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הוכן עבור התכנית להשבת אקדמאים על ידי חברת רן שטוק, על 

 בסיס נתונים שהועברו על ידי משרד הקליטה
6102מרץ   

 
 דו''ח עולים בעלי 51 שנות לימוד ויותר השוהים בחו"ל

 
 תוכן
 

 עמוד פרק

 6 מבוא

העונים ו ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 51 בעלי עוליםנתונים על כלל ה

 לקריטריונים

 ,(, מעמד קליטה, שנות לימוד, 6102נכון ל , מצב משפחתי, גיל )מגדר שנת עלייה

 תחום מקצועי, ארץ מוצא.
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 מהן הגיעו הכי הרבה עולים המדינות 15נים על נתו

 .שנת עלייה לפי ארץ מוצא 

 ( לפי ארץ מוצא.6102נכון ל גיל ) 

 .תחום מקצועי לפי ארץ מוצא 
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 העולים שהתחום המקצועי שלהם הוא טכנולוגיה והנדסהנתונים על 

 ,(, מעמד קליטה, שנות לימוד, 6102נכון ל , מצב משפחתי, גיל )מגדר שנת עלייה

 , ארץ מוצא.משלח יד

9 

 רפואה או פרא רפואהנתונים על העולים שהתחום המקצועי שלהם הוא 

 ,קליטה, שנות לימוד, (, מעמד 6102נכון ל , מצב משפחתי, גיל )מגדר שנת עלייה

 משלח יד, ארץ מוצא.
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 נתונים על העולים שהתחום המקצועי שלהם הוא מקצועות המחשב

 ,(, מעמד קליטה, שנות לימוד, 6102נכון ל , מצב משפחתי, גיל )מגדר שנת עלייה

 משלח יד, ארץ מוצא.

07 

 נתונים על העולים שהתחום המקצועי שלהם הוא מדעים מדוייקים

  (, מעמד קליטה, שנות לימוד, 6102נכון ל , מצב משפחתי, גיל )מגדר עלייה,שנת

 משלח יד, ארץ מוצא.

61 

 66 ל"לחו החזרה בעת, בארץ שלהם והוותק העולים גיל על נתונים

 ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 15 בעלי העולים על נתונים

 תחום מקצועי, וחלק יחסי מכלל העולים 

62 

 65 יד אקדמייםנספח: משלחי 
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 מבוא
 :0עולים, על פי ההתפלגות המתוארת בטבלה  0,672,2,2סה"כ לישראל עלו  6106ו  0991בין השנים 

 

)השוהים בארץ  סה"כ העוליםהתפלגות  – 5טבלה 
 או בחו"ל( לפי קב' שנת עלייה

 אחוז מספר קב' שנת עלייה

1990-1992 452,673 35.5% 

1993-1997 370,150 29.0% 

1998-2002 270,741 21.2% 

2003-2007 102,756 8.1% 

2008-2012 78,364 6.1% 

כ”סה  1,274,684  

 

, 6106ו  0991, יצאו חזרה לחו"ל, בין השנים 6106ו  0991בין השנים  ישראללמתוך כלל העולים 

שנות לימוד או יותר והם בעלי משלח יד המיועד לאנשים בעלי תואר  05עולים שיש להם  31,7,0

 .(6)ההתפלגות מתוארת בטבלה  מכלל העולים 6.2%אקדמי. עולים אלה, השוהים בחו"ל מהווים 

 

אחד מהקריטריונים כל על  יםאשר עונ, ובחו"ל עולים אשר שוהים 31,7,0עוסק באותם שלהלן הדו"ח 

 הבאים:

  לפחות. ,0, ובגיל 6106ו  0991בין השנים  לישראלעלו 

  6106ו  0991)לאחר שהות מסויימת בישראל( בין השנים יצאו לחו"ל. 

  שנות לימוד לפחות. 05דיווחו על 

 1דיווחו על משלח יד, אשר מיועד לאנשים בעלי תואר אקדמי. 

 

                                                           
1
 בנספח מצויה רשימת משלחי היד שהוגדרו כמיועדים לאנשים בעלי תואר אקדמי.  



3 
 

נתונים על כלל העולים בעלי 51 שנות לימוד ויותר השוהים בחו"ל והעונים 
 לקריטריונים

 שלהלן ניתן לראות את הממצאים הבאים: 6-9בטבלאות 

 50.7%עומד על  ,ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי העולים, בקרב אחוז הגברים. 

 25.3%עומד על  ,ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי העולים, בקרב אחוז הנשואים. 

 השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי העולים, בקרב (6102נכון ל ) 20גיל על אחוז המבוגרים מ 

 .32.0%עומד על  56גיל תחת ל, ואחוז הצעירים מ32.3%עומד על  ,ל"בחו

 השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי העולים, בקרב התחומים המקצועיים השכיחים ביותר 

 (.01.7%ופרא רפואה ) (, ורפואה05.7%(, חינוך )39.2%הם טכנולוגיה והנדסה ) ,ל"בחו

  מ, רוסיה, ")בריה חמ"עממדינות , ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי העוליםאחוז

אוקראינה, בילורוסיה, אוזבקיסטאן, קזחסטאן, גאורגיה, אזרביג'אן, מולדביה, קירגיסטאן, 

 %,.2הגיעו . נוסף על כך 0%.,7עומד על לטביה, ארמניה, ליטא, תורכמניסטאן, ואסטוניה ( 

 .ברזילמ 0.6%מצרפת, ועוד  0.6%מארגנטינה,  6.2%מארה"ב, 

 
לפי  ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 51 בעלי העוליםהתפלגות  – 1טבלה 

 בתקופה המקבילהעולים הסה"כ התפלגות קב' שנת עלייה, והשוואה ל

סה"כ אחוז מ ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 51 בעלי העולים
)השוהים  העולים

 אחוז מספר קב' שנת עלייה בארץ או בחו"ל(

1990-1992 11,139 36.2% 2.5% 

1993-1997 7,130 23.2% 1.9% 

1998-2002 7,717 25.1% 2.9% 

2003-2007 3,082 10.0% 3.0% 

2008-2012 1,713 5.6% 2.2% 

כ”סה  30,781 511% 2.4% 
 

 מגדר לפיהתפלגות  – 3טבלה 

 אחוז מספר מין

 51.7% 15,913 זכר 

 48.3% 14,868 נקבה

כ”סה  30,781  
 

 מצב משפחתי לפיהתפלגות  – 4טבלה 

 אחוז מספר מצב משפחתי

 65.3% 20,091 נשוי/ה 

 17.2% 5,290 רווק/ה 

 13.3% 4,105 גרוש/ה 

 4.2% 1,295 אלמן/ה 

כ”סה  30,781  
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 1152נכון ל התפלגות לפי קב' גיל  – 1טבלה 

 אחוז מספר 1152נכון ל קב' גיל 

22-31 179 0.6% 

32-41 2,803 9.1% 

42-51 7,527 24.5% 

52-61 9,086 29.5% 

62+ 11,186 36.3% 

כ”סה  30,781  
 

 התפלגות לפי מעמד קליטה – 2טבלה 

 אחוז מספר מעמד קליטה

 97.8% 30,094 עולה                

 0.8% 237 עולה בכוח           

 0.7% 226 אזרח עולה           

 0.7% 224 ק. חוזר             

כ”סה  30,781  
 

 התפלגות לפי קב' שנות לימוד – 7טבלה 

 אחוז מספר קב' שנות לימוד

15 10,958 35.6% 

16-17 17,580 57.1% 

18-20 1,971 6.4% 

21+ 272 0.9% 

כ”סה  30,781  
 
 
 
 
 

 מקצועיהתפלגות לפי תחום  – 8טבלה 

 אחוז מספר תחום מקצועי

 39.4% 12,139 טכנולוגיה והנדסה

 15.7% 4,818 חינוך

 10.7% 3,285 רפואה-רפואה ופרא

 9.9% 3,038 מדעי הרוח והחברה

 8.0% 2,459 שרותים, מסחר,שיווק

 3.9% 1,211 חשבונאות ומשפטים

 3.8% 1,177 אמנים וספורטאים

 3.6% 1,115 מקצועות המחשב

 3.1% 968 מדעים מדויקים

 1.9% 571 מדעי החיים

כ”סה  30,781  
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 התפלגות לפי ארץ מוצא – 9טבלה 

 אחוז מספר ארץ מוצא  אחוז מספר ארץ מוצא

 0.2% 66 קולומביה              42.2% 13,001 בריה"מ              

 0.2% 64 אורוגואי              20.3% 6,260 רוסיה               

 0.2% 64 הולנד                 10.3% 3,174 אוקראינה            

 0.2% 57 ונצואלה               6.8% 2,081 ארה"ב               

 0.2% 56 פולין                 2.6% 801 ארגנטינה            

 0.2% 50 פרו                   1.3% 407 בילורוסיה           

 0.1% 46 קירגיזסטאן            1.2% 383 צרפת                

 0.1% 45 הודו                  1.2% 359 ברזיל               

 0.1% 44 לטביה                 1.1% 344 בולגריה             

 0.1% 43 עירק                  0.9% 282 רומניה              

 0.1% 42 ארמניה                0.9% 270 קנדה                

 0.1% 40 ליטא                  0.8% 255 בריטניה             

 0.1% 38 ספרד                  0.8% 241 אוזבקיסטאן          

 0.1% 35 שבדיה                 0.7% 226 קזחסטאן             

 0.1% 34 איטליה                0.7% 215 גאורגיה             

 0.1% 31 תורכמניסטאן           0.7% 201 אזרביג'אן           

 0.1% 28 שוויץ                 0.6% 197 דרא"פ               

 0.1% 27 תורכיה                0.6% 170 יוגוסלביה           

 0.1% 23 בלגיה                 0.5% 163 הונגריה             

 0.1% 21 דנמרק                 0.5% 159 אוסטרליה            

 0.1% 20 אסטוניה               0.5% 144 מולדביה             

 0.1% 17 אוסטריה               0.3% 95 גרמניה              

 0.1% 16 אירן                  0.3% 94 קובה                

 0.1% 16 פינלנד                0.3% 82 צ'ילי               

 1.2% 077 מדינות נוספות  0.3% 77 מכסיקו              

   

   30,781 כ”סה 
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 המדינות  מהן הגיעו הכי הרבה עולים 15נתונים על 
 ניתן לראות את הממצאים הבאים: 01-06בטבלאות 

 מ 0997ועד  0991עלו בין השנים , ל"בחו השוהיםמברה"מ,  ויותר לימוד שנות 05 בעלי העולים .

 ואילך מדווחים אך ורק שמות המדינות אשר ירשו את ברה"מ. ,099

 מהמדינות השונות,ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי עוליםשל  גלים גדולים יחסית , 

 התקיימו בשנים הבאות:

o  מברה"מ, בולגריה ורומניה. 0996ל  0991בין 

o  מיוגוסלביה. 0997ל  0993בין 

o  ומארגנטינה.חמ"עממדינות  6116ל  ,099בין , 

  05 בעלי עוליםממדינות אוסטרליה, ברזיל, קנדה, דרא"פ, וארה"ב קיים זרם יחסית יציב של 

 ., לאורך השניםל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות

  הם המבוגרים ביותר הן בולגריה ל "בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי העוליםהמדינות בהן

הם הצעירים ביותר ל "בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי העוליםן הויוגוסלביה, והמדינות ב

 הן ברזיל ואוסטרליה.

  שנות 05 בעלי עולים( של %,2, אוקראינה ורומניה יש אחוז גבוה יחסית )מעל חמ"עבמדינות 

אשר התחום המקצועי שלהם הוא טכנולוגיה והנדסה, ואחוז נמוך ו ,ל"בחו השוהים ויותר לימוד

אשר התחום המקצועי ו ,ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי עוליםומטה( של  5%יחסית )

 החברה.שלהם הוא מדעי הרוח ו

  שנות 05 בעלי עולים( של %,6במדינות ארה"ב, ברזיל, קנדה ובריטניה יש אחוז גבוה יחסית )מעל 

אשר התחום המקצועי שלהם הוא מדעי הרוח והחברה, ואחוז נמוך ו ,ל"בחו השוהים ויותר לימוד

המקצועי אשר התחום ו ,ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי עוליםומטה( של  06%יחסית )

 שלהם הוא טכנולוגיה והנדסה.

 ( של 07%במדינות ארגנטינה וצרפת יש אחוז גבוה יחסית )ויותר לימוד שנות 05 בעלי עולים 

 רפואה. -אשר התחום המקצועי שלהם הוא רפואה ופראו ,ל"בחו השוהים

 
 התפלגות לפי ארץ מוצא וקב' שנת עלייה – 51טבלה 

  
 ארץ מוצא

 קב' שנת עלייה

1990-
1992 

1993-
1997 

1998-
2002 

2003-
2007 

2008-
2012 

 171% 171% 171% 66.6% 7777% בריה"מ              

 00.2% 07.9% 1473% 02.6% 171% רוסיה               

 2.1% 9.7% 1874% 67.9% 171% אוקראינה            

 03.9% 62.3% 09.9% 7%.,6 03.3% ארה"ב               

 2.0% 02.6% 1577% 05.0% 06.9% ארגנטינה            

 0%., 07.9% 4277% 67.3% 171% בילורוסיה           

 01.7% 61.2% 67.6% 30.0% 01.2% צרפת                

 %,.02 36.9% 63.2% 61.0% 9%., ברזיל               

 577% 7.3% 67.2% 66.0% 4573% בולגריה             

 174% 2.2% 65.9% %,.69 3974% רומניה              
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 02.0% 69.3% 61.1% 67.1% 9.2% קנדה                

 01.6% 1%.,0 66.2% 33.7% 05.7% בריטניה             

 5.1% 3%.,0 3978% 32.9% 171% אוזבקיסטאן          

 %,.5 5.3% 4975% %,.39 171% קזחסטאן             

 1579% 09.5% %,.69 %,.,6 171% גאורגיה             

 03.2% 03.9% 4778% 62.2% 171% אזרביג'אן           

 02.6% 01.6% 62.2% 32.1% 05.6% דרא"פ               

 571% 6.2% 60.6% 4173% 31.1% יוגוסלביה           

 00.1% 07.6% %,.07 30.3% 66.7% הונגריה             

 07.1% 02.2% 62.5% 36.7% 9.2% אוסטרליה            

 2.6% 63.2% 4872% 63.2% 171% מולדביה             
 

 1152נכון ל התפלגות לפי ארץ מוצא וקב' גיל  - 55טבלה 

  
 ארץ מוצא

 1152נכון ל קב' גיל 

22-31 32-41 42-51 52-61 62+ 

 4371% 4174% 02.2% 171% 1.1% בריה"מ              

 32.9% %,.07 9%.,6 05.2% 0.1% רוסיה               

 33.1% 61.1% 36.2% 02.1% 1.2% אוקראינה            

 62.1% 63.9% 69.6% 2%.,0 6.3% ארה"ב               

 67.7% 67.1% 30.3% 03.2% 1.2% ארגנטינה            

 5%.,6 7%.,0 33.6% 09.6% 1.5% בילורוסיה           

 65.0% %,.69 69.1% 05.2% %,.1 צרפת                

 5771% 67.3% 62.5% 1773% 0.9% ברזיל               

 4478% 62.6% 60.5% 773% 1.3% בולגריה             

 5975% 3178% 3873% 277% 1.1% רומניה              

 61.1% %,.62 62.3% 1277% 6.6% קנדה                

 09.2% 63.0% 32.9% 09.6% 0.6% בריטניה             

 65.3% 62.9% 33.6% 02.6% 1.2% אוזבקיסטאן          

 65.6% %,.62 32.7% %,.06 1.2% קזחסטאן             

 32.1% 0%.,0 2%.,6 02.7% %,.6 גאורגיה             

 66.9% 67.9% %,.31 05.9% 6.5% אזרביג'אן           

 67.9% 62.9% 30.1% 05.7% 1.5% דרא"פ               

 1179% 65.3% %,.,0 174% 1.2% יוגוסלביה           

 26.3% 66.0% 61.9% 03.5% 0.6% הונגריה             

 5177% 6%.,0 32.5% 1972% 1.1% אוסטרליה            

 32.1% 03.9% 33.3% 07.2% 0.2% מולדביה             
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 התפלגות לפי ארץ מוצא ותחום מקצועי - 51טבלה 

  
 ארץ מוצא

 תחום מקצועי

טכנולוגיה 
 חינוך והנדסה

רפואה 
 רפואה-ופרא

מדעי 
הרוח 

 והחברה
שרותים, 

 מסחר,שיווק
חשבונאות 
 ומשפטים

אמנים 
 וספורטאים

מקצועות 
 המחשב

מדעים 
 מדויקים

מדעי 
 החיים

 0.5% 2.0% 3.9% 2.9% 0.3% 2.5% 171% %,.01 %,.06 4971% בריה"מ              

 %,.0 3.0% 6.2% 6.5% 5.6% 01.2% 2.7% 01.5% 07.3% 39.7% רוסיה               

 0.5% 0.7% 0.9% 6.6% 3.0% %,.01 171% 7.2% 07.2% 4879% אוקראינה            

 3.6% 0.7% 2.2% 2.7% 7.9% 2.9% 3172% 9.2% 09.7% 975% ארה"ב               

 6.5% 0.2% 2.5% 6.6% 9.6% 3.2% 62.1% 5771% 09.7% 03.9% ארגנטינה            

 0.5% 6.6% 3.2% 6.7% 5.7% %,.9 7.0% %,., 07.6% 20.5% בילורוסיה           

 6.2% 1.5% 5.5% 3.7% %,.2 7.1% 60.7% 5771% %,.,0 02.2% צרפת                

 3.2% 0.9% %,.5 3.0% 01.1% 2.2% 3571% 06.5% 03.0% 06.1% ברזיל               

 6.9% 5.5% 2.0% 7.1% 0.7% %,.06 2%., 00.3% 03.0% 33.0% בולגריה             

 6.5% 5.7% %,.0 %,.6 3.6% 9.9% 379% 05.2% 472% 1171% רומניה              

 3.3% 0.5% 5.2% 6.6% 7.1% 5.6% 3571% 01.1% 1377% 5171% קנדה                

 6.7% 6.7% 5.0% 6.7% 01.2% 6.2% 1871% 01.2% 1375% 5578% בריטניה             

 6.0% 6.0% 6.9% 3.3% 3.7% 7.0% 7.0% 7.5% 09.5% %,.22 אוזבקיסטאן          

 3.0% 2.1% %,.0 1.2% 2.6% 00.5% 2.6% 5.3% %,.61 21.7% קזחסטאן             

 0.9% 3.7% 0.2% 2.6% 2.5% 00.6% 7.2% 06.0% 60.9% %,.69 גאורגיה             

 2.5% 3.1% 0.1% 1.5% 01.1% 03.9% 2.5% 9.1% 07.9% %,.33 אזרביג'אן           

 1.5% 1.5% 0%., 6.5% 06.6% 7.0% 66.3% 00.7% %,.66 06.6% דרא"פ               

 0.6% 2.0% 2.7% 01.2% 9.2% 06.9% 07.2% 06.2% 271% 61.2% יוגוסלביה           

 %,.0 1.2% 2.3% 3.7% 2.7% 00.1% 66.7% 2%., 61.6% 61.6% הונגריה             

 %,.3 1.1% 6%., 5.1% 6%., %,.3 63.9% %,.03 61.0% 03.6% אוסטרליה            

 6.0% 6.0% 1.1% 6.0% 2.9% 03.9% 9.1% 3%., %,.61 32.7% מולדביה             
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 נתונים על העולים שהתחום המקצועי שלהם הוא טכנולוגיה והנדסה
 ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי עוליםלשלהלן, ואשר מתייחסות  03-61בטבלאות 

 שתחומם המקצועי הוא טכנולוגיה והנדסה, ניתן לראות את הממצאים הבאים:

  ואחוז העולים בין השנים 23.2%גבוה יחסית ועומד על  0991-0996אחוז העולים בין השנים ,

 .9.5%נמוך יחסית ועומד על  6113-6106

  27.0%אחוז הגברים גבוה יחסית ועומד על. 

  נמוך  56, ואחוז הצעירים מגיל %,.21( גבוה יחסית ועומד על 6102נכון ל ) 20אחוז המבוגרים מגיל

 .65.9%מד על יחסית ועו

  (, %,.5(, מהנדס אזרחי )7.1%(, מהנדס מכונות )75.3%)משלחי היד השכיחים ביותר הם מהנדס

 (.5.7%ומהנדס חשמל ואלקטרוניקה )

  מ, רוסיה, ")בריה חמ"עממדינות , ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי העוליםאחוז

אוקראינה, בילורוסיה, אוזבקיסטאן, קזחסטאן, גאורגיה, אזרביג'אן, מולדביה, קירגיסטאן, 

. נוסף על כך 90.6%עומד על גבוה יחסית ולטביה, ארמניה, ליטא, תורכמניסטאן, ואסטוניה ( 

 .רומניהמ 0.6%עוד ומארה"ב,  0.2%הגיעו 

 
 קב' שנת עלייההתפלגות של טכנולוגיה והנדסה לפי  – 53טבלה 

 אחוז מספר קב' שנת עלייה

1990-1992 5,266 43.4% 

1993-1997 2,805 23.1% 

1998-2002 2,915 24.0% 

2003-2007 801 6.6% 

2008-2012 352 2.9% 

כ”סה  12,139   
 

 מגדרהתפלגות של טכנולוגיה והנדסה לפי  - 54טבלה 

 אחוז מספר מין

 67.1% 8,143 זכר 

 32.9% 3,996 נקבה

כ”סה  12,139   
 

התפלגות של טכנולוגיה והנדסה לפי מצב משפחתי - 51טבלה   

 אחוז מספר מצב משפחתי

 71.4% 8,671 נשוי/ה 

 13.2% 1,598 גרוש/ה 

 11.5% 1,393 רווק/ה 

 3.9% 477 אלמן/ה 

כ”סה  12,139   
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 1152 נכון להתפלגות של טכנולוגיה והנדסה לפי קב' גיל  - 52טבלה 

 אחוז מספר 1152נכון ל קב' גיל 

22-31 22 0.2% 

32-41 522 4.3% 

42-51 2,601 21.4% 

52-61 4,047 33.3% 

62+ 4,947 40.8% 

כ”סה  12,139   
 

התפלגות של טכנולוגיה והנדסה לפי מעמד קליטה - 57טבלה   

 אחוז מספר מעמד קליטה

 99.2% 12,039 עולה                

 0.3% 37 ק. חוזר             

 0.3% 32 עולה בכוח           

 0.3% 31 אזרח עולה           

כ”סה  12,139   
 

התפלגות של טכנולוגיה והנדסה לפי קב' שנות לימוד - 58טבלה   

 אחוז מספר קב' שנות לימוד

15 4,778 39.4% 

16-17 6,960 57.3% 

18-20 373 3.1% 

21+ 28 0.2% 

כ”סה  12,139   
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התפלגות של טכנולוגיה והנדסה לפי משלח יד - 59טבלה   

 אחוז מספר משלח יד

 75.3% 9,141 מהנדס

 7.0% 850 מהנדס מכונות

 5.8% 699 מהנדס אזרחי

 5.7% 692 מהנדס חשמל ואלקטרוניקה

 2.5% 309 אדריכל ומתכנן ערים

 1.1% 137 מהנדס ל.נ.מ.א.

 0.9% 104 מהנדס כימיה

 0.5% 64 מהנדס תעשיה וניהול

 0.5% 60 מהנדס מטרולוגיה

 0.3% 34 מהנדס טכנולוגיה אחר

 0.2% 25 מהנדס אוירונאטיקה

 0.1% 9 מהנדס מחצבים

 0.1% 7 מהנדס אנרגטיקה

 0.02% 2 מהנדס אוירונאטיקה וחלל

 0.02% 2 מהנדס פיסיקה גרעינית

 0.01% 1 מהנדס אוטומציה ובקרה

 0.01% 1 בניין מהנדס

 0.01% 1 מהנדס חומרים

 0.01% 1 מהנדס חקלאות

כ”סה  12,139   
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 התפלגות של טכנולוגיה והנדסה לפי ארץ מוצא - 11טבלה 

 אחוז מספר ארץ מוצא
 

 אחוז מספר ארץ מוצא

 0.2% 24 דרא"פ                 52.7% 6,402 בריה"מ              

 0.2% 21 אוסטרליה              20.5% 2,488 רוסיה               

 0.2% 21 קולומביה              12.8% 1,553 אוקראינה            

 0.1% 18 קירגיזסטאן            1.6% 189 ארה"ב               

 0.1% 17 מכסיקו                1.4% 169 בילורוסיה           

 0.1% 16 פולין                 1.2% 141 רומניה              

 0.1% 17 צ'ילי                 0.9% 114 בולגריה             

 0.1% 17 קובה                  0.9% 111 ארגנטינה            

 0.1% 16 לטביה                 0.9% 108 אוזבקיסטאן          

 0.1% 16 ליטא                  0.8% 92 קזחסטאן             

 0.1% 15 תורכמניסטאן           0.6% 68 אזרביג'אן           

 0.1% 13 ונצואלה               0.5% 64 גאורגיה             

 0.1% 12 הולנד                 0.5% 63 צרפת                

 0.1% 11 אסטוניה               0.4% 50 מולדביה             

 0.1% 11 ארמניה                0.4% 43 ברזיל               

 0.1% 11 פרו                   0.3% 35 יוגוסלביה           

 0.1% 10 גרמניה                0.3% 33 הונגריה             

 0.1% 8 עירק                  0.2% 30 בריטניה             

 0.1% 7 אוסטריה               0.2% 27 קנדה                

   

מדינות  
 1.2% ,7 נוספות

   

   12,139 כ”סה 
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 נתונים על העולים שהתחום המקצועי שלהם הוא רפואה או פרא רפואה
ל "בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי שלהלן, ואשר מתייחסות לעולים ,60-6בטבלאות 

 , ניתן לראות את הממצאים הבאים:רפואה או פרא רפואהשתחומם המקצועי הוא 

  25.0%יחסית ועומד על  נמוךאחוז הגברים. 

  ( %,.5אחות מוסמכת )(, 9%.,) רופא שיניים(, 22.9%) רופאמשלחי היד השכיחים ביותר הם

 (.2.7%) רוקחו

 מ, רוסיה, ")בריה ע”חמל, ממדינות "בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי אחוז העולים

אוקראינה, בילורוסיה, אוזבקיסטאן, קזחסטאן, גאורגיה, אזרביג'אן, מולדביה, קירגיסטאן, 

 2.0%. נוסף על כך הגיעו %,.73לטביה, ארמניה, ליטא, תורכמניסטאן, ואסטוניה ( עומד על 

 מארגנטינה. 2.0%מארה"ב, ועוד 

 

 לפי קב' שנת עלייה רפואה ופרא רפואההתפלגות של  - 15טבלה 

 אחוז מספר קב' שנת עלייה

1990-1992 1,257 38.3% 

1993-1997 781 23.8% 

1998-2002 770 23.4% 

2003-2007 311 9.5% 

2008-2012 166 5.1% 

כ”סה  3,285 
  

מגדרלפי  רפואה ופרא רפואההתפלגות של  - 11טבלה   

 אחוז  מספר מין

 45.1% 1,482 זכר 

 54.9% 1,803 נקבה

כ”סה  3,285 
  

לפי מצב משפחתי רפואה ופרא רפואההתפלגות של  - 13טבלה   

 אחוז מספר מצב משפחתי

 65.0% 2,134 נשוי/ה 

 15.2% 498 רווק/ה 

 13.9% 458 גרוש/ה 

 5.9% 195 אלמן/ה 

כ”סה  3,285 
  

1152לפי קב' גיל נכון ל  רפואה ופרא רפואההתפלגות של  - 14טבלה   

 אחוז מספר 1152נכון ל קב' גיל 

22-31 11 0.3% 

32-41 207 6.3% 

42-51 805 24.5% 

52-61 1,009 30.7% 

62+ 1,253 38.1% 

כ”סה  3,285 
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לפי מעמד קליטה רפואה ופרא רפואההתפלגות של  - 11טבלה   

 אחוז מספר מעמד קליטה

 97.7% 3,209 עולה                

 1.0% 32 עולה בכוח           

 0.7% 23 אזרח עולה           

 0.6% 21 ק. חוזר             

   3,285 כ”סה

 

לפי קב' שנות לימוד רפואה ופרא רפואההתפלגות של  - 12טבלה   

 אחוז מספר קב' שנות לימוד

15 524 16.0% 

16-17 2,300 70.0% 

18-20 390 11.9% 

21+ 71 2.2% 

כ”סה  3,285 
  

  



15 
 

 

לפי משלח יד רפואה ופרא רפואההתפלגות של  - 17טבלה   

 אחוז מספר משלח יד

 66.9% 2,198 רופא

 8.9% 294 רופא שיניים

 5.8% 191 אחות מוסמכת

 4.7% 156 רוקח

 2.8% 92 אחות מעשית

 2.5% 83 וטרינר

 2.2% 73 פיזיוטרפיסט

 1.2% 39 רופא פנימי

 0.9% 31 שינייםטכנאי 

 0.6% 19 רופא מנתח

 0.4% 14 אופטיקאי

 0.4% 13 מרפא שיניים

 0.2% 8 אופטימטריסט

 0.2% 8 רופא תרפיה

 0.2% 7 רופא נוירולוג

 0.2% 7 רופא פסיכיאטר

 0.2% 6 רופא ילדים

 0.2% 6 רופא מרדים

 0.2% 5 רופא אונקולוג

 0.2% 5 רופא אורולוג

 0.2% 5 רופא אפידמיולוג

 0.2% 5 רופא נשים

 0.2% 5 רוקח, פרמקולוג

 0.1% 3 קלינאי תקשורת

 0.1% 3 רופא סניטיזציה והיגיינה

 0.1% 3 רופא עיניים

 0.1% 2 רופא ספורט

 0.03% 1 בריאות הציבור

 0.03% 1 טרפיה באומנות

 0.03% 1 רופא אף אוזן גרון

 0.03% 1 רופא רדיולוג

כ”סה  3,285 
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לפי ארץ מוצא רפואה ופרא רפואההתפלגות של  - 18 טבלה  

 אחוז מספר ארץ מוצא
 

 אחוז מספר ארץ מוצא

 26.2% 1,401 בריה"מ              
 

 1.2% 13 הולנד               

 61.1% 656 רוסיה               
 

 1.2% 12 מולדביה             

 7.6% 235 אוקראינה            
 

 1.2% 12 קזחסטאן             

 2.0% 200 ארה"ב               
 

 1.3% 11 ספרד                

 2.0% 136 ארגנטינה            
 

 1.3% 11 קולומביה            

 6.1% 65 צרפת                
 

 1.3% 9 מכסיקו              

 0.2% 45 ברזיל               
 

 1.3% 9 פולין               

 0.3% 44 רומניה              
 

 1.6% 6 ונצואלה             

 0.6% 39 בולגריה             
 

 1.6% 6 צ'ילי               

 0.0% 36 בילורוסיה           
 

 1.6% 5 הודו                

 %,.1 27 בריטניה             
 

 1.6% 5 לטביה               

 %,.1 27 קנדה                
 

 1.6% 5 פרו                 

 %,.1 26 גאורגיה             
 

 1.6% 5 שוויץ               

 %,.1 25 קובה                
 

 1.0% 4 עירק                

 1.7% 23 דרא"פ               
 

 1.0% 4 פינלנד              

 1.7% 22 אוסטרליה            
 

 1.0% 4 שאר אסיה            

 1.7% 22 גרמניה              
 

 1.0% 4 תורכמניסטאן         

 1.2% 21 יוגוסלביה           
 

 1.0% 3 אירן                

 1.5% 18 אוזבקיסטאן          
 

 1.0% 3 דנמרק               

 1.5% 18 אזרביג'אן           
 

 1.0% 3 זילנד           -ניו

 1.2% 14 אורוגואי            
 

 1.0% 3 שבדיה               

 1.2% 14 הונגריה             
 

 1.0% 3 תורכיה              

    
 1.9% 30 מדינות נוספות

    
 3,285 כ”סה
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 המחשבנתונים על העולים שהתחום המקצועי שלהם הוא מקצועות 
ל "בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי עוליםלשלהלן, ואשר מתייחסות  69-32בטבלאות 

 שתחומם המקצועי הוא מקצועות המחשב, ניתן לראות את הממצאים הבאים:

  27.7%אחוז הגברים גבוה יחסית ועומד על. 

  66.6%( נמוך יחסית ועומד על 6102נכון ל ) 20אחוז המבוגרים מגיל. 

 מנתח מערכות(, ו60.3%) מתטיקאי שימושי(, מ73.9%) תכנתהיד השכיחים ביותר הם מ משלחי 

(2.2%.) 

  מ, רוסיה, ")בריה חמ"עממדינות , ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי העוליםאחוז

אוקראינה, בילורוסיה, אוזבקיסטאן, קזחסטאן, גאורגיה, אזרביג'אן, מולדביה, קירגיסטאן, 

)זאת בהשוואה  6%.,2יחסית ועומד על  נמוךלטביה, ארמניה, ליטא, תורכמניסטאן, ואסטוניה ( 

 .(ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי העולים כלללאחוז העולים ממדינות חמ"ע, מתוך 

 .ארגנטינהמ 3.6%מארה"ב, ועוד  06.3%נוסף על כך הגיעו 

 

 קב' שנת עלייה התפלגות של מקצועות המחשב לפי - 19טבלה 

 אחוז מספר קב' שנת עלייה

1990-1992 455 40.8% 

1993-1997 269 24.1% 

1998-2002 234 21.0% 

2003-2007 102 9.1% 

2008-2012 55 4.9% 

כ”סה  1,115   

 

מגדרהתפלגות של מקצועות המחשב לפי  - 31טבלה   

 אחוז  מספר מין

 67.7% 755 זכר 

 32.3% 360 נקבה

כ”סה  1,115   

 

התפלגות של מקצועות המחשב לפי מצב משפחתי - 35טבלה   

 אחוז מספר מצב משפחתי

 67.4% 752 נשוי/ה 

 21.9% 244 רווק/ה 

 9.6% 107 גרוש/ה 

 1.1% 12 אלמן/ה 

כ”סה  1,115   
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1152נכון ל התפלגות של מקצועות המחשב לפי קב' גיל  - 31טבלה   

 אחוז מספר 1152נכון ל קב' גיל 

22-31 6 0.5% 

32-41 120 10.8% 

42-51 320 28.7% 

52-61 422 37.8% 

62+ 247 22.2% 

כ”סה  1,115   

 

התפלגות של מקצועות המחשב לפי מעמד קליטה - 33טבלה   

 אחוז מספר מעמד קליטה

 96.3% 1,074 עולה                

 1.4% 16 עולה בכוח           

 1.2% 13 ק. חוזר             

 1.1% 12 אזרח עולה           

   1,115 כ”סה

 

התפלגות של מקצועות המחשב לפי קב' שנות לימוד - 34טבלה   

 אחוז מספר קב' שנות לימוד

15 304 27.3% 

16-17 728 65.3% 

18-20 77 6.9% 

21+ 6 0.5% 

כ”סה  1,115   

 

התפלגות של מקצועות המחשב לפי משלח יד - 31טבלה   

 אחוז מספר משלח יד

 73.9% 824 מתכנת

 21.3% 238 מתמטיקאי שימושי

 4.4% 49 מנתח מערכות

 0.2% 2 מדעי מחשב

 0.2% 2 מהנדס תוכנה

כ”סה  1,115   
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התפלגות של מקצועות המחשב לפי ארץ מוצא - 32טבלה   

 אחוז מספר ארץ מוצא
 

 אחוז מספר ארץ מוצא

 0.4% 5 רומניה                45.4% 506 בריה"מ              

 0.4% 4 הודו                  14.3% 160 רוסיה               

 0.4% 4 קזחסטאן               12.3% 137 ארה"ב               

 0.4% 4 שבדיה                 5.4% 60 אוקראינה            

 0.3% 3 אורוגואי              3.2% 36 ארגנטינה            

 0.3% 3 איטליה                1.9% 21 ברזיל               

 0.3% 3 גאורגיה               1.9% 21 צרפת                

 0.3% 3 גרמניה                1.4% 16 דרא"פ               

 0.3% 3 ונצואלה               1.3% 15 קנדה                

 0.3% 3 מכסיקו                1.3% 14 בולגריה             

 0.3% 3 קירגיזסטאן            1.3% 14 בילורוסיה           

 0.2% 2 אזרביג'אן             1.2% 13 אוסטרליה            

 0.2% 2 הולנד                 1.2% 13 בריטניה             

 0.2% 2 נורבגיה               0.7% 8 יוגוסלביה           

 0.2% 2 פולין                 0.6% 7 אוזבקיסטאן          

 0.2% 2 פינלנד                0.6% 7 הונגריה             

 0.2% 2 צ'ילי                 0.4% 5 קובה                

   

 1.1% 12 מדינות נוספות 

   

  1,115 כ”סה 
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 נתונים על העולים שהתחום המקצועי שלהם הוא מדעים מדוייקים
 ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי עוליםלשלהלן, ואשר מתייחסות  37-22בטבלאות 

 שתחומם המקצועי הוא מדעים מדוייקים, ניתן לראות את הממצאים הבאים:

  22.0%גבוה יחסית ועומד על  0991-0996אחוז העולים בין השנים. 

 ( ומתמטיקאי, אקטואר 37.5%(, כימאי )39.9%משלחי היד השכיחים ביותר הם פיסיקאי ,)

(60.2%.) 

  מ, רוסיה, ")בריה חמ"עממדינות , ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי העוליםאחוז

אוקראינה, בילורוסיה, אוזבקיסטאן, קזחסטאן, גאורגיה, אזרביג'אן, מולדביה, קירגיסטאן, 

. נוסף על כך 2.1%,לטביה, ארמניה, ליטא, תורכמניסטאן, ואסטוניה ( גבוה יחסית ועומד על 

 מבולגריה. 6.1%מארה"ב, ועוד  %,.3הגיעו 

 
 התפלגות של מדעים מדוייקים לפי קב' שנת עלייה - 37טבלה 

 אחוז מספר קב' שנת עלייה

1990-1992 440 46.1% 

1993-1997 228 23.9% 

1998-2002 178 18.7% 

2003-2007 66 6.9% 

2008-2012 42 4.4% 

כ”סה  954   
 

מגדרהתפלגות של מדעים מדוייקים לפי  - 38טבלה   

 אחוז מספר מין

 56.2% 536 זכר 

 43.8% 418 נקבה

כ”סה  954   
 

התפלגות של מדעים מדוייקים לפי מצב משפחתי - 39טבלה   

 אחוז מספר מצב משפחתי

 66.8% 637 נשוי/ה 

 17.0% 162 רווק/ה 

 11.6% 111 גרוש/ה 

 4.6% 44 אלמן/ה 

כ”סה  954   
 

1152נכון ל התפלגות של מדעים מדוייקים לפי קב' גיל  - 41טבלה   

 אחוז מספר 1152נכון ל קב' גיל 

22-31 4 0.4% 

32-41 49 5.1% 

42-51 237 24.8% 

52-61 292 30.6% 

62+ 372 39.0% 

כ”סה  954   
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התפלגות של מדעים מדוייקים לפי מעמד קליטה - 45טבלה   

 אחוז מספר מעמד קליטה

 99.1% 945 עולה                

 0.3% 3 עולה בכוח           

 0.3% 3 אזרח עולה           

 0.3% 3 ק. חוזר             

   954 כ”סה
 

התפלגות של מדעים מדוייקים לפי קב' שנות לימוד - 41טבלה   

 אחוז מספר קב' שנות לימוד

05 289 30.3% 

16-17 584 61.2% 

18-20 64 6.7% 

21+ 17 1.8% 

כ”סה  954   
 

התפלגות של מדעים מדוייקים לפי משלח יד - 43טבלה   

 אחוז מספר משלח יד

 39.9% 381 פיסיקאי

 37.5% 358 כימאי

 21.4% 204 מתמטיקאי,אקטואר

 0.8% 8 אקדמאי במדעים מדוייקים

 0.3% 3 אסטרונום ואסטרופיסיקאי

כ”סה  914   
 

 התפלגות של מדעים מדוייקים לפי ארץ מוצא - 44טבלה 

 אחוז מספר ארץ מוצא  אחוז מספר ארץ מוצא

 55.5% 529 בריה"מ              
 

 1.7% 7 יוגוסלביה           

 61.0% 192 רוסיה               
 

 1.2% 6 אזרביג'אן           

 %,.5 55 אוקראינה            
 

 1.5% 5 אוזבקיסטאן          

 %,.3 36 ארה"ב               
 

 1.2% 4 קנדה                

 6.1% 19 בולגריה             
 

 1.3% 3 מולדביה             

 0.7% 16 רומניה              
 

 1.3% 3 קובה                

 0.2% 13 ארגנטינה            
 

 1.6% 2 איטליה              

 1.9% 9 בילורוסיה           
 

 1.6% 2 אירן                

 1.9% 9 קזחסטאן             
 

 1.6% 2 ארמניה              

 %,.1 8 גאורגיה             
 

 1.6% 2 לטביה               

 1.7% 7 ברזיל               
 

 1.6% 2 צרפת                

 1.7% 7 בריטניה             
 

 0.7% 16 מדינות נוספות

    
 954 כ”סה
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 גיל העולים והוותק שלהם בארץ, בעת החזרה לחו"לנתונים על 
 שלהלן ניתן לראות את הממצאים הבאים: ,25-2בטבלאות 

 ( מ7%.,2קרוב למחצית )עזבו את הארץ ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי העולים ,

  . 26כשהיו בני פחות מ 

 ( מ61.3%כחמישית )את הארץ לאחר  , עזבול"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 05 בעלי העולים

 06מהעולים עזבו את הארץ לאחר ששהו בה ( 60.9%ששהו בה פחות משנתיים. חמישית אחרת )

 שנים ומעלה.

  קיים מתאם בין הגיל ובין הוותק בארץ, בעת החזרה לחו"ל. בקרב הצעירים יותר קיים אחוז

מבוגרים יותר קיים אחוז גבוה גבוה יחסית של מי ששהו בארץ תקופה קצרה יחסית, ובקרב ה

 יחסית של מי ששהו בארץ תקופה ארוכה יחסית.

 

 התפלגות לפי גיל בעת החזרה לחו"ל – 41טבלה 
החזרה קב' גיל בעת 
 אחוז מספר לחו"ל

19-31 4,822 05.7% 

32-41 9,545 30.1% 

42-51 7,016 66.,% 

52-61 4,585 02.9% 

62+ 4,813 05.2% 

 30,781 כ”סה
  

התפלגות לפי וותק בארץ בעת החזרה  – 42טבלה 
 לחו"ל

, וותק בארץקב' 
בעת החזרה בשנים, 

 אחוז מספר לחו"ל

0-1 6,252 61.3% 

2-3 5,667 0,.2% 

4-6 5,968 09.2% 

7-11 6,156 61.1% 

12-22 6,738 60.9% 

 30,781 כ”סה
  

 התפלגות במספרים לפי גיל ווותק בארץ, בעת החזרה לחו"ל – 47טבלה 

 

 בעת החזרה לחו"ל , בשנים,וותק בארץ קב'

החזרה קב' גיל בעת 
 12-22 7-11 4-6 2-3 0-1 לחו"ל

19-31 6,117 0,561 0,137 657 0 

32-41 0,799 0,,,7 6,316 6,557 0,111 

42-51 0,165 0,131 0,013 0,3,5 6,273 

52-61 790 262 727 ,,, 0,533 

62+ 231 212 779 0,129 0,730 
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 התפלגות באחוזים לפי גיל ווותק בארץ, בעת החזרה לחו"ל - 48טבלה 

 

 בעת החזרה לחו"לבארץ, בשנים, וותק קב' 

החזרה קב' גיל בעת 
 12-22 7-11 4-6 2-3 0-1 לחו"ל

19-31 4572% 3571% 60.5% 173% 171% 

32-41 0,.,% 09.,% 62.0% 62.,% 01.5% 

42-51 02.2% 02.7% 05.7% 09.7% 3171% 

52-61 07.3% 03.7% 02.3% 09.2% 3374% 

62+ 03.0% 06.5% 02.6% 66.6% 3271% 
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 ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 15 בעלי עוליםה על נתונים
, ניתן לראות ל"בחו השוהים ויותר לימוד שנות 60 בעלי עוליםלשלהלן, ואשר מתייחסת  29ה בטבל

 את הממצאים הבאים:

  1שנות לימוד ומעלה, מתוך כלל העולים השוהים בחו"ל עומד על  60בעלי אחוז העולים.,,%. 

  מתוך כלל העולים השוהים בחו"ל, ואשר תחומם  ,שנות לימוד ומעלה 60בעלי אחוז העולים

 .5%,.3גבוה יחסית ועומד על מדעי החיים, הוא המקצועי הוא 

  שנות לימוד ומעלה, מתוך כלל העולים השוהים בחו"ל, ואשר תחומם  60בעלי אחוז העולים

 .1.63%יחסית ועומד על  המקצועי הוא טכנולוגיה והנדסה, הוא נמוך

 
 

 שנות לימוד ומעלה לפי תחום מקצועי 15התפלגות של בעלי  – 49טבלה 

 מספר תחום מקצועי
שנות לימוד  15בעלי אחוז 

 כלל העוליםמתוך ומעלה 

 0.42% 5 אמנים וספורטאים

 0.58% 28 חינוך

 1.73% 21 חשבונאות ומשפטים

 0.23% 28 טכנולוגיה והנדסה

 3.85% 22 מדעי החיים

 2.04% 62 מדעי הרוח והחברה

 1.86% 18 מדעים מדויקים

 0.54% 6 מקצועות המחשב

 2.16% 71 רפואה-רפואה ופרא

 0.45% 11 שרותים, מסחר,שיווק

 0.88% 272 כ”סה
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 נספח: משלחי יד אקדמיים

 :  התפלגות לפי משלח יד ותחום מקצועי ושנות לימוד1לוח  

 משלח יד תחום מקצועי

 אופטימטריסט רפואה-רפואה ופרא 

 אופטיקאי רפואה-רפואה ופרא 

 אחות מוסמכת רפואה-רפואה ופרא 

 אחות מעשית רפואה-רפואה ופרא 

 בקטריולוג רפואה-רפואה ופרא 

 בריאות הציבור רפואה-רפואה ופרא 

 דיאטנים רפואה-רפואה ופרא 

 וטרינר רפואה-רפואה ופרא 

 טכנאי רנטגן רפואה-רפואה ופרא 

 טכנאי שיניים רפואה-רפואה ופרא 

 טרפיה באומנות רפואה-רפואה ופרא 

 כירופרקטיקה רפואה-רפואה ופרא 

 מרפא שיניים רפואה-רפואה ופרא 

 עובדי מעבדה רפואית רפואה-רפואה ופרא 

 פיזיוטרפיסט רפואה-רפואה ופרא 

 פסיכוטרפיה רפואה-רפואה ופרא 

 פסיכולוג קליני רפואה-רפואה ופרא 

 פתולוג רפואה-רפואה ופרא 

 קלינאי תקשורת רפואה-רפואה ופרא 

 קליניתקרימינולוגיה  רפואה-רפואה ופרא 

 רופא רפואה-רפואה ופרא 

 רופא אונקולוג רפואה-רפואה ופרא 

 רופא אורולוג רפואה-רפואה ופרא 

 רופא אנדוקרינולוג רפואה-רפואה ופרא 

 רופא אף אוזן גרון רפואה-רפואה ופרא 

 רופא אפידמיולוג רפואה-רפואה ופרא 

 רופא המטולוג רפואה-רפואה ופרא 

 רופא ילדים רפואה-רפואה ופרא 

 רופא מנתח רפואה-רפואה ופרא 

 רופא מרדים רפואה-רפואה ופרא 

 רופא נוירולוג רפואה-רפואה ופרא 

 רופא נשים רפואה-רפואה ופרא 

 רופא סניטיזציה והיגיינה רפואה-רפואה ופרא 

 רופא ספורט רפואה-רפואה ופרא 

 רופא עיניים רפואה-רפואה ופרא 

 רופא פנימי רפואה-רפואה ופרא 

 רופא פסיכיאטר רפואה-רפואה ופרא 

 רופא רדיולוג רפואה-רפואה ופרא 

 רופא שיניים רפואה-רפואה ופרא 

 רופא תזונה רפואה-רפואה ופרא 

 רופא תרפיה רפואה-רפואה ופרא 

 רוקח רפואה-רפואה ופרא 

 רוקח, פרמקולוג רפואה-רפואה ופרא 

 ריפוי בעיסוק רפואה-רפואה ופרא 

 אמנות ובימוי אמנים וספורטאים

 כוראוגרף, במאי, מנהל במה אמנים וספורטאים

 כוריאוג, במאי, מנהל במה אמנים וספורטאים
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 מוסיקאי אמנים וספורטאים

 מלחין,מוסיקאי אמנים וספורטאים

 מלחין,מנצח אמנים וספורטאים

 מפיק אמנים וספורטאים

 מפיק סרטים/קולנוע אמנים וספורטאים

 סופר אמנים וספורטאים

 פסל, צייר אמנים וספורטאים

 תולדות האמנות אמנים וספורטאים

 תסריטאי אמנים וספורטאים

 גננת חינוך

 מדריך מקצועי חינוך

 מדריך נער חברתי חינוך

 מורה ב.צ.נ. חינוך

 מורה בבי"ס יסודי חינוך

 מורה בחטיבת בינים חינוך

 מורה בחינוך מיוחד חינוך

 מורה במדעי החיים חינוך

 מורה במדעי הטבע חינוך

 מורה במוסד להשכלה גבוהה חינוך

 מורה לאומנויות חינוך

 מורה להנדסה ואדריכלות חינוך

 מורה לחינוך גופני חינוך

 יסודי-מורה לחנוך על חינוך

 תכון-מורה לחנוך על חינוך

 מורה למדעי החברה חינוך

 והרוחמורה למדעי החברה  חינוך

 מורה למדעי הרוח חינוך

 מורה למוסיקה חינוך

 מורה למשפטים חינוך

 מורה לרפואה ולרוקחות חינוך

 תכון-מנהל בבי"ס על חינוך

 מנהל בי"ס יסודי וחט"בינים חינוך

 מנהל בית ספר חינוך

 מפקח בבי"ס יסודי חינוך

 תכון-מפקח בבי"ס על חינוך

 מפקח על בתי ספר חינוך

 מרצה/פדגוג חינוך

 ראש ישיבה ומורה בישיבה חינוך

 מדריך חקלאי חקלאות ובעלי חיים

 גישור חשבונאות ומשפטים

 דין דתי-דיין בבית חשבונאות ומשפטים

 מנהל בתחום המשפט חשבונאות ומשפטים

 משפטים חשבונאות ומשפטים

 משפטן חשבונאות ומשפטים

 משפטן ל.נ.מ.א. חשבונאות ומשפטים

 סטטיסטיקאי חשבונאות ומשפטים

 עורך דין חשבונאות ומשפטים

 רואה חשבון חשבונאות ומשפטים

 שופט חשבונאות ומשפטים

 תמחירן חשבונאות ומשפטים

 אדריכל ומתכנן ערים טכנולוגיה והנדסה
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 אנשי היטק טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס טכנולוגיה והנדסה

 ובקרהמהנדס אוטומציה  טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס אוירונאטיקה טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס אוירונאטיקה וחלל טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס אזרחי טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס אנרגטיקה טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס ביוטכנולוגיה טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס ביורפואה טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס בניין טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס הידרוטכניקה והנדסה טכנולוגיה

 מהנדס חומרים טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס חקלאות טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס חשמל ואלקטרוניקה טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס טכנולוגיה אחר טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס כימיה טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס ל.נ.מ.א. טכנולוגיה והנדסה

 מחצביםמהנדס  טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס מטרולוגיה טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס מיקרו אלקטרוניקה טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס מכונות טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס פיסיקה גרעינית טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס תחבורה טכנולוגיה והנדסה

 מהנדס תעשיה וניהול טכנולוגיה והנדסה

 אגרונום מדעי החיים

 אקדמאי במדעי החיים מדעי החיים

 אקולוגיה מדעי החיים

 בוטניקאי מדעי החיים

 ביואינפורמטיקה מדעי החיים

 ביוטכנולוג מדעי החיים

 ביוכימאי מדעי החיים

 ביולוג מדעי החיים

 ביולוג התא ואימונולוגיה מדעי החיים

 ביולוג מולקולרית מדעי החיים

 ביולוג,זאולוג מדעי החיים

 ביולוגיה ימית מדעי החיים

 ביולוגיה מבנית מדעי החיים

 ביופיסיקאי מדעי החיים

 גיאולוג מדעי החיים

 גנטיקה מולקולרית מדעי החיים

 הדרולוג מדעי החיים

 הנדסה ביורפאוית מדעי החיים

 זואולוג מדעי החיים

 מיקרוביולוג מדעי החיים

 מנהל במדעי טבע,חיים,רפואה מדעי החיים

 פיזיולוג מדעי החיים

 פרמקולוגיה מדעי החיים

 תזונאי /דיאטני מדעי החיים

 בקטריולוג,פרמקולוג מדעי החיים

 אנטרפולוג מדעי הרוח והחברה

 אקדמאי במדע המדינה,מנהל צ מדעי הרוח והחברה
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 אקדמאי במדעי החברה מדעי הרוח והחברה

 אקדמאי במדעי החברה ב.צ.נ. מדעי הרוח והחברה

 אקדמאי במדעי היהדות והחברהמדעי הרוח 

 אקדמאי במדעי הרוח מדעי הרוח והחברה
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