
משתתפים
ובוגרים

חברה
חרדית

  אנשים עם
מוגבלות

יוצאי
אתיופיה

חברה
ערבית נשים

98 0% 0% 9% 2% 45% צוערי שהם

60 0% 0% 13% 22% 58% צוערים לשלטון
המקומי תל חי

204 0% 0% 0% 9% 61% צוערים לשלטון
המקומי בן גוריון

191 1% 0% 5% 32% 58% צוערים לשלטון
המקומי חיפה

141 0% 1% 2% 11% 52% צוערים לשלטון
המקומי טכניון

216 3% 1% 2% 5% 51% צוערים לשירות
המדינה

42 0% 0% 0% 12% 31% צוערי תשתיות
תחבורה

43 0% 0% 7% 33% 77% צוערים לחינוך
בלתי פורמאלי

44 100% 9% 0% 0% 55% משפיעים

40 0% 0% 0% 40% 35%
  צוערים להנדסת
 תשתיות תחבורה

מבנים ומים

1,0791,079 5151 88 3838 156156 581581 סה"כ במספרים
מוחלטים

5%5% 1%1% 4%4% 15%15%   54%54% סה"כ באחוזים

11%11% 5%5% 2%2% 20% 20%  50%50% יעד

 * הנתונים אינם כוללים את תוכנית 'עתידים צוערים למינהל הציבורי' מאחר ואין

  נתוני גיוון עבור תוכנית זו. 

נתוני משתתפי ובוגרי תוכניות צוערים )כלל המחזורים(נתוני משתתפי ובוגרי תוכניות צוערים )כלל המחזורים(

רשת עתודות לישראלרשת עתודות לישראל
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בשנת 2021 נשמרה מגמה יציבה של השתתפות  גבוהה 
אתיופיה  ויוצאי  נשים  של  היעד  מעל  אף   העומדת 
בתוכניות, וכן מגמה יציבה גם של משתתפים שהינם בעלי 

מוגבלות.

משתתפים  בקרב  קלה  ירידה  מגמת  נצפית  זאת,  לעומת 
מהחברה הערבית. הירידה בכמות המשתתפים מהחברה 
חדשים  מחזורים  פתיחת  מאי  היתר  בין  נובעת  הערבית 
השנה בתוכניות צוערים להנדסת תשתיות תחבורה ומים, 
צוערים לחינוך בלתי פורמאלי וצוערים לשלטון המקומי 

בתל חי.

חדשים  מחזורים  נפתחו  לא   2021 שנת   *במהלך 
ולכן  הקורונה  השלכות  בשל  היתר  בין  תכניות,  במספר 
 מגמות הגיוון משקפות ירידה כללית במספר המשתתפים 

בערכים מוחלטים.

 משתתפים לפי מחזורים שנתיים
)מספרים מוחלטים ואחוזים(


