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תשפ"א -שנים תשס"הב באוניברסיטאותכללית רפואה תואר ראשון במועמדים ללימודי 

)2020/21-2004/05( 
Applicants for a First Degree in Medicine at Universities, 2004/05–2020/21 

עלה כללית באוניברסיטאות  רפואהתואר ראשון בלהביקוש  )2020/21"א (תשפ) ל2004/05(בין תשס"ה  •

מספר אך ), 22.7%(באופן מתון אומנם גדל (שמשקפים את ההיצע) מספר המתקבלים ולומדים  .בהתמדה

 .)150%(גדל מאוד (עודף הביקוש על ההיצע) הנדחים 

הביקוש עלה  גבריםבקרב  .ואף הוכפל נשיםבקרב משמעותית הביקוש ללימודי רפואה עלה בעשור האחרון  •

ומספר הגברים  30%-נשים שהתקבלו ולמדו עלה בהמספר מהשינויים הללו בלבד. כתוצאה  20%-ב

 .7%-ירד בשהתקבלו ולמדו 

במהלך השנים  םהצטמצציון הממוצע של בחינת הבגרות נדחים בבין הל הפער בין המתקבלים ולומדים •

 נקודות בשנים האחרונות. 2-ועומד על כ

כמעט לא  מתקבלים ולומדיםה בקרב הציון הממוצע של הבחינה הפסיכומטרית) 2010/11משנת תשע"א ( •

 .)2013/14בשנת תשע"ד ( 712.5של עד לשיא  אך ציוני הנדחים עלו ,731-ועמד על כ ההשתנ

חלה . במהלך השנים בשנת תשפ"א 82%-כ, אקדמאי אחד הורה לפחות המועמדים ללימודי רפואה ישב ולר •

להם הורה אקדמאי, אך מספרם של המועמדים שאף אחד ששל המועמדים  עלייה משמעותית במספרם

 .שנים האחרונותה 5-ב 400ועמד בממוצע על  יחסית אקדמאי נשאר יציב אינומהוריהם 

 אלולחסר  וייצוגבעלי הכנסה גבוהה  אבותיהםשאלו ליתר  ייצוגבקרב המועמדים ללימודי רפואה יש  •

 אבותיהם בקרב אלו שהכנסת רפואהתואר ראשון בהסיכוי להיות מועמד ל .נמוכהבעלי הכנסה  שאבותיהם

עשירוני  3-ב נמצאת אבותיהםהכנסת שמשל אלו  16גבוה פי  ,עשירוני ההכנסה הגבוהים 3-בנמצאת 

 .ההכנסה הנמוכים

ירד בקרב המתקבלים ולומדים. לעומת זאת,  אך ,נשאר יציב ערביםה המועמדיםמספרם של בעשור האחרון  •

במספרם של המועמדים  העיקר העלייה הייתו ,הוכפל והאחרים כמעטמספרם של המועמדים היהודים 

 היהודים והאחרים שנדחו.

 80%בקרב היהודים והאחרים  –בארץ  רפואה וקיבלו רישיון לעסוק ברפואהמבין הנדחים שבסופו של דבר למדו  •

 למדו בחו"ל. 57%למדו בארץ ואילו  43%למדו בחו"ל. לעומת זאת, בקרב הערבים רק  20%-למדו בארץ ו

https://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public


2 
 )2020/21-2004/05תשפ"א (-שנים תשס"הב ברפואה באוניברסיטאותמועמדים ללימודי תואר ראשון 

24/11/2022 

 להגדרות והסברים

מכל מקצועות הלימוד בהשכלה הגבוהה  המקצוע הסלקטיבי ביותרהוא מקצוע הרפואה הכללית מזה שנים, 

 לעומתהגבוה ביותר  הואממוצע הציונים בבחינה הפסיכומטרית של המתקבלים למקצוע זה ולומדים אותו  .בישראל

ממוצע המתקבלים ולומדים  גבוהמלימודי רפואה הנדחים  הם שליתר על כך, ממוצע ציונישאר מקצועות הלימוד. 

 בכל מקצועות הלימוד האחרים.

גדל ) שמשקפים את ההיצע(מספר המתקבלים ולומדים  – במהלך השנים הביקוש למקצוע זה עלה בהתמדה

(עודף מספר הנדחים אך  ,)2020/21בתשפ"א ( 853-) ל2004/05בתשס"ה ( 695-מ) 22.7%(באופן מתון אומנם 

 ., בהתאמה1,340-ל 546-מ) 2.5(פי  מאודגדל הביקוש על ההיצע) 

  ,התקבלו ולומדיםש ואשנדחו  אותרפואה באוניברסיטתואר ראשון בלמועמדים  - 1תרשים 
 , מספרים מוחלטים)2020/21-2004/05תשפ"א (-תשס"ה
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 )2020/21-2004/05תשפ"א (-שנים תשס"הב ברפואה באוניברסיטאותמועמדים ללימודי תואר ראשון 

24/11/2022 

  מין
-גברים הביקוש עלה בבקרב  .ואף הוכפלבקרב נשים משמעותית הביקוש ללימודי רפואה עלה בעשור האחרון 

שהתקבלו ומספר הגברים  30%-נשים שהתקבלו ולמדו עלה בהמספר מהשינויים הללו בלבד. כתוצאה  20%

 .7%-ירד בולמדו 

 שהתקבלו  ומועמדים תואר ראשון ברפואה באוניברסיטאותמועמדים לכלל ה - 2תרשים 
 , מספרים מוחלטים)2020/21-2004/05תשפ"א (-, תשס"המיןלפי  ולומדים
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 )2020/21-2004/05תשפ"א (-שנים תשס"הב ברפואה באוניברסיטאותמועמדים ללימודי תואר ראשון 

24/11/2022 

 ציון בחינת הבגרות
עמד  התקבלו ולומדיםשל מועמדים ש הבגרותבחינת ציוני ממוצע ) 2020/21-2004/05תשפ"א (-שנים תשס"הב

בציון הממוצע נדחים בין הלולומדים ן המתקבלים בי הפער .104.6 על –של מועמדים שנדחו  והממוצע 107.9על 

 נקודות. 2-כעל ובשנים האחרונות הוא עומד  ,במהלך השניםהצטמצם הבגרות בחינת של 

ציוני הבחינה  ואילו ,והן של הנדחיםולומדים ירידה בציוני הבגרות הן של המתקבלים  חלהבשנים האחרונות 

 יציבים. מתקבלים ולומדיםהפסיכומטרית של ה

 ולומדים שנדחו או שהתקבלו תואר ראשון ברפואה באוניברסיטאותמועמדים ל - 3תרשים 
 )2020/21-2004/05תשפ"א (-תשס"ה ,ת הבגרותולפי ציון ממוצע של בחינ
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 )2020/21-2004/05תשפ"א (-שנים תשס"הב ברפואה באוניברסיטאותמועמדים ללימודי תואר ראשון 

24/11/2022 

 ציון הבחינה הפסיכומטרית
אך  ה,כמעט לא השתנ מתקבלים ולומדיםה ציון הבחינה הפסיכומטרית הממוצע של) 2010/11משנת תשע"א (

בין  תפסיכומטריבחינה הציוני הב יםהפער .)2013/14בשנת תשע"ד ( 712.5של עד לשיא  ציוני הנדחים עלו

 .נקודות 38-להפער הגיע  )2020/21(, ובשנת תשפ"א נקודות 53-18נעו בטווח של נדחים ל מתקבלים ולומדיםה

לפי ציון ממוצע של , התקבלו ולומדיםששנדחו או רפואה באוניברסיטאות מועמדים לתואר ראשון ב - 4תרשים 
 )2020/21-2004/05תשפ"א (-תשס"ההבחינה הפסיכומטרית 
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 )2020/21-2004/05תשפ"א (-שנים תשס"הב ברפואה באוניברסיטאותמועמדים ללימודי תואר ראשון 

24/11/2022 

 מאפייני ההורים של המועמדים
, לפחות הורה אחד בעל השכלה אקדמיתשל המועמדים שיש להם  משמעותית במספרםחלה עלייה במהלך השנים 

ללימודי  המועמדים שהתקבלומ 84.7%-ל אקדמאי נשאר יציב. אינואך מספרם של המועמדים שאף אחד מהוריהם 

ר נקודות האחוז מהשיעו 7.2-. אחוז זה גבוה בלפחות הורה אחד בעל השכלה אקדמיתרפואה בשנת תשפ"א, היה 

 ).77.5%המקביל בשנת תשס"ה (

השכלת לפי  ,התקבלו ולומדיםש ואנדחו שניברסיטאות תואר ראשון ברפואה באולמועמדים  - 5תרשים 
 , מספרים מוחלטים)2020/21-2004/05( תשפ"א-, תשס"הההורים
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 )2020/21-2004/05תשפ"א (-שנים תשס"הב ברפואה באוניברסיטאותמועמדים ללימודי תואר ראשון 

24/11/2022 

שאבותיהם לאלו חסר  וייצוגבעלי הכנסה גבוהה שאבותיהם לאלו יתר  ייצוגבקרב המועמדים ללימודי רפואה יש 

 80%-המועמדים שהתקבלו ללימודי רפואה בשנת תשפ"א, הכנסת אבותיהם של כ בקרב. ההכנסה נמוכ בעלי

כלומר, לאלו  .)3-1( העשירונים הנמוכים 3-ב הייתה 5%-כ של ואילו )10-8( רוני ההכנסה הגבוהיםיעש 3-הייתה ב

, ואילו לאלו שהכנסת אבותיהם בעשירונים 2.6של פי שהכנסת אבותיהם בעשירונים העליונים יש ייצוג יתר 

העשירונים הגבוהים להיות מועמדים לרפואה  3יחס הסיכויים של  ,כךלפי .6-ל 1התחתונים יש ייצוג של חסר של 

 .העשירונים הנמוכים 3לעומת  16הוא פי 

שנים ולומדים בשנדחו או שהתקבלו תואר ראשון ברפואה באוניברסיטאות למועמדים  - 6תרשים 
מועמד היה שבה המס הבשנת  עשירוני ההכנסה של אבותיהםלפי  ,)2020/21-2004/05( א"פתש-תשס"ה

 , אחוזים18בגיל 
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 )2020/21-2004/05תשפ"א (-שנים תשס"הב ברפואה באוניברסיטאותמועמדים ללימודי תואר ראשון 

24/11/2022 

 קבוצת אוכלוסייה
 ,לעומת זאת. מתקבלים ולומדיםהבקרב ירד אך  ,הערבים נשאר יציב מועמדיםהמספרם של  בעשור האחרון

במספרם של המועמדים היהודים  ההייתעיקר העלייה הוכפל, וכמעט והאחרים מספרם של המועמדים היהודים 

 .שנדחווהאחרים 

לפי תוצאת  ,ולומדים שנדחו או שהתקבלורפואה באוניברסיטאות מועמדים לתואר ראשון ב - 7תרשים 
 )2020/21-2004/05(תשפ"א -שנים תשס"הההרשמה וקבוצת אוכלוסייה ב
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 )2020/21-2004/05תשפ"א (-שנים תשס"הב ברפואה באוניברסיטאותמועמדים ללימודי תואר ראשון 

24/11/2022 

 מחוז מגורים
היה יציב) במחוזות המרכז, תל אביב, הדרום וחיפה  ולומדיםבניגוד למגמה הכללית (לפיה מספר המתקבלים 

 .ולומדיםבמספר המועמדים שהתקבלו הייתה עלייה מתמדת 

ירד הצפון ממחוז  ולומדיםהמועמדים שהתקבלו  מספר .1.6מספר המועמדים בכל הארץ עלה בעשור האחרון פי 

 ,)121-ל 63-(מ 58עלייה של , 2.4). לעומת זאת, במחוז ירושלים מספר המועמדים עלה פי 142-ל 198-(מ 56-ב

 .6 בנספחראו פירוט 

תוצאת לפי  התקבלו ולומדיםשנדחו או באוניברסיטאות רפואה ב תואר ראשוןלמועמדים  - 8תרשים 
 , מספרים מוחלטים)2020/21-2004/05(תשפ"א -תשס"ה ,מחוז מגוריםהמועמדות ו
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 )2020/21-2004/05תשפ"א (-שנים תשס"הב ברפואה באוניברסיטאותמועמדים ללימודי תואר ראשון 

24/11/2022 

 ועמדים שנדחו וקיבלו תוארמ
בשנים שלאחר מכן, התקבלו ולמדו רפואה וקיבלו תואר להתקבל ניסו שוב  שנדחו מלימודי רפואהחלק מהמועמדים 

קיבלו  ,חלק מהמועמדים שנדחו 1.)2013/14-2014/15תשע"ה (-שנים תשע"דבולטת בראשון ברפואה. תופעה זו 

 תואר בעיקר במדעים הביולוגיים ובמקצועות עזר רפואיים.

 ,)2016/17-2004/5(תשע"ז -תשס"הבאוניברסיטאות בשנים  רפואהבמועמדים לתואר ראשון  - 9תרשים 
 מספרים מוחלטים), 2020/21בארץ עד שנת תשפ"א (, לפי תחום התואר שקיבלו נדחואשר 

 
  

                                              
הלימודים הארוך יחסית כנראה בשל משך  נובעת )2015/16-2016/17תשע"ז (-תשע"ו הירידה במספרים בשנים 1

התקבלו שכן חלקם  ,שנים) ולכן מספר מקבלי התארים ברפואה צפוי לגדול בהמשך 4לתואר ראשון ברפואה (
 ש לאחר הדחייה.וגם שנתיים ושלללימודים 



11 
 )2020/21-2004/05תשפ"א (-שנים תשס"הב ברפואה באוניברסיטאותמועמדים ללימודי תואר ראשון 

24/11/2022 

מצליחים להתקבל בשנים שלאחר מכן ללימודי רפואה בארץ וחלקם לומד בחו"ל. כאמור, חלק מהמועמדים שנדחים 

למדו  80% –בקרב היהודים והאחרים שנדחו אבל בסופו של דבר למדו רפואה וקיבלו רישיון לעסוק ברפואה בארץ 

 , בהתאמה בקרב הערבים.57%-ו 43%למדו בחו"ל, לעומת  20%-רפואה בארץ ו

לעסוק ברפואה לפי מקום  ןוקיבלו רישיו באוניברסיטאות שנדחו רפואהבלתואר ראשון מועמדים  - 10תרשים 
 , מספרים מוחלטים)2012/13-2004/05תשע"ג (-תשס"ה ,קבוצת אוכלוסייהלימודים (בארץ או בחו"ל) ו
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 )2020/21-2004/05תשפ"א (-שנים תשס"הב ברפואה באוניברסיטאותמועמדים ללימודי תואר ראשון 

24/11/2022 

 הגדרות והסברים
באוניברסיטאות כללית (לא כולל רפואת שיניים) ברפואה  2תואר ראשוןלכוללת מועמדים  אוכלוסיית ההודעה

: האוניברסיטה האלהמוסדות לימודי רפואה כללית מתקיימים ב. )2020/21-2004/05תשפ"א (-שנים תשס"הב

 גוריון בנגב.-אביב, אוניברסיטת בן אוניברסיטת תל ,מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון העברית בירושלים, 

אדם שהגיש בקשה (אחת או יותר) להתקבל ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטה,  הוא מועמד

 .הרשמהבמכללה אקדמית או בשלוחה של אוניברסיטה. כל בקשה כזו נקראת 

 התקבל ולומד, התקבל ואינו לומד, נדחה. :ההרשמה תוצאות

 .המועמד לא התקבל ללימודים במוסד ההרשמה -נדחה 

. בתיכוןבבחינת הבגרות שקיבלו על הציון המשוקלל  והתבסס המועמדיםשל  הבגרות ציוני - הבגרותבחינת  ציוני

 .שנבחנו בבחינת בגרות במסגרת לימודיהם למועמדים, והתייחס רק משרד החינוךממידע זה התקבל 

 12.5-10ניתן בונוס של  יחידות לימוד 4: לנבחנים ברמת אלהאת הבונוסים ה כולליםציוני הבגרות המשוקללים 

להלן: השיטה ( בעברנקודות, כפי שהיה מקובל  25-20ניתן בונוס של  יחידות לימוד 5נקודות, ולנבחנים ברמת 

 לימוד יחידות 5-ב היבחנות על נקודות 35 של בונוס מקנותהאוניברסיטאות  2015החל משנת הישנה). 

 .במתמטיקה

בחינה המשמשת בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה, ומטרתה לסנן את המבקשים  -הבחינה הפסיכומטרית 

 .ללמוד לימודים אקדמיים ולמיינם לחוגי הלימוד

 .הבחינה מורכבת משלושה תחומים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית

 .נקודות 800-ל 200סולם הנע בין בהציון הכללי מחושב על סמך הציונים בשלושת התחומים 

 .נקודות 150-ל 50סולם הציונים בכל אחד משלושת התחומים נע בין 

הבחינה  .תהפסיכומטרי הבבחינ ושגהציון הגבוה ביותר שה ואבמקרים של ריבוי ציונים, ה המייצג הציון

של  הציוניםממנו התקבלו . ת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו)ימועברת ונבנהפסיכומטרית 

 .2020-1991 םשנילינה בבח הנבחנים

קיבל תואר אקדמי ממוסד  לא אחד מהוריו אףסטודנט או מקבל תואר אקדמי, אשר  - גבוהה דור ראשון להשכלה

 .להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל

מהאוכלוסייה הנחקרת. העשירונים מסודרים לפי גובה הכנסה  10%עשירון הוא קבוצה הכוללת  שירון הכנסהע

הכנסה הגבוהה ביותר בעשירון העליון. בהכנסה הנמוכה ביותר בעשירון התחתון וכלה ב(ההכנסה הממיינת), החל 

 .הכנסה לפי עשירונים מסשל מעביד -נתוני הכנסה התקבלו מקובץ עובד
 .מועמדותגשת הבזמן ה המועמדגר המחוז שאליו משתייך היישוב שבו  - מחוז מגורים

אוכלוסיית ה"יהודים ואחרים" כוללת: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת  - קבוצת אוכלוסייה ודת

 .ערבים ודרוזים-במרשם האוכלוסין; והאוכלוסייה הערבית כוללת: מוסלמים, נוצרים

הוא . מקור הנתונים 2020 עד שנתהוא  תרישיונוהמידע על  - למי שלמד בארץ ובחו"ללעסוק ברפואה רישיון 

 .משרד הבריאותמשהתקבל ואה רישיונות רפ קובץ

                                              
 .מועמדים שלמדו במוסד ההרשמה בשנה הקודמת לשנת המועמדותכולל לא  2
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מתחילה במהלך שנה לועזית אחת ומסתיימת במהלך השנה הלועזית שאחריה. כך למשל, שנת  שנת לימודים

שנת לימודים מצוינת באותיות עבריות, ולצידה השנים הלועזיות . 2020-והסתיימה ב 2019-תש"ף החלה ב

מועד ההתחלה ומועד הסיום של שנת הלימודים משתנים בהתאם למסגרת הלימודים. כך לדוגמה,  .)2019/20(

באוגוסט, ושנת לימודים אקדמית מתחילה  31-בספטמבר ומסתיימת ב 1-שנת לימודים במערכת החינוך מתחילה ב

 .תיימת בספטמברבאוקטובר ומס
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