשר החיובי שעולה מהנתונים בין הנ

 ,נשיםלימודים מוגברים במדעי המחשב, מערכות אלקטרוניות וכד' בבית הספר התיכוניים, בפרט אצל 

  -הוועדה ממליצה למשרד החינוך
 
תוך מתן דגש על כלים ודרכי חשיבה  לבחון מחדש את תכנית הלימודים לבגרות במחשבים

יח"ל )ופחות על טכנולוגיה  5כנות ברמה גבוהה לתלמידים שניגשים לבגרות במדעי המחשב ובת

ת ספציפית שמתיישנת עם הזמן( ובנוסף על התנסות חווייתית בפרוייקטים. כן מומלץ כי יבחן א

האפשרות כי בחינת הבגרות במחשבים תכלול שאלות הבוחנות חשיבה יצירתית במדעי המחשב 

כן שתתווסף אפשרות לבחינה ברמה גבוהה יותר. במקביל מומלץ ותבדק ע"י בודקים חיצוניים ו

ת לבגרות במדעי המחשב )לפחו בונוס מוגדלכאמור כי בהתאמה האוניברסיטאות מצידן ישקלו מתן 

נים מראים כי השיעור כיוון שהנתו טק האקדמיים,-כמו ביולוגיה( לצורך קבלה למקצועות ההיי

יח"ל מחשבים בבית הספר  5ק באקדמיה הוא מבין בוגרי ט-הגבוה ביותר של המגיעים ללימודי היי

 ן .ים לפנות ללימודים אלו בתיכוועל כן יש ערך בעידוד תלמיד –
 
ע"י ביצוע פרוייקטים בתכנות,  להגדיל את החשיפה של תלמידים למדעי המחשב באופן חוויתי

ה"מאיים" של בחינת  ק )ללא ההיבטט-במטרה לסייע ביצירת חווית הצלחה ותחושת מסוגלות להיי

וך בגרות מלאה במדעי המחשב, שמייצרת באופן טבעי סינון עבור חלק גדול מהתלמידים(. כדי להפ

 תכנית כזו לאטרקטיבית עבור תלמידים, ניתן לשקול למשל לבנות קורס כזה באופן מודולרי כך

 ראשונה(, יוכלשיכלול מספר שלבים, כאשר מי שיתעניין וייהנה בשלב המאוד בסיסי )היחידה ה

 להמשיך וליצור/ללמוד תכנים מורכבים יותר )ביחידה השנייה(. 
 
 כדי לחשוף  לשקול את הפיכת מדעי המחשב למקצוע ליבה חובה כבר מיסודיבהמשך לאמור

ים תלמידים לדרך חשיבה לוגית ויכולות אנליטיות לכל המדעים, שינוי שיביא גם להקניית כישור

לוסיות חלשות שאינן חלק מהאוכלוסייה הנהנת מלימודים אקדמיים, נדרשים לשוק העבודה לאוכ

 זאת באופן מהנה וחווייתי.
 
הפעלת פיילוט של קורס  ע"י -להגדיל משמעותית את החשיפה של נשים ללימודים טכנולוגיים

בתי ספר לפחות. במסגרת זו יפעיל משרד החינוך קורס של שלושה  150-בהנדסת תכנה לנשים ב

תה ט' בהנדסת תוכנה המיועד לנשים בלבד. הקורס מיועד לתלמידות חזקות בתחום חודשים בכי

וכן סטודנטיות מצטיינות שילמדו בקורס תמורת  role modelsהלימוד של מתמטיקה. מומלץ לשלב 

הסטודנטיות יהוו מודל לחיקוי עבור בנות צעירות מהן, בעלות פוטנציאל לבחור במקצועות מלגה. 

כמו כן המסגרת ההתנדבותית תספק קהילה נשית מקצועית עבור הסטודנטיות, טק בעתיד. -ההיי

אשר למשל תפגיש אותן עם נשים בתעשייה, תהווה פלטפורמת נטוורקינג, תקשר את הסטודנטיות 

", המופעלת בשת"פ "QUEEN Bכדוגמא לכך ניתן לציין את התכנית להתמחויות רלוונטיות וכו'. 

יטה העברית. התכנית מיועדת לבנות כיתה ח' ומטרתה לעודד נערות אגודת הסטודנטים באוניברס

 לבחור במגמת מחשבים ע"י יצירת תחושת מסוגלות.
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ה למצטייניםדעים וטכנולוגימ 6.ג  

 לפני כחמש שנים פותחה ע"י משרד החינוך תוכנית לעתודה טכנולוגית - טכנולוגיתעתודה  

יח'  5למצטיינים. במסגרת התוכנית קיים עידוד לתעודת בגרות איכותית של מקצועות הטכנולוגיה: 

יח' בחירה בין מסלול טכנולוגי למסלול מדעי עיוני. תלמידים אלו באים  5יח' מדעים ו  5מתמטיקה, 

בעומס לימודי, לחץ ואופני למידה שסיגלו לעצמם ה עם כלים לימודיים קודמים של התמודדות לאקדמי

בתחום המדעים עוד מהתיכון. לאחר עבודה וניתוח של התחום, ראשי משרד החינוך הבינו שעבודת 

האיתור וההסללה לתוכנית זו צריכה להתחיל כבר מכיתה ז', כל שלב איתור אחר יהיה מאוחר מדי. 

כך התלמידים שאותרו מקבלים כבר משלב זה תוספות של תגבור בלימודים טכנולוגיים, שעתיים לפי

נוספים בכל תחום, כמו: מתמטיקה, פיסיקה ומדעי המחשב )שני האחרונים לא נלמדים בחטיבת 
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לפנות לות"ת, משרד החינוך ומשרד העבודה והרווחה בבקשה לבחון ביצוע תכניות בבתי הספר 

בכלל, ולקריירה בתחומים  לה גבוההלקידום מידע והכוון להשכהעל יסודיים ברחבי הארץ 

טק בפרט, לרבות אפשרויות הלימודים במערכת ההשכלה הגבוהה -ההיינדרשים ובתחום 

למתאימים והדרכים להיערך לכך במסגרת הלימודים בתיכון. בנוסף לקדם הקמתו של אתר 

 .אינטרנט למידע אובייקטיבי ומקיף בנושאים אלה
 

בין  קט-מהחברה הערבית למקצועות ההיי למידותות להגדיל את החשיפה של תלמידים

השאר באמצעות הרחבת "תכנית התיכוניים" המשותפת למשרד החינוך, ות"ת והמשרד לשוויון 

חברתי וע"י תכנית "רואד" להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית )ראה גם בפרק השכלה 

 הערבית )אשר כיום פוניםגבוהה בהמשך(. במסגרת זו להפעיל תכנית בקרב המצטיינים בחברה 

רות עם מסלולי טק, לרבות הכ-ברובם לתחומי הרפואה( ולפתוח בפניהם צוהר לתחומי ההיי

הלימוד ומעבדות הלימודים, הכרה של שוק התעסוקה בתחום זה, אופי העבודה, אפשרויות 

 ההתפתחות, תחומי העיסוק בפועל ואפשרויות ההשתכרות. פיזור רחב יותר של תלמידים אלו

י בתחומי הלימוד ובסופו של דבר במקומות נוספים בשוק העבודה, יכול לגרום לשינוי משמעות

בבחירת תחומי הלימוד ומשלחי היד בכלל החברה הערבית. בהקשר זה מודגש כי המידע בכיתה 

ט' הוא קריטי כי זה השלב בו התלמידים בוחרים את המגמות לבגרות. לפיכך יש להקדים את 

תהיה אפקטיבית. בד בבד שי"ב( על מנת -אי' )במקום י"-יים" כאמור לכיתות ט'"תכנית התיכונ

-על מנת להשפיע על בחירה במקצועות ההיי ההוריםיש לחזק במסגרת תכנית זו את העבודה עם 

  .טק האקדמיים למתאימים, בדגש על בנות שלומדות את המקצועות הרלבנטיים בתיכון
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ך התעודה הטכנולוגית האיכותית כוללות בתוכן עיגון לאיזון מגדרי, כלומר, חצי מס הביניים(. תוכניות

 התלמידים בכל בית ספר שבו נלמד המסלול חייב להיות מורכב מבנות. 

 תלמידים 2000-למעלה מלפי נתוני משרד החינוך יח' מתמטיקה  5כאשר בוחנים את השיפור ב 

מהשיפור  60%-נוספים הגיעו מתוך המסלולים לעתודה טכנולוגית ומדעית והם מהווים בערך כ

חוז. א 46%-כיח' בתחומי המדעים גדל ב 5גברות והאיכותיות של בתחום. אחוז השיפור בתעודות המו

 שלומדים במסלולים אלה ואף יותר. פוטנציאל להכפלת כמות התלמידים משרד החינוך מדבר על 

 

 2012-2015מקור השיפור בין השנים  –יח"ל מתמטיקה  5

 

 מקור: משרד החינוך                    

 ם ומצטייניםלמחונני תכנית מדעני העתיד 

קרן "מדובר במיזם משותף למשרד ראש הממשלה/מטה הסייבר הלאומי, משרד החינוך ו

 -לאפשר לתלמידים מחוננים ובעלי מוטיבציה להתפתח כבר מכיתה ח' שמטרתו, "מיימונידיס

ט' ועד לסוף התיכון. תלמידים אלו יכולים להוות משאב חשוב למדינת ישראל בעתיד ולכן 

ת לבוגרים מתוך כוונה לקשור אותם אחד לשני ולמדינת ישראל, כדי למנוע נבנית גם תכני

 :תכניות מספרבריחת מוחות עתידית. במרכז קיימות 

 

 ""התכנית חושפת תלמידים מחוננים ומצטיינים ללימודים אקדמיים  -אודיסיאה

הוקמה מתמטיקה/פיזיקה/ביומד/סייבר/מדעים. התכנית  -במקצועות המדע והטכנולוגיה

אורכת ארבע פני שמונה שנים, כיוזמה של הנשיא לשעבר שמעון פרס ז"ל. התכנית ל

 התלמידים ללימודים אקדמיים שנים מכיתה ט' עד י"ב, במסגרתה נחשפים

מערכת החינוך –פרק ג'   
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זוכים וגוריון( -חי(, בן-)עברית, תל אביב, טכניון )כולל לימודים בתל באוניברסיטאות 

יום אחד כאשר של סטודנטים רגילים,  מסלול הלימודים זהה למסלול בקרדיט אקדמי.

בשבוע בא על חשבון הלימודים של משתתפי התכנית ופעמיים נוספות הם נפגשים אחר 

לפחות שישה קורסים  במסגרת התכנית ערכית. -הצהריים וחווים גם פעילות חברתית

והקורסים  אקדמיים לכל תלמיד, כך שבוגרי התכנית צוברים בין רבע לחצי תואר ראשון

התלמידים זוכים לקורסי העשרה, סמינרים . חליפים בגרות במקצוע מורחב אחד לפחותמ

הצבא מאפשר מדעיים, פעילות חקר, סיורים בתעשייה, השתתפות בתחרויות ועוד. 

את גיוסם על  לדחותלתלמידים שבסוף כיתה י"ב השלימו חלק מסוים מהתואר הראשון, 

יכולות בוגרי התכנית במהלך שירותם מנת להשלים את התואר. כמו כן הצבא ממצה 

 . (יצבאשירות  -ד')ראה גם בפרק  הצבאי
 

 "תכנית המתמקדת בעולם המחקר המדעי. היא מיועדת לתלמידי כיתות ח' וט'  -"אלפא

במעבדות  שונים ובוחרים נושא אותו הם חוקריםמדעיים הנחשפים לתחומים 

בודות הנכתבות על ידי התלמידים רמת העומקבלים ליווי אישי וקבוצתי.  באוניברסיטה

, דומה לרמה של עבודות הנכתבות על ידי סטודנטים בסוף תואר ראשון/ תחילת תואר שני

 -. גם בתכנית זו קיימת פעילות חברתיתוהיא יכולה להחליף בגרות במקצוע מדעי אחד

 ,העברית, ת"א)שנתית  -ערכית. ישנן אוניברסיטאות המפעילות את התכנית במתכונת דו

מכון ויצמן )שנתית  -הטכניון( וישנם מוסדות המפעילים אותה במתכונת תלת, בן גוריון

ואריאל. באריאל הכיתה מיועדת לבנות בלבד וכך מתאפשר לבנות דתיות להשתתף 

 . (בתכנית
 

 ""בתחרויות מיועדת להקמת נבחרת ישראלית שתשתתף ה חדשהתכנית  -אולימפיה

המשאבים יושקעו בהקמת . זיקה/כימיה/מדעי המחשב(בינלאומיות במדעים )מתמטיקה/פי

צוותים, פיתוח חומרים ומעבדות. קיימת אפשרות שתיפתח נבחרת צעירה, שתכלול 

 תלמידי חטיבות ביניים אשר בשלב מסוים יוכלו להצטרף למשלחות לחו"ל.
 

 "ומים תכנית חדשה המבוססת על המודל של תכנית "אלפא" אך במחקר בתח -"אידיאה

מדעי הרוח, חברה ואמנויות. דגש על קריאה וניתוח טקסטים חשיבה  –יסטיים הומנ

 .ביקורתית וכתיבה ברמה גבוהה
 

 "לקראת הצבא רשת הבוגרים של המרכז. תכנית זו אמורה ללוות התלמידים  -"אסכולה

בתקופת הלימודים באקדמיה. תכנית זו קיימת בממדים קטנים משום שעדיין ובמהלכו וכן 

 ה בוגרים, אך היא צפויה לגדול בצורה משמעותית.אין הרב

 

הוצגו הישגי תלמידי התכניות, שזכו בתחרויות ארציות וייצגו את המדינה בתחרויות  הוועדהבפני 

-)כ ב"אודיסאה" 500-כ – בחו"ל. הוצגו נתונים מספריים על מספר התלמידים הנוכחי בכל התכניות

מערכת החינוך –' פרק ג  
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בהתאמה.  9%-ו 6% -ת(. משתתפים מהחברה הערביתבנו 51%-)כ ב"אלפא" 400- וכ בנות( 31%

  בוגרים ב"אסכולה".  120-בנוסף כ

 3500היו  בתשע"זלתלמידים המוגדרים מחוננים על פי משרד החינוך, תהליך המיון לתכנית מתבצע 

נבחנים בשלב הראשון. כמחצית מהם עוברים אותו )מדובר במבחן של המרכז הארצי לבחינות 

תלמידים יעברו את שלב ב' ויוזמנו למחנה קיץ של בין שבועיים  500 -400כולהערכה( ומתוכם 

צוין מתמודדים עם נשירה גבוהה יחסית.  בתכניתיתקבל לתכנית.  -לשלושה שבועות. מי שיעבור אותו

להתקבל לתכניות אך לא מצליחים. מצטיינים המבקשים  שיש להקדיש תשומת לב לאותם תלמידים

להפנות אותם לתכניות אחרות כמו מקצועות שהתקבל מתוך מערכת הסינון כדי להשתמש במידע  ניתן

כמו כן חשוב לאפשר דחיית שירות למצטיינים על מנת שישלימו לימודים לתואר  .טק-הייההנדסה וה

 שירות צבאי(.-)ראה גם בפרק ד' י"ד להנדסאים-, בדומה למסלול י"גאקדמי

 

לתכנית אצלם  תלמידים ערביםמאמצים המושקעים בהבאת את ה הוועדהראשי התכנית הדגישו בפני 

של שינון  , והרגלי למידה בדרךדלות השפה העברית, אפילו ביחס למושגים מדעיים פשוטים בולטת

לתכניות השונות. כרגע משתתפות  יוצאי אתיופיהגיוס תלמידים כמו כן מושקע מאמץ בולא הבנה. 

  בהן.ת שהן ימשיכו שתי תלמידות ומושקעים מאמצים רבים על מנ

וךינמערכת הח –פרק ג'   
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אקדמיה-תיכון יקשרחיזוק . 7ג.  

על מנת לעמוד במטרות  ,לחיזוק הקשר בין האקדמיה לתיכוןחדשה בפני הוועדה הובאה הצעה 

. הלאומיות שבהגדלת כמות מסיימי י"ב במקצועות המתמטיקה והטכנולוגיה ושיפור ברמה הנלמדת

הלקוחות הפוטנציאלים שלה, תלמידי התיכון, עוד על האקדמיה ליצור קשרים של ידע עם  לשם כך

  משלב הלימודים. 

 

 :הוועדה ממליצה למשרד החינוך לפעול להגדלת תכניות למצטיינים בתחומים הטכנולוגיים ובפרט

איכותית במסגרתה תלמידים מצטיינים לומדים לקראת תעודת  התוכנית לעתודה טכנולוגית

יח'  5יח' לימודי מדעים ו 5י מתמטיקה, יח' לימוד 5 -ות איכותית של מקצועות הטכנולוגיהבגר

שילוב -בחירה בין מסלול טכנולוגי למסלול מדעי/עיוני )המגמה המובילה היא המדעית הנדסית 

 של מדעי המחשב, מכניקה ותשתית למקצועות ההנדסה, ולאחריה הנדסת תוכנה(. 

 

המשותף לקרן מיימונידיס  מרכז מדעני העתיד""משך והרחבת מיזם הוועדה רואה חשיבות בה

למשרד רוה"מ ולמשרד החינוך, שמטרתו להעניק לתלמידים מצטיינים ומחוננים אפשרויות 

משמעותיות למיצוי הפוטנציאל הייחודי שלהם ולקדם את תרומת המחוננים והמצטיינים בישראל 

 טק. במסגרת זו: -זאת בפרט בתחומי ההיי לפתרון האתגרים הגדולים ביותר של ישראל,

 

o לפעול לפתיחת קורסי הכנה לתלמידים מחוננים ובעלי פוטנציאל מהחברה הערבית

 והאתיופית, במטרה להגדיל את שיעור השתתפותם בתכנית.

 

o.)לפעול לפתיחת מסלול ייעודי למקצועות ההנדסה )לבקשת הצבא 

 

oמיזם על מנת לעודד תלמידים שאותרו להשתמש באיתור והמיון המוקדם שנעשה ע"י ה

ת להשלים שנתיים על מנ-כמצטיינים אך לא השתתפו בתכנית לקבל דחיית שירות של שנה

ת הממשק עם הצבא במטרה לשלבם בשירות בתחומים טק. להגדיל א-תואר במקצועות ההיי

 אלה.
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האקדמיה יכולה לתת תשתיות טכנולוגיות ראויות ומתקדמות; יש באקדמיה כמות אדירה של הוסבר כי 

הספר לא מהווה -מורים פוטנציאלים ומודלים לחיקוי; יש סטודנטים שמשוועים לעבודה עם נוער; בית

באקדמיה יכול להגביר את הנגישות וצמצום  תלמידים ותלמידותושילוב של  מסגרת מאתגרת כיום,

זה . נטען כי האוניברסיטאות נמצאות במרכזים עירוניים ונגישות מבחינה פיזית. הפחד מתחומי המדעים

יש מגבלה של תשתיות יש הגבלה של כמות בני הנוער שיכולה להיכנס לאקדמיה; היות ו לא קורה

בגלל במעבדות ת עם תפוסה מלאה; איסור על ממשק בין בני נוער לחומרים מסוכנים לימוד כמו מעבדו

האקדמיה נעולה בתוך ונושאי בטיחות; המדינה לא מעורבת תקציבית בפיתוח נוער ותמיכה אקדמית בו 

 עצמה ולא מעוניינת בממשק עם בני נוער אלא בנושאים אחרים. 

בשיתוף עם משרד רכזי מדע וטכנולוגיה לבני נוער מ רשתלהקים במוסדות האקדמיים הוצע לפיכך 

ים מרכזמדובר על חי. -, בדומה למרכזים ותשתיות הקיימים במס' אוניברסיטאות ובמכללת תלהחינוך

רצף הדיסיפלינות של המדעים. החשיפה חייבת להיות מגיל צעיר מאוד  שמיועדים רק לבני נוער על כל

ילדים משוועים זו פלטפורמה שיכולה לגייס נשים לתחום.  כי בגילאים צעירים קל לנתב ולהלהיב.

הידע ליבת וש את האהבה למדע דרך , כאשר ניתן לרכלעשות התנסות מחקרית לא רק תיאוריות

  והעשייה.

מגיע  של משרד החינוך של התכנית הקיימת במסגרת "נוער שוחר מדע"היום עיקר המימון נמסר כי 

)משרד החינוך נותן היום  עצם מטפחות ופונות רק למי שיש כסףהאוניברסיטאות ב, כך שמההורים

תקציב  הקצת)ותורמים( שהמדינה לכן מוצע . מהמימון, והיקף הפעילות הכוללת הוא נמוך( 6%-5%

אין גוף באוניברסיטה שאחראי על קשר מול  כיום צוין כי כל מי שמתאים לתכנית.למשוך את על מנת 

 טק-הייתחומי השיכולים להשתלב באקדמיה באתר את התלמידים התלמידים ובתי הספר שיבחר וי

, ע"י יש כאן מקום להכשרת מורים וחיבור הקשר שלהם עם הדיסציפלינהבנוסף . תחומים האחריםבו

מורה מדעי לאחר חמש שנים ללא עיסוק במחקר הוא חוקר . קהילה מדעית של מורים חוקרים יצירת

יה תשתית המורה יכול לקחת קורסים בשנת השתלמות בתחומי לא מעודכן ולכן לא רלוונטי. אם תה

 הידע שלו באקדמיה. 

מדובר זליגת קורסים אקדמיים לתקופת התיכון. מתגברת המגמה של צוין כי כיום בהקשר זה 

שמחליפים בגרות בקורסים אקדמיים שמתקיימים באוניברסיטה )או קורסים  ביותרהטובים  בתלמידים

טק כך -גדיל באופן יזום את היקף התלמידים שלומדים לתואר במקצועות ההיילה הוצע .דיגיטליים(

גם  שהצבא יוכל לדחות גיוס ולקבל אליו בעלי תארים. לשם כך יש לחזק את הקשר בין המערכות

  ברמת המטה וגם ברמת השדה
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ערכת החינוך מ -להגדלת התיאום בין שתי המערכותכלל יש לפעול הוועדה התרשמה כי כ

טק( והן -והמערכת האקדמית, הן ברמת המטה )ביחס להמלצות הנוגעות למדיניות בנושא ההיי

 ברמת השדה. 

בתחומי המדעים  בין האקדמיה למשרד החינוך לחזק את הממשק האקדמיהוועדה ממליצה 

ממשקים ארוכי טווח של ועדות המקצוע עם  יש ליצור  הנלמדים בבתי הספר התיכוניים. בפרט

ראשי חוגים בפקולטות הרלבנטיות על מנת לעדכן תכנים אשר חשוב לשים עליהם דגש גם 

בתיכון, דוגמא לכך היא עדכון ושדרוג תכני הלימודים בבגרות במחשבים ובביולוגיה כך שיהוו 

 תשתית טובה יותר ללימודים באקדמיה.  

טק -להגדיל את החשיפה של בני ובנות נוער )בדגש על בנות( לתחומי ההיי בנוסף מומלץ

הרחבת והמדעים, ולחזק את הקשר עם האקדמיה במסגרת פעולות "נוער שוחר מדע" ע"י 

במסגרת המרכזים תלמידים . הקמתם של "מרכזי מדע וטכנולוגיה" במוסדות האקדמיים

חומים אלה וילמדו מחוקרים וסטודנטים יתנסו באופן מעשי וחווייתי בביצוע מחקרים בת

מהשורה הראשונה. כמו כן הפלטפורמה יכולה לשמש מורים מדעיים בשנת שבתון להתעדכן 

בתחומי הידע מחוקרים באקדמיה ולהשתמש בתשתית. כיום רוב הפעילות ממומנת ע"י 

תקציב המשתתפים ולפיכך פונה לאוכלוסיות חזקות יחסית. לפיכך על משרד החינוך להקצות 

שוטף משמעותי לנושא שייועד בעיקר לאוכלוסיות מוחלשות מהפריפריה. בנוסף מומלץ לשלב 

 טק בפעילות תמורת מלגות.  -סטודנטים וסטודנטיות מתחומי ההיי
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 שירות צבאי -' דפרק 

ורך במדעי המחשב לצ ובעיקר טק-הייבמסגרת השירות הצבאי מתבצעת הכשרה במקצועות ה

 התעצמות טכנולוגית ותחזוקת האמל"ח הטכנולוגי של צה"ל. מדובר הן על הכשרה אקדמית במסגרת

המאפשרת לימודים לתואר לפני השירות הצבאי ומובילה למסלול קצונה במגוון  העתודה האקדמית

ת קבע(, והן בהתאם לצרכי הצבא )תוך דחיית שירות והארכתו ע"י תוספת שנו תחומים הנלמדים

אשר אינן דורשות תואר אקדמי  תוך כדי השירות הצבאיבמסגרת תכניות טכנולוגיות שונות 

ים לצורך לימוד דחיית שירותומובילות להשתלבות ביחידות הטכנולוגיות בצבא. בנוסף צה"ל מאפשר 

אקדמיים "ד(, ולימודים י-אים במקצועות בהם יש צורך במערך הטכני של צה"ל )כיתות י"גלהנדס -

לת מתואר ת 50%לבוגרי כיתות י"ב המעוניינים בכך ואשר השלימו במהלך הלימודים בתיכון לפחות 

, אולם מסלול זה אינו מבטיח שירות ביחידות הטכנולוגיות של שנתי מתואר ארבע 30%שנתי או 

 צה"ל.

בעלי רקע  ןראתה לנכון לבחון את השירות הצבאי כשלב שבו קיימת אפשרות לבוגרי תיכו הוועדה

אשר יכולים להוביל לתעסוקה  ר ידע ונסיון משמעותייםוצבלשירות בתחום ובלהשתלב  מתאים

ים עלו מס' שאלות בהקשרלפיכך . וכן שלב מידע והכוון לקראת לימודים אקדמיים טק-בתעשיית ההיי

 :אלה

  ים צה"ל במשרתים בתחומים הטכנולוגיים מתוכנן לגדול בשנמערכת הבטחון והאם צרכי

 .הקרובות

 ת הצבאילפני השירו - טק-הייבמקצועות ה ההכשרה האקדמית האם קיים צורך בהגדלת 

 .ובמהלכו

 האם ניתן להגדיל את ההכשרה והשירות הצבאי של נשים במקצועות טכנולוגיים. 

 דרוזים, בדואים התייחסות להכשרה ושירות אוכלוסיות ייחודיות במקצועות הטכנולוגיים( ,

 חרדים ועוד(.

 חיילים וחיילות להשתלב לכווןלנצל את מערך המיון וההכוון של הצבא על מנת  האם ניתן 

 .טק-ההייבלימודים אקדמיים במקצועות 

 טק -טרום שחרור למקצועות ההייבעלי רקע מתאים חיילות בפרט האפשרות לחשוף חיילים ו

 האקדמיים.

  בתחומידמים באקדמיה אם קיימים מסלולים לתארים מתקה –)מצטיינים( תכניות עילית 

 . שלבם כמתרגליםטק והאם ניתן ל-ההיי

פי שהוצגה כ במסגרת מערכת הבטחון טק-הייבמקצועות ההעיקריים פירוט מסלולי ההכשרה להלן 

 : בוועדה וכפי שעלתה מהמפגשים עם הגורמים הרלבנטיים בצה"ל ומפא"ת
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 תכניות טרום גיוס. 1.ד

 

  קדמיים לתואר לפני השירות במגוון תחומים וכיום מאפשרת לימודים אהעתודה האקדמית

במקצועות ההנדסה  70%-מהם כ, עתודאים )פותחי לימודים מידי שנה( 1,200-ככוללת 

מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת מכונות, הנדסת : הנדסת חשמל, והמדעים המדוייקים

ת מידע ומדעים מדוייקים. תעשייה וניהול הנדסת בניין, הנדסת מערכואווירונאוטיקה, הנדסת 

, ומשפטים ומדעי החברה 15%-יתר המקצועות כוללים את מקצועות הרפואה המהווים כ

 . 15%-כ -)פסיכולוגיה, כלכלה, מדעי המדינה, מזרח תיכון ועוד( 

 -"לתואר ראשון ושני כמו "פסגות למצטיינים תכניות עיליתבנוסף למסלולים הרגילים ישנן 

במחזור(,  75-ים מצטיינים בתחומי הנדסת חשמל פיסיקה ותכנה )כתכנית להכשרת מהנדס

ת הכשרה בהנדס -סילון""במחזור(,  15-מצטיינים במתמטיקה ומדעי המחשב )כ–"ארזים" 

מכונות והנדסת  הכשרת מהנדסי-ברקים""במחזור(,  10-אוירונאוטיקה והנדסת מערכות )כ

ות העילית ישנו מסלול המשך מובנה סתבר שבמרבית תכנימבמחזור( ועוד.  30-חומרים )כ

 לתואר שני עם תזה.

י"ב, -הקבלה לעתודה במסלולים השונים מתבצעת על בסיס מיונים שנעשים בכיתות י"א

. ומטריהכוללות מבחן אישיותי, נתוני קצונה ועוד, ונתונים אקדמיים לרבות ציון במבחן הפסיכ

ת . תכניות העילית מיועדויברסיטאותאונמרבית המוסדות האקדמיים הקולטים עתודאים הינן 

לית לבוגרים מצטיינים בעלי יכולות לימודיות גבוהות ושאיפה למצוינות. בוגרי תכניות העי

קידי נהנים מליווי צמוד ומיחס אישי במהלך כל תקופת הלימודים וזוכים לעדיפות בשיבוץ לתפ

 מחקר פיתוח ורפואה.

והיא גדלה  ומדים במסגרת העתודה האקדמיתבמס' הל גידולבשנים האחרונות ניתן לראות 

. מדובר לא רק על גידול כמותי אלא גם על עליה באיכות 2013 לשנה מאז 10%-בכ

 663המתקבלים מבחינת תנאי הקבלה )ממוצע הפסיכומטרי של המתקבלים עמד על 

ה במהלך הלימודים, זאת בזכות ירידה בנשיר -בתשע"ח(. כמו כן חלה עליה בשיעורי הסיום

העתודה ממצה כיום את צרכי הצבא, ואין מיסוד והטמעת מעטפת לווי וחניכה מתאימים. 

 .2021כוונה להגדיל את היקף הלומדים עד 

בעתודה, כאשר במסלולים  20%-גברים, הנשים מהוות רק כ 80%-מבין העתודאים כ

ת מספרן, . צה"ל נוקט במספר יוזמות כדי להעלות א10-11% -הטכנולוגיים שיעורן קטן יותר

כגון כנסים יעודיים, קמפיין שיווקי, מיסוד שלחן עגול עם משרד החינוך והמשרד לשיוויון 

י"א בנות -חברתי והצמדת קצינות מהמערך הטכנולוגי לתיכונים, אשר מלווה מכיתה י'

לאחר סיום ההרשמה לעתודה מתקיים כנס  ומעודדות אותן להצטרפות למסלול העתודה.
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והציב יעד גידול הצבא שואף להתקדם ו משתתפות קצינות ממסלול העתודה. ייחודי לבנות וב

 . נשים במסלול העתודה בשנים הקרובות 30%לעבר 

 ובעיקר ""אוכלוסיות ייחודיותבנוסף, במסגרת פרוייקטים מיוחדים הצבא משלב בעתודה 

סי בשנים , ויש כוונה להגדיל את מספרם היחוחרדים בדואים ,מהעתודאים( 5%-דרוזים )כ

טק של אוכלוסיות אלה -חלק ניכר מההכשרה האקדמית במקצועות ההיי .50%-בכ הבאות

כשליש מלומדי העתודה האקדמית מגיעים מהפריפריה יצוין כי נעשה כיום באמצעות העתודה. 

, המיועדת להכשרה טכנולוגית בפריפריה למגוון מסלולים תכנית "עתידים" באמצעות

סגרת התכנית מקבלים החניכים מעטפת סיוע כלכלית ייחודית וליווי טכנולוגיים בצה"ל. במ

אישי. תכנית "פעמי עתידים" מאפשרת אקרדיצטציה אקדמית שמאפשרת השלמה לתואר 

 מהנדס. 

 

 מצטיינים שנתיים לתלמידים -של שנה דחיית גיוסבמסגרת זו צה"ל מאפשר  – אקדמיזציה

שלמדו חלק מהתואר  וממציאי העתיד( )למשל תלמידים שלומדים לתואר במסגרת מדעני

על מנת שישלימו את במגמות נדרשות כמו מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב, הראשון 

מדובר במאות בקשות בשנה כאשר קצב הגידול  ואף יבצעו מחקר מדעי. הלימודים לתואר

בשלב מסוים הצבא יצטרך כנראה נאמר כי במבקשי דחייה מסיבה זו גדל בקצב מהיר )

הגביל את מכסת הדחיות בשל אתגרי כוח אדם איתם הוא מתמודד(. נציג הצבא העלה את ל

, להסללת תלמידי תיכון מצטיינים לתחומי הנדסת אלקטרוניקה, מהנדסיםהצורך של הצבא ב

 תוכנה ומדע הנתונים, כך שהם יקבלו דחיית שירות בסוף י"ב על מנת להשלים את התואר.  

האפשרות לתכנן באופן מסודר את היקף האקדמיזציה לתלמידי  הבמסגרת דיוני הוועדה עלת

בעלי  היקף גדול יותר שלכך שהצבא יוכל לגייס ירות שתוך דחיית טק -תיכון במקצועות ההיי

  במקום לבצע את ההכשרה במהלך השירות.  טק-ההייהכשרה אקדמית בתחומי 

י"ד ומממן לימודי -תות י"גבמסגרת זו צה"ל דוחה שירות לתלמידי כי – עתודה טכנולוגית

 5,000-הנדסאים במקצועות בהם יש צורך במערך הטכני בצה"ל. מדובר על היקף של כ

. עלתה הצעה לאפשר באופן דומה דחיית שירות מתוכם גבריםתלמידים במחזור, כשני שליש 

של שנתיים בהם תלמידים מצטיינים ילמדו לתואר שישה סמסטרים כולל קיץ )למשל במדעי 

חשב, מתמטיקה ומדעים( על חשבון הלומדים. כמובן שהצבא יוכל לסנן, לקבוע מכסות המ

 ומקצועות שעבורם יהיה מוכן לאשר דחיית שירות )ללא צורך לחתום קבע, להבדיל מעתודה(. 

 

 מתבצעת במסגרת תכניות כדוגמת "הדרים" המספקת חשיפה טכנולוגית  חשיפה טכנולוגית

 ,טיותובילה את בוגרות התכנית לגיוס ליחידות טכנולוגיות רלוונלנערות בגילאי תיכון אשר מ

 ".”she codesובשיתוף עמותות כמו 
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 לתלמידי תיכון מצטיינים ואף להרחיב  דחיית שירותלאפשר הוועדה ממליצה להמשיך

לשנתיים על מנת לאפשר השלמת לימודים לתואר )או חלק ניכר ממנו( עוד לפני  אותה

הגיוס, כך שתלמידים אלה ישרתו בתחומים הטכנולוגיים כשברשותם ידע ברמה 

 וצה"ל. אקדמית. לשם כך יש להכין תכנית מתואמת בין ות"ת/מל"ג, משרד החינוך

 

 במקצועות ההנדסההוועדה ממליצה כי לבקשת צה"ל יפתח מסלול יעודי לאקדמיזציה 

 במסגרת תכנית "מדעני העתיד" אשר יוביל לשילוב בעתודה.

 

 בעתודה הקדם  להגדיל את שיעור הנשיםהוועדה רשמה לפניה כי בכוונת צה"ל

לפחות  30%של כיום לשיעור  11%-10%ק, משיעור של ט-אקדמית במקצועות ההיי

בשנים הקרובות. באופן כללי מומלץ להרחיב את הפעילות לאיתור הכשרה וגיוס של 

נשים לתפקידים טכנולוגיים בצבא, לשם הגדלה משמעותית של שיעורן מקרב המשרתים 

 ביחידות הטכנולוגיות. 

 

 הפרוייקטים לשילוב "אוכלוסיות  את להגדילהוועדה רשמה לפניה כי בכוונת צה"ל

רדים, דרוזים ובדואים, טק, כדוגמת ח-" בעתודה האקדמית במקצועות ההייודיותייח

י יגובשו תכניות מסודרות בתיאום עם משרד החינוך . מומלץ כ50%-בשיעור של כ

 .והאקדמיה
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 הכשרה במהלך השירות הצבאי. 2.ד

 

בית - בסמ"חמתאפשרת במסגרת ליחידות השונות  טק-הייהכשרה מקצועית במהלך השירות בתחומי ה

, 8153, 3060, 8200יחידות מובחרות כגון  , וכן במסגרתתקשוב ספר למקצועות המחשב באגף

מתבצעות טק מתבצעת בבסמ"ח שם -חטיבת המחקר בחיל המודיעין. ההכשרה העיקרית בתחום ההיי

מדובר בעיקר תכנות, סייבר, תשתיות מערכות מחשב ועוד. בהכשרות למאות חיילים וחיילות מדי שנה 

מבוגרי בסמ"ח הן נשים, השיעור הגבוה בצה"ל.  40% -לפיכך כ בחיילים שאין להם פרופיל קרבי.

המיונים לבסמ"ח מבוססים על מבחנים קוגניטייבים, הבוחנים יכולות לוגיות, יכולת הסקת מסקנות 

מנתונים ושליטה בשפה האנגלית, בשילוב עם ראיון אישי/פסיכולוג ולא על סמך ההישגים במתמטיקה 

הצבא מעודד את קה בהחלט יכולה לנבא ולסייע בהצלחה במסלול זה. בתיכון, אם כי הצלחה במתמטי

לפנות ללימודים אקדמים בתחומים הרלוונטים תוך כדי יצירת אפשרות להתחיל לימודים כבר  הבוגרים

עם זאת רק  במהלך השירות הצבאי באמצעות קורסים מקוונים או תכניות במוסדות להשכלה גבוהה.

בוהה מכירים בהכשרה הצבאית לצורך נ"ז אקדמיות ולפיכך נדרשת חלק קטן מהמוסדות להשכלה ג

שלוש שנים הראשונות לא לכולם קל להתחיל ללמוד, בעיקר -השלמה רבה מהחיילים. כמו כן בשנתיים

 לחיילים המעולים שנשארים להדריך ולאלו שיוצאים לקצונה. 

י בהיקף של עד להיקף מקסימלמבחינת כללי המל"ג המוסדות יכולים להכיר בלימודים לא אקדמיים 

ן נ"ז, על בסיס ענייני ולגבי קורסים רלוונטיים בלבד, שקיימת הלימה בתכנים בינם לבי 30של 

ך קורסים מקבילים בתכנית האקדמית )מלבד מקצועות יסוד/ליבה/מבואות שבתכנית האקדמית(. לצור

פחות הם לימודים במוסד על תיכוני הנפרשים על פני שנתיים ל "לימודים לא אקדמיים"כך הוגדר כי 

. בנוסף ישנה מגבלה של מוסדות )מה שלא מתקיים בהכשרות בצבא( או לימודי חוץ במוסד אקדמי

ג בשיח של הדר. )מלבד האו"פ שיכולה לפתוח מרכזי לימוד בכל מקום( אקדמיים ללמד מחוץ לקמפוס

החשיבות שצה"ל רואה בכך והרצון של החיילים להשלים את המקצועי במל"ג מול בסמ"ח הודגשה 

רות הצבאי, אך נאמר כי המגבלות הנ"ל מקשות טק במהלך השי-הלימודים לתואר במקצועות ההיי

מאד. הובהר כי ככל שמוסד להשכלה גבוהה יגיש בקשה מנומקת ויבקש לשנות כללים אלה מל"ג 

השכלה גבוהה להלן(  טק )ראה בפרק-מקצועות ההייכמו כן דיגיטציה של קורסים ב תוכל לדון בכך.

 תאפשר למידה מרחוק לחיילים. 

מערך האקרדיטציה והניעות בין מערכות  משרדי לשיפור-בהקשר זה יש לציין את דוח הצוות הבין

)"דוח אקרדיטציה"( בראשות מר יוסי קטריבס ביחס למקצועות  2016ההשכלה וההכשרה מיולי 

 הומלץ: טק. במסגרת הדוח-ההיי

  לקדם שיתוף פעולה אקדמי בהכשרות עיוניות צבאיות בין מוסדות אקדמיים לצה"ל, בדגש על

יחידות ההדרכה, לצורך טיוב אפשרי של תכני ההכשרות והתאמתם לרמה האקדמית המקובלת, 

 לרבות שילוב קורסים אקדמיים מקוונים במהלך ההכשרה והשירות.
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 עבר משמעותי להנדסאים למסלול האקדמי. יצוין כי הנושא לבחון את האפשרויות לקידום אפיק מ

לפיה הפטור המקסימלי שהמוסדות  14/2/17נבחן ע"י מל"ג והיא קיבלה החלטה בנושא ביום 

יוכלו להעניק להנדסאים המעוניינים ללמוד לתואר ראשון בתחום יישאר על כנו, דהיינו עד רבע 

למל"ג לפתיחת תכניות לימודים חדשות לתואר מהתואר. מוסדות אקדמיים יוכלו להגיש בקשות 

ראשון ייחודיות וייעודיות להנדסאים. במסגרתן יתאפשר פטור של עד שליש מנקודות הזכות 

לתואר האקדמי, וזאת בהתאם לרקע ולהכשרה שקיבל ההנדסאי במסגרת לימודיו הקודמים 

 ובהתאם לרלבנטיות של לימודי ההנדסה לתואר.

יש לציין את תכנית "תלפיות" )מפא"ת(  שבמסגרת השירות הצבאי תכניות העיליתבמסגרת 

-אקדמית להכשרת מנהיגות טכנולוגית-ו"חבצלות" )חיל מודיעין(, המהוות תכניות מצויינות צבאית

צעירים  50-60ביטחונית מעולה למערכי המו"פ והאמל"ח של מערכת הבטחון. מדובר על הכשרה של 

  .מדעי המחשבאו ב מתמטיקה, בפיזיקהמדים לתואר ראשון בוצעירות מוכשרים ומצטיינים הלו
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 טרום שחרור. 3.ד

 

ות מקיימים מדי שנה כנסים וסדנא צה"ל יחד עם האגף והקרן לחיילים משוחררים ושותפים נוספים

ילים לקראת שחרור, במטרה להכין את המשתחררים לקראת האזרחות ולפרוס בפניהם את מגוון לחי

הזכויות ההטבות והשירותים המגיעים להם בתחומי הכשרה מקצועית ואקדמית, תעסוקה ועוד. 

ואוכלוסיות ייחודיות ע"י תכנית  במסגרת זו מתקיימים בין השאר סדנאות לתושבי הפריפריה

טק -לתחומי ההיי , אשר בין היתר חושפת את החייליםההשכלה הגבוהה בפריפריה "הישגים" להנגשת

חיב . ניתן לנצל את פעילות הקרן לחיילים משוחררים בצה"ל ובשירות הלאומי אזרחי ולהרהאקדמיים

    ק גם לאוכלוסיות נוספות. ט-את החשיפה ללימודים אקדמיים במקצועות ההיי

 

מטיים הוועדה ממליצה לפעול להגדלת האפשרות כי חיילים בעלי כישורים מת

ובפרט בעלי הכשרה טכנולוגית ישלימו )או לפחות יתחילו( את הלמידה לתואר 

, זאת ע"י הגמשת התנאים כגון הפקת השירות במהלך טק-ראשון במקצועות ההיי

קורסים אקדמיים מקוונים, כולל חטיבה שלמה במדעי המחשב, מתן אפשרות 

 רלבנטיים וכד'. בתקופת השירות הצבאי לצאת ללימודים במוסדות אקדמיים 

 

ין האקדמיה, טכנולוגית לב-על מנת לאפשר מעבר רציף ופשוט בין המסגרת הצבאית

מומלץ לבחון את האפשרות כי מוסדות אקדמיים יכירו בקורסים רלבנטיים בתחומי 

סגרת השירות הצבאי )לרבות התנסות מעשית( כנקודות זכות טק שנלמדו במ-ההיי

 טים אקדמיים מקובלים ומבלי לפגוע באיכות, זאתאקדמיות ככל שהם יעמדו בסטנדר

 מעבר לעידוד פיתוח קורסים מקוונים שיוכלו לסייע גם למשרתים בצבא. 

 

 לאתר את המשרתים ביחידות עילית, מצטיינים בוגרי תכניות לאומיות רלבנטיות

שיתוף פעולה עם יחידותיהם תכנית טק, וליצור ב-ובעלי תואר ראשון בתחומי ההיי

באוניברסיטאות במהלך  מחקריים להמשיך לתארים מתקדמיםד אותם שתעוד

 השירות לטובת יצירת עתודת סגל אקדמי למערכת ההשכלה הגבוהה.
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איתור המערך תה הצעה של המועצה הלאומית לכלכלה לנצל את בנוסף, במהלך דיוני הוועדה על

עלי דפ"ר כמותי גבוה מאוד ב- יודע לאתר בעלי יכולות כמותיות גבוהות במיוחדשל צה"ל אשר מיון הו

אקדמיות על מנת שישלימו -מכינות קדםהגיע לל , ולהניע אותםיחידות בגרות במתמטיקה 5-ופחות מ

מבחינת גודל הפוטנציאל  באוניברסיטאות.טק -בתחומי ההייואר ראשון את החסר וייכנסו ללימודים לת

יחידות מתמטיקה  3/4חיילים עם  1,400-, מדובר בכ2014נמסר כי בהתאם לנתוני שנתון הגיוס של 

יחידות אנגלית ככה  5מהם יש  1,200העליונים מסך הנבחנים(. למעל  9%) 21-25ודפ"ר כמותי 

יאל גבוה ככל הנראה. המספר כולל חיילים מיחידות טכנולוגיות אך הם שמדובר בקבוצה בעלת פוטנצ

יחידות מתמטיקה. בהמשך  5הם גברים. כמו כן מודגש כי יש עוד רבים נוספים עם  85%מיעוט קטן. 

 לדיון אצל שר החינוך בנושא סוכם לבצע פיילוט במימון הקרן להכוונת חיילים משוחררים.
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הוועדה ממליצה כי לפני השחרור מהצבא ומהשירות הלאומי והאזרחי יבוצעו פעולות 

ות בדומה לפעול טק האקדמיים,-למשרתים ומשרתות למקצועות ההיי חשיפה והכוון

החשיפה וההכוון במסגרת תכניות "הישגים" להנגשת ההשכלה הגבוהה בפריפריה. במסגרת 

ת זו ניתן ליצור קורס מבוא דיגיטלי להכשרה בסיסית במדעי המחשב שייצר חשיפה והיכרו

ניינים במקצוע לקראת שחרור ותחילת חשיבה על עם תחום זה ויוכל להגדיל את המתע

 אפשרויות הלימודים באזרחות.  

 

הגדלת מספר הנשים העוסקות והנחשפות מוצע בפרט לערוך עבודת מטה פנים צה"לית ל

, תוך מתן דגש הן על איתור החסמים הייחודיים לתחומים טכנולוגיים בשירותן הצבאי

ה הטכנולוגי, והן על ידי מתן הזדמנויות חשיפלמערכת הגורמים לפערים מגדריים במערך 

ייתי לחיילות שאינן במערך הטכנולוגי עוד בזמן השירות טק באופן חוו-לעולם ההיי

י ולאחריו, למשל במסגרת פעילות במתכונת תרבות יום א', כנס משתחררים, תמיכה בארגונ

  .נשים הפועלים מול משתחררות, הכוונה תעסוקתית ועוד

 

התייחסות ייחודית לבנות דתיות של צה״ל על מנת לעודד מסלול ייחודי  לשקול מומלץ

 .למתגייסות דתיות ליחידות טכנולוגיות

 

 בנוסף מוצע לבצע פיילוט במסגרתו תעשה פניה אקטיבית לחיילים לפני שחרור

דו שאותרו על ידי הצבא כבעלי ציון גבוה במיוחד במבחן המיון הכמותי ואשר לא למ

במתמטיקה ולהציע להם להשתלב במערך המכינות הקדם אקדמיות  יח"ל 5לבגרות 

 טק.-של האוניברסיטאות בתחומי ההיי
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 שכלה גבוההה -' הפרק 

טאות. התכנית טק באוניברסי-החל מתשע"ג תומכת ות"ת בגידול במספר הסטודנטים במקצועות ההיי

דל שיושמה אושרה על בסיס שנתי ותגמלה את האוניברסיטאות, מתוך תקציב שיועד להן, בתעריף מוג

תקציבים חד ק הליבתיים. כמו כן ניתנו ט-פר סטודנט על גידול במספר הסטודנטים במקצועות ההיי

  .פעמיים לתמיכה בגידול בסגל בעיקר לטובת רכישת ציוד למעבדה

ת"ת ותשפ"ב תיקנה -לקראת שנת תשע"ז שהיא השנה הראשונה ליישום התכנית הרב שנתית תשע"ז

ני תעריפים והמשיכה בתמרוץ האוניברסיטאות. בנוסף, בקול הקורא לתשע"ח, בעקבות התובנות מדיו

להעמיד תקציב משמעותי לקליטת חברי סגל בתחום מתוך הכרה כי מדובר , החליטה ות"ת הוועדה

בחסם משמעותי שיש הכרח להסיר כתנאי להגדלת החוגים בשנים הקרובות. בנוסף הוקצה תקציב 

 . ק ע"י בינוי מבנים חדשים במוסדותט-לשדרוג ולשיפור תשתיות הוראה ומחקר בתחום ההיי

ת, המשיכה ות"ת לתת יתרון משמעותי למכללות בהקצאת במקביל, במסגרת התכנית הר"ש הנוכחי

 ק.ט-המכסות לגידול במס' הסטודנטים במקצועות ההנדסה וההיי

 ר והארוך.טק בטווח הקצ-להלן תמונת מצב וניתוח פוטנציאל הגידול במס' הסטודנטים במקצועות ההיי

  

  טק-יהיתמונת מצב ומגמות במספרי הלומדים לתואר ראשון את מקצועות ה 1ה.

 

לשנה,  בוגרים 5,000 -כסביב  עומד בשנים האחרונות 29טק-בתחומי ההיי מקבלי תואר ראשוןמספר 

בשנת תשע"ו מספר מקבלי תואר ראשון באוניברסיטאות עמד . אוניברסיטאות בוגריכמחצית מהם 

בהנדסת  90-בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ו 1,072במדעי המחשב,  1,305 בוגרים, 2,467על 

 998במדעי המחשב,  1,178 סה"כ, 2,217-ערכות מידע. במכללות האקדמיות מספרם עמד על כמ

הגידול באוניברסיטאות והקיטון במכללות בהנדסת מערכות מידע.  41-בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ו

-במקצועות ההיי תואר ראשוןמספר מקבלי  בתשע"ו נובע בין השאר ממעבר אריאל לאוניברסיטאות.

מספר  ירדבשנת תשס"ג. מאז  2,937בתש"ן בהדרגה לשיא של  576-ניברסיטאות עלה מטק באו

 . זבתשע" 2,533ועמד על בהדרגה באוניברסיטאות מקבלי התארים 

 

 

 

 

 
 טק מוצגים בהגדרה הרחבה, כולל מ"מ וסטטיסטיקה אלא אם נאמר אחרת-בסקירה זו מקצועות ההיי 29
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 זתשע"-, תשנ"הובמכללות טק באוניברסיטאות -ההיי במקצועות מקבלי תואר ראשון          

 

 

 

 הערות: 

 כולל את האו"פ. .1

 "ו נתוני אריאל נמנים עם נתוני האוניברסיטאות.משנת תשע .2

 מקור הנתונים: למ"ס .3

 

 

 2,399לשיא של  עדק עלה בהדרגה ט-מספר מקבלי תואר ראשון במכללות האקדמיות במקצועות ההיי

בלי תואר ראשון החלה מגמת במספר מק 900-בתשס"ד. לאחר כשלוש שנים של ירידה מצטברת של כ

מראים כי מספר מקבלי תואר  הנתונים .)ללא אריאל( 2,217-מספרם לעליה מתונה ובתשע"ו הגיע 

עדיין נמוך בהשוואה לשיא שהיינו עדים לו בשנים ראשון באוניברסיטאות בשנים האחרונות 

  תשס"ד.-תשס"ג

 

לשיא גדל עד טק -ללמוד לתואר ראשון במקצועות ההיי המתחילים הסטודנטיםניתן לראות כי מס' 

למשבר  כתגובהסטודנטים בשנה א', וירד  7,720-אז עמד על כ( "א)תשס 2000-תחילת שנות הב

תקופה זו. גם בהמשך התנודתיות במס' הסטודנטים מושפעת מהתנודתיות בענף, כאשר מתחילת בענף ב

העשור )תשע"א( מס' הסטודנטים גדל בהתמדה, בין השאר כתוצאה ממדיניות ות"ת המעודדת את 

-סטודנטים, מהם כ 7,700-סך המתחילים בתשע"ו הגיע לכצועות אלה. הגידול במס' הסטודנטים במק
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יצוין כי  .2000-, מספר דומה למספרם בשיא, בתחילת שנות הבאוניברסיטאות )כולל אריאל( 3,700

טק באוניברסיטאות מכלל הסטודנטים -מקצועות ההייליבת הסטודנטים המתחילים ללמוד את  שיעור

)ללא מתמטיקה  23%-על כ חר השנים האחרונות ועומד בתשע"בעש הכפיל את עצמובשנה א' 

 וסטטיסטיקה(.

 

 

 "חתשע-, תשנ"הסטודנטים שנה א' בתחומי ההייטק באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות

 

 

 

 הערות:

 משנת תשע"ו נתוני אריאל נמנים עם נתוני האוניברסיטאות. .1

 מקור הנתונים: למ"ס .2

 

נמצא במגמת עליה הן באוניברסיטאות והן  מדעי המחשבב לתואר ראשון מספר הסטודנטים

העלייה בקרב אך ניתן לראות כי  ,במכללות האקדמיות בעשור האחרון, זאת לאחר ירידה רציפה

 3 כמעט פיומביאה להגדלת מס' הסטודנטים במוסדות אלה  המכללות האקדמיות חדה משמעותית

. 50%-היה נמוך יותר ועמד על כ ות בתקופה זובמס' הסטודנטים במכלל גידולסך ה כאשרבתקופה זו, 

. בשנת תשע"ו נתוני אריאל 6,297לעומת  6,228אוניברסיטאות בתשע"ה: ב למס' דומההגידול הוביל 

ומספר  7,183-ל 6,297-את מספר הסטודנטים בהן מ יםנמנים לראשונה עם האוניברסיטאות ומגדיל

מאז, מס' הסטודנטים באוניברסיטאות . 6,250על הסטודנטים במכללות האקדמיות נשאר יציב יחסית 

אם נסתכל על הגידול במס' הסטודנטים . בהתאמה 7,691 -ו 8,468 -ובמכללות גדל ובתשע"ח הגיע ל
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נראה שמספרם גדל במכללות עד תשע"ה( )תש"ע  העשורהמתחילים ללמוד מדעי המחשב מתחילת 

 . בתשע"ו בלבד 7%-גדל בכבאוניברסיטאות מספרם  בעוד 80%-בכ

מס' הסטודנטים  תשע"ח ממשיך -עם מעבר אריאל לאוניברסיטאות מספרם משתווה. בשנים תשע"ז ו

טאות, גידול של באוניברסי 2,493 -סטודנטים במכללות ו 2,518לשנה א' לגדול ומגיע לשיא של 

  באוניברסיטאות יחסית לתשע"ו. 21% -במכללות, ו 22.6%

 

 חתשע"-המחשב לפי סוג מוסד, תש"ס סטודנטים לתואר ראשון במדעי

 

 
 

 
 הערות:

 רות.הנתונים בשנה א' אינם כוללים את הלומדים באו"פ מכיוון שמתכונת הלימודים באו"פ אינה מאופיינת בשנות לימוד מוגד .1

 משנת תשע"ו נתונים אריאל נמנים עם נתוני האוניברסיטאות. .2

 מקור הנתונים: למ"ס .3

 

חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, תקשורת הנדסת  -טק"-נדסות ההיילעומת זאת מספר הסטודנטים ב"ה

 מתונהנמצא במגמת עליה באוניברסיטאות ובמכללות אך במכללות עליה זו  אופטיקה-ואלקטרו תכנה

מאשר מקצועות אלו גדול במכללות האקדמיות מהגידול במדעי המחשב. מס' הלומדים 

 5,391ם במכללות האקדמיות לעומת סטודנטי 7,643באוניברסיטאות: בשנת תשע"ה למדו 

 6,265-לבשנת תשע"ו עם מעבר אריאל לאוניברסיטאות עלה מספרם , ובאוניברסיטאות

מספר הסטודנטים שלמדו בשנה א' במקצועות גם במכללות האקדמיות.  7,237באוניברסיטאות לעומת 
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8468
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 ניברסיטאות בתשע"ו.באו 1,532לעומת  1,914 אלו גדול יותר בקרב המכללות האקדמיות ועומד על

)תש"ע( גדל מס' הסטודנטים שמתחילים ללמוד תחומים אלה במכללות  העשורעם זאת מתחילת 

 באוניברסיטאות.   18%-בלבד לעומת גידול של כ 3%-בשיעור מתון של כ

תשע"ח ניכר גידול קל במס' הסטודנטים המתחילים ללמוד מקצועות אלה הן  –בשנים תשע"ו 

 התאמה.ב 6% -ו 9%שיעור של  –ן במכללות באוניברסיטאות וה

 

 

 סטודנטים לתואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, תקשורת ותוכנה

 חתשע"-לפי סוג מוסד, תש"ס
 

 

 
 

 
 הערות:

 הנתונים אינם כוללים את הלומדים באו"פ.  .1

 משנת תשע"ו נתונים אריאל נמנים עם נתוני האוניברסיטאות. .2

 מ"סמקור הנתונים: ל .3

 

 

במגמת ירידה הן באוניברסיטאות והן במכלות האקדמיות.  מספר הסטודנטים בהנדסת מערכות מידע

סטודנטים לתואר ראשון בתשס"ט  640באוניברסיטאות מספר הסטודנטים עלה בהדרגה לשיא של 
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טודנטים במכללות האקדמיות מספר הס בתשע"ח. 624ה לעבר עלו בתשע"ו 478-ומאז ירד בהדרגה ל

בשנת תשע"ב. מאז  965בתשס"ט, והמשיך לעלות עד לשיא של  889-לתואר ראשון עלה בהדרגה ל

סטודנטים לתואר ראשון.  150החלה מגמת ירידה במספר הסטודנטים ובשנת תשע"ו למדו סה"כ 

 .142 -מגמה זו נמשכת גם בשנים האחרונות כך שבשנת תשע"ח הגיע מספרם ל

במיתון  היה באוניברסיטאותכי מספר הלומדים לתואר ראשון במדעי המחשב , ניתן לראות לסיכום

זאת בשנים עם  בתקופה זו. חד במכללותגידול לעומת לאורך שנים עד לשינוי המגמה בתשע"ה, 

בשנה  מדעי המחשבהמתחילים ללמוד במספר הסטודנטים גידול  חל חהאחרונות, בין תשע"ו לתשע"

בהנדסת  טק.-להיי תכנית ות"תתגובה לתמריצים שניתנו במסגרת כככל הנראה , באוניברסיטאות א'

 ומתון בשיעורים דומיםהיה  עד תשע"ה במכללותבאוניברסיטאות ו מספר הלומדיםהגידול בחשמל 

מס' הסטודנטים בתחומי ההנדסה גבוה לאורך כל . במדעי המחשבשל המכללות בהרבה מהגידול 

, בניגוד למצב במדעי המחשב שם מס' הסטודנטים מספרם באוניברסיטאותביחס להתקופה במכללות 

 . גבוה יותר באוניברסיטאות

 

גדל מתחילת )בהגדרה הצרה(  באוניברסיטאות טק-היימס' הסטודנטים לשנה א' בכל מקצועות ה

 )בניכוי השפעת מעבר אריאל(. 45% -בטק( -)ערב תכנית ות"ת להיי בהחומש הקודם ובפרט מתשע"

 –)תחילת תכנית החומש הנוכחית( שיעור הגידול המשמעותי ביותר הינו במעבר מתשע"ו לתשע"ז 

היות ותכנית ות"ת  7% -שיעור הגידול במעבר מתשע"ז לתשע"ח עומד על כ. 12%שיעור של 

חודשה מדי שנה לאוניברסיטאות היה חוסר ודאות בתכנון קדימה ולפיכך לקח זמן להטמיע ולהגיב 

נמצא טק באוניברסיטאות -את מקצועות ההיי ללמוד מס' הסטודנטים המתחילים .צים במסגרתהלתמרי

מחצית מהיעד  ,20%-ו לתשע"ח עומד על כ"שהגידול בין השנים תשע ך, כבשנים האחרונות בשיאו

 . שהוגדר עד לסוף החומש
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 חתשע"-תש"עאוניברסיטאות ומכללות, טק, -סטודנטים שנה א' במקצועות ההיי

 

 

 

 

 
 

 

 הערות:

 .ומערכות מידע ניהוליות במכללות נתונים אלו לא כוללים את הלומדים מתמטיקה וסטטיסטיקה .1

 ללא האו"פ .2

 הנתונים: למ"ס מקור .3

 

מתלמידי התואר  8%אם נסתכל על התפלגות סך הסטודנטים לפי תחומי לימוד נראה כי בשנת תשנ"ז 

הראשון למדו בתחום מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, בדומה לחלקם בתשע"ו. בתחום הנדסה 

שיעור  להוכפ, בתוכו 19%-ל 12%-אחוז התלמידים לתואר ראשון מ גדלואדריכלות לעומת זאת 

. בסה"כ גדל שיעור הסטודנטים הלומדים את מקצועות 8%-ל 4%-מ טק-הייהלומדים את מקצועות ה

, כאשר מס' הסטודנטים כמעט הכפיל את 15%-ל 12%-טק במהלך עשרים השנים האחרונות מ-ההיי

 6%-לכ 18%-מכ -בתקופה זו עצמו. מנגד בולטת הירידה המשמעותית במס' הסטודנטים במדעי הרוח

 . בלבד בתשע"ו
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1996/97 

 2015/16  

 לה גבוהה, לפי תחום לימודיםסטודנטים לתואר ראשון במוסדות להשכ

  

  

 

                                                                                          

               

 
 הערות:

  הנתונים אינם כוללים את הלומדים באו"פ. .1

 מקור: למ"ס .2

 סטודנטים 230,011
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 טודנטיםס 193,616
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 30צד ההיצע– טק-הייפוטנציאל הגדלת מס' הסטודנטים במקצועות ה. 2.ה                

 

, כאשר ת נמצא בגידול בשנים האחרונותבאוניברסיטאוטק -במקצועות ההייראינו שמס' הסטודנטים 

 השנתי המשמעותי ביותר )ערב התכנית הר"ש הנוכחית( גדל באופן משמעותי בשיעור והחל מתשע"

 יימשיך לגדול אם כ, כאשר הצפי לפי דווחי האוניברסיטאות לאגף תקצוב הוא כי 12%-של כ

י אולם לאור נתונ .יושגעד סוף החומש  40%של  הגידול כי יעדההערכה היא , ויםחתופ יםבשיעור

המחסור יש לשאוף לגידול משמעותי יותר, והשאלה אם קיים פוטנציאל לגידול כזה. האפשרות 

התייחסות לחסמים הן בצד ההיצע )סגל, ת טק מחייב-דנטים במקצועות ההיילהגדלת מספר הסטו

 מתרגלים, תשתיות וכד'( והן בצד הביקוש )סטודנטים(.

 

 סגל אקדמי 2.1ה.

, בפרט סגל אקדמי בכירחסם העיקרי בהרחבת החוגים הרלבנטיים עליו מדווחים המוסדות הינו ה

בין חריפה מועמד לקליטה במוסדות ועל תחרות במדעי המחשב. מדובר על מחסור בסגל איכותי ה

קי כאשר העדיפות הינה לזמן, תשתיות ומענ ,תוהמוסדות השונים על המשאבים לקליטתו ותנאי העסק

בנוסף דווח על מחסור  .יותר באוניברסיטאות משמעותי, אשר ניתן להציע באופן לסגל מחקר

, ובכלל על קושי בהצמחת סגל וקטורטבעלי דהנובע בעיקר מהתחרות עם התעשייה על  במתרגלים

ות פיזיות של כיתות, מעבד תשתיותהרחבת מס' הסטודנטים בתחומים אלה דורשת  כמו כןמסיבה זו. 

   וציוד. 

 

 בשנים האחרונותביצעו  , אשרת להערכת איכות של מל"גהועדוהמחסור בסגל עולה גם מדוחות 

נדסת תוכנה ואלקטרוניקה, הנדסת חשמל מדעי המחשב, הבדיקות להערכת איכות של המחלקות ל

מהדוחות עולה כי  על כל מוסד ודוח רוחבי עקרוני בכל תחום. יםפרטני םהדוחות הינ ומערכות מידע.

וההישענות היא בעיקר על מרצים מהחוץ.  קיים מחסור סגל קבועבתחומים הנ"ל רוב התוכניות ב

והוועדות  ,ריבוי תכניות לימודיםקיים , שם בהנושא של מחסור בסגל עלה באופן מובהק במדעי המחש

 . הצורך בריכוז משאבים ועצירת פתיחת ת"ל חדשות במדעי המחשבעל לפיכך הצביעו 

 

. מהנתונים 31מאגר הסגל של ות"תם מנתוניעל מנת לעמוד על המחסור בסגל באוניברסיטאות קיבלנו 

 32יר באוניברסיטאות המחקרחברי הסגל האקדמי הבכ משרות סך בשנה"ל תשע"ה עמדעולה כי 

 
 . ון בות"ת על ריכוז וניתוח הנתונים בסעיף זהתודה למר ארי סטון מאגף תכנ 30

 מתבסס על דווחי המוסדות 31
כולל אוניברסיטת אריאל שבשומרון וללא האוניברסיטה הפתוחה. סגל בכיר פעיל בכלל התקציבים, כולל שבתונים וחופשות   32

 לידה. כולל בעלי תפקידים
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תשע"ו בכיר. בחברי סגל  730-כ עלוהנדסת חשמל ואלקטרוניקה מדעי המחשב  ,בתחום מתמטיקה

-כגדל על מנת לאפשר קליטת סטודנטים נוספים, זאת בשיעור כולל של  תשע"ז מספר חברי הסגלו

סיטת אריאל )ללא . הגידול המשמעותי במס' חברי הסגל היה באוניברבתשע"ז 760-ועמד על כ 4%

מספר הסטודנטים לתואר ראשון ושני באוניברסיטאות  בלבד(. 3%-אריאל הגידול היה בשיעור של כ

 .%10-כבתשע"ז, גידול של  ,08916-וגדל ל 15,31433 עמד על "ל תשע"הבשנהבתחומים אלה 

אלה  מספרים מהגידול בסגל. יותר מאשר כפולמכאן שהגידול במס' הסטודנטים בשנים האמורות 

, גבוה מהיס"ס הנורמטיבי בשנים אלה 22-ו 21 משקפים יחס סטודנטים לסגל בכיר )יס"ס( ממוצע של

יחס זה גבוה מהיחס  .בממוצע 18של  שות"ת קבעה לצרכי תקצוב תחומים אלה בחומש הקודם

 לתואר ראשון למשל היחס של כל תחומי ההנדסה) באוניברסיטאות מובילות בעולם בתחומים אלה

 (.!סטודנטים לחבר סגל בלבד 3-עומד על כ MITב

במס' ניתן לראות כי היחס לא רק גבוה במרבית האוניברסיטאות אלא גם עולה כך שהגידול 

ישנם הבדלים גדולים בין המוסדות כמו כן . גדול מהגידול בחברי הסגל בשנים אלו הסטודנטים

 תרשים שלהלן:בהשונים, כפי שניתן לראות 

 

 זתשע"-תשע"ה טק באוניברסיטאות-בתחומי ההייבכיר סגל יחס סטודנטים ל

 

 מאגר הסגל ולמ"סעיבוד נתוני מקור:              

 
 גוריון-ם הלומדים במסלולים שבחסות אקדמית באוני' בןנתוני הסטודנטים במדעי המחשב אינם כוללים את הסטודנטי  33
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בטכניון )וגדל( בעברית ובבר אילן, גבוה עפ"י התרשים דלעיל ניתן לראות כי היס"ס נמוך יחסית 

ת היס"ס בתחומים אלה במרבית האוניברסיטאולפי הנתונים לעיל ניתן לומר כי וגבוה במיוחד בחיפה. 

בהנתן מס' הנורמטיבי שלקחה ות"ת בחשבון לצורך תקצוב. בהשוואה ליחס סטודנטים:סגל גדול 

הסטודנטים בתשע"ז, כדי להגיע ליס"ס הנורמטיבי על האוניברסיטאות להגדיל את מצבת הסגל הבכיר 

ליטה מאסיבית עוד משרות! כדי לקלוט סטודנטים נוספים ולא לפגוע באיכות יש צורך בק 200-בכ

 יותר.

, חיפה אם נסתכל על מדעי המחשב בנפרד נראה את היחס הגבוה יחסית של האוניברסיטה העברית

של במהלך השנים הגידול  כןואשר קרובות ליחס הנורמטיבי,  לעומת הטכניון, ת"א, ב"א וב"גואריאל 

 מס' הסטודנטים לעומת מס' חברי הסגל בתחום.

   

 תשע"ח-באוניברסיטאות תשע"ה סטודנטים לסגל בכיר מדעי המחשב יחס            

 

 מקור: עיבוד נתוני מאגר הסגל ולמ"ס                  

בשנה האחרונה בוצע חידוד קיימת שונות במס' שעות ההוראה המדווח של חברי הסגל, כאשר יצויין כי 

מדוייקת יותר על ההיקף הממוצע של  . הדבר יאפשר לקבל תמונהלמאגר הסגל של ות"תשל נהלי הדיווח 

 שעות ההוראה בפועל שהסטודנטים מקבלים במהלך התואר.
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, ע"י בתחומים אלה בהצמחת סגל לטווח הארוך גם לאור המחסור בסגל בכיר וזוטר כאמור יש להשקיע

 לתואראשר גם יתמכו בגידול במס' הסטודנטים  לתארים מתקדמיםהגדלת מס' הסטודנטים המצטיינים 

   טק השונים:-להלן תיאור המצב הקיים במס' הסטודנטים לתואר שני ושלישי בתחומי ההיי .ראשון

 

בשנת תשע"ו עמד על באוניברסיטאות מספר הסטודנטים לתואר שני במדעי המחשב  - מדעי המחשב

והגיע בשיא סטודנטים. משנת תש"ס עד תשס"ד מספר הסטודנטים לתואר שני היה במגמת עליה  1,045

בשנת תשס"ט ומאז מספרי  828-. משנת תשס"ה ירד מספר הסטודנטים לתואר שני עד ל1,248-ל

מספר הסטודנטים שלמדו מדעי המחשב באוניברסיטאות לתואר שלישי הכפיל הסטודנטים במגמת עליה. 

בתשס"ו. מאז החלה ירידה מתונה והתייצבות במספר הסטודנטים לתואר  422-בתש"ס ל 204-מ -את עצמו

 .402ישי ובתשע"ו מספרם עמד על של

מכלל המסיימים במדעי המחשב, מתמטיקה  עם תזהיש להדגיש כי שיעור המסיימים תואר שני 

 לשיעור של' 90-בסוף שנות ה 90%של מעל  במשך השנים, משיעור בירידה עקביתוסטטיסטיקה נמצא 

שיעור זה  .סיטאות בנושא זה, כאשר ישנה שונות במדיניות האוניברבלבד בשנים האחרונות 65%-55%

 נמוך בהרבה משיעור הפונים לתזה במדעים הפיזיקליים והביולוגיים.

 

 

 זתשע"-שיעור מסיימי תואר שני עם תזה במדעי המחשב, מתמטיקה סטטיסטיקה, תשנ"ז

 

 

 

 מקור: למ"ס  
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טאות מספר הסטודנטים לתואר שני בהנדסת חשמל באוניברסי -הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

סטודנטים ולאחר  1,050מאופיינת בתנודתיות. בתחילה החלה מגמת עליה עד שנת תשס"ג שבו היו 

בעקבות  1,012-סטודנטים. בתשע"ו מספרם עלה שוב ל 930בתשע"ה היו כאשר  תנודתיות מכן 

מספר הסטודנטים לתואר שלישי בהנדסת  .ובמעבר לתשע"ז ירד מעבר נתוני אריאל לאוניברסיטאות

 375-ומספרם גדל בקצב אחיד עד שהגיע לבתש"ס,  136ל ואלקטרוניקה באוניברסיטאות היה חשמ

 סטודנטים בתשע"ו.

בהנדסת מערכות מידע מספר הסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים  -הנדסת מערכות מידע

 50-סטודנטים לתואר שני ו 102 סה"כ בשנת תשע"ו למדוהינו מצומצם יחסית, באוניברסיטאות 

 טודנטים לתואר שלישי. ס

 

 במשך השנים. 60%שיעור המסיימים עם תזה את כלל תחומי ההנדסה נע סביב 

לתארים מתקדמים במשך  שיעור הממשיכיםעל מנת לבחון את פוטנציאל הצמחת הסגל נסתכל על 

) חישוב היחס נעשה בין התארים באותה שנה אולם ברור שהמעבר בין התארים לוקח זמן,  השנים

 ך המטרה לראות מגמה ואין להסיק מכך לגבי הפוטנציאל הספציפי בכל שנה(:לפיכ

 

 ק ותחומים נוספים, ט-בתחומי ההיישיעור הסטודנטים הממשיכים לתארים מתקדמים 

 שנים נבחרות

 

 הערות:

 הנתונים אינם כוללים את הלומדים באריאל למרות שמתשע"ו נתוני אריאל נמנים עם האוניברסיטאות. .1

 הנתונים הלמ"ס מקור .2
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תואר ראשון בתשע"ו עמד למתוך הלומדים  תואר שני הלומדיםשיעור הסטודנטים שניתן לראות 

זה משיעור , והוא נמוך בהרבה במדעי המחשב והנדסת חשמל ומערכות מידע בהתאם 10%-כעל 

ר ראשון מס' הסטודנטים לתואב לודיהגהיות והשיעור יורד בשנים האחרונות . בתחומי לימוד אחרים

, כלומר תוספת הסטודנטים לתואר ראשון עדיין לא מוריד את היחסגדול יותר מהגידול לתואר שני ו

  היחס יורד עוד יותר.תואר השני עם תזה ברור כי אומדן אם נתייחס ל .באה לידי ביטוי בתואר השני

וא גבוה המתוך סך הלומדים לתואר שני  שיעור הממשיכים ללמודי תואר שלישילעומת זאת 

במדעי המחשב והנדסת חשמל ומערכות מידע בהתאם.  65%-ו 69%בתשע"ו עמד על ו משמעותית

לסטודנטים תואר שני הממשיכים ללימודי תואר שלישי  ביחסמשנת תש"ס חלה עליה משמעותית 

. העליה נובעת מירידה במס' האחרים תחומיםבזה גבוה מהשיעור שיעור במקצועות ההיי טק ובתשע"ו 

מס' מסיימי הד"ר בתשע"ו במדעי  .הסטודנטים לתואר שלישילעומת גידול במס' דנטים לתואר שני סטו

 .58ובהנדסת חשמל ומע' מידע  100המחשב היו 

להלן תאור גרפי של מס' הסטודנטים לתואר שני במדעי המחשב ובהנדסת חשמל והנדסת מערכות 

לתזה בתחומים אלה. ניתן לראות שמס' מידע בשנים נבחרות, ואומדן מס' הסטודנטים הלומדים 

לעומת  בירידההסטודנטים לתואר שני ואומדן מס' הסטודנטים לתואר שני עם תזה בתחומים אלה 

יקף הסטודנטים לתואר שני במדעי המחשב עם תזה הכאשר אומדן  )תש"ס(, 2000-תחילת שנות ה

 . 2000-ת שנות המעט נמוך מהנדסת חשמל, הפוך מהיחס בתחיל
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 סטודנטים לתואר שני באוניברסיטאות במדעי המחשב והנדסת חשמל ומע' מידע

 ואומדן תואר שני עם תזה בתחומים אלה, שנים נבחרות

 

 

 

 הערות:

 אומדן תואר שני עם תזה נעשה בהתאם להכפלת שיעור המסיימים באותה שנה במס' הסטודנטים לתואר שני באותה שנה. .1

 ם תזה בהנדסת חשמל ומערכות מידע חושב במכפלת המסיימים עם תזה בכל מקצועות ההנדסה.אומדן סטודנטים ע .2

 ללא אריאל .3

 עיבוד נתוני למ"ס .4

 

מחקרי שיעור הממשיכים ללימודי תואר שני  יש לעודד בעיקר אתמנתונים אלה עולה כי 

יצירת  זאת לטובתבפרט במדעי המחשב, , באוניברסיטאות במקצועות ההיי טקודוקטורט ישיר 

  .עתודת סגל ותמיכה בלימודי התואר הראשון
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בתואר שני, שלישי,  לסטודנטים ערביםכיום מעניקה הות"ת מלגות הצטיינות  -לגבי החברה הערבית 

פוסט וסגל )מעו"ף(. המלגות לתואר שני ושלישי מנוצלות ללא קושי, בעוד שמלגות הפוסט והסגל 

עיה ספציפית הנוגעת לתחומים המדעיים, בהם מספר המועמדים אינן מחולקות במלואן, כאשר ישנה ב

בהקשר זה: האחד, הגדלת מספר מלגות הדוקטורט כלליים שני צרכים מרכזיים  תההיז הוועדהנמוך. 

לחברה הערבית והשני, הפעלת תכנית לליווי אקדמאים ערבים מצטיינים החל מסוף התואר הראשון 

למצטיינים אלו בהבנת "כללי המשחק" האקדמיים ובנוסף חיזוק על מנת לסייע  ועד להשתלבות בסגל,

  מיומנויות רכות.
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ועדה טק ממליצה הו-די הגידול במס' הסטודנטים במקצועות ההייעל מנת להשיג את יע

 לות"ת:

 להגדלת החוגים  בהרחבת התשתיתלהמשיך לתמוך ולסייע לאוניברסיטאות

טק בשנים -יוס אנשי סגל אקדמי בכיר בתחומי ההייגטק, זאת ע"י -בתחומי ההיי

בדות מחקר הקרובות והרחבת תשתיות פיזיות של מבנים וכיתות לימוד, כמו גם מע

 עם כל הציוד הדרוש וחידושו מדי תקופה בגין ההתפתחות המהירה בטכנולוגיות.

 

ור בסגל טק בדבר המחס-הערות ועדות הערכת איכות של מל"ג בתחומי ההיי לאור

אקדמי בכיר קבוע בתכניות וההישענות על מורים מן החוץ בכלל המערכת ובפרט 

יפת סטנדרטים אקדמיים, כמו גם בתחום תכנה, להמליץ למל"ג להקפיד על אכ

המצריכות השקעה  מניעת פתיחת תכניות לימודים חדשות בתחומים אלה

בתשתית שאינה קיימת במוסדות. בנוסף מוצע לשקול הרחבת סגל איכותי 

במסלולים אקדמיים מקבילים וגמישים. כמו כן נתונה למוסדות האפשרות להעסיק 

ח הארוך מוצע כי ות"ת תתמוך בתכניות סגל בהיקף מוגבל בחוזים אישיים. לטוו

 להגדלת הסטודנטים לתארים מתקדמים בתחומים אלה ופוסט דוקטורנטים בחו"ל. 

 

 טק ולתת מענה-בתחומי ההיי לעבות את המחקרהוועדה עודכנה כי על מנת 

על  25.5.2016תחומים אלה החליטה ות"ת ביום דוקטורנטים ב-לחוסר בבתר

דוקטורנטים המשתלמים –להגדלת מספר הבתר גיבוש תכנית למספר שנים 

בישראל בתחומים אלה, בדגש על בתר דוקטורנטים איכותיים מאוניברסיטאות 

מובילות בארה"ב ומערב אירופה. המקורות הכספיים לתכנית יגיעו מות"ת ומקרן 

צוקרמן והתכנית המשותפת תאפשר קליטת בתר דוקטורנטים בכל שבע 

 .לאוניברסיטאות המחקר בישרא
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טק, הנובע בין השאר בשל השכר -לאור הקושי בגיוס סגל זוטר למקצועות ההיי

ההתחלתי הגבוה בשוק )הבוגרים המצטיינים מקבלים הצעות עבודה בשכר 

והצורך  גבוה באופן ניכר מהמלגה מהאוניברסיטה בתוספת השכר בגין תרגול(

ת סגל בכיר בתחומים אלו, וכן הצורך של התעשייה בבעלי תואר שלישי בהצמח

טק, ולצד התמריץ שמעניקה ות"ת בתעריף ד"ר להנדסות -למו"פ בתחומי ההיי

לקדם תכנית מלגות לתואר שני עם תיזה, מסלול ישיר  -ומדעי המחשב 

טק -בתחומי ההיי לדוקטורט ומסלול לפוסט דוקטורנטים בחו"ל למצטיינים

 פר שנים על מנת להניע את התהליך. למס

 

 טק לתמוך -במקצועות ההיי חברות הסגל האקדמיעל מנת להגדיל את שיעור

-בתכניות להגדלת מס' הסטודנטיות לתואר שני מחקרי ודוקטורט בתחומי ההיי

-טק, וכן במסגרת תכנית לעידוד בתר דוקטורנטיות לתת דגש על תחומי ההיי

 יעודיות.טק, כל זאת ע"י מתן מלגות 

 

בתחומי  מלגות הדוקטורט לחברה הערביתמספר  להמליץ לות"ת להגדיל את

טיינים החל מסוף הראשון ל תכנית לליווי אקדמאים ערבים מציהפעטק, ול-ההיי

ועד להשתלבות בסגל, על מנת לסייע למצטיינים אלו בהבנת כללי המשחק 

הן  ניתן יהיהאלו  האקדמיים ובנוסף חיזוק במיומנויות רכות. בעזרת תמיכות

 להגדיל את מספרי המועמדים מהחברה הערבית להשתלבות בסגל האקדמי

  .יותר ה בעמדת התמודדות טובהזוהן לסייע להם להגיע לשלב  טק-בתחומי ההיי
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 דיגיטציה. 2.2ה.

במסגרת התכנית הר"ש הנוכחית ות"ת מקדמת את נושא הלמידה הדיגיטלית יחד עם "ישראל 

שיעלו לפלטפורמות שונות. המטרה של וערבית ברית ע, דיגיטלית". מדובר בקורסים באנגלית

ת הפרויקטים היא לתת לציבור הרחב טעימה מהאקדמיה ולאפשר לו להשכיל בדרך זו, אך גם לשפר א

 איכות ההוראה והלמידה על ידי שימוש בקורסים דיגיטליים. לדוגמה אפשר יהיה לתת לסטודנטים

ו ף, ניתן יהיה לבנות פרויקט על בסיס מה שלמדללמוד חומר בבית ובכיתה לדון בו לעומק. בנוס

טק השאיפה -מיות. בהקשר של ההיימגמה עולבקורס המקוון. קידום נושא הלמידה הדיגיטלית הוא 

למד היא ליצור גרסה דיגיטלית של קורסים שיהיו זמינות לסטודנטים ואף לציבור הרחב ושיוכלו לה

 ף.ע לסטודנטים נוספים ללא צורך בגיוס סגל נוס. היתרון הוא שבדרך זו ניתן להגישלמה כחטיבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפעילות המשמעותית של ות"ת/מל"ג בנושא למידה דיגיטלית בשיתוף עם "ישראל  בהמשך

-לקדם פיתוח קורסים דיגיטליים אקדמיים הנכללים במקצועות ההיית", מומלץ דיגיטלי

 , לרבות בתחום מדע הנתונים, בשאיפה ליצור גרסאות דיגיטליות של הקורסים, שיהיוטק

 זמינות לסטודנטים, למשרתים בשירות צבאי ולאומי, לתלמידי תיכון ואף לציבור הרחב.

ור מאגר קורסים דיגיטליים שיכלול את קורסי במסגרת זו ות"ת תבחן את האפשרות ליצ

מחשב חוגי במדעי ה-הבסיס במתמטיקה ובמדעי המחשב הניתנים כיום במסגרת תואר דו

ם במוסדות השונים, כמו גם קורסים במדע הנתונים וקורסי בחירה במדעי המחשב בשיתוף ע

דיגיטלית.  התעשייה, כך שתתאפשר למידה של "חוג לאחר תואר" במדעי המחשב במתכונת

יח"ל כדי לאפשר  5בנוסף מוצע לבחון את האפשרות לפתח קורס מתוקשב במתמטיקה 

להנגיש את הידע הבסיסי במתמטיקה למועמדים לאקדמיה ולאפשר לגשר על פערי הידע 

 ה.  טק באקדמי-בכניסה למקצועות ההיי

ויתורגמו  ממולץ כי חומרי הקורסים יהיו פתוחים למשתמשים ולכלל המוסדות האקדמיים

 לערבית ואנגלית.
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 צד הביקוש – טק-הייהגדלת מספר הסטודנטים במקצועות הפוטנציאל  3ה.

ברקע הלימודים  האקדמיים גדל משמעותית כאשר טק-הייהסיכוי לבחור ללמוד את מקצועות הכאמור, 

מקצועות הנדסים וטכנולוגיים. ראינו כי התיכוני קיימים מקצועות מוגברים של מדעי המחשב ו

ק ט-אוכלוסיות המיוצגות בחסר במקצועות ההיילמערכת החינוך תפקיד חשוב בהקשר זה, ובפרט לגבי 

 כמו נשים, ערבים וחרדים. 

)בהנתן הקצאת משאבים ויכולת גידול  בצד הביקושבהמשך לכך נבחן בחלק זה את פוטנציאל הגידול 

ר השאלה היא האם האוניברסיטאות יוכלו, בהנתן הקצאת משאבים במס' חברי הסגל(. כלומ

נסתכל  .טק-משמעותית לעיבוי סגל ותשתיות, להמשיך להגדיל את מס' הסטודנטים במקצועות ההיי

יח"ל מתמטיקה הנכנסים להשכלה גבוהה ונבדוק את שיעור המשתלבים בהשכלה  5לפיכך על בוגרי 

ים אחרים. נבדוק את הביקוש להתקבל לתחומים אלה ע"י טק לעומת תחומ-גבוהה במקצועות ההיי

נתוני המועמדים. כמו כן נסתכל על שיעור ההשתלבות של נשים, ערבים, חרדים במקצועות אלה 

בנוסף . , ונתייחס בהקשר זה גם לצעירי הפריפריהבטווח הקצר ת ייצוגםונבדוק מה הפוטנציאל להגדל

 תפוקות המערכת. הגדלתאשר צמצומם יביא ל טק-נתוני נשירה במקצועות ההיי נציג

 

 יח"ל מתמטיקה 5בעלי  3.1ה.
 

טק -במקצועות ההייבאקדמיה בכלל ויחידות מ"מ להשתלבות  5לאור הקשר הברור בין בעלי בגרות 

 ביקשנו לדעת מה היקף המשתלבים בלימודים אקדמיים בתחומים אלה מתוך מחזור ,בפרט האקדמיים

ל ביצעה עבורנו עיבוד מיוחד שבו נבדק הקשר הנ" הלמ"ס .לאורך זמן קהיח"ל מתמטי 5של בוגרי 

ת . בתרשים להלן מוצג1991-2009בטווח זמן אחיד של שמונה שנים מסיום התיכון, בתקופה של 

לעומת  1991-יח"ל אשר סיימו לימודיהם בתיכון ב 5התפלגות תחומי הלימוד בקרב בוגרי מתמטיקה 

2009 .  
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 1991-2009-יח"ל מתמטיקה 5ת תחומי לימוד בקרב נכנסים לה"ג בוגרי התפלגו

 

 מקור הנתונים: למ"ס                        

, קט-היימשתלבים במדעי הטבע, ההנדסה וה 2009מבוגרי ובוגרות  כמחציתמהממצאים עולה כי 

י ים אלה. ללא מדעהפונים לתחומ 1991. שיעור דומה לשיעור בוגרי הלימוד וכמחצית ביתר תחומי

, כאשר בולטת 39%-הטבע שיעור הפונים למקצועות המתמטיקה, מדעי המחשב וההנדסות הינו כ

והירידה במ"מ ומדעי המחשב לעומת תחילת  ללימודי הנדסההגוברת הפניה  2009בקרב בוגרי 

ברים ממלכתי דתי )גחינוך ה, כאשר לפי נתוני הלמ"ס ירידה ניכרת במיוחד בקרב בוגרי ההעשור

 ונשים( ונשים ערביות.

טק הרלבנטיים לעניננו נמצא כי מדובר בשיעורים -אם נבדוק את שיעור הכניסה למקצועות ההיי

כצפוי , כאשר 1991-2009בקרב בוגרי  20%-15%שנעים בממוצע בין  -נמוכים בהרבה

בקרב בוגרי בפילוח לפי מגזרים שיעור הכניסה נמוך יותר השיעורים נמוכים בהרבה בקרב נשים. 

בממוצע. שיעורי כניסה הנמוכים  10%-5%שיעור של  -הממ"ד ועוד יותר נמוך בקרב המגזר הערבי

 יח"ל מתמטיקה. 5( נרשמו בקרב נשים ערביות בוגרות 5%-ביותר )אחוזים בודדים, פחות מ
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 שיעורי כניסה להשכלה גבוהה בתחומי ההייטק של נבחני חמש יח"ל במתמטיקה 

  שנים מסיום התיכון 8מן אחיד של טווח ז

 
 

 

 מקור: למ"ס         

 

יח"ל הפונים  5בוגרי מתמטיקה  בקרב בטווח המיידיפוטנציאל גידול  קייםשלומר יתן נ כלומר

עור בשיבטווח הארוך פוטנציאל הגידול מיצוי זאת לפני  ,לתחומי לימוד אחרים, בפרט נשים וערבים

 . כאמור גדל בעקבות הרפורמה של משרד החינוך אשר יח"ל 5המסיימים מתמטיקה 

 

 טק-מועמדים למקצועות ההיי .3.2ה.

על הפוטנציאל להגדלת המערכת  כול להעידיטק -להתקבל למקצועות ההיי המועמדיםניתוח נתוני 

במקצועות הרלוונטיים בטווח המיידי. ככל שיחס מועמד למתקבל גבוה יותר, כך גם הפוטנציאל 

אינם כוללים את להלן יש להבהיר כי נתונים המועמדים  סטודנטים גבוה יותר.לגידול במספרי 

 הסטודנטים אשר רשמו את מדעי המחשב או הנדסת חשמל ואלקטרוניקה כעדיפות שנייה או שלישית,

  .אלא אם צוין אחרת, כעדיפות ראשונהאלא רק 
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 34י המחשב באוניברסיטאותבמספר המועמדים לתואר ראשון במדע עליהחלה  המשנת תשע"א עד תשע"

היקף המועמדים בעדיפות ראשונה לתחום זה גדול בשנים האחרונות מהיקף . 1,821-ל 1,399-מ

. נתונים אלו מראים כי 1.7יחס מועמדים למתקבלים נותר סביב , כאשר במגמת גידולהמתקבלים ונמצא 

ר סטודנטים התקבלו ללימודים הגישו מועמדות יותשסטודנטים במקביל לגידול במספר הלאורך תקופה זו 

-עם זאת מספר המועמדים עדיין נמוך ממספרם בתחילת שנות הזהה. נותר יחס כך שהבמדעי המחשב 

במספר המועמדים לתואר ראשון במדעי המחשב  32%-בשנת תשע"ז אנו עדים לעלייה של כ. 2000

 .1.735בהשוואה לשנת תשע"ה כאשר יחס המועמדים למתקבלים נשאר זהה ועומד על 

 

 זתשע"-, תש"סבאוניברסיטאות מועמדים לתואר ראשון במדעי המחשב           

 

 
 מקור הנתונים: למ"ס                    

 

 

 3,130-בשנת תשס"ט ל 2,111-במכללות מספר המועמדים למדעי המחשב היה במגמת עליה רוב הזמן מ

 .1.3-ניברסיטאות ונשאר פחות או יותר יציב על כבתשע"ה. יחס מועמדים למתקבלים בתקופה זו נמוך מהאו

 
 ללא אריאל 34

כי המעבר של אריאל לאוניברסיטאות תרם ללמעלה ממחצית הגידול ל, יש לציין החל משנת תשע"ו הנתונים כוללים את אוניברסיטת אריא 35

 במספר המועמדים בשנת תשע"ז.
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וזאת למרות המעבר של אריאל  במספר המועמדים 10%כך שישנה עלייה של  מגמת העלייה בתשע"ז נמשכת

 .1.4סביב  ועומד , יחד עם זאת יחס המועמדים למתקבלים נותר ללא שינוי משמעותיאל האוניברסיטאות

 

 זתשע"-מדעי במחשב, תשס"ט –אקדמיות מועמדים לתואר ראשון במכללות ה

 

 מקור: למ"ס

 

בעדיפות  36טק באוניברסיטאות-מעיבוד מיוחד שביצע עבורנו הלמ"ס על מועמדים למקצועות ההיי

השונה לפי יח"ל בבגרות במתמטיקה ניתן ללמוד על הרכב המועמדים ראשונה, שניה ושלישית 

יותר "חזקים" במתמטיקה פונים  – למדעי המחשב באוניברסיטאות ובמכללות מבחינה זו

 . לאוניברסיטאות

 

 

 

 

 
 ללא אריאל 36
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 יח"ל 5-ו 4, 3מועמדים למ"מ ומדעי המחשב בעלי בגרות במתמטיקה שיעור

 לפי סוג מוסד, תשע"ז

  

 

 

 מקור: עיבוד מיוחד של למ"ס

 

מדי שנה בשנים האחרונות אוניברסיטאות ב במ"מ ומדעי המחשבמתעניינים בלימודים עוד עולה כי 

שקיים פוטנציאל להגדלת  כך שניתן לומר, יח"ל במתמטיקה 5 -ו 4 מועמדים בעלי 2,800-יותר מ

יח"ל  3המכללות שם הגדלת הקליטה כרוכה בקבלת יותר בוגרי  לעומת בתחום זה, זאת הקליטה

  .בגרות במתמטיקה

 תקשורת ותכנה(, מחשבים, חשמל ואלקטרוניקההנדסת ) "טק-ההיי תוהנדס"ם נסתכל על מועמדים לא

במספר המועמדים לתואר ראשון  עליהמשנת תשע"ג עד שנת תשע"ה חלה  בעדיפות ראשונה

ויחס מועמדים למתקבלים כאשר במקביל מס' המתקבלים גדל  1,825-ל 1,658-באוניברסיטאות מ

-בתשס"ט ובתחילת שנות ההיקף המועמדים נמוך מהשיא . בתשע"ד ותשע"ה 1.7-ל 1.8-ירד במעט מ

מועמדים, עם זאת יחס  2410בתשע"ז אנו עדים לעלייה במספר המועמדים עד לשיא של  .2000

 1.7.37המועמדים למתקבלים נשאר זהה ועומד על 

  

 
ים עם נתוני האינברסיטאות, מכאן שאוניברסיטת אריאל תרמה לגידול במספר המועמדים בשנת החל משנת תשע"ו נתוני אריאיל נמנ 

  37.תשע"ח. 
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 מחשבים,  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה,במועמדים לתואר ראשון 

 זתשע"-תש"סבאוניברסיטאות, תקשורת ותוכנה 

 

 

 

 
 

 מקור הנתונים: למ"ס        

 

בתשע"ה. יחס מועמדים  2,931לעומת  3,031כללות האקדמיות בשנת תשס"ט מספר המועמדים היה במ

בשנת תשע"ז למרות תנודתיות קלה במספר המועמדים.  1.4למתקבלים משנת תשס"ט עד תשע"ו נותר סביב 

 שנת תשע"ו, יחס מומעדים למתקבלים נותר ללאל בהשוואהבמספר המועמדים  13.5%ישנה עלייה של כ

 בתשע"ז. 1.5שינוי משמעותי ועומד על 

 

 1.3לאוניברסיטאות ) נמוך יותר במכללות האקדמיות ביחסטק -ההיית ויחס המועמדים במדעי המחשב ובהנדס

ת(. נתון זה מעיד על ביקושים נמוכים יותר במכללות ובהנדס 1.7עומת ל 1.4-במדעי המחשב ו 1.7לעומת 

ת מספרי הסטודנטים במכללות האקדמיות ביחס לאוניברסיטאות האקדמיות ופוטנציאל נמוך יותר להגדל

מד ויחס מועמדים למתקבלים ע 3,132ת, מספר המועמדים היה ובתשע"ז יש עליה ביחס בהנדס בתחומים אלו.

ללא שינוי  1.4ויחס המועמדים למתקבלים עמד על  3,443במדעי המחשב מספר המועמדים היה  .1.5על 

 מתשע"ו.
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 הנדסת חשמל, מחשבים, תקשורת ותוכנה באר ראשון מועמדים לתו

 זתשע"-תשס"טבמכללות האקדמיות, 
 

                  

 
 

 מקור הנתונים: למ"ס

 

 

המועמדים בעדיפות ראשונה, שניה ושלישית  הרכבגם בהנדסות ההייטק  בדומה למדעי המחשב

" במתמטיקה פונים חזקים"שיעור גדול יותר של באוניברסיטאות שונה מהמכללות, כך ש

ת , ושם יש פוטנציאל הגדלה לעומת המכללות שהמשך הגדלה כרוך בקליטת אוכלוסיולאוניברסיטאות

 .בעלות רקע מתמטי נמוך יותר. הרפורמה של משרד החינוך יכולה לשפר זאת בשנים הבאות
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  להנדסת חשמל, מחשבים, מערכות תקשורת ותכנהשיעור  מועמדים 

 וסד, תשע"זלפי סוג מ יח"ל 5-ו 3,4במתמטיקה בעלי בגרות 

 

 

 

                  

 למ"סעיבוד מיוחד של מקור: 

 

 דול יותר באופן מוחלט ובאופן יחסי באוניברסיטאותגטק הוא -לסיכום, הביקוש למקצועות ההיי

 יח"ל. 5-ו 4לעומת המכללות האקדמיות, וכולל שיעור גדול בהרבה של בוגרי מתמטיקה 

ואה לתחומים אחרים באוניברסיטאות יחס מועמדים למתקבלים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בהשו

 הים כפי שניתן לראות בתרשים הבא.ומדעי המחשב הם בין הגבו
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 זמועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ויחס מועמדים למתקבל ולומד, תשע"
 לפי מקצועות לימוד נבחרים בעדיפות ראשונה

 

 

 מקור: למ"ס              

כאמור, מספר המועמדים ויחס מועמדים למתקבלים בקרב מקצועות מדעי המחשב והנדסת חשמל 

ים ואלקטרוניקה מעיד כי ישנו פוטנציאל להגדלת מספר הסטודנטים באוניברסיטאות. נתוני המועמד

אינה במספר  בטווח הקצרבאוניברסיטאות עומדים בקנה אחד עם טענת המוסדות כי הבעיה 

מקורה בעיקר בזמינות התשתיות והסגל המגבלים את יכולת המוסדות לקליטת המועמדים, אלא, 

 סטודנטים נוספים.

 

 טק-במקצועות ההיי שיםנ. 3.3ה.

ל מסה"כ הלומדים בכל 58%אחוז הנשים במערכת ההשכלה הגבוהה באופן כללי גדול מאחוז הגברים. 

בשנת תשע"ו היו נשים, בתואר ראשון חלקן של הנשים היה  המוסדות )למעט האו"פ( לכל התארים

 .62%ובתואר השני  58%

 

ת במבט על אחוז הנשים במערכת ההשכלה הגבוהה לפי סוג מוסד, תחום ותואר ניתן לראות שהתפלגו

הכשרה הנשים אינה אחידה. קיימים שיעורים גבוהים יותר של נשים במקצועות העזר רפואיים, חינוך ו

. המדעים הביולוגיים, מדעי החברה, מדעי הרוח, עסקים ומדעי הניהול, רפואה ומשפטיםלהוראה, 

 לעומת זאת בתחומי המדעים הפיזיקליים, מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב והנדסה ואדריכלות

 שיעור הנשים נמוך יחסית.
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 חוז הנשים לפי תחום, סוג מוסד ותואר בשנת תשע"וא

 

 

 
 הערות:

 ינם כוללים את הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.הנתונים א .1

 נתוני אריאל נמנים בנתוני האוניברסיטאות. .2

 ופטיקה והנדסת מערכות מידע.א-הנדסות היי טק כולל: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, תקשורת, תכנה ואלקטרו .3

 רחב.שיעור הנשים באוניברסיטאות במדעי המחשב ללא מתמטיקה וסטטיסטיקה דומה לתחום ה .4

 מקור הנתונים: למ"ס .5
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באחוז הנשים בין  השונותטק מעיד על -מעמיק יותר לתוך התפלגות הנשים במקצועות ההיי מבט

גבוה יותר במדעי המחשב לעומת הנדסת  היהטק עצמם. בשנת תשע"ו אחוז הנשים -מקצועות ההיי

  .אשון ובתואר השניחשמל ואלקטרוניקה הן באוניברסיטאות והן במכללות האקדמיות בתואר ר

 

-ו באוניברסיטאות 30% בתשע"ו היה אחוז הנשים מתוך כלל הלומדים לתואר ראשוןבמדעי המחשב 

במכללות האקדמיות. לעומת זאת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה אחוז הנשים נמוך יותר וחלקן  31%

  .במכללות אקדמיות 18%-באוניברסיטאות ו 16%עמד על 

 

 37%עמד על גבוה יותר ובתשע"ו סת מערכות מידע לתואר ראשון אחוז הנשים שלמדו הנד

אקדמיות. חשוב להדגיש שמספר המוחלט של הלומדים הנדסת הבמכללות  34%-באוניברסיטאות ו

וז הנשים רגיש יותר טק ועל כן אח-מערכות מידע הוא נמוך בהרבה יחסית ליתר מקצועות ההיי

 .לשינויים קטנים

 

ללא מתמטיקה בפרופיל הצר, ק בלבד )ט-יברסיטאות במקצועות ההייסה"כ שיעור הנשים באונ

בתשע"ז  .26%ובשנה א' שיעור זה עמד על  23% -וסטטיסיקה( בתואר ראשון בתשע"ו עמד על כ

 . 24%-שיעור הנשים הכולל גדל לכ

 

למרות שבאופן כללי יותר נשים לומדות נמוך  טק-בתואר שני חלקן של הנשים במקצועות ההיי

הן נשים  מהלומדים 14%-ו 22%תואר שני במדעי המחשב בים מתקדמים לעומת גברים. לתאר

באוניברסיטאות ובמכללות בהתאם. בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה אחוז הנשים נמוך יותר ועמד על 

 .באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בלבד 13%
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 ומוסד, תשע"וטק לפי תואר -אחוז הנשים מכלל הלומדים מקצועות היי

 

 :הערות

 ק בהגדרה הרחבה )כולל מתמטיקה וסטטיסטיקה(.ט-מקצועות ההיי .1

 .הנתונים אינם כוללים את הלומדים באוניברסיטה הפתוחה .2

 .נתוני אריאל נמנים בנתוני האוניברסיטאות מתשע"ו .3

 .םבהנדסת מערכות מידע המספרים המוחלטים נמוכים יותר ולכן האחוזים רגישים לשינויים קטני .4

 מקור הנתונים: למ"ס .5

 

 

ינוי שטק נותר ללא -שיעורן של הנשים מכלל הלומדים לתואר ראשון במקצועות ההייכי  עוד עולה

ניכר משנת תש"ס, אך בשנים האחרונות חלה עליה קלה בשיעורן בהנדסת חשמל באוניברסיטאות 

  ובמכללות האקדמיות ובמדעי המחשב במכללות האקדמיות בלבד.

 

תכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה הציבה את קידום הנשים באקדמיה כיעד מרכזי היצוין כי 

לפי  ., שם שיעור הנשים נמוך במיוחדבתכנית העבודה, אולם זאת בדגש על סגל בכיר בכלל התחומים

בנציבות האירופאית, הכלי  standing working group on gender and innovation-המלצת ה

דום נשים הוא הצבת יעד של מכסות נשים בוועדות. מדובר על מכסות נשים בוועדות מינויים, המומלץ לקי

בקרב מקבלי ההחלטות ובוועדות המקבלות החלטות לגבי מענקי מחקר. בנוסף, הנציבות ממליצה על ניטור 

 ת.והערכה קבועים, פיתוח תכניות מנטורינג והכשרות לשחקני מפתח באקדמיה על מנת לתמוך במכסו

גורם מרכזי להנעת תהליך השינוי וקידום  להוגנות מגדרית ת רואים ביועצות לנשיא”בהמשך לכך בות

נשים באקדמיה, ועל פי התכנית היועצות תפעלנה בין היתר, להעלאת המודעות לנושא, ארגון ימי עיון 

 ידום תכניות ליוויוקידום הסגל במוסד, וכן בקגיוס ומידע, הכשרות מגדריות של הוועדות האמונות על 
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ניתן להסתייע בהן גם להובלת שינויים בהקשר של והעצמה לדוקטורנטיות, לסגל חדש ולסטודנטיות. 

  טק.-במקצועות ההייסטודנטיות השתלבות 

  

הוועדה שמעה סקירה של נתונים ומידע בנושא הנשים מנציגים מקצועיים של ות"ת/מל"ג ומשרדי 

במשרד  המועצה הלאומית לכלכלהקירת דוח שנכתב ע"י נציגות . כמו כן קיבלה סאוצרוה העבודה

טק, תוך פירוט -במסגרתו נבחנו הדרכים להגדיל את מספר הסטודנטיות למקצועות ההיי 38רוה"מ 

כמו כן הוצעו בדוח מס'  תרבותיים הגורמים לפערים המגדריים במקצועות אלה.-החסמים החברתיים

, זאת בהשראת מוסדות אקדמיים מובילים בארצות הברית, המלצות מדיניות להתגבר על חסמים אלה

טק באופן דרמטי. לפיכך -אשר הצליחו תוך זמן קצר להגדיל את שיעור הסטודנטיות למקצועות ההיי

 זה נשענות ברובן על דוח זה. בנושאהניתוח וההמלצות 

 

ף ודי לישראל ואמהדוח עולה כי בהשוואה בינלאומית הפער המגדרי בבחירת תואר ראשון אינו ייח

 גורמים מפורטיםגדול יותר ברוב מדינות העולם, אולם שיעורן בעשורים האחרונים הולך ופוחת. 

 :אפשריים המונעים מנשים לגשת למקצועות טכנולוגיים

 

ים למקצועות של טיפול, סטריאוטיפ שנשים פחות טובות הסללה של נש -סטריאוטיפים מגדריים

 -טק-הייסטריאוטיפים לגבי מקצועות ה; ת החינוך הרבה לפני התיכוןקורה במערכ-במקצועות טכניים

ה חוסר היציבות כגוף תעסוקתי לאורך זמן ושעות העבוד ,תעשייה לא חברותית, תחרותית ומנוכרת

 קושי בהתמודדות עם פידבקים; תכנות בשלבים מוקדמים בחייםוחשיפה לפחות רקע ; הלא שגרתיות

ים והם מלווים בציונים נמוכים ולכן משערים שנשים שיש להן ים לקשתחומי המדעים נחשב -שליליים

משקל גבוה  נשים נותנות -שינוי בהעדפות; קושי רב יותר עם ביקורת מגברים ידירו רגליהן משם

לא בנוסף התחום נתפס פעמים רבות כענף תובעני שדורש שעות רבות ו; לעניין  בתחום על פני שכר

 ו מהווה מכשול לגיוס נשים לתחום. זשפחה. תדמית מ-מאפשר שילוב עבודה וחיי

 

פתיחת תכניות מובנות לתואר  :הבאות אפשריותהפעולות ה על מנת להתגבר על החסמים הנ"ל הוצעו

טק לתחומי עניין נוספים )כגון ביולוגיה -ראשון, המאפשרות שילוב אינטרדיסציפלינרי בין תחומי ההיי

צירת אקלים תומך בקמפוסים ע"י תכניות לסטודנטיות לתחומי חישובית, ביואינפורמטיקה ועוד(; י

בניית כנסים ומפגשים עם נשים מהתחום ומהתעשייה לאורך  כולל מודלים לחיקוי והזדהות טק,-ההיי

;  Shecodes - Queen B -כל שנות הלימודים; יצירת קהילה נשית לומדת. עידוד התארגנויות כמו

, יוקרת המקצוע באוניברסיטה, סביבת הלמידה, ענייןליות כמו שווק והסברה לסטודנטיות פוטנציא

 
 .  2017טק יעד לאומי והמלצות מעשיות", מאי -סטודנטיות למקצועות ההיי טובים ונעם קוסט, "-נילי בן 38

 

השכלה גבוהה –רק ה' פ  
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. הצגה אחרת של תחומי הלימוד והנגשתם לנשים ישפיע על בחירה במקצועות הללו; וכדומה השפעה

עיצוב -כלי התערבותי חדש שתופס תאוצה במדעי החברה)תורת העידוד  -שימוש בכלים של נאדג' 

מקבל ההחלטה אבל משאיר לו חופש בחירה ומסייע לו להשיג מרחב קבלת ההחלטה באופן משפיע על 

  ; פתיחת קורסי מבוא נפרדים לנשים אשר אין להן נסיון בתכנות ועוד.( את מטרותיו

לגידול  משמעותיברור וקבוע יעד המליץ לות"ת למשום חשיבות הנושא, ראתה הוועדה לנכון ל

לאור ההמלצות בנוסף,  .רסיטאות להגיע אליואוניבולתמרץ את ה ,טק-בשיעור הנשים במקצועות ההיי

 ק.ט-האמורות במהלך עבודת הוועדה יזמה ות"ת קמפיין פרסומי בדגש על נשים להיי

השכלה גבוהה –פרק ה'   
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השכלה גבוהה –פרק ה'   

 

הוועדה ראתה חשיבות רבה בהעלאת שיעור הנשים המשתלבות בלימודים האקדמיים במקצועות 

בסה"כ באוניברסיטאות )ללא האו"פ(,  24%-כטק לתואר ראשון, העומד בתשע"ו על -ההיי

, 20%והמליצה כי ות"ת תקבע יעד בענין זה. בעקבות כך החליטה ות"ת בשלב זה על יעד גידול של 

נשים  34%-שיעור כולל של כלשיעור גידול כפול עד סוף החומש לעבר  ומומלץ כי תשאף

"ת תעניק תמריצים לאוניברסיטאות במוסדות אלה. לשם כך מומלץ כי ות טק-במקצועות ההיי

טק וכן תפרסם את הנתונים -אשר יצליחו לשנות משמעותית את התמהיל המגדרי במקצועות ההיי

השנתיים של שיעור הנשים במקצועות אלה במוסדות השונים. בנוסף ות"ת יזמה קמפיין שיווקי 

מאמצת את הדוח של  בנושא על מנת לשנות דעות קדומות ולעודד נשים לפנות לתחום. הוועדה

יגדילו את שיעור הנשים במקצועות  כי המוסדותהמועצה הלאומית לכלכלה בנושא וממליצה 

 בין השאר ע"י הפעולות הבאות: טק -ההיי

 פניה לסטודנטיות בעלות נתוני קבלה גבוהים המעוניינות ללמוד תחומים אחרים כגון

לצד או לאחר ת ו/או דו חוגי ו/או "חוג ביולוגיה, פסיכולוגיה וכד', להשתלב בתכניות מובנו

תואר" במדעי המחשב לתואר ראשון עם המקצועות הנ"ל. ע"י כך ניתן לאפשר שילוב 

טק לתחומי עניין נוספים בהם שיעור הנשים גבוה -אינטרדיסציפלינרי בין תחומי ההיי

ח להן יחסית, ובכך לאפשר לנשים אלו פיזור סיכונים והרחבת תחומי הידע שיכול לפתו

  טק. -דלתות נוספות להשתלבות בהיי

     

 הרחבת היצע התכניות המשולבות המובנות והדו חוגיות )בדומה לתכניות של ביולוגיה

רים חישובית או ביו אינפורמטיקה( בהן ישנו שילוב בין ליבת מדעי המחשב לבין חוגים אח

גמת ה ועוד(. תכניות כדועם שיעור נשים גבוה )כדוגמת ביולוגיה, פסיכולוגיה, סטטיסטיק

 אלו המתקיימות כיום באוניברסיטאות השונות מציגות שיעורי נשים גבוהים במיוחד.

     

טק לתחום זה, תוך הסרת חששות -חשיפתן של נשים שאינן לומדות את מקצועות ההיי

וצבירת ניסיון חיובי בתחום. הזדמנות חשיפה יכולה להתבטא לדוגמה באמצעות פתיחת 

במסגרת תכניות "אבני פינה" ו"כלים שלובים" בהן תומכת כנות וקורסי "טעימות" קורסי ת

ות"ת. תכניות אלה מאפשרות לסטודנטים להיחשף לתחומי לימוד ומחקר שונים, שאינם 

  מתחום הלימוד העיקרי שלהם.

    

יצירת אקלים תומך בקמפוסים כדי להתגבר על חסמים שונים, כגון מחסור ב"מסה קריטית "

ו, או חוסר הביטחון היחסי של בטק והעוסקים -של נשים, דימוי שגוי הדבק בתחום ההיי

וני נשים במקצועות ריאליים. האופן בו ניתן ליצור אקלים זה בקמפוסים הוא באמצעות ארג

וס ויציעו מגוון טק בתוך הקמפ-סטודנטיות ועמותות אשר יפנו לסטודנטיות למקצועות ההיי

 ירה המעודדמקצועית, אוו-ים. מטרת הארגונים ליצור קהילה נשיתתכניות, מיזמים וכנס

 ק ופיתוח נטוורקינג נשי בתוך הקמפוס ומחוצה לו. ט-לימודי היי
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שת טק, כגון הנג-יצירת מפגשים וחיזוק הקשרים בין סטודנטיות לנשים העוסקות בתחומי ההיי

קוי ם לחיקוי בתעשייה ובסגל האקדמי, הפעלת תכניות מנטורינג ועוד. על המודלים לחימודלי

ת שאינן לומדות טק לסטודנטיו-להיות כאלה שקהל היעד יכול להזדהות איתן. את עולם ההיי

דע יתחומים אלו, האוניברסיטאות יכולות אף להרחיב פעילותן ולהציע להן תכנים לימודיים, 

  ניות יזמות נשית ועוד.תכנותי, כנסים, תכ

 

 על מנת להנגיש פיצול קורסי מבוא בחוג למדעי המחשב לסטודנטים עם נסיון קודם וללא

אר נסיון בתחום, על מנת ליצור חוויה ראשונית חיובית לסטודנטיות, אשר לרוב מגיעות לתו

ציע הראשון במדעי המחשב עם פחות ניסיון וביטחון עצמי ביחס לגברים. כמו כן ניתן לה

וזאת על מנת להפחית את האווירה התחרותית , שיעורי בית המיועדים לפתרון בקבוצות

  .בכיתה ולהגביר תחושת קהילתיות ושיתוף פעולה

 

טק לטובת -מלגות הצטיינות לסטודנטיות לתואר ראשון במקצועות ההיי ניתן לבחון הענקת

י חשיפה לנערות ונשים בתחומקידומן לתארים מתקדמים וסגל, וכן לטובת התנדבות בפעולות 

לס". כמו כן במידת הצורך להעניק מלגות לסטודנטיות ממעמד טק כ"רול מוד-ההיי

סוציואקונומי נמוך במטרה לתמרץ נשים לבחור במקצועות אלו, שכן לרוב יש קושי לשלב 

 ק עם עבודה. ט-לימודי תואר ראשון במקצועות ההיי

 

וערביות יש להתאים את המסרים מבחינה תרבותית סיות חרדיות טק לאוכלו-בעת שיווק היי

 לנשים ולגברים.
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 ערבים סטודנטים. 3.4ה.

בקבוצת הגיל הרלבנטית להשכלה  26%-, וכ(2015) 20.8%חלקם של הערבים באוכלוסייה הכללית הוא 

 5.7%-בתואר שני ו 11.3%בתואר ראשון,  15.2%ורם בהשכלה הגבוהה שעמד על וגבוה משיע גבוהה,

 ונראה כישיעורים אלה נמצאים במגמת גידול מתחילת החומש הקודם,  בתואר שלישי בשנת תשע"ו.

 .נותנת אותותיה תכנית ות"ת להרחבת הנגישות של החברה הערבית למערכת ההשכלה הגבוהה

 

לתואר ראשון.  12,061סטודנטים ערבים מהם  16,479למדו סה"כ בשנת תשע"ו באוניברסיטאות 

 לתואר ראשון.  11,025סטודנטים ערבים מהם  12,645במכללות האקדמיות למדו סה"כ 

 

חתשע"-גבוהה תשס"זרבים במערכת ההשכלה הסטודנטים ע  

 

 

 

 הערות:

 הנתונים אינם כוללים לימודי תעודה. .1

 מקור הנתונים: למ"ס .2

 

של ההתפלגות התחומית בין סטודנטים ערבים ליהודים באוניברסיטאות ניתן לראות ששיעור בהשוואה 

 -הערבים הפונים ללימודי הנדסה מסך הסטודנטים הערבים נמוך משמעותית משיעור הסטודנטים היהודים

אלה גבוה הערבים במקצועות  )כאשר שיעור הגברים בקרב היהודים 23%-לעומת כ 13%-שיעור של כ

 ל הנשים הערביות(. כמו כן שיעור הפונים למדעים הפיסיקליים נמוך משמעותית ומהווה כמחציתמש
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5.8% 6.1% 6.2% 6.5%
7.9% 8.7%

9.0%
9.8%

10.3%
11.3%

13.0% 13.8%

3.5% 3.5% 3.7% 3.9%
4.3% 4.4%

4.8%
5.2%

5.7%
5.7% 6.3%

6.7%

 -
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ז"תשס ח"תשס ט"תשס ע"תש א"תשע ב"תשע ג"תשע ד"תשע ה"תשע ו"תשע ז"תשע ח"תשע
תואר שלישי תואר שני   תואר ראשון  

22,531 24,543 24,377 25,951 29,046 31,157 34,225 37,217 40,351 43,516 46,332 48,627
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 .כאשר השונות קיימת בקרב הגברים 4%לעומת  2%-מהשיעור המקביל בקרב הסטודנטים היהודים

שיעור ממענין לראות כי שיעור הסטודנטים הערבים במתמטיקה סטטיסטיקה ומדעי המחשב מעט גבוה 

 .בתשע"ה 9%-ם במקצועות אלה ועומד על כהיהודי
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השכלה גבוהה –פרק ה'   

 



 

 121                                          
 

הלומדים לתואר ראשון  סך שיעור הערבים מתוךטק הרלבנטיים נראה כי -אם נסתכל על תחומי ההיי

מקרב הלומדים לתואר הראשון.  של הסטודנטים הערבים נמוך ביחס לשיעורם אלהבמקצועות 

ות שיעורם גבוה משיעורם במכללות האקדמיות , כשבאוניברסיטא11%בתשע"ו שיעורם עמד על 

בהתאם. בולט במיוחד ההבדל בייצוגם במדעי המחשב: שיעור הערבים בתשע"ו  7%-ו 14%ועמד על 

 בלבד במכללות האקדמיות. 4%לעומת באוניברסיטאות  18%היה 

 

תשע"ו-ע"בטק, לפי סוג מוסד ומקצוע, תש-אחוז האוכלוסייה הערבית בתואר ראשון במקצועות ההיי  

 

 

 הערות:

 לא כולל את האו"פ .1

 נתונים אריאל נמנים עם האוניברסיטאות מתשע"ו .2

 בהנדסת חשמל מדובר בספירה לפי מקצוע ראשון ולא כל המקצועות כפי שמופיע ביתר המסמך. .3

 מקור הנתונים: למ"ס .4

 

ובהנדסת טק באוניברסיטאות -בכל מקצועות ההיי בשיעור הערבים עליהחלה  התשע"-משנת תשע"ב

 שיעור הערבים במדעי המחשב באוניברסיטאות ירד במעט בתשע"ו ובמכללות  חשמל במכללות.
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האקדמיות שיעורם נותר נמוך במיוחד. יש לשים לב כי היציבות בשיעור הערבים במכללות והירידה 

 באוניברסיטאות בשנת תשע"ו מושפעת מהמעבר של נתוני אריאל לאוניברסיטאות בשנה זו. 

 668טק באוניברסיטאות עמד על -את מקצועות ההיי המתחילים ללמודהסטודנטים הערבים  מספר

טק נמצאים במיקוד תכנית -. תחומי ההיי40%-בתשע"ג, גידול מרשים של כ 477בתשע"ז לעומת רק 

 הות"ת להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית ונראה כי פעילות זו תומכת בגידול זה.

 

 חתשע"-טים ערבים שנה א' במקצועות ההיי טק באוניברסיטאות, תשע"גסטודנ

                              

                          

בפני הוועדה הוצגה תכניות ות"ת להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית תוך התמקדות 

ובסיוע להשתלבות  קדם אקדמיים היבט של הכוון ומידעב – טק-הייבתכניות הרלבנטיות לתחומי ה

 טים הנמצאים בשנה האחרונה לתואר:בשוק העבודה לסטודנ

 חינוך לקריירה": לתכנית שותפים הרשות לפיתוח כלכלי וגם משרד החינוך. במסגרת התכנית" 

י פוטנציאל אקדמי, הבאות לחשוף בפני התלמידים יב עבור בעל -מתקיימות סדנאות בכיתות יא

הה, שוק העבודה ואת החיבור בינהם. כמו כן מטרת התכנית להעניק כלים את ההשכלה הגבו

ד" לביצוע בחירה של תחום הלימודים בפועל, בהתאם לשאיפות וליכולות של הצעיר. תכנית "רוא

)המקבילה לחברה הערבית של תכנית "הישגים" להנגשת ההשכלה הגבוהה לפריפריה( עובדת על 

 האוכלוסייה הן בבתי הספר והן ביישובים. במסגרת התכניתהכוון ומידע ולמעשה פונה לכלל 

 ייעוץ והכוון אישי המסייעים למועמדים בתהליך בחירת תחום לימודיהם.  

477 463
527

595

668

772

ג"תשע ד"תשע ה"תשע ו"תשע ז"תשע ח"תשע
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 ע לסטודנטים הערבים המתקרבים לסיום התואר, וסי המעניקיםמרכזים : מדובר על מרכזי קריירה

כזים אלו יכולים לשמש על ידי הכנה לדרישות שוק העבודה ותהליכי הקבלה אליו. מר

יכולת חיבור טובה  להםכפלטפורמות לגופים חיצוניים המתמחים בהשמת אקדמאים ערבים, שכן 

בנוסף צויין כי  אל הסטודנטים הערבים במוסד ובאמצעות קשר זה ניתן להגיע לקהל רחב.

מצב במסגרת מלגות "אירתקא" לסטודנטים ערבים לתואר ראשון ניתנות מלגות לסטודנטים מ

 טק נמצאים בראש סדר העדיפויות.-סוציואקונומי נמוך ובתחומים מועדפים, כאשר תחומי ההיי

 

-1975יסטים" בקרב ילידי טק-היי"ערבים הבפני הוועדה הוצגו נתוני הכלכלן הראשי על שיעור ה

ן יסטים" קטטק-היי" -בלבד( וכי הסיכוי של ערבים להפוך ל 1.4%שיעורם נמוך מאד ), לפיהם 1985

כמו כן בקרב בוגרי בהרבה משל יהודים, וזאת גם לאחר פיקוח על הרקע המשפחתי והיכולות. 

 58% -טק נמוך משיעור היהודים-טק הערבים שיעור המשתלבים בתעשיית ההיי-מקצועות ההיי

 1.3היהודים.כלומר, לבוגר מהמגזר היהודי סיכוי גבוה פי  טק-היימבוגרי מקצועות ה 75%לעומת 

 .טק-הייהערבי להשתלב בתעשיית המלעמיתו 

 

 

 (1985-1975)ילידי  טק-הייפילוח ענפי התעסוקה של בוגרי מקצועות 

 

 

 
 

 מקור: כלכלן ראשי                       
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כלומר בקרב החברה הערבית לא מספיק לבצע מאמץ להמשך ההגדלה של מס' הסטודנטים 

 .בתחום בתעסוקהל הבוגרים טק אלא יש לפעול גם לשילובם ש-בתחומי ההיי

 

( של 2015-2017נציגת משרד העבודה שהופיעה בפני הוועדה הציגה את תוכנית תלת שנתית )

בעלי השכלה טכנולוגית בתעשייה עתירת הידע, תוך דגש על צרכי המשרד לשילוב אקדמאים ערבים 

מקצועות אקדמאים בעלי תואר ב 1,150 בתקופה זו המעסיקים. נאמר שהמטרה היא לשלב

 הטכנולוגיים בתעשיות הטכנולוגיה עילית, ביו טכנולוגיה וביו רפואה. 

 

 התכנית סיוע למעסיקים ולבוגרים:במסגרת 

 המציעה סבסוד שכר של סטודנטים  תוכנית של מרכז ההשקעות למעסיקים מתעשייה עתירת ידע

האוכלוסייה ובעלי תואר אקדמי )אשר זאת עבודתם הראשונה בישראל בתחום לימודיהם( מ

חודשים ועד  24עד הערבית, הלומדים או למדו מקצועות טכנולוגיים. תקופת וגובה הסבסוד: 

מתמחים יהיה רשאי לבקש בנוסף, סיוע חד פעמי בגין  5עסק שיעסיק לפחות  .משכר העובד 40%

הוצאות מנהלתיות הקשורות ישירות להעסקת המתמחים או עלויות שכר למנחים מקצועיים 

 .₪ 10,000ים, או עלויות גיוס המתמחים. עד סך של למתמח

 

 קורסי לבוגרים מוצעים בעלי תואר במקצועות טכנולוגיים במסגרתה ערבים  תכנית לאקדמאים

סיוע וכן  'ג'אווה, פיתוח אפליקציות וכד  ,REAL TIME הכשרה טכנולוגית מעשיים בתחומי

 בהשמה בתעסוקה בתעשייה בתחום. 

 

מובילות  טק-הייהשמות בחברות  684בוצעו  2015-2016בשנים  בודה והרווחההע לפי נתוני משרד

 ייןצוובין השאר במיקרוסופט, אמדוקס, אינטל, מלנוקס, צ'קפוינט וכן בחברות הזנק שונות ועוד. 

של הסטודנטיות הערביות עלה  ןילובושש 25%-ששיעור הנשים הערביות בתוכנית עומד על כ

  .באחוזים גבוהים

 

, והעלו רעיונות והצעות להגדלת שיעור 39הוועדה הופיעו גם נציגי מגזר שלישי הפועלים בתחוםבפני 

ממערכת  -. הודגש במיוחד הצורך בחיזוק שלבי המעברטק-הסטודנטים הערבים במקצועות ההיי

 החינוך לאקדמיה ומהאקדמיה לשוק העבודה: 

 

 
 (12רשימת נציגי הגופים שהופיעו בפני הוועדה מפורטים בנספח ג )ישיבה  39
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  אשר להם את  ,ההורים בקרבות לרב ושינוי תודעתי בתיכוניים הכוון קריירהשל החשיבות

טק -. הוצע למקד את ההכוון להייההשפעה הכי גדולה על בחירת תחום הלימודים בחברה הערבית

הכרות עם מסלולי הלימוד ומעבדות הלימודים, הכרה של שוק למצטיינים ובמסגרת זו לכלול 

ל ואפשרויות התעסוקה בתחום זה, אופי העבודה, אפשרויות ההתפתחות, תחומי העיסוק בפוע

ההשתכרות. הודגש כי פיזור רחב יותר של תלמידים אלו בתחומי הלימוד ובסופו של דבר 

במקומות נוספים בשוק העבודה, יכול לגרום לשינוי משמעותי בבחירת תחומי הלימוד ומשלחי 

היד בכלל החברה הערבית. כמו כן המידע בכיתה ט' הוא קריטי כי זה השלב בו התלמידים בוחרים 

-י' )במקום י"א-ת המגמות לבגרות. לפיכך יש להקדים את "תכנית התיכוניים" כאמור לכיתות ט'א

במסגרת תכנית זו את העבודה עם ההורים על  י"ב( על מנת שתהיה אפקטיבית. בד בבד יש לחזק

טק האקדמיים למתאימים, בדגש על בנות שלומדות את -מנת להשפיע על בחירה במקצועות ההיי

 רלבנטיים בתיכון. המקצועות ה

 

  כגון ציונים ,טק-ההיי במקצועות בוגרים לש במעבר לתעסוקההצורך להתייחס לחסמים עלה 

היות לסיוע יכול  נמוכים יותר בממוצע במהלך התואר, קושי בתחבורה ציבורית, חוסר נסיון ועוד.

מתן כלים במסגרת התמחות שבמסגרת התואר המאפשרת התנסות בתעסוקה, וכן ע"י סיוע אישי ב

וליווי לעבר תעסוקה, וכן תמריצים למעסיקים בהקשר זה. מדובר בעיקר בפעילות של משרד 

 העבודה והרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית וכן של מגזר שלישי. 

 

  של סטודנטים ערבים מהלימודים לתואר במקצועות  בצימצום הנשירהצויינה בנוסף החשיבות

ה גבוהה מיתר הסטודנטים )בין השאר בגלל הצורך בידיעת שר הינטק )בפרט בשנה א'(, א-ההיי

השפות עברית ואנגלית(. לצורך כך מוקצים תקציבים למוסדות להשכלה גבוהה במסגרת תכנית 

  ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית.  

 

 סטודנטים חרדים 3.5ה.             

החרדית לפי מוסד חינוך של הסטודנט בתיכון )ראה המועצה להשכלה גבוהה הגדירה את האוכלוסייה 

(. הלמ"ס אוסף נתונים על כלל הסטודנטים החרדים הלומדים כיום 40הגדרת מל"ג למיהו חרדי

סטודנטים חרדים לקראת תואר  1,370במערכת ההשכלה הגבוהה לפי הגדרה זו. נכון לתשע"ז למדו 

 .מתוקצבות ושאינן מתוקצבות ע"י ות"ת()ה האקדמיות במכללות 4,908-ו ראשון באוניברסיטאות

סה"כ מספר הסטודנטים . מכללותב 216-וסטודנטים חרדים באוניברסיטאות  804בתואר השני למדו 

 
 :כדלהלן ,חרדי בהגדרת עמידה הוא ,החרדי למגזר מיוחדת למסגרת לקבלה סף תנאי 40

 0222 -שס"ח בנים: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, ת .א

 החינוך. או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד

 ינוך.בנות: התלמידה למדה מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד הח .ב
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עמד )ללא המכללות לחינוך(  בתשע"ז החרדים באוניברסיטאות ומכללות אקדמיות בתואר ראשון

, פחות ממחצית משיעורם אלומתוך כלל הסטודנטים בתואר ראשון במוסדות  4%-כ ,6,278על 

 באוכלוסיה 

כמחצית מהסטודנטים החרדים פונים ללימודי עסקים . חרדיות ן נשיםהמהסטודנטים  2/3-כ. (9%-)כ

מד טק בתשע"ז עו-שיעור הלומדים את מקצועות ההייומדעי הניהול, מקצועות עזר רפואיים ומשפטים. 

 ., מרביתם למדו במכללות האקדמיות21%-על כ

 

 

 פלגות סטודנטים חרדים לפי תחום לימודים, תשע"זהת

 

 

 הערות: 

 הנתונים כוללים את הסטודנטים החרדים לפי הגדרת מל"ג למיהו חרדי. .1

 לא כולל את האו"פ .2

 מקור הנתונים: למ"ס .3

 

 

 בשנים האחרונות מספר הסטודנטים החרדים הלומדים תואר ראשון בכלל ובמקצועות ההיי טק בפרט

מתשע"ג לתשע"ז שיעור הגידול של הסטודנטים החרדים בתחום מדעי המחשב  .במגמת עליהנמצא 

 . 300%-. בתחום ההנדסה והאדריכלות שיעור הגידול היה יותר מ150%-עמד על יותר מ

 

 

2%
4%

5%
6%

8%

12%
13%

15%

17%
18%
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 תשע"ז-סטודנטים חרדים בתואר ראשון באוניברסיטאות לפי תחום, תשע"ג                            

 

 הערות: 

 כוללים את הסטודנטים החרדים לפי הגדרת מל"ג למיהו חרדי. הנתונים .1

 לא כולל את האו"פ .2

 מקור הנתונים: למ"ס .3

 

 תשע"ז-טק לפי סוג מוסד, תשע"ו-סטודנטים חרדים בתואר ראשון במקצועות ההיי

 

 הערות:  

 הנתונים כוללים את הסטודנטים החרדים לפי הגדרת מל"ג למיהו חרדי. .1

 לא כולל את האו"פ .2

 קור הנתונים: למ"סמ .3

64

661

75

650

50

403

68

430

אוניברסיטאות מכללות אקדמיות אוניברסיטאות מכללות אקדמיות

ו"תשע ז"תשע

מדעי המחשב הנדסת חשמל והנדסת מערכות מידע

28 30 34

64
75

50
64 78

178

215

ג"תשע ד"תשע ה"תשע ו"תשע ז"תשע

סטטיסטיקה ומדעי המחשב, מתמטיקה הנדסה ואדריכלות

השכלה גבוהה –פרק ה'   

 



 

 128                                          
 

בתשע"ז  1,223-בתשע"ו ו 1,178עמד על  מספר הסטודנטים החרדים הלומדים את מקצועות ההיי טק

שם מתקיימות תוכניות  במכללות האקדמיות, למדו מרביתם)ללא האוניברסיטה הפתוחה(, כאשר 

עם כלל  בים בקמפוסמיוחדות לאוכלוסייה זו לעומת האוניברסיטאות שבהם רוב הסטודנטים החרדים משול

בלבד  64. באוניברסיטאות מספר הסטודנטים החרדים הלומדים תחום מדעי המחשב היה הסטודנטים

 50בתשע"ז. בהנדסת חשמל והנדסת מערכות מידע למדו באוניברסיטאות  75-בתשע"ו ועלה במעט ל

הסטודנטים בתשע"ז. במכללות האקדמיות לעומת זאת מספר  68-בתשע"ו וחרדים בלבד סטודנטים 

בתשע"ו ותשע"ז בהתאם ובהנדסת חשמל  650-ו 661החרדים הלומדים תחום מדעי המחשב עמד על 

 2017ממאי יצוין כי מהחלטת מל"ג מדובר בעיקר בנשים חרדיות.  בשנים אלו. 430-ו 403מספרם היה 

ייה החרדית העקרונות המנחים לגיבוש המדיניות להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסבנושא 

תשפ"ב עולה כי השאיפה היא להגיע בעתיד לכך שהיחס בין הסטודנטים -שנתית תשע"ז-בתוכנית הרב

החרדיים באוניברסיטאות לבין הסטודנטים החרדיים במכללות יהיה דומה ליחס זה בקרב כלל אוכלוסיית 

ם בתוכניות של יינתן דגש להגדלת מספר הסטודנטים החרדינקבע כי הסטודנטים בישראל. לפיכך, 

בנוסף נקבע כי ות"ת תפעל לקידום "תוכניות דגל" ייחודיות כדי לפרוץ  האוניברסיטאות במגוון מסלולים.

  .מדעים והנדסהנוספים לרבות את הדרך של האוכלוסייה החרדית לתחומים 

 

ל, ושנתון נשים חרדיות מהוות פלח גדל והולך מצעירות ישראעולה כי  41המועצה הלאומית לכלכלה מדוח

. מרבית החרדיות לומדות במסגרת מכלל הנשים( 13%-נשים בגיל זה )כ 8,500-בגילאי תיכון עומד על כ

בחינות מכון  -סמינרים חרדיים במסלול לבגרות ויתר בנות המחזור נבחנות בבחינות תחליפיות לבגרות 

ת נבחנות ברמה זהה ונמוכה יחידות בגרות. בבחינות סאלד במתמטיקה התלמידוסאלד, המוכרות על ידי 

י״ד -מהחרדיות ממשיכות לאחר סיום י״ב ללימודי י״ג 90% -כיח"ל בלבד.  2-זכאות ל יחסית, המקנה

להוראה. עם זאת, בעשור האחרון אנו עדים לביקוש גובר  41%-במסגרת הסמינר. מתוך בנות הסמינר כ

ם אלה בסופו של דבר משתלבות בדרגים נשי . לפי הדוחבקרב צעירות חרדיות הנדסאותוהולך ללימודי 

  בשכר נמוך, ואופק הקידום שלהן מוגבל.וטק -הנמוכים של תעשיית ההיי

 

במסגרת הוועדה עלתה הצעה שהאוניברסיטה הפתוחה, אשר יכולה לפתוח קבוצות לימוד באופן גמיש, 

וספים( לבנות. בדרך תציע לסמינרים החרדים אפשרות לפתוח קבוצות לימוד במדעי המחשב )ובתחומים נ

תלמידים  308-זו ניתן יהיה להציע לחרדיות תואר אקדמי בתחום נדרש ותעסוקה בשכר גבוה. יצוין כי כ

מדעי. גם בהחלטת מל"ג -חרדים לומדים באוניברסיטה הפתוחה ומיעוטם לומד את התחום הטכנולוגי

ינרים חרדים לשילוב תלמידות בנושא נקבע כי יקודם "פיתוח ועידוד אפשרויות לשיתוף פעולה עם סמ

באוניברסיטה הפתוחה  זמנית בלימודים אקדמיים. זאת, לדוגמא, על ידי לימודים-הסמינרים להשתלב בו

ואפיקי המעבר שזו מאפשרת, וכן על ידי שימוש מוגבר בטכנולוגיות להוראה מקוונת, כפי שמקדמת כיום 

 שנתית".  -המל"ג במדיניות התוכנית הרב

 
 טק יעד לאומי והמלצות מעשיות", נילי בן טובים ונעם קוסט-"סטודנטיות למקצועות ההיי 41
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מצריך מכינות של מס' חודשים להשלמת פערי בדרך כלל ללימודים אקדמיים  יותהמעבר של חרדי יצוין כ

היעדר לימודי ליבה ובפרט מתמטיקה המהווה גורם מעכב ומת הגברים החרדים שם מדובר בלעידע, 

 מעבר לכך קיים קושי מהותי אצל נשים וגברים טק בפרט.-בכניסה להשכלה גבוהה בכלל ולמקצועות ההיי

 כאחד ברמת השליטה בשפה האנגלית.

לסטודנטים וסטודנטיות והלוואות ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית, כוללת מלגות תכנית 

 הגדלת מלגות/הלוואותמומלץ לשקול  חרדים, בהתבסס על מצב סוציואקונומי ותחומי לימודים מועדפים.

 טובעניים אשר יש קושי לעבוד במקביל אליהם.  ללומדים את מקצועות ההייטק היות ומדובר בלימודים

טק. התכנית -בדיון בוועדה הוצגה תכנית משרד העבודה לשילוב החברה החרדית בתעסוקה בענף ההיי

טק ע"י מעטפת תעסוקתית, לרבות: כישורים רכים, -מיועדת לשלב קבוצות עילית במשרות מפתח בהיי

התכנית למעשה תהווה השלמה למעטפת לחרדים ת וכד'. כלים תעסוקתיים, מנטורינג, מלגת קיום חודשי

 תעסוקה.-ותעבוד על הממשק של אקדמיהאשר תורחב, טק" -בתכנית "הישגים להיי

 עידוד הפריפריה 3.6ה.

 "חזקה"כלכלית לאוכלוסיה ה-בין תושבי הפריפריה החברתיתהפערים מנתוני מערכת החינוך לעיל עולה ש

יח"ל באשכולות הנמוכים מהווה בשנים  5ר הלומדים מתמטיקה שיעו - מתחילים במערכת החינוך

מנתוני הדוח של הכלכלן הראשי במשרד האוצר ומשרד כמו כן . האחרונות כמחצית מהאשכולות הגבוהים

טק בשכר גבוה. -עולה כי קיים קשר חיובי ברור וחזק בין שכר ההורים והסיכוי להשתלב בהיי 42העבודה

 עמד סוציואקונומי )הפעם ברמת הישוב( לבין סיכוי זה. יש קשר ברור בין מבנוסף 

 ומעמד סוציואקונומי של היישוב 17סיטים לפי ישוב מגורים בגיל טק-היישיעור ה
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להנגשת ההשכלה הגבוהה לפריפריה וראתה חשיבות להנגיש את לימוד ההנדסה  פועלתת"ת ו

תכנית לתמוך ב 2015החליטה במהלך , והמדעים המדויקים לצעירי הפריפריה. לפיכך, בין השאר

המיועדת לצעירים מהפריפריה אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודים טק" -"הישגים להייפיילוט 

אקדמיים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה, אולם הם בעלי פוטנציאל אקדמי לתחומים אלה על 

בנוסף, מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של בסיס מבחני מיון ייעודיים וכן בעלי מוטיבציה גבוהה, ו

 הלימודים. 

בתכנית מושם דגש מיוחד על שיעור ההשתתפות של אוכלוסיות ייחודיות, כגון ערבים, חרדים, יוצאי 

התכנית מהווה הזדמנות למוביליות חברתית  .אתיופיה ובנוסף על שיעור השתתפותן של נשים

ן עונה לצורך בהגדלה וגיוון של בוגרי תואר אקדמי כלכלית ובו בזמ-לצעירים מן הפריפריה החברתית

במדעים ובהנדסה. כיום התכנית מופעלת ע"י שלוש אוניברסיטאות, הטכניון, אוניברסיטת בן גוריון 

ואוניברסיטת בר אילן. התכנית מלווה את הסטודנטים המשתתפים בה בכל שלבי המכינה ובכל שלבי 

 540-בתשע"ח השתתפו בתכנית כת החל בתשע"ו. המחזור הראשון של התכניהתואר הראשון. 

התכנית מתוקצבת בתקציב ייעודי בהתאם להחלטת הממשלה )מס'  סטודנטים בשלושת המחזורים.

 מור( ולהחלטת ות"ת כא2025

 

 טק"-התפלגות קבוצות אוכלוסייה בתכנית "הישגים להיי

 

 

 מקור: ות"ת                     

3%

11%

26%

20%

13% 13%

6%
9%

7% 6%
8% 8%

16%
18%

27%
24%

מחזור א מחזור ב מחזור ג כללי

חברה ערבית חברה חרדית יוצאי אתיופיה נשים

לה גבוהההש –פרק ה'   

 



 

 131                                          
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוועדה סבורה כי הנתיב העיקרי להרחבת היצע בעלי הכישורים המתאימים ללימודים 

ארוך הינו בית הספר התיכון, באמצעות הקניית טק לטווח ה-אקדמיים במקצועות ההיי

מאמצים משמעותיים להגדלת היקף ואיכות וכי יש להקדיש ידע מדעי וטכנולוגי רחב, 

ההכשרה שם, כפי שמומלץ בדוח. עם זאת סברה הוועדה כי במקביל ראוי להעניק בטווח 

ן במקצועות המיידי הזדמנות למועמדים להשכלה גבוהה מקרב אוכלוסיות שהייצוג שלה

להמשיך בתכניות קדם אקדמיות טק נמוך יחסית. הוועדה ממליצה לפיכך -ההיי

תכנית "הישגים , ובפרט את לחרדים, לערבים וליוצאי אתיופיה, לפריפריה החברתית

 " אשר בתקצוב ות"ת, תוך מעקב ובקרה על תוצאותיה בפועל. טק-להיי

ת של ות"ת להנגשת ההשכלה המאמץ בנושא זה הינו חלק מהתכנית הכללי -חרדים

ר על השלמת טק הינו בעיק-הגבוהה לחברה החרדית, כאשר הדגש במקצועות ההיי

חסרים אקדמיים ניכרים במתמטיקה ואנגלית, כאשר החסך הגדול יותר הינו בקרב 

ת החסם אטק יש לפתור -גברים. בנוסף, עולה כי על מנת לשלב חרדים במקצועות ההיי

וכלוסיות אחרות הגברים החרדים מגיעים למערכת ההשכלה הכלכלי, שכן בשונה מא

הגבוהה בגילאים מאוחרים יותר והם לרוב בעלי משפחות, זאת בנוסף להשקעה הנדרשת 

מהם על מנת להשלים את בסיס הידע הנדרש למקצועות אלה. כמו כן יש לשים דגש על 

 יצה:לווי לעבר תעסוקה איכותית של בוגרי התכניות. לפיכך הוועדה ממל

 לטפל בנושא המכינות לחרדים באופן שיאפשר גמישות באורך והיקף המכינות כך

שיתאימו לצורכי החברה החרדית. )למשל מכינות ארוכות בעת הדח"ש של הבנים, 

 או מכינות קצרות בשביל הנשים(;

 

נית טק במסגרת תכ-לשקול סיוע כלכלי מוגדל לחרדים הלומדים את מקצועות ההיי

 .ואות של ות"תהמלגות וההלו

 

 מהחברה החרדית אשר יהוו נבחרת מובילה, בהיקף של  בתכנית למצטייניםלתמוך

מחזור למשך שלושה מחזורים. במסגרת התכנית תינתן לסטודנטים  20-30-כ

 מעטפת סיוע רחבה הכוללת סיוע אקדמי אינטנסיבי, לווי חברתי, אישי, תעסוקתי

סיוע ומנטורינג וכד'(, מלגת קיום חודשית )כולל: כישורים רכים, כלים תעסוקתיים, 

ופעל ע"י משרד העבודה טק. התכנית ת-בהשמה במשרות איכות בתעשיית ההיי

 ק". ט-ובמימונו, בשיתוף ות"ת, ויכולה להתבסס על תכנית "הישגים להיי
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 ברה הערביתהוועדה רואה חשיבות רבה בהגדלת שיעור הסטודנטים מהח -חברה ערבית

טק. בהתאם לכך מומלץ שות"ת באמצעות -המשתלבים בלימודים אקדמיים במקצועות ההיי

תכנית "רואד" להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית ובשת"פ עם ארגוני שטח המומחים 

בתחום תגדיל את פעולות ההסברה והחשיפה של מועמדים להשכלה גבוהה מהחברה הערבית, 

טק. כמו כן מומלץ כי -שישתלבו בלימודים אקדמיים בתחומי ההיי מורים והורים על מנת

ות"ת תמשיך להקצות תקציב מיוחד במסגרת התכנית לחברה הערבית, עבור מכינות 

לסטודנטים המבקשים להשתלב בתחומים אלה, מעטפת לצמצום נשירה ותמיכה בשנה א' 

תואר ראשון לסטודנטים בתחומי בנוסף מומלץ כי תינתן עדיפות עליונה למימון מלגות לוכד'. 

  טק במסגרת קרן המלגות "אירתקא". -ההיי

 

טק להמשיך -לאור החשיבות בסיוע להשתלבות אקדמאים בני החברה הערבית בתעשיית ההיי

תכניות של משרד העבודה, הרשות לפיתוח כלכלי במשרד לשוויון חברתי ושל מגזר  לקדם

ים. בנוסף, במסגרת מרכזי קריירה לחברה הערבית שלישי הן בצד העובדים והן בצד המעסיק

אשר במוסדות להשכלה גבוהה מומלץ להקצות תקציב נוסף לכל מוסד לביצוע פעולות לסיוע 

טק. במסגרת זו לבחון את האפשרות לתמוך בתכניות -בהשמת סטודנטים במקצועות ההיי

 .קט-לקידום התמחות מעשית של סטודנטים ערבים בעבודה במקצועות ההיי
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 שירה בשנה א' וסיום לימודיםנ. 3.7ה.

בוחנים את מצב הסטודנטים בסוף שנת  2014 לשנת ממצאים ראשונים מתוך סקר השכלה גבוהה

ם הלימודים הראשונה. הנתונים מעידים כי שיעור הסטודנטים בשנה הראשונה שלא המשיכו בלימודי

שמל והנדסת מערכות מידע חבהנדסת  8.2%-מחשב ובמדעי ה 9.4%במוסד להשכלה גבוהה עמד על 

 בכל תחומי הלימוד. שיעור הסטודנטים שהחליפו מקצוע לימוד במדעי המחשב עמד על 7.5%לעומת 

בלבד במכללות האקדמיות, בהנדסת חשמל והנדסת מערכות  3%באוניברסיטאות לעומת  17.1%

שאינם עידים כי שיעור הסטודנטים בהתאם. נתונים אלה מ 7.9%-ו 12.6%מידע שיעורם עמד על 

 ק באוניברסיטאות הוא גבוה יחסית. ט-במקצועות ההייממשיכים 

 

2014טק, -נתוני סטודנטים בסוף השנה הראשונה לתואר ראשון במקצועות ההיי  

 

 
 של הלמ"ס 2014כלה גבוהה שמתוך סקר ה                   

 

 

שך הלימודים ומצב סיום לימודים של סטודנטים לאורך השנים נערכו על ידי הלמ"ס מעקב להמ

שש שנים  ,2008-של סטודנטים שהחלו לימודיהם ב בתחומים שונים. בדיקה של מצב סיום לימודים

מעידה כי קיים פער בין התחומים השונים באופן  ,לאחר תחילת לימודי תואר ראשון באוניברסיטאות

יקר במתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, ביחס טק בפרט. אחוזי הנשירה גבוהים בע-כללי ובהיי

מהסטודנטים שהחלו ללמוד לימודי תואר ראשון בתחום מתמטיקה,  26.1%לתחומים אחרים: 

סיימו לימודים בתחום  17.4%שנים,  6סטטיסטיקה ומדעי המחשב לא סיימו את לימודיהם בטווח של 

הנדסה ואדריכלות לעומת זאת רק סיימו לימודים בתחום שבו החלו. בתחום ה 56.5%אחר ורק 

סיימו בתחום שבו החלו.  77.4%-סיימו בתחום אחר ו 7.2%שנים,  6לא סיימו בטווח של  15.4%
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מהלומדים במדעים הפיזיקליים,  57.6%ביתר המקצועות הריאליים סיימו בתחום בו החלו ללמוד 

 ברפואה 94.4%-חקלאות וב 84.8%ם, במקצועות עזר רפואיי 81.2%במדעים הביולוגיים,  66.1%

 

 

 2008 -סטודנטים שהחלו לימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ב 

 לפי תחום לימודים ומצב סיום לימודיהם
 

 

 

רונות, נערכה בדיקה נוספת טק בשנים האח-בעקבות הדרישה להגדלת מספר הסטודנטים בתחום ההיי

ראים כי שיעור מטק. הנתונים -ת ההייבבמקצועו 2009-על ידי הלמ"ס לסטודנטים שהחלו ללמוד ב

הסטודנטים שהחלו ללמוד מדעי המחשב )כולל מתמטיקה וסטטיסטיקה( באוניברסיטאות וסיימו את 

 67%שמל טק )בהנדסת ח-( נמוך יותר משיעורם ביתר מקצועות ההיי59%התואר בתוך שש שנים  )

 (.  69%והנדסת מערכות מידע 
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טק באוניברסיטאות -במקצועות ההיי 2009-ודים לתואר ראשון בסטודנטים שהתחיל לימ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות:

 ד.התחילו וסיימו במקצוע: כולל סטודנט שלא החליף מקצוע ולא החליף מוסד וסטודנט שלא החליף מקצוע אך החליף מוס .1

 ודנט שהחליף מקצוע ומוסד.התחילו וסיימו במקצוע אחר: כולל סטודנט שהחליף מקצוע ולא החליף מוסד וסט .2

  מקור הנתונים: למ"ס .3
 

 

ע מדעי המחשב את מקצו 2008-פילוח נתונים של סיום ומשך לימודים של סטודנטים שהחלו ללמוד ב

אר מהסטודנטים קיבלו תו 32.5%באוניברסיטאות לפי מוסד, מעיד כי המצב בטכניון הוא חריג: רק 

 58.5%מקבלי תואר במקצוע שבו החלו גבוה יותר:  בתחום בו החלו ללמוד. ביתר המוסדות אחוז

 בתל אביב.  77.9%-בבן גוריון ו 75.2%בעברית,  73.7%בבר אילן,  71.4%בחיפה, 

תר בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה אחוז הסטודנטים שקיבלו תואר במקצוע שהחלו ללמוד הוא הנמוך ביו

תר ו החלו ללמוד. שיעורים גבוהים יוקיבלו תואר במקצוע שב 36.5%באוניברסיטה העברית ובה רק 

לן בבן גוריון, ובבר אי 81.7%בת"א,  70.1%בטכניון,  62.8%ניתן לראות ביתר האוניברסיטאות: 

89.7%. 

בטכניון ובאוניברסיטה העברית אחוז הסטודנטים אשר לא מקבלים תואר בתחום שבו התחילו ללמוד 

 -חר, גבוה במיוחד )מדעי המחשב בטכניון טק א-וממשיכים ומסיימים את הלימודים בתחום היי

 (.16.5% –והנדסת חשמל באו"ע  30.5%

שנים לאחר תחילת הלימודים:  6תואר  טק לא מקבלים-באופן כללי סטודנטים רבים במקצועות ההיי

 בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה. 13.6%-במדעי המחשב ו 18.8%

59%
67%69%69%
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כ תחומי לימוד"סההנדסת מערכות מידעהנדסת חשמלמדעי המחשב

התחילו וסיימו במקצוע התחילו וסיימו במקצוע אחר לא סיימו תואר תוך שש שנים
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במדעי המחשב, לפי מוסד 2008-סיום ומשך לימודים של סטודנטים שהחלו ללמוד ב  

 

 

 :הערות

 הנתונים מתייחסים למקצוע מדעי המחשב בלבד .1

 : למ"ס מקור .2

 

0082-סיום ומשך לימודים של סטודנטים שהחלו ללמוד ב  

לפי מוסד, בהנדסת חשמל, אלקטרוניקה, תקשורת ומחשבים  

 

 מקור נתונים: למ"ס
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מו של רמת הידע במקצועות ליבה כ הבעיה את אותנציגי האוניברסיטהעלו בהתייחס לנתוני הנשירה 

יח"ל בקרב מועמדים שמתקבלים ללמודי הנדסה ומדעי  5מתמטיקה פיסיקה ומדעי המחשב ברמה של 

המחשב. לטענתם חלק מהתלמידים באים עם מיומנות בפתרון תרגילים ולא בחשיבה מתמטית והבנת 

 החומר לעומק. 

רמים לאחוז נשירה גבוה מאוד מלימודים בתחומים הגו אחדפערי ידע במקצועות הנ"ל הם 

הרלוונטיים, וניתן לצמצם אותם ע"י מתן תגבורים לפני הלימודים ובמהלך שנה א' לסטודנטים 

אים הזקוקים לכך. חשיבות ניתנת גם ללמידה בקבוצות אחרי שעות הלימודים, דבר המחייב יצירת תנ

ים כספיים ולימודי –דנטים. בנוסף, תמיכה ולווי אישי מתאימים בקמפוס כגון חדרי לימוד ומעונות סטו

ומס עלסטודנטים הזקוקים לכך, חשובים כדי לסייע לסטודנטים להתמודד עם דרישות הלימודים, לחץ, 

 וכד', וכדי לתת מענה לחסמים כלכליים ואחרים כך שיאותרו מבעוד מועד. 
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 פתוחה . סטודנטים בתחומי ההייטק הלומדים באוניברסיטה3.8ה. 

ניתן ללמוד באוניברסיטה הפתוחה תואר ראשון במקצועות מתמטיקה, מדעי הרחב בתחום ההיי טק 

המחשב )חד חוגי ודו חוגי( והנדסת תוכנה. לימודי תואר שני בתחום ההיי טק מתקיימים במדעי 

ל המחשב בלבד. אופי הלימודים באו"פ שונה מהותית מיתר מוסדות לימוד, לדוגמא, סטודנט יכו

להירשם לקורסים בודדים בתחומי לימוד שונים ויכול לפרוס את הלימודים לאורך זמן רב. לפיכך, גם 

שיטת הספירה של הסטודנטים במוסד שונה לעומת הספירה במוסדות האחרים. נתוני הסטודנטים 

 נחלקים לנרשמים חדשים ונרשמים חוזרים, ואלו האחרונים נספרים לפי שנת הלימוד שלהם במוסד:

לצורך ספירת הסטודנטים הלומדים באו"פ במקצוע מסוים,  .43שנה ראשונה, שנה שנייה ושנה שלישית

בשנה השלישית. זאת, מאחר והשנה השלישית אנו מתבססים על מספר הנרשמים החוזרים הלומדים 

בתחום  של הסטודנטים מעידה על כך שהסטודנטים השלימו את רוב החובות לקראת תואר ראשון מלא

 ולא לומדים קורסים בודדים. סוייםמ

 43,050-, בהשוואה ל41,267עמד על  סה"כ סטודנטים שלמדו לתואר ראשון באו"פ בתשע"ז

בתחילת העשור. מספר הסטודנטים שלמדו לקראת תואר ראשון )לפי הנרשמים בשנה השלישית( בכל 

אר ראשון במדעי מספר הסטודנטים שלמדו לקראת תובשנת תשע"ז.  10,130המקצועות עמד על 

. מתחילת העשור נרשמה ירידה במס' הסטודנטים בהדרגה עד תשע"ד אז עמד 358עמד על  44המחשב

במקצועות מתמטיקה והנדסת מחשבים מספר הסטודנטים  ומאז הוא בעליה. 259מס' הסטודנטים על 

ם למדו סטודנטי 75נמוך משמעותית בהשוואה למדעי המחשב ונמצא במגמת עלייה מתונה. בתשע"ז 

 בהנדסת מחשבים.קראת תואר ראשון ל 11-לקראת תואר ראשון במתמטיקה ו

  

 

 

   

 

 

 
וחת על שנת הלימוד של הסטודנטים בהתבסס על מספר יחידות הלימוד )יח"ל( שעשו עד השנה המדווחת. בשנה האו"פ מדו 43

יח"ל ומעלה. תואר מלא מורכב  72 –יח"ל ובשנה השלישית  72עד  –יח"ל, בשנה השנייה  36הראשונה הסטודנטים השלימו עד 

 ד האקדמית של הסטודנטים אלא את מצבור יח"ל שהשלימו עד אז.יח"ל. שנת הלימוד, אם כן, אינה משקפת את שנת הלימו 108-מ
טק הנכללים בתחום מדעי המחשב גדול יותר והגיע -מקצוע הלימוד לפי הצהרת הסטודנט. מס' הסטודנטים במקצועות ההיי 44

 .  570-בתשע"ז ל
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 טק באו"פ-סטודנטים שנה שלישית בתחומי ההיי

 

 הערות:                            

 מקור הנתונים: למ"ס .1

 של הסטודנטלפי מקצוע לימוד ראשון  .2

 

ניברסיטה אפיקי מעבר בהם טק מציעה האו-מי ההיייש לציין כי בנוסף לתארים מלאים באו"פ בתחו

יכולים הסטודנטים להמשיך ללימודים בתחומים אלה במוסדות אקדמיים אחרים, על סמך ההישגים 

בלה קהיתרון במסלול זה הוא שניתנת ההזדמנות להתחיל ללמוד באו"פ גם מבלי עמידה בתנאי באו"פ. 

 מקדימים.

בעשור  60%-לקראת תואר ראשון באו"פ עומד על כ הלומדות בשנה השלישית שיעור הנשים

בשנה השלישית האחרון, בדומה ליתר המוסדות. לעומת זאת במקצוע מדעי המחשב שיעור הנשים 

לפי נתוני  בתחילת העשור. 14%בתשע"ז לעומת  19%ועמד על  נמוך בהרבהלקראת תואר ראשון 

 2%-ו 5%נמוך יחסית )המחשב במדעי  תוהחרדי תהערביהסטודנטים מהחברה האו"פ שיעור 

  בהתאמה בתשע"ו(.

בשנת תשס"ו הגיע מספר זה בתשע"ז.  291במדעי המחשב עמד על  מספר הסטודנטים לתואר שני

. לאחר מכן החלה מגמת ירידה שנמשכה כמה שנים אך בשנים האחרונות שוב 302לשיא ועמד על 

 החלה מגמת עליה במספר הסטודנטים לתואר שני.

 131-בתואר שני ו 3,388בתואר ראשון,  4,155מהם  7,674 היו באו"פ בתשע"ו תארים מס' מקבלי

קיבלו תואר במדעי המחשב ובמתמטיקה. עדיין  146 ואר ראשוןתמתוך בוגרי  4%-בלימודי תעודה. כ

 אין בוגרים בהנדסת מחשבים באו"פ.
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 בוגרים בתחום ההיי טק באו"פ בשנים האחרונות

 

 

 

 הערות:

 הנתונים: למ"סמקור  .1

תי הבוגרים הנמנים בנתונים אלו נספרים לפי קבלת התואר בכל המקצועות, ולכן תיתכן חפיפה בין הנתונים בש .2

 השורות.

 בכל שנה. 20שע"ו עמד מספר מקבלי תואר שני במדעי המחשב באו"פ על ת-בשנים תשע"ג .3

 

שנים. כמו כן שיעור  8 לפי נתוני האו"פ משך הזמן הממוצע להשלמת הלימודים בתחום עולה על

, אשר 2010-קורס אחד ב ממי שלמד 44%-ל כעגבוה יחסית ועמד הנשירה מתחום מדעי המחשב 

 האו"פ מסבירה אותו בעיקר בהיעדר ידע מתמטי מתאים. 

 

   

)או"פ( להגדיל את מס' הבוגרים של  לעודד את האוניברסיטה הפתוחה הועדה ממליצה

האו"פ במדעי המחשב, זאת ע"י צמצום נשירה וקיצור משך הלימודים בפועל, מבלי לפגוע 

בהיקף ובאיכות הלמידה, ובעזרת תמיכה מתאימה של ות"ת. חיזוק האו"פ מתבקש לאור 

 תנאי קבלה, מיקום המרכזים והאפשרותהיתרונות היחודיים לה של פניה לאוכלוסיות ללא 

 .  ללמוד מרחוק ובאופן גמיש למשל במסגרת הצבא, תוך כדי עבודה, בישובים ערבים וכד'
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 סיכום

טק ברמות הגבוהות של -לתת מענה למחסור בעובדים לתעשיית ההייעל מנת מהסקירה לעיל עולה כי 

מס' הסטודנטים  בצע צעדים משמעותיים כדי להגדיל אתללהמשיך יש ם התכנה בתחופיתוח 

 יש להמשיך לטפלבראש ובראשונה טווח הבינוני והארוך. ב טק באוניברסיטאות-במקצועות ההיי

בטווח הקצר . לגדול בתחומים אלהלים את יכולת המוסדות יהמגבהאקדמי בזמינות התשתיות והסגל 

 סטודנטים נוספיםמס' הסטודנטים במקצועות אלה מקרב המועמדים, כאשר  נראה כי ניתן להגדיל את

על ויח"ל  5 בדגש על ההכשרה שמבצע משרד החינוך לתלמידים במתמטיקההגדלת יכולים לבוא מ

ניתן בנוסף פריפריה וחברה ערבית, ומאוכלוסיית הנשים עם רקע חזק במתמטיקה, שנעדרות מהתחום. 

השירות הצבאי ולהגמיש את התנאים של תלמידי תיכון מצטיינים לפני  להגדיל את ההכשרה האקדמית

כמו כן ניתן להציע הכשרה של ליבת הקורסים במדעי המחשב להכשרה אקדמית במהלך השירות. 

קיימת להכשרה במדעי גדולה חשיבות מתחומים אחרים בעלי רקע מתמטי חזק.  ובוגרים לסטודנטים

. )בפרט לבנות( החל מבי"ס יסודיבאופן חווייתי לתחום ולחשיפה ברמה גבוהה בבי"ס תיכון המחשב 

משרד נראה ש פיזיקה ומדעי המחשבוכן בעל מנת לשמור ואף להעלות את רמת הלימודים במתמטיקה 

עיקר ב ,לבצע פעולות משמעותיות בתחום של טיוב והכשרת מורים לתחומים אלה יצטרךהחינוך 

      בכלל המהלך של דיגיטציה של קורסים אקדמיים במדעי המחשב.  חטיבה העליונה. יסייע בענין זה וב

 צוותי עבודה בין משרדייםלאור ריבוי ההמלצות הנוגעות למערכות שונות יש חשיבות להקמת 

תכנס מפעם לפעם על מנת ת הוועדה מומלץ כיבתקציב. כמו כן  סדרי עדיפויותליישום הדוח וקביעת 

השלים ולעדכן אותן לאור הגידול בפועל במס' הסטודנטים במקצועות לעקוב אחר יישום ההמלצות, ל

בין המוסדות  פורומים להעברת ידעלהקמת  קיימת חשיבות. בנוסף ונתוני המחסור בפועלטק -ההיי

 .ההמלצות הנוגעות להם והמופיעות בדוח זהמוצלח של יישום להגדלת תפוקות המערכת והאקדמיים 

המתוקצבות ע"י ות"ת  האקדמיות מכללותבהכשרה גדלת ההלגבי יש בנוסף להמשיך את החשיבה 

  תוך שיפור איכות הבוגרים של חלק מהן על מנת להבטיח השתלבותם בתפקידי פיתוח בתעשייה

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום
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 (1049) 16' מס ולתקצוב לתכנון הוועדה ישיבת החלטות מתוך

  28.9.2016 ו"תשע באלול ה"כ ביום בירושלים שהתקיימה
  

 - 18.1.17 ב שהתקיימה ת"ות בישיבת אושר – אחד פה עדב 5

 

 
 :החלטה - 116 /ו"תשע

 
 התעסוקה לשוק והתאמתו האנושי ההון הכשרת

 

 בין ,למשק הנדרשים במקצועות הסטודנטים מספרי הגדלת הינו שנתית הרב התכנית מיעדי אחד

 היגוי ועדת להקים וצעמ זו מטרה השגת לצורך .המחשב ומדעי ההנדסה מתחומי סטודנטים ,היתר

 :היתר בין שתכלול מקיפה תכנית ותגובש פעולה דרכי מספר יבחנו ,יעדים יקבעו במסגרתה אשר

 בפרטו ייעודיות אוכלוסיות קליטת עידוד ,ההוראה תעריפי של נוסף עדכון ,נשירה לצמצום רכיבים

 הוספת ,התעסוקה וקבש נדרשים מקצועות עם חוגי דו לימודי שילוב עידוד ,אלה לתחומים נשים

 מצומצם במספר הסטודנטים מספר להגדלת קורא קול ביצוע ,אלה לימוד בתחומי לימודים חטיבת

  .ב"וכיו לנושא מקיפה תכנית באמצעות מוסדות של

 

 :כדלקמן בהרכב היגוי ועדת להקים מחליטה ת"ות

 

 זילברשץ יפה 'פרופ -ת"ות ר"יו .1

 פרנקל ישי מר - ת"ות חבר .2

 טייטלבאום חיים 'ופפר - ג"מל חבר .3

 פרנק גדי מר -ת"ות/ג"מל ל"מנכ .4

a. פשקוס מהשל מר או/ו התקציבים על הממונה סגנית– גרינברג שירה 'גב - האוצר משרד נציג- 

 גבוהה והשכלה פ"מו רכז  

 מהתעשייה או השלישי מהמגזר טק-היי מתחום ציבור נציגי2  .5

 

 

 

א' נספח -נספחים  
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  הוועדה בישיבות הקבועים המשתתפים רשימת

 ועדההו חברי

 ת"ות ר"יו ,זילברשץ יפה 'פרופ

 ג"מל חבר ,טייטלבאום חיים' פרופ

 מר ישי פרנקל, חבר ות"ת ואינטל )לשעבר(

 מר גדי פרנק, מנכ"ל ות"ת / מל"ג )לשעבר(

 רכז מו"פ והשכלה גבוהה )לשעבר(,  –סגנית הממונה על התקציבים ו/או מר שלמה פשקוס  –גב' שירה גרינברג 

 משרד האוצר

  Start-up Nation Central רייפן אוהד מר /נדל ק ין'יוג 'פרופ

 , סמנכ"ל תכנון ומדיניות, ות"תשביב מרב 'גב – הוועדה את ריכזה

 

 ת"ות

 מנכ"ל תקצובסנבון,  שירה' גב

 למחקר הקצבות בתחום בכיר נהממו  ,גת אמיר מר

  ומידע וןנתכ בתחום בכירה הנממו  ,קליין חוהגב' 

 ואסטרטגיה מחקר רכזת  ,אפרת שירה  'גב

 מר אריאל חנוכה, ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות

  יברסיטאותנאו תקצוב בתחום מרכזת  ,פדידה שירן 'גב

  למחקר הקצבות בתחום בכירה מרכזת  ,קי'אוסטרז גב' נינה 

 גבוהה להשכלה המועצה דובר , ולמר תומר מר

  ת"ות ר"ליו יועצת  ,גורן מרהגב' נ

 

 רהאוצ משרד

 (לשעבר) התקציבים אגף ,גלברט מיכל

 הראשי הכלכלן אגף  ,קריל זאב מר

 הראשי הכלכלן אגף  ,ריטוב מיכאל מר

 

 לכלכלה הלאומית המועצה

 אסטרטגיה אגף ראש  ,אדמון יובל מר

  בכירה יתנכלכל  ,שפייר איילת גב'

 גב' נילי בן טובים, כלכלנית

 גב' נועם קסט, כלכלנית )לשעבר(

 

 והרווחה דההעבו משרד

 ידע עתירת תעסוקה תחום מנהלת ,הרפז מזוז יעל גב'

 

 הרשות לחדשנות

 ציבורית –גב' נועה אקר עמרני, מנהלת תוכניות הון אנושי, הזירה החברתית 

 מר גידי קדוסי , מרכז תוכנית ההון האנושי

ב' נספח -נספחים  
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 נוספים רשימת מוזמנים ויועצים

 1מס'  ישיבה

 Start-up Nation Central גב' דניאלה קנדל,

 

 3ישיבה מס' 

 ד"ר אבי חסון, המדען הראשי, הרשות לחדשנות )לשעבר(

 גב' מיכל צוק, הממונה על התעסוקה ומשנה למנכ"ל, משרד העבודה והרווחה )לשעבר(
 

 4ישיבה מס' 

 גב' תמר קרביץ, מרכז בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית, ות"ת

 יניות אקדמית, ות"תד"ר מרק אסרף, מנהל בכיר תחום פיתוח ומד
 

 5ישיבה מס' 
 ד"ר ורדה שאול, סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה, ות"ת

 פודם, מנהל תכנית "הישגים"ן אורנמר 
 

  6ישיבה מס' 
 Code nationגב' נוגה וקנין, 

 אוניברסיטת תל אביב /קורפוטניקס פרופ' דוד מנדלוביץ

 מר זיו מנדל, מטריקס / ג'ון ברייס הדרכה

 wixמיה אלון,  גב'

 wixגב' עדי גלאור, 

 גב' מרים שטילמן אלגוטק

 גב' בלה אברהמס, אינטל

 רו"ח סאמי סעדי, ארגון "צופן" מרכזי טכנולוגיה

 IATIמר שחר בר אור, סאנדיסק 

 RACHIPגב' רחלי גנות, 

 גב' מרב בהט, מיקרוסופט

 

 7ישיבה מס' 
 פרופ' שלמה גרוסמן, נשיא המכללה האקדמית אשקלון

 תמיר, נשיאה, שנקר אקדמיה לאומנות ולעיצוב ירושלים פרופ' יולי
 נשיאה, המרכז האקדמי רופין צבר, פרופ' גליה

 חולון טכנולוגי יעקובוב, נשיא, מכון אקדמי פרופ' אדוארד
 מהרשק, נשיא, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה פרופ' אריה
 להנדסה בתל אביב מויאל, נשיא, אפקה המכללה האקדמית פרופ' עמי

 פרידלנדר, נשיא, המכללה האקדמית הדסה פרופ' ברטולד
 נשיא, מרכז האקדמי לב ,סוקניק פרופ' חיים
 אזהרי, נשיאה, עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים פרופ' רוזה
 יזרעאל הרפז, נשיא, מכללה האקדמית עמק פרופ' יצחק
 חי מקורי, נשיא, מכללת תל פרופ' יוסי

 שמעון חדד, נשיא המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי פ' יהודהפרו

ג' נספח -נספחים  
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 יפו ויו"ר ור"מ אביב בידרמן, נשיא, המכללה האקדמית תל פרופ' שלמה

 המכללה האקדמית אחוהגרובגלד, מנכ"ל,  ד"ר אתי

 גב' אפרת זהב, ממונה תחום תקצוב מכללות, ות"ת
 

 8ישיבה מס' 
  ת ומערכתית ופרויקטים, משרד החינוךפארס, מנהל אגף תכנית לאומי מר מוהנא

 החינוך כץ, מפמ"ר מתמטיקה על יסודי, משרד גב' נירית
 

 9ישיבה מס' 
  החינוך קשת מאור, מנהלת אגף א' מדעים, מזכירות פדגוגית משרד גילמור ר"ד

  החינוך ראש מינהל מדע וטכנולוגיה, משרד, רימון עופר ר"ד

 "שמן בן"הנוער  כפר י,"רש קרן , לשעבריזם בתחום החינוך מן'תורג איציק מר
 

 10ישיבה מס' 
 העתיד מדעני פריד, מנכ"ל מרכז אלי מר

 אודיסאה אליעזר, מנהל תכנית בן אלי ר"ד 

 ל )לשעבר("בצה אקדמי טכנולוגי אדם כוח גרינברג, ראש מנהל יובל ל"סא

 החינוך אריכא, מנהל תחום דעת פיזיקה, משרד צביקה ר"ד
 

 

 11ישיבה מס' 
 ד"ר נורית אייל, מנהלת התכנית הלאומית להשבת אקדמאים, הרשות לחדשנות )לשעבר(

 

 12ישיבה מס' 
 פרופ' מונא מארון, חברת ות"ת ויו"ר ועדת ההיגוי לחברה הערבית

 העבודה והרווחה דוד, מנהלת תחום בכיר תעסוקת חברה ערבית, משרד בר איל גב' אלה

 כלכלי בחברה הערבית, המשרד לשוויון חברתי )לשעבר(   חלפיתו סייף, מנכ"ל הרשות מר איימן

 כלכלי בחברה הערבית, המשרד לשוויון חברתי לפיתוח הרשות ,אסף מר רועי

 החינוך   חטיב, מנהל אגף החינוך הערבי, משרד מר עבדאללה

 "רואד" להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית אבור, מנהל תכנית'ג מר אשרף

 משווה" "קו גל, מנכ"ל מר דני

 אימפקט" מורג, מנכ"לית שותפה, מיזם "קולקטיב גב' קרן

 עמותת "צופן"מר סאמי סעדי, מייסד ומנהל משותף ומנהל את קשרי הקהילה ומחלקת הכספים, 

 IT WORKS סמנכ"לית בעמותת  ,אביבי גב' סי
 

 13ישיבה מס' 

 שוויון חברתידיגיטלית, המשרד ל מלצר, המיזם הלאומי ישראל בובליל גב' דנה

 מר יהודה ראובן, המיזם הלאומי ישראל דיגיטאלית, המשרד לשוויון חברתי

 מעוז, מנהלת אגף אסטרטגיה, ות"ת )לשעבר( ד"ר ליאת
 

 14ישיבה מס' 
 והרווחה העבודה משרדברלינר, מנהלת תחום תעסוקת חרדים,  שירה גב

 

 

ג' נספח -נספחים  
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 15ישיבה מס' 

 מ )לשעבר("רוה משרד ,לכלכלה הלאומית המועצה ראש .גב' יוליה איתן, ס

 ברתית, הרשות לחדשנותח-גב' נעמי קריגר כרמי, ראש הזירה הציבורית

 מר עדן ביזמן, יועץ לשר החינוך

 

 התייעצויות ופגישות נוספות

 "ר לאה בם, חברת מל"גד

 מר אהרון בית הלחמי, לשעבר חבר ות"ת ומנכ"ל משרד הבטחון

 מר דוד מעגן, למ"ס

 , למ"סמר אביאל קרנצלר

 מר ויטלי קז'דן, למ"ס 

 פרופ' יעקב נגל, הטכניון ולשעבר ראש המטה לבטחון לאומי 

 ל"בצה אקדמי טכנולוגי אדם כוח סא"ל איתי לבנון, ראש מנהל

 סא"ל יניב אוסי, מפקד בסמ"ח, צה"ל

 , צה"ל8,200רס"ר אורנית ארז, 

 רס"ן יעל קינן, צה"ל 

 רס"ן הדס עמר, צה"ל

 צה"ל סגן רזי בן ציון,

 וריון ויו"ר ועדת המקצוע מדעי המחשב משרד החינוך ג-פרופ' שלומי דולב, אוניברסיטת בן

 ד"ר אבי כהן, מפמ"ר מדעי המחשב, משרד החינוך

 מר איל רם, סמנכ"ל משרד החינוך

 מר נח גרינפלד, מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך

 מועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה משרד המדע פרופ' נאוה רצון, אוניברסיטת ת"א ויו"ר ה

 פרופ' נטלי בלבן, האוניברסיטה העברית, פרויקט מורה חוקר

 מר זיו כהן, מדריך ראשי בביה"ס ללימודי מקצועות המחשב בסמ"ח / לוטם

 ITC.TECHמר אורן טולדנו 

 

 

 
 

  

ג' נספח -נספחים  
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ד' נספח -נספחים  
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ד' נספח -נספחים  
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 רשימת המשתתפים מטעם האוניברסיטאות

 תהאוניברסיטה העברי 

 פרופ' אשר כהן, נשיא

 פרופ' מנחם בן ששון, נגיד

 פרופ' אסף פרידלר, ס. הרקטור

 פרופ' יאיר וייס, דיקן בית הספר למדעי המחשב

 גב' דקלה סואה, דיקן משנה בית הספר למדעי המחשב

 פרופ' )אמריטוס( איתמר גתי 
 

 הטכניון
 פרופ' פרץ לביא, נשיא

 מר מתניהו אנגלמן, מנכ"ל )לשעבר(

 דגנית שינדלמן, סמנכ"ל כספים גב'

 פרופ' משה סידי, מנכ"ל מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית

 פרופ' רדם שוורץ, משנה בכיר לנשיא
 

 האוניברסיטה הפתוחה
 פרופ' קובי מצר, נשיא

 פרופ' אביעד חפץ, חבר סגל במחלקה לניהול וכלכלה

 גב' עינת הכהן, מזכירות אקדמית

 סמנכ"ל כספים תכנון וכלכלה מר ניר רובינשטיין,

 ד"ר ענת לרנר, חברת סגל במחלקה למדעי המחשב
 

 וניברסיטת ת"אא
 פרופ' יוסי קלפטר, נשיא

 מר אהוד אור, סמנכ"ל לתכנון אסטרטגי ושיווק

 רו"ח נרי אזוגי, סמנכ"ל לכספים

 פרופ' ירון עוז, רקטור

 פרופ' אייל זיסר, סגן הרקטור
 

 אוניברסיטת בן גוריון
 ' רבקה כרמי, נשיאהפרופ

 פרופ' צבי כהן, רקטור

 וכלכלה מר יוסי רוקני, משנה למנכ"ל וראש אגף תכנון, תקצוב
 

 אוניברסיטת חיפה
 פרופ' רון רובין, נשיא

 פרופ' גוסטבו מש, רקטור

 יקן הפקולטה למדעי החברהגדות, ד-פרופ' ערן ויגודה

 מר מיכאל ויינר, סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי
 לנדמן, מזכיר אקדמיגב' שושי 

 פרופ' פנינה סופר, ראש החוג למערכות מידע

 פרופ' גד מנחם לנדאו, מדעי המחשב

נספח ה' -נספחים  
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 אוניברסיטת בר אילן
 פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא )לשעבר(

 פרופ' מרים פאוסט, רקטור

 גב' רלי שביט, סמנכ"ל כספים )לשעבר(

 פרופ' אפי זהבי, דיקאן הנדסה

 עים מדויקיםמשה לוינשטיין, דיקאן מד

 פרופ' שרית קראוס, ראש המחלקה למדעי המחשב

  גב' דינה ימיני, ראש מנהל הפקולטה

 

 אוניברסיטת אריאל
 פרופ' יהודה דנון, נשיא

 עו"ד יורם שי, מנכ"ל

 פרופ' מיכאל זינגרד, רקטור

 רו"ח רחל שליזנגר, סמנכ"ל כספים

 

  

ה' נספח -נספחים  
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ו' נספח -נספחים  
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ו' נספח -נספחים  
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ו' נספח -נספחים  
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ו' נספח -נספחים  
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ז' נספח -נספחים  
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ז' נספח -נספחים  
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ז' נספח -נספחים  
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ח' נספח -נספחים  
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ח' נספח -נספחים  

 



 

 160                                          
 

 

ח' נספח -נספחים  

 


