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 החינוך העל תיכוני הלא אקדמי בישראל:
נפרד אך שווה?!�

אברהם יוגב,* עדית ליבנה* ואורן פזמוני–לוי**

תקציר. מאמר זה מתמקד בחינוך העל תיכוני הלא אקדמי בישראל, ומועלית בו 
הטענה שהאפשרות להרחיב את הנגישות להשכלה הגבוהה בישראל אינה טמונה 

רק באוניברסיטאות ובמכללות, אלא גם בחינוך זה. המאמר מתאר, לראשונה, את 

התפתחות החינוך העל תיכוני ואת המגמות המאפיינות אותו מבחינה מערכתית 

ומבחינת הרכב הסטודנטים הלומדים בו. במהלך השנים ניכר ביקוש ללימודים 

על תיכוניים, אולם התברר שביקוש זה מאפיין במידה רבה בני קבוצות חברתיות 

מוחלשות המודעים לחשיבותן של תעודות השכלה וחותרים להשיגן. ממצאים אלה 

מחזקים את הטענה שלפיה הרחבת האפשרות לשדרוג אקדמי של הלימודים העל 

בנגישות  השוויון  את  ותקדם  הגבוהה  להשכלה  חדשות  קבוצות  תקרב  תיכוניים 

להשכלה זו. לפיכך המאמר מצביע על הצורך לגבש מדיניות מכילה יותר כלפי 

החינוך העל תיכוני בישראל ועל כיוונים אפשריים למחקר עתידי על אודותיו. 

מבוא

האחרונות  בשנים  תופסת  בישראל  הגבוהה  להשכלה  בנגישות  ההזדמנויות  שוויון  סוגיית 
 ;2002 ויוגב,  איילון  לדוגמה  )ראו  הסוציולוגי  במחקר  והן  הציבורי2  בשיח  הן  נכבד  מקום 
Shavit, Bolotin-  ;1997 וסבירסקי,  סבירסקי   ;2005  ,1996 וולנסקי,   ;2007 דגן–בוזגלו, 

בית הספר לחינוך והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  1*
המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת אינדיאנה, בלומינגטון  **

שמות המחברים מוצגים בסדר אלפביתי לציון תרומתם השווה למאמר. חלק מהמחקר שהמאמר מתבסס   

עליו בוצע בתמיכת היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה על שם ישראל פולק בבית הספר לחינוך 

בנושא  קבוצת המחקר שדנה  בכינוס של  הוצגה  מוקדמת של המאמר  גרסה  אביב.  תל  באוניברסיטת 

ריבוד חברתי וניעּות חברתית )RC 28( של האגודה הסוציולוגית הבינלאומית )ISA(, שנערך בברזיל 

בשנת 2004. תודתנו נתונה לפרופ‘ חנה איילון, לפרופ‘ ג‘ודית זלצר ולפרופ‘ חיה שטייר, וכן לקוראים 

המומחים של סוציולוגיה ישראלית על הערותיהם המועילות. 

המאמר התקבל לפרסום בשנת 2007.  1

חברתיות  כלכליות,  לזכויות  הבינלאומית  האמנה  על   1991 בשנת  חתמה  ישראל  מדינת  למשל,  כך   2

ותרבותיות )ICESCER(, שבה נכתב: “השכלה גבוהה תהיה נגישה לכול באופן שווה, על בסיס יכולת, 

בכל האמצעים הראויים, ובעיקר על ידי התקדמות הדרגתית לקראת השכלה גבוהה חינם”.
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Chachashvili, Ayalon & Menahem, 2007(. אחד הביטויים הבולטים לניסיון להרחיב 
אקדמית  הכרה  הוענקה  שבעקבותיה  התשעים,  בשנות  שבוצעה  הרפורמה  הוא  זו  נגישות 
למכללות הציבוריות והותרה פעילותן של מכללות פרטיות ושל שלוחות של אוניברסיטאות 
זרות )קדוש ומנחם, 2000(. רפורמה זו הגדילה במידה ניכרת את יכולת הקליטה של מערכת 
השתלבו  לא  שכמעט  למגזרים  האקדמי  החלום  להגשמת  צוהר  ופתחה  הגבוהה  ההשכלה 
זו בעבר. בד בבד היא אפשרה נגישות רבה גם לקבוצות חברתיות דומות לאלה  במערכת 
הלומדות באוניברסיטאות מבחינת מאפייניהן החברתיים, שיכולתן הלימודית נמוכה יחסית 

)איילון ויוגב, 2002(.
להשכלה  הנגישות  את  להרחיב  שהאפשרות  שייתכן  היא  זה  במאמר  שתועלה  הטענה 
העל  בחינוך  גם  אלא  במכללות,  או  באוניברסיטאות  רק  טמונה  אינה  בישראל  הגבוהה 
ולא  מקצוע  תעודת  רוב  פי  על  המעניק  תיכוני(,�  העל  החינוך  )להלן  אקדמי  הלא  תיכוני 
תואר אקדמי. אנו מבקשים לאמץ שינוי מסדר שני )Trowler, 1998(4 הבוחן ומאתגר את 
חדשה  הגדרה  ומציע  ומרכיביה  הגבוהה  ההשכלה  מערכת  גבולות  של  המקובלת  ההגדרה 
למערכת זו. הניסיונות שהיו עד כה להרחיב את הנגישות להשכלה הגבוהה התמקדו באימוץ 
שינויים מסדר ראשון. ניסיונות אלה התבססו על ההגדרה המקובלת של מערכת ההשכלה 
הגבוהה והתאפיינו בהקמת מוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה הדומים אלה לאלה מבחינת 
מבנה ותפקוד:5 הקמת האוניברסיטאות החדשות משנות החמישים והכרה אקדמית במכללות 
בשנות התשעים. אנו, לעומת זאת, מציעים ניסיון מסוג אחר ־ תפיסת החינוך העל תיכוני 
בו,  הלימודים  של  אקדמי  לשדרוג  האפשרות  והרחבת  הגבוהה  ההשכלה  ממערכת  כחלק 
דהיינו מעבר מחינוך זה להשכלה הגבוהה האקדמית על ידי הכרה בלימודים העל תיכוניים.
כדי לחזק טענה זו נסקור תחילה את המדיניות הנהוגה כלפי החינוך העל תיכוני במדינות 
מערביות אחרות. כפי שנראה, החינוך העל תיכוני במדינות אלה הוא חלק בלתי נפרד מן 
ההשכלה הגבוהה, גם אם מאפייניו שונים. לאחר שנדון בקצרה במקורות המידע המוגבלים 
שעמדו לרשותנו, נפנה לחינוך העל תיכוני בישראל: נציג את שלבי התפתחותו של חינוך 
כיום מבחינה מערכתית  ואת המגמות המאפיינות אותו  זה בד בבד עם ההשכלה הגבוהה, 
ומבחינת הרכב הסטודנטים הלומדים בו. לבסוף נציע שִמיסּוד הזיקה בין החינוך העל תיכוני 
זו  במערכת  המרכיבים  בין  המעבר  הסדרת  ידי  על  בעיקר  ־  הגבוהה  ההשכלה  למערכת 
והכרה אקדמית חלקית או מלאה בלימודים העל תיכוניים ־ עשוי לפתוח את שערי המערכת 

בפני קבוצות חברתיות מוחלשות, וכך לקדם את שוויון ההזדמנויות בנגישות למערכת.

יש הגורסים שהמושג “השכלה על תיכונית” עדיף על פני המושג “חינוך על תיכוני”, מאחר שהשכלה   �

מרמזת על הקניית מיומנויות, ואילו לחינוך יש משמעות ערכית יותר. עם זאת, אנו מעדיפים להשתמש 

במושג “חינוך על תיכוני”, המקובל יותר בישראל.

שינוי מסדר שני מתאפיין בתהליכים משמעותיים המערערים על מסגרת חשיבה מסוימת ועל הנחות   4

היסוד שלה. לעומת זאת, שינוי מסדר ראשון מתאפיין בתהליכים המתבססים על מסגרת חשיבה קיימת 

ואינם מנסים לאתגר אותה )Argyris & Schön, 1996(. מחקרי מדיניות המתארים ומציעים שינויים 

מוגדרים  ואילו מחקרים המתמקדים בשינויים מסדר שני  הנדסי,  מודל  כבעלי  מוגדרים  מסדר ראשון 

 .)Trowler, 1998( כבעלי מודל הארה

בהקשר זה הכוונה בעיקר לתנאי הקבלה ולמשך הלימודים.  5
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החינוך העל תיכוני בהקשר בינלאומי

החינוך העל תיכוני אינו תופעה ייחודית לישראל, והוא קיים במדינות מערביות רבות. חינוך 
זה בא לידי ביטוי במגוון דרכים במדינות השונות, ולעתים אף בתוך אותה מדינה. הסיבה 
לכך היא המגוון הרחב מאוד של המסגרות הכלולות בו, הנבדלות זו מזו במשך הלימודים, 
באיכות כוח ההוראה, בהיצע תחומי הלימוד ועוד. הבדלים אלה הקנו לחינוך העל תיכוני 
)Goedegebuure, 1992(, השכלה  אוניברסיטאית  גבוהה לא  כגון השכלה  כינויים,  מבחר 
 .)Kokosalakis, 1999( )Zeleny, 1994( או השכלה גבוהה לא פורמלית  מקצועית גבוהה 
מלבד מגוון המסגרות והכינויים, יש הבדלים, לפחות במידת מה, גם במעמדו של החינוך העל 
תיכוני במדינות השונות. בנורבגיה למשל שמות התארים והתעודות המעידים על השכלה על 
תיכונית מוגנים בחוק, ולכן הענקת תואר ומתן תעודה מחייבים אישור של משרד החינוך. 
המדינה,  מטעם  מוענקות  תיכונית  על  השכלה  על  המעידות  תעודות  שם  בצרפת,  גם  כך 
ובניו–זילנד  בבריטניה  באוסטרליה,  זאת,  לעומת   .)Ibid.( רשמי  בפנקס  נרשמים  ובעליהן 
ידי המדינה במסגרת ארצית כוללת להכשרה על  ומפוקח על  החינוך העל תיכוני מאורגן 
לכל  אחידה  לימודים  תכנית  המגדירה   ,)national qualifications framework( תיכונית 

 .)Young, 2003( תעודה וקובעת את מסלולי ההתקדמות בכל תחום
גם ההכרה האקדמית בחינוך העל תיכוני שונה ממדינה למדינה, לפי ההבדלים במעמדו. 
מדינות כגון איסלנד, דנמרק, הונגריה, לטביה, סלובניה, ספרד, קפריסין ושבדיה מאפשרות 
בלימודיהם  מכירות  והן  ראשון,  תואר  לקראת  בלימודים  להשתלב  זה  בחינוך  לסטודנטים 
כשנה אקדמית אחת, ולעתים אף כשנתיים. אולם מדינות כגון אוסטריה, בולגריה, גרמניה, 
סלובקיה, פולין, צ‘כיה ורומניה כמעט שאינן מאפשרות מעבר מהחינוך העל תיכוני להשכלה 

 .)Eurydice, 2005( הגבוהה האקדמית
אונסק“ו  הגדרת  על  כאן  מתבססים  אנו  תיכוניות  העל  המסגרות  בין  להבחין  כדי 
השוואתי  במחקר  העוסקים  וחוקרים   OECD–ה ארגון  שאימצו   ,)UNESCO, 1997(
ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי   ,)Ellis, 2005; Thomas & Quinn, 2003( החינוך  בתחום 
בפרסומים רשמיים בישראל, בעיקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הגדרת אונסק“ו 
קובעת שמסגרת לימודים נחשבת חלק מן החינוך העל תיכוני )ISCED 5B( אם היא עומדת 
גישה  מקנה  שאינה  ומעשית  מקצועית  אוריינטציה  בעלת  להיות  עליה  תנאים:  בשלושה 
ישירה לתארים מתקדמים; להימשך שנתיים לפחות; לחייב כתנאי קבלה השכלה על יסודית 
מלאה )12 שנות לימוד(, עם או בלי תעודת בגרות. על פי הגדרה זו, לחינוך העל תיכוני יש 
מגדיר אחד על דרך השלילה )אוריינטציה שאינה מקנה גישה ישירה לתואר שני ושלישי( 

ושני מגדירים על דרך החיוב )משך לימודים ותנאי קבלה(. 
למרות ההבדלים הניכרים בחינוך העל תיכוני במדינות השונות, החלה להתפתח בשנים 
הן  שחל  השינוי  בעקבות  התפתחה  זו  הכרה  ובחשיבותו.  בייחודו  כללית  הכרה  האחרונות 
מערכת  בתפיסת  והן  אישית,  להתפתחות  הדרוש  אנושי  כהון  הגבוהה  ההשכלה  בתפיסת 
ההשכלה הגבוהה כבעלת גבולות רחבים וגמישים )Schofer & Meyer, 2005(. בהתאם לכך 
החלו מדינות לפעול למען קידום שוויון ההזדמנויות בנגישות למערכת ההשכלה הגבוהה, 
בעיקר על ידי הסרת החסמים המקשים על ניעּות )מוביליות( במערכת ועל מעבר בין מוסדות 
 .)Thomas, 2001; Thomas & Quinn, 2003; UNESCO, 1998( ותכניות לימוד בתוכה
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כך התגבשה מדיניות מכילה יותר, הרואה בחינוך העל תיכוני חלק בלתי נפרד מן ההשכלה 
הגבוהה.

כחלק ממדיניות זו הוכרו מוסדות על תיכוניים בכמה מדינות מערביות כמכללות אקדמיות 
למוסדות  הפוליטכניים  המוסדות  הפכו  שבה  בבריטניה,  הדבר  כך  השמונים.  בשנות  כבר 
 Ahola, 1997; Kokosalakis,( ובפינלנד  בנורבגיה  באוסטרליה,  וכן  דבר,  לכל  אקדמיים 
Thomas, 2001 ;1999(. יתר על כן, מדינות האיחוד האירופי אימצו בסוף שנות התשעים 
את אמנת בולונה כדי ליצור מערכת אחידה של תארים אקדמיים באירופה ולאפשר מעבר בין 
מוסדות לימוד במדינות השונות )גורי–רוזנבליט, 2005(. מערכת ההשכלה הגבוהה, כפי שהיא 
כולל   )undergraduate cycle( זו, מורכבת משני שלבים: השלב הראשון  משתקפת באמנה 
 )graduate cycle( לימודים לקראת תואר ראשון שמשכם שלוש שנים לפחות, והשלב השני
 European Union,( מתבסס על השלמת השלב הקודם וכולל לימודים לתארים מתקדמים 
1999(. יש להבהיר שאמנת בולונה בגרסתה המקורית אינה מתייחסת לחינוך העל תיכוני, אך 
היא מכירה בשונות הקיימת בין המדינות בכל הנוגע למעמדו של חינוך זה ומאפשרת להעניק 

.)Heitmann, 2001( לבוגריו נקודות זכות אקדמיות על לימודיהם הקודמים
 community( בארצות–הברית מדיניות זו משתקפת בחיזוק הזיקה בין המכללות הקהילתיות
colleges( ובין ההשכלה הגבוהה האקדמית. המכללות הקהילתיות, שהתפתחו במחצית השנייה 
 associate( של המאה העשרים, מעניקות לסטודנטים בתום תקופת לימודים של שנתיים תואר
degree( המאפשר להם לבחור בין השתלבות בשוק העבודה ובין מעבר למוסדות לימוד אקדמיים 
על  ברמה  עובדים  להכשרת  כמוסדות  נתפסות  ראשון. המכללות הקהילתיות  תואר  המקנים 
שהן משמשות  היא  כלפיהן  המופנות  הביקורות  אחת  קצר.  זמן  בפרק  אקדמית  לא  תיכונית 
אמצעי לצינון השאיפות ההשכלתיות של בוגרי החינוך התיכון בארצות–הברית, כמכניזם נוסף 
 Brint &( להבטחת ההגמוניה של הקבוצות החברתיות החזקות במערכת ההשכלה הגבוהה 
Karabel, 1989; Karabel, 1972(. מחקרים שהתמקדו במכללות הקהילתיות מלמדים שהן 
משרתות בעיקר סטודנטים בני קבוצות חברתיות מוחלשות, ואלה מהם הממשיכים ללימודים 

.)Dougherty & Kienzl, 2006( אקדמיים הם בדרך כלל בני קבוצות חזקות יחסית
המכללות  בין  הזיקה  בארצות–הברית  אפוא,  והולכת,  מתמסדת  האחרונות  בשנים 
רבות  ומכללות  אוניברסיטאות  גבוהה.  להשכלה  האקדמיים  המוסדות  ובין  הקהילתיות 
לעבור  קהילתיות  מכללות  ממגוון  לסטודנטים  המאפשרות  מסודרות  מעבר  תכניות  גיבשו 
לשורותיהן. לדוגמה, אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג‘לס הכינה תכנית מעבר למוסדות 
 Hoyler, Hexter & Casey,( קהילתיות  מכללות  בשלושים  גבוהה  להשכלה  אקדמיים 
2002(. המכללות הקהילתיות מייצגות מודל ייחודי לזיקה שבין החינוך העל תיכוני להשכלה 
הגבוהה, משום שהן מרחיבות את האפשרות של סטודנטים יחידים לרכוש השכלה אקדמית, 
ואינן כרוכות בשינוי מקיף של מוסדות לימוד. הבדל זה יכול להסביר מדוע מודל המכללות 
 Kintzer &( בעולם  רבות  במדינות  אחרת,  או  כזאת  במידה  והוטמע,  אומץ  הקהילתיות 

.)Bryant, 1998
אפשר לראות שמערכת ההשכלה הגבוהה נעשתה במדינות רבות פתוחה ודינמית. היא 
מאפשרת לרכוש השכלה גבוהה בדרכים חלופיות ומעודדת מעבר בין מוסדות ותכניות לימוד. 
שינוי זה חל עקב תפיסת ההשכלה הגבוהה כלמידה בלתי פוסקת במהלך החיים, התורמת 

לקידום עצמי ונחשבת בגדר צורך אנושי בסיסי. 
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הדפוסים  את  התפתחותו,  אופן  את  ונבדוק  בישראל  תיכוני  העל  בחינוך  נתמקד  כעת 
המאפיינים אותו ואת הרכב הסטודנטים הלומדים בו.

שיטת המחקר

הוא מסמכים ארכיוניים  עיקריים. המקור הראשון  מידע  המאמר מתבסס על שני מקורות 
המתארים את הקמת החינוך העל תיכוני בישראל )למשל ועדת ליפסון, 1971( ואת התפתחות 
וכן מסמכים שהפיקו בשנים   )1982 ישראל,  כנסת  )למשל  לו  הנוגעת  הציבורית  המדיניות 
האחרונות המועצה להשכלה גבוהה, המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית וכדומה )למשל 
המועצה להשכלה גבוהה, 2005(. המקור השני הוא פרסומים שונים של הלשכה המרכזית 
 ,1979  ,1977  ,1972( תיכוני  העל  החינוך  בנושא  מיוחדים  דו“חות  )הלמ"ס(:  לסטטיסטיקה 

1985, 2000( ולוחות הנכללים בשנתון הסטטיסטי לישראל )1972—2006(.6 
ברצוננו לציין כי נתוני הלמ“ס הם מצומצמים, מקובצים בקטגוריות לא קבועות ואינם מתייחסים 
לשנים 1948—1970. מגבלות מתודולוגיות דומות דווחו בנוגע לחינוך העל תיכוני בארצות–הברית 

.)Kerckhoff & Bell, 1998( ופורשו כהוכחה נוספת ליוקרה הנמוכה של חינוך זה

התפתחות החינוך העל תיכוני בישראל

החינוך העל תיכוני בישראל היה קיים עוד לפני הקמת המדינה. מוסדות הלימוד הראשונים 
ספר  ובית  לוינסקי  שם  על  וגננות  למורים  מדרש  בית  "בצלאל",  לאמנות  הספר  בית  היו 
1976(. בשנות החמישים כבר  )מרגלית,  בירושלים  להכשרת אחיות מוסמכות של "הדסה" 
פעלו כמה וכמה מוסדות על תיכוניים להכשרת מורים ובתי ספר להכשרת טכנאים וטכנאים 

בכירים )אביגד, 1991(. 
מראשיתו היה החינוך העל תיכוני בעל זיקה מעשית ונועד להקנות מקצוע לתלמידים שלא 
השיגו תעודת בגרות, ולכן לא יכלו להתקבל למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה. נוסף על כך, 
לחינוך זה היו מטרות חברתיות חשובות, בעיקר לתרום לפיתוחן הכלכלי של עיירות פיתוח ושל 
ערים מרוחקות ממרכזי אוכלוסייה ולהכשיר כוח אדם מקצועי ברמה על תיכונית על פי צורכי 
הכלכלה )הלמ“ס, 1972(. החינוך העל תיכוני נוסד והתפתח במידה רבה ביוזמתם ובמימונם של 
משרדי ממשלה ושל גופים ציבוריים שהיו מעוניינים בהכשרת כוח אדם מתאים לצורכיהם )וקס, 
רישיון לעסוק במקצוע  היו מעין  זה  בחינוך  1986(. התעודות שהוענקו לסטודנטים הלומדים 
מסוים והוכרו על ידי המעסיקים והאיגודים המקצועיים, אך על פי רוב לא אפשרו לקבל זכויות 

במקצועות אחרים או להתקבל ללימודים במוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה )מרגלית, 1976(.

כאמור, איסוף הנתונים במאמר זה התבסס על פרסומי הלמ“ס כפי שיצאו מדי שנה, ולא על פרסומים   6

הבדלים  קיימים  שלעתים  התברר  שערכנו  בבדיקה  קודמות.  משנים  נתונים  גם  הכוללים  מאוחרים 

בנתונים המופיעים בשני סוגי המקורות האלה, ומכאן שייתכן הבדל מסוים בין הניתוח במאמר זה ובין 

ניתוחים במאמרים אחרים.
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בראשית שנות השישים, ובהתאם למדיניות הממשלה באותה עת בנושא פיתוח הכלכלה 
והתעשייה, הופנתה תשומת הלב להכשרת כוח אדם ברמה על תיכונית בתחומי הטכנולוגיה, 
 ;1977 ושטופטל,  )דיאמנט  אלה  בתחומים  וההסמכה  ההכשרה  תהליכי  של  מיסוד  והחל 
ממשרד  כחלק  טכנולוגית7  להכשרה  הממשלתי  המכון  הוקם   1961 בשנת   .)1976 מרגלית, 
העבודה, וכעבור שנתיים החלה לפעול ועדת גג ממשלתית שתפקידה היה לקבוע את תנאי 

הקבלה למוסדות הציבוריים ואת תכניות הלימודים בהם.8 
בזיכרון הדברים של הוועדה כתב מאיר אביגד, שעמד בראשה בשנים �196—1991, כך 
)אביגד, 1991, עמ‘ 1(: “עם הקמתה של ועדת הגג נקבעו באופן הדרגתי עקרונות ההכשרה 
שאותם מוסדות פרטיים ]בתחומי הטכנולוגיה ־ המחברים[ לא יכלו לעמוד בהם ונאלצו 
להעלם מהאופק. במהלך הזמן נוצר מיסוד ממשלתי להכשרת כוח אדם זה”. לעומת זאת, 
התמסדה  כך  אלה.  מעין  מיסוד  תהליכי  התקיימו  לא  הפרטיים  תיכוניים  העל  במוסדות 
להתייחס  מבקשים  שאנו  תיכוני,  העל  בחינוך  הכשרות  שתי  בין  הבחנה  השנים  במהלך 
ציבורית(,  הכשרה  )להלן  וטכנאי  הנדסאי  למקצועות  בעיקר  ציבורית,  כהכשרה  אליהן 
שנות  בתחילת  פרטית(.  הכשרה  )להלן  טכנולוגיים  שאינם  למקצועות  פרטית  והכשרה 
השבעים הייתה ההכשרה הפרטית גדולה יותר וכללה כ–70% מן הסטודנטים בחינוך העל 
שנות  של  השנייה  מהמחצית  בעיקר  בהדרגה,  גדלה  הציבורית  ההכשרה  אולם  תיכוני. 
המרכזית  ההבחנה  כך,  אם  זה.  מחינוך  מ–50%  יותר  מעט  מקיפה  היא  והיום  התשעים, 
בין הכשרות אלה היא מידת המעורבות הממשלתית הבאה לידי ביטוי בפיקוח ובבקרה, 

בתקצוב ובתעודת הגמר.
המעורבות הממשלתית בהכשרה הציבורית מתבטאת בכך שהממשלה היא הגורם המסדיר 
הפועל  טכנולוגית  להכשרה  המכון הממשלתי  באמצעות  זו,  בהכשרה  הלימוד  מוסדות  של 
כיום במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה )כנסת ישראל, �200; המכון הממשלתי להכשרה 
טכנולוגית, 2002(. המכון ממונה על הסדרת פעילותן של סוכנויות הביצוע )הכוללות יותר מ–

75 מוסדות(, כלומר על תקצוב, פרסום תנאי קבלה, פיתוח תכניות לימודים ועריכת מבחנים 
זאת, מתאפיינת  ארציים המזכים בתעודת הנדסאי ממשלתית.9 ההכשרה הפרטית, לעומת 
בנוכחות ממשלתית מזערית ובמעורבות רבה של המגזר העסקי. מוסדות הלימוד בהכשרה 
זו, ולא הממשלה, הם הקובעים את תנאי הקבלה ומפתחים את תכניות הלימודים בהתאם 
לבוגרים  לאפשר  יישומית שמטרתה  “גישה  ולפי  והמוסדיים”  הפרטיים  הלקוחות  “לצרכי 
כלים שימושיים ומיומנויות מעשיות” )המכללה למנהל, 2004(. בקרב מוסדות אלה קיימת 

שונות רבה מבחינת ותק, ניסיון, פיזור גיאוגרפי, תחומי לימוד ומוניטין. 

להכשרה  הממשלתי  “המכון  טכנולוגית  להכשרה  הממשלתי  המכון  מכונה  יותר  מאוחרים  בפרסומים   7

טכנולוגית מדעית ־ היי–טק”. נראה שכינוי זה משקף את הרצון להתאים את יעדי המכון להתפתחויות 

במשק הישראלי.

הוועדה כללה נציגים ממשרדים ממשלתיים )משרד החינוך והתרבות, משרד העבודה, המכון הממשלתי   8

גוריון(,  בן  אוניברסיטת  אביב,  תל  אוניברסיטת  )הטכניון,  אקדמיים  מוסדות  טכנולוגית(,  להכשרה 

הסתדרות הטכנאים ורשת “אורט”.

רישום  זכות  ומקנה  המכללות,  מן  ובחלק  בתעשייה  בארגונים,  מוכרת  הממשלתית  ההנדסאי  תעודת   9

בפנקס ההנדסאים של מדינת ישראל.
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הבחנה נוספת בין ההכשרה הציבורית לפרטית היא שהאפשרות לשדרג לתואר ראשון 
את תעודת הגמר המוענקת בסיום הלימודים העל תיכוניים קיימת רק בהכשרה הציבורית, 
וגם אז היא מוגבלת מאוד. כך, למשל, בשנת 1958 הוקם “אורט טכניקום גבעתיים”, שהיה 
בית הספר הראשון להכשרת טכנאים בכירים ברמה על תיכונית והיה בבחינת מודל למוסדות 
טכנולוגיים אחרים. מוסד זה התאפיין ברמת לימודים גבוהה ובקבוצה סלקטיבית מאוד של 
נענתה,  שלא  הסטודנטים,  של  דרישתם  אקדמיים.  בלימודים  להמשיך  שדרשו  סטודנטים 
עוררה ספקות בדבר מתכונת זו של הכשרה על תיכונית טכנולוגית מתקדמת והעלתה את 
הצורך לבדוק את מעמדו של החינוך העל תיכוני כחלק ממערכת ההשכלה הגבוהה )מרגלית, 
1976(. כמו כן, עד היום סטודנטים המבקשים לשדרג את לימודיהם העל תיכוניים ללימודים 
אקדמיים נדרשים להציג תעודת בגרות מלאה נוסף על תעודת הנדסאי )ראו לדוגמה מכללת 
ועדת ליפסון11 מתחילת שנות השבעים  זאת למרות ההמלצה של  ושומרון, 2007(.10  יהודה 
־ שהייתה הוועדה הראשונה שמינתה המועצה להשכלה גבוהה כדי לבחון את החינוך העל 
תיכוני בכללותו ולהציע עקרונות לתכנון ולפיתוח חינוך זה ־ שקבעה כך: “מדיניות הפיתוח 
של ההשכלה העל תיכונית תחתור להרחבה ולהעמקה של החינוך העל תיכוני במגמה לכלול 

במסגרתו גם השכלה חלקית או שלמה לקראת תואר ראשון” )ועדת ליפסון, 1971, עמ‘ 24(.
בשנות השמונים, ובעיקר לקראת סוף העשור, החלה המועצה להשכלה גבוהה )2001, 
אישרה   1991 בשנת  ההנדסאי.  תואר  של  השדרוג  אפשרויות  בהרחבת  לדון   )2005  ,2002
להכיר  רשאי  גבוהה  להשכלה  מוסד  כל  שלפיהן  נסים,  ועדת  דו“ח  מסקנות  את  המועצה 
בלימודים על תיכוניים בהיקף של סמסטר אחד. בסוף שנת 2002, בעקבות המלצות ועדת 
גרוסמן, החליטה המועצה לאפשר הכרה אקדמית בלימודים על תיכוניים בהיקף של שני 
ההחלטה  “בעקבות  במפורש:  נכתב   )12 עמ‘   ,2005( המועצה  של  וחשבון  בדין  סמסטרים. 
יוכלו מוסדות להשכלה גבוהה להעניק ]...[ פטור של עד שני סמסטרים, כך שתתגבש מסגרת 
]...[ של מסלול ארבע–שנתי לתואר אקדמי,  הדומה למכללות הקהילתיות בארצות–הברית 
מוגבלות  אלה  החלטות  ואולם,  מקצוע”.  גם  רוכש  הסטודנט  הראשונות  בשנתיים  כאשר 

בהיקפן, כוללות כמה וכמה תנאים ואינן מתייחסות להכשרה הפרטית.
וולנסקי )1996( מציין שתי אפשרויות עיקריות לשדרג תואר ההנדסאי לתואר אקדמי. 
תואר  לקבלת  מאושרות  במכללות  סמסטרים  חמישה  השלמת  היא  הראשונה  האפשרות 
מהנדס יישומי ).B.Tech(.12 אפשרות זו, מלבד תרומתה לסטודנטים ההנדסאים, נועדה ליצור 

הידרשות לסוגיה דומה נמצאת בדו“ח נציב תלונות הציבור 2001: המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית   10

סירב לחתום על תעודת הנדסאי של אחד הבוגרים והתנה את החתימה בהשלמה של בחינות בגרות. 

נציב תלונות הציבור הורה למכון לחתום על תעודת ההנדסאי של המתלונן ולהעניק לו אותה ללא תנאי. 

סוגיה זו משקפת את מעמדה השולי של תעודת ההנדסאי בהשוואה לתעודת הבגרות.

הוועדה כללה חברים במועצה להשכלה גבוהה )ליפסון, אורבך, יורטנר, סולטמן ושלון( וגם נציגים שלא   11

היו חברים בה )ברקאי, כץ וכהן(. כעבור זמן התפטרו חברים בוועדה והצטרפו אחרים.

בשנת 2002 החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאפשר הסבה של התואר .B.Tech לתואר .B.Sc. במרוצת   12

השנים שאחרי כן אושרו כ–15 תכניות ל–.B.Sc, והתהליך עדיין בעיצומו. כמו כן, המועצה החליטה שלא 

יפותחו תכניות חדשות ל–B.Tech אלא רק ל–.B.Sc, כך שבתוך שנים אחדות לא יתקיימו עוד לימודים 

לקראת התואר .B.Tech )המועצה להשכלה גבוהה, 2005(.
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רצף לימודי לתלמידי המסלול הטכנולוגי בחינוך התיכון, בין שהם מחליטים לרכוש תואר 
)מלמד, 1992(. האפשרות האחרת היא  ובין שהם בוחרים להמשיך לתואר אקדמי  הנדסאי 
נוספות  לימוד  שנות  שתי  של  והשלמה  אקדמית  לימודים  כשנת  ההנדסאי  בלימודי  הכרה 
חושפת  הלימוד  מוסדות  פרסומי  סקירה של   .)B.A.( הנדסאי אקדמאי  תואר  לצורך קבלת 
לימודי  של  והעמקה  תגבור  כגון  אחר,  או  זה  למוסד  הייחודיות  נוספות  שדרוג  אפשרויות 
 )2004 )אורט,  בלוגיסטיקה  ראשון  תואר  המקנה  אחת  לימודים  שנת  בתוספת  ההנדסאי 
של  בשלוחות   B.Sc. או   B.Eng.–ל לימודים  מתכנית  כחלק  הנדסאי  בלימודי  הכרה  או 

אוניברסיטאות זרות )תעודה זו לא בהכרח מוכרת כתואר אקדמי בישראל(. 
תרשים 1 מציג מיפוי של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל כפי שאנו רואים אותה, ואת 

אפיקי ההתקדמות הקיימים בין רמותיה. 

תרשים 1. מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 

שתי ההכשרות נבדלות גם בזיקתן למערכת ההשכלה הגבוהה: זיקה זו חזקה יותר בהכשרה 
הציבורית. הזיקה להשכלה הגבוהה באה לידי ביטוי, בין השאר, באופן התפתחותם של המוסדות 
העל תיכוניים הציבוריים. לאחר הקמתו עיבד המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית תכנית 
ארצית, ולפיה הוקמו המוסדות הראשונים להנדסאים סמוך למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה 
הכוללים פקולטות טכנולוגיות, כגון הטכניון, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון. 
לימודית  רמה  ויבטיחו  ופיקוח  הכוונה  גורמי  ישמשו  האקדמיים  שהמוסדות  הייתה  המטרה 
נאותה במוסדות להנדסאים )מרגלית, 1976(. בשנים שלאחר מכן זכו בהכרה אקדמית תחומי 
לימוד שהתקיימו בדרך כלל במוסדות על תיכוניים בצד האוניברסיטאות, בעיקר ראיית חשבון 
ומקצועות עזר רפואיים וסיעוד, ובמידה רבה יצאו מהחינוך העל תיכוני )ועדת ליפסון, 1971(. 

כיום אפשר להצביע על קשר בין מיקום המוסדות העל תיכוניים הציבוריים ־ כלומר 
מוסדות הממוקמים בקמפוס אקדמי )אוניברסיטה או מכללה( או מוסדות עצמאיים ־ ובין 
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מספר המסלולים שהמוסדות מציעים. לוח 1 מלמד שמוסדות על תיכוניים הממוקמים בקמפוס 
אקדמי מציעים לסטודנטים הלומדים בהם מגוון רחב יותר של מסלולים: כ–80% מהמוסדות 
העצמאיים מציעים עד ארבעה מסלולים בלבד, לעומת כ–%�� מהמוסדות הפועלים בקמפוס 
אקדמי. כמו כן, כ–40% ממוסדות הלימוד הפועלים בקמפוס אקדמי מציעים עשרה מסלולים 
ויותר, לעומת כ–%� מהמוסדות העצמאיים. לפיכך נראה שהמוסדות האקדמיים להשכלה 
גבוהה יכולים לשמש תשתית יעילה להעצמת המוסדות העל תיכוניים הציבוריים ולפיתוחם 

מהבחינה האקדמית. 

לוח 1. התפלגות המסלולים במוסדות העל תיכוניים הציבוריים לפי מיקום המוסד

מיקום המוסד 
10 מסלולים 5—9 מסלוליםעד 4 מסלולים העל תיכוני הציבורי

סך הכולויותר 

80.30%16.40%3.30%100%עצמאי
)61(

33.33%26.67%40.00%100%בקמפוס אקדמי
)15(

18.42%סך הכול
)14(

71.50%
)54(

10.53%
)8(

100%
)76(

מקור: המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית, 2004. 

χ2=19.85, DF=2, p<.05

מאפייני החינוך העל תיכוני

החינוך העל תיכוני התפתח בד בבד עם מערכת ההשכלה הגבוהה, ובהדרגה התמסדה בו 
הבחנה בין שתי הכשרות שנבדלות זו מזו במידת המעורבות הממשלתית, באפשרות לשדרג 
הציבורית,  להכשרה  בניגוד  הגבוהה.  להשכלה  ובזיקה  אקדמיים  ללימודים  הלימודים  את 
יותר לבעיות כגון תעודות  ההכשרה הפרטית פועלת כמעט ללא פיקוח ממשלתי וחשופה 
זכויות הצרכן. לפיכך המאפיין הראשון של החינוך העל  וקושי להגן על  שערכן לא ברור 
תיכוני מתייחס למדיניות הממשלתית הנהוגה כלפיו, כלומר היעדר מוסד מרכזי האמון על 
הבקרה, הפיתוח והקידום של חינוך זה בכללותו, וכן היעדר תיאום ושיתוף פעולה בין הגופים 
הנוגעים לו. החינוך העל תיכוני אינו נמצא בתחום האחריות של המועצה להשכלה גבוהה, 
חינוך  על  האחריות  הגבוהה,  להשכלה  ובניגוד  מזאת,  יתרה  החינוך.�1  משרד  של  לא  ואף 
האחריות  עברה  למשל,   ,2001 בשנת  לשינויים.  רבה  במידה  נתונה  והיא  קבועה,  אינה  זה 
והתעסוקה.  המסחר  התעשייה,  למשרד  והרווחה  העבודה  ממשרד  תיכוני  העל  החינוך  על 
כזכור, משרדים ממשלתיים אלה והמוסד האחראי באופן ישיר על החינוך העל תיכוני )המכון 

הממשלתי להכשרה טכנולוגית( מפקחים רק על ההכשרה הציבורית. 
מכיוון שלא מונה מוסד ממשלתי מרכזי לפיקוח על החינוך העל תיכוני, אין פלא שלא 
קיימת מסגרת שתפקידה לאסוף נתונים על אודותיו. אליס )Ellis, 2005( מצא שהנתונים על 
החינוך העל תיכוני במדינות שונות נוטים להיות מוגבלים בהשוואה לנתונים על השלבים 

למעט הלימודים לתעודת הוראה ולימודי הנדסאות בכיתות י“ג-י“ד.  1�
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גבוהה  )השכלה  לו  והמאוחרים  המקבילים  יסודי(,  ועל  יסודי  )חינוך  הקודמים  החינוכיים 
אקדמית(. לטענת החוקר, הסיבה לכך היא שבמדינות רבות חינוך זה נמצא מחוץ לתחום 
האחריות של משרד החינוך או המשרדים הממשלתיים להשכלה הגבוהה, שמתפקידם לדווח 
זו נכונה גם בהקשר הישראלי, אך בהחלט  על מצב החינוך במדינה. אין לדעת אם טענה 
אפשר להצביע על מיעוט הנתונים הנוגעים לחינוך העל תיכוני בכלל ולהכשרה הפרטית 
1971 להקים מרכז ארצי  ועדת ליפסון המליצו כבר בשנת  זאת אף שחברי  שבו בפרט. כל 
ידי המועצה להשכלה גבוהה  ואף שהמלצתם אושרה באותה השנה על  זה,  שיחקור חינוך 
)ועדת ליפסון, 1971(. בעקבות המלצת הוועדה אמנם החלה הלמ“ס לאסוף נתונים על אודות 

החינוך העל תיכוני, אך גם נתונים אלה חלקיים ביותר.
מאפיין נוסף של החינוך העל תיכוני שאפשר להצביע עליו למרות הנתונים המוגבלים 
הוא ההתרחבות שחלה בו בהדרגה, במקביל לזו שחלה באוניברסיטאות ובמכללות. שיעור 
בשנים האקדמית  הגבוהה  ובהשכלה  תיכוני  העל  בחינוך  הסטודנטים  במספר   הגידול 
1971—2005 דומה מאוד: מספר הסטודנטים בחינוך העל תיכוני גדל בערך פי שלושה וחצי 
)מ–15,041 ל–5�,168(, בשעה שמספר הסטודנטים לתואר ראשון גדל בערך פי ארבעה )מ–
�8,�58 ל–�154,55(. נכון להיום, אחד מתוך ארבעה סטודנטים הממשיכים בלימודיהם לאחר 
הניכר  הגידול   .)2006  ,1972 )הלמ“ס,  תיכוני  העל  בחינוך  לומד  בישראל  התיכון  החינוך 
שהתאפיינו  התשעים,  בשנות  חל  ובמכללות  באוניברסיטאות  והן  תיכוני  העל  בחינוך  הן 
זו  )Trow, 1974( על כל שלושת מרכיביה. התרחבות  במסיפיקציה של ההשכלה הגבוהה 
בחינוך העל תיכוני נמשכה למרות ההכרה האקדמית שניתנה בשנות התשעים לכמה מוסדות 
לאמנויות  ומכללות  טכנולוגיות  מכללות  מורים,  להכשרת  מוסדות  בעיקר  תיכוניים,  על 

)סבירסקי וסבירסקי, 1997(. 
ובין  תיכוני  העל  החינוך  בין  מסוים  דמיון  על  מצביעה  הנתונים  של  מעמיקה  בחינה 
האוניברסיטאות והמכללות לא רק מבחינת ההתרחבות ההדרגתית, אלא גם מבחינת אופייה 
הגיאוגרפי של התרחבות זו. לוח 2 מלמד שההבדל בפיזור מוסדות הלימוד העל תיכוניים 
בסוף שנות התשעים לא בא לידי ביטוי בסוג היישובים שבהם הסטודנטים לומדים )ערים 
שיעור  היה   1998 בשנת  מהמרכז.  שלהם  במרחק  אלא  אחרים(,  יישובים  לעומת  גדולות 
הסטודנטים  ושיעור  הגדולות,  הערים  מבין  ביותר  הגדול  אביב  בתל  הלומדים  הסטודנטים 
הלומדים במחוז מרכז ותל אביב היה הגדול ביותר מבין היישובים האחרים. משמעות הדבר 
היא שסטודנטים רבים יותר לומדים במוסדות על תיכוניים במרכז הארץ לעומת הפריפריה.14 
בערים  הלומדים  הסטודנטים  בשיעור  ניכרת  ירידה  חלה   1998—1994 בשנים  זאת,  לעומת 
ותל  מרכז  במחוז  בעיקר  אחרים,  ביישובים  הלומדים  הסטודנטים  בשיעור  ועלייה  בכלל 
אביב, אך גם במחוזות הפריפריאליים. במילים אחרות, מתפתח והולך ביזור רחב יותר של 
הסטודנטים בחינוך העל תיכוני, אם כי רובם עדיין לומדים במרכז הארץ, הן בערים גדולות 

והן ביישובים אחרים.

כמובן, רוב האוכלוסייה בישראל חיה במרכז הארץ )אפרת, 1988(.  14
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לוח 2. שיעור הסטודנטים בחינוך העל תיכוני לפי סוג היישוב שבו הם לומדים והשנים 
)מספרים מוחלטים(

סך הכוליישובים אחריםערים גדולות

מחוז צפון חיפהתל אביבירושלים
וחיפה

מחוז מרכז 
מחוז דרוםותל אביב

197115%
)1,348(

31%
)2,827(

23%
)2,064(

6%
)588(

18%
)1,666(

7%
)624(

100%
)9,153(

197918%
)2,508(

29%
)4,103(

14%
)2,000(

9%
)1,229(

17%
)2,471(

13%
)1,830(

100%
)14,141(

198516%
)3,023(

35%
)6,639(

15%
)2,741(

4%
)820(

17%
)3,180(

13%
)2,431(

100%
)18,834(

199414%
)4,850(

41%
)14,341(

10%
)3,537(

9%
)3,296(

19%
)6,582(

7%
)2,309(

100%
)34,915(

199810%
)3,538(

28%
)9,927(

13%
)4,730(

15%
)5,283(

24%
)8,662(

11%
)3,787(

100%
)35,927(

מקור: הלמ“ס, פרסומים מיוחדים, 1972, 1979, 1985, 2000.

איילון ויוגב )2002( מראים שבקרב הסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה, 
למעט המכללות האזוריות, קיימת מגמה מסוימת של מעבר מהפריפריה למרכז. הנתונים 
שסקרנו כאן מרמזים על מגמה דומה בחינוך העל תיכוני. עם זאת, יש להזכיר שנתונים אלה 
מתייחסים למיקום המוסדות העל תיכוניים ולא למקום המגורים של הסטודנטים הלומדים 
בהם, ולכן יש להתייחס אליהם בזהירות רבה. עדיין נראה שהחינוך העל תיכוני אינו מגשים 
בפרובינציה אחרי מקצוע  הצעיר  הדור  “הביקוש של  לספק את  קם:  את המטרה שלשמה 
והשכלה, לשם קידום כלכלי, חברתי ותרבותי” )ועדת ליפסון, 1971, עמ‘ 25(, למרות טענת 
הוועדה שהכרחי ש“פיזור האוכלוסייה ילווה במאמץ מרוכז לפיזור אוכלוסיית הלמידה העל 

תיכונית” )שם, ההדגשה במקור(. 
לוח � מתייחס לשיעור הסטודנטים בחינוך העל תיכוני לא רק לפי סוג היישוב שהם 
לומדים בו, אלא גם לפי תחומי הלימוד. אפשר ללמוד ממנו שתחומי לימוד שונים מאפיינים 
את הערים הגדולות לעומת היישובים האחרים, ושחלו שינויים במאפיינים אלה במשך השנים. 
עד לשנות התשעים היה שיעור הסטודנטים הלומדים סיעוד ומקצועות עזר רפואיים גדול 
יותר ביישובים האחרים. לעומת זאת, שיעור הסטודנטים הלומדים מקצועות מנהל ואמנויות 
בערים הגדולות גדול יותר, אם כי יש לשים לב לעלייה בשיעור הסטודנטים הלומדים מנהל 
ביישובים אחרים. במהלך השנים חלה ירידה ניכרת בשיעור הסטודנטים הלומדים בערים 
הגדולות הנדסה, שהוא התחום העיקרי בחינוך העל תיכוני המעניק תעודה מוכרת ומאפשר 

שדרוג אקדמי של הלימודים, כך שתחום זה החל לאפיין גם יישובים אחרים.



החינוך העל תיכוני הלא אקדמי בישראל  אברהם יוגב, עדית ליבנה ואורן פזמוני–לוי    374

לוח 3. שיעור הסטודנטים בחינוך העל תיכוני לפי סוג היישוב שבו הם לומדים, 
תחומי הלימוד והשנים )מספרים מוחלטים(1

סוג שנה
היישוב

תחומי הלימוד

סך הכול סיעוד ומקצועות הנדסה
אחראמנויותמנהלעזר רפואיים

ערים 
גדולות

74%
)2,574(

40%
)674(

90%
)898(

79%
)694(

69%
)1,435(

69%
)6,275(

יישובים 19712
אחרים

26%
)920(

60%
)1,031(

10%
)95(

21%
)182(

31%
)650(

31%
)2,878(

100%סך הכול
)3,494(

100%
)1,705(

100%
)993(

100%
)876(

100%
)2,085(

100%
)9,153(

ערים 
גדולות

64%
)3,678(

38%
)916(

79%
)1,583(

87%
)1,418(

44%
)1,016(

61%
)8,611(

יישובים 1979
אחרים

36%
)2,101(

62%
)1,517(

21%
)417(

13%
)219(

56%
)1,276(

39%
)5,530(

100%סך הכול
)5,779(

100%
)2,433(

100%
)2,000(

100%
)1,637(

100%
)2,292(

100%
)14,141(

ערים 
גדולות

63%
)6,944(

42%
)982(

80%
)2,084(

87%
)1,761(

72%
)632(

66%
)12,403(

יישובים 1985
אחרים

37%
)4,070(

58%
)1,333(

20%
)519(

13%
)267(

28%
)242(

34%
)6,431(

100%סך הכול
)11,014(

100%
)2,315(

100%
)2,603(

100%
)2,028(

100%
)874(

100%
)18,834(

ערים 
גדולות

55%
)7,233(

54%
)1,184(

73%
)8,375(

75%
)4,676(

68%
)1,260(

65%
)22,728(

יישובים 1994
אחרים

45%
)5,948(

46%
)1,002(

27%
)3,107(

25%
)1,532(

32%
)598(

35%
)12,187(

100%סך הכול
)13,181(

100%
)2,186(

100%
)11,482(

100%
)6,208(

100%
)1,858(

100%
)34,915(

מקור: הלמ“ס, פרסומים מיוחדים, 1972, 1979, 1985, 2000.

אין התייחסות בלוח לשנים מאוחרות יותר, מפני שבשנים אלה לא פרסמה הלמ“ס נתונים.  1

בשנה זו הקטגוריה “אחר” כוללת גם לימודים רב תחומיים.   2

תיכוני  העל  בחינוך  השנים  במשך  שחלה  הכללית  ההתרחבות  הגיאוגרפי,  הפיזור  מלבד 
האפשריים  ההסברים  אחד  להערכתנו,  הסטודנטים.  בקרב  זה  לחינוך  הביקוש  על  מעידה 
אמנם  זה  קשר  תיכוני.  העל  החינוך  את  המאפיין  העבודה  לשוק  הקשר  הוא  זה  לביקוש 
מבחין בין החינוך העל תיכוני להשכלה הגבוהה, אך הוא יכול להיות גם גורם משיכה בעיני 
הסטודנטים, בייחוד לנוכח הנטייה של סטודנטים מקבוצות מוחלשות להשתלב בחינוך זה, 

שבה נדון בהמשך. 
העל  בחינוך  הסטודנטים  למספר  האבטלה  שיעור  בין  הזיקה   ,2 מתרשים  שעולה  כפי 
תיכוני חזקה יותר מן הזיקה בין שיעור זה למספר הסטודנטים לתואר ראשון. נראה שהחינוך 
ואנו  ולמכללות,  כוחות השוק בהשוואה לאוניברסיטאות  רגיש להשפעות של  תיכוני  העל 

נוטים להסביר זאת באופיו של חינוך זה. 
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תרשים 2. שיעור האבטלה )בשנה קודמת( ומספר הסטודנטים בחינוך העל תיכוני ובתואר ראשון

מקור: הלמ“ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 1971—2005.

)Muller & Shavit, 1998( מראים כיצד המסלול הטכנולוגי בחינוך התיכון  מולר ושביט 
מתעסוקות  בו  הלומדים  התלמידים  את  מדיר  הוא  אחד  מצד  פנים.  שתי  בעל  מנגנון  הוא 
הידרדרות לתחתית הסולם  מונע מהם  הוא  ומצד אחר  גבוהה,  והכנסה  יוקרה רבה  בעלות 
העל  החינוך  ובין  התיכוני  הטכנולוגי  המסלול  שבין  הדמיון  לנוכח  תעסוקתית.  מבחינה 
תיכוני )מרגלית, 1976(, אנו סוברים שחינוך זה יכול לשמש רשת ביטחון בעבור הסטודנטים 
הלומדים בו. ייתכן שבתקופות קשות של המשק, כששיעור האבטלה גבוה במיוחד, סטודנטים 
רבים יותר פונים לחינוך העל תיכוני כדי להעלות את סיכוייהם למצוא עבודה בעתיד, ולּו 
מוסיפה   )2007( צ‘אצ‘אשווילי–בולוטין  יחסית.  נמוכה  והכנסה  מעטה  יוקרה  בעלת  עבודה 
שחינוך זה, ובייחוד ההכשרה הציבורית שבו, הוא רשת ביטחון בעבור הסטודנטים לא רק 
היחסית  והגמישות  יותר  הקצר  הלימודים  משך  במהלכם.  גם  אלא  הלימודים,  סיום  לאחר 
של תכנית הלימודים בחינוך העל תיכוני מאפשרים לסטודנטים לעבוד למחייתם במהלך 
החינוך העל  ומסבירה את הקשר שבין  זו, המתמקדת ברמת הפרט  בצד טענה  לימודיהם. 
תיכוני לשוק העבודה בבחירה הרציונלית של הסטודנטים, טענה אחרת מתייחסת למישור 
שיטה  לגבש  טכנולוגית  להכשרה  הממשלתי  המכון  ניסה  האחרונות  בשנתיים  הממשלתי. 
תכנון  את  לשפר  הייתה  הניסוי  מטרת  והטכנולוגיה.  ההנדסה  למקצועות  הביקוש  לחיזוי 
עתודת כוח האדם הטכנולוגי לפי הביקוש לעובדים במגוון תחומים ולעודד צמיחה כלכלית.15 
 תכנון כזה מתאפשר בזכות הגמישות היחסית המאפיינת את החינוך העל תיכוני גם מבחינה 

גדי גולן, “תכנון משקי: התמ“ת מגבש שיטה לחיזוי הביקושים להנדסאים וטכנאים”, גלובס, 2 בפברואר   15

 .2006
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ארגונית, כך שאפשר להתאים את כושר הקליטה שלו לשוק העבודה במהירות רבה ובעלות 
נמוכה בהשוואה להשכלה הגבוהה.16

תרשים 3. שיעור האבטלה )בשנה קודמת( ומספר הסטודנטים בתחומי הלימוד בחינוך העל תיכוני

מקור: הלמ“ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 1971—2005.

הקשר בין שיעור האבטלה ובין מספר הסטודנטים בחינוך העל תיכוני קיים גם כשמבחינים 
בין תחומי הלימוד בחינוך זה. תרשים � מצביע על קיומה של זיקה חזקה במשך השנים בין 
למחצית  )עד  ההוראה  ההנדסה,  בתחומי  בעיקר  הסטודנטים,  מספר  ובין  האבטלה  שיעור 
השנייה של שנות התשעים(, ובמידת מה גם המנהל והאמנויות, בהשוואה לתחום הסיעוד 
ולמקצועות עזר רפואיים. תחומי ההנדסה, המנהל והאמנויות נלמדים בהיקף נרחב יחסית 
בחינוך העל תיכוני. לעומת זאת, תחום ההוראה בחינוך זה עבר תהליך אקדמיזציה מואץ 
בשנות התשעים )איילון ויוגב, 2002(, ובו זכו בהכרה אקדמית מוסדות לימוד שעמדו בהצלחה 
 .)B.Ed.( בהוראה  בוגר  לתואר  מורים  להכשיר  והחלו  גבוהה  להשכלה  המועצה  בבדיקות 
דוגמאות לכך הן מכללת בית ברל, מכללת לוינסקי, סמינר הקיבוצים ועוד )כפיר, אריאב, 
פייגין וליבמן, 1997(. כיום תחום ההוראה נלמד בעיקר במוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה, 
במהלך  אקדמיזציה  תהליך  הוא  אף  שעבר  רפואיים,  העזר  ומקצועות  הסיעוד  תחום  כמו 

דוגמה לגמישות הארגונית המאפיינת את החינוך העל תיכוני מצויה בחוברת הכרה במכללות )2006(   16

המזכים את המכללות העל  זו מפורטים התנאים  בחוברת  טכנולוגית.  של המכון הממשלתי להכשרה 

תיכוניות בהכרה. למשל, אחד התנאים הוא שסגל ההוראה יהיה בעל תואר ראשון, אך לא בהכרח תואר 

מתקדם כנהוג ברוב המוסדות האקדמיים להשכלה גבוהה. 
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השנים. ייתכן שזה ההסבר לזיקה החלשה יותר בין תחומים אלה, הנלמדים יותר במוסדות 
ההשכלה הגבוהה האקדמית, ובין שיעור האבטלה.

הסטודנטים בחינוך העל תיכוני 

ההתרחבות שחלה בחינוך העל תיכוני במהלך השנים מלמדת על הביקוש לחינוך זה בקרב 
עם  בבד  בד  לעבוד  להם  המאפשרת  ביטחון  רשת  בו  למצוא  יכולים  שחלקם  הסטודנטים, 

הלימודים ולהשתלב בשוק העבודה בסופם. 
סטודנטים  של  נטייתם  לנוכח  רבה  חשיבות  יש  תיכוני  העל  החינוך  של  זה  לתפקיד 
מקבוצות מוחלשות להשתלב בו יותר מאשר באוניברסיטאות ובמכללות. ועדת ליפסון )1971( 
הייתה הראשונה שהצביעה על ההרכב החברתי–כלכלי החלש של הסטודנטים בחינוך העל 
תיכוני והסיקה שזה הדבר שפוגע ביוקרתו של חינוך זה וגורם לו להיתפס כמנותק ממערכת 
השכלה הגבוהה. בדומה לכך, במחקר שהתמקד בשלושה בתי ספר גדולים להנדסאים )בתל 
תל  באוניברסיטת  הסטודנטים  על  לנתונים  השוואה  כדי  תוך  שבע(,  ובבאר  בחיפה  אביב, 
אביב )שפירא ועציוני–הלוי, �197(, נמצא שהסטודנטים בבתי הספר להנדסאים הם ממעמד 
חברתי נמוך יחסית: 45% הם בנים לאבות בעלי השכלה יסודית ומטה, 4�% בנים לאבות 
בעלי השכלה תיכונית, ו–12% בלבד בנים לאבות בעלי השכלה אקדמית )לעומת 29%, 48% 
ו–2�% בהתאמה בקרב הסטודנטים באוניברסיטה(. החוקרות אף מצאו ששיעור הסטודנטים 
המזרחים בבתי הספר להנדסאים גבוה בהשוואה לשיעורם באוניברסיטה )27% לעומת 5% 
בהתאמה( וטענו שבתי ספר אלה מושכים אליהם מזרחים שאינם מצליחים להשתלב במערכת 

ההשכלה הגבוהה )דיאמנט ושטופטל, 1977(. 
של  החברתי–כלכלי  ההרכב  הבאות  בשנים  שגם  מלמדים  יותר  מאוחרים  נתונים 
באוניברסיטאות  הסטודנטים  להרכב  יחסית  חלש  נותר  תיכוני  העל  בחינוך  הסטודנטים 
ובמכללות. כך למשל, צ‘אצ‘אשווילי–בולוטין )2007( מראה שבשנות התשעים היה שיעורם 
של גברים מהגרים מברית–המועצות לשעבר בחינוך העל תיכוני גבוה משיעורם בהשכלה 
הגבוהה האקדמית, וששיעור זה גדל בהדרגה במהלך השנים. היא מסכמת בטענה שמהגרים 
מגברים  יותר  הטכנולוגית,  בהכשרה  ובייחוד  תיכוני,  העל  בחינוך  להשתלב  נוטים  אלה 
תיכון  ספר  בית  מסיימי  בקרב  כך,  על  נוסף  הגירה.  באילוצי  זאת  ומסבירה  הארץ,  ילידי 
בשנת 1996 היה שיעור בוגרי המסלול הטכנולוגי שהשתלבו בחינוך העל תיכוני גבוה מאוד 
מתוך  עיבוד  בהתאמה;  וכ–14%  )כ–61%  ובמכללות  באוניברסיטאות  לשיעורם  בהשוואה 
למ“ס, 2004—2006(. לבסוף, בשנת 2000 כ–24% מקרב הסטודנטים במוסדות העל תיכוניים 
בלבד  כ–8%  לעומת   ,)2001 והרווחה,  העבודה  )משרד  יהודים  לא  היו  הנדסאים  להכשרת 

בקרב הסטודנטים במוסדות האקדמיים להשכלה גבוהה )הלמ“ס, 2001(.
זו עלינו להסתייג ולהזכיר שההתייחסות להשכלה הגבוהה האקדמית כמכלול  בנקודה 
אינה מבטאת את ההבדלים הניכרים הקיימים בין הסטודנטים באוניברסיטאות )יוגב, 2000(, 
במכללות )איילון ויוגב, 2002( ובמגוון תחומי הלימוד )Ayalon & Yogev, 2005(. הסטודנטים 
בחינוך העל תיכוני נבדלים במידה רבה מהסטודנטים באוניברסיטאות, אך קיים דמיון מסוים 
בינם ובין הסטודנטים במכללות. לדוגמה, נמצא שבקרב מסיימי בית ספר תיכון בשנת 1991, 
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השכלת האב החציונית של תלמידים שהשתלבו לאחר מכן בחינוך העל תיכוני הייתה זהה 
לזאת של תלמידים שהשתלבו במכללות )9—12 שנות לימוד(, ונמוכה מהשכלת האב החציונית 
של תלמידים שהשתלבו באוניברסיטאות )�1—15 שנות לימוד; עיבוד מתוך הלמ“ס, 2000(. 
כך גם בקרב מסיימי בית ספר תיכון בשנת 1996 היה שיעור המזרחים שהשתלבו בחינוך העל 
תיכוני דומה לשיעורם במכללות וגבוה משיעורם באוניברסיטאות )כ–28%, כ–�0% וכ–22% 

בהתאמה; עיבוד מתוך הלמ“ס, 2004—2006(.17 
ממצאים אלה מחזקים את טענתנו שהרחבת האפשרות לשדרוג אקדמי של הלימודים העל 
תיכוניים תקרב להשכלה הגבוהה קבוצות חברתיות שייתכן שלא היו פונות לאוניברסיטאות 
הרכב  על  מתבססת  זו  טענה  זו.  להשכלה  בנגישות  השוויון  את  תחזק  וכך  ולמכללות, 
של  לחשיבותן  להשערתנו,  מהם,  חלק  של  המודעות  ועל  תיכוני  העל  בחינוך  הסטודנטים 
תעודות ההשכלה. כפי שנראה בהמשך, מודעות זו יכולה להסביר את מאפייני הסטודנטים 
הן מבחינת מגמות השינוי שחלו בגילם במשך השנים והן מבחינת רצונם בשדרוג אקדמי של 

לימודיהם.
לוח 4 מלמד שלמרות העלייה הכללית שחלה במספר הסטודנטים בחינוך העל תיכוני, 
שיעור ההשתתפות של קבוצת הגיל הצעירה )18—24( בחינוך זה ירדה בהדרגה. בשנת 1971 
עמד שיעור הסטודנטים בקבוצת הגיל הצעירה על 76%, ואילו בשנת 2005 עמד שיעור זה 
ובקבוצת הגיל   )29—25( זאת, שיעור הסטודנטים בקבוצת הגיל הבינונית  על 57%. לעומת 
ו–21% בשנת  1971 ל–22%  ו–9% בשנת  )מ–15%  ומעלה( עלה במשך השנים   �0( המבוגרת 
בחינוך  יחסית  המבוגרים  בגילים  הסטודנטים  בקבוצת  שחלה  העלייה  בהתאמה(.   2005
חדשות  הזדמנויות  פותח  זה  שחינוך  הדבר  פירוש  חיובי.  אופי  כמובן  נושאת  תיכוני  העל 
העל  למוסדות  פונים  והם  גבוהה,  להשכלה  אקדמיים  במוסדות  השתלבו  שלא  אלה  בפני 
יותר בחייהם. ככל שמדובר בהזדמנות שנייה לקבוצות מוחלשות,  תיכוניים בשלב מאוחר 
במקרה זה לאוכלוסייה מבוגרת יותר, יש בכך תרומה חשובה של החינוך העל תיכוני לסיכויי 

ההתמקצעות של קבוצות אלה ולקידום נגישותן למערכת ההשכלה הגבוהה.
תיכוני  בחינוך העל  פחות  לנטייתם של הסטודנטים הצעירים להשתלב  הסבר אפשרי 
אפשר למצוא בהתחזקותה של החברה המסמיכה )Collins, 1976(, כלומר חברה המעניקה 
צעירים   .)1992 ושפירא,  )יוגב  בישראל  התעסוקה  בשוק  ההשכלה  לתעודות  רבה  חשיבות 
הנמצאים בשלב בחייהם שבו עליהם לבחור את המקצוע בו יעסקו בעתיד, מודעים היטב 
לכוחן של התעודות. מודעות זו יכולה להניע אותם לפנות ללימודים המעניקים תואר ראשון 
ולא ללימודים על תיכוניים, וזה אולי ההסבר לירידה הכללית שחלה בשיעור הסטודנטים 

בגילים הצעירים בחינוך העל תיכוני. 

יש לציין כי אף שהסטודנטים בחינוך העל תיכוני הם בעיקר גברים )הלמ“ס, שנתונים שונים(, ההבחנה   17

המגדרית בין תחומי הלימוד המאפיינת את ההשכלה הגבוהה נשמרת גם בחינוך זה: נכון לשנת 2005, 

תחום ההנדסה כולל רוב של סטודנטים גברים )72%(, ואילו תחומי המנהל, האמנויות, ובעיקר הוראה 

וסיעוד, כוללים רוב של סטודנטיות )67%, 68%, 87% ו–88%, בהתאמה; הלמ“ס 2006(.
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לוח 4. שיעור הסטודנטים בחינוך העל תיכוני לפי תחומי הלימוד, קבוצות הגיל והשנים 
)מספרים מוחלטים(1

קבוצת שנה
גיל

תחומי הלימוד

סך הכול הוראההנדסה
סיעוד 

ומקצועות 
עזר רפואיים

אחראמנויותמנהל

1971

24—1868%
)3,120(

94%
)4,733(

95%
)1,668(

37%
)500(

87%
)762(

84%
)601(

76%
)11,384(

29—25 23%
)1,056(

6%
)320(

3%
)60(

29%
)396(

11%
)95(

21%
)266(

15%
)2,193(

9%מעל 30
)405(

0%
)0(

1%
)23(

34%
)468(

2%
)19(

31%
)398(

9%
)1,313(

100%סך הכול
)4,581(

100%
)5,053(

100%
)1,751(

100%
)1,364(

100%
)876(

100%
)1,265(

100%
)14,890(

1979

24—1816%
)4,316(

82%
)9,514(

77%
)1,881(

23%
)464(

70%
)1,005(

37%
)846(

67%
)18,026(

29—2528%
)1,976(

18%
)2,071(

9%
)215(

44%
)914(

28%
)403(

34%
)785(

24%
)6,364(

12%מעל 30
)148(

0%
)0(

14%
)337(

33%
)682(

2%
)29(

29%
)661(

9%
)2,550(

100%סך הכול
)7,133(

100%
)11,585(

100%
)2,433(

100%
)2,060(

100%
)1,437(

100%
)2,292(

100%
)26,940(

1994

24—1871%
)12,171(

77%
)14,473(

63%
)1,387(

43%
)4,948(

46%
)2,879(

39%
)726(

63%
)36,584(

29—2520%
)3,364(

23%
)4,323(

17%
)381(

34%
)3,940(

40%
)2,487(

20%
)371(

26%
)14,866(

9%מעל 30
)1,651(

0%
)0(

19%
)418(

23%
)2,594(

14%
)842(

41%
)761(

11%
)6,176(

100%סך הכול
)17,096(

100%
)18,796(

100%
)2,186(

100%
)11,482(

100%
)6,208(

100%
)1,858(

100%
)57,626(

1998

24—1865%
)14,006(

74%
)5,412(

47%
)1,090(

26%
)2,097(

43%
)2,497(

27%
)545(

54%
)25,647(

29—2517%
)3,613(

13%
)945(

24%
)556(

37%
)2,939(

40%
)2,331(

38%
)775(

24%
)11,159(

19%מעל 30
)4,012(

 14%
)1,001(

30%
)695(

36%
)2,886(

17%
)996(

35%
)713(

22%
)10,303(

100%סך הכול
)631,21(

100%
)7,358(

100%
)2,341(

100%
)7,922(

100%
)5,824(

 100%
)2,033(

100%
)47,109(

2005

24—1855%
)13,928(

89%
)11,071(

35%
)1,264(

29%
)1,158(

34%
)972(

22%
)663(

57%
)29,056(

29—2525%
)6,321(

6%
)742(

27%
)954(

32%
)1,282(

42%
)1,199(

30%
)901(

22%
)11,399(

20%מעל 30
)5,024(

5%
)642(

38%
)1,355(

39%
)1,577(

23%
)663(

49%
)1,479(

21%
)10,740(

100%סך הכול
)25,273(

100%
)12,455(

100%
)3,573(

100%
)4,017(

100%
)2,834(

100%
)2,043(

100%
)51,195(

מקור: הלמ“ס, פרסומים מיוחדים, שנים נבחרות.

אין התייחסות בלוח לשנת 1984, מפני שבשנה זו לא פרסמה הלמ“ס נתונים.  1
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לוח 4 גם מראה שנטייה זו של הסטודנטים הצעירים משותפת לרוב תחומי הלימוד בחינוך 
העל תיכוני, למעט הוראה והנדסה. לאחר שתחום ההוראה בחינוך העל תיכוני עבר בהדרגה 
תהליך אקדמיזציה, הוא כולל כיום בעיקר סטודנטים מהמגזר החרדי )כפיר ואריאב, 2004(.18 
עלייה  על  מעיד  זה  בתחום  צעירים  סטודנטים  של  הגבוה  שהשיעור  ייתכן  לכך,  בהתאם 
במספר הפונים להכשרה מקצועית בקרב צעירים בחברה החרדית, ובעיקר לתחום המסורתי 
של הוראה )לופו, 2004(. השיעור הגבוה יחסית של סטודנטים צעירים בתחום ההנדסה, נתון 
2001(, מחזק את השערתנו  1977; מורג,  ושטופטל,  )דיאמנט  גם במחקרים אחרים  שנמצא 
בדבר המודעות לחשיבותן של תעודות ההשכלה בקרב סטודנטים אלה. ההכשרה הציבורית 
בהכשרה  ההנדסה  שתחום  לכך  הסיבה  שזו  ונראה  מוכרת,  ממשלתית  תעודה  מעניקה 
גם  אחר,  לשון  הצעירה.  הגיל  בקבוצת  הסטודנטים  בעיני  משיכה  גורם  להיות  ממשיך  זו 
בקרב הסטודנטים הצעירים שפנו ללימודים על תיכוניים הנטייה היא לבחור בתחומי לימוד 

שיעניקו להם תעודה מוכרת בשוק העבודה. 
של  רצונם  את  גם  הנראה  ככל  מסבירה  ההשכלה  תעודות  של  לחשיבותן  המודעות 
הסטודנטים בחינוך העל תיכוני לשדרג את לימודיהם ללימודים אקדמיים. הדוגמה הראשונה 
לכך היא כאמור דרישתם של הסטודנטים ב“אורט טכניקום גבעתיים” לשדרוג אקדמי של 
לימודיהם עוד בסוף שנות החמישים )מרגלית, 1976(. נתונים מאוחרים יותר מצביעים על 
ניסו  ההנדסאים  הסטודנטים  מבין   18% כי  הראו   )1977( ושטופטל  דיאמנט  דומה:  מגמה 
להתקבל למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה, וכי 65% מתוכם ציינו במפורש שהם שואפים 
לרכוש השכלה גבוהה אקדמית )לממצאים דומים ראו מורג, 2001; משרד העבודה והרווחה, 
2001(. בדומה לכך, 85% מבין הסטודנטים ההנדסאים המשיכו בלימודיהם במוסדות להכשרה 
בשנת  שנערך  בסקר   19.)1976 )מרגלית,  אחרות  במדינות  או  בישראל  אקדמית  טכנולוגית 
1995 בקרב סטודנטים בשלושה מוסדות בהכשרה הציבורית, נמצא שכ–6�% מהם מתכוונים 
פורשו  אלה  ממצאים  יותר.  מתקדמים  לתארים  ואף  ראשון  לתואר  בלימודיהם  להמשיך 
להמשך  הנוגע  בכל  המכללות  ובין  הציבורית  תיכונית  העל  ההכשרה  בין  לדמיון  כהוכחה 
הרשות  שערכה  בסקר  גם  כך   .)Hazan, 2004( הטכנולוגיים  הלימוד  בתחומי  הלימודים 
לתכנון כוח אדם בשנת �200 )טרם פורסם( בקרב סטודנטים בהכשרה הציבורית, בו נמצא 
שכ–�8% מהם שוקלים לשדרג את לימודיהם ללימודים אקדמיים וכ–11% שוקלים להמשיך 

לתואר אקדמי בתחום לימודים אחר. 
נתונים אלה מתייחסים רובם ככולם לסטודנטים בהכשרה הציבורית בחינוך העל תיכוני. 
אין לדעת אם הסטודנטים בהכשרה הפרטית אינם מעוניינים בשדרוג אקדמי או שאין בנמצא 
מן  חלק  של  מהשאיפות  להתעלם  קשה  פנים,  כל  על  כך.  על  להצביע  היכולים  מחקרים 
הסטודנטים בהכשרה הציבורית להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה ומניסיונם לעשות זאת 

אור קשתי ותמרה טראובמן, “רפורמה במכללות להוראה: פחות מוסדות, שיטת תקצוב חדשה וחשש   18

מקיצוץ נוסף”, הארץ, 11 ביוני 2007.

העלייה  לוועדת  המשותפת  הכנסת  ועדת  טענה  השמונים  שנות  בתחילת  שכבר  לציין  יש  זה  בהקשר   19

והקליטה ולוועדת החינוך והתרבות כך: “הנדסאים רבים המבקשים להפוך למהנדסים מעדיפים להשלים 

לימודיהם בארצות–הברית, משום שיש שם יותר התחשבות בלימודיהם בארץ ומאפשרים להם מסלול 

לימודים מקוצר” )כנסת ישראל, 1982, עמ‘ 1(.
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בפועל. אלה מרמזים שבניגוד לדעת קובעי המדיניות כפי שהיא באה לידי ביטוי כבר בדו“ח 
)1971(, לא כל הסטודנטים בחינוך העל תיכוני מתאפיינים בזיקה מקצועית,  ועדת ליפסון 

וחלקם בעלי זיקה אקדמית לכל דבר ועניין.

דיון

במאמר זה בחנו את אופן התפתחותו של החינוך העל תיכוני בישראל בד בבד עם ההשכלה 
הגבוהה והצבענו על המגמות המאפיינות אותו ועל הרכב הסטודנטים הלומדים בו. ראינו 
משתקף  שהדבר  כפי  הגבוהה,  ההשכלה  ממערכת  כמנותק  כלל  בדרך  נתפס  זה  שחינוך 
למדינות  בניגוד  וזאת  תיכוניים,  העל  הלימודים  לשדרוג אקדמי של  בהגבלת האפשרויות 
מערביות אחרות ולמרות הזיקה הקיימת בינו ובין ההשכלה הגבוהה בישראל. ממצאים אלה 
מחזקים את הצעתנו לגבש הגדרה מחודשת של גבולות מערכת ההשכלה הגבוהה ואופייה. 
הגדרה זו תוכל לפתוח את ההשכלה הגבוהה בפני קבוצות שעל פי רוב אינן זוכות לה ולקדם 

את שוויון ההזדמנויות בנגישות למערכת. 
ומתבסס על מקורות מידע  זה הוא ראשוני  ולהזכיר שמאמר  זאת, עלינו להסתייג  עם 
מוגבלים, ולפיכך תרומתו העיקרית היא באיסוף הנתונים ובניתוחם. תרומה זו מקבלת משנה 
חשיבות נוכח היעדר תשומת הלב המחקרית לתחום החינוך העל תיכוני בישראל. בשל הידע 
המועט על חינוך זה, כל ניסיון מחקרי לקדם את ההבנה הסוציולוגית לגביו היא בגדר חידוש 
מעניין וחשוב, גם אם הוא נשען על מקורות מידע משניים ולא סדורים. מכיוון שהנתונים 
שאנו מתבססים עליהם אינם מאפשרים לנו לנסח ולבחון השערות מחקר הנוגעות לחינוך 
העל תיכוני, ננסה להציע קווי מתאר כלליים למדיניות בתחום ההשכלה הגבוהה ולהצביע 

על כיוונים אפשריים למחקר עתידי. 
מהשכלה  בהדרגה  משתנה  המערביות  המדינות  מן  בחלק  הגבוהה  שההשכלה  ראינו 
בין  ההבדלים   .)Trow, 1974( לאוניברסלית  דבר  של  ובסופו  רחבה,  להשכלה  אליטיסטית 
שלבים אלה מתבטאים לא רק בשיעור ההשתתפות במערכת ההשכלה הגבוהה, אלא גם בתפיסה 
חקיקתית  כלכלית,  חברתית,  מבחינה  ממש  של  בשינויים  וכן  לחינוך,  הזכות  של  עקרונית 
וארגונית. בשלב האחרון, שבו ההשכלה הגבוהה הופכת אוניברסלית, שיעור ההשתתפות בה 
אמור לעלות על מחצית מבני קבוצת הגיל. כמו כן, תפיסתה של ההשכלה הגבוהה נעשית גמישה 
יותר ומעודדת כניסה ויציאה ממערכת ההשכלה הגבוהה והשתלבות בה גם בגילים מבוגרים, 
והגדרתה מתרחבת וכוללת גם לימודים שאינם קלאסיים, ובהם הכשרה מקצועית )צדוק, 1997(. 
בהתאם להתפתחות זו בהשכלה הגבוהה אימצו מדינות מערביות רבות גישה מכילה יותר כלפי 
החינוך העל תיכוני, המתייחסת אליו כחלק בלתי נפרד ממערכת ההשכלה הגבוהה וממסדת את 
אפשרויות המעבר בין המרכיבים במערכת. זאת בד בבד עם הסדרת הלימודים העל תיכוניים 

.)Young, 2003( באמצעות יצירת תכנית אחידה בעבור מגוון מסגרות הלימוד
בעת  ובה  לרחבה,  מאליטיסטית  השנים  במשך  הגבוהה  ההשכלה  נעשית  בישראל  אף 
ובסטודנטים  הלימוד  במוסדות  גם  גיוון  חל  זו  בהשכלה  ההשתתפות  בשיעור  העלייה  עם 
 Campbell &( בינארי  באופן  רבה  במידה  מתפתחת  המערכת  ואולם,  בהם.  המשתלבים 
Rozsnyai, 2002(, תוך כדי יצירת מעגלים נפרדים ובהחלט לא שווים: החינוך העל תיכוני 
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וההשכלה הגבוהה. איננו יכולים לקבוע אם ההבחנה בין המעגלים האלה נוצרה כאן בגלל 
המודעות הרבה לחשיבות התעודות האקדמיות )מרגלית, 1976( או בגלל גורמים אחרים, אך 
אנו יכולים להצביע על השלכותיה החשובות של הבחנה זו, ובעיקר על חוסר תיאום בין שני 
המעגלים, המקשה מאוד על המעבר ביניהם )וולנסקי, 1996( ואינו נותן מענה לסטודנטים 

בחינוך העל תיכוני המעוניינים בהשכלה גבוהה אקדמית.
ממצאי המאמר מלמדים שההבחנה בין החינוך העל תיכוני להשכלה הגבוהה לא זו בלבד 
שאינה הולמת את ההתפתחות שחלה במערכות ההשכלה הגבוהה במדינות מערביות אחרות, 
אלא היא אינה הולמת גם את הזיקה הקיימת בין שני מעגלים אלה בישראל ואת הדמיון 
עלייה  חלה  הגבוהה  ההשכלה  התפשטות  שבמסגרת  ראינו  בהם.  המתרחשים  בתהליכים 
ניכרת במספר הסטודנטים בחינוך העל תיכוני, בד בבד עם עלייה במספרם באוניברסיטאות 
ובמכללות, ומכאן שיש ביקוש גבוה ללימודים על תיכוניים. ביקוש זה בא מקרב בני קבוצות 
חברתיות מוחלשות, שלפחות מקצתם מודעים לחשיבותן של תעודות ההשכלה בכלל ושל 
התעודות האקדמיות בפרט. לטענתנו, הרחבת האפשרות לשדרוג הלימודים העל תיכוניים 
להשכלה  אלה  סטודנטים  תקרב  ־  ומקיף  מבוקר  ממוסד,  באופן  ־  אקדמיים  ללימודים 

הגבוהה ותקדם את השוויון בנגישות להשכלה זו בישראל.
לפיכך אנו מעלים את ההצעה לאמץ שינוי מסדר שני )Trowler, 1998( בנוגע למערכת 
ההשכלה הגבוהה ולגבש במסגרתו הגדרה חדשה של אופי המערכת, מרכיביה וגבולותיה. 
חידוש ההגדרה ייעשה תוך כדי בחינת השינויים שחלו במערכות ההשכלה הגבוהה במדינות 
החדשה  ההגדרה  בישראל.  זו  מערכת  של  ותפקידה  מקומה  על  וחשיבה  אחרות  מערביות 
רואים אותה, עליה להכיר בראש  כפי שאנו  ומגוונים, אך  רבים  יכולה להתבטא באופנים 
מכילה  מדיניות  לקדם  ולנסות  הגבוהה  מן ההשכלה  כחלק  תיכוני  העל  בחינוך  ובראשונה 
זו תכלול שני שלבים: השלב הראשון הוא האחדה והסדרה  כלפיו. אנו מציעים שמדיניות 
של פעילות המוסדות העל תיכוניים, הן בהכשרה הציבורית והן בהכשרה הפרטית, בעיקר 
ואופן ההסמכה. השלב השני הוא  מבחינת תנאי הקבלה, תכניות הלימודים, סגל ההוראה 
הכוונה ותיאום בין החינוך העל תיכוני להשכלה הגבוהה, תוך כדי הרחבת אפשרויות השדרוג 

של הלימודים העל תיכוניים ללימודים אקדמיים המזכים בתואר ראשון. 
אנו מקווים שאימוץ ההגדרה החדשה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל יוביל, בצד 
השינוי במדיניות, להרחבת המחקר על החינוך העל תיכוני, ובייחוד על ההכשרה הפרטית 
שעליה כמעט לא נאספו נתונים עד כה. החינוך העל תיכוני אינו זוכה לתשומת לב מספקת 
של המחקר הסוציולוגי בישראל, שהתמקד באוניברסיטאות ובמכללות )לדוגמה, איילון ויוגב, 
2002; בן דוד, 1985; יוגב, 2000; סבירסקי וסבירסקי, 1997( וכמעט שלא התייחס לחינוך זה. 
קשה לקבוע אם חוסר תשומת הלב המחקרית נובע מתפיסה שהחינוך העל תיכוני הוא בלתי 
מתאים למחקר, מהמחקר הסוציולוגי המתבצע רובו ככולו באוניברסיטאות ובמכללות, או 
ממחסור בנתונים על חינוך זה. מכל מקום, היעדר זה הוא ביטוי נוסף למעמדו השולי של 
החינוך העל תיכוני בישראל, בעיקר בהשוואה למחקר הפורה על חינוך זה המתבצע במדינות 
 Dougherty & Kienzl, 2006; Goedegebuure, 1992; Kerckhoff &( מערביות אחרות

.)Bell, 1998; Pratt, 1992; Robertson, 2002; Zeleny, 1994
הממשלתית  המדיניות  פיתוח  ־  המעשי  בהיבט  הן  לתרום  יכולה  המחקר  הרחבת 
תהליכים  בחשיפת  כלומר  התיאורטי,  בהיבט  והן  ־  תיכוני  העל  לחינוך  באשר  והמוסדית 
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המובילים לאי שוויון בנגישות ללימודים לאחר סיום החינוך בתיכון. מחקר זה יכול להתפתח 
במבחר כיוונים, למשל התמקדות בסטודנטים בחינוך העל תיכוני שעליהם לא נצבר מידע 
ללמוד  הסטודנטים  בחרו  מדוע  לשאלות  תשובות  לנו  אין  עדיין  לדוגמה,  כה.  עד  מספיק 
בחינוך העל תיכוני, כיצד הם תופסים חינוך זה בהשוואה לאוניברסיטאות ולמכללות, מהן 
שאיפותיהם בתחום ההשכלה והתעסוקה ועוד. מעניין לעמוד גם על טיבו של הקשר, שעליו 
הצבענו במאמר זה, בין החינוך העל תיכוני ובין המסלול הטכנולוגי בחינוך התיכוני מצד 
מבחינה  משמעותו  ומה  זה  קשר  התפתח  כיצד  ולהבין  אחר,  מצד  העבודה  שוק  ובין  אחד 
חינוכית, כלכלית וחברתית. לשם כך יש לבדוק אם החינוך העל תיכוני הוא המשך “טבעי” 
בעבור בוגרי המסלול הטכנולוגי המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה, ואם הגורם לכך הוא 
בחירה רציונלית של התלמידים השוקלים את כישוריהם ונטיותיהם ומעריכים באיזו מסגרת 
סיכוייהם להצליח הם הטובים ביותר, או לחלופין, הְכוונה גלויה או סמויה לחינוך זה במהלך 
לימודיהם בבית הספר התיכון. ייתכן שההסללה שעדיין קיימת במידה זו או אחרת בחינוך 
התיכוני למסלול העיוני לעומת הטכנולוגי )סבירסקי, 1990(, ממשיכה גם בלימודים שלאחר 
חינוך זה ומשפיעה על אופן ההשתלבות של בוגרי המסלול הטכנולוגי בשוק העבודה ועל 

הנגישות העתידית שלהם. 
תיכוני  העל  החינוך  תפיסת  בישראל  והתמסדה  התפתחה  כיצד  לבדוק  מעניין  לבסוף, 
כהכשרה מקצועית בלבד, ואילו גורמים עומדים מאחורי תפיסה זו ומונעים את שדרוגו האקדמי 
המלא של החינוך העל תיכוני ממניעים מגוונים. במילים אחרות, אנו מציעים לבחון כיצד נוצרה 
קטגוריה השכלתית מיוחדת שאינה זוכה להכרה מטעמים שונים.20 בין השאר אפשר למנות את 
הגורמים הבאים כשומרי סף אפשריים: האוניברסיטאות באמצעות המועצה להשכלה גבוהה, 
המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית במסגרת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד 
החינוך, רשתות לימוד ברמה תיכונית ועל תיכונית, וכן המגזר העסקי. מובן שהמעקב אחר 
שומרי הסף דורש מחקר נוסף, שונה מזה שהוצג עד כה. מחקר מסוג זה מחייב בחינה מעמיקה 
של מסמכים ותעודות, וכן ראיונות מפורטים עם נציגי המוסדות הרלוונטיים. אלה דרושים כדי 
לעמוד באופן מחקרי מסודר על כוונותיהם של גורמים אלה ולברר למי מהם אכן היה ויש עניין 
לשמר את ההבחנה בין החינוך העל תיכוני ובין מערכת ההשכלה הגבוהה. אנו מקווים שכיווני 
המחקר שהצענו ימשיכו את המחקר הנוכחי ויקדמו את ההבנה הסוציולוגית על אודות החינוך 

העל תיכוני בישראל ועל יחסי הגומלין המורכבים בינו ובין שומרי הסף. 
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