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ويشّكلون زيادة  2021/22سنة الدراسية طالب وطالبة سيدرسون في ال 350,000

 2020/21% مقارنة مع السنة الدراسية 4بنسبة نحو 

  2020/21 ل سنةالالتعليم العالي خوطالبة في جهاز  طالب 24,000بعد قفزة بزيادة 

 .2021/22في السنة الدراسية وقع ارتفاع معتدل بعدد الطالب يت
 

 

طالبة وطالب، معظم  24,000قفز عدد الطالب في مؤسسات التعليم العالّي بقرابة  2020/21راسية في السنة الد ➢

 .17,800نحو  –بكالوريوس )لقب أول( درجة الل

 )الصناعات العليا( يشمل النساء.تك -يب في مجاالت الهالطالة بعدد االُمعتبرتواصل الزيادة  ➢

يشمل زيادة مساعدات ُمخصصة د لبرامج مساعدة الطالب بقيمة نحو نصف مليار شيكل سنويًا، تخصيص موار ➢

 مليون شيكل. 100كورونا بقيمة ألزمة ال

 تربويّة. -كنوقنية وتأهيل طواقم تأساليب ت بهدف تطويروالتدريس الرقمي، لترقية التعليم  مليون شيكل  70زيادة  ➢

سنوات بالمساقات أكاديمية مّوجهة للتشغيل مليون شيكل في  24نحو استثمار  –دمجة باالختبار الدراسة الم ➢

 .2023/2024 – 2022/2023وات مليون شيكل للسن 30وزيادة لمرة واحدة بقيمة  2021/2022 – 2019/2020

ة األبحاث، تطوير األسلحة والبنية مديري مليار شيكل بالتعاون مع 1,2بقيمة نحو كّم فيزياء الروع إستثمار في مش ➢

 ة.ة في وزارة األمن، وزارة االبتكار والحداثة، وزارة العلوم ووزارة الماليالتحتية التكنولوجي

ألكبر في مسار التعليم ا، 2021/2022ت الهندسة في السنة الدراسية ة لدراساطالب وطالب 38,010ا مجمله م ➢

 20,060س يدراألول(. باإلضافة، اللقب  –% من مجمل الطالب الدارسين للبكالوريوس 18يضم نحو يل )إسرائ

 اضيعطالبًا وطالبة بمو 58,070وعلوم الحاسوب للبكالوريوس. بالمجمل يدرس نحو  ،اإلحصاءطالبًا للرياضيات، 

 تكنولوجية.

 .2,200إلى  1,000من ليرتفع لى بالتمريض طلبة السنة األوتضاعف في العقد األخير عدد  ➢
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  زيادة نسبة النساء في التعليم العالي

بر زيادة ُمعتبرة بنسبة ة متعددة السنوات إنها أك% من عدد الطالب في التعليم العالي. بنظر60تشكل النساء نحو  ➢

 –للماجستير  %64األول،  اللقب –دراسة البكالوريوس % في 58 –مشاركة النساء في مجمل األلقاب والدرجات 

 الثالث.اللقب  –% للدكتوراة 53الثاني، و اللقب 

عدد الطالبات تضاعف  2020/21 – 2009/10ات السنوفي  – تك-للواتي يدرس مواضيع الهايادة بعدد النساء ازي ➢

في  6,784إلى  2,622مرات )يشمل الرياضيات واالحصاء( ليرتفع من  2,6ب بـللبكالوريوس بعلوم الحاسو

 12,008إلى  2009/10طالبة في  8,581: ليرتفع من مواضيع الهندسة% عدد الطالبات ب40، وارتفع بنسبة 2020/21

 .2020/21طالبة في 

عومة من قبل لجنة مدبمؤسسات دري نمساواة( لترقية اإلنصاف الجهماشفيه" )خط الكاف إطالق مؤشر "  ➢

التعليم  مؤسساترفيع المستوى وفي إدارة اء في الكادر التدريسّي التخطيط والموازنة، بهدف زيادة نسبة تمثيل النس

 العالّي.

 

 إتاحة التعليم العالّي للمجتمعات المتنّوعة
  

طالبًا وطالبة يشكلّون  58,000وصل قرابة  2020/2021سنة الدراسية ال خالل إتاحة التعليم العالّي في الضواحي: ➢

تدنية الماالقتصادية  –جتماعية تتواجد في العناقيد االل( من بلدات و% من الدارسين للبكالوريوس )لقب أ30نحو 

رز تواجد ونسبة الطالب أبناء هذه البلدات بشكل خاص في الكليات األكاديمية المدعومة من قبل يب. (4 – 1)عنقود 

سبة نلمشابه ك طلبة البكالوريوس )ألقب أول(، وذل% من 35لجنة التخطيط والموازنة، حيث بلغت نسبتهم 

 %.36غت عناقيد والتي بلفي هذه العيش المجتمعات التي ت

% من 17طالب وطالبة من المجتمع العربّي، يشّكلون نحو  58,000نحو إتاحة التعليم العالّي للمجتمع العربّي:  ➢

د ق% منذ مطلع الع122ا زيادة بنسبة % من المجتمع. إنه21البالغة  مجمل الطالب في إسرائيل، مقارنة بنسبتهم

 نصرم.الم

% في عدد الطالب من أبناء الجالية االثيوبية 45زيادة بنسبة التميّز في صفوف أبناء الجالية االثيوبية:  برنامج ➢

في  3,782إلى  2014/15في السنة الدراسية  2,608من  –س )اللقب األول( في السنوات السّت الماضية للبكالوريو

 %.,71 –هم في المجتمع عامة %، مقارنة بنسبت1,5و حمجموع الطالب بلغت نمن . نسبتهم 2020/21

الب طالبة وط 2,000قرابة  ةزياد –طالبًا حريديًا  15,350نحو  ديم )اليهود المتزمتين(:يبعدد الطالب الحرزيادة  ➢

مجمل الطالب في  % من4,6، 2020/2021ة سنة الدراسي% بعدد الطالب مقارنة مع ال15ما نسبته يشكلون 

 وهي نسبتهم في المجتمع.% 13ة بـرنإسرائيل، مقا
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 تدويل التعليم العاليّ 
 

كاديميين عالميًا بنسبة األ األولىي المواقع تتربع إسرائيل ف : OECD  والتنميةمنظمة التعاون االقتصاديّ تدريج  ➢

 نة.س 64 و 25الحاصلين على تحصيل علمّي فوق ثانوّي وأكاديمّي في صفوف من تتراوح أعمارهم بين 

جانب ب األوراة( والطالكتدكتوراة )بوست دارتفاع بعدد طلبة ما بعد ال تدويل التعليم العالّي: شجيعت نواصل ➢

 للدرجات المتقدمة.والدوليين 

 

 

 از التعليم العاليّ جهميزانية 
 

مليار شيكل  12,5إلى  1120/1220 مليار شيكل في 7,3من : زيادة ُمعتبرة بميزانية جهاز التعليم العاليّ  ➢

2021/2022. 

ثية في الميزانية السنويّة للصناديق البحقد ضوعفت في غضون ع - أضعاف  2,4الصناديق البحثية بـة زيادة ميزاني ➢

 مليون شيكل. 1,297مليون شيكل إلى  536لترتفع من . 2,4إسرائيل بـ

مليون دوالر  751 من –على ميزانيات صناديق البحث التنافسية )معدل ثنائي السنوات( زيادة ُمعتبرة بالحصول  ➢

 .%(90)+ 2021/2022ي ون دوالر فملي 331إلى  2011/2012في 

 ى التحتية البحثية في إطار الخطة متعددة السنواتللبن مليون شيكل 620و زيادة بنح ➢

 

 

 

  بيطون: –وزيرة التربية والتعليم، د. يفعات ساسا 

ت التعليم العالي. كجهاز يعّد خّريجيه لسوق سساؤطالب وطالبة الذين يدخلون هذا العام في أبواب م 350,000"أحيي 

سوق العمل في دولة إسرائيل، بحيث ينخرط تسعى األكاديميا ألن تكون مع آذان صاغية ومواتية الحتياجات العمل، 

 خريجيها في كافة المجاالت ويعززوا الحصانة الوطنية.

إتاحة التعليم مهم للغاية، وسنواصل العمل على ى مهدف أسكعتبر تقليص الفجوات في المجتمع اإلسرائيلي كما أنني أ

 كذلك سنعمل بجهد جهيد النشاء جامعة في الجليل. دة أكاديمية.ى جانب الحفاظ على جوإل لكافة شرائح المجتمعالعالي 

 ىل لدولة إسرائيل. سنواصل تعزيزي مجال البحث حتحترام واالجالأفضل الباحثين ويجلب االالجهاز األكاديمي  ينمي

 في السنة القريبة وتنمية باحثين ُجدد.

 

منبثقة عن لجنة التخطيط والموازنة الالُمنتهية واليتها لرئيسة ال –وقالت األستاذة )بروفيسورة( يافا زيلبرشاتس 

زانية يزيادة المجهاز التعليم العالّي األكاديمي. بالتميّز واالزدهار الكبير لتميّز العقد األخير ": مجلس التعليم العاليّ 

تاُلحظ تطوير وتوسيع برامج اإلتاحة وفتح أبواب األكاديميا أمام كافة المجموعات السكانية. عالوة على ذلك، ب سمحت

الصناديق وبالبنى التحتية عموًما، وفي المواضيع الرئيسية باألساس:  بحاث والدراسات،زيادة ُمعتبرة في االستثمارات باأل
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كما أن  .اإلنسانيةلعلوم ا فيزياء الكم واعلوم وتكنولوجيابة المالءمة شخصيًا، ي، الطبععلوم المعطيات والذكاء االصطنا

جهاز التعليم العالّي إنضم لتك -اضيع الهايلتعزيز وتقوية موعدد المنشورات األكاديمية قد ارتفع، وبفصل الخطة القومية 

التعليمّي األكثر طلبًا في ة الهندسة للمسار سعدد كبير من الطالب الجامعيين لدراسة هذه المواضيع، وتحّولت درا

منظومة على إجراء الدراسة كاملة في عهد الوساعدت  ،التي قدناهاثورة التعليم األكاديمّي الرقمّي وقد أتاحت إسرائيل. 

 الصناعة". ندة وتوسيع التعاون بين األكاديميا وبيقي دراسات المبادرة والرياونا. باإلضافة، فإن الجهاز يشّجع ويرالكور

 

 

 

     عبر االنترنتم نتقال الثوري لجهاز التعليم العالّي إلى التعلّ اإل –نة الكورونا س .1

تي ترافق فترة الكورونا الفي خضم مؤسسة للتعليم العالي  59في  2021/2022يتوقع أن تُفتتح السنة الدراسية  .1

 الماضي. الجهاز منذ الفصل الثاني من العام

وفي أعقاب جائحة الكورونا، ُطلب من مؤسسات التعليم العالي  2020/2021لسنة الدراسية لخالل الفصل الثاني  .2

 بر االنترنتعأسس التعلّم والطالب لالنتقال إلى منظومة تعليم عن بُعد عبر االنترنت. جدير بالذكر في هذا السياق أن 

لجهود ا أدتبحدوث الثورة بنجاح.  تالخطة متعددة السنوات الحالية، سمح بإطار التي تم غرسها في المؤسسات

في السريع إلى التنظيم ات، الطالب، لجنة التخطيط والموازنة ومجلس التعليم العالي، لة من قبل المؤسسمميزة المبذوال

 جديد وتحدياته.للواقع الباالستجابة  معدودة في غضون أياممح لتسجهاز التعليم العالي، 

نظمت المؤسسات االمتحانات ، مع المالءمات المطلوبة. عبر االنترنت علّمتال بواسطةاستمرت الدراسة باألساس  .3

 فاق التوقعات. الفصلية التي اختبر فيها عشرات آالف الطالب، وعمليًا، فقد انتهت السنة الدراسية بنجاح

شمل يبما أجري في إطار القيود الصحية الُملزمة، ومؤسسات التعليم العالي تواصل حتى النشاط البحثي في  .4

قليص التواجد في الُحُرم الجامعية. استجابت الجامعات للحاجة بفتح مختبرات مخصصة لبحث ودراسة فيروس ت

 حلول للتعامل معه. وإيجادحث هذا الموضوع الكورونا، وهي تواصل العمل بجّد لمب

ارتفع عدد الطالب  ،بسبب أزمة الكورونارغم التحديات التي واجهتها المؤسسات، والطالب والكادر التدريسّي،  .5

في  %4يُشهد ارتفاع بنسبة %، ويتوقع أن 8بنحو  2020/2021ي مؤسسات التعليم العالي خالل السنة الدراسية ف

 .2021/2022السنة الدراسية 

رفعت مؤسسات التعليم بة الجامعيين في هذه األيام، يواجهها الطلاالقتصادية التي  ة للصعوباتباجوفي االست .6

تبرة كي قروض بأحجام ُمعُوزعت ِهبات وهذا الجهاز  إطارالب، وفي عمها ومساندتها للطد جهاز تاقدرالعالي من 

 ة.الدراساالستمرار بللطالب تيح تُ 
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 مليون شيكل والتي ساعدت الطالب عبر ثالث 100قدر عالوة على ذلك، تمت بلورة خطة مساعدة إضافية ب .7

منحة  10,000إلى جانب توزيع مليون شيكل،  40طالب بنحو لقنوات مركزية: زيادة ميزانية صندوق المساعدة ل

 إسرائيلكافة الطالب في صة وُمعّدة لُمخصشاء صناديق منح كما تم إنشيكل كل منها.  4,000إضافية بقيمة 

ال هبايس" لتوزيع منح على آالف خصصها "مفع مليون شيكل 50، بلغت قيمتها نحو متضررين اقتصاديًا من األزمةال

توزيع مساعدات مدرسة العطلة الصيفية الكبرى". كما وتم برنامج " بإطار سيتطّوعون في المجتمعالذين  لطالبا

 تقديم المساعدة االقتصادية المطلوبة.، وبر المؤسسات األكاديمية لمنع التسربب ععلى الطال

م عن لتي تُتيح آلية التعلياالتحتية التكنولوجية  ارد لتحسين البنىخالل األشهر األخيرة، استثمرت المؤسسات مو .8

فراد الكادر أ إلكسابتهدف  والتدريس الرقمي بواسطة ورشات إرشادية تربويةيم عد، وتأهيل الكادر التدريسّي للتعلبُ 

 عليمّي الجديد.كي تتالءم مع الواقع التطريقة التعليم، ص واج الحصمنهالتدريسي األدوات لتحسين وتجديد 

 مليون شيكل. 70ة بحجم انية ُمضافزوقد ُخصصت لهذا االجراء مي .9

 

 كالوريوس )اللقب األول(للبباألساس  – 2020/2021قفزة بعدد الطالب في  .2

سنة مقارنة بال 24,000م، وزيادة بنحو الب الجامعيين العاالطقفزة بعدد  2020/2021شوهدت في السنة الدراسية 

عاهد قديرات مويتوقع بحسب تب األول(. يوس )اللقرللبكالو طالب وطالبة 17,780، من بينهم 2019/2020الدراسية 

% مقارنة 4نحو  –طالب وطالبة  14,000زيادة بنحو  2021/2022التعليم العالي أن تشهد السنة الدراسية 

 .2020/2021ـب

بينهم: ، 1طالب وطالبة 336,330 بإسرائيل معهد ومؤسسة أكاديمية 59في  2020/2021درس في السنة الدراسية 

ا للدكتوراة )اللقب الثالث(، طالبً  11,855ا للماجستير )لقب ثاني(، طالبً  68,885وس )لقب أول(، للبكالوري اطالبً  254,630

خير، يتبيّن أن السنوات الّي خالل العقد األبه جهاز التعليم الع قرار الذي اتسمعد االستب. 2طالبًا درسوا لشهادات 960و 

الزيادة األساسية في ح أن يتض. و2020/2021كما ذكرنا في م، والذي بلغ ذروته، ااألخيرة شهدت زيادة بعدد الطالب الع

ت زيادة ُمعتبرة أيًضا ُسجلغم أنه ، ر17,780نحو  –جلت في صفوف طلبة البكالوريوس )اللقب األول( سُ  2020/2021

 .211زاد بـالث( الذي ث، وعدد طالب الدكتوراة )اللقب ال5,665 –في عدد الدارسين للماجستير )اللقب الثاني( 

                                                           
منبثقة عن مجلس الموازنة توجيه لجنة التخطيط والالمركزّي بالتنسيق وب اإلحصاءهذا التقرير وصلت من مكتب بيانات الطالب الُمدرجة في  1

 التعليم العالي. 
 3,203، وعددهم: النهائيةعملون على أطروحاتهم ووظائفهم ال تشمل من يفتوحة وحة. بيانات الجامعة المطالب الجامعة المفتات بيانشمل الت 2

مكتب ألول مرة لقبل الجامعة المفتوحة من بيانات تم التبليغ عن هذه ال. 2020/2021في  ير )لقب ثاني(للماجست 209، و )لقب أول( للبكالوريوس

 .2018/2019المركزي في  إلحصاءا

 .بيانات الطالب الدارسين لشهادات تُعني بدراسات الشهادات في الجامعات فقط
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 بحسب األلقابطالب  –نظرة متعددة السنوات 

 شهادة دكتوراة ماجستير بكالوريوس وعمجمال 

1989/1990 89,060 68,250 16,100 3,910 800 

1999/2000 199,240 159,560 31,340 6,650 1,690 

2009/2010 283,850 221,810 50,270 10,570 1,200 

2014/2015 307,300 235,300 59,700 10,890 1,410 

2018/2019 308,340 232,365 63,200 11,720 1,055 

2019/2020 312,660 236,850 63,220 11,645 945 

2020/2021 336,330 254,630 68,885 11,855 960 
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 2020/2021 – 9199/2000سنوات عدد الطالب الدارسين للبكالوريوس )لقب أول( في ال

 

 : مالحظات
 فتوحة.نات ال تشمل الجامعة المالبي .1
جة، هندسة أنظمة المعلومات، ا، هندسة الحاسوب والبرمء وااللكترونيكدسة تشمل المجاالت التالية: هندسة الكهربامواضيع الهن .2

 سية أخرى.دومواضيع هن ،رةداواإلاعة نص، هندسة كيميائية وهندسة المواد، هندسة الماكيناتهندسة العمارية، الهندسة الم
 قط.المواضيع التي تُعلم في الكليات األكاديمية فوالتصميم مواضيع الفنون يُقصد ب .3

 
 

 2020/2021 2019/2020 2009/2010 1999/2000 التعليم الجم

 نسبة أعداد نسبة أعداد نسبة أعداد نسبة أعداد 

 100.0 208,461 100.0 194,273 100.0 178,739 100.0 126,899 المجموع

 18.2 38,011 18.4 35,699 17.9 31,918 14.5 18,378 هندسةمواضيع ال

 17.8 37,144 17.7 34,358 23.0 41,171 19.5 24,793 العلوم االجتماعية

إعداد التربية والتعليم 

 المعلمين
22,842 18.0 22,502 12.6 30,885 15.9 31,364 15.0 

 10.9 22,822 10.3 20,105 11.1 19,463 5.3 6,762 األعمال وعلوم االدارة

 اإلحصاءالرياضيات 

 وعلوم الحاسوب
10,849 8.5 9,122 5.1 18,302 9.4 20,062 9.6 

 6.8 14,106 6.9 13,418 4.6 8,185 4.3 5,406 بيةهن مساعدة طم

 7.0 14,575 6.4 12,410 8.8 15,790 7.8 9,932 الحقوق

 5.0 10,351 5.4 10,431 7.9 13,849 13.2 16,718 تاإلنسانيا

لفنون مواضيع ا

 والتصميم
2,595 2.0 5,530 3.1 5,932 3.1 6,126 2.9 

 -لحياتية العلوم ا

 البيولوجية
3,119 2.5 4,675 2.6 5,187 2.7 6,048 2.9 

 1.4 2,818 1.4 2,704 1.4 2,484 1.7 2,110 الدقيقة العلوم الفيزيائية

 1.0 2,040 1.0 2,035 0.8 1,457 1.0 1,214 الطب

 0.9 1,823 0.9 1,782 0.9 1,623 1.1 1,399 التصميم المعماري

 0.6 1,171 0.5 1,025 0.5 970 0.6 782 الزراعة
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أنها السنة  2020/2021معطيات العام يتبيّن من تك: -إنجاز ُمدهش للخطة القومية لتعزيز مواضيع الهندسة والهاي

، بحيث درس ي إسرائيل أكثر المسارات التعليمية شعبية في إسرائيللهندسة فدراسات اتي كانت الرابعة على التوالي ال

بهذا اجتازت دراسات األول(. واللقب  –كالوريوس مجمل طلبة الب % من18,2يشكلون طالبًا  38,011للبكالوريوس 

تعزيز  سعكانوقد . وات عديدةمجال دراسّي في إسرائيل طوال سن التي كانت تُعتبر أكبر لعلوم االجتماعيةاالهندسة 

 20,062وعلوم الحاسوب أيًضا ) ،اإلحصاءذين يدرسون الرياضيات، مضاعفة عدد الطالب التك أيًضا ب -مواضيع الهاي

(. في السنة األخيرة فقط ارتفع عدد الطالب 2009/2010في طالبًا وطالبة  9,122مقارنة بـ 2020/2021الب في ط

%( في إسرائيل يدرس 26أن واحد من كل أربعة طالب )نحو  ياتمعطمن ال. ويتضح 1,760الدارسين هذا المجال بـ

 –للبكالوريوس طالبًا  208,461طالبًا من بين  58,070مواضيع الهندسة وعلوم الحاسوب، الرياضيات، واالحصاء )نحو 

 األول(.اللقب 

في  12,410لى إ 2009/2010في  15,790قدمين لدراسة الحقوق في العقد األخير من المتبعد االنخفاض بعدد الطالب  

وقد انخفض هذا العام. ، في إطار الزيادة العامة بعدد الطالب 2020/2021في  14,575، ارتفع عددهم إلى 2019/2020

في طالبًا  18,711إلى  2012/2013ة في طالبًا وطالب 23,232ة إدارة األعمال من الذروة التب بلغت عدد الطالب في دراس

 .2020/2021في السنة األخيرة  22,822وقفز إلى  2019/2020في  20,105إلى  فع عددهم، ارت2018/2019

واضيع في الطب الُمساند، مطلبة البكالوريوس )اللقب األول( الذين درسوا % بعدد 72ت زيادة ُمعتبرة بنسبة كما شوهد

زيادة يجة الزيادة نتت هذه الجاءوقد  – 2020/2021في  14,106إلى  2009/2010في  8,185بحيث ارتفع عددهم من 

 في الفترة ذاتها. 7,330إلى  3,000و رتفع عددهم من نحا، إذ مريضطلبة التبعدد 

 

، والذي تواصل أيًضا في تراجع في دراسة االنسانيات بالسنوات األخيرةاستمراًرا لنمط ال نسانيات:اال –القرن خطة 

عضو  – برئاسة األستاذة )بروفيسورة( حبيبا باديا الهماأع يات، جددت اللجنة التوجيهية لدراسة االنسان2020/2021

. وقد حددت توصيات اللجنة 2021مارس وقدمت توصياتها للجنة التخطيط والموازنة في آذار/ مجلس التعليم العالي، 

انيات هيبة االنس رفعى أن تشتمل تعزيز مواضيع مختلفة في االنسانيات، علواضيع االنسانيات ماألهداف السامية لترقية 

نسانيات بأوساط في االاسية درات قاسم للتحاور متعدد المجاالت مع مجمل العلوم، إتاحةقيادة االنسانيات نتها، ومكا

الطبيعة، التكنولوجيا،  :بينها والمشارب، نُظمجانب مشاركة ال، إلى انترنتية وتوسيع دراسات االنسانياتمحوسبة و

 انون.والق

 شاء. وتتطرق هذه التوصيات إلى إنة التخطيط والموازنة ومجلس التعليم العاليفي لجن اعباإلجم توصيات اللجنةم تبني ت

التركيز على مستوى التخصص، عقالنية بنية )االنسانيات(  اإلنسانيةعلوم الفي متماسكة ومفهومة  ات مساقاتمجموع

الكليات المختلفة.  تهدف إلى اثراءو على األقل،ساعة معتمدة  20، تصل إلى تخلص روابط جديدة بين مجاالت المعرفة

 على كل تلككشفهم بهدف  اإلنسانيةنسانيات لدى طالب ليسوا من مجال العلوم معرفة االقوية مجموعات إلى تتهدف ال

 بمجال دراستهم. في دراسات الدرجة المهنية ينكشفون إليهاال  "المهارات الشخصية" التية ويالمجاالت المعرف

ة (، وهي أطر جديدعلوم االجتماعيةالنيات، ونساقانون، االاللوم، عالفيم" )رق النشاء أطر "مرحاكما أن التوصيات تتط

. حدثةى الماألولاألكاديمية بتغذية راجعة على خلق الدرجات ة وتضيء لدرجات المتقدمجمع البحث والتدريس في اتست
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حثين وزمالء بحث، تعددة المجاالت بين بام األنشطةوتشكل مركز  اإلنسانيةستُنشأ هذه المراكز في كليات العلوم 

عبر االنترنت متعدد المحوسب اكز لاللتقاء والنقاش كمركز للتعلم م" ستشكل مرفيوحاصلين على منح. هذه "المرحا

يق ألطر "مرحافيم" التعددية األكاديمية، متعددة المجاالت، التنّوع والتجانس، عن طرستعكس هذه ادولّي. الو المؤسسات

نظر هذا ستُ مقمة العلم. في كل مركز ككون في سويّةً بتطّور ونمو مجاالت جديدة ت نُظم أخرى تساهمرب وت مع مشالقاءا

وتقرر ا لجذب الباحثين وطالب الدرجات المتقدمة. ركزً معلى أن يشّكل المركز ثالث برامج متعددة المجاالت على األقل، 

ضوع جامع في كلية االنسانيات يتمحور حول مو. مركز 1قتين ممكنتين: أن يُتاح إنشاء األطر "مرحافيم" بواحدة من طري

متعدد الكليّات يُتيح دمج المشارب  . مركز جامع2. اإلنسانيةعلوم مركزي في االنسانيات يشرك معه مجاالت أخرى في ال

 المتنّوعة.نظمة من الكليات المختلفة واأل

"خطة  6.4.2021وقرار مجلس التعالي العالّي الصادر في  18.3.2021 يومط والموازنة من تجاوبًا مع قرار لجنة التخطي

صادقت لجنة التخطيط ، "2021/2022 - 2016/2017دة السنوات القرن لتشجيع وترقية مجال االنسانيات في خطة متعد

ن قبل لجنة على إصدار نداء لمؤسسات التعليم العالي المدعومة م 12.5.2021في جلستها المقامة بتاريخ  والموازنة

 .اإلنسانيةمراكز "مرحافيم" لترقية العلوم  وإلنشاءميول إنسانية  إلكسابمجموعات مساقات  إلنشاءالتخطيط والموازنة 

 .إضافيةمراكز "مرحافيم"  4مجموعة مساقات و 20ا النداء أكثر من فازت بمنحة عقب هذوقد 

 

تماشيًا مع الزيادة بعدد الطالب:  قيق هدفازنة نجحت بتحالتخطيط والمولجنة  –تك -كبيرة في مجال الهاياستثمارات 

الصناعات التقنية لعاملة في اوضوع "الخطة القومية لزيادة القوى بم 15.1.2017الصادر بتاريخ  2292قرار الحكومة 

ز مجاالت رد بهدف تعزي"، تستثمر لجنة التخطيط والموازنة ومجلس التعليم العالي الكثير من المواتك-هاي –المتقدمة 

المجاالت التالية: علوم الحاسوب، هندسة الكهرباء  من بين أمور أخرى، عبر زيادة عدد الطالب فيتك، -الهاي

 700ط والموازنة في المرحلة األولى نحو خصصت لجنة التخطيوقد لكترونيكا، هندسة الحاسوب ونُظم المعلومات. واال

جاًحا منقطع النظير ة القت نوبات بإمكاننا اليوم أن نقول أن الخط كل ألجل تحقيق هذا الهدف في الجامعات،مليون شي

كالوريوس % في عدد الطالب للب40بنسبة زيادة  –ط والموازنة الهدف الذي وضعته الحكومة واجتازت لجنة التخطي

% في السنة 80، وحسب التوقعات، ستبلغ الزيادة نحو لنسب المئويةتك بعشرات ا-)لقب أول( في مجاالت دراسات الهاي

 .2021/2022الدراسية الجديدة 

 

دة ألجل تكثيف القوى العاملة ذات الجو إضافيةمليون شيكل  150 في المرحلة الثانيةنة التخطيط والموازنة وخصصت لج

كادر التدريسّي المستقبلي، مالءمة عدد لل ن مستقبليمخزوكم تك كي تخد-العالية في األلقاب المتقدمة بمجاالت الهاي

وإنشاء الزيادة العددية للطالب، تيجة نس )الُمعيدين(، ومساعدي التدري اء الكادر التدريسّي رفيع المستوى والصغيرأعض

 طلبة البكالوريوس )اللقب األول( مستقباًل.أخرى بعدد عددية بنى تحتية لزيادة 

، قدّمت لجنة التخطيط والموازنة تك-لطالب الدارسين مواضيع في مجاالت الهايلزيادة العددية بعدد اكخطوة مكّملة ل

أهداف ح بتحقيق إلى النجا مالكات الُمعتبرةال إضافةوقد أدت كات للكليّات األكاديمية التي تدّرس هذه المجاالت. مال
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تواصلت أيًضا في الخطة ، وتطبيق الخطة متعددة السنوات السابقة ا من خاللبدءً تك -بمواضيع الهايالمرجوة الزيادات 

 إضافة (2020/2021و ميزانية  2019/2020في السنتين األخيرتين )ميزانية  ُمنحت سنوات الحالية، بحيث أنهمتعددة ال

 الدارسين لهذا المجال.الزيادة العددية بعدد الطالب مواصلة دعم مليون شيكل سنويًا ألجل  6مالكات بقيمة 

المختلفة، كليات ّي للالتقليدقسيم التمطلوبة، وبداًل من الَءمات اللقيام بالماألكاديمي على ا العالمولوجية التغييرات التكنتُلزم 

 كسبُ عليمية متعددة المشارب والنُزم، والتي تُ كسر الحواجز وخلق مسارات تمّي على مل جهاز التعليم العالي األكادييع

قتصاد، وإدارة يقة، اال، العلوم الدقتك-بة مواضيع الهايعلى هذا النحو سيكون بإمكان طلمتنّوعة.  أدواتريجيها خ

د زيثقافية والم، الفلسفة، اآلداب والفنون، التاريخ، دراسات درجتهم األكاديميةاألعمال، أن يدمجوا في سير دراستهم ل

 أيًضا.

 

 540 – 2009/2010سنة  للطب في الجامعات بالكليات األربع عدد طالب السنة األولى في دراسات الطببلغ الطب: 

عقد األخير جهوًدا فريدة من نوعها بهدف االستجابة للنقص الُمعتبر في األطباء، ل الط. وقد بُذلت خالطالبًا وطالبة فق

ة طب فُتحت كلي 2020/2021ن، وفي ر ايالكلية إضافية للطب في صفد تابعة لجامعة با 2012/2013تحت في ولذلك فُ 

ح مسارات رباعية السنوات سنوات وفتالسداسية المج دّرس البراتي تعدد الكليات الزيادة  أدت أخرى في جامعة أريئيل.

جهاز والذين سينضمون ل 2020/2021ة دراسة الطب خالل السنة الدراسيطالًبا وطالبة ب 810يباشر إلى أن  ة الطبلدراس

ال بهدف تحقيق المهمة الوطنية، ومما ضافة تطلبت بالطبع تخصيص موارد مُ  اإلجراءاتالصحة بعد انهاء دراستهم. هذه 

مع وزارة يادة بهدف االستجابة على احتياجات جهاز الصحة، نستجيب الستمرار الزلة سشك فيه أنه خالل السنوات المقب

 إنجاح المهمة.ذات الصلة، ألجل الصحة ووزارة المالية وكافة الجهات 

وطالبة  طالب 1,000 ن دراسة التمريض، ليرتفع من نحوالتمريض: منذ بداية العقد تضاعف عدد الطالب الذين يبدأو

 لدرجةوطالبة طالب  7,300يدرس اليوم نحو . 2020/2021في السنة الدراسية  2,200إلى نحو  2009/2010في 

لجهود ل انعكاساالزيادة الُمعتبر تُعتبر بالجامعات والكليات على حٍد سواء. تعليمّي برنامج  13في التمريض ببكالوريوس 

إضافية تهدف لتقليص ة تخصيص ميزانيات ُمضافة وفتح برامج تعليمية العالي بواسط ها جهاز التعليملخاصة التي بذلا

 .م بجهاز التمريضالنقص القائ
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 لكليات األكاديميةدراسة البكالوريوس )لقب أول( بالجامعات وال رشحينرقم قياسي بعدد الم .3

كبير حتى الجامعات بشكل متواصل إلى حٍد  يلدراسة البكالوريوس )اللقب األول( ف رشحينالم /تقدمينارتفع عدد الم

 باعتدال إلى االرتفاع همعددعاد تراجع انتهى وسط العقد المنصرم، . بعد ميل لل39,400نحو أواسط األلفينيات، حينما بلغ 

 9,300بأكثر من زيادة  – 2020/2021في  43,910سي جديد تقدمين إلى رقم قيا، حتى قفز عدد الملسنوات األخيرةافي 

 )اللقب األول( بكالوريوسمن المرشحين لدراسة ال 35,930قُبل  .2019/2020ة بالسنة الدراسية الب وطالبة مقارنط

 %.60يشكل نسبة نحو  وباشروا بالدراسة، ما

حين لدراسة البكالوريوس )اللقب األول( رقًما قياسيًا خالل السنة الدراسية بلغ عدد المرش كذلك في الكليات األكاديمية

ة عدد المرشحين الذين تم قبولهم . نسب2019/2020مقارنة بـ  4,000ما يشّكل زيادة بنحو  51,809غ وبل 2020/2021

. مجاالت الدراسة األكثر طلبًا 2020/2021% في 68آخذة باالرتفاع وبلغت نحو لمرشحين لعدد الكلّي لمن اويدرسون 

، وعلوم الهندسة، إدارة األعمال، القانونواضيع من مجال م العلوم االجتماعية،التي تعرضها الكليات األكاديمية هي 

يتم تدريس معظم مة وغير ممولة، فيما تتم دراسة القانون وإدارة األعمال في كليّات غي مدعوعلى األغلب الحاسوب. 

مجاالت ب دراسة الجامعيةة. نسبة المرشحين للبرامج العلوم االجتماعية، علوم الحاسوب، والهندسة، في كليات مدعوم

نسبة المرشحين ، مشابهة ل%10 –، والمواضيع الطبية المساندة %22 – 2020/2021 خالل الجامعاتالهندسة في 

لمقابل، فإن نسبة المرشحين للكليات % على التوالي. في ا8% و 19: للبكالوريوس )اللقب األول( في الكليات األكاديمية

 –أعلى مقارنة بنسبتهم في الجامعات: األعمال وعلوم اإلدارة  ة والقانون،علوم اإلداراألكاديمية في مجاالت األعمال و

 %.5% مقارنة بـ 10%، وفي القانون 5مقارنة بـ  17%

عن  2020/2021)اللقب األول( في الجامعات خالل يوس لبكالوركثر طلبًا لدراسة األطيات إزاء مجاالت التعليم االمع تعبّر

تكون النسبة بين عدد المرشحين وعدد الطالب الذين يباشرون وقد  إلى حٍد معيّن. في السوقمواضيع التعليم األكثر طلبًا 

كثر طلبًا عليها جال معّين. في هذا البند سنفّصل مجاالت التعليم األفائض الطلب في م يعكس ادراسة المجال ذاته مؤشرً 

 الالئحة التالية: تُعرض المعطيات فيبحس بهذه المؤشرات.  2020/2021في الجامعات خالل 
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معظم  اسةلدرارتفاًعا بعدد المرشحين  2020/2021، شهدت السنة الدراسية ينرتفاع العام بعدد المرشحإلى جانب اال

في الجامعات بمجاالت الهندسة ُسجلت أعلى ارتفاعات بعد المرشحين للبكالوريوس )اللقب األول( المجاالت التعليمية. 

في  7,219رتفع عدد المرشحين من العلوم االجتماعية. بمجال الهندسة والتصميم المعماري اوالتصميم المعماري و

هندسة الكهرباء  يموضوعسد من الزيادة تُنسب لحصة األن أن في حي ،2020/2021في  9,478إلى  2019/2020

العلوم االجتماعية على التوالي(. وفي اضافيًا مرشًحا  2,259من  502و  582) واإلدارةا وهندسة الصناعة وااللكترونيك

ي علم ، بحيث ُسجلت الزيادة األكبر ف2020/2021في  8,942إلى  2019/2020في  6,757فع عدد المرشحين من ارت

هن الطبية المساندة من المارتفاع بمجال  ، ُسجلكذلك (.2,185رشحين البالغة من الزيادة الكلية بعدد الم 802النفس )

من الزيادة الكلية  504ُسجلت الزيادة األكبر في التمريض )، بحيث 2020/2021في  4,470إلى  2019/2020في  3,369

 2,334إلى  2019/2020في  1,469من ارتفع عدد المرشحين قانون جال ال(. كذلك في م1,101بعدد المرشحين البالغة 

 .2020/2021في 

 

كذلك في الكليات األكاديمية ُسجلت أكبر زيادات بعدد المرشحين لدراسة البكالوريوس )اللقب األول( في مجاالت 

فع عدد المرشحين من اري ارتم المعمصميالهندسة والتصميم المعماري والعلوم االجتماعية. في مجال الهندسة والت

حصة األسد من االرتفاع ُسجل في هندسة الكهرباء في حين أن ، 2020/2021في  9,701إلى  2019/2020في  8,271

(. 1,430عدد المرشحين بلغت زيادة كلية بأصل من توالي، على ال 328و 464) واإلدارةوااللكترونيكا وهندسة الصناعة 

  2020/2021، باتوا يدرسونرشحون لدراسة اللقب األول في الجامعات ونسبة المرشحيّن المقبولين وم
 بحسب المواضيع الدراسية المفّضلة()

 شحونمر 
تم قبولهم للموضوع 

 لضّ مفال
نسبة المرشحين 

 المقبولين ويدرسون

 81. 23,942 43,910 المجموع -ل فضّ لموضوع الما

 4.7 526 2,476   طب عام :بينهم

 2.9 286 818 معماري وتخطيط المدنتصميم الال 

 2.4 992 2,334 قانونال 

 2.3 1,984 4,470 مساندة الطبيةال المهن 

 1.9 801 1,554 هندسة الصناعة واإلدارة 

 1.9 2,280 4,373 علوم الحاسوب 

 81. 1,599 2,912 هندسة الكهرباء وااللكترونيكا 

 1.8 626 1,153 ماعيالعمل االجت 

 1.8 749 1,370 االقتصاد 

 1.6 1,376 2,249 علم النفس 

 1.4 416 579 إدارة األعمال 

 1.4 1,100 1,521 العامة اإلنسانيةالعلوم  



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

מ  |  13 דע ו  

 

Planning & Budgeting Committee | תקצוב לועדה לתכנון ווה  

، بحيث ُسجلت 2020/2021في  11,597إلى  2019/2020في  10,716من  عدد المرشحين عفارتالعلوم االجتماعية وفي 

من  القانون ارتفاع بمجال ، ُسجلكذلك .(881رشحين البالغة من الزيادة الكلية بعدد الم 528) االقتصادالزيادة األكبر في 

زيادة الكلية من ال 504في التمريض )ُسجلت الزيادة األكبر ، بحيث 2020/2021في  4,950إلى  2019/2020في  4,368

إلى  2019/2020في  3,490 منارتفع عدد المرشحين  وفي مجال المهن الطبية الُمساندة(. 1,101بعدد المرشحين البالغة 

 .2020/2021في  4,011

 

 

  عليم للبكالوريوسالتمجاالت  –نساء  .4

 الدرجات واأللقاب الزيادة بحصة النساء في مجملإستمرار  –بنظرة متعددة السنوات  •

 اسوب )يشمل الرياضيات واالحصاء(فة عدد الطالبات الدارسات علوم الحمضاع •

 لواتي يدرسن الهندسةزيادة ُمعتبرة بعدد الطالبات ال •

 

تدرسن هذه المواضيع: منذ بداية العقد تضاعف ك أيًضا في معطيات النساء اللواتي ت-مواضيع الهايالزيادة الُمدهشة في إنعكست 

 6,784لى إ 2,622يات واالحصاء( ليرتفع من )يشمل الرياض للبكالوريوس في علوم الحاسوبتدرسن عدد الطالبات اللواتي ثر وأك

 2009/2010طالبة في  8,581: من ات الهندسة% في دراس40كما وسُجلت زيادة ُمعتبرة بقرابة الـ. 2020/2021في السنة الدراسية 

تك المنبثقة عن لجنة التخطيط -ذه الزيادات هي نتاج الخطة العامة لتعزيز مواضيع الهايه. 2020/2021طالبة في  12,008إلى 

للمؤسسات في إطارها بهدف توزيع ِمنح وِهبات على الطالبات، تنظيم والموازنة ومجلس التعليم العالي، والتي تُستثمر محفزات مالية 

ومرافقة شخصية. بالمجمل زادت حصة  وس تعزيزيشمل دراعم غطاء دتك، وكذلك في منع -ورشات انكشاف على مواضيع الهاي

وعلوم الحاسوب، هندسة  اإلحصاءجاالت الرياضيات، من بين مجمل الطالب )في متك -الطالبات اللواتي يدرسن مواضيع الهاي

 .%29% إلى 24من  2020/2021 – 2015/2016وات ، وهندسة نُظم المعلومات( بين السنالكهرباء وااللكترونيكا

مع القفزة  2020/2021مواضيع العلوم االجتماعية والقانون، رغم أنه في بشكل مشابه للمجتمع عموًما، تميّز العقد األخير بتراجع 

الت: ففي العلوم االجتماعية ارتفع بشكل ُمعتبر أيًضا عدد الطالبات في هذه المجام المجاالت التعليمية، بعدد الطالب العام في معظ

ت زيادة ، يُذكر أنه في العقد الماضي سُجلطالبة. كذلك 1,000اع بنحو طالبة، وفي القانون ُسجل ارتف 2,000بنحو ُسجل الترفاع 

 والمهن الطبية الُمساندة. وإعداد المعلمينطالبات التربية والتعليم ُمعتبرة بعدد 
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  2020/2021 – 2009/0201وال العقد ط –قب أول( بحسب مجال التعليم طالبات للبكالوريوس )ل
 

 2009/2010 2012/2019 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 121,051 113,002 111,257 110,354 106,596 97,955 موعالمج

 24,381 24,282 25,074 25,680 21,292 17,793 وإعداد المعلمينالتربية والتعليم 

 25,627 23,705 23,759 23,501 27,544 27,222 العلوم االجتماعية

 13,482 11,730 11,182 11,044 11,809 9,180 علوم االدارةاألعمال و

 12,008 10,984 10,389 9,820 8,152 8,581 دراسات الهندسة

 10,642 10,572 10,660 10,751 12,066 11,910 ون والتصميمسانيات ومواضيع الفناالن

 11,651 11,063 10,650 10,171 8,038 6,756 المهن الطبيّة الُمساندة

 7,893 6,775 6,585 6,914 7,949 7,695 انونقال

 6,784 6,144 5,602 5,127 3,154 2,622 وم الحاسوبوعل ،اإلحصاءالرياضيات، 

 4,223 3,613 3,335 3,258 3,091 2,985 ولوجية(يحيّوية )البالعلوم ال

 1,281 1,257 1,245 1,225 1,054 926 التصميم المعماري

 1,246 1,211 1,205 1,302 980 804 طبلا

 1,189 1,107 1,054 1,039 886 899 العلوم الفيزيائية الدقيقة

 644 559 517 522 581 582 الزراعة

 ال تشمل الجامعة المفتوحة.المعطيات  *      

 

 

 

  % من عدد الطالبات في التعليم العاليّ 60تشّكل النساء نحو  •

ارتفاع ملحوظ بمشاركتهن في ، بعد %59 2020/2021الدراسية  في السنةالطالب  حّصة النساء من مجملبلغت 

: ة من الدرجات األكاديميةكل واحدبخالل سنوات التسعينيات. تشّكل النساء اليوم الغالبية الدراسات األكاديمية، باألخص 

وقد طرأت  .%53 –قب الثالث( اة )اللالدكتور، و%64 –، الماجستير )اللقب الثاني( %58 –ل( البكالوريوس )اللقب األو

اجتازت نسبة النساء من بين  1989/1990: ففي سنة لدرجات المتقدمةلحوظة في مشاركة النساء بالدراسات لزيادة م

%. هذه الزيادة بنسبة 64كما ذكرنا  2020/2021في نسبتهم %، وبلغت 50 فلماجستير )اللقب الثاني( النصالدارسين ل

خرى من توسيع البرامج للماجستير في الكليات االكاديمية العامة وفي الكليات األكاديمية ين أمور أتنبع من بالنساء 

من بين طلبة الدكتوراة نسبة النساء  فيما اجتازت والي.على الت% 82% و 66للتربية، والتي بلغت فيها نسبة النساء 

% في 53يرة حتى بلغت وارتفعت في السنوات األخ بأواخر سنوات التسعينيات،ى للمرة األول لنصف)اللقب الثالث( ا

2020/2021. 
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 تعليم العالي )األكاديميا(نسبة النساء في البادة زي –تعددة السنوات ظرة من

 1989/1990 1999/2000 2009/2010 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

وس )لقب بكالوري

 أول(
53.6 57.4 54.8 58.1 58.4 58.2 58.1 

ر )لقب جستيام

 ثاني(
50.3 57.8 58.4 62.7 63.1 62.9 63.9 

دكتوراة )لقب 

 ثالث(
41.3 51.1 52.7 52.8 53.2 53.8 53.3 

 

 

 كاديمياأل نساء في الكادرنصاف الجندري لزيادة تمثيل البرنامج اإل

مجلس التعليم ازنة وتك، تعمل لجنة التخطيط والمو-زي مع أنشطة لتشجيع النساء على دراسة مواضيع الهايبالتوا

رفيع المستوى واإلدارة االكاديمية رفيعة المستوى  الكادر األكاديمي فأيًضا في صفوالعالي على زيادة تمثيل النساء 

لجنة العاهد التعليم العالي. لهذا الغرض اتخذت مجموعة من القرارات لترقية الموضوع بحسب توصيات في م

رئيس  –نون جامعة بن غوريون سابقًا، وبرئاسة األستاذة روت أررئيسة  - رميبرئاسة األستاذة ريفكا كا يةالتوجيه

 قًا.األكاديمية اإلسرائيلية الوطنية للعلوم ساب

والتحكيم لترقية  اللجنة التوجيهيةلترأس  تم تعيين األستاذة يونينا ألدير من معهد فايتسمان للعلوم 2019في العام 

نصاف اإل ق برنامج "ألجليتناسالتعليم العالي ولجنة التخطيط والموازنة.  اإلنصاف الجندري المنبثقة عن مجلس

ق عليه مؤخًرا، المبادئ التي ُحددت لترقية النساء لمناصب الكادر التدريسي رفيع الجندري" الذي بلورته اللجنة وصود

اف الجندري في مؤسسات ، والتي تعتمد على توصيات اللجنة التوجيهية، التي تتلخص في رفع الوعي لإلنصالمستوى

ًضا للنساء  منخفتشهد تمثياًل  ، وباألخص في مجاالتديمّي عموًماالتعليم العالي وتجنيد وترقية النساء في الكادر األكا

 على وجه التحديد، كالعلوم الدقيقة ومجاالت الهندسة المختلفة. 

 يكم أسس البرنامج: إل

لجنة التخطيط والموازنة في المؤسسات المدعومة من قبل ندرّي اإلنصاف الجلتشجيع تاج مؤشر يعتمد على ننُشر  ✓

اللجة فريق من بلوره الذي  – (خط المساواةكاف هماشفيه" )"مؤشر  – 2024/2025 – 2020/2021للسنوات 

يمية المنبثقة عن مجلس التعليم العالي/ لجنة التخطيط والموازنة: أستاذة روت هالبرين كادري، حكالتوجيهية والت

مراجعة التعديات عاهد على ال. يهدف المؤشر إلى تحفيز المشير سيجأ -ة ميخال بارواألستاذ عاما شيفي،تاذة نساأل

تمثيل النساء في الكادر األكاديمّي رفيع المستوى، في مناصب اتخاذ زيادة التي يواجهونها في المجال والعمل على 

والتجنيد في المؤسسات، على أن لجان الترقية أعضاء ستوى وكاديمية رفيعة المالمناصب األ وفي صفوفالقرار 

رفيع عليمي وف الكادر التنساء والرجال في صفالمتكافئة بين ال ى البعيد تحقيق المساواة الجندريةيكون الهدف للمد

ستحظى بتمويل يتوافق مع برنامج رفيعة المستوى بالمعاهد. المعاهد التي ستشارك في الوى وفي المناصب المست
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صادقت عليها اللجنة التوجيهية والتحكيمية لترقية تي حددوها مسبقًا واحهم في تحقيق األهداف السنويّة النج مدى

كليّة  15مجلس التعليم العالي/ لجنة التخطيط والموازنة. تقدمت كافة الجامعات ونصاف الجندري المنبثقة عن اإل

يام الجارية من قبل تتم مراجعة هذه الخطط خالل األخطط استراتيجية في إطار هذا المؤشر، وأكاديمية مدعومة 

 وازنة.جيهية والتحكيمية المنبثقة عن مجلس التعليم العالي/ لجنة التخطيط والماللجنة التو

بروفيل، فترة إشغال المنصب، عائد  صالحيات، –رّي نصاف الجندمعايير لمنصب مستشارة الرئيس/ة لإلتحديد  ✓

هذه المؤسسات لسيشكل استيفاء ى للمشاركة في مؤشر "كاف هماشفيه"، وأدنكشرط  –المنصب، التبعية وما شابه 

 .2021/2022ة بدًءا من السنة الدراسية المعايير شرًطا لتلقي التمويل لعمل المستشار

مة لمدة سنتين، بحيث تم تحديد قيالر للسنة ألف دو 40 – 30بقيمة نحو  ِمنحة لما بعد الدكتوراة للطالبات المتميّزات ✓

بالتعاون مع صندوق  2020/2021عيلها في إطار الخطة التي سيبدأ تفوضع الُمرّشحة االجتماعي. في الِمنحة بحسب 

تقديم ترشيحات من قُبلن لدراسات  قلهذا البرنامج يحه ِمنحة جديدة. يُذكر أيًضا، أن 30تّوزع سنويًا حتى  ،نتسوكرما

ارج، وذلك جزئيًا في الخجزئيًا في البالد و ج الذي يجري فيالُمدمدكتوراة )بوست دكتوراة( في المسار ما بعد ال

ذليل راقية لما بعد الدكتوراة من خالل تاالت بهدف إتاحة الفرصة أمام مرشحات متميّزات أن تقمن باستكم

 إلى ذلك.وما  خالل فترة االستكمالسكن العائلة إلى الخارج الصعوبات المنوطة بنقل 

ة لطالبة قيمة الِمنحتبلغ  – تك-ير البحثّي بمجاالت الهايماجستلمتميّزات للاة وللطالبات اطالبات الدكتورِمنح ل ✓

ألف شيكل  60طالبات الماجستير تبلغ قيمة الِمنحة ل حين ثالث سنوات، في، لمدة ألف شيكل للسنة 60الدكتوراة نحو 

 ة سنويًا.ِمنح جديد 10للسنة أيًضا، لمدة سنتين. في البرنامجين على حٍد سواء، تّوزعه حتى 

يشمل التركيز على تشجيع خروج ميزانية تنافسية لدعم مشاريع عرضية لترقية اإلنصاف الجندرّي في األكاديميا،  ✓

 ن واستيعابهن في البالد.دكتوراة ورجوعهنساء لدراسات ما بعد ال

لتقييم  ذاتية ؛ تقاريردراسية جديدة جامتعليمات لفتح بر(؛ )ألون، معوف، وما شابهِمنح  –تحديث األنظمة والتعليمات  ✓

 لتعيين األستاذة. أنظمة اللجان العليا ؛ودة، وما شابهالج

مواصلة تقديم تقارير جندرية سنويّة من يشمل رّي في جهاز التعليم العالي، مواصلة زيادة الوعي لإلنصاف الجند ✓

 قبل المعاهد والمؤسسات.
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  التعليم العالي في الضواحي ةمنالي .5

 –اعية العناقيد االجتم طالبًا وطالبة من بلدات موجودة في 57,260وصل  2020/2021سنة الدراسية ال يف •

 المتزمتين(.اليهود  –يشمل البلدات العربية والحريديم تدنية )المصادية القتا

 –اعية لدات الموجودة في العناقيد االجتمطالب وطالبة قدموا من الب 14,000 سنوات زيادة بنحو 5في غضون  •

 (.4 -1المتدنية )العناقيد االقتصادية 

بة البكالوريوس )اللقب األول( في الكليات المدعومة من قبل لجنة التخطيط والموازنة من % من طل35ل يص •

 ساكنين في هذه العناقيد.حصة مجمل السكان الالتوازي مع ب ،4 – 1االقتصادية  –قيد االجتماعية العنا

 

  2020/2021 االقتصادي، –تصنيف المؤسسة والعنقود االجتماعي ب بة البكالوريوس )اللقب األول( بحسطل    

 

 

 )نسب(االقتصادي  –العنقود االجتماعي  المجموع

 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 نسب أعداد مطلقة

 20.7 24.7 16.3 22.0 7.9 100.0 191,555 ع الطالبمجمو

 26.2 26.0 15.0 19.6 5.6 100.0 81,630 جامعات

كليات مدعومة من قبل لجنة 

 3وازنةالتخطيط والم

68,904 100.0 9.5 25.2 18.8 23.5 14.9 

 19.5 24.0 14.6 21.5 9.6 100.0 41,021 كليات غير مدعومة

 مالحظات: 
 والموازنة.غير المدعومة من قبل لجنة التخطيط بية والتعليم كليات الترالمعطيات ال تشمل الجامعة المفتوحة و .1
 محدد. اقتصادي  –ب الذين لم يتم تصنيفهم بحسب عنقود اجتماعي معطيات المجموع العام تشمل الطال .2
 

 

نطاق منالية التعليم الملحوظة في توسيع  باإلنجازاتود األخيرة باألساس حاد بعدد الطالب في العقرتفاع الينعكس اال

خاص وفي صفوف مجموعات سكانية مستضعفة. يفحص تحليل  يالعالي في صفوف المجتمعات التي تقطن في الضواح

للبلدة السكنية التي يقطن فيها الطالب خالل دراسته االقتصادي  –العنقود االجتماعي  لإلحصاءالمكتب المركزي من قبل 

 بالصف الثاني عشر.

اقيد ن للعنوينتمالب وطالبة ط 14,260ـ ت زيادة بطرأ 2020/2021 – 2015/2016سنوات ويتبيّن من المعطيات أنه بين ال

المتزمتين(، بحيث أنه في السنة اليهود  –يشمل البلدات العربية والحريدية ) 4 – 1المنخفضة االقتصادية  –ة االجتماعي

تنمي لهذه قب األول( من بلدات % من مجمل طلبة البكالوريوس )الل30طالبًا وطالبة يشكلون نحو  57,260الدراسية 

 العناقيد.
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( في الكليات طلبة البكالوريوس )اللقب األولباألساس في نسبة  منالية التعليم العالي في الضواحي الجغرافيةتنعكس 

 – 1بلدات تنتمي للعناقيد  طلبة البكالوريوس قدموا من% من 35إذ أن نحو عومة من قبل لجنة التخطيط والموازنة، المد

 %.36تي تقطن في هذه العناقيد والتي بلغت موعات السكانية الحّصة المجهذا المعطى مشابه ل .4

 

طلبة نحو ُربع كاديمية في ألوية الجنوب والشمال. تطوير الكليات أدى لزيادة ُمعتبرة بعدد الطالب في المؤسسات األ

قائمة بلوائي الشمال والجنوب الم تعليدرسوا في مؤسسات ال 2020/2021لقب األول( في السنة الدراسية البكالوريوس )ال

بلواء الجنوب(. عدد الطالب في لواء الشمال تضاعف قرابة الثالثة أضعاف مقارنة % 14,3% بلواء الشمال، و 9,1)

برامج القائمة في الكليات األكاديمية في الشمال وفتح برامج تعليمية وسيع نطاق الفين، باألساس نتاج تاية سنوات األلببد

، لوال بإسرائيلخارطة التعليم العالي الذي تم في العقدين األخيرة بلُمعتبر جديدة. لما كان يمكن أن يحصل هذا التغيير ا

 ين.لوائي الضواحي هذمطلوبة ليات الُمعتبرة الوالميزان توجيه الموارد

 

 ؤسسةبحسب لواء الم 9البكالوريوس )اللقب األولطلبة  –نظرية متعددة السنوات 

 2020/2021 2009/2010 1999/2000 1989/1990 واءالل

أعداد مطلقة 
 المجموع -

55,250 126,900 178,740 208,461 

 - النسب
 المجموع

100 100 100 100 

 9.1 9.2 5.3 .. شمال

 12.1 13.8 17.9 21.7 حيفا

 30.2 30.9 31.5 42.8 بيبأتل 

 18.7 17.4 15.9 4.1 مركز

 15.6 13.4 15.5 22.7 القدس

 14.3 15.3 13.9 8.7 جنوب

  لمعطيات ال تشمل الجامعة المفتوحةا                
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 للمجتمع العربيّ  يم العاليّ التعلمنالية  .6

 

% وهي 21ـ% من الطالب في إسرائيل، مقارنة ب17طالب وطالبة من المجتمع العربي يشكلّون  58,000و نح

 نسبتهم العامة في المجتمع.

حتى  2009/2010غضون عقد )من  العربي فيب من المجتمع % في عدد الطال122ة بنحو زياد •

2020/2021) 

 عدد الطالبفي % 106بنسبة زيادة  –البكالوريوس )اللقب األول(  •

 % في عدد الطالب228بنسبة زيادة  –الماجستير )اللقب الثاني(  •

 % في عدد الطالب133بنسبة زيادة  –قب الثالث( الدكتوراة )الل •

 

 ه وأكثر ضاعف نفسمن المجتمع العربي ب ت على مّر عقد: عدد الطالنظرة متعددة السنوا

 

اجتاز الذي كان قد ، و2020/2021سنة بمؤسسات ومعاهد التعليم العالي في الاالرتفاع بعدد الطالب العرب  تواصل

يدور الحديث عن زيادة بنحو  .طالب وطالبة 58,000نحو  2020/2021، وبلغ في 2018/2019للمرة األولى في  50,000الـ

 .2020/2021 – 2009/2010السنوات % بين 122
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% من طلبة 10وشكلّوا نحو فقط،  22,268بلغ عدد الطالب العرب للبكالوريوس  2009/2010في السنة الدراسية 

طالبًا وطالبة عربًا للبكالوريوس في  45,856درس  2020/2021بينما في  .إسرائيلالبكالوريوس )اللقب األول( في 

 جمل طلبة البكالوريوس.% من م18وشكلّوا  ،إسرائيل

. 2020/2021 – 2009/2010وات بين السن بة العرب% في عدد الطل228ت زيادة بنسبة طرأفي الماجستير )اللقب الثاني( 

% فقط من مجمل طلبة الماجستير 6,5كلوا ، والذين شفقطماجستير عربيًا للا طالبً  3,270س قد در 2009/2010واذا كان في 

%. 16طلبة الماجستير إلى أكثر من وزادت حصتهم من مجمل  10,735إلى  2020/2021م حتى عددهارتفع فقد  ،بإسرائيل

درس  2020/2021وفي السنة الدراسية  .على وجه خاص بعدد الطالب للماجستيرلوحظت زيادة ُمعتبرة  يرةفي السنة األخ

طالب في مؤسسات غير مدعومة(، بحيث أن  900و )بينهم نح 2019/2020ا وطالبة أكثر من السنة السابقة طالبً  1,500حو ن

 طالب بالسنة. 600سابقة بلغ نحو الزيادة السنوية في السنوات العشر المعدل 

، 2020/2021وحتى  2009/2010ين للدكتوراة )اللقب الثالث( بين السنوات طرأت زيادة ُمعتبر في عدد الطالب الدارسوقد 

ة الدكتوراة في من مجمل طلب %8 –عرب الب وطالبة دكتوراة ط 961يل درس في إسرائ 2020/2021سنة بحيث أنه في 

 . 2009/2010في سنة  فقط طالب وطالبة 413إسرائيل، مقارنة بـ

 

 

 بة العرب بحسب الدرجات الطلتوزيع  –نظرة متعددة السنوات 

 مجموع دكتوراة )لقب ثالث( ماجستير )لقب ثاني( بكالوريوس )لقب أول( 

2009/2010 22,268 3,270 413 25,951 

2010/2011 24,346 4,243 457 29,046 

2011/2012 25,843 4,847 467 31,157 

2012/2013 28,481 5,233 511 34,225 

2013/2014 30,969 5,692 556 37,217 

2014/2015 33,571 6,165 615 40,351 

2015/2016 35,758 6,929 624 43,311 

2016/2017 37,441 8,197 694 46,332 

2017/2018 39,160 8,708 759 48,627 

2018/2019 41,087 9,251 828 51,166 

2019/2020 43,454 9,252 855 53,561 

2020/2021 45,856 10,735 961 57,552 

 

 

موازنة لجنة التخطيط وال تطبقهالذي  املالبرنامج الشمولّي المتكبة من المجتمع العربي هي نتاج انخراط الطلالزيادة ب

 مة. دًءا من المرحلة الثانوية وحتى دراسة األلقاب المتقبد
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طالبة. هذه الزيادة طالب و 58,000اليوم نحو  الطالب من المجتمع العربّي تضاعف وزيادة خالل العقد األخير، ويبلغ عدد

 ة التخطيط والموازنة ومجلسلجن هطبقتذي النطاق ال وواسعلبرنامج الشمولّي الُمعتبرة هي، من بين أمور أخرى، نتيجة ا

يبدأ من المرحلة الثانوية مع االنكشاف لألكاديمية والتعليم العالي  ا البرنامجهذ .األخيرةتسع التعليم العالي في السنوات ال

كاديميا، بدًءا من البرامج اإلعدادية قبل األكاديمية، مروًرا في األات على شتى المراحل ُمحفزات واالمدادويتواصل بال

)اللقب الثاني(، الدكتوراة )اللقب الماجستير  –البكالوريوس )اللقب األول(، ويستمر في الدعم خالل األلقاب المتقدمة ب

 في المؤسسات والمعاهد. الثالث( ودراسات ما بعد الدكتوراة )بوست دكتوراة( وحتى التعيين كأفراد الكادر األكاديمي

بلدة ويّوفر االنكشاف،  72بـرحلة الدراسة الثانوية مفي  عليم العاليالمنبثق عن مجلس الت مشروع "الرواد"ينشط 

م بمساقات ة في المجتمع العربّي، يشمل دعمدرسة ثانوي 173للطالب من  المعلومات، والمساعدة في اختيار مجال التعليم

معاهد جليزية(، جوالت في بارات أمير باالناالمتحان البسيخومتري، إعداد الختبارات ياعيل بالعبرية والختمواتية )ك

 في البلدات.عاهد والمؤسسات لعالي، ومعرض للتعليم العالي بالتعاون مع المالتعليم ا

بكالوريوس )اللقب األول( يتم تفعيل برامج دعم قبل األكاديمية وفي دراسات الالبرامج اإلعدادية في إطار الدراسة ب

دروس تدعيمية يشمل لتسّرب وتحسين اإلنجازات األكاديمية، مخصصة للمجتمع العربي تهدف إلى تقليص احتماالت ا

 ي واالجتماعي.دعم أكاديمي واسع النطاق، إلى جانب الدعم االقتصاد، ولغوية )عبرية وانجليزية(

ُمدججة خالل دراسة البكالوريوس )اللقب األول( بالسنة الدراسية األولى للقب، بما أنها السنة اليُمنح الدعم األكبر 

خالل كذلك تسّرب وزيادة فرص النجاح باللقب عموًما. أن اجتيازها بنجاح تقليل احتماالت الديات، والتي من شبالتح

ِمنحة  وزع، تُ وزارة المساواة االجتماعيةبالتعاون مع بكالوريوس )اللقب األول( وبتمويل من لجنة التخطيط والموازنة ال

ن طالب وطالبة يبدأو 800طالب وطالبة سنويًا، بينهم  2,200على  منحةاح(. تّوزع اليفعلّها مشروع بير"ارتقاء" )التي 

لمرة واحدة على رفع عدد الِمنح الجديدة في كل فوج، حيث أن لجنة التخطيط والموازنة صادقت و الدراسة بالسنة األولى

جامعية للقب. يتم اختيار . ترافق الِمنحة الطالب على طول الدراسة ال2020/2021في السنة الدراسية األخيرة  872إلى 

لة، بهدف تنويع مجاالت التعليم المطلوبة في سوق ومجاالت التعليم المفضّ اجتماعي  –الطالب بحسب وضع اقتصادي 

تك، علم النفس، وحتى -نقص بالتمثيل للمجتمع العربّي، والتي تشمل مجاالت الهايالتي تعاني من و اإلسرائيليالعمل 

المسارات امج لجنة التخطيط والموازنة، كبرنامج الرواد، بواسطة متنّوع من برمجاالت التعليم  يتم تنويعمجاالت الفنون. 

تك، التي تجلب شباب وشابات من -ات( للهايم" )إنجازهيسيجيالمخصصة للهندسة في البرامج اإلعدادية وكذلك برنامج "

 تك.-واسع لدراسة مجاالت الهاينطاق  الضواحي، يشمل المجتمع العربي على

مراكز مهنية مخصصة ألبناء  لجنة التخطيط والموازنةكاديمية بتمويل من والمعاهد األمؤسسات في الشأت كذلك أن

نة التخطيط والموازنة أيًضا تشجيع المجتمع العربي في هذه المؤسسات، والتي تساعد على االعداد لسوق العمل. تدعم لج

ماجستير )اللقب الثاني( على نطاق واسع في المجتمع العربي، يشمل الدرجات المتقدمة امتياز لل وزع ِمنحالتميّز وت

استيعاب أفراد الكادر األكاديمي المتميّز من تدعم اللجنة البحثّي، والدكتوراة )اللقب الثالث( وما بعد الدكتوراة، وكذلك 

 المجتمع العربّي.

 – 2012/2013في العقد األخير )ع العربّي: ن المجتمِمنح ماعوف الستيعاب أفراد الكادر األكاديمي المتميّز م

مليون شيكل ألفراد  37ِمنحة ماعوف بقيمة اجمالية بلغت نحو  55( خصصت لجنة التخطيط والموازنة نحو 2021/2022
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أبناء المجتمع  خصص ِمنح "ماعوف" للعلماء الشباب المتميّزينتالكادر األكاديمي المتميّزين من المجتمع العربي. 

مؤسسات ومعاهد التعليم العالي المدعومة من قبل وتهدف ألن تتيح للحاصلين على المنح االستيعاب السهل في العربّي. 

مالكات  إضافةتخطيط والموازنة في إسرائيل، الجامعات، والكليات األكاديمية، عدا عن المسارات القائمة عبر لجنة ال

 مدة الِمنحة.كأفراد كادر تعليمي بوظيفة كاملة مع انتهاء نح لمؤسسات باستيعاب الحاصلين على المِ مخصصة. تلتزم ا

الصادر يوم  2397استمراًرا لقرار الحكومة رقم بالنسبة للمجتمع البدوّي، و :بإسرائيليمية لطالب البدو في األكادمج اد

"، قررت لجنة 2021 – 2017 –للمجتمع البدوّي في النقب االجتماعي  –التطوير االقتصادي  خطةبعنوان " 12.2.2017

جيع مؤسسات التعليم العالي على زيادة عدد الطالب البدو في النقب الذين يتم قبولهم في السنة التخطيط والموازنة تش

% من عددهم في 75سنوات، على أن يكون استيعابهم بنسبة حين انتهاء الخطة متعددة اللاألولى لدراسة البكالوريوس 

طالب وطالبة على  1,500بنحو  2021/2022تى حللسنة األولى ُحدد عدد الطالب عليه،  بناءً . 2015/2016السنة الدراسية 

باشر  2019/2020الموجهة للتوظيف. في ت ذالقب األكاديمي والمواضيع األقل، مع التشديد على االستيعاب الالئق بال

معاهد ة )اللقب األول( في كاف لب وطالبة للبكالوريوسطا 4,000طالب بدوي بدراسة للسنة األولى ودرس نحو  1,270

 ومؤسسات التعليم العالّي.

زنة/ مجلس التعليم العالي ومندوبي من مندوبي لجنة التخطيط والموافريق مهنّي مشترك حكومة عمل قرار التماشيًا مع 

 قومي لالقتصادة البدو( والمجلس المديريذات الصلة: قسم الميزانيات في المالية، وزارة الزراعة ) ةيالوزارات الحكوم

سية وتفكير شامل ومعمق قرر الفريق أن صيرورة دراسياسة بهذا الموضوع. بعد على بلورة ، في مكتب رئيس الحكومة

، إلى جانب منح جهاز التعليم العالي المدعوم القائم وفي البرامج العادلية مع مجمل الطالبدمج الطالب البدو في يتم 

 ة للطالب من المجتمع البدوّي في النقب.مردود شامل على االحتياجات الخاص

نامج تجريبي "بوابة بريشمل  –عدة أنماذج  تاختبر :الألكاديميبوابة  –خطة مخصصة للمجتمع البدوّي في النقب 

في الكلية األكاديمية سابير، والذي يُتيح اإلعداد المنفصل لالنخراط في التعليم  2015/2016والتي انطلقت في  اديميا"كلأل

، بهدف تقليص المخاوف والشعور باالغتراب بين الطرفين، مجمل الطالبتقاطع والتقاء مع إلى جانب خلق نقاط الي الع

مرحلة يُكسب البرنامج خبرة عملية في الدراسة االكاديمية إلى جانب اإلعداد لوبهدف إتاحة االندماج األفضل الحقًا. 

رزمة مساعدات واسعة ة عن طريق المجاالت الدراسيول( بمتنّوع من كالوريوس )اللقب األدراسة الباالندماج المثلي في 

توجيه االجتماعي والشخصي، المساعدة االقتصادية دروس تدعيم لغوي، التشمل المساعدة التعليمية، النطاق وُمالَءمة 

يبي البرنامج التجرتعليم العالي توسيع نطاق موجب ذلك قررت لجنة التخطيط والموازنة / مجلس الوالبرامج الصيفية. ب

لجنة التخطيط والموازنة بدًءا من المؤسسات االكاديمية الرائدة في النقب المدعومة من قبل  "بوابة لألكاديميا" في عدد من

 بحسب البحث المرافق والمعرفة الُمكتسبة ضروريةتبيّنت  المبادئ التيمع الحفاظ على ، 2018/2019السنة الدراسية 

بالطبع االنخراط في الدراسة  باإلمكان"، كاديمياباإلضافة الى برنامج "بوابة لأل. التجريبيّ  خالل سنوات البرنامج

 ة الطلبة.طرق القبول العادية، كبقياألكاديمية ب

وسيدرس في إطاره ، 2021/2022خالل السنة الدراسية لبرنامج باطالب وطالبة جدد دراستهم  500يتوقع أن يبدأ نحو 

على  كميزانية للبرنامجمليون شيكل  225واج. باألصل، تم تخصيص نحو وطالبة من أربعة أفالب ط 1,100بالمجمل نحو 

في حين خصصت ا، مليون شيكل منه 130تحملت لجنة التخطيط والميزانية (، 2020/2021 – 2018/2019ثالثة أفواج )
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قررت  2021في آب/ أغسطس  .يلية مخصصةتمو ةإضافالبقية ك تربية والتعليم، ووزارة ال، وزارة الزراعةوزارة المالية

مليون شيكل  18ة بلغت نحو بميزانية مضاف 2021/2022برنامج للسنة الدراسية ط والميزانية تمديد العمل باللجنة التخطي

 تراكم في الخطة العامة للمجتمع العربّي.فائض المُ من ال

 

 وبيةلية االثيبرنامج التميّز ألبناء الجا .7

 أعوام 6في غضون أبناء الجالية االثيوبية من البكالوريوس طالب % في عدد 45زيادة بنسبة 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

موع الطالب مج
الجالية  أبناءمن 

 ةثيوبياال

2,937 3,287 3,591 3,800 3,996 4,092 4,316 

وس البكالوري
 )اللقب األول(

2,608 2,903 3,194 3,377 3,567 3,604 3,782 

 

 

وس )اللقب بزيادة عدد الطالب من أبناء الجالية االثيوبية في دراسات البكالوري دفًاوات هالخطة متعددة السن رسمت

%، بما 1,7نحو  2021/2022انتهاء العمل بالخطة متعددة السنوات من مجمل الطالب حتى  تبلغ نسبتهماألول(، على أن 

والذين  3,782من أبناء الجالية االثيوبية  طلبة البكالوريوسبلغ عدد  2020/2021سنة السكانية. في نسبتهم سب مع يتنا

طلبة % في عدد 45يعود ذلك للزيادة المعتبرة بنسبة نحو و % من مجمل الطالب، قريب من تحقيق الهدف.1,5يشكلون 

في  3,782إلى  2014/2015طالبًا في  2,608رتفع من ، لياألخيرة ثيوبية بالسنوات الستجالية االأبناء الالبكالوريوس 

2020/2021. 

شاملة إلتاحة التعليم العالي ألبناء لورة خطة إتاحة بب 2016/2017باشرت لجنة التخطيط والموازنة منذ السنة الدراسية 

يرية الطالب في وزارة االستيعاب . حتى تلك السنة كان عالج هذه المسألة يقع في نطاق مسؤولية مدوبيةالجالية االثي

العالي ألبناء الجالية  التعليم إلتاحةنشطت في لجنة التخطيط والموازنة لجنة توجيهية والهجرة. وألجل هذا الغرض 

. وتتشكل اللجنة من مندوبي الجمهور والتعليم شيفرا ساجياألستاذة  –س التعليم العالي االثيوبية، برئاسة عضو مجل

 .أبناء الجالية االثيوبيةيميا، معظمهم من العالي األكاد

ثيوبية في جهاز التعليم العالي تي تمنع انخراط أبناء الجالية االاللجنة التوجيهية العوائق األساسية المسحت ل عملها، خال

ية، بدًءا ها للجنة التخطيط والموازنة التي شملت مجموعة من الخطوات من منطلق االتاحة والمنالية الشمولقدمت توصياتو

الحواجز  إزالةلدات، مساعدة على م العالي في البكاديمية. يشمل البرنامج معلومات وتوجيه للتعليمن المراحل قبل األ

قبل األكاديمية، وبرامج تدعيم أكاديمية  اإلعداديةشروط القبول، رزمة تعليمية واقتصادية لطالب البرامج بهدف استيفاء 

. كالوريوسوريوس )اللقب األول(، وذلك بهدف زيادة نسبة المقبولين ونسبة خريجي البواقتصادية خالل دراسة البكال

يعاب والهجرة إلى مجلس التعليم ع قرار الحكومة بموضوع نقل المسؤولية من وزارة االستعالوة على ذلك، وتماشيًا م

ِمنح للمساعدة  2019/2020نة الدراسية التخطيط والموازنة، تّوزع لجنة التخطيط والموازنة بدًءا من السلجنة  –العالي 
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من أبناء الجالية االثيوبية الذين يتواجدون بكالوريوس والماجستير )ِمنح ماروم( ال طلبةشيكل ل 10,000االقتصادية بقيمة 

 منظومة الِمنح المذكورة طالب من كافةسينضم ل 2021/2022ا من السنة الدراسية سنة وأكثر. بدءً  15في البالد منذ 

 ألكاديمية.والتعليم ايّات إعداد المعلمين والتربية كل

التدريج تصّور للتمّيز والقيادة، يشمل دعم الطالب المتميّزين طوال جيهية في المقابل، وكعاِمل مركزّي تقود اللجنة التو

رامج استيعاب أفراد ّي، الدكتوراة، وحتى بأللقاب(، بدًءا من البكالوريوس، مروًرا بالماجستير البحث)تسلسل ااألكاديمي 

على  اإلضاءةا البرنامج يُتيح هذ. بين أبناء الجالية االثيوبيةمن في مؤسسات ومعاهد التعليم العالي الكوادر األكاديمية 

 األكاديمية واالجتماعية الكامنة في الطالب. غرض تحقيق القدراتتميّز بالجالية االثيوبية من زاوية 

إزاء "سياسة الحكومة لتشجيع  324رقم و 1300ُمحددة في قرارات الحكومة رقم ال األسسى قرارات اللجنة مع تتماش

، بكل ما يُعنى بتقليص 31.7.2015جتمع اإلسرائيلّي"، الصادر يوم ثيوبية في الما انخراط مواطني إسرائيل من أصول

 الفجوات، التميّز والقيادة في المجتمع اإلسرائيلّي. 

 

 ديمالحري -ن د المتزمتيإتاحة التعليم العالي لليهو .8

مجتمع اليهود التعليم العالي لتاحة جهوًدا وموارد جّمة بهدف إ خصص مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والموازنةيُ 

. 1أين موجهين: هذه الجهود على مبدترتكز  .بإسرائيلفي المجتمع زمتين )الحريديم( وانخراطها في سوق العمل والمت

ثقافية. الحتياجاتهم األكاديمية وال اغبين في األكاديميا، مع احترام أسلوب حياتهم/ن ومنح مردود الئقالريديم حرانخراط ال

 مّي.. الحفاظ على تميّز أكادي2

 ا البرنامج أقيم. في هذ2011عام تمعات المتزمتة )الحريديم( برنامج الـ"ماحاريم" لتوسيع منالية التعليم العالي للمج أأنش

 2017تعليم. وفي عام يشمل متنّوع من مجاالت القطري ميًا تخصصيًا معًدا لهذه المجتمعات بانتشار إطاًرا أكادي 15

تحت عنوان توسيع منالية التعليم  2021/2022 – 2016/2017ـ صادق مجلس التعليم العالي على الخطة متعددة السنوات ل

يديم إلى جانب دمج خصصة للحرواصل تنمية األطر المالمتزمتين. في هذه الخطة تتاليهود  –العالّي للمجتمع الحريدي 

سوق إطار البرنامج يتم التشديد على المجاالت المطلوبة للراغبين بذلك بالُحرم الجامعية العامة. في المتزمتين منهم ال

لمين في اد المعإعدطبيّة، وتك، المجاالت المساندة ال-موًما وللوسط الحريدي على وجه الخصوص، يشمل مجاالت الهايع

 ، والعلوم(.اإلنجليزيةلغة المواضيع األساسية على وجه الخصوص )الرياضيات، ال

 15,350نحو  2020/2021مجموع الطالب الحريديم الذين درسوا في مؤسسات ومعاهد التعليم العالي خالل السنة بلغ 

% 15ُسجل ارتفاع بنسبة . كما لمتقدمةدرجات الل 2,500ونحو ول(، للبكالوريوس )اللقب األ 12,850ا وطالبة: نحو طالبً 

درس نحو  2020/2021% في غضون عقد )خالل السنة الدراسية 150ونحو  2019/2020بعدد الطالب الحريديم في 

 طالب حريدي لكافة الدرجات(. 6,000

في المجتمع  البيُسجل تسرب أكبر للطالب الحريديم مقارنة بالط ال زال كمية الطالب الحريديم،إلى جانب الزيادة ب

التخطيط والموازنة خطة شاملة لمنع لجنة  –يُطلق مجلس التعليم العالي س 2020/2021عموًما. وفي السنة الدراسية 
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قبل األكاديمية وحتى النجاح بالدراسة واندامجهم  ومرافقة للطالب الحريديم بدًءا من المراحل التسّرب والتي تشمل دعًما

 في التوظيف والتشغيل الراقي.

 

 للدرجات المتقدمة األجانبدكتوراة والطالب زيادة بعدد طلبة ما بعد ال .9

  

وفي التدريس  عليم العالي عموًماشجيع وترقية تدويل التمجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والبناء نصب عينيهما ت وضع

همية كبيرة في كمن أ. ت2021/2022 – 2016/2017ـ بشكل خاص، كهدف أساس في إطار الخطة متعددة السنوات ل

درجات باألخص في صفوف الطالب المتميّزين لل ،اإلسرائيليةا فسية األكاديميتناالمستوى والتدويل ومن شأنها رفع 

عليمي الذين ينكشفون على زيادة التنّوع في صفوف الطالب والكادر التالصيت الدولّي، وقدمة والكادر البحثّي، تعزيز المت

ًرا لدولة إسرائيل، ساهم التدويل كثييلفة، يكسبون مهارات لغوية، وغير ذلك. عدا عن ذلك، ثقافات ووجهات نظر مخت

ن في بيئة على المستويات الدبلوماسي، االجتماعي، واالقتصادي. تُشير العديد من األبحاث أن الحداثة واالبتكار ينموا

 ا قوية والقتصاد اسرائيلّي متين.كاديميمتعددة الثقافات، ولذلك فإن التدويل حيوّي وضروري ألدوليّة 

تدويل جهاز التعليم العالي. سنوات بتشغيل برنامج لتشجيع لجنة التخطيط والموازنة منذ خمسة  /وم مجلس التعليم العالييق

ا على استراتيجيات إعتمادً تدويل ويل المؤسسات وتشجيع النموذجين لتمسنين أشط منذ نحو ثالثة نياطار هذا البرنامج ي ف

التدويل وأنموذج )موديل( يشمل بنى تحتية لتشجيع ونتاج المؤسسات و أنموذج يعتمد على ول هسساتية: األنموذج األمؤ

يسلط البرنامج هذا المجال مع بدء تطبيق الخطة متعددة السنوات. هد التي كانت في بداية طريقها بللمؤسسات والمعانمو 

ق األهداف الُمدرجة بة ما بعد الدكتوراة المتميّزين كأداة مركزية لتحقيدرجات المتقدمة وطلطالب الالضوء على استيعاب 

 2018/2019نة سوشر البرنامج ب إنجازاتوبهدف متابعة أعاله، إلى جانب استيعاب طالب دوليين لفترات قصيرة. 

لسنة الدراسية المركزّي. في ا اإلحصاءعبر مكتب  إسرائيلالطالب الدوليين في  إزاءميع المعطيات والبيانات بتج

للبكالوريوس )لقب أول(،  1,966في إسرائيل، بينهم  (دوليينأجانب )وطالبة طالبًا  11,500درس نحو  2019/2020

بعد الدكتوراة )البقية درسوا في في برنامج ما  1,614، و وراة )لقب ثالث(للدكت 922لقب ثاني(، للماجستير ) 2,066

، يُشير المؤسسات ى قصيرة المدى(. يُذكر أنه بالرغم من الكوروناأخررامج أو ب برامج ليست في إطار لقب أكاديمي

قدمين للدرجات إلى ارتفاع بعدد المرشحين والمتيين المتمّيزين طلبة ما بعد الدكتوراة الدولاالكاديمية وبرامج المنح ل

 .إسرائيلمة في المتقد

 

 دراسة المساقات الرقميةزيادة معتبرة ب .10

 ILفي المنصة القومية كامبوس بيانات تك وعلوم ال-الهاي ون في مساقات أكاديمية بمجالعشرات اآلالف يدرس

لترقية وتشجيع التعليم الرقمي في مؤسسات التعليم برى لجنة التخطيط والموازنة أهمية كُ ي مجلس التعليم العالي/ ولي

ليم العالية على نطاق واسع وتعزيز مكانة األكاديميا التاحة التعكونه أداة لالبتكار والتعليم والدراسية، و ،بإسرائيل العالي
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نمية التعليم العالي تعددة السنوات لتإدراج الموضوع في إطار الخطة السنويّة م. بناًء عليه تم في العالم اإلسرائيلية

 .2021/2022 – 2016/2017وات للسن

جنة التخطيط والموازنة، بالتعاون مع مقر ل /ولغرض تحريك التعليم الرقمي بالمؤسسات، نشر مجلس التعليم العالي

-2016، خمسة نداءات لمؤسسات مدعومة )بين السنوات رقمية" في منظومة الرقمنة القطرية إسرائيلبادرة القومية "لمُ ا

 60أكاديمية بالنداءات. منذ االنطالق نُشر مؤسسة  26كاديمية رقمية. حتى اليوم حازت ساقات أانتاج م(، ألجل 2020

 25. عالوة على ذلك، هناك بعدد من اللغات )العبرية، العربية واالنجليزية( ILلقومية كامبوس ا في إطار المنصبة اساقً م

يتوقع في السنة الدراسية القريبة أن  . IsraelXن، تحت عنوا(edX.org) على المنصة الدولية اإلنجليزيةمساقًا باللغة 

 ا.إضافيً ا مساقً  IL 25تُنشر على منصة كامبوس 

 22طيات، وتم تمويل علوم البيانات والمعتك و-يُذكر أن النداء الرابع للتعليم الرقمّي رّكز على مساقات في مجاالت الهاي

، بينها مساقات IL 10كامبوس  ةمنصنُشرت على في هذا االطار. حتى اليوم  أكاديميةة ساع 90مساقًا أكاديميًا بحجم 

 إضافيةمساقات  10، واثنين أنتجا باللغة العربية. ويتوقع أن يتم نشر IsraelXية أيًضا على المنصة الدول ثالثة نُشرت

عدد الطالب الذين  ة أكاديمية.ساع 70واتمام ما مجمله  2021/2022هذا المجال خالل الفصل األول من السنة الدراسية ب

هم في إطار دراساتهم (، قسم من2020العام  )بدًءا منألف  40قات المذكورة يبلغ الى يومنا هذا نحو يدرسون المساب

مساقات إضافية في مجاالت  3العام للحياة". كما أنه وفي إطار النداءات السابقة تم رفع م كـ"التعلي األكاديمية وقسم منهم

 .2018ألف متعلم ومتعلمة منذ سنة  50درس فيها  ILة كامبوس تك إلى منص-الهاي

خلفية أزمة الكورونا، عليم العالي، على ز التدام المعزز للتعليم الرقمّي في جهاألجل تقييم التحديات الناجمة عن االستخ

مليون شيكل  70الموازنة بآن واحد، خصصت لجنة التخطيط وواستغالل الطاقات والقدرات الكامنة في الفرص الجديدة 

مؤسسات التعليم العالي. على أن التعليم الرقمي وتطويره االستراتيجي في شجيع، إنشاء، ومأسسة بنى تحتية لتشجيع لت

بوية ة والترى تحتية بنطاق الخامات البشرية التكنولوجيبن تقنية، –تشمل هذه البنى التحتية: بنى تحتية تكنولوجية 

الى آليات مراقبة، متابعة،  إضافةالتكنولوجية )تأهيل، دعم، تطوير، إدماج أدوات ُمبتكرة للتعليم الرقمي وغير ذلك(، 

 حليل المعطيات ألجل التقييم والتطوير األمثل للتعليم الرقمّي.وتوتجميع 

 

 الخطة القومية للعلوم وتكنولوجيا الكمّ  .11

مديرية األبحاث، تطوير األسلحة ، نولوجيا الكّم هي خطة مشتركة للجنة التخطيط والموازنةالخطة القومية لعلوم وتك

ى ية، والتي تهدف إلاثة، وزارة العلوم ووزارة المالاالبتكار والحد والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة األمن، وزارة

ما صادقت لجنة التخطيط والموازنة حين 2018سنة تم تفعيل الخطة  .إسرائيلصناعة بهذا المجال في دراسة والتشجيع ال

لتطوير المجال  مليون شيكل 200جيهية التي أنشأتها لغرض تخصيص ميزانية مخصصة بقيمة على توصيات اللجنة التو

تعزيز الخامات البشرية في دعيم ويات: مأسسة خطط وبرامج لتفي إطار الخطة متعددة السنوات. شملت هذه التوص



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

מ  |  27 דע ו  

 

Planning & Budgeting Committee | תקצוב לועדה לתכנון ווה  

راة وما بعد الدكتوراة المتميّزين، إلى جانب طلبة الدكتوبرامج ِمنح لالمجال، وبينها خطط الستيعاب كادر أكاديمي و

بموازاة تطبيق هذه التوصيات الُمدرجة أعاله، قدمت لجنة ثية المؤسساتية. ة البحالبرامج النشاء وتحديث البنى التحتي

بمشاركة الوزارات المذكورة أعاله ولجنة التخطيط والوازنة خطًطا مّوسعة لمنتدى "تيلم" )البنى التحتية القومية البحثية، 

 التخطيط والموازنة(.

مليار  1,25تم توسيع الخطة أكثر، وتبلغ اليوم ميزانية بقيمة  لم"اللجنة الفاحصة من قبل ُمنتدى "تيفي أعقاب توصية 

في إطار خطة تحفيز االقتصاد  صودق عليها كاملة في الحكومةسنوات. هذه الخطة المّوسعة والتي  6مّوزعة على شيكل 

مات البشرية في األكاديمّي، يشمل تعزيز ورفع الخا نمية وتطوير البحثتإضافية ل، تشمل استثمارات 2020خالل صيف 

مية الصناعة في ، وتشجيع تطوير وتن في البحث والتطويرالدوليّ  المجال وتحديث البنى التحتية البحثية، وتشجيع التعاون

 هذا المجال.

 

  عطيات والذكاء االصطناعيّ لبيانات والممليون شيكل لترقية مجال علوم ا 150 .12

حسب على التي تُ  أساليب الجمع، التخزين، وتحليل المعطيات ويريُعنى مجال علوم البيانات والمعطيات ألسس ولتط

استنباط المعرفة منها، و، التصنيف، التوقع، الى التحليل إضافةمية والتطبيقات التجارية، متنّوع واسع من المشارب األكادي

 اإلنسانيةوانب جبار الليلها، مع األخذ بعين االعتإلى جانب تطوير أدوات تعتمد على المعطيات والبينات المجموعة وتح

كبيرة، من ايًدا ومتسارًعا واستثمارات مالية رورة. يشهد المجال في السنوات األخيرة نمًوا متزالصيماعية في هذه واالجت

نهج الذي يضع المعطيات ي تضخها للمجال. رغم أن الألبحاث الخاصة التجانب الصناعة ومن جانب الجامعات ومعاهد ا

طرأت ثورة في المجال بالعالم في السنوات األخيرة والتي تنبع من إال أنه لعالم البحثّي ليس بجديد، والبيانات في مركز ا

، نتيجة الزيادة الكبيرة في كمية البيانات وتوافرها البيانات معالجةتخزين وفي األجهزة المصممة لالتصال و التطورات

والخوارزميات. أدت هذه التطورات أيًضا إلى الثورة الحالية ساليب ( والتطوير المستمر لألbig data )البيانات الضخمة

، مثل التعلم لدرجة أن مجاالت معينة في علم البيانات  (Artificial Intelligence-AI)صطناعيفي مجال الذكاء اال

 كاء اصطناعي والعكس صحيح.باتت تُعتبر كذ، (machine learning) اآللي

صيص ميزانيات ة التي تم تعيينها لغرض تخوصيات اللجنة التوجيهيوالوازنة على تدقت لجنة التخطيط صا 2018في سنة 

مليون شيكل، وعلى رأسها دعم بإنشاء ومأسسة مراكز بحثية لعلوم البيانات والمعطيات  150ير المجال بقيمة معّدة لتطو

ه المراكز بدعم من لجنة التخطيط اليوم، باتت تعمل هذمليون شيكل(.  120والذكاء االصطناعي في الجامعات )بالمجمل 

ُمضاف دعم لحصول على شر نداء تنافسي لنُ  2020. وفي آذار/ مارس بحثية في إسرائيل تجامعا سبعة، في والموازنة

. باإلضافة ومنذ نحو ثالثة سنوات يتم تشغيل برامج 2021لمراكز األبحاث والتي أرسلت نتائجه للمراكز في أيار/ مايو 

ها مستقباًل. في المقابل، يتوقع استمراركبير، وعد الدكتوراة المتميّزين في هذا المجال بنجاح توراة وما بطلبة الدكِمنح ل

 30على أكثر من  2021/2022 – 2016/2017سنوات ة السنوات للصادق مجلس التعليم العالي في إطار الخطة متعدد

 ها للبكالوريوس والبقية للماجستير.برنامًجا في المجال، ثلثا
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)مبادرة علوم  IDSI - تية بالعملالمزامنة أنشطة مراكز األبحاث المؤسسالجهاز القومي  بدأ 2020وفي تموز/ يوليو 

مركب من رؤساء مراكز األبحاث في الجامعات ويترأسه مدير عام يتم ال IDSIمجلس إدارة الـ  ئيلية(.البيانات اإلسرا

إلى ، وكذلك يانات عامة وصناعية وخارجيةمع كفيع التعاون المؤسساتي وإلى تر IDSI يهدف الـاختياره بعملية تنافسية. 

 في البحر الميت. 2022يناير كانون الثاني/ المؤتمر األول في  على أن يُعقد، في هذا المجال سنوي   عقد مؤتمر دولي  

 

 

 عملوسوق البين األكاديميا جسر  –عملّي التعليم العالي الذي يدمج االختبار ال .13

بين جهاز التعليم العالي والتوظيف والتشغيل في متداد التسلسلي نة التخطيط والموازنة أهمية كبرى لتعزيز االتولي لج

السنوات التي  خطة متعددةدفًا مركزيًا في الهدراسة والتربية والتعليم، والتي اعتبرت سوق العمل، وتعزيز االبتكار في ال

فهم أنه يتوجب على الطالب ربية والتعليم في التار االبتكيشمل ليم العالي. التعمجلس  –أقرتها لجنة التخطيط والموازنة 

صندوق أدوات يساعده على االنخراط في سوق العمل والتعامل مع التحديات الكثيرة التي تواجهه. على هاء دراسته مع إن

سساتية تتحمل مسؤولية جهزة وأنظمة مؤموازنة بتمويل المؤسسات لغرض تطوير أتقوم لجنة التخطيط وال ضوء ذلك

دمج المضامين األكاديمية مل، بما يشمل تطوير مساقات تمتداد التسلسلي بين التعليم العالي وسوق العترقية هذا اال

ة الجامعية. في لدرجأكاديمية لتُكِسب الطالب نقاط استحقاق  واالختبار العملّي في مؤسسات خارج الحرم الجامعي، والتي

هذا البرنامج كمبادرة مشتركة بين لجنة التخطيط والموازنة مع جمعية ألوما  عمل 2021/2022 – 2019/2020السنوات 

ة على سنوات. عالو 3مّوزعة على مليون شيكل  24وند دي روتشيلد. وبلغت ميزانية المشروع وبالتعاون مع صندوق إدم

( بميزانية 2023/2024 – 2022/2023) تينموازنة توسيع نطاق المشروع لسنتين اضافيذلك، قررت لجنة التخطيط وال

نشاء البنى التحتية المطلوبة في المؤسسات والمشروع بحيث تهدف الزيادة الى توسيع المليون شيكل.  29,1شاملة بقيمة 

بما يشمل االستثمار في ختبار العملّي في سوق العمل، مدمج مع االألجل تنفيذه، ترقية وتطوير استراتيجي للتعليم ال

 لبيانات.الخامات البشرية وانشاء أنظمة متابعة، مراقبة وتجميع اوقيادة المشروع،  لإلدارةة المؤسساتية المنظوم

 

 

 

 

 

 راتم 2,4الميزانية السنوية المخصصة لصناديق البحث في إسرائيل بـ مضاعفة –البحث  .14

 – 2010/2011ن األعوام بالصناديق البحثية بيسنوية التي استثمرتها لجنة التخطيط والموازنة الميزانية ال

1202/2022: 

 مليون شيكل 1,297مليون شيكل إلى  536من  ة ميزانية صناديق البحث:مر 2,5بقرابة مضاعفة  •

 مليون شيكل 589مليون شيكل إلى  311من  مضاعفة بقرابة الضعف بميزانية الصندوق القومي للعلوم: •
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ليون م 594مليون شيكل إلى  202من  ة:األوروبيبرامج البحث والتطوير أضعاف ميزانية  3مضاعفة بقرابة  •

 [1] شيكل

 

 إسرائيلث في صناديق األبحازادت الميزانية السنوية لفي العقد األخير دراسات: لاستثمار غير مسبوق باألبحاث وإ

لعامود نة التخطيط والموازنة التي تعتبر صناديق البحث كاأضعاف. الزيادة الميزانية هي نتاج سياسة لج 2,5بقرابة 

ا وضروريًا للجل الحفاظ على المكانة الدولية لدولة إسرائيل. حيويً  ر تعزيزهيُعتببحث األساسي التنافسي، والذي الفقري لل

 ح البحثية وتحسين جودتها.بالميزانيات تُتيح بزيادة عدد المنح البحثية، زيادة قيمة المن اإلضافات

الذي الصندوق القومي للعلوم بزيادة ميزانية البحر المحلية تنعكس يزانية صناديق باًرا في معتكثر االزيادة األ ➢

عتبر الصندوق القومي . يُ 2021/2022مليون شيكل في  589إلى  2010/2011مليون شيكل في  311ارتفع من 

والعلوم  اإلنسانية في مجاالت العلوم بحث أساسيّ  مقترحاتللعلوم كجمعية تهدف إلى "تقييم، اختيار، ودعم 

أساسية، توزيع منح بحثية لمقترحات أبحاث كنولوجيا، عبر وية والطب والعلوم الدقيقة، والتوم الحيالعلماعية، تاالج

 التميّز والجودة العلمية". أساسعلى تي سيتم اختيارها في عملية تنافسية وال

قيمة ب طيط والميزانيةنة التخلج شتراكيبلغ ا ميزانية برنامج البحث والتطوير األوروبي بثالثة أضعاف:مضاعفة  ➢

لجنة ميزانية مشاركة ارتفعت ولة إسرائيل في البرنامج. شتراك د% من قيمة ا50نحو  في البرنامجاالشتراك 

مليون شيكل في  594لتبلغ  2020/2021مليون شيكل في  202ج بأكثر من موازنة بالبرنامالتخطيط وال

 Horizonالبرنامج األوروبّي الجديد النشاط الُمعتبر في  بدء 2021/2022. يُذكر أيًضا أنه يتوقع في 2021/2022

Europe .لم يتم االتفاق ، وبناء عليه كذلك اصيل الخطة ومشاركة دولة إسرائيل فيهاوصل التفاق حول تفلم يتم الت

ة حصة دولستُحدد يتوقع بأن ترتفع الحقًا.  دون شكو 2021/2022مشاركة لجنة التخطيط والموازنة في على قيمة 

خام القومي األوروبي، مقارنة بالناتج ال اإلسرائيليوفق نسبة الناتج الخام القومي ج من أول سنتين بالبرنام إسرائيل

في  اإلسرائيليةفعلية للجهات  إنجازاتتتغيّر آلية الُمحاسبة على أن تعتمد على نطاق لكن يتوقع في وقت الحق أن 

 البرنامج.

يدور الحديث عن : NSF-BSFتخطيط والموازنة بتمويل برنامج ِهبات بحثية تقوم لجنة ال 2013بدًءا من سنة  ➢

لة من هبات بحثية لسلسمن إسرائيل وباحثين أمريكيين. يّوزع البرنامج  برنامج راٍق للتعاون العلمي بين باحثين

وم الطبيعية العل(، STEMوعلوم الحاسوب )مواضيع ومهن الـ  مجاالت البحث، بينها: العلوم الدقيقة، الهندسة

تم  2020/2021راسية الحيوية، علوم الكرة األرضية والبيئة، االقتصاد، علم النفس، وغير ذلك. في السنة الدو

يّوسع برنامج مهم جًدا  يدور الحديث عن اإلسرائيليينمليون شيكل. بالنسبة للباحثين  38,3بميزانية تمويل 

 الم، بشكل ُمعتبر.رائد في العيُعتبر ال األمريكي الذي مشترك مع العلماحتماالت البحث ال

 

                                                           
 حقًا.الشتراك دولة إسرائيل في البرنامج كما سيفّصل % فقط من قيمة ا50شكل يلجنة التخطيط والموازنة  إشتراك [1]
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تم تسليط الضوء بشكل خاص على مسألة البنى التحتية  2021/2022 – 2016/2017خطة متعددة السنوات في ال

ثية في المنظومة على شتى مستوياتها: البنى التحتية القومية والمنظوماتية، البنى التحتية المؤسساتية والبنى البح

الخطة متعددة السنوات المنبثقة  علىمليون شيكل  620تقدر بنحو  بإضافةركيز تينعكس هذا ال. كما التحتية الذاتية

التالية على وجه التحديد: العلوم وتكنولوجيا  والتي خصصت لهذا الموضوع وللبرامج عن لجنة التخطيط والموازنة

ات البحثية )يشمل ، وتعزيز وتحديث المعدّ ناعيبيانات والذكاء االصطفزياء الكم، الطب الُمالئم بشكل ذاتي، علوم ال

 ُمتمكنين ولمعّدات بحثية مؤسساتية( وغير ذلك.معدات بحثية خاصة للباحثين الجدد وللباحثين ال

 

 

 

صناديق البحثية والمنشورات منح الُمعتبرة بفوز الجامعات بزيادة  –ة متعددة السنوات نظر .15

 األكاديمية

ت ة الضعف في قيمة الفوز بالمنح البحثية التنافسية خالل العقد األخير، والتي كانحاد بقرابيمكن مالحظة ارتفاع 

فوز بهبات بحثية من الصندوق القومي للعلوم وصندوق البحث والتطوير األوروبي. %(، 80غالبيتها الُمطلقة )نحو 

 ، والذيمل المنح الُمحصلة(% من مج40ب والعلوم الحياتية )نحو ُمحصلة في مجال الطاللمنح ل امجموعً أعلى  وكان

ُسجلت في مجاالت الهندسة والرياضيات وعلوم الحاسوب، ُمعتبرة نسبية كبر زيادة ة، وإنما ألمدة زمنيحافظ على نفسه 

 .2008/2009سنة أضعاف منذ  2,5بـ ة الِهبات المحصلة فيها زادت قيمحيث 
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إسرائيل تحتل إحدى المراكز المتقدمة في : OECDج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تدري .16

ي وعالي في صفوف من تراوح تعليم فوق ثانوالعالم بنسبة األكاديميين الحاصلين على 

  64 - 25أعمارهم بين 

دولة إسرائيل في ( 2021أيلول/ سبتمبر ) 4الذي نُشر مؤخًرا  OECDنمية الـمة التعاون االقتصادي والتمنظأدرج تقرير 

 64 – 25ذين تراوح أعمارهم بين الدا ولوكسمبورغ بنسبة المواطنين على مستوى العالم، بعد كنالمراكز المتقدمة األولى 

ة سنوات على ، منذ عدتقدمةتحافظ إسرائيل على مكانتها الم ،%(. بذلك50الحاصلين على تعليم فوق ثانوي وأكاديمي )

 التوالي.

 ההם בעלי השכלה על תיכונית וגבוהבישראל  64-25מחצית מבני : OECD 2021-דו"ח ה
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