
   

 

 

  

 סקירה כלכלית שבועית 
 2020ינואר ב 05

 

 עיקרים 

  לא חרדים יהודים ערבים ל ביןבשיעורי ההשתתפות במערכת ההשכלה הגבוהה הפערים

המוחלט על אף עלייה במספר כשיעור מקבוצות הגיל הרלוונטיות, זאת מצטמצמים  אינם

. כך, בעוד ששיעור הגברים היהודים הלא בשנים האחרונותהסטודנטים הערבים של 

, שיעור הגברים 2018-2000נקודות אחוז בשנים  8-חרדים שהשתלבו באקדמיה עלה ב

נקודות אחוז בלבד. במקביל, שיעור הערביות שהשתלבו עלה  4-הערבים שהשתלבו עלה ב

  חרדיות.-נקודות אחוז בקרב היהודיות לא 18-של כ נקודות אחוז בהשוואה לעלייה 13-ב

 של פערי ההישגים במערכת  תולדהבמידה רבה  הם הערבים הצעירים של ההשתלבות קשיי

  .ספרית-הבית החינוך

  חלק ניכר מהצעירים הערבים שכן ממשיכים ללימודים על תיכוניים עושים זאת במסגרת

  המכללות הטכנולוגיות שבפיקוח משרד העבודה.

  רבים מהצעירים בחברה הערבית הממשיכים ללימודים אקדמיים עושים זאת באמצעות

 מוסדות אקדמיים מחוץ לישראל. 

  מספר ביןמשמעותי  הלימה חוסרסיבה מרכזית לריבוי הלומדים מחוץ לישראל היא 

)רפואה, רוקחות, סיעוד,  בישראל הבריאות בתחומי השכלה לרכוש המעוניינים המועמדים

תחומים אלה  שלהלימוד  מקומותשל  המצומצם ההיצעפיזיותרפיה וכו'( לבין 

  .באוניברסיטאות
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 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

 1כללי  רקע .1

 כלכליים בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית בישראל קיימים-הפערים החברתיים

עבודה זו מתמקדת בפערים  בהשכלה העל תיכונית בין שתי האוכלוסיות.  .כמעט בכל תחומי החיים

לקידום אחד האמצעים החשובים  רכישת השכלה על תיכונית, ובפרט השכלה אקדמית, היא

כלכלית המאפשרת לפרטים -השתלבות מיעוטים בחברה ובשוק העבודה ולניעות חברתית

  מצבם ומיקומם ביחס לדורות הקודמים.המשתייכים לקבוצות אוכלוסייה חלשות לשפר את 

 18-, חלקה של האוכלוסייה הערבית מסך האוכלוסייה בישראל עמד על כ2000-בראשית שנות ה

אחוזים  10-אחוזים, עת ששיעור השתתפותה במערכת ההשכלה הגבוהה בתואר הראשון עמד על כ

שיעורם ומספרם של הצעירים בלבד מסך הסטודנטים. היום, בחלוף שני עשורים, אנו עדים לגידול ב

, שיעור הסטודנטים הערבים 1הערבים אשר פונים לאקדמיה הישראלית. כפי שמוצג בתרשים ש

מהתרשים עולה כי  מסך הסטודנטים לתואר ראשון עלה בצורה משמעותית בשנים האחרונות.

ת בטווח של פחות משני עשורים, מספר הסטודנטים הערבים הלומדים לתואר ראשון במוסדו

ההשכלה בישראל כמעט שילש את עצמו. לכאורה, נראה כי קיים שיפור במצבה של האוכלוסייה 

הערבית המלווה בגידול ועלייה במספרם ושיעורם של הסטודנטים הערבים מסך לומדי תואר 

ראשון. עם זאת, כדי לקבל תמונה מלאה יש לבחון גם את גודל קבוצת הגיל הרלוונטית, כפי שנעשה 

 להלן. 

 : סטודנטים ערבים לתואר ראשון ושיעורם מסך הסטודנטים לתואר ראשון1שים שתר

 
 מקור: הלמ"ס, הנתונים לא כוללים את הסטודנטים באונ' הפתוחה

                                                
. להרחבה ר' זאב קריל, 2019המיקוד מתבסס על עבודה שנעשתה באגף הכלכלן הראשי ופורסמה באתר בספטמבר  1

", סדרת ניירות עבודה, אגף חסמים להשתלבות האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה(,"2019נג'יב עמרייה )
  הכלכלן הראשי, משרד האוצר.

https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_23092019.pdf
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_23092019.pdf
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 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

שיעור הסטודנטים החדשים  בבחינת, עלייה במספר הסטודנטים הערביםהעל אף  .2

בהכרח אינם לערבים לא חרדים יהודים  ביןמשנתוני הגיל הרלוונטיים עולה כי הפערים 

 מצטמצמים

חרדים הפונים ללימודים -מציג את שיעור הסטודנטים הערבים והיהודים הלא 2תרשים ש

 בשיעור עלייה חלה כללי באופן , בחלוקה מגדרית.ביחס לגודל השנתון הרלוונטי אקדמיים בישראל

 ולאו ניכרים, עדיין הקבוצות בין הפערים, זאת עם ם.אקדמיי ללימודים פוניםוהיהודים ה הערבים

 הערביות הנשים ששיעור בעודרי. כך, המגד הפערבולט מאוד  כמו כן, .הזמן עם מצטמצמים דווקא

; שיעור הגברים הנוכחית המאה מתחילת אחוז נקודות 13-ה בכעל אקדמיים ללימודים הפונות

 100מתוך כל  2018הערבים הפונים ללימודים אקדמיים בישראל עלה בצורה מתונה בלבד. בשנת 

בקרב יהודים  45-, בהשוואה לצעירים בלבד פנו ללימודים אקדמיים בישראל 16צעירים ערבים, 

דהיינו, הגידול בחלקם של הערבים באוכלוסייה בקבוצת הגיל הרלבנטית ללימודים  2לא חרדים.

אקדמאיים הוביל למגמה עלייה מתונה בשיעור השתלבותם במערכת ההשכלה הגבוהה ביחס 

, שיעורם בקרב 20%-כלוסייה הכללית. כך, בזמן ששיעור הערבים מסך האוכלוסייה עומד על כלאו

 .3 30%-קבוצת גיל זו מגיע לכ

 ,לשנתון ביחסלתואר ראשון  * )מופע ראשון(החדשים הסטודנטים שיעור: 2ש תרשים
 **אוכלוסייה וקבוצת מגדר לפי בחלוקה

 
 לנתוני הלמ"ס םמקור: עיבודי
 החדשים הם סטודנטים שהחלו ללמוד במערכת ההשכלה הגבוהה לראשונה*הסטודנטים 

  נתוני הסטודנטים לתואר ראשון חדשים מחולקים בממוצע חמישה שנתונים של הקבוצות השונות**
 (24-20גילאי )

 4כוללים את הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה אינםהנתונים ***
                                                

הה בישראל ללא תלות בלומדים בחו"ל, על פי כל הנתונים מתייחסים לפרטים שלומדים במערכת ההשכלה הגבו 2
 .מהסטודנטים הערבים לומדים בחו"ל 24-30%-אומדן שחושב על בסיס נתוני העבר, כ

 
, "חסמים להשתלבות האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה"(,2019) זאב קריל, נג'יב עמרייהלהרחבה ר'  3

 סדרת ניירות עבודה, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר. 
 התייחסות, לכך בדומהבחינת הנתונים תוך הכללת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה הצביעה על מגמות דומות.  4

 .(27-23) יותר מבוגרים לשנתונים

https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_23092019.pdf
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_23092019.pdf
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 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

בהתייחסות לנתוני נשירה מהאקדמיה, הפער בין האוכלוסייה הערבית ליהודית, כמו גם בין 

מציג את נתוני הנשירה מהלימודים האקדמיים  3הגברים לנשים, נראה אף גדול יותר. תרשים ש

( שיעור הנשירה של 2016/17לאחר שנת הלימודים הראשונה. בשנת הלימודים התשע"ז )

היה גבוה מזה המקביל בקרב סטודנטים יהודים לא  –שים ובעיקר גברים נ –הסטודנטים הערבים 

חרדים. גם במקרה זה בולט הפער המגדרי, כאשר שיעור הנשירה של הגברים, בקרב שתי 

משתלבות יותר  –ערביות ויהודיות  –האוכלוסיות, גבוה יותר באופן משמעותי. משמע, נשים 

אם כן, שילוב נתוני הנשירה עם נתוני ההשתלבות מגברים באקדמיה, וגם פחות נושרות מהם. 

במערכת ההשכלה הגבוהה מוביל ליתרון בולט לנשים על פני הגברים מבחינת שיעור בוגרי מערכת 

 ההשכלה הגבוהה, הן בקרב יהודים והן בקרב ערבים.

 20175ולא המשיכו בשנת  2016-שיעורי נשירה, סטודנטים שהתחילו ב: 3ש תרשים

 
 הלמ"סמקור: 

 ** יהודים ואחרים ללא חרדים

 

חלק ניכר מהצעירים הערבים שכן ממשיכים ללימודים על תיכוניים עושים זאת במסגרת  .3

 המכללות הטכנולוגיות שבפיקוח משרד העבודה

באמצעות  אקדמית לאתיכונית -על השכלה מערכת בישראלמערכת ההשכלה הגבוהה, פועלת  לצד

 בהשכלה השתלבותבבחינת ה. והנדסאים טכנאים המכשירותהמכללות הטכנולוגיות )מה"ט( 

                                                
 .2016בשנת  סטודנטים שהחלו את לימודיהםהנתונים מתייחסים לנתוני הלמ"ס,  5
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 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

 בהיבטיערך מוסף  להם גם, שכן אלו במסגרותלימודים גם את הבחשבון  להביא רצוי, הגבוהה

 . 6ותעסוקה הכנסה

עולה כי בניגוד למערכת ההשכלה  מהתרשים. 2011ת "ט משנמהמסיימי את שיעור  מציג 4ש תרשים

הן בקרב ערבים והן גבוהה יותר  ט"במה הגברים נוכחות, לומדיםמ לומדות יותר יש בה הגבוהה

כי שיעור הערבים בוגרי מה"ט )כאחוז מהשנתון( יורד במידה . עוד עולה בקרב יהודים לא חרדים

  .2011מסוימת מאז 

 "ט ביחס לשנתון, ממה דיפלומה מקבלי שיעור: 4ש תרשים
 7אוכלוסייה וקבוצת מגדר לפי בחלוקה

  
 עיבודים לנתוני הלמ"ס, יהודים לא כולל חרדיםמקור: 

 (20-24גילאי )מחולקים בממוצע חמישה שנתונים של הקבוצות השונות המדופלמים ממה"ט נתוני *

מגשר  מסלול מהווים הם רביםעבור שלעצמם, כלערך המוסף שיש ללימודים במה"ט  מלבד

חשיבות מיוחדת עבור . למסלול זה יכולה להיות האקדמית במערכתלהשתלבות מאוחרת 

)ב(  -; והטכנולוגיות במכללות יותרנוטים באופן כללי להשתלב  גבריםשכן )א(  גברים ערבים,

ומשום כך נוטה להשתלב , יותר חלשכלכלי -חברתי ברקע מתאפיינת הערבית האוכלוסייה

  .8במכללות הטכנולוגיות בשיעורים גבוהים יחסית

                                                
-העל ההשכלה מערכות בוגרי הכנסת" 2018סקירת אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מאוגוסט להרחבה ר' את  6

חסמים להשתלבות האוכלוסייה הערבית "(,2019) זאב קריל, נג'יב עמרייה: 2019מספטמבר  עבודההנייר ואת  "תיכונית
 , סדרת ניירות עבודה, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר. "במערכת ההשכלה הגבוהה

 
 .חרדים כולל לא ואחרים יהודים 7
 
 "תיכונית-העל ההשכלה מערכות בוגרי הכנסת" 2018סקירת אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מאוגוסט זאת על פי  8

 (.1)לוח 
 

https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_20180822.pdf
https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_20180822.pdf
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_23092019.pdf
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_23092019.pdf
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_23092019.pdf
https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_20180822.pdf
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 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

מלמד על  2017ומערכת ההשכלה הגבוהה בשנת  המציג את מספר בוגרי מה"ט 5תרשים ש

החשיבות של המכללות הטכנולוגיות בהכשרת צעירים ערבים; שהרי יש יותר צעירים ערבים 

 בוגרי מה"ט בשנה נתונה, מאשר בוגרי המערכת האקדמית.

 *2017מה"ט,  ממסיימי תואר ראשון ומסיימים : 5ש תרשים

 
 ט"מה ונתוני ס"הלמ לנתוני עיבודים: מקור

 2017 שנת, ט"מה ומסיימי הגבוהה בהשכלה ראשון תואר בוגרי*

 

 ספרית-פערים בהישגי התלמידים במערכת הבית .4

 משקפים במידה רבה את, הגבוהה בהשכלה השתלבותמידת הבערבים ליהודים  בין הפערים

ספרית, ביסודי ובתיכון. פערים אלה משתקפים, בין היתר, בהישגי -הפערים במערכת החינוך הבית

 התלמידים במבחנים הסטנדרטיים והבינלאומיים, דוגמת מיצ"ב ופיז"ה. 

מציג את הפערים בין יהודים וערבים, במונחי סטיות תקן, כפי שהם משתקפים בהישגים  6שתרשים 

 כללית אוריינות הבוחן( 16-15 בני בו)כשהנבחנים  הבינלאומי ה"פיז במבחןבמתמטיקה: )א( 

'( הבוחנים את הידע הנלמד ח -ו' ה)כיתה  הישראלים ב"המיצ מבחני בתוצאותבמתמטיקה; )ב( 

הבינלאומי )כיתה ח'( הבוחן אף הוא את  (TIMSS) טימס במבחן)ג(  -ובמסגרת תכנית הלימודים; 

ניכרים בכל  האוכלוסיות בין הפערים כי עולה מהתרשים .הלימודים תכנית במסגרת הנלמדהידע 

 שלמה תקן סטיית על ועומד ביותר הגדול הוא ה"בפיז המשתקף הפער כאשר זאת, שלבי החינוך

 .9שהיא שוות ערך לשלוש שנות לימוד נקודות במבחן( 100)

                                                
 )ראמ"ה(. בחינוך והערכה למדידה הארצית הרשות, 2015"ה פיז דוח  9
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 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

 ,הבינלאומיים ובמבחנים במיצב המתמטיקה בפרק לערבים יהודים בין: פערים 6ש תרשים
 2015 שנת, תקן סטיות במונחי

 
 (.מצב על לימודי המתמטיקה בישראל תמונת –( 2017ליפשטט וברצלבסקי ))"ה ראמ: ותמקור

משמעותי כניסה חסם  מהוויםמלבד לפערים לאורך כל שלבי החינוך וההשכלה, שני מבחנים 

מציג את שיעור  7שתרשים . תהפסיכומטריהבחינה בחינת הבגרות ו –לאקדמיה בישראל 

. על 2016-ו 2000 םבחינוך העברי והערבי בשני 18הזכאים לבגרות ובגרות איכותית מתוך בני 

נקודות אחוז בשיעור הזכאים לבגרות, עדיין נשמר  17אף שבחינוך הערבי חלה עלייה ניכרת של 

( חלה עלייה יהמגזר החרדבחינוך העברי )כולל שכן פער בין שני המגזרים בשיעור הזכאים, זאת 

 .דומה בתקופה הנדגמת

 ויהודים ערבים, 18 בני מתוך לבגרות הזכאים שיעור: 7ש תרשים

 



   

 

 

 

 

8 
 

 

 

 

 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

רבים מצעירי האוכלוסייה הערבית הממשיכים ללימודים אקדמיים עושים זאת  .5

 במוסדות אקדמיים מחוץ לישראל

אשר למדו במוסדות אקדמיים מחוץ לגבולותיה  44-25מציג את שיעור האקדמאים בני  8תרשים ש

(. מהתרשים עולה כי PIAACנתוני סקר מיומנויות הבוגרים הבינלאומי )כפי שעולה מ של ישראל

קרוב לחמישית מהאקדמאים הערבים בגילאים הנ"ל דיווחו כי הם למדו בחו"ל, בעוד שבקרב 

 בלבד. 5%-ור המקביל עמד על כיהודים לא חרדים השיע

 44-25: שיעור בעלי התארים מחו"ל, בני 8שתרשים 

 

. כמו 2018-ו 2012ישראלים אשר למדו בחו"ל בשנים -מציג את מספר הסטודנטים הערבים 1לוח ש

כן, הלוח מציג את השינוי שהתחולל במספר הלומדים על פי מדינת היעד בה הסטודנט למד. 

אלף  15.3-מספר הסטודנטים הערבים שלמדו בחו"ל הסתכם בכ 2018בשנת מהנתונים עולה כי 

ישראלים שמקבלים -. כלומר, שיעור הסטודנטים הערבים2012משנת  66%-סטודנטים, עלייה של כ

את הכשרתם במוסדות הממוקמים מחוץ לישראל וללא פיקוחה של מערכת ההשכלה הגבוהה 

ישראלים הממשיכים להשכלה אקדמית -הערביםמכלל הסטודנטים  24%-הישראלית עומד על כ

 (.10אלף סטודנטים ערבים 50-בישראל לומדים כ)

  

                                                
 מספר הסטודנטים הערבים הלומדים בישראל לכלל התארים, נתוני למ"ס 10
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 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

 2018-ו 2012: סטודנטים ערבים שלמדו בחו"ל, 1שלוח 

2018שנת  2012שנת  מדינה  % השינוי 

 58%- 1,300 3,060 ירדן

 218% 7,941 2,500 הרשות הפלסטינית

 0% 1,650 1,650 מולדובה

 75% 1,050 600 רומניה

 36% 750 550 גרמניה

 25% 500 400 איטליה

 40% 700 500 מדינות אחרות

 - 1,450 - אוקראינה

 66% 15,341 9,260 סה"כ

 2019, 2016מקור: חאג' יחיא ועראר 

עוד עולה מהלוח כי מרביתם של הסטודנטים הערבים הלומדים מחוץ לישראל עושים זאת 

 8,000-למדו ברשות הפלסטינית כ 2018באמצעות המוסדות האקדמיים ברשות הפלסטינית. בשנת 

, חאג' יחיא ועראר(. מתוך 2016מתוכם, נתוני  68%סטודנטים ערבים ישראלים )כאשר נשים מהוות 

סטודנטים( לומדים באוניברסיטה האמריקאית בג'נין בה הלימודים  6,215) 80%-קבוצה זו כ

. למעשה, במוסד זה 11בממוצע₪ אלף  25-מתקיימים בשפה האנגלית וגובה שכר הלימוד הוא כ

מאשר בכל מוסד אקדמי ישראלי. המוסדות המובילים ישראלים -סטודנטים ערבים לומדים יותר

בה מספר  –ישראלים הינם אוניברסיטת חיפה -בישראל מבחינת מספר הסטודנטים הערבים

 2,984-בה כ –אביב -ואוניברסיטת תל –סטודנטים  5,444-הסטודנטים הערבים עומד על כ

 .12סטודנטים ערבים

  

                                                
 שכ"ל משתנה בהתאם לתחום הלימודים. 11
 .במוסד זה אינם בהכרח לומדים לתואר אקדמי ללא התייחסות לנתוני האונ' הפתוחה מכיוון שסטודנטים הלומדים 12
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 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

מוד את מקצועות הבריאות לבין היצע חוסר הלימה בין מספר הערבים המעוניינים לל .6

 מקומות הלימוד של התחומים הנ"ל בישראל

נראה כי סיבה מרכזית לריבוי הלומדים מחוץ לישראל היא ההיצע המצומצם של מקומות הלימוד 

מציג את היחס בין מתקבלים למועמדים  9בתחומי הבריאות במוסדות האקדמיים בארץ. תרשים ש

בישראל לפי תחום לימודים, בחלוקה ליהודים וערבים. התרשים מלמד ללימודים באוניברסיטאות 

על פער לא מבוטל בין הביקוש להיצע בתחומי הלימוד השונים בכלל ובלימודי מקצועות הבריאות 

בפרט. עוד נראה כי היחס בקרב הערבים נמוך יותר מזה הנרשם  –בהם נרשם היחס הנמוך ביותר  –

מהמועמדים היהודים  70%, בעוד שכמעט 2017כך, בשנת בקרב היהודים בכלל התחומים. 

לאוניברסיטאות בישראל התקבלו ללימודים, רק מחצית מהערבים התקבלו. זאת לצד פער גדול 

אחוזים בלבד מהמועמדים הערבים התקבלו ללימודי רפואה  36-ו 23 –יותר במקצועות הבריאות 

 הודים. אחוזים בקרב י 60-ו 35רפואה בהתאמה, לעומת -ועזר

 2017מועמדים באוניברסיטאות לפי תחום לימוד, ל: יחס מתקבלים 9שתרשים 

 
 מקור: הלמ"ס  
 

-המציג את התפלגות תחומי הלימוד של הסטודנטים הערבים 10עדות נוספת מתקבלת מתרשים ש

. בסה"כ באותה השנה למדו 2017/18ישראלים באוניברסיטה האמריקאית בג'נין לשנת הלימודים 

( מהם השתייכו לאחת 4,136) 81%-סטודנטים ערבים ישראלים כאשר כ 5,109-במוסד זה כ

 ממחלקות הבריאות.
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 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

ג'נין בבאוניברסיטה האמריקאית הלומדים ישראלים  ,: התפלגות תחומי הלימוד10שתרשים   
סטודנטים( 5,109)סה"כ  2017/18שנת   

 
 עיבודים לנתוני המוסד מקור:

האוניברסיטאות הזרות בתחומי הרפואה משתלבים במקרים רבים בהצלחה בשובם נראה כי בוגרי 

 2010-2018רפואיים, בשנים -. על פי נתוני הרישוי למקצועות הרפואה ומקצועות העזר13לישראל

אלף לבוגרים ממוסדות  17-אלף רישיונות לעסוק במקצועות הבריאות השונים, מתוכם כ 57-ניתנו כ

מציג את שיעור מקבלי הרישיון  11. תרשים ש14ליהודים( 30% -רים ערבים ולבוג 70%לא ישראלים )

, לפי מקצוע. מהתרשים 2018-2017ממשרד הבריאות שלמדו בחו"ל מסך מקבלי הרישיונות בשנים 

עולה כי בקרב העוסקים החדשים בכל אחד ממקצועות הבריאות יש שיעור לא מבוטל של בוגרים 

יוצא כי בסופו של דבר למרות המגבלה האפקטיבית על מספר  ערבים שלמדו מחוץ לישראל. כך

לומדי מקצועות הבריאות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, מערכת הבריאות מסתמכת גם על 

 הלומדים בחו"ל לצורך מתן שירותי הבריאות.

  

                                                
 מהרופאים 60%-כ", רופאים הכשרת בתחום 2040-ל הבריאות מערכת" לכלכלה הלאומית המועצה דוח פי על 13

 .ל"בחו לימוד מוסדות בוגרי הם 2017 בשנת בישראל המועסקים
 הבריאות משרד, רפואה-והעזר הרפואה למקצועות רישוי נתוני 14
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 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

 םיהודים וערבי יחס מקבלי רישיון בוגרי חו"ל ממקבלי רישיון במקצועות הבריאות,: 11תרשים ש
 2017-201815 

 
 הבריאות משרד, רישוי נתוני: מקור

 
 

 עלייה בשיעור הסטודנטים הערבים בתחומי מדעי המחשב ועסקים .7

לצד הביקוש הרב בקרב הצעירים הערבים ללימודי מקצועות הבריאות, חלה בעשור האחרון עלייה 

מציג את התפלגות  12עסקים. תרשים שלתחומי ההיי טק והבשיעור הסטודנטים הערבים הפונים 

תחומי הלימוד לסטודנטים ערבים במכללות )ללא המכללות לחינוך( ואוניברסיטאות ישראליות 

. מהתרשים עולה כי העלייה בשיעור הלומדים את תחומי הניהול, מדעי הטבע, 2017-ו  2007בשנים 

החברה.  ומדעי המשפטיםמתמטיקה ומדעי המחשב לוותה בירידה בשיעור הלומדים את מקצועות 

מקצועות ההנדסה בהם שיעור לומדי רפואה, עזר רפואה וזאת לצד יציבות יחסית אשר נרשמה ב

 כושר השתכרות גבוה יחסית.

 

 

 

 

                                                
הערכים . 2017-2018וערבים מקבלי רישיונות מחו"ל מסך מקבלי הרישיונות הערבים והיהודים לשנים יהודים  15

 מציגים את שיעור בוגרי חו"ל מסך הבוגרים הערבים ויהודים ביחד
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 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

 לתחומי בחלוקהובמכללות האקדמיות,  באוניברסיטאות: התפלגות הסטודנטים הערבים 12ש תרשים
 לימוד

 
 לנתוני הלמ"ס םמקור: עיבודי         

 

מציג את הגידול  16(2017קריל, גבע ואלוני )המבוסס על עבודתם של  13שלהשלמת התמונה, תרשים 

וזאת בנפרד  בשכר הצפוי לבוגרי מקצועות לימוד שונים בתואר הראשון ביחס לבוגרי תחום חינוך,

-)בוגרי מערכת ההשכלה הגבוהה בעשור הראשון של שנות ה 1985-1975ילידי  לערבים ויהודים

ערבים  –. בתרשים זה בולט השוני במידת האטרקטיביות לתחומים השונים למועמדים (2000

ם בעלי מאפייני רקע דומים. כך, בעוד שהשכר של יהודים בוגרי רוב המקצועות האקדמיי –ויהודים 

גבוה מהשכר הצפוי של בוגרי תחום החינוך )בשליטה על משתני הרקע(, לא זה המצב בקרב 

רק הפרמיה לתחומי המחשבים, הרפואה, מקצועות  עבור בוגרים ערביםהאקדמאים הערבים. 

הרפואיים ומנהל עסקים גבוהה מהפרמיה ללימודי חינוך. ממצא זה עשוי להסביר את -העזר

לצעירים הערבים ללימודי מקצועות הבריאות והחינוך, ואת העלייה  המשיכה הרבה יחסית שיש

 הנרשמת בשנים האחרונות בלימודי מדעי המחשב.

  

                                                
(, "לא כל התארים נולדו שווים: בחינת הפרמיה בשכר מרכישת השכלה 2016זאב קריל, אסף גבע וצליל אלוני )  16

נקציה של תחום הלימוד", סדרת ניירות עבודה, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר. גבוהה, כפו
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_27122016.pdf 

https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_27122016.pdf
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_27122016.pdf
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 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

 2014השפעת תחום הלימוד בתואר ראשון על השכר, השוואה בין יהודים לערבים, שנת : 13תרשים ש

 
 לנתוני הלמ"ס םמקור: עיבודי

 

 סיכום .8

חשוב לצבירת הון אנושי ולהתקדמות בשוק העבודה. מיקוד זה מערכת ההשכלה הגבוהה היא מנוף 

פה את יסקר את אופן השתלבות האוכלוסייה הערבית בישראל במערכת ההשכלה הגבוהה ומ

החסמים להשתלבות מוגברת. מהעבודה עולה כי למרות התקדמות במספר תחומים, עדיין קיימים 

ההשכלה הגבוהה בהשוואה ליהודים  פערים משמעותיים בהשתלבות והשתתפות ערבים במערכת

לא חרדים. סגירת פערים אלה עשויה לתרום לקצב הצמיחה במשק ולצמצום הפערים הכלכליים 

בזיהוי החסמים. הממצאים העיקריים שעלו מהניתוח בחברה הישראלית, ועל כן יש חשיבות רבה 

 הם:

 יעה על כך בחינת שיעור הסטודנטים החדשים מתוך שנתוני הגיל הרלוונטיים מצב

 שהפערים בין ערבים ליהודים בהשתלבות באקדמיה אינם בהכרח מצטמצמים עם הזמן.

  הפער בין ערבים ליהודים בהשתלבות בהשכלה הגבוהה נובע בעיקר משיעורם הנמוך של

הגברים הערבים הפונים ללימודים אקדמיים, זאת כאשר חלקם בקרב הסטודנטים 

 שיעור המקביל בקרב יהודים. והבוגרים בישראל נמוך מאוד ביחס ל

  )במכללות הטכנולוגיות שבפיקוח משרד  רוכשים השכלהיותר צעירים ערבים )גברים

 העבודה והרווחה מאשר במערכת האקדמית. 
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 המיקוד השבועי

 הערבית במערכת ההשכלה הגבוההחסמים להשתלבות האוכלוסייה 

  קשיי ההשתלבות של הצעירים הערבים הם במידה רבה תולדה של פערי ההישגים במערכת

לצפות לצמצום הפערים בהשכלה ללא שיפור משמעותי בהישגים בתיכון, קשה  .החינוך

 .הגבוהה

  כשליש מהסטודנטים הערבים לומדים מחוץ לישראל, רובם המוחלט את מקצועות

נראה שסיבה . 66% -שיעור הערבים הלומדים מחוץ לישראל גדל ב 2012הבריאות; מאז 

לפניה של הצעירים הערבים ללימודים מחוץ לישראל היא חוסר ההלימה הקיצוני  מרכזית

מספר המעוניינים לרכוש השכלה בתחומי הבריאות בישראל )רפואה, רוקחות, סיעוד, בין 

פיזיותרפיה וכו'( לבין ההיצע המצומצם של מקומות הלימוד של תחומים אלה 

  17באוניברסיטאות.

  הרישיונות לעסוק במקצועות מקבלי מסך  –רובם ערבים  –בוגרי חו"ל השיעור הגבוה של

האפשרויות  בחינה של אפשרות הרחבתשינוי במדיניות, ובכלל זה בחינת הבריאות מחייב 

על  פיקוחללמוד את תחומי הבריאות בתוך ישראל. הגדלת ההיצע בתוך ישראל תאפשר 

לדרישות מערכת הבריאות איכות הלימודים; תחזק את ההתאמה בין הלימודים 

ה הישראלית, ; ועשויה להקל על השתלבות הצעירים הערבים בחברה ובכלכלהישראלית

לספק על ת הגידול בהיצע ניתן בין היתר בזכות חשיפה משמעותית יותר לשפה העברית. א

שהמימון כידי מוסדות ופקולטות קיימות או לחלופין על ידי הקמת מוסדות חדשים, זאת 

 .18יכול לבוא ממקורות פרטיים או ציבוריים

 

 

                                                
 המקצועות הנ"ל במכללות האקדמיות. מרבית שככל הידוע לנו, לא ניתן ללמוד את זאת  17
 

: ציבוריות מערכות שתי ידי על מתבצעת בישראל רופאים שהכשרת בכך להתחשב יש הרפואה למקצוע בהתייחסות 18

היא משרד הבריאות  השנייה והמערכת, רפואה ללימודי הספר בתי באמצעות הגבוהה ההשכלה מערכת היא, הראשונה

, יש הלימוד מקומות היצע את להגדיל מנת על, מכאןבאמצעות בתי החולים להכשרת הרופאים במחלקות השונות. 

להבטיח ששתי  בשל, זאת בהתאמה החולים בבתיהתקנים לסטאז' ולהתמחות )שדות קליניים(  מספרלהגדיל את 

   בתחום זה יהיו ערוכות להגדלת ההיצע הפועלותהמערכות 




