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   הלימודים שנתסיוםלרגל  נתונים על מקבלי תארים אקדמיים -השכלה גבוהה בישראל 

Higher Education in Israel - Selected Data on Recipients of Academic Degrees for the end of 

the Academic Year 

 אלף אנשים קיבלו תארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל69.5, )2011/2012 (ב"בשנת תשע  

 מהמכללות האקדמיות אלף 23.7, מהאוניברסיטה הפתוחה אלף 3.8,  אלף מהאוניברסיטאות35.3 מהם(

 ).מהמכללות האקדמיות לחינוך אלף 6.7-ו      

 קיבלו תואר שלישי2.3%-ר שני ו קיבלו תוא28%,  קיבלו תואר ראשון68.2% ,בקרב כלל מקבלי התארים .   

 1994/95(ה " מאשר בשנת תשנהפי שלושגדול ב היה "מספר מקבלי התארים בתשע(. 

 בקרב,  ומדעי הרוחהחברה מדעי יוה תואר ראשוןמקבלי בקרב אל תחומי הלימוד הנפוצים בישר, ב"בתשע 

 מדעי הטבע - תואר שלישי מקבלי ובקרב ,  וכן מדעי הרוחעסקים ומדעי הניהול - תואר שנימקבלי 

 .והמתמטיקה

 שנים לקבלת5.8- ו שנים2.9 -לקבלת תואר שני ,  שנים4.0היה ,  ראשוןמשך הזמן הממוצע לקבלת תואר  

 .תואר שלישי

  51.9%-ו  תואר שניממקבלי 58.8%,  תואר ראשוןממקבלי 59%:  מקבלי התארים כללבקרבב והיוו רהנשים 

  . תואר שלישיממקבלי

 ממקבלי תואר 8%,  ממקבלי תואר ראשון9.7% – היו  ערבים שיעוריהם היחסיים של,לי התאריםבקרב מקב 

 . ממקבלי תואר שלישי3.5%-שני ו

 בוגרי :)062005/(ו "בקרב בוגרי תשס, שוןסקר המשך לימודים ועבודה של מקבלי תואר ראממצאי מ 

אשר בוגרי מכללות בוהים יותר מ לתארים מתקדמים בשיעורים גממשיכים את לימודיהםאוניברסיטאות 

 . של בוגרי המכללות האקדמיות גבוהים יותר מאשר בוגרי אוניברסיטאותשיעורי התעסוקהבעוד ש. אקדמיות

  במדינות ה39%-בהשוואה ל, 40% בישראל היה תואר ראשון או שנישיעור מקבלי , 2011בשנת -OECD ,ו-

    .OECD- הבמדינות 1.6%-ביחס ל,  תואר שלישי מהישראלים קיבלו1.4%
  

  :כללי

 אלף מסיימי לימודים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל 69.5-הוענקו תארים אקדמיים ל) 2011/12(ב "בסוף שנת תשע

 אלף קיבלו תארים 35.3). במכללות האקדמיות וכן במכללות אקדמיות לחינוך, באוניברסיטה הפתוחה, באוניברסיטאות(

 אלף מקבלי 23.7היו , כאשר במכללות האקדמיות, )5.4%( באוניברסיטה הפתוחה –אלף  3.8, )50.8%(באוניברסיטאות 

  ).9.6% ( אלף6.7ואילו במכללות האקדמיות לחינוך מספרם עמד על ) 34.1%(תארים 
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 תואר שני קיבלו 28%-ו, 1)בוגרים ( תואר ראשוןקיבלו) 68.2%(שני שלישים , ב" בשנת תשעקרב כלל מקבלי התאריםב

, לעומת זאת. )תואר שני ותואר שלישי(תארים מתקדמים  קיבלו 44.1%, אוניברסיטאותקרב מקבלי תארים מהב 2.)כיםמוסמ(

יעור ש, )מכללות אקדמיות לחינוךו, האוניברסיטה הפתוחה, מכללות האקדמיות (קרב מקבלי תארים משאר מסגרות הלימודב

  ).התאמהב, 12.6%- ו13%, 17.4%(היה קטן יותר  מקבלי תואר שני

 גדל ביותר של מקבלי תאריםהמספר . מעותי מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל גדלה באופן משבשני העשורים האחרונים

עיקר . ב"שע אלף בת69.5-בהשוואה ל,  תארים אקדמיים אלף אנשים22.4קיבלו , )1994/95(ה "  בשנת תשנ- פעמים 3מפי 

 18.6%מספרם גדל בממוצע שנתי של , ב"ה לתשע"בין השנים תשנ. יותהמכללות האקדממ הגידול היה בקרב מקבלי התארים

.  

  ב"ה ותשע" תשנ– מקבלי תארים לפי סוג מוסד ותואר: 'אלוח 

 2011/12ב   "תשע 1994/95ה   "תשנ  

 אוניברסיטאות סך הכל  
האוניברסיטה 

 הפתוחה
מכללות 
אקדמיות 

מכללות 
אקדמיות 
 לחינוך

 אוניברסיטאות סך הכל
רסיטה האוניב

 הפתוחה
מכללות 
אקדמיות 

מכללות 
אקדמיות 
 לחינוך

 מספרים -סך הכל 
 מוחלטים

22,432 18,339 650 1,299 2,144 69,526 35,338 3,767 23,716 6,705 

 9.6 34.1 5.4 50.8 100.0 9.6 5.8 2.9 81.8 100.0  אחוזים-סך הכל 

 12.4 41.3 6.6 39.7 100.0 12.4 7.5 3.8 76.3 100.0   תואר ראשון
 4.4 21.2 2.5 72.0 100.0 - - - 100.0 100.0   תואר שני

 - - - 100.0 100.0 -- - 100.0 100.0   תואר שלישי
 - - 12.1 87.9 100.0 - - - 100.0 100.0   תעודה
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  אחוזים-סך הכל 

 87.4 82.6 83.5 53.2 68.2 100.0 100.0 100.0 71.7 76.9   תואר ראשון
 12.6 17.4 13.0 39.6 28.0 - - - 20.5 16.8   תואר שני

 - - - 4.5 2.3 - - - 3.2 2.6   תואר שלישי
 - - 3.5 2.7 1.5 - - - 4.6 3.7   תעודה

 

  תחומי לימודים

 תואר מקבליבקרב כלל ). 29.5% (מדעי החברהאשון היה תחום הלימוד העיקרי אותו למדו כלל בוגרי תואר ר, ב"בשנת תשע

 תואר שלישי מקבליתחום הלימוד הנלמד ביותר בקרב ). 28.8% (עסקים ומדעי הניהולתחום הלימוד הנלמד ביותר היה , שני

ע התארים והוא נ היה גבוה בכל מדעי הרוחחלקם היחסי של מקבלי תארים בתחום ). 41.2% (מדעי הטבע ומתמטיקההיה 

   . 24.8%- ל22%בין 

). 35%(במיוחד מדעי החברה , נלמדו כל תחומי הלימוד, אוניברסיטאותב . תואר ראשון לפי תחום לימוד וסוג מוסדמקבלי

מדעי הטבע , )15.6%(הנדסה ואדריכלות , )16.5%( מדעי הרוח תחומי לימוד נוספים ששיעוריהם היו משמעותיים היו

אוניברסיטה ב). בהתאמה , 1.2%- ו2.3% (הקטנים ביותריו סיים של רפואה וחקלאות השיעוריהם היח. )13%(ומתמטיקה 

תחומי הלימוד שנלמדו היו  בשאר תחומי הלימוד). 25%(עסקים ומדעי הניהול  ו)61.7% (מדעי החברהבעיקר למדו , הפתוחה

נלמדו , ות האקדמיות המתוקצבותמכללב). 1.1% (הנדסה ואדריכלותו )5.7% ( מדעי הטבע ומתמטיקה,)6.6% (מדעי הרוח

מדעי הרוח ו) 17.3%(ם ומדעי הניהול  עסקי,)25.9%( הנדסה ואדריכלות ,)31.2%(מדעי החברה במיוחד , רוב תחומי הלימוד

, מכללות האקדמיות הלא מתוקצבותב. )3.8%( היה הקטן ביותר מקצועות עזר רפואייםשיעור הבוגרים שלמדו . )12.9%(

                                              
 .הכוונה הנה למקבלי תואר ראשון, להלן כאשר תהיה התייחסות למושג בוגרים.  מסיימי תואר ראשון הינם בוגרים1
  .הכוונה הנה למקבלי תואר שני, להלן כאשר תהיה התייחסות למושג מוסמכים.  מסיימי תואר שני הינם מוסמכים2
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 בלבד 0.7% ).23.1%(מדעי החברה ו) 35.1%(ומדעי הניהול עסקים , )35.7%(משפטים מדו בעיקר היו תחומי הלימוד שנל

  ).חינוך והכשרה להוראה(כל הבוגרים למדו מדעי הרוח , מכללות האקדמיות לחינוךב. למדו מקצועות עזר רפואיים

מדעי , )21.9%(התחומים עסקים ומדעי הניהול נלמדו בעיקר , אוניברסיטאותב.  תואר שני לפי תחום לימוד וסוג מוסדמקבלי

וניברסיטה בא). 1%(שנלמד בשיעור היחסי הקטן ביותר  הלימוד חקלאות היה תחום). 20.4%(ומדעי הרוח ) 21.6%(החברה 

 מדעי – 9.4%-למדו מדעי הרוח ו 14.3% ,  בנוסף).71.5%(עסקים ומדעי הניהול תחום הלימוד הנלמד ביותר היה , הפתוחה

עסקים ומדעי הניהול ו, )39.9%( מדעי החברה ים ביותר היו הנלמדהתחומים, כללות האקדמיות המתוקצבותבמ. רההחב

, כללות האקדמיות הלא מתוקצבותבמ). 2.8%(מדעי הטבע ומתמטיקה תחום הלימוד על השיעור הקטן ביותר היה ). 35.4%(

התחומים שאר ). 11.7%(ומדעי החברה ) 28.4%(רוח מדעי ה, )57.1%(י הניהול עסקים ומדעבעיקר התחומים למדו נ

כל המוסמכים למדו מדעי הרוח , מכללות האקדמיות לחינוךב .)0.4% (ומדעי הטבע ומתמטיקה) 2.4%( משפטים שנלמדו היו

  ).חינוך והכשרה להוראה(

  ב" תשע-תחום לימודים ותואר , סוג מוסדמקבלי תארים לפי : 'בלוח 

  

סיטה האוניבר אוניברסיטאות
 הפתוחה

מכללות 
אקדמיות 
 מתוקצבות

מכללות 
אקדמיות 

לא 
 מתוקצבות

האוניברסיטה  אוניברסיטאות
 הפתוחה

מכללות 
אקדמיות 
 מתוקצבות

מכללות 
אקדמיות 

לא 
 מתוקצבות

 תואר שני תואר ראשון  

         סך הכל

 3,325 790 491 13,997 8,061 11,540 3,146 18,809  מספרים מוחלטים- 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 חוזים א- 

 28.4 12.4 14.3 20.4 2.6 12.9 6.6 16.5   מדעי הרוח
 11.7 39.9 9.4 21.6 23.1 31.2 61.7 35.0   מדעי החברה

 57.1 35.4 71.5 21.9 35.1 17.3 25.0 4.4   עסקים ומדעי הניהול
 2.4 - - 9.6 35.7 - - 3.7   משפטים

 - - - 3.8 - - - 2.3  רפואה 
 - - - 5.8 0.7 3.8 - 8.4   מקצועות עזר רפואיים
 0.4 2.8 4.9 10.0 2.8 9.0 5.7 13.0   מדעי הטבע ומתמטיקה

 - - - 1.0 - - - 1.2   חקלאות
 - 9.5 - 6.0 - 25.9 1.1 15.6   הנדסה ואדריכלות

  

  

  משך לימודים

.  שנים4.0 באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות עמד על מקבלי תואר ראשון משך הלימודים הממוצע של, ב" תשעבשנת

 מהם 10%-ו,  שנים4 למדו לתואר במשך – מהם 30%כאשר ,  שנות לימודים3 מהבוגרים קיבלו תואר לאחר מחצית, בשנה זו

משפטים , דסה ואדריכלותתחומי הלימודים הנמשך הלימודים בשלושת ,  תואר ראשוןבקרב בוגרי.  שנים5למדו לתואר במשך 

 בוגרי מדעי  בקרב,בהשוואה לכך. ) בכל תחוםבממוצע,  שנים4.6( היה הארוך ביותר אמנויות ואמנות שימושית, וכן אמנות

  ).בכל תחום,  שנים3.6(צע היה קצר בשנה משך הלימודים הממו, כמו גם עסקים ומדעי הניהול, החברה

תחום הלימודים בו משך הלימודים הממוצע היה הקצר .  שנים2.9 היה מקבלי תואר שנימשך הלימודים הממוצע של , ב"בתשע

ולאחריו )  שנים4.5(ואילו הארוך ביותר היה בתחום השפות הספרויות והלימודים הרגיונאליים , )שנתיים(ביותר היה משפטים 

 5.8 היה מקבלי תואר שלישיהממוצע בקרב משך הלימודים , באותה השנה. ) שנים3.6(והנדסה ואדריכלות )  שנים4(חקלאות 

ואילו הקצר ביותר היה במדעי הטבע , ) שנים בממוצע7-קרוב ל(משך הלימודים הארוך ביותר היה בתחום מדעי הרוח  .שנים

  ).בכל תחום,  שנים בממוצע5(וכן במשפטים , והמתמטיקה
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  נשים

      , 73.4% –במיוחד בקרב מקבלי תעודה (וב בכל התארים והן היוו ר, )58.8% (נשיםרוב מקבלי התארים היו , ב" תשעבשנת

 במכללות במיוחד(מסגרות הלימוד ובכל , )בהתאמה, 58.3%- ו59% –אך היוו רוב ברור בקרב מקבלי תואר ראשון ושני 

ר בחינת שיעוריהן לפי תחומי לימוד מראה שבעוד שבתחומים כמו מקצועות עז, עם זאת). 82.2% –האקדמיות לחינוך 

בתחומי הלימוד מדעי , )בהתאמה , 66.5%- ו73.8% , 82.8%(הן היוו רוב משמעותי , מדעי הרוח ומדעי החברה, רפואיים

  .)בהתאמה , 28.2%- ו43.5%(הנשים היוו מיעוט , ובמיוחד בהנדסה ואדריכלות, הטבע ומתמטיקה

  

  ב" תשע-ימודים בקרב מקבלי תארים לפי תואר ותחום ל של נשים ם יחסייםשיעורי: 'גלוח 

 תעודה תואר שלישי תואר שני תואר ראשון כ"סה  

 אחוז מהקבוצה המתאימה בכל תא  

 73.4 51.9 58.3 59.0 58.8 סך הכל

 74.2 58.2 75.7 73.4 73.8 מדעי הרוח
 .. 62.4 63.6 67.3 66.5 מדעי החברה

 - (56.5) 45.2 51.1 48.4 עסקים ומדעי הניהול
 - .. 57.4 52.5 53.8 משפטים
 - (68.5) 53.4 57.6 56.0 רפואה

 - .. 83.1 83.0 82.8 מקצועות עזר רפואיים
 .. 45.9 46.8 42.0 43.5 מדעי הטבע ומתמטיקה

 - .. 54.0 54.8 55.3 חקלאות
 - 36.7 26.0 28.3 28.2 הנדסה ואדריכלות

  

  

  ערבים

 1.1%- נוצרים ו1.6%,  מוסלמים6.6%, מהם (9.3%יה ב ה"בקרב כלל מקבלי התארים בשנת תשע, ערביםחלקם היחסי של 

- ממקבלי תואר שני ו8%לעומת  ממקבלי תואר שלישי 3.5%(הייצוג של הערבים היה נמוך יותר , בתארים מתקדמים). דרוזים

וריהם בין מסגרות הלימוד היו הבדלים בשיע . 19.8%ובקרב מקבלי תעודה אקדמית שיעורם היה , ) מבוגרי תואר ראשון9.7%

כאשר באוניברסיטאות הם , )24.1%( מקבלי התארים במכללות האקדמיות לחינוך היו ערבים כללכמעט רבע מ. של הערבים

 . בלבד4.4% – ובאוניברסיטה הפתוחה 5.2% –במתוקצבות , 6.9% –במכללות האקדמיות הלא מתוקצבות  , 9.1%היו 

שיעורם של , באוניברסיטה הפתוחה, ך יותר מאשר בתואר הראשוןחלקם היחסי של הערבים היה נמו, למרות שבתואר השני 

 וכך גם במכללות האקדמיות )בהתאמה, 3.5% לעומת 8.2% (הראשוןהערבים בתואר השני היה גבוה יותר מאשר בתואר 

  ).בהתאמה, 5.4%- ל10.6%-מ(הלא מתוקצבות 

מדעי , )21.4%(התארים היו מקצועות עזר רפואיים תחומי הלימוד בהם הייצוג של הערבים היה הגבוה ביותר בקרב מקבלי 

תחומי הלימוד בהם הייצוג של הערבים היה ). 13.7%(ורפואה ) במיוחד במקצועות החינוך וההכשרה להוראה , 18.6%(הרוח 

עסקים ומדעי הניהול , )4%(הנדסה ואדריכלות , )4.2%(הנמוך ביותר בקרב מקבלי התארים היו מדעי הטבע ומתמטיקה 

  ).1%(וחקלאות ) 2.8%(
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  ב" תשע-בקרב מקבלי תארים לפי תואר ותחום לימודים  ערבים של ם יחסייםשיעורי: 'דלוח 

 תעודה תואר שלישי תואר שני תואר ראשון כ"סה  

 אחוז מהקבוצה המתאימה בכל תא  

 19.8 3.5 8.0 9.7 9.3 סך הכל

 20.1 6.5 17.9 19.1 18.6 מדעי הרוח
 - 3.6 6.7 7.1 7.0 מדעי החברה

 - - 1.6 3.9 2.8 עסקים ומדעי הניהול
 - - 5.1 8.4 7.4 משפטים
 - (5.6) 16.9 11.7 13.7 רפואה

 - .. 15.6 23.9 21.4 מקצועות עזר רפואיים
 - 2.6 3.6 4.7 4.2 מדעי הטבע ומתמטיקה

 - - - 1.8 1.0 חקלאות
 - 2.0 2.2 4.3 4.0 הנדסה ואדריכלות

 

  

   סקר- ועבודה של מקבלי תואר ראשון המשך לימודים

חמש שנים לאחר קבלת , המשך לימודים ועבודה של מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות והמכללות האקדמיות"סקר 

  .)2005/06 (ו"בקרב בוגרי תואר ראשון תשס 2011נערך בשנת , "התואר

גדול יותר בקרב בוגרי , ת התואר הראשוןתוך חמש שנים מקבל, מהסקר עולה ששיעור הממשיכים לתואר שני ושלישי

 הטבע  מקבלי תואר ראשון בתחומי מדעי,בנוסף. )30.2% ( בוגרי המכללות האקדמיות בקרבאשר מ)50.6% (האוניברסיטאות

מקבלי תואר ראשון בתחומי מדעי ל בהשוואה, לימודים אקדמייםלנוטים יותר להמשיך , ואדריכלותהנדסה כן  ומתמטיקההו

 מבין בוגרי האוניברסיטאות בתחומי מדעי הטבע והמתמטיקה המשיכו לתואר שלישי לעומת 10%- קרוב ל.החברהי מדעהרוח ו

  . מבוגרי האוניברסיטאות שסיימו לימודי תואר ראשון בתחומי הלימוד מדעי הרוח ומדעי החברה2.0%

 היה גבוה יותר - לאחר קבלת התוארחמש שנים כ) 93% ( האקדמיותשיעור המועסקים בקרב בוגרי תואר ראשון מהמכללות

 עסקים םבתחומישיעור העובדים הגבוה ביותר הוא בקרב בוגרי תואר ראשון . )89.4% (משיעורם בקרב בוגרי האוניברסיטאות

והמתמטיקה וכן בקרב בוגרים במדעי הטבע היה  והנמוך ביותר ,רפואה ומקצועות עזר רפואייםכן משפטים ו, ומדעי הניהול

הקשר החזק . כשלושה רבעים מהמועסקים עובדים בעבודה שקשורה מאוד או קשורה חלקית ללימודי התואר שלהם. חקלאותב

ב ור.  בקרב בוגרי מדעי החברה ומדעי הרוחיהה ומקצועות עזר רפואיים והקשר החלש ביותר הרפוא בקרב בוגרי יהביותר ה

 עסקוהשיעור של אלו ש, בקרב בוגרי האוניברסיטאות. בניהולובמקצועות חופשיים וטכניים , הבוגרים עסקו במשלח יד אקדמי

שיעור , לעומת זאת .)בהתאמה, 42.2% לעומת 54.7% (המכללות האקדמיותבוגרי לעומת היה גבוה יותר במשלח יד אקדמי 

 מאשר )33.7% (היה גבוה יותר בקרב בוגרי המכללות האקדמיותבמקצועות חופשיים וטכניים ובתפקידי ניהול עסקו ש הבוגרים

  .)26% ( האוניברסיטאותבקרב בוגרי
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  3ישראל בהשוואה בינלאומית

-שיעור זה היה נמוך מהשיעור הממוצע של מדינות ה, בשנה זו. 4תואר ראשון או שני קיבלו מהישראלים 29%, 2002 בשנת

OECD )31%( .  שיעור הממוצע של הגם  . 40%ועמד על ,  ראשון או שני עלה תוארשקיבלו, שיעור הישראלים, 2011בשנת

והמדינות ) 58%(ין הייתה פול,  הגבוה ביותר בה שיעור זה היההמדינה, באותה השנה.  39%-והגיע ל עלה OECD-מדינות ה

  ).23%(וטורקיה ) 21%( היו מקסיקו ,שיעור זה היה הנמוך ביותרבהן ש

 מקבלי התאריםשיעור  , OECD-ברוב מדינות ה.  מקבלי התאריםבאחוז,  היו הבדלים בין גברים לנשים2011בשנת , בנוסף

 נקודות 14 עמד על , בשיעורים אלו,הפער בין המינים, בישראל. בקרב הנשים היה גבוה יותר משמעותית מאשר בקרב גברים

שיעור  ,בטורקיה ויפן, לעומת זאת). ת האחוז נקודו20-מעל ל( היה משמעותי יותר , בין המיניםפערהבדנמרק ובפינלנד . האחוז

  .הנשיםבקרב מאשר , ים היה גבוה יותר בקרב הגברמקבלי התארים

 תואר מקבליהפער הוא משמעותי ואילו בקרב ,  תואר ראשוןמקבלישבקרב , יש לציין, לגבי הפערים בין נשים לגברים בישראל

  .יותרבין המינים היה קטן הפער , שני

  

  :1תרשים 

  

  1לנתוני תרשים 

  

  

  

  

                                              
   . OECD :Education at a Glance 2013: OECD Indicators (2013)- מתוך הפרסום השנתי של ה3
 Education at a Glance 2013: OECD Indicators (2013), p.27 :להגדרת קבלת תואר ראו 4
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ואילו בשנת , )OECD-שיעור הממוצע של מדינות הזהה ל( תואר שלישי קיבלו,  מכלל אוכלוסיית ישראל1% , 2002בשנת 

  ). 1.6% -עלה לממוצע השיעור ה – OECD-במדינות האך  (1.4%- תואר שלישי בישראל עלה למקבלישיעור  , 2011

ן שיעור זה היה  בהוהמדינות, )3.2%(הייתה שווייץ , שי תואר שלימקבליהמדינה עם השיעור הגבוה ביותר של , 2011שנת ב

  ). בלבד0.2% (ילה ומקסיקו'צהנמוך ביותר היו 

  

  2תרשים 

  

  2תרשים לנתוני 

  


