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Graduates of Ultra-Orthodox Secondary Schools Studying in Technological 
Training Colleges, 2011/12-2016/17 

המכון הממשלתי להכשרה במוסדות של מה"ט ) תעודות סיום ובמקבלי בסטודנטיםההודעה הנוכחית עוסקת 

 הנדסאי המציעים מסלולי לימוד לתעודת של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים( בטכנולוגיה ומדע

 במערכת ללימודיהם האחרונה בשנה חרדי( -אחר שלמדו במערכת החינוך החרדית )פיקוח   1,מוסמך טכנאיו

  2 החינוך.

  3,005-בתשע"ב ל 2,224-מ עלהמספר הסטודנטים החרדים הלומדים במכללות הטכנולוגיות של מה"ט 

 .35%עלייה של  - בתשע"ז

  סטודנטים החרדים המכלל  70.9%) ים במה"ט הם נשיםסטודנטרוב ה ,בקרב האוכלוסייה החרדית

 בתשע"ז היו נשים(.

  מבין הסטודנטים  46.5%מחשבים ) הסטודנטים החרדים בתשע"ז היו: עלענפי הלימוד המועדפים

 (.12%הנדסה אזרחית )-( ובנייה23.1%החרדים בחרו במסלול זה(, אדריכלות )

 ( 70.3%באותה שנה יותר משני שלישים )במה"ט למדו במכללות טכנולוגיות  מהסטודנטים החרדים

 יה החרדית.יהמיועדות לאוכלוס

 ( מ73.5%רוב הנשים שלמדו בענף מחשבים בתשע"ז היו חרדיות .)תעודהשקיבלו  הנשים תוך כלל 

 היו חרדיות. 81.7% ,בענף זה

  רוב הסטודנטים החרדים היה גבוה  וגילם של ,20-18רוב הסטודנטיות החרדיות במה"ט היו בגילי

 .23-מ

  אחוז דומה של עלייה 2017-ב 764-ל 2012-ב 516-מ ,48%-ב התעודה עלהמספר החרדים מקבלי .

 גם בקרב הלא חרדים. נמצא

  להגדרות והסברים

                                              
 .באתר של מה"ט למצואפרטים על תוכניות הלימוד ניתן  1
, האוכלוסייה כוללת למה"ט שהגיעולפני למדו רוב הסטודנטים  םבהש הספר-של בתי םפיקוח םכדי לדעת מה 2

מתוך  31-הסטודנטים בגילים הנמוכים מ אחוז. 31-רק את הסטודנטים אשר בשנת הבדיקה גילם היה קטן מ
 ביתל ש פיקוחושלא ידוע סוג ה 31-אחוז הסטודנטים שגילם קטן מ. 77%כלל הסטודנטים במה"ט עמד על 

 בתשע"ז. 1.7%על בתשע"ב ו 3.7%עומד על  שבו למדו, הספר

http://www.cbs.gov.il/
http://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/Mahat.aspx
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 במה"ט סטודנטים חרדים

 3,005-( ל2011/12) תשע"בבשנת  2,224-מ ,נמצא במגמת עלייה 3מספר הסטודנטים החרדים במוסדות מה"ט

כלל החרדים מתוך  אחוזבקרב לא חרדים.  13%לעומת עלייה של  35%עלייה של  - (2016/17) תשע"זב

 .בתשע"ב 10.5%לעומת  ,בתשע"ז 12.2%עמד על במה"ט  הלומדים יםסטודנטה

אך  .החרדים היו נשים סטודנטיםהמבין  83.8% בתשע"ברוב הלומדים במוסדות מה"ט הם נשים. מבין החרדים 

 הנשים אחוזובתשע"ז מוסדות של מה"ט, עלייה באחוז הגברים החרדים הלומדים בבשנים האחרונות ניכרת 

 .27%ים הלא חרדים עמד על סטודנטהנשים בקרב ה אחוז . לעומת זאת,הסטודנטים החרדיםמ 70.9%עמד על 

בתשע"ז. חלקן של  5.2%-תשע"ב לב 2.7%-חלקם של החרדים בקרב הגברים הלומדים במה"ט עלה מ

 ., בהתאמה27%-ל 24.1%-מ ,לה גם הואהלומדות עהנשים החרדיות בקרב 

 , מספרים מוחלטיםמיןבמוסדות של מה"ט לפי  חרדים ולא חרדים סטודנטים -לוח א 

 נשים גברים שנהשנהש קוחפי

 1,864 360 (2011/12תשע"ב ) חרדים

 2,130 875 (2016/17תשע"ז ) חרדים

 5,877 12,981 (2011/12תשע"ב ) לא חרדים

 5,754 15,963 (2016/17תשע"ז ) לא חרדים

לעומת זאת, בקרב הלא . 20-18 בגיליםמהסטודנטים החרדים שלמדו במה"ט היו  60%-, יותר מתשע"זבשנת 

 .26-23 יוים הבולטים החרדים הגיל

 במכללות טכנולוגיות המיועדותלמדו  תשע"ז( מהסטודנטים החרדים במה"ט בשנת 70.3%) יותר משני שלישים

 לאוכלוסייה החרדית.

 לפי ענפי לימודסטודנטים חרדים 

מבין החרדים  46.5%: מחשבים )יובהם בחרו סטודנטים חרדים ללמוד הבתשע"ז שענפי הלימוד העיקריים 

ענפי  לא חרדיםהלעומת זאת, בקרב  (.12%הנדסה אזרחית )-( ובנייה23.1%בחרו במסלול זה(, אדריכלות )

(, 21.5%(, הנדסת מכונות )44.6%הנדסה אזרחית )-בנייה היו: הסטודנטים בתשע"זבקרב  המועדפיםהלימוד 

 .(בכל אחד מענפים אלה 15%אדריכלות ותעשייה וניהול )

ב : מחשבים, אדריכלות, הנדסה רפואית, עיצוהיה גבוה במיוחדחרדים הסטודנטים ה אחוזבהם שענפי הלימוד 

מבין כלל הסטודנטים בענף המחשבים היו חרדים.  40.4% תשע"ז. בשנת תעשייתי והנדסת עיצוב תקשורת

מבין הסטודנטים בענף  26.7% ם בענף הנדסת עיצוב תקשורת. בתשע"בהחרדים הלומדי אחוזקיימת ירידה ב

 .16.9% בתשע"זזה היו חרדים ואילו 

                                              
לומדים סטודנטים הה אחוזטכנאים. לכמעט כל תלמידי מה"ט לומדים במסלול להנדסאים, והשאר במסלול  3

 בקרב כלל תלמידי מה"ט.  האחוז( איננו שונה מ98%במסלול הנדסאים בקרב החרדים )
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שמספר הסטודנטים החרדים הלומדים בהם היה חרדים או  סטודנטיםבהם לא ניתן למצוא כלל שלימוד הענפי 

מכשור ובקרה, אדריכלות נוף, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיות מים, קירור  חקלאות, כימיה, :יוה תשע"זבשנת  מזערי

 וצילום ומדיה דיגיטלית.והגברה, הנדסת קולנוע וטלוויזיה ומיזוג אוויר, הנדסת קול הקלטה 

  מיןלימוד ו ענפילפי  סטודנטים חרדים

בלבד  22.9%לעומת , היו נשים הלימוד מחשביםהחרדים בענף  הסטודנטיםמתוך כלל  93.3%, בשנת תשע"ז

  (.73.5%חרדיות ) בענף זה הן שלומדותרוב הנשים . יתר על כן, הלא חרדיםבקרב 

מחשבים ואדריכלות.  יוהחרדיות ה סטודנטיותבהם חלה העלייה הגדולה ביותר במספר הש הלימוד ענפי

גם היו אלו . אמה, בהת599-ל 417-, ובאדריכלות מתשע"זב 1,304-ל תשע"בב 1,152-מ עלה מספרן במחשבים

החרדיות  הסטודנטיותירידה ניכרת במספר  .הנשים החרדיות בתשע"ז רובשבהם בחרו ללמוד ענפי הלימוד 

מספר גודלו מבחינת הלימוד השלישי בענף היה עדיין הוא נצפתה בענף הנדסת עיצוב תקשורת, אך 

 .)לוח ב( החרדיות סטודנטיותה

 מספרים מוחלטים ולא חרדיות בענפי לימוד נבחרים, סטודנטיות חרדיות -לוח ב 

 לא חרדיות חרדיות שנה  ענף לימוד

 423 1,152 (2011/12תשע"ב ) מחשבים

 471 1,304 (2016/17תשע"ז ) מחשבים

 1,724 417 (2011/12)תשע"ב  אדריכלות

 2,392 599 (2016/17תשע"ז ) אדריכלות

 420 183 (2011/12תשע"ב ) הנדסת עיצוב תקשורת

 376 105 (2016/17תשע"ז ) הנדסת עיצוב תקשורת

 292 42 (2011/12תשע"ב ) הנדסה רפואית

 265 50 (2016/17תשע"ז ) הנדסה רפואית

מהגברים החרדים בחרו ללמוד  40.2%החרדים הגבוה ביותר ) הגבריםהיה מספר הנדסה אזרחית -בנייהענף ב

בכל אחד מהענפים מחשבים  11%-בענף החשמל ועוד כמהגברים החרדים למדו  25% (.בתשע"זבו 

 בתשע"ב ואילו ,ם חרדים מאשר נשים חרדיותבענף תעשייה וניהול יותר גברי ומדבשנת תשע"ז ל. ואדריכלות

  המצב היה הפוך.



4 
 יסודי הלומדים במכללות להכשרה טכנולוגית -יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל

 2/5/18 (2016/17-2011/12תשע"ז )-תשע"ב

  פי לימוד נבחרים, מספרים מוחלטיםבענ סטודנטים חרדים ולא חרדים  - גלוח 

 לא חרדים חרדים שנה ענף לימוד

 2,320 105 (2011/12תשע"ב ) הנדסה אזרחית-בנייה

 5,401 352 (2016/17תשע"ז ) הנדסה אזרחית-בנייה

 1,579 28 (2011/12תשע"ב ) חשמל

 2,527 219 (2016/17תשע"ז ) חשמל

 1,222 63 (2011/12תשע"ב ) מחשבים

 1,590 94 (2016/17תשע"ז ) מחשבים

 795 84 (2011/12תשע"ב ) אדריכלות

 865 95 (2016/17תשע"ז ) אדריכלות

מהגברים החרדים  ים. לעומת זאת, גילם של כשני שליש20-18י וב הנשים החרדיות במה"ט בתשע"ז היו בגילר

 .23-גבוה מ היה במה"ט שלמדו

 מה"ט של תעודות סיוםמקבלי 

, בדומה לעלייה 2017-ב 764-ל 2012בשנת  516-מ ,48%-ב עלה חרדיםהבקרב  ותתעודהמספר מקבלי 

לעומת  .גם בקרב הגברים החרדים וגם בקרב הנשים החרדיות מתבטאתעלייה זו  .שנצפתה בקרב הלא חרדים

יותר בקרב הגברים מאשר בקרב הנשים )לוח  גבוההות תעודעלייה במספר מקבלי הה בקרב הלא חרדיםזאת, 

 2017-ב ות בקרב הציבור החרדיתעודרוב ה .חרדיות הןות של מה"ט תעודה מקבלותכשליש מבין הנשים  ד(.

לנשים הוענקו ורובן , התאמה(ב ,מהתעודות 14.4%-ו 68.1%) בענפי הלימוד מחשבים ואדריכלות הוענקו

 מבין 25.7%הנדסה אזרחית )-בנייה יוהענפי הלימוד המובילים בקרב הלא חרדים לעומת זאת,  .החרדיות

בכל אחד  11%(, תעשייה וניהול ואדריכלות )12.9%קיבלו תעודה בענף זה(, הנדסת מכונות ) ותתעודמקבלי ה

 (. מהם

ות בציבור החרדי בתשע"ז תעודמקבלי ה ות היו חרדיות. רובתעודשקיבלו  מבין הנשים 81.7%המחשבים, בענף 

  .24ים הגבוהים מגיל ה בגילתעודלעומת הלא חרדים שקיבלו את ה, 24-22 םיתן בגילקיבלו או

 מין, מספרים מוחלטיםלפי  תעודות מה"ט חרדים ולא חרדיםמקבלי  -לוח ד 

 נשים גברים שנה פיקוח

 480 36 2012 חרדים

 666 98 2017 חרדים

 1,022 1,690 2012 לא חרדים

 1,197 2,666 2017 לא חרדים
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 הגדרות והסברים

שלמדו בשנתם האחרונה במערכת החינוך  סטודנטים - יסודי(-)יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל חרדים

 תלמידים חרדים שלמדו במוסדות חב"ד אשר לא נכללים בפיקוח החרדי. נכללים לא .במוסד בפיקוח אחר )חרדי(

 .הגדרתו העצמיתל ו/אושל האדם  הגדרה זו איננה מתייחסת למידת הדתיות הנוכחית

בין אם למדו בפיקוח הכללי או במינהל חינוך דתי, , כלומר מי שאינם עונים על ההגדרה שלעיל - לא חרדים

 בחינוך הערבי.בחינוך העברי ובין אם 

  לפי הגדרות מה"ט.של הסטודנט  הלימוד מגמת כתאליו משויש הענףהוא  ענף לימוד

; אדריכלות נוף; אדריכלות :(2016/17תשע"ז )בשנת ט "מהב הסטודנטים שלמדו רשימת ענפי הלימוד

הנדסת עיצוב תקשורת; ; הנדסה אזרחית; הנדסה רפואית; הנדסת מכונות-בנייה ;אלקטרוניקה; ביוטכנולוגיה

מחשבים; ; חשמל; טכנולוגיות מים; כימיה; חקלאות; הנדסת קול הקלטה והגברה; הנדסת קולנוע וטלוויזיה

 קירור ומיזוג אוויר; תעשייה וניהול.; צילום ומדיה דיגיטלית; ובקרה; עיצוב תעשייתימכשור 


