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הקדמה
מסמך זה מציג שורה של תבחינים (אינדיקטורים) לניטור מצב ההשכלה הגבוהה
בירושלים בהתאם ליעדים שנקבעו על ידי מיזם 'עיר.אקדמיה' .נציין שמטרת מיזם
'עיר אקדמיה' היא למצב את ירושלים כעיר האקדמית המובילה בארץ וכמרכז אקדמי
בינלאומי .לשם כך היעד של המיזם היה להגדיל את הביקוש ללימודים אקדמיים
בירושלים ולעודד צעירים להשתקע בה.
מטרת העבודה המוצגת להלן היא לפתח תבחינים (אינדיקטורים) לבחינת מצב ההשכלה
הגבוהה בירושלים והתקדמותה לעבר היעדים שנקבעו ב'עיר.אקדמיה'.

היעדים המפורטים של 'עיר.אקדמיה' הם:
 הגדלת מספר הסטודנטים הלומדים בירושלים ל 60,000 -עד לשנת ;2020
 הגדלת אחוז הסטודנטים הנשארים להתגורר בעיר עם תום לימודיהם;
 יצירת  3,000מקומות תעסוקה חדשים (ישירים ועקיפים) בסקטור ההשכלה הגבוהה
בירושלים עד לשנת ;2020
 הגדלת חלקה היחסי של ירושלים בהכשרת סטודנטים לתארים מתקדמים (תואר
שני ושלישי);
 הובלה במספר הסטודנטים הזרים הלומדים בירושלים מתוך שאיפה להגיע ,עד
לשנת  ,2020לשיעורים הבאים:
 בירושלים ילמדו  50%מהסטודנטים הזרים הלומדים בארץ;
 10% מהסטודנטים הלומדים בירושלים יהיו סטודנטים מחו"ל.
 הורדת אחוזי האי-מימוש (המועמדים שהתקבלו ללימודים במוסד להשכלה גבוהה
בירושלים והחליטו ללמוד במוסד מחוץ לירושלים) בירושלים בשיעור של 2%
בשנה.
ליעדים השונים של עיר אקדמיה פותחו תבחינים שהם ,למעשה ,כלי מדידה שמסייעים
לבחון את מצבה של ההשכלה הגבוהה ,בכלל ,וביחס ליעדים של 'עיר.אקדמיה' בפרט.
התבחינים נועדו לשרטט תמונת מצב ולאותת על מגמות שינוי שדורשות התייחסות של
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קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות .התבחינים מצביעים על המגמות הכלליות ומכוונים
את קובעי המדיניות לבדיקה מעמיקה שתאפשר למצוא את המקור למגמות השינוי ואת
המדיניות אותה יש לנקוט.
התבחינים נבנו כך שיהיו רלבנטיים למדיניות שנקבעה ,פשוטים להבנה ,בעלי תוקף
ואמינים ועליהם לשקף נכונה את העובדות .כמו-כן עליהם להיות בעלי יכולת השוואה
סדרתית ,זמינים לשימוש מבחינת הנגישות לנתונים ,רגישים לשינויים וקבילים על
מקבלי ההחלטות.
התבחינים המוצגים להלן הם ניסיון ראשון ליצור תבחינים להשכלה גבוהה בירושלים.
כולם מבוססים על נתונים שהוזמנו במיוחד מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).
לחלק מהתבחינים ניתן היה לקבל נתונים למספר שנים ולהציג מגמות שינוי .לחלק אחר
של התבחינים לא ניתן היה לקבל מהלמ"ס נתוני עבר ועל כן יצרנו את תשתית התבחין
לשנת תשע"ב ( )2011/2012ומגמות השינוי ייבדקו בשנים הבאות.

מבנה התבחין בדו"ח
כל תבחין מציג את:
 תאור ומהות התבחין — תאור כללי של מטרת התבחין ושל דרך המדידה;
 מדידה והשוואה — פירוט של אופן המדידה ,עתות המדידה ובסיסי ההשוואה;
 מגמות עיקריות — תאור מילולי וגראפי של הממצאים העיקריים;
 שיטת החישוב — דרך חישוב התבחין ופירוט מגבלות התבחין;
 מקור הנתונים.
התבחינים נחלקים לשלושה תחומים ראשיים:
א .סטודנטים;
ב .מועמדים ללימודים;
ג .מקבלי תארים.
 .1התבחינים לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מציגים תמונת מצב ומגמות
שינוי תש"ע-תשע"ב (:)2012-2009
א .מספר הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים;
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ב .סטודנטים לפי תארים — תואר ראשון ,שני ושלישי;
ג .סטודנטים לפי תחום לימודים;
ד .מועמדים שהתקבלו ללימודים בירושלים ובחרו לא ללמוד בה;
ה .סטודנטים הלומדים בירושלים ,לפי מקום מגוריהם בתיכון.
* סטודנטים זרים — אין נתונים לשנת  2013בלמ"ס או בכלל.
 .2מועמדים ללימודים :תשע"ב (( )12/2011לא קיימים נתונים מוקדמים לתשע"ב.
התבחינים יעודכנו מדי שנה ויאפשרו בחינת מגמות השינוי):
א .מועמדים לפי תוצאות הרשמה;
ב .מועמדים שהתקבלו ללמוד בירושלים לפי מוסד ויישוב לימודים;
ג .מועמדים שבחרו ללמוד בירושלים ,לפי מחוז מגורים כמועמדים;
ד .מועמדים לפי אחוזי מימוש לימודים בירושלים ותחום לימוד;
ה .מועמדים שבחרו ללמוד במוסד מחוץ לירושלים ,לפי המוסד בו בחרו ללמוד;
ו .מועמדים שהתקבלו ללמוד במוסדות בירושלים ,ובחרו ללמוד בירושלים.
 .3מקבלי תארים :מקבלי תארים בתשס"ט ( )2008/2009לפי מקום מגוריהם בתשע"ג
(:)2013
א .מקבלי תארים בתשס"ט ,לפי יישוב ולפי מקום מגורים בתשע"ג;
ב .מקבלי תארים ממוסדות בירושלים בתשס"ט ,לפי תחום לימודים ויישוב ולפי
מקום מגורים בתשע"ג;
ג .מקבלי תארים ממוסדות מחוץ לירושלים בתשס"ט ,לפי תחום לימודים ויישוב
ולפי מקום מגורים בתשע"ג;
ד .מקבלי תארים ממוסדות בירושלים בתשס"ט ,לפי תחום לימודים ומגורים
בתשע"ג בירושלים ,תל אביב וחיפה.
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א .סטודנטים
 .1כוח המשיכה של מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים לסטודנטים
מהות התבחין
'עיר.אקדמיה' שמה לה למטרה לקדם את מערכת ההשכלה הגבוהה בירושלים .קו
המדיניות העיקרי הוא הגדלת כוח המשיכה של מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים בד
ובד עם יצירת חוויה לימודית-סטודנטיאלית במהלך שנות הלימודים בירושלים.
גידול במספר הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים ,מעיד על עלייה בכוח
המשיכה של המוסדות ,מהיעדים המרכזיים של 'עיר.אקדמיה'.
תאור
תבחין זה מודד את מספר הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות בירושלים ובכל אחד
משלושה סוגי המוסדות :האוניברסיטה ,מכללות אקדמיות ומכללות אקדמיות לחינוך
(בנפרד).
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מדידה
צורת המדידה :מספרים מוחלטים ושיעורים
תקופה :תש"ע ( — )2009/10תשע"ב ()2011/12
השוואה :בין סוגי המוסדות ובין ירושלים לישראל
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שיעור השינוי השנתי של הסטודנטים בירושלים ובישראל תש״ע-תשע״ב
תשע"ב

תשע"א

תש"ע*

סה"כ ישראל

2.7

3.3

5.2

אוניברסיטאות בישראל

0.4

0.9

2.4

מכללות אקדמיות ישראל

5.2

5.6

8.0

מכללות לחינוך ישראל

4.3

5.9

9.2

סה"כ ירושלים

3.2

2.6

..

אוניברסיטה

1.0

-1.4

0.2

מכללות אקדמיה

5.2

4.2

7.9

מכללות אקדמיות לחינוך

7.4

18.0

..

* שיעור השינוי אל מול השנה הקודמת.

מגמות עיקריות
בשנת תשע"ב ( )2011/12למדו  37,673סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים,
כ 15%-מכלל הסטודנטים בישראל ,לעומת 35,565 ,סטודנטים ( 15%מכלל הסטודנטים
בישראל) שלמדו בשנת תש"ע ( .)2009/10שיעור הגידול בירושלים באותה תקופה היה
שווה לזה שבישראל ועמד על  6%ונובע ,בעיקר ,מעליה במספר הסטודנטים במכללות
האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך .באותה תקופה גדל מספר הסטודנטים שלמדו
במכללות האקדמיות בירושלים בשיעור השווה לזה שבישראל ועמד על ( 10%מ10,400-
בשנת תש"ע ( )2009/10לכ 11,400-סטודנטים בתשע"ב) ובמכללות האקדמיות לחינוך
גדל שיעור הסטודנטים באותה תקופה בכ( 27%-מ 4,500-בשנת תש"ע ()2009/10
לכ 5,700-סטודנטים בתשע"ב ( ) )12/2011שיעור הגדול מזה שבישראל שעמד על 10%
באותה תקופה .לעומת זאת באוניברסיטה העברית ,באותה תקופה ,כמעט ולא חל שינוי
במספר הסטודנטים ושיעור הגידול שאף לאפס (מ 20,700 -בשנת תש"ע לכ20,600-
סטודנטים בתשע"ב) ,זאת בניגוד לשיעור הגידול באוניברסיטאות בישראל שעמד על .3%
מגמה זו הביאה לגידול בשיעורם של הסטודנטים הלומדים במכללות האקדמיות
לחינוך מתוך כלל הסטודנטים בירושלים (מ 13%-בשנת תש"ע ל 15%-בשנת תשע"ב)
ולגידול של המכללות האקדמיות (מ 29%-בתש"ע ל 30%-בתשע"ב) .לעומת זאת שיעור
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הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה העברית נמצא במגמת ירידה (מ 58%-בתש"ע
ל 55%-בתשע"ב).
ברמה הארצית שיעור הסטודנטים הלומדים במכללות לחינוך בירושלים מתוך כלל
הסטודנטים הלומדים במכללות לחינוך בארץ עולה (מ 16%-בשנת תש"ע ל 18%-בשנת
תשע"ב) .לא חל שינוי בשיעורם של הלומדים במכללות האקדמיות בירושלים מתוך כלל
הלומדים במכללות האקדמיות בישראל ( )11%ובשיעורם של הסטודנטים באוניברסיטה
העברית (.)16%
הסבר מגמות
מגמות אלו מראות שיש התקדמות לעבר היעדים של 'עיר.אקדמיה' של הגדלת מספר
הסטודנטים בירושלים ל 60,000-עד שנת  .2020לגידול במספר הסטודנטים תורמות
המכללות האקדמיות והמכללות האקדמיות לחינוך ואילו באוניברסיטה העברית ישנה
יציבות במספר הסטודנטים אך אין מגמה של גידול .נציין שחלקה של האוניברסיטה
העברית בקרב הסטודנטים בירושלים הוא הגדול ביותר ולכן נראה שצפויים קשיים
בעמידה ביעדי תכנית 'עיר.אקדמיה' לשנת  .2020אם היקף הגידול במספר הסטודנטים
עד  2020יהיה דומה לגידול בשנים תש"ע-תשע"ב ,היקף הגידול מתשע"ב ועד 2020
יהיה  5,600סטודנטים ובסה"כ יגיע מספרם לכ 43,300-סטודנטים.

 .2מיצוב ירושלים כמרכז אקדמי מוביל בתארים מתקדמים
מהות התבחין
'עיר.אקדמיה' שמה דגש על מיצובה של ירושלים כעיר האקדמיה המובילה בארץ תוך שימת
דגש על הגדלת חלקה היחסי של ירושלים בהכשרת סטודנטים לתארים מתקדמים.
גידול בשיעורם היחסי של הסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים (תואר שני ושלישי)
בירושלים יצביע על מיצובה האקדמי של ירושלים כמרכז אקדמי מוביל ועל עליה
באטרקטיביות של מוסדות הלימוד בעיר.
תאור
התבחין מודד את מספר הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים (תואר
שני ושלישי) בירושלים ובכל אחד משלושה סוגי המוסדות :האוניברסיטה ,מכללות
אקדמיות ומכללות אקדמיות לחינוך.
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מדידה
צורת מדידה :מספרים מוחלטים לאורך שנים ,שיעורים לפי סוג המוסד;
תקופה :תשס"ט ( — )2008/9תשע"ב (;)2011/12
השוואה :בין סוגי מוסדות.
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שיעור הגידול השנתי של תארים מתקדמים בירושלים ובישראל,
תש״ע-תשע״ב
תש"ע*

ישראל

ירושלים

תשע"א

תשע"ב

סה"כ

..

7.5

3.8

תואר שני

..

7.5

3.8

תואר שלישי

..

0.2

0.2

סה"כ

..

0.7

1.4

תואר שני

..

1.7

2.6

תואר שלישי

..

-2.5

-2.3

* שנת בסיס ,לא נתקבלו נתונים לפני שנת תש״ע לכן לא ניתן לבדוק את הגידול השנתי לשנה זו.
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מגמות עיקריות
מספר הלומדים לתואר שני בירושלים עלה מ 7,750-סטודנטים בשנת תש"ע (16%
מכלל הסטודנטים לתואר שני בישראל) ל 8,100-סטודנטים בשנת תשע"ב ( 15%מכלל
הסטודנטים לתואר שני בישראל) .באותה תקופה חלה עליה של  4%במספר הסטודנטים
14

שלמדו לתואר שני בירושלים (לעומת עליה של  12%בכלל הסטודנטים לתואר שני
בישראל) .מגמת העליה בירושלים נבעה ,בעיקר ,מעליה במספר הסטודנטים לתואר
שני במכללות האקדמיות לחינוך (מ 200-בשנת תש"ע ל 450-בשנת תשע"ב) ,עליה של
המכללות האקדמיות (מ 1,000-בשנת תש"ע ל 1,100-בשנת תשע"ב) ומספר הסטודנטים,
שנותר ללא שינוי ,כל אותה תקופה ,באוניברסיטה העברית ( 6,550סטודנטים לתואר
שני) .שינוים אלו מגדילים את חלקם היחסי של המכללות האקדמיות לחינוך מתוך
כלל המכללות האקדמיות לחינוך בישראל (מ 8%-בתש"ע ל 13%-בתשע"ב) ומורידות
את חלקם היחסי של המכללות האקדמיות בירושלים מתוך כלל המכללות האקדמיות
בישראל (מ 13%-בשנת תש"ע ל 11%-בשנת תשע"ב) ושל האוניברסיטה העברית מתוך
כלל האוניברסיטאות בישראל (מ 18%-בשנת תש"ע ל 17%-בשנת תשע"ב.
בשנת תשע"ב ירד מספר הלומדים לתואר שלישי בירושלים מ 2,600-סטודנטים (שהיוו
 25%מכלל הסטודנטים לתואר שלישי בישראל) בשנת תש"ע ,ל 2,500-סטודנטים (23%
מכלל הסטודנטים לתואר שני בישראל) בשנת תשע"ב .מספר הסטודנטים הלומדים
לתואר שלישי באוניברסיטה העברית ( )2,500גבוהה מכל יתר האוניברסיטאות
בישראל .יצוין שבעשרים השנים האחרונות ישנה מגמה מתמשכת של ירידה בחלקם
של הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה העברית מתוך כלל הסטודנטים לתואר שלישי
בישראל (מ 38%-בשנת תש"ס ( )1990/01ל 23%-בתשע"ב ( .))2011/12אולם ,מגמת
הירידה בחלקם של הסטודנטים הלומדים בירושלים לתואר שלישי מתמתנת מעט החל
משנת תשס"ט (.)2008/9
מספר הלומדים לתארים מתקדמים (תואר שני ותואר שלישי יחד) בירושלים עלה
מ 10,350-סטודנטים בשנת תש"ע ל 10,600-סטודנטים בשנת תשע"ב .עליה זו מבטאת
שיעור גידול של  2%במספר הסטודנטים שלמדו לתארים מתקדמים בירושלים ,שיעור
הנמוך מזה שבישראל שעמד באותה תקופה על  .12%ההבדלים בשיעורי הגידול השנתיים
של ירושלים וישראל הובילו לירידה בשיעורם היחסי של הסטודנטים הלומדים לתארים
מתקדמים בירושלים מתוך כלל הלומדים לתארים מתקדמים בישראל מ 22%-בשנת
תש"ע ל 20%-בשנת תשע"ב.
הסבר מגמות
מגמות שנבחנו באינדיקאטור מראות שאין התקדמות ממשית לעבר היעדים של 'עיר.
אקדמיה' שהם הגדלת חלקה היחסי של ירושלים בהכשרת סטודנטים לתארים מתקדמים.
אנו רואים שישנה מגמה של צמיחה במספר הסטודנטים לתארים מתקדמים בירושלים,
בעיקר במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך .אולם ,שיעור הגידול של
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הסטודנטים לתארים מתקדמים בעיר קטן בהשוואה לשיעור הגידול בישראל ומוביל
לירידה בחלקה היחסי של ירושלים במספר הלומדים לתארים מתקדמים .יש לציין,
שירידה זו נובעת מצמיחה איטית של מספר המכללות האקדמיות בירושלים לעומת
ישראל וממצבה של האוניברסיטה העברית השומרת על יציבות במספר הסטודנטים
לתארים מתקדמים אך איננה מצליחה לגדול ,תהליך המוביל לירידה בחלקה היחסי
של האוניברסיטה העברית לעומת האוניברסיטאות האחרות .נקודה חיובית הראויה
לציון היא שמשנת תשס"ט ( )2008/9חלה האטה במגמת הירידה בחלקם היחסי
של הסטודנטים לתואר שלישי בירושלים בהשוואה לתקופות קודמות .לפיכך מגמת
הירידה בחלקה היחסי של ירושלים בתארים מתקדמים עשייה להקשות על 'עיר.אקדמיה'
לעמוד ביעדי התכנית ל .2020-אם היקף הגידול של הסטודנטים הלומדים לתארים
מתקדמים עד  2020יהיה דומה בירושלים ( 2%בשנתיים) ובישראל ( 12%בשנתיים)
חלקה היחסי של ירושלים בתארים מתקדמים צפוי לרדת בשנת  2020ולעמוד על שיעור
של  14%מתוך כלל הסטודנטים לתארים מתקדמים בישראל.

 .3היצע תחומי הלימוד בירושלים
מהות התבחין
מטרה מרכזית בתכנית 'עיר.אקדמיה' היא השארת אוכלוסייה יצרנית ואיכותית בעיר
ומיצוב ירושלים כעיר אקדמית מובילה .אחד מכלי המדיניות להשגת מטרה זו הוא
הגדלת ההיצע בתחומי הלימוד הקיימים במוסדות להשכלה גבוהה בעיר.
בחינה של היצע תחומי הלימוד מעיד על יכולתה של ירושלים לספק את צרכיהם של
המועמדים המבקשים ללמוד בירושלים כאשר ערך גבוה במדד משקף מציאות של היצע
אקדמי רב באותו תחום.
תאור
התבחין מודד את מידת הייצוג של כל תחום לימוד בירושלים בהשוואה לאותו תחום
בישראל.
מדידה
צורת המדידה :יחס הייצוגיות — מידת הייצוג של תחום הלימוד בירושלים בהשוואה
לישראל.
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כשיחס הייצוגיות בתחום הלימודים הנמדד עולה על  –1תחום לימודים זה גדול בירושלים
ביחס לכלל המוסדות בישראל.
מדד יחס הייצוגיות — מורכב מניתוח חלקם היחסי של שני מרכיבים:
 .1שיעור הסטודנטים הלומדים בתחום הלימוד בירושלים מתוך כלל הסטודנטים
הלומדים לתחום זה בישראל' -שיעור הלומדים לתחום בירושלים';
 .2שיעור הסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי בירושלים מתוך כלל הלומדים לתואר
אקדמי בישראל –'שיעור הלומדים לתואר בירושלים'.
יחס הייצוגיות מחושב לפי חלוקה של שיעור הלומדים לתחום הלימוד בירושלים בשיעור
הלומדים לתואר בירושלים .תוצאה הגבוהה מ 1-פירושה ששיעור הלומדים בתחום זה
בירושלים גבוה מהשיעור הכללי של הלומדים לתואר אקדמי בירושלים ,יחס זה מוגדר
כ'-ייצוגיות גבוהה' .לעומת זאת ,תוצאה הנמוכה מ 1-פירושה ששיעור הלומדים ּבתחום
בירושלים נמוך משיעור הלומדים לתואר בירושלים ,יחס זה מוגדר כ'-ייצוגיות נמוכה'.
תקופה :תשע"ב (.)2011/12
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מגמות עיקריות
מדד יחס הייצוגיות מציג את מאפייני שוק ההשכלה הגבוהה בירושלים בהשוואה
לזה שבישראל .בשנת תשע"ב למדו בירושלים  37,600סטודנטים שהתחלקו לכ13 -
תחומי לימוד עיקריים הנלמדים במוסדות להשכלה גבוהה בעיר 8 .מהתחומים שנלמדו
בירושלים הציגו במדד יחס הייצוגיות תוצאה של 'ייצוגיות גבוה' (יחס הייצוגיות גבוה
מ ,)1-ביניהם :אמנות ,אמנויות ואמנות שמושית עם יחס של  ;2.3המדעים הפיסיקליים
( ;)2.1שפות; ספרויות ולימודים רגיונליים ( .)2.0תחומים אלו בהם לירושלים ייצוג גבוה
מישראל ( 8תחומים) אינם מושכים מספר רב של סטודנטים .מספר הלומדים בתחומים
אלו בישראל היה  38%מכלל הסטודנטים בישראל 4 .תחומי הלימוד שהוגדרו כבעלי
ייצוגיות נמוכה (יחס ייצוגיות הנמוך מ )1-בירושלים היו:משפטים עם יחס ייצוגיות
של  ,0.4מדעי החברה ( ,)0.6ההנדסה והאדריכלות ( )0.6ועסקים ומדעי הניהול (.)0.7
תחומים אלו משכו את עיקר הסטודנטים בישראל ,ומספר הסטודנטים שלמדו בתחומים
אלו עמד על  57%מכלל הסטודנטים בישראל .יצוין שבתחום המתמטיקה ,סטטיסטיקה
ומדעי המחשב נרשם בירושלים יחס ייצוגיות שווה לזה שבישראל.
יחס הייצוגיות משתנה מעט כאשר בוחנים את התחומים הנלמדים לפי התארים
האקדמיים .בשנת תשע"ב נרשם יחס ייצוגיות גבוה ב 7-תחומים הנלמדים לתואר
ראשון בירושלים ,ביניהם :רפואה עם יחס ייצוגיות של  ;2.9אמנות ,אמנויות ואמנות
שמושית ( )2.4ותחום המדעים הפיסיקליים ( .)2.4תחומים אלו בהם לירושלים ייצוג
גבוה מישראל ( 7תחומים) אינם נחשבים לתחומים בעלי מספר רב של סטודנטים לתואר
ראשון בישראל .מספר הלומדים בישראל היה  31%מכלל הסטודנטים בישראל .לעומת
זאת ,לירושלים  5תחומים בעלי ייצוג נמוך בתואר ראשון ,ביניהם :משפטים עם יחס
ייצוגיות של  ;0.3מדעי החברה ( ;)0.4הנדסה והאדריכלות ( .)0.8בתחומים אלו לומדים
מרבית הסטודנטים לתואר ראשון — כ 64%-מכלל הסטודנטים בישראל .יצוין שבתחום
המתמטיקה ,הסטטיסטיקה ומדעי המחשב נרשם בירושלים יחס ייצוגיות שווה לזה
שבישראל.
בלימודים לתואר שני מצבה של ירושלים היה טוב יותר מאשר בלימודי תואר ראשון.
בשנת תשע"ב יחס ייצוגיות גבוה נרשם ב 7-תחומים עיקריים ללימודי תואר שני ,ביניהם:
אמנות ,אמנויות ואמנות שמושית עם יחס ייצוגיות של  ;2.1המדעים הפיסיקליים (;)2.0
מדעי הרוח הכללים ( .)1.8מספר הסטודנטים הלומדים בישראל באותם תחומים (7
תחומים) נלמדים על ידי כ 41%-מכלל הסטודנטים בישראל .לעומתם ,יחס ייצוגיות נמוך
נרשם בלימודי תואר שני ב 5-תחומים :הנדסה והאדריכלות עם יחס ייצוגיות השואף
ל ;0-עסקים ומדעי הניהול ( )0.5ותחום המשפטים ( .)0.6כ 54%-מכלל הסטודנטים
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הלומדים לתואר שני בישראל לומדים תחומים אלו .תחום מקצועות העזר הרפואיים
בירושלים הוא בעל יחס ייצוגיות השווה לזה שבישראל.
תחום מדעי החברה הוא אחד מהתחומים בעלי מספר הסטודנטים הרב ביותר בישראל
אך בירושלים הוא בעל יחס ייצוגיות נמוך מאוד (בתואר ראשון נרשם יחס ייצוגיות
של  .)0.4המקצועות בעלי יחס ייצוגיות גבוה נרשמו במדעי המדינה (יחד עם יחסים
בינלאומיים) עם יחס ייצוגיות של  ;1.4סוציולוגיה ואנטרופולוגיה ( .)1.2ביתר המקצועות
בתחום זה נרשם בירושלים יחס ייצוגיות נמוך :פסיכולוגיה ( )0.4וכלכלה (.)0.6
הסבר הממצאים
התוצאות העולות מניתוח התבחין מראות שהיצע תחומי הלימוד העומדים בפני
הסטודנטים הרוצים ללמוד בירושלים נמוך בעיקר בתחומים בהם יש ביקושים גבוהים.
החוזקות של ירושלים הם בעיקר בתחומי לימוד יוקרתיים הנלמדים במספר מצומצם
של מוסדות בארץ כגון אומנויות ואומנות מעשית (בצלאל) ורפואה ,עזר רפואה ותחום
המדעים הנלמדים בעיקר באוניברסיטה העברית .אולם ,תחומי לימוד בעלי ביקוש
רב בקרב הסטודנטים בישראל (כגון ,משפטים ,מדעי החברה ועסקים) ,כמעט ואינם
מקבלים מענה בתכניות הלימוד של המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים .זאת לעומת
המצב מחוץ לירושלים (בעיקר באזור המרכז) שם קיים היצע רב המושך סטודנטים רבים
מישראל ומירושלים בפרט .על מנת לעמוד ביעדים של 'עיר.אקדמיה' למצב את ירושלים
כעיר אקדמית מובילה ולהגדיל את מספר הסטודנטים הלומדים בה יש צורך להגדיל
את מספר התוכניות בעלות שיעורי ביקוש גבוהים ,במקביל להתוכניות ה'יוקרתיות'
הנלמדות במוסדות להשכלה גבוהה בעיר.

 .4מועמדים שהתקבלו ללימודים בירושלים ובחרו לא ללמוד בירושלים
("בלתי מממשים")
מהות התבחין
'עיר.אקדמיה' שמה לעצמה למטרה לצמצם את שיעור המועמדים הנרשמים למוסדות
להשכלה גבוהה בירושלים ,מתקבלים ללימודים ולבסוף בוחרים שלא ללמוד בה
('אי מימוש') .קו המדיניות העיקרי של עיר.אקדמיה הוא צמצום אחוזי אי המימוש
בירושלים ,הגדלת כוח המשיכה של המוסדות להשכלה גבוהה והגדלת מאגר הסטודנטים
הפוטנציאלי בעיר.
צמצום אחוזי אי המימוש בירושלים יעיד על עלייה בכוח המשיכה של המוסדות.
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תאור המהות
תבחין זה מודד את אחוזי אי המימוש באוניברסיטה העברית.
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מדידה והשוואה
צורת המדידה :מספרים מוחלטים ושיעורים
תקופה :תש"ס (-)1999/00תשע"א ()2010/11
השוואה :בין המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים לאלו שבישראל.
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מגמות עיקריות
בשנת תשע"א ( )2010/11נרשמו לאוניברסיטה העברית  7,100סטודנטים ,מתוכם
התקבלו ללימודים  .75%שיעור הסטודנטים שהתקבלו ובחרו לא ללמוד באוניברסיטה
העברית (בלתי מממשים) מתוך כלל הסטודנטים שהתקבלו לאוניברסיטה עמד על .41%
בשנת תשס"ח ( )2007/08אחוז הבלתי מממשים עמד על  49%ובשנת תשע"א הוא עמד
על  .41%שיעור הבלתי מממשים באוניברסיטה העברית בירושלים ( )41%הוא הגבוה
ביותר מבין כל האוניברסיטאות בישראל.
הסברים למגמה
מהמגמות עולה שחלה התקדמות לעבר היעדים של עיר.אקדמיה לצמצום מספר
הבלתי מממשים בירושלים .מניתוח נתוני האוניברסיטה העברית המושכת את מרבית
הסטודנטים והמועמדים בירושלים ,נראה שיש תהליך של ירידה במספר הנרשמים
שבוחרים לא לממש את לימודיהם במוסד .לפיכך ,נראה שעיר.אקדמיה תצליח לעמוד
ביעד של צמצום שיעור הבלתי מממשים עד .2020

 .5כוח המשיכה של מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים לירושלמים
וללא ירושלמים
מהות התבחין
מטרתו של התבחין לבחון את כושר המשיכה של מערכת ההשכלה הגבוהה בירושלים
לסטודנטים שלא גדלו בירושלים אל מול סטודנטים שגדלו בירושלים .תבחין זה
בוחן מידת המשיכה של המוסדות בירושלים לסטודנטים שלא גדלו בירושלים אל מול
סטודנטים שגדלו בירושלים .ככל שיחס מקום המגורים קטן יותר הוא עשוי להעיד על
כך שכושר המשיכה של המוסדות בירושלים לסטודנטים שגדלו מחוץ לירושלים עולה
ומתקרב לזה של הסטודנטים שגדלו בירושלים.
תאור
התבחין מודד את הסטודנטים שגדלו מחוץ לירושלים ובחרו ללמוד במוסדות להשכלה
גבוהה בירושלים ביחס לסטודנטים שגדלו בירושלים ועשו את אותה בחירה.
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מדידה
צורת המדידה :שיעורים ויחס מקום המגורים.
יחס מקום המגורים מוגדר בירושלים כיחס בין שני המשתנים הבאים .1 :הסטודנטים
הלומדים בירושלים וגדלו בירושלים כאחוז מכלל הסטודנטים שגדלו בירושלים ולומדים
במוסדות להשכלה גבוהה בישראל .2 .הסטודנטים הלומדים בירושלים וגדלו מחוץ
לירושלים כאחוז מכלל הסטודנטים שגדלו מחוץ לירושלים ולומדים במוסדות להשכלה
גבוהה בישראל .ככל שיחס מקום המגורים קטן יותר הוא עשוי להעיד על כך שכושר
המשיכה של המוסדות בירושלים לסטודנטים שגדלו מחוץ לירושלים עולה ומתקרב לזה
של הסטודנטים שגדלו בירושלים.
יש לציין שהתבחין מניח שלאנשים שגדלו בירושלים ישנה העדפה ללמוד במוסדות
הקרובים למקום מגוריהם.
תקופה :תשע"ב ()2011/12
השוואה :ירושלים וישראל
הערה :בשנים הבאות ינותח תבחין שונה שיבחן את שיעור השינוי במספר הסטודנטים
שהגיעו מחוץ לירושלים ולומדים במוסדות להשכלה גבוהה בעיר.
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תוצאות עיקריות
בשנת תשע"ב 51% ,מכלל התלמידים שגדלו בירושלים בחרו ללמוד במוסדות להשכלה
גבוהה בירושלים .שיעור זה ( )51%גבוה משיעור הסטודנטים שלא גדלו בירושלים
ובחרו ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים ( .)?12%ניתוח התבחין מעלה שישנם
הבדלים בשיעור הלומדים לפי התארים השונים .שיעור הסטודנטים שגדלו בירושלים
ובחרו ללמוד לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים עמד על  51%והוא היה
גבוה מאלו שלא גדלו בירושלים שעמד על ? .11%ככל שתואר הלימוד מתקדם יותר כך
שיעורם של הסטודנטים שגדלו מחוץ לירושלים עולה .לדוגמה שיעור הסטודנטים שלא
גדלו בירושלים ולמדו בה לתואר שני עמד על  13%והוא עלה ל 20%-בתואר שלישי.
מגמה זו השפיעה על יחס מקום המגורים .יחס זה מתאר את ההבדל בין אחוז הסטודנטים
שגדלו בירושלים ולמדו בה לאלו שלא גדלו בירושלים ולמדו בה .ניתן לראות שככל
1
שהתארים מתקדמים יותר כך יחס מקום המגורים קטן ,מיחס של  4.7בתואר ראשון
ליחס של  2.9בתואר שלישי .דבר זה מעיד על משיכה של סטודנטים שגדלו מחוץ
לירושלים ללמוד לימודים מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים.
תוצאות האינדיקאטור מעידות שכושר המשיכה של מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים
מושפע מסוג התואר הנלמד וככל שהתארים מתקדמים יותר כך גדל כושר המשיכה
של המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים עבור סטודנטים שגדלו מחוץ לעיר .כמו כן,
בלימודים לתואר שלישי יש עליה בשיעור הסטודנטים שגדלו בירושלים ובחרו ללמוד
בה ,בהשוואה לתארים אחרים.

 .6מרחבי המגורים של הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים
מטרתו של התבחין לבחון את כושר המשיכה של מערכת ההשכלה הגבוהה בירושלים
לסטודנטים שלא גדלו בירושלים אל מול סטודנטים שגדלו בירושלים ,המטרה של
תבחין  6מנוסחת באותו אופן שבו נוסחה המטרה לתבחין  5אך ההתיחסות היא רק
ללומדים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים ,לפי מקום מגורים בתקופת התיכון.
זאת לעומת תבחין  5בו נבחנו מקומות המגורים בתיכון של כלל הלומדים במוסדות
להשכלה גבוהה בישראל .תאור

 1כלומר ,על כל אחוז של סטודנטים שגדלו מחוץ לירושלים ולומדים לתואר ראשון בירושלים .מתוך כלל
הסטודנטים שגדלו מחוץ לירושלים ולומדים לתואר ראשון יש  4.7%של סטודנטים שגדלו בירושלים
ולומדים בירושלים מתוך כלל הסטודנטים שגדלו בירושלים ולומדים לתואר ראשון
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התבחין מודד את מספר הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים לפי
מקום מגוריהם בזמן התיכון ובכל אחד משלושה סוגי המוסדות :האוניברסיטה ,מכללות
אקדמיות ומכללות אקדמיות לחינוך.
מדידה
צורת המדידה :סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים ,במרחב ירושלים ובישראל
תקופה :תשע"ב ()2011/12
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מגמות עיקריות
מרבית הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בעיר למדו ,בזמן התיכון ,מחוץ
לירושלים (גדלו מחוץ לירושלים) .בשנת תשע"ב ,כ 73%-מתוך כלל הלומדים לתואר
ראשון בירושלים גדלו מחוץ לירושלים .שיעור זה עולה בלימודי תואר שני ל76%-
ובלימודי תואר שלישי ל .78%-יצוין ששיעורים אלו כוללים גם סטודנטים שגדלו
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במרחב ירושלים שהם  10%מכלל הסטודנטים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה
בירושלים 5% ,לתואר שני ו 3%-לתואר שלישי.
מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים בעלי השיעורים הגבוהים ביותר של סטודנטים
הלומדים לתואר ראשון שלא גדלו בירושלים הם :מכון שכטר שמתוך כלל הסטודנטים
הלומדים בו כ 86%-לא גדלו בירושלים ,בצלאל ( )83%והאוניברסיטה העברית (.)77%
שעורים אלו היו גבוהים מהממוצע העירוני לתואר ראשון ( .)73%השיעורים הנמוכים
ביותר נרשמו במכללה האקדמית להנדסה ( )53%ומכון לנדר ( .)52%בנוסף ,שיעור
הסטודנטים שגדלו מחוץ לירושלים ולמדו במכללות האקדמיות לחינוך בירושלים עמד
על  70%והוא היה נמוך מהממוצע העירוני (.)73%
נקודה נוספת העולה מניתוח האינדיקטור היא ההבדלים בסוגי מוסדות הלימוד בהם
לומדים סטודנטים שגדלו בירושלים ,במרחב ירושלים ומחוץ למרחב ירושלים .סטודנטים
שגדלו בירושלים מעדיפים את המכללות האקדמיות בעיר ( )43%על פני האוניברסיטה
( )35%והמכללות האקדמיות לחינוך ( .)22%שיעורים אלו משתנים מעט בקרב סטודנטים
שגדלו במרחב ירושלים והם המעדיפים את המכללות האקדמיות בעיר ( )38%על פני
האוניברסיטה ( )34%ועל פני המכללות האקדמיות לחינוך ( .)28%לעומתם ,סטודנטים
שגדלו מחוץ למרחב ירושלים יעדיפו קודם כל את האוניברסיטה העברית ( )47%על פני
המכללות האקדמיות ( )36%והמכללות לחינוך ( .)17%נקודה נוספת שעולה מניתוח
התבחין היא שסטודנטים שגדלו במרחב ירושלים נוטים יותר ללמוד במכללות לחינוך
בירושלים ( ,)28%זאת בהשוואה לסטודנטים ממקומות אחרים ( 22%בקרב הסטודנטים
שגדלו בירושלים ו 17%-בקרב הסטודנטים שגדלו מחוץ למרחב ירושלים).
הסבר מגמות
מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים מאופיינים ביכולת משיכה רבה לסטודנטים המגיעים
מחוץ ירושלים .האוניברסיטה העברית מושכת את מרבית הסטודנטים שגדלו מחוץ
לירושלים ובעיקר מחוץ למרחב הגיאוגרפי של ירושלים .בקרב המכללות האקדמיות,
המכללות בעלות מאפיינים של יוקרה וייחודיות (מכללות הפונות לקהל מסויים ולתחומים
מסויימים כגון מכון שכטר ובצלאל) מהווים את המוסדות בעלי כוח המשיכה הרב
ביותר לסטודנטים מחוץ לירושלים .אולם ,באופן כללי המכללות האקדמיות פונות יותר
לשוק המקומי ומושכות סטודנטים רבים מתוך ירושלים .עיקר הסטודנטים במכללות
לחינוך מגיעים מחוץ לירושלים וכושר המשיכה שלהן מוטה לסטודנטים שגדלו במרחב
ירושלים .מאפיינים אלו יכולים לסייע בבניה של תכניות לימוד שיותאמו לאוכלוסיות
ייעד שונות ,לדוגמה פניה לשוק המקומי באמצעות המכללות.
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 .7כוח המשיכה של מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים
(תבחין לשנים הבאות)
מהות התבחין
מטרתו של התבחין לבחון את כוח המשיכה של מערכת ההשכלה הגבוהה בירושלים
לסטודנטים שלמדו מחוץ לירושלים בזמן התיכון (גדלו מחוץ לירושלים).
תבחין זה בודק את שיעור הסטודנטים שלמדו בתיכון מחוץ לירושלים (גדלו מחוץ לעיר)
מתוך כלל הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים .שיעורים גבוהים
של סטודנטים שגדלו מחוץ לירושלים ולומדים בה מעידים על כושר משיכה גבוה של
מוסדות להשכלה הגבוהה בעיר.
תאור
התבחין מודד את מספר הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים לפי
מקום מגוריהם בזמן התיכון.
מדידה
צורת המדידה :מספרים מוחלטים ,שיעורים
תקופה :תשע"ב ()2011/12
השוואה :ירושלים וישראל
הערה :הנתונים יוצרים בסיס לתבחין שיימדד בשנים הבאות.
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סך כל הסטודנטים בארץ לפי מגורים בתיכון ולימודים בירושלים
סה"כ

לומדים
בירושלים

לא לומדים
בירושלים

סה"כ

258,693

37,673

221,020

גרו בירושלים בזמן התיכון

19,285

9,823

9,462

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

239,408

27,850

211,558

אחוזים
סה"כ

100

100

100

גרו בירושלים בזמן התיכון

7

26

4

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

93

74

96

סה"כ

לומדים
בירושלים

לא לומדים
בירושלים

סה"כ

100

15

85

גרו בירושלים בזמן התיכון

100

51

49

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

100

12

88

אחוזים מכלל הסטודנטים בארץ
לומדים
בירושלים

לא לומדים
בירושלים

גרו בירושלים בזמן התיכון

-

4

4

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

-

11

82
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סטודנטים לתואר ראשון בארץ לפי מגורים בתיכון ולימודים בירושלים
סה"כ

לומדים
בירושלים

לא לומדים
בירושלים

סה"כ

194,129

26,997

167,132

גרו בירושלים בזמן התיכון

14,377

7,372

7,005

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

179,752

19,625

160,127

אחוזים
סה"כ

100

100

100

גרו בירושלים בזמן התיכון

7

27

4

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

93

73

96

סה"כ

לומדים
בירושלים

לא לומדים
בירושלים

סה"כ

100

14

86

גרו בירושלים בזמן התיכון

100

51

49

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

100

11

89

אחוזים מכלל הסטודנטים בארץ
לומדים
בירושלים

לא לומדים
בירושלים

גרו בירושלים בזמן התיכון

4

4

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

10

82
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סטודנטים לתואר שני בארץ לפי מגורים בתיכון ולימודים בירושלים
סה"כ

לומדים
בירושלים

לא לומדים
בירושלים

סה"כ

52,698

8,094

44,604

גרו בירושלים בזמן התיכון

3,901

1,880

2,021

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

48,797

6,214

42,583

אחוזים
סה"כ

100

100

100

גרו בירושלים בזמן התיכון

7

23

5

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

93

77

95

סה"כ

לומדים
בירושלים

לא לומדים
בירושלים

סה"כ

100

15

85

גרו בירושלים בזמן התיכון

100

48

52

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

100

13

87

אחוזים מכלל הסטודנטים בארץ
לומדים
בירושלים

לא לומדים
בירושלים

גרו בירושלים בזמן התיכון

4

4

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

12

81
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סטודנטים לתואר שלישי בארץ לפי מגורים בתיכון ולימודים בירושלים
סה"כ

לומדים
בירושלים

לא לומדים
בירושלים

סה"כ

10,615

2,482

8,133

גרו בירושלים בזמן התיכון

934

540

394

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

9,681

1,942

7,739

אחוזים
סה"כ

100

100

100

גרו בירושלים בזמן התיכון

9

22

5

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

91

78

95

סה"כ

לומדים
בירושלים

לא לומדים
בירושלים

סה"כ

100

23

77

גרו בירושלים בזמן התיכון

100

58

42

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

100

20

80

אחוזים מכלל הסטודנטים בארץ
לומדים
בירושלים

לא לומדים
בירושלים

גרו בירושלים בזמן התיכון

5

4

לא גרו בירושלים בזמן התיכון

18

73
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ב .מועמדים והרשמות
ב .1.מועמדים
ב .1.1.מממשים ובלתי מממשים בירושלים
(הערה :הנתונים מתייחסים למועמדים לתואר ראשון .מממשים הם למעשה סטודנטים
לתואר ראשון בשנה א' בשנת תשע"ב ,זהו בסיס נתונים שונה מנתוני סטודנטים ,לכן אין
חפיפה מלאה בנתונים)
בלתי מממשים = מועמדים שהתקבלו ללימודים במוסד בירושלים (אוניברסיטה או
מכללה) ,ובחרו ללמוד במוסד אחר בארץ .לא כולל מועמדים שהתקבלו ולא מימשו
את לימודיהם כלל או מועמדים שהתקבלו למוסד ירושלמי ומימשו את קבלתם במוסד
ירושלמי אחר.

א .אחוזי מימוש של מועמדים באוניברסיטה ובמכללות
בכל שנה מספר ההרשמות למוסדות להשכלה גבוהה גדול ממספר המועמדים בשל ריבוי
הרשמות לחלק מהמועמדים לתחומים שונים או למוסדות שונים בארץ .לכן הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מנתחת באופן נפרד את נתוני ההרשמות למוסדות
ואת נתוני המועמדים (בהם נספר כל מועמד פעם אחת בלבד ,לפי התוצאה הטובה
2
ביותר להרשמתו).
בסיס הנתונים בעיבוד זה הוא למועמדים בלבד ,בכל מוסד בנפרד ואין להשוותם עם
נתוני הרשמות.
את תוצאות ההרשמה (של המועמדים) ניתן לחלק לשתי קטגוריות עיקריות :מתקבלים
ונדחים.
את המתקבלים לכל מוסד ניתן לחלק לשלוש קבוצות עיקריות :מתקבלים שבוחרים
לממש לימודיהם במוסד ,מתקבלים שבחרו ללמוד במוסד אחר ומתקבלים שמחליטים
שלא ללמוד כלל (באף מוסד בארץ).
 2התוצאה הטובה ביותר להרשמה :הרשומה המייצגת (של מימוש) נבחרה במוסד שבו תוצאת ההרשמה
של המועמד הייתה טובה יותר ,לפי הסדר :לומד ,התקבל אך אינו לומד ,נדחה .מועמד שנרשם והתקבל
לשני מוסדות או יותר ,ייחשב כמממש רק במוסד בו התחיל ללמוד וכבלתי מממש ביתר המוסדות.
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לרוב ,מתייחסים לנתוני אי מימוש כחישוב של שיעור המועמדים שהתקבלו אך לא
מימשו לימודיהם במוסד וכוללים בחישוב גם את המתקבלים שלא התחילו ללמוד
בכלל .אם מוציאים את המתקבלים שלא התחילו ללמוד כלל ומחשבים רק על-פי
המתקבלים שלמדו במוסד הנבחר או במוסד אחר בארץ ,שיעורי האי-מימוש נמוכים
באופן משמעותי.
בשנת תשע"ב התחילו ללמוד בפועל  4,597מהמועמדים שהתקבלו לאוניברסיטה
העברית :מהם  71%התחילו ללמוד באוניברסיטה העברית ( 3,252מועמדים) ו29%-
בחרו שלא לממש את קבלתם לאוניברסיטה העברית והתחילו ללמוד במוסד אחר מחוץ
לירושלים ( 1,345מועמדים).
בשנת תשע"ב נרשמו  5,405מועמדים למכללות האקדמיות בירושלים (כולן יחד) ,מהם
התקבלו  3,940מועמדים ונדחו —  .1,465מתוך כלל המתקבלים ( 654 ,)3,940מועמדים
לא התחילו ללמוד כלל ( 17%מתוך כלל המתקבלים).
בקרב המועמדים שהתקבלו למכללות האקדמיות בירושלים והתחילו ללמוד בפועל
( 3,286מועמדים) 89% :התחילו ללמוד במוסד אליו התקבלו בירושלים ( 2,936מועמדים)
ו 11%-בלבד בחרו שלא לממש את קבלתם למכללות בירושלים והתחילו ללמוד במוסד
אחר מחוץ לירושלים ( 350מועמדים).
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41

בדומה לאוניברסיטה העברית ,הכללתם של מועמדים שהתקבלו ובחרו שלא להתחיל
ללמוד (סה"כ  )654מעלה את שיעור הבלתי מממשים כשמחשבים אותו מסך המתקבלים.
בשנת תשע"ב עמד השיעור הכולל על .25%
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כשמשווים בין האוניברסיטה העברית והמכללות האקדמיות בירושלים ובוחנים את אי
המימוש של מועמדים מקרב אלה שהתקבלו והפכו לסטודנטים ,ניתן לראות שבמכללות
רק  11%מהמועמדים בחרו ללמוד מחוץ לירושלים ,בהשוואה ל 29%-מהמועמדים
באוניברסיטה העברית.
המוסדות בהם נרשם האחוז הנמוך ביותר של מועמדים בלתי מממשים שבחרו ללמוד
במקום אחר היו :מכון לב ( ,)5%המכללה להנדסה ( ,)6%האקדמיה למוסיקה (,)8%
ומכון לנדר ( .)9%המשמעות היא שבמוסדות אלה אחוזים גבוהים מאוד (מעל )90%
מהמועמדים שהתקבלו והחליטו להתחיל ללמוד ,בחרו ללמוד במוסדות אלה ,ורק
אחוזים בודדים בחרו ללמוד מחוץ לירושלים.
במכללת הדסה ובבצלאל ,שיעור הבלתי מממשים ,שבחרו ללמוד במוסד אחר מחוץ
לירושלים היה גבוה יותר ועמד על  19%ו ,17%-בהתאמה.

ב .2.1.מימוש לימודים של מועמדים ,לפי מחוז מגורים
בחינת מחוז מגוריהם של המועמדים (בזמן ההרשמה) שמימשו את לימודיהם מצביעה
על הבדל ניכר בין האוניברסיטה העברית למכללות האקדמיות.
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האוניברסיטה העברית מצליחה למשוך סטודנטים רבים מכל רחבי הארץ ורק 31%
מהמממשים התגוררו ,כמועמדים ,במרחב ירושלים (במחוז ירושלים או יהודה ושומרון).
שיעור המממשים ממחוזות המרכז ותל אביב (יחד) היה אף גבוה יותר ועמד על .37%
 30%מהמממשים היו ממחוזות חיפה ,הצפון והדרום.
לעומת זאת ,במכללות האקדמיות משקל רב יותר למועמדים ממרחב ירושלים — 57%
מהם היו ממחוזות ירושלים ,יהודה ושומרון ,לעומת  24%בלבד ממחוזות תל אביב
והמרכז ו 20%-בלבד ממחוזות חיפה ,הצפון והדרום.
קיימת שונות גדולה בין המכללות האקדמיות בירושלים בנושא כושר המשיכה של
מועמדים מממשים (להלן :סטודנטים) שהתגוררו במרחב ירושלים (מחוז ירושלים
ואיו"ש) לעומת מועמדים שהתגוררו ביתר המחוזות (תל אביב ,המרכז ,הצפון ,חיפה
והדרום).
בבצלאל ( 463מממשים) ובאקדמיה למוסיקה ( 205מממשים) שיעור הסטודנטים
ממרחב ירושלים נמוך יחסית ועומד על  36%ו 31%-בהתאמה ,בדומה לאוניברסיטה
העברית .בשני המוסדות הללו שיעור הסטודנטים מאזור תל אביב והמרכז אף גבוה
יותר משיעורם של הסטודנטים ממרחב ירושלים .אפשר להתייחס למוסדות אלה כאל
מוסדות 'ברמה ארצית' ,עם כוח משיכה הדומה לזה של האוניברסיטאות.
במכון לנדר ( 262מממשים) ,במכללה להנדסה ( 465מממשים) ובמכללת הדסה (800
מממשים) נרשמו שיעורים גבוהים מאוד של סטודנטים המתגוררים במרחב ירושלים
( .)68%-85%במוסדות אלה נרשמו גם שיעורי אי מימוש נמוכים יחסית .הצלבת שני
המשתנים מעידה על העדפתם של המממשים ללמוד במוסד הקרוב למקום מגוריהם,
ועוד לפני כן על כושר המשיכה של מכללות אלה שמושכות אליהן ,בעיקר ,מועמדים
ממרחב ירושלים .במכון לנדר שיעור הסטודנטים המממשים ממרחב ירושלים היה הגבוה
ביותר ועמד על  85%בעוד ששיעור הבלתי מממשים (מממשים במוסד מחוץ לירושלים)
היה נמוך ועמד על  .9%במכללה להנדסה שיעור הסטודנטים ממרחב ירושלים היה ,74%
ושיעור הבלתי מממשים —  .6%במכללת הדסה שיעור הסטודנטים ממרחב ירושלים
היה —  68%ושיעור הבלתי מממשים היה גבוה יותר ועמד על ( 19%עדיין שיעור נמוך
ביחס לאוניברסיטה העברית ,למשל).
מכון לב הוא אחד המוסדות המבוקשים בירושלים ,בעל כושר משיכה גבוה יחסית ועם
שיעור אי מימוש נמוך במיוחד של  .,5%שיעור הסטודנטים ממרחב ירושלים הלומדים
במוסד הוא  .50%זו גם המכללה הגדולה ביותר בירושלים ( 1,091מממשים).
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ב .3.1.אי מימוש של מועמדים לפי תחום לימוד
(הערה :חישובי השיעורים אינם כוללים את תחום החקלאות ,אשר נלמד בקמפוס ברחובות)
בשנת תשע"ב היו  4,597מועמדים שהתקבלו לאוניברסיטה העברית והפכו לסטודנטים
בפועל .מהם  )71%( 3,252מימשו את לימודיהם באוניברסיטה העברית (להלן :מממשים),
ו )29%( 1,345-שמימשו את לימודיהם במוסד מחוץ לירושלים (להלן :בלתי מממשים,
לא כולל מועמדים שהתקבלו והחליטו לא ללמוד כלל).
בחינה של שיעורי אי מימוש לפי תחומי הלימוד השונים מצביעה על הבדלים בין התחומים.
התחום בו נרשם השיעור הגבוה ביותר של בלתי מממשים היה רפואה —  .56%נתון זה
מפתיע למדי עקב דרישות הסף הגבוהות מאוד לקבלה .ההסבר העיקרי לכך הוא שמועמדים
שנרשמים לרפואה נוהגים להירשם למספר מוסדות כדי להגדיל את סיכויי הקבלה ורבים
בוחרים לממש את לימודיהם במוסד אחר על פני האוניברסיטה העברית.
בתחומים הבאים נרשמו שיעורי אי מימוש ,הקרובים לממוצע הכללי של האוניברסיטה
( :)29%משפטים ( ,)31%מקצועות עזר רפואיים ( ,)30%עסקים ומדעי הניהול (,)28%
מדעי החברה ( ,)27%מדעי הטבע ומתמטיקה (.)26%
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התחומים בהם נרשם שיעור נמוך יחסית של בלתי מממשים :מדעי הרוח ( ,)16%הנדסה
ואדריכלות (( )20%באוניברסיטה העברית הכוונה להנדסת מחשבים).

אי מימוש של מועמדים לפי תחום לימוד ,ולפי התחום בו מימשו במוסד אחר
בקרב הבלתי מממשים באוניברסיטה העברית (סה"כ  56% ,)1,345למדו במוסד מחוץ
לירושלים ותחום אליו נרשמו באוניברסיטה העברית ואילו  44%מהם למדו מחוץ
לירושלים ובתחום לימוד אחר .הסטודנטים שלמדו את אותו התחום מחוץ לירושלים
הם הסטודנטים שירושלים ' פספסה' ,מאחר שהם התלבטו בין שני מוסדות (או יותר)
בתחום אליו כן התקבלו אך בחרו ,לבסוף ,ללמוד מחוץ לירושלים.
התחומים בהם נרשם שיעור גבוה של בלתי מממשים בירושלים שלמדו את אותו תחום
במוסדות אחרים בארץ (בסדר יורד) :הנדסה ואדריכלות ( ,)70%מדעי הטבע ומתמטיקה
( ,)70%משפטים ( ,)69%מדעי החברה ( )65%ומדעי הרוח (.)62%
שיעור נמוך נרשם בתחומים :עסקים ומדעי הניהול ( )29%ורפואה (.)43%
כדאי להשקיע מאמץ בבירור הסיבה לאי המימוש ,בעיקר בתחומי מדעי החברה ,מדעי
הטבע והמתמטיקה ולימודי המשפטים ולבדוק אם אי המימוש נובע מתחרות של
פקולטות בתחומים אלה באוניברסיטאות אחרות בארץ המציעות תכניות לימוד טובות
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יותר או מוניטין טוב יותר לעומת האוניברסיטה העברית כמובן שקיימים שיקולים
נוספים לאי מימוש כמו מקום מגורים של המועמד ,סיבות משפחתיות וכד'.
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ב .4.1.תעודת זהות לכל מוסד אקדמי בירושלים ,נתוני מועמדים תשע"ב
הערות לנתונים:
*

חשוב לציין כי מספר הבלתי מממשים הירושלמים בכל מוסד בנפרד אך גם בסך
הכול הוא קטן מאוד .באוניברסיטה העברית בירושלים מדובר ב 98-תלמידים
ובמכללות הירושלמיות כולן —  55תלמידים ולכן יש להיזהר בהסקת מסקנות
ממדגם כה קטן.

** הנתונים כולם מתייחסים לסטודנטים לתואר ראשון בלבד!
*** הכוונה בירושלמים ולא ירושלמים היא למי שכתובתו היא בירושלים/לא בירושלים
בזמן ההרשמה.
בלתי מממשים = מועמדים שהתקבלו ללימודים במוסד בירושלים (אוניברסיטה או
מכללה) ,ובחרו ללמוד במוסד אחר בארץ .לא כולל מועמדים שהתקבלו ולא מימשו את
לימודיהם כלל.

האוניברסיטה העברית בירושלים
א .בלתי מממשים באוניברסיטה העברית בירושלים ,לפי המוסד בו בחרו ללמוד
בשנת תשע"ב התקבלו לאוניברסיטה העברית בירושלים סה"כ  4,597מועמדים .מתוכם
 )71%( 3,252מימשו את זכותם ואילו  )29%( 1,345החליטו ללמוד במוסד אחר בארץ.
רוב המועמדים ( — 1,164אשר היוו  )87%שהתקבלו לאוניברסיטה העברית והחליטו
ללמוד במקום אחר ,בחרו ללמוד באחת מהאוניברסיטאות האחרות בארץ.
מרבית הבלתי מממשים עברו ללמוד באוניברסיטת תל-אביב — ( 40%מקרב  1,164בלתי
מממשים אשר החליטו ללמוד באוניברסיטה אחרת בארץ) ,לאחריה בסדר יורד :בן גוריון
( ,)25%הטכניון ( ,)15%בר אילן ( )11%ואוניברסיטת חיפה (.)8%
** חשוב לציין ,כי יישוב ומחוז המגורים הם הכתובת של המועמדים כסטודנטים.
מדובר בנתונים בעיתיים כיוון שלא כל הסטודנטים משנים את כתובתם במהלך
לימודיהם.
בחינה של יישוב המגורים (כסטודנטים) של מועמדים אשר לא מימשו את קבלתם
לאוניברסיטה העברית ובחרו ללמוד באוניברסיטה אחרת בארץ מעלה כי בחירת
האוניברסיטה תלויה במידה רבה ביישוב המגורים .למשל 81% ,מבין המועמדים
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אשר לא מימשו את קבלתם לאוניברסיטה העברית והתגוררו בתל אביב בחרו ללמוד
באוניברסיטת תל אביב ו 7%-נוספים באוניברסיטת בר אילן .מבין המתגוררים בחיפה
לדוגמה כ 60%-בחרו ללמוד בטכניון ובאוניברסיטת חיפה.
מועמדים אשר לא מימשו את קבלתם לאוניברסיטה העברית ,לפי האוניברסיטה
בה למדו ומקום מגוריהם כסטודנטים ,תשע"ב (מספרים מוחלטים)
סך הכל
יישוב/
בלתי
מחוז
מממשים
מגורים
באוני'
כסטודנטים
העברית
1,345
סה"כ
121
תל אביב
64
ירושלים
53
חיפה
מחוז
614
מרכז
232
צפון
29
ירושלים
75
דרום

אוניברסיטה בה למדו
אוני'
בר
אילן

אוני'
חיפה

אוני'
בן
גוריון

הטכניון אוני'
סה"כ
ת"א
אוניברסיטאות
1,164
121
64
53

176
3
5
17

467
98
20
7

131
8
16
3

94
15

296
12
23
11

534
217
21
63

19
41
3
3

281
38
3
11

66
3
-

30
-

104
3
3
34

אחוזים
יישוב/מחוז
מגורים
כסטודנטים
סה"כ
תל אביב
ירושלים
חיפה
מחוז
מרכז
צפון
ירושלים
דרום

סה"כ
אוניברסיטאות

הטכניון

אוני'
ת"א

אוני'
בר אילן

אוני'
חיפה

אוני' בן
גוריון

100%
100%
100%
100%

15%
2%
8%
32%

40%
81%
31%
13%

11%
7%
25%
6%

8%
28%

25%
10%
36%
21%

100%
100%
100%
100%

4%
19%
14%
5%

53%
18%
14%
17%

12%
14%
-

14%
-

19%
1%
14%
54%
49

בלתי מממשים באוניברסיטה העברית ,שלמדו במכללה אקדמית
 9%בלבד מהבלתי מממשים החליטו ללמוד במכללות ( 126מועמדים) ,כאשר המכללה
המובילה היא המרכז הבינתחומי בהרצליה ( 27%מהבלתי מממשים החליטו ללמוד בה.
נחשבת הדומה ביותר לאוניברסיטה) ,לאחריה בסדר יורד :המכללה האקדמית יהודה
ושומרון ( ,)16%המכללה למנהל ( ,)10%המכללה האקדמית תל-אביב-יפו ( ,)10%מכללת
תל חי ( ,)7%שנקר ( )5%והמכללה האקדמית קרית אונו ( .5%במכללה תכנית מיוחדת
לחרדים).
 2%נוספים החליטו ללמוד באוניברסיטה הפתוחה ( 30מועמדים) ו 2%-החליטו ללמוד
במכללות לחינוך ( 25מועמדים) .רובם של המועמדים שהחליטו ללמוד במכללות לחינוך
בחרו בסמינר הקיבוצים ( 24%מהבלתי מממשים אשר החליטו ללמוד במכללות לחינוך)
ובבית ברל (.)12%
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ב .בלתי מממשים באוניברסיטה העברית בירושלים ,לפי מגורים קודמים בירושלים
או מחוץ לירושלים
מתוך אלה שהתקבלו לאוניברסיטה העברית והחליטו ללמוד במוסד השכלה אחר1,247 ,
( )93%אינם ירושלמים ו 98-ירושלמים (.*)7%

52

בין הבלתי מממשים הירושלמים לבלתי מממשים הלא ירושלמים באוניברסיטה העברית
יש דפוסים דומים .רוב הבלתי מממשים ,בשתי הקבוצות ,למדו באוניברסיטת ת"א (38%
ו 40%-בהתאמה מתוך הבלתי מממשים אשר החליטו ללמוד באוניברסיטה) ולאחריה בן
גוריון ( 31%ו 10% .)25%-בלבד מתוך הלא ירושלמים הבלתי מממשים החליטו ללמוד
בבר אילן ו 23%-מתוך הירושלמים .בטכניון המצב הפוך 8% :בלבד מבין הירושלמים
החליטו ללמוד בו לעומת אחוז כפול בקרב הלא ירושלמים.

מכללות אקדמיות בירושלים
א .בלתי מממשים במכללות האקדמיות בירושלים ,לפי המוסד בו בחרו ללמוד
המכללות בירושלים אליהן מתייחס המסמך :בצלאל ,האקדמיה למוסיקה ומחול,
מכון לב ,מכללת הדסה ,המכללה האקדמית להנדסה ומכון לנדר .לכל המכללות יחד
התקבלו  3,286מועמדים (חלקם התקבלו גם למוסדות אחרים בארץ) ,מתוכם 2,936
( )89%החליטו לממש את לימודיהם במוסד ירושלמי ,ואילו  )11%( 350החליטו ללמוד
במוסדות אחרים בארץ.
מתוך  350מועמדים שהתקבלו למכללות בירושלים אך למדו מחוץ לירושלים35% ,
בחרו ללמוד באחת מהאוניברסיטאות בארץ ( 123מועמדים) .מקרב אלה שבחרו ללמוד
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באוניברסיטה —  37%למדו באוניברסיטת בר אילן 21% ,בתל-אביב 20% ,בחיפה14% ,
בבן גוריון ו 8%-בטכניון.
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 47%מהבלתי מממשים החליטו ללמוד במכללה אחרת בארץ ( 164מועמדים) .המכללות
הבולטות בהן למדו היו :שנקר ( ,)31%מכללת יהודה ושומרון (אריאל) ( ,)20%המכון
הטכנולוגי חולון ( ,)15%הקריה האקדמית — קרית אונו ( )11%ומכללת רופין (9% .)3%
מתוך הבלתי מממשים במכללות בירושלים למדו לבסוף באוניברסיטה הפתוחה ו9%-
נוספים למדו במכללות אקדמיות לחינוך בארץ (לא בירושלים).
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ב .בלתי מממשים במכללות האקדמיות בירושלים ,לפי מקום מגורים קודם —
בירושלים או מחוץ לירושלים
אם נפריד בין הירושלמים הבלתי מממשים ( 55מועמדים סה"כ) ללא ירושלמים הבלתי
מממשים ( 295מועמדים סה"כ)* נראה כי בשתי הקבוצות אחוז דומה החליט ללמוד
באוניברסיטאות ( 29%ו 36%-בהתאמה) ובמכללות ( 44%ו 47%-בהתאמה) .אחוז נכבד
מתוך הירושלמים בחרו ללמוד באוניברסיטה הפתוחה ( .)25%מבין הבלתי מממשים
הלא ירושלמים  10%בחרו ללמוד במכללות אקדמיות לחינוך (לעומת פחות מאחוז בקרב
הירושלמים) .ההבדל בין הירושלמים ללא ירושלמים בא לידי ביטוי במוסדות בהם בחרו
ללמוד .מבין אלו שבחרו ללמוד במכללות ,רוב הירושלמים למדו במכללה האקדמית
יהודה ושומרון וכן בקריה האקדמית קרית אונו ( 54%ו 25%-בהתאמה) ,ואילו חלק
משמעותי מהלא ירושלמים שבחרו ללמוד במכללה בחרו ללמוד בשנקר .מתוך אלה
שבחרו ללמוד באוניברסיטאות ,הן הירושלמים והן הלא ירושלמים ,אחוז גבוה בחר
ללמוד באוניברסיטת בר אילן ( 38%ו 36%-בהתאמה) .בשאר האוניברסיטאות — הלא
ירושלמים העדיפו את אוניברסיטת ת"א ואוניברסיטת חיפה בעוד הירושלמים העדיפו
דווקא את אוניברסיטת בן גוריון.
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בצלאל — אקדמיה לאומנות ועיצוב
בשנת תשע"ב  463מועמדים התקבלו לבצלאל .מתוכם  385למדו בבצלאל ()83%
ו 78-למדו במוסד אחר בארץ ( .)17%הרוב המוחלט של הבלתי מממשים בוחר ללמוד
במכללות ( 59מועמדים שהם  76%מתוך הבלתי מממשים בבצלאל) בעיקר במכללת
שנקר ( 45מועמדים שהם  76%מתוך הבלתי מממשים אשר בחרו ללמוד במכללות).
 15%בלבד בחרו ללמוד באוניברסיטאות ומתוכם  50%בטכניון ( 6מועמדים סה"כ;
כנראה בארכיטקטורה) .מספר המועמדים הירושלמים אשר בחרו לא לממש את קבלתם
לבצלאל הוא קטן במיוחד —  4מועמדים בלבד .מספר המועמדים הלא ירושלמים אשר
החליטו לא לממש את קבלתם לבצלאל הוא .74

האקדמיה למוסיקה ולמחול
בשנת תשע"ב  205מועמדים התקבלו לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 188 .ממשו
את קבלתם ( )92%ואילו  17מועמדים בלבד החליטו ללמוד במוסד מחוץ לירושלים
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( .)8%מהם  7מועמדים למדו במכללת סמינר הקיבוצים ו 6-למדו באוניברסיטת תל
אביב.
מכון לב — בית הספר הגבוה לטכנולוגיה
 1,091מועמדים התקבלו למכון לב בשנת תשע"ב  ,מתוכם 1,039 ,בחרו ללמוד במכון
לב ( )95%ו 52-בלבד בחרו ללמוד במוסדות אחרים בארץ ( .)5%זהו אחוז המימוש
הגבוה ביותר מבין המוסדות הירושלמים! מתוך הבלתי מממשים  33%בחרו ללמוד
באחת מהאוניברסיטאות בארץ ( 65%מהם באוניברסיטת בר אילן) ו 42%-במכללות
(כאשר מחציתם בקריה האקדמית קרית אונו) .אחוז גבוה מבין הבלתי מממשים בחרו
ללמוד באוניברסיטה הפתוחה ( )19%ו 6%-נוספים במכללות אקדמיות לחינוך .מרבית
הבלתי מממשים אינם ירושלמים ( 42מועמדים שהם  81%מתוך הבלתי מממשים) ,דומה
לתמונה הכללית.
מרבית הבלתי מממשים הלא ירושלמים בחרו ללמוד (על פי סדר יורד) :הנדסה ואדריכלות,
עסקים ומדעי הניהול ומדעי הטבע ומתמטיקה.
מכללה אקדמית הדסה
 800מועמדים התקבלו למכללת הדסה בשנת תשע"ב .מתוכם  )81%( 646בחרו ללמוד
במכללת הדסה ואילו  )19%( 154בחרו ללמוד במוסד אחר בארץ .מכללת הדסה
היא המכללה היחידה בירושלים שבה אחוז הבלתי מממשים המחליט ללמוד באחת
האוניברסיטאות ( )45%גבוה מאלו המחליטים ללמוד במכללה ( 10% .)38%נוספים
למדו באוניברסיטה הפתוחה ו 8%-במכללות לחינוך .מבין אלו אשר למדו באוניברסיטה,
השיעור הגבוה ביותר נרשם באוניברסיטאות בר אילן וחיפה ( 32%כל אחת) .המכללה
המובילה בקרב אלו שבחרו לא לממש את קבלתם למכללת הדסה היא המכללה
האקדמית יהודה ושומרון ( )34%ואחריה המכון הטכנולוגי חולון.
מתוך הבלתי מממשים שנרשמו למכללת הדסה 25 ,מועמדים היו ירושלמים ו 129-לא
ירושלמים .בקרב הירושלמים יחס הפונים למכללות ולאוניברסיטאות היה הפוך —
 32%פנו לאוניברסיטאות ו 48%-למכללות .המכללות עם מרבית הפונים הן המכללה
האקדמית יהודה ושומרון והמכון הטכנולוגי חולון .לעומת זאת ,בקרב הלא ירושלמים
 47%פונים לאוניברסיטאות ו 36%-למכללות .מרבית הבלתי מממשים הלא ירושלמים
פונים לאוניברסיטת חיפה ולאוניברסיטת בר אילן.
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מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
בשנת תשע"ב  465מועמדים התקבלו למכללה להנדסה 439 .למדו במכללה להנדסה
( )94%ו 26-בלבד ( )6%החליטו ללמוד במקום אחר בארץ .מהם  8מועמדים למדו
באוניברסיטאות ו 16-למדו במכללות .מספר הירושלמים הבלתי מממשים היה קטן
במיוחד —  3בסך הכול.
מכון לנדר
 262מועמדים התקבלו בתשע"ב למכון לנדר 239 .מהם מימשו את זכותם ולמדו בלנדר
( )91%ו 23-החליטו ללמוד במקום אחר בארץ (.)9%
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בקרב הבלתי מממשים שיעור זהה ( )39%בחרו ללמוד באוניברסיטאות ובמכללות.
 22%נוספים בחרו ללמוד באוניברסיטה הפתוחה .הרוב המוחלט של אלו שבחרו ללמוד
באוניברסיטאות פנו לבר-אילן ( 8מתוך  )9ומבין אלו שבחרו ללמוד במכללה — המספר
הגדול ביותר למד בקריה האקדמית קריית אונו .מספר הירושלמים והלא ירושלמים
הבלתי מממשים במכון לנדר דומה —  10ירושלמים ו 13-לא ירושלמים.
לוחות סיכום:

באופן כללי:
ברב המקרים ,מועמדים אשר החליטו לא לממש את קבלתם לאוניברסיטה העברית
בחרו ללמוד באוניברסיטה אחרת בארץ (או מוסד שיהיה קרוב לכך כמו הבינתחומי
או המכללה האקדמית יהודה ושומרון (מכללת אריאל שקבלה הכרה והיא היום
אונבירסיטת אריאל) ואילו מועמדים אשר החליטו לא לממש את קבלתם למכללה
בעיר ,בחרו ללמוד במכללה אחרת בארץ.
הן באוניברסיטה העברית והן במכללות השונות בעיר ,מספר הבלתי מממשים הירושלמים
קטן ,לרוב מדובר באחוז נמוך מאוד.
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לאוניברסיטת תל-אביב כוח משיכה גבוה בקרב הבלתי מממשים אך לא מדובר בתופעה
ייחודית למועמדים מירושלים שכן מדובר באוניברסיטה הגדולה בישראל.
המכללה האקדמית יהודה ושומרון מושכת אליה סטודנטים רבים אשר החליטו לא
לממש את קבלתם ללימודים בירושלים ,בעיקר בקרב הירושלמים .הקרבה היחסית
שלה לירושלים והיוקרה שלה ,בעקבות קבלת מעמד של אוניברסיטה הן כנראה הסיבות
לכך.
מכללה נוספת אשר מושכת אליה סטודנטים רבים ,בעיקר ירושלמים ,היא הקרייה
האקדמית קריית אונו .למכללה תכנית ייחודית למגזר החרדי ולכן ייתכן כי הסטודנטים
הרבים המגיעים ללמוד בה הם ירושלמים חרדים .בנוסף ,אוניברסיטת בר-אילן מושכת
אליה סטודנטים רבים אשר החליטו לא לממש את קבלתם ללימודים בירושלים ,בעיקר
ירושלמים אך גם לא ירושלמים ובעיקר אלו אשר לא ממשו את קבלתם למכללות
בירושלים .בדומה לקרייה האקדמית אונו ,אוניברסיטת בר אילן היא אוניברסיטה בעלת
אופי דתי ולכן ירושלמים דתיים מעדיפים ללמוד בה .הנרשמים הלא ירושלמים למוסדות
בירושלים הם ,לרוב בעלי רקע דתי (גם בגלל האופי הדתי של העיר) ולכן מוסד בעל אופי
דתי כמו בר אילן הוא תחליף למוסדות בירושלים עבור מגזר זה.

ב .2.הרשמות לתואר ראשון למוסדות להשכלה גבוהה
הערות:
*

בלתי מממשים הם מועמדים שהתקבלו ואינם לומדים = נרשמים אשר התקבלו
לאוניברסיטה אך החליטו ללמוד במוסד אקדמי אחר או לא ללמוד כלל.

*

חשוב לשים לב כי הנתונים בכל הקובץ הם נתוני הרשמות ולא מועמדים  .לכן ,לא
ניתן להשוות אותם לנתוני המועמדים שקיבלנו בעיבודים המיוחדים מהלמ"ס.

הגדרות:
הרשמות — בקשה שהגיש מועמד כדי להתקבל ללימודי שנה א' לתואר ראשון
באוניברסיטה או במכללה אקדמית.
תוצאות הרשמה — (לפי סדר ההרשמה הטובה ביותר) )1( :התקבל ולומד במוסד,
( )2התקבל ואינו לומד (כולל מי שהחל ללמוד במוסד אחר וגם מי שלא החל ללמוד
כלל) )3( ,נדחה.
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מועמדים — אדם שהגיש בקשה להתקבל ללימודי שנה א' לתואר ראשון באוניברסיטה
או במכללה אקדמית.
ההבדל העיקרי בין נתוני הרשמות למועמדים נובע מכך שמועמד אחד יכול להירשם
מספר פעמים ,ולכן תמיד מספר ההרשמות יהיה גבוה יותר ממספר המועמדים .תוצאות
ההרשמה מיוצגות על ידי מועמדים (נפשות) ,ובלוחות המפרטים נתוני הרשמות יש שילוב
של נתוני הרשמות ומועמדים ,אין אפשרות להשוות את נתוני המועמדים מלוחות אלה
לנתוני המועמדים מהעיבוד המיוחד שנעשה.

ב .1.2.תוצאות הרשמה לאוניברסיטאות בארץ
בחינה של תוצאות ההרשמה לאוניברסיטה העברית לאורך שנים מלמדת כי אחוז
הנרשמים אשר נדחים ולא מתקבלים לאוניברסיטה כלל ,הולך ויורד עם השנים — משנת
תש"ם ( 49%נדחים) ועד שנת תשס"ט ירד מספר הנדחים בחצי ומאז ועד תשע"ב נשאר
יציב (. )24%
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במקביל לירידה באחוז הנדחים ,עלה אחוז הנרשמים אשר התקבלו לאוניברסיטה
והחליטו לממש את קבלתם ולהתחיל ללמוד באוניברסיטה העברית .בשנת תשע"ב
הגיע אחוז זה לשיא כאשר  47%מכלל הנרשמים לאוניברסיטה העברית התקבלו והחלו
ללמוד באוניברסיטה באותה שנה.
באשר לאי מממשים (הן נרשמים אשר בחרו ללמוד במוסד אחר והן נרשמים שלא
התחילו ללמוד כלל) לאורך השנים ,שיעורם נשאר יציב מאז תחילת שנות ה 90-ונע בין
 .35%-30%ניתן לראות ירידה קלה בשיעור הבלתי מממשים משנת תשס"ט ( )35%עד
לשנת תשע"ב (.)29%
תוצאות הרשמה באוניברסיטה העברית בהשוואה לשאר האוניברסיטאות בארץ
אחוז הנדחים באוניברסיטה העברית נמוך מאוד בהשוואה לאוניברסיטת תל אביב ,בן
גוריון והטכניון ( )52%-45%אך אחוז הנרשמים שהתקבלו והתחילו ללמוד באוניברסיטה
דומה ב 4-האוניברסיטאות ( .)47%-42%באוניברסיטת בן גוריון האחוז הגבוה ביותר של
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נדחים —  ,52%לעומת אוניברסיטת חיפה בה אחוז הנדחים הוא הנמוך ביותר — .9%
אוניברסיטת בר אילן מובילה באחוז הנרשמים שהתקבלו אליה והתחילו ללמוד בה
( .)69%באוניברסיטה העברית ובחיפה אחוז דומה של נדחים ( 24%ו 23%-בהתאמה).
אחוז הבלתי מממשים באוניברסיטאות השונות ,משתנה בין אוניברסיטה לאוניברסיטה.
אחוז הבלתי מממשים הגבוה ביותר הוא באוניברסיטה העברית ( )29%ומיד אחריה
אוניברסיטת בר אילן ( .)23%באוניברסיטת תל אביב וחיפה אחוז דומה —  13%ו16%-
בהתאמה .באוניברסיטת בן גוריון ובטכניון אחוז הבלתי מממשים נמוך במיוחד (4%
ו 6%-בלבד).

ב .2.2.הרשמות לאוניברסיטאות ,לפי המוסד בו בחרו ללמוד
בלתי מממשים באוניברסיטה העברית ,לפי האוניברסיטה בה בחרו ללמוד — השוואה
תשס"ט-תשע"ב
שני המוסדות המובילים בהם בחרו בלתי מממשים מהאוניברסיטה העברית ללמוד
בשנת תשע"ב היו אוניברסיטת תל אביב ( )39%ואוניברסיטת בן גוריון (.)22%
כאשר משווים בין נתוני תשס"ט לתשע"ב ,ניתן לראות דמיון רב בהתפלגות בבחירת
המוסדות( .הרחבה על בחירתם של הבלתי מממשים באוניברסיטה העברית נמצאת
בתבחין מועמדים).
הנתונים המספריים מצביעים על מגמה של ירידה של הלומדים בכלל האוניברסיטאות
בשנת תשע"ב לעומת תשס"ט .ייתכן כי הסיבה נעוצה באחוז הבלתי מממשים אשר ירד
בחלק מהמוסדות וכן ייתכן כי מדובר בבחירה של מועמדים רבים יותר ללמוד במכללות
האקדמיות ,על חשבון האוניברסיטאות .נתוני הלמ"ס המתפרסמים מדי שנה מתייחסים
בנפרד אל אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות ולא מספקים תמונה רחבה.
(בתבחין המועמדים ,יש התייחסות מפורטת של מוסדות הלימוד של הבלתי מממשים
באוניברסיטה העברית ,וניתן לראות שבשנת תשע"ב כ 87%-בחרו ללמוד באחת
האוניברסיטאות ,לעומת  13%שלמדו במכללה אקדמית).
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בלתי מממשים באוניברסיטאות בארץ ,לפי האוניברסיטה בה בחרו ללמוד —
תשע"ב
שיעור הבוחרים באוניברסיטה העברית מקרב מועמדים שהתקבלו ליתר האוניברסיטאות
גבוה ועומד על .31%-22%
מבט קצר על הגרף המסכם מראה כי שני המוסדות העיקריים בארץ בהם בוחרים
ללמוד הבלתי מממשים מיתר האוניברסיטאות הם אוניברסיטת תל אביב ()39%-32%
והאוניברסיטה העברית (.)31%-22%
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בלתי מממשים באוניברסיטאות בארץ ,שבחרו ללמוד באוניברסיטה העברית,
תשס"ט-תשע"ב
השוואה בין הבלתי מממשים של יתר האוניברסיטאות שבחרו ללמוד בירושלים בין
השנים תשס"ט לתשע"ב מראה כי מלבד אוניברסיטת בר אילן ,אשר שיעור הבלתי
מממשים בה שבחרו ללמוד באוניברסיטה העברית עלה (ב )6%-בין השנים ,בשאר
המוסדות יש ירידה קטנה בשיעור הבוחרים ללמוד באוניברסיטה העברית (.)5%-1%
ניתן להניח ששיעור הלומדים באוניברסיטאות יורד באופן כללי לטובת הלומדים במכללות
אקדמיות .זהו אחד ההסברים לירידה במספר הלומדים (המוחלט) באוניברסיטה העברית
בין תשס"ט לתשע"ב ,בקרב הבלתי מממשים מאוניברסיטאות אחרות .הירידה במספר
המוחלט של הבוחרים באוניברסיטה העברית נרשמה בכל המוסדות (כולל אוניברסיטת
בר אילן).
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שיעור הבוחרים באוניברסיטה העברית מבין הבלתי מממשים במוסדות השונים
דומה יחסית בין המוסדות השונים (,)31%-22%
המספר המוחלט הגדול ביותר של מועמדים שבחרו בירושלים היה של בלתי מממשים
מאוניברסיטת תל אביב ( 567מועמדים) ואוניברסיטת בן גוריון ( 480מועמדים).
קיימת התאמה בין האוניברסיטה העברית לשאר האוניברסיטאות בארץ בין הבלתי
מממשים למוסד בו בחרו ללמוד .לדוגמא ,מועמדים רבים שנרשמים מלכתחילה
לאוניברסיטה העברית נרשמים גם לאוניברסיטת תל אביב ,ובעצם מתלבטים בין
המוסדות .שיעור גבוה מבין הבלתי מממשים בכל מוסד ילמד במוסד השני .תופעה זו
נכונה גם בקשר בין האוניברסיטה העברית לכל האוניברסיטאות בארץ ,גם באחוזים וגם
במספרים המוחלטים.
הגרפים המציגים מספרים מוחלטים ממחישים זאת היטב:
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ב .3.2.תוצאות הרשמה למכללות
תוצאות הרשמה למכללות בירושלים — תשע"ב ,תשס"ט
תשע"ב

תשס"ט
התקבלו
ואינם
לומדים

נדחו

27,882 45,188

9,249

8,057

28,931 49,635

24,899

7,875

6,488

43,196

25,967

8,250

סה"כ מכללות בירושלים

5,925

2,986

1,371

1,567

6,399

2,940

1,232

2,227

בצלאל

1,580

472

141

967

1,542

384

146

1,012

האקדמיה למוסיקה ולמחול

237

143

2

92

329

189

88

52

מספרים מוחלטים
סה"כ מכללות בארץ

סה"כ

סה"כ מכללות מחוץ לירושלים 39,263

התקבלו
ולומדים

סה"כ

התקבלו
ולומדים

התקבלו
ואינם
לומדים

נדחו

9,494

11,210
8,979

מכון לב

1,500

965

399

137

1,611

1,041

272

298

המכללה האקדמית הדסה

1,349

575

471

304

1,532

647

538

348

המכללה האקדמית להנדסה

854

523

275

56

1,034

439

86

509

מכון לנדר

405

309

84

12

351

240

102

9

תשע"ב

תשס"ט
אחוזים

סה"כ

התקבלו
ולומדים

התקבלו
ואינם
לומדים

נדחו

סה"כ

התקבלו
ולומדים

התקבלו
ואינם
לומדים

נדחו

סה"כ מכללות בארץ

100%

62%

21%

18%

100%

58%

19%

23%

סה"כ מכללות מחוץ לירושלים 100%

63%

20%

17%

100%

60%

19%

21%

סה"כ מכללות בירושלים

100%

50%

23%

26%

100%

46%

19%

35%

בצלאל

100%

30%

9%

61%

100%

25%

10%

66%

האקדמיה למוסיקה ולמחול

100%

60%

1%

39%

100%

57%

27%

16%

מכון לב

100%

64%

27%

9%

100%

65%

17%

19%

המכללה האקדמית הדסה

100%

43%

35%

23%

100%

42%

35%

23%

המכללה האקדמית להנדסה

100%

61%

32%

7%

100%

43%

8%

49%

מכון לנדר

100%

76%

21%

3%

100%

68%

29%

3%
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בכל המכללות בירושלים ניתן לראות ירידה באחוז הנרשמים אשר התקבלו למכללה
והחליטו לממש את לימודיהם בה בין השנים תשס"ט לתשע"ב .הירידה הגדולה ביותר
היא במכללה האקדמית להנדסה ,אשר ירדה מ 61%-מימוש בתשס"ט ל 43%-מימוש
בתשע"ב .במכללה זו ,ניתן להבחין בעלייה חדה באחוזי הנדחים — בתשס"ט עמד
אחוז הנדחים על  7%בלבד ובתשע"ב זינק לכמעט  .50%במקביל ,ירד בצורה חדה אחוז
הבלתי מממשים במכללה מ 32%-ל 8%-באותן השנים.
בצלאל היא המכללה עם אחוז הנדחים הגבוה ביותר ,אחוז שעלה מעט מתשס"ט לתשע"ב
(מ 61%-ל .)66%-אחוז הנדחים באקדמיה למוסיקה ירד משמעותית בשנים הללו ובמכון
לב הוא עלה בכ .10%-במכון לנדר ובמכללת הדסה לא היה שינוי בין השנים תשס"ט
ותשע"ב ,כאשר אחוז הנדחים במכון לנדר נמוך במיוחד —  3%בלבד.

מבחינת הבלתי מממשים ניתן לראות מגמות שונות בכל מכללה בין השנים תשס"ט
לתשע"ב .בצלאל נותרה כמעט ללא שינוי באחוז הבלתי מממשים (עלייה של אחוז אחד
בלבד) ובמכללת הדסה היה אחוז זהה של בלתי מממשים .באקדמיה למוסיקה זינק
אחוז הבלתי מממשים בשנים אלו מ 1%-ל 27%-וכן במכון לנדר (מ 21%-ל .)29%-עם
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זאת ,חשוב לזכור כי מדובר במכללות קטנות עם מספר הרשמות נמוך יחסית (סה"כ
 330הרשמות באקדמיה למוסיקה ו 350-במכון לנדר בתשע"ב) .במכון לב חלה ירידה של
כ 10%-בבלתי מממשים וכאמור גם במכללה להנדסה חלה צניחה חדה באחוז הבלתי
מממשים (מ 32%-ל.)8%-
לסיכום ,נראה כי בצלאל שומרת על מעמדה כאשר אחוזים נמוכים יחסית מתקבלים
אליה ומעטים בוחרים לא לממש קבלה זו .בנוסף ,ניתן לראות התחזקות משמעותית של
המכללה להנדסה וייתכן שהיא נאלצת לדחות יותר מועמדים עקב הביקוש הרב והמספר
הנמוך של הבלתי מממשים.
תוצאות הרשמה למכללות בירושלים בהשוואה לכלל המכללות בארץ ,תשע"ב
קיימת שונות מאוד גדולה בהתפלגות תוצאות ההרשמה במכללות הירושלמיות ובמכללות
בכלל הארץ ,אך אם משווים את תוצאות ההרשמה בין כלל המכללות הירושלמיות לבין
כלל המכללות הלא ירושלמיות ניתן לראות כי אחוז הנדחים במכללות הירושלמיות גבוה
בהרבה מזה שבמכללות הלא ירושלמיות ( 35%לעומת  )21%וכי אחוז הנרשמים אשר
התקבלו למכללה מסוימת והחליטו ללמוד בה גבוה יותר במכללות הלא ירושלמיות
( 60%לעומת  .)46%יש לציין שאחוז הבלתי מממשים זהה במכללות הירושלמיות והלא
ירושלמיות.
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ג .מקבלי תארים
מקבלי תארים בתשס"ט ומקום מגוריהם חמש שנים לאחר מכן
(תשע"ג)
 .1מגורים בתשע"ג לפי מחוזות של מקבלי תארים תשס"ט
בשנת תשס"ט  55,816סטודנטים קבלו תארים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ
(אוניברסיטאות ומכללות) )12%( 6,824 .מתוכם למדו במוסדות בירושלים ו48,661-
( )87%למדו במוסדות מחוץ לירושלים.
מניתוח מקומות המגורים של מקבלי התארים בשנת תשס"ט עולה כי חמש שנים אחרי
קבלת התואר ,בשנת תשע"ג  53%גרו במחוזות תל-אביב והמרכז 24% ,במחוזות חיפה
והצפון 12% ,במחוזות ירושלים ואיו"ש ו 11%-נוספים במחוז הדרום.
בקרב מקבלי התארים ממוסדות מחוץ לירושלים ,התמונה דומה ,אך אחוז הגרים
במחוזות ירושלים ואיו"ש נמוך יותר —  7%בלבד.
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מבין מקבלי התארים ממוסדות בירושלים ,התמונה שונה בצורה משמעותית 43% :מהם
גרים במחוזות ירושלים ואיו"ש  5שנים לאחר קבלת התואר (כאשר למעלה מ60%-
מתוכם גרים בעיר) 38% ,במחוזות תל אביב והמרכז ( 38%מתוכם בעיר תל אביב)11% ,
במחוזות חיפה והצפון ו 6%-בלבד בדרום .כלומר ,מי שבוחר ללמוד במוסד ירושלמי,
סיכוייו להישאר ולגור בעיר ובאזור גבוהים גם אחרי סיום התואר .חשוב לשים לב כי
מספר מקבלי התארים במוסדות מחוץ לירושלים גבוה בהרבה מזה שבירושלים ,ועל כן
יש להיזהר בהשוואה ביניהם שכן סדרי הגודל שונים לחלוטין.

 .2תחומי לימוד של מקבלי תארים בתשס"ט ומקום מגוריהם
(לפי מחוזות) בתשע"ג
מקבלי תארים ממוסדות בירושלים:
מדעי הרוח היה התחום בו נרשם השיעור הגבוה ביותר של מתגוררים במחוז ירושלים
ואיו"ש  5שנים לאחר סיום הלימודים וקבלת התואר 53% :מתוך  2,352מקבלי תארים
במדעי הרוח 29% .התגוררו במחוזות תל-אביב והמרכז ו 10%-נוספים במחוז חיפה
והצפון .במקצועות החינוך וההוראה אחוז גבוה במיוחד של מתגוררים במחוז ירושלים
ויו"ש ( )62%לעומת אחוז נמוך במקצועות האמנות והאומניות ( ,)27%תחום אשר רוב
מקבלי התואר בו מתגוררים במחוזות ת"א והמרכז (.)55%
גם בתחומי עסקים ומדעי הניהול ,מדעי הטבע והמתמטיקה ,הנדסה ואדריכלות
שיעור גבוה יחסית של מתגוררים במחוז ירושלים ואיו"ש בתשע"ג – 47% ,46%ו50%-
בהתאמה ,שהם  1,109 ,650ו 329-מקבלי תארים .בתחום העסקים ומדעי הניהול שיעור
גבוה של מתגוררים במחוז ת"א והמרכז — .44%
בתחומי מדעי החברה והמשפטים שיעור מעט נמוך יותר של מתגוררים במחוז ירושלים
ואיו"ש —  42%ו 40%-בהתאמה ( 1,110ו 309 -בהתאמה) ,לעומת אחוז גבוה במיוחד של
מתגוררים במחוז ת"א והמרכז —  41%ו .49%-מבין מקצועות מדעי החברה גיאוגרפיה
הוא המקצוע ששיעור המתגוררים במחוז ירושלים ואיו"ש הוא הגבוה ביותר — ,56%
אך מספר מקבלי התואר קטן —  45סטודנטים בלבד .לאחריו עבודה סוציאלית (,)51%
פסיכולוגיה ( )43%וכלכלה ( ,)40%שמספר מקבלי התואר בהם גבוה יותר — 101 ,207
ו 151-סטודנטים בהתאמה.
בתחומי מקצועות העזר הרפואיים והרפואה ,קיבלו  650סטודנטים תואר בתשס"ט.
לאחר  5שנים ,שיעור המתגוררים במחוז ירושלים ואיו"ש מבין מקבלי התואר היה
הנמוך ביותר מבין תחומי הלימוד 31% :ו .32%-במחוז ת"א והמרכז התגוררו 37%
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ו 42%-ובמחוז חיפה והצפון שיעורים גבוהים במיוחד —  21%ו .22%-מבין הלומדים
סיעוד 32% ,בלבד נשארו לגור בירושלים ,לעומת  52%מבין הלומדים ריפוי בעיסוק.
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מעניין להשוות בין נתוני מקבלי התארים לפי מחוז מגורים לאחר סיום התואר לבין
נתוני מועמדים הלומדים במוסדות בירושלים ומקום מגוריהם בזמן ההרשמה ,ולראות
האם מדובר ביחס דומה של מועמדים המתגוררים במרחב ירושלים לפני התואר למספר
המתגוררים במרחב ירושלים עם סיום התואר[ .חשוב להדגיש כי מדובר בנתוני שנים
שונות (אנשים שונים) וההשוואה נעשתה על מנת להציג תמונה כללית].
לשם השוואה ,מתוך  6,188מועמדים לתואר ראשון אשר מימשו את לימודיהם במוסדות
בירושלים בשנת הלימודים תשע"ב (במכללות השונות ובאוניברסיטה העברית) 2,021
( )33%התגוררו במחוז ירושלים בזמן ההרשמה ו 677-נוספים התגוררו במחוז יהודה
ושומרון ( .)11%יחד ,הם מהווים  44%מבין המממשים את לימודיהם במוסדות
בירושלים ,אחוז כמעט זהה למקבלי תארים בתשס"ט שהתגוררו במחוזות ירושלים
ואיו"ש בתשע"ג .בנוסף 30% ,מבין המממשים את לימודיהם במוסדות בירושלים
התגוררו במחוז תל אביב והמרכז בזמן ההרשמה.
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מקבלי תארים
ממוסדות בירושלים בתשס"ט
ומחוז מגורים בתשע"ג

מועמדים שמימשו את לימודיהם
במוסדות בירושלים ומחוז
מגורים בזמן ההרשמה ,תשע"ב

תחום לימוד  /מחוז מגורים

סה"כ
מקבלי
תארים

מחוזות
ירושלים
ויו"ש

מחוזות
תל אביב
והמרכז

סה"כ
מממשים
במוסדות
בירושלים

מחוזות
ירושלים
ויו"ש

מחוזות
תל אביב
והמרכז

סה"כ

6,824

43%

38%

6,188

44%

30%

מדעי הרוח

2,352

53%

29%

999

41%

33%

מדעי החברה

1,110

42%

41%

842

35%

36%

מדעי הטבע ומתמטיקה

1,109

47%

38%

1,084

65%

18%

עסקים ומדעי הניהול

650

46%

44%

576

44%

30%

מקצועות עזר רפואיים

650

31%

37%

654

33%

35%

משפטים

309

40%

49%

1,167

49%

26%

רפואה

291

32%

42%

530

35%

38%

הנדסה ואדריכלות

329

50%

39%

499

13%

20%

מקבלי תארים ממוסדות מחוץ לירושלים
בתחומי המשפטים ,מדעי החברה ,מדעי הרוח ומקצועות העזר הרפואיים שיעור זהה
של בוגרים התגוררו במחוז ירושלים ואיו"ש ( )8%בשנת תשע"ג .בתחומים אלה שיעורי
הגרים במחוז ת"א והמרכז הם  44% ,52% ,65%ו.42%-
מבין ארבעת התחומים מדעי החברה הוא התחום בו מספר הבוגרים הגבוה ביותר —
 13,000בוגרים בתשס"ט .מיד אחריו מדעי הרוח עם  9,599בוגרים ,משפטים — 5,104
ומקצועות העזר הרפואיים —  1,799בוגרים.
בתחומי מדעי הרוח ומקצועות העזר הרפואיים חלק ניכר מהבוגרים מתגוררים דווקא
במחוז חיפה והצפון ( )35%או הדרום ( )15%ואילו שיעור יחסית נמוך מבין הבוגרים
התגורר מחוז ת"א והמרכז (.)42-44%
בקרב בוגרי החוג לריפוי בעיסוק ,השיעור הגבוה ביותר של מתגוררים נמצא בירושלים —
 !17%בקרב בוגרי החוג לסיעוד ,לעומת זאת ,האחוזים דווקא נמוכים —  7%בלבד.
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במקצועות האומנות והאומנויות נמצא שיעור גבוה במיוחד של מתגוררים במחוז ת"א
והמרכז —  .79%במדעי החברה ,בקרב הבוגרים במקצועות :קומוניקציה ,פסיכולוגיה,
כלכלה ומדעי המדינה שיעור גבוה של בוגרים התגוררו במחוז ת"א והמרכז (,63% ,71%
 57%ו 56%-בהתאמה) .במקצועות הסוציולוגיה והגאוגרפיה שיעור גבוה של בוגרים
התגוררו במחוז חיפה והצפון (.)44%
בקרב בוגרי החוג לעבודה סוציאלית ,שיעור גבוה ביותר של בוגרים התגוררו במחוז
ירושלים ויו"ש — .12%
בתחומי העסקים ,מדעי הניהול ומדעי הטבע ומתמטיקה שיעורי הגרים במחוז ת"א
והמרכז היה מהגבוהים ביותר —  66%ו 64%-בהתאמה .מספר הבוגרים בתשס"ט בתחום
העסקים ומדעי הניהול היה  8,041בוגרים ובמדעי הטבע והמתמטיקה —  4,684בלבד.
בתחום הרפואה  47%ממקבלי התארים בתשס"ט התגוררו במחוז תל-אביב והמרכז,
 24%במחוז חיפה והצפון ו 25%-נוספים במחוז דרום .מספר הבוגרים ברפואה היה
הנמוך ביותר מבין התחומים ועמד בתשס"ט על  819בוגרים.

כצפוי בהשוואה למקבלי התארים ממוסדות בירושלים ,ניתן לראות כי כוח המשיכה של
ירושלים ,עבור מי שלא למד במוסד בעיר ,נמוך בכל תחומי הלימוד .בתחום מדעי הרוח,
אחוזי המתגוררים בירושלים הוא הגבוה ביותר .בשנת תשע"ג גרים בירושלים  8%ממי
שקיבלו תארים במדעי הרוח בשנת תשס"ט במוסדות מחוץ לירושלים ( 17%מכלל
מקבלי התארים בישראל במדעי הרוח באותה שנה) ולאחר מכן רפואה ומקצועות עזר
רפואיים .מעניין לראות כי דווקא שיעור מקבלי התארים ממוסדות בירושלים בתחומי
הרפואה ומקצועות עזר רפואיים אשר נשארים לגור בירושלים הוא מהנמוכים ביותר
( 32%ו ,)31%-אך שיעורם של מקבלי התארים ממוסדות מחוץ לירושלים בתחומים אלה
אשר בוחרים לגור בירושלים ,הוא מהגבוהים מבין התחומים השונים.
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מקבלי תארים ממוסדות בירושלים ומחוצה לה בתשס"ט ומקום מגורים בתשע"ג,
לפי תחום לימוד
מוסדות בירושלים

סה"כ מוסדות בארץ

מוסדות מחוץ לירושלים

מתגוררים
מתגוררים
מתגוררים
סה"כ
סה"כ מתגוררים בתל
סה"כ מתגוררים בתל
מתגוררים בתל
מקבלי
מקבלי בירושלים אביב
מקבלי בירושלים אביב
בירושלים אביב
תארים
והמרכז
והמרכז תארים ויו"ש
והמרכז תארים ויו"ש
ויו"ש
12% 55,816

53%

6,824

43%

38%

7% 48,661

55%

סה"כ

מדעי הרוח 17% 11,951

41%

2,352

53%

29%

9,599

8%

44%

11% 14,110

52%

1,110

42%

41%

8% 13,000

52%

מדעי הטבע
ומתמטיקה

5,793

13%

59%

1,109

47%

38%

4,684

5%

64%

עסקים
ומדעי
הניהול

8,691

8%

65%

650

46%

44%

8,041

5%

66%

מקצועות
עזר
רפואיים

2,449

14%

41%

650

31%

37%

1,799

8%

42%

משפטים

5,413

10%

64%

309

40%

49%

5,104

8%

65%

רפואה

1,110

11%

46%

291

32%

42%

819

4%

47%

הנדסה
ואדריכלות

5,944

7%

51%

329

50%

39%

5,615

4%

52%

מדעי
החברה
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 .3מקבלי תארים בתשס"ט אשר מתגוררים בשלוש הערים הגדולות
בתשע"ג לפי תחום לימוד
 )1,844( 27%מקרב מקבלי התארים ממוסדות בירושלים בשנת תשס"ט ,גרו בירושלים
בשנת תשע"ג )754( 11% ,התגוררו בתל-אביב ו )109( 2% -בחיפה.
כ 30%-מבין הבוגרים ברוב התחומים שקיבלו תואר ממוסדות בירושלים בתשס"ט ,גרו
בירושלים בשנת תשע"ג .השיעור הגבוה ביותר של בוגרים אשר גרו בירושלים בתשע"ג
הוא במדעי הטבע והמתמטיקה ( )33%והשיעורים הנמוכים ביותר הם בתחומי הרפואה
ומקצועות העזר הרפואיים ( 22%ו 18%-בהתאמה) .השיעור הגבוה ביותר של גרים בעיר
תל-אביב הוא בתחום המשפטים ( )23%ואילו בשאר התחומים מדובר בשיעור של בין
.15%-8%
המספר המוחלט הגבוה ביותר של מתגוררים בירושלים הם בתחומי מדעי הרוח ,מדעי
הטבע ומתמטיקה 292 ,367 ,717 :בוגרים בהתאמה.
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מבין מקבלי התארים ממוסדות מחוץ לירושלים בתשס"ט )13%( 6,555 ,בוגרים התגוררו
בעיר תל-אביב בשנת תשע"ג )3%( 1,252 ,התגוררו בעיר ירושלים ו )5%( 2,632-התגוררו
בעיר חיפה .ברוב התחומים התמונה יחסית דומה — בין  4%-1%מבין הבוגרים התגוררו
בירושלים 19%-10% ,בתל-אביב ו 9%-4%-התגוררו בחיפה.
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