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 الّتعليم العاليالحّق في : القسم األول
 مدخل. 1

سيتمحور هذا الفصل حول مكانة ومدى تطبيق الحّق في التعليم العالي، والذي هو جزء من الحّق في التعليم، آما ينّص على ذلك العهد                           

 . قافّيةالدولّي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعّية والث

 

ويعّبر هذا المبدأ عن     .  إن العهد الدولّي، وفي معرض نقاشه الحّق في التعليم العالي، يضع في المرآز مبدأ سهولة الوصول المتساوية                       

 جهاز للتعليم العالي يكون الدخول إليه مشروًطا بقدرة تعّلمية شخصّية فقط، وليس بأّية خصائص                            وتسييرواجب الدولة في تطوير         

 . مثل الوضع االقتصادي أو االنتماء الثقافي، الطائفي أو القومي للمتقّدمينجماعّية،

  

فمن ناحية  .  يعكس تعريف الحّق في التعليم العالي، آحّق معترف به من قبل المجتمع الدولّي، األهمية المنسوبة اليوم للتعليم العالي                               

ل عنصًرا حيويًّا في      للسّكان، ومن هنا فهو يشكّ      "  الثروة البشرية   "وير وتط المجتمع والسوق، يعتبر التعليم العالي بمثابة أداة لتحديث            

ومن ناحية الفرد، يعتبر التعليم العالي بمثابة مفتاح لالندماج في سوق العمل وللحراك االجتماعّي وللمشارآة في . مراحل التطوير والنمّو

ص بالحق في التعليم يعكس، أيًضا، الوضع الذي تشّكل في البلدان                    إّن تضمين التعليم العالي في التعريف الخا           .  العملّية الديمقراطية 

المتطّورة، حيث سجِّل هناك ازدياد آبير في نسب التعّلم في المؤّسسات األآاديمّية، وذلك بعد أن أصبح التعليم االبتدائّي وفوق االبتدائّي                       

 . ان آافة، بمن في ذلك أجزاء من الطبقات الدنياملًكا للسّك

 

 ،وفي ضوء ذلك. ز التعليم العالي، في إسرائيل، مؤّخًرا، اتساًعا ملحوًظا، إن آان ذلك في عدد المؤسسات أو في عدد المتعّلمين         شهد جها 

 ما يتعّلق بتطبيق الحّق     هل يمّثل هذا االتساع تقّدًما في آلّ      .   الحّق في التعليم والتعليم العالي     ناحيةبرزت أهمّية خاصة لفحص الجهاز من       

االجتماعية التي وسمت جهاز       -  ليم العالي، آما يفهمه المجتمع الدولّي؟ وهل قاد هذا االزدياد نحو تقليص االنتقائّية االقتصادّية                  في التع 

 التعليم العالي في إسرائيل حتى سنوات التسعين؟

 

 :قمنا، في محاولٍة لمواجهة هذه األسئلة، بفحص المواضيع التالية

 ، وطريقة إدارتهما؛ "لجنة التخطيط والتمويل"و" مجلس التعليم العالي"ترآيبة   .أ

 ميزانية التعليم العالي وطريقة توزيعها على المؤّسسات المختلفة؛   .ب

 مدى سهولة وصول مجموعات مختلفة للتعليم العالي، في مرحلة القبول وفي مرحلة التعليم؛   .ت

 يم العالي؛نظام مساعدة الطالب الجامعيين وبرامج لزيادة سهولة الوصول إلى التعل  .ث

 . أنواع مؤّسسات التعليم العالي والفجوات القائمة بينها  .ج

 

الحق في التعليم العالي في العهد الدولّي الخاص بالحقوق االقتصادية . 2
 واالجتماعّية والثقافّية وفي التشريع اإلسرائيلي

 
الوسائل التي يجب على الدول       )  ICESCR(الثقافّية  من العهد الدولّي الخاّص بالحقوق االقتصادية، االجتماعية و           )  2(13يفّصل البند    

 أّن. )د)(2(13ففي ما يتعلق بالتعليم العالي ينّص البند . األطراف في العهد اتخاذها من أجل تطبيق الحّق في التعليم

 

جعل التعليم العالي سهل الوصول للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة                     "
  ".ما باألخذ تدريجيًّا بمجانية التعليموال سّي
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وال يحّدد العهد ما . وفًقا لمفهوم العهد، يجب على الدولة أن تزيد من سهولة الوصول للتعليم العالي على قدم المساواة لجميع أقسام السّكان

بجعل التعليم العالي مجانيًّا آوسيلة       هي الوسائل التي على الّدول األعضاء اتخاذها بغية تحقيق سهولة وصول متساوية، لكنه يوصي                        

 . مرآزية لتحقيق الهدف

 

منّظمة األمم المّتحدة لشؤون الّتعليم، العلوم، (إّن مبدأ سهولة الوصول، على قدم المساواة، للتعليم العالي آان قد دّون في اتفاقّية اليونسكو 

بجعل الّتعليم  "لّرابع من االتفاقّية نفسها يلزم الدول التي هي طرف فيها                 فالبند ا .  1960لمكافحة التمييز في التعليم منذ العام          )  والثقافة

 ".ية الفرداتقدرالالعالي قائًما للجميع على أساس 

 

 وعلى العهد الدولّي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعّية والثقافّية في               1961لقد صّدقت إسرائيل على اتفاقّية اليونسكو في العام             

وآما سبق أن رأينا في فصل سابٍق، فمن أجل أن يكون ألّية اتفاقّية دولّية نفاذ                  .  لكنها لم تتبّن أوامرها في التشريع الداخليّ       ،  1991العام  

(ד לד "פ, ש"מפקד אזור יו'  סמרה נ802/79צ "בג(قانونّي في القضاء اإلسرائيلي الداخلي يجب استيعاب أوامرها في تشريع داخلّي 

 .عدام تشريٍع داخلّي آهذا، تكون لمثل هذه االتفاقّيات مكانة تفسيرّية فقطوفي ظّل ان). 169) 2

 

وعلى الرغم من أّن إسرائيل لم تتبنَّ االتفاقيات الدولّية في التشريع الداخلي، إال أّن جزًءا من مبادئها، وفي األساس عدم التمييز، يجد                               

حيث حّدد هناك أّن أحد المعايير لالعتراف       .  عد المتصلة باالعتراف بالمؤسسات   تعبيًرا له في إطار قانون مجلس التعليم العالي، في القوا         

 .بمؤسسة ما هو انعدام التمييز على خلفية العرق، الجنس، الدين أو القومّية في موضوع قبول الطالب

  

آذلك، . يعّية عادية وليس حقًّا دستوريًّاومن الجدير بالذآر هو أّن مبدأ عدم التمييز في القبول لمؤسسات التعليم العالي هو ذو مكانة تشر

 التعليم العالي المجانّي تثبيت عن مفهوم أوال يوجد في التشريع اإلسرائيلي أّي تعبير عن عدم التمييز على أساس القدرة االقتصادية، 

 . آوسيلة لتحقيق سهولة وصول متساوية

 

أ من  17أمر دفع المساواة موجود في البند           :  لة الوصول للتعليم العالي     يتضمن قانون مجلس التعليم العالي أوامر إضافية تتعلق بسهو             

 مناقشة هذا البند الحًقا، في الفصل       ستتّم( الميزانيات لمؤسسات التعليم العالي يتّم وفًقا لمقاييس متساوية          تخصيصالقانون، وهو يحّدد أّن     

، الذي يتناول المقاييس الخاصة بتقديم المساعدة للطالب الجامعيين،          )ب(أ  25في المقابل، فإّن البند     ).  الذي يتناول ميزانية التعليم العالي    

 ).   مناقشة هذا البند في الفصل الذي يتناول موضوع مساعدة الطالب الجامعيينستتّم(يحّدد معايير للتفضيل 

 

 مؤسسات التعليم العالي . 3
ًفا من عدد محدود من المؤسسات، والتي آانت في معظمها من                      آان جهاز التعليم العالي في إسرائيل، حتى سنوات التسعين، مؤل                   

وآانت شروط القبول في جميعها متماثلة تقريًبا، وهكذا هي الحال، أيًضا، بالنسبة إلى قيمة األلقاب الجامعية التي منحتها                             .  الجامعات

ة، وانتقائّية في معظمها بشكل أقّل، وذلك         جامعّيسات التعليم العالي، غير      رت طبقة ثانية من مؤسّ     وفي سنوات التسعين تطوّ    .  لخّريجيها

مؤسسات لتأهيل المعلمين، فتح آليات عامة منطقية، منح اعتراف أآاديمّي للكليات الخاصة وتنظيم وترخيص              )  من أآاديميا (عبر أآدمة   

 إن آان ذلك نتيجة لالزدياد في نسبة           –د  وجاء هذا التوّسع والتنّوع تلبيًة للطلب اآلخذ باالزديا          .  بعثات لمؤسسات أجنبية للتعليم العالي      

ورّدت الجامعات، من جانبها، على هذا االزدياد في الطلب           .  حاملي شهادة بجروت، أو نتيجة موجة الهجرة من دول االتحاد السوفييتي             

سات الجديدة، غير    المؤسّ وفي توجيه الكثير من المتقّدمين الجدد إلى      )  3:  2006,  שווד  ושביט(من خالل التشّدد في شروط القبول إليها         

 .الجامعّية

 

ونتج عن هذا التعديل     ).  10تعديل رقم    (، تّم التعبير عن الجهاز الجديد قانونيًّا، مع تعديل قانون مجلس التعليم العالي                     1995في العام    

آليات أآاديمية خاصة    )  3(؛  )ممّولة(آليات أآاديمّية عامة      )  2(جامعات؛  )  1:  (سات األآاديمية جهاز يتضّمن أربعة أنواع من المؤسّ        
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4(باإلضافة إلى ذلك، توجد .  لقد منحت آّل هذه المؤّسسات لخّريجيها لقًبا أآاديميًّا معترًفا به من قبل مجلس التعليم العالي              ).  غير ممولة (

 . ة من جامعات أجنبّيةسات أجنبية للتعليم العالي تعمل بترخيص من مجلس التعليم العالي وهي تمنح ألقاًبا أآاديمّيبعثات لمؤّس) 

 

غير  آلّيات    7 جامعات، جامعة مفتوحة واحدة،          7،  2003/04ضّمت خارطة التعليم العالي، في السنة التعليمية             

 ). 27-29: 2005, ס"למ; 8.5.06ס "למ( آلّية أآاديمية للمعلمين 27 وممّولة آلّية 16، ممولة
 

 .وسنصف في ما يلي آل نوع من أنواع المؤّسسات األربع

 

. الجامعات هي مؤسسات بحث وتعليم تمنح لقًبا األّول، الثاني والثالث في مجموعة متنوعة وآبيرة من مجاالت التعليم                                :الجامعات

تتمّتع الجامعات  .  منح ألقاًبا أآاديمّية متقّدمة في العلوم        ي وتعليم    معهد أبحاث ويدرج من ضمن الجامعات معهد فايتسمان، أيًضا، وهو               

ة في مجلس التعليم العالي وفي لجنة التخطيط والتمويل، وهي تحصل على حّصة األسد من ميزانية الدولة المخّصصة                              بمكانة مفّضل 

 .للتعليم العالي

 

وبدًءا من  (سة بحث، وهي تمنح اللقب األّول       سة تعليمية لكنها ليست مؤسّ    ثّمة من يضّم إلى الجامعات الجامعة المفتوحة أيًضا، وهي مؤسّ         

تختلف الجامعة المفتوحة عن بقّية الجامعات بكونها ال تقوم بإجراءات           ).  بدأت بمنح اللقب الثاني في علوم الحاسوب، أيًضا          1996العام  

ومعظم طالبها ال يكملون لقًبا أآاديميًّا       .   معايير مرنة للتعليم    توّفرتصنيف في قبول الطالب، وهي مخّصصة لألشخاص العاملين وهي             

 .العام القطاعمتفّرقة معترف بها لغرض اعتبارها آتزآية ضمن نقاط االستكمال في وإنما يتعّلمون دوراٍت 

 

وهي تعمل في مجال موضوع      .  تخّصص لهذه الكلّيات ميزانية من قبل الدولة عبر لجنة التخطيط والتمويل              :  ات أآاديمّية عامة  آلّي

 . ا لكلّيات منطقّية ولكلّيات مهنّيةيمكن تقسيمه.  بمنح خريجيها اللقب األّول فقطة مؤهل، وهيالتدريس فقط

 

 عملت في السابق، منذ سنوات السبعين، برعاية الجامعات، آمؤسسات للتعليم فوق الثانوّي في المناطق البعيدة عن                           الكلّيات المنطقية 

ألّم، وآان في إمكان      ن ضمنها طالًبا جامعيين في عداد طالب الجامعة ا             ولقد وضعت مسارات أآاديمية واعتبر المتعلم        .  مرآز البالد 

ات مستقلة  ومنذ نحو عشر سنوات تمّر الكليات المنطقّية بسيرورة االعتراف بها آكليّ              .  هؤالء الطالب إآمال تعّلمهم في الجامعة نفسها        

 .  مؤّهلة بوضع مسارات تعليم أآاديمية آاملة وبمنح لقب أّول من قبلها

 

وهذه الكلّيات، أيًضا، ال تجري       .  ت مهنية مثل التكنولوجيا، الفنون، اإلدارة وما شابه             ُتجري مسارات تعليم في مجاال        الكلّيات المهنّية 

 . مسارات بحث وهي مؤّهلة بمنح لقب أّول فقط في مجال تخّصصها

 

ن ضمنها  ويقوم مجلس التعليم العالي، عند إقدامه على منح اعترافه بكلّية عامة، بفحص سلسلة من المعايير األآاديمّية واإلدارّية، وم                          

 آلّية عامة، ست آليات منها في أطراف 16، 2003/04عملت في إسرائيل، في السنة التعليمية . احتياجات السوق والمجتمع في إسرائيل

 .البالد

 

هذه الكليات تشبه الكليات األآاديمية العامة من حيث آونها تمنح اللقب األّول وال تعمل في مجال البحث؛                       :  آليات أآاديمّية خاصة  

ومن هذه الناحية، فهي تشّكل ظاهرًة جديدة، آخذة              .  لكلّيات الخاصة من قبل الدولة       ا  تمويلويكمن االختالف األساسي بينها في عدم            

ويقوم مجلس التعليم العالي بمنح هذه الكليات اعتراًفا من قبله استناًدا إلى معايير أآاديمّية وإدارية                      .  باالتساع، في مشهد التعليم العالي      

وتجري الكليات الخاصة،    .   لكن من دون أخذ اعتبارات احتياجات السوق والمجتمع             –قدرتها على تمويل نشاطها بشكل مستقّل           وإلى  

عموًما، مسارات تعليم موازية لتلك القائمة في الجامعات، وخصوًصا في المجاالت المطلوبة وذات األجر المرتفع في المستقبل مثل                             

، ال يقّيد مجلس التعليم العالي الكليات تمويلهاسات التي يتّم وخالًفا للمؤّس. ل، االقتصاد ومراقبة الحساباتمواضيع المحاماة، إدارة األعما
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الخاصة في ما يتصل بحجم قسط التعليم الذي يحق لها أن تجبيه؛ وبالفعل، فإّن قسط التعليم في هذه الكلّيات هو مرتفع ويزيد بضعفين                               

 منها واقعة في      6ات خاصة،     آليّ 7 هناك    ت آان 2003/04في السنة التعليمية      .  لكليات العامة ونصف الضعف عن بقية الجامعات وا         

  .منطقة تل أبيب والمرآز وواحدة في القدس
 

 أجري تعديل على قانون مجلس التعليم 1998في العام . تعمل بعثات آهذه في البالد منذ سنوات التسعين : بعثات الجامعات األجنبّية

بحيث ألزمت البعثات األجنبية بترخيص خاّص من قبل مجلس التعليم العالي، وهي خاضعة لمراقبة محدودة، هدفها ) 11يل التعد(العالي 

ولقد جاء هذا التعديل في أعقاب تخّوف         .  سة تابعة لجامعة أجنبية معترف بها       مؤّسعن   من أّن الحديث يدور        ، فعالً ،األساسي هو التأّآد  

. نتشار هذه البعثات األجنبية بشكل سريع، وفي أعقاب ادعاءات تتعلق بمستوى أآاديمي متدنٍّ للتعليم فيها                       الجامعات اإلسرائيلّية من ا     

االعتراف بالمؤّسسة األّم   :  من قانون مجلس التعليم العالي المتطلبات الدنيا من بعثات الجامعات األجنبية، ومن بينها               '  د25ويفّصل البند   

اف مجلس التعليم العالي بأهلّية المؤسسة األّم في منح األلقاب؛ التشابه الكبير بين برامج التعليم في البعثة في الدولة التي تعمل فيها؛ اعتر  

اإلسرائيلية وبين برامج التعليم في المؤسسة األّم؛ حجم تعليم مماثل لما هو مطلوب في إسرائيل من أجل الحصول على لقب أآاديمّي؛                            

 المؤسسة األّم؛ عندما يجري الحديث عن آلّيات تمنح اللقب الثاني يكون القبول للبعثات على                       في ممن هم معّينون   توظيف محاضرين    

 .أساس شهادة البجروت اإلسرائيلّية أو شهادة مساوية في القيمة وعلى أساس اللقب األّول

 

غم من أنها تعمل بترخيص من قبل مجلس          وعلى الر .   البعثات األجنبية تجري مسارات تعليم متنّوعة لأللقاب األّول، الثاني والثالث             إّن

وحكم األلقاب التي تمنحها هو       .  سات إسرائيلية معترًفا بها للتعليم العالي        من قبل الدولة وال تعتبر مؤسّ         ا ال تمّول   التعليم العالي، إال أنه    

 .آحكم لقب أجنبي من المؤّسسة األّم

 

ة، ألنها   الطلب اآلخذ باالزدياد لموّظفي القطاع العام على األلقاب األآاديميّ               إن االنتشار السريع للبعثات األجنبية نابع، آما يبدو، من             

، الذي يلزم البعثات بالحصول على ترخيص من مجلس التعليم العالي،           1998لكن التعديل في قانون من العام       .  تساعد في ارتفاع الراتب   

 2ينظر الملحق     (2003/04 فقط في العام     5,596 إلى   1998/99ام   في الع  18,635من  :  أّدى إلى انخفاض حاّد في عدد المتعّلمين فيها        

 ).9الجدول 

 

 ات إعداد المعلمينآلّي
 

 منها  27 آلية غير أآاديمية مؤهِّلة للتدريس؛         29باإلضافة إلى ذلك، يوجد      .  ة أآاديمية إلعداد المعلمين     آليّ 27يوجد في إسرائيل اليوم      

 ).27-29: 2005, ס"למ() يهودية متدينة(  حريديةهي مؤسسات

 

وهذا اللقب هو لقب أآاديمي محدود، يتيح مواصلة التعّلم             ).  .B. Ed(تمنح الكليات األآاديمية إلعداد المعلمين لقب خريج في التربية               

 .للقب الثاني في التربية فقط

 

لكّن . لديها مندوبين في هذا المجلس  تحصل الكليات األآاديمية للتدريس على اعتراف وترخيص من قبل مجلس التعليم العالي، وحتى أّن               

وقد أوصت لجنة دوفرات بنقل        .   من صالحية وزارة التربية والتعليم وليس مجلس التعليم العالي                ما ه التمويل الخاصين بها   اإلدارة و 

 .علّي بعد من وزارة التربية والتعليم إلى مجلس التعليم العالي، لكن، لم يتّم تبني هذه التوصية بشكل فالتمويلاإلدارة و

 ).8 والرسم التخطيطي 1 الرسم التخطيطي 2للحصول على معطيات إضافّية عن الطالب وميزانية الكليات، ُينظر الملحق (
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 مؤّسسات فوق ثانوّية غير أآاديمّية
 

وغير معترف بها من قبل        وجد في إسرائيل، أيًضا، مؤّسسات فوق ثانوّية ال تمنح لقًبا أآاديميًّا،                     ت  ،إضافة إلى المؤّسسات األآاديمّية     

وقد تّمت إقامة معظم هذه       .  وتجري هذه المؤّسسات مسارات تعليم مهنّية تمنح شهادة مهنّية            .  مجلس التعليم العالي وال تخضع إلشرافه       

شأن المؤسسات في سنوات الستين والسبعين بهدف منح مهنة للطالب الذين لم يحصلوا على شهادة بجروت، من منطلق التفكير بأّن من                      

 ). 2005', יוגב ואח(هذا األمر أن يساهم في تطوير أطراف البالد اقتصاديًّا 

 

مثًال، مؤّسسات تأهيل التقنيين والهندسيين، الذين يعملون بإشراف وبتمويل من المعهد الحكومّي                :  إّن قسًما من هذه المؤّسسات هو عامّ        

ل من قبل المعهد الحكومّي للتأهيل في التكنولوجيا والعلوم، وهو جسم رسمّي              لتأهيل التقنيين والهندسيين، الذين يعملون بإشراف وبتموي       

وفي أعقاب التعديل رقم    .   في إطار وزارة العمل وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهستدروت الهندسيين            1970تّم تأسيسه في العام     

 معنى الكلمة، وهو    حصل على اعتراف به آمؤّسسات أآاديمّية بكلّ        على قانون مجلس التعليم العالي، فإّن قسًما من هذه المؤّسسات              10

 . يحسب من ضمن الكلّيات المهنّية التي ُذآرت أعاله

 

إّن القطاع فوق الثانوّي في إسرائيل، وبخالف أوروبا، ليس جزًءا من جهاز الّتعليم العالي، ولم تكن هناك أّية محاولة لجعله ضمن                                    

نفس (  ال ألقاب إليه أو انتقال الطالب الجامعيين من مؤّسسات فوق ثانوية مهنّية إلى مؤّسسات أآاديمّية عادّية                الجهاز وإتاحة إمكانّية إدخ   

 ). المصدر

 

فر لديهم إمكانية الوصول السهل إلى         اسات فوق الثانوّية تشّكل بديًال للتعليم العالي بالنسبة إلى الشباب والفتيات الذين ال تتو                      المؤسّ إّن

 تعّلم في هذه المؤّسسات      2003/04في  :  إّن نسبة المتعّلمين في هذه المؤسسات هي في ازدياد مضطرد            .  يم العالي األآاديمي  جهاز التعل 

 ).1 الجدول 2ُينظر الملحق (من طالب اللقب األّول في جهاز التعليم العالي األآاديمّي % 22 وهو عدد يساوي – طالًبا جامعيًّا 45,194
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 عالي في إسرائيلإدارة التعليم ال. 4
 
إن هذا القانون   .  وعبر تشريع فرعّي وفًقا له    "  1958  –قانون مجلس التعليم العالي     " جهاز التعليم العالي في إسرائيل منّظم عبر          أداء  إّن

، أيًضا،  إن هذا القانون يحّدد    .   بالمؤسسات األآاديمية   ين الخاص وللتمويليحّدد ما هي مؤسسة التعليم العالي ويضع شروًطا للترخيص               

 . عليم العاليمجلس الّت: الهيئة الرسمية المشرفة على جهاز التعليم العالي

 

 بهدف اإلشراف على نشاط التعليم العالي في إسرائيل من دون أن يكون األمر منوًطا                    1958تم تأسيس مجلس التعليم العالي في العام           

 االعتراف   –تمّتع بحرية عمل واسعة، غير أن صالحيتيه األساسيتين                  وبالفعل، فإّن مجلس التعليم العالي ي          .   مباشر  ل حكوميّ  بتدّخ

ولما آان مصدر الميزانية األساسي لجهاز التعليم العالي         .   منوطتان بمصادقة الحكومة   – جهاز التعليم العالي     وتمويلبمؤسسات جديدة و  

ا من قبل الكنيست، فإّن ثمة إبعاًدا جوهرية جدًّا لسياسة            ومة ويصادق عليه  كهو من ميزانية الدولة، ولما آانت الميزانية تقّر من قبل الح            

 .  الحكومة ولقرارات الكنيست على مستوى األداء وعلى وتيرة تطّور جهاز التعليم العالي

 

تحديد قواعد لالعتراف بالمؤسسات وترخيصها استناًدا إلى            :  إّن الدورين األساسيين لمجلس التعليم العالي هما           

التعليم العالي؛ االعتراف بمؤسسات جديدة للتعليم العالي وترخيصها؛ إلغاء تراخيص عمل                 مبادئ قانون مجلس     

لبعض المؤسسات؛ فحص مناهج التعليم الجديدة التي تقّدمها المؤسسات لمصادقة مجلس التعليم العالي عليها؛                          

 .ات إضافّيةبلورة اقتراحات للتعاون بين المؤسسات، لغرض تطوير مجاالت بحث وتدريس وإقامة مؤسس
 

إّن هذه اللجنة مسؤولة عن إعداد ميزانية مجلس التعليم           .  إّن الهيئة التنفيذية األساسّية لمجلس التعليم العالي هي لجنة التخطيط والتمويل             

 . سات على المؤّسا لمصادقة الحكومة وتوزيعهاالعالي، تقديمه

 

 تعيين مجلس التعليم العالي. أ
 

 عضًوا، وفي مقدمتهم وزير التربية والتعليم، الذي           25-19ويضّم هذا المجلس ما بين        .   سنوات 5لعالي لمدة    يتّم تعيين مجلس التعليم ا      

، ويتّم تعيينهم    "ذوي مكانة في حقل التعليم العالي       "ومن المفروض أن يكون ثلثا أعضاء مجلس التعليم العالي               .  يشغل منصب الرئيس   

أما الثلث الباقي فيتألف من ممثلي جمهور          .  ور مع المؤسسات المعترف بها للتعليم العالي         بتوصية من وزير التربية والتعليم بعد التشا         

لقد آانت الغاية من تخصيص أغلبية المقاعد لمحاضرين أآاديميين هي ضمان عدم                    .  ومن رئيس منظمة الطالب الجامعيين القطرية         

ضارب مصالح محتمل لدى أعضاء مجلس التعليم العالي، بين دفع          ارتباط مجلس التعليم العالي بجهات سلطوية، لكّن إحدى نتائجه هي ت           

 .مصالح المؤسسات األآاديمية وبين دفع مصالح الجمهور برّمته

 

 الذي  –إن تعيين أعضاء مجلس التعليم االعالي يستوجب مصادقة الحكومة؛ وهي، من جانبها، تعمل وفق توصية وزير التربية والتعليم                      

إن مبدأ التمثيل الالئق يستوجب من وزير التربية والتعليم التشاور مع آل                 .  شاور مع مؤّسسات التعليم العالي     يبلور توصياته بعد أن يت     

 المؤّسسات المعترف بها، لكن، في الحقيقة ال يوجد إجراء منّظم للتشاور وليس من المتبع إشراك آل المؤسسات المعترف بها فيه                       أنواع

 الجهات  إزاء الجامعات وبمبدأ استقاللّية المجلس        نواعا النظام يمّس بمبدأ التمثيل الالئق لكل أ          إّن هذ ).  57:  1999,  זהב  ומדינה-הר(

السلطوية على حّد سواء، إذ يستطيع هؤالء األخيرون أن ال يتصّرفوا بموجب توصيات المؤسسات األآاديمية، وأن يقوموا، بدًال من                             

 وعبر إمكانية دفع المرشحين المفّضلين ألسباب مختلفة على الحكومة          تشاور انتقائيّ ذلك، بتعيين أعضاء مجلس التعليم العالي بناء على          

وبالفعل، فإّن هذا ما حدث في عملّية تعيين المجلس العاشر، حين أّدت وزيرة التربية والتعليم ليمور                      .  أو على وزير التربية والتعليم     /و

 .، آما سيتّم تفصيل ذلك الحًقاليفنات إلى تغيير ترآيبة المجلس وإلى تبديل معظم أعضائه
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 سات في مجلس التعليم العاليتمثيل المؤّس. ب
 

في السنوات األخيرة، وعندما حظيت الجامعة          .  إن مسألة التمثيل في مجلس التعليم العالي ترافق جهاز التعليم العالي منذ زمن بعيد                        

 . أبيب بالمطالبة بضّم مندوبيهما في المجلس، قام آّل من جامعة بار إيالن وجامعة تل احتكاريةالعبرية بمكانة 

 

 ومع إرساء مكانة الكليات آمؤسسات للتعليم العالي، أثيرت مسألة تمثيل غير جامعية والتي يتمرآز                 1995ومع تعديل القانون في العام      

يمنح في المجلس تمثيل الئق لكّل       "ه  أ من القانون، والذي بموجب    4 تّم، أيًضا، تعديل البند       1995وفي العام   .  مجال اهتمامها في التدريس   

وفي أمر الساعة الذي أضيف إلى تعديل القانون أقّر أّن يضاف             ".   االعتراف بها من قبل المجلس       مؤسسات التعليم العالي التي تمّ      نواعأ

 على أغلبّية في مجلس        ومنذ هذا التعديل وأمر الساعة، تواصل الجامعات الحيازة            .  إلى المجلس ثالثة ممثلين عن الكليات األآاديمية          

التعليم العالي، وهي حقيقة تعكس استمرارية المفهوم الذي تكون الجامعات بموجبه هي قلب جهاز التعليم العالي، من حيث آونها                                     

 .      هالمؤّسسات الرائدة من ناحية المستوى األآاديمي، ولذلك فإّن ممّثليها هم أآثر من يستحّقون أن يؤّثروا على تبلور الجهاز برّمت

 

 24، ضم 2002-1997زهاف وبراك مدينه، واللذان يبحثان جهاز التعليم العالي، أّن المجلس التاسع، الذي استمّر من       -آتب رعنان هار  

 من ضمنهم هم ممثلون عن الجامعات، ممثل واحد عن األآاديمية للموسيقى والرقص وممثل واحد عن آلية اإلدارة                                      17عضًوا،   

. في المجلس التاسع لم يكن هناك ممثل عن الكليات المنطقية أبًدا). 56:  1999,  זהב  ומדינה-הר(ي آلية خاصة    ، وه )המכללה  למנהל(

 بها  اسات معترفً بترخيص من مجلس التعليم العالي لكنها ليست مؤسّ       تعمل  سات  وآذلك لم يكن تمثيل للبعثات األجنبية أيًضا، لكونها مؤسّ         

 . للتعليم العالي

 

" هآرتس"، ليمور ليفنات، مقاًال في جريدة حينه، نشرت وزيرة التربية والتعليم في 2001مجلس العاشر، في أواخر عام وعشية تعيين ال

 منفصل عن الجمهور ودعت      جهازواّدعت ليفنات بأّن الجامعات تحّولت إلى        .  هاجمت فيه سيطرة الجامعات على مجلس التعليم العالي         

أثار المقال نقاًشا جماهيريًّا صاخًبا؛ عّبر المعارضون عن تخّوفهم من          .  هور في مجلس التعليم العالي    إلى زيادة عدد ممثلي الكليات والجم     

آما تخّوفوا من إلحاق الضرر بمستوى البحث والتطوير في                 .  سيطرة المستوى السياسي على مجلس التعليم العالي وعلى ميزانيته                

 أن يكون بمثابة مراقب جودة لجهاز          وهي س مالئًما لمهّمة مجلس التعليم العالي،       إسرائيل واّدعوا أّن مبدأ التمثيل حسب المؤسسات لي          

وأضافوا أّن المرشحين لعضوية مجلس التعليم العالي يجب فحصهم على أساس مالءمتهم األآاديمّية وليس على أساس                       .  التعليم العالي 

 ).338-357 :2005, וולנסקי: للتوّسع في هذا الموضوع ينظر(انتمائهم المؤسسي 

 

ت إعادة تعيين    لقد تمّ :  في أعقاب النقاش الجماهيري وتدّخل وزيرة التربية والتعليم، آانت ترآيبة المجلس العاشر تختلف عن سابقتها                     

إلى جانب وزيرة التربية والتعليم ورئيس لجنة التخطيط (وعّين للمجلس الجديد . اثنين من أعضاء المجلس الّتاسع فقط في المجلس الجديد

 من أصل أعضاء 10ويوجد في أوساط ممثلي الجمهور تمثيل لمناطق األطراف؛ زيادة على ذلك، فإّن .  ممثلين عن الكليات5) التمويلو

 على قانون مجلس التعليم       13ويقّر التعديل    .   هم من الّنساء، ومن بين مجموع األعضاء هناك عضوان عربّيان، أيًضا                  25المجلس الـ 

ات ما زالت   لكن، مع آل ذلك، فإّن الكليّ     .  الممّولةّنه سيضاف للمجلس ممثل آخر عن الطالب لكي يمّثل الكليات             أ 2006العالي من العام    

 . تعاني من تمثيل غير آاٍف في مجلس التعليم العالي

 

 لجنة التخطيط والتمويل. جـ

 
ّآز في يديها السيطرة على ميزانية مؤّسسات التعليم             إّن لجنة التخطيط والتمويل هي أهّم لجنة فرعّية لمجلس التعليم العالي، ألّنها تر                    

باإلضافة .  1977منذ العام   )  666رقم  (وعلى الرغم من ذلك، فإّن صالحّياتها ووظائفها غير مثّبتة في القانون إال بقرار حكومّي               .  العالي

ة الحكومة على قرارات مجلس التعليم          مثًال، يتطّلب مصادق     –إلى ذلك، وفي حين أّن مجلس التعليم العالي خاضع إلشراف حكومّي                    

 وهي تتمتع بصالحية حصرية ،رة من اإلشراف الحكومّيالعالي في أمر االعتراف بمؤّسسات جديدة، فإّن لجنة التخطيط والتمويل متحرّ  

 ). 231: 1999, זהב ומדינה-הר(تقريًبا في آل ما يتعلق بسياسة ميزانّية الجهاز 
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مويل، آانت ميزانية التعليم العالي جزًءا من ميزانية التعليم؛ ومنذ لحظة إقامتها، تّم فصل الميزانّيتين عن                   حتى إقامة لجنة التخطيط والت    

وتشّكل ميزانّية التعليم العالي بنًدا خاًصا في قانون الميزانّية؛ ومن هذه الناحية، فإّن مكانة مجلس التعليم العالي آمكانة                   .  بعضهما البعض 

 . وزارة حكومّية

 

ومع .   لجنة التخطيط والتمويل اقتراح ميزانية التعليم العالي وتقّدمه لمصادقة الحكومة والكنيست، في إطار اقتراح قانون الميزانّية                      تعّد

صة للتعليم العالي للعناية الحصرّية للجنة التخطيط            المصادقة على ميزانية الدولة يتّم تحويل الحصة األساسية من الميزانّية المخصّ                    

ومن ضمن اهتمامات لجنة التخطيط والتمويل، أيًضا، وضع خطط              .  ، وتقوم هي بدورها بتوزيعها على المؤسسات المختلفة           والتمويل

لتطوير الجهاز، من خالل التنسيق بين المؤّسسات، ومتابعة صرف الميزانّيات وتقديم وجهة نظر لمجلس التعليم العالي في ما يتعّلق بفتح 

 .تمويلهامؤّسسات جديدة و

 

يتم تعيين  :  ما أّن ترآيبة مجلس التعليم العالي هي مسألة خالفّية، فهكذا هي الحال، أيًضا، في ما يتعّلق بترآيبة لجنة التخطيط والتمويل                     آ

توجد في مجلس التعليم    .  رئيس لجنة التخطيط والتمويل من قبل وزير التربية والتعليم، لكّن تعيينه يتطلب مصادقة مجلس التعليم العالي                  

 بروفيسورات يمثلون الجامعات 4ف لجنة التخطيط والتمويل نفسها من وتتأّل. الي، آما سبق أن رأينا، أغلبية حاسمة لممثلي الجامعاتالع

 تعيينه  زيادًة على ذلك، فإّن رئيس لجنة التخطيط والتمويل هو بروفيسور قادم من الجهاز الجامعّي، ويتمّ                   .   من ممّثلي الجمهور    2ومن  

إّن هذه الترآيبة تثير ادعاءات حول وجود تناقض مصالح،         .  وظيفته الجامعية التي جاء منها    للعمل في   لي الجامعات ويعود    نيابة عن ممث  

إذ إّن رئيس لجنة التخطيط والتمويل وأعضاء لجنة التخطيط والتمويل ينضّمون آمن يمّثلون مصالحهم وليس بالضرورة المصلحة                              

 ).70-73: 2000, זהב-הר (اتنّي الميزاوضع إقدامهم علىالعامة عند 

 

األّول، منح تمثيل الئق في مجلس التعليم العالي وفي لجنة                 :  زهاف بديلين -وفي ضوء التخّوف من تناقض المصالح هذا اقترح هار              

نفس (ي   من أشخاص ال توجد لهم أية صلة بمؤسسات التعليم العال                   مّولةالتخطيط والتمويل لكل األوساط، والثاني، تشكيل الهيئة الم             

 ).73: المصدر

 

 تلخيص
 

لقد آانت هذه المكانة . مكانة أولوّية الجامعات في جهاز التعليم العاليوتنقل تعكس ترآيبة مجلس الّتعليم العالي ولجنة التخطيط والتمويل   

ر الجهاز وتنّوع وحين أصبح     أّما اليوم، وحين آب   .  رة في الماضي، حين آانت الجامعات هي المؤسسات األآاديمّية الوحيدة في البالد           مبّر

من الطالب يتعّلمون في مؤّسسات غير جامعّية، فإّن ثّمة مكاًنا لفحص ترآيبة الهيئتين مجّدًدا، بحيث تعكس تنّوع                                %  50أآثر من     

 . احتياجات وأهداف الّتعليم العالي في البالد

 

 

 ميزانية التعليم العالي. 5
 

وبكونها آذلك، فيمكن أن نرى فيها تعبيًرا عن مدى           .   االقتصادي للدولة  -ألولوّيات االجتماعي   تتضّمن ميزانّية الدولة في داخلها نظام ا        

ننا صة لتطبيق هذا الحّق أو ذاك تمّكإّن حجم الموارد المخّص. التزام المجتمع عموًما، وجهاز الدولة خصوًصا، بحقوق اإلنسان والمواطن

(  ا تّم إقراره في المعاهدات الدولّية للحقوق االجتماعّية، االقتصادية والثقافّية                صات مع م    المخصّ  هذه من فحص ما إذا آانت تتوافق         

,Diokno  1999  .(              ولّما آان األمر آذلك، فإّن بإمكان       .  إّن أساس التمويل المخّصص لجهاز التعليم العالي في إسرائيل يأتي من الدولة

 .اعد في تحليل مدى التزام الدولة بالقيم المضّمنة في المعاهدات الدولّيةتحليل الميزانّية الحكومّية المخّصصة للتعليم العالي أن تس
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سنحاول في هذا القسم من الفصل أن نفحص إلى أّي           .  يعلن مجلس التعليم العالي التزامه بزيادة تسهيل الوصول لمؤّسسات الّتعليم العالي           

 :  وّقف في هذا اإلطار عند ثالثة توّجهات أساسّيةوسنت. مدى تعكس سياسة ميزانّية الّتعليم العالي هذا االلتزام

 

 تفضيل الجامعات في الميزانّيات؛ ويبرز هذا التفضيل بشكل خاّص عندما نقارن بين ميزانيات الجامعات وبين تلك الخاصة                         واألول ه 

 .بالكليات العامة

 

هر هذا االزدياد أّن حّصة الحكومة في تمويل جهاز             ويظ.  الثاني هو ازدياد عدد المؤّسسات الخاصة، والتي ال تحظى بتمويل حكوميّ               

 .التعليم العالي، سواء أآنت خاصة أم عامة، هي قليلة

 

 .الثالث هو توّجه التقليص التي برز، مؤّخًرا، في ميزانّية الّتعليم العالي

 

 سياسة ميزانية غير قائمة على المساواة. أ 
 

إن قانون مجلس التعليم العالي . نية جهاز التعليم العالي تلزم بتناول آل المؤسسات بشكل متساٍو القوانين التي تدار وفًقا لها سياسة ميزاإّن

سات التعليم العالي والكليات األآاديمة، التي تشترك الدولة في ميزانيتها، يكون وفق معايير متساوية،                        الدولة لمؤسّ   مويلت"يحّدد بأّن    

آّل أنواع المؤسسات وبرامج التطوير، التدريس والبحث التي صادق عليها المجلس، لجنة              تحّددها، ضمن أشياء أخرى، آخذة باالعتبار        

أ من قانون مجلس التعليم      17البند  "  (من لجانها التي منحت صالحية ذلك، أو وزارة التربية، التعليم والرياضة، وآّل ذلك حسب الشأن                  

 العالي بكونه هيئة عامة تعمل آمؤتمنة مسؤولة عن أموال الجمهور، يحّدد            إّن قانون أسس الميزانية الساري على مجلس التعليم       ).  العالي

المبلغ الذي تحدد في بند ميزانية لنوع من المؤسسات العامة، يوّزع على المؤسسات العامة المدرجة ضمن النوع نفسه وفًقا                                     "بأّن   

 )).د(أ 3، البند 1985 –قانون أسس الميزانية " (الختبارات متساوية

 

قة لويمكن رؤية ذلك عند معاينة بعض المعايير المتع            .  غم من هذه اإلقرارات، فإّن سياسة الميزانّية العملّية ليست متساوية                لّروعلى ا 

 :بتخصيص الميزانيات

 

شّكل نحو  يي  ذ، ال "ص الميزانية المباشر  مخّص" المرّآب األساسي للتمويل الحكومي لمجلس التعليم العالي هو ما يسّمى                إّن .1

ص الميزانية المباشر الذي تحصل عليه آل مؤّسسة يتحدد من قبل لجنة التخطيط               إّن حجم مخصّ  .  لمجموع الكّلي من ا %  70

إّن النموذج الذي ترتكز عليه لجنة التخطيط والتمويل يمنح         .   التدريس والبحث الخاصة بالمؤسسة    نتاجاتوالتمويل بناّء على    

 ).123: 2005, לה גבוהההמועצה להשכ% (42وللبحث نسبة % 58للتدريس نسبة 

 

ة وفًقا آكل واحد منهم مبلغ مشارلد حّدي دراستهم المتوقع في المؤسسة في السنة ذاتها، بحيث كمليتحدد وفق عدد مي التدريس عنصرإّن 

نهي إّن هذه الطريقة تحّث المؤسسات على تصعيب شروط القبول من أجل ضمان أن ت. لمجال دراسته ولمستوى اللقب الذي حصل عليه

 لقب؛ إّن الطالب الذين ال ينهون لقًبا يشكلون عبًئا اقتصاديًّا على المؤسسة ا وفي حيازتهاأآبر نسبة ممكنة ممن يتم قبولهم بالفعل دراسته

يشّكلون "فالمرشحون الذين : وما ينتج عن ذلك هو أّن هذه الطريقة تمّس بمبدأ سهولة الوصول للتعليم). 244: 1999, זהב ומדינה-הר(

 .تكون احتماالت رفضهم من قبل المؤسسات آبيرة" خطًرا

 

ر عن نسبة الطالب الذي ينهون دراستهم وفق الفترة القياسّية المحّددة لهم، وهي في أغلب                   ّب، الذي يع  " النجاعة عامل"يضاُف إلى ذلك     

  ).123: 2005, המועצה להשכלה גבוהה(األحيان ثالث سنوات للقب األّول وسنتان للقب الثاني 
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المذآورين يمّسان، في األساس، بالكلّيات العامة في أطراف البالد، التي تقبل أعداًدا آبيرة جدًّا من الطالب من أبناء                      التمويل  إّن مبدأي   

ز ية، والذين يتسّرب آثيرون منهم خالل الدراسة أو يتأخرون في إآمال دراستهم للقب بما يتجاو                  االقتصادية المتدنّ  –الطبقة االجتماعية   

 .د لذلكالوقت الرسمّي المحّد

  

ومن شأن تجاوز   .  ُخّصص لكّل واحدة من المؤّسسات الممّولة من ميزانية الدولة عدد معّين من الطالب الذين تستحّق بسببهم التمويل                 .  2

1999, זהב ומדינה-הר(حّدد سة أن تمّول بقدراتها الذاتّية الطالب الذين يتجاوزون هذا العدد المهذا العدد أن يؤّدي إلى اضطرار المؤّس

 :244 .( 

 

 لتقليلإّن طريقة التمويل هذه تعّمق عدم المساواة الطبقّي، إذ في حين هي تمارس ضغًطا، من جهة، على الكلّيات العامة في األطراف 

التي جمهورها الهدف هو أبناء العدد حتى عدد الطالب المحّدد لها من قبل لجنة التخطيط والتمويل، فإّن الكلّيات الخاصة غير الممّولة، و

 .  زيادة عدد الطالب فيها قدر المستطاع–وبنات الطبقة المقتدرة، تعمل وفًقا لمحّفز معاآس 

 

د وفق النتاجات   إّن مرّآب األبحاث يتحدّ   .  من ميزانّية الجامعات مخصصة لتمويل النشاطات البحثّية       %  42آما رأينا أعاله، إّن نحو       .  3

دارات العلمّية لباحثي المؤسسة، عدد الطالب في المؤّسسة الذين يدرسون لنيل اللقب الثالث، نيل منح من صناديق                        عدد اإلص :  البحثّية

إّن الكليات األآاديمّية    ).  123:  2005,  המועצה  להשכלה  גבוהה(بحث تنافسّية والحصول على ميزانيات بحث من مصادر أخرى                  

 .  إلى وجود فجوة جدية في الميزانية بينها وبين الجامعاتيالذي يؤّدالممّولة ال تحصل على ميزانيات بحث، األمر 

  

وهي توّظف لتشجيع إقامة    ".  المخّصصات الموازية "ثّمة عامل آخر في ميزانّية مجلس التعليم العالي يخدم مصلحة الجامعات وهو                 .  4

ص لجنة التخطيط    مار التي تمنحها الصناديق تخصّ       في مقابل الث   :  صناديق مالزمة، تضاف ثمارها إلى الميزانية الجارية للمؤسسات            

صات الموازية   بلغ سقف التحويالت الناتج عن المخصّ        2003في العام   ".  matching"سة مبلًغا موازًيا، حسب مبدأ الـ      والتمويل للمؤسّ 

نفس (الجامعّية  فقط للمؤسسات غير      %  0.6من هذا المبلغ وصلت للجامعات ولمعهد فايتسمان و               %  99.4:  ج. مليون ش   193نحو  

 ). 128-127: المصدر

 

ال يفّصل قانون مجلس التعليم العالي وقرار الحكومة الذي يفّصل صالحّيات لجنة الّتخطيط والتمويل المعايير الخاصة بتمويل                                  .  5

. فق مبدأ شفافّية الميزانّية توجيه يلزم لجنة التخطيط والتمويل نشر المعايير والعمل وإضافًة إلى ذلك، ليس في ما هو قائم أّي. المؤّسسات

لقانون أسس الميزانية، والذي بموجبه يتّم نشر االمتحانات ونظام توزيع الميزانيات                )  ز(أ3إّن هذا الوضع يتناقض حتى مع أمر البند             

ب السلطة اإلدارية   آما أنه يتناقض، أيًضا، مع قرار حكم المحكمة العليا بشأن واج          .   الرسمية العامة على المؤّسسات العامة في السجالت     

صحيح ).  75-76:  2000,  זהב-הר(ضع معايير لتفعيل صالحيتها حين يكون عليها أن تحدد األولوّيات لغرض توزيع األموال العامة                و

أّن تقارير لجنة التخطيط والتمويل تفّصل المعايير العامة والثابتة للتمويل، غير أّن قسًما منها مصوغ بصورة عامة جدًّا ومن غير                                    

لممكن استخالص أي شيء منها في ما يتعلق باالعتبارات العينية التي توّجه مجلس التعليم العالي عند إقدامه على المصادقة على هذه                          ا

ه في موضوع فتح مسارات تعليم وأقسام          ب التفكير    الذي يتمّ "  اعتبارات السوق واالقتصاد   "ومثال على ذلك هو معيار        .  الخطة أو تلك   

 .  جديدة

 

آل ذلك يمكن القول إن معايير تمويل مؤسسات التعليم العالي، التي عّددناها، أعاله، تعّزز المكانة الرفيعة للجامعات وتضعف                   في ضوء   

ر هذه  في المقابل، توفّ   .  ات العامة في األطراف     م فيها طالب من فئات قليلة الدخل، مثل الكليّ             سات يتعلّ مكانة واحتماالت ازدهار مؤسّ     

 . سات التي يتعلم فيها طالب مقتدرون من مرآز البالدلمؤّسالمعايير حافًزا ل

 
نتيجة لذلك آله، إّن حّصة الجامعات من ميزانّية التعليم العالي، ورغم انخفاضها في العقد األخير، لم تنخفض بالنسبة المتوّقعة وفًقا                                  

من الميزانية  %  98، حصلت الجامعات على        1994/95قبل أآثر من عقد بقليل، في السنة التعليمية                .  لحّصتها من جمهور الطالب     

؛ حصلت المؤّسسات من غير         %96  -  حينهالعادية للتعليم العالي؛ الءمت هذه النسبة، إلى حّد ما، وزنها في جمهور الطالب في                             
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، )2002/03(وفي السنة التعليمّية      .  من الميزانّية %  2من مجمل الطالب، على        %  4الجامعات، والتي تعّلم فيها في نفس تلك السنة               

% 13، لكن بلغت حّصة هذه المؤّسسات من الميزانّية العادّية             %20موا في مؤّسسات غير جامعّية إلى         ارتفعت نسبة الطالب الذين تعلّ     

% 80 من جمهور الطالب بلغت        حّصتهممن الميزانّية العادية، في حين أّن          %  87في المقابل من ذلك، حصلت الجامعات على            .  فقط

 . فقط

 

  في الجامعات آنسبة مئوية من مجمل الطالب في لطالبا
   لجنة التخطيط والتمويلمولهامؤّسسات التعليم العالي التي ت

  2005 – 1995ووزن الجامعات في التمويل الحكومي لهذه المؤّسسات، للسنوات 
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حصة التمويل الحكومي للجامعات نسبة الطالب في الجامعات
 

 : مالحظات

 .عدد الطالب يشمل طالب اللقب األول والثاني .1

 .بتمويل حكوميلجنة التخطيط والتمويل التي تعطى من قبل صات مخّصيشمل التمويل الحكومي  .2

 .مدخوالت بالميزانّية العادّية للجامعات ال تشمل ميزانّية الجامعة المفتوحة .3

 .، سنوات مختلفةتقارير سنوية للجنة التخطيط والتمويل، مجلس التعليم العالي معالجة مرآز أدفا من :المصدر

 

 .8-2، الرسوم التخطيطية 2التعليم العالي، ُينظر الملحق لمزيد من المعطيات عن ميزانية 
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 التعليم العالي الخاّص . ب

 
 الفريدة تّم تسجيل الحالة     1988وفي العام   .  آانت جميع مؤسسات التعليم العالي في البالد ممّولة، حتى أواخر الثمانينات، من قبل الدولة               

؛ وقد آانت تلك هي الحالة األولى       )המכללה  למינהל(األآاديمّي التابع لكلية اإلدارة     األولى عندما اعترف مجلس التعليم العالي بالمسار         

، يتيح فتح آليات للقانون غير        1961  – على قانون نقابة المحامين        17 تّم إدخال تعديل رقم        1990في العام   ".  آلّية خارج الميزانّية  "لـ

 على  10، تّم قبول تعديل رقم      1995في العام   .   اعتراف من نقابة المحامين    معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي لكنها تعمل بموجب          

 .   قانون مجلس التعليم العالي يتيح إقامة آلّيات، خاصة وعامة، إلى جانب الجامعات القائمة

 

نوا من القبول    م يتمكّ اصة للقانون هو الطلب الكبير من جانب الشباب ذوي القدرات الذين ل                  خإّن الدافع الفورّي من وراء فتح آليات             

ات القانون في الجامعات، إن آان بسبب متطلبات القبول العالية أو بسبب عدد األماآن المحدود؛ وآان البديل الوحيد لهؤالء الشباب                       لكلّي

نت هذه الكليات   من جهة، تمك  :  وبدا مسار الكلّيات غير الممّولة حًال سهًال لكل األطراف          .  في تلك السنوات هو الدراسة في خارج البالد         

من أن تعرض على أبناء العائالت المقتدرة دراسة مواضيع رفيعة الشأن في مؤسسات معترف بها وبأسعار أرخص من خارج البالد؛                         

ومن جهة أخرى، آان من الممكن القيام بذلك من دون أن يستدعي األمر زيادة في ميزانية التعليم العالي، وآذلك من دون توزيع                                         

 . قائمة على عدٍد أآبر من المؤسساتالميزانّية ال

 

إال أن فتح هذه الكلّيات غير الممّولة عّمق الفصل بين طالب من عائالت مقتدرة، يمكنهم اآلن أن يشتروا بنقودهم تعليًما عالًيا رفيع                                   

 . امة ميزانّيتها محدودة لالختيار بين جامعات انتقائّية جدًّا، وبين آلّيات عيضطرونالشأن، وبين طالب من عائالت غير مقتدرة، 

 

لقد آان العسل الذي في الدسم بالنسبة إلى مجلس الّتعليم العالي أنه عند إقدامه على االعتراف بالكلّيات الخاصة لم يأخذ بالحسبان                                        

 فائض هائل من وآانت إحدى نتائج ذلك أّن فتح مدارس للقانون في الكليات الخاصة أّدى إلى خلق   .  اعتبارات مثل فائدة السوق والمجتمع    

المحامين ورجال القانون وإلى انخفاٍض في األجر، البطالة، طلب االستكمال المهنّي وتزايد في عدد الخّريجين الذين ال يعملون في                                 

 . المجال

 
عليم وفي نظرة إلى الوراء يمكن القول، إّن الخنوع لضغوط ذوي القدرات، من أجل إنشاء مسار أآاديمّي خاّص بهم، مّس بجهاز الت                                

فبدًال من أن يقوم مجلس التعليم العالي والحكومة ببلورة خّطة رسمّية لتوسيع جهاز الّتعليم العالي العام، بحيث يأخذ بالحسبان                            .  العالي

اّم احتياجات الّسوق آّلها وحّق جميع السّكان في التعليم العالي، من خالل زيادة التمويل العام، بدأت عملّية تقسيم الجهاز إلى مسار ع                               

لكّن .  على ما يبدو، فقد آان في ذلك ما يتيح إمكانية توسيع جهاز التعليم العالي من دون استثمار أموال من جانب الدولة                        .  ومسار خاصّ 

تظهر أّن الوصول إلى التعليم العالي ازداد فقط في ) 2002,  תמיר;  2002,  לביא;  2006,  שביט  ושוויד(األبحاث التي أجريت مؤّخًرا     

إّن هذه  .   بالطالب القادمين من الطبقات المقتدرة، الذين يستطيعون تحّمل عبء قسط التعليم العالي الذي تجبيه الكليات الخاصة                   قما يتعلّ 

ة قبكلمات أخرى، إن فتح هذه الكليات الذي تّم بمصاد            .  الكليات ال تزيد من فرص اآتساب التعليم العالي للطالب محدودي اإلمكانيات               

لة لم يطّور مبدأ الوصول المتساوي إلى التعليم العالي، على أساس القدرة، آما ورد في العهد الدولّي الخاص                                وتشجيع من قبل الدو     

 . بالحقوق االقتصادية واالجتماعّية والثقافّية

 

 تلخيص
 

من قيام الدولة، عندما آان      سياسة التمويل الخاصة بجهاز التعليم العالي ما زالت ترتكز على مبادئ تمت بلورتها في العقدين األّولين                   إّن

رات التي طرأت في العقدين إن التغّي.  تدمج بين البحث والتدريسالنخبوية التيسات هذا الجهاز يضّم عدًدا محدوًدا من الجامعات، المؤسّ 

 . ةاألخيرين لم تجد بعد تعبيًرا تامًّا لها في سياسة الميزانّي
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. ة وممّولة عبر قسط تعليم مرتفع      ماح بإقامة آلّيات خاصة تعمل وفًقا لمبادئ السوق الحرّ          إن التجديد األساسي في مجال التمويل هو السّ         

سات خاصة، من جهة أخرى، أّدى، عمليًّا، إلى         التي تخدم مصلحة الجامعات، من جهة، وبين إنشاء مؤسّ          النخبويةمج بين السياسة    إن الدّ 

إّن هذه الكليات، وبحكم آونها ممّولة من قبل مجلس التعليم العالي، ال يحّق لها . مةات العا الكلّي–خلق مكانة متدنية من المؤسسات العامة 

من %  42أن تجبي قسط تعليم مرتفًعا مثلما تفعل الكليات الخاصة، ومن جهة أخرى فإنها ال تستفيد من ميزانيات البحث التي تشّكل نحو                       

 – والتمويل   طيط جمهورها الهدف يستصعب تلبية معايير لجنة التخ          أّن من   ،ا أيضً ،إّن ميزانيات هذه الكليات تعاني     .  ميزانّية الجامعات 

ات تعبيًرا  في سياسة التمويل،      وال يوجد للواقع االجتماعي الذي تواجهه هذه الكليّ       .  نهاء التعليم خالل وقت محّدد ونسبة تسّرب منخفضة       إ

سات ة ولمؤسّ ة القوميّ ان مناطق األفضليّ   ة للطالب سكّ   عدة تفضيليّ باستثناء توصية في قانون مجلس التعليم العالي بوضع معايير لمسا               

1995 للقانون في    10ب من قانون مجلس التعليم العالي الذي أدخل في التعديل            25البند  (التعليم العالي الواقعة في هذه المناطق القومّية         

 .( 

 

هناك، يجري  :  مدارس االبتدائية وفوق االبتدائية في األطراف       من الجدير بالذآر أّن مشاآل مشابهة تمّيز، منذ سنوات آثيرة، وضع ال                

الحديث عن صعوبة الوجود بسبب الميزانّية الضئيلة من وزارة التربية والتعليم، في الوقت الذي تستطيع فيه مدارس في أحياء مقتدرة                          

لقد .  ، أموال األهالي ومن تأجير مباٍن وصفوفٍ         عات من ميزانيات السلطات المحلّية، التبرّ        –في مدن المرآز أن تجّند أمواًال إضافية            

أوصت لجنة دوفرات، التي طلب منها أن توصي بإجراء إصالحات في جهاز التعليم، من ضمن ما أوصت به، بانتهاج سياسة الميزانية                      

-78:  2004)  تقرير دوفرات (قوة المهّمة القومّية لتطوير التعليم في إسرائيل         (التفاضلّية، بحيث تكون لمصلحة المدارس في األطراف         

سات  االقتصادّي للطالب عند إقرار ميزانية المؤسّ         –لقد آانت الغاية من هذه التوصية أن يؤخذ باالعتبار البروفيل االجتماعّي                   ).  79

ّية فحسب، وإّنما أيًضا     يذآر أّنه من الجدير التفكير بهذه التوصية، والتي ال يتّم تطبيقها، ليس إزاء المدارس االبتدائّية والثانو                     .  تلفةخالم

 .  آخّط موّجه ممكن في تمويل مؤسسات التعليم العالي
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 التقليصات في ميزانّية التعليم العالي. ج

 
2004-2001إّن التمييز الطبقّي الذي تعّمق من خالل فتح آلّيات خاصة ممّولة عبر قسط التعليم المرتفع، تعّمق أآثر أيًضا في السنوات      

لقد أضّرت هذه التقليصات       .  مة االقتصادية الناتجة عن االنتفاضة الثانية إلى تقليصات آبيرة في ميزانية الدولة                        ، عندما أّدت األز      

 شأن ميزانيات معظم خدمات الدولة،         اإّن ميزانية التعليم العالي، شأنه      .   الجامعات والكليات العامة     –بالمؤّسسات العامة للتعليم العالي       

وألّن جمهور الطالب استمّر في االزدياد في هذه               .  2004 والثاني في العام         2002، األّول في العام         شهدت تقليصين اثنين آبيرين      

 الميزانية للطالب آانت في     وآما يمكننا أن نرى في الجدول التالي، ففي حين أنّ          .   طالب السنوات، فقد تقّلصت الميزانية المخّصصة لكلّ      

 ألف  30.5 انخفضت إلى     2003ج، ففي سنة     . ألف ش  37.5و  .  ج. ألف ش  35.7بين    ما تتراوح   1990اني من سنوات الـ      النصف الثّ 

 .ج. ألف ش28-27 تتراوح بين 2004 وابتداءا من سنة ج.ش

 
 

 التمويل الحكومي في الميزانية العادية 
 الممّولة من قبل لجنة التخطيط والتمويل،  ) جامعات وآلّيات(لمؤسسات التعليم العالي 

 2007 – 1996  للطالب،وفًقا
 2005، في أسعار .ج.آالف ش

 
37,099

34,863

30,985

32,434

33,784

32,685

28,688

30,514

27,332 27,376
27,991 27,917

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 

מצגת،  مرآز أدفا:المصدر  2007 , תקציב החברתיות של  ההשלכות  האבוד:  החברתי   .העשור 
 

 تحديد قسط التعليم في المؤسسات الممّولة

لدراسة للقب، وليس   ترتكز سياسة سبسدة قسط التعليم في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل على سبسدة المنتج، أي اقتناء خدمات ا                         

ولهذه السياسة نتائج ال تتماشى     ).  سات الممّولة المؤّس(عم لقسم من المؤّسسات فقط       تقديم الدّ  يتّم.   الطالب –على سبسدة مباشرة للمستهلك     

 :مع مبدأ سهولة الوصول المتساوية إلى التعليم العالي

 

م وفًقا لعدد الطالب وال تمّيز بين ذوي القدرات االقتصادية وبين معدومي               إّن سبسدة نشاط التدريس التي يتّم تمريرها للمؤّسسات تقدّ          .  أ

يمكن أن يكون هناك توّجه     .  هذه القدرات، وبذلك فهي تشّجع على مشارآة طالب مقتدرين على حساب المساعدة المقّدمة لقليلي القدرات               

 .  المباشر للطالب، على أساس القدرة االقتصادّيةمساٍو أآثر يرتكز على السبسدة المباشرة لقسط التعليم، من خالل التحويل
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عليم المختلفة يأخذ بالحسبان تكاليف التأهيل لكنه ال يمّيز بين مجاالت تعليم من المتوقع أن يتلقى                            عم العام في مجاالت التّ       إن الدّ .  ب

وهذا في  .  د طلب آبير عليها في سوق العمل         وبين مجاالت تعليم ومواضيع ال يوج       ")  التعليم العالي الربحيّ   ("خريجوها دخًال مرتفًعا     

مقابل توّجه بديل، يتّم وفقه منح سبسدة عبر هبات تقّدم لمجاالت تعليم غير ربحّية ومنح قروض وامتيازات ضريبية للمجاالت الربحّية                        

 ). 10פרק : 1999זהב ומדינה -הר(
 

. لة جبايته ي يحّق للمؤسسات المموّ   ذق بحجم قسط التعليم ال     في ما يتعلّ   د في قانون مجلس التعليم العالي وأنظمته قواعد أو تقييدات          لم تحدّ 

وذلك لكون نسبة المدخوالت الذاتية للمؤسسات، والتي . في الواقع، تعمل هذه المؤسسات وفًقا لتوجيهات الحكومة، التي تقّرها لجنة عامة 

وفي مثل هذا الوضع ليس . صات العامة التي تحصل عليها المؤسساتيعتبر قسط التعليم مرّآًبا مرآزيًّا فيهاـ هو يشكل عامًال في المخص

ز المؤّسسات على جباية قسط تعليم أعلى من القسط الذي أوصت به الحكومة، إذ إّن جباية قسط تعليم مرتفع ستؤّدي إلى                              ما يحفّ  كهنا

ممّولة بهذه الطريقة عن التدّخل في نضاالت الطالب           باإلضافة إلى ذلك، ونتيجة لذلك، تمتنع المؤّسسات ال          .  سةتقليل الدعم العام للمؤسّ    

 ).251: 1999, זהב ומדינה-הר(بشأن حجم قسط التعليم 

 

وفي .  إلياهو فينوغراد، بهدف وضع صيغة لتخفيض قسط الّتعليم في الجامعات         .   تّم تعيين لجنة برئاسة القاضي المتقاعد د       2000في آب   

بشكل تدريجّي على امتداد خمس سنوات، ويتم تمويل هذا            %  50 بتخفيض قسط التعليم بـ        أوصت اللجنة  2001آانون الثاني من العام      

صادقت الحكومة على توصيات اللجنة، لكن في السنوات التالية اتخذت الحكومة             .  التخفيض من قبل الحكومة وليس من قبل المؤسسات         

في الواقع،  ).  32-34:  2003,  אטיאס-סבירסקי  וקונור  (سلسلة من القرارات المناقضة أفرغت توصيات لجنة فينوغراد من مضمونها         

 تّم تخفيض قسط التعليم     2001/02في السنة الدراسّية    :  تم تخفيض قسط الّتعليم لكن بنسب محدودة أآثر من تلك التي أوصت بها اللجنة                

 تّم  2004/05 و   2003/04،  2002/03في السنوات   .  2000/01مقارنًة بقسط التعليم في السنة الدراسّية        %  14لطالب اللقب األّول بـ      

%. 3 من المتوقع أن يكون هناك تخفيض آخر بنسبة            2005/06إضافية في آل سنة، وفي السنة الدراسّية          %  3تخفيض قسط التعليم بـ      

 ).16 :2005وزارة المالّية % (26 يصل إلى نسبة 2005/06 – 2001/02إّن التخفيض المتراآم في السنوات 

 

 أخبار حول نّية وزارة المالية رفع قسط التعليم في الجامعات بشكل جّدي، آجزء من الجهود الرامية إلى تمويل                           ُنشرت 2006في آب   

 . لقد أعقبت هذا النشر ردود فعل حاّدة، أّدت إلى إبطال نوايا وزارة المالّية، على األقّل بشكل مؤّقٍت. مصاريف الحرب على لبنان
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 يم العالي في إسرائيلسهولة الوصول إلى جهاز التعل.  6
 

وهذه السياسة مثبتة في    .  يقاس مبدأ سهولة الوصول المتساوية، في نهاية المطاف، وفق سياسة قبول المتقدمين لمؤسسات التعليم العالي                  

لي  وقواعد مجلس التعليم العا         1964  -)  االعتراف بالمؤسسات  (وتفّصل قواعد مجلس التعليم العالي            .  قواعد مجلس التعليم العالي       

 تفّصل سلسلة من المعايير لالعتراف بالمؤسسة؛ اثنان منها يتطّرقان إلى سياسة             1972  –)  ترخيص لفتح وإنشاء مؤسسة للتعليم العالي     (

يحّدد األّول أّن قبول الطالب يتّم استناًدا إلى شهادة بجروت إسرائيلية أو شهادة أخرى مساوية في القيمة، والثاني يحدد أّنه لن                             :  القبول

 .ون هناك تمييز على خلفية العرق، الجنس، الدين أو القومّية عند قبول الطالبيك

  

إن معيار عدم التمييز يتماشى مع مبدأ سهولة الوصول المتساوية المثّبت في العهد الدولّي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعّية                              

 . قائّية االقتصادية والثقافّية للمتقّدمينوالثقافّية، وإن آان محّدًدا أآثر وال يتطّرق إلى مسألة االنت

 

ملك صالحية تحديد قواعد االعتراف بالمؤّسسات، إضافًة إلى طلب وجود مستوى علمي                   ييجدر أن نضيف أن مجلس التعليم العالي             

 ).  من قانون مجلس التعليم العالي9البند (الئق، على أن ال تقّيد هذه القواعد حرية الرأي والضمير 

 

 هل سهولة الوصول متساوية حقًّا؟: لقبول لمؤسسات التعليم العاليشروط ا
 

يطلب من المتقدمين استيفاء شرطين اثنين : ال يوجد في إسرائيل بشكل رسمّي تمييز في شروط القبول التي تضعها المؤّسسات األآاديمّية

وهذا الشرط الثاني يسري، أيًضا، على        (يخومتري   شهادة بجروت إسرائيلية تستوفي متطلبات معينة وعالمة نجاح في امتحان البس                 –

 ). الجامعات وعلى جزء من الكلّيات

 

 – اليهود الشرقيون، العرب، البدو، والقادمون من إثيوبيا         –في الواقع، يوجد عدد من العوامل المسؤولة عن أّن مجتمعات أطراف البالد             

إّن عاملي  .  بح نسبة تمثيلهم في مؤّسسات التعليم العالي متدنية، نسبيًّا             تستصعب استيفاء شروط القبول، األمر الذي يؤّدي إلى أن تص               

 .الصعوبة األساسيين هما مستوى عالمات البجروت واالمتحان االبسيخومتري

 

 

بين مدارس  :   يتمّيز جهاز التعليم الثانوي بقدر آبير من عدم المساواة بين مدارس مختلفة                .مستوى عالمات البجروت  

هنّية، بين مدارس يهودّية ومدارس عربّية، بين مدارس في األحياء المقتدرة ومدارس في األحياء                         نظرية ومدارس م   

ويؤثر انعدام المساواة على احتمال الحصول على شهادة بجروت وآذلك على احتمال أن تستوفي شهادة البجروت         .  المقتدرة بشكل أقلّ  

ل سابق، تطّرق إلى الحّق في التعليم، المعطيات المتعّلقة باستحقاق شهادة                   لقد تناولنا في فص     .  شروط السقف التي حّددتها الجامعات       

 . البجروت وبنسبة الشهادات المستوفية لمتطلبات السقف التي حّددتها الجامعات

 
يرة بين مكان   هناك عالقة آب  .  ينتج عن هذا أن العائق األساسّي أمام سهولة الوصول إلى التعليم العالي آامن في جهاز التعليم الثانويّ                        

وآما يمكن أن نرى في الرسم التخطيطي            .  الطائفي وبين نسبة استحقاق شهادة البجروت         /  القومي/  وجود المدرسة وانتمائها الطبقي     

من هنا  ).  12:  نفس المصدر (التالي، فإّن العالقة بين مستوى الدخل في البلدة وبين نسبة استحقاق شهادة البجروت في البلدة آبيرة جدًّا                      

 . ّن الشرط األهّم لزيادة سهولة الوصول إلى التعليم العالي هي خلق ترآيبة فرص متساوية أآثر في التعليم الثانويفإ
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 2005 عاًما في البلدة، 17بنات /نسبة استحقاق شهادة البجروت لدى أبناء
 2003، .)ج.بالـ ش(ومعّدل األجر في البلدة 
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نسبة استحقاق البجروت في البلدة

المنحى) معّدل األجر في البلدة (

 
 

 :مالحظة
 .الس اإلقليمّيةال تشمل هذه المعطيات المج

אוגוסטיישוב לפי בגרות לתעודת זכאות, שורץ ואיתי סבירסקי שלמה: المصادر אדוה,  معدل األجر في البلدات مأخوذ ;  2005 מרכז 2003-2004  
 . من معطيات الّتأمين الوطني

 

 

عليم العالي، وإنما هناك االمتحان      ليس فقط شهادة البجروت ومستواها يشكالن عائًقا في الطريق إلى الت              :  االمتحان البسيخومتري 

/ ات، يميل إلى جهة الثقافة الغربية        ل شرط قبول للجامعات ولمعظم الكليّ         ، الذي يشكّ   نإن مضمون هذا االمتحا     .  البسيخومتري، أيًضا 

ّكل حجرة عثرة    ولما آان األمر آذلك فهو يش         .  إن االمتحان البسيخومتري بالعربية واألمهارية مترجم عن العبرية             .  األنجلوسكسونية

). 2005,  וולנסקי;  1999,  זהב  ומדינה-הר(  بنات المجتمعات التي ليست من أصول غربّية، حتى عندما يمتحنون بلغتهم األّم                /  ألبناء

مين ويشير تقرير أعّدته اللجنة الفرعّية للجنة التخطيط والتمويل لدفع التعليم العالي لدى السكان العرب إلى أنه من الالئق مالءمة مضا                        

، بلغ معدل   2003في االمتحانات البسيخومترية التي أجريت في       ).  7-9:  2001',  חאג-אל(االمتحان البسيخومتري للعرب والشرقيين،     

وآذلك، فإّن  ).  2005,  עסבה-אבו(لصالح الممتحنين بالعبرية      )  800من  ( نقطة    126-123الفجوة بين الممتحنين بالعربية والعبرية         

 يشّكل بالنسبة إلى اليهود من أصل إثيوبّي عائًقا أمام قبولهم لألقسام األرفع شأًنا في الجامعات والكلّيات                                       االمتحان البسيخومتري  

 ). 25.4.05, ברקת; 2002, .וסבירסקי ב. סבירסקי ש(

 

ي التعليم العالي    د صالحية تلك االمتحانات البسيخومترية آوسيلة تقدير للنجاح ف             هناك انتقادات مجرّ    يضاف إلى آل ما سبق ذآره أنّ         

ات اجتماعّية  أي، من الممكن أن يكون الحديث حول جهاز انتقاء يمّيز دون حاجة بين متقّدمين من خلفيّ                ).  246-247:  2005,  וולנסקי(

 .وثقافّية مختلفة

 

في العام  .  امعةإن النتيجة النهائية للفجوات في استحقاق شهادة بجروت وفي عالمة البسيخومتري هي فجوات آبيرة في القبول للج                              

وفي وسط اليهود، بلغت نسبة من رفضوا %. 23.6منهم ورفض % 76.4تم قبول   :   شابًّا وشابة القبول للجامعات    38,317 طلب   2004

 ). Abu-Saad ,2006% (46.5، في حين بلغت النسبة لدى العرب 18.8%
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 من يصل إلى التعليم األآاديمّي؟ . 7
 

سات األآاديمّية تؤّدي، مًعا، إلى أن يصل للتعليم العالي فقط م الثانوّي وشروط القبول التي تضعها المؤسّ     إن عدم المساواة في جهاز التعلي     

 . أآثر بقليل من ثلث الشبان الذين درسوا في إسرائيل

 

ائيل هي معطيات   الشابات الذين تعلموا في إسر     /  إن أآثر المعطيات جّديًة لفحص سهولة الوصول إلى التعليم العالي في أوساط الشبان                 

في إطار هذه المتابعة، تفحص دائرة           .  ، على الخريجين الثانويين      1992المتابعة التي تجريها دائرة اإلحصاء المرآزية، منذ العام                  

اإلحصاء المرآزية آم من الخريجين الثانويين بدأوا بالدراسة األآاديمّية، في الجامعات أو في الكليات األآاديمية، خالل فترة ست                                  

، أي ثماني سنوات    1996 حول فوج العام     2004إّن أحدث المعطيات هي تلك التي جمعت في العام          .  وات وما فوق بعد إنهاء الثانوية     سن

فقط %  30وتنبع حقيقة أنه نحو        .  فقط من أبناء الفوج نفسه توّجهوا إلى التعليم األآاديمي              %  30ويّتضح أن نحو      .  بعد إنهاء الثانوّية   

 عاًما على شهادة بجروت     17بنات الـ /  فقط من أبناء  %  38.8 حصل   1996آاديمي، قبل آل شيء، من أنه في العام          يتوجهون للتعليم األ  

، ومن أّنه لم يستوِف جميع هؤالء الذين حازوا على شهادة بجروت متطلبات السقف التي                         )8:  1997,  .וסבירסקי  ב.  סבירסקי  ש(

 .حّددتها المؤّسسات األآاديمّية

 

سات التعليم العالي، فإننا نستطيع أن نفحص الترآيبة         ي نعرف فيها النسبة العامة لخريجي الثانوية الذين يصلون إلى مؤسّ            في اللحظة الت  

 آانت نسبة النساء اللواتي وصلن إلى التعليم العالي أعلى من نسبة                  2004إّن الجداول التالية تظهر أنه في العام            .  الداخلّية للمجموعة 

 أفريقيا ومواليد إسرائيل، وآانت نسبة خريجي مسار التعليم           – أمريكا أعلى من نسبة مواليد آسيا          -مواليد أوروبا   الرجال، وآانت نسبة    

 العنقودان   –وآانت نسبة الواصلين من البلدات المقتدرة اقتصاديًّا                   .  النظري في الثانوية أعلى من نسبة خريجي المسار المهنيّ                    

 .2-1على بثالثة أضعاف من نسبة الواصلين من بلدات تقع في العنقودين  أ– 10-9 االقتصاديان -االجتماعيان 

 

تتيح معطيات دائرة اإلحصاء المرآزية أيًضا المقارنة بين خريجي الثانوية الذين وصلوا إلى الجامعات وبين هؤالء الذين وصلوا إلى                          

ن الفجوة لدى هؤالء الذين وصلوا إلى الكلّيات، بين الرجال              وتظهر المعطيات أ   .  الكلّيات األآاديمّية، الخاّصة والعامة، على حّد سواء         

وهو معطى رّبما يكون من الممكن تفسيره في ميل النساء إلى              .  والنساء، صغيرة أآثر مما هي لدى هؤالء الذين وصلوا إلى الجامعات             

إلى الكلّيات، آانت نسبة من هم من أصول             ومن بين هؤالء الذين وصلوا         .  ، وهي أقّل مواضيع متطّورة في الكلّيات          العلوم اإلنسانّية 

 أمريكّية، في حين أّن الوضع آان معكوًسا في وسط هؤالء الذين وصلوا                – أفريقّية أعلى من نسبة من هم من أصول أفريقّية             –آسيوّية  

 .  إلى الجامعات

 2004 الذين بدأوا بالدراسة حّتى 1996خريجو الثانوّية في العام 
 كلّيات األآاديمّية، حسب ممّيزات مختلفةفي الجامعات أو في ال

 سطربالنسب المئوّية من مجمل خريجي الثانوية في آل 
 

 المجموع الكّلي آلّية أآاديمّية الجامعة الجنس

 26.3 9.7 16.6 رجال

 32.4 9.3 23.1 نساء

 

 المجموع الكّلي آلّية أآاديمّية الجامعة المنشأ
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 30.5 7.6 22.9 إسرائيل

 22.4 6.7 15.7 يقيا أفر-آسيا 

 31.1 5.8 25.3  أمريكا-أوروبا 

  اقتصادي-عنقود اجتماعي 

 لبلدة سكنّية

 المجموع الكّلي آلّية أآاديمّية الجامعة

1 - 2 10.5 2.2 12.7 

3 - 4 12.5 4.4 16.9 

5 - 6 19.2 8.7 27.9 

7 - 8 24.1 12.4 36.5 

9 - 10 28.2 17.2 45.4 

 المجموع الكّلي آلّية أآاديمّية الجامعة نويةمسار التعليم في الثا

 37.9 11.6 26.3 مسار نظرّي

 12.9 5.4 7.5 مسار مهنّي

 
 ).22: 2005, אטיאס-סבירסקי וקונור: المصدر(
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 جمهور الطالب العام
 

رائيليين الذين أنهوا تعليمهم في       ما يضّم القادمين الجدد واإلس      ال يقتصر جمهور الطالب العاّم على خريجي الثانوّية اإلسرائيليين، وإنّ               

 على وجود فوارق جدّية بين مجموعات مختلفة في الجمهور                ، أيًضا ،إّن فحص ترآيبة جمهور الطالب العام تدّلل هي            .  بلدان أخرى 

 .اإلسرائيلّي

 

). 2004 و   2000:  ليفي ما ي    (2003/04 و   1999/00يعرض الجدول التالي معطيات عن طالب اللقب األول في السنتين التعليمّيتين             

لت النساء أآثر من نصف المتعّلمين للقب األّول في الجامعات، أي نحو نصف المتعّلمين للقب األّول في الكليات                         ، شكّ 2000في العام   

قليًال، في  األآثرية النسائية في الجامعات تراجعت 2004في العام . من المتعّلمين للقب األّول في الكلّيات العامة% 40الخاصة وأقّل من 

 %. 3حين ازدادت نسبتهّن في الكليات العامة بـ 

 

، لكن،  )2000مقارنًة بالعام   %  0.8ازدياد بـ   (مين للقب األول في الجامعات        من المتعلّ %  9.8، شّكل الطالب العرب       2004في العام    

جان في ضوء االّدعاء الذي يتّم طرحه أحياًنا إن هذه المعطيات تثير االسته. في الكلّيات الخاصة% 4.7فقط في الكليات العامة و % 5.5

إّن نسبة العرب المسيحيين في الكليات الخاصة أعلى من         .  آثيرة حول غاية الكلّيات الرامية إلى زيادة فرص الّتعليم العالي في األطراف            

لمكانة االقتصادية المقتدرة أآثر     تعكس هذه المعطيات ا    .  نسبتهم في الكليات العامة، في حين أّن الوضع معكوس لدى العرب المسلمين                

 . للعرب المسيحيين
 

 في الكليات العامة – أفريقي – أفريقي ومواليد إسرائيل لوالدين من أصل آسيوي – اليهود من أصل آسيوي –إن نسبة الطالب الشرقيين 

 أمريكا ومن مواليد إسرائيل      –د أوروبا    من موالي  –في المقابل، إّن نسبة الطالب األشكنازيين          .  والخاصة أعلى مّما هي في الجامعات       

إن الفروق في هذا الموضوع بين الكليات العامة والخاصة هي                 .   آانت أعلى في الجامعات       – أمريكي    –لوالدين من أصل أوروبي        

. رين من بينهم   الوصول للجامعات هي متدنية، حتى بالنسبة للمقتد        ةومن هنا، ففي آل ما يتعلق بالشرقيين، فإن مدى سهول           .  صغيرة جدًّا 

 .  سهولة الوصول للتعليم العاليزادت منوبالنسبة إلى هؤالء األخيرين، يبدو أّن الكليات الخاصة 

 
 دراسة الفوارق بين الكلّيات     ، أيًضا ،، تتيح 2003/04إن المعطيات التي نشرتها دائرة اإلحصاء المرآزية مؤّخًرا، حول السنة الدراسّية             

من مجمل الطالب في % 26.5شّكلوا ) 6 حتى 1 االجتماعية –العناقيد االقتصادية (ن البلدات غير المقتدرة فالطالب م: الخاصة والعامة

تبرز هذه المعطيات بحّدة األبعاد الطبقية لفتح مسار ). 8.5.06دائرة اإلحصاء المرآزية (ات العامة في الكلّي% 55.6ات الخاصة و الكلّي

 . ّيات الخاصة تتوّجه في األساس للسكان المقتدرينالكل: خاّص في جهاز التعليم العالي
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 طالب اللقب األّول في الجامعات وفي الكلّيات األآاديمية
 حسب الجنس، الدين، المنشأ والجهة الممّولة، 

 )2003/04(و ) 1999/00 (
 

2003/04 1999/00  
     آليات أآاديمية   آليات أآاديمية

 الدين والمنشأ جامعات مولةالجهة الم جامعات الجهة الممولة

المجموع الكلي عامة خاصة المجموع الكلي عامة خاصة       
18,853 32,233 51,086 78,561        15,828    17,422      33,250 

         74,194 

أرقام  –المجموع الكّلي 

 مطلقة

100 100 100 100  نسب مئوية -                      

 الجنس            

51.8 57.2 55.2 44.1  رجال     43.5              56.2           60.4         51.6           

48.2 42.8 44.8 55.9  نساء    56.5              43.8           39.6         48.4           

  المجموع الكلي–الدين         

18,853 32,233 51,086 78,561  )أ(           أرقام مؤّآدة  74,210          33,250      17,422    15,828       

100 100 100 100  نسب مئوية            100               100            100          100            

95.3 94.6 94.8 90.2  يهود وآخرون 91.0              93.9           93.8         94.7           

94.4 91.2 92.3 87  يهود:      منهم  .נ.א .נ.א .נ.א .נ.א

4.7 5.5 5.2 9.8  )ب(عرب  9.0                 6.1             6.2           5.3              

2.9 3.8 3.5 6.3  مسلمون   :      منهم 5.4                 4.3             4.6           3.4              

1.3 1.2 1.2 2.3               مسيحيون 2.3                 1.3             1.1           1.4              

0.5 0.5 0.5 1.2          دروز      1.1                 0.5             0.5           0.5              

100 100 100 100 )      يهود وآخرون(المنشأ  100               100            100          100            

 المجموع الكلي

45 36.5 39.3 41.6  إسرائيل     36.1              37.1           33.5         40.9           

28.5 28.6 28.6 22.4  أفريقيا-    آسيا 24.9              30.2           30.4         30.0           

  المجموع الكّلي   

26.9 26.5 26.7 20.7           مواليد إسرائيل 23.0              28.6           28.6         28.7           

1.6 2.1 1.9 1.7           مواليد خارج البالد 2.0                 1.6             1.8           1.4              

26.6 35.2 32.1 36   أمريكا -    أوروبا  38.9              32.7           36.1         29.1           

  المجموع الكّلي   

18.7 16.8 17.4 19.2            مواليد إسرائيل 22.2              22.0           21.2         22.8           

7.9 18 14.7 16.9            مواليد خارج البالد  16.8              10.7           14.9         6.3              

 

 . שונות שנים, אקדמיות מכללות, ס"הלמ: المصدر

 .6-2 الجداول 2، ُينظر الملحق لمزيد من المعطيات حول ترآيبة جمهور الطالب



 25

 الطالب من القادمين  
 

. وهؤالء موجودون ضمن عناية دائرة الطالب في وزارة االستيعاب         .  يشمل جمهور الطالب في إسرائيل عدًدا آبيًرا من القادمين الجدد          

، فإّن أقل   2003/04ي في السنة التعليمّية     ووفًقا لمعطيات دائرة الطالب، فمن بين مجمل الطالب الذين درسوا في مؤسسات التعليم العال              

وتظهر معطيات الدائرة أّنه توجد فروق جدية حتى في وسط              .  من نصفهم بقليل تعّلموا في جامعات وأما الباقون ففي مؤسسات أخرى              

بين قادمين من بلدان     العالمي و "  المرآز"يوجد فرق في األساس بين القادمين من بلدان يضمها علماء االجتماع إلى                  :  الطالب القادمين 

، يتعّلمون في األساس في الجامعات؛ في المقابل، فإّن               "المرآز"إن القادمين من روسيا، وهي بالد يجب اعتبارها من                ".  األطراف"

ات تضاف هذه المعطي.  مرّآزون في الكليات، وفي األساس في الكليات العامة      – بخارى، القفقاس، أثيوبيا     –القادمين من بلدان األطراف     

 .إلى الصورة العامة في هذا التقرير، في شأن ترآيز الطالب من مجموعات األطراف في الكلّيات العامة

 

 

 2004-2003الطالب من االتحاد السوفييتي سابًقا والطالب من أثيوبيا، حسب المؤّسسة التعليمية، 
 

المجموع  
 الكّلي

آليات  جامعات
منطقّية 
وبعثات 
 جامعات

آليات 
 خاصة

 آلّيات
للتدريس 
األآاديمّي 

وغير 
 األآاديمّي 

آليات 
 تكنولوجية

أخرى 
تمريض، (

فنون، وغير 
 )ذلك

مجمل 
القادمين من 

االتحاد 
 السوفييتي

5,843 46.7% 16.1% 6.5% 3.1% 23.7% 3.7% 

القادمون من 
 القفقاس

626 27.3% 25.9% 9.7% 5.1% 27% 5% 

القادمون من 
 بخارى

457 28.7% 14.9% 23% 4.6% 25.2% 8.3% 

القادمون من 
 أثيوبيا

1,706 29.2% 40% 11.1% 7.4% 9.7% 2.6% 

 ונתונים פעילות סיכום", ומעקב תקצוב לתכנון המחלקה – הסטודנטים מנהל, והקליטה העלייה משרד: المصدر (
 )200/04 ד"תשס סטטיסטייפ
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 برامج مساعدة للطالب   . 8
 

 منح، قروض، سكن وما      –الوصول إلى التعليم العالي قدًما هي تقديم مساعدة للطالب المحتاجين              إّن إحدى الطرق الكفيلة بدفع سهولة         

وفي إمكان فحص سياسة المساعدة أن تظهر األهّمية التي يوليها جهاز التعليم العالي لزيادة سهولة الوصول وتحقيق الحّق في                             .  شابه

 . التعليم العالي

 

أّوًال، إّن تنّوع صناديق المساعدة آبير جدًّا، وهو يشمل مصادر عامة وخاصة، على حّد . السهلة إطالًقاغير أّن فحًصا آهذا ليس بالمهّمة 

 ال  ، أيًضا ،ثالًثا، إّن صناديق المساعدة العامة      .  ثانًيا، ال يوجد أي جسم يقوم بجمع ونشر معطيات حول تنّوع مصادر المساعدة                   .  سواء

سنترّآز في ما   .  عب تقدير حجم المساعدة ومدى تأثيرها      ولّما آان األمر آذلك، فمن الصّ      .  هاتنشر معلومات جارية وشاملة حول نشاطات      

 .  يلي، في األساس، بمصادر المساعدة العامة

 

. منها هي صناديق مصدرها من أموال الجمهور      %  60 صندوق خاّص وعاّم، ونحو      600فوفًقا ألحد التقديرات يوجد في البالد أآثر من         

وحتى .  ج. ش 500ويتراوح مبلغ المنحة ما بين         .  في السنة .  ج. مليون ش   300   الذي يتم توزيعه آل سنة بما يزيد على             ويقّدر المبلغ 

من الطالب يقّدمون، في آّل سنة، طلًبا للحصول على منح             %  25وتشير تقارير وزارة التربية والتعليم إلى أّن نحو            ..  ج. ش 10,000

 ). il.co.yoram.www (منهم يحصلون عليها% 20وفقط 

 

يعمل في وزارة التربية والتعليم       ).  1976(إن وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن مجال المنح وعن تطبيق قانون مسّجل المنح                       

ته، أو جزء منها، مصدرها دوق الذي ميزانّيووفًقا للقانون، فإّن الصن. مسّجل صناديق دعم، ينشر في موقع الوزارة قائمة بهذه الصناديق         

من خزانة الدولة أو من أموال السلطة المحلّية، وآذلك فإّن الصندوق الذي يتمتع بامتياز ضريبّي في إسرائيل، ملزم بأن يكون مسّجًال                            

 التوّجه للحصول على      إّن الصندوق ملزم بأن ينقل للمسّجل، ضمن أمور أخرى، عنوان الصندوق، آيف يتمّ                     .  لدى مسّجل الصناديق   

(لكن، وآما ُذآر في الموقع نفسه، فإّن التسجيل غير آامٍل            .  منحة، الموعد األخير لتقديم الطلب، هدف المنح والمعايير المطلوبة لمنحها          

kranot/UNITS/SEducationCM/il.gov.education.cms://http .( 

 

سنبدأ، أّوًال، بعرض الصناديق التي تهب المنح ثّم الّصناديق التي تقّدم                 .  سنشير في ما يلي إلى بعض من مصادر المساعدة األساسّية               

 .القروض

 

 منح من صناديق مساعدة حكومّية . أ

 
يتم .    لتخطيط والتمويل والوزارات الحكومّية المختلفة     لجنة ا :  هناك مصدران يمّوالن الصناديق العامة التي تهب المنح للطالب، وهما             

. تحويل مخصصات لجنة التخطيط والتمويل إلى المؤسسات وتوّزع في آلٍّ منها على انفراد، عبر عميدي الطالب، حسب اعتباراتهم                         

، معطيات تمّكن من مراقبة     تنشر لجنة التخطيط والتمويل معطيات عن حجم مخصصاته للمؤسسات، لكنها ال تنشر، وآما يبدو ال تجمع                 

 ).  www.che.org.il(سياسة التوزيع 

 

دائرة الطالب التابعة لوزارة االستيعاب؛        :  وبالنسبة إلى الوزارات الحكومّية األخرى، فإن الحديث يدور حول ثالثة مصادر أساسّية                    

ويمكن أن نضيف إلى هذه المصادر ). www.che.org.il(لس التعليم العالي؛ ووزارة األمن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مج

 .الوآالة اليهودية، أيًضا

 

تيعاب تدعم  وزارة االس :  إن المعايير التي تعمل وفًقا لها مصادر المساعدة الحكومّية تؤّدي إلى تفضيل في المساعدة للسّكان اليهود                             

 وآما هو معلوم، فإّن الشباب العرب ال يخدمون          –القادمين الجدد، الذين هم يهود حسب التعريف؛ وزارة األمن تدعم الجنود المسّرحين               

http://www.yoram.co.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/kranot
http://www.che.org.il/
http://www.che.org.il/
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 في الجيش اإلسرائيلي، باستثناء البعض منهم؛ والصندوق المشترك لكل من وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي يوّجه مساعدته

ة بأنها ذات أفضلّية قومية أو لطالب األحياء المدرجة ضمن مشروع ترميم األحياء، وللمسّرحين من الخدمة                  عّرفللطالب من البلدات الم   

وآما سبق أن   .  وينتج عن هذا أن الطالب العرب، بمن فيهم البدو، يجدون أنفسهم خارج قائمة مستحقي المساعدة                  .  العسكرية أو القومية  

ومع ذلك، فإّن تقرير اللجنة الفرعية لمجلس التعليم العالي، . تشار نظام المساعدة ال يتيح مراقبة سياسات المساعدة وتطبيقها فإن ان،ذآرنا

وااللتماس الذي قّدم ضد جامعة حيفا في موضوع التمييز في القبول لمساآن               )  2001'  חאג-ד  אל'מאג(برئاسة بروفيسور ماجد الحاج      

17.8.06 פסק דין מיום, נגד אוניברסיטת חיפה' חנין נעאמנה ואח 000217/05פ "ה(حة من التمييز الطالب، يبرزان صورة واض

 ). טרם פורסם، 

 

 فقط، من بين ثالثة مصادر المساعدة الحكومّية، تنشر تقارير مفّصلة حول حجم المساعدة المقّدمة في آل سنة                              وزارة االستيعاب إّن  

 آإطار مشترك لكل من وزارة االستيعاب والوآالة اليهودّية،            1990، التي تّم تأسيسها في العام         وتدير دائرة الطالب  .  وطريقة توزيعها 

 التمهيديتمويل قسط التعليم في التعليم        :  ويشمل برنامج المساعدة   .  برنامج مساعدة للطالب القادمين، بتمويل من الهيئتين المذآورتين           

ن أثيوبيا، القفقاس وبخارى؛ دعم في دروس المساعدة؛ استشارة وتوجيه أآاديمّي؛                 ؛ منح معيشة شهرّية للطالب م         العادي وفي التعليم 

قّدمت الدائرة، منذ إقامتها، مساعدًة لـ      .  قروض؛ السكن في مساآن الطالب التابعة للوآالة اليهودية؛ وتقديم خدمات رفاه ومساعدة نفسّية              

 منهم هم من دول االتحاد            5,843 طالًبا من القادمين،          9,753ائرة   ساعدت الد  )  2003/04(في السنة التعليمّية        .   طالًبا  151,989

% 61.1إّن نسبة .  من أثيوبيا وسائر أوروبا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، أستراليا، جنوب أفريقيا، ونيوزالند      1,706السوفييتي و   

تدير دائرة الطالب مشروع    ).  4,12:  2005 االستيعاب،   وزارة(من الطالب الذين حصلوا على مساعدة في هذه السنة آانوا من الّنساء               

والنشاط فيه هو إلزامّي للطالب القادمين الذين يحصلون على رعاية الدائرة آشرط لتلّقي تمويل )  شاحك(الخدمة االجتماعّية الجماهيرّية    

 . من حجم قسط التعليم في السنة الثالثة% 50يبلغ 

 

 : يتّم تمويل المساعدة من مصدرين. لجنود المسّرحين الذين يتوّجهون للتعليم العالي تفّعل برنامج مساعدة لوزارة األمن

האגודה למען " (المنّظمة من أجل الجندّي" من قبل أصدقاء 2002، الذي أقيم في العام "إيمفاآت"صندوق  .1

إّن الغاية من هذا . يلفي إسرائ" المنّظمة من أجل الجندّي"في الواليات المتحدة، ويتّم تفعيلها من قبل ) החייל

الّصندوق هي المساعدة في تمويل تعليم المحاربين المسّرحين وفق معايير الحاجة االقتصادية، في مؤّسسة 

 4 –إّن هذه المنح هي أعلى من تلك التي تقّدمها صناديق المساعدة الحكومّية األخرى . إسرائيلّية للتعليم العالي

 ساعات أسبوعيًّا والحفاظ على 4قابل المنحة يطلب من الحاصل عليها التطّوع وم. آالف دوالر أمريكّي في الّسنة

.                                                     (عالقة مع المتبّرع الذي يمّوله

asp.impact/milgot/pages/il.gov.mod.hachvana.www://http .( 

 

صندوق مفعال هبايس، الذي يقّدم المنح للجنود المسّرحين الذين قاموا بالخدمة النظامّية الكاملة في الجيش،                              .2

 10,000 منحة بمبلغ    1,000 من المتوّقع أن يقّدم الصندوق نحو        2006في العام   .  الشرطة، أو في حرس الحدود    

 سنوات على يوم تسريحهم وُقبلوا للدراسة للقب األّول في مؤّسسة           5 لم يمّر بعد     لكّل منها للمرشحين الذي   .  ج.ش

 . معترف بها للّتعليم العالي في إسرائيل

 

/1يقّدم هذا الصندوق منًحا بمبلغ يصل إلى .  تقيم صندوق مساعدة باالشتراك ما بينه وبين مجلس التعليم العاليوزارة التربية والتعليم

، الخدمة )مناطق األفضلّية القومية وترميم األحياء( اقتصادية وجغرافية –روًضا بشروط مفّضلة وفق معايير اجتماعية  قسط التعليم وق3

إن وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي ال تنشر معطيات حول حجم المنح التي تقّدمها وطريقة                .  العسكرية أو القومّية وغير ذلك    

 . توزيعها

 
70-%65(بالتعاون مع مجلس التعليم العالي      %)  25-%20(المساعدة هذا، الذي يتّم تمويله من قبل وزارة التربية والتعليم            إّن مشروع   

تقريًبا، وفي المقابل،   .  ج. ش 4,500ة على منحة سنوية بمبلغ        /يحصل الطالب ").  مشروع تربوي ("،  "بيرح"ومع مساهمين، هو     %)  

http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/milgot/impact.asp
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في .   مرآًِّزا 672 طالًبا تم تفعيلهم من خالل       30,067 المشروع   ضّم  2001/02في السنة التعليمّية    .   ساعات أسبوعيًّا  4يطلب منه العمل    

وفي نفس السنة بلغ مخّصص لجنة التخطيط والتمويل لمشروح .  مرّآًزا630 طالًبا و 28,809 ضم المشروع 2002/03السنة التعليمية 

 7لوزارة التربية والتعليم ونحو     .  ج. مليون ش  11لت لجنة التخطيط والتمويل     باإلضافة إلى ذلك، حوّ   ..  ج. ماليين ش  109نحو  "  بيرح"

 . للطالب في آلّيات التدريس والتأهيل التكنولوجّي" بيرح"لوزارة العمل والرفاه، بغية دفع منح . ج.ماليين ش

  

 صندوق القروض للطالب. ب

 
 صندوق القروض، والذي يمنح القروض للطالب بشروط             –إضافّي  باإلضافة إلى المنح تقيم لجنة التخطيط والتمويل مسار مساعدة                

 فهو ينشط بتمويل من لجنة        1986في الماضي البعيد نشط الصندوق بتمويل من البنوك، لكن منذ العام                 .  مريحة ومن دون فائدة بنكية      

ويجري فحص االستحقاق على    .  غيرها اقتصادية و  – منح القروض حسب معايير جغرافية، اجتماعية         يتّم.  التخطيط والتمويل وبإدارتها  

تقّدم المساعدة، اليوم، للطالب الذين يتعلمون في مؤسسات         .  يد جهة خارجية تعمل من قبل شعبة الطالب التابعة لوزارة التربية والتعليم             

في .  اسةج، لكن، يمكن الحصول على عدد من القروض خالل فترة الدر                . ش 12,000حجم القرض األقصى هو       .  غير ممّولة، أيًضا   

منهم %  75 طالًبا يستحّقون الحصول على منحة أو قرض في إطار الصندوق؛ نحو                     21,124 آان هناك      2002/03السنة الدراسية    

 طالًبا يستحّقون الحصول على منحة أو قرض،          16,092 آان هناك     2003/04في السنة الدراسية     .  مارسوا استحقاقهم وأخذوا قروًضا    

 .هممنهم استحقاق% 85ومارس نحو 

 

فقط من % 35 أّنه بقيت في ميزانية صندوق القروض عشرات ماليين الشواقل بعد أن تّم استغالل 2005يبّين تقرير مراقب الدولة للعام 

ووفًقا الستطالع رأي أجراه مجلس التعليم العالي فإّن نسبة االستغالل المنخفضة هذه                   .  ميزانية الصندوق، في السنة الدراسية السابقة        

هم يستصعبون إيجاد آفالء لهم؛ آما أنهم ال يستطيعون توّقع ما            ن أن الطالب المحتاجين يفّضلون المنح على القروض، وذلك ألنّ          نابعة م 

ويتضح من خالل جواب لجنة التخطيط والتمويل لمراقب الدولة أّنه على الرغم من           .  سيكون عليه وضعهم االقتصادّي بعد إنهاء الدراسة      

فضة وعلى الرغم أيًضا من نتائج استطالع مجلس التعليم العالي، فقد قرر الصندوق زيادة الميزانية المخصصة                      نسبة االستغالل المنخ  

 ).973:ב56: 2006, מבקר המדינה(للقروض على حساب ميزانية المنح 

 

 مصادر مساعدة إضافّية. ج

 
 :  هايستطيع الطالب االستعانة بمصادر أخرى أيًضا، حكومية وغير حكومّية، ومن ضمن

 
منح تدفع من قبل مؤسسات التعليم العالي من مصادر ذاتية أو من التبرعات، والتي تمنح وفًقا للتحصيل العلمي                       )1(

 أو مقابل المساعدة في التدريس؛ 

 

ارجية على أساس المعطيات الشخصية ومن ضمنها المنشأ الطائفي، الخدمة                       خمنح تقّدم من قبل صناديق              )2(

المشترك ما  "  عتيديم"وفي هذا اإلطار يمكن أن نذآر برنامج           .  ومجاالت التعليم العسكرية، الوضع االقتصادي     

بين الجيش اإلسرائيلي والجامعة العبرّية، والذي يهدف إلى دمج خريجي الثانوية المتفّوقين من األطراف في                         

ب قليلي   ، والذي يهدف إلى مساعدة الطال             "آيسف"الوحدة األآاديمّية التابعة للجيش اإلسرائيلي؛ صندوق                 

 .الموارد، وخصوًصا الشرقيين
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 تلخيص
آما ذآرنا في بداية الفصل حول المساعدات، ال تتوفر معلومات حول حجم المساعدة اإلجمالّي، حول معايير توزيع المساعدة، أو حول 

حول مبلغ المنح المقّدم آل وبسبب النقص في التنسيق بين الصناديق والمؤسسات، ال تتوفر معطيات . زات الحاصلين على المساعدةممّي

 : موضوع المنح وأشار إلى المشاآل التالية2006لقد فحص مراقب الدولة في العام . سنة

 
لقد ُطلب من وزارة التربية والتعليم         .  هناك مئات صناديق المساعدة للطالب      :  لماذا  ال تتوفر سهولة الوصول         •

إّن المعلومات في    .  لومات مفّصلة حول آل المنح      إنشاء مجّمع معلومات مرآزّي في اإلنترنت يحتوي على مع            

 .  الموقع هي جزئية، فعليًّا، وال تكلف الوزارة نفسها عناء تحديد الصناديق التي لم ترسل معلومات للموقع

 

هناك طالب يتمّتعون بمساعدات من عّدة صناديق، في حين ال              :  نقص في التنسيق بين الهيئات التي تقّدم المنح           •

 . لى شيءيحصل آخرون ع

 

ففي فحص أجراه مراقب الدولة في       :  آملك عام إن صناديق آثيرة مخصصة للمنح ليست مسجلة بشكل قانونّي،              •

جامعة حيفا وفي الجامعة العبرية تبّين أنه وفي ظل انعدام التسجيل، من الصعب الحيلولة دون االستغالل الزائد                     

ففي .  دت مبالغ المنح من دون فحص معّمق لالحتياجات             أّن الجامعات حدّ     ، أيًضا ،آما تبّين .  ألموال الصناديق 

لكل واحدة،  .  ج. ش 2,000-1,000الجامعتين المذآورتين من المتبع تقديم منح مساعدة صغيرة تراوح ما بين                 

 .لطالب آثيرين، من دون أن يتم القيام بفحص نجاعة طريقة التوزيع هذه

 

ألموال المنح لغرض دفع قسط لطالب تّم تشغيلهم في مكتب          ُوجدت في جامعة حيفا حاالت استعمال غير قانونية          •

آما تبّين أّن الطالب الذين حصلوا على أموال من عّدة صناديق ويطلب منهم القيام بنشاط                                .  عميد الجامعة  

اجتماعّي مقابل الحصول على المنحة، قّدموا تقارير عن نفس النشاط لعّدة صناديق؛ وقد تّم هذا األمر بعلم                                 

 ).975-965:  في56: 2006, מבקר המדינה(ومن دون أن يطلب من الطالب القيام بنشاط إضافّي الصناديق 

 
آأحد األمور التي تّم التشديد عليها لهذه         "  تحّسن في نظام المساعدة للطالب      " ذآر وجود     2006في اقتراح ميزانية التعليم العالي لسنة          

 تبلغ  2006إّن الميزانية المقترحة لسنة     .   للطالب موجودة في حالة تراجع وانخفاض      ولكن، مع ذلك، فإّن ميزانّية مرآز المساعدة      .  السنة

 ). 6-7: 2005, משרד האוצר (2005في سنة . ج. ش283,736,000مقابل . ج. ش237,116,000
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 برامج لتحسين الوصول إلى التعليم العالي . 9
 

أّن سياسة القبول للّتعليم العالي هي متساوية، وبأّن حقيقة أن نسبة التعّلم                    آما يبدو، تستطيع الحكومة ومجلس الّتعليم العالي االّدعاء ب              

عمليًّا، الحكومة ومجلس   .  مختلفة بين مجموعة وأخرى هي نتاج اإلجراءات التي تتجاوز حدود مسؤولّية وصالحّية مجلس التعليم العالي              

ي الوصول إلى التعليم العالي، وآذلك األبعاد السياسية والعامة للتمثيل                  التعليم العالي يعيان جيًدا المدى الكبير لعدم المساواة القائم ف                 

وأفضل دليل على ذلك هو العدد الكبير من البرامج والمشاريع، التي بادر إليها . المتدّني لمجموعات األطراف في مؤّسسات التعليم العالي

 .مجلس التعليم العالي بهدف زيادة تمثيل هذه المجموعات

 

: ي ما سيأتي عدًدا من هذه البرامج والمشاريع، والتي يتبّين منها جميًعا وبوضوح أن مهّمة زيادة التمثيل هي ممكنة فعالً                         سنستعرض ف 

. آما سنرى في االستعراض التالي، فإّن آل مشروع وضع نصب عينيه غاية زيادة نسبة مشارآة الطالب من األطراف فقد نجح في ذلك

عليم العالي القيام بأمور أآثر مّما يقومان به اليوم، في حال آانا يرغبان                إمكان آّل من الحكومة ومجلس التّ      النتيجة المطلوبة هي أّن في       

 .في زيادة التوّجه نحو التعليم العالي

  

 صعود وهبوط طريقة المتسراف. أ
 

س التعليم العالي والجامعات، لتغيير     تمت الموافقة على توصية طاقم عمل مشترك لكل من وزارة التعليم، مجل               2002في أيار من العام     

وعلى مدى ثالث سنوات، يستطيع المتقّدمون االختيار ما بين            2002/03  لقد تقرر أنه بدًءا من السنة التعليمي       :  طريقة القبول للجامعات  

 وهو عالمة    –"  المتسراف  " أي، الطريقة القائمة، أو القبول للتعليم على أساس              –القبول للتعليم استناًدا إلى االمتحان البسيخومتري            

لقد .  التاريخ/  اإلنجليزية/  الرياضيات أو اللغة األم   /  اإلنجليزية/  اللغة األمّ   المتحانات البجروت الخارجّية في المواضيع       اإلجمالي  المعدل

ون، هدف إلى إلغاء تّمت الموافقة على هذا القرار في أعقاب اقتراح قانون قّدمه عضو الكنيست يوسي سريد وعضو الكنيست إيلون غلؤ 

  .االمتحان البسيخومتري من أجل زيادة التوّجه للتعليم العالي في صفوف المتقّدمين من الفئات قليلة الدخل

 

، وبعد أشهر معدودة فقط على انتهاء إجراءات القبول األولى وفًقا للطريقة الجديدة، بدأت تنشر في وسائل                             2003  في تشرين الثاني   

فقد اتضح، وفًقا لمعطيات مرآز االمتحانات والتقييم التابع للجامعات، أّن الرابحين                    ".  المتسراف"لغاء طريقة     اإلعالم أخبار حول إ      

وبناًء على هذه المعلومات، تقّرر إلغاء . األساسيين من هذه الطريقة هم الطالب العرب وأّن احتماالت الطالب اليهود الشرقيين لم تتحّسن

وأعلنت ).  27.11.03,  סער;  1.12.03,  מנסור;  249-250:  2005,  וולנסקי  (الوضع إلى سابق عهده    وإعادة  "  المتسراف"إمكانّية  

الناطقة باسم وزارة التعليم أّن سبب إلغاء الطريقة الجديدة هو أّن أقلية فقط من بين المتقّدمين من األطراف استخدموا طريقة                                                  

% 35  لكن، وفًقا لمعطيات تّم نشرها في وسائل اإلعالم، فإنّ          .  يخومتري، وقد اختار معظمهم التسّجل بواسطة طريقة البس         "المتسراف"

وآانت المعطيات  .  من بينهم قبلوا للدراسة     %  71و  "  المتسراف"من المتقّدمين العرب اختاروا التسّجل للدراسة على أساس طريقة                  

 . ، على الّتوالي%46و % 28 الموازية، في أوساط المتقّدمين من مدن التطوير، هي

 

، التماًسا إلى محكمة العدل العليا، باسم ائتالف منّظمات، ضّد قرار تجميد طريقة              2004  قّدمت جمعية حقوق المواطن، في آانون الثاني      

فحسب االلتماس، نسبة الطالب اليهود من       :  وعرض الملتمسون معطيات مختلفة عن تلك التي نشرت في وسائل اإلعالم             ".  المتسراف"

وعدد الطالب  %  46ازدادت بـ    )  الجامعة الوحيدة التي وّفرت معطيات لخدمة الملتمسين            (لوا لجامعة تل أبيب     مدن التطوير الذين قب     

  .تزيد من توّجه سّكان األطراف إلى الّتعليم العالي" المتسراف"تظهر هذه المعطيات أّن طريقة %. 25العرب بـ

 

 بعد نقاشات استمّرت نحو سنة، وبانقضاء سنة واحدة، فقط، من بين السنوات               انتهاجها ، التي تمّ  "المتسراف"إن اإللغاء السريع إلمكانية     

الثالث التي ُخّصصت لهذه الطريقة، ُيثير القلق من أن الطريقة الجديدة، التي آان من شأنها أن تغّير تغييًرا ملموًسا سهولة الوصول إلى                       

وعلى نحو مناقض، تّم اتخاذ      .  ّم إلغاؤها فعًال العتبارات غير معروفة       التعليم العالي وترآيبة جمهور الطالب الجامعيين في إسرائيل، ت           
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بعد سنة واحدة، فقط، من إعالن مجلس التعليم العالي أن في نّيته العمل على زيادة سهولة وصول                              "  المتسراف"قرار إلغاء طريقة      

 . السكان العرب إلى التعليم العالي

 
 
 ُخطة لتحسين سهولة وصول الطّالب العرب. ب
 

وقد .  على توصيات لجنة فرعية برئاسة البروفسور ماجد الحاج من جامعة حيفا2002صّدق مجلس التعليم العالي في شهر آانون الثاني 

 :أوصت هذه اللجنة بالخطوات اآلتية

 

التعليم، ، ليكون في إمكانهم االستفادة من تمويل أجرة                   "المجموعة السكانية التي تستحّق الدعم         "شمل الطّالب العرب في           .1

إن مثل هذه المساعدة ُقّدمت، حتى ذلك الحين، إلى القادمين من أحياء وبلدات التطوير،        .  المساعدة في السكن والدعم في الدراسة     

 .    إلى القادمين الجدد، إلى أفراد التعبئة في الجيش، إلى ذوي االحتياجات الخاّصة في التعليم وإلى المعاقين

 

 . إلى الصفوف التمهيدية للتعليم األآاديمي وتسهيل شروط القبول إليهتحسين سهولة وصول العرب  .2

 

 . تحسين سهولة الوصول إلى الجامعات من خالل القيام بجوالت وإنشاء مراآز دعم ومعلومات في البلدات العربية .3

 

متفّوقين؛ تحسين االستيعاب    إلغاء وجوب إجراء مقابلة للقبول لمواضيع مثل العمل االجتماعي؛ زيادة المنح للطّالب العرب ال                     .4

الثقافي في األحرام الجامعية من خالل نشر الفتات بالعربية؛ أخذ المناسبات واألعياد اإلسالمية أو المسيحية بعين االعتبار عند                     

 .   تحديد مواعيد االمتحانات؛ وما إلى ذلك

 

 للثقافة العربية، خفض وزنه في مجمل شروط             إجراء تغييرات في مبنى االمتحان البسيخومتري، وخصوًصا مالءمته ثقافيًّا               .5

 . القبول وإيجاد منظومة معّوضة عن االمتحان، من أجل زيادة سهولة وصول المرّشحين للمواضيع رفيعة الشأن

 

لتحقيق التوصيات وقد أنشأ لجنة توجيه ثابتة َمهّمتها أن توصي            .  ج. مليون ش  2.9 خّصص مجلس التعليم العالي نحو         2003وفي سنة   

إنشاء مرآَزي دعم ومعلومات،    :  وقد ُخّصصت األموال لدفع مجاالت العمل اآلتية       .  مام لجنة تخطيط وتمويل بطرق تخصيص األموال       أ

في جامعَتي حيفا وبار إيالن؛ تشغيل مستشارين أآاديميين عرب في مؤسسات التعليم العالي؛ إنشاء شبكات تعليم شخصّي ودروس                                

 . ألآاديمية؛ وبرنامج منح لطّالب اللقب الثالث العرب المتفّوقينمساعدة؛ برامج إعداد للدراسة ا
 
 
 الصفوف التحضيرية للدراسة األآاديمية . ج
 

. إن واحًدا من المشاريع الكبيرة وذات األقدمية لتوسيع سهولة الوصول إلى التعليم العالي هو الصفوف التحضيرية للدراسة األآاديمية                        

. ي السابق لدفع التعليم العالي بين مجموعات من التيار األوسط للمجتمع، ومن بين أعضاء الكيبوتسات               وقد جاء استخدام هذه الصفوف ف     

واليوم، ُتستخدم الصفوف التحضيرية آعامل مساعد للشّبان والشابات ذوي التحصيل الثانوي غير الكافي إلتمام الناقص والقبول للدراسة 

تعمل .  ة اإلسرائيلية لدفع التعليم، وهي جهة تمّولها بشكل أساسي وزارة التربية والتعليم                 تدير الصفوف التحضيرية الرابط    .  األآاديمية

. إلى جانب الجامعات ومن قبلها؛ إلى جانب مؤسسات إلعداد المعّلمين؛ وإلى جانب الكّليات              :  الصفوف التحضيرية من خالل ثالثة أطر      

إن طالب الصفوف التحضيرية    .    طالًبا  14,477يريًّا حيث درس فيها      صفًّا تحض  47عمل ما مجموعه      2002/03وفي السنة الدراسية    

آما أن  .  من الناحية االقتصادية، يحصلون على تمويل آامل ألجرة التعليم في الصّف التحضيريّ              "  يستحّقون المساعدة "المعّرفين آمن   

مويل، هي األخرى، تشارك في تمويل الصفوف               آما أن لجنة التخطيط والت         .  وزارة التربية والتعليم تمّول منح معيشة للمستحّقين              

  ..ج.مليون ش 40.5، بحجم نحو 2002/03في : التحضيرية
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 التفضيل التصحيحّي في الكلّيات . د
 

هناك آلّيات ال تقوم بتصنيف المرّشحين حَسب نتيجة االمتحان البسيخومتري، آما أّنها تقوم حتى بمساعدة الطّالب عن طريق تقديم منح             

نجد في مثل هذه الكلّيات أن تمثيل المجموعات السكانية التي تسكن األطراف أعلى                 .  أو المصاريف الجانبية  /ويل أجرة التعليم و    لهم لتم 

إن الكلية األآاديمية آريات أونو، باالشتراك مع الوآالة اليهودية، فتحت قسَمي الحقوق وإدارة               .  منه في الجامعات وفي الكلّيات الخاّصة      

وقد جاء  .  ب القادمين من إثيوبيا، آما أنها تضع تحت تصّرفهم منظومة مساعدة عن طريق تقديم منح لتمويل أجرة التعليم                   األعمال للطالّ 

 طالًبا من القادمين من إثيوبيا، حيث إن نجاح                120  2005على لسان نائب رئيس الكلية، دورون هرن، أنه تعّلم في القسمين سنة                        

إننا اآتشفنا أن الطّالب الذي أنهوا البرنامج لم يهبطوا في مستواهم عن مستوى                              " ذآر، أيًضا،        وقد.  البرنامج فاق آّل التوّقعات       

 ).3.6.05, .ברקת ע(" اإلسرائيليين القدامى

 

 ُخطط محلية لدفع سهولة الوصول . هـ
 

   خّريجو صفوف ثواني عشر متفّوقون من األطراف إلى آلّية الحقوق في تل أبيب
            

، وبالتعاون مع شعبة التعليم الثانوي في وزارة التربية والتعليم،             2004/05  لّية الحقوق في جامعة تل أبيب في السنة الدراسية          بادرت آ 

حيث يتّم في إطار البرنامج قبول الطالب للكلّية على            .  إلى برنامج تجريبي لقبول خّريجي مدارس ثانوية متفّوقين من سّكان األطراف              

دراسة، حيث يتّم تحديد مدى التفّوق على أساس مقارنة العالمات في شهادة البجروت بعالمات طالب آخرين من                          أساس التفّوق في ال    

إن نقطة انطالق البرنامج تتمحور حول أن مقياس عالمة االمتحان              .  المدرسة التي تعّلم فيها المرّشحون، وليس بعالمات البالد إجماالً           

جروت ليس هو بالضرورة المقياس األفضل لتشخيص الطّالب المتفّوقين في دراسة الحقوق، وأن البسيخومتري المواَزنة مع عالمات الب

هناك طالًبا آان في إمكانهم أن ينجحوا في دراسة الحقوق إّال أنهم ال ُيقبلون للكلّية لسبب عدم القدرة على استثمار الموارد المطلوبة في                          

 .   دورات التحضير لالمتحان البسيخومتري

 

في السنة األولى للبرنامج بدأت       .   َمن يتّم قبولهم للبرنامج يستفيدون من منحة أجرة تعليم، منحة معيشة وغرفة في مساآن الطلبة                       وإن

אוניברסיטת (وَوفق تقييم أولّي، أنهى أعضاء المجموعة السنة األولى من دراستهم بعالمات أعلى من المعدل                .   طالب 10مجموعة من   

 ).2005, תל אביב

 

آما . علوم األحياء، العلوم االجتماعية والهندسة: ر نجاح البرنامج أعلنت آلّيات أخرى في جامعة تل أبيب نّيتها انتهاج برامج مشابهة    وإث

 .  أن جامعة بار إيران تدرس هي األخرى انتهاج برنامج مشابه

 

 .قادمين من األطراف، وبالمتفّوقين منهم، أيًضاُيعتبر نجاح البرنامج شهادة على أن شروط القبول العادية ُتضّر بالمرّشحين ال

 

  توسيع سهولة الوصول إلى التعليم العالي في األطراف
 

يجري الحديث عن برنامج يجري العمل به في بلدات التطوير في الشمال والجنوب، حيث يشمل جوالت في مؤّسسات للتعليم العالي،                            

 1.1 نحو   2004وقد حّولت لجنة التخطيط والتمويل لهذا النشاط سنة           .  بسيخومتريالمساعدة في رسوم التسجيل والتحضير لالمتحان ال       

 ..ج.مليون ش
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 برامج أخرى لزيادة سهولة الوصول
 

وعدا البرامج األربعة التي استعرضناها أعاله، من الجدير أن نذآر عدًدا من البرامج التي بادر إليها مجلس التعليم العالي في السنوات                          

وفيما يلي عدد من     .   سهولة الوصول إلى التعليم العالي لدى سّكان األطراف             – بشكل مراَقب، يجب أن نقول           -دف توسيع    األخيرة له 

 :  البرامج البارزة

 

 من العمر وال يملك شهادة بجروت في         30 قّرر مجلس التعليم العالي أن آّل شخص يتجاوز الـ          2001في شهر آانون الثاني      •

 في مؤسسة للتعليم العالي في حال اجتاز برنامًجا تحضيريًّا سابًقا للدراسة األآاديمية َوفق تفصيل                       إمكانه أن ُيقبل للدراسة    

من %  2إن مثل هذه اإلمكانّية آان قائًما في السابق، أيًضا، إّال أنه آان محّدًدا بقبول حتى                            .  يضعه مجلس التعليم العالي     

 . المرّشحين في السنة نفسها للمؤّسسة نفسها

 

مشروع تابع لصندوق   ("  مدعروم" بلدة في الجنوب، بمساعدة      15إنشاء مراآز دعم ومعلومات في        1999/00بتداء من   تّم ا  •

  ). راشي–ساآتا 

 

، بالتعاون مع مشروع ترميم األحياء الخاّص بوزارة )إنجازات علمية"  (هيسجيم" تّم تفعيل برنامج     2003وفي آانون الثاني     •

وقد تّم في إطار البرنامج إنشاء مراآز دعم          .   بلدة يهودية وعربية في األطراف      31البرنامج في   يتّم تفعيل   .  البناء واإلسكان 

ومعلومات، وتّم في آّل بلدة تعيين مرّآز للتعليم العالي يقوم بإدارة البرنامج ويرافق الطّالب الجامعيين حتى إنهاء اللقب                              

 شاّب من بلدات الشمال والجنوب من االنضمام         2,300مج مّكن   ويتضح من تقرير لجنة التخطيط والتمويل أن البرنا        .  األول

 ).12 :2005, ג"המל(إلى مؤّسسات التعليم العالي 

 

برنامج يمّكن خّريجي السنة األولى في الجامعة المفتوحة من االلتحاق بالجامعات أو الكلّيات                -)آفاق العبور "  (أفيكي معفار " •

 .األآاديمية

 

للدراسة األآاديمية للوسط الحريدي، وفتح مسارات أآاديمية من قبل مؤسسات للتعليم العالي             إنشاء صفوف تحضيرية سابقة      •

  ). 2.1.1.3פרק : 2005, המועצה להשכלה גבוהה(في أطر حريدية 
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  صعوبة الوصول إلى اللقب األآاديمي.  10
 

ويكون مسار التقّدم في داخل المؤسسة          .   األآاديمي إن القبول للدراسة األآاديمية هو مجّرد خطوة أولى في الطريق إلى نيل اللقب                       

األآاديمية بالنسبة إلى الكثير من الطّالب والطالبات، بمن فيهم العرب، البدو، القادمون والشرقيون، محفوًفا بالصعوبات والعراقيل،                          

 .تتجاوز تلك الصعوبات المعروفة لكّل طالب وطالبة

 

الكثيرون يبدأون طريقهم في الصفوف       :  جهة الفروق الناتجة عن التعليم االبتدائي والثانوي         إن الصعوبة األساسية هي الحاجة إلى موا         

إن مثل هذا المسار،     .  التحضيرية الستكمال ماّدة تعليمية من المدرسة الثانوية، وبعد سنة أو سنتين، فقط، يبدأون دراستهم لنيل اللقب                       

  . بالطبع، ُيطيل فترة التعليم آما أنه يزيد من آلفتها

 

في .  ج. ش 8,400تصل أجرة التعليم اليوم، في الجامعات والكلّيات المموَّلة، إلى نحو               .  إّن الصعوبة المهّمة األخرى هي أجرة التعليم         

ومن يرغب في الدراسة يجب أن         .  في السنة   .ج.ش  25,000-15,000ويصل في الكلّيات الخاّصة وفي الفروع األجنبّية إلى              .  السنة

وإن الكثير من الطّالب المنحدرين من عائالت           .  لفة آتب التعليم، التصوير، خدمات المختبرات، المعيشة والسكن           يضيف إلى ذلك تك     

حيث إنهم في الكثير من األحيان            .  ضعيفة اقتصاديًّا مّمن اجتازوا حواجز القبول، ُيضطّرون إلى تقسيم وقتهم بين العمل والتعليم                          

إن مشكلة التسّرب .  أنهم في حاالت أخرى ال يعودون ُيطيقون الِحْمل فيتسّربون قبل إنهاء اللقبُيضطّرون إلى إطالة فترة دراستهم، آما 

ويتضح من  .  وإطالة فترة التعليم حاّدة بشكل خاّص لدى الطّالب العرب القليلي الموارد، حيث تكون أطر المساعدة بالنسبة إليهم قليلة                        

آانت نسبة  1988/9 لدفع التعليم العالي في الوسط العربي أّن الفوج الذي بدأ دراسته سنة تقرير اللجنة الفرعية للجنة التخطيط والتمويل

وفي الفوج نفسه، آانت       .بين الطّالب اليهود  %  72بين الطّالب العرب، مقارنة بـ     %  54.3َمن أنَهْوا دراستهم منه خالل خمس سنوات          

). 2001',  חאג-אל(بين الطّالب اليهود    %  12 الطّالب العرب، في مقابل       بين%  16.6نسبة التسّرب في السنتين األوليْين من الدراسة         

وإن إحدى نتائج عدم توافر المساعدة المالية هي أن الكثير من الطّالب العرب يدرسون خارج البالد، في البلدان التي ال تجبي أجور                                

 ). Abu-Saad ,2006 :15(تعليم 

 

 :ألخرىويجب أن نضيف إلى ذلك سلسلة من الصعوبات ا

 

يصل الطّالب من األطراف محدودة المقدرات إلى الجامعات والكلّيات غير متمّكنين من اللغتين العبرية                        :  صعوبة اللغة  .1

حيث إنه بالنسبة إلى جميع الطّالب العرب والكثير . واإلنجليزية في المستوى الذي يتمّتع به الطّالب اآلتين من البلدات المقتدرة اقتصاديًّا   

ب القادمين من إثيوبيا، يجري الحديث عن لغة ثانية وثالثة عدا لغة األم، في حين أنه بالنسبة إلى غالبية الطّالب اليهود غير                              من الطالّ 

 . القادمين، اللغة اإلنجليزية هي لغة ثانية

 

آاديمية المسيطرة،  ينبع هذان من االختالف بين ثقافة البيت والمجتمع وبين الثقافة األ               :العزلة الثقافية والشعور بالغربة     .2

 . أشكنازية تنزع بشدة نحو الثقافات الغربية–حيث إنها ثقافة إسرائيلية 

 

وذلك، ضمن أشياء أخرى، لسبب         :  الصعوبة في اختيار الموضوع واالنتقال من مسار أآاديمي إلى مسار آخر                    .3

؛ عدم معرفة مسارات التعليم المختلفة؛ وعدم معرفة صعوبة القبول لألقسام والمطلوبة حيث إن طلبات حّد القبول فيها عالية بشكل خاّص

من الطّالب  %  40ويقول عاطف معّدي، نائب مدير عاّم اللجنة العربية لمتابعة قضايا التعليم، في هذا السياق، إن نحو                           .  سوق العمل 

لى دراسة الطّب، الصيدلة، المحاماة، وإن الطّالب العرب يميلون إ. العرب يغّيرون مسار الدراسة عند انقضاء السنة األولى من دراستهم

الهندسة والتربية، وهو ما يؤّدي إلى فائض في العرض في هذه المواضيع، وذلك في مقابل النقص الخطير في خّريجي مواضيع تتعّلق                         

المسارات يمّيزان الطّالب   إن غياب التوجيه والتنقل بين       ).  22.3.06,    ראיון(أو في المستشارين التربويين      )  بارا طبّية (بالِمَهن الطبّية   
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ר עוואד "ראיון עם ד(البدو؛ ونتيجة لذلك، نجد أن غالبية الطّالب البدو ال يزالون يتعلمون التدريس، العمل االجتماعي أو الِمَهن الطبّية    

 ).Abu-Saad ,2006; 26.3.06, אבו פריח

 

عرب منهم والقادمين من إثيوبيا، يعون أن هناك ِمَهًنا سيكون من               ويجب أن نضيف إلى ذلك آّله حقيقة أن الكثير من الطّالب، وخصوًصا ال                 

إّن اللقب األآاديمي يمنح صاحبه العديد من االمتيازات في سوق العمل، إّال أن هذه االمتيازات ليست متطابقة                             .  الصعب عليهم القبول لها     

مام األآاديميين العرب والبدو محدودة؛ فيتضح من العديد من             حيث إن فرص العمل، مثًال، المفتوحة أ         .  بالنسبة إلى مجموعات السكان آّلها      

פרידלנדר ,  2000,  חליחל,  2005,  עסבה-אבו(األبحاث أنه ليس هناك، بالضرورة، لدى العرب توافق بين التحصيل العلمي والعمل                          

عربي يحملون اللقب الثاني فما فوق ال              5,000واستناًدا إلى تقدير الدآتور أبو عصبة فإن في إسرائيل، اليوم، نحو                     ).  2000,  ואייזנבך

وتبرز هذه المشكلة، أيًضا، لدى         ).  ועדת  המעקב  לעניני  חינוך  ערבי,  נייר  עמדה,  עסבה-אבו(ينجحون في االنخراط في سوق العمل             

عوبة في العثور على عمل بشكل      األآاديميين القادمين من إثيوبيا، الذين يواجهون أفكار الُمشّغلين الُمسّبقة ويجدون، في الكثير من المّرات، ص               

, ראיון  עם  לאה  בטבבו  וירון  מנשה;  5.9.06,  ברקת;  21-22:  2005,  ויוסף.  סבירסקי  ב(عاّم وفي مجال دراستهم بشكل خاّص              

12.3.06  .( 

 

 يجد الطّالب اآلتون من المجتمعات التي تسكن                :عدم معرفة أنماط تصريف األمور في مؤّسسات التعليم العالي                  .4

حقيقة أن آّل طالب ُمطالب بأن يقوم         :  صعوبة في التعايش مع الطريقة التي يتّم بها تصريف األمور في الجامعات والكلّيات                 األطراف  

آما أنهم يجدون صعوبة في      .  بنفسه ببناء جدول الساعات والمواضيع، أو حقيقة أنه ليست هناك، تقريًبا، أطر ثابتة مثل صّف رئيسي                      

ند إلى البحث الذاتي عن الماّدة، الجلوس في المكتبات، قراءة المقاالت وآتابة الوظائف؛ ذلك في حين أن                       التعايش مع طريقة تعليم تست     

طريقة التعليم في المدارس الثانوية في األطراف غالًبا ما تكون ِوجاهّية تلقينّية، تستند إلى قائمة مغلقة من آتب التدريس وإلى                                              

 .   االمتحانات آطريقة تقييم أساسية

 

 من جّراء االختالف، الُبعد الثقافي والحاجة المتواصلة لدى الطّالب القادمين من الضواحي إلى إثبات                   :عزلة االجتماعية ال .5

 .ذواتهم ومواجهة أفكار مسّبقة يحملها زمالؤهم على مقاعد الدراسة وأعضاء الهيئة التدريسية

 

عرب، أيًضا، إلى مواجهة التمييز في تخصيص           ُيضطّر الطّالب ال   :  صوبة الوصول إلى المواصالت، السكن والعمل         .6

الغرف في مساآن الطلبة، وإلى مواجهة الصعوبة في استئجار الشقق في المدن اليهودية وصعوبة جّمة في العثور على عمل ُيمكن دمجه 

גד  אוניברסיטת נ'  חנין  נעאמנה  ואח,  000217/05  –הפ  ,  בית  משפט  מחוזי  חיפה;  22.3.06,  ול'ראיון  עם  אמיר  מח(مع الدراسة   

 .ُيضطّر الطّالب البدو في الجنوب إلى مواجهة حقيقة أنه ليست هناك خدمات مواصالت عاّمة في بلداتهم]) . لم ينشر بعد[חיפה 

 

 التعليم العالي أشبه بالشكل الهرمّي. 11
 

ة، الميزانية، سهولة الوصول، سياسة القبول      بعد أن ُقمنا بفحص مبنى جهاز التعليم العالي، الجهات التي تديره، مؤسسات التعليم المختلف              

والترآيبة الديمغرافية لجمهور الطّالب، ُيمكننا أن نلّخص، اآلن، ونقول إن هذا الجهاز أخذ في العقدْين األخيرْين شكل مبًنى غير                                     

 . مساواتّي أشبه بالمبنى الهرمّي

 

لمؤّهلة اليوم لالستفادة من ميزانيات بحث عاّمة، من بناء ُخطة             حيث تقف الجامعات على رأس هذا الهرم، آونها المؤسسات الوحيدة ا              

 .  تعليمية متنّوعة تشتمل على عدد آبير من مجاالت التخّصص، ومنح مختلف األلقاب األآاديمية، بما فيها اللقب الثالث

  

ورفيعة الشأن، مثل إدارة األعمال، علم      ونجد الكلّيات الخاّصة في وسط الهرم، والتي تقترح مسارات للقلب األول في مواضيع مطلوبة                 

 .النفس والحقوق، حيث إن قسًما منها، اليوم، ُمرّخص إلجراء مسارات للقب الثاني
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ونجد في أسفل الهرم الكلّيات العاّمة والفروع األجنبية، التي تمنح اللقب األول في المواضيع األقّل اعتباًرا، ومنها العلوم اإلنسانية، علوم         

 .حيث يميل آّل من الكلّيات والفروع إلى االستناد إلى مسارات تعليم قليلة.  إعداد المعّلمين والمواضيع التكنولوجيةاالجتماع،

 

إن هذه المؤسسات ال     .  وفي طبقة أدنى من تلك، تحت الهرم، نجد مؤسسات غير معترف بها للتعليم فوق الثانوي، تمنح شهادات مْهنية                      

 . م العالي آما أنها ال تخضع لرقابة مجلس التعليم العاليُتعتبر جزًءا من جهاز التعلي

 

فالجامعات تجبي أجرة تعليم أدنى من . وينعكس المبنى الهرمّي على نحو جّيد، أيًضا، في المعايير االقتصادية واالجتماعية لقبول الطّالب

بول األآاديمية؛ فالكلّيات الخاّصة تتساهل في شروط القبول            األجرة التي تجبيها الكلّيات الخاّصة، إّال أنها األآثر تشّدًدا في شروط الق                  

األآاديمية إّال أنها تجبي أعلى أجرة تعليم؛ في حين أن الكلّيات العاّمة والفروع األجنبية هي األقل انتقائّية، في شروط القبول وفي ارتفاع                 

 .أجرة التعليم التي تجبيها على حّد سواء

  

وعدا ذلك، يّتضح أن     .  عبيًرا لها في مسارات التعليم، في االعتبار المؤسسّي وفي معايير قبول الطّالب                 وتجد الفروق بين المؤسسات ت      

 .هناك فروًقا، أيًضا، في مستوى الرواتب التي يتقاضاها خّريجو المؤسسات المختلفة

 

ق إلى النصف الثاني من سنوات         ويتضح من بحث قام بفحص مدى انتقائية المؤسسات المختلفة، بناء على درجة القبول، حيث تطرّ                        

آانت درجة القبول    (التسعين، أن العالمة المواَزنة المطلوبة من أجل القبول للجامعات هي األعلى بين شّتى مؤسسات التعليم العالي                            

لّيات الخاّصة في وقد حّلت الك). عالية بشكل خاّص في جامعة تل أبيب، في الجامعة العبرية وفي التخنيون، وأدنى في الجامعات األخرى

وقد وجد  .  المكان الثاني، حيث إن مستوى االنتقائّية فيها قريب من مستواها في الجامعات، في حين احتّلت الكلّيات العاّمة المكان األخير                    

د حّدد الباحث، ِعران البحث أن توّسع جهاز التعليم العالي وتزايد أعداد جمهور الطّالب أتاحا للكلّيات الخاّصة أن تصبح أآثر انتقائّية؛ وق

سياسة التوّسع غّيرت، فعًال، حّسنت وحتى رفعت من مكانة قطاع المؤسسات الخاّصة، الذي بدأ يتوّجه، تدريجيًّا، للطّالب                        "تمير، أن    

ّص من  على إنتاج عرض خا   )  بإذن من مجلس التعليم العالي     (إن القدرة الحصرية    .  ذوي التحصيل الجّيد أآثر مّما آان عليه في السابق          

مجاالت التعليم الجذابة بجودة عالية مع إذن وقدرة على جباية أجرة تعليم عالية، حّرآت عملية رفع درجة االنتقائية، التي أتاحت،                                     

ولهذ السبب من الصحيح أن نقول إن          ...  بدورها، للمؤسسات الخاّصة التوّجه إلى مجموعات سكانية قوّية نسبيًّا تتمتع بقدرة اقتصادية                 

ت الكبيرات من األطراف هي الكلّيات الخاّصة، بالذات، التي تتوّجه إلى قطاع من الجمهور صغير نسبيًّا، إّال أنه ذو موارد                                  الرابحا

 ) .42: 2002, תמיר(" اقتصادية أفضل

 

 االجتماعية  –صادية  ومن الممكن أن نجد دعًما لهذه المستخلصات في المعطيات التي تبّين تمرآز الطّالب اآلتين من بلدات مكانتها االقت                  

، %15.8من الدارسين في الكلّيات العاّمة سكنوا األطراف مقابل             %  39.1  ،2003/04في السنة الدراسية     :  متدنية في الكلّيات العاّمة    

ي  االجتماعي منخفض، ف    –من الدارسين في الكلّيات العاّمة جاءوا من بلدات تدريجها االقتصادي              %  55.6فقط، في الكلّيات الخاّصة؛      

 ).8.5.06, ס"למ(، فقط، في الكلّيات الخاّصة %26.5مقابل 

 

آما ُيبّين بحث آخر أن الفروق بين المؤسسات المختلفة ال تنعكس باالعتبارية، فقط، وإنما باحتماالت اندماج الخّريجين في سوق العمل،                     

وقد جاءت   .  ات الخاّصة والكلّيات العاّمة       لقد قام يوسي شفيط وأوري شفايد بفحص أنماط عمل خّريجي الجامعات، الكليّ                            .  أيًضا

 :مستخلصاتهما البارزة على النحو اآلتي

 

 يتوّلى خّريجو الجامعات وظائف مطلوبة أآثر من خّريجي المؤسسات األخرى؛  •
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إن أجر . مستوى أجور خّريجي الجامعات والكلّيات الخاصة أعلى بصورة ملموسة من مستوى أجور خّريجي الكلّيات العاّمة •

خّريجي الكلّيات العاّم هو األدنى بين ذوي التعليم العالي، بمن في ذلك خّريجو المؤسسات التكنولوجية أو األآاديمية، وهو                         

 .قريب من مستوى أجور خّريجي المدرسة الثانوية الذين لم يتعّلموا تعليًما عالًيا

 

وفي المقابل، فهما ينسبان أهمية آبيرة للموضوع الذي          .  لميويذآر شفيط وشفايد أن سبب الفروق في األجر ال يكمن في التحصيل الع                 

يجري تعّلمه، ففي الجامعات والكلّيات الخاّصة يجري تعّلم مواضيع ُمعتَبرة أآثر من تلك التي يجري تعّلمها في الكلّيات العاّمة، وينسبان          

 اجتماعية متدنية إلى الكلّيات العاّمة والطّالب        –فية اقتصادية   أهمية آبيرة آذلك لالنتقائية االجتماعية، التي توّجه الطّالب اآلتين من خل             

 .اآلتين من خلفية قوّية اقتصاديًّا واجتماعيًّا إلى الكلّيات الخاّصة والجامعات

 

ت إن بحث شفيط وشفايد ُيعزز االدعاء القائل إن توّسع جهاز التعليم العالي أنتج هرمية من المؤسسات ومبنى فرص مختلًفا لمجموعا                           

ومع ذلك، يذآر الكاتبان أنه رغم الطبقية الظاهرة في جهاز التعليم العالي، فإن توّسع الجهاز يوّفر فرصة للشّبان الذي لم         .  سكانية مختلفة 

 ).2006, שביט ושוויד(يصلوا في السابق إلى التعليم العالي، للحصول على لقب أآاديمي وتحسين مكانهم في سوق العمل 

 

 

 تاجاتتلخيص واستن. 12

يشمل في العهد الدولّي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعّية والثقافّية              إن الحّق في الحصول على التعليم العالي آما جاء تعريفه                 

األول، هو تحصيل سهولة وصول متساوية للجميع إلى اآتساب التعليم العالي على أساس القدرة؛ والثاني، هو إنشاء جهاز تعليم                     :  هدفين

 .مجانّي؛ أي من دون دفع أجرة تعليم، من خالل التقّدم التدريجي في تحقيق هذا الهدفعاٍل 

 

.  إن توّسع جهاز التعليم العالي في إسرائيل، الذي بدأ في سنوات التسعين، أّدى إلى تزايد المؤسسات وإلى تزايد ملموس في عدد الطّالب                      

صحيح أن الكلّيات الخاّصة والعاّمة أّدت إلى إلغاء حواجز                .  لتعليم العالي ومع ذلك، لم يرفع من المساواة في سهولة الوصول إلى ا                   

، األمر الذي أضعف التصفية الثقافية وزاد، على ما يبدو، من احتماالت            )خصوًصا االمتحان البسيخومتري  (أآاديمية في القبول للدراسة     

قت نفسه، تكّرست ال بل تعاظمت الصلة بين القدرة االقتصادية              إّال أنه في الو    .  مرّشحين عرب، بدو، شرقيين وقادمين للقبول للدراسة        

وبين سهولة الوصول إلى التعليم العالي؛ أي أنه باإلضافة إلى التصفية الثقافية، حتى إذا آانت ضعيفة، هناك، اليوم، تصفية اقتصادية                           

دة بين األصل الطائفي والقومي وبين المكانة              وبسبب العالقة المتبادلة الوطي      ).  2002,  ותמיר;  2002,  גם  לביא'  ר(آبيرة القّوة     

االقتصادية، فإن التصفية االقتصادية تعّظم التصفية الثقافية وتنال من احتماالت شّبان وشاّبات من مجموعات سكانية تسكن األطراف                         

 .العالي بشكل خاّصلنيل التعليم العالي بشكل عاّم، آما تنال من سهولة الوصول إلى المسارات األآثر اعتباًرا للتعليم 

 

إن أساس ما قامت به الدولة لتوسيع التعليم العالي هو السماح بإنشاء جهاز تعليم عاٍل خاّص إلى جانب جعل الكلّيات العاّمة المناطقية                               

ف لمجموعات  إن هذه الخطوات أّدت إلى طبقّية داخلية بين المؤسسات المختلفة، تتحّول، أيًضا، إلى مبنى فرص مختل                 .  أآاديمية بالكامل 

لقد زادت الكلّيات     .  طبقّية في التحصيل بين الجامعات والكلّيات وطبقّية اقتصادية بين الكلّيات الخاّصة والعاّمة                      :  مختلفة من السكان    

الخاّصة بشكل ملموس من سهولة الوصول إلى مسارات تعليم ُمعتَبرة مثل إدارة األعمال، االقتصاد والحقوق، بينما الفروع األجنبية                            

وفي الحالْين يجري الحديث، في األساس، عن طّالب         .  زادت من سهولة الوصول إلى مسارات التدريس والعلوم االجتماعية واإلنسانية           

وبالنسبة إلى الشاّبات   .  ذوي قدرة اقتصادية لم ينجحوا في السابق في القبول للجامعات لسبب التصفية األآاديمية وعدد األماآن المحدود                  

. لي الموارد، في المقابل، فإن نافذة الفرص التي ُفتحت محدودة تماًما، وترّآز على سهولة الوصول إلى الكلّيات العاّمة                              والشّبان القلي 

صحيح أن شبكات مساعدة الطّالب ومشاريع التفضيل المصّحح توّفر فرًصا ألفراد، إّال أنه ليس من شأنها أن تتغّلب بحّد ذاتها على                                 

 .وفي جهاز التعليم الثانوّيالفروق في نقطة االنطالق 
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آما أن ميزانية الطالب في جهاز التعليم العالي في هبوط                 2004-2001لقد مّرت ميزانية التعليم العالي بتقليص بالغ خالل السنوات               

فقط، آما أن    وإن توصيات لجنة فينوجراد الخاّصة بخفض أجرة التعليم في مؤسسات التعليم العالي تّم تطبيقها بشكل جزئّي،                         .  مستمّر

 .هدف إجراء تعليم عاٍل مجانّي ال يزال مثار جدل في إسرائيل

 

. ينتج أن توّسع جهاز التعليم العالي تّم آنسخة جديدة لمبنى الفرص التفاضلي الموجود منذ زمن في جهاز التعليم االبتدائي والثانوي                                 

زئيًّا للدولة من مسؤوليتها عن بناء جهاز تعليم عاٍل عاّم، مموَّل            وزيادة على ذلك، إن التطورات التي جاء وصفها أعاله تعكس تنّصًال ج            

 .ومساواتّي

 

 : إن توسيع سهولة الوصول إلى التعليم العالي منوط باعتماد سياسة مندمجة في مجاالت عّدة

 

 حيث يوّفر فرًصا متساوية لجميع      أّوًال، اّتخاذ خطوات لجعل جهاز التعليم الرسمي، االبتدائي والثانوي، يقوم على المساواة بشكل أآبر،               

فطالما هناك فروق آبيرة في جهاز         .  المجموعات السكانية، من دون فرق في المكانة، الدين، الجنس، القومية، الطائفة ومكان السكن                    

 .خفًضاالتعليم االبتدائي والثانوي، فاالحتمال لتحقيق سهولة وصول متساوية على أساس القدرة إلى التعليم العالي سيظّل من

 

تعزيز الكلّيات العاّمة من الممكن أن يتّم عن طريق . ثانًيا، ِاستثمار دولة متعدد السنوات ُيتيح تكبير ميزانية مؤسسات التعليم العالي العاّمة

 .مقارنة مكانتها من ناحية الميزانية بتلك الخاّصة بالجامعات

 

د معايير وامتحانات قبول لدخول مؤسسات التعليم العالي، حيث تعكس القدرة             ثالًثا، اّتخاذ خطوات لخفض أجرة التعليم، إلى جانب تحدي          

 .األآاديمية من دون محاباة على أساس المكانة، الثقافة أو غيرهما
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 :1ملحق 

 إقامة جامعة أو آلّية عربّية آحّل لمشكلة توّجه مواطنين عرب

 لجهاز التعليم العالي

 
 في أوساط الجمهور العربّي في البالد حول فكرة إقامة آّلية أو جامعة عربّية في                         يجري في الّسنوات األخيرة نقاش جادّ        

لقد .  ويدور الحديث عن مؤّسسة تكون مفتوحة األبواب أمام الجميع، لكّن لغة التدريس فيها هي اللغة العربّية                              .  إسرائيل

، من قبل لجنة متابعة قضايا التعليم العربي،           ُطرحت الفكرة نفسها منذ سنوات الّسبعين، لكن أعيد طرحها مؤّخًرا من جديد               

على خلفّية النقاشات الدائرة في مجلس التعليم العالي وفي لجان التعليم الّتابعة للكنيست، بشأن توحيد الكلّيات العامة في                                 

 ).7.5.05, 30.4.05, אבו סאלח(الجليل ضمن جامعة واحدة 

 

سنصف في ما يلي باقتضاب          .  ا أيًضا في أوساط الجمهور العربيّ           حظيت الفكرة بدعم آبير، لكّن هناك ُمعارضين له                

 .التسويغات المرآزية للمؤّيدين والمعارضين للفكرة

 

 يّدعون أن مؤّسسة آهذه يمكنها أن تحّل مشكلة التمييز ضّد الطالب العرب في القبول للمؤّسسات القائمة، ومن                           المؤّيدون

وفي الوقت الذي يّدعون هم فيه أّن مؤّسسة آهذه تشّكل             .  للغة واالغتراب الثقافيّ  خالل ذلك يمكنها أن تحّل، أيًضا، مشكلة ا         

مرآًزا ثقافيًّا وسياسيًّا للمواطنين العرب، يساهم في حفظ التراث الثقافي العربي، ويساعد في إنشاء قيادة محّلية ويكون بمثابة             

لجنة متابعة قضايا التعليم      ( االقتصادية والسياسية      -جتماعية  وسيلة لتعزيز قوة األقلية العربية في الدولة ودفع مكانتها اال               

فيصل .  خالد أبو عصبة من جامعة بار إيالن ومعهد بروآديل، د            .  العربي، رؤساء سلطات محلية عربية، أآاديميون مثل د         

 يرون في هذه     ، فإّن آخرين  )2003,  א'אבן  אלהיג:  عزايزة من جامعة حيفا وعضو مجلس الّتعليم العالي، وآخرون؛ ينظر            

 ).نفس المصدر(الفكرة جزًءا من فهم عاّم يدفع باتجاه أوتونوميا ثقافّية للمواطنين العرب في البالد 

 

عواد ( يّدعون أّن المؤّسسة األآاديمية يجب أن ُتدار على أسس آونّية وأن تكون بمثابة نقطة التقاء بين الثقافات                     المعارضون

م في النقب ومستشار للشؤون العربّية في آلية سفير؛ سميح غنادري، مدير معهد اللغات                     أبو فريح، ناشط في منتدى الّتعلي       

ووفًقا لرأي الُمعارضين فإّن الجامعة العربّية        ).  ، نفس المصدر   א'אבו  אלהיג:  لإلدارة والتأهيل المهني في الناصرة؛ ُينظر       

ولذلك فإّنهم  .   الخّريجين في سوق العمل اإلسرائيلي     ستزيد من عزل الفئات العربّية، ال بل من شأنها أن تحّد من فرص عمل               

 .يفّضلون االستمرار في النضال من أجل المساواة في إطار الجهاز القائم، من منطلق الّسعي إلى االندماج وليس االنغالق

 

. س التعليم العالي  إّن معظم األآاديميين والسياسيين العرب يؤّيدون الفكرة وآذلك بعض األآاديميين اليهود وأعضاء في مجل                

في المقابل، تواجه هذه الفكرة معارضة قوية من قبل سياسيين يهود، يتخّوفون من العزلة الجماهيرية، وآذلك فإّن هناك                               

 ).3פרק : א'אבו אלהיג(رؤساء الكليات العامة في إسرائيل، الذين يتخّوفون من المنافسة 

 

 :اال دون إنشاء جامعة عربية حتى اليوميشير الباحث يونس أبو الهيجا إلى عاملين اثنين ح

ترى النخبة السياسية اإلسرائيلية أّن معارضة مؤّسسة عربية للتعليم العالي تأتي في إطار معارضة األوتونوميا الثقافّية                              

ل، آما لألقلية القومية العربية؛ يرافق ذلك التخّوف من أن تتحّول مؤسسة آهذه إلى مرآز للنشاط القومجي المناهض إلسرائي                
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ووفًقا لرأي أبو الهيجا، فإّن الحديث يدور عن سعي مجموعة األآثرية اليهودية إلى أن                      .  حدث في الجامعات في المناطق      

, א'אבו  אלהיג(تبقي في يديها السيطرة على الجهاز المؤّسسي السياسّي بشكل عام، وعلى أجهزة التعليم العالي بشكل خاص                  

2005 .( 

 

أّنه، ووفًقا لموقف مجلس التعليم العالي، ال مكان إلنشاء جامعات إضافية في البالد، أآان ذلك                        يجدر أن ُيضاف إلى ذلك         

ومن الجدير بالذآر أن      .  بسبب عدم وجود متقّدمين للدراسة في مؤّسسة آهذه، أو بسبب المصاريف المالّية المنوطة بذلك                      

, טראובמן(لّية أريئيل ولرابطة الكلّيات العامة في الجليل          مجلس الّتعليم العالي قّرر، مؤّخًرا، رفض طلبات منح اعتراف لك           

11.5.05.( 

 

أخذت الفكرة زخًما   .  لقد وجدت خّطة إنشاء جامعة عربية تعبيًرا عمليًّا لها حين اقترحت بلدية الناصرة إنشاءها في نطاقها                     

التعليم العالي أيًضا هذه الفكرة       ؛ في هذه الفترة دعم مجلس           2001-1999معيًنا في فترة حكم حزب العمل، في السنوات              

. في المقابل، ومع تسّلم ليمور ليفنات وظيفة وزيرة الّتعليم، تّم تجميد الفكرة            ).  7.11.00قرار مجلس التعليم العالي من يوم        (

قامة الحًقا، حاول مجلس الّتعليم العالي إيجاد تسوية بين موقف بلدية الناصرة وبين موقف الحكومة، من خالل اقتراحها إ                           

مؤّسسة متعّددة األحرام الجامعية توّحد آل الكليات في الشمال وتدمج أيًضا الكلية المقترحة في الناصرة؛ لكن حتى اآلن لم                        

 ).2003, א'אבו אלהיג(يثمر ذلك عن أية نتائج 

 

 التصديق على الخّطة      ُنوقش في لجنة التعليم التابعة للكنيست اقتراح إنشاء آلية عربية في الناصرة، بعد                  27.6.06في يوم   

وآانت في اللجنة أآثرّية للّتصديق على الخّطة لكّن ونزوًال عند طلب عضو                  .  في وزارة الّتعليم وفي مجلس األمن القوميّ         

الكنيست، يوئيل حّسون، رئيس االئتالف بشكل فعلّي، فقد تّم إرجاء التصديق حّتى تتّم مناقشة الموضوع في االئتالف                                  

 ).27.6.06, זליקוביץ(

 

 السياسّي للمؤّسسات األآاديمّية،     –إّن المبادرة إلى إنشاء جامعة عربّية تثير أسئلة آثيرة وجوهرية حول األداء االجتماعي                   

 . قومية، طائفّية، ثقافّية دينية أو جندرّية–وحول إمكانّية إنشاء مؤّسسات آهذه وفق معايير جماهيرّية 

 

ومنذ سنوات تعمل في إسرائيل     .  مؤّسسات للّتعليم العالي تخدم مجموعات ثقافّية محّددة      تجدر اإلشارة إلى أّنه منذ اليوم توجد        

مدارس دينية فوق ثانوية تحصل على ميزانيتها من قبل الدولة، على الّرغم من أّنها ليست جزًءا من جهاز التعليم العالي                               

ولة بحّق الجمهور الحريدي في األوتونوميا          الذي يشرف عليه مجلس التعليم العالي، وتعكس حقيقة وجودها اعتراف الد                   

إّن اعتراًفا آهذا موجود أيًضا في جهاز التعليم االبتدائي وفوق االبتدائّي، حيث تعمل هناك بموافقة من الدولة                                  .  الثقافّية

للمتدينين "  نوعم" التيار المستقّل التابع ألغودات يسرائيل، تيار التعليم الديني التابع لحرآة شاس، شبكة                     –تيارات مستقلة    

 قّدم عضو الكنيست    2000في العام   :  وهناك حتى َمن يطلبون تعزيز أوتونوميا التيارات الدينية والحريدية        .  القوميين وغيرها 

زبولون أورليف اقتراح قانون إلقامة مجلس للتعليم العالي للتوراة يعمل وفق نظم مشابهة لنظم مجلس الّتعليم العالي، ويكون                   

لقد .   ألقاب في تعليم التوراة العالي، الذي آان مماثًال للقب األآاديمي األّول، حسب قانون مجلس الّتعليم العالي                       مؤّهًال لمنح 

 ).324:2005, וולנסקי(هدف أورليف إلى الحصول على اعتراف وتخصيص ميزانّيات من الدولة للتعليم العالي للتوراة 

 

وينعكس هذا  .  ديدًة، أيًضا، وهي قائمة في إسرائيل منذ اليوم األّول للدولة           آذلك، فإن العزل على خلفية قومية ليس ظاهرة ج          

في هذه المدارس يمكن دمج مضامين ثقافّية        .  العزل في التعليم االبتدائي وفوق االبتدائي، على شكل مدارس منفصلة للعرب            
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امة شعبة منفصلة خاصة بهم في وزارة        ومع ذلك، فإّن الدولة ال تسمح للعرب بإق        .  من منهاج التعليم  %  25عربّية تصل إلى    

 . الديني–التعليم، آما هي الحال مع الشعبة الخاصة التي تقدم الخدمات للتعليم الرسمي 

 

مدارس :  وآذلك، فنحن نشهد، في العقد األخير أو في العقدين األخيرين، إقامة مدارس خاصة ذات مضامين ثقافية مختلفة                       

 العربية  -، التي تشّدد على التعليم عن اليهودية، المدارس الديمقراطية، المدارس اليهودية          )تعزيز التعلم عن اليهودية   "  (تالي"

على خلفّية هذه التوّجهات، يبدو أّن ال أساَس الّدعاءات هؤالء المعارضين لألوتونوميا التعليمّية العربّية على                          .  وما شابه 

 .خلفية التخّوف من االنعزال الثقافّي

 

فقد أجري  .  لنقاش حول مسألة إقامة آلّية عربية ليس الحادثة األولى لنقاش مبدأ الكونية في التعليم العالي                      في النهاية، إّن ا    

لقد تّمت المبادرة إلى إقامة هذه           .  نقاش مشابه في سنوات الخمسين من القرن الماضي، حول تأسيس جامعة بار إيالن                         

1970عتراف مجلس الّتعليم العالي آجامعة فقط في العام          ، وحظيت با  "همزراحي"الجامعة آمؤّسسة خاصة من قبل حرآة       

ونبعت المعارضة لـ بار إيالن من الّتعامل المزدوج للصهيونية العلمانية مع الصهيونّية الدينّية، ومن                .  ، بعد نضال متواصل   

حانّي لليهودية   الرسمّي، وآمرآز رو     -التخّوف من أن تنافس مكانة الجامعة العبرية آرمز اإلحياء الّصهيوني القومي                          

وقد طرح في جلسات مجلس الّتعليم العالي التخّوف من أن تؤّدي إقامة مؤّسسة دينّية إلى تفضيل المعلمين والطالب              .  العالمّية

المتدينين، وإلى المساس بمبدأ عدم التمييز في قبول الطالب والطاقم التعليمي على خلفّية العرق، الجنس، الدين، القومية أو                       

في نهاية األمر، أبدى أعضاء مجلس      .  الجتماعية، والذي تّم ترسيخه في البند التاسع من قانون مجلس الّتعليم العالي             المكانة ا 

الّتعليم العالي استعداًدا لتجاوز هذا البند بغية تأهيل جامعة بار إيالن، والتزم ممّثلو جامعة بار إيالن، من جانبهم، بالحفاظ                            

 ).60-59: קליין(ن معرفة أّنهم يستطيعون، عمليًّا، تجاوزه بغطاء من وزير التربية والّتعليم على تعليمات البند انطالًقا م

 

دارت، في داخل بار إيالن نفسها، في نهاية سنوات السّتين من القرن الماضي، صراعات بين هؤالء الذين أّيدوا تسييس                               

واعتبر المفداليون بار إيالن أوًال       .  دي الحرّية األآاديمية   وبين مؤيّ )  ال بل تسييسها لصالح حزب المفدال، عمليًّا         (المؤسسة  

نفس "  (غاية محّددة هي إآساب القيم الدينية ورعايتها وتربية الطالب على أداء الشعائر الدينية            "وقبل آّل شيء مؤّسسة ذات      

وآان هناك  .   إيالن بالمفدال   وناقشت لجان المفدال مطّوًال العالقة الوثيقة التي تربط الجامعة جامعة بار                 ).  104:  المصدر

في نفس الفترة ُطرَد، أيًضا، محاضرون لم             .  بعض السياسيين الذين تحّدثوا بقلق عن المستوى الدينّي المتدّني للمؤّسسة                  

 في لجنة التعليم التابعة      1964وفي الجلسة التي عقدت في العام         ).  108  –  105:  نفس المصدر (يدّرسوا وفق نهج المفدال      

ترف عميد المؤسسة بتفضيلهم محاضرين وطالًبا دينيين، وبذلك فإّن معظم أعضاء اللجنة اإلدارية في بار                           للكنيست، اع 

1991وبعد ذلك بوقت طويل أيًضا، أي في العام          ).  109:  نفس المصدر (باستثناء واحد فقط    "  همزراحي"إيالن هم أعضاء    

أن يّدعي الحّق في تحديد عدد الطالب العلمانيين والحّق           يوسف بورغ، من الصحيح      .  ، وجد رئيس لجنة أمناء بار إيالن، د         

في تعيين محاضرين متدّينين؛ آما أّنه اعترف بوجود تقييدات بالنسبة للمحاضرين العلمانيين في ما يتعّلق بالترقية األآاديمّية         

 ). 105: نفس المصدر(

  

عربّية الُمقترحة وهو العالقة باأليديولوجيا الّصهيونية          مع ذلك آّله ثّمة فرق واحد هاّم بين جامعة بار إيالن والجامعة ال                       

إّن مؤّسسي جامعة بار إيالن أّيدوا تطوير أيديولوجيا قومية بديلة لتلك الخاصة بالصهيونية العلمانّية، وذلك من                         .  الُمهيمنة

. روا لألهداف األساسّية للّصهيونّية    الدينّي لمرآزّي وقوّي أآثر في إسرائيل؛ أي أّنهم لم يتنكّ           –أجل تحويل التّيار الّصهيوني     

في المقابل، ُينظر للجامعة العربية في أوساط ممثلي الجمهور اليهود آدعوة لنزاع األيديولوجيا الصهيونية وليس بالضرورة                 

 العربّية  -ّية  آمحاولة لتغييرها من الداخل؛ ولمزيد من الدقة، تعتبر فكرة الجامعة بمثابة انعزال غايته تعزيز القومّية الفلسطين               

وهذا، على الرغم من أن العزلة ليس بالضرورة أن تؤدي في أي               .  وليس محاولة لتعميق االنخراط في المجتمع اإلسرائيلي        
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االنعزال يمكن أن يكون، أيًضا، بمثابة وسيلة لتحقيق االندماج                   :  حالة ووضع للتنكر لشرعية اإلطار المشترك الشامل              

 .وليس ضعفالمتساوي أآثر، من منطلق قوة 

 

يمكن فهم الّسعي إلى تأسيس جامعة عربّية، وآذلك المعارضة القائمة حول ذلك، على خلفّية طابع الجامعات القائمة المجّند                       

لقد انعكس هذا االلتزام في أقوال وزير التعليم،    .  لصالح المشروع الصهيوني والثقافة اليهودية عموًما، والعبرية بشكل خاصّ        

أحد المبادرين لقانون مجلس التعليم العالي في إسرائيل في سنوات الخمسين من القرن الماضي، الذي                     تسيون دينور، وهو     

إّن ...  جعل التعليم والبحث العلمي مرتبطين باحتياجات نهضة الّشعب، تطوير البالد، بناء الدولة وأمنها                        "أقّر أنه يجب       

). 35-34:  1998,  קליין"  ( مرتبطة بكل حرآتنا القومّية       مؤسسات التعليم العالي والعلوم آانت مرتبطة ويجب أن تكون              

على مدى األعوام تّم الّتخفيف من فهم الجامعات آدافعات للمشروع القومّي لصالح الفهم الذي يشّدد على الحّرّية األآاديمّية                       

ة خاصة بين التاريخ وبين      ومع ذلك، يتّم اإلبقاء في آّل الجامعات على عالق           .  وعلى مالءمة الّتعليم الحتياجات سوق العمل       

الثقافة اليهودية واإلسرائيلّية، وتنشط في جميع هذه الجامعات معاهد ومشاريع تنخرط في سياق دفع األهداف القومية مثل                         

ويظهر بشكل ملحوظ في      .  معهد أبحاث النقب، مرآز يافا للدراسات اإلستراتيجية، معهد أبحاث يهودية التوراة وغيرها                     

 األمني، وتعكس مضامين التعليم فيها موقف إسرائيل        –اريخ وحضارة الشرق األوسط تأثير الفهم القومي        مساقات دراسة الت  

أآثر من مجرد اهتمام أآاديمّي بحضارات الشرق األوسط؛ وهذه         "  دراسة حضارة العدوّ  "السياسي في المنطقة والحاجة إلى      

 في هذه األقسام التي تشكل فيها المعرفة الّسابقة للغة والثقافة      .المساقات تستخدم، أيًضا، آمورد تجنيد مرآزي لخدمات األمن       

 .        العربّيتين أفضلية، على ما يبدو، يشعر الطالب العرب أّنهم غرباء، ليس أقّل مما هي الحال في أقسام دراسّية أخرى
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