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סטודנטים

זרים
במוסדותערביםבשילובשקלמיליון300משקיעהשהמדינהלמרות

האקדמיהעליוותרו1824ה־בנימהערביםאחוז80גבוהה,להשכלה

מכשולהסיבות:בחו״לללמודוייסעוהוןישלמומהםושלישלחלוטין,

והמבחןהאוניברסיטאותשלהסףבדרישותלעמודקושיהשפה,

שנה60בתאפליהשלתוצאההסטודנטים:התאחדותהפסיכומטרי

וילףרעות 11rurרו

שיבושיםללאובמעטרבהבחגיגיות

הלימודיםשנתשעברבשבוענפתחה

לה־צריבימשעדייןמיאךהאקדמית.

משיך

$TS1$להמשיך$TS1$

$DN2$להמשיך$DN2$הםהשנהגםמודאגיםלהיות

המשאביםשלמרותישראל,ערביי

באקד־להשתלבותמהמוקציםהרבים

מיה,

$TS1$,באקדמיה$TS1$

$DN2$,באקדמיה$DN2$במוסדותהלומדיםבקרבשיעורם

משמעו־נמוךעדייןהגבוההההשכלה

תית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$באובלוםייה.משיעורם

גבוהה,להשכלההמועצהנתוניפיעל

541,752מתוךתשע״ג,הלימודיםבשנת

היו413,92דקבישראל,סטודנטים

מכללאחוז4.11ב-מדוברערבים.

באוכלוסייהשיעורםבעודהסטודנטים,

הגילשכבתובקרבאחוז20כ-עלעומר

אחוז.26לכ-אףהרלוונטית

הערביםהסטודנטיםשלשיעורם

בתשע״גראשוןלתוארהלומדיםבקרב

לתו־הלומדיםמביןאחוז;4.21ל-הגיע

אר

$TS1$לתואר$TS1$

$DN2$לתואר$DN2$אחוזיםתשעהעלשיעורםעמדשני

הסתכםשלישילתוארהלומדיםומבין

ייצוגםבלבד.אחוזים8.4ב-שיעורם

יותר,עודזעוםהאקדמיהסגלבקרב

ביןעלעומדהואההערכותפיועל

בלבד.אחוזיםלשלושהשניים

ידיעלביותרהמבוקשיםהתחומים

מקצו־רפואה,הםהערביםהסטודנטים

עות

$TS1$מקצועות$TS1$

$DN2$מקצועות$DN2$רוקחות,)בעיקרהרפואייםהעזר

והוראה.וחינוךואופטומטריה(סיעוד

הטבע,מדעיההייטק,בתחומימנגד,

ועבודהפסיכולוגיהעסקים,מנהל

לחלוטין.נעדריםכמעטהםסוציאלית

המועצהשהציגההחומשבתוכנית

הוצבתשע״אבשנתגבוההלהשכלה

האוב-שלנגישותןהגברתמרכזי:יעד

למערכתוהחרדיותהערביותלוסיות

שקלמיליון500הגבוהה.ההשכלה

מיליון300מתוכםכךלשםהוקצו

מרסובחודשהערבילמגזרשקל

התוכניתאתהמל׳׳גהשיקההאחרון

בנושא.הרב-שנתית

הישרדותמלחמת

ערביצעירחסרות:אינןבעיותואכן,

נאלץהאקדמיהבשערילהיכנסהמבקש

חסמים,שלארוכהשורהעםלהתמודד

גרועיםשלוהפתיחהתנאיכאשר

הנשירהשיעוריהיהודי:עמיתומשל

החינוךממערכתערביםתלמידיםשל

תלמי־שלמאלהרבהבמידהגבוהים

דים

$TS1$תלמידים$TS1$

$DN2$תלמידים$DN2$.במעברלמ״ס,נתונילפייהודים

שיעורעמדלתש״עתשס״טמשנה״ל

בחי־אחוז7.51עלט'בכיתההנושרים

נוך

$TS1$בחינוך$TS1$

$DN2$בחינוך$DN2$בחינוךאחוזים3.5לעומתהערבי

העברי.

הישגי־החינוך,משרדנתוניפיעל

הם

$TS1$הישגיהם$TS1$

$DN2$הישגיהם$DN2$בבחינותהערביםהתלמידיםשל

משלנמוכיםהיותשע״בלשנתהמיצ״ב

31ביןשנעבשיעורהיהודיםעמיתיהם

הרב־שנתי,המיצ״בבסולםאחוז63ל־

ערבייבקרבלבגרותהזכאותושיעור

באו־עמדירושלים(מזרח)ללאישראל

תה

$TS1$באותה$TS1$

$DN2$באותה$DN2$קבוצתמכללאחוז4.24עלשנה

הלומדים.מקרבאחוז4.25ועלהגיל,

שיעורעמדהיהודיבמגזרבעודזאת

2.17ו־אחוז6.66עללבגרותהזכאות

בהתאמה.אחוז

בדרישותהעומדיםשיעורכן,כמו

במגזרכפולהאוניברסיטאותשלהסף

מכשולהערבי.שבמגזרמזההיהודי

הפסיכו־המבחןהואנוסףמשמעותי

מטרי.

$TS1$.הפסיכומטרי$TS1$

$DN2$.הפסיכומטרי$DN2$המרכזשל2011שנתמנתוני

קייםכיעולהוהערכהלמדידההארצי

נבחניםלטובתנקודות100כ־שלפער

בערבית.הנבחניםלעומתבעברית

מבניכמחציתהיהודיבמגזרבעוד

באקדמיה,ללמודמתחילים1824

מכלאחדרקהערבי,המגזרבקרב

זאת.עושהחמישה

הערביהצעירשמצליחלאחרגם

באק־ולהיקלטהמשוכותאתלצלוח

דמיה,

$TS1$,באקדמיה$TS1$

$DN2$,באקדמיה$DN2$נמשכת.ההישרדותמלחמת

מעטישהערביתהחינוך״במערכת

וכשסטודנטבעברית,שימושמאוד

צריךהואישראלי,אקדמילמוסרנכנס

אנגלית,עברית,שפות:ארבעלדעת

מדוברת,וערביתספרותיתערבית

שביב,מרבמסבירהקשה״,מאודוזה

בוות״תומדיניותלתכנוןםמנכ״לית

לעניין.שהוקםהמקצועיהצוותויו״ר

לאהערביםמהסטודנטיםאחוז5.51

הראשונהשנתםאתלסייםמצליחים

במגזראחוזלעומת)זאתבאקדמיה

הערביםהסטודנטיםואחוזהיהודי(,

נמוךהתוארלימודיאתשמסיימים

בקרבגםכאשרהיהודים,מאחוזיותר

הלימודיםלסיוםהזמןמשךהמסיימים

עבורמשמעותיתבצורהיותרארוךהוא

ערבים.סטודנטים

הקשייםעםהמתמודדיםאלהלצד

ההש־במערכתבהשתלבותםהכרוכים

כלה

$TS1$ההשכלה$TS1$

$DN2$ההשכלה$DN2$,רביםערביםצעיריםהישראלית

בתופעה״מדוברבחו״ל.ללמודיוצאים

האחרונות״,בשניםומתרחבתשהולכת

בכירמרצהיחיא,חאג'קוםאיד״ראומר

לרבדיו,בדל.ביתהאקדמיתבמכללה

לומדיםערביםסטודנטים000,5כ־

הפל־ברשותלומדים000,3כ־בירדן,

סטינית,

$TS1$,הפלסטינית$TS1$

$DN2$,הפלסטינית$DN2$מאותועודבמולדובה,005,1כ־

והונגריה.איטליהאוקראינה,בגרמניה,

000,01מ־ביותרמדוברהכל״בסך

לצאתשבוחריםישראלאזרחיערבים

הסטודנטיםמכלכשליששזהלחו״ל,

ישראל״.אזרחישהםהערבים

בשנהשקלאלף70

ההשכלהבמוסרותהגבוההקבלהרף

הפסיכומ־בבחינהוהחיובהישראליים

טרית

$TS1$הפסיכומטרית$TS1$

$DN2$הפסיכומטרית$DN2$מאלציםשבעיקרהםהמאיימת

ללימודיםלצאתהערביםהצעיריםאת

אפליה.שלקשותתחושות״ישבחו״ל.

צריךבירדןרפואהללמודשיוצאאדם

עבורלשנהשקל000,07כ־לשלם

בארץשנשארמיגםומחיה.לימודים

באוני־רוקחותלמשל,ללמוד,ובוחר

ברסיטת

$TS1$באוניברסיטת$TS1$

$DN2$באוניברסיטת$DN2$לשלםצריךבשכם,אל־נג׳אח

אחדאףבשנה.שקלאלף50ל־40בין

זה״.אתלעשותשמחלא

בעברשערךמחקריחיא,לדברי

שיוצאיםמהסטודנטיםאחוז95כיגילה

להישארמעדיפיםהיובחו״לללמוד

הפסיכומטריאתלבטל״צריךבארץ.

פריפריה,ותושביערביםבעיקרשמפלה

בארץ״.להישאריעדיפורביםואז

לאעדייןהפסיכומטריביטולאמנם

תוכניותשלשורהאולםבאופק,נראה

עשויותהמל״גיריעלכיוםהמופעלות

״התוכניותלהתקדמות.בעתידלהביא

שכברבסטודנטיםמטפלותהמל״גשל

צריךאבלהגבוהה,להשכלההגיעו

רםולאומרקודם״,בשלבגםלטפל

הסטודנ־לקידוםהמדורראשסעדה,

טים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$הסטודנטיםבהתאחדותהערבים

שורשטיפוללעשות״צריךהארצית.

שסבלההערביתהחינוךבמערכת

לקבלצריךשנים.60שלמאפליה

רוציםאנחנושאומרת:פוליטיתהחלטה

כדילאהערביתהחינוךבמערכתלטפל

אלאלבגרותהזכאותאחתאתלהעלות

באקדמיה״.שישתלבוכדי
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הסטודנטיםשיעור

מכללהערבים

שפתותהסטודנטים

הלימודיםשנתאת

באוניברסיטאות*

הסטודנטיםשיעור

בתוארהערבים

מכללשלישי

הסטודנטים

המגזרשלחלקו

מכללהערבי

האוכלוסייה

בסגלהערביםשיעור

האקדמי

הסטודנטיםשיעור

שכבתבתוךהערבים

שלהםהגיל

רפואה,

רוקחות

וחינוך

המבוקשיםהתחומים

ידיעלביותר

הערבים.הסטודנטים

הסטודנטיםשיעור

בתוארהערבים

מכללראשון

הסטודנטים

מהסטודנטים

מצליחיםלאהערבים

ראשונהשנהלסיים

לעומתהבאקדמיה,

היהודיבמגזראחוז

הסטודנטיםשיעור

שניבתוארהערבים

הסטודנטיםמכלל

מהסטודנטים

לומדיםהערבים

מכללבחו״ל

במגזרהסטודנטים

לתשע׳׳גמתייחסים♦הנתונים
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אתלתת

החינוךמפתח

כזולקהילהבישראלצעירשללהשתייכותו

החינוךרמתעלמכרעתהשפעהאחרתאו

יהיהשאליהםהידעתחומיעלשיקבל,

והאקדמי.המקצועיחייומסלולועל

שלרביםדודותהמעמידאקדמימוסרבראששעומרכמי

שעדחברההבדואית,לחברהשמשתייךוכמיחינוךאנשי

שרקתחוםבגדרהייתהגבוהההשכלהאחדותשניםלפני

הזהלמצבשאסורליברורממנו,לטעוםזכובהמעטמתי

שכלחברתית,למובילותכליהיאגבוהההשכלהלהימשך.

חבר־תפקידישנוגבוההלהשכלהלמוסדותלו.זכאיאזרח

תי

$TS1$חברתי$TS1$

$DN2$חברתי$DN2$,ועליהםבפז,תסולאשלאכבירהאחריותרב-חשיבות

מימושה.למעןלפעול

לכלנגישהלהיותצריכהגבוההשהשכלהמאמיןאני

המוס־שעלמאמיןאניממקורותיה.״לשתות״שיחפוץמי

דות

$TS1$המוסדות$TS1$

$DN2$המוסדות$DN2$להשתלב,דיכפיןלכלשווההזדמנותלתתהאקדמיים

השאלה:נשאלתיותר.משכילאנושיהוןולהצמיחלצמוח

נתוניםבכמהאוזניכםאתלסבראבקשזאת?עושיםכיצד

הואשלההגידולשקצבקבוצהבישראל,הערביתהחברהעל

יחסית.נמוכההשכלהברמתמאופיינתוהיאביותרהגבוה

הזכאיםשיעורהיהודית,החברהלעומתהערביתבחברה

ממערכתהנשירהשיעורואילומשמעותיתנמוךלבגרות

הערביבמגזרהעומריםשיעורמכך,כתוצאהגבוה.החינוך

בישראללמכללותאולאוניברסיטאותלקבלההסףבתנאי

הזההמצבשלביותרהמובהקותההשלכותאחתנמוך.הינו

הערביתהחברהבנישלהשתלבותםביכולתפגיעההיא

התעסוקה.בשוק

ביש־הערביתהחברהשלרקלאהמצבלשיפורהמפתח

ראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$במערכתטמוןהחלשות,האוכלוסיותכללשלאלא

להשכלהבמוסדותוכלההרךלגילבחינוךהחלהחינוך

הוליסטילהיותחייבהללובאוכלוסיותהטיפולגבוהה.

ביותרהמשמעותייםהגורמיםהםוהשכלהחינוךשכןוכולל

ברמתהתעסוקה,בשוקההשתתפותלשיעורהקשורבכל

ואיכותה.התפוקה

גבוההלהשכלההמוסדותראשיעמיתיי,לכלקוראאני

הנוער,בניהעצמתשתכליתהלעשייהלהצטרףבישראל,

באמצ־להםלאפשרבפריפריה,המתגורריםאלובעיקר

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$ולחושלמסגרותלהשתייךהגבוההההשכלההנגשת

המוסדותעלכולה.ולחברהלקהילתםומחויבותשייכות

בסביבתםהנוערבנישללקידומםלפעולהאקדמיים

לחברה״המסורתיים״לאלודווקאולאושוניםידעבתחומי

אחרת.אוכזו

לשאולאקדמייםמוסדותכראשיהלאומיתחובתנוזו

המס־תיכוןתלמידי000,3שמתוךייתכןאיךעצמנואת

יימים

$TS1$המסיימים$TS1$

$DN2$המסיימים$DN2$אחוז15רקבנגב,הבדואיתבחברהלימודיהםאת

שביןבצומתקורהמהגבוהה.להשכלהפוניםהיותרלכל

לאקדמיה?התיכון

ללימודיםוהכוונההייעוץממרכזיאחדאתמלווהאני

משפיעהלאקדמיההנוערחשיפתכיצדורואהאקדמיים

ואו־כולה.בחברהאותותיהאתנותנתהיאוכיצדעליו

לם

$TS1$ואולם$TS1$

$DN2$ואולם$DN2$אלהאנשיםאתלהובילמספיקזהאיןדי.בכךאין

שבאמצעותםבכליםאותםלציירעלינולעתיםהשוקת.

טכנולוגיתחרותי,בעולםולשרודהמיםאתלשאוביוכלו

והלאומיהחברתיתפקידנוהיתרביןזהותדיר.ומשתנה

המחרדוראתלבנותבידינוהאקדמי.לתפקידנומעבר
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