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חוג לסוציולוגיה פרופסור ב טאוב ו במרכזהחינוך ראש תכנית מדיניותא ו היוסי שביט
 ויקי ברונשטיין בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה .אביב- ת תל באוניברסיטואנתרופולוגיה

 יםבאות להלן הן של המחבר הדעות המו .יםכל הטעויות הן של המחבר .אביב-באוניברסיטת תל
 .ואינן בהכרח משקפות את דעות מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

  
,  ללא הסכמה מפורשת– שאינם עולים על שתי פסקאות –מותר לצטט קטעי טקסט קצרים 

 .ובלבד שיינתן אזכור מלא למקור הציטוט
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   בחינוך רפורמות
  בישראל השכלה פערי וצמצום

   ברונשטיין וויקי שביט יוסי

  תקציר

 קבוצות בין ניכרים השכלה פערי קיימים, אחרות רבות במדינות כמו, בישראל

 מערכת. וגברים נשים בין ווערבים  יהודיםבין, כלכלי-הנבדלות במצבן החברתי

 הקבוצות של ההישגים שיפור עלמיוחד  דגשב אלו פערים לצמצום פועלת החינוך

 שלקבוצות מפני ,קלה משימה האינ צמצומם אךחברתית - יותר כלכליתהחלשות

   .השגת ההשכלה בתהליך בולטים יתרונות באוכלוסייה החזקות

 ומאפשר מעקב אחרי 1955-1981 בוחן אחר שיעורי ההשכלה של ילידי מחקרה

חלו  תקופה בה, פייםפערי השכלה מאז שנות השבעים ועד תחילת שנות האל

 התוצאות מצביעות על כך .הגבוהה ובהשכלה הבגרות בבחינות הגדולות הרפורמות

, לבגרות הזכאות בשיעוריכלכליות -שכבות חברתיות בין פערשחל צמצום מסוים ב

-אינשמר , שלה הניכרת ההתרחבות למרות, במערכת ההשכלה הגבוהה, אולם

 שהתרחב דווקא ,גבוהה בהשכלה לערבים דיםיהו בין הפער. כלכלי-החברתי השוויון

כאשר , ואילך השבעים שנות אמצע ילידי בקרבהלך והצטמצם , בתחילת התקופה

 הבגרות בשיעורי המגדרי הפער .מאד גדלו ערביםה בקרב הגבוהה ההשכלה שיעורי

 גדל מאד השבעים שנות של השנייה המחצית ייליד בקרבבשיעור האקדמאים ו

  .לטובת נשים

                                                 
  ג לסוציולוגיה חבר החו; מרכז טאוב בראש תכנית מדיניות, יוסי שביט' פרופ

  .אביב- אוניברסיטת תל בואנתרופולוגיה
  .אביב-אוניברסיטת תל בהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ויקי ברונשטיין

  .תודתנו ליוליה קוגן ממרכז טאוב על הכנת התרשימים
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  על פערי השכלה בין קבוצות באוכלוסייה: קער. 1

 קבוצות בין ניכרים השכלה פערי קיימים, אחרות רבות במדינות כמו, בישראל

 בעיקרו, את החלוקה של האוכלוסייה לקבוצות משנה החופפים ,באוכלוסייהשונות 

-בין קבוצות הנבדלות במצבן החברתי ווגברים נשים בין, וערבים יהודיםין פערים ב

 ההישגים שיפור עלמיוחד  דגשב אלו פערים לצמצום פועלת החינוך מערכת. ליכלכ

 מפני ,קלה משימה ואיננ צמצומם אך חברתית- יותר כלכליתהחלשות הקבוצות של

 הורי. השגת ההשכלה בתהליך בולטים יתרונות באוכלוסייה החזקות שלקבוצות

 הם, החלשות ות התלמידים בקבוצמהורי משכילים החזקות בקבוצות התלמידים

 לילדיהם לסייע ויש ביכולתם, למידה תהליכי על ובעיקר הלימוד חומר על אמונים

 מייחסים אף אלו הורים. החינוך מערכתב םכלליעם הו דרישותה עם להתמודד

 בין, עליהם ומשפיעים ילדיהם של גבוהים השכלתיים להישגים יחסית רבה חשיבות

 סולם בגבוה ולטפס בלימודים צליחלה בשכנוע ובין אם אישית בדוגמא אם

 יותר מבוססים להיותגם  כלל-בדרך נוטים משכילים הורים, כן על יתר .ההשכלתי

 רווחה בתנאי הגדלים וילדים תם נמוכה יותרהשכלש הורים מכלכלית מבחינה

 מחסור בתנאי שגדלו לעומת מי יחסית משופרות למידה יכולות מפתחים כלכלית

)Duncan, Yeung, Brooks-Gunn and Smith, 1998 .(  

 הישגי את לשפר על מנת חינוך מערכות נוקטות בה הנפוצות היוזמות אחת

בה , בישראל  נעשה כך גם.בקרבן הלמידה שיעורי של הרחבה היא החלשות השכבות

. בגרות לתעודת הזכאות שיעורי הרחבתל עקבית מדיניות ,עשורים מספר זה ,ננקטת

 הלמידה שיעורי להרחבת עקבית מדיניות ננקטתגם  יםהתשע שנות מאז, מעבר לכך

; 2006 ,מנחם ותמיר, איילון, בולוטין-אשווילי'אצ'צ, שביט (הגבוהה בהשכלה

Ayalon and Yogev, 2006 .(כדי בה איןשל שיעורי הלמידה  הרחבה שמדיניות אלא 

- בדרך מיטיבים "החזקים"מפני ש, קבוצות חברתיות בין פערים צמצום להבטיח

 לעשותנוטים  ואף, מערכתה ידי-המוצעות על החדשות ההזדמנויות את לנצל ללכ

-בדרך מלווה השכלהה התרחבות, לכן. "החלשות השכבות" בני ביעילות רבה מזאת

 מדובר כאשר מתרחש הכלל מן היוצא .בהחרפתו אף או השוויון-אי בשימור כלל

 בוהשיגה  כבר החזקה השכבה אשר השכלתי שלב או לתעודה הנגישות בהרחבת

בחינוך  הלמידה שיעורי הרחבת, כך למשל). Raftery and Hout, 1993 (רוויה

 לצמצום התרמ , ועדיין נמשכתהשבעים שנות מאז בישראל השהתרחש ,התיכוני

 משפחות בני לבין משכילות משפחות בני ביןני תיכו מסיימי חינוך בשיעור פערים

 מאד גבוה היה החזקות המשפחות בקרב תיכון מסיימי שיעורהיות ש ,משכילות-לא

  . השבעים בשנות כבר
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 ההשכלה התרחבות בין הקשר אחר שעקבו ,רבים בינלאומיים מחקרים, ואכן

 ומסיקים זמן פני על למדי יציב שהקשר מוצאים ,קבוצות בין השכלתי שוויון-ואי

 היחסי חסרונן על החלשות השכבות את לפצותמתקשות  חינוך מערכותש ,מכך

 מנסה , להלןתוצגשתמציתו , הנוכחי מחקרה .Shavit and Blossfeld, 1993(1, משלל(

חלו  בהבמהלך התקופה  בישראל השכלה פערי הצטמצמו מידה ובאיזו האם ,לברר

 השבעים שנות סוף מאז ,הגבוהה ובהשכלה הבגרות בבחינות הגדולות הרפורמות

  . והתשעים השמונים בשנות ובעיקר

 הישראלית החינוך במערכת תחשובו רפורמות. 2

 שנועדו, ורפורמות שינויים הישראלית החינוך מערכתחוותה  השבעים שנות מאז

כמה רפורמות בלטו . הקבוצות בחברה בין השכלתיים פערים לצמצום לתרום

, טכנולוגי/המקצועי החינוך במערכת רפורמה חלההו בראשונה :במיוחד

את התלמידים  המובילים ,םהמקצועיי המסלולים היקף הורחב במסגרתהש

 בקרב בגרותה לתעודתלהגדיל את שיעורי הזכאות  צעד זה נועד .הבגרות לבחינות

   .שיש להן ייצוג יתר במסלולי הלימוד הללו, "החלשות השכבות"

הקלות ובעיקר ,  עצמןבמהלך התקופה חלו רפורמות חשובות בבחינות הבגרות

בהן יש ספר הבחינות החיצוניות הפחתת מכמתבטא ב, בדרישות הזכאות לבגרות

   .מיקוד הבחינה בחלק מהחומר הכלול בתכנית הלימודיםב ולעמוד

 ההשכלה מערכת התרחבותל נוגעהתחום השלישי הבולט בתחום הרפורמות 

עם תחילת האקדמיזציה של המכללות ,  בסוף שנות השבעיםהחל שינויה. הגבוהה

 עם התרחבותן המהירה של הואץ מאוד בתחילת שנות התשעיםהוא ו, להוראה

מספר . זרותה אוניברסיטאותהשלוחות של ההמכללות האזוריות והפרטיות ושל 

 באמצע שנות 50,000-מכ, למעלה מפי שלושההסטודנטים לתואר ראשון גדל 

 ,המועצה להשכלה גבוהה (2008- ב168,010עד  ו2000בשנת  126,900- להשמונים

המכללות מחמירות פחות מאשר דרישות הקבלה ברוב  ).56'  עמ,2008

 אינן דורשותו בגרות תעודתב מסתפקות  רבותמכללותכאשר , באוניברסיטאות

                                                 
 שבעשורים המדווחים ,יותר אופטימיים מחקרים שני התפרסמו לאחרונה, זאת עם   1

 המערבית באירופה חברתיות שכבות בין השכלה פערי של מסוים צמצום חל האחרונים
)Breen, Luijkx, Müller and Reinhard, 2009; 2010( ,להתפתחות הסיבותהגם ש 

 .הצורך די ותברור  אינןהאופטימית
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דרישות הקבלה בשלוחות . עמידה במבחן הפסיכומטרי או ציון רף כלשהו במבחן זה

בגרות  התעודת גםכאשר ,  מחמירותפחות אףלארץ -אוניברסיטאות מחוץהשל 

 ,Shavit, Bolotin-Chachashvili (ועמיתים שביט . קבלה אליהןלצורךחובה  איננה

Ayalon and Menahem, 2007 (שינויים על זו התרחבות של ההשלכות את חקרו 

 ,מצאוהם . גבוהה להשכלה כניסה בכל הנוגע לחברתיות קבוצות בין השוויון-באי

 "חלשותה שכבותה"מ סטודנטים קלטו, סלקטיביים הפחות, החדשים שהמוסדות

בשיעורי הכניסה  כלכליות-חברתיות קבוצות בין השוויון-אי לצמצום ךבכ ותרמו

 הגבירו ואף שימרו שהאוניברסיטאות, במקבילהם מצאו , עם זאת. גבוהה להשכלה

  . שלהם החברתית הסלקטיביות מידת את

 התרחבות ההשכלה ושינויים בפערי: הצגת המחקר הנוכחי . 3
   השכלהה

 שכבות בין השכלה בפערי זמן לאורך שינויה על מחקרים מספר נערכו בישראל

 רוב. לגברים נשים ובין לערבים יהודים ביןובמיוחד , כאמור, כלכליות-חברתיות

 1983 שניםב האוכלוסין מפקדי ידי-על שנאספו נתונים קבצי על התבססו המחקרים

 שביט של מחקרם גם. בלבד התשעים שנות עד השינוי מגמות אחר ועקבו 1995-ו

 2002 משנת נתונים על התבסס ,)Shavit et al., 2007( 2007-ב שהתפרסם ,ושותפיו

המחקר הנוכחי . התשעים שנות במהלך שהתרחשו להתפתחויות בעיקר והתייחס

  . 2008 שנת עד בישראל השכלתיה השוויון-באי ייםהשינו על הידע אתן עדכנועד ל

 דפוסי היו מה) 1: (הבאות המחקר לשאלותהתייחס הנוכחי המחקר : מטרות

 הזכאות, התיכונית ההשכלה בשיעורי האלפיים לשנות השבעים שנות בין השינוי

 מידה באיזו) 2(? הגבוהה וההשכלה אקדמית שאינה תיכונית-העל השכלהה, לבגרות

 קבוצות בין בהם השוויון-ואי, הגבוהה וההשכלה לבגרות הזכאות שיעורי השתנו

 של ההשפעות היו מה) 3( ?לערבים הודיםי ובין וגברים נשיםבין , שונות בחברה

 ועל אלה שיעורים על והתשעים השמונים בשנות שהתרחשו ההשכלתיות הרפורמות

  ?בהם השוויון-אי

 של מייצגים מדגמים הכוללים ,נתונים קבצי ארבעה אוחדו המחקר לצורך :םנתוני

הבחנה ה (לאום לפי קטגוריות של, ההשכלתיים הישגיהםלפי , ישראל מדינת תושבי

 שהשלימו ביותר הגבוהה ההשכלהתוך ציון , מגדר ו)לערבים יהודים ביןהיא 
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   לרקע אינדיקציה משמש אחרוןה משתנהה ( של המשתתפים במחקרהוריהם

 2008-ו 2002, 2001, 1995 בשנים נאספו הנתונים. 2)הנחקרים של כלכלי-החברתי

 1955-19813 ניםבש ישראלילידי  עבור ההשכלתי השוויון-אי את לחקור כדי

, נרכשה שהשכלתם היות, לא נכללו בניתוח, שש גיל אחרי לישראלשהגיעו  מהגרים(

 ההשכלתיות ההתפתחויות להערכת רלוונטית ואיננה ל"בחו, לפחות בחלקה

  )."חניכי הארץ" או את ההתפתחויות המאפיינות את בישראל

  שנתוניםה בקרב ההשכלה שיעורי התרחבות :ההשכלה התרחבותממצאים על 

 תרשים מוצגת בהשמונים שנות תחילת ועד החמישים שנות מאמצעבישראל  שנולדו

, 1955-59 ילידי –  של ילידי השנתונים הבאים חמש קבוצותעבורהנתונים מוצגים . 1

 נבדקו הצעירים בהן – 1975-81 וילידי 1970-74ילידי , 1965-69ילידי , 1960-64ילידי 

, בגרות תעודתשיעור בעלי , ן ללא תעודת בגרותתיכומי  מסיישיעורלפי  ,27עד גיל 

 תוארבעלי (שיעור האקדמאים ו תאקדמי-לא תיכונית-על השכלה שיעור בעלי

   ).ראשון
 שנות ילידי בקרב  אחוז47-מכ עלה ומעלה בגרות תעודתבעלי  ששיעור ,מסתבר

 םהאקדמאי ושיעור 1975-1981 ילידי בקרב  אחוז70-לכ המאוחרות החמישים

 ,לציין מעניין. אלה שנתוניםילידי  בין אחוז 35-לכ 21-מכ עלה )ראשון תוארבעלי (

. הצעירים השנתונים בקרב במקצת הואץבעלי התואר האקדמאי  התרחבות שקצב

 אוניברסיטאותה ושלוחות המכללות התרחבותב ,כאמור, מוסבר כנראה הדבר

   .4התשעים בשנות בישראל לפעול שהחלו ,ל"מחו

                                                 
. שנה באותה שנערך האוכלוסין ממפקדאחוז  20 הכולל מדגם נתוני הם 1995- מ הנתונים   2

 עם לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי-על אוחדו מפקדב הנחקרים של הרשומות
, מטרס יהודה' פרופ ידי-על נאספו 2001 נתוני ).1983 (הקודם מהמפקד הוריהם רשומות
 European-ה סקרימ נלקחו 2008-ו 2002 נתוניו, שטייר חיה' פרופו רייכמן רבקה' פרופ

Social Survey, ב מכון ובביצוע דעיםלמ הלאומית האקדמיה במימון בישראל הנערכים. 
 1955-81 השנתונים בקבוצת המדגמים .אביב- תל באוניברסיטת קהל דעת למחקרי כהן. י

 מאד גדול הראשון הקובץש מאחר. בהתאמה , נפש922-ו 802, 469, 19,248: מנו
   אותו שקללנו המחקר תוצאות את יטה שהוא חשש היהו הקבצים לשאר בהשוואה

 ).770 הוא וקללהמש גודלו (מגודלו 0.04-ל
 או תיכוניים-על לימודים להשלים היו שעתידים ביותר הצעיר השנתון חברי רוב   3

 אחוזים .לרשותנו העומד האחרון הסקר בוצע בה השנה, 2008 עד זאת עשו אקדמיים
 ולכן זו שנה עד לימודיהם את השלימו טרם יותר צעירים שנתונים מבין מבוטלים-לא
 .בניתוח נכללים םאינ

, כאמור, שש גיל עד אליה שהיגרו ולמיבלבד  הארץ לילידי מתייחסים נתוניםהשמכיוון    4
 האוכלוסייה בקרב השכלה שיעורי על פעם מידי המתפרסמים לנתונים תואמים אינםהם 
 .  כולה
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 מציג את2תרשים  : השכלת ההוריםלפיבין קבוצות  השכלה בפערי ינוייםש  

 זכאות בשיעורי סוף שנות השבעים לילידי החמישים שנות סוף ייליד בין ההבדלים

התוצאות  .ההורים השכלתחברתיות הנבדלות בה קבוצותה בני עבור לבגרות

 הזכאות יבשיעור אלהקבוצות  בין פערמצביעות על כך שחל צמצום מסוים ב

 שהוריהם (החלשה הקבוצה בקרב הזכאות שיעורי מעליית כתוצאה בעיקר, לבגרות

-על השכלהבעלי  שהוריהם (הבינונית הקבוצה ובקרב) בלבד יסודית השכלה בעלי

 ). יסודית

 .שביט וברונשטיין :מקור

  1 תרשים

  התרחבות ההשכלה
  לידהלפי רמת השכלה וחומשוני , 27שיעור מסיימים בקרב בני 
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 כמעט השתנה לא" ביותר המשכילה"בקרב הקבוצה  לבגרות הזכאים שיעור

 קבוצות שלוש בקרב הגבוהה ההשכלה רישיעו את מציג 3תרשים . התקופה במהלך

 .לעיןבו  בולטתההשכלה ויציבות הפערים בין הקבוצות בשיעורי ההשכלה הגבוהה 

 הגבוהה ההשכלה שיעורי, הגבוהה בהשכלה הניכרת ההתרחבות למרותש, מסתבר

. ניהן נשמרבי השוויון-ואי התקופה לאורך יחסית יציבים מהקבוצות אחת בכל

 של "המעמדי" מהשדרוג נבעה הגבוהה ההשכלה חבותשהתר ,הדבר משמעות

, "הגבוהות-הבינוניות שכבותה"של  התרחבותשחלה , כלומר. הישראלית החברה

 בשיעורי מגידול ולא, גבוהה להשכלהיותר  גבוהים בשיעורים פוניםשילדיהן 

 הגידול שלמרות ,לציין גם מעניין. מהשכבות אחת כל בתוך ההשתתפות בהשכלה

 ההשכלה שיעורי והבינונית החלשה השכבה בני בקרב לבגרות זכאותה בשיעורי

  . גדלו לא בקרבן הגבוהה

 .שביט וברונשטיין :מקור

  2תרשים 

 זכאים לבגרות 
  לפי השכלת הורים וחומשוני לידה
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 4 תרשימים .לערבים יהודים בין ההשכלה פערי – פערים לפי לאוםשינויים ב   

 לפי גבוההה השכלהאת שיעור בעלי הו לבגרות הזכאות שיעורי מציגים את 5-ו

 שנות ותחילת השישים שנות, החמישים שנות סוף ילידי בקרב .5לידה ושנת לאום

 אך במקצת גדלו גבוההה ובהשכלה בבגרות לערבים יהודים בין הפערים השבעים

                                                 
 4-7 תרשימים, קטגוריות לחמש הלידה שנות את קיבצנו בהם ,1-3 לתרשימים בניגוד   5

 התרחשו בנתונים שזיהינו המעניינים מהשינויים חלק .בדידות לידה לשנות מתייחסים
, זאת עם יחד. המקובצות הקטגוריות בין ולא השבעים שנות סוף של הלידה שנתוני בין
, למשל (כלשהו תלוי במשתנה בודדים שנתונים בין ההבדלים עיתי ניתוח שבכל לזכור יש

 או גידול של שיטתית גמהמ: מרכיבים שני משקפים) גבוהה והשכלה בגרות שיעורי
 לנטרל ניסינו, כמקובל. ומדידה דגימה טעויות המבטא )רנדומלי(אקראי  ושינוי צמצום

: נעים ממוצעים חישוב של מקובלת הבשיט שימושב השינוי של הרנדומלי המרכיב את
 ושל שלו הממוצעים הגבוהה וההשכלה הבגרות שיעורי את חישבנו לידה שנתון כל עבור

 ).4-7 תרשימיםבכמוצג  (לו השכנים תוניםשנה ארבעת

  3תרשים 

 בעלי תואר ראשון
  לפי השכלת הורים וחומשוני לידה

 .שביט וברונשטיין :מקור
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 בקרב הבגרות בשיעורי רצוף גידולשחל  לאחר, השבעים שנות אמצע משנתוני

 שבקרב בעוד, )בהמשך כך על עוד (במקצת ירדו ואף התייצבו השיעורים, יהודים

 אצל  אחוז60-לכ העשור תחילת ילידי בקרב  אחוז40-מכ ועל השיעורים, ערבים

 . ף העשורסו ילידי
 השנתונים עד גדל גבוהה בהשכלה לערבים יהודים בין הפער,  לכךבמקביל

 מאד גדלו ואילך השבעים שנות אמצע ילידי בקרב אך השבעים שנות באמצע שנולדו

. מאד הצטמצם יםיהוד לבין בינם והפער ערבים בקרב הגבוהה ההשכלה שיעורי

 הלומדים הערבים הסטודנטים מספר מאד גדלהתשעים  שנות סוף שמאז נציין

 4,000-בכ מספרם את ומדיםאה יש. ובירדן הפלסטינית ברשות בעיקר, ערב בארצות

 באוניברסיטאות הערבים הסטודנטים מספר). פ"בע ידיעה, עסבה-אבו( שנהמדי 

 ,2008 ,גבוהה להשכלה המועצה (שנהב 17,000-כ על עומד הישראליות מכללותבו

 הלומדים ,ישראל אזרחי ,הערבים הסטודנטים ששיעור ,דבר הפירוש). 75' עמ

 הגבוהה ההשכלה שיעוריב לגידול חשוב מקור שזה תכןאף ייו מבוטל איננו ל"בחו

 שלמד מי בין בחנהה מאפשרים אינם לרשותנו העומדים הנתונים קבצי (זו בקבוצה

  ).ל"בחו מדשל מי לבין בארץ

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ממוצעים נעים* 
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 לבגרות הזכאות שיעורי מוצגים 7- ו6בתרשימים . שינויים בפערים לפי מגדר 

. מפתיעיםהממצאים הינם . לידהה שנת לפי ונשים גברים עבור לתואר אקדמאיו

 1975 בשנתון קלה ירידה למעט ,ברציפות עלו לבגרות הזכאות שיעורי נשיםה בקרב

 ירידה חלה ,השבעים שנות של השנייה במחצית שנולדו ,גבריםה בקרב, זאת לעומתו

. שנים שלוש ונמשכה 1974 בשנתון החלה הירידה.  לבגרותהזכאות בשיעורי ממשית

התאוששות  שם חלה כי אם הגבוהה ההשכלה בשיעורי ביטוי לידי באה אף זו ירידה

 נוייםהשי בעוצמת המגדרי מההבדל כתוצאה .העשור סוף ילידי בקרבמסוימת 

 ייליד בקרבבשיעור האקדמאים ו הבגרות בשיעורי המגדרי הפער גדל, הללו

 . 6)ראה הרחבה על סוגיה זו בזרקור להלן (השבעים שנות של השנייה המחצית

                                                 
 של לאקדמיזציה בחלקו קשור נשים של הגבוהה ההשכלה בשיעורי הניכר הגידול   6

 יביתטהאדמיניסטר החלטהה, לפיכך .נשים הן הסטודנטים בהן רובש, להוראה המכללות
 נשיםה שיעוריב גידוללהעניק תואר אקדמי למסיימי המכללות תורמת מאוד ל

 . ותהאקדמאי

  .ממוצעים נעים* 
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  .ממוצעים נעים* 
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  שיעורי הזכאות לבגרות ת  ירידעלבחינת הממצא    ::זרקורזרקור
  סוף שנות השבעים-ילידי אמצע אצל

 שנות סוף-אמצע ילידי בקרב לבגרות הזכאות יבשיעור ירידהה, ידיעתנו מיטב לפי

לערוך הממצא חייב  .בישראל ההשכלה התפתחות על בספרות נידונה טרם השבעים

 בדיקות שתי ובהתאם לכך נערכו מדידה או דגימה טעויותב שאין מדוברבדיקה 

,  רלוונטייםםייסטטיסט פרסומיםהתבטאה בסקירת הבדיקה הראשונה : מַתקפות

 שנות בתחילת לבגרות הזכאות עורייבש בולטת ירידה חלה םא הלבחוןכדי 

 ב"תשנ שבשנת מסתבר. הבגרות לבחינות לגשת החלו 1975 ילידי בהן, התשעים

, סחייק (השנתון מכלל הזכאות בשיעור יםאחוז כשלושה של ירידה חלה) 1992(

 אדםה חוכ סקרימתוך  נתונים קבצי שנישל  ניתוחהבדיקה השנייה כללה ). 2003

 מאפשרים נתונים אלה. 2007-ו 2006 לשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של

, השישים שנות יליד עבור ולאום מגדר לפי לבגרות הזכאות שיעורי את לאמוד

 בקרב – יותר בולט ואף לממצאנו דומה דפוס בהם התגלה אכןו, והשמונים השבעים

, המינים שני אצל גרותלב הזכאות בשיעורי ירידה חלה השבעים שנות אמצע ילידי

  ).8 תרשים( הגברים אצל יותר חזקה הייתה הירידהו, וערבים יהודיםבקרב 

 הסברים מספר נבדקו המחקר במהלך. וכלל כלל לנו ברור איננו לממצא ההסבר 

 שינויים חלו התשעים שנות שבתחילת ,הוא ראשוןה אפשריה הסברה :חלופיים

 לשעבר לים"מנכ ראיינו. הזכאות או צלחההה בשיעורי פגעו והללו הבחינות בנהלי

 למצוא הצלחנו ולא הבגרות בחינות במערך שונים תפקידים ובעלי החינוך משרד של

 הבגרות בשיעורי שהירידה ,הוא שנבדק נוסף הסבר. זו בהשערה תומכת עדות

, כידוע .השבעים שנותהגיל ב שנתוני ב החרדיםבאחוזשחל  המואץ לגידול קשורה

שיעור הניגשים  ,הפטור מוסדותבו העצמאי בחינוך הלומדים ,חרדים גברים בקרב

הוא  אךאמנם  יותר גבוה השיעור חרדיותה נשיםה בקרבגם .  נמוךהבגרות לבחינות

השבעים  שנות של הלידה בשנתוני. הממלכתי חינוךב ללומדים בהשוואה נמוךעדיין 

 בשנתאחוזים  5.7-מ ,)העצמאי (החרדי התיכון בחינוך הלומדים שיעור גדל

 1995 הלימודים בשנתאחוזים  8.0-ל) 1972-74 לידה שנתוני (1990 הלימודים

 הזכאים מספר בין כיחס מחושבים לבגרות הזכאות שיעורי). 1977-79 לידה שנתוני(

ם החרדי של הניכר הטבעי שהריבוי ,ההשערה הייתה .השנתון גודל לבין שנתון בכל

הוא עשוי כי ו הזכאים למספר יחס באותו םתור איננו אך השנתון לגודל תורם

 ניתוח אולם .השבעים שנות סוף ילידי בקרב הבגרות בשיעורי הנפילה את להסביר

   אצל רק לא מתגלה הזכאות בשיעורי שהירידה ,הראה אדםה חוכ סקרימ םנתוניה
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 5-ו 4 בתרשימים יותר מתונה במידה מופיעה היאו (ערביםה אצל גם אם כי יהודים

 מגידול הושפעו ערבים בקרב זכאותה ששיעורי לשער סיבה איןש מאחר. )לעיל

  .  נדחתהההשערה, םהיהודיהחרדים בשיעורם של 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 לבגרות הזכאות ששיעורי ,הראהסקרי כוח האדם גם מ םנתוניה ניתוח

 הצלחת את ,נראהה ככל, משקף הדבר והשמונים שנות שנתוניאצל  התאוששו

 כשר רובינשטיין אמנון של כהונתו בתקופת שהתרחשה הבגרות ותבבחינ הרפורמה

 מספר שהתרחשה הירידה על פיצה שהוא ,כך כדי עד גדל הזכאים מספר. החינוך

  . לכן קודם שנים

  .וצעים נעיםממ* 

 .שביט וברונשטיין :מקור

גברים יהודים

נשים יהודיות
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  8תרשים 

 זכאות לבגרות 
  *ולפי שנת לידה, לפי מגדר ולאום
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  סיכום. 4

 למרות, ראשית :הראויים להדגשה מוכרים פחותהמחקר העלה כמה ממצאים 

 בעלי(האקדמאים  שיעור, יםהאחרונ בעשורים הגבוהה ההשכלה מערכת התרחבות

 לאורךלמדי  יציב נותר השונות כלכליות-החברתיות הקבוצות מקרב )ראשון תואר

 הביקושים את לקלוט אפשרה הגבוהה ההשכלה מערכתשל  התרחבותה .התקופה

  ילידי בקרב. המשכילות "הביניים שכבות"של  גידול שנבעו מה,להשכלה הגואים

 עד אליה שהיגרו ולאלו הארץ לילידי הכוונה (הארץ מחניכי  אחוז13-כ רק 1955-59

  ילידי בקרב ואילו אקדמית או תיכונית-על השכלה בעלי להורים נולדו) שש גיל

 את שילשה הגבוה החינוך מערכת .)ויותר השלוש פי ( אחוז46-כמדובר ב 1976-81

 שכבת של הגואה לביקושוהיה בכך כדי לתת מענה  תקופה באותה גודלה

 בשיעור לגידולניתן מענה  לא אך ילדיהם עבור גבוהה להשכלה המשכילים

 "שכבותה" בין הפערים ,לכן .האחרות השכבות מקרב אום מקרב המשכילים

  . שנחקרה המאה רבע במהלך יציבים נותרו גבוההה השכלהשיעורי הב

 ושל בכלל הערבים ישראל אזרחי של המתמשך הקיפוח על רבות דובר, שנית

 ומעודד מפתיע ,זה רקע על). 2007 ,עסבה-אבו, למשל (בפרט ערביה החינוך מערכת

. האחרונות בשנים בחלקם הצטמצמו לערבים יהודים בין ההשכלה שפערי לראות

 ההשערה שהועלתה .זו חיובית התפתחות שביסוד הגורמים את לזהות חשוב

 ללמוד ערבים סטודנטים של גוברת יציאההפער נובע מ צמצוםש ,במחקר היא

 ,היא ,כמובן ,נוספת אפשרות. )ל בכלל"ובחו (ירדןבו תהפלסטיני רשותב ללותבמכ

 המכללותמערך  התרחבות ידי-על התאפשר הגבוהה ההשכלה בשיעורי שהגידול

 יהודים בקרב שחלה מהירידה נובע הפער מצמצום חלק, כן על יתר. הישראליות

  . ההשכלה בשיעורי השבעים שנות אמצע ילידי

 שיעורישל ירידה ב התגלה ממצא מפתיע הנתונים ניתוח במהלך, ולבסוף

 זה ממצא. 1978 עד 1975 השנים ילידי ,וערבים יהודים ,ובנים בנות בקרב הבגרות

 ויש לקוות שייבדק זה בשלבטרם הוסבר  אך נתונים קבצי במספר לאישוש זכה

  .הנוכחית הלעבוד המשךויוסבר במחקר 
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