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حقوق اجتماعية في إسرائيل  
يَُعّرف العهد الدولّي للحقوق االقتصادّية، االجتماعّية والثقافية اخلاص باألمم املتحدة )ICESCR(، والذي وقعت 

عليه إسرائيل في العام، احلّق في التعليم العالي على النحو الّتالي:
"جعل التعليم العالي ُمتاحاً للجميع على قدم املساواة، تبًعا للكفاءة، بكافة الوسائل 

ا مبجانّية التعليم". املناسبة وال سّيما باألخذ تدريجيًّ
إّن العهد يلقي على الدول املوّقعة عليه واجب تطوير جهاز الّتعليم العالي في نطاقها، من خالل التشديد على 

هدفني اثنني:
وَِصيلِيَُّة )سهولة وصول( متساوية ملؤّسسات الّتعليم العالي على أساس الكفاءة؛  1

دعم حكومي كامل لقسط الّتعليم.  2

يتم فحص مدى التزام الدولة بتطوير جهاز التعليم العالي وحتسني الوصيلية املتساوية إلى مؤّسساتها في 
التشريع وفي سياسة امليزانّية.

التشريع: لم تتنبَّ إسرائيل تعليمات العهد الدولّي في التشريع الداخلّي، لكن توجد في قانون التعليم العالي 
– تعليمات مختلفة تقّر مبدأ عدم التمييز على خلفّية العرق، اجلنس، الدين والقومية في القبول ملؤّسسات 

التعليم العالي، ومبدأ حتديد ميزانّيات مؤّسسات التعليم العالي وفق معايير مساوية. مع ذلك، ال ينعكس في 
التشريع اإلسرائيلي مفهوم جعل الّتعليم العالي مجانيًّا كوسيلة لتحقيق الوصيلية املتساوية، وال توجد محاولة 

ملواجهة االنتقائّية االقتصادّية للمتقّدمني ملؤّسسات الّتعليم العالي. 
امليزانّية: في إسرائيل، يأتي التمويل األساسّي للتعليم العالي من الّدولة. لكن، في الّسنوات األخيرة، في 

مقابل استمرار اتساع جهاز التعليم العالي والتقليل اجلزئّي لقسط التعليم في املؤسسات املُمولة حكوميا، ثّمة 
هناك توّجه لتقليص في امليزانّية املوجهة ملؤسسات التعليم العالي. ونتيجة لذلك، طرأ انخفاض على امليزانّية 

احلكومّية للتعليم العالي، احملّددة وفًقا للطالب، إلى جانب ارتفاع الّتمويل اخلاّص للّتعليم العالي.   

ما هو احلق 
في التعليم 

العالي؟
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حتى التسعينّيات من القرن املاضي، كان جهاز التعليم العالي في إسرائيل مكّونًا من عدد محدود من املؤسسات، 
وكانت في معظمها جامعّية. وكانت شروط القبول للمؤّسسات متشابهة، وكذلك قيمة الّشهادات التي 

منحوها خلّريجيهم.

خالل التسعينّيات من القرن املاضي، وفي أعقاب الطلب املتزايد على التعليم العالي، اتسع هذا اجلهاز وهو يضّم 
اليوم أربعة أنواع من املؤّسسات:

جامعات ومعاهد أبحاث جامعّية؛   
كليات أكادميية عامة )ممّولة حكوميًّا(؛   

كلّيات أكادميّية خاصة )غير ممّولة حكوميًّا(؛   
بعثات جامعات أجنبية.   

متنح اجلامعات والكليات اخلاصة والعامة ألقابًا أكادميية معترًفا بها من قبل مؤّسسة الّتعليم العالي. تعمل 
البعثات األجنبية بترخيص من مجلس التعليم العالي لكنها متنح ألقابًا أجنبية؛ بعض منها حصل على تصديق 

مجلس التعليم العالي للتحّول إلى كلّيات إسرائيلّية خاصة.

باإلضافة إلى ذلك، توجد كليات تعليمية )دور معّلمني( ميكن فيها الدراسة لنيل لقب خريج في التربية. متّول وتدار 
هذه الكلّيات اليوم من قبل وزارة التعليم، لكن ثّمة نّية في نقلها لتكون تابعة جمللس الّتعليم العالي وإتاحة 

اجملال أمام قسم منها ملنح اللقب الّثاني.

جهاز الّتعليم 
العالي في 

إسرائيل
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املؤسسات العامة واخلاصة: من بني أربعة أنواع املؤسسات التي سبق ذكرها، فإن اجلامعات والكليات  	u

العامة ممّولة من قبل الدولة عبر مجلس التعليم العالي )في ما يلي: اجلهاز العام(. الكلّيات اخلاصة 
والبعثات األجنبّية واقعة حتت إشراف مجلس الّتعليم العالي لكّنها ليست ممّولة من قبل الدولة )في ما 

يلي – اجلهاز اخلاّص(.
مؤسسات تعليم ومؤّسسات بحث: من بني كّل املؤّسسات األكادميّية، املؤسسات اجلامعية )اجلامعات،  	u

معهد فايتسمان والتخنيون( فقط، مؤهلة للعمل في مجال البحث، وهي، فقط، التي حتصل على ميزانّيات 
بحث من الدولة. وبناءً عليه، فهذه املؤّسسات، فقط، متنح لقب "دكتور". ورغم اتساع جهاز التعليم العالي، 

حتافظ اجلامعات على سيطرة مطلقة في مجال البحث. إّن الكلّيات – العامة واخلاصة على حّد سواء 
– تعمل في األساس في الّتعليم وهي غير مؤّهلة ملنح ألقاب في مجاالت البحث. 

قسط التعليم: يتّم متويل قسط التعليم في املؤسسات العامة من قبل احلكومة وهو مبلغ موّحد قدره   	u

8,500 ش.ج. للسنة التعليمية. ويُراوح قسط الّتعليم في املؤّسسات اخلاصة ما بني 15,000 و 30,000 ش.ج. 

للسنة التعليمّية؛ وهو يحّدد بشكٍل مستقّل في كّل مؤّسسة ومؤّسسة، ويختلف وفًقا ملسارات الّتعليم 
اخملتلفة.

شروط القبول: القبول لكّل أنواع املؤسسات مشروط باحلصول على شهادة بجروت إسرائيلية، كما أنه  	u

مشروط في معظم املؤّسسات بامتحان بسيخومتري. ليست كّل شهادة بجروت متنح بطاقة دخول: يجب 
أن تعكس الشهادة تركيبة معّينة من املواضيع الدراسية وحجًما معّيًنا من الوحدات في كّل موضوع 
دراسّي. باإلضافة إلى ذلك، ثمة فوارق كبيرة بني املؤسسات وبني املسارات اخملتلفة فيها، في ما يتعلق 

بسقف العالمات املطلوب: عموًما، سقف العالمات املطلوب في اجلامعات والكليات اخلاصة أعلى بشكل 
كبير من السقف املطلوب في الكلّيات العامة والبعثات األجنبية. 

اجلامعات، 
الكليات وما 
بينها – عن 
الفوارق بني 
املؤّسسات
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موقع املؤسسات: ثمة عالقة بني موقع املؤسسة، مدى رفعتها وشروط القبول إليها. إن جامعتي تل أبيب   u
والقدس الرفيعتني واملؤسستني من ناحية امليزانية، تقعان في مركز البالد وهكذا هي حال معظم الكليات 
اخلاصة، أيًضا. إن شروط القبول في املؤسسات الواقعة في مركز البالد متشددة أكثر من تلك املؤسسات 

الواقعة في أطراف البالد. إن شروط القبول في الكليات العامة املنتشرة على أطراف البالد، وكذلك في 
جامعة حيفا وبن غوريون، هي أكثر سهولًة.

قيمة األلقاب في سوق العمل: مستوى األجور لدى خريجي اجلامعات والكليات اخلاصة أعلى بشكل  	u

ملحوظ مما هي عليه احلال لدى خريجي الكليات العامة. مستوى األجور لدى خريجي الكليات العامة قريب 
ا من مستوى أجور خريجي املؤسسات التكنولوجية غير األكادميية أو خريجي املدرسة الثانوية. وتنبع هذه  جدًّ
الفوارق في األساس من عاملني اثنني: األّول، تركيز مسارات التعليم الرفيعة )إدارة األعمال، احلقوق، احلاسوب، 
الطب وما شابه( في اجلامعات والكليات اخلاصة. والثاني: شروط القبول التي تقوم بتقنني الطالب القادمني 
من خلفيات اجتماعية – اقتصادية متدنية إلى الكليات العامة، وأّما الطالب القادمون من خلفّيات مقتدرة 

فتقوم بتقنينهم إلى اجلامعات والكلّيات اخلاصة.
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   إن أكثر بقليل من ثلث أبناء الشبيبة الذين تعلموا في إسرائيل يصلون إلى التعليم األكادميي.
نحو %45 ، فقط، من أبناء الشبيبة يحصلون اليوم )2005( على شهادة بجروت. ومن بني هؤالء احلاصلني على 
شهادة بجروت، نحو %85، فقط، يلّبون متطّلبات َعَتبة االلتحاق باملؤسسات األكادميية. وتشهد هذه املعطيات 

على الفروق في التحصيل في جهاز التعليم االبتدائي وفوق االبتدائّي. حيث تُعتبر هذه الفروق احلاجز األساسّي 
حني لاللتحاق  لتحصيل وِصيلية متكافئة، على أساس املقدرة، إلى جهاز التعليم العالي. كما أّن تصنيف املرشَّ

باملؤّسسات األكادميية يزيد من تعزيز التوجيه إلى املسار االقتصادّي الثقافّي القائم في جهاز التعليم.
ليس كّل احلاصلني على شهادة بجروت يتابعون دراستهم في املرحلة األكادميية؛ وقسم منهم، كما رأينا، حاصلون 
على شهادات ال تلّبي شروط القبول للمؤسسات األكادميية. ويتضح من معطيات دائرة اإلحصاء املركزية أن نحو   
%30، فقط، من بني َمن أنهوا املدرسة الثانوية عام 1997 بدأوا الدراسة في مؤسسات للتحصيل األكادميي حتى 

سنة 2005 )اُنظر التفصيل في اجلدول فيما يلي(.

بني خّريجي املدرسة الثانوية عام 1997 الذين وصلوا حتى عام 2005 إلى واحدة من املؤسسات األكادميية:
كانت نسبة النساء أعلى بنحو %8 من نسبة الرجال؛  u

كانت نسبة اليهود أعلى بأكثر من ضعفْي نسبة العرب؛  u
كانت نسبة املولودين في أوروبا – أمريكا أعلى من نسبة القادمني من آسيا – إفريقيا واملولودين في إسرائيل؛  u
كانت نسبة الدارسني اآلتني من بلدات ُمتمّكنة )من العنقودْين االقتصادينْي الثقافينْي 10-9( أعلى بثالثة   u

أضعاف من نسبة الدارسني اآلتني من بلدات تتذّيل السّلم )من العنقودْين 2-1(؛
كانت نسبة الدارسني من خّريجي املسارات التعليمية النظرية أعلى بـ 3.4 أضعاف من نسبة خّريجي   u

مسارات التعليم املْهنية.

من يصل 
إلى التعليم 

األكادميّي؟ 
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ُمْنهو املدرسة الثانوية عام 1997 الذي بدأوا التعّلم في اجلامعات أو في الكلّيات 
األكادميية حتى عام 2005، حَسب خصائص مختلفة
بالِنسب املئوية من بني ُمجمل ُمنِهي املدرسة الثانوية في كّل سطر

اجملموع الكلّيالكلية األكادمييةاجلامعةاجلنس
26.49.916.5الرجال

32.510.122.4النساء

اجملموع الكلّيالكلية األكادمييةاجلامعةالقومية1
32.411.421.0اليهود

14.92.712.2العرب

اجملموع الكلّيالكلية األكادمييةاجلامعةاألصل
35.613.022.6إسرائيل

25.710.215.5آسيا- إفريقيا

36.410.925.5أوروبا- أمريكا

اجملموع الكلّيالكلية األكادمييةاجلامعةالعنقود االجتماعي – االقتصادي لبلدة السكن
15.12.612.52�–�1

17.24.812.44�–�3

26.48.817.6�6�–�5

37.513.723.88�–�7

47.618.129.5�10�–�9

اجملموع الكلّيالكلية األكادمييةاجلامعةمسار التعليم في الثانوية
37.111.925.2املسار النظرّي

13.66.27.4املسار املْهنّي

مالحظات:
• األصل اآلسيوي- اإلفريقي: املولودون 

في إسرائيل ألب من مواليد آسيا- 
إفريقيا، وكذلك املولودون خارج البالد 

في آسيا أو إفريقيا.
• األصل األوروبي- األمريكي: املولودون 

في إسرائيل ألب من مواليد أوروبا- 
أمريكا، وكذلك املولودون خارج البالد 

في أوروبا أو أمريكا.
 املصدر: 

שלמה סבירסקי ואתי קונור- אטיאס, 
תמונת מצב חברתית 2006 מרכז 

אדוה.
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نسبة النساء بني مجموعة الطالّب الدارسني في اجلامعات أعلى من نسبتهّن في الكلّيات، وكذلك هو   u
األمر بالنسبة إلى الطالّب العرب واألشكناز )من أصل أوروبي- أمريكي واملولودون في إسرائيل آلباء من أصل 
زون أكثر في الكلّيات اخلاّصة، في حني أن  أوروبي- أمريكي(. أّما بني الطالّب العرب، فالطالّب املسيحيون مركَّ

زون في اجلامعات وفي الكلّيات العاّمة. الطالّب املسلمني مركَّ

الطالّب الشرقيون )من أصل آسيوّي- إفريقّي واملولودون في إسرائيل آلباء من أصل آسيوّي- إفريقّي( يتوّجهون   u
إلى الكلّيات العاّمة اخلاّصة أكثر من توّجههم إلى اجلامعات.

الطالّب من البلدات غير املُتمّكنة )من العناقيد االقتصادية- االجتماعية 6-1 ( يُشّكلون أكثر من نصف   u
الدارسني في الكلّيات العاّمة، ولكّنهم يشّكلون نحو ربع الّدارسني في الكلّيات اخلاّصة فقط.

أّما بني الطالّب القادمني اجلُدد، فالقادمون من روسيا يدرسون في اجلامعات، أساًسا، في حني أن القادمني   u
من إثيوبيا، بُخارى والقوقاز يدرسون في الكلّيات أكثر، وخصوًصا في العاّمة منها )معطيات وزارة الهجرة 

واالستيعاب(.

من يتعلم في 
اجلامعة ومن 

يتعلم في الكلية؟ 
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طالّب اللقب األول في اجلامعات وفي الكلّيات األكادميية )العاّمة واخلاّصة(
حَسب العامل املُموِّل وحَسب اجلنس، الديانة واألصل• )2003/04(• معطيات مختارة بأعداد مطلقة وبِنسب مئوية

الكلّيات األكادميية حَسب العامل املموِّلاجلامعاتاجلنس، الدين واألصل

اخلاّصةالعاّمةاجملموع الكلّي

78,561اجملموع الكلّي- أعداد مطلقة
51,08632,23318,853

   100الِنَسب- 
100100100

اجلنس
48.2  42.8  44.8 55.9النساء

الديانة*
87.092.391.294.4اليهود

9.85.25.54.7العرب

6.33.53.82.9من بينهم: مسلمون

األصل )يهود وغيرهم(
41.639.336.545إسرائيل

22.428.628.628.5آسيا- إفريقيا

3632.135.226.6أوروبا- أمريكا

* مالحظة: ال يصل مجموع األعداد 
إلى %100 ألنها ال تشمل "اآلخرين".

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية، 
الكليات األكادميية، كانون الثاني 

.2006
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إن سياسة متويل التعليم العالي في إسرائيل ال تتواءَم مع الهدف املنشود اخلاّص بالدفع في اّتاه الوِصيلية 
.)ICESCR( التكافِؤّية إلى مؤّسسات التعليم العالي، وَفًقا ملا جاء حتديده في الَعْهد الدولّي

نشهد في الَعْقد األخير التوّسع الذي حصل في جهاز التعليم العالي، خصوًصا في طريق بلورة شريحتنْي من 
املؤّسسات العاّمة، ومن خالل ترخيص فتح مؤّسسات خاّصة. إن مثل هذا اإلجراء، إلى جانب االنخفاض املتواصل 

في ميزانية التعليم العالي، أّديا إلى تقّلص حصة احلكومة في متويل جهاز التعليم العالي مع 
مرور السنني!

الَقْضم املتواصل لتمويل الطاّلب: نشهد منذ 1996 انخفاًضا في امليزانية احلكومية للفرد اخلاّصة   )1
بجهاز التعليم العالي. فبما أنه متّ تقليص امليزانية في الوقت الذي تواصل فيه منّو عدد الطالّب، تقّلصت 

امليزانية اخلاّصة بكّل طالب. ففي النصف الثاني من َعْقد التسعينّيات راوَحت ميزانية الطالب بني 30,000 
ألف شاقل و 37,000 ألف شاقل؛ واعتبارًا من سنة 2000 تشهد امليزانية اخمُلّصصة للطالب انخفاًضا 

متواصالً )عدا سنة 2003 (، وإنها منذ سنة 2004 تتراوح بني 27,000 ألف شاقل و- 28,000 ألف شاقل 
فقط.

متويل التعليم  
العالي 
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التمويل احلكومّي جلهاز التعليم العالي، لكّل طالب، 1996 - 2007

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

37,099

2006 2007

27,376

34,863

30,985

32,434

33,784

32,685

28,688

30,514

27,332

27,991 27,917

املصدر: معاجلة مركز آدفا من وزارة املالية – החשב הכללי, דין וחשבון כספי, שנים שונות; משרד האוצר, הוראות תקציב ההשכלה הגבוהה לשנת הכספים2006 ; משרד 
האוצר, הצעת תקציב המדינה לשנת2007 : השכלה גבוהה, אוקטובר.2006
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بـش.ج. بأسعار 2005  
معايير تخصيص امليزانية للمؤسسات اخملتلفة التي يعمل حَسبها مجلس التعليم العالي )من خالل جلنة   )2 

ا، إلى متويل غير تكافِؤّي: امليزانية والتخطيط( تقود، عمليًّ

يتّم حتديد التمويل احلكومي األساسي على أساس اإلنتاج التعليمي والبحثي. ومبا أن اجلامعات هي اخمُلوَّلة،   u
فقط، االشتغال بالبحث، فإنها هي، بالتالي، التي حتظى بتفّوق متويلّي.

يتّم قياس اإلنتاج التعليمي حَسب عدد احلاصلني على األلقاب وحَسب املّدة الزمنية التي استغرقتها دراسة   u
احلاصلني على اللقب. إن هذه األسس متّس، أساًسا، الكلّيات العاّمة في الضواحي، التي تستقبل العديد 

من الطالّب املتحّدرين من مستًوى اجتماعّي منخفض. فبالنسبة إلى كثير من هؤالء الطالّب يتطّلب إنهاء 
اللقب املزيد من الوقت، كما أن قسًما كبيرًا منهم يتسّرب خالل الدراسة. يجب التنويه بأن هناك فروًقا 

لة على  متويلية بني اجلامعات أيًضا؛ وذلك لسبب معايير إنتاج التعليم: اجلامعات في مركز البالد ُمفضَّ
اجلامعات في الضواحي.
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إن اختبار ميزانيات املؤّسسات )امليزانية العادية التي ال تشمل املدخوالت الذاتية وميزانية التطوير( يشير إلى ميل 
لصالح اجلامعات.

في السنة الدراسية 2004/05: في حني كانت نسبة الدارسني في الكلّيات األكادميية العاّمة من مجمل الطالّب 
)للقبنْي األول والثاني( %22، فقد وصلت حصة هذه املؤّسسات في امليزانية العادية اخلاّصة بالتعليم العالي إلى   

%14، فقط.

أّما اجلامعات، في املقابل، فقد حظيت بـ %86 من امليزانية العادية، رغم أن نسبة الطالّب فيها )لأللقاب كّلها( 
كانت 78%.

باإلضافة إلى ذلك، هناك فروق بني املؤّسسات، بني اجلامعات والكلّيات وبني اجلامعات نفسها، من ناحية حجم 
املدخوالت الذاتية من التبّرعات ومن أجور التعليم.

نسبة التمويل في امليزانية العاديةنسبة الطاّلب الدارسني فيهانوع املؤسسة
%86%78اجلامعات

%14%22الكلّيات

نتائج سياسة 
التمويل اخّلاصة 
مبجلس التعليم 

العالي
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إن التوّسع احلاصل في جهاز التعليم العالي في إسرائيل، الذي بدأ في التسعينّيات، أّدى إلى تكاثر املؤّسسات 
األكادميية وإلى زيادة ملحوظة في عدد الطالّب. ومع ذلك، فإن هذا التوّسع لم يُعّزز التكافؤ في سهولة الوصول 

إلى التعليم العالي.
صحيح أن الكلّيات اخلاّصة والعاّمة أزالت بعًضا من العوائق األكادميية للقبول للدراسة، وخصوًصا إلى انخفاض 
حني العرب، القادمني اجلُدد،  وزن االمتحان السيكومتري، الذي يخلق تصفية ثقافية ويُصّعب، خصوًصا، على املُرشَّ
وبحجم أقّل على الشرقيني، أيًضا. إالّ أنه، في الوقت نفسه، ظّلت على حالها، ال بل تعّززت الصلة بني املقدرة 
االقتصادية وبني سهولة الوصول إلى التعليم العالي؛ أي أنه عنَد َعَتبة القبول ملؤّسسات التعليم العالي، تتّم 

مواجهة تصفية اقتصادية بالغة الشّدة. ولسبب الصلة الوثيقة القائمة في إسرائيل بني األصل الطائفّي 
والقومّي وبني املكانة االقتصادية، فإن التصفية االقتصادية تُعّظم التصفية الثقافية وتنال من احتماالت شّبان 

وشابّات آتني من مجموعات محدودة املوارد للحصول على التعليم العالي عموًما، وتنال من سهولة وصولهم إلى 
املسارات األكثر اعتبارًا للتعليم العالي خصوًصا.

وسائل خللق وَِصيليَّة أكثر تكافِؤيًة إلى التعليم العالي األكادميّي 
تطوير مؤّسسات التعليم العالي العاّمة؛  u

يماء )البروفيل( االجتماعّي-  زيادة متويل التعليم العالي العاّم وانتهاج ميزانية تفاضلية تأخذ باحلسبان السِّ  u
االقتصادّي للطالّب في كّل مؤّسسة؛

حتسني املدارس االبتدائية والثانوية في الضواحي؛  u
حني من بلدات التطوير، البلدات العربية وأحياء  التجنيد الفّعال، من خالل تقدمي املساعدة والدعم، ملُرشَّ  u

القادمني؛
حتسني وتوسيع تغطية دعم الطالّب في املؤّسسات كّلها، املَُموَّلة واخلاّصة على حّد سواء.  u

كيف ميكن 
خلق وصيلية 

متساوية أكثر 
إلى التحصيل 

األكادميي في 
إسرائيل؟



احلّق 
في التعليم 

العالي 
 


