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 תקציר

זמה המועצה להשכלה גבוהה  נייר זה סקר לעומק את התוכניות שי

של האוכלוסיות הערבית והחרדית באקדמיה בין השנים לשילובן 

תשע"ו. הנייר הציג את צעדי המדיניות העיקריים שננקטו -תשע"א

והיעדים שהוצבו במסגרת התוכניות. כמו כן, מחקר זה עמד על 

בחינה של שלושה  על ידימידת יעילותן של התוכניות הללו 

ם/ החרדים  רביים: גידול בשיעור הסטודנטים העפרמטרים עיקרי

שוק לבמהלך שנות התוכנית, גיוון תחומי הלימוד והתאמתם 

העבודה המודרני ודרישותיו, ואחוז הנשירה. לבסוף, מחקרנו עמד  

ת בקרב אוכלוסיות  ועל הגורמים להצלחה/ אי הצלחה של התוכני

להלן .  היעד והציע המלצות מעשיות להמשך יישומן בשנים הבאות

 הממצאים העיקריים:

באקדמיה נחלה  תערביאוכלוסייה ההתוכנית לשילוב ה •

 הצלחה יחסית. 

o  גידול בכמות הסטודנטים ובייצוגם במוסדות להשכלה

תשע"ו נראה גידול של -: בין השנים תשע"אגבוהה

הסטודנטים הערבים במוסדות  במספר 50%-קרוב ל

ן השנים בי  14%להשכלה גבוהה )לעומת גידול כולל של  

תש"ע(. ייצוג האוכלוסייה הערבית בקרב כלל -תשס"ז
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-לכ 11%-ר ראשון גדל משיעור של כהלומדים לתוא

15% . 

o :תשע"ז, ייצוג -בין השנים תש"ע גיוון בתחומי הלימוד

-עלה בהחברה הערבית בתחומי ההנדסה והאדריכלות  

. במתמטיקה, מדעי המחשב ומדעים מדויקים 66%

 בשנים אלו.  44%-בית בעלה ייצוג החברה הער

o בפרמטר זה לא נראתה הצלחה. אחוז אחוז הנשירה :

הנשירה של הסטודנטים הערבים עדיין גבוה מאוד  

 ביחס למגזר היהודי הלא חרדי. 

מנגד, התוכנית לשילוב החרדים לא נחלה הצלחה. בכל  •

הפרמטרים לעיל לא השיגה התוכנית לשילוב  שלושת

 החרדים הישגים משמעותיים: 

o ל בכמות הסטודנטים ובייצוגם במוסדות להשכלה דוגי

 80%-מ  פחות  הושגתשע"ו,  -: בין השנים תשע"אגבוהה

הגידול במספר   ;"תהות ידי על שהוצב מהיעד

הסטודנטים, שמראש לא עמד ביעדי התוכנית, מקורו  

 בנשות המגזר החרדי. 

o גם בפרמטר זה לא נרשמה  :הלימוד במקצועות גיוון

תשע"ה נרשם זינוק של  –תשע"ב הצלחה. בין השנים 
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. ברם, 110-ל 62-במספר התוכניות לחרדים, מ 80%-כ

 שוקבוחרות ללמוד חינוך,  הבוגרות של המכריע הרוב

  .העבודה מבקשותמספר ל ביחס משרות מדי מעט עם

o ביצועיה של התוכנית בפרמטר זה  :נשירהה אחוז

מדאיגים ביותר. על פי דוח המבקר, שיעור הגברים 

 46%-ים הנושרים מלימודים אקדמיים מגיע לכהחרד

 . 28%-ואצל הנשים החרדיות הוא עומד על כ

ממצאי המחקר מצביעים על שלושה גורמים עיקריים לאי  •

 הצלחת התוכנית במגזר החרדי: 

o אינה נחשבת  (חולודי דמות החרדי המשכיל )בלימ

 למקור גאווה כפי שהיא נתפסת באוכלוסייה הערבית. 

o שחווים  משמעותיקושי מהווה ליבה העדר לימודי ה

 החרדים המעוניינים להשתלב באקדמיה. 

o המסגרות הייעודיות שהוקמו עבור , המח"רים

הקשו על קידום מצוינות אקדמית , אקדמאים חרדים

ת עם סטודנטים תחרו העדרשל הפרט, בעיקר בשל 

 מצטיינים מקבוצות אוכלוסייה שונות.

לימים אשר עשויים, לשיטתנו, לכל אלו, הוצעו בפרק ב' צעדים מש

מענה ראוי לקושי של מועמדים חרדים להשתלב באקדמיה, לתת 
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תוך התחשבות באופייה הייחודי של החברה החרדית. להלן עיקרי 

 :ההמלצות

 שהן  החרדית החברה מקרב לאוכלוסיות ממוקדת פנייה •

 באקדמיה  להשתלבות גבוהה מוטיבציה בעלות

ניית לימודי ליבה קידום יוזמות וולונטריות להק •

 ות פורמליבמסגרות בלתי  החרדית לאוכלוסייה

 עידוד חרדים להשתלב בלימודי תעודה והכשרה מקצועית •

עם יישום ההמלצות, ייתכן ונראה בעתיד שינוי דרמטי בדפוסי  

ההשכלה של האוכלוסייה החרדית, וכתוצאה מכך עלייה אף  

ניכר  בהשתתפותם בתעסוקה. השינוי צפוי להיות משמעותי ו

 לפחות כמו זה המתרחש בחברה הערבית. 
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 מבוא

בין  מבוטליםים לא כלכלי-יםחברתי יםפערקיימים בישראל 

חרדית לאוכלוסיות הערבית -האוכלוסייה היהודית הלא

שכר, בהשכלה רמת הלידי ביטוי ב יםבא ים אלווהחרדית. פער

  ובדה זו חשיבות רבה בהתחשב בכך עלנוספים. פרמטרים וב

הוא גבוה מזה הערבית והחרדית  יבוי הטבעי של האוכלוסיות  רהש

כאשר הריבוי הטבעי של , חרדית-ה היהודית הלאישל האוכלוסי

השנים   יןמשמעותי. כך למשל, ב בפער האוכלוסייה החרדית גבוה

, לעומת גידול של 38%-יה החרדית בכיגדלה האוכלוס 2009-2017

ה  יקרב האוכלוסיבלבד ב 12%-וכ ,יה הערביתיאוכלוסב 21%

הריבוי הטבעי הגבוה של על פי התחזיות,  1היהודית הלא חרדית.

מהילדים   50%-כ  2065שוי להוביל לכך שבשנת  החרדים בישראל ע

שילוב הערבים והחרדים בכלכלה  ,על כן 2בישראל יהיו חרדים.

קריטי לעתידה של ישראל כמדינה   ואובחברה הישראלית ה

ם יוכלו לחיות ברמת חיים מפותחת ומתקדמת, בה האזרחי

 גבוהה. 

 
, מכון ירושלים 2017, שנתון החברה החרדית בישראל לי כהנר, גלעד מלאך ומאיה חושן 1

. זמין ב: 12, עמ' 2017למחקרי מדיניות והמכון הישראלי לדמוקרטיה, 
content-itute.org.il/wphttps://jerusaleminst 

, אות הבחירות האחרונות בישראלמבט ארוך טווח על תוצ –, שתי מלחמות ודמוגרפיה דן בן דוד 2
esh.institute/policyhttp://shor-. זמין ב: 8, עמ' 2019, מאי חברתי-כלכלי למחקר מוסד – שורש

ElectionsAnalysis.pdf-heb-brief 

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_412200886794360173-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-4-1-18.pdf
http://shoresh.institute/policy-brief-heb-ElectionsAnalysis.pdf
http://shoresh.institute/policy-brief-heb-ElectionsAnalysis.pdf
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הערבית אוכלוסיות השל  חברתית-הכלכלית בעקבות חולשתן

, התעוררה בשנים האחרונות השאיפה להגדלת אחוז והחרדית

תוך מחשבה, הנסמכת על מחקרים מ ,האקדמאים בקרבן

ם, שלהשכלה קשר חיובי ומובהק לרמת השכר של הפרט. ירייאמפ

כי הדרך לחיזוק  קה האמונה והתחזהלכה קובעי המדיניות  בקרב

הגברת עוברת דרך תן הכנסרמת  והעלאת אוכלוסיות אלו

. מטרת עבודה השכלה גבוההלבמוסדות  של חבריהן תתפותשהה

הממשלה לשילוב האוכלוסיות הערבית  פעולות זו היא להציג את 

אחוז  בשאיפה להעלות את ,והחרדית באקדמיה בישראל

נתמקד ביוזמות  בסקירה זולו. האקדמאים בקרב אוכלוסיות א

בקנה מידה ארצי, קרי, תוכניות החומש הייעודיות שיושמו בשנים 

כמו כן, נציג ניתוח של . שתתפות בהשכלההלעידוד ההאחרונות 

והגורמים האפשריים  ,כניות אלוושל ת והכישלונותההצלחות 

ישראל בהשכלה   יהשוואה בין הדרך שבה השתלבו ערבי  להם, תוך

 משתלבת האוכלוסייה החרדית. לעומת הדרך בה הגבוהה 

 לשכר הקשר בין השכלה 

הקשר החזק בין השכלה ותעסוקה מאפיין את כל העולם המפותח. 

יותר להיות מועסק וצפויה לו הכנסה   בוהלאדם משכיל יש סיכוי ג

התחזק בין השכלה, תעסוקה והכנסה,  ,גבוהה יותר. קשר זה
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שוק העבודה תפתחות ה במהלך העשורים האחרונים בעקבות

גדל  ,המאופיין בעבודה בסביבה טכנולוגית זה,בשוק  3. המודרני

 הביקוש לעובדים משכילים ומיומנים, ואילו הביקוש לעובדים לא

תעסוקה כזה של באופי  מיומנים יורד באופן יחסי. שכילים ולאמ

רמה גבוהה של הון אנושי, ההשכלה האקדמית נעשתה  הדורשת

  לקבלה למשרות. ,ולעיתים קרובות גם הכרחי ,לתנאי מתבקש

והקיטון   , מצד אחד יםבעקבות הגידול בביקוש לעובדים משכיל

שני, גדלו והעמיקו פערי הצד הבביקוש לעובדים לא משכילים מ

זאת . לחסרי ההשכלה במשק הישראלי ההשכלה יבעלהשכר בין 

ניתן לראות מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המציגים את  

( 35-54)שכר השעתי של עובד שכיר בגילאי העבודה העיקריים ה

  .1תרשים כפי שמוצג ב, לפי רמת השכלה

 

 

 
 החברתית  המדיניות לחקר  טאוב  מרכז ,יותר  נמוכים  סוקהתע  פערי  יותר, גבוהה  השכלה 3

 http://taubcenter.org.il/he: ב  זמין  .2011  ינואר בישראל,

http://taubcenter.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95/
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שכירים במשרה מלאה , שכר לשעה לפי רמת השכלה .1תרשים 

 20154, 54-35בגילאים 

 

לאדם ללא   תואר ראשוןכי הפער בין בוגר    ,התרשים לעיל עולהן  מ

בה   תרכת החינוך החרדיכדוגמת חרדי בוגר מע השכלה רשמית,

להעלאת בנוסף . 260%לכדי  לא נלמדים מקצועות הליבה, מגיע

, שכר וצמצום הפערים בחברהההעלאת רמת  ,שיעורי התעסוקה

השפעה חיובית על הצמיחה הכלכלית של יש  להשכלה גבוהה

  .דרך שיפור פריון העבודה של המשק – כולהה חברה

תוצר  הוג להגדיר בתור ערך הבמדינת ישראל, אותו נ  פריון העבודה

במיוחד   OECD,-נמוך יחסית לממוצע מדינות ה לשעת עבודה,

בהשוואה למדינות אירופאיות בסדר הגודל של מדינת ישראל כגון 

 
 –  שורש (,2018-2017) והשפעתו  בישראל  החינוך  –  שורש  מדריך דוד,  בן  דן  בתוך:  קמחי,  איל  4

 ב:  זמין  .21  עמ'  ,2018  דצמבר חברתי,-כלכלי  למחקר  מוסד
 2018Hebrew.pdf-http://shoresh.institute/ShoreshHandbook2017 

http://shoresh.institute/ShoreshHandbook2017-2018Hebrew.pdf
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בר אפשרי הס שבדיה, הולנד, אירלנד ודנמרק. ,פינלנד, אוסטריה

על ידי סקר   שהיא נמדדתכפי  ,א רמת ההון האנושיולכך ה

 ממוצע הציונים  כי ,הסקר עולה ןמ OECD5.-ה המיומנויות של

בכל אחד משלושת התחומים  OECD-בישראל נמוך מממוצע ה

  6שנמדדו. 

 פורמלית  באמצעות השכלה  , בין היתר,הון אנושי הוא דבר הנרכש

אותו הון אנושי מתורגם באופן ישיר לפריון העבודה של   .איכותית

ההון   ,אחרותבאופן יחסי למדינות מפותחות כאמור, . הפרט

נמוך גם כן. פריון העבודה  ,וכתוצאה מכך ,האנושי בישראל נמוך

ממוצע התוצר לשעת עבודה במונחי כוח קניה במדינות   ,כך למשל

פער ל  34.6.7, ואילו בישראל הוא  45.7הינו    2010במחירי    OECD-ה

הפריון בין מדינת ישראל לבין מדינות אחרות יש השלכה ישירה 

לתושבי מדינות    החיים בין תושבי מדינת ישראלעל הפערים ברמת  

  8אחרות.

שיפור רמת ההון האנושי במשק ל תביאהעלאת אחוז המשכילים 

תקבולי   תואהתוצר במשק הישראלי  סך    להגדיל את  וכך ניתן יהיה

 
5OECD. The Survey of Adult Skills (PIAAC),  

http://www.oecd.org/skills/piaac/about/#d.en.481111 
, 2015-2014ממצאים ראשונים מתוך סקר מיומנויות בוגרים בישראל,  –הודעה לתקשורת  6

 https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2016. זמין ב: 2016הלמ"ס, יוני 
 .4, עמ' 2016, מכון אהרון למדיניות כלכלית, דצמבר תרומת הממשלה לפריון הנמוך במשק 7

 https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/Documentsזמין ב: 
 . 2-1שם, עמ'  8

http://www.oecd.org/skills/piaac/about/#d.en.481111
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2016/%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2015-2014.aspx
https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/Documents/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F%20%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9A%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F5%201%2017.pdf
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  לצורך המדינה  יוכלו לשמש את    אלותקבולים  המס של הממשלה.  

עם השקעה רווחת הציבור והעלאת רמת החיים, יחד  שיפור

 של המשק. העתידי בשיפור כושר הייצור 

-מאפיינים חברתייםבישראל: הערבית  יההאוכלוסי

  כלכליים

 .ת מדינת ישראלאחוז מאוכלוסיי 21%-ערביי ישראל מהווים כ

בקבוצה זו נכללים, על פי חישובי הלמ"ס, גם ערבים תושבי מזרח  

יקים מחז אינםשחלק ניכר מהם  אף על פיירושלים ורמת הגולן, 

 באזרחות ישראלית. 

של ערביי ישראל הוא על פי רוב פחות טוב   כלכלי-החברתימצבם 

 סקר כוח אדם מצבם של היהודים אזרחי ישראל.בהשוואה ל

שיעור  2016בשנת  9.מאשש זאת שפרסם הלמ"ס 2016 משנת

 התעסוקה של ערבים היה נמוך מזה של יהודים, בייחוד אצל נשים

מהנשים  32% רק דיות עבדו לעומתמהנשים היהו 81% –

 11,שפרסם הלמ"ס  2016  לשנת  לפי השנתון הסטטיסטי  10ערביות. ה

של   . תוחלת החייםבין שני המגזרים  גם בתוחלת החיים  פער  נראה

 
  ב:  זמין  ,  8  פרק ,2018  דצמבר  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  ,2016  אדם כוח  סקר 9

https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2018/1723/h_print.pdf 
 . זמין ב:8-7, עמ' 2018, מכון ברוקדייל, ומספריםהאוכלוסייה הערבית בישראל: עובדות  10

content-https://brookdale.jdc.org.il/wp 
 ,48-47  עמ'  ,2016 פברואר  לסטטיסטיקה,  המרכזית הלשכה  ,6201  לישראל  סטטיסטי  שנתון 11

 https://www.cbs.gov.il/he ב:  זמין

https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2018/1723/h_print.pdf
https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/03/MJB_Facts_and_Figures_on_the_Arab_Population_in_Israel_2018-Hebrew.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2016/shnaton67/npshnaton67.pdf
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בממוצע, ואילו   שנים  83.1  ( בשנה זו עמדה עלנשים וגברים)  יהודים

 12שנים. 79.3על אצל ערביי ישראל 

ניתן לראות כלוסייה היהודית לערבית  פערים משמעותיים בין האו 

-25מהיהודים בגלאי  41%, 2016אף בתחום ההשכלה. נכון לשנת 

מקרב הערבים    20%שנות לימוד ומעלה, לעומת רק    16היו בעלי    34

  פי דוח מדדי העוני והפערים החברתיים -על  13י אותה שכבת גיל.בנ

פחות , תחולת העוני של משאומישפרסם המוסד לביטוח ללשנה זו  

המשפחות  14.50%-א בדואים( עמדה על קרוב לערביות )עם ולל

מסך המשפחות העניות בישראל,  38%הערביות העניות מהוות 

על כך,  נוסף  15.שיעור גבוה משמעותית משיעורם באוכלוסייה

ערביי ישראל מהווים אחוז ניכר מהאוכלוסייה המתגוררת  

כפי שניתן  כלכלי נמוך,-דירוג אשכול חברתיביישובים בעלי 

 :הבא שיםרלראות בת

 
 זמין ב:. 9, עמ' 2018, מכון ברוקדייל, האוכלוסייה הערבית בישראל: עובדות ומספרים 12

content-https://brookdale.jdc.org.il/wp 
 .6 עמ'  שם, 13
 המחקר נהלימ  –  לאומי  לביטוח  המוסד  (,2016)  שנתי דוח–  החברתיים והפערים  העוני ממדי  14

 ב:  זמין  .71  עמ'  ,2017  דצמבר  והתכנון,
new.pdf-https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2016 

 . זמין ב:8, עמ' 2018, מכון ברוקדייל, 2018אל: עובדות ומספרים האוכלוסייה הערבית בישר 15
content-https://brookdale.jdc.org.il/wp 

https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/03/MJB_Facts_and_Figures_on_the_Arab_Population_in_Israel_2018-Hebrew.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2016-new.pdf
https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/03/MJB_Facts_and_Figures_on_the_Arab_Population_in_Israel_2018-Hebrew.pdf
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אחוז האוכלוסייה הערבית והיהודית לפי אשכול  . 2תרשים 

 201716כלכלי, -חברתי

 

 הערביםבין  כלכלית-החברתיתבכדי להמחיש את הפער ברמה 

האבטלה ברמת המיקרו על שיעור נתבונן  ,ליהודים בישראל

 לעומת באר בדואית הגדולה ביותר בנגב,-הערבית, העיר ברהט

 ., העיר היהודית הגדולה ביותר בנגבשבע

 

 

 
ב: זמין  הלמ"ס. לנתוני  המחבר  עיבוד  (,1  )לוח  2017  –  בישראל  תוהמקומי הרשויות  קובץ  16

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019 

60%

45%
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32%

40%55%26%68%95%98%97%99%100%100%

נמוך  
ביותר

גבוה  23456789
ביותר

ערבים יהודים

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017.aspx
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,  שיעור האבטלה ביישובים רהט ובאר שבע, חודשי  .3תרשים 

2018-100217 

 

הפער בשיעור האבטלה הוא גדול, אך הוא  על פי התרשים לעיל,

צטמצם בצורה עקבית במהלך השנים, צמצום הנובע בעיקר ה

 מהירידה בשיעורי האבטלה בעיר רהט.

חברה וליצירת מוביליות  מצום הפערים במתוך שאיפה לצ

חברתית, המחוקק הישראלי קידם מדיניות של העדפה מתקנת 

תיקנה   2000לאוכלוסייה הערבית בשלל היבטים. כך למשל, בשנת  

הכנסת את חוק החברות הממשלתיות והוסיפה דרישה להבטחת 

 
 ב:  זמין  .2019  הישראלי,  התעסוקה שירות  ,2019 מאי  –  אזורית  ומועצה  יישוב  ברמת  מידע  17

asuka.gov.il/he/InfoAndPublications/pages/yeshuvdata.aspxhttps://www.ta 
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https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/pages/yeshuvdata.aspx
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 18גזר הציבורי. לערביי ישראל בתפקידים בכירים במייצוג הולם 

מקיפה את כל תחומי עדפה המתקנת לערביי ישראל הה יותמדינ

 ,החיים ונוגעת להיבטים של השכלה, תעסוקה, תקציבי פיתוח

לשילוב האוכלוסייה הערבית  כניותוהתעל  ועוד. תקציבי חינוך

 הבא. באקדמיה יפורט בהרחבה בפרק 

ים מוענקת יה מתקנת בקבלה ללימודים אקדמעוד יצוין כי העדפ 

ללא השתייכות  ה באוניברסיטאות בישראל, לכלל האוכלוסיי

למגזר ספציפי, במסגרת התוכנית 'ראויים לקידום'. התוכנית  

מאפשרת הקלה בקבלה למערכת ההשכלה הגבוהה למועמדים 

המגיעים מרקע חלש. מתן ההקלה נסמך על סולם ניקוד הנקבע 

הכוללים התייחסות לרקע האישי של המועמד לפי פרמטרים 

  19חשו בעת לימודיו בתיכון. והאירועים שהתר 

-החרדית בישראל: מאפיינים חברתיים יההאוכלוסי

 כלכליים

הסובלת מעוני, לעיתים אף קיצוני   בישראל אוכלוסייה נוספת

של אוכלוסייה  אבטלה השיעור  יותר, היא האוכלוסייה החרדית.

 
, המכון שילוב האוכלוסייה הערבית במוקדי קבלת החלטות במגזר הציבורי, לילה מרגלית 18

. זמין ב: 2017הישראלי לדמוקרטיה, אוגוסט 
https://www.idi.org.il/parliaments/18632/18636 

 למצוא ניתן  לקידום"  "ראויים תוכנית  במסגרת  לאוניברסיטאות הקבלה תנאי  על  נוסף פירוט  19
: ב  ןהזמי העברית  האוניברסיטה  באתר  היתר,  בין  השונות,  האוניברסיטאות באתרי

channels/Kidum-http://info.huji.ac.il/reception 

https://www.idi.org.il/parliaments/18632/18636
http://info.huji.ac.il/reception-channels/Kidum
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היקף העוני  20נמוכה. ה, ורמת השכלתה הממוצעתגבו הינו זו

לוסייה. גדול בהרבה מהיקפו בשאר האוכ באוכלוסייה החרדית

כמעט מחצית מהמשפחות החרדיות הוגדרו כעניות   2016בשנת 

בין   הפער 21חרדיות.-ית מהמשפחות היהודיות הלאלעומת כעשיר

הן  חרדית ניכר-האוכלוסייה החרדית לאוכלוסייה היהודית הלא

, כפי שניתן לראות בשיעור התעסוקה והן ברמת השכר הממוצעת

  .4ם בתרשי

חרדים לעומת   ,שיעור המועסקים ושכר ממוצע לחודש.  4  תרשים

  22יהודים לא חרדים 

 

 
, מכון ירושלים למחקרי מדיניות 2018רה החרדית בישראל שנתון החב ,גלעד מלאךו לי כהנר 20

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-. זמין ב: 29-28, עמ' 2017והמכון הישראלי לדמוקרטיה, 
t/uploadsconten 

 .41-40  עמ'  שם, 21
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2017, שיעור התעסוקה
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סך הכול ישראליםחרדים

2016, שכר ממוצע לחודש

גברים נשים

https://www.idi.org.il/media/12168/the-yearbook-of-ultra-orthodox-society-in-israel-2018-he.pdf
https://www.idi.org.il/media/12168/the-yearbook-of-ultra-orthodox-society-in-israel-2018-he.pdf
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ניתן    ,חרדי-את הפערים הללו בין המגזר החרדי למגזר היהודי הלא

להסביר בחוסר רצון של האוכלוסייה החרדית להשתלב בכלכלה 

הישראלית ובשוק העבודה המודרני מחשש לפגיעה באורח החיים 

לשוק העבודה ולאקדמיה נתקלים בני ובנות   אתםבצ 23החרדי. 

החברה החרדית בקשיים בהשתלבות בחברה בעלת מאפיינים 

ל מעסיקים לקבלם הם נוטים לסבול מחוסר רצון שכמו כן,  שונים.  

לעבודה, זאת בשל הרתיעה מהעסקת אדם בעל אורח חיים, 

 תפיסות עולם ודרישות שונות ממרבית עובדי הארגון. 

ותר ויותר בני ובעיקר בנות החברה החרדית, ום י, כי חרף כך

ם לצאת לשוק העבודה בכדי להשתכר בצורה שתאפשר ימבקש

 2013נחתם בשנת על מנת לעודד מגמה זו,  להם רווחה כלכלית.

רצונם הגדל של החרדים   24הסכם לעידוד העסקת עובדים חרדים.

להשתלב בשוק העבודה המודרני משתקף מבעד לנתוני החרדים  

 . 5 תרשיםבים, כפי שניתן לראות ינים ללימודים אקדמופה

 
 )סקר  אקדמיים  לימודים  כלפי  החרדי  הציבור  עמדות –  להיבדלות השתלבות  בין  מלחי,  אסף  23

 ttps://che.org.ilh  ב: זמין  .25  עמ' ,2017 ינואר ,המל"ג  ,עמדות(
 נאמן  שמואל מוסד שניה(, )מהדורה 2014 מצב, תמונת הישראלית: בחברה החרדים גל, ראובן 24

an.org.il/Ultrahttps://www.neam-זמין ב:  .28 עמ' ,2015 פברואר לאומית, מדיניות למחקר
HEB-Report-2014-Society-Il-Jews-Orthodox 

https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/בין-השתלבות-להיבדלות.pdf
https://www.neaman.org.il/Ultra-Orthodox-Jews-Il-Society-2014-Report-HEB
https://www.neaman.org.il/Ultra-Orthodox-Jews-Il-Society-2014-Report-HEB
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-2009, . סטודנטים חרדים במוסדות להשכלה גבוהה5תרשים 

201625 

 

הגידול במספר הסטודנטים החרדים במוסדות  , יש לציין כי ברם

 ,להשכלה גבוהה אינו עומד ביעדים להשתלבות חרדים באקדמיה

, לפיכך. המל"ג( )להלן: הגדירה המועצה להשכלה גבוהה םאות

מדיניות של העדפה  החרדיתאוכלוסייה הקבע המחוקק גם עבור 

בכלכלה  ה של אוכלוסייה זושילוב במטרה לקדם את מתקנת

ולהאיץ את רווחתה הישראלית ובשוק העבודה, זאת בכדי להטיב 

  האוכלוסייה שילוב לאת צמיחת המשק. אודות צעדי המדיניות 

 א.בפרק הב יסופרהחרדית באקדמיה 

 
-תש"ע  בישראל  הגבוהה  בהשכלה  יסודי-העל  החרדי  החינוך  מוסדות  יוצאי  –  לתקשורת  הודעה  25

 https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017זמין ב:  .2017  וארינ  הלמ"ס,  ,תשע"ו

9,617

8,620
7,767

6,850

5,845

4,733
3,893

2015/162014/152013/142012/132011/122010/112009/10

ע"תשא"תשעב''תשעג''תשעד''תשעה''תשעו"תשע

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
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 השכלה ותעסוקה בקרב ערבים וחרדים

יש להשכלה קשר  ,בישראל, בדומה לשאר המדינות המפותחות

 הדוק לשיעור התעסוקה, בייחוד בקרב אוכלוסיות מוחלשות

 ,בקרב אוכלוסיות אלו .האוכלוסייה החרדית והערביתכדוגמת 

, שיעור התעסוקה של חסרי השכלה אקדמית הוא נמוך במיוחד

כי כאשר אלו הנתונים מראים,  . אולם,ירה לעילכפי שהוצג בסק

 פוסי התעסוקה שלהם.בד ישינומתרחש  ,רוכשים השכלה

אוכלוסיות אלו הוא  בקרבשיעור התעסוקה  ,עבור בעלי תואר

כפי  חרדית בישראל,-קרוב לזה של האוכלוסייה היהודית הלא

המציג את שיעור התעסוקה של  ,6לראות בתרשים  שניתן

לפי חלוקה לנשים וגברים בעלי  רבית והחרדיתעההאוכלוסיות 

 בלבד.   השכלה יסודית/ תיכונית אלו בעליתואר אקדמי ו
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, השוואה בין  35-54תעסוקה בגילאים השיעור  .6תרשים 

-לאוכלוסייה היהודית הלאהערבית והחרדית האוכלוסיות 

 201526, חרדית

 

רבית סי התעסוקה של האוכלוסיות העההשפעה של השכלה על דפו

למשל, שכרו  כך גם מבעד לנתוני השכר.  פתוהחרדית משתק

בעקבות רכישת השכלה  80%-מביותר השעתי של גבר חרדי גדל 

בקרב נשים ערביות הגידול משמעותי אף יותר ועומד על .  אקדמית

 :הבא, זאת ניתן לראות בתרשים 130%-קרוב ל

 
  ,והשפעתו  בישראל  החינוך  2018-2017  שורש  מדריך  דוד,  בן  דן  בתוך:  תירוש,  ואורן דוד  בן  דן  26

 ב:  זמין  .19  עמ'  ,2018  דצמבר  כלכלי,-חברתי  למחקר מוסד  –  שורש
2018Hebrew.pdf-ook2017http://shoresh.institute/ShoreshHandb 

http://shoresh.institute/ShoreshHandbook2017-2018Hebrew.pdf
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ה מין ומגזר, שכירים במשר , שכר לשעה לפי השכלה .7תרשים 

 201527 ,54-35מלאה בגילאים 

  

השכלה גבוהה, אפוא, היא אחד הכלים המשמעותיים עמם ניתן 

להצעיד את האוכלוסיות המוחלשות בישראל לעבר עתיד טוב  

פיכך, זה יותר הבא לידי ביטוי בתעסוקה ראויה עם שכר מתגמל. ל

ו וינסו ככל הניתן  טבעי שקובעי המדיניות יעסקו בהיבטים אלאך 

וסיות הערבית והחרדית בתהליך שילובן של האוכל לסייע

להעניק לחבריהן את הכלים במוסדות להשכלה גבוהה, זאת בכדי  

 שוק העבודה המודרני. ב המתאימים להשתלבות

שילוב האוכלוסיות  עבודה זו מטרתה לנתח לעומק את מדיניות 

, העבודה בפרק א' שלהישראלית.  הערבית והחרדית באקדמיה

 
 . 24שם, עמ'  27



 רבים באקדמיהשילוב חרדים וע

 

שילוב הערבים והחרדים  ליות החומש הייעודיות כנ תו נסקור את

-ע"אאשר יושמו בין השנים תש  במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

התייחסות   וכניות אלו, תוךשל תהיעילות    תנותח  בפרק זה.  תשע"ו

השתתפות במוסדות ההשכלה  לשלושה פרמטרים מרכזיים:

ון  בשנים הרלוונטיות, גיו סטודנטים ערבים וחרדיםהגבוהה של 

נציג את הגורמים  ב' בפרק  נשירה.הוז במקצועות הלימוד ואח

האפשריים להצלחה או לכישלון של התוכניות הללו, תוך השוואה 

בין דפוסי ההשתלבות של האוכלוסייה הערבית באקדמיה לעומת 

ות מדיניות המלצנציע  . בפרק זה  דפוסי ההשתלבות של זו החרדית

בו ירוכזו ממצאי  כוםיוצג סי . לבסוף,בכךשלשיטתנו יוכלו לסייע 

המחקר ביחס לתוכניות השילוב שנסקרו ויוצגו ההמלצות 

  של האוכלוסיות הערבית והחרדית  מיטבישילוב ל העיקריות

בהתאם למאפיינים הייחודיים של כל אחת   ,באקדמיה הישראלית

 הן.מ
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 והחרדים יםבלשילוב הער החומש תוכניות: פרק א'

 באקדמיה

בקנה מידה שיושמו  עיקריות, יוזמותשתי ר קופרק זה מטרתו לס

להגדיל  במטרה ,ג"המלעל ידי  תשע"ו-בין השנים תשע"א ארצי

את אחוז בוגרי מערכת ההשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסיות  

 חרדית. ערבית והה

 אוכלוסייה הערביתלשילוב ה שנתית-רבה תוכניתה

 בהשכלה הגבוהה 

 26%-המדינה וכ  ייתאוכלוסמ  21%-האוכלוסייה הערבית מהווה כ

נטית להשכלה גבוהה, אך שיעור השתתפותה וומקבוצת הגיל הרל

מחלקה  במערכת ההשכלה הגבוהה נמוך בצורה משמעותית

יתרה מזאת, ככל  .בלבד 12%-ועומד על כ באוכלוסייה הכללית

 ויורד שיעור ההשתתפותכך הולך  ,שמתקדמים במדרג התארים

 .של ערביי ישראל

רואה בשילובם של  במל"גהות"ת( להלן: תקצוב )הוועדה לתכנון ו

ערביי ישראל, בחברה הישראלית בכלל ובמערכת ההשכלה 

, יש לפעול להרחבת הנגישות של ההגבוהה בפרט, יעד מרכזי. לדיד

 חברה הערבית תוך שאיפה לייצוג הולם, זאתבני  ההשכלה גבוהה ל



 רבים באקדמיהשילוב חרדים וע

 

הפערים  ובצמצום בכדי לסייע בשילובם בחברה הישראלית

 .הם לבין האוכלוסייה היהודית בישראלניבי

מערכת ההשכלה על כן, פועלת הות"ת להרחבת הנגישות של 

-רבה תוכניתרקסים. במסגרת ה'ערבים, דרוזים וצהגבוהה ל

 500-הוקצו קרוב ל ,ו"תשע-א"של הות"ת לשנים תשע שנתית

חסמי ההשתלבות של  גוון בכדי לטפל במ 28ש"ח מיליון

הוחלט  םעליה הצעדים העיקריים לןלה האוכלוסייה הערבית.

 יישום התוכנית:לבות"ת 

מרכזי מידע, ; נגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערביתה •

הנגישות להשכלה  יל אתלהגד וקמו במטרהי ייעוץ והכוונה

ספק מידע אמין ל מטרת המרכזים היאגבוהה בפריפריה. 

עניק הכוונה לימודית לה, גבוההההשכלה הואובייקטיבי על 

ייעוץ תעסוקתי לספק ו בשלב לימודי התיכוןכבר  יתומקצוע

ת הנגישות הפיזית של רחבלה תפעלבנוסף, הות"ת  מקצועי.

לסטודנטים  עדיפותתינתן  סטודנטים ערבים לקמפוסים.

בד בבד  כלכלי חלש להתגורר במעונות-ערבים מרקע חברתי

 שיפור נגישות התחבורה הציבורית לקמפוסים.עם 

 
 דרוזים  לערבים,  האקדמיה  נגישות הרחבת  גבוהה  בהשכלה  הזדמנויות  ושוויון  פלורליזם  28

 https://che.org.il ב:  זמין  .3  עמ'  ,2013  מרץ ,המל"ג  ,בישראל  וצ'רקסים

https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/02/פלורליזם-מעודכן-לאינטרנט.pdf
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מעטפת לכלל  תוענקת; אקדמיומכינות קדם תמיכה ב •

ות"ת בהן לומדים סטודנטים ההמכינות המתוקצבות ע"י 

סיוע בתקציבים המיועדים  תכלול. המעטפת בני מיעוטים

לתגבור ההוראה, פתרונות לינה והסעה, עזרה בשיווק 

 המכינות ומיתוגן.  

לצמצום נשירה,  תפעל הות"ת; קליטה איכותיתלכניות ות •

צמצום תחושת הניכור בקמפוס  סיום הלימודים בזמן,

של בני   האפשרות למימוש הפוטנציאל הלימודיוהרחבת 

תמכו במסגרת יסטודנטים אלו  ,בהתאם לכך. מיעוטים

של חזק את בסיס הידע נועד לאשר  קורס 'צעד ראשון'

תמיכה ה יחד עםראשוניות. ה יומיומנויות הסטודנט ואת 

י את מירב  לסטודנט הערב  העניקהות"ת ל תפעלית, הלימוד

 ישגיו. ה על מנת שיוכל למקסם את ללימודים נאי הנפשיהפ

על הקמת קרן מלגות  במל"ג הוחלט; סיוע במלגות לימודים •

 אשר ,ייחודית לסטודנטים לתואר ראשון במגזר הערבי

נוסף על כך, בתמורה למעורבות חברתית בקהילה.  נהוענקת

רסי עניק מלגות לסטודנטים מצטיינים ומימון קותהות"ת 

 פסיכומטרי.  
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לצורך הגדלת עתודת ; השתלבות בקריירה אקדמית •

ת תמיכתה אתרחיב ת"ת הו ,החוקרים הערביים

 תפעלבדוקטורנטים מצטיינים ממגזר זה. במקביל, הות"ת 

חברי  בבחירת מועמדים מתאימים מהמגזר הערבי  תלהעדפ

הות"ת מענקי מחקר מוגברים לאלו הקיימים.  תעניקסגל, ו

גרים על ידי סיוע בהשתלבות של אקדמאים ן בבוגם כ  תמוךת

 ערבים בשוק העבודה. 

ו, הוכתרו  "תשע-א"לשנים תשע שנתית-רבכנית הום סיום התע

במערכת לשילוב ערביי ישראל  צעדי המדיניות שנקטה הות"ת

ניתן   תוכניתאת הצלחתה של ה כמוצלחים.ההשכלה הגבוהה 

  סטודנטים ה במספרם של הגידול :על פני שלושה פרמטרים בחוןל

מקצועות הנלמדים בהגיוון    ,ובייצוגם במסלולים השונים  ערביםה

 אחוז הנשירה. ו ,לדרישות שוק העבודה םתאמתוה

במספר הסטודנטים  נאה נרשם גידול כנית ו במהלך שנות הת

-עמד מספר הסטודנטים על כ , בשנת תש"ע,לפניה. הערבים

ייצוג  ;  47,000-לכהגיע    ובאחריתה, בשנת תשע"ז, מספרם  ,26,000

תואר ראשון גדל  כלל הלומדים לית בקרב רב האוכלוסייה הע 

מגמה זו המשיכה גם לשנת  .15%-מ יותרל 11%-משיעור של כ

חלקם של הסטודנטים הערבים לתואר ראשון עמד על   תשע"ח, בה
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הגידול נרשם גם באחוז מקרב הלומדים לתואר שני.  29.17%-כ

אר שני מכלל הסטודנטים הלומדים אחוז הלומדים הערבים לתו

 .11.5%-עד קרוב ל 8%-כלתואר שני, גדל מ

את הגידול במספר המוחלט של הסטודנטים הערבים בתקופת 

 ניתן לראות בתרשים הבא: ,והגידול היחסי באחוזים ,תוכניתה

,  . סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה8תרשים 

 30תשע"ז -תשס"ז

 

ת היה נמוך  ול בתקופה שקדמה לתוכנימן התרשים עולה כי הגיד

"ז לתש"ע סמשמעותית מזה שנראה במהלכה. בין שנה"ל תש

ם במוסדות  במספר הסטודנטים הערבי 14%נראה גידול כולל של 

 
קבצי נתונים   מתוך:תשע"ח(,  -סטודנטים ערבים לתואר ראשון לפי סוג מוסד )תש"ס  –  14לוח    29

 https://che.org.ilסטטיסטיים אודות ההשכלה הגבוהה בישראל, המל"ג. זמין ב: 
 /:che.org.il/https ב:  זמין  .2018 ינואר המל"ג,  ,הערבי  מהמגזר  הסטודנטים  במספר  גידול  30

https://che.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92/
https://che.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94/
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ההשכלה הגבוהה. לעומת זאת, בין תשע"א לתשע"ו נראה גידול 

לאור זאת, ניתן לומר כי בפרמטר הראשון  . 50%-של קרוב ל

 התוכנית נרשם הישג נאה.לבדיקת יעילות 

 םוהתאמת גיוון תחומי הלימוד – כעת נדון בפרמטר השני

החברה   ייצוג גדל  בשנים אלו  שניתן לראות  לדרישות שוק העבודה.  

היה נמוך באופן   ייצוגםהערבית בתחומי לימוד בהם עד כה 

 , מופיעים גםתחומי הלימוד בהם נרשם גידולבין . משמעותי

סים ביותר  סוקה במשלחי היד המכניהתחומים המכשירים לתע

 ייצוג החברה הערבית בתחומי ההנדסהכך למשל,  .במשק

 10%-ל בתש"ע 6%)מייצוג של  66%-ב עלה והאדריכלות

במתמטיקה, מדעי המחשב ומדעים מדויקים עלה ייצוג    ;בתשע"ז(

; בתשע"ז( 13%-בתש"ע ל 9%)מייצוג של  44%- החברה הערבית ב

 הבא:ם תרשיהלהסיק מזאת ניתן 
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: ייצוג הסטודנטים הערבים מכלל הסטודנטים 9תרשים 

 31תשע"ז -, תש"ע ו בישראל על פי תחומי לימוד

 

מגוון מקצועות הלימוד  – כי גם בפרמטר השנילפיכך, ניתן לומר 

אומנם, ונרשמה הצלחה לא מבוטלת.  – לשוק העבודה םוהתאמת

היהודית  וזלהאוכלוסייה הערבית בין הדרך לצמצום פערי השכר 

, בעיקר בעקבות  עוד ארוכה, אך הרושם הוא שישנו שינוי חיובי

גידול מספר הסטודנטים הערבים והמקצועות אותם הם בוחרים  

 ללמוד. 

הנשירה הוא אחוז הצלחת התוכנית מדידת ל השלישי פרמטרה

שיעורם של השוואה בין  . באמצעותםהסטודנטים הערביבקרב 

 
 שם. 31
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בשנים שקדמו לה, נוכל שיעורם  ל  כניתושנות התמהלך  ב  הנושרים

. אין הנשירה תופעת כנית בצמצוםותה הסיק לגבי כושרה שלל

על ידי  2017פורסם ביולי נתונים אלו, אך מדו"ח שבידינו 

התאחדות הסטודנטים בנושא השכלה גבוהה ותעסוקה בישראל, 

עולה כי שיעור הנשירה של סטודנטים ערבים עדיין גבוה מאוד  

חרדית. אחוז הנשירה של גברים -יה היהודית הלאביחס לאוכלוסי 

ושל אצל הגברים היהודים(  24%-)לעומת כ 38%ערבים עומד על 

 32אצל הנשים היהודיות(. %18-)לעומת כ 24%על  נשים ערביות

מציגים באור פחות חיובי את ההצלחה הנראית בשני   תונים אלונ

הפרמטרים הקודמים, שכן התפוקה הפוטנציאלית מגידול 

משמעותי בלומדים אינה באה לידי ביטוייה המלא אם אלו לא 

 מגיעים לקו הסיום. 

הצלחת   ניתן לקבוע כי  בשקלול שלושת הפרמטרים שנבחנו,אם כן,  

הוחלט על יעד נוסף  התוכנית במגזר הערבי הייתה מתונה. במל"ג 

 המשך תוכניתבמסגרת להגדלת שיעור הסטודנטים הערבים 

-הגעה ל שנקבע הואתשפ"ב. היעד -"זשקבעה הות"ת לשנים תשע

סטודנטים ערבים מכלל הסטודנטים בכלל התארים, כולל  17%

 
חוברת תרשימים על צעירים, השכלה גבוהה  – 2017דו"ח מצב הצעירים עדי כהן ושי טלמור,  32

 . זמין ב:32, עמ' 2017, התאחדות הסטודנטים, יולי ותעסוקה בישראל
-content/uploads/2017/08/book_18x18_interactive-https://www.nuis.co.il/wp

pages.pdf 

https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2017/08/book_18x18_interactive-pages.pdf
https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2017/08/book_18x18_interactive-pages.pdf
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שהוקצה  . סך התקציב2022התארים המתקדמים, עד שנת 

זו הוא כפול מהסכום שעמד   תוכניתלשילוב ערביי ישראל במסגרת  

 33ח."הקודמת, והוא יעמוד על כמיליארד ש  תוכניתבמסגרת ה

 ילוב החרדים בהשכלה הגבוההת לששנתי-כנית הרבוהת

, בייחוד  התיכוניים במגזר החרדי חלק ניכר ממוסדות הלימוד 

תורניים, ואינם מלמדים מקצועות לבנים, מתמקדים בלימודים 

. בשנת  בלבד ליבה או שהם מלמדים מקצועות אלו באופן חלקי

מהנשים החרדיות בני   16%- מהגברים החרדים וכ  5%רק , 2014

ודת בגרות, שהיא אחד מתנאי הקבלה אים לתעהיו זכ 19-35

- ם וכ חרדי-הלאמהיהודים  50%-ללימודים אקדמיים, לעומת כ

  34ות. חרדי-הלאמהיהודיות  65%

גם שיעורם של בעלי תואר אקדמי במגזר החרדי הוא, כאמור, 

-רק כ,  2014חרדי. בשנת  -לאהיהודי  הנמוך מאוד בהשוואה למגזר  

שים החרדיות היו זכאים מהנ 8%-מהגברים החרדים וכ  2%

 
מיליארד ₪ לתקציב מערכת ההשכלה  7-ישג בתכנית הרב שנתית החדשה: תוספת של כה 33

 https://che.org.il. זמין ב: 2016, המל"ג, ספטמבר הגבוהה
 ב:  זמין  .3  עמ'  ,2018 המדינה,  מבקר  ,החרדי  למגזר  הגבוהה  ההשכלה  הנגשת 34
-301-69b-https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019

Haskala.pdf 

https://che.org.il/%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%95%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%92-%d7%a0%d7%a4%d7%aa%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%98-%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%aa%d7%aa/
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-301-Haskala.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-301-Haskala.pdf
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חרדי שיעור בעלי -י, זאת בשעה שבמגזר היהודי הלאלתואר אקדמ

  35בקרב הנשים. 43%- בקרב הגברים וכ 28%-כ יההתואר ה

ובדומה  , האוכלוסייה החרדית, כפי שהוצג בפרק המבוא

ממצוקה כלכלית קשה ומרמת לאוכלוסייה הערבית, סובלת 

צעדים  מספר ונות ננקטובשנים האחר משום כך, השכלה נמוכה.

במוסדות להשכלה גבוהה.   החרדים  לצורך הגדלת שיעור הלומדים

 הו שקבע"תשע-ב"לשנים תשע שנתית-רבה תוכנית במסגרת ה

ת הנגישות של האקדמיה לאוכלוסייה  הרחב הוחלט עלהות"ת, 

החרדית. במרכז המדיניות עמד פיתוח מסגרות חרדיות נפרדות 

  תוכנית "ים, מדיניות המכונה  מוכרים היבחסות המוסדות האקדמ

 )מח"רים(. "וסייה החרדיתהמסגרות הייעודיות לאוכל

בשנת תשע"א הוערך מספר הסטודנטים הלומדים במח"רים 

. היעד שהוגדר  6,000-שבחסות המוסדות להשכלה הגבוהה בכ

במספר סטודנטים אלו  8,500-היה גידול של כ תוכניתבמסגרת ה

ו יעמוד מספר הלומדים במסגרות  עד שנת תשע"ו, כך שבשנה ז

 
 .33 'עמ. שם  35



 רבים באקדמיהשילוב חרדים וע

 

לצורך עמידה  14,500.36חרדים, על  הייעודיות, כלומר סטודנטים

  37מיליון ש"ח. 600ביעד זה הוקצו 

פתיחת   ,האחד  :ם לקידום היעדמרכזיי  כליםשני  ה בנקטהתוכנית  

ץ כלכלי לסטודנטים באמצעות יתמר ,והשני ,מח"רים חדשים

ים. הצורך בהלוואה בעיקר הלוואה מותנית שיועדה בעיקר לגבר 

לומדים לימודי ליבה, ועל   לגברים נבע מכך שאין הגברים החרדים

עלויות נוספות. הכרוכים בכן נגזר עליהם להשלים לימודי מכינה 

אקדמיים הם  הלימודיאת  בנוסף, הגברים החרדים נוטים להתחיל  

מבוגר כשהם בעלי משפחה וילדים, לכן יש צורך לתמרץ  בגיל

רה משמעותית יותר בכדי לעודד אותם להשתלב אותם בצו

 באקדמיה.

נבחן  בדומה לניתוח שנעשה עבור השתלבות האוכלוסייה הערבית,  

  מידת הצלחתה של התוכנית בשילוב האוכלוסייה החרדית  את

  מספר הסטודנטים גידול ב :על פני שלושה פרמטרים באקדמיה

ת ועומקצב , גיוון החרדים ובייצוגם במוסדות להשכלה גבוהה

 אחוז הנשירה. ו ,הלימוד והתאמתם לשוק העבודה

 
 לשנים החרדית  לאוכלוסיה  ות"ת-מל"ג של החומש  תוכנית  רגב,  ואיתן כהנר  לי  מלאך,  גלעד  36

 .content/uploads/2017-il/wphttps://che.org ב:  זמין  .9  עמ'  ,2016 המל"ג,  ,תשע"ו-תשע"ב
 לתוכנית  לדאוג  בלי  –  באקדמיה  חרדים לשילוב הוקצו  שקל מיליון  600עומרי זרחוביץ',  37

 ב:  זמין  .2019  מאי  גלובס,  ,אפקטיבית
px?did=1001284685https://www.globes.co.il/news/article.as 

https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A.pdf
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001284685
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על מספר הסטודנטים החרדים.  תוכניתכעת נדון בהשפעת ה

תשע"ו, הוכפל מספר -אנית, בין השנים תשע"במהלך התוכ

  11,500.38-כל 500,5-ם החרדים מכיהסטודנט

על אף הגידול המשמעותי במספר הסטודנטים החרדים, אין הדבר  

 ,ליחה, וזאת מכמה טעמים. ראשיתמעיד שהתוכנית הצ

האוכלוסייה החרדית גדלה בקצב מהיר ביותר, כל שנתון בחברה  

פיכך אין הדבר מעיד שישנו גידול באחוז זו גדול מזה שקדם לו, ל

הפונים להשכלה מכלל השנתון. שנית, הגידול במספר הסטודנטים  

החרדים קדם לשנות התוכנית, כך למשל בין השנים תשס"ו 

 39מספר הסטודנטים החרדים גם כן הכפיל עצמו. לתשע"ב

 משמעותיאינדיקציה נוספת לכך שהתוכנית לא חוללה שינוי 

בדפוסי ההשכלה של האוכלוסייה החרדית מתקבלת מכך שבשנות 

הסטודנטים החרדים לתואר ראשון, מתוך שיעור התוכנית, גדל 

 שיעורבלבד. לשם השוואה,    2%-כלל הסטודנטים לתואר ראשון, ב

, כפי שמוצג  4%-הסטודנטים הערבים גדל בתקופה המקבילה ב

 :בתרשים הבא

 
 לשנים החרדית לאוכלוסיה ות"ת-מל"ג של החומש תוכנית רגב, ואיתן כהנר לי מלאך, גלעד 38

 content/uploads/2017-https://che.org.il/wp ב:  זמין  .9  עמ'  ,2016 המל"ג,  ,תשע"ו-תשע"ב
, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות תמונת מצב-הישראליתהחרדים בחברה ראובן גל,  39

 pdf-https://www.neaman.org.il/Files/6.425 . זמין ב:11, עמ' 2014לאומית, 

https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A.pdf
https://www.neaman.org.il/Files/6-425.pdf


 רבים באקדמיהשילוב חרדים וע

 

דים והערבים לתואר ראשון,  . מספר הסטודנטים החר10תרשים 

 40תשע"ו -מתוך סך הסטודנטים לתואר ראשון, תשע"א

 

לסיכום עניין זה, ניתן לומר כי התוכנית שבבסיסה עומדים 

הסטודנטים   המח"רים, לא הביאה לשינוי בקצב הגידול של

החרדים לעומת השנים שקדמו להפעלתה ולא יצרה שינוי מהותי  

 ו. זבדפוסי ההשכלה של אוכלוסייה 

סטודנטים   14,500, תוכנית המח"רים לא עמדה ביעד של כמו כן

 80%-, קרוב ל11,500חרדים, ובשנת תשע"ו עמד מספרם על 

 
יסודי בהשכלה הגבוהה בישראל -יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל –הודעה לתקשורת  40

. זמין ב:  2017הלמ"ס, עיבוד המחבר, ינואר תשע"ו, -תש"ע
ease/Pages/2017https://www.cbs.gov.il/he/mediarel 
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https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
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את הפער שבין יעד ההשתלבות לבין  מהיעד שהציבה הות"ת. 

להתרשם ניתן  .  11בתרשים  פר המשתלבים בפועל, ניתן לראות  מס

הסטודנטים  מספר בין ל שהציבה התוכנית הפער בין היעדכי 

  .תוכניתבפועל גדל על פני שנות ה

במוסדות ההשכלה  שהשתלבו. מספר החרדים 11תרשים 

 2016-201141הגבוהה לעומת יעד ההשתלבות, 

 

עיקר מסיבות פוליטיות. אי העמידה ביעד נובע ב ,לטענת המל"ג

מערכת קשיים בב אופיינותשע"ה -השנים תשע"ד לדבריה,

ועל כן נפגעה אפקטיביות  וממשלת ישראל יחסים בין החרדים ה

 
 שם.  41
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התוכנית. עוד טוענים במל"ג כי מראש, בשנת תשע"א, לא נספרו 

 42הלומדים החרדים בצורה נכונה בשל בעיות בהגדרת חרדי.

הודגש כי הגידול  2018בשנת בביקורת שערך מבקר המדינה 

מקורו  ,וכניתתמספר הסטודנטים, שמראש לא עמד ביעדי הב

מלגות חרף הענקת השעולה מהנתונים  43בנשות המגזר החרדי. 

שינוי בהתפלגות הלומדים  נראהלא  ,הייעודיות לגברים החרדים

הנשים  שיעורלפי מגדר באוכלוסייה החרדית, דהיינו הפער בין 

בתרשים  למדי, כפי שניתן לראות שאר גבוה הגברים נ  שיעורל

 הבא:

 

 

 

 

 
 .8 עמ'  שם, 42
 ב:  זמין  .7-6  עמ'  ,2013 המדינה,  מבקר  ,החרדי  למגזר  הגבוהה  ההשכלה  הנגשת 43
-301-69b-https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019

Haskala.pdf 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-301-Haskala.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-301-Haskala.pdf
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ת הסטודנטים החרדים על פי מגדר התפלגו. 12 תרשים

 44תשע"ו -תשע"א, )באחוזים(

 

שיעור גידול  לא נקבע יעד ללשילוב האוכלוסייה החרדית    תוכניתב

שיעור זה, הנמוך בצורה  .  ההשתתפות באקדמיה של גברים חרדים

לאור העובדה שחלק ניכר    45.תוכנית ה  ירד במהלך שנותחמורה, אף  

המשאבים והמאמצים שהושקעו במסגרת התוכנית כוונו ן מ

חרדים, שיעורם הנמוך מעיד על חוסר הצלחה בפרמטר  הלגברים 

 זה, וזאת חרף הגידול הכולל במספר הסטודנטים. 

 
 לשנים החרדית  לאוכלוסיה  ות"ת-מל"ג של החומש  תוכנית  רגב,  ואיתן  כהנר  לי מלאך, גלעד 44

 uploads/2017/content-https://che.org.il/wp ב:  זמין  .10 עמ', 2016,  המל"ג  ,תשע"ו-תשע"ב
 :ב  זמין  .5  עמ'  ,2018 המדינה,  מבקר  ,החרדי  למגזר  הגבוהה  ההשכלה  הנגשת 45
-301-69b-https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019

Haskala.pdf 

https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-301-Haskala.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-301-Haskala.pdf
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  תוכנית אם לא די בהעדר ההצלחה בפרמטר הראשון לבדיקת ה

כי גם   מוסיף ואומר המבקר לוסייה החרדית,לשילוב האוכ

הגיוון במקצועות הלימוד והתאמתם הפרמטר השני, קרי, 

 לדרישות שוק העבודה, לוקה בחסר. 

הלומדות במוסדות   הגידול שנרשם בקרב נשות הקהילה החרדית

מקצוע  .גבוהה, מקורו בתוכניות הלימודים לחינוךהלהשכלה 

עבודה   ותדורשמספר גבוה של  וישנ , החרדית בחברהרווי החינוך 

בוגרות לימודי רוב לכן ויות, ובמקצוע ממספר המשרות הפנ

. המבקר מדגיש כי בסיום הכשרתן במקצועלא עוסקות  החינוך

 78%-כ.  נעשה תיעדוף תחומי לימוד שאינו הולם את צורכי המשק

מהן הינן  44%נשים;  םה מהבוגרים החרדים בשנות התוכנית

וך, ללות האקדמיות לחיני חינוך והוראה במכבוגרות לימוד

 :הבאכמפורט בתרשים  
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,  . התפלגות הבוגרים החרדים לפי מגדר ותחום לימוד13תרשים 

2017-201146 

 

הדגישה כי נעשו צעדים משמעותיים ליצרית גיוון בתחומי   הות"ת

 –בין השנים תשע"ב  ,הלימוד של הבוגרים החרדים. לטענתה

 62-כניות לחרדים, מבמספר התו 80%-תשע"ה נרשם זינוק של כ

ברם, כאשר הרוב המכריע של הבוגרים החרדים, ליתר  110.47-ל

י, עושה רושם, דיוק הבוגרות החרדיות, בוחרות ללמוד חינוך, אז

שעל אף הגיוון ישנו קיבוע מחשבתי בנושא בחירת תחום הלימוד 

בוחנים את כמו כן, כששל החרדים והגיוון לא משיג את מטרתו. 

ההנדסה והמדעים, ודנטים החרדים במקצועות ייצוגם של הסט

 
 .6שם, עמ'  46
 לשנים החרדית לאוכלוסיה ות"ת-גמל" של החומש תוכנית רגב, ואיתן כהנר לי מלאך, גלעד 47

 content/uploads/2017-rg.il/wphttps://che.o ב:  זמין  .15 עמ', 2016,  המל"ג  ,תשע"ו-תשע"ב

בוגרות חרדיות  
לחינוך והוראה  

44%

בוגרות חרדיות  
ביתר המקצועות  

34%

בוגרים חרדים
22%

https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A.pdf
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 דתשע"-תשע"ב בין השניםבמיוחד.  תמתקבלת תמונה לא מעודד

, כאשר ייצוגם מכלל 11%-כבסה"כ בגדל חלקם של אלו 

-בשעת תשע"ג ו 15.5%בשנת תשע"ב,  13%הסטודנטים עמד על 

  48בשנת תשע"ד. 14.5%

ינו אחוז  בפרמטר השלישי, דהי תוכניתלסיום, הביצועים של ה

 חוסר אפקטיביות שלעל  . המבקר העיר טעוני שיפור הנשירה,

העדר מוחלט של , עד כדי מהלימודים  טיפול בנשירהב התוכנית

שיעור הגברים החרדים הנושרים  ,  על פי דוח המבקר.  טיפול שכזה

אצל הגברים    20%-לעומת כ  46%-מהלימודים האקדמיים מגיע לכ

 12%-לעומת כ 28%-כהוא  החרדיות ואצל הנשים ,םהלא חרדי

כי בדוח של התאחדות הסטודנטים   יודגש 49. ותהלא חרדיאצל 

שהוזכר לעיל, אחוזי הנשירה במגזר החרדי תואמים  2017משנת 

את אלו שבדוח המבקר, בעוד שאחוזי הנשירה במגזר היהודי  

כי המכינות הקדם  המבקר מדגיש חרדי גבוהים יותר.-הלא

בהשתלבות של המועמדים  ועסי שהוקמו לצורך  ,אקדמיות

לא עשו  ,בקרבם וצמצום הנשירה בהשכלה הגבוהה החרדים

בקליטה איכותית יותר של ולא הצליחו לסייע  מלאכתם נאמנה

 
 .16 'שם, עמ 48
 ב:  זמין  .5  עמ'  ,2018 המדינה,  מבקר  ,חרדיה  למגזר  הגבוהה  ההשכלה  הנגשת 49
-301-69b-Library/Documents/69b/2019https://www.mevaker.gov.il/sites/Digital

Haskala.pdf 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-301-Haskala.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-301-Haskala.pdf
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 שלמדומהגברים החרדים  75%-הנתונים מראים שכ .החרדים

 50תואר אקדמי. לא קיבלו לבסוףבמכינות 

ילוב חרדים  שלבשקלול שלושת הפרמטרים ניתן לומר כי התוכנית  

הסטודנטים בממוצע  באקדמיה לא צלחה. קצב הגידול בכמות

לומדות גבוה ממשיכות לבחור    שיעור ו  ,שנתי נותר כמעט ללא שינוי

במקצוע ההוראה. לכך מתווספים גם אחוזי נשירה גבוהים, בעיקר 

להם יועדו חלק ניכר מהמשאבים של  –בקרב הגברים החרדים 

 התוכנית.  

 התשפ"ב-שנים תשע"זלהחדשה של הות"ת  יתשנת -רבבתוכנית ה

ג "כך, המל  תוךעל שילוב האוכלוסייה החרדית. ב  הושם גם כן דגש

 19,000 -סטודנטים ל 11,000-הציבה כיעד את המשך הגידול מ

באמצעות השקעת משאבים  סטודנטים חרדים עד שנת תשפ"ב

 והרחבת מגוון תוכניות הלימוד.הלימודים איכות  בהעלאת

גש על פיתוח תוכניות ייחודיות, על מנת לאפשר יושם ד נקבע כי

ההנדסה   תחומים חדשים, במיוחד בתחומיבשל חרדים    השתלבות

תפעל להגדלה  תוכניתה נוסף על כך,והמדעים המדויקים. 

 למקצועות הליבה  משמעותית של היצע התוכניות להכשרת מורים

 
 .26-25 עמ'  שם, 50
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עות במטרתה להגדיל את שעות הוראת מקצו זאת מגזר החרדי,ב

ת החשיפה של תלמידים בר. הגהליבה במערכת החינוך החרדית

במערכות החינוך החרדיות למקצועות בשכבות הגיל הנמוכות 

עם בסיס   להגיע דור הבא של המועמדים החרדים  הליבה, תאפשר ל

להם שיעזור  , ידעלשערי האקדמיה חיונימוצק יותר של ידע 

 51להשתלב ולהצליח בה.

 מאמציאפשריים ל כישלון וגורמי הצלחה בפרק הבא יוצגו גורמי

תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של השילוב שתוארו לעיל, 

כל מגזר. בהתאם לניתוח זה, נסיק לגבי דרכי פעולה משלימות או 

 ה החרדית יחלופיות ונציג המלצות לייעול מאמצי שילוב האוכלוסי

לסייע  בעתיד. שיפור המדיניות עבור קבוצה זו עשוי באקדמיה

 קעים למען שילובבקבלת תמורה רבה יותר לתקציבים המוש

 בכלכלה ובחברה הישראלית. ,החרדים באקדמיה וכתוצאה מכך

 

 

 

 

 
  הגבוהה  ההשכלה  של  הנגישות  הרחבת  בנושא  תשפ"ב-תשע"ז לשנים  שנתית-רב  מדיניות 51

 content/uploads/2017-https://che.org.il/wp   ב: זמין  .11  עמ' ,2017  מאי  הות"ת, ,לחרדים

https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
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 ות מדיניותצפרק ב': גורמי כישלון, הצלחה והמל

הובילו להצלחה יחסית   ,לשיטתנו ,אשרהסיבות תוצגנה בפרק זה 

למול  ערבית באקדמיההלשילוב האוכלוסייה  תוכניתשל ה

אוכלוסייה החרדית.  בקרב ה של התוכנית המקבילה כישלונה

כאמור, שילוב אוכלוסיות אלו בכלכלה ובחברה הישראלית הוא 

קריטי לעתידה של מדינת ישראל, והשכלה גבוהה היא אחת מן 

אין להקל ראש . משום כך, הדרכים היעילות ביותר לעשות כן

ניות  תן של תוכמידת הצלחגורמי העומק המשפיעים על בהבנת 

לשיפור תוך שאיפה    ,באקדמיה הישראליתלשילוב ערבים וחרדים  

 . מתמיד

השוואה בין שתי   – סקירת גורמי הכישלון וההצלחה

 קבוצות האוכלוסייה

לשילוב האוכלוסייה   תוכניתקשה לומר באופן חד וברור כי ה

תוכנית  ננקטו בשמאלו    באופן מהותי  הערבית הכילה צעדים שונים

זכתה להצלחה  האחתבגינם אשר  ,אוכלוסייה החרדיתל שיועדה

די   התוכניות היו ,למעשה .נחלה כישלון מתונה ואילו השנייה

 ,. לשיטתנוואף נפשי אקדמי ,כלכלי סיוע והתמקדו במתןדומות 

משלוש  בעהבקרב האוכלוסייה החרדית נ  תוכניתאי הצלחת ה
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ה  יוכלוסיסיבות מרכזיות הנעוצות בשוני בין אוכלוסייה זו לא

ה היא הצורה שבה נתפסת רכישת ראשונהסיבה ה .הערבית

היא  שנייההסיבה ההשכלה בחברה החרדית לעומת זו הערבית. 

הגברים    ישיבות בהם לומדיםהמוחלט של לימודי הליבה ב   םהעדר

  , החרדים לעומת לימודי ליבה, גם אם חלקיים ובאיכות ירודה

  ר הטרוגניות קשורה בהעד במגזר הערבי. הסיבה השלישית

ת אקדמית בקרב הלומדים החרדים לעומת תהליכי  ותחרו

 אינטגרציה ושיתוף ידע מהם נהנים הסטודנטים הערבים. 

לו, וכיצד הן השפיעו הלסיבות ן הכעת נדון בהרחבה בכל אחת מ

  ת וניכ תואוכלוסיות בראי ה אחת מן על מאמצי השילוב של כל

 תשע"ו.-החומש של הות"ת לשנים תשע"א

 בחברה החרדית דמאי האק דמות

  האקדמאים הערבים, נתפסים בעיני החברה הערבית כעמוד התווך 

ממלאים הם של תהליך הפיתוח הכלכלי והחברתי של הקהילה. 

תפקיד בהובלת החברה הערבית לעבר שילוב ראוי בכלכלה 

  , מתקבלים בה בברכה ובגינוני כבוד. לכן הם המודרנית, ועל כן 

, מעבר לכך שהיא מבטיחה יה הערביתההשכלה בקרב האוכלוסי
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השילוב של   ,במובן הזה  52מקור לגאווה.אף  מקור לפרנסה, מהווה  

ועל פי רוב, האוכלוסייה הערבית באקדמיה התקבל באופן טבעי 

 יצר אנטגוניזם. לא 

מנגד, בקרב האוכלוסייה החרדית, מי שלא בוחר בלימודי התורה, 

פס כשולי י חול, נתולעומתם בוחר להעמיק את מחשבתו בלימוד

תופעה דומה  ולרוב אין הדבר מעורר כבוד וגאווה עבורו., החברה

 בהגיעו  מתרחשת בכל הקשור לגיוס בני הישיבות החרדים לצה"ל.

לצומת בה עליו לקבל החלטה האם הוא משקיע את מרצו בניסיון  

הצעיר הערבי על פי רוב יזכה ברוח גבית  , אקדמי תואר לרכוש 

 הצעיר החרדי עשוי להיתקל בהפך הגמור דווקא.ה, בעוד  מהקהיל

  כי בקרב קבוצות  מראים 53בנושא מחקרים וסקרי דעת קהל

בחברה החרדית חלה תפנית באשר לחשיבות ההשכלה.  מסוימות

זאת ניתן לראות, בין היתר, ממחקר שערך מרכז טאוב לפיו ישנה 

דעיכה במספר התלמידים הנרשמים בשנה א' למסגרות הלימוד  

ועל  ,גבוהיה זו יות, זאת למרות ששיעור הילודה באוכלוסי החרד

כן ניתן היה לצפות שמספר הנרשמים לשנה א' במסגרות החרדיות 

דווקא יגדל משנה לשנה. כותבי המחקר פותרים פרדוקס זה בכך  

 
עמותת סיכוי, אוקטובר  ייצוג האזרחים הערבים במוסדות להשכלה הגבוהה,נוהאד עלי,  52

 http://www.sikkuy.org.il. זמין ב: 19, עמ' 2013
. זמין ב: 2014, שחרית, אפריל חרדים: בין שמרנות לשינוי, אפיון המגזר החרדי 53

https://www.shaharit.org.il 

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2013/10/nohad_ali_hebrew1.pdf
https://www.shaharit.org.il/%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99/
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שישנה זליגה של ציבור חרדי ממערכת החינוך המיועדת לו, נטולת 

. לאומי-יבור הדתילימודי הליבה, למערכות החינוך של הצ

 מכירים יותר ויותראוכלוסייה החרדית  פלחים בההשערה היא כי  

בוחרים  החרדים ההורים חלק מן כן ולחשיבות לימודי הליבה ב

להם לימודים  תעניקלרשום את ילדיהם למערכת חינוך אשר 

 54אלו.

המלצתינו לאור זאת היא לפעול לפי עקרון 'תגבור המאמץ 

ות לזהות את הקבוצות  על המל"ג לנסהכוונה היא ש. המצליח'

החרדיות הפתוחות יותר להשכלה, המודרניות יותר, ולפנות 

דווקא אליהן במטרה להגדיל את מספר הסטודנטים בקרבן. ניתן 

לעשות זאת באמצעות שיווק ופרסום וגם באמצעות שיח פתוח עם 

 ראשי הקהילות. 

ודי  השתלב עם לימל יכולים יםיאקדמהלשיטתנו, הלימודים 

גי  יאם יתמכו בכך מנהעל חשבונם.  שיבואו אין הכרח התורה ו

להוליך את  יש בכוח של שינוי תודעתי זה , החרדיות הקהילות

, על לדידנוהחברה החרדית למקומות חיוביים של שגשוג ורווחה. 

הות"ת לפעול בצורה עיקשת יותר ליצירת שיח פתוח ושיתוף  

 
מרכז  דמוגרפיה במערכת החינוך: שינויים ומעברים בין זרמי חינוך,נחום בלס וחיים בלייך,  54
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ביכולתו של שיתוף . ברה החרדיתפעולה פורה עם מנהיגי הח

הציבור  לעלות את תמיכת  , המתקיים תוך כבוד הדדי ,פעולה

בקרב קהילות חרדיות ים, בעיקר יבלימודים אקדמהחרדי 

 יותר נכונות ופתיחות להשכלה וללימודי חול. כבר כיום המראות 

 העדר לימודי ליבה 

כמעט ה  ,המקור כאמור, העדר לימודי הליבה בחברה החרדית הוא  

אלו מהם הבוחרים להשתלב של  הגבוהוז הנשירה אחל ,בלעדי

המכינות הקדם אקדמיות, לצערנו, אינן מסוגלות  55.באקדמיה

בפרק זמן של שנה או אפילו של שנתיים להעניק לצעיר החרדי את 

עמם הוא יכול להתמודד כשווה בין שווים בעולם האקדמי.   כליםה

האפשרות   לראיה, על אף שבמסגרת תכנית החומש ניתנה לחרדים

ללימודים במכינות הקדם אקדמיות, באמצעות מלגות נדיבות, 

ים החרדים שהחלו את בשנות פעילותה של התוכנית שיעור הגבר

עת האחרונה.  לימודם באקדמיה לא עלה ואף נמצא בירידה קלה ב

מנגד, נשות החברה החרדית אשר זכו ללמוד לימודי ליבה, גם אם 

רב, להשתלב. הגידול שנרשם חלקיים, מצליחות אם כי בקושי 

מקורו בנשים כאמור. ראיה נוספת החרדים במספר האקדמאים 

 
. זמין ב: 2017, דה מרקר, יוני מהחרדים נושרים מהאקדמיה 58%בלי ליבה: מירב ארלוזורוב,  55

ws/1.3628009ehttps://www.themarker.com/n 
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המחזקת את חוסר התחליפיות של לימודי הליבה, היא השתלבות 

אוכלוסייה הערבית לומדת האוכלוסייה הערבית באקדמיה. ה

לימודי ליבה, אף כי לא איכותיים ומלאים, והיא מצליחה 

 ה.להשתלב באקדמיה בצורה נא

האחד   :שני נזקים  של החרדים מהאקדמיה  לשיעור הנשירה הגבוה

, ברכישת ידע ובקבלת תעודה רשמיתהוא עצם הכישלון 

עלות ההשתלב בשוק העבודה ולבאמצעותן יוכל הצעיר החרדי ל

הקטנת הביקוש של החרדים  שלו. והשני הואהשכר ת רמת א

לוש ק התודעה כי לחרדי סיכוי תונחלים. אם יללימודים אקדמ

לסיים את לימודיו, אזי רובם יבחרו שלא לנסות זאת כלל. אם 

בעתיד, אנו  תמשיך הסטודנטים החרדים ה שלנשירה תופעת

עלולים לצפות בצניחה של מספר מבקשי התואר מקרב אוכלוסייה  

לולא  .זו. לפיכך, אין מנוס מהענקת לימודי ליבה לחברה החרדית

השכלה הובם במערכת סביר שהמאמצים לשיל לימודי הליבה,

 הו.וגבוהה יעלו בתה

לחולל שינוי בהיבט זה ומומלץ לעשות זאת תוך שיתוף    יש  ,לדידנו

לה והסברת היתרונות הגלומים בכך. יש להדגיש שלא מדובר  פעו

'הכול או כלום', מכיוון שגם לימודי ליבה חלקיים, בעיקר -ב
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השתלבות כלו לסייע בואנגלית ומתמטיקה, עדיפים על לא כלום, וי

 ים באקדמיה ובשוק העבודה המודרני. גברים החרדה

כה מורכבת    אנו מודעים לכך שאין בכוחה של המל"ג לפתור סוגיה

ושנויה במחלוקת פוליטית כמו סוגיית לימודי הליבה, אך בכדי  

לעמוד ביעדיה עליה לנסות להשפיע על כך. פתרון אפשרי יכול 

רחית ויזמים פרטיים לה עם ארגוני חברה אזולהיות שיתוף פע

מעוניינים לקדם לימודי ליבה במגזר החרדי. הדבר יכול לבוא ה

 ,בעיקר בתחומי האנגלית והמתמטיקה, בשיעורי עזרלידי ביטוי 

. המסגרת תבמסגרת בלתי פורמליהניתנים לאחר שעות הלימודים  

תהיה פתוחה לכל הצעירים החרדים, החל מגילאי היסודי ועד  

התיכון, ובעיקר לצעירים חרדים המכווינים עצמם ללימודים 

להתפרש ים בגיל צעיר יחסית. על התוכנית להיות מרווחת,  יאקדמ

כך   .על פרק זמן ארוך ולהיות ברת ביצוע במקביל ללימודי הקודש

ללימודי הליבה שאינם נלמדים היא תוכל להוות מעין תחליף 

 במסגרות החרדיות הפורמליות. 

 יעדר הטרוגניות ותחרות אקדמית בקרב הלומדים ה

במסלולים המשותפים והפתוחים  לומדתהאוכלוסייה הערבית 

מעבר ליתרונות החברתיים הגלומים בשילוב . לכלל אזרחי ישראל

נטים  זה, סביר להניח כי יש לכך גם תועלת אקדמית רבה. הסטוד
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הערבים נהנים מתהליכי שיתוף ידע ואינטראקציה עם קבוצות  

אוכלוסייה מגוונות, וזוהי סביבה פורה לקידום תחרות ומצוינות  

 אישית.

הוקמו עבורם   ,בהיבדלותכתוצאה מהרצון העז של החרדים 

מסגרות נפרדות כפי שצוין בפרק א'. בעוד שערביי ישראל נהנים 

דע ופלורליזם שמציעה האקדמיה, יה, שיתוף יגרצ מתהליכי אינט

אך ורק עם בני קהילתם ועם אוכלוסייה   כמעט החרדים נפגשים

זה  ייתכן מאוד כי לחוסר ההטרוגניות .בעלת רקע לימודי דומה

על היכולת לקדם מצוינות אקדמית  שלילית שפעהה יש במח"רים

מאחר וכיתות הלימוד הן הומוגניות  בקרב הלומדים החרדים. 

ק מחרדים, שרובם נמנים על התלמידים החלשים המורכבות ר

הסטודנטים  הלימוד הנדרשת מלאתגר ברמת  להגיע  יותר, לא ניתן  

 קסום היכולת הלימודית שליאשר יסייע במ בכיתה, אתגר

 . והבאתם לכדי מצוינות אישית נטיםהסטוד

לדידנו, את הבחירה של החרדים בלמידה במסגרות נפרדות, יש 

להתעלם מהחסרונות הכרוכים בך ובפרט, לכבד. עם זאת, אין 

 קושי בקידום מצוינות אקדמית.  ה

אנו ממליצים להשקיע משאבים  ,לעיל ההמלצות שמנינו עלנוסף 

רבים יותר בעידוד לימודי תעודה על תיכוניים והכשרה מקצועית 
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. קיימיםבקרב חרדים במקביל למאמצי השילוב במסלולים ה

צוע עם הכנסה ראויה, לימודי תעודה מאפשרים רכישת מק

כדוגמת הנדסאים, בפרק זמן קצר יחסית. בכך, לימודים אלו 

ים. יי של החרדים הפונים ללימודים אקדמעונים על צורך משמעות

אשר לא  לימודי תעודה והכשרה מקצועית יקלו על אותם חרדים

 ,מסוגלים או לא חפצים להשתלב במוסדות ההשכלה הגבוהה

כלו להשתלב בשוק העבודה הישראלי מקצוע עמו הם יו ברכישת

 בכבוד.  

זולת  שנתיות ניכר כי-כניות הרבו, ביישום התשל ענייןסיכומו ב

 נחוצותהתאמות    אלו  הגדירה כראוילא  המל"ג    ,המח"רים  תוכנית

של ייחודי אופייה הלהצלחת התוכנית בקרב המגזר החרדי. 

ותמריצים  מצריך התנהלות שונה  האוכלוסייה החרדית

הטיפול   עם זאת, יש לזכור כי. ים לצרכים של חברה זוהמותאמ

ארוך טווח    ההשתלבות של החרדים באקדמיה הוא תהליך  בבעיית

הות"ת ו המל"ג על ולא יהיה ניתן להגיע להישגים קצרי מועד.

תפיסת להציע צעדים ולתמוך בתהליכים אשר יובילו לתמורות ב

לקהילות  פנייה דרך  הלימודים הגבוהים בקרב הציבור החרדי

יוזמות וולונטריות   ,אקדמיהבהמראות נכונות גבוהה להשתלב 



 רבים באקדמיהשילוב חרדים וע

 

שיתוף פעולה הגברת ותמרוץ לימודי תעודה , עידוד לימודי ליבהל

 .למנהיגי הקהילה תוכניתכבוד הדדי בין מובילי הממונע ה
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 פרק ג': סיכום 

תוכניות שיזמה המועצה להשכלה גבוהה  ה  נייר זה סקר לעומק את

ית באקדמיה בין השנים חרדוההערבית האוכלוסיות  לשילובן של

תשע"ו. הנייר הציג את צעדי המדיניות העיקריים שננקטו -תשע"א

עמד על מחקר זה והיעדים שהוצבו במסגרת התוכניות. כמו כן, 

שלושה פרמטרים   התוכניות הללו תוך בחינה של  מידת יעילותן של

רדים במהלך הערבים/ הח  הסטודנטיםבשיעור גידול  :עיקריים

גיוון תחומי הלימוד והתאמתם לשוק העבודה  ,שנות התוכנית

לבסוף, מחקרנו עמד על אחוז הנשירה. , וודרישותיו המודרני

ת בקרב אוכלוסיות  והגורמים להצלחה/ אי הצלחה של התוכני 

 להלןהיעד והציע המלצות מעשיות להמשך יישומן בשנים הבאות.  

 הממצאים העיקריים:

 . נחלה הצלחה יחסיתוב הערבים באקדמיה התוכנית לשיל •

o ובייצוגם במוסדות להשכלה   גידול בכמות הסטודנטים

תשע"ו נראה גידול של -: בין השנים תשע"אגבוהה

במספר הסטודנטים הערבים במוסדות  50%-קרוב ל

בין השנים   14%השכלה גבוהה )לעומת גידול כולל של  ל

ב כלל ייצוג האוכלוסייה הערבית בקרתש"ע(. -תשס"ז

-לכ 11%-ר ראשון גדל משיעור של כהלומדים לתוא
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. מגמה זו המשיכה גם לשנת תשע"ח, בה חלקם 15%

-של הסטודנטים הערבים לתואר ראשון עמד על כ

17% . 

o :תשע"ז, ייצוג -בין השנים תש"ע גיוון בתחומי הלימוד

-החברה הערבית בתחומי ההנדסה והאדריכלות עלה ב

ב ומדעים מדויקים . במתמטיקה, מדעי המחש66%

 בשנים אלו.  44%-לה ייצוג החברה הערבית בע

o בפרמטר זה לא נראתה הצלחה. אחוז אחוז הנשירה :

  ערבים עדיין גבוה מאוד הסטודנטים ההנשירה של 

אחוז הנשירה של  ביחס למגזר היהודי הלא חרדי.

אצל  24%-)לעומת כ 38%-מוערך בכ  הגברים הערבים

 24%-ם הערביות בכשל הנשיהגברים היהודים( ו

 .אצל הנשים היהודיות( 18%-)לעומת כ

בכל מנגד, התוכנית לשילוב החרדים לא נחלה הצלחה.  •

שלושת הפרמטרים לעיל לא השיגה התוכנית לשילוב 

 החרדים הישגים משמעותיים: 

o  גידול בכמות הסטודנטים ובייצוגם במוסדות להשכלה

תשע"ו, הוכפל מספר -ין השנים תשע"אב  :גבוהה

עם זאת,  .11,500-לכ 5,500-ם מכטודנטים החרדיהס



 רבים באקדמיהשילוב חרדים וע

 

שבגמר  קשה להגדיר זאת כהצלחה וזאת בשל העובדה

מהיעד שהוצב על ידיד   80%-התוכנית הושג פחות מ

שבתקופה שקדמה  ( וכן בשל כך14,500הות"ת )

בכמות   תשע"א( נראה גידול זהה-לתוכנית )תשס"ו

בביקורת שערך הסטודנטים החרדים. מעבר לכך, 

הודגש כי הגידול במספר   2018נת בקר המדינה בש מ

הסטודנטים, שמראש לא עמד ביעדי התוכנית, מקורו  

  מאמציה של התוכנית התמקדו . בנשות המגזר החרדי

של שם לא נרשם גידול אך בגברים החרדים,  בעיקר

במספר הלומדים. כמו כן, ייצוגם של הסטודנטים ממש  

בלבד במהלך    2%-החרדים בלימודי תואר ראשון גדל ב 

 התוכנית.  

o :גם בפרמטר זה לא נרשמה  גיוון במקצועות הלימוד

תשע"ה נרשם זינוק של  –בין השנים תשע"ב הצלחה. 

. ברם, 110-ל 62-במספר התוכניות לחרדים, מ 80%-כ

, שוק בוחרות ללמוד חינוך תהרוב המכריע של הבוגרו

 בקשות העבודה. ספר מעם מעט מדי משרות ביחס למ

הבוגרים החרדים בשנות התוכנית הם נשים; מ  78%-כ

מהן הינן בוגרות לימודי חינוך והוראה במכללות  44%

תשע"ד -תשע"ב  בין השנים . כמו כן,  האקדמיות לחינוך
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הסטודנטים החרדים במקצועות ההנדסה  חלקם של 

, כאשר ייצוגם מכלל 11%-גדל בסה"כ בכ םוהמדעי

בשעת  15.5%בשנת תשע"ב,  13%הסטודנטים עמד על 

 . בשנת תשע"ד 14.5%-תשע"ג ו

o :ביצועיה של התוכנית בפרמטר זה  אחוז נשירה

על פי דוח המבקר, שיעור הגברים מדאיגים ביותר. 

 46%-ים מגיע לכיהחרדים הנושרים מלימודים אקדמ

אצל  .28%-כ עומד על החרדיות הואואצל הנשים 

הגברים החרדים מדובר על שיעור נושרים הגבוה פי 

זה הקיים בקרב גברים יהודים לא חרדים, שניים מ

 10%-ואילו אצל הנשים החרדיות מדובר בפער של כ

 לרעתן ביחס לנשים היהודיות הלא חרדיות. 

ממצאי המחקר מצביעים על שלושה גורמים עיקריים לאי  •

 התוכנית במגזר החרדי:  הצלחת

o  אינה נחשבת  (חולדמות החרדי המשכיל )בלימודי

. יא נתפסת באוכלוסייה הערביתלמקור גאווה כפי שה

חוסר ההערכה כלפי השכלה אקדמית פוגע בתמריץ של 

 צעיר חרדי לצאת ללמוד.
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o  שחווים   מהווה קושי משמעותיהעדר לימודי הליבה

. על אף החרדים המעוניינים להשתלב באקדמיה

אקדמיות, -לימודי ההשלמה במסגרת המכינות הקדם

 אחוז הנשירה הוא גבוה למדי.  

o המסגרות הייעודיות שהוקמו עבור  ם,המח"רי

שלהם המהותי  אקדמאים חרדים, אמנם ענו על הצורך  

הקשו על קידום מצוינות  בהפרדה, אך בד בבד נראה כי  

תחרות עם  העדר, בעיקר בשל ת של הפרטאקדמי

 סטודנטים מצטיינים מקבוצות אוכלוסייה שונות. 

, לשיטתנו, לכל אלו, הוצעו בפרק ב' צעדים משלימים אשר עשויים

לתת מענה ראוי לקושי של מועמדים חרדים להשתלב באקדמיה, 

תוך התחשבות באופייה הייחודי של החברה החרדית. ביצוע  

כנית ההמשך, שהחלה זה עתה ועתידה ההתאמות הללו בתו

, עשוי לסייע ליוזמי התוכנית לעמוד ביעדים  2022להסתיים בשנת 

להלן ים שצוינו לעיל. שהוצבו, ולמנוע את הישנותם של הליקוי

 עיקרי ההמלצות:  

פנייה ממוקדת לאוכלוסיות מקרב החברה החרדית שהן  •

מחקרים וסקרי דעת  בעלות מוטיבציה גבוהה להשתלבות;

מקרב החברה החרדית  שישנם פלחיםקהל מצביעים על כך 
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. לפיכך, מגלים נכונות גבוהה יותר להשתתף באקדמיהאשר 

במיפוי  םלמקד את מאמציה כניתואנו מציעים למובילי הת

. מומלץ לעשות זאת ופנייה נקודתית אליהם הללוהקהלים 

 תוך שיתוף פעולה עם מנהיגי הקהילות.

לימודי ליבה  להקניית וולונטריותקידום יוזמות  •

בשל העובדה כי נושא זה נמצא בלב ; יה החרדיתילאוכלוס

מחלוקת פוליטית ואין ביכולתה של המל"ג להתערב בנעשה 

 יועם שלהמלצתנו בעניין זה היא לפעול, בסי הספר, בבת

, פלטפורמות ללימודי ליבהלהקמת ארגוני חברה אזרחית, 

במסגרות חינוכיות בלתי  ה(אף חלקיים )אנגלית ומתמטיק

 ילד/ה חרדים   כלפתוחות ל  להיות  על תוכניות אלו  ות.פורמלי

מגיל   עקבי,שילוב עם לימודי הקודש, ובאופן  בחפצים בכך,  ה

במוסדות  , כהכנה להשתלבותתיכוןה סיום  ועד סודיי

 השכלה גבוהה. ל

 ;עידוד חרדים להשתלב בלימודי תעודה והכשרה מקצועית •

ממנו ע  לסוג זה של לימודים יש יכולת, כאמור, להעניק מקצו

ניתן להתפרנס כראוי, בפרק זמן קצר יחסית. רכישת 

 המקצוע בפרק זמן קצר ככל האפשר הוא אחד מן הדברים

. חולהחשובים יותר לחרדים הבוחרים לצאת ללמוד לימודי 
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להערכתנו, לחלק ניכר מן המועמדים ללימודים גבוהים 

רדי יש סיכוי גבוה יותר לסיים את לימודי התעודה  במגזר הח

מאשר את לימודי התואר, מה גם שייתכן כי התועלת שהם 

 יפיקו מלימודי התעודה עשויה להיות גדולה יותר. 

ההמלצות, ייתכן ונראה בעתיד שינוי דרמטי בדפוסי   עם יישום

יה החרדית, וכתוצאה מכך עלייה אף  יההשכלה של האוכלוס

תעסוקה. השינוי צפוי להיות משמעותי וניכר  בהשתתפותם ב

 לפחות כמו זה המתרחש בחברה הערבית. 

לציין שגם על שאר החברה בישראל, כלומר היהודים  מקוםזה ה

במשרות הבכירות והמעסיקים  חרדים, המחזיקים-הלא

מאפליית שכר כלפי האוכלוסייה   הימנעהעיקריים במשק, ל

אפליית השכר פוגעת בתמריץ  56החרדית במקצועות עתירי הידע .

שכל  השל החרדים לצאת לרכוש השכלה גבוהה, ומאחר וזו מטר

מי שחפץ בהצלחת הכלכלה הישראלית צריך לייחל לה, אנו 

 באופן שוויוני את העובדים החרדים. קוראים למעסיקים לתגמל 

מרות הצלחתה היחסית של התוכנית לשילוב עוד נדגיש כי ל

על הות"ת  .הערבים באקדמיה, אין זה אומר שהיא חפה מפגמים

 
, טק: נתונים, מגמות ואתגרים-בדגש על ההיי  –, נשים חרדיות בשוק העבודה  קסיר-ניצה קלינר  56

  https://machon.org.il/wp-. זמין ב: 19, עמ' 2018המכון החרדי למחקרי מדיניות, דצמבר 
 

https://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/12/%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-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-24-12-2018.pdf
https://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/12/%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-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-24-12-2018.pdf
https://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/12/%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-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-24-12-2018.pdf
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להמשיך לפעול להעלאת איכות וכמות התארים במגזר הערבי, 

 של מוסדות ההשכלה ת הנגישות הפיזיתרחבבעיקר דרך ה

 . ולהיאבק בתופעת הנשירהערבים, הלסטודנטים 

גבוהה להציב דרישות אקדמיות   על המערכת להשכלהלבסוף, 

- לסטודנט היהודי וגם לסטודנט היהודי ,זהות לסטודנט הערבי

 עם  באוכלוסייה  יעו לקבוצותילהעניק כלים שיסבד בבד    חרדי, אך

 . להשתלב באופן מיטבי נקודת פתיחה נמוכה יותר

  



 רבים באקדמיהשילוב חרדים וע

 

 מקורות

  החרדי הציבור  עמדות  –  להיבדלות תלבותהש  בין מלחי, אסף

 זמין .2017 ינואר ,המל"ג ,(עמדות  סקר) אקדמיים לימודים כלפי

- ביןcontent/uploads/2017/05/-https://che.org.il/wp ב:
 pdf.להיבדלות-השתלבות

 .2018 ינואר המל"ג, ,הערבי מהמגזר הסטודנטים במספר גידול
-בהשכלה-הערבית-החברה-שילוב/https://che.org.il ב: זמין
 / הההגבו

 ות"ת-מל"ג של החומש תוכנית רגב, ואיתן כהנר לי מלאך, גלעד
 זמין .2016 ,המל"ג ,תשע"ו- תשע"ב לשנים החרדית לאוכלוסיה

https://che.org.il/wp- ב:
content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D

-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-87%A
-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93
 %D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A.pdf 

 
-2017)  והשפעתו בישראל  החינוך –  שורש מדריך דוד,  בן  דן

  זמין .2018 דצמבר  חברתי,-כלכלי למחקר מוסד – שורש ,(2018
 http://shoresh.institute/ShoreshHandbook2017-ב:

 2018Hebrew.pdf 
 

מבט ארוך טווח על  –  , שתי מלחמות ודמוגרפיהדן בן דוד
  למחקר מוסד – שורש, תוצאות הבחירות האחרונות בישראל 

. זמין ב: 2019, מאי חברתי-כלכלי
-heb-brief-http://shoresh.institute/policy
 ElectionsAnalysis.pdf 

, מכון  האוכלוסייה הערבית בישראל: עובדות ומספרים
 https://brookdale.jdc.org.il/wp-. זמין ב:2018ברוקדייל, 

content/uploads/2018/03/MJB_Facts_and_Figures_on_th
 Hebrew.pdf-e_Arab_Population_in_Israel_2018 

 
  יסודי-העל החרדי החינוך  מוסדות יוצאי –  לתקשורת הודעה

 .2017 ינואר הלמ"ס, ,תשע"ו-תש"ע בישראל  הגבוהה בהשכלה
זמין ב:  

https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf
https://che.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94/
https://che.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94/
https://che.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94/
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A.pdf
http://shoresh.institute/ShoreshHandbook2017-2018Hebrew.pdf
http://shoresh.institute/ShoreshHandbook2017-2018Hebrew.pdf
http://shoresh.institute/policy-brief-heb-ElectionsAnalysis.pdf
http://shoresh.institute/policy-brief-heb-ElectionsAnalysis.pdf
https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/03/MJB_Facts_and_Figures_on_the_Arab_Population_in_Israel_2018-Hebrew.pdf
https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/03/MJB_Facts_and_Figures_on_the_Arab_Population_in_Israel_2018-Hebrew.pdf
https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/03/MJB_Facts_and_Figures_on_the_Arab_Population_in_Israel_2018-Hebrew.pdf
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v.il/he/mediarelease/Pages/2017/https://www.cbs.goיוצא
- הגבוהה -בהשכלה- יסודי-העל-החרדי - החינוך-מוסדות-י

 aspx.בישראל

ממצאים ראשונים מתוך סקר מיומנויות   –הודעה לתקשורת  
. זמין ב: 2016, הלמ"ס, יוני 2014-2015בוגרים בישראל, 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2016/ממצ
2015--בישראל-בוגרים- מיומנויות-סקר-מתוך-םראשוני-אים

2014 .aspx 
 

מיליארד ₪  7-הישג בתכנית הרב שנתית החדשה: תוספת של כ
. זמין 2016, המל"ג, ספטמבר ההשכלה הגבוההלתקציב מערכת 

- יור -בנט -נפתלי-המלג-ויור-החינוך -שר/https://che.org.ilב: 
 /ותת

 
 .2018 המדינה, מבקר ,החרדי למגזר הגבוהה ההשכלה הנגשת

  ב:  זמין
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Docum

-301-69b-ents/69b/2019
Haskala.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 
  טאוב  מרכז ,יותר נמוכים תעסוקה פערי ותר,י  בוההג השכלה

: ב זמין .2011 ינואר בישראל,  החברתית המדיניות לחקר
http://taubcenter.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%9B%

-D7%9C%D7%94
-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94
-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8
-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99

7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D
-
-7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%D
 %D7%99%D7%95/ 

 
, שחרית, חרדים: בין שמרנות לשינוי, אפיון המגזר החרדי

. זמין ב: 2014אפריל 
94%D7%A1%D7%A7https://www.shaharit.org.il/%D7%

%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99/-%D7%A8 
 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2017/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2016/%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2015-2014.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2016/%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2015-2014.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2016/%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2015-2014.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2016/%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2015-2014.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2016/%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2015-2014.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2016/%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2015-2014.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2016/%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2015-2014.aspx
https://che.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%92-%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%AA%D7%AA/
https://che.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%92-%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%AA%D7%AA/
https://che.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%92-%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%AA%D7%AA/
https://che.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%92-%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%AA%D7%AA/
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-301-Haskala.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-301-Haskala.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-301-Haskala.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://taubcenter.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95/
http://taubcenter.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95/
http://taubcenter.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95/
http://taubcenter.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95/
http://taubcenter.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95/
http://taubcenter.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95/
http://taubcenter.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95/
http://taubcenter.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95/
http://taubcenter.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95/
https://www.shaharit.org.il/%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99/
https://www.shaharit.org.il/%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99/


 רבים באקדמיהשילוב חרדים וע

 

, 2018שנתון החברה החרדית בישראל  לי כהנר וגלעד מלאך,
מדיניות והמכון הישראלי לדמוקרטיה,  מכון ירושלים למחקרי

https://www.idi.org.il/media/12168/the-. זמין ב: 2017
he.pdf-2018-israel-in-society-orthodox-ultra-of-yearbook 

 
, שנתון החברה החרדית לי כהנר, גלעד מלאך ומאיה חושן

, מכון ירושלים למחקרי מדיניות והמכון הישראלי 2017בישראל 
ב: . זמין 2017לדמוקרטיה, 

-https://jerusaleminstitute.org.il/wp
-ploads/2019/05/PUB_412200886794360173content/u
-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F
-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
-D7%AA%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%
-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-2017
-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
-1-4-%94%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A4%D7
 18.pdf 

 
סטודנטים ערבים לתואר ראשון לפי סוג מוסד  – 14לוח 

קבצי נתונים סטטיסטיים אודות  מתוך:תשע"ח(, -)תש"ס
שראל, המל"ג. זמין ב:  ההשכלה הגבוהה בי

-7%D7%91%D7%A6%D7%99tps://che.org.il/%D7%Aht
%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D

-
%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%

-D7%99%D7%99%D7%9D
-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA
-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94

%D7%94%D7%92/ 
 

מוקדי קבלת שילוב האוכלוסייה הערבית בת, לילילה מרג
, המכון הישראלי לדמוקרטיה, אוגוסט הציבורי החלטות במגזר

. זמין ב: 2017
 https://www.idi.org.il/parliaments/18632/18636 

 
  המוסד (,2016) שנתי דוח– החברתיים והפערים העוני ממדי

 ב: זמין .2017 דצמבר והתכנון, המחקר מינהל – לאומי לביטוח

https://www.idi.org.il/media/12168/the-yearbook-of-ultra-orthodox-society-in-israel-2018-he.pdf
https://www.idi.org.il/media/12168/the-yearbook-of-ultra-orthodox-society-in-israel-2018-he.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_412200886794360173-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-4-1-18.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_412200886794360173-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-4-1-18.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_412200886794360173-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-4-1-18.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_412200886794360173-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-4-1-18.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_412200886794360173-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-4-1-18.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_412200886794360173-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-4-1-18.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_412200886794360173-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-4-1-18.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_412200886794360173-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-4-1-18.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_412200886794360173-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-4-1-18.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_412200886794360173-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-4-1-18.pdf
https://che.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92/
https://che.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92/
https://che.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92/
https://che.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92/
https://che.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92/
https://che.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92/
https://che.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92/
https://che.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92/
https://www.idi.org.il/parliaments/18632/18636


 רבים באקדמיהשילוב חרדים וע

 

https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documen
new.pdf-i2016ts/on 

 
  הרחבת בנושא  תשפ"ב- תשע"ז לשנים שנתית-רב  מדיניות

 זמין .2017 מאי הות"ת, ,לחרדים הגבוהה ההשכלה של ישותהנג

.il/wphttps://che.org- ב:
content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7

-%D7%A8%D7%91-%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA
-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D
-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96
-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91
-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90
-%AA8%D7%97%D7%91%D7%D7%94%D7%A

%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%
-%D7%A9%D7%9C-D7%AA
-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94
-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94
 %D7%9C%D7%97....pdf 

 התעסוקה שירות ,2019 מאי – אזורית ומועצה  יישוב ברמת  מידע

  ב: זמין .2019 הישראלי,
https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/pag

 es/yeshuvdata.aspx 

מהחרדים נושרים   58%בלי ליבה: מירב ארלוזורוב, 
. זמין ב:  2017, דה מרקר, יוני מהאקדמיה

https://www.themarker.com/news/1.3628009 

  ייצוג האזרחים הערבים במוסדות להשכלה הגבוהה,נוהאד עלי, 
. זמין ב: 2013עמותת סיכוי, אוקטובר 

-ikkuy.org.il/wphttp://www.s
 content/uploads/2013/10/nohad_ali_hebrew1.pdf 

דמוגרפיה במערכת החינוך: שינויים  נחום בלס וחיים בלייך, 
. זמין ב:  2016בר מרכז טאוב, ספטמ ומעברים בין זרמי חינוך,

https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2016-new.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2016-new.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%97....pdf
https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/pages/yeshuvdata.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/pages/yeshuvdata.aspx
https://www.themarker.com/news/1.3628009
http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2013/10/nohad_ali_hebrew1.pdf
http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2013/10/nohad_ali_hebrew1.pdf
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-http://taubcenter.org.il/wp
content/files_mf/transfersineducationheb.pdf 

בדגש על  –, נשים חרדיות בשוק העבודה קסיר -ניצה קלינר 
, המכון החרדי למחקרי גריםטק: נתונים, מגמות ואת-ההיי

phttps://machon.org.il/w-. זמין ב: 2018מדיניות, דצמבר 
content/uploads/2018/12/בוועדת- דיון-קסיר-קלינר-ניצה-

 pdf. 2018-12-24-בכנסת-המדע
 

  דצמבר לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ,2016 אדם כוח סקר
   ב: זמין .2018

/publications/DocLib/2018/172https://www.cbs.gov.il/he
 3/h_print.pdf 

 
חוברת  – 2017דו"ח מצב הצעירים עדי כהן ושי טלמור, 

, תרשימים על צעירים, השכלה גבוהה ותעסוקה בישראל
 . זמין ב:2017הסטודנטים, יולי התאחדות 

-https://www.nuis.co.il/wp
-content/uploads/2017/08/book_18x18_interactive

pages.pdf 

  חרדים לשילוב הוקצו שקל מיליון 600עומרי זרחוביץ', 

 .2019 מאי גלובס, ,אפקטיבית תוכנית ל לדאוג בלי  – באקדמיה
  ב:  זמין

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001284
 685 

  נגישות הרחבת גבוהה  בהשכלה הזדמנויות ושוויון  פלורליזם

 מרץ ,המל"ג ,בישראל וצ'רקסים  דרוזים לערבים, האקדמיה

https://che.org.il/wp- ב: זמין .2013
content/uploads/2017/02/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D

-7%A8%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
-D7%9B%D7%9F%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%%D7

%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8
 %D7%A0%D7%98.pdf 

http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/transfersineducationheb.pdf
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/transfersineducationheb.pdf
https://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/12/%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-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-24-12-2018.pdf
https://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/12/%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-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-24-12-2018.pdf
https://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/12/%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-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-24-12-2018.pdf
https://machon.org.il/wp-content/uploads/2018/12/%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-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-24-12-2018.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2018/1723/h_print.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2018/1723/h_print.pdf
https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2017/08/book_18x18_interactive-pages.pdf
https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2017/08/book_18x18_interactive-pages.pdf
https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2017/08/book_18x18_interactive-pages.pdf
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001284685
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001284685
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.pdf
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. זמין ב: קבלה בהעדפה מתקנת לראויים לקידום
channels/Kidum-http://info.huji.ac.il/reception 

 

  המחבר עיבוד  (,1 )לוח 2017  – בישראל המקומיות הרשויות קובץ

זמין ב:  הלמ"ס. לנתוני
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D
7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7

-%AA
%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%

-D7%95%D7%AA
-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C

2017.aspx 

 2014 ,מצב  תמונת הישראלית: בחברה   החרדים גל, ראובן 
 ,לאומית מדיניות למחקר נאמן שמואל מוסד ,שניה( הדורה )מ

https://www.neaman.org.il/Files/6-: זמין ב .2015 פברואר
425.pdf 

 
 

  המרכזית הלשכה ,2016 לישראל סטטיסטי שנתון
  ב:  זמין .2016 פברואר לסטטיסטיקה,

https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2016/shn
 aton67/npshnaton67.pdf 

 
מכון אהרון למדיניות  , תרומת הממשלה לפריון הנמוך במשק

 .2016כלכלית, דצמבר 
זמין ב:  

https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/Documents/שולחן
במשק%20נמוך%20לפריון%20ממשלה%20תרומת%20עגול20%

-%20לפריון%20הממשלה%20תרומת/
 pdf. 5%201%2017דיון%20סיכום%20

 
OECD. The Survey of Adult Skills (PIAAC), 

 ut/#d.en.481111http://www.oecd.org/skills/piaac/abo 

http://info.huji.ac.il/reception-channels/Kidum
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017.aspx
https://www.neaman.org.il/Files/6-425.pdf
https://www.neaman.org.il/Files/6-425.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2016/shnaton67/npshnaton67.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2016/shnaton67/npshnaton67.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/Documents/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F%20%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9A%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F5%201%2017.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/Documents/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F%20%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9A%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F5%201%2017.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/Documents/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F%20%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9A%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F5%201%2017.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/Documents/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F%20%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9A%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F5%201%2017.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/Documents/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F%20%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9A%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F5%201%2017.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/Documents/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F%20%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9A%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F5%201%2017.pdf
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