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   ויותר שנים שלושל "בעלי תארים אקדמיים מישראל ששהו בחו
Recipients of Academic Degrees from Israel Who Stayed Abroad Three Years and More  

 ז"תשס-ז"תשמ בישראל בין השניםממוסדות ההשכלה הגבוהה  מקבלי התאריםמ 4.8%, 2013 בשנת  

 .  שנים ויותרשלושל " שהו בחו,)2007-1987(

  2013 נעצרה בשנת והיא, ל שלוש שנים ויותר"יה בשיעור השוהים בחוי חלה על2012-2011בין השנים. 

  בשנת 2.4%- ל2011 בשנת 1.7%-מ, 2011 בהשוואה לשנת  לארץה בשיעור השביםי חלה עלי2012בשנת 

2012. 

 תואר שני  בעליואצל )10.4% ( תואר שלישי בעלי בקרב גבוה במיוחד  שנים ויותרשלושל "השוהים בחו אחוז 

 ).8.0% (ברפואהו) 8.1%(במדעי הטבע וההנדסה 

 3.7 גבוה פי , שנים ויותרשלוש ל "י המדעים המדויקים וההנדסה ששהו בחו בעלי תואר שלישי בתחומאחוז 

  .)בהתאמה, %3.8- בהשוואה ל 14.3%(לערך מזה שבמדעי הרוח והחברה 

 23.0%(במתמטיקה היה  בעלי תואר שלישישלוש שנים ויותר בקרב ל "חלקם הגבוה ביותר של השוהים בחו (

 ). 18.3% (ובביוכימיה

 19.3%(יקה זבעלי תואר ראשון במול שלוש שנים ויותר היה בקרב " של השוהים בחוחלקם הגבוה ביותר( ,

 .)8.4%(ובמדעי המחשב  )10.0%(במתמטיקה 

 הראשון והשנישעובר הזמן מקבלת התוארככל  שנים ויותר גבוה יותר שלוש השוהים אחוז  . 

 בהתאמה ,4.2%-שוואה ל בה5.8% ( ויותר שניםשלוש של ל" בחושהייהלנשים מיותר   נוטיםגברים(. 

 מארצות ובמיוחד אצל עולים , גבוה יחסית בקרב העולים, ל" בחוש שנים ויותרושל  ששהו התארים בעלי אחוז

 .)לשעבר (מ"בריהממדינות הברית ו

 למעט ) 2.1% לעומת 5.1%(ל שלוש שנים ויותר גבוה יותר משיעור הערבים "בקרב יהודים אחוז השוהים בחו

  ).12.0% לעומת 10.3%(בתואר שלישי 

  

 הטכנולוגיה והחלל, במשרד המדע) מופל"המו(ה בדקה עבור המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיק

שנות  בישראל בין השכלה גבוההה ל של בעלי תארים שקיבלו את התואר ממוסדות " הממושכת בחושהייהאת תופעת ה

  1.ל"ו למאגר ישראלים השוהים בחוהנתונים הוקבל ,2013 נכון לשנתדיקה נעשתה הב. )2007-1987 (ז"תשס-ז" תשמהלימוד

   .ל"ל בכדי להעיד על כוונות להישאר בחו" בחו שניםשלוששל  שהייהבאין 

                                                 
  . סדרת ניירות טכניים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2012, מיכל סבח, "ל"מאגר תושבים ישראלים בחו: "ראה 1

  .ים ברציפות על מנת ליצור מדד חזק יותר משהייה ממושכת של שנה אחת בלבד   נבחרו שלוש שנ
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 בשנת .  ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל2תארים אקדמיים  אלף414.3קיבלו ) 2007-1987 (ז"תשס-ז"תשמבשנים 

  .ל" בחו שנים ויותרשלוש מהם שהו 4.8%, 2013

   

  )1987-2007(ז "תשס-ז"שהייה ממושכת לפי תחום לימוד ותואר בשנים תשמ

תואר שני  בעליבקרב  .10.4%עומד על הוא  ו תואר שלישיבעלי בקרב גבוה במיוחד  שנים ויותרשלושל "השוהים בחו אחוז

ל שלוש " ששהו בחו תואר ראשון ושניבעלי שיעורתם לעומ .8.0%-כ על גבוה יחסית והוא עומדל " השוהים בחואחוזברפואה 

  . בהתאמה,4.2% - ו4.7% שנים ויותר עומד על

גבוה משמעותית   שנים ויותרשלוש ל"השוהים בחו אחוז,  וההנדסה המדויקים בתחומי המדעיםתאריםמקבלי בקרב 

עלי בגבוה מאחוז   וההנדסהבתחומי המדעים האקדמיים תאריםה בעלי אחוז .מדעי הרוח והחברהבהשוואה לתחומי 

   . בתואר שלישי3.8ופי  בתואר שני 2.6פי ,  בתואר ראשון1.7 פי  התארים במדעי הרוח והחברה

  

  ל מבין מקבלי התארים בישראל"אחוז השוהים שלוש שנים ויותר בחו: אלוח 

  ותחום הלימודים לפי שנת קבלת התואר, 2013 בשנת )2007-1987( ז"תשס-ז"בין השנים תשמ

  
  

הנדסה , חקלאות, המדעים הביולוגיים, יקלייםזהמדעים הפי, מתמטיקה סטטיסטיקה ומדעי המחשב, מקצועות עזר רפואיים,  רפואה:מדעים מדויקים והנדסה כוללים
  .ואדריכלות

מדעי , במדעי הרוחושונת תכניות לימוד מיוחדות  , אמנויות ואמנות שימושיתאמנות, גיונליים ספרויות ולימודים רשפות,  מדעי הרוח הכלליים:מדעי החברה והרוח כוללים
  .משפטים, עסקים וניהול, החברה

  

                                                 
  .)PhD(ותואר שלישי ) MD( תואר שני ברפואה, תואר שני, תואר ראשון 2
 .)MD(הוכשרו לעסוק ברפואה  3

 מקבלי תואר שלישי מקבלי תואר שני מקבלי תואר ראשון

 שנת קבלת התואר 
סך  
 הכל

סך 
 הכל

מדעי החברה 
 והרוח

מדעים ה
 המדויקים 
 והנדסה

סך 
 הכל

מדעי 
החברה 
 והרוח

מדעים ה
המדויקים 
 והנדסה

מקבלי 
תואר 
שני 
 3ברפואה

  
סך 
 הכל

מדעי 
החברה 
 והרוח

מדעים ה
 המדויקים 
 והנדסה

 14.3 3.8 10.4 8.0 8.1 3.2 4.2 6.7 4.0 4.7 4.8 סך הכל
 13.0 7.0 11.4 10.9 11.6 5.0 7.3 10.3 6.6 7.9 8.0 )1987-1989(ט "תשמ- ז"תשמ
 12.8 4.2 10.2 8.5 11.2 4.3 6.7 9.2 5.8 6.9 7.1 )1990-1992(ב "תשנ-ן"תש
 13.5 3.5 10.5 12.2 10.1 3.7 5.6 8.8 5.4 6.4 6.6 )1993-1995(ה "תשנ-ג"תשנ
 16.0 3.5 12.0 10.2 9.7 3.8 5.3 11.2 5.4 6.8 6.7 )1996-1998(ח "תשנ- ו"תשנ
 15.6 3.5 11.2 9.1 10.4 3.9 4.8 8.5 4.7 5.6 5.6 )1999-2001(א "תשס- ט"תשנ
 16.0 4.0 11.0 5.9 8.1 3.4 4.1 5.7 3.6 4.2 4.4 )2002-2004(ד "תשס-ב"תשס
 12.8 3.2 8.3 2.7 4.2 1.9 2.3 2.6 1.8 2.0 2.3 )2005-2007(ז "תשס-ה"תשס
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  ל שלוש שנים ויותר בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה"אחוז השוהים בחו

, יםאר שעובר זמן רב יותר מקבלת התבנוסף ככל. שהתואר מתקדם יותר שנים ויותר גבוה יותר ככל שלושל "בחו השוהים אחוז

 נמוך יחסית בקרב בעלי התארים שקיבלו , ל שלוש שנים ויותר" השוהים בחואחוז .עולהל בשנים האחרונות "בחו השוהים אחוז

 12.8%- שתואר שלישי במדעים והנדסהמקבלי יוצאי דופן הם  )2007-2005; ז"תשס-ה"תשס(  האחרונות יחסיתאת התואר בשנים

 ז"תשס-ה"תשס בקרב מקבלי התארים בשנים %2.3-ל עולה מ" השוהים בחואחוזלמעשה . ל שלוש שנים ויותר"בחוהו מהם ש

  . שנים קודם לכן18 בקרב מקבלי התארים שקיבלו את התואר %8.0-ל) 2005/07(
 

  ולמדו מדעים והנדסה שלוש שנים ויותר  2013בשנת  ל" בחוהשוהים אחוז. 1תרשים 

   אקדמילפי תואר
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תואר ראשון תואר שני תואר שלישי
 

  1לנתוני תרשים 

  

  ל שלוש שנים ויותר על פני שנים"אחוז השוהים בחו

אך נשאר  ,תואר שני ברפואה בפרט אצל מקבלי ,2012- ל2011עולה מעט בין השנים  שנים ויותר שלושל "בחו השוהים אחוז

  .)2013(בשנה האחרונה יציב 

  
  

  ל מבין מקבלי התארים בישראל "אחוז השוהים שלוש שנים ויותר בחו: בוח ל

  שהייהתואר אקדמי ושנת בדיקת ה לפי ,)2007-1987( ז"תשס-ז"בין השנים תשמ

  

 שהו שלוש שנים ויותר: מתוכם

  

סך מקבלי תארים 
ז "תשס-ז"בשנים תשמ

)2007-1987( 2010 2011 2012 2013 
 4.8 4.9 4.4 4.2 414,311 סך הכל

 תואר ראשון

294,484 4.1 4.3 4.8 4.7 
 4.2 4.2 3.8 3.5 99,650 תואר שני
תואר שני 
 8.0 7.8 6.9 6.7 6,289 ברפואה

 תואר שלישי

13,888 9.7 10.1 10.8 10.4 
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 תואר שלישי ושיעורם מגיע ל שלוש שנים ויותר בקרב מקבלי"באחוז השוהים בחולאורך השנים אין הבדלים מהותיים 

  . בישראלי מכלל מקבלי תואר שלישתלכעשירי
  

  ל מבין מקבלי תואר שלישי בישראל"אחוז השוהים שלוש שנים ויותר בחו: ג לוח 

   ויותר שניםשלושל "בחו  אשר שהוומתוכם אלו ) 2007-1987( ז"תשס-ז"בין השנים תשמ

 ם ויותרשהו שלוש שני: מתוכם

  

סך כל 
מקבלי 
תואר 
 שלישי

2010 2011 2012 2013 

 סך הכל
13,8889.7 10.1 10.8 10.4 

 12 12.1 11.8 11.7 1,566 )1990-1987( ן"תש-ז"תשמ

 9.8 9.9 9.6 9.5 2,347 )1995-1991( ה"תשנ-א"תשנ

 11.9 12 12.1 12.1 2,792 )2000-1996( ס"תש-ו"תשנ

 9.6 10.2 9.1 8.5 7,183 )2007-2001( ז"תשס-א"תשס
  

  ל שלוש שנים ויותר לפי סוגי מוסדות ומוסדות לימוד"אחוז השוהים בחו

גבוה משמעותית מזה של  ,מאוניברסיטאותשלהם הראשון קיבלו את התואר אשר  , שנים ויותרשלושל " השוהים בחואחוז

מקבלי מקרב  ויותר שנים שלושל " השוהים בחואחוז 4.6.2%-ומגיע ל אקדמיות וממכללות להוראה מכללותממקבלי התארים 

ל היה גבוה " השוהים בחואחוזבכל מסגרות הלימוד   ).1.5%(הוא הנמוך ביותר  חינוךאקדמיות להמכללות ה מתואר ראשון

  .יותר בתחומי המדעים וההנדסה

  ל מבין מקבלי תואר ראשון בישראל"אחוז השוהים שלוש שנים ויותר בחו: ד לוח

  פי תחום לימודל, 2013בשנת , )2007-1987( ז"תשס-ז"    בין השנים תשמ                                   

  
 תואר ראשון 

 סך הכל 

מדעי 
החברה 
 והרוח

 מדעים 
מדויקים 
 והנדסה

 7.6 5.5 6.2 אוניברסיטאות
 4.2 3.4 3.6 מכללות אקדמיות

  1.5 1.5 מכללות אקדמיות לחינוך
 6.1 2.4 2.8 אוניברסיטה פתוחה

  
.  בין האוניברסיטאות מהן הם קיבלו את התארים שנים ויותרשלושל " השוהים בחואצל אחוזותיים קיימים הבדלים משמע

 והנמוך ביותר אצל 5)18.2%(מכון ויצמן למדע ל הוא בקרב בוגרי " בחו שנים ויותרשלושהשוהים הגבוה ביותר של  אחוזה

תחומי המדעים  ב שנים ויותרשלוש השוהים אחוז לןאי-באוניברסיטת בראך גם  ).3.0% (אילן-אוניברסיטת ברבוגרי 

 . בכל התאריםנשמרים פערים אלו .מדעי החברה והרוח לערך מאלו אשר למדו בתחומי 4 גבוהים פי המדויקים וההנדסה

ל שלוש שנים ויותר לפי תחום לימוד " השוהים בחואחוזהפערים ב, באוניברסיטה העברית ובטכניון, באוניברסיטת תל אביב

  .בקרב בוגרי תואר ראשוןהיו משמעותיים  לא

                                                 
  .  ל"התואר לאחוז השוהים בחורוב מקבלי התארים בשנים המוקדמות יותר היו מהאוניברסיטאות וכפי שנזכר לעיל יש קשר בין מועד קבלת  4
 . יש לציין כי במכון ויצמן לומדים לקראת תואר שני ותואר שלישי5
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  מבין מקבלי תארים, 2013 בשנתל " בחו שנים ויותרשלוש השוהים אחוז: הלוח 

  לפי מוסד קבלת התואר) 2007-1987( ז"תשס-ז"תשמבאוניברסיטאות בישראל בין השנים          

  

 תואר שלישי תואר שני תואר ראשון

 

תואר שני 
 3ברפואה

 
 

סך 
 הכל

י מדע
החברה 
 והרוח

 מדעים
 מדויקים
 והנדסה

מדעי החברה 
 והרוח

מדעים 
  מדויקים
  והנדסה

מדעי החברה 
 והרוח

 מדעים
 מדויקים
 והנדסה

 19.8   16.5    18.2 מכון ויצמן
 18.3 6.5 7.9 10.4 5.9 8.7 8.7 9.3 הטכניון

האוניברסיטה 
 13.9 4.7 7.4 8.2 4.7 7.3 7.8 7.1 העברית

רסיטת תל אוניב
 11.9 4.8 8.9 7.5 4.3 8.5 8.0 7.0 אביב

 גוריון-אוניברסיטת בן
 9.7 1.4 7.6 4.9 2.1 6.1 3.8 4.3 בנגב

 5.7 3.8  4.0 2.1 6.0 4.8 4.1 אוניברסיטת חיפה
 7.7 1.7  7.4 2.0 6.4 2.8 3.0 אילן-אוניברסיטת בר

  

  

 הוא הגבוה ביותר )2007-1987( ז"תשס-ז"תשמל בין השנים " בחו שנים ויותרשלוש השוהים אחוז, במכללות האקדמיות

  . )8.4% (בצלאלממקבלי התארים בקרב  ולאחריו )13.3% (מחוללאקדמיה למוסיקה ומהבקרב מקבלי התארים 

  
  מבין מקבלי תארים, 2013 בשנתל "אחוז השוהים שלוש שנים ויותר בחו: ולוח 

  לפי מוסד קבלת התואר) 2007-1987( ז"תשס-ז"השנים תשמ בישראל בין          במכללות האקדמיות

  
 תואר שני תואר ראשון

סך הכל

מדעי 
החברה 
 והרוח

מדעים 
 והנדסה

מדעי 
החברה 
 והרוח

 7.3  14.7 13.3  אקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםה
  6.7 9.4 8.4  ירושליםלאמנות ועיצוב אקדמיה -בצלאל 

  8.6 5.4 6.7 יפו-המכללה האקדמית תל אביב
  4.5 7.5 5.9 בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב -שנקר 

 2.9 8.1 5.0 5.1 המרכז הבינתחומי בהרצליה
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  ל שלוש שנים ויותר לפי תחומי לימוד"אחוז השוהים בחו

בוגרי ר אצל הגבוה ביות, ל"אחוז השוהים שלוש שנים ויותר בחו )2007-1987(ז "תשס-ז"מבין מקבלי התארים בשנים תשמ

 אחוז השוהים שלוש שנים ).1.8%(חינוך והכשרה להוראה והנמוך ביותר אצל בוגרי תארים ב) 10.4% (יקלייםזהמדעים הפי

כמו גם בתחום ) 8.8% (נות שימושיתאמנויות ואמ ,האמנותל הגבוה ביותר אצל בוגרי תואר ראשון בתחום "ויותר בחו

בתואר שני ושלישי . בוגרי חינוך והכשרה להוראהוהנמוך ביותר בקרב ) 8.8%( המתמטיקה סטטיסטיקה ומדעי המחשב

סטטיסטיקה ומדעי , תחום המתמטיקה שלוש שנים ויותר מצוי בקרב בוגרי של ממושכת שהייהאחוז אלו אשר שוהים 

  ).18.5%( המחשב

  
  מבין מקבלי תארים, 2013 בשנתל "אחוז השוהים שלוש שנים ויותר בחו: זלוח 

  תחום לימודיםלפי ) 2007-1987( ז"תשס-ז" בישראל בין השנים תשמבמכללות האקדמיות         

  

  
  ז"תשס-ז"מספר מקבלי תארים בשנים תשמ

 )באחוזים(שהו שלוש שנים ויותר : מזה )2007-1987(

  

סך 
מקבלי 
 התארים

תואר 
 ראשון

תואר 
 שני

תואר 
שני 
 3ברפואה

 

תואר 
 שלישי

סך 
 הכל

תואר 
 ראשון

תואר 
 שני

ואר שני ת
 3ברפואה

 

תואר 
שלישי

 10.4  4.2 4.7 13,8884.8 6,289 99,650 414,311294,484 סך הכל
 3.4  3.1 4.0 3.8 1,335   6,289 20,818 28,442 מדעי הרוח הכלליים

ספרויות ולמודים ,שפות
 3.7  5.3 7.2 6.7 783  3,539 13,927 18,249 רגיונלים

 2.8  1.8 1.8 1.8 772  10,056 55,126 65,954 חינוך והכשרה להוראה
 2.0  6.9 8.8 8.4 202   1,109 8,319 9,630אמנויות ואמנות שמושית,אמנות

 4.7  3.0 4.5 4.1 1,527  21,963 70,097 93,587 מדעי החברה
 6.1  3.5 4.2 3.8 245   29,561 22,393 52,199 עסקים ומדעי הניהול

 1.9  2.0 3.5 3.2 155   5,807 21,256 27,218 משפטים
 10.9 8.0 9.0 6.7 8.2 558 6,289 412 511 7,770 רפואה

 15.0  3.6 5.5 5.3 167  2,704 12,655 15,526 מקצועות עזר רפואיים
סטטיסטיקה ומדעי ,מתמטיקה

 18.5  12.8 8.8 9.7 961  2,796 20,343 24,100 המחשב
 13.7  10.9 8.5 10.4 2,124  1,918 3,940 7,982 יקלייםזהמדעים הפי

 14.3  8.9 7.0 9.6 3,187  3,603 4,795 11,585 המדעים הביולוגיים
 9.4  7.0 5.4 6.5 510  1,404 2,054 3,968 חקלאות

 14.1  7.1 5.9 6.3 1,342  .  7,543 37,733 46,618 הנדסה ואדריכלות
     5.0 6.0 5.3     946 468 1,434תכניות לימודים מיוחדות ושונות

  

  

  ל שלוש שנים ויותר לפי מקצועות לימוד נבחרים"אחוז השוהים בחו

בהם הם קיבלו ש  מקצועות הלימודבקרב מקבלי התארים לפי ל " בחו שנים ויותרשלושי השוהים אחוזישנם הבדלים ניכרים ב

לי תארים במקצוע מקב. )19.3%( יקהז במו הגבוה ביותר נמצא בקרב מקבלי תואראחוזבתואר הראשון ה. את התואר

 ממקבלי תואר %13.4  , ממקבלי תואר ראשון10.0%(ל " בחו שנים ויותרשלוש מהווים אחוז נכבד בקרב השוהים המתמטיקה

 ממקבלי 14.1%,  ממקבלי תואר ראשון8.4%( במדעי המחשב גם בעלי התארים וכך) ממקבלי תואר שלישי 23.0%, שני

  ). ממקבלי תואר שלישי17.1%, תואר שני
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  מבין מקבלי תארים, 2013ל נכון לשנת " בחו שנים ויותרשלושהשוהים : 8לוח 

  )באחוזים(  לפי מקצוע קבלת התואר)2007-1987(ז "תשס-ז"תשמבישראל בין השנים 
  

 תואר ראשון
 מקצוע

  

 מספר מקבלי תואר ראשון 
ז "תשס-ז"בשנים תשמ

)2007-1987( 

אחוז : מתוכם
ל "השוהים בחו

 שלוש שנים ויותר
 19.3 815 יקהזמו

 13.3 4,324 אנגלית שפה וספרות
 10.0 6,516 מתמטיקה
 9.0 3,390 פסיכולוגיה
 8.4 14,667 מדעי המחשב
 7.4 4272 ביולוגיה

 תואר שני
  

 מקצוע 

מספר מקבלי תואר שני 
ז "תשס-ז"בשנים תשמ

)2007-1987( 

אחוז : מתוכם
ל "השוהים בחו

 שלוש שנים ויותר
 14.1 1641 מחשבמדעי ה

 13.4 686 מתמטיקה
 11.6 318 גנטיקה

 12.5 630 מיקרוביולוגיה
 11.5 348 הנדסה ביו רפואית

 תואר שלישי

 מקצוע 

מספר מקבלי תואר שלישי 
ז "תשס-ז"בשנים תשמ

)2007-1987( 

אחוז : מתוכם
ל "השוהים בחו

 שלוש שנים ויותר
 23.0 421 מתמטיקה
 18.3 437 ביוכימיה

 18.0 133 ת מכונותהנדס
 17.1 409 מדעי המחשב

 16.1 347 גנטיקה
 15.4 772 מיקרוביולוגיה

 15.4 768 יקהזפי
  

  

  ל שלוש שנים ויותר לפי מין"אחוז השוהים בחו

, ל" בחו שנים ויותרשלוששהו ו) 2007-1987( ז"תשס-ז" בישראל בשנים תשמאריםת שקיבלו הגברים אחוז, 2013 בשנת

   .)בהתאמה, 4.2% לעומת 5.8% (הנשים אחוז מ1.4 גבוה פי

  מבין מקבלי תארים, 2013 בשנתל "אחוז השוהים שלוש שנים ויותר בחו:  ח לוח

  מין ותחום לימודלפי ) 2007-1987( ז"תשס-ז"בישראל בין השנים תשמ         
  

 תואר שלישי תואר שני תואר ראשון  

  

סך 
מדעי סך הכל הכל

ברה הח
 והרוח

מדעים 
 והנדסה

מדעי סך הכל
החברה 
 והרוח

מדעים 
 והנדסה

תואר 
שני 
 3ברפואה

 

מדעי סך הכל
החברה 
 והרוח

מדעים 
 והנדסה

סך 
 14.3 3.8 10.4 8 8.1 3.2 4.2 6.7 4 4.7 4.8 הכל

 15.7 4.4 12.2 8.6 8.8 3.4 4.8 7.1 4.6 5.7 5.8 גברים
 12.2 3.3 8.3 7.2 7.3 3 3.7 6.2 3.7 4.1 4.2 נשים
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  ל שלוש שנים ויותר לפי ארץ מוצא"ז השוהים בחואחו

 שלישי שקיבלו תואר )לשעבר (מ"היעולי ברובמיוחד בקרב ,  גבוה יחסית בקרב העולים שנים ויותרשלושל " השוהים בחואחוז

  ).18.4%(תואר שני ברפואה שקיבלו בארץ  מארצות הבריתומהעולים  2013ל בשנת "שיותר מרבע מהם שהו בחו, בארץ

  

  מבין מקבלי תארים, 2013 בשנתל "אחוז השוהים שלוש שנים ויותר בחו :ט חלו

   תואר וארץ מוצאלפי) 2007-1987( ז"תשס-ז"בישראל בין השנים תשמ
  

 ארץ מוצא 
סך 
 הכל

תואר 
ראשון

תואר 
 שני

תואר 
שני 
 3ברפואה

 
תואר 
שלישי

 12.3 18.4 13.0 14.6 14.1 ארצות הברית
 28.3 15.6 13.8 12.5 13.6 )עברלש (ברית המועצות

 20.2  9.1 10.9 11.0 ארגנטינה
 10.7 11.0 4.3 5.8 5.9 רומניה
 7.3 6.5 3.0 3.6 3.6 ישראל

  

  קבוצת אוכלוסייהל שלוש שנים ויותר לפי "אחוז השוהים בחו

 אחוז השוהים יהודיםבקרב . ל שלוש שנים ויותר בין קבוצות האוכלוסייה השונות"קיים הבדל משמעותי באחוז השוהים בחו

 ). 12.0% לעומת 10.3%(למעט בתואר שלישי ) 2.1% לעומת 5.1% (הערביםל שלוש שנים ויותר גבוה יותר משיעור "בחו

  
  מבין מקבלי תארים, 2013ל בשנת "אחוז השוהים שלוש שנים ויותר בחו : לוח י

   וקבוצת אוכלוסיהלפי תואר) 2007-1987(ז "תשס-ז" בישראל בין השנים תשמ        
    

    
    

תואר שני תואר שני תואר ראשון
 3ברפואה

תואר 
 שלישי

 סך מקבלי תארים
    

  414,311 
      

294,484  
      

99,650  
      

6,289  
      

13,888  
שהו שלוש שנים : מזה
 10.4 8.0 4.2 4.7 4.8 ויותר

 10.3 8.2 4.2 5.0 5.1 יהודים ואחרים
 9.8 8.1 4.0 4.9 4.9 יהודים: מזה

 12.0 4.4 3.1 1.7 2.1 ערבים
  

  
  השבים לישראל

-או אי ואינה מעידה על סיכויי חזרתו לשנה מסוימתנכונה במשך שלוש שנים ויותר ל "יש להדגיש כי הימצאותו של פרט בחו

 2.4%-ונמצא כי קרוב ל ל"ים ויותר בחונבדקה אוכלוסיית השוהים שלוש שנ, מדן לאחוז החוזריםועל מנת לקבל א. ארצהחזרתו 

 .62012/13בשנים ל "אינם מוגדרים כשוהים בחו 2011ל בשנת "שהו מעל שלוש שנים בחושמבין אלו 

  .2012 בשנת 2.4%- ל2011 בשנת 1.7%מ, 2011ה בשיעור השבים בהשוואה לשנת י חלה עלי2012בשנת 

  

  

  

                                                 
 .ל במשך שנתיים רצופות" לא שהו שהייה ממושכת בחו6
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  מבין מקבלי תארים, 2013 נתבשל "אחוז השוהים שלוש שנים ויותר בחו: יאוח ל

   ושנות החזרה לישראל  תוארלפי) 2007-1987( ז"תשס-ז"בישראל בין השנים תשמ         
  

 

  

שהו 
שלוש 
שנים 

ויותר נכון 
לשנת 
2010 

מהם שבו 
לישראל 
  בשנת 
62011 

שהו 
שלוש 
שנים 

ויותר נכון 
לשנת 
2011 

מהם שבו 
לישראל 
בשנת 
62012 

 2.4 18,306 1.7 17,357 סך הכל
 2.6 12,723 1.6 12,049 תואר ראשון
 2.2 3,744 1.9 3,534 תואר שני

 0.9 437 1.9 420 תואר שני ברפואה
 1.4 1,402 2.2 1,354 תואר שלישי

  

  


