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 אקדמאים ערבים בישראל  תתעסוק

 והאוכלוסייה הבדואית בנגב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מינהל מחקר וכלכלה 

 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

 

 

 יום עיון בנושא

 הערבית ושילובה השוויוני  קידום התעסוקה בקרב האוכלוסיה

 בכלכלה הישראלית

 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
 מינהל מחקר וכלכלה
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 תוכן עניינים

 

 תעסוקת אקדמאים ערבים בישראל 

  1דו"ח  –מאפייני השכלה של אקדמאים ערבים בישראל 

 5 עמ'                                                                                                          

 

 

 מסמך יזום: מרכזי "ריאן" לקידום תעסוקה בחברה הבדואית בנגב

 76  עמ'                                                                                                        
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 עסוקת אקדמאים ערבים בישראל ת

 מאפייני השכלה של אקדמאים ערבים בישראל

 1דו"ח 

 

 גלי ליס

 

 

 תודות

 תודה מיוחדת לחברי וועדת ההיגוי אשר ליוו את הסקר:

הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש  –איימן סייף ומג'יד מסאלחה 

שרון -עמותת צופן, עירית תמיר ויעל קאהן –עמותת סיכוי , סמדר נהב  –עלי חיידר ויאסר עוואד הממשלה, 

 עמותת קו משווה –

 

 על המחברת

 ת ערבים במינהל מחקר וכלכלהחום תעסוקומומחית לתגלי ליס, חוקרת 

 1122ספטמבר    



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 תמצית ועיקרי הממצאים

מהווה חלק מאפייני ההשכלה של האקדמאים הערבים בישראל, על  הדוח המוצג בהמשך,

 של האקדמאים הערבים בישראל. במאפייני התעסוקהמסקירה נרחבת יותר העוסקת 

מקצועות האקדמיים שהוא רכש, ההדוח מציג את דיוקן האקדמאי הערבי מבחינת 

ההישגים בלימודים ועוד, והוא מהווה חלק ממערך נתונים בהם למד, מוסדות הלימוד 

עדכני וזמין שבנה מינהל מחקר וכלכלה בתמ"ת על אוכלוסיית האקדמאים הערבים 

בישראל. ריכוז המידע נועד לסייע בקבלת החלטות מושכלת הנוגעות לדרכי ההתמודדות 

 גדלת שיעור ההשתתפות של אקדמאים ערבים בשוק העבודה.הרצויות לה

העיסוק בנושא הוא מרכזי שכן השכלה גבוהה היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על 

קיים פער גדול בין שיעור כלל הערבים , היה 1112 -נכון לשיעורי השתתפות בשוק העבודה. 

לעומת שיעור האקדמאים הערבים המשתתפים בשוק העבודה  המשתתפים בשוק העבודה

 . 1מהנשים בהתאמה( 37% -מהגברים ו 23.8%מהנשים לעומת  2%..1 -מהגברים ו 31.7%)

 1112בשנת  3.1% -אמנם בשנים האחרונות עלה שיעורם של ערבים בעלי תעודה אקדמית מ

 היהודים ממשיך להתקיים, אולם הפער בינם לבין האקדמאים 1112בשנת  22.3% -ל

 .גדול ומגוון והתוצאה היא אי מצוי היכולות הטמונות באוכלוסייה זו בעלת הון אנושי

 

הנתונים לסקר נאספו באמצעות ראיונות טלפון בשפה העברית שנערכו בקרב מדגם מייצג 

, בעלי תעודות אקדמיות שלמדו באוניברסיטאות, 73אקדמאים ערבים עד גיל  2,111 -של כ

מכללות ובמכללות לחינוך בישראל או בחו"ל. הראיונות התקיימו במהלך החודשים ב

 .1121נובמבר -אוקטובר

 

רשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי ועדת היגוי, שבה היה ייצוג ל

לעמותות העוסקות בנושאי תעסוקה במגזר הערבי, ליוותה את במשרד ראש הממשלה ו

 הסקר בכל שלביו.

 

 

 

 

                                                           
מקור הנתונים: עיבודים מיוחדים, של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, לסקר כוח אדם של הלמ"ס  1

 , לא כולל משרתים בצבא 22-77עבור אוכלוסייה בגילאי 
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 המטרות העיקריות של הסקר הן:  

 הצגת תמונת מצב עדכנית של מאפייני ההשכלה והתעסוקה של האקדמאים הערבים.  .א

זיהוי החסמים המונעים מאקדמאים ערבים למצוא תעסוקה הולמת לכישוריהם  .ב

 ולהתקדם בשוק העבודה

 

של השגת מטרות אלו תנסה לסייע במציאת דרכי התמודדות עם מצוקת התעסוקה 

האקדמאים הערבים, תנסה להקטין את האפליה בהעסקתם מצד בעלי עסקים יהודים 

ותנסה לעודד ולהגביר את רצון האוכלוסייה הערבית להשתלב בשוק העבודה באמצעות 

 רכישת השכלה. 

 

 ממצאים עיקריים

 פרופיל אוכלוסיית הסקר

 נשים. 3.2%. -גברים ו 81.2%אקדמאים ערבים, מהם:  2,118בסקר השתתפו  .2

אקדמאים הערבים בסקר צעירה באופן משמעותי מאוכלוסיית האוכלוסיית  .1

 1.2.שנים לעומת  72.2האקדמאים היהודים בישראל )הגיל הממוצע עומד על 

 בהתאמה(.

( גרים באזור הצפון. לעומתם, 82.2%מרבית האקדמאים הערבים אשר השתתפו בסקר ) .7

 תל אביב והמרכז. ( גרים באזור87.8%מרבית האקדמאים היהודים )

בקרב  21.2%אחוז האקדמאים העובדים זהה כמעט בשתי האוכלוסיות ועומד על  ..

 בקרב אקדמאים יהודים. 21.2%אקדמאים ערבים בסקר ועל 

 מהאוכלוסייה בסקר הנה בעלת תואר ראשון. 38% .8

 מהאוכלוסייה עבדה במהלך עריכת הסקר. 21.2% .7

 

 נתוני השכלה של אוכלוסיית הסקר

מהגברים לעומת  28.2%תתפים בסקר למדו לתואר הראשון בישראל )מהמש 21% .3

 מהנשים(. 28.7%

 8.2%.שעור הנשים שלמדו לתואר ראשון במכללות גבוה משמעותית מזה של הגברים:  .2

 בהתאמה. 12.2%לעומת 

ובהתאמה, שיעור הגברים אשר למדו לתואר הראשון באוניברסיטה, עולה על זה של  .2

 בהתאמה. 2%..8לעומת  32.1%הנשים: 
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למדו   -מרבית הגברים והנשים אשר למדו לתואר הראשון באוניברסיטה בארץ   .21

 בהתאמה(. %..83לעומת  77.7%באוניברסיטת חיפה, אולם קיים פער גדול בינהם )

קיים הבדל בין האזורים הגיאוגרפיים בהם למדו הגברים והנשים במכללות: מרבית   .22

ר המרכז )אזור השרון ותל אביב(, במכללות כגון: ( למדו במכללות באזו82.1%הגברים )

המכללה האקדמית בית ברל, המכללה האקדמית נתניה והמסלול האקדמי של 

( למדו במכללות באזור חיפה והצפון, 82.8%המכללה למינהל. לעומתם, מרבית הנשים )

במכללות כגון המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, המכללה לחינוך ע"ש א.ד 

 ורדון ומכללת אורנים.ג

 

 הראשון והשני מקצועות הלימוד לתואר

שלושת מקצועות הלימוד העיקריים אותם למדו הגברים בתואר הראשון הם:   .21

( ומקצועות 11.1%) 3(, מקצועות עסקיים12.2%) 2מקצועות מתחום מדעי החברה והרוח

מהנשים למדו מקצועות הקשורים לחינוך,  78.2%(. לעומתם, 21.7%) 4הקשורים לחינוך

למדו מקצועות מתחום  21.2% -למדו מקצועות מתחום מדעי החברה והרוח ו 77.2%

 .5המדעים המדויקים

שיעור הלומדים לתואר שני במקצועות מדעי הרוח והחברה והחינוך גבוה משיעור   .27

 בקרב 38.7% -בקרב הגברים ו %.8ד על הלומדים מקצועות אלה בתואר הראשון ועומ

 הנשים.

מהאקדמאים אשר למדו לתואר הראשון מקצועות מהתחום העסקי המשיכו  %..78  ..2

 בתחום זה גם בלימודי התואר השני. 

( מהמרואיינים אשר למדו לתואר הראשון מקצועות מתחום ההייטק 87.2%כמחצית )  .28

 המשיכו בלימודים בתחום זה גם בתואר השני.

 

 ניידות בין מוסדות הלימוד במהלך רכישת התארים

מבין האקדמאים אשר למדו לתואר הראשון באוניברסיטאות המשיכו לתואר  17.1%  .27

 .שני

                                                           
מדעי החברה והרוח כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: פסיכולוגיה, ניתוח עיסוקים, עבודה סוציאלית,  2

 רים ומבקרי אומנותמדעי החברה, מדעי הרוח, סופ
 מקצועות עסקיים כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: עריכת דין, כלכלה וראיית חשבון 3
מקצועות החינוך כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: מפקחים במוסדות חינוך, מורים בתיכון,  4

 וספורטאים
ה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, מדעים מדויקים כולל את מקצועות הלימוד הבאים: ביולוגיה, אגרונומי 5

 סטטיסטיקה, מדעי הטבע
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מבין האקדמאים אשר למדו לתואר הראשון במכללות או במכללות לחינוך  2.7%  .23

 בישראל המשיכו לתואר שני.

ראשון באחת מהאוניברסיטאות  מהנשים אשר למדו תואר 2%..2 -מהגברים ו 1%..3  .22

 בישראל, למדו גם לתואר השני באחת מהאוניברסיטאות בארץ.

 

  הישגים בלימודים

 2..2לעומת  21.2הציון הממוצע של גברים בתואר הראשון נמצא נמוך מזה של הנשים )  .22

בקרב  27.3בהתאמה(. ממצא זה נכון גם לגבי הציון הממוצע בתואר השני העומד על 

 בקרב נשים.  22.1מת גברים לעו

ממוצע הציונים של ערבים אקדמאים שלמדו במכללות בישראל נמצא גבוה מממוצע   .11

במכללות  28.2הציונים שלהם באוניברסיטאות בישראל, בעיקר במקצועות ההייטק )

 27.2במכללות לעומת  27.2באוניברסיטאות( ובמקצועות החינוך ) 21.2לעומת 

 באוניברסיטאות(.

ם פער הציונים הגבוה ביותר בין התואר הראשון לתואר השני מצוי בקרב הגברי  .12

בתואר   22.3בתואר הראשון לעומת ממוצע  ...2במקצועות מתחום ההייטק )ממוצע 

 22.2השני( ואילו בקרב הנשים פער הציונים הגבוה ביותר מצוי במקצועות העסקיים )

 בתואר השני(. 27בתואר הראשון לעומת 

 

  דים באוניברסיטאות ללומדים במכללותהשוואה בין הלומ

 2.77( גבוה פי 83.3%אחוז הגברים אשר למדו לתואר הראשון באוניברסיטאות ) .11

  (.1.7%.מאחוז הנשים אשר למדו בתואר הראשון באוניברסיטאות )

( 7.1%.רוב האקדמאים אשר למדו לתואר הראשון באוניברסיטאות הם חילוניים ) .17

 מאלו שלמדו לתואר הראשון המכללות.חילונים  78.8%וזאת לעומת 

אחוז האקדמאים אשר עובדים, גבוה יותר דווקא בקרב אלו שלמדו לתואר הראשון  ..1

 בהתאמה(. 21.8%לעומת  22%במכללות לעומת אלו אשר למדו באוניברסיטאות )

ש"ח  3,812ממי שלמדו לתואר הראשון באוניברסיטאות היא  8.1%.רמת השכר של  .18

מהם  82.7%מי שלמדו לתואר הראשון במכללות, רמת השכר של ומעלה בעוד שבקרב 

 ש"ח. 3,811 -ש"ח ל 7,212נעה בטווח שבין 

אחוז האקדמאים אשר עבדו/עובדים בשוק העבודה היהודי ולמדו לתואר הראשון  .17

לעומת  31.7%באוניברסיטאות, גבוה מזה של מי למדו לתואר הראשון במכללות )

 בהתאמה(. 77.3%
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 ענייניםתוכן 

 51עמ'            רקע מטרות, מתודולוגיה ומערך הסקר

 51      פרופיל אוכלוסיית הסקר - 5פרק 

 22     נתוני השכלה של אוכלוסיית הסקר  - 2פרק 

 22     מקצועות הלימוד לתואר הראשון והשני  - 2פרק 

 21   ניידות בין מוסדות הלימוד במהלך רכישת התארים  - 4פרק 

 42       הישגים בלימודים - 1פרק 

 41   השוואה בין הלומדים באוניברסיטאות ללומדים במכללות - 6פרק 

 62          נספחים
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 רקע, מטרות, מתודולוגיה ומערך הסקר

  6כללי

 -, כ1112שבשנת  בשנים האחרונות עלה שיעורם של ערבים בעלי תעודה אקדמית: בעוד

היו  22-73מהערבים בגילאי  3.1%נשים( שהיוו  27,111 -גברים ו 13,111ערבים ) 7,111.

שיעורם גדל,  1112מהנשים(, הרי שבשנת  8.1% -מהגברים ו 2.2%בעלי תעודה אקדמית )

מהנשים(.  22.1% -ו מהגברים 21.8%מכלל האוכלוסייה הערבית בארץ ) 22.3%והם היוו 

 2,211.ועמד על  1.7ט הגידול בקרב הנשים, שמספרן עלה בתקופה הנסקרת פי בעיקר בול

 .  3,211. -ל 2.2עלה פי  22-73בעוד שמספר האקדמאים הגברים הערבים בגילאי 

מהאוכלוסייה  11.7%, 1112שיעור האקדמאים הערבים נמוך מזה של היהודים: בשנת 

. ניתן לראות %..12 -עלה השיעור ל 1112היהודית בגילאי העבודה היו אקדמאים ובשנת 

לעומת  2.71כי שיעור גידול האקדמאים באוכלוסייה הערבית גבוה מזה של המגזר היהודי )

 ..28)פער של  אולם הפער בנקודות אחוז לא הצטמצם ואף גדל במעטבהתאמה(,  2.18

 (.1112בשנת  27.3לעומת  1112נקודות בשנת 

ימים בהשתלבות ערביי ישראל בכוח העבודה. ניתן בעשורים האחרונים חלו שינויים מסו

לראות שערבים רבים יותר מנסים להשתלב בשוק העבודה, מנסים להיכנס לענפי תעסוקה 

 חדשים ואף פונים ללימודים גבוהים על מנת לשפר את מצבם בשוק העבודה.

ולם בעקבות ניסיונות אלה, אמנם שיעור המועסקים גדל ושיעור הבלתי מועסקים קטן, א

 השוויון בין יהודים לערבים נשאר ואף גדל.-נראה כי המצב לא משתפר ואי

ההולמות  הזדמנויותלמרות הגידול במספר האקדמאים הערבים בארץ, מספר ה

אקדמאים ערבים רבים נתקלים בקשיים במציאת עבודות ההולמות  אינו גדל. לתעסוקתם

בחיפושי  מוגבליםאת רמת השכלתם בהשוואה לאקדמאים יהודים. האקדמאים הערבים 

 או קהילתם בתוךמצויות במקומות עבודה ש מרביתןש משרותמציאת ל העבודה שלהם

 רבות משרותות בנוסף, קיימ .7(1113למקום מגוריהם )חאג' יחיא,  סמוכים בישובים

 ,אחרת או זו בדרך ,קשורות שהן משוםאינם יכולים להתקבל אליהן  ערביםשאקדמאים 

בתנאים שכאלה, אין זה מפתיע כי מרבית האקדמאים הערבים . טחוןיבה תחוםל או לצבא

                                                           
מקור הנתונים: עיבודים מיוחדים, של מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, לסקרי כוח אדם של הלמ"ס  6

 , לא כולל משרתים בצבא22-73עבור אוכלוסייה בגילאי 

דה בישראל". בתוך: (. "העסקת האקדמאים הערבים בשוק העבו1113מקור הנתונים: חאג' יחיא, ק' ) 7

ח'אלד עראר וקוסאי חאג' יחיא )עורכים(, האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל, סוגיות 

 אוניברסיטת תל אביב -(. הוצאת רמות3-72.)ע'  ודילמות
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)אבו עסבה,  העליונה ובחטיבה הביניים בחטיבת הוראהמשרות ב עובדים בשירות הציבורי

1117)8.  

צמצום הפער במצב התעסוקה בין האקדמאים הערבים לאקדמאים היהודים הינו אחד 

מהיעדים שהממשלה וגופים אחרים העוסקים בתחום מבקשים להשיג. הממשלה עוסקת 

כיום רבות בנושא, לדוגמא במסגרת תוכנית החומש, במסגרת הפעלת מיזמי הכשרה 

תוכנית ניסיונית למתן שוברי  ותעסוקה בשיתוף ארגוני מגזר שלישי ובמסגרת הפעלת

תעסוקה לאקדמאים בני מיעוטים עבור השתלבותם בעבודה בקרב מעסיקים יהודים. 

בנוסף, קיימות עמותות רבות, כגון "קו משווה", "סיכוי" ו"צופן", אשר שמות להן ליעד 

למצוא תעסוקה הולמת לאקדמאים ערבים ולהביא את נושא העסקת האקדמאים הערבים 

 בקרב בעלי העסקים. למודעות 

 נתנה לאהנוכחית,  האקדמית ההשכלהכיום קיימים ממצאים חלקיים המצביעים על כך ש

, ועל כן הרחב העבודה בשוק היהודים עמיתיהםב תחרותהל יעיל כלי הערבים לאקדמאים

מחקר וכלכלה החל לחקור לעומק  מינהל יש צורך להעמיק את המחקר ולבחון תחום זה.

את הנושא מתוך מטרה להעלות אותו לסדר היום הציבורי ובמטרה להציג בפני הגופים 

 העוסקים בתחום, מידע מפורט ועדכני בנושא.

 

  מטרות

הפעלת תכניות התערבות בקרב אוכלוסיות שונות ומידת הצלחתן, נשענת, במידה רבה, על 

האוכלוסייה הנדונה, המסייע בקבלת החלטות מושכלת  מערך נתונים עדכני ורלבנטי של

בתחום נתון. התכניות המיועדות לאקדמאים ערבים, אמורות לסייע בהגדלת שיעורי 

ההשתתפות של אוכלוסייה זו בשוק העבודה בישראל וקליטה איכותית בתעסוקה, והן 

בנטיים לתחום מחייבות הכרת מאפייני האוכלוסייה הנדונה, תוך מתן דגש למאפיינים הרל

 התעסוקה. 

 מכאן, שהמטרות העיקריות של הסקר הנוכחי הן:  

 הצגת תמונת מצב עדכנית של מאפייני ההשכלה והתעסוקה של האקדמאים הערבים. .א

זיהוי החסמים המונעים מאקדמאים ערבים למצוא תעסוקה הולמת לכישוריהם  .ב

 ולהתקדם בשוק העבודה

 

 

 

                                                           
כיוונים ומגמות, התפתחות, מדיניות, -(. "ההשכלה הגבוהה בישראל1117, ח' )מקור הנתונים: אבו עסבה 8

 www.massar-jatt.comעובדות ומספרים". ג'ת: מסאר, מכון מחקר, תכנון ויעוץ חינוכי בתוך: 
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 התחום בהיבטים הבאים:השגת מטרות אלו תסייע ותקדם את 

תספק למקבלי ההחלטות ידע עדכני ורלבנטי על תעסוקת אקדמאים ערבים, ובכך  .2

 תסייע  במציאת דרכי התמודדות עם מצוקת התעסוקה של האקדמאים הערבים. 

תאפשר להציג בפני בעלי העסקים היהודים תמונה עדכנית של הכישורים  .1

ת להקטין את האפליה בהעסקתם התעסוקתיים של האקדמאים הערבים ובכך לנסו

 מצד בעלי עסקים יהודים. 

תאפשר להציג בפני האוכלוסייה הערבית בארץ את המצב התעסוקתי הנוכחי של  .7

האקדמאים הערבים ואת תרומת רכישת ההשכלה למצבם הכלכלי ובכך לעודד 

 ולהגביר את הרצון לשילוב בשוק העבודה באמצעות רכישת השכלה. 

 

 איסוף הנתונים  מתודולוגיה ושיטת

מערך הסקר כלל בדיקה מקיפה של מצב התעסוקה של אקדמאים ערבים תוך זיהוי 

הקשיים בהם נתקלים האקדמאים הערבים בתהליך החיפוש אחר מקום עבודה ובמהלך 

 תקופת העבודה. 

 -הנתונים נאספו באמצעות ראיונות טלפון בשפה העברית שנערכו בקרב מדגם מייצג של כ

, בעלי תעודות אקדמיות שלמדו באוניברסיטאות, 73אים ערבים עד גיל אקדמ 2,111

במכללות ובמכללות לחינוך בישראל או בחו"ל. הראיונות התקיימו במהלך החודשים 

 .1121נובמבר -אוקטובר

רשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי ועדת היגוי, שבה היה ייצוג ל

 –ת העוסקות בנושאי תעסוקה במגזר הערבי )"קו משווה" לעמותובמשרד ראש הממשלה ו

עמותה  –עמותה שמטרתה לאפשר לאקדמאים ערבים לעבוד במקצוע שלהם, "צופן" 

שמטרתה לקדם את תעשיית ההייטק, את התעשיות המתקדמות בחברה הערבית בישראל 

 –" ולהגדיל באופן משמעותי את מספר המהנדסים הערבים העובדים בהייטק ו"סיכוי

פלסטינים לאזרחים יהודים -עמותה שמטרתה לקדם שוויון מלא בין אזרחים ערבים

 ליוותה את הסקר בכל שלביו. בישראל(

 

הדו"ח הנוכחי מתמקד בנושא  כאשרכל ממצאי הסקר יוצגו  בששה דוחות נפרדים 

חלוקת מספר משתנים של ההשכלה. הדוחות הנוספים יתמקדו בנושאים הבאים: 

חלוקת מספר משתנים של האקדמאים הערבים , הערבים בישראל לפי מגדרהאקדמאים 

של בישראל לפי מידת ההתאמה בין מקצוע הלימוד למשלח היד, חסמים בקבלה לעבודה 

לעבודה של האקדמאים הערבים אפיון תהליכי המיון האקדמאים הערבים בישראל, 

 ותחבורה. בישראל
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 הדגימה בסקר התבצעה בשני שלבים:

 שכבות של הישובים שבהם מתגוררים ערבים דגימת .א

, 17, .1: 9בשלב המוקדם נעשתה הבחנה של אזורים גיאוגרפיים על פי קידומות החיוג

קידומות של ישובים בהם קיימים ריכוזי ערבים. בהמשך, אותרו בתים  - 12 -ו 12

שמתגוררים בהם אקדמאים בישובים ערבים, כאשר נעשה מאמץ לפזר את התשאולים 

שובים שונים. בערים המעורבות היה קושי לאתר את האוכלוסייה המתאימה מאחר בי

ורוב האוכלוסייה בערים אלו היא יהודית. לפיכך, נעשתה עבודה מקדימה לאיתור 

שמות ערביים ברשימות בזק ונעשתה פנייה לאוכלוסייה זאת לאיתור אקדמאים ערבים 

בישובים  2.8% -בישובים ערבים ו מהמרואיינים בסקר מתגוררים 21.8%. 10בערים אלו

 מעורבים ובישובים יהודיים

 דגימה אקראית של משקי בית ערבים אקדמאים בישובים שנכללו במדגם .ב

בכל אחד ממשקי הבית שנפלו במדגם נשאל המשיב האם מתגורר בבית אדם המחזיק 

בתעודה אקדמאית, ובמידה וכן, האם אפשר לקרוא לו לטלפון. במידה והתברר 

, נערך בירור האם מתגורר בבית אדם 73אל אין תעודה אקדמית או שגילו מעל שלנש

 נוסף המחזיק בתעודה אקדמאית.

 

 מידת הייצוגיות של הסקר ביחס לאוכלוסיית האקדמאים הערבים

אוכלוסיית האקדמאים הערבים אשר השתתפה בסקר מייצגת את כלל אוכלוסיית 

את מאפייני אוכלוסייה זו לנתוני סקר כ"א . השוו1112האקדמאים הערבים בישראל בשנת 

של הלמ"ס, מצביעה על ייצוגיות במבנה המגדרי, המגזר הדתי והמצב המשפחתי, ועל ייצוג 

יתר בסקר לאוכלוסיות מעט מבוגרות מאלו שבכלל אוכלוסיית האקדמאים הערבים וכן 

 (.2על ייצוג יתר בסקר של אקדמאים מאזור הצפון. )להרחבה בנושא ראה נספח 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ירושלים לא נכללה במדגם עקב הרצון להימנע מתשאול במזרח ירושלים 9

בישובים ערבים  -האקדמאים בישראל לפי אזור המגוריםמאחר ולא היו בידינו נתונים לגבי חלוקת  10

 מהאוכלוסייה, בסקר לא נכללו כל הערים המעורבות 21%ומעורבים, הוחלט לראיין בישובים מעורבים עד 
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 פרופיל אוכלוסיית הסקר – 1פרק 

 השוואת המרואיינים בסקר לאוכלוסיית האקדמאים היהודים 5.5

קיימים מספר הבדלים בין האוכלוסיות הנזכרות: בהשוואה, שנערכה על בסיס עיבודים 

(, נמצא כי למרות שבקרב שתי 1)ראה נספח  1112לשנת  מסקר כ"א של הלמ"ס

האוכלוסיות אחוז האקדמאים, הגברים והנשים הוא דומה, הרי שבקרב המרואיינים 

בסקר אחוז הגברים האקדמאים גבוה במקצת מאחוז הנשים וזאת לעומת אוכלוסיית 

ב נשים בקר 3.2%. -גברים ו 81.2%האקדמאים היהודים אשר אצלם המצב הפוך )

נשים בקרב האקדמאים היהודים(,  88.7% -גברים ו 3%...אוכלוסיית הסקר לעומת 

 37.8% -מאוכלוסיית הסקר ו 38.1%מרבית האקדמאים בשתי האוכלוסיות נשואים )

 מאוכלוסיית האקדמאים היהודים(.

בהתייחס לאוכלוסיית האקדמאים בישראל, הרי שאוכלוסיית האקדמאים הערבים בסקר 

 72.2משמעותי מאוכלוסיית האקדמאים היהודים )הגיל הממוצע עומד על  צעירה באופן

 בהתאמה(. 1.2.שנים לעומת 

מרבית  –הבדל נוסף קיים באזורי המגורים בהם מתגוררות האוכלוסיות השונות 

( גרים באזור הצפון. לעומתם, מרבית 82.2%האקדמאים הערבים אשר השתתפו בסקר )

 ים באזור תל אביב והמרכז.( גר87.8%האקדמאים היהודים )

 38%בנוסף, אחוז האקדמאים הערבים בסקר שהם בעלי תואר ראשון בלבד, עומד על 

 בקרב האקדמאים היהודים.  77.2%וזאת לעומת 

למרות ההבדלים הקיימים בין שתי האוכלוסיות, אחוז האקדמאים העובדים כמעט זהה 

מכלל האקדמאים  21.2%ומת מהאקדמאים הערבים אשר השתתפו בסקר לע 21.2%בהן )

 היהודים בארץ(.

 

 מאפייני אוכלוסיית הסקר 2.5

אקדמאים ערבים. שיעור הגברים דומה לזה של הנשים  2118כאמור, בסקר השתתפו 

( הם נשואים, 38.1%נשים(, שלושה רבעים מאוכלוסיית הסקר ) 3.2%. -גברים ו 81.2%)

וקרוב לשליש  72-72הגילאים ( נמצאת בטווח 71.1%קרוב לשליש מהאוכלוסייה )

. 72.2, כאשר הגיל הממוצע הוא .1-8.( נמצאת בטווח הגילאים 71.7%מהאוכלוסייה )

 82.2%. 1.2ילדים כשהממוצע עומד על  2-7( יש 83.7%ליותר ממחצית מהאוכלוסייה )

( היא 71.3%מהאוכלוסייה מתגוררים באזור הצפון, קרוב לשני שליש מהאוכלוסייה )

 7-2מהאוכלוסייה יש  78% -מגדירים עצמם כחילוניים, ל 1%.רבע נוצרית, מוסלמית ו

 .7.2אחים בעוד ממוצע מספר האחים עומד על 

 . 2את הדיוקן המלא של האקדמאים על פי מדגם הסקר ניתן לראות בלוח 
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מדעים מדויקים  
9.4% 

 4.2%מחשבים 

 7.1%הנדסות 

 3.1%רפואה 

יתר מקצועות  
 8.3%הרפואה 

,  כלכלה, משפטים
ראיית חשבון  

13.0% 

מדעי החברה והרוח  
31.2% 

 23.6%חינוך 

 

בעלי תואר שני. קרוב לשני  -סקר הם בעלי תואר ראשון, וכחמישית הת מאוכלוסיי 38%

( מהאוכלוסייה למדה לתואר הראשון באוניברסיטה וכשליש למדה במכללה 77.7%שליש )

מהאוכלוסייה למדה את התואר הראשון בישראל, מעל  21%אקדמית או במכללה לחינוך, 

ומעלה בתואר הראשון כאשר הממוצע  28( בעלת ממוצע של 82.2%מחצית מהאוכלוסייה )

 .27.2הכללי עומד על 

 מהלך הסקר.מהאוכלוסייה עבדה ב 21.2%

 מוצגת התפלגות מלאה של יתר נתוני ההשכלה בסקר.  1בלוח 

 

מגמות הלימוד המרכזיות אשר נלמדו בתואר הראשון על פי מדגם האקדמאים הן מדעי  .

 (.%..2( ומדעים מדויקים )27%) 11(, עסקים17.7%(, חינוך )72.1%החברה והרוח )

 . 2התפלגות מלאה של מגמות הלימוד המיוצגות בסקר מופיעה בתרשים 

 

 מקצועות הלימוד העיקריים אשר נלמדו בתואר הראשון, באחוזים מסה"כ: 2תרשים 

  

 

 

                                                           
 מגמת העסקים כוללת את התחומים הבאים: משפטים, כלכלה וראיית חשבון 11
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 2252 –מאפיינים סוציו דמוגרפיים של המשתתפים במחקר : 5לוח 

 522% דת 522% מגדר

 71.3 מוסלמים 81.2 גבר

 18.2 נוצרים 3.2. אישה

 21.2 דרוזים + צ'רקסים 522% מצב משפחתי

 522% רמת דתיות 38.1 נשוי

 1.2 דתי מאוד 17.8 רווק

 23.3 דתי 2.7 גרוש/פרוד/אלמן

 73.8 מסורתי 522% גיל

 1.1. חילוני 12.1 12-71

 522% מחוז מגורים 71.1 72-72

 82.2 צפון 71.7 .1-8.

 ..11 חיפה 22.1 ומעלה 88

 27.2 ת"א + מרכז 1..2 ממוצע גיל

 2.. דרום + ירושלים 522% מספר ילדים

 522% מספר אחים 2.7 1

2-7 83.7 1-7 11.. 

.-8 12.7 .-8 12.3 

7+ 8.8 7-2 78.1 

 2..2 +21 2.1 ילדים מספר ממוצע

 6.5 אחים מספר ממוצע  
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  2252 – סקרבל המשתתפים : נתוני השכלה ש2לוח 

 522% 5 –מקצוע לימוד עיקרי בתואר ה  522% תעסוקתיסטאטוס 

 ..2 מדעים מדויקים 21.2 עובד

 1.. מחשבים 23.1 לא עובד

 3.2 הנדסות 522% רמת התואר

 7.2 רפואה 38.1 תואר ראשון

 2.7 יתר מקצועות הרפואה 11.7 יתואר שנ

 27.1 משפטים, כלכלה, ראיית חשבון ... תואר שלישי

 72.1 מדעי החברה והרוח 522% הלימודיםסוג מוסד 

 17.7 חינוך 77.3 מכללה + מכללה לחינוך

 522% ציון התואר הראשון 77.7 אוניברסיטה

 8.1 .71-3 522% 5 -מדינה בה נלמד התואר ה

 7.1. .38-2 21.1 ישראל

 1.8. 28-21 1.8 סוריה וירדן

 2.7 22-211 1.7 תורכיה ויוון

 ..2. הראשון התואר ממוצע 7.8 12מדינות מערב אירופה

   7.1 13מדינות מזרח אירופה

   1.3 ארה"ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, גרמניה, דנמרק, הולנד, הממלכה המאוחדת, מדינות מערב אירופה כוללות את המדינות הבאות: איטליה 12

 נורבגיה, ספרד, צרפת, שווייץ
מדינות מזרח אירופה כוללות את המדינות הבאות: אוקראינה, בולגריה, הונגריה, סלובקיה, פולין,  13

 רומניה, רוסיה
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 נתוני השכלה של אוכלוסיית המחקר - 2פרק 

מהגברים לעומת  28.2%מהמרואיינים למדו לתואר הראשון בישראל ) 21%נמצא כי 

 15במדינות מזרח אירופה 7.1% -ו 14למדו במדינות מערב אירופה 7.8%מהנשים(,  28.7%

(. מהנתונים עולה כי מרבית הנשים לומדות בארץ ואינן יוצאות ללימודים 7)ראה לוח 

 מחוץ לארץ.

עולה מהנתונים כי קיים פער עמוק בין גברים לנשים מבחינת אחוז הלומדים לתואר  עוד

וזאת  12.2%אחוז הגברים עומד על  -ראשון במכללות אקדמיות או במכללות לחינוך 

מהנשים. בנוסף, ניתן לראות כי אחוז הנשים אשר למדו במכללות לחינוך  8.2%.לעומת 

ממצא זה (. .( )ראה לוח 2%..במכללות לחינוך ) ( גבוה מאחוז הגברים אשר למדו2%..2)

ממחיש עד כמה תחום החינוך עדיין מהווה חלק מרכזי מתחומי הלימוד אותם בוחרות 

. כאשר בוחנים את אלו אשר למדו לתואר הראשון בישראל בלבד ללמוד הנשים הערביות

וך גבוה מאחוז ( רואים כי אחוז הלומדים במכללות אקדמיות או במכללות לחינ8)ראה לוח 

 מהנשים(.  3.7%. -מהגברים ו 77.2%כלל המרואיינים )

מרבית הגברים והנשים אשר למדו לתואר הראשון באוניברסיטה בארץ, למדו 

בהתאמה(,  %..83לעומת  77.7%) ביניהםבאוניברסיטת חיפה אולם קיים פער גדול 

 11.7%עברית )האוניברסיטה הבאה בה למדו מרבית האקדמאים היא האוניברסיטה ה

למדו בטכניון וזאת  27%מהנשים(. בקרב הגברים ניתן לראות כי  28.1% -מהגברים ו

 בלבד מהנשים. 7%..לעומת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
המאוחדת, מדינות מערב אירופה כוללות את המדינות הבאות: איטליה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הממלכה  14

 נורבגיה, ספרד, צרפת, שווייץ

מדינות מזרח אירופה כוללות את המדינות הבאות: אוקראינה, בולגריה, הונגריה, סלובקיה, פולין,  15

 רומניה, רוסיה
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 נשים גברים

: התפלגות שם האוניברסיטה בישראל בה למדו האקדמאים הערבים לתואר 1תרשים 

 16הראשון לפי מגדר, באחוזים

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  16

וח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם העבודה, האוכלוסייה הנכללת בל

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

% 
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ניתן לראות כי המכללות העיקריות בישראל בהן הגברים למדו את התואר הראשון הן: 

( והמסלול האקדמי 27%(, המכללה האקדמית נתניה )28%המכללה האקדמית בית ברל )

(. לעומתם, המכללות העיקריות בהן הנשים למדו את התואר 3%של המכללה למינהל )

(, המכללה האקדמית הערבית לחינוך 11%הראשון הן: המכללה האקדמית בית ברל )

 (. 3.8%( ומכללת אורנים )2%(, המכללה לחינוך ע"ש א.ד גורדון )23.8%בישראל )

מממצאי הסקר עולה כי הגברים לומדים במגוון רחב יותר של מקומות לימוד מאשר 

הנשים. מנתון זה ניתן ללמוד כי אחוז גבוה מהנשים הערביות עדיין אינו יכול להתרחק 

זור המגורים ודבר זה יכול להשפיע על בחירת מקצועות הלימוד של הנשים הערביות מא

 (. 7)ראה לוח 

כאשר מחלקים את המכללות בישראל בהן נלמד התואר הראשון לפי אזורים גיאוגרפיים, 

ניתן לראות כי מרבית המרואיינים אשר למדו במכללות, למדו אותו במכללות מאזור 

(. בנוסף, ניתן לראות כי קיים 12.1%( ומאזור הצפון )18.2%פה )(, מאזור חי72%השרון )

הבדל בין האזורים הגיאוגרפיים בהם למדו הגברים והנשים במכללות: מרבית הגברים 

( למדו במכללות מאזור המרכז )אזור השרון ותל אביב( ואילו מרבית הנשים 82.1%)

 .(3( למדו במכללות מאזור חיפה והצפון )ראה לוח 82.8%)

נקודת מבט נוספת על לימודים במכללות בישראל היא אופן תקצוב המכללות: תקצוב 

מטעם ות"ת )ועדה לתכנון ולתקצוב(, תקצוב מטעם משרד החינוך ומכללות חוץ תקציביות 

)מכללות אשר אינן נתמכות על ידי הקופה הציבורית(. ממצאי הסקר מראים כי קיים הבדל 

המכללות בהן הם למדו את התואר הראשון. הבדל זה  בין גברים לנשים באופן תקצוב

משקף את ההבדלים בתחומי הלימוד בהם בוחרים הגברים והנשים ללמוד. בקרב הנשים 

למדו במכללות אשר קיבלו תקצוב ממשרד החינוך, כלומר, מכללות  37%ניתן לראות כי 

וזנת יותר העוסקות בעיקר בחינוך והוראה. בקרב הגברים החלוקה בין המכללות מא

( למדו במכללות אשר אינן נתמכות על ידי %..71כאשר ניתן לראות שקרוב לשליש מהם )

רוב מכללות אלה ממוקמות במרכז הארץ ומתמחות בעיקר בלימודי  -הקופה הציבורית 

הניהול, המשפטים ומדעי המחשב או לחילופין הן מכללות פרטיות הנחשבות יוקרתיות 

 (.2לוח  יותר ממכללות אחרות )ראה

כאשר מסתכלים על המוסד האקדמי בו המרואיינים, בעלי תואר שני לפחות, למדו את 

למדו  %.2(, 17.8%התואר השני, ניתן לראות כי מרביתם למדו באוניברסיטת חיפה )

למדו במוסדות הנמצאים במדינות מזרח אירופה )ראה  21.7% -במספר מכללות בישראל ו

 (.2לוח 
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קדמאים ערבים לפי אזור מקום לימודי התואר הראשון ולפי מגדר, : התפלגות א7לוח 

  17באחוזים

 אישה גבר סה"כ 

 522% 522% 522% 

 28.7 28.2 21.1 ישראל

(1.8) סוריה וירדן  (1.2)  (1.2)  

(1.7) תורכיה ויוון  (1.7)  - 

(8.7) 7.8 18אירופה מדינות מערב  (2.8)  

(8.2) 7.1 19אירופה מדינות מזרח  (1.7)  

(1.3) ארה"ב  2.1 (1..)  

 

 

 20: התפלגות אקדמאים ערבים לפי סוג מוסד הלימודים ולפי מגדר, באחוזים.לוח 

 שהיא גבר סה"כ 

 522% 522% 522% 

 2..2 2.. 2.7 מכללה לחינוך

 72.1 1..1 ..13 אקדמית מכללה

 2..8 32.1 77.7 אוניברסיטה

  
 
 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  17

דתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבו

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ
מדינות מערב אירופה כוללות את המדינות הבאות: איטליה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הממלכה המאוחדת,  18

 נורבגיה, ספרד, צרפת, שווייץ

ת: אוקראינה, בולגריה, הונגריה, סלובקיה, פולין, מדינות מזרח אירופה כוללות את המדינות הבאו 19

 רומניה, רוסיה
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  20

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 האחרונה
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לתואר הראשון בישראל לפי סוג מוסד : התפלגות אקדמאים ערבים אשר למדו 8לוח 

 21הלימודים ולפי מגדר, באחוזים

 שהיא גבר סה"כ  משתנה

 28.7 28.2 21.1 אחוז הלומדים לתואר הראשון בישראל

התפלגות הלומדים בישראל לפי סוג 

 מוסד הלימודים
522% 522% 522% 

 81.2 77.2 82.7 אוניברסיטה

 2..2 8.8 21.7 מכללה לחינוך

 ..71 12.7 ..71 אקדמיתמכללה 

 522% 522% 522% ות:מכללהתפלגות הלומדים ב מתוכם   

(27.2) ..18 מכללה לחינוך     72.7 

 72.3 27.2 7..3 מכללה אקדמית   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק עיבודים של  21

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 האחרונה
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: התפלגות אקדמאים ערבים אשר למדו לתואר הראשון במכללה בישראל לפי שם 7לוח 

  22המכללה ולפי מגדר, באחוזים

 שהיא גבר סה"כ 

אחוז הלומדים לתואר ראשון 

 מכללהב
72.8 77.2 .8.2 

 522% 522% 522% סה"כ, באחוזים

(28.1) 11.1 המכללה האקדמית בית ברל  11.1 

המכללה האקדמית הערבית לחינוך 

 בישראל
21.3 (8.3)  23.8 

(3.1) המכללה האקדמית נתניה  (27.1)  (7.1)  

(8.2) המכללה לחינוך ע"ש א.ד גורדון  (2..)  (2.1)  

(8.7) מכללת אורנים  (1.2)  (3.8)  

המסלול האקדמי של המכללה 

 למינהל
(7.2)  (3.1)  (2.8)  

 72.8 88.1 8.1. 23אחר

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
מחקר וכלכלה  ההגדרה "מכללה" כוללת הן מכללה אקדמית והן מכללה לחינוך. עיבודים של מינהל 22

במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח 

כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן 

 בתא 71 -אוכלוסיה הנמוך מ
 ת בהן למדו האקדמאים לתואר הראשוןקבוצת ה"אחר" כוללת את שמות כל יתר המכללו 23
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: התפלגות אקדמאים ערבים אשר למדו לתואר הראשון במכללה בישראל בחלוקה 3לוח 

   24לאזורים גיאוגרפיים ולמגדר, באחוזים

 שהיא גבר סה"כ 

 522% 522% 522% 

(22.3) 12.1  25אזור הצפון  17.1 

(21.2) 18.2 26אזור חיפה  78.8 

(11.2) 21.2 27אביב-אזור תל  (7.8)  

 17.1 72.2 72.1 28אזור השרון

(8.7) 29אזור ירושלים  (3.1)  (..8)  

(8.1) 30אזור הדרום  (8.2)  (..8)  

 

 
 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  24

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

אזור הצפון כולל את המכללות הבאות: המוסד האקדמי נצרת, המכללה האקדמית גליל מערבי, המכללה  25

האקדמית כנרת בעמק הירדן, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, המכללה האקדמית צפת, המכללה 

 האקדמית תל חי, מכללת אוהלו בקצרין, מכללת אורט בראודה בכרמיאל, מכללת אורנים

ור חיפה כולל את המכללות הבאות: אלקאסמי, המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, המכללה אז 26

 לחינוך ע"ש א.ד גורדון, מכללת ויצו, מכללת סכנין
אביב כולל את המכללות הבאות: המכללה האקדמית לישראל בר"ג, המכללה האקדמית של -אזור תל 27

המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, הקריה האקדמית יפו, המסלול האקדמי של המכללה למינהל, -ת"א

 קריית אונו, מכון טכנולוגי חולון, מכללת לוינסקי לחינוך, סמינר הקיבוצים, שנקר
אזור השרון כולל את המכללות הבאות: המכללה האקדמית בית ברל, המכללה האקדמית נתניה, המרכז  28

 י משפטהבינתחומי בהרצלייה, מכון וינגייט, מכללת שער
אזור ירושלים כולל את המכללות הבאות: בצלאל, המכללה האקדמית הדסה ירושלים, המכללה  29

 האקדמית להנדסה ירושלים, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
 אזור הדרום כולל את המכללות הבאות: המכללה האקדמית אחווה, המכללה האקדמית להנדסה סמי 30

 שמעון, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, המכללה האקדמית ספיר
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במכללה בישראל לפי אופן : התפלגות אקדמאים ערבים אשר למדו לתואר הראשון 2לוח 

  31תקצוב המכללות ולפי מגדר, באחוזים

 שהיא גבר סה"כ 

 522% 522% 522% סה"כ, באחוזים

 27.8 17.7 11.7  32בתקצוב ות"ת

(3.8) ..71 23.3 33מוסדות חוץ תקציביים  

 37.1 2.1. 72.3 34בתקצוב משרד החינוך

 

 

 
 

 

 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  31

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ האחרונה, סימון ) ( מראה

ות"ת: ועדה לתכנון ולתקצוב. המכללות המקבלות תקצוב מות"ת כוללות את המכללות הבאות: בצלאל,  32

המכללה האקדמית גליל מערבי, המכללה האקדמית הדסה ירושלים, המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, 

ת להנדסה סמי שמעון, המכללה האקדמית ספיר, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, המכללה האקדמי

יפו, המכללה -המכללה האקדמית עמק יזרעאל, המכללה האקדמית צפת, המכללה האקדמית של ת"א

האקדמית תל חי, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, מכון טכנולוגי חולון, מכללת אורט בראודה 

 בכרמיאל, שנקר

כים על ידי הקופה הציבורית. המכללות אשר אינן מקבלות תקצוב המוסדות החוץ תקציביים אינם נתמ 33

מות"ת כוללות את המכללות הבאות: המוסד האקדמי נצרת, המכללה האקדמית לישראל בר"ג, המכללה 

האקדמית נתניה, המסלול האקדמי של המכללה למינהל, המרכז הבינתחומי בהרצלייה, המרכז ללימודים 

 האקדמית קריית אונו, מכללת שערי משפטאקדמיים באור יהודה, הקריה 

המכללות לחינוך אשר מתוקצבות על ידי משרד החינוך כוללות את המכללות הבאות: אלקאסמי, המכללה  34

האקדמית אחווה, המכללה האקדמית בית ברל, המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, המכללה 

ורדון, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, מכון וינגייט, האקדמית לחינוך ע"ש קיי, המכללה לחינוך ע"ש א.ד ג

 מכללת אוהלו בקצרין, מכללת אורנים, מכללת ויצו, מכללת לוינסקי לחינוך, מכללת סכנין, סמינר הקיבוצים
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האקדמי בו נלמד התואר השני ולפי מגדר, : התפלגות אקדמאים ערבים לפי המוסד 2לוח 

  35באחוזים

 שהיא גבר סה"כ 

 522% 522% 522% 

(23.2) 17.8 אוניברסיטת חיפה  (71.2)  

(7.3) הטכניון  (8..)  (2.1)  

(21.2) אביב-אוניברסיטת תל  (2.2)  (21..)  

(8.1) אילן-ת בראוניברסיט  (7.7)  (7.1)  

(7.2) ה העבריתאוניברסיטה  (3.2)  (..8)  

(7.2) גוריון-ת בןאוניברסיט  (3.2)  (..8)  

(1.7) הפתוחה אוניברסיטהה  
 

(2.8)  

(1..2) 36מכללות בישראל  (21.3)  (22..)  

(..7) סוריה וירדן  (..8)  (2.8)  

(..2) 37מדינות מערב אירופה  (21.3)  (..8)  

(21.7) 38מדינות מזרח אירופה  (27.2)  (7.1)  

(7.2) ארה"ב  (..8)  (7.1)  

 

 

 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  35

ת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם העבודה, האוכלוסייה הנכלל

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

 המכללות בישראל כוללות את המכללות האקדמיות והמכללות לחינוך בישראל 36

הולנד, הממלכה המאוחדת,  מדינות מערב אירופה כוללות את המדינות הבאות: איטליה, גרמניה, דנמרק, 37

 נורבגיה, ספרד, צרפת, שווייץ
מדינות מזרח אירופה כוללות את המדינות הבאות: אוקראינה, בולגריה, הונגריה, סלובקיה, פולין,  38

 רומניה, רוסיה
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 מקצועות הלימוד הנלמדים בתואר הראשון והשני - 3פרק 

קיימים מספר הבדלים בין גברים לנשים בבחירת מקצועות הלימוד אותם הם למדו בתואר 

מהגברים אשר השתתפו בסקר למדו בתואר הראשון מקצועות מתחום  12.2%הראשון. 

למדו מקצועות  21.7% -ו 40למדו מקצועות עסקיים 11.1%, 39מדעי החברה והרוח

 77.2%מהנשים למדו מקצועות הקשורים לחינוך,  78.2%. לעומתם, 41הקשורים לחינוך

למדו מקצועות מתחום המדעים  21.2% -למדו מקצועות מתחום מדעי החברה והרוח ו

. 21. התפלגות מלאה של מקצועות הלימוד מהתואר הראשון ניתן לראות בלוח 42המדויקים

, ניתן להבחין כי 43ת בחירת מקצועות הלימוד בתואר הראשון יותר לעומקכאשר בוחנים א

התחומים המרכזיים אותם בחרו הגברים ללמוד הינם: מקצועות מתחום מנהל העסקים  7

(. בקרב 21.2%( ומשפטים )21.7%(, מקצועות מתחום החינוך )1%..2ומדעי החברה )

למדו מקצועות מתחום מנהל  2%..2למדו מקצועות מתחום החינוך,  78.2% -הנשים 

קיימים מספר  למדו מקצועות מתחום מדעי הרוח. 21.2% -עסקים ומדעי החברה ו

הסברים לשאלה מדוע אקדמאים ערבים לומדים בשיעור גבוה במיוחד מקצועות מתחומי 

סף הקבלה למקצועות אלה נמוך : אחד ההסברים הוא כי החינוך ומדעי החברה והרוח

ותר להתקבל ללימודים במקצועות אלה כאשר ממוצע ציוני מבחני יותר, ועל כן קל י

הבגרות והפסיכומטרי נמוך יחסית. הסבר נוסף הוא שנשים רבות )וסבירות גבוהה שגם 

אחוז לא קטן של גברים( מעוניינים לעבוד במקומות עבודה הקרובים למקום מגוריהם 

אם לכך, הם הולכים ללמוד )בעקבות צורך בטיפול במשפחה, תרבות ומסורת וכד'(. בהת

תחומים אלה מתוך מחשבה שבאזור מגוריהם תמצא עבודה בעיקר למקצועות לימוד מסוג 

 זה.

בבדיקת מקצועות הלימוד אשר נלמדו בתואר השני, ניתן לראות כי שיעור הלומדים לתואר 

שני את מקצועות מדעי הרוח והחברה והחינוך גבוה משיעור הלומדים מקצועות אלה 

בקרב הנשים. הסבר אפשרי  38.7% -בקרב הגברים ו %.8ר הראשון ועומד על בתוא

לממצא זה הוא כי לאחר סיום התואר הראשון, האקדמאים שלמדו מקצועות אלה לא 

                                                           
מדעי החברה והרוח כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: פסיכולוגיה, ניתוח עיסוקים, עבודה סוציאלית,  39

 החברה, מדעי הרוח, סופרים ומבקרי אומנותמדעי 

 מקצועות עסקיים כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: עריכת דין, כלכלה וראיית חשבון 40

מקצועות החינוך כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: מפקחים במוסדות חינוך, מורים בתיכון,  41

 וספורטאים
הבאים: ביולוגיה, אגרונומיה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, מדעים מדויקים כולל את מקצועות הלימוד  42

 סטטיסטיקה, מדעי הטבע

 לוח המכיל נתונים אלה לא מוצג במסמך זה עקב גודלם הקטן של התאים הנמצאים בלוח  43
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מוצאים עבודה בתחום ומניחים כי תואר שני יקנה להם יתרון במציאת מקום עבודה. כמו 

דו את תחומי הלימוד מדעים מדויקים, כן, ניתן לראות כי אחוז הגברים והנשים אשר למ

 (.22בהתאמה(. )ראה לוח  21.7%לעומת  28.7%מחשבים והנדסות הוא יחסית דומה )

כאשר מציגים את הקשר בין מקצוע הלימוד אותו למדו המרואיינים, בעלי תואר שני 

 לפחות, בתואר הראשון לעומת מקצוע הלימוד אותו הם למדו בתואר השני, ניתן לראות כי

בעיקר בתחום הרפואה אולם גם בתחומי המקצועות העסקיים, המקצועות הקשורים 

לתחום ההנדסה והמקצועות מתחום החינוך קיימת הלימה גבוהה יחסית בין תחום 

 78.3% -ו 77.3%, %..72, 3%..2הלימוד בתואר הראשון לתחום הלימוד בתואר השני )

המדעים המדויקים, המחשבים בהתאמה(. לעומת זאת, במקצועות הקשורים לתחום 

והמקצועות הנלווים לתחום הרפואה, הקשר בין תחום הלימוד בתואר הראשון לתחום 

הלימוד בתואר השני חלש יותר וניתן לראות כי מרואיינים רבים למדו בתואר השני 

 7.3%. -ו 81%, 8%..8תחומים אחרים מהמקצועות אותם למדו בתואר הראשון )

(. יתכן כי אותם אקדמאים לא מוצאים עבודה בתחום אותו למדו 21בהתאמה(. )ראה לוח 

בתואר הראשון ומחליטים ללמוד תואר שני בתחום אחר, אשר לדעתם יעזור להם למצוא 

 עבודה.

גם כן מוצג הקשר בין מקצוע הלימוד בתואר הראשון לעומת מקצוע הלימוד  7בתרשים 

תחומים בלבד )מקצועות  7 -מחולקים לבתואר השני. אולם בתרשים זה מקצועות הלימוד 

ויתר מקצועות הלימוד(. מהממצאים עולה כי בתחום  45, המקצועות העסקיים44ההייטק

אשר למדו בתואר הראשון מקצועות מהתחום העסקי  %..78המקצועות העסקיים, 

( מהמרואיינים 87.2%המשיכו בתחום זה גם בתואר השני. כמו כן ניתן לראות כי כמחצית )

למדו בתואר הראשון מקצועות לימוד מתחום ההייטק המשיכו בתחום זה גם בתואר אשר 

 השני. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 מקצועות ההייטק כוללים את התחומים הבאים: מדעים מדויקים, מדעי החיים והנדסות 44

 התחומים הבאים: משפטים, כלכלה, ראיית חשבון ומנהל עסקיםהמקצועות העסקיים כוללים את  45
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7.5 
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 (3)אחר (2)עסקיים (1)הייטק

 אחר עסקיים הייטק

: התפלגות מקצועות לימוד מצומצמים אשר נלמדו בתואר הראשון לפי מקצועות 7תרשים 
לימוד מצומצמים אשר נלמדו בתואר השני בקרב אקדמאים ערבים בעלי תואר שני לפחות, 

46באחוזים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  46

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -ומדן אוכלוסיה הנמוך מהאחרונה, סימון ) ( מראה על א

 לימוד שנלמדו בתואר הראשוןמקצועות 

 מקצועות ההייטק כוללים את התחומים הבאים: מדעים מדויקים, מדעי החיים והנדסות ( 2
 המקצועות העסקיים כוללים את התחומים הבאים: משפטים, כלכלה, ראיית חשבון ומנהל עסקים ( 1
נלווים לרפואה, חינוך, הנדסה המקצועות האחרים כוללים את התחומים הבאים: רפואה ומקצועות  (7

 אזרחית, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי החברה והרוח, סופרים ומבקרי אומנות
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: התפלגות האקדמאים הערבים לפי מקצוע הלימוד לתואר ראשון ולפי מגדר, 21לוח 

   47במספרים ובאחוזים

 נשים גברים סה"כ 

 471 154 1.1 סה"כ, במספרים

 522% 522% 522% 

48מדויקים  מדעים  2.. 2.2 21.2 

(2.3) 7.7 1.. 49מחשבים  

(1.2) 21.2 3.2 50הנדסות  

(2.8) 7.7 2.. 51רפואה  

 2.2 8.2 3.7  52רפואהמקצועות נלווים ל

(8.7) 11.1 27.1 53עסקיים  

 77.2 12.2 72.1 54הרוחו מדעי החברה

 78.2 21.7 17.7 55חינוך

 

 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  47

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

מדעים מדויקים כולל את מקצועות הלימוד הבאים: ביולוגיה, אגרונומיה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה,  48

 סטטיסטיקה, מדעי הטבע
 מחשבים כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: מדעי המחשב והנדסת מחשבים 49

כוללות את מקצועות הלימוד הבאים: אדריכלות, הנדסה אזרחית, קרטוגרף ומודד, הנדסת  הנדסות 50

 חשמל, הנדסת מכונות, הנדסת כימיה, הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת תעו"נ והנדסה אחרת
 רפואה כוללת את מקצועות הלימוד הבאים: רפואה, רפות שיניים ווטרינריה 51
 מקצועות הלימוד הבאים: רוקחות, רפואה אחר וסיעוד מקצועות נלווים לרפואה כוללים את 52

 מקצועות עסקיים כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: עריכת דין, כלכלה וראיית חשבון 53

מדעי החברה והרוח כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: פסיכולוגיה, ניתוח עיסוקים, עבודה סוציאלית,  54

 י אומנותמדעי החברה, מדעי הרוח, סופרים ומבקר
מקצועות החינוך כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: מפקחים במוסדות חינוך, מורים בתיכון,  55

 וספורטאים



34 

 

האקדמאים הערבים בעלי תואר שני לפחות לפי מקצוע הלימוד בתואר : התפלגות 22לוח 

  56השני ולפי מגדר, במספרים ובאחוזים

 נשים גברים סה"כ 

 5. 524 221 סה"כ מספרים

 522% 522% 522% 

57מדויקים מדעים  (3.7)  (2.2)  (7.1)  

(2.8) 58מחשבים  (2.7)  (2.1)  

(..8) 59הנדסות  (8.7)  (..2)  

(2.7) 60רפואה  (21.2)  (..2)  

(..8)  61רפואהמקצועות נלווים ל  (3.7)  (1.8)  

(2.2) 62עסקיים  (22.7)  (..2)  

 73.1 12.1 71.1 63והרוח מדעי החברה

 72.7 18.1 71.1 64חינוך

 

 

 

 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  56

הן לא מועסקים בעבודתם העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית ו

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

מדעים מדויקים כולל את מקצועות הלימוד הבאים: ביולוגיה, אגרונומיה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה,  57

 סטטיסטיקה, מדעי הטבע

 םמחשבים כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: מדעי המחשב והנדסת מחשבי 58

הנדסות כוללות את מקצועות הלימוד הבאים: אדריכלות, הנדסה אזרחית, קרטוגרף ומודד, הנדסת  59

 חשמל, הנדסת מכונות, הנדסת כימיה, הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת תעו"נ והנדסה אחרת
 רפואה כוללת את מקצועות הלימוד הבאים: רפואה, רפות שיניים ווטרינריה 60
 כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: רוקחות, רפואה אחר וסיעוד מקצועות נלווים לרפואה 61

 מקצועות עסקיים כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: עריכת דין, כלכלה, מבקר פנים וראיית חשבון 62

מדעי החברה והרוח כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: פסיכולוגיה, ניתוח עיסוקים, עבודה סוציאלית,  63

 עי הרוח, שמאות מקרקעין, סופרים ומבקרי אומנותמדעי החברה, מד
מקצועות החינוך כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: מפקחים במוסדות חינוך, מורים בתיכון,  64

 וספורטאים
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: התפלגות מקצועות הלימוד אשר נלמדו בתואר הראשון לפי מקצועות הלימוד 21לוח 

  65ערבים בעלי תואר שני לפחות, באחוזיםאשר נלמדו בתואר השני בקרב אקדמאים 

 

 מקצועות הלימוד אשר נלמדו בתואר הראשון

 מדעים

 מדויקים

מקצועות  רפואה הנדסות מחשבים

נלווים 

 לרפואה

מדעי  עסקיים

 החברה

 והרוח 

 חינוך

 522% 522% 522% 522% 522% 522% 522% 522% 

מדעים 

66מדויקים  
(.8.8)   (27.7)   (7.3)   (1.7)   

 67מחשבים
 

(81.1)      (2.7)  (1.2)  

(8..) 68הנדסות   (77.3)       

 69רפואה
 

  (2..3)    (2.7)   

מקצועות נלווים 

  70לרפואה
(..8)    (8.7)  (87.7)   (2.7)   

(8..) 71עסקיים  (81.1)     (72..)  (1.7)  (1.2)  

 מדעי החברה

 72והרוח 
(..8)   (27.7)   (77.7)  (17.7)  88.2 (12.7)  

(..77) 73חינוך   (7.3)   (7.3)  (8.7)  (78.2)  (78.3)  

 

                                                           
מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  עיבודים של מינהל 65

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

ים: ביולוגיה, אגרונומיה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, מדעים מדויקים כולל את מקצועות הלימוד הבא 66

 סטטיסטיקה, מדעי הטבע

 מחשבים כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: מדעי המחשב והנדסת מחשבים 67

כוללות את מקצועות הלימוד הבאים: אדריכלות, הנדסה אזרחית, קרטוגרף ומודד, הנדסת  הנדסות 68

 חשמל, הנדסת מכונות, הנדסת כימיה, הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת תעו"נ והנדסה אחרת
 רפואה כוללת את מקצועות הלימוד הבאים: רפואה, רפות שיניים ווטרינריה 69
 מקצועות הלימוד הבאים: רוקחות, רפואה אחר וסיעוד מקצועות נלווים לרפואה כוללים את 70

 מקצועות עסקיים כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: עריכת דין, כלכלה, מבקר פנים וראיית חשבון 71

מדעי החברה והרוח כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: פסיכולוגיה, ניתוח עיסוקים, עבודה סוציאלית,  72

 מאות מקרקעין, סופרים ומבקרי אומנותמדעי החברה, מדעי הרוח, ש
מקצועות החינוך כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: מפקחים במוסדות חינוך, מורים בתיכון,  73

 וספורטאים



36 

 

 ניידות בין מוסדות הלימוד במהלך התארים - 4פרק 

 
כאשר בוחנים את הקשר בין סוג מוסד הלימודים שהאקדמאים בעלי תואר שני לפחות 

למדו בו לתואר הראשון, לעומת סוג מוסד הלימודים בו הם למדו לתואר השני )כאשר 

קבוצות: אוניברסיטאות בישראל, מכללות בישראל ומוסדות  7ההשוואה היא בין 

מהנשים אשר למדו תואר  2%..2 -ים ומהגבר 1%..3אקדמיים בחו"ל(, ניתן לראות כי 

ראשון באחת מהאוניברסיטאות בישראל, למדו גם לתואר השני באחת מהאוניברסיטאות 

בישראל. מעניין לראות כי אחוז הגברים אשר למדו תואר ראשון באחת מהאוניברסיטאות 

 7.2%לעומת  22.1%בישראל ולמדו לתואר השני בחו"ל, גבוה מאחוז הנשים אשר עשו כך )

 בהתאמה(. 

בנוסף, מתוך אלו אשר למדו לתואר הראשון במוסדות אקדמיים בחו"ל, ניתן לראות כי 

 (27)ראה לוח  ( המשיכו לתואר שני גם כן בחו"ל. 21.2%הרוב )

 

התפלגות האקדמאים הערבים בעלי תואר שני לפחות לפי סוג מוסד הלימודים : 27וח ל

   74שלמדו בכל תואר בחלוקה למגדר, באחוזים

סוג מוסד 

הלימודים 

אשר התואר 

השני נלמד 

 בו

 סוג מוסד הלימודים אשר התואר הראשון נלמד בו 

 מוסדות אקדמיים בחו"ל מכללות בישראל אוניברסיטאות בישראל

 נשים גברים סה"כ נשים גברים סה"כ נשים גברים סה"כ

 522% 522% 522% 522% 522% 522% 522% 522% 522% 

אוניברסיטא

75בישראל ות  
32.1 3..1 2..2 (.2.2)  (73.8)  (.7.3)  (22..)  (2..2)   

מכללות 

 76בישראל
(2.1)  (3.7)  (2.2)  (.2.2)  (72.7)  (87.7)  (8.3)  (7.3)  (21.8)  

מוסדות 

אקדמיים 

 77בחו"ל

(27.7)  (22.1)  (7.2)  (27.2)  (72.7)   (21.2)  (22.8)  (23.8)  

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  74

מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם  העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן
 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

אוניברסיטאות בישראל כוללות את האוניברסיטאות הבאות: אוניברסיטת חיפה, הטכניון, אוניברסיטת  75
 גוריון והאוניברסיטה הפתוחה-בןאילן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת -תל אביב, אוניברסיטת בר

 המכללות בישראל כוללות את המכללות האקדמיות והמכללות לחינוך בישראל 76
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למדו  77.7%( כי מקרב האקדמאים שהשתתפו בסקר, .2ממצאי הסקר מראים )ראה לוח 

 למדו במכללות + מכללות לחינוך בישראל.  77.3% -לתואר הראשון באוניברסיטאות ו

מבין האקדמאים אשר למדו לתואר הראשון באוניברסיטאות המשיכו לתואר שני.  17.1%

למדו במוסדות  2%..1 -למדו את התואר הראשון באוניברסיטאות בארץ ו 38.2%מתוכם, 

 אקדמיים בחו"ל. 

המשיכו גם  32.1%מתוך אלו אשר למדו את התואר הראשון באוניברסיטאות בישראל, 

המשיכו לתואר שני במוסדות אקדמיים  27.7%טאות בישראל, לתואר שני באוניברסי

 המשיכו לתואר שני במכללות. 2.1% -בחו"ל ו

המשיכו גם  21.2%מתוך אלו אשר למדו את התואר הראשון במוסדות אקדמיים בחו"ל, 

המשיכו לתואר שני באוניברסיטאות  %..22לתואר שני במוסדות אקדמיים בחו"ל, 

 לתואר שני במכללות. המשיכו 8.3% -בישראל ו

מבין האקדמאים אשר למדו לתואר הראשון במכללות או במכללות לחינוך בישראל  2.7%

המשיכו  2.2%.המשיכו לתואר שני. מתוך אלו אשר למדו את התואר הראשון במכללות, 

 27.2% -המשיכו לתואר שני באוניברסיטאות בישראל ו 2.2%.גם לתואר שני במכללות, 

 שני במוסדות אקדמיים בחו"ל.המשיכו לתואר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
מוסדות אקדמיים בחו"ל כוללים מוסדות מסוריה וירדן, תורכיה ויוון, מדינות מערב אירופה, מדינות  77

 מזרח אירופה וארה"ב
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: התפלגות הממשיכים לתואר שני לפי מקום לימוד בחלוקה למקום הלימוד בו .2לוח 

 78למדו בתואר הראשון, באחוזים

 
 –באוניברסיטאות  5לימודי תואר 

62.2% 

 5לימודי תואר 
במכללות + במכללות 

 – 79לחינוך בישראל
26.7% 

מתוכם: אחוז 
  2לתואר הממשיכים 

17.1% 2.7% 

 
 5לימודי תואר 

באוניברסיטאות 
 80בישראל

 5לימודי תואר 
באוניברסיטאות 

 81בחו"ל
 

מתוכם: מקום לימוד 
 השניהתואר 

   

 522.2% 522.2% 522.2% 
 (2.2.) (..22) 32.1 באוניברסיטאות ישראל
 (27.2) (21.2) (27.7) באוניברסיטאות בחו"ל

 (2.2.) (8.3) (2.1) במכללות בישראל
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  עיבודים של מינהל 78

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

 ת והמכללות לחינוך בישראלהמכללות בישראל כוללות את המכללות האקדמיו 79

אוניברסיטאות בישראל כוללות את האוניברסיטאות הבאות: אוניברסיטת חיפה, הטכניון, אוניברסיטת  80

 גוריון והאוניברסיטה הפתוחה-אילן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן-תל אביב, אוניברסיטת בר

תורכיה ויוון, מדינות מערב אירופה, מדינות מוסדות אקדמיים בחו"ל כוללים מוסדות מסוריה וירדן,  81

 מזרח אירופה וארה"ב
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  : הישגים בלימודים5פרק 

 מממוצע נמוך הגברים של הראשון בתואר הציונים ממוצע כי עולה הסקר מממצאי

 בעלי מהגברים 2%.(. בהתאמה 2..2 לעומת 21.2) הנשים של הראשון בתואר הציונים

, בנוסף. 28-21 של בטווח ממוצע בעלות מהנשים %..2., לעומתם, .38-2 של בטווח ממוצע

 הנמצאות מהנשים 22.2% לעומת וזאת 22-211 ממוצע בעלי מהגברים 7.2% כי לראות ניתן

 .זה ממוצע בטווח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כאשר משווים בין ממוצעי התואר הראשון לפי מספר מקצועות לימוד ולפי מגדר, ניתן 

לראות כי למעט מקצועות הרפואה + מקצועות הרפואה הנלווים, ממוצעי הנשים גבוהים 

יותר מממוצעי הגברים. בנוסף, כאשר משווים בין ממוצעי התואר הראשון לפי מספר 

עולה מהנתונים כי במקצועות מתחום ההייטק, מקצועות לימוד ולפי מוסדות לימוד, 

הפיננסים והרפואה + מקצועות הרפואה הנלווים, האקדמאים אשר למדו במוסדות 

אקדמיים בחו"ל הם בעלי הממוצע הגבוה ביותר. בנוסף, ניתן לראות כי למעט במקצועות 

הרפואה + הרפואה הנלווים, הממוצע במכללות בישראל גבוה יותר מהממוצע 

 21.2במכללות לעומת  28.2ברסיטאות בישראל, בעיקר במקצועות ההייטק )באוני

באוניברסיטאות( )ראה  27.2במכללות לעומת  27.2באוניברסיטאות( ובמקצועות החינוך )

 (. 23לוח 

 התפלגות ממוצע התואר הראשון של האקדמאים הערבים :4 תרשים

 באחוזים ,לפי מגדר

60-74 
6.9% 

75-84 
49.0% 

85-90 
37.2% 

91-100 
6.9% 

 גברים

60-74 
2.8% 

75-84 
37.0% 

85-90 
48.4% 

91-100 
11.8% 

 נשים
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כאשר משווים את ציון התואר הראשון הממוצע לציון התואר השני הממוצע של 

ות כי הממוצע בתואר השני גבוה מהממוצע האקדמאים בעלי תואר שני לפחות, ניתן לרא

בתואר הראשון הן בממוצע הכללי והן כאשר מפצלים את מקצועות הלימוד לשלוש 

ויתר  83, מקצועות לימוד מהתחום העסקי82קבוצות )לפי מקצועות לימוד מתחום ההייטק

טק (. כמו כן, ניתן להבחין כי הציון הממוצע של התואר במקצועות ההיי84מקצועות הלימוד

הקבוצות הן בתואר הראשון והן בתואר השני. עוד עולה  7הינו הגבוה ביותר מבין 

מהממצאים כי בקרב הגברים פער הציונים הגדול ביותר בין התואר הראשון לתואר השני 

בתואר   22.3בתואר הראשון לעומת ממוצע  ...2מצוי במקצועות מתחום ההייטק )ממוצע 

 22.2ציונים הגדול ביותר מצוי במקצועות העסקיים )השני( ואילו בקרב הנשים פער ה

 (.22בתואר השני( )ראה לוח  27בתואר הראשון לעומת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 מקצועות ההייטק כוללים את המקצועות הבאים: מדעים מדויקים, מדעי החיים והנדסות 82

 המקצועות העסקיים כוללים את התחומים הבאים: משפטים, כלכלה, ראיית חשבון ומנהל עסקים 83

הבאים: רפואה ומקצועות נלווים לרפואה, חינוך, הנדסה המקצועות האחרים כוללים את התחומים  84

 אזרחית, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי החברה והרוח, סופרים ומבקרי אומנות

 של האקדמאים הערבים שניהתפלגות ממוצע התואר ה :1 תרשים

 באחוזים ,לפי מגדר

60-74 
4.4% 

75-84 
23.9% 

85-90 
52.2% 

91-100 
19.5% 

 גברים

60-74 
1.3% 

75-84 
16.0% 

85-90 
62.7% 

91-100 
20.0% 

 נשים
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מגדר,  : התפלגות מורחבת של ממוצע התואר הראשון של האקדמאים הערבים לפי28לוח 

  85באחוזים

 

 מגדר

 אישה גבר סה"כ

62-74 ..2 7.2 (1.2)  

71-71 22.1 27.1 2.7 

.2-.4 71.1 77.1 13.7 

.1-.1 71.7 17.2 7..7 

12-14 23.1 27.1 12.1 

11-522 ..7 (..1) (..8) 

 522% 522% 522% "כסה

 2..2 21.2 27.2 ממוצע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  85

קים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועס

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ
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ממוצע התואר השני של האקדמאים הערבים לפי מגדר,  : התפלגות מורחבת של27לוח 

  86באחוזים

 ממוצע 

שניתואר   

 מגדר

 אישה גבר סה"כ

62-74 (7.1)  (...)  (2.7)  

71-71 (..7)  (3.2)   

.2-.4 27.8 (27.2)  (27.1)  

.1-.1 17.2 (1..2)  (11.3)  

12-14 .2.8 7..8 81.1 

11-522 (21.7) (21..) (2.1) 

 522% 522% 522% סה"כ

 22.1 27.3 ..23 ממוצע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  עיבודים של מינהל 86

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ
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: התפלגות ממוצע התואר הראשון של האקדמאים הערבים בקרב מספר מקצועות 23לוח 

  87לימוד לפי מגדר ומוסד לימוד

 

לימוד  מקצוע 

הראשוןתואר ב  

 מוסד לימוד מגדר

 אישה גבר סה"כ
אוניברסיטאות 

88בישראל  

מכללות 

 89בישראל

מוסדות 

 אקדמיים

 90בחו"ל

(27.3) 28.2 21.2 2..2 ..27 27.2 91הייטק  

(27.2) 21.2 21.2 22.7 ..22 22.8 92פיננסים  

רפואה ומק' 

 93רפואה נלווים

28.2 28.2 2..2 2..7 (27.1)  27.. 

(3..2) 27.2 27.2 27.2 27.2 27.1 חינוך  

(27.8) 7..2 21.1 27.8 22.2 21.3 94אחר  

 

 

 
 

 

 

                                                           
לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת 87

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

פה, הטכניון, אוניברסיטת אוניברסיטאות בישראל כוללות את האוניברסיטאות הבאות: אוניברסיטת חי 88

 גוריון והאוניברסיטה הפתוחה-אילן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן-תל אביב, אוניברסיטת בר

 המכללות בישראל כוללות את המכללות האקדמיות והמכללות לחינוך בישראל 89

ב אירופה, מדינות מוסדות אקדמיים בחו"ל כוללים מוסדות מסוריה וירדן, תורכיה ויוון, מדינות מער 90

 מזרח אירופה וארה"ב
 מקצועות ההייטק כוללים את המקצועות הבאים: מדעים מדויקים, מדעי החיים והנדסות 91

 מקצועות הפיננסים כוללים את המקצועות הבאים: משפטים, כלכלה, ראיית חשבון ומנהל עסקים 92

יים, רוקחות, וטרינריה, רפואה אחר מקצועות הרפואה כוללים את המקצועות הבאים: רפואה, רפואת שינ 93

 וסיעוד

מקצועות האחר כוללים את המקצועות הבאים: הנדסה אזרחית, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי  94

 החברה והרוח, סופרים ומבקרי אומנות
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התואר הראשון הממוצע לציון התואר השני הממוצע על פי מספר : השוואת ציון 22לוח 

 95מקצועות לימוד ולפי מגדר

 98אחר 97עסקיים 96הייטק ממוצע תואר כללי מגדר

לימוד מקצועות - ראשון תואר   

(28.1) 1..2 סה"כ  (22..)  2... 

(...2) 27.2 גבר  (22.7)  27.2 

(22.1) 28.7 אישה  (22.2)  28.3 

מקצועות לימוד –תואר שני    

(22.2) 23.1 סה"כ  (2..2)  23.1 

(22.3) 27.8 גבר  (2..8)  27.1 

(21.3) 22.2 אישה  (27.1)  22.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  עיבודים של מינהל 95

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ
 מדעים מדויקים, מדעי החיים והנדסותמקצועות ההייטק כוללים את התחומים הבאים:  96

 המקצועות העסקיים כוללים את התחומים הבאים: משפטים, כלכלה, ראיית חשבון ומנהל עסקים 97

המקצועות האחרים כוללים את התחומים הבאים: רפואה ומקצועות נלווים לרפואה, חינוך, הנדסה  98

 סופרים ומבקרי אומנות אזרחית, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי החברה והרוח,
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 השוואה בין הלומדים באוניברסיטאות ללומדים במכללות - 7פרק 

 

כאשר משווים בין אילו אשר למדו לתואר הראשון באוניברסיטאות לאילו אשר למדו 

 לתואר הראשון במכללות עולים מספר ממצאים מעניינים: 

( גבוה פי 83.3%ניתן לראות כי אחוז הגברים אשר למדו לתואר הראשון באוניברסיטאות )

 (. 1.7%.מאחוז הנשים אשר למדו בתואר הראשון באוניברסיטאות ) 2.77

 

 

  99: התפלגות סוג מוסד הלימודים בתואר הראשון לפי מגדר, באחוזים7תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  99

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 
 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

51.9 
57.7 

41.7 

48.1 
42.3 

58.3 

0

10

20

30

40

50

60

70
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בתואר הראשון, את המקצועות הקשורים לתחום החינוך,  עוד עולה מהממצאים כי

(. תחום נוסף 21.1%( ופחות באוניברסיטאות )%..7.האקדמאים למדו בעיקר במכללות )

(. באוניברסיטאות לומדים בעיקר 11.3%אשר נלמד במכללות הוא מדעי החברה והרוח )

ת הקשורים לתחום ( ובנוסף לומדים מקצועו78.3%מקצועות מתחום מדעי החברה והרוח )

( ומקצועות הנלווים %..21(, מקצועות מתחומי המדעים המדויקים )27.1%העסקי )

 (.22( )ראה לוח 21.1%לרפואה )

ניתן לראות כי מתוך אלו אשר למדו לתואר הראשון באוניברסיטאות, קיים רוב 

אלו ( הם נוצרים. לעומתם, הרוב המוחלט של 71.2%( וקרוב לשליש )87.3%למוסלמים )

 ( הם מוסלמים.31.2%שון במכללות )אשר למדו לתואר הרא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבחינת רמת הדתיות, עולה כי רוב האקדמאים אשר למדו לתואר הראשון 

חילונים מאילו אשר למדו  78.8%( וזאת לעומת 7.1%.באוניברסיטאות הם חילוניים )

לתואר הראשון המכללות. בקרב אילו אשר למדו לתואר הראשון במכללות קיים רוב 

 (.11( )ראה לוח 73%למסורתיים )

של הלומדים במכללות גבוה מממוצע התואר הראשון של הלומדים ממוצע התואר הראשון 

 72.7% -בהתאמה(. בנוסף, ניתן לראות כי בעוד ש 22.7לעומת  27.7באוניברסיטאות )

בלבד מהלומדים  2%...ומעלה,  28מהלומדים במכללות הינם בעלי ממוצע של 

 (. 12באוניברסיטאות בעלי ממוצע שכזה )ראה לוח 

הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות בתואר התפלגות : 7תרשים 

 ראשון לפי דת, באחוזים

 מוסלמי

%56.7 
 נוצרי

%30.8 

+  דרוזי 
 רקסי'צ
%12.5 

 אוניברסיטה

 מוסלמי

%72.1 

 נוצרי

%15.3 

+  דרוזי 
 רקסי'צ
%12.6 

 מכללה אקדמית ומכללה לחינוך



47 

 

מהלומדים באוניברסיטאות בעלי תואר שני או שלישי כאשר לעומתם, בקרב  71.7%

 (.11בלבד )ראה לוח  %..27הלומדים במכללות, האחוז עומד על 

ואילו  1.( הוא מעל 7%...הגיל של מרבית הלומדים לתואר הראשון באוניברסיטאות )

 71-72טווח הגילאים ( הוא ב73.2%מרבית הלומדים לתואר הראשון במכללות )הגיל של 

 (.17)ראה לוח 

אחוז האקדמאים אשר עובדים, גבוה יותר דווקא בקרב אלו שלמדו  מעניין לראות כי

 21.8%לעומת  22%לתואר הראשון במכללות לעומת אלו אשר למדו באוניברסיטאות )

בהתאמה(. הסבר אפשרי לכך טמון במשלחי היד העיקריים בהם עובדים מרבית 

חינוך ומדעי הרוח והחברה, כאשר בתחום החינוך אחוז המוצאים עבודה  -המרואיינים 

 גבוה יותר. 

 

: התפלגות סוג מוסד הלימודים בתואר הראשון לפי סטאטוס תעסוקתי, 2תרשים 

  100באחוזים

 
 

 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  100

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

83.2 80.5 
88 

16.8 19.5 
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מכללה אקדמית ומכללה   אוניברסיטה כ"סה
 לחינוך

 לא עובד עובד
% 
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עולה כי אחוז הלומדים תחומים אלה, בקרב אילו אשר למדו במכללות גבוה  .1מלוח 

 %..2.לעומת  78.7%בהרבה מאחוז הלומדים תחומים אלה אשר למדו באוניברסיטאות )

בהתאמה(. בנוסף, ניתן לראות כי מבין אילו אשר למדו באוניברסיטאות, ישנם כאלו אשר 

( ובתחום משלחי היד 27.3%ם לרפואה )עובדים גם בתחום הרפואה + המקצועות הנלווי

 (. 1%..2העסקיים )

כאשר בוחנים את ההבדלים במשכורות של הלומדים באוניברסיטאות אל מול הלומדים 

מהלומדים לתואר הראשון  8.1%.במכללות, ניתן לראות כי רמת השכר של 

ש"ח ומעלה בעוד שבקרב הלומדים לתואר הראשון במכללות  3812באוניברסיטאות היא 

 (.18ראה לוח ש"ח ) 3811 -ש"ח ל 7212נעה בין  82.7%רמת השכר של 

בנוסף, ניתן לראות כי אחוז האקדמאים אשר עבדו/עובדים בשוק העבודה היהודי ולמדו 

 31.7%לות )לתואר הראשון באוניברסיטאות גבוה מאלה אשר למדו לתואר הראשון במכל

 בהתאמה(.  77.3%לעומת 

 

: התפלגות סוג מוסד הלימודים בתואר הראשון לפי עבודה בשוק העבודה 2תרשים 

  101היהודי, באחוזים

 

                                                           
מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  עיבודים של מינהל 101

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ
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 עולה כי אחוז העצמאים גבוה יותר בקרב האקדמאים אשר למדו לתואר הראשון 17מלוח 

 28.8%באוניברסיטאות מאשר בקרב האקדמאים אשר למדו לתואר הראשון במכללות )

  (.22%לעומת 

כאשר בוחנים את הקשר שהאקדמאים, אשר עבדו במהלך המחקר, הציגו בין המקצוע 

אותו למדו לתפקיד אותו הם מבצעים, ניתן לראות כי לא קיימים הבדלים גדולים ברמת 

הקשר אותו מציגים אלו שלמדו לתואר הראשון באוניברסיטאות לבין אלו שלמדו 

כי בין המקצוע אותו למדו לתפקיד אותו  ( השיבו2.1%.במכללות. בנוסף, קרוב למחצית )

 (.13הם מבצעים קיים קשר ברמה גבוהה )ראה לוח 

ניתן לראות כיצד האקדמאים אשר עבדו במהלך המחקר מצאו את עבודתם  12בלוח 

מצאו את עבודתם  2.2%.האחרונה. בקרב הלומדים לתואר הראשון באוניברסיטאות, 

באמצעות סיוע של בני משפחה/חברים/מכרים  באמצעות פנייה ישירה למעסיק, אולם גם

(. לעומתם, קרוב למחצית מהלומדים לתואר 28%( ובאמצעות הקמת עסק )22.1%)

הראשון במכללות מצאו את עבודתם באמצעות פנייה ישירה למעסיק וכחמישית מצאו את 

 עבודתם באמצעות סיוע של בני משפחה/חברים/מכרים.

השתתפו במבחן מיון, ניתן לראות כי אחוז כאשר מסתכלים על אחוז אלו אשר 

האקדמאים אשר למדו לתואר הראשון באוניברסיטאות והשתתפו במבחן מיון גבוה 

 בהתאמה(.  17.1%לעומת  72.2%במקצת מאשר אלו שלמדו לתואר הראשון במכללות )
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מיון,  : התפלגות סוג מוסד הלימודים בתואר הראשון לפי השתתפות במבחן21תרשים 

  102באחוזים

 

 

 

אולם, כאשר בוחנים את מידת ההצלחה במעבר מבחני המיון של האקדמאים, ניתן לראות 

כי כמעט ולא קיימים הבדלים בין אחוזי המעבר בהצלחה של מבחני המיון בין אלו אשר 

לעומת  22.8%למדו לתואר הראשון באוניברסיטאות לבין אלו אשר למדו במכללות )

 (.12בהתאמה( )ראה לוח  22.2%

 

                                                           
לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת 102

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ
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: התפלגות סוג מוסד הלימודים בתואר הראשון לפי מקצועות לימוד בתואר 22לוח 

 103הראשון, באחוזים

מקצועות הלימוד אשר נלמדו 

 בתואר הראשון
 אוניברסיטה

  +אקדמית  מכללה

 מכללה לחינוך

 522% 522% 

 2.3 ..21 104מדויקים מדעים

(7.1) 105מחשבים  (7..)  

(2..) 2.2 106הנדסות  

  7.7 107רפואה

(2.3) 21.1  108רפואהמקצועות נלווים ל  

 21.2 27.1 109עסקיים

 11.3 78.3 110והרוח מדעי החברה

 ..7. 21.1 111חינוך

 

 

 

 

 

                                                           
ת אקדמאים ערבים בשוק עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבו 103

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

 מדעים מדויקים כולל את מקצועות הלימוד הבאים: ביולוגיה, אגרונומיה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, 104

 סטטיסטיקה, מדעי הטבע

 מחשבים כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: מדעי המחשב והנדסת מחשבים 105

הנדסות כוללות את מקצועות הלימוד הבאים: אדריכלות, הנדסה אזרחית, קרטוגרף ומודד, הנדסת  106

 חשמל, הנדסת מכונות, הנדסת כימיה, הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת תעו"נ והנדסה אחרת
 אה כוללת את מקצועות הלימוד הבאים: רפואה, רפות שיניים ווטרינריהרפו 107
 מקצועות נלווים לרפואה כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: רוקחות, רפואה אחר וסיעוד 108

 מקצועות עסקיים כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: עריכת דין, כלכלה, מבקר פנים וראיית חשבון 109

לים את מקצועות הלימוד הבאים: פסיכולוגיה, ניתוח עיסוקים, עבודה מדעי החברה והרוח כול 110

 סוציאלית, מדעי החברה, מדעי הרוח, שמאות מקרקעין, סופרים ומבקרי אומנות
מקצועות החינוך כוללים את מקצועות הלימוד הבאים: מפקחים במוסדות חינוך, מורים בתיכון,  111

 וספורטאים
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 112: התפלגות סוג מוסד לימודים בתואר הראשון לפי רמת דתיות, באחוזים11לוח 

 דת
 

 אוניברסיטה

  +אקדמית  מכללה

 מכללה לחינוך

 522% 522% 

 13.8 28.3 דתי

 73.1 72.2 מסורתי

 78.8 7.1. חילוני

 

 

: התפלגות סוג מוסד הלימודים בתואר הראשון לפי ממוצע תואר ראשון, 12לוח 
 113באחוזים

תואר ראשון ממוצע  
 בתואר הראשון סוג מוסד לימודים

 אוניברסיטה
  +אקדמית  מכללה

 מכללה לחינוך
62-74 7.. (1.3)  

71-71 21.7 2.3 

.2-.4 77.7 17.1 

.1-.1 12.1 78.. 

12-14 27.1 11.2 

11-522 (7.7)  (..2)  

 522% 522% סה"כ

 2.6. 5.2. ממוצע

 

 
 
 
 
 

                                                           
במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה 112

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 האחרונה

עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  113

ה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם העבודה, האוכלוסיי

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ
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 114: התפלגות סוג מוסד הלימודים לפי רמת התואר, באחוזים11לוח 

 רמת התואר

  סוג מוסד לימודים

 אוניברסיטה
  +אקדמית  מכללה

 מכללה לחינוך

 27.7 72.3 תואר ראשון

 ..27 71.7 תואר שני + שלישי

 522% 522% סה"כ

 

 

 115: התפלגות סוג מוסד הלימודים בתואר הראשון לפי גילאים, באחוזים17לוח 

 גילאים 

 בתואר הראשון סוג מוסד לימודים

 

 אוניברסיטה

  +אקדמית  מכללה

 מכללה לחינוך

 77.2 18.7 21עד 

22-21 12.2 73.2 

 12.1 7... 42מעל 

 522% 522% סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  עיבודים של מינהל 114

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 האחרונה

עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  115

ה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם העבוד

 האחרונה
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: התפלגות סוג מוסד הלימודים בתואר הראשון לפי משלחי היד של כלל .1לוח 

   116המשתתפים בסקר, באחוזים

 משלחי יד

 בתואר הראשון סוג מוסד לימודים

 אוניברסיטה
  +אקדמית  מכללה

 מכללה לחינוך

 מדעי החיים,, מדעים מדויקים

 הנדסות
2.2 (..2)  

(1.8) 27.3 רפואה, מקצועות הרפואה  

 22.3 1..2 117עסקיים

מדעי הרוח והחברה, חינוך + 

 מרצים, אמנים
.2.. 78.7 

 ..27 22.2 118אחר

 522% 522% סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  116

בעבודתם העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

 משפטים, כלכלה, מנהע"ס, ראיית חשבון ומנהליםמשלחי יד עסקיים כוללים את משלחי היד הבאים:  117

משלחי היד האחרים כוללים את משלחי היד הבאים: פקידות, סוכנים, עובדי מכירות, עובדי שירותים  118

 עיים בתעשייה ובבינויועובדים מקצו
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: התפלגות סוג מוסד הלימודים בתואר הראשון לפי שכר בעבודה הנוכחית/בעבודה 18לוח 

 119האחרונה, באחוזים

 רמת שכר
 

 אוניברסיטה

 +אקדמית  מכללה

 מכללה לחינוך

 522% 522% 

 27.2 22.2 2.22עד 

2.25-7122 .1.2 82.7 

7125+  .8.1 72.8 

 

 

 120: התפלגות סוג מוסד הלימודים בתואר הראשון לפי סגנון עבודה, באחוזים17לוח 

 סגנון עבודה
 

 אוניברסיטה
 מכללה לחינוך +אקדמית  מכללה

 522% 522% 

 22.1 8..2 שכיר

 22.1 28.8 עצמאי

 

 

 

 

 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  119

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 האחרונה 

מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  עיבודים של מינהל 120

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 האחרונה
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התפלגות סוג מוסד הלימודים בתואר הראשון לפי רמת קיום קשר בין מקצוע  :13לוח 

 121אקדמאים עובדים, באחוזים -הלימוד לתפקיד אותו מבצעים 

קיום קשר בין מקצוע לימודים 

 לתפקיד אותו מבצעים

 

 אוניברסיטה

 +אקדמית  מכללה

 מכללה לחינוך

 522% 522% 

 11.2 11.1 קיים קשר ברמה נמוכה

קשר ברמה בינוניתקיים   12.2 71.2 

 2.7. 2.1. קיים קשר ברמה גבוהה

 

 

 

: התפלגות סוג מוסד הלימודים בתואר הראשון לפי הדרך למציאת מקום העבודה 12לוח 

 122אקדמאים עובדים, באחוזים –הנוכחי 

 הדרך למציאת מקום העבודה הנוכחי

 

 אוניברסיטה

 +אקדמית  מכללה

 מכללה לחינוך

 522% 522% 

 22.2 22.1 סיוע של בני משפחה/חברים/מכרים

 2.2. 2.2. פנייה ישירה למעסיק )אישית/בכתב(

(8..) באמצעות האינטרנט  (1.3)  

 7..2 27.7 המעסיק פנה אלי

 22.7 28.1 הקמתי עסק

(7.2) 3.1 123אחר  

 

 

                                                           
עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  121

ה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם העבוד

 האחרונה

עיבודים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק  122

בעבודתם העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ

תשדירי "דרושים" ברדיו או  קבוצת ה"אחר" כוללת את הדרכים הבאות: מודעות "דרושים" בעיתונים, 123

 וארגונים העוסקים בתחום לשכת העבודה של שירות התעסוקה, חברת השמה פרטית בטלוויזיה,
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: התפלגות סוג מוסד הלימודים בתואר הראשון לפי אלו שעברו/לא עברו בהצלחה 12לוח 

 124את מבחן המיון, באחוזים

מבחן  עבר בהצלחה את אל/עבר

מיוןה  

 

 אוניברסיטה

 +אקדמית  מכללה

 מכללה לחינוך

 522% 522% 

 22.2 22.8 עבר בהצלחה את מבחן המיון

(22.8) עבר בהצלחה את מבחן המיוןלא   (22.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
קר וכלכלה במשרד התמ"ת לסקר מיוחד בנושא השתלבות אקדמאים ערבים בשוק עיבודים של מינהל מח 124

העבודה, האוכלוסייה הנכללת בלוח כוללת הן מועסקים בעבודתם הנוכחית והן לא מועסקים בעבודתם 

 בתא 71 -האחרונה, סימון ) ( מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ
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59 

 

 

 

 

 

 

 נספח
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הסקר ביחס לאוכלוסיית האקדמאים : מידת הייצוגיות של 1נספח 

 הערבים

אוכלוסיית האקדמאים הערבים אשר השתתפה בסקר מייצגת את כלל אוכלוסיית 

. השוואת מאפייני אוכלוסייה זו לנתוני סקר 1112האקדמאים הערבים בישראל  בשנת 

כ"א של הלמ"ס, מצביעה על ייצוגיות במבנה המגדרי, המגזר הדתי והמצב המשפחתי, ועל 

צוג יתר בסקר לאוכלוסיות מעט מבוגרות מאלו שבכלל אוכלוסיית האקדמאים הערבים יי

 וכן על ייצוג יתר בסקר של אקדמאים מאזור הצפון. 

 

 בין האוכלוסיות: ן הרחבה על נקודות הדמיון והשונילהל

נשים בקרב אוכלוסיית  3.2%. -גברים ו 81.2%אחוז הגברים והנשים באוכלוסיות ) -מגדר 

נשים בקרב כלל האקדמאים הערבים(, מצב משפחתי  8.7%. -גברים ו 3%..8לעומת קר סה

בקרב כלל  1%..3לעומת  38.1%קר עומד על סאחוז הנשואים בקרב משתתפי ה -

כאשר גיל זה  72.2קר הינו סהגיל הממוצע של המשתתפים ב -האקדמאים הערבים, גיל 

מאים הערבים בארץ, העומד על גבוה במקצת מהגיל הממוצע של כלל אוכלוסיית האקד

 -נוצרים ו 18.2%מוסלמים,  71.3%קר לפי דת הינה סהתפלגות המשתתפים ב -, דת 77.7

דרוזים וצ'רקסים. התפלגות זו דומה להתפלגות בקרב כלל האקדמאים הערבים  21.2%

 82.2% –דרוזים וצ'רקסים(, מחוז מגורים  22.7% -נוצרים ו 12.1%מוסלמים,  78%בארץ )

מכלל האקדמאים הערבים  87.3%קר מתגוררים באזור הצפון לעומת סמהמשתתפים ב

קר בעלי תואר ראשון סמהמשתתפים ב 38% -בארץ המתגוררים באזור זה, רמת התואר 

 21.2% -מכלל האקדמאים הערבים בארץ, סטאטוס תעסוקתי  21.7%בלבד וזאת לעומת 

מכלל אוכלוסיית האקדמאים  27.3% קר עבדו במהלך הסקר לעומתסמהמשתתפים ב

 הערבים בארץ.
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, 125באחוזים 67-22אקדמאים ערבים בגילאי ל שמאפיינים סוציו דמוגרפיים : 5לוח נ.

2221  

 

 מגדר

 גבר

 אישה

522% 

8..3 

.8.7 

 

 דת

 מוסלמים

 נוצרים

 דרוזים + צ'רקסים

 

522% 

78.1 

12.1 

22.7 
 מצב משפחתי

 נשוי

 רווק

 גרוש/פרוד/אלמן

522% 

3..1 

1..8 

2.7 

 126מחוז מגורים

 צפון

 חיפה

 ת"א + מרכז

 דרום + ירושלים

522% 

87.3 

11.2 

28.7 

7.2 
 גיל

12-71 

72-72 

.1-8. 

 ומעלה 88

 ממוצע גיל

522% 

7..2 

77.2 

17.7 

7.2 

26.2 

 

 רמת תואר

 תואר ראשון

 תואר שני

 תואר שלישי

522% 

21.7 

23.2 

2.2 

  

 תעסוקתיסטאטוס 

 עובד

 לא עובד

522% 

27.3 

27.7 

 

 

 

                                                           
 ר וכלכלה במשרד התמ"ת, לסקר כוח אדם של הלמ"סמקור הנתונים: עיבודים מיוחדים, של מינהל מחק 125
 לא כולל את הערבים בירושלים 126
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, 127באחוזים 67-22אקדמאים יהודים בגילאי ל שמאפיינים סוציו דמוגרפיים : 2לוח נ.

2221  

 מגדר

 גבר

 אישה

522% 

...3 

88.7 

 

 מחוז מגורים

 צפון

 חיפה

 ת"א + מרכז

 128דרום + ירושלים

 

522% 

2.2 

21.. 

87.8 

17.1 

 מצב משפחתי

 נשוי

 רווק

 גרוש/פרוד/אלמן

522% 

37.8 

23.2 

2.. 
 רמת תואר

 תואר ראשון

 תואר שני

 תואר שלישי

 

522% 

77.2 

77.. 

7.7 

 גיל 

12-71 

72-72 

.1-8. 

 ומעלה 88

 ממוצע גיל

522% 

23.1 

12.2 

71.8 

12.. 

42.1 

 

 סטאטוס תעסוקתי

 עובד

 לא עובד

522% 

21.2 

23.2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 מקור הנתונים: עיבודים מיוחדים, של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, לסקר כוח אדם של הלמ"ס 127

 כולל יהודה ושומרון 128
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מרכזי "ריאן" לקידום תעסוקה בחברה סמך יזום: מ

 הבדואית בנגב
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 רקע כללי א(

מרכזים לקידום תעסוקה בחברה הבדואית בנגב, הוקמו על בסיס עקרונות  -מרכזי "ריאן" 

תכנית "מעברים" להשמה לתעסוקה, שהחלה כפתרון לבעיות תעסוקה לבני מושבים 

התוכנית האסטרטגית לפיתוח התכנית התרחבה ליישובי הבדואים בנגב כחלק מוקיבוצים. 

 פרי פיתוח משותף של משרד התמ"ת, המשרד לפיתוח הנגבוהינה  ("1128נגב "הנגב )

באמצעות החברה  תמופעלוגופים ממשלתיים נוספים. התכנית  ג'וינט ישראל ,הגלילו

 סים."למתנ

 ומרכזי תעסוקה יישוביים, מטרת המרכזים הינה לספקהתכנית כוללת הקמת מרכז אזורי 

תשתית תעסוקתית )טיפול ויעוץ תעסוקתי לאוכלוסיה הבלתי מועסקת ולקהילה, בניית 

 ,הכשרות מקצועיות, הכוונה וחונכות ליזמות עסקית קשרי מעסיקים ומאגרי מידע(,

ל בילדים, תמרוץ מנגנונים תומכי תעסוקה )פתרונות מימון לעסקים קטנים, הסעות, טיפו

 להעסקת נשים( ועוד.

 

 נושא התעסוקה בשלושה מעגלים משלימים:מרכזי התעסוקה "ריאן" מטפלים ב

 בפני האישיים פיתוח מערך כלים שיסייע לתושבים להתגבר על החסמים  :מעגל הפרט

 השתלבות בתעסוקה.

 נהיגות פיתוח מנגנונים קהילתיים שיסייעו למחפשי העבודה, גיוס מ :מעגל הקהילה

הקהילה כגורם מניע ומסייע, זיהוי חסמים קהילתיים וטיפול בהם וקידום הפוטנציאל 

 .הקהילתי בתחום התעסוקה

 מרחב גיאוגרפי וארגוני(: גיבוש מדיניות תעסוקה ואיגום משאבים לצד  מעגל האזור(

גיוס כוחות כלכליים וחברתיים מקומיים לטובת חיזוק היכולת של הפרטים ושל 

 האזור להתפתח בתחום התעסוקה.

 

הוקם מרכז תעסוקה יישובי בחורה שהיה משותף לחורה ולשגב שלום, כפיילוט  1113בשנת 

הוחלט על קבלת התכנית והכלתה על כלל האוכלוסייה הבדואית  1121לתכנית. בתחילת 

מרכזים נפרדים )חורה ושגב שלום( והוקם מרכז  1 -בנגב. במסגרת זו פוצל המרכז בחורה ל

של ששה מרכזי תעסוקה  התעסוקה אזורי בבאר שבע. בשנים הקרובות מתוכננת הקמ

ם של מרכזי התעסוקה בחורה בישובי הקבע הבדואים )על בסיס הדגיישוביים נוספים 

ובמועצות מקומיות: ערערה בנגב, לקייה,  בסמה-מועצה אזורית אבוובשגב שלום(: רהט, 

כל מרכז ישובי יהיה אחראי על אוכלוסיית הישוב ועל אוכלוסיית . כסייפה ותל שבע

 הפזורה הסמוכה לו. 
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בה של מטרת מרכז התעסוקה האזורי הינה לשמש כיחידת מטה שתספק תשתית רח

קשרים ושיתופי פעולה עם גופים שונים ועם מגוון רחב יותר של תכניות הכשרה ומנגנונים 

התעסוקה, הן ברמה הלאומית  בקידום כל מעגליתומכי תעסוקה. המרכז האזורי עוסק 

)מדיניות תעסוקה ותמריצי תעסוקה( והן ברמה האזורית, בעוד המרכזים היישוביים 

וליות, אשר תפקידן לקדם נושאי תעסוקה ברמה מקומית. אמורים לשמש כזרועות התפע

לדוגמה: הקשר עם המעסיקים מתרכז בעיקר במרכז האזורי, למעט מקרים של מעסיקים 

קורסי הכשרה וסדנאות להכנה לעבודה מתרכזים ש וביגמקומיים ביישוב. דוגמה נוספת: 

 במרכז האזורי בהתאם למיפוי צרכים במרכזים היישוביים. 

 

 בנגב הבדואים תעסוקת של רקע מאפייני

מוכרים שהעיקריים שבהם: רהט,  ית בנגב מתגוררת בישובי קבעאהאוכלוסייה הבדו

בסמה ומועצות מקומיות: חורה, שגב שלום, ערערה בנגב, לקייה, -מועצה האזורית אבו

כסייפה ותל שבע. מסביב ליישובי הקבע המוכרים מתגוררת אוכלוסיה בדואית נוספת 

 .בלתי מוכריםפרים בכ

 

, אולם השינויים הכלל עולמיים שעברו על בעבר התבססה פרנסת הבדואים על חקלאות

ם של הבדואים את הכנסותיה ועקב פיתוח שיטות ייצור חדשות, צמצמ ענף החקלאות

בעידוד  ,שהמשיכו לעסוק בחקלאות בשיטות לא ממוכנות. גם המעבר ליישובי קבע

מסיבות אלה הבדואים נאלצו לחפש מקורות בחקלאות.  גביל את עיסוקםהמדינה, ה

 .129פרנסה אחרים

 

איש  72,111 -כ 1112( כללה בשנת 22-77אוכלוסיית הבדואים בנגב בגילאי התעסוקה )

אלף בדואים מהנגב, בגילאי  7. -, כ1112המתגוררים ביישובים המוכרים. אולם נכון לשנת 

הבלתי מועסקים ביישובי הבדואים בנגב  , לא היו מצויים בכוח העבודה. שיעור22-77

וכנראה ששיעור הבלתי  130בכפרים הבדואים המוכרים 7.3% -ב 1112הוערך בשנת 

 מועסקים אף גבוה יותר בכפרים הבלתי מוכרים. 

 

כתוצאה  םבקרב הבדואים הינ יםהגבוהוהאי המצאות בכוח העבודה האבטלה  אחוזי

אים בדרום וביניהם: מגורים בכפרים מהמאפיינים הייחודיים של אוכלוסיית הבדו

מרוחקים, שבהם יש מחסור בתשתיות תחבורה ציבורית וטיפול בילדים )אלה מקשים על 

                                                           
 1113מתוך: הבדואים במדינת ישראל, אתר הכנסת, יולי  129
 ,דיוקן האוכלוסייה, מאפייני תעסוקה, רמת חיים והכנסות -מתוך: אוגדן האוכלוסייה הבדואית בנגב  130

 , מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת1111-1112
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הבדואים את הנגישות לחלק ניכר מהמעסיקים ומהשירותים המסופקים על ידי המדינה(; 

מסורתית עם מספר נפשות גבוה במשק הבית ונורמות -מאפיינים של חברה שבטית

ת מגבילות; היצע נמוך של מקומות עבודה בפריפריה הדרומית, רמת השכלה חברתיו

רק לכרבע מהאוכלוסייה הייתה תעודת בגרות או  1112נמוכה של האוכלוסייה )בשנת 

ובשיעור דומה של גברים ונשים(; כישורים תעסוקתיים שבמקרים  131השכלה גבוהה יותר

כל אלה מהווים חסמים בפני  -שפה רבים אינם הולמים את דרישות שוק העבודה ופערי 

 קליטת הבדואים לתעסוקה.

 

 אקונומי בישראל.-אוכלוסיית הבדואים בנגב מדורגת במקום האחרון במדרג הסוציו

ממשקי  71.8% 1112הבדואים בנגב מאופיינים במספר נפשות גבוה במשק הבית. בשנת 

ילדים. ברוב משקי הבית ישנו מפרנס יחיד או שכלל  . -הבית הבדואים בדרום כללו יותר מ

נשים המועסקות השיעור אין מפרנס. הנשים הבדואיות בדרום ממעטות לצאת לעבודה ו

נשים כלל הבקרב  11%-בהשוואה ל, 1112132נתוני ) 27.2%בקרב המגזר הבדואי בנגב הינו 

. בקרב ילדים בגילאי בית הספר קיימת נשירה גבוהה 133([1112]לפי נתוני ערביות ה

 . 134(, בעיקר בגילאי התיכון1112)לפי נתוני  71% -כ ,מלימודים

 

 

 

 (2255 אפריל) תבת של המידע ממאגרי ראשוניים נתונים

 

 הינו ,1122לפי נתוני אפריל  ,תשל תב הרשומים במאגרי המידע פעיליםמספר משתתפים 

מציג את מספר המשתתפים הפעילים בחלוקה לפי מרכז תעסוקה יישובי  2 תרשים. 2,182

 ומגדר.

 

 

 

                                                           
 ,דיוקן האוכלוסייה, מאפייני תעסוקה, רמת חיים והכנסות -מתוך: אוגדן האוכלוסייה הבדואית בנגב  131

 ד התמ"ת, מינהל מחקר וכלכלה, משר1111-1112
 ,דיוקן האוכלוסייה, מאפייני תעסוקה, רמת חיים והכנסות -מתוך: אוגדן האוכלוסייה הבדואית בנגב  132

 , מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת1111-1112
 ,והוצאות הכנסות ,האוכלוסייה, מאפייני תעסוקה, רמת חיים דיוקן -הערבים בישראל : מתוך 133

 "תהתמ משרד, וכלכלה מחקר מינהל, 2221 - 1112
134

 יוני", השוואתי מבט :בדואית-הערבית בחברה ותעסוקה חינוך, עוני, "גוטליב ודניאל בדר-אבו סלימאן 
 (1113)בהתבסס על נתונים משנת  1112
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בחלוקה לפי מרכז תעסוקה  -: מספר משתתפים פעילים במאגרי המידע של תבת 2 תרשים 

 1122 –יישובי ומגדר, במספרים ובאחוזים 

 

. 1122135נכון לאפריל  ,עובדים בפועל 727מבין הפעילים הרשומים במרכזי התעסוקה, 

 עובדים בחלוקה לפי מרכז תעסוקה יישובי ומגדר.ה מציג את מספר המשתתפים 1  תרשים

 

 בחלוקה לפי מרכז תעסוקה יישובי ומגדר,  -: מספר משתתפים עובדים 1 תרשים

 1122 –במספרים ובאחוזים 

 

שלום רשומים מספר דומה של גברים ונשים -מהתרשים עולה כי במרכז התעסוקה בשגב

 (.11%לעומת  32%עובדים. בחורה, שיעור הגברים העובדים רב משיעור הנשים העובדות )

 

                                                           
 החישוב הוא לנתוני השמה נוכחיים ולא לנתוני השמה מצטברים. 135

37%  (238) 
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41% (247) 
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 מטרות ויעדי מחקר ההערכה ב(

כלל האוכלוסייה להתרחבות התכנית לכלל היישובים וסיום שנת ההקמה ולקראת 

 ה. מחקר זה יהווה מחקר המשך למחקרהבדואית בנגב, הוחלט על ביצוע מחקר הערכ

. מטרת המחקר 1112 - 1121 השנים בין שנערך, ישראל וינט'ג, ברוקדייל מכון של הערכה

  ללמוד על יישום התכנית. הינה

מרכזי "ריאן" לקידום אופן יישום המודל של מטרות מחקר ההערכה הינן ללמוד על 

 המודל. והאפקטיביות של  תעסוקת הבדואים בנגב

 

 מיידיות:שאלות מחקר לכך כוללת ההערכה שלוש  בהתאם

 

)תפקידים, חלוקת והמרכזים היישוביים ניתוח הרכיבים המבניים של המרכז האזורי  .5

 עבודה, נהלי עבודה(

ייבחן תהליך הקמת המרכז האזורי: מה נעשה עד כה? האם עמדו בלוחות זמנים? 

חסמים , הגדרות תפקידים ונהלי עבודה בתוך המרכז האזורי ,קשיים בתהליך ההקמה

 .וכד' שעדיין עומדים בפני המרכז

תבחן התפתחות מרכזי התעסוקה היישוביים בחורה ובשגב, לאחר פיצולם לשני מרכזי 

למודל שהותאם  "מעברים"תעסוקה יישוביים נפרדים )והמעבר ממודל עבודה של 

 (."ריאן"למרכזי 

 :, כוללבעקבות הקמת המרכז האזורישהתרחשו בחינת התמורות והתרומות  .2

)המרכז האזורי  מרכזי התעסוקה השוניםבחינת קשרי הגומלין הפנימיים בין  .א

  בבאר שבע ומרכזי התעסוקה היישוביים בחורה ושגב שלום(.

מטרה זו תיבחן בעזרת שאלות ההערכה הבאות: מהי חלוקת התפקידים בין 

המרכז האזורי והמרכזים היישובים, האם התחולל שינוי בעקבות הקמת המרכז 

דפוסי פעולה, הגדרות תפקיד, שיטת קבלת החלטות( ומהי תרומת כגון: האזורי )

המרכז האזורי למרכזים היישוביים. לבסוף תיבדק תפישת איכות הקשר בין 

הגופים )לדוגמה: האם יש תחושה של שיתוף פעולה והשלמה הדדית או האם 

תחושת מתח ותחרות בין הגופים(, מהם החוסרים והחסמים בפעילות המרכז 

 ילקחים והמלצות לתכנית פעולה להקמת מרכזמול המרכזים היישוביים, האזורי 

 ים נוספים.תעסוקה יישובי
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המלווים החיצוניים עם הגופים  בחינת קשרי הגומלין של מרכזי התעסוקה .ב

)כגון: משרדים ממשלתיים, החברה למתנ"סים, ראשי  תהליךוהשותפים ל

 מועצות, שרות התעסוקה, עמותות(:

בעזרת שאלות ההערכה הבאות: מי הם הגופים עימם מרכזי מטרה זו תיבחן 

התעסוקה משתפים )או מנסים לשתף( פעולה? מי מהגופים הללו משלים את 

פעילות המרכז ומי נמנע משיתוף פעולה? מהי התרומה של כל אחד מהגופים 

לקידום התעסוקה בקרב הבדואים בנגב? מהם החסמים והחוסרים ביחסי 

למרכז? מה מקור החסמים הללו? כיצד ניתן למנוע אותם  הגומלין בין הגופים

מהו מקום/מעמד המרכז האזורי מול יתר הגופים המשתפים?  ולשפר את הקשר?

 האם קיים תיאום מטרות בין כל הגופים?

 

 הערכת תוצאות עדכניות של מרכזי התעסוקה .2

 זו תיבדק בשתי רמות:שאלת מחקר 

 נקודות זמן.בשתי מרכזי התעסוקה הערכת תוצאות  .א

האם במהלך תקופה מוגדרת נראה שינוי בתוצאות התעסוקה?  שינוי במספר 

המשתתפים, גיוון באוכלוסיות המשתתפים, שינוי במספר השמות בתעסוקה, שינוי 

במספר המוכשרים לתעסוקה )רוכשי תעודות למיניהן(, גידול בקורסי הכשרה, 

ל מאגר המעסיקים, היקפי משרה. גידול במאגר מעסיקים, מידת גיוון המאפיינים ש

 בנוסף ייבנה פרופיל של המשתתפים שלא הושמו בתעסוקה. 

 בדיקת הנתונים מול קבוצת השוואה .ב

תוצאות התעסוקה של תושבי חורה ושגב שלום יושוו לנתוני תעסוקה של קבוצת 

 לא חלה תכנית התערבות.  האוכלוסייה ב

 

 נקודת המבט של המעסיקים: .4

)ענף,  העסק בית של רקע ל: נתוניוכלאשר יהמעסיקים הפעילים של פרופיל  ייבנה

מיקום גיאוגרפי, מספר עובדים בעסק, האם העסק הוא שלוחה של גוף גדול בעל 

)מספר משתתפים מועסקים, תחלופת משתתפים  תעסוקה , נתוניעסקים נוספים(

, אפיון המשרות של המשתתפים, אפשרויות קידום "ריאן"בתקופת הקשר עם 

 מעניקים שהם והליווי "ריאן" מרכזי עם ועמדות המעסיקים כלפי הקשר משתתפים(ל

 .למשתתפים

 



71 

 

מרכזי תעסוקה יישוביים  העתידית: הערכה מלווה להקמת ששהערכת מחקר  .1

 חדשים. הערכה זו הינה עתידית ותלויה במועד הקמת המרכזים החדשים.

היישוביים החדשים, הערכה זו תתבצע בשלב עתידי ותלווה את הקמת המרכזים 

לכשיקומו. שאלות ההערכה שיבחנו בשלב ההערכה זה הן: כיצד נקבע סדר הכניסה 

ליישובים? תהליך הקמת המרכז היישובי החדש )כולל תשתית ארגונית ותשתית 

מקצועית, סל השירותים של המרכז(, קשרי הגומלין בין צוות המרכז החדש לצוות 

מרכז עם ראשי המועצה ועם המנהיגות המקומית המרכז האזורי, קשרי גומלין של ה

ביישוב, קשרי גומלין של המרכז החדש עם הגורמים המשותפים והמלווים, עמידה 

 בלוחות זמנים, האם תהליך ההקמה כולל ליווי או התייעצות עם מרכז יישובי ותיק?

 

 

 תכנית ההערכה ג(

  המחקר מערך .5

הראשונות שהוצגו לעיל ויסקור שאלות המחקר יענה על שתי  שלב ההערכה הראשון

את פעילות מרכזי התעסוקה הקיימים כיום )אזורי ושני יישוביים(, את קשרי הגומלין 

הפנימיים )בין המרכזים השונים( ואת קשרי הגומלין החיצוניים )מול הגופים 

 השותפים והמשלימים(. 

ת תוצאות הפעילות של ייבחן את נקודת המבט של המעסיקים וא שלב ההערכה השני

המרכזים משני היבטים: הראשון יבחן שינויים בתוצאות על פני שתי נקודות זמן 

תכנית  לא חלה בה קבוצה אשרוהשני יבחן את השפעת מרכזי התעסוקה בהשוואה ל

 התערבות תעסוקתית. 

ית וילווה את הקמת ששת חמישההמחקר  תיענה על הערכ שלב ההערכה השלישי

 מרכזי התעסוקה היישובים הנוספים. 

, במסגרתם ייערכו ראיונות חצי מובנים עם כלי מחקר איכותנייםההערכה כוללת 

אנשי המרכז האזורי, אנשי המרכזים היישוביים, אנשי הרשויות המקומיות ונציגים 

ממאגרי המידע  של נתוניםניתוח כמותי מהגופים המשתפים. בנוסף, ההערכה משלבת 

 הקיימים בתב"ת ונתונים שיתקבלו מתשאול טלפוני. 
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 מערך ההערכה –תרשים זרימה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 שלב הערכה א'

ראיונות עומק 
 חצי מובנים

 שלב הערכה ב'

ניתוח תוצאות 
 כמותי

 שלב הערכה ג'

ראיונות עומק 
 חצי מובנים

ניתוח 
רכיבים 

מבניים של 
המרכז 
האזורי 

והמרכזים 
 היישוביים

בחינת 
התרומות 
והתמורות 
בעקבות 
הקמת 
המרכז 
 האזורי

הערכת 
תוצאות 

עדכניות של 
מרכזי 

 התעסוקה

קשרי גומלין 
 פנימיים

קשרי גומלין 
 חיצוניים

תוצאות הערכת 
בשתי נקודות 

 זמן

השוואת תוצאות 
באוכ' שלא עברה 

 התערבות

נקודת 
המבט של 
 המעסיקים

T0 T1 T2 T3 

כשנה לאחר הקמת 

 המרכז האזורי

 לא הוחלט
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  ההערכה אוכלוסיית .2

 בנגב: "ריאן"בעלי תפקידים ממגוון הגופים הקשורים למרכזי  .א

 בעלי תפקידים במרכז האזורי בבאר שבע  (2

 בעלי תפקידים משני המרכזים היישוביים (1

 ארצית "מעברים"החברה למתנ"סים, מנהלת  (7

 בעלי תפקידים בתבת  (.

 ראשי רשויות מקומיות חורה ושגב שלום (8

 משרד התעשייה והמסחר, אגף הכשרה (7

 משרד התעשייה והמסחר, אגף מעונות יום (3

 משרד התעשייה והמסחר, המטה לפיתוח הנגב והגליל (2

 המשרד לפיתוח הנגב והגליל (2

 משרד הרווחה (21

 ם דרוםמשרד הפנים, מפע" (22

 משרד התחבורה (21

 התאחדות התעשיינים (27

 שרות התעסוקה (.2

 מנהלי המתנ"סים (28

 מט"י באר שבע (27

 הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים (23

 ותעמותנציגי  (22

  "מעברים בנגב"יוצרת תכנית הפעולה של  (22
 

המשתתפים שנרשמו יכללו מדגם מ -ת תבמשתתפים הרשומים במאגר המידע של  .ב

מספר  מובטלים.ולאלה שהושמו בעבודה לכ . יינתן ייצוגלמרכזי התעסוקה

במאגר המידע של מרכזי התעסוקה הינו  1121המשתתפים שהיו רשומים בדצמבר 

 נשים. 832 -גברים ו 22., מהם: 22-77בגילאי  2,171

המדגם יכלול בעלי עסקים אשר ממגוון ענפי תעסוקה. מדגם של מעסיקים  .ג

שתתפים בעבר וכאלה שלא מעסיקים משתתפים בתכנית, מעסיקים שהעסיקו מ

 ".ריאן"העסיקו משתתפים אולם נמצאים בקשר עם מרכזי 

תבחר מתוך האוכלוסייה הבדואית המתגוררת באחד היישובים  -קבוצת השוואה  .ד

התעסוקה  יתכנית התערבות של מרכזאצלה לא חלה וישוב מאותו או הדומים 

 המשתתפיםגיל ומגדר דומים לקבוצת  רובדי. המדגם ייבחר לפי "ריאן"

 .שבתכנית
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 ההערכה כלי .2

המבניים יבחנו את הגורמים אישיים אשר ראיונות עומק  כלי הערכה איכותניים: .א

קשרי הגומלין בתוך הבאים: נהלי עבודה וחלוקת תפקידים בכל מרכז תעסוקה, 

" ועל פני המרכזים השונים, קשרי גומלין בין מרכזי התעסוקה כל מרכז "ריאן

 לגופים שותפים ומשלימים. 

 

 כלי הערכה כמותיים:  .ב

ת: מספר משתתפים, מספר משרות, וח מידע הקיים במאגרי מידע של תבנית (2

 מספר מושמים, מספר ומגוון הכשרות והשתלמויות וכד'.

המשתתפים בתוכנית )לדוגמא תשאול טלפוני יסייע בבניית פרופיל של  (1

המושמים בתעסוקה, מידת התמדתם בתעסוקה ופרופיל של מועמדים שלא 

הושמו(. כמו כן יסקרו עמדות המשתתפים בתוכנית כלפי הסיוע והליווי של 

 מרכז התעסוקה. תשאול טלפוני מקביל ייעשה בקרב קבוצת השוואה.

פעילים העסיקים מהמעסיקים יסייע בבניית פרופיל התשאול טלפוני של  (7

מועסקים. כמו כן ייבחנו עמדות המעסיקים הפרופיל ו ואילו שאינם פעילים

 ."ריאן"כלפי מרכזי 

 

 לשאלות מחקרמענה  כלי הערכה

 5,2 ראיונות עומק חצי מובנים

מידע יידגם בשתי תקופות זמן:  –מאגר מידע תבת 

  1122ואמצע  1121אמצע 
2 

 2 השוואה שאלון טלפוני למשתתפים ולקבוצת

 4 שאלון טלפוני למעסיקים

פרוטוקולים, ימי עיון ומחקר  -סקירת מסמכי עבר

 הערכה קודמים
5,2,2 
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 לביצוע זמנים לוח .4

 מועד הגשת דוח תקופת ביצוע  שלב ההערכה

 1122 אוגוסט-ראיונות עומק: מרץ שלב א'
 7רבעון 

1122 

 שלב ב'
 : בשתי נקודות זמן ניתוח מאגר נתונים

 2רבעון  1122ספטמבר  -אוגוסט 

1121 
 שלב ג'

 1122תשאול טלפוני למשתתפים*: ספטמבר 

 1122תשאול טלפוני למעסיקים: ספטמבר 

 לא נקבע** ראיונות עומק שלב ד'

 

ראיונות טלפוניים ייערכו לפחות שנה לאחר מועד הראיונות במסגרת  -*שלב הערכה ג' 

 (.1122יוני -ברוקדייל, ג'וינט ישראל )מאימחקר ההערכה הקודם מטעם מכון 

**שלב ההערכה ד' ילווה את הקמת מרכזי התעסוקה היישוביים החדשים ותלוי במועד 

 הקמתם.


