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  :20042003/ד "בשנת הלימודים ת שס     
  מסך כל 39% אלף ס טודנטים ל מדו לקראת  תואר ראשון במכללות אקדמיות  שהם 51-כ •

 . הס טודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות129,647

 סט ודנטים הלומדים  מספר ה5.5 פיגדל  ,ד" לתשסה " תש נהשנים  בין, בעשור האחרון •

  .אק דמיותהבמכללות לקראת תוא ר ראשון 

ש נ י של ישי ם מהם   , 2,700-הא ק דמיות הג יע  ל ל תו אר שני במ כללות ה תל מידיםמספר  •

  .במנה ל עסק ים

כלל ו ת   מ הל ומדים לקר את תואר שני ב מ91%-ו  ל קראת תואר ראשוןה לומדים מ37% •

     .שאי נן מתוקצבות  על ידי המד ינ ה כלומר מכללות –פרטיות   במכללות למדוהאקד מיות  

 הא קדמיות  ר  ראשון במכללות  תואל קראתבשלושה  ת חומי לי מוד גדול מספר הלומדים   •
   , משפטים , ומדעי הנ יהו לעסקים – זה באוניברסיטאות ל תוארממספר הלומדים        
    מנויות ואמנות ש ימו שיתוא אמנות       ו

 

 
לקראת תואר ראשון   סטודנטים הלומדים מספר ה5.5 פיגדל  ,ד" לתשסה"תשנהשנים  בין, בעשור האחרון

  ,)2003/04 (ד" תשסבשנתתלמידים  51,086-ל ,)1994/95 (ה"תשנ תלמידים בשנת 9,300-מ: במכללות אקדמיות

 .  ובמכללותבאוניברסיטאות לקראת תואר ראשון סטודנטים כל המסך) 39.4%( משליש למעלה מהווים והם
כך עולה מנתונים שהתפרסמו לאחרונה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במסגרת פרסום בנושא מכללות 

 כולל נתונים על המכללות לחינוך  אינו כלומר ,בלבד האקדמיות זה מציג נתונים על המכללות פרסום. קדמיותא

 אוניברסיטאות  של השלוחות בארץ על אינו כולל נתונים וכן ,)B.Ed  –"  בחינוךבוגר"לימודים לקראת תואר (

 .ל"בחו
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 מכללות  23-ל ה" בתשנמכללות 9-מ –קדמיות  האהמכללות במספר גידול נרשם לצדסטודנטים  במספר הגידול ה

אומנויו ת   ,אמנותב מכללות  2,  מכללות בהנדסה4 (  מכללות המתמחות בתחום אחד בלבד6ביניהן : ד"בתשס

תואר שני בלבד קראת לימודים למתקיימים בה כן מכללה אחת ו ,)במשפטיםמכללות  2 -וואמנות שימושית 

 . היהדותבמדעיהמתמחה 
במקצועות שוני ם   תיכונית אל הרמה האקדמית- העלהרמהשודרגו תוכניות לימוד מן , מיות האקדבמכללות

 .  הנדסה יישומית ותיירות ,מעבדנות, אופטומטריה, ביטוח: ביניהם 

 
 " ציבוריות"ומכללות " פ רטיות"מכללות 

 
 ממוקמות 6ן מתוכ, שאינן מתוקצבות על ידי המדינה כלומר מכללות –" פרטיות"מכללות  7  היו,ד"בתשס

 .ממוקמת בירושלים  אחתמכללהו ,בלבד אביב והמרכז-במחוזות תל
מדעי , מנהל עסקים,  משפטיםכגון במקצועות לימוד  בעיקר או שניראשון אלה מציעות לימודים לתואר מכללות

 הפרטיות במכללות  ראשוןתואר קראת מספר התלמידים ל. תקשורת ומדעי היהדות, מדעי ההתנהגות, המחשב

 .האקדמיות מסך כל התלמידים במכללות 37%-ל ד" בתשסהגיע
 ממוקמות בפריפריה  6 מתוכן .מתוקצבות על ידי המדינהמכללות ה כלומר, "ציבוריות "מכללות 16  בנוסף  ישנן

 האוכלוסייה באזורים אלה של במטרה להגדיל את הנגישות ,ושומרון וביהודהבנגב , בעמק יזרעאל ,בגליל  –

 .קדמייםללימודים א
 בהם ובין הנלמדים בין תחומי הלימוד בעיקר הבדלים  נמצאו ,"פרטיות" ביןל" ציבוריות"בהשוואה בין מכללות 

 :    שוב מגורי התלמידיכלכלי של י- והמעמד החברתי הגיאוגרפימיקוםה

 .משפטים ים מתלמידי מכללות אלו לומד49% – " פרטיות" במכללות רק ללמוד ניתן משפטים -

  יםלומד "הציבוריות"המכללות מת למידי  41.5% – "ציבוריות" במכללות רק ללמוד ניתןואדריכלות  הנדסה -

 .הנדסה ואדריכלות

 מקצועות  לומדים "הפרטיות" המכללות מתלמידי 26.1%  –  וחשבונאות הניהולמדעי  , עסקיםמנהל -

 ."הציבוריות" מתלמידי המכללות 16.1%לעומת , האל

 מתלמידי  4.8%לעומת , ה מקצועות אללומדים "הציבוריות" המכללות מידימת ל 5.7% – המחשב מדעי -

 .        "הפרטיות" המכללות
 לעומת  מהתלמידים הם מהפריפריה 15.8%   – 1  אחוז התלמידים הגרים בפריפריהנמוך "פרטיות "במכללות    - 

  שוביםיבימתגוררים הוז התלמידים  אחנמוך "הפרטיות"במכללות , כמו כן. "הציבוריות" במכללות 39.1%      
   לעומת 26.5%  – "הציבוריות "במכללותשבהשוואה לזה  2נמוךחברתי -המאופיינים כבעלי מעמד כלכלי      
 .          בהתאמה,55.6%      

 

                                                 
 . ושומרון ועזהיהודה, הדרום ,מחוזות הצפון 1 

 
   ככל שהאשכול בעל ערך נמוך – המקומיות מוינו לעשרה אשכולות הרשויות. 1-6 לאשכולותשובים המשויכים יי  2      

  כלכלי של -החברתימיון זה מבוסס על המדד . כלכלי של אותה רשות מקומית- במדד כן נמוך המעמד החברתייותר          
 .הרשויות המקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה          
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 ."הציבוריות" במכללות והן" הפרטיות"הן במכללות  29%-ל מגיע התלמידים ממוצא אסיה ואפריקה אחוז     
 ד"ה ותשס" תשנשניםב – מכללות ותלמידים לפי תואר וגורם מתקצב – 1  לוח   

ה"תשנ ד"תשס  
 סך הכל -מכללות 9 23

 פרטי ות  : מזה 1 7

תלמידים לתואר  9,235 51,086

   סך הכל-ראשון  
 : מזה 54.6 36.9

אחוז הלו מדים  

 במכללות פרטיות 
תלמידים לתואר  - 2,664

  סך הכל-שני    
 :  המז - 91.2

אחוז הלו מדים  

 במכללות פרטיות 

 
 אוניברסיט אות ומכללות האקד מיו ת 

 כי ,  מעלהד"בתשסאקדמיות ה במכללות אלה ביןל באוניברסיטאות ראשון לתואר בין תלמידים השוואה
 ,הוליהנעסקים ומדעי :  גדול מספר הלומדים במכללות מזה של הלומדים באוניברסיטאותלימוד תחומי בשלושה

 .  )2לוח  (שימושית מנויות ואמנותוא, אמנותו, משפטים

   
 ד"תשס,ס"תש,   סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות לפי תחומי לימוד- 2לוח 

  ס"                                 תש ד"                                  תשס
מכללות סך הכל סך הכל אוניברסיטאות

אחוזים מספרים 
מוחלטים

מכללות יטאותאוניברס
אחוזים מספרים 

מוחלטים

 תחומי לימוד

 סך הכל 107,460 100.0 69.1 30.9 129,647 100.0 60.6 39.4
  סך הכל–מדעי הרוח  22,917 100.0 87.0 13.0 22,703 100.0 82.6 17.4
 ,נויותאומ,אמנות: מזה 4,759 100.0 43.8 56.2 5,775 100.0 43.8 56.2

 אמנות שימושית
 מדעי החברה 23,786 100.0 75.5 24.5 29,959 100.0 66.1 33.9
 עסקים ומדעי הניהול 7,708 100.0 23.7 76.3 12,549 100.0 19.3 80.7
 משפטים 9,934 100.0 33.9 66.1 12,299 100.0 25.0 75.0

 רפואה 1,214 100.0 100.0 - 1,358 100.0 100.0 -
 מקצועות עזר רפואיים 5,391 100.0 90.6 9.4 6,448 100.0 88.9 11.1
סטטיסטיקה ,מתמטיקה 11,540 100.0 64.1 35.9 8,847 100.0 68.8 31.2

 ומדעי המחשב
 מדעי המחשב: מזה 7,441 100.0 44.4 55.6 6,586 100.0 58.2 41.8

 המדעים הפיסיקליים 2,242 100.0 94.1 5.9 3,103 100.0 99.5 0.5
 המדעים הביולוגיים 3,005 100.0 98.2 1.8 4,849 100.0 84.8 15.2

 חקלאות 782 100.0 97.4 2.6 895 100.0 97.4 2.6
 הנדסה ואדריכלות 18,941 100.0 62.3 37.7 26,637 100.0 49.8 50.2

 לפי מקצוע לימוד ראשון)  1(
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 שלושה לומדים האקדמיות כללות  לתואר ראשון במהתלמידים כל סך מתוך שלישים כשניכי ,  עולה3מלוח 

 ) % 26( ואדריכלות הנדסה:  למבוקשים בשוק העבודהנחשביםה מקצועותתחומי לימוד המכשירים לקראת 

 הלומדים באוניברסיטאות התלמידים כל מסך כרבע לעומת ,זאת). 20%( הניהולועסקים ומדעי ) 18%(משפטים 

 .)3% – ומדעי הניהול עסקים  ,5% –משפטים ,  16% –הנדסה ואדריכלות (תחומים אלה 

 
  במכללות ביותר מחצי במדעי המחשבתואר ראשוןקראת התלמידים ל ירד חלקם של ,ד" לתשסס"תשהשנים  בין

 ).ד" בתשס5.4%-ל ס"בתשהאקדמיות   מהסטודנטים במכללות12.5%-מ(

 
 

 ,)1(מודסטודנטים  לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות לפי תחום לי - 3לוח 
 2003/04ד  "תשס , 1999/00ס   "תש

 אחוזים
  ס"                  תש ד"                     תשס

אוניברסיטאות מכללות   אוניברסיטאות מכללות
51,086 78,561 33,250 74,210 

100.0 100.0 100.0 100.0 
מספרים -סך הכל     
 מוחלטים

 -                  אחוזים
  סך הכל–מדעי הרוח  26.9 8.9 23.9 7.8
 ,אומנויות,אמנות: מזה 2.8 8.0 2.7 7.2

 אומנות שימושית
 מדעי החברה 24.2 17.5 25.2 19.9
 עסקים ומדעי הניהול 2.5 17.7 3.1 19.8
 משפטים 4.5 19.8 3.9 18.0

 רפואה 1.6 - 1.7 -
 מקצועות עזר רפואיים 6.6 1.5 7.3 1.4
סטטיסטיקה ,מטיקה מת 10.0 12.5 7.8 5.4

 ומדעי המחשב
 מדעי המחשב: מזה 4.5 12.5 4.9 5.4
 המדעים הפיסיקליים 2.8 0.4 3.9 0.1
 המדעים הביולוגיים 4.0 0.2 5.2 1.5

 חקלאות  1.0 0.1 1.1 -
 הנדסה ואדריכלות 15.9 21.4 16.9 26.2

 לפי מקצוע לימוד ראשון  ) 1(
 
 

האקדמיות בהשוואה לאלה של הלומדים מידי המכללות ישיים של תלבהתייחסות למאפיינים א

ואילו : אפריקה-אחוז הגברים בהן גבוה יותר וכן  אחוז התלמידים ממוצא אסיה: נמצא כי , באוניברסיטאות

 ) .4לוח (מאלה באוניברסיטאות , אחוזי התלמידים העולים והתלמידים הערבים נמוכים יותר
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 ד"ס  ותשס"בשנים תש,  של התלמידים באוניברסיטאות ובמכללות  מאפיינים דמוגרפיים- 4לוח 

 
  ס"                           תש ד"                  תשס

מכללות 

 אקדמיות
אוניברסיטאות מכללות 

 אקדמיות
  אוניברסיטאות

  סך הכל-התלמידים    74,210 33,250 78,561 51,086
 אחוז הגברים  43.5 56.2 44.1 55.2
 אחוז הנשים 56.5 43.8 55.9 44.8

 )  שנים(גיל חציוני  24 26 24 25
 אחוז ערבים 9.0 6.1 9.8 5.2

מבין (אפריקה   -אחוז מוצא אסיה 24.9 30.2 22.4 28.6
 )היהודים

 2003 עד 1990אחוז העולים  משנת  .. .. 14.6 11.7
אחוז התלמידים הגרים בפריפריה  30.3 24.4 33.4 31.5

 )א(
____________________ 

 .יהודה ושומרון ועזה, הדרום,מחוזות הצפון )א(

 

 לימודים לקראת תואר שני

 תלמידים שלמדו 35,620-לעומת  כ,  תלמידים לקראת תואר שני2,700-למדו במכללות האקדמיות כ, ד"בתשס

 .  פרטיות5תוכן  מכללות מ8-הלימודים לקראת תואר שני במכללות התקיימו ב. לתואר זה באוניברסיטאות
:  מדעי היהדות והיתר במגוון תחומים 15%,  מכלל התלמידים לתואר שני במכללות למדו מנהל עסקים70%

 .     מדעי ההתנהגות ומשפטים, מדעי המחשב, אומנויות

 

  
 
 

 
 


