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      על החברה הערבית שנערך עם מכון אהרון. תודתנו נתונהעבודה זו היא חלק מפרויקט משותף 
אביאל לו ;אשר עזרו לנו בחלקים רבים בניתוחמהמכון  תחאוכופרופ' צביקה אקשטיין ומריאן ל

קוסאי  תודה מיוחדת לפרופ' על הסיוע בהנגשת הנתונים. קרנצלר, אבידן כהן, ורייצ'ל ברנד שלם
 יחיא על שיתוף נתוני הסטודנטים הערבים הלומדים בחו"ל.  -חאג'

 2019משרד האוצר, ספטמבר   

                                                           
הדעות המופיעות בנייר זה הן של המחברים בלבד, ואינן משקפות בהכרח את עמדת משרד  1

  האוצר.
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 תקציר

וכן כלי  ,א אחד ממנועי הצמיחה המשקיים העיקרייםיהבכלכלה החברה הערבית השתלבות 

אחד הפערים הבולטים בין האוכלוסיות הוא הפער בשיעור האקדמאים, לצמצום פערים חברתיים. 

השכלה אקדמית היא  –בדומה למצב בכלל האוכלוסייה  –שגם בקרב האוכלוסייה הערבית כזאת 

 מגמות את בחנולכן, בעבודה זו . השכר ולרמותמנבא חזק להשתתפות פעילה בשוק העבודה 

 חסמיםמספר  כיצדהראנו ו, הגבוהה השכלהה במערכת הערבית האוכלוסייה של ההשתלבות

 ממצאים עיקריים: שישהלמחקר זו.  השתלבות מעכבים בולטים

אם בוחנים את שיעור , בשנים האחרונותעל אף עלייה במספר הסטודנטים הערבים  .1

לא חרדים יהודים  ביןהסטודנטים החדשים משנתוני הגיל הרלוונטיים עולה כי הפערים 

שיעורי השתלבות נמוכים של תוצאה כזאת במידה רבה  ;מצטמצמיםבהכרח לא לערבים 

 . של הגברים הערבים

של פערי ההישגים במערכת  תולדהבמידה רבה  הם הערבים הצעירים של ההשתלבות קשיי .2

 התיכוניים הספר בתינמוכה של  אפקטיביות ונראה שמשקפים, ספרית-הבית החינוך

  .הערבית בחברה

באמצעות עושים זאת אקדמיים ממשיכים ללימודים הרבים מהצעירים בחברה הערבית  .3

אלף סטודנטים ערבים  15 -למדו כ 2018כך, בשנת אקדמיים מחוץ לישראל. מוסדות 

 ברשות הפלסטינית.  8,000 -ישראלים מחוץ לישראל; מתוכם כ

 מספר ביןמשמעותי  הלימה חוסרהסיבה המרכזית לריבוי הלומדים מחוץ לישראל היא  .4

)רפואה, רוקחות, סיעוד,  בישראל הבריאות בתחומי השכלה לרכוש המעונייניםהערבים 

תחומים אלה  שלהלימוד  מקומותשל  המצומצם ההיצעפיזיותרפיה וכו'( לבין 

  .באוניברסיטאות

במסגרת שכן ממשיכים ללימודים על תיכוניים עושים זאת חלק ניכר מהצעירים הערבים  .5

  ת הטכנולוגיות שבפיקוח משרד העבודה.המכללו

חלה עלייה במגוון תחומי הלימוד אותם לומדים בהתאם ליעדי הות"ת, בשנים האחרונות  .6

 הסטודנטים הערבים, והנשירה בקרבם מצטמצמת. 

 

במקצועות הבריאות  לעסוק הרישיונותמסך מקבלי  –רובם ערבים  –הגבוה של בוגרי חו"ל  השיעור

 תחומי את ללמוד האפשרויות מספר של הגדלהזה  ובכלל, במדיניות שינוילטעמנו  מחייבבישראל 

; הלימודים איכות על לפקח"ת לות תאפשר ישראל בתוך ההיצע הגדלת. ישראל בתוך הבריאות

 התוצרלהגדלת  תביא; הישראלית הבריאות מערכת לדרישותאת ההתאמה בין הלימודים  תחזק

)לאחר שינוי  יסופקושכעת "מיובאים" מחו"ל  ששירותים העובדה בזכותהלאומי הגולמי 

 ובכלכלה בחברה הערבים הצעירים השתלבות עללהקל  ועשויה; ישראלים ידי עלהמדיניות( 

 , בין היתר בזכות חשיפה משמעותית יותר ללימודים בשפה העברית.הישראלית
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 כללי רקע .1

וכן כלי  ,המשק של העיקרייםשילוב כלכלי של החברה הערבית הוא אחד ממנועי הצמיחה 

שילוב כלכלי של החברה הערבית הכרחי וחיוני לשיפור  מעבר לכך,לצמצום פערים חברתיים. 

  רווחתה של החברה הערבית עצמה.

; הפערים בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית ניכרים כמעט בכל תחומי החיים

השפעה מהותית על ההשתלבות בשוק  לו גם – הבולטיםהפערים אחד עבודה זו מתמקדת ב

בשני העשורים האחרונים עלתה רמת ההשכלה של אמנם . ברמות ההשכלההפער  – העבודה

שתי רמות ההשכלה של ין בנותרו פערים בולטים עדיין הערבית במידה ניכרת, אך  האוכלוסייה

עולה כי לרוב האוכלוסייה הערבית ממנו  1מס'  לוחב מוצגיםהפערים  .קבוצות האוכלוסייה

שלרוב היהודים הלא חרדים בעוד רמת השכלה תיכונית ומטה, בגילאי העבודה העיקריים 

 . אינה אקדמית(וש)אקדמית  השכלה על תיכונית

 

 2016, 64-25: התפלגות רמות ההשכלה לפי קבוצת אוכלוסייה, גילאי 1לוח 
 

יהודיות  נשים

 לא חרדיות

גברים יהודים 

 חרדיםלא 

 גברים ערבים נשים ערביות

 53.5% 49.1% 27.1% 19.9% נמוכה מתיכונית

 20.5% 24.1% 18.8% 18.9%  תיכונית

 8.0% 7.1% 16.9% 15.5% על תיכונית לא אקדמית

 18.0% 19.8% 37.3% 45.7% תואר ראשון ומעלה

 .2016מקור: עיבודים לסקר כח אדם 
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כמו , המראה כי 2מס' על חשיבות רמות ההשכלה לשילוב בשוק העבודה ניתן ללמוד מלוח 

. והתעסוקה בחברה היהודית, גם בחברה הערבית רמות ההשכלה הן מנבא חזק לרמות השכר

מרוויח בממוצע  –תואר ראשון ומעלה  –ניתן לראות כי גבר ערבי בעל השכלה אקדמית מהלוח 

שבקרב הנשים הערביות פערי השכר בין ו השכלה תיכוניתבעל אחוזים יותר מגבר ערבי  53-כ

עוד בולט הקשר החזק בין רמת ההשכלה . אף יותר יםגדול –בהינתן רמות ההשכלה  – העובדות

 .בשכר של נשים ערביות וסיכוייהן להיות מועסקות

  25-642 גילאיושיעור תעסוקה לפי מין ורמת השכלה,  ממוצע שכר: 2 לוח
 

 גברים יהודים

 חרדים לא

 נשים יהודיות

 לא חרדיות

 נשים ערביות גברים ערבים

 ₪  9,636 נמוכה מתיכונית

(75%) 

4,759 ₪ 

(62%) 

6,844 ₪ 

(68%) 

3,400 ₪ 

(16%) 

 ₪ 10,609 תיכונית

(87%) 

6,848 ₪ 

(79%) 

8,186 ₪ 

(82%) 

4,214 ₪ 

(25%) 

 ₪ 13,151 על תיכונית לא אקדמית

(93%) 

7,977 ₪ 

(87%) 

9,564 ₪ 

(91%) 

4,504 ₪ 

(58%) 

 ₪ 20,204 תואר ראשון ומעלה

(93%) 

11,630 ₪ 

(87%) 

12,530 ₪ 

(92%) 

8,004 ₪ 

(73%) 
 2016לסקר הוצאות של הלמ"ס  םמקור: עיבודי

  ., וזאת על פי סקר הוצאות** הנתון בסוגריים מציג את שיעור התעסוקה בכל קבוצה

 

"ת הותאת מטרות המסמך והתוכנית הרב שנתית של  ציגמ 2 פרקמאורגן כדלהלן:  המסמך יתר

מציג את ניתוח  4תמונת מצב וסטטיסטיקה, פרק  מציג 3, פרק לשילוב הצעירים הערבים

 5החסמים העומדים בפני הסטודנטים הערבים ללימודים במוסדות ההשכלה הגבוהה ופרק 

 .למדיניות וההמלצות הסיכום את מציג

 

  

                                                           
הנתונים מתייחסים להכנסה הממוצעת )ברמת הפרט( לערבים וליהודים לא חרדים שעובדים לפי סקר ההוצאות של  2

 הלמ"ס.
רמת השכלה נמוכה מתיכונית כוללת את הפרטים שאין בידם תעודה וגם אלו שיש להם תעודת בי"ס יסודי   -

 או חטיבת ביניים. 
 כון עם או בלי בגרותרמת השכלה תיכונית כוללת את הפרטים שסיימו תי -
 על תיכונית לא אקדמית על פי ההגדרה בסקר הוצאות -
 תואר ראשון ומעלה כוללת את התואר ראשון, שני ושלישי על פי הסקר  -

הסוגריים מציגים את שיעור התעסוקה של הפרטים בכל קבוצה. השיעור חושב על ידי חלוקה של מספר הפרטים 
 .2016ההוצאות של הלמ"ס  שעובדים בסה"כ פרטים בכל קבוצה מסקר
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 המסמךמטרת  .2

דרכו עיקרי אמצעי באופן ספציפי, הן באופן כללי, והשכלה גבוהה השכלה כפי שהוצג לעיל, 

את נבחן זה במסמך  .שפר את מצבם ומיקומם ביחס לדורות הקודמיםל יםעשויפרטים 

החסמים הבולטים להשתלבות רבה יותר של האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה 

  .בישראל

יותר ת"ת שמטרתה להביא לשילוב של ותכנית החומש של עיקרי ברקע הדברים נציין את 

של במסגרת התכנית הרב שנתית  ,ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית. כך צעירים

  14%-נקבעו יעדים להגדלת שיעור הסטודנטים הערבים בתואר ראשון מ 3(2016-2022)ת"ת ו  ה

  10%לעומת שיעורים של  7%-ו 12%-; ובתואר שני ושלישי ל2022בשנת  17%-ל 2016 בשנת

אותם  תחומי הלימודאת ב יהרח, התכנית שמה לעצמה יעד ל. בנוסף, כיוםבהתאמה ,5.7%-ו

קיצור הזמן להביא לולצמצם את שיעורי הנשירה מהלימודים , לומדים הסטודנטים הערבים

הפועלת בתיכונים בחברה "תכנית רואד" את  יתר,, בין הת"תוהקימה הלשם כך  תואר.הלסיום 

 "קאאירת" מלגתאת ולמועמדים עתידיים לשילוב;  תמיכותוהכוון מידע, מעניקה הערבית ו

להגדיל את היקף הסטודנטים מהחברה הערבית לתואר ראשון בתחומי לימוד  המטרתש

סטודנטים מכל מחזור  800 -לכ"ת. המלגה מעניקה בותעל פי הדירוג שניתן להם  "מועדפים"

לשנה השלישית והרביעית ₪  8,000-ראשון ובשנתיים הראשונות לתואר ₪  10,000-סכום של כ

)תלת שנתי זכאי לשנה נוספת וארבע שנתי זכאי לשנתיים  התקנית בהתאם לתקופת הלימודים

 .4נוספות(

ת הנגישות להשכלה להרחב החומש תכנית( הסתכם תקציבה של 2018ם תשע"ח )בשנת הלימודי

מלגות לתואר תקצוב ללל את הוכ סכום זה. ₪מיליון  91-כבגבוהה באוכלוסייה הערבית 

-לתכנית "רואד"₪ מיליון  11.5-כך, ניתן תקציב של כעל . נוסף "אירתקא"ראשון, בין היתר, 

 . 5"הישגים" שפועלות בחברה הערבית

 

 

  

                                                           
 התכנית החלה לפעול בשנת תשע"ג, אולם היעדים הכמותיים נקבעו במסגרת התכנית הרב שנתית הנוכחית. 3

 
הלימוד דורגו לפי ארבע רמות שונות  תחומי"ת הותעל פי . "אירתקאהמועצה להשכלה גבוהה לגבי מלגת "אתר  מתוך 4
 בהוראהכולל ,בין היתר, אמנות, תואר  והואה ביותר לזכאות למלגה ד כאשר דרג א' מקבל את העדיפות הגבוה-א

' מקבל את העדיפות הנמוכה ביותר והוא כולל, בין היתר, מדעי רוח, יהדות, פילוסופיה דכלכלה, חשבונאות ועוד. ודרג 
 (דירוגפי -על הלימוד תחומי פירוטועוד. )לפירוט מלא לגבי התחומים ר' 

 
 את כולל זה סכום"ח. מש 130-כ על עמדהחברה הערבית  של 2018לשנת  המעודכן התקציב, המקורי התקציב זהו 5
 "ת/מל"ג.ות של התכניות כל

https://irteka.co.il/criteria.asp
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 תמונת מצב וסטטיסטיקה .3
 

 קיפאון בקרב הגברים  לצד ,אקדמיים יםמודילל ותפונה ותערביה שיעורב העליי .3.1

, בחלוקה לפי תיכונית-העלבחלק זה של המסמך נבחן את שיעורי הלומדים במערכות ההשכלה 

 ביחס לשנתוני הלידה הרלוונטיים. הניתוח על פי שיעור מהאוכלוסייהתמיד מין ולאום; זאת 

בגילאים הרלוונטיים עדיף על הצגת המספרים המוחלטים ו/או שיעור הערבים מכלל הלומדים 

אפשר להבין את מגמות מ)כפי שמוצג בדרך כלל בפרסומי הות"ת על הנושא(; שכן הוא 

נהוג  לרוב. האוכלוסיות השונות יבניכוי השינויים בגדלההשכלה הגבוהה ההשתלבות במערכות 

 ,חמישית מסך האוכלוסייה בישראלכזו המהווה וכלוסייה הערבית כלהתייחס לחלקה של הא

כאשר חלקה של  ,מציג זאת בבירור 1. תרשים אלא שזה לא תקף לכלל הגילאים באוכלוסייה

( עומד 20בגילאים הרלוונטיים להשתלבות בהשכלה הגבוהה )סביבות גיל האוכלוסייה הערבית 

כלוסייה היהודית גם היא משתנה, וזאת שמשקל . כמו כן, יש להביא בחשבון שהאו30% -על כ

עולה. מכאן כי קבוצת ההשוואה  –שמידת השתלבותה במערכת פחותה  –האוכלוסייה החרדית 

 . הרלוונטית היא היהודית הלא חרדית

 2015: שיעור הערבים מסך האוכלוסייה לפי גיל, 1 תרשים

 

 מקור: תחזיות האוכלוסייה של הלמ"ס

 

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

באופן כללי חלה עלייה בשיעור הערבים שפונים  .מגדרית בחלוקה ,בישראל אקדמיים

, ולאו דווקא מצטמצמים עם גדוליםעדיין ין הקבוצות הפערים בעם זאת,  .ללימודים אקדמיים

 . הזמן

בעוד ששיעור הנשים הערביות הפונות ללימודים  .הפער המגדרי מאודבולט  2 בתרשים

הפונים הערבים נקודות אחוז מתחילת המאה הנוכחית; שיעור הגברים  13-עלה בכאקדמיים 

בישראל עלה בצורה מתונה בלבד. במילים אחרות, בעוד שניתן לראות אקדמיים ללימודים 
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צעירים  100תוך כל מ 2018בשנת  .לא זה המצב בקרב הגברים ,בקרב נשיםמגמה חיובית 

  6ללימודים אקדמיים בישראל. ובלבד פנצעירים  16ערבים, 

 ,לשנתון ביחסלתואר ראשון  )מופע ראשון( *החדשים הסטודנטים שיעור: 2 תרשים

 **אוכלוסייה וקבוצת מגדר לפי בחלוקה

 
 לנתוני הלמ"ס םמקור: עיבודי

 ההשכלה הגבוהה לראשונהוד במערכת *הסטודנטים החדשים הם סטודנטים שהחלו ללמ
  נתוני הסטודנטים לתואר ראשון חדשים מחולקים בממוצע חמישה שנתונים של הקבוצות השונות**
 (24-20גילאי )

 7כוללים את הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה אינםהנתונים ***

 

 הבוגרים שיעור אתמציג  3 תרשים .ראשון תואר בוגרי שיעורבחינת  עתב עולהדומה  מסקנה

 לתואר הבוגרים שיעור כיוממנו עולה  ,הרלוונטית הגיל קבוצתמסך  ומכללות מאוניברסיטאות

 שיעורבתוך כך,  .2000-שנותה מראשית – ויהודים ערבים – האוכלוסיות שתי בקרב עלה ראשון

שיעור עלייה ב, זאת בדומה לאחוז נקודות 14-כבעלה  ראשון תואר בוגרות הערביות הנשים

; אם כי שיעור הבוגרות מקרב היהודיות הלא חרדיות (2 לימודים אקדמיים )תרשיםהמתחילות 

לא ניכרת מגמת אף בקרב הגברים הערבים עלה מהר יותר, ומכאן שהפערים בין הקבוצות גדלו. 

עשירית מהצעירים הערבים הם בוגרי תואר רק  2017שבשנת זאת , בשיעור הבוגרים עלייה

מחצית קרוב לבזמן שבקרב גברים יהודים , הישראליתממערכת ההשכלה הגבוהה ראשון 

 . כאלומהצעירים הם 

התחוללה בשני ש ,העלייה החדה יחסית בשיעור המשכילים בחברה היהודית הלא חרדית

נבעה בין היתר מהתרחבות מערכת ההשכלה הגבוהה עם פתיחת והרחבת  ,העשורים האחרונים

כמעט ולא השפיעה על זו  מגמהכי עולה  3 נתונים המוצגים בתרשיםמההמכללות האקדמיות. 

עם זאת, כפי שנראה בהמשך המסמך, הלימודים באקדמיה בישראל אינם  הגברים הערבים.

                                                           
כל הנתונים מתייחסים לפרטים שלומדים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ללא תלות בלומדים בחו"ל, על פי  6

 .מהסטודנטים הערבים לומדים בחו"ל 24-30%-אומדן שחושב על בסיס נתוני העבר, כ
 
 בחינת הנתונים תוך הכללת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה הצביעה על מגמות דומות.  7
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לומדים במכללות הטכנולוגיות שרבים מהצעירים הערבים  כיווןמלמדים על התמונה במלואה, 

במוסדות  ללימודים אקדמייםרבים אחרים פונים ושבפיקוח משרד העבודה והרווחה, )מה"ט( 

 .להשכלה גבוהה מחוץ לגבולות המדינה

 ראשון ביחס לשנתון,  תואר מקבלי שיעור: 3 תרשים

 אוכלוסייה וקבוצת מגדר לפי בחלוקה

 
 "סהלמ לנתוני עיבודיםמקור: 
 (24-20גילאי ) לתואר ראשון מחולקים בממוצע חמישה שנתונים של הקבוצות השונות  בוגרים*נתוני ה

 כוללים את הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה  אינם**הנתונים 
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 ל"בחו ימודיםל

שיעור לא מבוטל , ידוע זה מכבר כי במדויק למרות שישנו קושי לכמת את תופעת הלומדים בחו"ל

נתוני סקר מיומנויות  . מניתוחמחוץ לישראללתארים אקדמיים מבין הצעירים הערבים לומדים 

שיעור הסטודנטים הערבים הפונים ללימודים בחו"ל גבוה כי עולה  (PIAAC) הבוגרים הבינלאומי

 הערבים; זאת כאשר חמישית מהאקדמאים בהרבה מהשיעור המקביל בקרב יהודים לא חרדים

בקרב האוכלוסייה  5%-, בהשוואה לכלמדו בחו"להם דיווחו בסקר כי  44-25בגילאי בישראל 

 .היהודית הלא חרדית

 44-25: שיעור בעלי התארים מחו"ל, בני 4תרשים 

 

  PIAACלנתוני מכון אהרון מקור: עיבודי 

 82016) בשתי עבודותכימתו יחיא ועראר -חאג', 25-44בעוד שהנתונים בסקר רלוונטיים לכלל גילאי 

המבוסס  ,3לוח את מספר הלומדים בחו"ל בצורה שיטתית יותר.  (ועבודה נוספת שטרם התפרסמה

. 20189 -ו 2012 יםישראלים שלמדו בחו"ל בשנ-את מספר הסטודנטים הערביםמציג , יהםמחקרעל 

, לאחר 201810אלף בשנת  15.4 -מהלוח עולה כי מספר הסטודנטים הערבים שלמדו בחו"ל עמד על כ

אלף,  50 -. בהינתן שמספר הסטודנטים הערבים שלמדו בישראל עמד על כ2012מאז  66%עלייה של 

כלומר, אלף(.  65אלף חלקי  15.4) 24% -אזי שיעור הסטודנטים הערבים הלומדים בחו"ל עומד על כ

ב שיעור הערבים המתחילים לימודים אקדמיים כשיעור מהשנתון גבוה בכשליש מהשיעור המחוש

. עם זאת, שיעור הערבים הפונים ללימודים אקדמיים 2על פי נתוני הלמ"ס כפי המוצגים בתרשים 

עדיין נמוך משמעותית מהשיעור המקביל בקרב יהודים  –הלומדים בחו"ל שליש בגין גם בתוספת  –

 לא חרדים. 

                                                           
8 Kussai Haj-Yehia Khalid Arar , (2016),"New national re-encounters since 1948", Journal of Applied 
Research in Higher Education, Vol. 8 Iss 4 pp. 504 – 521 

 
 התארים לכלל הלומדים סטודנטים 9
 

שמנגד בקרב הלומדים ברשות מהצעירים הערבים הלומדים באירופה הם גברים,  70% -על פי הערכות החוקרים, כ 10
 גברים(. 35% -הפלסיטינית הרוב הוא נשים )כ



 
 

10 
 

 2012: סטודנטים ערבים שלמדו בחו"ל, 3לוח 

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 

; ירדן, הרשות הפלסטינית ומולדובהכי רוב הצעירים הערבים בחו"ל לומדים ב מהלוח עולה

עראר וחאג' יחיא , על פי כךברשות הפלסטינית. מספר הלומדים  של התרחבותהבולטת ש

לכדי  הגיעשלמדו ברשות הערבים מספר  2018בשנת )המסתמכים על נתוני הרשות הפלסטינית( 

הן נשים ברשות הפלסטינית רוב הלומדים  ,למצב בישראל בדומהשים; וזאת סטודנט 8,000כמעט 

 (. 201611, נתוני %68)

ה האמריקאית בג'נין בה הלימודים טבאוניברסירבים לומדים  ,מבין הלומדים ברשות הפלסטינית

מציג את מספר  5תרשים . 12לשנה₪ אלף  25 -כגובה שכר הלימוד הוא ו באנגליתמתקיימים 

ערבים  6,215לומדים  2019בשנת הסטודנטים הערבים מישראל שלמדו בג'נין בעשור האחרון. 

חיפה, המוסד בו  יברסיטתמספר הערבים באונבג'נין, שלשם השוואה באוניברסיטה ישראלים 

ה ובאונ' תל אביב, שהיא האוניברסיטה הגדול 5,444לומדים הכי הרבה ערבים ישראלים, עומד על 

 . 2,98413בישראל, 

 בהמשך המסמך נדון בהרחבה בסיבה העיקרית בגינה פונים הצעירים הערבים ללימודים בחו"ל.

  

                                                           
  נתוני משרד החינוך הפלסטיני. 11

 
 זאת ששכר הלימוד שם משתנה בהתאם למקצוע הנלמד. 12

 
 לומדים בהכרח אינם זה במוסד הלומדים שסטודנטים מכיוון הפתוחה האוניברסיטה לנתוני מתייחסים איננו 13

 .מלא אקדמי לתואר
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 הלומדים בג'נין ישראלים-: מספר הסטודנטים הערבים5תרשים 

 

 .ים לנתוני משרד החינוך הפלסטינימקור: עיבוד

 

  )מה"ט( הטכנולוגיות במכללות לימודים

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

 טכנאים מכשירהמערכת זו  המכללות הטכנולוגיות, תחת פיקוח משרד העבודה והרווחה.

גם בחשבון  להביא רצוי, הגבוהה בהשכלה להשתלבות התייחסותה בעת. התיכון לאחר והנדסאים

  ותעסוקה הכנסה בהיבטיערך מוסף  להם גם, שכן אלו במסגרותלימודים את ה

 . 14(2 לוח)

עולה כי בניגוד למערכת ההשכלה  מהתרשים. 2011ת "ט משנמהמסיימי את שיעור  מציג 6 תרשים

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

הערבים בוגרי מה"ט )כאחוז מהשנתון( יורד במידה מסוימת בקרב יהודים לא חרדים; וכי שיעור 

  .2011מאז 

  

                                                           
סקירת אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר להרחבה על הקשר בין לימודים במה"ט וההישגים בשוק העבודה ראו את  14

 "תיכונית-העל ההשכלה מערכות בוגרי הכנסת" 2018מאוגוסט 

https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_20180822.pdf
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 "ט ביחס לשנתון, ממה דיפלומה מקבלי שיעור: 6 תרשים

 15אוכלוסייה 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 לרביםלערך המוסף שיש ללימודים במה"ט שלעצמם,  מלבד

  ,הראשי הכלכלןפי ניתוח שנערך באגף  על ;האקדמית במערכתלהשתלבות מאוחרת 

לממצא  אפשרית . פרשנותהאקדמית במערכת גםבהמשך  משתלביםמבין בוגרי מה"ט  30% -כ

מאפשרות  ,כלומר –וות שלב בדרך ללימודים אקדמיים מההמכללות הטכנולוגיות כי  הואזה 

בסופו של דבר לתואר אקדמי, שעה שהיו מתקשים  עכלכלי חלש להגי-לפרטים מרקע חברתי

 Steppingט "מה שממלאת זה ( מכנים במחקרם תפקיד2018) ויעיש שחםלעשות זאת ישירות. 

toneS צריכה להתאים  המדיניות, מסלול זה רצויש בהינתן. 16בדרך ללימודים האקדמיים

שמסקנה  בעודתיכונית לא אקדמית אינן מבודדות. -האקדמית והעל המערכותעצמה למצב בו 

, ייתכן שהיא אף חשובה במיוחד בעת גיבוש המדיניות כלפי לגבי כלל האוכלוסייהזו נכונה 

 במכללות יותרנוטים באופן כללי להשתלב  גבריםם, שכן )א( אוכלוסיית הגברים הערבי

, יותר חלשכלכלי -חברתי ברקע מתאפיינת הערבית האוכלוסייה)ב(  -; והטכנולוגיות

  .17אוכלוסייה מרקע חלש נוטה להשתלב במכללות הטכנולוגיות בשיעורים גבוהים יחסיתו

 

מלמד על  2017המציג את מספר בוגרי מה"ט ומערכת ההשכלה הגבוהה בשנת  7תרשים 

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

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

                                                           
 .חרדים כולל לא ואחרים דיםיהו 15

 
תיכוניים בעידן של הסללה הפוכה". מצגת ביום עיון -(. "כנגד הזרם: לימודים מקצועיים על2018שחם י' ויעיש מ' ) 16

 .24.1.2018שנערך במשרד האוצר בתאריך 

 
-העל ההשכלה מערכות בוגרי הכנסת" 2018סקירת אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מאוגוסט זאת על פי  17

 (.שבסקירה 1)לוח  "תיכונית
 

https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_20180822.pdf
https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_20180822.pdf
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 *2017מסיימי תואר ראשון ומסיימים מה"ט,  : 7 תרשים

 

 

 ט"מה ונתוני ס"הלמ לנתוני עיבודים: מקור
 2017 שנת, ט"מה ומסיימי הגבוהה בהשכלה ראשון תואר בוגרי*
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 מהלימודים נשירה .3.2

אחת המטרות של התכנית הרב שנתית האחרונה של המועצה להשכלה גבוהה היא לצמצם את 

שהחל ללמוד סטודנט בעבודה זו אנו מגדירים הנשירה של סטודנטים שכבר החלו את לימודיהם. 

פעיל, כסטודנט שנשר כסטודנט בקבצים המנהליים בשנה מסוימת ובשנה העוקבת לא הופיע 

 . 18מהלימודים

 היה – ונשים גברים – הערבים הסטודנטים של הנשירה ישיעור( 2016/17) ז"תשע הלימודים בשנת

גם בהיבט זה ישנו פער מגדרי . (8)תרשים  יהודים סטודנטים בקרבהשיעור המקביל  מאשר גבוה

בתוך כך, גברים ערבים נושרים  .האוכלוסיות שתי בקרב גברים שלהיא  הנשירה עיקרבולט, כאשר 

 בהשכלה ללמוד שהתחילו ערבים סטודנטים 100 מתוךמהלימודים בשיעורים גבוהים במיוחד: 

ם האחרונות ניכרת עם זאת, בשני .לתואר הראשונה השנה במהלךנושרים  14-כ, בישראל הגבוהה

מגמת ירידה בשיעורי הנשירה של הסטודנטים הערבים והפערים בין האוכלוסיות בהיבט זה 

 (.1019 -ו 9מצטמצמים )תרשימים 

 201720ולא המשיכו בשנת  2016-שיעורי נשירה, סטודנטים שהתחילו ב: 8 תרשים

 
 הלמ"סמקור: 

 

  

                                                           
תחת יכללו )בסיכוי גבוה( בניתוח ללימודים סטודנטים שהפסיקו את לימודיהם וחזרו בשנה מאוחרת יותר נציין כי  18

 כנושרים. נכלליםמנגד, סטודנטים שהחליפו תחום לימודים או מוסד אינם  כנושרים.הגדרה זו 

 
. בחינת הנתונים ללא נתוני הסטודנטים מהמכללות לחינוך הצביעה כוללים את נתוני המכללות לחינוך התרשימים 19

 .על מגמות דומות )ר' נספח א'(
 .2016בשנת  סטודנטים שהחלו את לימודיהםהנתונים מתייחסים לנתוני הלמ"ס,  20
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 ***הראשונה, גבריםאחר שנת הלימודים ל: שיעור הנשירה 9תרשים 

 

 ***אחר שנת הלימודים הראשונה, נשיםל: שיעור הנשירה 10תרשים 

 

 מקור: עיבודים לקובץ נתונים מנהלי

 *נתוני למ"ס

 יהודים לא חרדים; קבוצת הערבים אינה כוללת את ערביי ירושלים. -יהודים  **

     המקווקו מסמן את השנה שבה החלה לפעול את התכנית הרב שנתית של המל"ג לשילוב ערבים בהשכלה  האנכי הקו*** 

 הגבוהה
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מציג את שיעורי הנשירה לפי מגדר ומגזר, בהינתן הציון בבחינה הפסיכומטרית.  11תרשים 

מהתרשים עולה כי )א( שיעור הנשירה בקרב גברים גבוה מאשר בקרב נשים, וזאת בשתי הקבוצות; 

)ב( קיים קשר שלילי ברור בין שיעור הנשירה לבין הציון בבחינה הפסיכומטרית בכל אחת 

בין  שוני קייםנשירה פוחת ככל שהציון הפסיכומטרי גבוה יותר; )ג( מהקבוצות, כך שהסיכוי ל

הן בקרב נשים והן בקרב גברים, כך שלאורך כל ההתפלגות  –ערבים ויהודים  שיעורי הנשירה של

  .21הפסיכומטרית בבחינה דומה ציוןבהינתן גם , סטודנטים ערבים נושרים יותר

 2011-2015מתחילי לימודים בשנים  ,22הפסיכומטרי: שיעורי נשירה כתלות בציון 11תרשים 

 נשירה לאחר שנת הלימודים הראשונה(נשירה = )
 

 

 1995-1970 שנתוניםילידי ה, המנהליים הנתונים לבסיס עיבודים: מקור
 קבוצה כל של הממוצע את מציגים םיהאנכי הקווים* 

, סיכויי הנשירהמשתנים אחרים העשויים להשפיע על גם בהתייחס לעל מנת לבחון את הממצאים 

קבוצת  :לנשור מהלימודים כתלות במשתני רקע שוניםגברים ונשים אמדנו את הסיכוי של 

הכנסת אב, השכלת אם, תחום לימודים, שנת תחילת לימודים, הציון הפסיכומטרי אוכלוסייה, 

ילידי על בסיס נתונים מנהליים על  LOGITבאמצעות שיטת האמידה נערכה  ומוסד הלימודים.

בסה"כ ) 2015-2005לימודיהם במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בשנים את שהחלו  1995-1970

ודלים: המודל הראשון ( באמצעות שלושה מ23אלף סטודנטיות 172 -אלף סטודנטים ו 137-כ

                                                           
כך שלנשים ערביות סיכויי נשירה גבוהים  –בסיכויי הנשירה בקצוות ההתפלגות גדול יותר קיים לכאורה פער  21

 יותר. אולם בשל מספר התצפיות הקטן בתחומים אלה לא ייחסנו לכך חשיבות רבה בניתוח.

 
  .1975-1985שנתונים לידי הימנהליים ל נתוניםקובץ על  מתבסס הניתוח 22

 
 בהתבסס על קובץ נתונים מנהלי המונגש לנו בחדר המחקר של הלמ"ס. 23
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בתקופה זו החלה  ) 2015-2011 של, המודל השני מתייחס לתקופה 2010-2005תקופה של מתייחס ל

משנת  –לשילוב צעירים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה  המל"גלפעול התכנית הרב שנתית של 

 .2005-201524 והמודל השלישי מתייחס לכל התקופה שבין( 2012

של  מאלוהערבים גבוהים גברים של הסיכויי הנשירה העיקרית של האמידה היא כי  ההתוצא

, זאת גם בהינתן מאפייני רקע התקופות הנחקרותבכל שלוש  מקביליהם היהודים הלא חרדים

)במודל הרחב לאחר שנת לימודים אחת סטודנט ערבי לנשור מהלימודים של הסיכוי כך, . 25דומים

 מהסיכוי של סטודנט יהודי לא חרדי שהוא בעל מאפיינים דומים לנשור. 1.37גבוה פי ( 2015-2005

שיעורי הנשירה של הסטודנטים בהקשר זה היא חיובית וניכר כי המגמה מהתוצאות עם זאת, 

שנתית של -לפני תחילת הפעילות של התכנית הרב ,2010-2005הערבים בתקופה הראשונה שבין 

כלומר, סיכויי הנשירה  (.2015-2011שנבחנה )ה יתקופה השניסיכויי הנשירה במגבוהים  ,המל"ג

 ,26שנתית של המל"ג-התכנית הרבהייחודיים של האוכלוסייה הערבית פחתו בשנים בה פעלה 

בולטת הירידה בשיעורי הנשירה , מיוחדב .(4)לוח  שהדבר נכון הן בקרב הנשים והן בקרב הגבריםכ

של הנשים זו בשנים האחרונות הנשירה של הנשים הערביות דומה מאוד לשכשל הנשים הערביות, 

 )ציון פסיכומטרי וכו'(.דומים היהודיות הלא חרדיות להן מאפייני רקע 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
 .מלא באופן לפעול התחילה 2013 ומשנת 2011התחילה לפעול בהדרגה משנת  התכנית 24
 .%95מובהקות ברמת ביטחון של לפחות  כל התוצאות 25
 התחלת לפני עוד החלה הנשירה בשיעורי הירידה 10-ו 9 התרשימים פי עלבהכרח מלמד על סיבתיות ) אינו זה 26

 (התכנית
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 2015-2005 בשנים לימודים מתחילי, אחת לימודים שנת לאחר מהלימודים לנשור ערבי סטודנט של הסיכוי: 4  לוח

 2010-2005 2015-2011 2015-2005 

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים 

 ***1.205 ***1.369 *1.069 ***1.195 ***1.290 ***1.542 ערבי

       אב הכנסת

       אם השכלת

       לימודים תחום

       לימודים התחלת שנת

       פסיכומטרי ציון

       לימודים מוסדסוג 

 171,685 137,181 79,911 62,226 91,774 74,955 מס' תצפיות

    *** p<0.01 , ** p<0.05, * p<0.1 
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עלייה בשיעור הסטודנטים הערבים הפונים ללימודי מדעי המחשב ועסקים; והלומדים  .3.3
 במכללות האקדמיות

היא הרחבת מגוון  האחרונה של מערכת ההשכלה הגבוהה התכנית הרב שנתיתנוספת של  המטר

בה  "אירתקא"תחומי הלימוד של סטודנטים ערבים בהשכלה הגבוהה. בין היתר, באמצעות מלגת 

 אחד הקריטריונים המרכזיים הוא תחום הלימודים. 

במכללות ואוניברסיטאות מראה את התפלגות תחומי הלימוד של סטודנטים ערבים  12תרשים 

שיעור  2017. מהתרשים עולה כי בשנת 27ישראליות, וההשתנות של ההתפלגות בעשור האחרון

את הסטודנטים הערבים שפנו ללימודי משפטים ומדעי החברה ירד, במקביל לעלייה בלומדים 

ידול גהבשנים האחרונות בלט בתוך כך,  ., המתמטיקה ומדעי המחשבהטבע מדעיוהניהול תחומי 

קיימת עלייה ניכרת  2007מאז כמו כן, . 28חד יחסית במספר הערבים הלומדים מדעי המחשבה

שיעור )מכלל ב בשיעור הסטודנטים הלומדים את תחומי האמנות. יציבות יחסית נרשמת

מקצועות העזר ב, ברפואה ובהם השכר גבוה יחסיתמקצועות ההנדסה הסטודנטים( הלומדים את 

  .רפואיים

 לתחומי בחלוקה ,ובמכללות האקדמיות באוניברסיטאות: התפלגות הסטודנטים הערבים 12 תרשים

 לימוד

 
 לנתוני הלמ"ס םמקור: עיבודי

, 2017בשנת  ערביםהסטודנטים ההתפלגות תחומי הלימוד של פעם נוספת את מציג  13תרשים 

בעוד שבאופן כללי לא ניכר פער רב בין שתי ההתפלגויות, יהודים. סטודנטים יחס לאולם הפעם ב

                                                           
  לא כולל מכללות לחינוך 27

 
 במדעי הערבים הסטודנטים בשיעור 50% של עלייה תהיהי ז"תשע בשנת שהסתיימו השנים בחמש, ג"המל פי על 28

    .בתחום היהודים הסטודנטים בשיעור 30% של לעלייה בהשוואה וזאת, המחשב

https://che.org.il/%D7%AA%D7%95%D7%9A-5-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B-50-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2/
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שיעור הערבים הלומדים מדעי הרוח ומקצועות עזר רפואיים גבוה יחסית, וכי שיעור שכן נראה 

 ביחס להתפלגות בקרב הסטודנטים היהודים.  ךהלומדים משפטים, הנדסה ומדעי החברה נמו

 

  ,ובמכללות האקדמיות באוניברסיטאות והיהודיםהתפלגות הסטודנטים הערבים  :13 תרשים

 2017, השונים התחומים לפי

 
 לנתוני הלמ"ס םמקור: עיבודי 

 

מלמד כי לא רק מבחינת התפלגות הסטודנטים על פני תחומי הלימוד אין פער משמעותי  14תרשים 

בין ערבים ויהודים, אלא גם מבחינת סוגי המוסדות בהם לומדים הסטודנטים; וכי שיעור הלומדים 

, המציג את השתנות ההתפלגות לפי מוסדות 15. תרשים 40% -באוניברסיטאות דומה ועומד על כ

אה כי שיעור זה נותר יציב יחסית בעשור האחרון, שבמקביל נרשמה עלייה חדה , מר2007מאז 

 בשיעור הערבים הלומדים במכללות האקדמיות על חשבון שיעור הלומדים במכללות לחינוך. 
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 2017, וערבים יהודים, הלימוד מוסדות סוגי פני על הסטודנטים התפלגות: 14 תרשים

  

 לנתוני הלמ"ס םמקור: עיבודי
 
 

 ערביםהתפלגות הסטודנטים על פני סוגי מוסדות הלימוד, : 15תרשים 

 

 לנתוני הלמ"ס םמקור: עיבודי

 

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

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

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

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

https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_27122016.pdf
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בעלי מאפייני רקע דומים. כך, בעוד שהשכר של יהודים בוגרי רוב המקצועות האקדמיים  –ויהודים 

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

הרפואיים -לתחומי המחשבים, הרפואה, מקצועות העזר האקדמאים הערבים. להם רק הפרמיה

ומנהל עסקים גבוהה מהפרמיה ללימודי חינוך. ממצא זה עשוי להסביר את המשיכה הרבה יחסית 

שיש לצעירים הערבים ללימודי מקצועות הבריאות והחינוך, ואת העלייה הנרשמת בשנים 

 האחרונות בלימודי מדעי המחשב.

 2014לימוד בתואר ראשון על השכר, השוואה בין יהודים לערבים, שנת השפעת תחום ה: 16תרשים 

 
 לנתוני הלמ"ס םמקור: עיבודי
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 ניתוח החסמים .4
 

 מוסדות להשכלה הגבוהה בישראלב ערבים להשתלבותוחסמים  אתגרים .4.1

 –העבודה  שוק נובעים מחסמים טרוםבהכנסה הפערים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית 

בשוק העבודה, כדוגמת אפליה, רמת  ומחסמים הקשורים –בהון אנושי חסמים להשקעה 

הרשויות המקומיות  וחולשה של מחסור באזורי תעסוקה נגישים תחבורה ותשתיות נמוכה,

ישנה ( מראים באמצעות מודל של שיווי משקל כללי כי לאורך זמן 2018) קסיר וישיב הערביות.

ירידה במידת החשיבות של החסמים בשוק העבודה עצמו, לצד עלייה ברמת החשיבות של 

 החסמים לרכישת הון אנושי. 

)דהיינו,  להשתלבות באקדמיה הישראליתבולטים חסמים הבחלק זה של המסמך נציג את ה

כפי פערים במוכנות האקדמית  :לרכישת הון אנושי הרלוונטי להשתלבות במשלחי יד גבוהים(

משקי רבים מנמוכה של ההכנסה הבחינה הפסיכומטרית, ה שהם מתבטאים בבגרויות ובציוני

שליטה נמוכה בשפה , , היות רבים מהסטודנטים הערבים דור ראשון להשכלההערבים הבית

רבים גורמים לכך ש. חסמים אלה ומיעוט האפשרויות ללימודי מקצועות הבריאות העברית

שכן משתלבים אלה ו ,בישראל ההשכלה הגבוההבמערכת משתלבים לא  ערביםהצעירים מה

  ן התקני.מלסיים את הלימודים בזובקושי שיעורי נשירה גבוהים מאופיינים ב

 

 אקדמיתה מוכנותפערים ברמת ה

, הם באופן כזה או אחר הגבוהה בהשכלה השתלבותמידת הבערבים ליהודים  בין הפערים

ללא צמצום ללימודים אקדמיים. הערבים ת המוכנות של הצעירים ורמהפערים בשיקוף של 

המוקדמים יותר, אין זה סביר לצפות לצמצום החינוך ההישגים בין ערבים ליהודים בשלבי 

 מהותי בשיעורי ההשתלבות באקדמיה. 

מציג את הפערים בין יהודים וערבים, במונחי סטיות תקן, כפי שהם  17זה, תרשים  בהקשר

 הבוחן( 15 בני בו)כשהנבחנים  הבינלאומי ה"פיז במבחןמשתקפים בהישגים במתמטיקה: )א( 

'( הבוחנים ח -ו' ה)כיתה  הישראלים ב"המיצ מבחני תוצאותבבמתמטיקה; )ב(  כללית אוריינות

הבינלאומי )כיתה  (TIMSS) טימס במבחן)ג(  -ואת הידע הנלמד במסגרת תכנית הלימודים; 

 בין הפערים כי עולה מהתרשים. הלימודים תכנית מסגרתב הנלמדח'( הבוחן אף הוא את הידע 

 המשתקף הפער כאשר זאת, דרמטיים הם הספר בית בגילאי ההישגים ברמת האוכלוסיות

; זאת שנהוג לפרש נקודות במבחן( 100) שלמה תקן סטיית על ועומד ביותר הגדול הוא ה"בפיז

ה "פי הציונים בפיז עלדהיינו,  .לימודים של אחת לשנה ערך כשווה ה"בפיזנקודות  30 שלפער 

  )!(.לימוד שנות 3 -לשווה ערך  הואלערבים  יהודיםבין  הפער

ממוצעים, גם בשיעור המצטיינים בבחינות הנ"ל יש פערים גדולים בין רמת המלבד לפערים ב

( עמד 6 -ו 5ה )רמות "פיזבמבחן המצטיינים דוברי העברית שתי הקבוצות. כך, בעוד ששיעור 

. פער נמוך יותר בשיעור 1%, הנתון המקביל בקרב דוברי ערבית היה 2015בשנת  12%על 

המצטיינים עולה מבחינת הציונים במבחן טימס, זאת כששיעור המצטיינים בקרב דוברי עברית 

 .6% -שיעור זה הסתכם בבעוד בקרב דוברי ערבית  16%( עמד על 4במבחן )רמה 

http://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A8.pdf
http://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A8.pdf
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 ,הבינלאומיים מבחניםבו מיצבב המתמטיקה פרקב לערבים יהודים ביןפערים  :17 תרשים

 2015 שנת, תקן סטיות במונחי

 

(; מצב על לימודי המתמטיקה בישראל תמונת –( 2017ליפשטט וברצלבסקי ))"ה ראמ: ותמקור
  פסיכומטרי.מבחן הועיבודים לנתוני ה

בעוד שהפערים בין ערבים ליהודים ניכרים בתוצאות לאורך כל שלבי החינוך וההשכלה, שני 

הבחינה בחינת הבגרות ו –לאקדמיה בישראל הקונקרטי מהווים את חסם הכניסה מבחנים 

הם המוטיבציה ב ;ובמגמות בשני המבחנים הנ"לערים בפעתה , נתמקד לפיכך. תהפסיכומטרי

עשויות ה –תרבותיות ואחרות  –(, ומכאן פחות חשופים להטיות High stakesלהצליח גבוהה )

( לעתיד התלמידים הנבחנים בהם Low stakesלהתקיים במבחנים שאינם כה משמעותיים )

 .29)דוגמת מבחן פיזה(

 

  בבגרות בהישגים פערים

 אך, והערבי העברי בחינוך השנים עם עלה בישראל תיכונית בגרות לתעודת הזכאים שיעור

. הזמן עם מצטמצמים בהכרח לא והם, קיימים עדיין האוכלוסייה קבוצות שתי בין הפערים

מהתרשים  .18 בני מתוך איכותית ובגרות בגרות לתעודת הזכאים שיעור את מתאר 18 תרשים

 לבגרות הזכאים בשיעור אחוז נקודות 17-כ של עלייה חלה 2016-ל 2000 השנים ביןעולה כי 

, כתוצאה. אחוז נקודות 16-כ של עלייה חלה)כולל חרדים(  העברי שבחינוך בעוד, הערבי בחינוך

, קרי, הפער בין ת אחוז אחת בלבדהצטמצם בנקוד השונות הקבוצות בין הזכאים בשיעור הפער

 . שתי הקבוצות כמעט ולא השתנה

 

  

                                                           
( מראים כי לפערים ברמת המוטיבציה של התלמידים באמת להצליח במבחני פיזה עשויים 2018) ואחרים גניזי 29

 שמעותי מהפער בהישגים במבחן בין תלמידי ארה"ב לתלמידים בסין.  להסביר חלק מ

https://rady.ucsd.edu/docs/gneezy_et_al_test_effort_nber_wp24004.pdfhttps:/rady.ucsd.edu/docs/gneezy_et_al_test_effort_nber_wp24004.pdf
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 ויהודים ערבים, 18 בני מתוך לבגרות הזכאים שיעור: 18 תרשים

 
 לנתוני הלמ"ס. עיבודים: מקור

יחידות מתמטיקה ואנגלית, שני מקצועות הגברה מדעיים/ הומניסטיים  5-4 –בגרות איכותית   -

 .85-80בשילובים שונים. ממוצע ציוני בגרות 

 ההיבחנות לשלב ההגעה לפניניכרים עוד  ליהודים הערביםהתלמידים  בין יםהפערכאמור, 

מה , מעניין לבחון לכן .בהישגים בבחינת המיצ"ב , בין היתר,, זאת כפי שמשתקףבבגרות

 דומים"ב מיצ ציוני בהינתןהסיכויים של תלמידים ערבים ויהודים להצליח בבחינת הבגרות 

מציג את  17תרשים , כךלשם  .(2019האגף מאפריל  הסקירה השבועית של)להרחבה, ראה את 

שיעורי הזכאות לבגרות בהינתן ציוני המיצ"ב במתמטיקה של אותם התלמידים בכיתה ח', 

מבין תלמידי מספר התלמידים שנבחנו בבחינת המיצ"ב בכיתה ח' . 519930וזאת לילידי שנת 

בהינתן  גם כי עולהתרשים . מהערבים( 5,500-כ)מהם  תלמידים 20,000-היה כאותו שנתון 

שיעורי זכאות נמוכים משמעותית מהשיעורים  הערבים תלמידיםציונים דומים בכיתה ח', ל

עולה מהתרשים כי בקצוות הפער בין הערבים  עוד .31המקבילים אצל היהודים הלא חרדים

פחות  םחסמיה"מצטיינים", -ערבים התלמידים הכלומר, נראה שבפני ה ;קטן יותרליהודים 

. לעומתם, בפני פרטים בעלי מגיעים להישגים דומים למקביליהם היהודים והםמשמעותיים 

לא מבוטל  משמעותיים יותר אשר מובילים לפער םכישורים "ממוצעים", ניצבים חסמי

 .בהשוואה ליהודים לא חרדים בעלי כישורים דומים )בכיתה ח'( בהישגים בבגרות

                                                           
הניתוח מבוסס על קובץ נתונים מנהליים שנבנה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באמצעות מיזוג קבצים על פי  30

 מספרי זהות של הפרטים, והועמד לרשותנו בחדר המחקר של הלמ"ס. הקובץ כולל נתוני מין, שנת לידה, רקע משפחתי
והשכלת הורים(, ארץ לידה )של הפרט ושל הוריו(, מצב משפחתי, מקום מגורים ועוד.  17)הכנסת הורים כשהפרט בן 

כמו כן, בקובץ נתונים שונים לגבי השכלת הפרטים, וביניהם, נתוני בחינות הבגרות )ציונים ומספר יחידות לימוד בכל 
)גם אם ניגשו יותר מפעם אחת(, ואינדיקציה ללימודים  2014מקצוע(, נתוני הבחינה הפסיכומטרית לניגשים עד שנת 

אקדמיים )כולל סוג מוסד ותחום לימוד( לתואר ראשון, שני ושלישי )למי שהמשיך(. בנוסף, הקובץ כולל נתוני פרט 
 .2008 -ו 1995ממרשם האוכלוסין וממפקדי האוכלוסין לשנים 

 כל בסך מסוים"ב מיצ ציון בעלי הזכאים התלמידים מספר חלוקת ידי על בוצע זכאות לקבל הסיכוי של החישוב 31
 כל 5% של במקבצים לאחוזונים המדגם חלוקת ידי על נקבעו הציונים', ח בכיתה הציון אותו את שהשיגו התלמידים

 אותה המתודולוגיה לגבי החלוקה לפי הכנסת אב. .פעם

https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_29042019.pdf
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ככל  כי יםמרא 21-ו 20, 19 תרשימים. הבגרות איכות את כשבוחנים גם מתקבלת דומה תמונה

ואף לבגרות  זכאישהציון במיצ"ב בכיתה ח' גבוה יותר, כך גם הסיכוי של אותו תלמיד להיות 

  .גבוה יותר מתמטיקהבברמת חמש יחידות זכאי לבגרות 

הסיכוי , סביב נקודת הממוצעים. אנגליתהישגים בבגרות בב הפערבולט במיוחד התרשימים מ

, יהודי צעיריח' באנגלית הוא כמחצית מהסיכוי של  5של צעיר ערבי להיות זכאי לבגרות ברמת 

זה, שאינו מפתיע אולי  צאממבכיתה ח'.  באנגלית בבחינהזהה וזאת בהינתן שלשניהם ציון 

 הגדול האתגר את מדגיש, שפות שלושמורחבים  בהיקפים לומדים שערבים העובדהבהינתן 

 .בפרט באנגליתבבגרות בכישורי השפה ככלל, והפערים  בצמצום

כי עצם השיפור בציוני המיצ"ב בקרב התלמידים הערבים אינו ללמד  יםעשויהנ"ל  יםממצאה

 ., שהוא המבחן הרלוונטי לקבלה להשכלה הגבוההבגרותב םפערימלא של הצמצום ערובה ל

, זאת כשברקע יש לזכור הדבר עשוי לנבוע מאפקטיביות נמוכה של התיכונים בחברה הערבית

. 32כי עדיין קיימים פערים ברמת התקצוב של בתי הספר בשני המגזרים )לטובת היהודים(

ת והשפעגורמים נוספים שעשויים להשפיע על מידת ההצלחה בבגרות של שתי הקבוצות הם 

אקונומיים בין שני -הפערים הסוציויקוי בסביבה הקרובה וכמות המודלים לח עמיתים,

 .המגזרים

', ח בכיתה במתמטיקה"ב המיצ ציון לבין בגרות לתעודת לזכאות הסיכוי בין הקשר: 19 תרשים

 199533 ילידי ויהודים ערבים

 
 "סהלמ: עיבודים לבסיס נתונים מנהליים של מקור

  

                                                           
 –מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך  ממצאיםר' " אודות פערי התקצוב במערכת החינוך להרחבה 32

 "תשע"ז
 לא כולל חרדים -ללא מזרח ירושלים, יהודים – ערבים 33

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut77.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut77.pdf
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', ח בכיתה במתמטיקה"ב המיצ ציון לביןיחידות במתמטיקה  לחמש הסיכוי בין הקשר :20 תרשים

 199534 שנתון

  
 מקור: עיבודים לבסיס נתונים מנהליים של הלמ"ס

 

בכיתה ח', שנתון  באנגליתלבין ציון המיצ"ב  באנגליתלחמש יחידות  הסיכוי בין הקשר: 21 תרשים

1995 

 
 מקור: עיבודים לבסיס נתונים מנהליים של הלמ"ס

 ם מציגים את הממוצע של כל קבוצהיהקווים האנכי* 

 

 

  

                                                           
 אם לכך התייחסות אין. כאותז קיבלו בהכרח שאינם הרלוונטי במקצוע יחידות 5-ל לניגשים מתייחסים הנתונים 34

 לבגרות זכאי אינו או זכאי התלמיד
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  הפסיכומטרית בחינהב פערים

 להשתלב מהם מונעה מרכזיה כחסם רבים ערבים סטודנטים בעיני נתפסת הפסיכומטרית הבחינה

 הפסיכומטרי הציון בממוצע עלייה ניכרת האחרונים העשורים בשני. בישראל הגבוהה בהשכלה

 עקבי באופן הצטמצם העברית בשפה הנבחנים לבין אלו נבחנים בין והפער הערבית בשפה לנבחנים

סטיית תקן  שהם, נקודות 110 -כשל  הוא הממוצע הפער עדיין, זאת עם. (22)תרשים  זמן פני על

אנגלית, ידע כמותי  –הפער בציוני הבחינה הפסיכומטרית ניכר בשלושת התחומים בבחינה  .אחת

זהו ביטוי נוסף לחוסר  מכאן, (.23כאשר באנגלית הפער הוא הגדול ביותר )תרשים  –וידע מילולי 

 להכשיר את התלמידים להשכלה הגבוהה. פריתס-הביתשל המערכת ההצלחה 

 

 35: ציון פסיכומטרי ממוצע לפי קבוצת אוכלוסייה, נבחנים בפעם הראשונה22 תרשים

 
 לדוחות הסטטיסטיים של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה םמקור: עיבודי

  

                                                           
סביר להניח כי הפער בין גברים יהודים וערבים הוא עוד יותר גבוה בהתחשב בהתפלגות של הגברים הערבים  35

 בחינה. הערבים ניגשים ל; שהרי שיעור נמוך יותר מבין הגברים ניגשים למבחןהוהיהודים 
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2017לפי תחומים, גברים ונשים הנבחנים פעם הראשונה,  : ציון פסיכומטרי23 תרשים  

 

  לדוחות הסטטיסטיים של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה םמקור: עיבודי

 

 העברית השפה ידיעת

, בה מתקיימים הרוב העבריתנוסף מולו ניצבים הצעירים הערבים הוא השליטה בשפה  חסם

 76%-ו 43% רק, 2016 לשנת ס"הלמ של החברתי הסקר פי על. המוחלט של הלימודים בישראל

. בעברית בדיבור לפחות טובה ברמה שולטים שהם דיווחו ,בהתאמה, הערבים והגברים מהנשים

 יותר, דהיינוהעידו על שליטה טובה לפחות בכתיבה וקריאה בשפה העברית.  65%-ו 48%-כמו כן, כ

 ההשכלה מערכת. העברית בשפה , כתיבה וקריאהבדיבור שולטות אינן הערביות מהנשים ממחצית

 השכלהל מוסדותשתלבים במה צעיריםולכן סביר ו ;העברית בשפה כולה מתנהלת בישראל הגבוהה

ולהגיע להישגים גבוהים  להתמיד ותקשי, השפה מבחינת הנדרשת ברמה עומדים ואינםגבוהה 

 .םהבלימודי

 

 פערים ברקע החברתי-כלכלי 

חברתי של -הנובעים במידה זו או אחרת מהרקע הכלכלי –לצד הפערים ברמת המוכנות האקדמית 

לפערי ההכנסה ורמות ההשכלה עשויה להיות אף  –משקי הבית מהם מגיעים הצעירים הערבים 

גורמים אם בשל וייחודית, אם זה בגלל הקושי של הצעירים לכלכל עצמם בזמן הלימודים  השפעה

 אחרים.

 סקרמציג את פערי ההכנסות בין משקי בית ערבים ויהודים לא חרדים, בהתבסס על  5 לוח

, ללא ערבי בית משק של הממוצעת ההכנסהמהסקר עולה כי  .2016 לשנת ס"הלמ של ההוצאות
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וכן, בעת בחינת פערי  .יהודי בית למשק הממוצעת מההכנסה 55% -כמהווה תלות במספר הנפשות, 

 .36משק הבית, נראה כי יחס זה קטן יותרהתייחסות לגודל ההכנסה תוך 

 54-30ראש משק הבית בגילאי ש, ויהודים ערבים, בית משק של ממוצעת הכנסה: 5 לוח

 ערבים חרדים לא יהודים 

 ₪ 10,912 ₪ 22,849 )הכנסה משכר ומהון( שוק הכנסת

 ₪  1,427 ₪ 1,695 + תשלומי העברה והכנסות פרטיות

 ₪  1,530 ₪  5,027 מסים -

 ₪  10,808 ₪  19,517 נטו /= הכנסה פנויה

 55% 100% חרדים לא מיהודים יחס

 .2016 הוצאות לסקר עיבודים – מקור

חברתי לסיכויים להשתלב באקדמיה בישראל ניתן ללמוד גם מתרשים -הקשר בין הרקע הכלכלי על

 תוארהיו בעלי י( 1985שילדיהם )ילידי  סיכויוהבין רמת ההשכלה של ההורים  הקשרהמציג את  ,24

סיכוי גם יותר, כך  הההשכלה של הורי הפרטים גבוהכי ככל שרמת עולה בבירור תרשים מה .ראשון

 ; הדבר נכון הן לגברים והן לנשים משני המגזרים. יותר ללמוד באקדמיה גבוה הפרט

 

 198537 ילידי, בבית המשכילים ההורים כמות לבין: הקשר בין הסיכוי לקבל תואר ראשון 24 תרשים

 
 "סלמבסיס נתונים מנהליים, עיבודים ל: מקור

                                                           
 נפשות בממוצע 3.65 –נפשות בממוצע, במשק בית יהודי לא חרדי  4.96 –בית ערבי  במשק 36
 משכילה אם בו שיש בית משק – משכילה אם(, אקדמאי בהכרח לא) תיכונית-על השכלה בעל הורה – משכיל הורה 37

 2013 שנת עד ראשון אקדמי תואר ובלי עם שהיו 1985 לילידי מתייחסים הנתונים .משכיל אב לגבי וכך משכיל לא ואב
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 מיעוט אפשרויות ללמוד את מקצועות העזר הרפואיים בישראל

למדו במוסדות לא  2018, כרבע מהסטודנטים הערבים בשנת זה של מסמך 3פרק כפי שהראנו ב

הגורם העיקרי לתופעת הלומדים בחו"ל הוא חוסר נטען כי ישראלים. בחלק זה של המסמך 

רב ללמוד הקושי והההלימה בין רצונותיהם של הצעירים הערבים ללמוד את מקצועות הבריאות, 

  באקדמיה הישראלית בשל מגבלות היצע.מקצועות אלה 

מלמד על הפער בין הביקוש להיצע  ,עמדים ללימודיםומציג את יחס המתקבלים למה 25 תרשים

. בתרשים מוצג היחס הן למועמדים ערבים והן ליהודים, וממנו עולה שהיחס אפשרויות הלימוד

ושהפער  –כנות האקדמית זאת כתוצאה מהפערים ברמת המו –נמוך יותר לערבים בכל המקצועות 

רפואיים. כך, בעוד שבסה"כ ל במיוחד ברפואה ובמקצועות העזר גדו (יהודיםלערבים והן להן )

מהמועמדים  36%-כמגישים מועמדות לאוניברסיטאות מתקבלים ללימודים, הכמחצית מהערבים 

 מהמועמדים לרפואה.  23%, ורק יםללימודי אחד ממקצועות העזר רפואיים מתקבל

 2017מועמדים באוניברסיטאות לפי תחום לימוד, ל: יחס מתקבלים 25תרשים 

 

 מקור: הלמ"ס

 

על הביקוש הגבוה ללימוד המקצועות הרפואיים בקרב הצעירים הערבים ניתן ללמוד גם מתרשים 

, בו מוצגים תחומי הלימוד שהנרשמים לבחינה הפסיכומטרית )בפעם הראשונה( דיווחו שהם 26

ההעדפות על פי הדיווח בהרשמה לבחינה ניתוח מבחינתם ללימודים. היתרון בהמועדפים 

הסיכויים כך שהנרשמים לבחינה עדיין לא יודעים את ציוניהם, ומכאן את הוא בהפסיכומטרית 

יחסית את "טהורה" הדיווח מייצג בצורה מכאן כי שלהם להתקבל ללימודי התחום בישראל. 

 רצונות הפרטים. 
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בתרשים בולט השיעור הגבוה של צעירים ערבים שדיווחו כי הם מעוניינים ללמוד את תחומי 

בולטת גם המוטיבציה תרשים בהסיעוד, וזאת בהשוואה למקביליהם הנבחנים בשפה העברית. 

 הן של הצעירים הערבים והן של היהודים.  –הגדולה יחסית ללמוד רפואה 

 

 

 201738, ויהודים ערבים, מועדפים לימוד תחומי: 26 תרשים

 

 

 .2017-ולהערכה לבחינות הארצי המרכז של הסטטיסטי הדוח לנתוני עיבודים: מקור 

 

המוטיבציות הגבוהות של הצעירים הערבים ללמוד את אחד מלמדים על  26-ו 25אם כן, תרשימים 

נראה כי , ואת הקושי שלהם להתקבל ללימודים אלה בישראל מאידך. 39ממקצועות הבריאות מחד

הפתרון של רבים מאותם צעירים לחוסר ההלימה הוא לפנות ללימודי מקצועות אלו מחוץ לישראל, 

הלימוד באוניברסיטה  מקצועותאת התפלגות  מציג 27תרשים ובפרט בתחומי הרשות הפלסטינית. 

 .לומדים מישראלל –ה הגדול ביותר שנמצא מחוץ לישראל ספק ההשכל –האמריקאית בג'נין 

בעיקר  –הבריאות תחומי ( מהלומדים שם, לומדים את 80% -רוב מוחלט )כ כי ההתרשים מרא

( מצאו גם הם כי רוב הצעירים הערבים הלומדים 2016סיעוד וריפוי בעיסוק. עראר וחאג' יחיא )

 בחו"ל לומדים את מקצועות הבריאות. 

 

 

 

                                                           
הנתונים מתבססים על נתוני המגישים להיבחנות בפסיכומטרי כאשר נשאלים לגבי התחום אותו רוצים ללמוד.  38

 תלמידים ערבים. 10,000 -תלמידים יהודים וכ 26,000-המדגם כלל כ
 

הישראלית, חלקם של אשר מציגים את התפלגות תחומי הלימוד באקדמיה  13-ו 12תרשימים עדות נוספת היא מה 39
מסך הלומדים הערבים, בעוד ששיעור זה  13%-הסטודנטים הערבים הלומדים את מקצועות הבריאות בישראל הוא כ

 בלבד 7%-בקרב יהודים עומד על כ
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ג'נין בבאוניברסיטה האמריקאית הלומדים ישראלים  ,: התפלגות תחומי הלימוד27תרשים   
(סטודנטים 5,109 )סה"כ 2017/18שנת   

 

 עיבודים לנתוני המוסד מקור:

 

בעוד שקיימת מגבלה אפקטיבית על מספר לומדי מקצועות הבריאות במערכת ההשכלה הגבוהה 

לצורך מתן שירותי  בישראל, על פניו נראה כי מערכת הבריאות כן מסתמכת גם על הלומדים בחו"ל

 57-ניתנו כ 2018-2010בשנים . על פי נתוני הרישוי למקצועות הרפואה והעזר רפואיים, הבריאות

בוגרים ממוסדות לא אלף ל 17-מתוכם כאלף רישיונות לעסוק במקצועות הבריאות השונים, 

 . 40ליהודים( 30% -ערבים ובוגרים ל 70%)ישראלים 

 רישיונות בשנים הרישיון שלמדו בחו"ל מסך מקבלי  מציג את שיעור מקבלי 28תרשים 

מהתרשים עולה שבקרב העוסקים החדשים בכל אחד ממקצועות הבריאות לפי מקצוע.  ,2018-2017

 יש שיעור לא מבוטל של בוגרים ערבים שלמדו מחוץ לישראל. 

 

 

 

 

                                                           
 הבריאות משרד, רפואה-והעזר הרפואה למקצועות רישוי נתוני 40
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 2017-201841יהודים וערבים  יחס מקבלי רישיון בוגרי חו"ל ממקבלי רישיון במקצועות הבריאות,: 28תרשים 

 

 הבריאות משרד, רישוי נתוני: מקור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
הערכים . 2017-2018יהודים וערבים מקבלי רישיונות מחו"ל מסך מקבלי הרישיונות הערבים והיהודים לשנים  41

 מציגים את שיעור בוגרי חו"ל מסך הבוגרים הערבים ויהודים ביחד
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 סיכום והמלצות למדיניות .5

וכן כלי  ,א אחד ממנועי הצמיחה המשקיים העיקרייםיהבכלכלה החברה הערבית השתלבות 

אחד הפערים הבולטים בין האוכלוסיות הוא הפער בשיעור האקדמאים, לצמצום פערים חברתיים. 

השכלה אקדמית היא  –בדומה למצב בכלל האוכלוסייה  –זאת שגם בקרב האוכלוסייה הערבית 

ולרמות השכר. לכן, בעבודה זו בחנו את מגמות מנבא חזק מאוד להשתתפות פעילה בשוק העבודה 

כת ההשכלה הגבוהה בישראל, וכיצד מספר חסמים ההשתלבות של האוכלוסייה הערבית במער

 בולטים מעכבים השתלבות זו. הממצאים העיקריים שעלו בניתוח הם:

 אם בוחנים את שיעור הסטודנטים , בישראל על אף העלייה במספר הסטודנטים הערבים

בהכרח לא בין יהודים לערבים החדשים משנתוני הגיל הרלוונטיים עולה כי הפערים 

 ותפונה ותערבינשים הה בשיעור.  אמנם בעשורים האחרונים יש עלייה ניכרת מצטמצמים

עלייה בקרב הנשים היהודיות הלא חרדיות; אולם בקרב אקדמיים, בדומה ל יםמודילל

נותר  בישראלנרשמת מגמה דומה ושיעור הפונים בקרבם ללימודים אקדמיים  לאהגברים 

 נמוך במיוחד.

 

 חלה עלייה במגוון תחומי הלימוד אותם לומדים אחרונות בהתאם ליעדי הות"ת, בשנים ה

 הסטודנטים הערבים, והנשירה בקרבם מצטמצמת. 

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

החינוך, בין היתר כתוצאה מאפקטיביות נמוכה של בתי הספר התיכוניים בחברה הערבית. 

 .משמעותי בהישגים בתיכון, קשה לצפות לצמצום הפערים בהשכלה הגבוההללא שיפור 

 

  כשליש מהסטודנטים הערבים לומדים מחוץ לישראל, רובם המוחלט את מקצועות

. להבנתנו הסיבה 66% -שיעור הערבים הלומדים מחוץ לישראל גדל ב 2012הבריאות; מאז 

שראל היא חוסר ההלימה הקיצוני העיקרית לפניה של הצעירים הערבים ללימודים מחוץ לי

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

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

 42באוניברסיטאות.

 

  )במכללות הטכנולוגיות שבפיקוח משרד  רוכשים השכלהיותר צעירים ערבים )גברים

לכן, מדיניות שתקל על בוגרי מה"ט העבודה והרווחה מאשר במערכת האקדמית. 

במידה רבה המעוניינים להמשיך ללימודים אקדמיים לבצע את המעבר; עשויה לתרום 

 להשתלבות הצעירים הערבים במוסדות האקדמיים.יחסית 

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

הבריאות מחייב לטעמנו שינוי במדיניות, ובכלל זה הגדלה של מספר האפשרויות ללמוד 

את תחומי הבריאות בתוך ישראל. הגדלת ההיצע בתוך ישראל תאפשר לות"ת לפקח על 

                                                           
 המקצועות הנ"ל במכללות האקדמיות. מרבית זאת שככל הידוע לנו, לא ניתן ללמוד את  42
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בריאות איכות הלימודים; תחזק את ההתאמה בין הלימודים לדרישות מערכת ה

הישראלית; תביא להגדלת התוצר הלאומי הגולמי בזכות העובדה ששירותים שכעת 

; ועשויה להקל על 43"מיובאים" מחו"ל יסופקו )לאחר שינוי המדיניות( על ידי ישראלים

השתלבות הצעירים הערבים בחברה ובכלכלה הישראלית, בין היתר בזכות חשיפה 

 משמעותית יותר לשפה העברית. 

או לחלופין על ידי הקמת ופקולטות קיימות לספק על ידי מוסדות ול בהיצע ניתן ת הגידא

לדידנו, כיצד זאת שהמימון יכול לבוא ממקורות פרטיים או ציבוריים.  ,מוסדות חדשים

 .44להגדיל את ההיצע היא שאלה מסדר שני, ולכן בעת הנוכחית אין לנו המלצה לגביה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
ולמוסדות הלימוד הזרים היה יתרון יחסי במתן שירותי הוראה לסטודנטים הלומדים את מקצועות על פניו, במידה  43

הבריאות, היה ניתן לחשוב כי יבוא השירותים הנ"ל מגדיל את הרווחה החברתית. אולם, בשל שיבוא השירותים הוא 
ת התוצר והן את הרווחה תוצאה של מגבלות רגולטוריות ולא יתרון יחסי, נראה כי הסרת המגבלה תעלה הן א

 החברתית.
: ציבוריות מערכות שתי ידי על מתבצעת בישראל רופאים שהכשרת בכך להתחשב יש הרפואה למקצוע בהתייחסות 44

היא משרד הבריאות  היהשני 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 
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 נספחים

 הראשונה הלימודים שנת לאחר הנשירה שיעור –א'  נספח
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כתלות בציון הפסיכומטרי, מתחילי לימודים לאחר שנת הלימודים הראשונה שיעורי נשירה 

 )כולל המכללות לחינוך( 2011-2015בשנים 
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	 החימצה יעונממ דחא אוה תיברעה הרבחה לש ילכלכ בולישםיירקיעה לש קשמה,  ילכ ןכו .םייתרבח םירעפ םוצמצל,ךכל רבעמ  רופישל ינויחו יחרכה תיברעה הרבחה לש ילכלכ בוליש.המצע תיברעה הרבחה לש התחוור 
	םייחה ימוחת לכב טעמכ םירכינ תידוהיה הייסולכואל תיברעה הייסולכואה ןיב םירעפה ;ב תדקמתמ וז הדובע דחא םירעפהםיטלובה – םג ול  קושב תובלתשהה לע תיתוהמ העפשההדובעה –  רעפההלכשהה תומרב . םנמא לש הלכשהה תמר התלע םינורחאה םירושעה ינשבהייסולכואה  ךא ,תרכינ הדימב תיברעה ןיידע םיטלוב םירעפ ורתונב ןי לש הלכשהה תומר יתשהייסולכואה תוצובק.  םירעפהםיגצומ בחול  'סמ
	 
	 חול
	 
	םישנ  תוידוהיתוידרח אל 
	 םידוהי םירבג אלםידרח
	תויברע םישנ
	םיברע םירבג
	תינוכיתמ הכומנ
	19.9%
	27.1%
	49.1%
	53.5%
	תינוכית 
	18.9%
	18.8%
	24.1%
	20.5%
	תימדקא אל תינוכית לע
	15.5%
	16.9%
	7.1%
	8.0%
	הלעמו ןושאר ראות
	45.7%
	37.3%
	19.8%
	18.0%
	 םדא חכ רקסל םידוביע :רוקמ
	 
	 חולמ דומלל ןתינ הדובעה קושב בולישל הלכשהה תומר תובישח לע 'סמ
	חול 
	2
	 םיטרפה רפסמ לש הקולח ידי לע בשוח רועישה .הצובק לכב םיטרפה לש הקוסעתה רועיש תא םיגיצמ םיירגוסהרקסמ הצובק לכב םיטרפ כ"הסב םידבועש  ס"מלה לש תואצוהה2016. 
	 
	םידוהי םירבג אל םידרח 
	תוידוהי םישנ תוידרח אל
	םיברע םירבג
	תויברע םישנ
	תינוכיתמ הכומנ
	9,636 
	(
	4,759
	(
	6,844
	(
	3,400
	(
	תינוכית
	10,609
	(
	6,848
	(
	8,186
	(
	4,214
	(
	תימדקא אל תינוכית לע
	13,151
	(
	7,977
	(
	9,564
	(
	4,504
	(
	הלעמו ןושאר ראות
	20,204
	(
	11,630
	(
	12,530
	(
	8,004
	(
	ידוביע :רוקמם  ס"מלה לש תואצוה רקסל
	הצובק לכב הקוסעתה רועיש תא גיצמ םיירגוסב ןותנה **תואצוה רקס יפ לע תאזו ,. 
	 
	רתי ךמסמה  :ןלהלדכ ןגרואמקרפ 
	 
	 
	 ,ליעל גצוהש יפכ הלכשה ההובג הלכשהו ,יללכ ןפואב ןה ,יפיצפס ןפואב יעצמא ירקיע וכרד םיטרפיושעםי לםימדוקה תורודל סחיב םמוקימו םבצמ תא רפש.  ךמסמב הז ןחבנ תא ההובגה הלכשהה תכרעמב תיברעה הייסולכואה לש רתוי הבר תובלתשהל םיטלובה םימסחהלארשיב. 
	 תא ןייצנ םירבדה עקרב ירקיע לש שמוחה תינכתו לש בולישל איבהל התרטמש ת"ת רתויםיריעצ ךכ .תילארשיה ההובגה הלכשהה תכרעמב םיברע,  תיתנש ברה תינכתה תרגסמב לשה  ו ת"ת(
	3
	 
	4
	 
	5
	ידומילה תנשב( ח"עשת ם
	 
	 
	 
	 
	 הלכשהה תוכרעמב םידמולה ירועיש תא ןחבנ ךמסמה לש הז קלחבלעה-תינוכית יפל הקולחב , תאז ;םואלו ןימ דימתהייסולכואהמ רועיש יפ לע חותינה .םייטנוולרה הדילה ינותנשל סחיב  םידמולה ללכמ םיברעה רועיש וא/ו םיטלחומה םירפסמה תגצה לע ףידע םייטנוולרה םיאליגב אוה ןכש ;)אשונה לע ת"תוה ימוסרפב ללכ ךרדב גצומש יפכ(מ תומגמ תא ןיבהל רשפא תוכרעמב תובלתשהה ההובגה הלכשההלדגב םייונישה יוכינבי תונושה תויסולכואה .בורל  גוהנאה לש הקלחל סחייתהלכ תיברעה הייסולכו הווהמה וזכלארשיב הייסולכואה ךסמ תישימח, הייסולכואב םיאליגה ללכל ףקת אל הזש אלא םישרת .
	םישרת 
	 
	ס"מלה לש הייסולכואה תויזחת :רוקמ
	 
	םישרת 
	םישרתב 2  טלובדואמ ירדגמה רעפה.  םידומילל תונופה תויברעה םישנה רועישש דועב םיימדקאכב הלע-13  םירבגה רועיש ;תיחכונה האמה תליחתמ זוחא תודוקנ םיברעה םינופה םידומילל םיימדקא תוארל ןתינש דועב ,תורחא םילימב .דבלב הנותמ הרוצב הלע לארשיב
	 תיבויח המגמםישנ ברקב, םירבגה ברקב בצמה הז אל.  תנשב
	6
	 
	7
	םישרת 
	 
	ידוביע :רוקמם ס"מלה ינותנל
	מלל ולחהש םיטנדוטס םה םישדחה םיטנדוטסה* תכרעמב דוהנושארל ההובגה הלכשהה
	**תונושה תוצובקה לש םינותנש השימח עצוממב םיקלוחמ םישדח ןושאר ראותל םיטנדוטסה ינותנ 
	*** םינותנהםניא החותפה הטיסרבינואב םיטנדוטסה תא םיללוכ
	 
	הנקסמ  המודהלוע בתע  תניחברועיש ירגוב ראות ןושאר. םישרת 
	תידרח אלה תידוהיה הרבחב םיליכשמה רועישב תיסחי הדחה היילעה, ש ינשב הללוחתהםינורחאה םירושעה,  תבחרהו תחיתפ םע ההובגה הלכשהה תכרעמ תובחרתהמ רתיה ןיב העבנ .תוימדקאה תוללכמההמםישרתב םיגצומה םינותנ 3  הלוע יכהמגמ  וז לע העיפשה אלו טעמכ.םיברעה םירבגה  םניא לארשיב הימדקאב םידומילה ,ךמסמה ךשמהב הארנש יפכ ,תאז םע
	 ,האולמב הנומתה לע םידמלמןוויכ  םיברעה םיריעצהמ םיברש תויגולונכטה תוללכמב םידמול )ט"המ( ,החוורהו הדובעה דרשמ חוקיפבשו םינופ םירחא םיברםיימדקא םידומילל  תודסומבהנידמה תולובגל ץוחמ ההובג הלכשהל.
	םישרת 
	הקולחב יפל רדגמ תצובקו הייסולכוא
	 
	 :רוקמםידוביע ינותנל מלהס"
	ה ינותנ*םירגוב  תונושה תוצובקה לש םינותנש השימח עצוממב םיקלוחמ ןושאר ראותל ( יאליג24-20) 
	 םינותנה**םניא  החותפה הטיסרבינואב םיטנדוטסה תא םיללוכ
	 
	 
	לםידומי וחב"ל
	ל"וחב םידמולה תעפות תא תמכל ישוק ונשיש תורמל קיודמב יכ רבכמ הז עודי , לטובמ אל רועיש םידמול םיברעה םיריעצה ןיבמ םיימדקא םיראתללארשיל ץוחמחותינמ .  תויונמוימ רקס ינותנימואלניבה םירגובה (
	 םישרת
	 
	 ידוביע :רוקמ ןורהא ןוכמ ינותנל
	 יאליג ללכל םייטנוולר רקסב םינותנהש דועב
	8 Kussai Haj-Yehia Khalid Arar , (2016),"New national re-encounters since 1948", Journal of Applied Research in Higher Education, Vol. 8 Iss 4 pp. 504 – 521 
	 
	9
	 
	10
	 חול
	הנידמ
	 תנש2012 
	 תנש
	יונישה %
	ןדרי 
	3,060 
	1,300 
	P
	תיניטסלפה תושרה 
	2,500 
	7,941 
	218%
	הבודלומ 
	1,650 
	1,650 
	P
	הינמור 
	600 
	1,050 
	75%
	הינמרג 
	550 
	750 
	P
	הילטיא 
	400 
	500 
	25%
	תורחא תונידמ 
	500 
	700 
	P
	הניארקוא
	- 
	1,450 
	- 
	כ"הס 
	P
	15,341 
	66% 
	 רארעו איחי 'גאח :רוקמ2016 ,2019 
	הלוע חולהמ ב םידמול ל"וחב םיברעה םיריעצה בור יכהבודלומו תיניטסלפה תושרה ,ןדרי ;ש תטלובהתובחרתה לש  םידמולה רפסמ .תיניטסלפה תושרבךכ יפ לע , איחי 'גאחו רארע )תיניטסלפה תושרה ינותנ לע םיכמתסמה( תנשב
	11
	 
	12
	 
	13
	תיניטסלפה תושרב םידמולה ןיבמ,  םידמול םיבריסרבינואבט םידומילה הב ןינ'גב תיאקירמאה ה םימייקתמתילגנאב ו אוה דומילה רכש הבוגכ- 
	.ל"וחב םידומילל םיברעה םיריעצה םינופ הניגב תירקיעה הביסב הבחרהב ןודנ ךמסמה ךשמהב
	 
	 םישרת
	 
	דוביע :רוקמיניטסלפה ךוניחה דרשמ ינותנל םי.
	 
	םידומיל תוללכמב תויגולונכטה )ט"המ( 
	דצל  תלעופ ,ההובגה הלכשהה תכרעמלארשיב תכרעמ הלכשה לע- תינוכיתאל תימדקא  תועצמאב.החוורהו הדובעה דרשמ חוקיפ תחת ,תויגולונכטה תוללכמה  וז תכרעמהרישכמ םיאנכט םיאסדנהו רחאל ןוכיתה .תעב התוסחייתה תובלתשהל הלכשהב ההובגה ,יוצר איבהל  ןובשחב םגה תא םידומילתורגסמב ולא ןכש ,םג םהל  ףסומ ךרעיטביהב הסנכה הקוסעתו 
	14
	םישרת 
	 
	םישרת 
	הקולחב יפל רדגמ תצובקו הייסולכוא
	15
	 
	16
	 
	17
	 
	 
	 :רוקמםידרח ללוכ אל םידוהי ,ס"מלה ינותנל םידוביע
	* ינותנ ט"הממ םימלפודמה תונושה תוצובקה לש םינותנש השימח עצוממב םיקלוחמ( יאליג
	 
	דבלמ  ,םמצעלש ט"המב םידומילל שיש ףסומה ךרעלםיברל םה םיווהמ לולסמ  רשגמ תרחואמ תובלתשהלתכרעמב תימדקאה; לע  ףגאב ךרענש חותינ יפןלכלכה ישארה, 
	 
	 םישרת
	םישרת 
	 
	 
	רוקמ :םידוביע ינותנל מלה"ס ינותנו המ"ט
	*ירגוב ראות ןושאר הלכשהב ההובגה ימייסמו המ"ט ,תנש 2017 
	 
	 
	 תא םצמצל איה ההובג הלכשהל הצעומה לש הנורחאה תיתנש ברה תינכתה לש תורטמה תחא .םהידומיל תא ולחה רבכש םיטנדוטס לש הרישנה םירידגמ ונא וז הדובעב טנדוטס דומלל לחהש עיפוה אל תבקועה הנשבו תמיוסמ הנשב םיילהנמה םיצבקב טנדוטסכ רשנש טנדוטסכ ,ליעפםידומילהמ
	18
	 
	19
	20
	 
	תנשב םידומילה עשת"ז (
	םישרת 8 :ב וליחתהש םיטנדוטס ,הרישנ ירועיש-2016  תנשב וכישמה אלו201720 
	 
	 :רוקמס"מלה
	 
	 
	 םישרת
	 
	 םישרת
	 
	ילהנמ םינותנ ץבוקל םידוביע :רוקמ
	ס"מל ינותנ*
	**  םידוהי- .םילשורי ייברע תא תללוכ הניא םיברעה תצובק ;םידרח אל םידוהי
	 ***וקה יכנאה  הלכשהב םיברע בולישל ג"למה לש תיתנש ברה תינכתה תא לועפל הלחה הבש הנשה תא ןמסמ וקווקמה     ההובגה
	 םישרת
	21
	 
	22
	 
	23
	 
	 םישרת
	( = הרישנ)הנושארה םידומילה תנש רחאל הרישנ
	 
	 
	רוקמ :םידוביע סיסבל םינותנה םיילהנמה ,ה ידיליםינותנש 
	 *םיווקה יכנאהים םיגיצמ תא עצוממה לש לכ הצובק
	 םיאצממה תא ןוחבל תנמ לעל סחייתהב םג לע עיפשהל םייושעה םירחא םינתשמהרישנה ייוכיס , לש יוכיסה תא ונדמא םישנו םירבגםינוש עקר ינתשמב תולתכ םידומילהמ רושנל:  תצובק ,הייסולכוא ירטמוכיספה ןויצה ,םידומיל תליחת תנש ,םידומיל םוחת ,םא תלכשה ,בא תסנכה.םידומילה דסומו  הכרענ הדימאה תטיש תועצמאבLOGIT  לע םיילהנמ םינותנ סיסב לע ידילי1995-1970  ולחהש תא םינשב לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמב םהידומיל2015-2005 ( כ"הסבכ-137 ו םיטנדוטס ףלא- 172 תויטנדוטס ףלא23מ השולש תועצמאב ) ןושארה לדומה :םילדו
	ל סחייתמ לש הפוקת
	24
	25
	26
	אצותהה  יכ איה הדימאה לש תירקיעה הרישנה ייוכיסה לש םירבג םיהובג םיברעהולאמ  לשםידרח אלה םידוהיה םהיליבקמ  שולש לכבתורקחנה תופוקתה עקר ינייפאמ ןתניהב םג תאז ,םימוד
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	חול  
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	יברע
	1.542
	1.290
	1.195
	1.069
	1.369
	1.205
	P
	 
	P
	P
	P
	 
	 
	תלכשה םא
	
	
	
	
	 
	 
	P
	P
	P
	P
	P
	 
	 
	תנש תלחתה םידומיל
	
	
	
	
	 
	 
	P
	P
	P
	P
	P
	 
	 
	 גוסדסומ םידומיל
	
	
	
	
	 
	 
	P
	74,955 
	91,774 
	62,226 
	79,911 
	P
	P
	 
	 
	 
	 
	*** p<0.01 , ** p<0.05, * p<0.1
	 
	רטמה  לש תפסונתיתנש ברה תינכתה ההובגה הלכשהה תכרעמ לש הנורחאה  ןווגמ תבחרה איה תגלמ תועצמאב ,רתיה ןיב .ההובגה הלכשהב םיברע םיטנדוטס לש דומילה ימוחת"אקתריא"  הב .םידומילה םוחת אוה םייזכרמה םינוירטירקה דחא
	 םישרת
	27
	 
	28
	םישרת 
	 
	ידוביע :רוקמם ס"מלה ינותנל 
	 םישרת13  גיצמ תא תפסונ םעפ לש דומילה ימוחת תוגלפתהה םיטנדוטסהםיברע  תנשב2017 ,ב םעפה םלואל סחי םיטנדוטס .םידוהי ,תויוגלפתהה יתש ןיב בר רעפ רכינ אל יללכ ןפואבש דועב
	 הארנ ןכש רועיש יכו ,תיסחי הובג םייאופר רזע תועוצקמו חורה יעדמ םידמולה םיברעה רועישומנ הרבחה יעדמו הסדנה ,םיטפשמ םידמולהך  .םידוהיה םיטנדוטסה ברקב תוגלפתהל סחיב
	 
	םישרת 
	 
	 
	 
	 םישרת
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	םישרת 
	 
	ידוביע :רוקמם ס"מלה ינותנל
	 
	 
	 םישרת
	 
	ידוביע :רוקמם ס"מלה ינותנל 
	 
	 םישרת ,הנומתה תמלשהל
	 םידוהיו–  םיימדקאה תועוצקמה בור ירגוב םידוהי לש רכשהש דועב ,ךכ .םימוד עקר ינייפאמ ילעב ברקב בצמה הז אל ,)עקרה ינתשמ לע הטילשב( ךוניחה םוחת ירגוב לש יופצה רכשהמ הובגהימרפה קר םהל .םיברעה םיאמדקאה רזעה תועוצקמ ,האופרה ,םיבשחמה ימוחתל- םייאופרה תיסחי הברה הכישמה תא ריבסהל יושע הז אצממ .ךוניח ידומילל הימרפהמ ההובג םיקסע להנמו םינשב תמשרנה היילעה תאו ,ךוניחהו תואירבה תועוצקמ ידומילל םיברעה םיריעצל שיש.בשחמה יעדמ ידומילב תונורחאה
	 םישרת
	 
	ידוביע :רוקמם ס"מלה ינותנל
	 
	 
	 
	 
	 תידוהיל תיברעה הייסולכואה ןיב םירעפה הסנכהבםורט םימסחמ םיעבונ קוש  הדובעה–  העקשהל םימסח ישונא ןוהב– םירושקה םימסחמו  תמר ,הילפא תמגודכ ,הדובעה קושב,הכומנ תויתשתו הרובחת םישיגנ הקוסעת ירוזאב רוסחמ לש השלוחו  תוימוקמה תויושרה.תויברעה 
	ה תא גיצנ ךמסמה לש הז קלחבה םימסח םיטלובתילארשיה הימדקאב תובלתשהל  ,ונייהד()םיהובג די יחלשמב תובלתשהל יטנוולרה ישונא ןוה תשיכרל:  תימדקאה תונכומב םירעפ יפכינויצבו תויורגבב םיאטבתמ םהש ה ,תירטמוכיספה הניחבה הסנכהה לש הכומנמ םיבר יקשמתיבה םיברעההלכשהל ןושאר רוד םיברעה םיטנדוטסהמ םיבר תויה , , הפשב הכומנ הטילשתירבעה תואירבה תועוצקמ ידומילל תויורשפאה טועימו הלא םימסח .ש ךכל םימרוג םיברהמ םיריעצהםיברע  אל םיבלתשמ תכרעמבההובגה הלכשהה לארשיב, ו הלא םיבלתשמ ןכשב םינייפואמ םיהובג הרישנ ירועיש ישוקבוזב םידומילה תא םייסלמ.ינקתה ן 
	 
	ה תמרב םירעפתונכומ התימדקא 
	םירעפה ןיב  םידוהיל םיברעבה תדימתובלתשה הלכשהב ההובגה רחא וא הזכ ןפואב םה , לש ףוקישב םירעפהמרו םיריעצה לש תונכומה ת םיברעה .םיימדקא םידומילל םוצמצ אלל יבלשב םידוהיל םיברע ןיב םיגשיהה ךוניחה םוצמצל תופצל ריבס הז ןיא ,רתוי םימדקומה .הימדקאב תובלתשהה ירועישב יתוהמ
	רשקהב  םישרת ,הז
	ב םירעפל דבלמה תמר ןיב םילודג םירעפ שי ל"נה תוניחבב םינייטצמה רועישב םג ,םיעצוממ רועישש דועב ,ךכ .תוצובקה יתש תירבעה ירבוד םינייטצמה ןחבמבזיפ" תומר( ה5 ו- 6 דמע ) לע12%  תנשב2015 היה תיברע ירבוד ברקב ליבקמה ןותנה ,1% רועישב רתוי ךומנ רעפ . תירבע ירבוד ברקב םינייטצמה רועיששכ תאז ,סמיט ןחבמב םינויצה תניחבמ הלוע םינייטצמה המר( ןחבמב4 לע דמע )16%  תיברע ירבוד ברקב דועבב םכתסה הז רועיש- 6%. 
	םישרת 
	 
	רוקמתו :מאר ה"(( יקסבלצרבו טטשפיל
	 ינש ,הלכשההו ךוניחה יבלש לכ ךרואל תואצותב םירכינ םידוהיל םיברע ןיב םירעפהש דועב םינחבמ הסינכה םסח תא םיווהמ יטרקנוקה לארשיב הימדקאל– ו תורגבה תניחב הניחבהירטמוכיספהת .ךכיפל דקמתנ , התעפב םירעל"נה םינחבמה ינשב תומגמבו; ב היצביטומה םה( ההובג חילצהל
	29
	 
	םירעפ םיגשיהב תורגבב 
	רועיש םיאכזה תדועתל תורגב תינוכית לארשיב הלע םע םינשה ךוניחב ירבעה יברעהו ,ךא םירעפה ןיב יתש תוצובק הייסולכואה ןיידע םימייק ,םהו אל חרכהב םימצמטצמ םע ןמזה .םישרת 18 ראתמ תא רועיש םיאכזה תדועתל תורגב תורגבו תיתוכיא ךותמ ינב 18.  םישרתהמ יכ הלועןיב םינשה 2000 ל-2016 הלח היילע לש כ-17 תודוקנ זוחא רועישב םיאכזה תורגבל ךוניחב יברעה ,דועב ךוניחבש ירבעה  )םידרח ללוכ(הלח היילע לש כ-16 תודוקנ זוחא .האצותכ ,רעפה רועישב םיאכזה ןיב תוצובקה תונושה דוקנב םצמטצהדבלב תחא זוחא ת ןיב רעפה ,ירק ,הנתשה אלו טעמכ תוצובקה יתש . 
	 
	 
	םישרת 
	 
	רוקמ :םידוביע .ס"מלה ינותנל
	 ,רומאכרעפהםי ןיב  םידימלתהםיברעה םידוהיל  דוע םירכינינפל העגהה בלשל תונחביהה תורגבבףקתשמש יפכ תאז ,,רתיה ןיב , ב"צימה תניחבב םיגשיהב. ןכל ןוחבל ןיינעמ , המ תורגבה תניחבב חילצהל םידוהיו םיברע םידימלת לש םייוכיסהןתניהב ינויצ צימ ב"םימוד 
	30
	31 בושיחה לש יוכיסה לבקל תואכז עצוב לע ידי תקולח רפסמ םידימלתה םיאכזה ילעב ןויצ צימ ב"םיוסמ ךסב לכ םידימלתה וגישהש תא ותוא ןויצה התיכב ח ,'םינויצה ועבקנ לע ידי תקולח םגדמה םינוזוחאל םיצבקמב לש 5% לכ םעפ. .בא תסנכה יפל הקולחה יבגל היגולודותמה התוא 
	הנומת המוד תלבקתמ םג םינחובשכ תא תוכיא תורגבה .םימישרת 
	מ םימישרתה דחוימב טלוברעפה בב תורגבב םיגשיהתילגנא .םיעצוממה תדוקנ ביבס , יוכיסה תמרב תורגבל יאכז תויהל יברע ריעצ לש
	האצממםי  ל"נהיושעםי  דמלל וניא םיברעה םידימלתה ברקב ב"צימה ינויצב רופישה םצע יכל הבורע םוצמצה לש אלמירעפם בתורגבההובגה הלכשהל הלבקל יטנוולרה ןחבמה אוהש ,. תיברעה הרבחב םינוכיתה לש הכומנ תויביטקפאמ עובנל יושע רבדה רוכזל שי עקרבשכ תאז ,)םידוהיה תבוטל( םירזגמה ינשב רפסה יתב לש בוצקתה תמרב םירעפ םימייק ןיידע יכ
	32
	33
	םישרת 
	 
	רוקמ לש םיילהנמ םינותנ סיסבל םידוביע :מלהס"
	 
	םישרת 
	34
	 
	ס"מלה לש םיילהנמ םינותנ סיסבל םידוביע :רוקמ
	 
	םישרת 21 :רשקה ןיב יוכיסה  תודיחי שמחלתילגנאב  ב"צימה ןויצ ןיבלתילגנאב  ןותנש ,'ח התיכב1995 
	 
	ס"מלה לש םיילהנמ םינותנ סיסבל םידוביע :רוקמ
	 *יכנאה םיווקהיהצובק לכ לש עצוממה תא םיגיצמ ם
	 
	 
	 
	םירעפ בהניחב תירטמוכיספה 
	הניחבה תירטמוכיספה תספתנ יניעב םיטנדוטס םיברע םיבר םסחכ היזכרמ הענומ םהמ בלתשהל הלכשהב ההובגה לארשיב .ינשב םירושעה םינורחאה תרכינ היילע עצוממב ןויצה ירטמוכיספה םינחבנל הפשב תיברעה רעפהו ןיב םינחבנ ולא ןיבל םינחבנה הפשב תירבעה םצמטצה ןפואב יבקע לע ינפ ןמז  םישרת(
	 
	םישרת 22הנושארה םעפב םינחבנ ,הייסולכוא תצובק יפל עצוממ ירטמוכיספ ןויצ :35 
	35
	 
	 
	ידוביע :רוקמם הכרעהלו תוניחבל יצראה זכרמה לש םייטסיטטסה תוחודל
	 
	םישרת 23ירטמוכיספ ןויצ :  ,הנושארה םעפ םינחבנה םישנו םירבג ,םימוחת יפל2017 
	 
	ידוביע :רוקמם הכרעהלו תוניחבל יצראה זכרמה לש םייטסיטטסה תוחודל 
	 
	תעידי הפשה תירבעה 
	םסח  הפשב הטילשה אוה םיברעה םיריעצה םיבצינ ולומ ףסונתירבעה בורה םימייקתמ הב ,לארשיב םידומילה לש טלחומה .לע יפ רקסה יתרבחה לש מלה"ס תנשל 2016 ,קר 43% ו-76% םישנהמ םירבגהו םיברעה ,המאתהב, וחוויד םהש םיטלוש המרב הבוט תוחפל רובידב תירבעב .כ ,ןכ ומכ-48% ו-65%  .תירבעה הפשב האירקו הביתכב תוחפל הבוט הטילש לע ודיעהונייהד ,רתוי תיצחממ םישנהמ תויברעה ןניא תוטלוש רובידבהאירקו הביתכ , הפשב תירבעה .תכרעמ הלכשהה ההובגה לארשיב תלהנתמ הלוכ הפשב תירבעה; ו ריבס ןכלוםיריעצ המב םיבלתשתודסומ להלכשה  ההובגםניאו םידמוע המרב תשרדנה תניחבמ הפשה ,ישקתו דימתהל  םיהובג םיגשיהל עיגהלוידומילבהם. 
	 
	 ילכלכ-יתרבחה עקרב םירעפ
	 תימדקאה תונכומה תמרב םירעפה דצל– ילכלכה עקרהמ תרחא וא וז הדימב םיעבונה- לש יתרבח םיברעה םיריעצה םיעיגמ םהמ תיבה יקשמ–  ףא תויהל היושע הלכשהה תומרו הסנכהה ירעפלהעפשה  םידומילה ןמזב םמצע לכלכל םיריעצה לש ישוקה ללגב הז םא ,תידוחייו לשב םא םימרוג.םירחא
	חול 5  לע ססבתהב ,םידרח אל םידוהיו םיברע תיב יקשמ ןיב תוסנכהה ירעפ תא גיצמרקס תואצוהה לש מלה"ס תנשל 2016.  יכ הלוע רקסהמהסנכהה תעצוממה לש קשמ תיב יברע אלל ,
	 ,תושפנה רפסמב תולת הווהמכ- 55% הסנכההמ תעצוממה קשמל תיב ידוהי.  ירעפ תניחב תעב ,ןכו ךות הסנכהה לדוגל תוסחייתהרתוי ןטק הז סחי יכ הארנ ,תיבה קשמ36. 
	36
	37
	חול 5 :הסנכה תעצוממ לש קשמ תיב ,םיברע םידוהיו ,ש יאליגב תיבה קשמ שאר54-30 
	 
	םידוהי אל םידרח
	םיברע
	תסנכה קוש )ןוהמו רכשמ הסנכה(
	22,849
	10,912
	תויטרפ תוסנכהו הרבעה ימולשת +
	1,695
	1,427
	- םיסמ
	5,027
	1,530
	היונפ הסנכה =/ וטנ
	19,517
	10,808
	סחי םידוהימ אל םידרח
	100%
	55%
	רוקמ – םידוביע רקסל תואצוה 2016. 
	לע ילכלכה עקרה ןיב רשקה- םישרתמ םג דומלל ןתינ לארשיב הימדקאב בלתשהל םייוכיסל יתרבח
	 
	םישרת 
	 
	רוקמ :ל םידוביע ,םיילהנמ םינותנ סיסבמלס"
	לארשיב םייאופרה רזעה תועוצקמ תא דומלל תויורשפא טועימ 
	ב ונארהש יפכ קרפ
	םישרת 
	 םישרת
	 
	ס"מלה :רוקמ
	 
	 םישרתמ םג דומלל ןתינ םיברעה םיריעצה ברקב םייאופרה תועוצקמה דומילל הובגה שוקיבה לע
	 
	 ימוחת תא דומלל םיניינועמ םה יכ וחווידש םיברע םיריעצ לש הובגה רועישה טלוב םישרתב .תירבעה הפשב םינחבנה םהיליבקמל האוושהב תאזו ,דועיסהב םישרת היצביטומה םג תטלוב האופר דומלל תיסחי הלודגה–  .םידוהיה לש ןהו םיברעה םיריעצה לש ןה
	 
	 
	םישרת 
	38
	 
	39
	 
	 
	 רוקמ :םידוביע ינותנל חודה יטסיטטסה לש זכרמה יצראה תוניחבל הכרעהלו-
	 
	 םימישרת ,ןכ םא
	 
	 
	 
	 םישרת
	 
	:רוקמ דסומה ינותנל םידוביע
	 
	 ההובגה הלכשהה תכרעמב תואירבה תועוצקמ ידמול רפסמ לע תיביטקפא הלבגמ תמייקש דועבל"וחב םידמולה לע םג תכמתסמ ןכ תואירבה תכרעמ יכ הארנ וינפ לע ,לארשיב  יתוריש ןתמ ךרוצלתואירבה ,םייאופר רזעהו האופרה תועוצקמל יושירה ינותנ יפ לע . םינשב
	40 ינותנ יושיר תועוצקמל האופרה רזעהו-האופר ,דרשמ תואירבה 
	 םישרת
	 
	 
	 
	 
	 םישרת
	41
	 
	רוקמ :ינותנ יושיר ,דרשמ תואירבה
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 תובלתשה תיברעה הרבחה הלכלכבהיםיירקיעה םייקשמה החימצה יעונממ דחא א,  ילכ ןכו .םייתרבח םירעפ םוצמצל ,םיאמדקאה רועישב רעפה אוה תויסולכואה ןיב םיטלובה םירעפה דחא תיברעה הייסולכואה ברקב םגש תאז–  הייסולכואה ללכב בצמל המודב–  איה תימדקא הלכשה הדובעה קושב הליעפ תופתתשהל דואמ קזח אבנמ תומגמ תא ונחב וז הדובעב ,ןכל .רכשה תומרלורעמב תיברעה הייסולכואה לש תובלתשהה םימסח רפסמ דציכו ,לארשיב ההובגה הלכשהה תכ:םה חותינב ולעש םיירקיעה םיאצממה .וז תובלתשה םיבכעמ םיטלוב
	 
	 
	 
	42
	 
	 
	43  הדימב ,וינפ לע תועוצקמ תא םידמולה םיטנדוטסל הארוה יתוריש ןתמב יסחי ןורתי היה םירזה דומילה תודסומלו אוה םיתורישה אוביש לשב ,םלוא .תיתרבחה החוורה תא לידגמ ל"נה םיתורישה אובי יכ בושחל ןתינ היה ,תואירבהא ןה הלעת הלבגמה תרסה יכ הארנ ,יסחי ןורתי אלו תוירוטלוגר תולבגמ לש האצות החוורה תא ןהו רצותה ת.תיתרבחה 
	44 תוסחייתהב עוצקמל האופרה שי בשחתהל ךכב תרשכהש םיאפור לארשיב תעצבתמ לע ידי יתש תוכרעמ תוירוביצ :הנושארה ,איה תכרעמ הלכשהה ההובגה תועצמאב יתב רפסה ידומילל האופר, תכרעמהו ינשהיה  תואירבה דרשמ איה .תונושה תוקלחמב םיאפורה תרשכהל םילוחה יתב תועצמאבןאכמ ,לע תנמ לידגהל תא עציה תומוקמ דומילה שי , תא לידגהלרפסמ  )םיינילק תודש( תוחמתהלו 'זאטסל םינקתהיתבב םילוחה המאתהב תאז ,לשב  יתשש חיטבהל תוכרעמהתולעופה עציהה תלדגהל תוכורע ויהי הז םוחתב   
	אדיגה ת ןתינ עציהב לו תודסומ ידי לע קפסל תומייק תוטלוקפו תמקה ידי לע ןיפולחל ואםישדח תודסומ,  .םיירוביצ וא םייטרפ תורוקממ אובל לוכי ןומימהש תאז דציכ ,ונדידלהיבגל הצלמה ונל ןיא תיחכונה תעב ןכלו ,ינש רדסמ הלאש איה עציהה תא לידגהל44. 
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