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  פרסומים נוספים של המכון בנושא זה

  
התכנית האוניברסיטאית לקידום נגישות ההשכלה הגבוהה בנגב  :'ר, קוברסקי-ברוך ';מ, כהן נבות

  .)מופיע רק באתר המכון( 07-504-דמ). 2005-2006(ו "הערכת פעילות התכנית בשנת תשס –

  

דוח  – 2008מרכזי נוער : הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: 'נבות מ-כהן'; ר, קוברסקי- ברוך

  .09-531-דמ. הערכה שני

  

: מעבר לעולם העבודה וקידום תעסוקתי. 'ג, בהשתתפות הופמן'; ל', יורוביץ'; פ, ינסקי'סטרבצ- כאהן

. סקירת ספרות – OECD-וצעירים בסיכון בארצות הברית ובמדינות נוספות בתכניות בעבור בני נוער 

  .09-521-דמ

  

  . מאפייני משפחות וצורכי ילדים בדווים בנגב. 'ט, דולב ';פ, ם'ניג'; ש, עמיאל; 'ד, בן רבי

  09-532-דמ

  

 :יועצת מדעית'; ט, חסין'; ר, קוברסקי-ברוך; 'א, עוואדיה'; ו, קונסטנטינוב'; ד, לוי'; מ, כהן נבות

מיפוי דרכי הפעולה של בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לקידום התלמידים . 'נ, רש

  .09-509-דמ. דוח מסכם מדעי: המתקשים
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  תמצית מחקר

  רקע
פועלת ") הנגישות"תכנית : להלן" (האוניברסיטאית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב התכנית"

קרן , מחוז דרום -ושותפים לה משרד החינוך  ,גוריוןה של אוניברסיטת בן תביוזמב "מאז שנת תשס

התכנית מיועדת להביא . וקרן המאה של בנק לאומיקרן אדנאואר , עמותת עתידים, י"רש –א "סקט

להתקבל ללימודים  הםסיכוייעל ידי הגברת  ת החברתית של צעירי הדרוםבדפוסי הניעּו לשינוי

  . במחלקות האקדמיות המבוקשות ביותר

ממצאי המחקר מרוכזים  .תכניתמחקר להערכת ה מכון ברוקדייל-וינט'ג-ו ערך מאיירס"סבשנת תש

הערכת פעילות התכנית  –התכנית האוניברסיטאית לקידום נגישות ההשכלה הגבוהה בנגב "בדוח 

תמצית המחקר של דוח  .)07-504-דמ ,'ר, ברוך'; מ, כהן נבות: מחברות( "2006-2005 -ו "בשנת תשס

  .זה מובאת בנספח א

היא להמשיך וללמוד על  שנימטרת השלב ה .ז התבקש מכון ברוקדייל לבצע מחקר המשך"בשנת תשס

כדי לתמוך בהמשך פיתוח התכנית , בעיקר מתוך תפיסותיהם של התלמידים, תהליך יישום התכנית

חטיבה האוניברסיטאית על תפיסות המחקר נועד לבחון את השפעת השינויים שנערכו ב. ושיפורה

ללמוד על נקודות החוזק והחולשה של התכנית דרך תפיסותיהם של , התלמידים והישגיהם

תוך בדיקת , וכן לבחון את כלל רכיבי התכנית, בוגרי התכנית ותלמידים שפרשו ממנההמשתתפים 

  .זהדוח ממצאי השלב השני במחקר מוצגים ב. שינויים בין שתי שנות הפעלת התכנית

התכנית מנוהלת על  .בתי ספר בדרום 27-מתלמידים  950-כ" הנגישות" תכניתבז השתתפו "בשנת תשס

חטיבות אלה  .מתבצעת בשלוש חטיבותהיא ו מורכבת מנציגיהם של השותפים השוניםה, נהלתידי ִמ 

לימודיו  אורך שלוש שנותלמשתתף בהן התלמיד ו ידי השותפים בעזרת רכז בכל בית ספר-מופעלות על

   :בתיכון

 שיפור ציוני התלמידים בבחינות הבגרותמכוונת ל –ספרית -חטיבה בית 
 מכוונת להגברת המוכנות של התלמידים ללימודים באוניברסיטה –חטיבה אוניברסיטאית  
אחריות קהילתית , מודעות חברתית, מכוונות לפיתוח מסוגלות אישית –פעילויות העצמה   

 מנהיגותו
  

  :על מספר מקורות מידע מתבססדוח זה 

 עם בוגרי התכנית ותלמידים שפרשו ממנהעומק ראיונות  
 הלת התכנית וקבוצת מיקוד עם מרצים המלמדים בתכניתנעם אנשי צוות ִמ עומק ראיונות  
  ז"לקראת סוף שנת הלימודים תשס" הנגישות"שאלון שהועבר לכל תלמידי  

- ו לתלמידי התכנית במסגרת מחקר קדםשולבו נתונים משאלונים שונים שהועבר, בנוסף לכך 

 : 1עתידים
                                                   

 .עתידים-נכללה גם במחקר על כל התכניות המתבצעות בשיתוף תכנית קדם" הנגישות"תכנית  1
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 ו"עתידים בסוף שנת תשס-שאלון לכלל תלמידי התכנית שהועבר במסגרת מחקר קדם −
עתידים -שהועבר במסגרת מחקר קדם, בעת כניסתם לתכנית' שאלון לתלמידי כיתות י −

 ז  "בתחילת תשס
מנהלי בתי הספר בהם לידים עת-שולבו נתונים נבחרים מתוך שאלון שהועבר במסגרת מחקר קדם 

 ז"פועלת התכנית בשנת תשס
 נתונים על ציוני התלמידים בקורסים האוניברסיטאיים ונתונים על נוכחות בקורסים 
 נתונים מנהליים על פרישת תלמידים מהתכנית 
של התלמידים המשתתפים בתכנית וכלל בבחינות הבגרות  םהישגיהנתונים ממשרד החינוך על  

 ו"ב עד תשס"בשנים תשס, התלמידים בארץ
 

  מאפייני התלמידים המשתתפים בתכנית
, לרוב ;בבתי הספר לפי רמת הישגיהם בלימודים" החזקים"פונה לתלמידים " הנגישות"תכנית  

ובחלק מבתי ספר גם לתלמידים הנמצאים , לתלמידים הנמצאים בשני העשירונים העליונים

מכלל התלמידים בשכבות  10%-מדיווח המנהלים עולה כי משתתפים בתכנית כ. בעשירון השלישי

  . מחצית  מהתלמידים שלהם היא מיועדתשליש עד כך שלמעשה בתכנית משתתפים רק כ, ב"עד י' י

 70%(התלמידים על ציוניהם בבית הספר עולה כי מרביתם בעלי ציונים גבוהים מדיווח עצמי של  

דיווחו כי ציוני בית ) 28%(כרבע מהם , עם זאת). ומעלה 86מהתלמידים דיווחו על ציון ממוצע של 

נראה כי חלק מהתלמידים המשתתפים בתכנית אינם ). 85-71ציון של (הספר שלהם בינוניים 

לפי רמת " חזקים"הם אינם תלמידים כי , וסיית היעד של התכניתבאוכלבהכרח התלמידים 

 . הישגיהם הלימודיים
דרישות . חלקם הגדול של התלמידים עונים על הדרישות הפורמליות לקבלה לתכנית, עם זאת 

 4ת למידה לקראת בגרות בהיקף של ולתנאי קבלה של תלמידים לתכנית כולל" הנגישות"תכנית 

שגיהם של תלמידי ימניתוח נתוני משרד החינוך על ה. אנגלית ובמתמטיקהיחידות לימוד ב 5או 

מתלמידי התכנית עמדו בשתי  83%עולה כי " הנגישות"ו שהשתתפו בתכנית "ב בשנת תשס"י

שהשתתפו בתכנית לא  האחרים מהתלמידים 4%-ו, עמדו בדרישה אחת 13%, דרישות התכנית

  . עמדו בשתי דרישות אלו

. וביישובים בדוויים 2בפריפריה, בבאר שבע: בבתי ספר ביישובים שונים בנגבהתכנית מופעלת  

  :מניתוח מאפייני האוכלוסייה עולה כי

מגיעים מבתי ספר מהפריפריה  תכניתהאחוזים הגבוהים ביותר של התלמידים המשתתפים ב −

 .נוספים מבתי ספר בדוויים 21%- ו) 47%(
כלכליים של התלמידים - ים והחברתייםיש הבדלים משמעותיים בין מאפייניהם האישי −

באופן עקבי בכל המדדים . ספרה-וסוג ביתיישוב הסוג  יעים מבתי הספר השונים מבחינתהמג

 -  דתיים-בעיקר בתי הספר הממלכתיים - תלמידים המגיעים מבתי הספר בפריפריה, שנבחנו

                                                   
 ,מוגדר כפריפריה, כולל באר שבע, הנגב כולו, מרכזאף על פי שבהגדרה הארצית המבחינה בין הפריפריה לַ  2

 –וכל היישובים האחרים " מרכז"נחשבת ל, בהיותה העיר הגדולה והמרכזית בנגב, באר שבע, הרי שבדוח זה
  ".פריפריה"ל
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   ית ספריתהבחטיבה ה
תוך השוואה לתשובות , המחקר הנוכחי בחן את תפיסות התלמידים לגבי החטיבה הבית ספרית

החטיבה הבית ספרית מאגדת את מערך התגבורים שמטרתם . ו"התלמידים משנת הלימודים תשס

במסגרת החטיבה משתתפים . איכותית ככל האפשרלהוביל את התלמיד להשגת תעודת בגרות 

לפי מבחני הבגרות  עיקרייםהתלמידים בתגבורים הניתנים לאחר שעות הלימודים במקצועות 

  . בקבוצות למידה קטנות, שעות בשבוע 4-במשך כ, המיועדים לאותה השנה

 כדי, ז נערכו מספר שינויים משמעותיים בדרכי ההפעלה של החטיבה הבית ספרית"במהלך שנת תשס

יעול העבודה הארגונית ושיפור כוח יהשינויים נערכו הן לצורך שיפור ו. לקדם ולשפר את אופן העבודה

   :והן לשיפור התשומות הניתנות לתלמידים, תכניתהאדם השותף להפעלת ה

, הרכז הבית ספריתוך עבודה משותפת של  ,תכניתמידים המיועדים להצטרף לַ איתור קפדני של תל 

 כדי לצמצם פרישה של תלמידים, מחנכים ויועצים של, צוות החטיבה הבית ספריתשל 
 החלפת רכזים במקרה הצורך, השתלמויות לרכזים, בחירה קפדנית של הרכזים 
ת מטרת התגבור ולקרב אותם כדי לחדד בקרב המורים א ,גבריםמפגשים עם המורים המַת  

 תכניתלמטרות ה
הבגרויות לכל שכבה וסך השעות המיועדות  תכניתבניית מערכת תגבורים מסודרת הכוללת את  

 . לכל קבוצה
נוכחות , שדרוג נושא המחשוב המאפשר לרכזים לדווח באתר באינטרנט על מערך התגבורים 

 ושעות העבודה

מתוך המשתתפים אחוז מקבלי התגבורים ) ז"תשס(מניתוח הנתונים עולה כי בשנת המחקר הנוכחי 

יותר , כמו כן). ו"בתשס 68%ז לעומת "בתשס 77%(ו  "עלה באופן משמעותי לעומת שנת תשסבתכנית 

). ו"בתשס 57%ז לעומת "בתשס 84%" (כמו שצריך"תלמידים ציינו כי רמת התגבור הלימודי היא 

ז במערך התגבורים והליווי שנתן צוות החטיבה הבית ספרית לבתי "כי ההתאמות שנערכו בתשס ניכר

  .הספר המשתתפים בתכנית יצרו שינוי משמעותי במערך התגבור

ל חומר מתרגלים וחוזרים יותר ע, התלמידים ז נמצא שלפי דיווחי"ו לתשס"בהשוואה בין תשס

חלה עלייה באחוז , כמו כן. לימוד מעמיק של החומר הלימודים שנלמד בכיתה ומתבצע יותר

התלמידים שציינו כי בשיעורי התגבור לומדים חומר חדש שלא נלמד בכיתה ובאחוז התלמידים 

חשוב לציין כי . שציינו כי שיעורי התגבור דורשים מהם יותר מאמץ והשקעה מהלימודים השוטפים

כאשר ', השלמת חומר לימוד שהופסד בימי ואחוז התלמידים שציינו כי התגבור משמש בעיקר ל

מהתלמידים  48%-מ -ירד בצורה משמעותית , התלמידים שהו באוניברסיטה במסגרת פעילות התכנית

, כך שהתגבורים יכלו לשמש להוספת שעות הוראה. ז"מהתלמידים בשנת תשס 22%-ו ל"בשנת תשס

התלמידים בגלל רכיב אחר של במקום להשלמות חומר שהפסידו , מעבר ללמידה הרגילה בכיתה

  . התכנית

iii 



 

אחוז זה גבוה . גבוהה התגבורשביעות רצונם מציינו כי  הלימודיהמשתתפים בתגבור ) 60%(מרבית 

דתיים -והן בקרב התלמידים בבתי הספר הממלכתיים) 67%(במיוחד הן בקרב התלמידים הבדווים 

ציינו , נוסף לכך). 54%(ר בבאר שבע לעומת האחוז בקרב תלמידי בתי הספ, )73%(בפריפריה בדרום 

במקצועות שבהם ניתן , דתיים שלהערכתם-רוב התלמידים הבדווים והתלמידים בבתי ספר ממלכתיים

מתלמידי באר  57%לעומת  ,)בהתאמה 77%-ו 82%(תגבור השתפרו הישגיהם הלימודיים במידה רבה 

   .שבע

 כולה "הנגישות" תכנית, ציינו כי לתפיסתם רוב מנהלי בתי הספר בכל סוגי היישוביםכי , יש לציין

על הגדלת הסיכויים של התלמידים להשיג תעודת בגרות " רבה מאוד"או " במידה רבה"משפיעה 

   ).מהמנהלים בבתי הספר הבדוויים 100%-מהמנהלים בבתי הספר היהודיים ו 80%(איכותית 

  אוניברסיטאיתהחטיבה ה
מתנהלים  הלימודים בה. בחטיבה האוניברסיטאית ראו המעורבים בתכנית את גולת הכותרת

  . במהלך שנת הלימודים' ולומדים בה ארבע שעות מדי יום ו, באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע

משתתף בכל שנה בשני קורסים שנתיים או בקורס שנתי אחד ובשני קורסים  תכניתכל תלמיד ב

יש מסלול , נוסף לכך. ורס אחד לפחות חייב להיות מתחום המדעים המדויקיםק; סמסטריאליים

ובו קורסים מיוחדים המותאמים , שנמשך על פני כל שלוש שנות ההשתתפות בתכנית, הרפואה

  .של תלמידי התיכוןם ם וליכולתהרכיולצ

הם היו בשציינו כי השתתפו בכל הקורסים האוניברסיטאיים ) 92%(הרוב המוחלט של התלמידים 

הסיבות העיקריות שבגללן ציינו תלמידים כי הגיעו למעטים מהשיעורים היו עומס . רשומים או ברובם

בידי תלמידים גם שתי סיבות אלו צוינו . בלימודים בבית הספר או העדר עניין בקורסים הנלמדים

  . ות העיקריות לפרישתםסיּבשפרשו מהתכנית ּכַ 

, שביעות רצון גבוהה מהקורסים בחטיבה האוניברסיטאית) 83%(שאלונים הביעו רוב התלמידים ּבַ 

ובעיקר ציינו כי הם מקנים להם ידע שאינו נלמד בבית הספר וכי הם חושפים אותם לנושאים 

בהם דיווחו ש, שביעות הרצון הגבוהה ביותר נמצאה בקורסים ממסלול הרפואה. מקצועות חדשיםלו

שביעות הרצון הנמוכה ביותר ". רבה מאוד"או " רבה במידה"מהתלמידים כי הם שבעי רצון  95%

או  "מידה רבה"כי הם שבעי רצון ב 76%שבהם ציינו , קורסים מתחום המדעים המדויקיםבהובעה 

  . "רבה מאוד"

, )85%(הרחבת הידע הכללי את חטיבה האוניברסיטאית ציינו התלמידים הת של והעיקרי יהתרומותכ

בנוגע לחיזוק ). 70%(מפגש עם חברים חדשים את הו) 73%(באוניברסיטה חיזוק הרצון ללמוד את 

שאפו לרכוש מרבית התלמידים , כי כפי שצוין קודם לכן, יש לשים לב, הרצון ללמוד באוניברסיטה

כך שמדובר בעיקר על חיזוק רצון ששורשיו , כבר עם תחילת השתתפותם בתוכניתהשכלה גבוהה 

ופחות על בניית שאיפה ותמונת , יע ללימודים גבוהים לקונקרטי יותרקיימים או בהפיכת הרצון להג

  . עתיד חדשה עבור התלמידים
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חלק כך ש; ו היה רמת לימודים גבוהה מדי בחלק מהקורסים"אחד הקשיים הבולטים שצוינו בתשס

. ורסים מתחום המדעים המדויקיםמדובר בעיקר בק. הקורסים מהתלמידים התקשו לעמוד בדרישות

בוצעו התאמות של תוכני הקורסים ומעקב אחר התנהלות  ,הזהלהתמודד עם הקושי הלימודי כדי 

מונתה במסגרת השינויים שנערכו היא  .אקדמית מהחטיבה האוניברסיטאית ההקורסים על ידי מנהל

היו מרוצים מרמת ) 84%(אחוז משמעותי מהתלמידים  ,ז"מנתוני המחקר עולה כי בתשס. בחטיבה

  . ו"בלבד שציינו זאת בתשס 29%לעומת , זאת; ")ו שצריךכמ("הקורסים 

הוכנסו לחלק מהקורסים חונכים שתפקידם , כדי לסייע למי שמתקשים במהלך השוטף של הקורס

שישים . רבע מהתלמידים למדו בקורס שבו יש חונך. היה לתת מענה לשאלות ולקשיים של התלמידים

ציינו כי הם מרגישים שהחונך עוזר , הם לומדים יש חונךושמונה אחוזים מאלו שדיווחו כי בקורס שבו 

מהראיונות עם המרצים ועם ִמנהלת התכנית עולה כי עיקר . להם בהבנת התכנים הלימודיים בקורס

חלקם עוזבים באמצע , הקשיים בהפעלת החונכים נובעים מכך שחלקם אינם מגיעים באופן עקבי

  .  חונכיםוניכר כי היו קשיים בתיאום עבודת ה, השנה

מידע מוקדם די עלה כי התלמידים והרכזים חשו שלא נמסר להם ) ו"תשס(בראיונות שנערכו לפני שנה 

לתלמידי " (יום פתוח"ז שולב בתהליך בחירת הקורסים "בשנת תשס. על אודות הקורסים המוצעים

כני הקורסים והמרצים המעבירים את וכרות עם תיפשר לתלמידים לערוך האשר ִא ) 'כיתות י

  . בתהליך הבחירה רבותפתוח סייע להם הציינו כי היום ) 58%(' רוב תלמידי כיתות י. הקורסים

ו הוא תחושת המרצים כי לא ברורה להם מהי רמת ההוראה "קושי נוסף ובולט שצוין במחקר בתשס

או שעליהם , ליכולת התלמידיםהשאלה הייתה האם ליצור תכנית ייחודית המותאמת . הנדרשת מהם

סוגיה זו עדיין מעסיקה . הזהה לתכנית הלימודים האוניברסיטאית, לשמור על רמת לימודים אקדמית

  . והמרצים חשים כי מטרות התכנית נותרו עמומות, ז"את המרצים גם בשנת תשס

האוניברסיטאי האחת גורסת כי על התכנית ליצור תהודה של העולם , המרצים נעים בין שתי תפיסות

התפיסה השנייה גורסת כי מטרת התכנית היא ליצור . תוך דגש על בניית החוויה החיובית של התלמיד

תוך שמירה על , האוניברסיטה כפי שהיא במציאות, הווה אומר; הדמיה מלאה של העולם האקדמי

זו מאפשרת תפיסה . רמת הלימודים ותוכני הקורסים כפי שהם מועברים לסטודנטים באוניברסיטה

יש לתת . אם הם עמדו בדרישות הקורס אקדמיות" נקודות זכות"לתלמידים הלומדים בקורס לקבל 

המרצה מחויב להגיש " נקודות זכות"בו ניתן להשיג שקורס כקורס הצגת הכי מעצם  ,את הדעת לכך

, את התלמידים למבחן הזהה למבחן אליו נדרשים הסטודנטים הלומדים קורס זה באוניברסיטה

  . ולשמור על רמתו האקדמאית של הקורס

  פעילויות ההעצמה
, בעיקר באמצעות חיזוק תפיסת המסוגלות האישית ,התלמידפעילויות ההעצמה נועדו לחזק את 

אחד מהשינויים שנערכו בתחום זה . פיתוח כישורי מנהיגות וחיזוק המודעות החברתית והקהילתית

. פרית האחראי על ביצוע פעילויות ההעצמההוא העסקת רכז מטעם צוות החטיבה הבית ס

טק -ביקורים במפעלי תעשייה או היי, מהשאלונים שהועברו לתלמידים עולה כי פעולות עם הצבא

-44%(ופעילויות להעצמה אישית היו הפעילויות שבהן השתתפו אחוזים גבוהים יותר של תלמידים 
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השוואה . ו"שניים מהתחומים של פעילויות תכנית ההעצמה נבדקו גם במחקר הקודם שנערך בתשס

דיווחו  מהתלמידים 41%: בין השנים מצביעה על עלייה באחוזי התלמידים שהשתתפו בפעילויות אלו

מהתלמידים  40%-ו, ו"בתשס 18%ז לעומת "טק בתשס-כי השתתפו בביקור במפעלי תעשייה או היי

עם זאת . ו"מהתלמידים בתשס 35%ז לעומת "דיווחו כי השתתפו בסדנאות להעצמה אישית בתשס

  . בעיקר מפעילויות ההעצמה האישית, חלה ירידה בשביעות הרצון של התלמידים מהפעילויות

  מהתכניתשל תלמידים פרישה 
: תכניתהפרישה מהלהקטין את היקף , בין היתר, שנועדו ,ז ננקטו צעדים שונים"במהלך שנת תשס

כני וחשיפה מוקדמת לת, שיפור מערך התגבור, תכניתלהצטרף להמועמדים איתור קפדני יותר של 

-ם ומתן סיוע עלכני הקורסים לתלמידיוהתאמת ת, ")יום פתוח("הקורסים בחטיבה האוניברסיטאית 

   .וכן הגדלת מגוון הקורסים המוצעים לתלמידים, ידי חונכים

 -מ(ז ירדו  אחוזי הפרישה של התלמידים במהלך שנת הלימודים בצורה ניכרת  "בתשס, ו"לעומת תשס

קפי יצמצום ה. ז תרמו לכך"ו ותשס"ייתכן מאוד שהשינויים שנערכו בתכנית בין תשס). 5%-ל 21%

ז לעומת אחוז הפורשים "תשס-ה"בהשוואה בין אחוז הפורשים במחזור תשס הפרישה ניכר גם

:  ניכר כי אחוז התלמידים אשר סיימו שלוש שנים מלאות בתכנית עלה. ח"תשס-ו"במחזור תשס

, שהחלו להשתתף בתכנית שלוש שנים קודם לכן מהתלמידים 48%ז סיימו "תשס-ה"במחזור תשס

הסיבות העיקריות לפרישה שצוינו בידי תלמידים  .ח"תשס-ו"מהתלמידים במחזור תשס 62%לעומת 

היו פרישה בגלל העדר עניין בקורסים , שפרשו מהתכנית ובשאלונים למשתתפים בתכנית

  . האוניברסיטאיים או קושי לעמוד בדרישות הקורסים

ים ציינו שעזבו את התכנית בגלל עומס לימודי בבית הספר ומשום שהעדיפו להתמקד חלק מהפורש

בראיונות שנערכו במהלך  תכנית ציינוה ִמנהלתיש לציין כי צוות בית הספר ו. בלימודיהם השוטפים

התנאי א מכיוון שהי, תעודת בגרות איכותית על פני הפעילות באוניברסיטהל יש עדיפותו כי "תשס

עדיף שתלמיד שחש כי , תכניתלפי תפיסת ה, בהתאם לכך. משך לימודים גבוהיםההכרחי לה

כדי שיוכל  ,מנהיפרוש מ, עליו להשקיע בלימודיו השוטפים יוצרת עומס שמקשה תכניתהשתתפותו ב

   .תעודת בגרות איכותית ככל האפשר שיגבית הספר ולהב ולהשקיע  יותר בלימודי

בעיקר כאשר היא מלווה בקושי לימודי  , י השתתפות בתכניתנהלת היא כאחד החששות של אנשי הִמ 

ובכך תשיג התכנית , תוביל את התלמידים לחשוש מלימודים באוניברסיטה בעתיד, או העדר עניין

של תכנית " מחיר"כאשר נשאלו התלמידים המשתתפים בתכנית על ה. תוצאה הפוכה מכוונותיה

סוגיה שעלתה בעיקר אצל , להם לחשוש מהאוניברסיטה כי התכנית גרמהבלבד  14%ציינו , "הנגישות"

ידי מעטים -וצוינה בבתי הספר הממלכתיים בבאר שבע על, )26%(תלמידים מבתי הספר הבדוויים 

התלמידים הפורשים שרואיינו ציינו כי על אף בחירתם לפרוש מהתכנית הם , עם זאת). בלבד 8%(

וכי בכוונתם , כנית תרמה להם ברמה האישיתהת, חשים שהלימודים באוניברסיטה מתאימים להם

  . להמשיך ללימודים גבוהים בעתיד
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  הישגים בבחינות הבגרות
 מעלהו "בשנת תשסהמשתתפים בתכנית בבחינות הבגרות ב "בשכבת יניתוח הישגיהם של התלמידים 

ורבים מהם , )94%( אקדמייםללימודים שרובם המכריע זכאים לתעודת בגרות המאפשרת כניסה 

הוא  ]3ללא בונוסים[תעודת בגרות שבה ציון בגרות ממוצע " (איכותיות"משיגים תעודות בגרות ) 43%(

חלק מהתלמידים גם משיגים . )יחידות לימוד 5או  4ומעלה ואנגלית ומתמטיקה בהיקף של  85

  : עם הצטיינות באנגלית ובמתמטיקה ותאיכותיתעודות 

 5או  4מעלה במקצועות אנגלית ומתמטיקה בהיקף של ו 85ציון של , ומעלה 85של  בגרות ממוצע ♦

  ;24% -יחידות לימוד

ציון של , ומעלה 85ציון ממוצע של ב במתמטיקה ובמדעים, איכותית עם הצטיינות באנגליתתעודה  ♦

ומעלה  85וציון של , יחידות לימוד 5או  4ומעלה במקצועות אנגלית ומתמטיקה בהיקף של  85

 ; )20%( יחידות לימוד 5בהיקף של  4במקצוע מדעי

ומעלה במקצועות אנגלית ומתמטיקה  85ציון של , ומעלה 85של  ממוצעב ,ה מדעית מצטיינתתעוד ♦

ללא (יחידות לימוד  5ומעלה במקצוע מדעי בהיקף של  90יחידות לימוד וציון של  5בהיקף של 

  .)13%(; )בונוסים

בציון הממוצע של תעודת הבגרות העלה כי מעט פחות הם מתבטאים ניתוח הישגי התלמידים כפי ש

ו הגיעו לתעודת בגרות משוקללת בעלת ממוצע של "ב בתשס"שסיימו י) 43%(מהתלמידים ממחצית 

מהתלמידים ) 4%(בודדים . 105לממוצע משוקלל מעל  -  ורבע מהתלמידים, )כולל בונוסים(ומעלה  100

ו "ב בתשס"מתלמידי י 22%הבגרות המשוקלל של ממוצע . ומעלה 110הגיעו לממוצע משוקלל של 

בחינה הגם בציון ית קבלתם של התלמידים למחלקות היוקרתיות באוניברסיטה מותנ. 90-נמוך מ

  .הפסיכומטרית

ובמסגרתו  ,משתני-בוצע ניתוח סטטיסטי רב, כדי לבחון את השפעת התכנית על הישגי התלמידים

נערכה השוואה בין הישגיהם של התלמידים שהשתתפו בתכנית לבין הישגיהם של תלמידים בעלי 

הערכת השפעת התכנית תלויה . בבתי ספר שלא השתתפו בה, שהותאמו להם, מאפיינים דומים

ולכן הממצאים לגבי השפעת התכנית על הישגי הבגרות , בהנחות שונות לגבי שיטת הניתוח המתאימה

השגת תעודות (ולא ברמות הגבוהות יותר ) זכאות לתעודה(לא ברמות הבסיסיות  –משמעיים -ינם חדא

   ).איכותיות ומדעיות

  סוגיות לדיון וכיווני פעולה
וההשוואה בין שתי שנות המחקר מלמדת כי , ז נעשו שינויים משמעותיים בתכנית"בשנת תשס, כאמור

ממצאים ". הנגישות"תיהם של התלמידים לגבי תכנית במרבית התחומים שנבחנו חל שיפור בתפיסו

שיפור במערך התגבור הבית ספרי ובהתאמת הרמה האקדמית של מראים משמעותיים במיוחד 

                                                   
 4(על בחינות מורחבות " בונוסים"מעניקות האוניברסיטאות , בחישוב ממוצע הציונים לצורך כניסה ללימודים 3

 ).ומעלהיחידות 
  . ביולוגיה ומדעי המחשב, יקהזפי, יהיכימ: מקצוע מדעי כולל 4
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 :ןלוהן מפורטות לה מצאי המחקר עולות מספר סוגיות לדיוןממ
כשליש עד  -ב "עד י' מתלמידי י 10%-בבתי הספר שבהם פועלת התכנית משתתפים בממוצע כ 

ב בבתי הספר המשתתפים בתכנית "כרבע מתלמידי י. מחצית מאוכלוסיית היעד של התכנית

יש , אם יש המשאבים הדרושים לכך .משתתפים בה) 4%( אך מעטים יחסית, עומדים בדרישותיה

- בעיקר בבתי הספר הבדוויים ובבתי הספר הממלכתיים, מקום לשקול לשתף תלמידים נוספים

 .דתיים בפריפריה שבהם עולה מדיווח התלמידים כי היא משמעותית במיוחד עבורם
 לא הייתהניברסיטה אוה ,שאלמלא התכנית, עבור תלמידים" חלום ההשכלה הגבוהה"יצירת  

פיין הרצון להגיע להשכלה גבוהה ִא , ואולם, התכנית היא מיסודות ,חלק מתמונת העתיד שלהם

' מתלמידי כיתות י 95%כך ציינו . להצטרף אליה מלכתחילהשבחרו התלמידים כל את כמעט 

 :נראה כי בהתאם לזאת יש לבחון. שטרם החלו ללמוד בתכנית
. תלמידים שאינם שואפים להגיע להשכלה גבוהה באוניברסיטההאם אפשר לקרב לתכנית גם  -

שינוי כזה יחייב , כפי הנראה .כיום התכנית מכוונת לתלמידים החזקים ביותר בבתי הספר

 . שינוי בקריטריונים להצטרפות לתכנית
לתרום לתלמידים ששאיפותיהם להשכלה גבוהה כבר גם התמקדות בתחומים שבהם ניתן  -

פיתוח הרגלי למידה ללימודים , וע בבחירת תחום להמשך לימודיםסי, למשל. קיימות

  . הנחלת מידע כיצד לפעול כדי להתקבל לפקולטות היוקרתיות, אקדמיים

והמרצים מציינים כי לא ברורה , נותרו עמומות החטיבה האוניברסיטאיתמטרות התכנית של  

 :ש מדיניות ברורה בסוגיה זועל הִמנהלת לגב. להם רמת ההוראה אליה עליהם לכוון את השיעור
? האם לתת קורסים בעלי רמה לימודית התואמת את הדרישות האקדמיות של האוניברסיטה -

עבור הקורס " נקודות זכות"האם בחלק מהקורסים אף רצוי לאפשר לתלמידים לקבל 

הרציונל הוא מתן הזדמנות לרכישת ידע ברמה אקדמית וחשיפה לאוניברסיטה ? הנלמד

 ".תיתִמ האֲ "
האם לתת קורסים מותאמים יותר לתלמידי תיכון אשר יאפשרו לתלמידים להתמודד  -

הרציונל הוא מתן ? ולהביא ללמידה משמעותית יותר בהצלחה רבה יותר עם דרישות הקורס

חוויה של למידה אוניברסיטאית אשר תותיר בהם זיכרון חיובי ותעורר בהם רצון להמשך 

 .יותר בחייהםלימודים גבוהים בשלב מאוחר 
 . בהתאם לצרכים השונים של התלמידים, ניתן גם לשקול בניית קורסים שונים ברמות שונות -

במדעים  74, בלימודי הרפואה 89כיום ממוצע הציונים בקורסים האוניברסיטאיים עומד על  

מהתלמידים הלומדים בתכנית  72%בממוצע  .באנגלית 70-מדעי הרוח והחברה ובמדויקים ו

על ִמנהלת התכנית לבחון  .)עברו את מבחן סיום הקורס בהצלחה( בדרישות הקורסיםעומדים 

 .האם הישגים אלה של התלמידים תואמים את מטרותיה של התכנית
תכנית החונכים שנועדה לתמוך בתלמידים בקורסים מתחום המדעים המדויקים מגיעה לרבע  

חונכים רבים אינם מגיעים באופן עקבי לקורסים ולמרצים לא , בנוסף לכך. מהתלמידים בלבד
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אחת  בפעילות העצמהז "על אף העלייה המשמעותית באחוז התלמידים אשר השתתפו בתשס 

לעומת החטיבה הבית . הרי שכשליש מהתלמידים לא השתתפו באף לא אחת מהפעילויות, לפחות

אם ִמנהלת התכנית . ת ההעצמה משנימקומן של פעילויו, ספרית והחטיבה האוניברסיטאית

ואופיין טיבן  ,פעילויותב שיעור ההשתתפותיש לתת את הדעת על , כוללת את ההעצמה בתכנית

ויש לבחון דרכים לשיפור שביעות הרצון של התלמידים , כדי שתהיינה אפקטיביות ככל הניתן

חלקן הן אינן מתאימות או שב, אם קשה לשתף את כל התלמידים בכל הפעילויות. מפעילויות אלו

ולחתור להתאמתן המיטבית , רצוי לאתר את התלמידים שיפיקו מהן את מרב התועלת, לכולן

 .לצורכי התלמידים ולרצונם
ניתוח הישגיהם של התלמידים המשתתפים בתכנית בבחינות הבגרות מעלה שרובם המכריע  

בגרות  משיגים תעודות מהםורבים , אקדמיים םזכאים לתעודת בגרות המאפשרת כניסה ללימודי

הניתוחים הסטטיסטיים שנערכו לא העלו עדויות חד משמעיות לגבי  השפעת התכנית  .איכותיות

 הביאיש ל, מלבד המגבלות המתודולוגיות של הניתוח. על הישגיהם של תלמידיה בבחינות הבגרות

ואת , לבד לתכניתבחשבון גם את העובדה שהנתונים מתייחסים לתלמידים שנחשפו באופן חלקי ב

לרמת הישגים גבוהה עוד , החיים בפריפריה, הקושי הברור להביא תלמידים מצטיינים מלכתחילה

. שתאפשר להם להתחרות עם התלמידים המצטיינים ביותר בבתי הספר החזקים ביותר, יותר

 ואה, להביא לשוויון הזדמנויות בינם לבין תלמידים אחרים כדי,  תמיכה בתלמידים אלהההמשך 

 .וחשוב להמשיך לעקוב אחר הישגיהם גם בשנים הבאות, אתגר חשוב ומרכזי של התכנית
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הפתיחות , נותעל הּכ, תודה לכולם על נכונותם לתרום באיסוף המידע –ולמרצים באוניברסיטה 

  .פשרמחקר זה לא היה מתא, שלהםללא שיתוף הפעולה המלא . ושיתוף הפעולה

על , לטלל דולב ממכון ברוקדיילו, על שיתוף הפעולה בביצוע המחקר, םעתידי-קדם תכניתתודה לצוות 
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לאילנה פרידמן  ,עריכההעל  לענת ברבריאן, ממכון ברוקדייל על הסיוע בתהליך העבודהנועה לביא לו
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לפי סוג יישוב , רמת הלימודים בקורסים האוניברסיטאיים על פי דיווח התלמידים: 3תרשים 
 26 ספר  -וסוג בית

    

 27 לפי חלוקה לשכבות  , אמצעים שסייעו בבחירת הקורסים על פי דיווח התלמידים: 4תרשים 
    

וקורסים  השוואה ממוצע ציוני התלמידים ונוכחות בין קורסים סמסטריאליים: 5תרשים 
 30 ז"שנתיים בשנת תשס

    

 31 ז "ו ותשס"השוואה בין תשס, הישגי התלמידים בקורסים האוניברסיטאיים: 6תרשים 
    

 34 לפי תחומי לימוד, של התלמידים") רבה מאוד"או " רבה("שביעות רצון : 7תרשים 
    

לפי שכבות גיל , ז"ו ושנת תשס"במהלך שנת תשס, פרישת התלמידים מהתכנית: 8תרשים 
 37 )האחוז הממוצע בבתי הספר השונים(

    

 38 תלמידים המתכוונים לפרוש בסוף השנה והסיבות לכך על פי דיווח התלמידים: 9תרשים 
    

ח והסיבות להמשך "תלמידים המתכוונים להמשיך ולהשתתף בתכנית גם בשנת תשס: 10תרשים 
 42 על פי דיווח התלמידים, ההשתתפות

    

 48 ו"תשס, "נגישות"רמות תעודת הבגרות שהשיגו המשתתפים בתכנית : 11תרשים 



 

  מבוא. 1

 1.1  תכניתתיאור ה
פועלת ") הנגישות" תכנית: להלן(" האוניברסיטאית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב תכניתה"

קרן , מחוז דרום -ושותפים לה כיום משרד החינוך  ,גוריוןה של אוניברסיטת בן תב ביוזמ"משנת תשס

חברתית  תכניתמדובר ב. 1קרן אדנאואר וקרן המאה של בנק לאומי, עמותת עתידים, י"רש –א "סקט

, תכניתחזון ה. של צעירי הדרום) מוביליות(המיועדת להביא לשינוי ממשי בדפוסי הניעות החברתית 

יצירת מנוף חברתי לקידום הנגב באמצעות הרחבת "הנו , ו"תשסלשנת  תכניתכפי שמופיע במתווה ה

 תכניתה" (במקצועות האקדמיים התחרותיים, הנגישות להשכלה גבוהה לצעירי הדרום

מטרת העל ). 2' עמ, ו"שנת הלימודים תשס, האוניברסיטאית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב

הדרום להתקבל ללימודים במחלקות האקדמיות להגביר את הסיכויים של תלמידי "היא  תכניתשל ה

תוך , להביא לידי מימוש את היכולת של צעירי הדרום"הם  ויעדיה העיקריים "המבוקשות ביותר

, חיזוק הדימוי העצמי שלהם, חשיפתם לאוניברסיטה, שיפור הישגיהם הלימודיים בבחינות הבגרות

  ". ם ובדוויםובתוך כך גם יצירת קשרים חברתיים בין תלמידים יהודי

: באמצעות שלוש חטיבות מקבילות תכניתפועלת ה ,השכלה גבוההרכוש כדי לעודד את תלמידי הנגב ל

- המטרה של החטיבה הבית". פעולות העצמה"חטיבה אוניברסיטאית וחטיבת , ספרית-חטיבה בית

להגיע שיוכלו התלמידים בחומר הלימודים בבית הספר כדי  את שליטתם שללחזק ספרית היא 

בזכותה יוכלו אשר  ,לתעודת בגרות איכותית - ובסיום לימודיהם, הישגים גבוהים ככל הניתןל

לקראת " דוחפת"זרוע ההיא החטיבה זו . מחלקות היוקרתיות באוניברסיטהב להתקבל ללימודים

 לרוב לפי מקצועות ,ספרית כוללות תגבור לימודי-פעילויות החטיבה הבית. קבלה ללימודים גבוהים

  . הבגרות באותה שנה לכל שכבת גיל

חטיבה זו מתוארת . ללימודים באוניברסיטה שואפת לחשוף את התלמידיםהחטיבה האוניברסיטאית 

יצירת זיקה אישית לאוניברסיטה , כוח מושך לאוניברסיטה באמצעות יצירת חלום להשכלה גבוהה"כ

במשך ' ים מדי יום ומתנהלברסיטאית האוניחטיבה הלימודים ב). 3' עמ, שם" (וחיזוק הדימוי העצמי

התלמידים מגיעים לאוניברסיטת בן גוריון בנגב בתקופה זו  . שמונה חודשים במהלך שנת הלימודים

  . יםקורסים אקדמי עד שלושהולומדים בכל שנה 

מודעות , בפיתוח מסוגלות אישית" מדובר". פעילויות העצמה"ב מתמקדתהחטיבה השלישית 

תעסוק , לכךבנוסף . פיתוח קריירה והשתייכות לקבוצה מצטיינת, ות למידהמיומנוי, ביקורתית

  ). 4' עמ, שם" (אחריות קהילתית ומנהיגות, מודעות חברתית בהקנייתגם  תכניתה

פני -מתפרסת על תכניתה, בעבור כל תלמיד. תכניתלפעילותה של ה שישיתהייתה השנה ה ז"שנת תשס

בפעילויות משתתפים התלמידים ). ב"י-א"י- 'כיתות י(ן המקבילות ללימודי התיכו, שלוש שנים

                                                   
 חלק מהשותפים הצטרפו לתכנית במהלך שנות הפעלתה 1
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 1.2  ז"ההערכה בשנת תשס המשך מחקר
 תמצית' ר( ו"ברוקדייל לבצע מחקר המשך למחקר שנערך בשנת תשסז התבקש מכון "בשנת תשס

ו ולאור הסוגיות שבהן הוא "לאור הממצאים שעלו בדוח ההערכה בשנת תשס. )א מחקר בנספח

  .נבחרו הסוגיות שאותן יש להמשיך ולבחון, התמקד

, יתמחקר ההערכה הנוכחי התמקד בבחינת החטיבה האוניברסיטא. החטיבה האוניברסיטאית .1

כדי לבחון )  4.2 פרק' לפירוט השינויים ר(נערכו שינויים משמעותיים רבים , ז"לקראת שנת תשס, שבה

את השפעתם של שינויים אלה על הישגי התלמידים בקורסים ועל תפיסותיהם לגבי החטיבה 

  . האוניברסיטאית

. ותלמידים שפרשו ממנה במהלכה תכניתהמחקר בחן תלמידים בוגרים של ה. בוגרים ופורשים. 2

את , את סיבותיהם להצטרפות אליה, תכניתהוחלט לבחון את תפיסותיהם של  הבוגרים לגבי ה

מהתלמידים הפורשים . את דעתם על תרומתה ואת תמונת העתיד שלהם, הסיבות להתמדתם בה

ותרומותיה ועל   תתכניעל תפיסותיהם לגבי ה, אפשר ללמוד על הסיבות לפרישתם ועל השפעתה עליהם

  . תמונת העתיד שלהם

נבדקו מאפייני התלמידים בבדיקה  במחקר זה. תכניתמשוב כללי על המאפייני התלמידים ו. 3

המשוב הניתן על . כדי לבחון האם אוכלוסיית התלמידים נשארה יציבה בשנים אלה, זאת. חוזרת

הן לגבי כל  - תכניתפעילויות במאפשר לבחון שינויים בתפיסותיהם של התלמידים לגבי ה תכניתה

). ו"שנת תשס(ולהשוותן לממצאים מהדוח הקודם  תכניתוהן כמכלול על כלל ה, חטיבה בנפרד

  .   תכניתהשוואה זו מאפשרת לבחון האם במשך השנים חלו שינויים בתפיסתם של התלמידים לגבי ה

  שיטת המחקר. 2

  מטרות המחקר 2.1
בעיקר מתוך תפיסותיהם של , תכניתלמוד על יישום הלהמשיך ול יאהמחקר הנוכחי המטרת 

המחקר נועד לבחון את השפעת השינויים שנערכו . שיפורהבו היתוחפכדי לתמוך ב, התלמידים

ללמוד על נקודות החוזק והחולשה של , בחטיבה האוניברסיטאית על תפיסות התלמידים והישגיהם

וכן לבחון את כלל רכיבי , ותלמידים שפרשו ממנה תכניתדרך תפיסותיהם של בוגרי ה תכניתה

הועברו , כך נערכו ראיונות איכותניים שםל. תוך בדיקת השינויים שחלו בשתי שנות הפעלתה ,תכניתה

  ).2006/7(ז  "נהליים בשנת הלימודים תשסשאלונים ונאספו נתונים ִמ 

2 



 

 2.2  איסוף המידע
 2.2.1  מידע כמותי

הוא כלל שאלות על המאפיינים ". הנגישות"אלון לכלל משתתפי לאיסוף המידע הכמותי הועבר ש

על התשומות , על תפיסותיהם לגבי החטיבות השונות, כלכליים של התלמידים-הלימודיים והחברתיים

בעזרת אנשי צוות , ידי צוות המחקר-השאלון הועבר על. ועל שביעות רצונם תכניתשקיבלו במסגרת ה

תלמידים . מאי בשני מועדים במהלך יום הלימודים באוניברסיטה בחודש, מהחטיבה האוניברסיטאית

שאלונים וה ,יולי-בבתי הספר במהלך החודשים יוני עשו זאת, שלא מילאו את השאלון במועדים אלו

  . נהלת מהחטיבה הבית ספריתואנשי הִמ  תכניתרכזי ה, נאספו בעזרת צוות המחקר

על נהליים נאספו נתונים ִמ , כמו כן .82%יענות של זו ה; שאלונים 773התקבלו " הנגישות"מתלמידי 

בדוח  .נוכחות בקורסים האוניברסיטאייםעל ציונים ועל , ז"מהלך תשסבו ו"תשסב תכניתפרישה מה

הנתונים . ז"סתשוו "בשנים תשס" הנגישות" תכניתלגבי התלמידים  ם שלתפיסתמוצגת השוואה על 

  :בשתי נקודות זמן 2ידיםעת-בקדם תכניותנאספו במסגרת מחקר על כלל ה

" הנגישות" תכניתמתלמידי . תכניתו למשתתפים ב"שאלונים שהועברו בסוף שנת הלימודים תשס 

עתידים -קדם תכניותממדגם מייצג של כלל (היענות  82%המהווים , שאלונים 668התקבלו 

  ).היענות 78%המהווים , שאלונים 1621התקבלו 

. תכניתאשר הצטרפו ל' ז לתלמידי כיתות י"ים תשסשאלונים שהועברו בתחילת שנת הלימוד 

עתידים -קדם תכניותממדגם מייצג של כלל (שאלונים  425התקבלו " הנגישות" תכניתמתלמידי 

  ).שאלונים 921התקבלו 

" הנגישות" תכניתמשולבים בדוח נתונים שהתקבלו ממנהלי בתי הספר שבהם פועלת , בנוסף לכך

שאלונים שהועברו לכלל המנהלים  :קדם עתידים תכניותשנאספו גם כן במסגרת מחקר על כלל 

המהווים , שאלונים 24התקבלו " הנגישות"ממנהלים בבתי הספר של . ז"במהלך שנת הלימודים תשס

ים המהוו, שאלונים 71עתידים התקבלו -קדם תכניותומכלל המנהלים של בתי הספר ב, היענות 89%

  .היענות 82%

נאספו נתונים ארציים , אשר השתתפו בתכניתב "של תלמידי י ללמוד על הישגי בחינות הבגרות כדי

-2006ממשרד החינוך לגבי ההישגים בבחינות הבגרות של תלמידים שסיימו את לימודיהם בשנים 

ות של כלל עתידים רשימה של תעודות הזה-העבירה מנהלת קדם ,עתידים-במסגרת מחקר קדם. 2002

רשימה זו הועברה . 2006ב בשנת "אשר סיימו י ,"הנגישות"לרבות תכנית , יהתכניותהתלמידים ב

המידע על תלמידי . למשרד החינוך אשר החזיר מידע לא מזוהה על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות

שהשתתפו ב "מתלמידי י 96%המהווים  ,תלמידים 154וכלל , בתי ספר 23-התקבל מ" הנגישות"תכנית 

   .ו"בשנת תשסבתכנית 

                                                   
המחקר ". הנגישות"ששותפה גם במנהלת תכנית , ידי עמותת עתידים- מנוהלת על" קדם עתידים"תכנית  2

שהינה אחת מהתכניות בהן , "הנגישות"תכנית  הכולל על קדם עתידים כלל בתוכו איסוף מידע על הפעילות של
תכנית קדם עתידים פועלת בשיתוף עם גופים פדגוגיים שונים המפעילים . קדם עתידים שותפים בהפעלה

. הזנק, ניצני עתידים, מופת, וייס-ברנקו, "הנגישות: "תכניות לקידום תלמידים מצטיינים מהפריפריה
 .  והתלמידים מקבלים תשומות דומות, "הנגישות"ארות בתכנית מטרותיהן של התכניות דומות לאלו המתו
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 2.2.2  מידע איכותני
שלוש שנים וסיימו זה מכבר בה שלמדו  תכניתמבוגרי הלצורך איסוף המידע האיכותני נבחרו עשרה 

בעבר , עדיין לומדים בבית הספר תכניתפורשי ה. ועשרה תלמידים שפרשו ממנה, את לימודי התיכון

  .אך פרשו ממנה, השתתפו בה

. מין הנשאליםעל בתי הספר ומגוון ית על ּבתוך הקפדה מרַ , בחרה את התלמידים תכניתנהלת הִמ 

תלמידים שפרשו (במועדי פרישה שונים  תכניתנבחרו תלמידים שעזבו את ה, כפורשים, בנוסף לכך

א "י', י(ומשכבות לימוד שונות , )עם סוף שנת לימודים, במהלך שנת לימודים ותלמידים שפרשו בקיץ

המידע נאסף במהלך ריאיון טלפוני על פי מסגרת שאלות שהוכנה מראש עם אפשרות לדיון ). ב"וי

  .פתוח

ובראיונות  תכניתשנערכה עם שבעה מרצים המלמדים במידע איכותני נוסף נאסף מקבוצת המיקוד 

בהנחיית , תערך דיון פתוח במסגרת שאלות מובנובקבוצת המיקוד נ. תכניתנהלת העם אנשי צוות מִמ 

על פי שאלות שנקבעו , הראיונות עם אנשי המנהלת נערכו כראיונות פתוחים .שני אנשי צוות המחקר

  . ואיינו ואת מספר הראיונות שהתקיימומפרט את בעלי התפקידים שר 1לוח . מראש

  

  לפי תפקיד המרואיינים , מספר הראיונות שנערכו: 1לוח 
  מספר המרואיינים  תפקיד המרואיינים

  נהלתאנשי ִמ   3
  תכניתתלמידים שפרשו מה  10
  תכניתבוגרי ה  10

( 7  )בקבוצת מיקוד   מרצים באוניברסיטה
  כ"סה  30

  תכניתמאפייני התלמידים המשתתפים ב. 3

  3מאפינים כלליים 3.1
 תרשים. 4בתי ספר בדרום הארץ 27-תלמידים מ 950-כ" הנגישות" תכניתז השתתפו ב"בסוף שנת תשס

  .ספר-וסוג בית יישובלפי סוג  תכניתמציג את התפלגות המשתתפים ב  1

                                                   
 ,מוגדר כפריפריה, כולל באר שבע, הנגב כולו, מרכזאף על פי שבהגדרה הארצית המבחינה בין הפריפריה לַ  3

 –וכל היישובים האחרים " מרכז"נחשבת ל, בהיותה העיר הגדולה והמרכזית בנגב, באר שבע, הרי שבדוח זה
 ". פריפריה"ל

 .המחקר לא כלל תלמידים מבתי ספר באילת 4
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  , "הנגישות" תכניתבהם לומדים המשתתפים בשוהמגזר של בתי הספר  יישובסוג ה: 1תרשים 
  )באחוזים(ז "שנת תשס                  

  
בשנת  תכניתמהתלמידים שהשתתפו ב 32%ניתן לראות כי , 1 מתוך הנתונים המוצגים בתרשים

מהתלמידים לומדים בבתי ספר ממלכתיים שונים  38%, ז לומדים בבתי ספר בבאר שבע"תשס

נוספים מגיעים מבתי  9%-ו, םימהתלמידים מגיעים מבתי ספר בדווי 21%, מהפריפריה של הדרום

נתונים אלו זהים כמעט לגמרי לפריסת התלמידים בין בתי הספר . דתיים מהפריפריה -ספר ממלכתיים

מתגוררים  תכניתז רוב תלמידי ה"גם בשנת תשסוניתן לראות כי , בשנה שעברהשהייתה השונים 

  .בפריפריה

נהלי בתי הספר על האחוז הממוצע של נשאלו מ, ספר עצמוהבתוך בית  תכניתעל פריסת ה כדי ללמוד

 תכניתהמנהלים שבבית ספרם פועלת . הרלבנטיותשכבות המתוך  תכניתהתלמידים המשתתפים ב

מהתלמידים ) 5.9ת "ס( 10%דיווחו כי בבתי הספר במגזר היהודי משתתפים בממוצע " הנגישות"

) 0.2ת "ס( 10% –י ובאופן דומה גם בבתי הספר במגזר הבדוו, ב"עד י' הלומדים בשכבות י

התלמידים הטובים ביותר בבית הספר מ יםמצהירה כי היא פונה לעשרים אחוז תכניתה. מהתלמידים

 תכניתונראה כי בבתי הספר של , ובחלק מבתי הספר גם לעשירון השלישי) שני עשירונים עליונים(

  . יעדבאוכלוסיית הכשליש עד מחצית מכמות התלמידים   תכניתמשתתפים ב" הנגישות"

  מאפיינים אישיים של התלמידים 3.2
 18%-ו, א"שכבה יב 31%, )מכלל התלמידים 52%(' שכבה ילומדים ב" הנגישות"מרבית משתתפי 

' ר(ים תלמידהשל  תםפריש ב היא"א וי"הסיבה לירידה באחוז המשתתפים בשכבות י. ב"שכבה יב

התפלגות התלמידים ). 36%(גבוה מאחוז הבנים  תכניתהמשתתפות ב) 64%(אחוז הבנות  ).4.4פרק 

  . )3בלוח ' ר(דבר המצביע על הרכב אוכלוסייה דומה ; ז"תשסוו "תשסשנים לשכבות ומין דומה ב

 מהנתונים עולה. )שלהם ושל משפחותיהם(מאפיינים אישיים נוספים על  התלמידיםבשאלונים נשאלו 

אחוז ). 4%(עולים חדשים  בלבד הםם ספוריתלמידים ו, אינם ילידי הארץ) 24%( הםרבע מי כ

ארבעה ילדים  תכניתממשפחותיהם של משתתפי ה 55%-ב: ילדים גבוה מאודהמרובות המשפחות 

יחסית לממוצע הארצי של משפחות מרובות  ,אחוז גבוה מאודזה . שישה ילדים ויותר 29%-ובויותר 

באר שבע ממלכתי
26%

-באר שבע ממלכתי
דתי
6%

פריפריה ממלכתי
38%

דתי-פריפריה ממלכתי
9%

בדווי
21%
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של לאלו ז דומים מאוד "בשנת תשס תכניתם האישיים של התלמידים המשתתפים בהמאפייני

  . ו"בשנת תשס תכניתהתלמידים שהשתתפו ב

אחוז וכן  שבהן הורה יחידמשפחות אחוז ה, ילדיםהמשפחות מרובות ה של יםהגבוה יםהאחוז

להגיע , גם בשנה הנוכחית, ככלל מצליחה תכניתמפרנס מצביעים על כך כי הללא  המשפחות

חולקו , תכניתבלבחון הבדלים בין האוכלוסיות כדי . הכלכלית של-לאוכלוסיית היעד החברתית

  .)2לוח ' ר( בהם הם לומדיםשוהמגזר של בתי הספר  יישובהמשתתפים לפי מאפייני ה

  )באחוזים( ספר-וסוג בית יישובלפי סוג , על פי דיווח התלמידים ,שפחתייםמאפיינים מ: 2לוח 

          באר שבע   פריפריה
  כ"סה בדווי ממלכתי  ממלכתי דתי   ממלכתי  ממלכתי דתי    

  מספר המשיבים  174    76  270   44  185  749

  11    41  27   4  30  25  **לא נולדו בארץ

  95    76  38   64  30  55  ^**ילדים+ ארבעה 

  ^^**ילדים+ שישה  87    34  8   18  5  29 

  משפחות שבהן הורה יחיד  12    14  14   10  11  12

  ^^^**אין מפרנס  26    17  3   8  2  10
**p<0.01 ;    ^ משפחה שבה שני ההורים אינם ^^^   ; ילדים ומעלה 6משפחה עם ^^   ;  ילדים ומעלה 4משפחה עם

                                                                                                   )פנסיונרים ועוד, מקבלי קצבאות, מובטלים: כולל(עובדים בשכר 
      

מבתי ספר  תכניתת רבה בין מאפייני התלמידים הבאים לנּושֹו מצטיירתמוצגים בלוח ההנתונים מ

עיקר ההבדלים הם בין  .בין האוכלוסיות השונות ו"תשסבדומה להבדלים שנמצאו בשנת , שונים

תלמידים מבתי הספר הממלכתיים בבאר שבע ובין התלמידים בבתי הספר הממלכתיים דתיים 

  . יםיבתי הספר הבדוו - ובעיקר , בפריפריה

 30% אילדים ויותר הו 4בהן יש שניתן לראות כי בבתי הספר הממלכתיים בבאר שבע אחוז המשפחות 

הבדל משמעותי . יםיבבתי הספר הבדוו 95%-דתיים בפריפריה ו-בבתי הספר הממלכתיים 76%לעומת 

התלמידים בבתי הספר הממלכתיים בבאר שבע שני אחוזים מ: מפרנסללא נוסף הוא אחוז המשפחות 

דתיים - למידי בתי הספר הממלכתייםת אחוזמבהרבה  אחוז זה נמוך  ;העדר מפרנסדיווחו על 

ם הבנוסף למאפייני. שבמשפחתם אין מפרנס )26%(ים יובבתי הספר הבדוו) 17%(ה בפריפרי

  . כלכליים מאפייניםנבחנו גם , המשפחתיים של התלמידים

. נות גדולהבמצבן הכלכלי של משפחותיהם יש שֹו, אף על פי שכל המשתתפים לומדים בבתי ספר בנגב

ניתן להבחין בפערים המשמעותיים הקיימים בכל הקטגוריות בין האוכלוסיות המשתתפות  3מלוח 

עיקר הפער הוא בין , )2בדומה למאפיינים המשפחתיים שהוצגו בלוח (כאשר גם במקרה זה , בתכנית

                                                   
   http://www.cbs.gov.il/hodaot2007n/11_07_021b.doc, ס"לפי נתוני הלמ 5
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- וסוג בית סוג יישובלפי , ח התלמידיםפי דיוו לע כלכלי של המשפחההמדדים לאפיון המצב : 3לוח 
  )באחוזים( ספר

    באר שבע    פריפריה   
   ממלכתי דתי ממלכתי    ממלכתי דתי  ממלכתי  כ"סה   בדווי

  174   76  270    44  185  749  מספר המשיבים

הערכת בני הנוער את המצב 
הכלכלי של משפחותיהם 

  ^*טוב מאוד/כטוב

  

  

52  

  

  

56  

  

  

63  

  

52  42   51  

 69  84  79    
80  39   45  

  **ישן בחדר לבדהתלמיד

94  99  100    
99  87   80  

  **לפחות מחשב אחד בבית

85  98  95    
97  76   50  

 

  **יש אינטרנט בבית

  

  

73  

  

  

79  

  

  

93  

  

92  65   50  

יציאה לחופשה של יותר
מיום אחד עם המשפחה פעם 

  ^^**אחת או יותר
*p<0.05 ,**p<0.01 , 2לפיχ  ; ^פעם : כולל קטגוריות של^^  ; בכלל לא טוב, לא כל כך טוב, ממוצע: קטגוריות נוספות

                 אף פעם לא: קטגוריה נוספת. יותר מפעמיים, פעמיים, אחת
  

מדיווח . של התלמיד בבית להשכלה הגבוהה תומדד אפשרי למידת חשיפהיא השכלת ההורים 

למד במוסד על תיכוני כלשהו הורה אחד לפחות מהמשפחות  60%-בכי בנושא זה עולה התלמידים 

. למד באוניברסיטה ,מהמשפחות 34%-ב ,כי לפחות אחד ההוריםו, )מכללה או אוניברסיטה, סמינר(

  ). שני או שלישי, תואר ראשון(מהתלמידים ציינו כי לפחות לאחד מהוריהם יש תואר כלשהו  50%

  )באחוזים** ( ספר-וסוג בית יישובלפי סוג , התלמידיםפי דיווח  לע השכלת הורי התלמידים: 4 לוח

        באר שבע    פריפריה
  בדווי  כ"סה  ממלכתי  ממלכתי דתי    ממלכתי  ממלכתי דתי    

  174    76  270    44  185  749  מספר  המשיבים

הורה אחד לפחות למד 
  38    24  67    73  83  60  ^במוסד על תיכוני

הורה אחד לפחות למד 
  15    6  39    37  54  34  באוניברסיטה

להורה אחד לפחות יש 
  35    20  54    64  58  50  ^^תואר אקדמי

**p<0.01  ;  ^שני או שלישי, תואר ראשון^^  ; מכללה או סמינר, כולל אוניברסיטה  

לפחות אחד נמצא כי , השוניםבבתי הספר  תכניתשל משתתפי ה םההשכלת הוריבין  משווים כאשר

. הלומדים בבתי ספר הממלכתיים בבאר שבע למד במוסד על תיכונימהתלמידים  80%-כ שלמהוריהם 

ים האחוז עומד ידתיים בפריפריה ובבתי הספר הבדוו-בבתי הספר הממלכתייםנמצא כי  ,לעומת זאת

בין הורי  נמצא השכלה האוניברסיטאית של ההוריםעיקר הפער ב .בלבד) בהתאמה( 38%-ו  24%על  
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 3.3  שגים לימודיים וצורכי התלמידיםיה
  שגים לימודייםיה 3.3.1

פונה  תכניתה .תכניתבחלק מהקריטריון לבחירת אוכלוסיית התלמידים  הםההישגים הלימודיים 

הישגים לימודיים  נמצאובהם שובבתי הספר (כהגדרתה לשני העשירונים הגבוהים בכל בית ספר 

רכי ומאפשרים הנתונים על הישגי התלמידים ללמוד על צ, כמו כן). גם לעשירון השלישי –גבוהים 

  . תן במסגרת החטיבה הבית ספריתהתלמידים בסיוע הלימודי הני

בהישגיהם הלימודיים שונות רבה  ישו נמצא כי בפועל "מהממצאים שעלו מהמחקר שנערך בשנת תשס

בעלי רמת לימודים , כלומר, "אבסולוטית"מצוינים  תכניתהחלק מתלמידי . תכניתה של משתתפי

על פי אותה " (בינוניים"תלמידים  חלקם הםואילו . כלל האוכלוסייהלגבי אחיד  דגבוהה על פי סטנדר

אך בהשוואה להישגי התלמידים , התלמידים הטובים ביותר בבתי הספר שלהםהם  :)רמה אבסולוטית

  . הישגיהם נמוכים יותר –החזקים בכלל האוכלוסייה 

, ומעלה 86דיווחו על רמת ציונים של ) 73%(ז "בשנת תשס תכניתמרבית התלמידים המשתתפים ב

מהתלמידים אף דיווחו כי  16%מתוכם , תכניתעולים בקנה אחד עם דרישות הקבלה להישגים אשר 

בלבד  2%- ו, 85-71מהתלמידים דיווחו על רמת ציונים של ) 25%(רבע . ומעלה 95ממוצע ציוניהם הוא 

והם  ,ספרהלפי מבחני בית תקבלו ה 5המוצגים בלוח  הציונים. ומטה 70על ציונים העומדים על 

מיועדת לתלמידים  תכניתכי אף שהנראה . 6את מיקומו היחסי של התלמיד בכיתתוגם משקפים 

ם של היציונ. לבית ספרם ציוניהם בינוניים תמגיעים אליה גם תלמידים אשר יחסי, הטובים ביותר

   ).5לוח ' ר(ז דומים "ו ותש"בשנת תשסהתלמידים 

  )באחוזים( ז"ו לתשס"אה בין תשסהשוו, על פי דיווח התלמידים בתעודה האחרונה םציוני :5לוח 

  ז"תשס    ו"תשס

  773  668  המשיבים מספר
  73  70  ומעלה 86

85-71  28  25  
  ומטה  2  2 70

  

                                                   
וזאת בניגוד לציונים של מבחני הבגרות המשקפים את מיקומו של התלמיד במדדים אחידים בהשוואה לכלל  6

 . תלמידי הארץ

8 



 

  )באחוזים** (לפי שכבה, דיווח התלמידים על פי ז"בתשס ם בתעודהציוני: 6לוח 

  ב"שכבה י    כ"סה  'שכבה י  א"שכבה י

  133  232  392  757  משיבים מספר
  78  78  68  73  ומעלה 86

85-71  25  30  19  20  
  ומטה  2  3  2  2 70

p<0.01** ;  

ההבדל בין . )6לוח ( 'ם של תלמידי שכבת יהב גבוהים מהישגי"י-א"הישגי התלמידים בשכבות י

יה בציונים ישהעל ייתכן. לבחון בהמשך בצורה פרטנית יותר שאפשר, השכבות יכול להצביע על מגמות

אם התלמידים בעלי ההישגים  ,ב"א וי"לשכבות י' בין שכבה יקשורה לירידה באחוז המשתתפים 

נמוכים יחסית פרשו ההישגים הכי חלק מבעלי  ייתכן. תכניתשאר בים נוטים להגהגבוהים יותר 

אולי בגלל קושי להתמודד עם , להשקיע יותר בלימודים בבית הספרמשום שרצו אולי , תכניתמה

יותר ללמידה ולמימוש שאיפות אקדמיות  מוטיבציה נמוכהואולי בגלל , החומר הנלמד באוניברסיטה

א "או במהלך כיתה י' פרישתם של תלמידים אלו בסוף כיתה י ,באופן זה. במהלך לימודיהם בתיכון

 ייתכן, מצד אחר. בסוף השנה תכניתב ב שנותרו"א וי"העלתה את ממוצע הציונים של תלמידי י

בין אם בעקבות השתתפות התלמידים , משיפור לימודי שהשינוי בממוצע הציונים בין השכבות נובע

   .ובין אם מסיבות אחרות תכניתב

בדיקת הישגי התלמידים לפי מין העלתה כי באופן יחסי אחוז הבנות אשר מגיעות להישגים לימודיים 

מהבנות לעומת  80%(אחוז הבנים המגיעים לציונים אלו מזה של גבוה יותר ) ומעלה 86ציון (גבוהים 

  . הבדלים אלו נמצאו מובהקים, )מהבנים 63%

מתוך הנתונים הארציים שנאספו ממשרד החינוך לגבי ההישגים בבחינות הבגרות של מסיימי כיתה 

יחידות לימוד  5-לאו  4-ניתן היה לבחון מהו האחוז של אותם התלמידים שניגשו ל, ו"ב בתשס"י

ניתוח עולה כי לא כל המ. המהווים את תנאי התכנית להשתתפות בה – באנגלית ובמתמטיקה

יחידות לימוד  5או  4(בתכנית עמדו בשני הקריטריונים שהתכנית מציבה  שהשתתפוהתלמידים 

ב נוספים בבתי ספר אלו "יש תלמידי י, לעומת זאת). לימוד באנגלית יחידות 5או  4גם במתמטיקה ו

  . אך אינם משתתפים בה, תכניתשל האלו העומדים בקריטריונים 

שהשתתפו בתכנית עמדו בשני הקריטריונים ) 83%(ב "ניתן לראות כי רוב תלמידי י 2 מתרשים

אחד לא לא עמדו באף  4%-ו, נוספים עמדו בקריטריון אחד 13%. של התכנית עיקרייםה

יתכן יו; שונותתכן שלא נעשתה הקפדה מלאה על תנאי הקבלה מסיבות יי. מהקריטריונים של התכנית

אך עד סיום התיכון , עמד בשני הקריטריונים הנדרשים', עם כניסתו לתכנית בכיתה י, גם שהתלמיד

   .מתמטיקהביחידות לימוד באנגלית או  3-בחר לגשת ל
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 ו"לפי נתוני מבחני הבגרות תשס, העומדים בדרישות התכניתתכנית המשתתפי  ב"תלמידי י: 2תרשים 
  )באחוזים(

  
אף דרישה דרישה אחת שתי דרישות   

  
  

  

  

  

 4%ואילו , עומדים בשני הקריטריונים של התכנית 26%ב בבתי הספר שבתכנית "מתוך כלל תלמידי י

 רבבהם התכנית פועלת פוטנציאל ששיש בבתי הספר נראה מכאן . ב משתתפים בתכנית"מתלמידי י

  .להרחבתה במספר התלמידים המשתתפים בה

- הן במאפיינים החברתיים -ז "ו ותשס"בשנים תשס תכניתבמאפייני משתתפי השהוצג הדמיון לאור 

שהתרחשו ) העדרםאת או (שינויים את היחס יל ניתן - בהישגים הלימודיים בבתי הספרכלכליים והן 

   .במאפייני התלמידים עצמה ולא להבדלים תכניתלגורמים אחרים הקשורים ל ין שנים אלוב

  צרכים לימודיים 3.4
 22%דיווחו , כחלק מהחטיבה הבית ספרית" נגישותה"י תלמיד למעבר לתגבור הלימודי ש

התופעה בולטת במיוחד בקרב . עורים פרטיים במימון הוריהםימהתלמידים כי הם מקבלים ש

קיימת אצל תלמידים הלומדים שאינה וכמעט , )36%(תלמידים מבתי הספר הממלכתיים בבאר שבע 

). מהתלמידים בכל אחד מהם 4%(ם ידווידתיים בפריפריה ובבתי הספר הב-בבתי הספר הממלכתיים

לוח ' ר( הבדלים אלו משקפים גם את הממצאים בנוגע להבדלים במצב הכלכלי השונה של האוכלוסיות

7( .  

ז "תשס, ספר-וסוג בית סוג יישובלפי , פי דיווח התלמידים לע עזרה לימודית נוספת: 7לוח 
  )באחוזים(

     פריפריה   באר שבע  
   ממלכתי דתי ממלכתי   ממלכתי דתי  ממלכתי  כ"סה    בדווי

  174   270  44   44  185  749  מספר  המשיבים

מקבלים שיעורים פרטיים 
  4   4  29   23  36  22  ^במימון ההורים

לא בוצע מבחן מובהקות , ל התלמיד לענותוסעיף אחד מתוך מגוון אפשרויות סיוע שעליהן יכהוא כיוון שהיגד זה ^ 
  .לסעיף עצמו

4 13

83
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  המבחן הפסיכומטרי 3.4.1
ם להתכונן למבחן הל מסייעת" הנגישות"תכנית במסגרת הכנת התלמידים להשכלה גבוהה 

 לשםביצוע המבחן הפסיכומטרי במהלך התיכון הכרחי . תיכוןהם בהפסיכומטרי במהלך לימודי

שאיפותיהם להמשיך את והוא יכול גם להעיד על כוונת התלמידים לממש , תאקדמיהלעתודה רישום 

ובעיקר מנהלי בתי הספר במגזר , )64%(רוב מנהלי בתי הספר , כמו כן. ללימודים גבוהים בעתיד

לגשת למבחן הפסיכומטרי  "רבה מאוד"או  "רבה"חשוב במידה לדעתם ו כי בישה, )100%(הבדווי 

  .במהלך לימודי התיכון

 ם לקראת המבחןלימודיההיה הוצאת  ז"תשסב" הנגישות" תכניתאחד השינויים שנערכו ב

. ספרית הפסיכומטרי מתחום אחריות החטיבה האוניברסיטאית והעברתם לאחריות החטיבה הבית

לעומת , ב"הפסיכומטרי פתוחים כקורס בחירה לתלמידי י ם לקראת המבחןלימודיהו היו "בשנת תשס

ית ולהעבירם לחטיבה מהחטיבה האוניברסיטאאלה  םז הוחלט להפריד לימודי"בשנת תשס ,זאת

לימודים  תכניתאיננו שייך למתוך התפיסה כי לימוד לקראת הבחינה הפסיכומטרית , הבית ספרית

  . אוניברסיטאית

החטיבה הבית ספרית לארגון הקורסים בחמש קבוצות לימוד שונות דאגה ז "בשנת תשס, בהתאם לכך

עם (₪ 600התלמידים נדרשו לשלם ). םיים הבדווייישובשתי קבוצות בבאר שבע ושלוש קבוצות ב(

תלמיד שניגש לבחינה בסוף השנה ). אפשרות למלגות עבור תלמידים שאין ברשותם סכום כסף זה

  . מהלך אשר נועד לדרבן תלמידים לגשת לבחינה בסוף הקורס -₪  200קיבל החזר של 

מדיווחי . ך עזרהב נשאלו האם ניגשו למבחן הפסיכומטרי והאם הם קיבלו לצורך כ"תלמידי כיתות י

ז כבר ניגשו "בשנת תשס תכניתב המשתתפים ב"מכלל תלמידי כיתות י 70%התלמידים עולה כי 

מהתלמידים שלא ניגשו מתכוונים לגשת למבחן הפסיכומטרי ) 26%(כרבע וכי , למבחן הפסיכומטרי

, נותריםמתוך התלמידים ה. קיבלו עזרה כדי להתכונן למבחן) 85%(רוב התלמידים . במהלך השנה

  . היו מעוניינים לקבלה, גשו לבחינה ללא עזרהישנ 73%

למדו בקורס , 7ב"מהתלמידים בשכבת י 40%- כ שהם, תלמידים 77כי לפי נתוני המנהלת , מעניין לציין

ניגשו למבחן ) תלמידים 43(מחציתם וכ, תכניתההכנה לבחינה הפסיכומטרית שהופעלה במסגרת ה

 על ידיאחוזי השתתפות אלה נמוכים באופן משמעותי מאחוזי ההשתתפות שנמסרו . בתום הקורס

כי יש תלמידים שלמדו לבחינה הפסיכומטרית וניגשו אליה בעזרת קורסים  יתכןי. התלמידים עצמם

    ".נגישות"ה תכניתשאינם חלק מ, ידי גורמים אחרים-שניתנו על

בהשוואה בין , כפי שעלו מדיווחי התלמידים, ם הנוגעים למבחן הפסיכומטרימציג את הממצאי 8לוח 

  .ספר-וסוג בית סוג יישובבתי הספר לפי 

                                                   
 ".הנגישות"ב משתתפים בתכנית "תלמידי י 187ז "תשסלפי נתוני המנהלת בשנת  7
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 לפי , לפי דיווח התלמידים ,ז"ניגשו לבחינה הפסיכומטרית וקיבלו עזרה לקראתה בשנת תשס: 8לוח 
  ^ )באחוזים( ספר-וסוג ביתיישוב סוג 

        באר שבע    פריפריה
  בדווי  כ"סה  ממלכתי  ממלכתי דתי    ממלכתי  ממלכתי דתי    

  39    35  12    12  30  130  מספר  המשיבים

ניגשו לבחינה 
  92    86  57    42  63  70  **הפסיכומטרית

p<0.01** ;    ^ב  "בור שכבה ירק ע 

משמעותיים בין בתי  יש הבדלים באחוז התלמידים שניגשו למבחן הפסיכומטריכי  עולההנתונים מ

גשו למבחן הפסיכומטרי ינ, דתיים בבאר שבע-למעט בתי הספר הממלכתיים, בתי הספר בכל. הספר

של תלמידים בבתי  ואניתן לראות כי אחוז הניגשים הגבוה ביותר ה. ב"ממחצית מתלמידי ייותר 

מתכוונים , שטרם ניגשו למבחן הפסיכומטרי, ב בבתי ספר אלו"כל תלמידי י). 92%(ים יהספר הבדוו

אחוזים גבוהים של תלמידים הניגשים למבחן הפסיכומטרי מצויים גם . במהלך השנה זאת לעשות

  ). ב"מכלל תלמידי י 86%(דתיים בפריפריה -בבתי הספר הממלכתיים

יותר תלמידים ניגשו ז "עולה כי בשנת תשס, )9לוח ' ר( מתוך השוואת הנתונים בין שתי שנות המחקר

בולט השינוי . ו"ב בתשס"מתלמידי י 59%לעומת ז "תשסב ב"מתלמידי י 70%: למבחן הפסיכומטרי

יש לזכור כי ממצאים . ב אשר ציינו כי קיבלו עזרה לקראת הבחינה"באחוזים הגבוהים של תלמידי י

ולא ניתן לדעת האם השינוי , ם של התלמידים במבחנים אלוהאלו אינם יכולים להצביע על רמת הישגי

  . ידים במבחן הפסיכומטרישנערך העלה או הוריד את הישגי התלמ

לפי , ז"ו ותשס"השוואה בין תשס, ב אשר ניגשו לבחינה הפסיכומטרית"היקף תלמידי י: 9לוח 
  )באחוזים(דיווח התלמידים 

"   ז"תשס "נגישותה  ו"תשס "נגישותה"  

  ^המשיבים מספר  130  97
  ניגשו לבחינה הפסיכומטרית  70  59

  *השנה מתכוונים לגשת עד סוף: מתוך הלא ניגשים  25  6
  **^^קיבלו עזרה: מתוך הניגשים  85  67
  ^^^צורך בקבלת עזרה: מתוך הניגשים שלא קיבלו עזרה  73  72

*p<0.05; **p<0.01;    ^אחוז התלמידים שקיבלו עזרה מתוך הניגשים למבחן הפסיכומטרי ^^    ;ב"רק  שכבה י
אחוז התלמידים שציינו כי הם היו רוצים לקבל עזרה מתוך מי שלא ^^^    ;והמתכוונים לגשת אליו במהלך השנה

  קיבלו עזרה וניגשו למבחן הפסיכומטרי או מתכוונים לגשת אליו במהלך השנה
  

  גיוס לצבא ועתודה 3.5
לימודים אקדמיים במסגרת העתודה הצבאית הם  וכןביחידות מובחרות ותפקידי קצונה רות צבאי יש

  . עתידים-קדם תכניתחלק ממטרותיה של 

אך היא רואה בקידומם , אמנם אינה פועלת באופן מוצהר לקידום תחומים אלו" הנגישות" תכנית

לבחון את תפיסותיהם של  כדי. עתידים-קדם תכניתעם " הנגישות" תכניתשל " איחוד אינטרסים"

  .  מסלול העתודה לערות הצבאי וישה לענשאלו הם ות אלו התלמידים בסוגי
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רות יל או לש"יסו לצהינשאלו האם יתג) םיים בדווייישובלמעט בנות הלומדות ב(ב "תלמידי כיתות י

, )68%(ל "ב להתגייס לצה"מתוך הנתונים עולה כי בכוונתם של רוב תלמידי י. )10לוח ' ר( לאומי

ל ולא "ציינו כי אין בכוונתם להתגייס לא לצה 13%. רות לאומייס לשינוספים להתגי 10%ובכוונת 

  ). 100%(התלמידים הבדווים ציינו זאת  כל –רות הלאומי ילש

 **ספר-וסוג בית יישוב סוג לפי, דיווח התלמידים פי לע רות לאומיישלגיוס לצבא או : 10לוח 
  )באחוזים(

        באר שבע    פריפריה
 בדווי כ"סה  ממלכתי  ממלכתי דתי   ממלכתי  ממלכתי דתי    

  ^מספר  המשיבים  12    14  35    12  30  103

  ל"גיוס לצה      29  97    42  87  68

  גיוס לשירות לאומי      36  3    25  7  10

  לא אתגייס לאף אחד מהם  100    7  -    -  3  13

  ת/לא יודע      29  -    33  3  9
**p<0.01     ^לא כולל תלמידות מיישובים בדוויים, ב"רק תלמידי י  

  

 : בתי הספר השוניםבין ים ויישובהבדלים משמעותיים בין היש ניתן לראות כי  10בלוח מהנתונים 

בבתי הספר הממלכתיים  נמצאל "להתגייס לצה םכי בכוונתשציינו אחוז התלמידים הגבוה ביותר 

- ב בבתי הספר הממלכתיים"כשליש מתלמידי י. רות לאומיילש - 3%, מהתלמידים 97%(בפריפריה 

 ו"שנת תשסמההשוואה לממצאים מ. טרם החליטו לאן יתגייסו, הן בבאר שבע והן בפריפריה, דתיים

נספח ' ר, דים מבתי הספר הבדוויםלניתוח הנתונים ללא תלמי ,1גלוח נספח  'ר(תמונה דומה מצטיירת 

  )2גלוח 

מהנתונים . יהםאקדמית נותחו תשובותהעתודה הב לגבי "כדי ללמוד על תפיסותיהם של תלמידי י

אך בעוד שבבתי הספר באוכלוסייה , מהנשאלים יודעים על קיומו של מסלול העתודה 89%עולה כי 

  . 8מהתלמידים 17%ציינו זאת ם יבבתי הספר הבדווי, ומעלה מהתלמידים 90%היהודית מדובר על 

וכשליש מהם , )61%(מהתלמידים היודעים על מסלול העתודה היו רוצים להתקבל אליו מחצית למעל 

ב היודעים על מסלול "שבעים ושבעה אחוזים מתלמידי י. ציינו כי הם זקוקים למידע נוסף) 32%(

יש לציין כי ). שענו על השאלה ב"מתלמידי י 68%והם (העתודה קיבלו את חוברת המידע בדואר 

מחצית . ידי הצבא כמיועדים למסלול העתודה-ידע נשלחת לתלמידים המאותרים עלחוברת המ

  ).  11לוח ' ר(נרשמו למסלול העתודה ) 51%(מהתלמידים שקיבלו את החוברת 

                                                   
 . מהבנים לא ענו על השאלה כלל 50%, ב"ביישובים הבדוויים נשאלו רק בנים בכיתה י 8
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  )באחוזים( על פי דיווח התלמידים אקדמיתהלעתודה  יחסה: 11 לוח

  כ"סה  

  ^המשיבים  מספר  84
  יודע על עתודה  89
  :מתוך היודעים  
  זקוק למידע נוסף  32
  ^^רוצה להתקבל לעתודה  61
  קיבל את חוברת המידע  77
  ^^^ נרשם  51

^^   ;מהם תלמידים בדווים missing  ,57% 22%. םיים בדווייישובלא כולל תלמידות מ, ב"תלמידים משכבה י^ 
התלמידים שקיבלו את חוברת מתוך ^^^ ; בכלל לא רוצה, לא כל כך רוצה: קטגוריות נוספות. רוצה או רוצה מאוד

  המידע של העתודה האקדמית בדואר

  תפיסת מסוגלות ומצב רגשי 3.6
ממש ל רצונו ועל יכולתותפיסת המסוגלות האישית של התלמיד והרגשתו הכללית משפיעות על 

  . ולהצליח להגיע להישגים בהווה ובעתיד וכותשמלהתמודד עם , שאיפות גבוהות

 3.6.1  הרגשה כללית
מצבם באופן על ו יתעצמההכללית של התלמידים חשובה כדי ללמוד ממנה על תפיסתם  תםהרגש

החיים הטובים ( 10ועד ) החיים הגרועים ביותר( 0-מהם התבקשו לסמן על סולם בעל ערכים . כללי

דיווחו על הרגשה כללית טובה התלמידים . )12לוח ' ר( היכן הם ממוקמים כרגע) ביותר האפשריים

ים דיווחו על הרגשה כללית מעט יהתלמידים מבתי הספר הבדוו). 1.95: ת"ס( 7.46 -מוצע כבמ -למדי 

אך הבדלים אלו לא הגיעו לכדי מובהקות , שאר בתי הספר מזו שעליה דיווחו תלמידינמוכה יותר 

וגם לא נמצאו , שכבות גיל או מיןלפי לא נמצאו הבדלים משמעותיים גם בהשוואה . סטטיסטית

  . ז"והתלמידים בשנת תשס) 1.7ת "וס 7.32ממוצע (ו "ן התלמידים בשנת תשסהבדלים בי

ממוצע ( ספר-וסוג בית יישוב סוג לפי, פי דיווח התלמידים לע ז"הרגשה כללית בשנת תשס: 12לוח 
  )ת"וס

        באר שבע    פריפריה
  בדווי  כ"סה  ממלכתי  ממלכתי דתי    ממלכתי  ממלכתי דתי    

  המשיביםמספר   174    76  270    44  185  749

7.46  
)1.95(  

7.89  
)1.55(  

7.51  
)1.62(  

  7.72  
)1.66(  

7.72  
)2.08(  

  6.48  
)2.34(  

  הרגשה כללית

  
שמילאו ' לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין ממוצע ההרגשה הכללית של תלמידי כיתות י, כמו כן

ובין ממוצע ) 1.62ת "ס( 7.60ממוצע  –) תכניתבעת כניסתם ל(שאלונים בתחילת שנת הלימודים 

  ). 1.83ת "ס( 7.62ממוצע  –בסוף אותה שנה ' ההרגשה הכללית של תלמידי כיתות י
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 3.6.2  תפיסת מסוגלות
 9שאלון מסוגלות עצמית לבני נוער באמצעותתפיסת המסוגלות העצמית של התלמידים נבדקה 

והציון הנמוך ביותר הוא  80הציון הגבוה ביותר הוא בו טווח ש במדד ). 13לוח ' ר(; )1999, ברנשטיין(

תפיסת המסוגלות העצמית נמצאה גבוהה ). 7.86ת "ס( 65.67 אהציון הממוצע של התלמידים הו, 20

  . ודומה בכל בתי הספר

  ז "תשס, ספר-וסוג בית יישובלפי סוג , על פי דיווח התלמידים מדד מסוגלות עצמית: 13לוח 

(                )ת"ממוצע וס

        באר שבע    פריפריה
  בדווי  כ"סה  ממלכתי  ממלכתי דתי    ממלכתי  ממלכתי דתי    

  127    64  243    39  173  646  המשיביםמספר 

 65.67  
)7.86(  

65.14  
)7.14(  

64.56  
)7.30(  

  65.81  
)8.19(  

65.02  
)9.79(  

  66.77  
)7.18(  

תפיסת מסוגלות
  כללית

  

  עתידהתמונת  3.7
, להשכלה גבוהה רכושהיא להעלות את שאיפת התלמידים ל תכניתשל ההעיקריות  יהמטרותמאחת 

חושפת את " הנגישות" תכנית. צעירי הדרוםחולל שינוי ממשי בניעות החברתית בקרב כדי ל

  . ותפקידה למשוך תלמידים אלו לעולם האקדמיה, התלמידים לחוויית הלימודים האוניברסיטאיים

שלושה רבעים  .השכלה אקדמיתבמעוניינים ) 96%" (הנגישות"תלמידי מהממצאים עולה כי כמעט כל 

נוספים  31%-ציינו כי הם שואפים להגיע לתואר שני ו 44%(שואפים להגיע לתארים מתקדמים ) 75%(

  ). ציינו כי הם שואפים להגיע לתואר שלישי

 ,וככלל, גבוהה גבוהותממצאים אלו מצביעים על כך כי באופן כללי שאיפות התלמידים בנוגע להשכלה 

יש לציין כי לא ניתן לדעת מהשאלון האם . 10השכלה אקדמית סבורים שירכשומרבית התלמידים 

כדי לנסות ולבחון סוגיה . תכניתשאיפה שהתגבשה עם ההשתתפות ב עלמדובר על שאיפה מוקדמת או 

בכניסתם , שנהשמילאו את השאלונים בתחילת ה' זו נערכה השוואה בין תשובות תלמידי שכבת י

                                                   
בשאלון ): 1999(י ברנשטיין "והותאם לבני נוער ע) 1986( י פישמן"שאלון מסוגלות עצמית לבני נוער חובר ע 9

). משקף במידה רבה( 6עד ) אינו משקף כלל( 1עשרים פריטים שתשובותיהם הן בסולם ליקרט על סקאלה של 
אני מרגיש שאני טוב ברוב התחומים בהם אני "  :הדוגמל ,ציון גבוה מעיד על מסוגלות עצמית גבוהה יותר

פריטים  .מנוסחים באופן שלילי ונעשה להם היפוך סקאלות 9,10,11,12,14,1519,21,24פריטים ". עוסק
. עתידים-בתחילת השנה במסגרת קדם 'כיתות יהוצאו כדי להתאים למחקר שנערך לתלמידי  2,5,7,13,25

. 120- ל 20כך שטווח הציונים הוא בין  ,י חיבור הציון של כל תשובה"ציון המסוגלות העצמית מחושב ע
  )1999(ובמחקרה של ברנשטיין  α Cronbach= 0.56  הייתה המהימנות הפנימית) 1986(קרו של פישמן במח
0.76 =α Cronbach .כך שטווח , )נכון בהחלט( 4עד ) בכלל לא נכון( 1-תה מיבמחקר זה סקאלה התשובות הי

  .α Cronbach= 0.86   ), 80-ל 20הציונים נע בין 
או " תואר ראשון: "כמו(לא כל התלמידים הבינו את משמעות המושגים שתכן ייש לתת את הדעת על כך כי י 10

אליה שגם במקרים אלו הנתונים משקפים את הרמה הגבוהה . לציון רמת ההשכלה הגבוהה") תואר שני"
  .שואפים התלמידים להגיע
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ז "המשיבים בתחילת תשס השוואה בין -להשכלה גבוהה בעתיד ' תלמידי שכבת ישאיפת : 14לוח 
  )באחוזים( ז"וסוף תשס

  סוף שנה' כיתות י    תחילת שנה' כיתות י

  המשיבים מספר  376  425
  עד תעודת בגרות מלאה  5  5

  תואר ראשון/ מכללה/ סמינר  21  20
  תואר שני  43  44
  תואר שלישי  31  31

  

 היו שונותז לא "תשסשנת  בסוף' י כיתות יתלמידלהשכלה גבוהה של  ותהשאיפכי , עולה 14מלוח 

כי עצם הרצון  ייתכן. גבוהות גם כן ושהי, בתחילת התכנית' של תלמידי כיתות יאלו באופן משמעותי מ

ההזמנה שעצם גם ייתכן ו, אליהעוד לפני הצטרפותם  תכניתלתלמידי השותף להגיע להשכלה גבוהה מ

, כמו כן .תמונת העתיד של התלמידיםקיומה של התכנית בבית הספר משפיע על או , להצטרף לתכנית

השכלה גבוהה שואפים ל תכניתשאינם משתתפים בבעלי מאפיינים דומים גם תלמידים  כי ייתכן

  .ברמה זו

ההשכלה נמצא כי . תכניתהמשתתפי של תמונת העתיד ב הסתמנה שונותו "מהמחקר שנערך בתשס

 היא הייתהואילו עבור אחרים , חלק מהתלמידים שלהגבוהה הייתה חלק בלתי נפרד מתמונת העתיד 

  .התו אינה ברורה מאליהשגיעד רחוק אשר 

בין האוכלוסיות במידת השאיפות של התלמידים בנוגע להשכלה הגבוהה כדי ללמוד על הבדלים 

  . )15 חלו' ר(שלהם השונות נותחו תשובות התלמידים לפי מאפייני בתי הספר 

  )באחוזים** (ספר-וסוג בית יישוב סוג לפי, כלה גבוהה בעתידלהששאיפת התלמידים : 15לוח 

        באר שבע    פריפריה
  בדווי  כ"סה  ממלכתי  ממלכתי דתי    ממלכתי  ממלכתי דתי    

  174    76  270    44  185  749  מספר  המשיבים

עד תעודת בגרות 
  4    14  3    2  1  4  מלאה

תואר , מכללה, סמינר
  39    21  17    19  12  21  ראשון

  שניתואר  27    39  51    38  53  44 

  תואר שלישי  30    25  29    41  35  31

p<0.01**  

  

בתמונת העתיד של משתתפי עולה כי , ו"בדומה לממצאים האיכותניים שעלו בדוח משנת תשס

בין תלמידים הלומדים בבתי הספר טמונים עיקר ההבדלים . יש שונות משמעותית תכניתה

נראה כי . דתיים בפריפריה ובין התלמידים הלומדים בבתי הספר הממלכתיים בבאר שבע-הממלכתיים
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לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין , לעומת ההבדלים המובהקים שנמצאו בין בתי הספר השונים

שונות בין התלמידים נובעת בעיקר כך שהדבר המצביע על  ;השכבות השונות ובין המגדרים השונים

  . פר השוניםבבתי הסים ויישובמהשונות הקיימת בין האוכלוסיות ב

רמת ). 1לוח ג 'ר(הבדלים בשאיפות התלמידים שאין עולה כי כמעט  ז"ו לתשס"תשסהשוואה בין מ

  . תארים מתקדמיםלרכוש שאפו  מרביתםו, השאיפות של התלמידים נשארה גבוהה ודומה

והאם הם מעוניינים להמשיך ללימודים , שרואיינו נשאלו לגבי תמונת העתיד שלהם תכניתבוגרי ה

) למעט בוגר אחד שטרם החליט( תכניתמתוך הראיונות עולה כי רוב בוגרי ה. גבוהים באוניברסיטה

, כמו כן. חלקם אף ניגשו לבחינה הפסיכומטריתכדי לקדם מטרה זו . ללמוד בעתידמעוניינים להמשיך 

   .ובוגר נוסף ציין כי הוא לומד במכינה לקראת עתודה, הבוגרים כי הוא נמצא בלימודי עתודה ציין אחד

 3.7.1  מקצוע עתידי
התקבלו למעלה . בו ירצו לעסוק כבוגריםשהתלמידים נשאלו בשאלה פתוחה מהו המקצוע או העיסוק 

, כגון רפואה(אקדמית שחלקם מצריכים בוודאות השכלה , משלושים קבוצות של מקצועות ועיסוקים

, צבא קבע, כגון תקשורת(חלקם אינם מחייבים בהכרח השכלה אקדמית , )מדעי הרוח, משפטים

). 'פועלים וכד, נהגים(וחלקם אינם דורשים השכלה אקדמית כלל , )ספורט מקצועי, אמנות, אופנה

. וצים לעסוקבמה היו ר, או בחרו שלא לכתוב, מהתלמידים אינם יודעים) 11%(כעשרה אחוזים 

   ).16לוח ' ר( שבעים ושניים אחוזים מהתלמידים ציינו מקצועות שבוודאות מצריכים השכלה אקדמית

וסוג  יישובסוג לפי , לפי רמת השכלה נדרשת, על פי דיווח התלמידיםעיסוק עתידי רצון ל: 16לוח 
  )באחוזים(ז "תשס, **ספר-בית

        באר שבע    פריפריה
  בדווי  כ"סה  ממלכתי  דתיממלכתי     ממלכתי  ממלכתי דתי    

  174    270  44    44  185  749  המשיביםמספר 

  3    13  18    18  11  11  חסר/ לא יודע 

מקצוע המצריך 
בוודאות השכלה 

  אקדמית
72  70  68    68  68    84  

p<0.01**  

                                                   
, תואר ראשון, סמינר, מכללה: הכוונה להמשך לימודים גבוהים מעבר ללימודי התיכון –לימודים גבוהים  11

  . תואר שני או תואר שלישי
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אחוז בעלי ונמוך  היה דיווחהאי /ידיעההאחוז אי , בבתי הספר הבדוויים, לעומת בתי הספר האחרים

  . גבוה היה מקצוע המצריך בוודאות השכלה אקדמיתהרצון לעסוק ּב

על התלמידים לדעת מה לעשות , מקצוע למציאות/להיות מסוגלים להפוך את חלום ההשכלה כדי

כך גוברים הסיכויים , ככל שהתלמיד מסוגל לפרט יותר צעדים. תוך פירוט מעשים קונקרטיים, בפועל

צעדים בכוונתם אילו התלמידים לפרט נתבקשו על כן ). Oyserman et al., 2004(שהחלום אכן יתגשם 

הצעדים . אליו הם שואפיםשהמקצוע את השכלה או ה רכוש אתל כדיהשנה או בשנה הבאה לנקוט 

ועולם התוכן  םמידת הקונקרטיות שלה, מספר הצעדים: שפירטו התלמידים מוצגים בכמה היבטים

  . )17לוח ' ר( שלהם

על פי דיווח  מקצוע/לקראת השכלה גבוהה )כיום או בשנה הקרובה(שננקטו צעדים המספר : 17לוח 
  ) באחוזים( ז"תשס, ספר-וסוג בית יישובסוג לפי , התלמידים

       באר שבע    פריפריה

 בדווי  כ"סה  ממלכתי  ממלכתי דתי   ממלכתי ממלכתי דתי   

  174   76  270    44  185  749  המשיביםמספר 
מספר הצעדים 

  **הקונקרטיים שננקטו
               

0   23  14  18    19  30   36  
2-1  68  70  82    69  59   63  

3  +  9  16  -    12  11   1  
צעדים קונקרטיים  100%

  77   69  83    88  79  79  מכל הצעדים

p<0.01**  

השכלה רכישת אחד לקראת קונקרטי ביצעו לפחות צעד ) 77%(ניתן לראות כי מרבית התלמידים 

דתיים בפריפריה -מהשוואה בין בתי הספר עולה כי בבתי הספר הממלכתיים. מקצוע בעתידגבוהה או 

השכלה רכישת ם אחוז התלמידים שביצעו לפחות צעד קונקרטי אחד לקראת יובבתי הספר הבדווי

בבתי הספר הממלכתיים בבאר שבע  –לדוגמה (שאר בתי הספר מזה של גבוהה או מקצוע נמוך במעט 

בלבד  70%לעומת , גבוהה השכלהרכישת ביצעו לפחות צעד אחד קונקרטי לקראת מהתלמידים  86%

רטו אך ורק יפ) 79%(מעל לשלושה רבעים מהתלמידים ). דתיים בפריפריה-בבתי הספר הממלכתיים

ניגש לבחינה "או " לומד ביולוגיה", "לומד היטב כדי להצטיין בבגרויות"כגון  ,צעדים קונקרטיים

בהם נקטו התלמידים צעדים קונקרטיים נערך הניתוח שי ללמוד על התחומים כד ". הפסיכומטרית

  . 18 מופיע בלוחה

השקעה  –ציינו את התחום הלימודי , 12ובעיקר הבנות, )81%(עולה כי רוב התלמידים  18מנתוני לוח 

השקעה בלימודים בכלל או במקצועות בגרות מסוימים הקשורים למקצוע עתידי , בבחינות הבגרות

לימודים לקראת הבחינה  –ציינו צעדים הקשורים בהשכלה גבוהה ) 31%(כשליש . וכדומה

                                                   
שציינו צעדים ) 77%(בין אחוז הבנים ) p<0.05(השוואה בין בנים לבנות  מסתמנים הבדלים מובהקים ב 12

מובהקות של (שנמצאו מובהקים הבדלים נוספים ). 84%(ובין אחוז הבנות , קונקרטיים בתחום הלימודים
p<0.05 ( בין בנים לבנות היו בתחום ההתנדבות) בנות (ובתחום המוכנות הפיזית והנפשית ) 2%ובנים  8%בנות

  ). 7%ובנים  3%
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השכלה  לרכושכדי  )כיום או בשנה הקרובה( מתמקדיםהתלמידים בהם ש התחומים: 18לוח 
  ) באחוזים( ז"תשס, ספר-וסוג בית יישוב סוג לפי, ות עתידייםמקצוע/גבוהה

        באר שבע    פריפריה

 בדווי  כ"סה ממלכתי  ממלכתי דתי   ממלכתי  ממלכתי דתי    

  מספר  המשיבים  174    76  270    44  185  749
  *ס"לימודים בביה  69    71  87    73  87  81

  27    39  28    30  34  31  *השכלה גבוהה
  צבא/ עתודה  -    3  2    5  5  3 

6  6  3    7  16    -  
 

  **התנדבות
  *נפשית/ מוכנות פיזית  9    7  4    -  1  4

p<0.05* ,p<0.01**  ; כיוון שניתן היה להשיב יותר מתשובה אחת 100%-ל יםמסתכמ םאינ אחוזיםה .  

אליהם שרמת השכלה או עיסוק רכוש ל כדיייעוץ לעזרה או הם זקוקים להאם נשאלו גם התלמידים 

זקוקים לייעוץ או לסיוע הם ציינו כי ) 44%(מעט פחות ממחצית מהתלמידים . הם שואפים להגיע

על פי דיווח התחום העיקרי ש. רמת השכלה או מקצוע שאליהם הם שואפים כדי לרכושכלשהו 

  . בבית הספר םלימודיהסיוע היה  בו מבקשים התלמידים הם 

  תכניתמשוב על ה. 4

  מאפייני החטיבה הבית ספרית 4.1
ת תעודת השגלהוביל את התלמיד להחטיבה הבית ספרית מאגדת את מערך התגבורים שמטרתם 

ידי משרד החינוך וקרן -החטיבה הבית ספרית מנוהלת בעיקר על. בגרות איכותית ככל האפשר

ממצאי הדוח מ. תכניתאשר מלווים את צוותי בתי הספר והתלמידים לאורך כל ה, י"רש- א"סקט

והם נערכים בקבוצות , ו עלה כי לימודי התגבור מתבצעים לרוב על ידי מורי בית הספר"שנערך בתשס

שעות תגבור  5-4כל תלמיד מקבל בממוצע . תלמידים בכל קבוצה 11-כבממוצע לומדים   .לימוד קטנות

   .בבתי הספר מציינים כי היקף שעות הלימוד הניתנות מספיק תכניתמרכזי ה 52%-ו, בשבוע

                                                   
ציין צעדים הקשורים לצבא או ' בהשוואה בין שכבות הגיל השונות עולה כי אף לא תלמיד אחד מכיתה י 13

 13%ב ציינו צעדים אלו "ואילו בשכבה י, מהתלמידים ציינו צעדים מסוג זה בלבד 1%א "בשכבה י, לעתודה
  ).  p<0.01(הבדלים אלו נמצאו מובהקים . מהתלמידים
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כדי , ז נערכו מספר שינויים משמעותיים בדרכי ההפעלה של החטיבה הבית ספרית"במהלך שנת תשס

עול העבודה הארגונית ושיפור כוח יהשינויים נערכו הן לצורך שיפור וי. לקדם ולשפר את אופן העבודה

  :והן לשיפור התשומות הניתנות לתלמידים, תכניתהאדם השותף להפעלת ה

 .החלפת רכזים במקרה הצורך, השתלמויות לרכזים, כזיםבחירה קפדנית של הר 

גברים כדי לחדד בקרב המורים את מטרת התגבור ולקרב אותם מפגשים עם המורים המַת  

אלא יקדם את התלמידים , עור נוסףיהשאיפה היא שהתגבור לא יהיה עוד ש. תכניתלמטרות ה

 . לרמה גבוהה יותר

תוך עבודה משותפת של צוות החטיבה  ,תכניתרף לאיתור קפדני של תלמידים המיועדים להצט 

החלטה משותפת בישיבה . כדי לצמצם פרישה של תלמידים, מחנכים ויועצים, הרכז, הבית ספרית

 . תכניתפדגוגית על המשך השתתפות תלמידים ב

נוכחות , האינטרנט על מערך התגבוריםברשת שדרוג נושא המחשוב המאפשר לרכזים לדווח  

 .תשומות המגיעות לתלמידיםבתקציב ובשיפור זה מאפשר שליטה טובה יותר . ושעות העבודה

הבגרויות לכל שכבה וסך השעות המיועדות  תכניתבניית מערכת תגבורים מסודרת הכוללת את   

 . לכל קבוצה
 

  עורי התגבורימשוב התלמידים על ש 4.1.1
מערך התגבורים הניתן לתלמידים במקצועות  אהעיקרי בחטיבה הבית ספרית הוהחלק , כאמור

עורי התגבור שהתקיימו יהגיעו לכל  ש) 71%(מדיווח התלמידים עולה כי רוב התלמידים . השונים

 וז ותשונ. ים השונים נמצאה שונות באחוזי הנוכחותיישובבין בתי הספר מה. או לרובם במהלך השנה

מדיניות של בתי , בה התגבור  משמעותי עבור התלמידים בבתי ספר אלושלשקף את המידה  היכול

בהם התלמיד אינו מודע לכך כי חלק שאו מקרים ) חובת נוכחות או רשות בלבד(תגבורים לגבי הספר 

אין  תכניתנהלת היש לציין כי מטעם ִמ ". הנגישות" תכניתבמסגרת  ותמשעות הלימוד בבית הספר ניתנ

  . 90בת נוכחות בתגבור לתלמידים שציוניהם מעל חו

ובבתי ) 73%דתי -ממלכתי, 79% –ממלכתי (כי בבתי הספר בפריפריה עולה מהשוואה בין בתי הספר 

שיעורי התגבור אחוזים גבוהים יותר של תלמידים ציינו כי הם מגיעים לרוב , )83%(ם יהספר הבדווי

דתי -וממלכתי 53% –ממלכתי (בתי הספר בבאר שבע וזאת לעומת תלמידים הלומדים ב, םלוכלאו 

  . 1לוח הבבנספח הממצאים מבתי הספר השונים מוצגים ). 49%

של יחסם על  תכניתהשוואה בין שתי שנות המחקר יכולה להצביע על השפעת השינויים שחלו ב

  . )19לוח ' ר( תגבור הלימודילהתלמידים 
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  ^**ז"ו לתשס"השוואה בין תשס, עורי התגבוריתלמידים שהגיעו לש: 19לוח 

  ז"תשס    ו"תשס
  המשיבים מספר  773  668

  (%)^^י התגבורשיעורכן משתתף ב  77  68
ולא מטעם " נגישותה"יש הערכת חסר במקרים בהם תלמידים לא מודעים לכך כי הם מקבלים תגבור מטעם ש יתכןי

               . ס"ביה
 ^

ז "בשאלון משנת תשס, ו אפשרויות התשובה היו האם הם כן או לא משתתפים בתגבור"בשאלון משנת תשס^^ 
. י התגבורשיעורהתלמידים נדרשו לענות על גבי סקלה הנעה בין בכלל לא משתתפים בתגבור ועד משתתפים בכל 

, ז שהשתתפו בכל"ם שציינו בתשסו שכן השתתפו וכן תלמידי"מכילה תלמידים שציינו בתשס" כן משתתף"הקטגוריה 
                          . י התגבורשיעוררוב וכמחצית מ

 **p<0.01  
  

ז חלה עלייה משמעותית באחוז התלמידים אשר דיווחו כי הגיעו "עולה כי בשנת תשס 19מלוח 

כמו "ציינו כי רמת הלימודים בתגבור היא ) 84%(רוב התלמידים המגיעים לתגבור . י התגבורשיעורל

ציינו כי עבורם הרמה ) 24%(ים כרבע מהתלמידים ירק בבתי הספר הבדוו. )20לוח ' ר( "שצריך

  ). 1הלוח במלא של ההבדלים בין בתי הספר מופיע  פירוט(י התגבור גבוהה מדי שיעורב תהלימודי

אחוזים גבוהים יותר של  ציינוז "וכי בשנת תשס, לראות כי חל שינוי משמעותיושא זה ניתן גם בנ

  ".כמו שצריך"תלמידים כי רמת הלימודים בתגבור היא  

  ^**)באחוזים(ז "ו לתשס"השוואה בין תשס, דיווח התלמידים פי על רמת הלימודים בתגבור: 20לוח 

  ז"תשס    ו"תשס

  המשיבים מספר  630  437
  גבוהה מאוד או גבוהה/ גבוהה מדי  9  8

  כמו שצריך  84  57
  נמוכה מאוד או נמוכה/נמוכה מדי  7  35

 5ו נדרשו התלמידים לבחור בין "בשאלון משנת תשס. מתוך התלמידים שענו כי הם כן משתתפים בתגבור הלימודי^ 
ז נדרשו התלמידים לבחור "ואילו בשאלון מתשס, גבוהה וגבוהה מאוד, כמו שצריך, נמוכה, נמוכה מאוד: קטגוריות

              . כמו שצריך וגבוהה מדי, נמוכה מדי: קטגוריות 3בין 
 **p<0.01  

  
 4.1.2  דפוסי הוראה בתגבורים
לגבי כל אחד . דפוסי התגבורים עלי התגבור נשאלו התלמידים שיעורכדי ללמוד על מאפייני הלמידה ב

  . שלומהדפוסים התבקשו התלמידים לציין את המידה 

 םוכמחצית, )73%(חזרה ותרגול על החומר הנלמד בכיתה הוא ולה כי עבור רובם התגבור ע 21לוח מ

באופן כללי . תגבורים נותנים להם כלים להתמודד טוב יותר עם החומר הנלמד בכיתההציינו כי ) 55%(

מהתלמידים ציינו זאת כדבר המתרחש בתגבור תמיד או  39%(חומר חדש  תלמידב מתמקדים פחות

 14%ן הטווח נע בי( בתחום זה םישונות גדולה בין בתי הספר היהודי ישאך , )לעתים קרובות

ובין ) מהתלמידים 46%מהתלמידים שמציינים כי בתגבורים שמים דגש על למידה של חומר חדש עד 

כי בבתי ספר שבהם ציינו התלמידים  ייתכן. מהתלמידים 73%שבהם ציינו זאת  ,יםיבתי הספר הבדוו

ים יעורשתוספת יחידות לימוד אשר אינן נלמדות במערך הב מדובר, כי בתגבורים לומדים חומר חדש

ציינו כי התגבורים ) 22%(פחות מרבע מהתלמידים ). ו"בדוח תשס פירוטל' ר(השוטף של בית הספר 
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למידה לעומק של חומר : ז"עולים שלושה דפוסים שבהם חל שינוי משמעותי בשנת תשס 21מלוח 

נראה כי בשני תחומים אלו מושקע חלק גדול יותר . הכיתה ולמידה של חומר חדש שלא נלמד בכיתה

שבו התגבורים משמשים , אחוז התלמידים שציינו את הדפוס השלישי, לעומת זאת. מזמן התגבור

יהיה צורך , כדי להבין טוב יותר מגמה זו. ירד באופן משמעותי', הוחסר ביום ולהשלמה של חומר ש

או מהתאמות מיוחדות שיצרו בתי ', לבחון האם ירידה זו נובעת מכך שבפחות בתי ספר לומדים בימי ו

, אפשרות נוספת היא שנערך שינוי ביעדי התגבור. הספר כדי למנוע מהתלמידים להפסיד חומר לימודי

אז יש לבחון האם התלמידים , אם זה אכן כך. 'נו משמש עוד להשלמת החומר שהוחסר ביום ווהוא אי

  . משלימים בדרך אחרת את הלימודים שהחסירו

השוואה , ^דיווח התלמידיםעל פי  )תמיד או לעתים קרובות(דפוסי הלמידה בתגבור הלימודי : 21לוח 
  )באחוזים(ז "ו לתשס"בין תשס

  ז"תשס    ו"תשס
  המשיבים מספר  653  437

  **חזרה ותרגול, לומדים לעומק את חומר הכיתה  73  65
  **לומדים חומר חדש שלא נלמד בכיתה  39  30
  **'משלימים חומר לימוד שהוחסר ביום ו  23  48
  הלימודים בתגבור נותנים כלים להתמודד עם החומר בכיתה  55  61
  חומר הלימוד בתגבור מועבר בצורה מובנת  78  82

  40  36  **הלימודים בתגבור דורשים יותר מאמץ והשקעה מהלימודים בכיתה
      

  *ניתן לקבל עזרה נוספת מהמורים  76  81
  התלמידים חשים כי למורים אכפת מהם  74  77

. בכלל לא, לעתים רחוקות, לפעמים: קריטריונים נוספים. מתוך התלמידים שענו כי הם כן משתתפים בתגבור הלימודי^ 
*P<0.05    

**p<0.01  
  

שביעות הרצון של רבים  .דרך ההוראה של המורים בתגבורלגבי תחושותיהם על התלמידים נשאלו 

 מכך שהחומר מועבר בבהירות -מאופן ההוראה : )70%מעל (בכל המדדים שנבדקו הייתה גבוהה מהם 

י התגבור שיעורמהתלמידים ציינו כי  40%. שכשצריך עזרה נוספת מהמורים ניתן לקבל אותה ומכך

ניכר כי . אך יש במדד זה שונות גדולה, דורשים הרבה יותר מאמץ והשקעה מהלימודים השוטפים

ואילו בבתי הספר , )17%(דתיים בבאר שבע ציינו זאת אחוזים בודדים בלבד -בבתי הספר הממלכתיים

 56%(דים ים ציינו זאת מעל ממחצית מהתלמיידתיים בפריפריה ובבתי הספר הבדוו-הממלכתיים

לוח ב פירוט' ר; יםימהתלמידים בבתי הספר הבדוו 67%-דתיים בפריפריה ו-בבתי הספר הממלכתיים

או גם מכך שבתגבור לומדים , שונות זו יכולה לנבוע מהרמה הלימודית הכללית של בתי הספר. )1ה

  . הלימודים בכלל בית הספר תכניתחומר חדש שאינו חלק מ

 4.1.3  עבודת הרכז
בבית הספר ונמצא  תכניתאשר אחראי על הפעלת כל רכיבי ה, איש צוות מטעם בית הספר אהרכז הו

 תכניתצוות בית הספר ומפעילי החטיבות השונות המרכיבות את , תכניתבקשר עם תלמידי ה

  ". הנגישות"

22 



 

בפתרון בעיות  "רבה מאוד"או  "רבה"מעל מחצית מהתלמידים ציינו כי הרכז מסייע להם במידה 

הוא נקודת מכיוון שהרכז  ,נקודה זו חשובה במיוחד). 74%(כי הם מרגישים נוח לפנות אליו ו) 63%(

קשר . מקרה הצורךב שאליה הם יכולים לפנות" כתובת"ההוא ו תכניתעם ההתלמידים המפגש של 

אף  ייתכןו, םהמענה לקשיי לתת, לשפר את הליווי שלהם במהלכה ז עשויּכָ לרַ חיובי בין התלמידים 

ציינו  תכניתרוב התלמידים שרואיינו ופרשו מה(סיבות לימודיות : ע פרישה במקרים מסוימיםומנשל

כלכליות או סיבות אחרות שאינן נובעות מרצון התלמיד  ,)תםעצו עם הרכז לפני החלטיכי לא התי

  . תכניתלעזוב את ה

תלמידים מבתי  ינמצא כ, התלמידים עבודת הרכז על פי תפיסתם שלבמדדים שבחנו את יש לציין כי 

תופסים את הקשר שלהם עם רכז התכנית כפחות טוב מאשר התלמידים בבתי הספר ים יהספר הבדוו

  ). 2הלוח ' ר(בחון את הסיבות לתופעה זו יש מקום ל. היהודיים

  שביעות רצון 4.1.4
 60%-ו, ל גבוההוי התגבור נמצאה בסך הכשיעורשביעות הרצון של התלמידים מ עולה כי 22מלוח  

שביעות הרצון . מהתגבור "רבה מאוד"או  "רבה"מהתלמידים ציינו כי הם שבעי רצון במידה 

) 73%(דתיים בפריפריה -מהתגבור נמצאה גבוהה יותר באופן משמעותי בבתי הספר הממלכתיים

קצועות כמו תרומה לשיפור ההישגים במ, גם מדדי שביעות רצון אחרים). 67%(ם יובבתי הספר הבדווי

ספר הבתי חיוני לתלמידים ב םלימודיבהתגבור ניכר כי . נמצאו גבוהים יותר בבתי ספר אלו, הלימוד

רבה "ים והם מעריכים אותו ואת תרומתו במידה יבתי הספר הבדוובדתיים בפריפריה ו-הממלכתיים

בבתי ספר אלה התגבור נתפס כדורש התמודדות והשקעה גדולים יותר מאשר בבתי ספר  ."מאוד

כמו כן ניכר גם שהתלמידים הלומדים בבתי ספר אלו מעריכים כי התגבור תורם להם . אחרים

ובכך הוא יוצר העצמה כללית , בהם לא קיבלו תגבורשגם במקצועות  –להישגים לימודיים באופן כללי 

  . ודבכל תחומי הלימ

  )באחוזים(ספר -סוג ביתלפי , משיעורי התגבור^ שביעות הרצון של התלמידים: 22 לוח
        באר שבע    פריפריה

  בדווי  כ"סה  ממלכתי  ממלכתי דתי    ממלכתי  ממלכתי דתי    
  63   67  246    27  150  635  מספר משיבים

שביעות רצון 
רבה מאוד /רבה

  67    73  57    54  53  60  ^^**משיעורי התגבור

שיפור הישגים 
במקצועות בהם ניתן 

  82    77  66    58  56  69  ^^^**התגבור

שיפור הישגים 
במקצועות בהם לא 

  73    55  29    38  22  41  ^^^**ניתן התגבור
, במידה בינונית: קטגוריות נוספות^^  ; י התגבור שיעוראחד מ לא לא כולל תלמידים שציינו כי הם לא מגיעים לאף^ 

, לא מסכים, דעה  אין לי: קטגוריות נוספות, מסכים בהחלט ומסכים: מתייחס לקטגוריות^^^ ; בכלל לא , במידה מועטה
     p<0.01** ;  בהחלט לא מסכים
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שביעות הרצון אחד ממדדי לא ז לא נמצאו הבדלים משמעותיים באף "ו ותשס"בהשוואה בין תשס

ורוב הבוגרים שרואיינו ,  התגבור הלימודי שקיבלו עלנשאלו  תכניתגם בוגרי ה  .ור שנבדקוהתגבמ

   :הייתה בחיזוק הבנת החומר ובעזרה לקראת הבגרות תוציינו כי עיקר תרומ

התגבור קידם "; "הבנה טובה יותר של החומרתרם ל"; "תרם לשיפור ציוני הבגרות"

  "נורא עזר לי בבגרות תגבור; "אותנו

  מאפייני החטיבה האוניברסיטאית 4.2
 תכניתלת הכותרת של כגּו תכניתידי התלמידים המשתתפים ב-החטיבה האוניברסיטאית נתפסת על

 ביום שישי חודשים במהלך שנת הלימודים מגיעים התלמידים 8במשך ". הנגישות להשכלה גבוהה"

בסוף כל שנת לימודים נערך מבחן סיום בכל אחד מהקורסים . לארבע שעות לימוד באוניברסיטה

  .בהם השתתף התלמידש

 4.2.1  השתתפות התלמידים בחטיבה האוניברסיטאית
ההשתתפות בחטיבה האוניברסיטאית , שבה לעתים אין חובת נוכחות, בניגוד לחטיבה הבית ספרית

ידים דיווחו כי הגיעו לכל תשעים ושניים אחוזים מהתלמ. תכניתב פותתנאי הכרחי  להשתת יאה

ציינו  4%-ו, םנוספים ציינו כי הגיעו לכמחצית 5%, או לרובם ים בקורסים האוניברסיטאייםשיעורה

ו "אחוזי הנוכחות מדיווחי התלמידים ירדו מעט בין שנת תשס. או בכלל לא םכי הגיעו למיעוט

 95%לעומת , ברובםאו  ז"מהתלמידים דיווחו שהשתתפו בכל השיעורים בתשס 92%: ז"ותשס

  .23שעולה מלוח כפי , ו"בתשס

השוואה בין , על פי דיווח התלמידים השתתפו בקורסים האוניברסיטאייםש ^תלמידים: 23לוח 
  *)באחוזים( ז"ו לתשס"תשס

  ז"תשס    ו"תשס
  המשיבים מספר  745  461

  רוב הקורסים/השתתפו בכל  92  95

  5  4  השתתפו בכמחצית מהקורסים

  במעטים מהקורסים או בכלל לאהשתתפו  2  2 
 p<0.05  ^16% *   נתון חסר

  

גם רשימות הנוכחות של החטיבה האוניברסיטאית מצביעות על ירידה קלה בנוכחות הממוצעת של 

אחוזי נוכחות בשנת ) 6.48ת "ס( 79.95ז לעומת "בתשס) 10.94ת "ס( 77.69: יםשיעורהתלמידים ב

כדי להבין טוב יותר את המקרים שבהם תלמידים לא . אך הבדלים אלו לא נמצאו מובהקים , ו"תשס

נשאלו מי שציינו כי הגיעו למחציתם של השיעורים או לפחות , מגיעים לקורסים האוניברסיטאיים

  .24הנתונים מוצגים בלוח . מהן הסיבות העיקריות לכך, מכך
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  )באחוזים(לקורסים האוניברסיטאיים  לאי הגעה ^שציינו התלמידיםסיבות  :24לוח 

  מספר המשיבים  70

  ס"עומס בלימודים בביה  32
  ס"פעילויות שהתקיימו בביה  14
  העדר עניין בקורסים הנלמדים  25
  קושי להתמודד עם חומר הקורס  12
  אין חובה להגיע  16

n=70^, מכיוון שכל תלמיד  100%- מסתכמות להתשובות אינן . רק תלמידים שציינו כי הגיעו למחצית ומטה מהקורסים
   .יכל היה לציין יותר מסיבה אחת

  

רבים מהתלמידים שציינו כי הם מגיעים רק למחצית  סיבותיהם של מניתוח הנתונים עולה כי

ציינו כי לא הגיעו ) 32%(כשליש : קשורות ללימודים בבית הספר היופחות מכך לאו אף , יםשיעורמה

נוספים ציינו כי לא הגיעו בגלל פעילויות  14%-ו, לקורסים בגלל עומס בבית הספר או בחינות

מתלמידים אלו  25%: סיבות נוספות שצוינו היו קשורות לקורסים עצמם. 'ס ביום ו"שהתקיימו בביה

היא ציינו כי הסיבה  12%-ו, ים בגלל העדר עניין בלימודים בקורסיםורשיעציינו כי לא הגיעו לרוב ה

שישה עשר אחוזים נוספים ציינו כי אין חובה להגיע ולכן הם . קושי להתמודד עם הלימודים בקורס

  .לא מגיעים

יש לתת את הדעת במיוחד לאותם התלמידים שציינו כי אינם מגיעים לקורסים בגלל קושי להתמודד 

אפשרות לעבור לקורס לתלמידים אלו זקוקים לסיוע נוסף או , ככל הנראה. הנלמד בקורסעם החומר 

. יש לבחון גם את נושא העדר ההגעה לקורסים בגלל העדר העניין. אחר שיהיה תואם יותר ליכולתם

הדבר אפשרי אם  .)4.4פרק ' ר( תכניתנושא זה עלה כסוגיה מרכזית אצל תלמידים שבחרו לפרוש מה

ידי התלמידים כמעניינים פחות ולשקול האם ניתן -לנסות למפות את הקורסים המוגדרים על יש מקום

  . תכניתלתת לכך מענה במסגרת ה

ויש מקום לבחון אם אכן קיימת , שציינו כי אינם מגיעים מכיוון שאין חובה להגיע 16%תמוהים הם 

  . בנושא זה תכניתאי בהירות ביחס למדיניות ה

 4.2.2  רסים האוניברסיטאייםמאפייני הקו
כדי ליצור התאמות , ז נערכו שינויים מהותיים שנועדו לשפר את מערך החטיבה"במהלך שנת תשס

אקדמית לטיפול בכל  נהלתִמ אחד השינויים היה כניסת . טובות יותר בין הקורסים ובין התלמידים

נהלת האקדמית פעלה כדי להתאים את רמת הקורסים האוניברסיטאיים הִמ . הקשור לתחום האקדמי

  . הוראה עם מרצים תכנית לבנותקורסים מתאימים לתלמידים ולבחור , לרמת התלמידים

ים המתקיימים בחטיבה האוניברסיטאית שיעורהתלמידים נשאלו כיצד הם מאפיינים ותופסים את ה

חשים כי הרמה של הקורסים ) 84%(ם עולה כי רובם הימדיווח. באמצעות תגובותיהם להיגדים שונים

מהתלמידים  2%-ו, מציינים כי הרמה גבוהה מדי עבורם 14%, )"כמו שצריך"(תואמת את יכולתם 

  . מדי עבורם היא נמוכהמציינים כי 
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כמו "ז רמת הקורסים היא "כי בשנת תשסמרגישים עולה כי באופן משמעותי התלמידים  25מלוח 

ז ירד "בשנת תשס, כמו כן. ו"בלבד בשנת תשס 29%לעומת , מהתלמידים 84%שציינו  כפי ,"שצריך

  . באופן משמעותי גם אחוז התלמידים שציינו כי רמת הקורסים גבוהה

ז "ו לתשס"השוואה בין תשס, דיווח התלמידיםעל פי  ^לימודים בקורסיםרמת ה :25לוח 
  **)באחוזים(

  ז"תשס    ו"תשס

  המשיבים מספר  735  479
  גבוהה מאוד או גבוהה/ גבוהה מדי  14  68
  כמו שצריך  84  29

  נמוכה מאוד או נמוכה/נמוכה מדי  2  3
גבוהה וגבוהה , כמו שצריך, נמוכה, נמוכה מאוד: קטגוריות 5ו נדרשו התלמידים לבחור בין "בשאלון משנת תשס^ 

 -נתון חסר ;יכמו שצריך וגבוהה מד, דיה מנמוכ: קטגוריות 3ז נדרשו התלמידים לבחור בין "ואילו בשאלון מתשס, מאוד
16%   ; **p<0.01  

 ובבתי הספר) 27%(ים יבבתי הספר הבדוואחוזים גבוהים יותר של תלמידים עולה כי  3תרשים מ

בוהה גרמת הלימודים בקורסים האוניברסיטאיים  סבורים כי) 19%(דתיים בפריפריה -הממלכתיים

    .האחריםוזאת לעומת בתי הספר , מדי

וסוג  יישובלפי סוג  ,ווח התלמידיםפי די לערמת הלימודים בקורסים האוניברסיטאיים : 3תרשים 
  )באחוזים(  ספר-בית

  
נמוכה מדי כמו שצריך גבוהה מדי

  

  

  

  

  

  

  

  מאפייני ההוראה 4.2.3
וכי ) 92%(בצורה טובה  שיעורהתלמידים חשים כי המרצים מכינים את החומר לעולה כי  26מלוח 

או  "תמיד"חשים כי ) 66%(רוב התלמידים , כמו כן). 87%(המרצים מעבירים את החומר בצורה טובה 

ו חלה "תשסעומת לנמצא כי , עם זאת. יכולים לקבל עזרה מהמרצים במידת הצורךהם  "בדרך כלל"

  .ם זקוקים לכךירידה קלה בתחושת התלמידים כי הם יכולים לבקש עזרה מהמרצים כאשר ה

73
74 9287 88

27 19
10 7 8 14

84

1 7 3 5 0 2

בדווי פריפריה  
דתי-ממלכתי

פריפריה ממלכתי דתי-ש ממלכתי"ב ש ממלכתי"ב כ"סה
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, ^לפי דיווח התלמידים, )תמיד או בדרך כלל(מאפייני ההוראה בקורסים האוניברסיטאיים : 26 לוח
  )באחוזים( ז"לתשס ו"תשסבין  ובהשוואה

  ז"תשס    ו"תשס
  מספר המשיבים  773  668

  ^^המרצים מכינים את החומר לשיעור בצורה טובה  92  -
  המרצים מעבירים את החומר בצורה טובה  87  84
  ^^^*אפשר לקבל עזרה נוספת מהמרצים כשצריך  66  71

*p<0.05 ;   ^ו  "בתשס שאלה זו לא נשאלה^^  ;אף פעם לא , בדרך כלל לא, לפעמים: קטגוריות נוספות ;                         
  .וכדומהל "בדוא, בטלפון, עזרה בהפסקות^^^ 

 4.2.4  בחטיבה האוניברסיטאיתז "הערכת שינויים שנערכו בשנת תשס
בשאלון . ז נערכו מספר שינויים משמעותיים במבנה החטיבה האוניברסיטאית"במהלך שנת תשס

שינויים ומהו יחסם לשהוצג לתלמידים נבחנו עיקרי השינויים כדי לראות מהן העדפות התלמידים 

  .שינויים אלו דעתם עלנשאלו על הן אנשי המנהלת והן המרצים המלמדים בקורסים . אלו

  ידי התלמידים-תהליך בחירת הקורסים על

והם חשים כי , כי התלמידים מתקשים בתהליך בחירת הקורסים עולהו "וח משנת תשסהדממצאי מ

ז נערכו מספר שינויים בתהליך בחירת "במהלך שנת תשס .המידע שנמסר להם לא היה מספיק

פשר דבר שִא  ;עיקרי הקורסים" יום פתוח"הוצגו במהלך ' לכיתות י ,בראש ובראשונה. הקורסים

 יהשינוי נוסף ה. הלימודים בקורס ואת המרצה תכניתאת , לתלמידים להכיר מראש את תחום העניין

   .להופכו נגיש יותר לתלמידים כדי, פרסום של סילבוס הקורסים באינטרנט

הם הסתייעו הם נשאלו באילו אמצעים , קורסיםאופן בחירתם של התלמידים בכדי לבחון את 

להשתתף  ןשהתאפשר לה', כך ששכבות י ;הנתונים מוצגים לפי שכבות. בתהליך בחירת הקורסים

  . )4תרשים ' ר( ב"א וי"בנפרד משכבות י ותמוצג, "יום פתוח"ב

  לפי חלוקה לשכבות, פי דיווח התלמידים לעהקורסים  בבחירתאמצעים שסייעו : 4תרשים 
  ^)באחוזים(

51
  

  

  

  

  

  

  

  

ל היה לציין ומכיוון שכל תלמיד יכ 100%-התשובות אינן מסתכמות ל. אחוז התלמידים שציינו שנעזרו בכל אמצעימוצג ^ 
  .n=365ב "י-א ו"שכבה י, n=392' שכבה י. יותר ממקור סיוע אחד

5 4
1

15

26

52

36

1 3

32

21

35

27

ידע מראש לאן 
מעוניין להתקבל

החליט לבד השתתפות ביום  
פתוח

התייעצות עם  
הרכז

התייעצות עם  
חברים

עיון בסילבוס התייעצות עם  
ההורים

ב"י-א ו"שכבות י 'שכבה י
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נעזרו בעיקר , )'שכבה י( תכניתניתן לראות מהנתונים כי תלמידים אשר זו להם השנה הראשונה ב

וכשליש , )מהתלמידים ציינו זאת 51%(בהם הם ישתתפו שבהוריהם כדי לבחור את הקורסים 

). 32%(בו הם השתתפו ש" יום הפתוח"או הסתייעו ב/ו) 35%(עצו עם חברים יהתי' מתלמידי שכבה י

עיקר בסילבוס הסתייעו ב, שלהם יש כבר ניסיון בתהליך ההרשמה, ב"א וי"תלמידים משכבות י

בבית  תכניתנעזרו ברכז ה, באופן יחסי, ספורים םתלמידי). 36%(וכשליש התייעצו עם הוריהם , )52%(

  ). 21%(' תלמידי שכבה יבקרב יותר תופעה זו רווחה מעט אם כי , )15%(הספר 

השתתפות באיזו מידה הם חשים כי ' נשאלו תלמידי כיתות י, "היום הפתוח"לאור ראשוניותו של 

) 58%(' מחצית מתלמידי כיתות ייותר ממהנתונים עולה כי . להם בבחירת הקורסים הזה סייעביום 

נראה כי באופן כללי . בתהליך הבחירה "רבה מאוד"או  "רבה"ציינו כי יום זה סייע להם במידה 

מקום לבחון  יש ,על אותו אף יותרילי כדיו, בעל משמעות עבור חלק ניכר מהתלמידים"  יום הפתוח"ה

   ."במידה מעטה"או סייע  "לא סייע כלל"כי יום זה ) 23%(מדוע חשים כרבע מהתלמידים 

  מצאות חונך בקורסיה

והם מתקשים , ו עולה כי עבור חלק מהתלמידים רמת הקורסים גבוהה"הדוח משנת תשסממצאי מ

מהקורסים בשנת  הוכנסו בחלק, לענות על קושי זהכדי . או להשלים פערים, כםמהללעקוב אחר 

) גוריון במסגרת עתודה אקדמית-סטודנט הלומד באוניברסיטת בן" (עתידים"ז חונכים מטעם "תשס

    .לסייע לתלמידים בהבנת התכנים בקורס ומענה על שאלות כדי

ציינו כי לפחות באחד הקורסים שהם לומדים יש ) 24%(מדיווח התלמידים עולה כי כרבע מהתלמידים 

ניים אחוזים מהתלמידים שציינו זאת דיווחו כי הם מרגישים שהחונך עוזר להם שישים וש. חונך

מהתלמידים דיווחו כי הם נעזרים  15%-ל כוסך הכ, כלומר. בהבנת התכנים הלימודיים של הקורס

  . בחונך

אחד המרצים ציין כי באופן . לא ברור למרצים עצמם העבודה אתו ואופןשל החונך בכיתה  ומעמד

, עם זאת.  מגיעים באופן עקבי כי אינם חש שהחונכים לא כל כך עוזרים במהלך הקורס וכללי הוא 

באופן כללי ציינו . נוכחותם של החונכים חיונית ,הוא ציין כי כאשר מביאים את התלמידים למעבדות

  .המרצים כי עבודה מובנית יותר עם החונכים יכולה לסייע למצות תפקיד זה בצורה יעילה יותר

הביצוע , נהלת מהחטיבה האוניברסיטאית מציינים כי אף על פי שמדובר ברעיון מוצלחהִמ אנשי 

אום ית היהלא , בעיקר מכיוון שלא נעשה תיאום ציפיות מוגדר עם החונכים, במהלך השנה היה בעייתי

 ִמנהלתגם אנשי ה, בדומה למרצים. ותהליך ליווי החונכים לא היה מובנה" עתידים"עבודה מסודר עם 

ים או עזבו שיעורהייתה כי חלק מהחונכים לא הגיעו בצורה עקבית להעיקריות ציינו כי אחת הבעיות 

  . באמצע השנה

  הגדלת מגוון הקורסים ומעבר חלקי לקורסים סמסטריאליים

ו ציינו תלמידים רבים כי מגוון הקורסים המוצע להם במסגרת החטיבה האוניברסיטאית "בשנת תשס

ז הוגדל "בשנת תשס. ציינו זאת פעמים רבות כסיבה לפרישה תכניתשפרשו מה ותלמידים, מאוד קטן

ידי חלוקת קורסים -ידי הוספת קורסים חדשים והן על-הן על, מגוון הקורסים באופן משמעותי

שלושה קורסים שונים במהלך השנה בחירה של ריאליים ומתן אפשרות סמסטשנתיים לקורסים 
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כי רובם  ,עולהמתשובותיהם ו, הם מרוצים ממגוון הקורסים המוצעים להם כמהעד התלמידים נשאלו 

שאלה דומה נשאלה גם בשנת המחקר . "רבה מאוד"או  "רבה"מרוצים מהמגוון במידה ) 59%(

' ר( מהתלמידים כי הם מרוצים ממגוון הקורסים המוצעים להם 68%ובה השיבו ) ו"תשס(הקודמת 

  .)27לוח 

   ^)םבאחוזי(ז "ו ותשס"תשס, ן התלמידים  ממגוון הקורסים המוצעים להםשביעות רצו :27לוח 

  ז"תשס    ו"תשס

  המשיבים מספר  773  668
  ^^כן מרוצה ממגוון הקורסים  -  68

  מרוצה במידה רבה או רבה מאוד  59  -
  27  -  מרוצה במידה בינונית
  בכלל לא מרוצה/ מרוצה במידה מעטה  14  - 

ז הקריטריונים נעו על פני סקלה הנעה "בשאלון משנת תשס, ו היו כן או לא"בשאלון משנת תשסקריטריונים לתשובה ^ 
ממגוון לא מרוצים /ו נשאלו התלמידים האם כן"בשנת תשס^^ ;במידה רבה מאוד ועד בכלל לא-על פני רצף החל מ

בין מרוצה במידה רבה מאוד ז התבקשו התלמידים לענות תשובה על פני רצף הנע "בתשס ואילו, הקורסים המוצע להם
  .ועד בכלל לא מרוצה

ו הבחירה "בשנת תשס. בחירת הקורסים השתנתה במהלך השנה האחרונה, כפי שהוזכר קודם לכן

בשנת . אחד מהם לפחות חייב להיות מתחום המדעים המדויקים ;יתה של שני קורסים שנתייםיה

גם במקרה זה ו, ריאלייםסמסטורסים שני קבז יכלו התלמידים לבחור גם בקורס שנתי אחד ו"תשס

ריאליים נבנו מראש סמסטחלק מהקורסים ה. הקורס השנתי חייב להיות מתחום המדעים המדויקים

כך שתלמיד יוכל בסוף הסמסטר לעבור  ;קורסים שנתיים שפוצלו לשני סמסטרים םוחלק, ככאלו

יה חינוכית וחברתית חולק קורס שנתי של פסיכולוג: לדוגמה(לתחום אחר או להמשיך באותו נושא 

התלמידים  ).האחד פסיכולוגיה חינוכית והשני פסיכולוגיה חברתית –ריאליים סמסטלשני קורסים 

ציינו כי הם מעדיפים  45%-ו: ריאליסמסטעצמם לא הביעו העדפה ברורה ללמידה בקורס שנתי או 

  .  שנתיים שציינו כי הם מעדיפים קורסים 55%ריאליים לעומת סמסטללמוד בקורסים 

אחד . גם כן ריאליים היה אמביוולנטיסמסטמרצים בקבוצת המיקוד למעבר לקורסים יחסם של ה

ולדעתו , מכיוון שמראש התפיסה שלו בקורסים היא חווייתית, המרצים ציין כי הוא לא נתקל בקושי

המרחיבים את היקף התלמידים הבאים במגע עם  ריאלייםסמסטקיים יתרון דווקא בקורסים 

בעיקר מכיוון שהזמן הקצר , לעומתו ציין אחד מהמרצים כי מבחינתו מדובר על מעבר שלילי. הקורס

ליצור קשר אישי עם התלמידים בתקופה  הוא התקשהו, הקורס תכניתלא הספיק לו כדי לעמוד ב

  . הקצרה של הקורס

 סבורים חלקם. ריאליים אמביוולנטיסמסטזו של הקורסים ה נהלת לסוגיהאנשי הִמ יחסם של גם 

קורס קצרה וממוקדת יותר  תכניתשעכשיו יכולים לתכנן  ,מרציםהן לַ , המעבר מוצלח וחיוניש
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שנמצא כי התלמידים ייחסו פחות חשיבות  לקורסי  משוםשונה לפני מספר שנים  תכניתמבנה זה של ה

  . והוא הוחלף במבנה של שני קורסים שנתיים, ריאלייםסמסטההעשרה ה

אין מדובר במקרה , ריאלייםסמסטרה למבנה של קורס שנתי ושני קורסים לשים לב כי על אף החז יש

  . זה על שני קורסי העשרה אלא על קורסים אקדמיים

ריאליים וקורסים שנתיים סמסטהשוואה ממוצע ציוני התלמידים ונוכחות בין קורסים : 5תרשים 
  ^ז"בשנת תשס

קורסים סמסטריאליים קורסים שנתיים

  
= קורסים סמסטריאליים  n-ו  62= קורסים שנתיים  n. למדדים עצמאיים  tלא נמצאו הבדלים מובהקים לפי מבחן^ 

   נוכחות ממוצע בקורס/יחידת הניתוח היא הציון. 29

לבחון האם התלמידים מייחסים פחות חשיבות לקורסים סמסטריאליים מאשר לקורסים שנתיים כדי 

ים לעומת הקורסים נבחנו נתונים על אודות הנוכחות ועל הישגי התלמידים בקורסים השנתי

אינה מצביעה על  5ההשוואה בין הישגי התלמידים בקורסים המוצגת בתרשים . הסמסטריאליים

הבדלים בין ממוצע הציונים שהושגו בקורסים הסמסטריאליים ובין ממוצע הציונים שהושגו 

ה נראה כי לחששם של כמ. וכן לא נמצאו הבדלים באחוזי הנוכחות בקורסים; בקורסים השנתיים

מאנשי צוות התכנית כי המעבר לקורסים סמסטריאליים יפגע ברצינות הלמידה של התלמידים אין 

  . נוכחותהישגים או ּבַ ביטוי ּבַ 

74 7676 78

0

20

40

60

80

100

ציון ממוצע נוכחות ממוצעת

30 



 

  י התלמידים בקורסיםהישג 4.2.5
ההצלחה הנמוכה יחסית של מידת ו הייתה "אחת הסוגיות המרכזיות שעלו במחקר בשנת תשס

התלמידים במקצועות המדעים המדויקים לעומת הישגיהם במקצועות מדעי הרוח והחברה ולימודי 

  . הרפואה

על והתלמידים בקורסים נהליים על נוכחות ז נותחו נתונים ִמ "לבחון נושא זה גם בשנת תשס כדי

  .)6תרשים  'ר( הםהישגי

ציון (ז "ו ותשס"השוואה בין תשס, האוניברסיטאייםי התלמידים בקורסים הישג: 6תרשים 
  )^ממוצע

ז"תשס ו"תשס

  
  יחידת הניתוח היא הציון הממוצע בקורס^ 

עולה  6 םתרשימ. כני הקורסים ודרכי ההוראה בקורסים רביםות, ז שונו המרצים"ו לתשס"בין תשס

עומד , ו"שהיה קשה במיוחד לחלק משמעותי מהתלמידים בשנת תשס, כי בתחום המדעים המדויקים

ו בין מקצועות "הפער בהישגים שהיה בתשס). 11.8ת "ס( 74.4 ז על"סהציון הממוצע בשנת תש

רסים ממדעי והציון הממוצע בקו, הרוח והחברה צומצם לגמרימדעי מקצועות להמדעים המדויקים 

מקצועות הרפואה המשיכו גם בשנת המחקר הנוכחית ). 12.7ת "ס( 74.5 החברה עומד אף הוא על

   .בו מגיעים התלמידים להישגים הגבוהים ביותרשלהיות תחום הלימוד ) ז"תשס(

נבחנו פרמטרים נוספים אשר יכולים לתת אינדיקציה על התמודדות  ,לממוצע הציונים בנוסף

  .)28ח לו' ר( ז"ו ותשס"התלמידים עם הקורסים בהשוואה בין תשס
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  ז "ו ותשס"אה בין תשסבהשווהאוניברסיטאיים התלמידים בקורסים  הישגי:  28לוח 

(                )ת"אחוז ממוצע וס

  ז"תשס    ו"תשס

  משיבים מספר  773  668
71.19  

)18.91(  
72.51  

)19.62(  
  ^עמדו בדרישות הקורס

81.47  
)17.62(  

87.01  
)16.44(  

  *^^עברו את מבחן הסיום בקורס

12.85  
)11.54(  

16.92  
)15.90(  

  ^^^למדו בקורס אך לא ניגשו למבחן

79.95  
)6.48(  

77.69  
)10.94(  

  נוכחות בשיעורים

p<0.05* , לפי מבחןt מתוך כלל התלמידים הרשומים לקורס , ומעלה 56בלו ציון של יתלמידים שק^  ;למדדים עצמאיים
^^^    ;מתוך כלל התלמידים שניגשו למבחן , ומעלה 56בלו ציון של יתלמידים שק^^  ;)גם נגשו למבחן וגם עברו אותו(

  .)נשירה סמויה(מתוך כלל התלמידים הרשומים לקורס , גשו למבחןיתלמידים שלא נ

כאשר בוחנים את , ז"תשסלו "מהנתונים עולה כי ההבדל המשמעותי היחיד שנמצא בין תשס

גשו למבחן יבאחוז הממוצע של התלמידים שנהוא , )ללא הפרדה לתחומי הדעת(הקורסים כמכלול 

  . ז"אחוז זה נמצא גבוה יותר בשנת תשס –ועברו אותו בהצלחה 

בשתי שנות המחקר נמצא כי האחוז הממוצע של התלמידים העומדים בדרישות הקורס , לעומת זאת

 אינם מסיימים תכניתדבר המצביע על כך כי בממוצע כרבע מהתלמידים הרשומים ב, 72%-הוא כ

שלון בקורסים העלה כי יניתוח מדויק של אחוזי הכ .בהם הם לומדיםשבהצלחה את כל הקורסים 

 2%- מהתלמידים נכשלים בשני קורסים ו 12%, מהתלמידים נכשלים לפחות בקורס אחד 23% בממוצע

   . נכשלים בשלושה קורסים

נתון זה יכול . יוםרשומים לקורס אינם ניגשים למבחני הסשמהתלמידים  17%-בממוצע כ, כמו כן

ויש מקום לבחון את , כללב תכניתלהצביע על נשירה סמויה של תלמידים מהקורס בפרט או מה

מעוניינים להבין תופעה זו יותר אם הסיבות המביאות תלמידים לבחור לא לגשת למבחן הסיום 

  . לעומק

  המרצים בנוגע לחטיבה האוניברסיטאיתשציינו קשיים  4.2.6
, תכניתלגבי מטרת ה .להם ואינן נהירות עמומות תכניתהמרצים חשים כי מטרות ה. מטרות עמומות

של העולם האוניברסיטאי  תהודה ליצורנועדה  תכניתה ,אחתעל פי גישה . הם ביטאו שתי גישות

הגישה השנייה דווקא מדגישה את החשיבות . ם בעתידיתלמידים המהווים סטודנטים פוטנציאליל

, כני הלימוד והרמה האקדמיתווהקפדה על ת "תיִמ הא"לם האוניברסיטאי בהפגשת התלמיד עם העו

דילמה אשר שורשיה  מבטאותשתי גישות אלו . מלאה של העולם האוניברסיטאי הדמיהדהיינו 

ובכלים האופרטיביים שהיא מציבה לעצמה בבואה להוציא  תכניתהיה של טמונים בהגדרת מטרות

  . לפועל מטרות אלו
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עם  תכניתכדי שהתלמיד יסיים את לימודיו ב ,יש צורך בגמישות בהוראה ,הראשונההגישה על פי 

ההנחה היא כי את חומר הלימוד . זיכרון חיובי לגבי האוניברסיטה ועם תחושה של חוויה נעימה

, התלמיד בכל מקרה לא יזכור לאחר השנים שיחלפו עד אשר הוא ישקול מחדש את חזרתו ללימודים

ל ש תויימודים באוניברסיטה תיקבע במקרים רבים על סמך הזיכרון מחווללי באשרוההכרעה 

כוונת המרצים היא לוותר (עדיף לוותר על הרמה האוניברסיטאית של הקורסים  ,לפי גישה זו. התלמיד

ולהתמקד בחוויה של התלמיד ) על הרמה המקבילה לקורס האקדמי הניתן לסטודנטים בוגרים

  .מהקורס

לפיכך מרצים . כפי שהיא במציאות, להראות לתלמידים מהי אוניברסיטהצריך , הגישה השנייהעל פי 

בבואם ללמוד מקצוע זה , סטודנטיםהמופנות לאקדמיות הידרשו מהתלמידים לעמוד בדרישות 

אחד מהמרצים ציין כי החשיבות בכך היא שהתלמיד יכיר את חומר הלימוד של . באוניברסיטה

כדי שכאשר יהיה סטודנט הוא לא  ;קורס קל ממה שהוא במציאותושלא יחשוב כי מדובר ב, הקורס

אך במציאות הרמה גבוהה  ,על קורס שהוא חשב שהוא מסוגל לגשת אליו) הן זמן והן כסף(יבזבז שנה 

לאפשר לתלמידים לקבל נקודות זכות מחויב  תכניתקורס אשר נדרש לפי הנחיות ה, מעבר לכך. יותר

מכיוון שהתלמידים צריכים להיבחן , קדמי הניתן לסטודנטיםלהיות ברמה המקבילה לקורס הא

  . באותו המבחן שבו נבחנים הסטודנטים

לנקודות זכות מביאה לעתים לבניית ) תכניתלפי דרישות ה(של המרצה  ומחויבות. נקודות זכות

אחד המרצים ציין כי הוא מאוד . תכניתקורסים שאינם מתאימים לחלק ניכר מהתלמידים המגיעים ל

מכיוון שאז היה צריך לנהל שיעור שבמסגרתו תלמידים רבים , שמח שהוא לא מחויב לנקודות זכות

בתי הספר מעוניינים כי נקודות זכות  העניקמ תכניתכי ה חשיםחלק מהמרצים . היו נשארים מאחור

ם ולא מניסיון לתת מענה הול, להתהדר בכך שתלמידיהם לומדים באוניברסיטה ומשיגים נקודות זכות

מחויבותו להגיש את התלמידים למבחן בגלל אחד המרצים ציין כי , כמו כן .לצורכי התלמידים

מספר , מבחן אוניברסיטאי המוגש גם לסטודנטים הלומדים את הקורס, דהינו, המעניק נקודות זכות

הפער הממוצע נראה לו (נכשלים גבוה בהרבה גם מהמספר היחסי של הסטודנטים הנכשלים בקורס ה

  ).נקודות 20-מד על ככעו

הפסד שיעור גורר אחריו , בעיקר בקורסים המחויבים לרמה האקדמית, בחלק מהקורסים .היעדרויות

יתקשה  שיעורותלמיד שהפסיד , )בלתי אפשרי זהולדברי המרצים (שהתלמיד יתקשה לצמצם פער 

אחד המרצים סיפר על מצב שבו עקב פעילויות של אחד מבתי הספר . מאוד להשלים את החומר

במקרים אלו לתלמידים יהיה  - התלמידים לא הגיעו במשך ארבעה ימי שישי רצופים לאוניברסיטה 

  . קשה מאוד להשתלב שוב בשיעור

 "לא רציניים"התלמידים  כי ציינוו, חלק מהמרצים ציינו כי יש בעיות משמעת מרובות .בעיות משמעת

המרצים ציינו כי להרגשתם השנה . ה'להיות עם החבר כדיאלא , למודושהם לא באמת רוצים ל

כדי לפתור . ויש פחות תלמידים שרוצים ללמוד, יש יותר בעיות משמעת משנים קודמות) ז"תשס(

ולבחור רק את  תכניתלסוגיה זו הציעו המרצים להתמקד בתהליך בחירה מדוקדק של המצטרפים 

בית ספר ששלח תלמידים שהפריעו  "לקנוס"ע יאחד המרצים הצ. התלמידים שבאמת רוצים להגיע

  . שנה לאחר מכן תכניתמספר התלמידים שבית ספר זה יוכל לשלוח לאת ן יטלהק :למהלך הקורסים

33 



 

  שביעות רצון ותרומות 4.2.7
ציינו כי הם  74%- ו, של התלמידים מכלל פעילויות החטיבה האוניברסיטאית גבוהה נםשביעות רצו

, בינונית נםאחוזים נוספים ציינו כי שביעות רצו תשעה עשר. "רבה מאוד"או  "רבה"שבעי רצון במידה 

מידת שביעות הרצון של . "מעטה"בלבד ציינו כי הם כלל לא שבעי רצון או שבעי רצון במידה  9%-ו

  .1ולוח ' ר, ז"ו ותשס"דים מהחטיבה האוניברסיטאית נמצאה דומה בין תשסהתלמי

כאשר התבקשו התלמידים לציין את מידת שביעות רצונם באופן פרטני לגבי הקורסים השונים שבהם 

הם משתתפים נמצא כי שביעות הרצון הגבוהה ביותר היא בקורסים מתחום הרפואה שבהם ציינו 

ואילו , "רבה מאוד"או " רבה"ם מרוצים מקורסים אלו במידה מהתלמידים בקורס כי ה 95%

 76% –בקורסים מתחום המדעים המדויקים נמצאה שביעות רצון נמוכה משאר תחומי הדעת 

  ). 7תרשים ' ר" (רבה מאוד"או " רבה"מהתלמידים ציינו כי הם שבעי רצון במידה 

   **^)באחוזים(לימוד לפי תחומי  ,התלמידיםשל  ")רבה מאוד"או  "רבה("רצון שביעות : 7תרשים 

  
**p<0.01^ ,בכלל לא, במידה מועטה, במידה בינונית: קטגוריות נוספות  

חשים כי באוניברסיטה מקנים להם ידע חדש שאינו נלמד בבית הספר וכי הם ) 93%(רוב התלמידים 

ודים האוניברסיטאיים אף ציינו כי הלימ) 54%( םכמחצית, כמו כן. נושאים ומקצועות חדשיםמכירים 

אחוזים גבוהים באופן משמעותי מאלו שנמצאו , תורמים לשיפור הישגיהם הלימודיים בבית הספר

  . )29לוח ( ו"בתשס

 ז"ו לתשס"והשוואה בין תשס, פי הערכת התלמידים לעהפעילות באוניברסיטה תרומת  :29לוח 
  ^)באחוזים(

  ז"תשס  ו"תשס                  
  773  668  המשיביםמספר 

  93  94  ס"מקנה ידע שאינו נלמד בביה

  54  39  **ס"מת לשיפור ההישגים הלימודיים בביהתור

**p<0.01, ^בהחלט לא מסכים, לא מסכים, אין לי דעה: קטגוריות נוספות. מסכים או מסכים בהחלט.  
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 4.3  פעילויות ההעצמה
של משתתפי תפקידן של פעילויות ההעצמה הוא לחזק את תחושת האחריות האישית והחברתית 

ז מונה רכז מטעם החטיבה הבית "במהלך שנת תשס. עתידהבניית תמונת לסייע להם בו תכניתה

גופים השונים המבצעים את לאום בין בתי הספר יספרית האחראי על מערך פעולות ההעצמה ועל הת

העברת היוזמה לביצוע פעילויות העצמה מהרכז הבית ספרי אל בעל תפקיד נוסף . עצמההפעילויות ה

) ו"תשס(לאור ממצאי המחקר מהשנה הקודמת , לפועלשל הפעילויות הוצאתם  אתלהקל  הנועד

  .  שהעידו כי לחלק מהרכזים קשה להוציא פעולות אלו מהכוח את הפועל

 40%-44%בהן ציינו שיש שלושה סוגי פעילויות . ונותהתלמידים נשאלו על השתתפותם בפעילויות הש

  : לפחות מהתלמידים כי הם השתתפו בפעילות אחת כזו

  )44%(מפגש עם חיילים וכדומה , פעולות עם הצבא שהוגדרו כביקור בבסיס צבאי 

 ) 41%(טק - ביקור במפעלי תעשייה או היי 

סדנאות , להעלאת הביטחון העצמיסדנאות , פעילויות להעצמה אישית שהוגדרו כסדנאות מנהיגות 

 ). 40%(לשיפור מיומנויות למידה וכדומה 

, כללופעילויות אלו  –) 22%(ידי מיעוט בלבד מהתלמידים -לימודיות צוינו על-תיותיפעילויות חווי

- פעילויות חברתיות. סדנת אנגלית, ביקור בבית המשפט, ביקור בכנסת, ביקור במוזאון ,למשל

-דווחו על, "ופר'פעילויות צ"והתלמידים כ תכניתידי רכזי ה-ו על"במחקר בתשס שהוגדרו, תיותיויוח

רכיבה על , באולינג, סרט, יום כיף: פעילויות אלו יכולות לכלול לדוגמה, בלבד מהתלמידים 16%ידי 

  . פיינטבול, סוסים

י בשנת מהממצאים עולה כ. נבחן היקף ההשתתפות של התלמידים בתחומי הפעילות השונים, כמו כן

בלבד בשנת  43%וזאת לעומת , מהתלמידים בפעילות ההעצמה אחת לפחות 76%ז השתתפו "תשס

פעילויות מהמהפעילויות עם הצבא ועל שביעות רצון גבוהה במיוחד דיווחו התלמידים  .ו"תשס

הן  ,שונות גבוהה מאודיש בין בתי הספר השונים  ).בהתאמה, 74%-ו 75%(חווייתיות -החברתיות

   ).30לוח ' ר(והן במידת שביעות הרצון מהפעילות , במידת הפעילות בכל אחד מסוגי הפעילויות השונים
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ומידת שביעות  פחותל השתתפות בפעילות אחת –משוב התלמידים על פעילויות ההעצמה : 30 לוח
  )באחוזים( ספר-וסוג בית יישוב סוג לפי^, הרצון מהפעילות

        באר שבע    פריפריה
 בדווי כ"סה ממלכתי  ממלכתי דתי   ממלכתי  ממלכתי דתי    

  174    76  270    44  185  749  מספר משיבים

ביקור בתעשייה או במפעלי                 
  טק- היי

  ביקר לפחות פעם אחת  43    46  37    36  47  41
  75    81  48    33  47  57  **רבה מאוד/שביעות רצון רבה

                
 
  פעילות עם הצבא

  **אחתהשתתף לפחות פעם  3    77  65    34  54  44
  רבה מאוד/שביעות רצון רבה  20    80  71    86  78  75

  פעילות להעצמה אישית                
  **השתתף לפחות פעם אחת  47    42  46    24  27  40

  59    76  54    25  51  57  **רבה מאוד/שביעות רצון רבה

  ^^לימודית- פעילות חווייתית                
  השתתף לפחות פעם אחת                22
  רבה מאוד/שביעות רצון רבה                67

  ^^פעילות חברתית                
  השתתף לפחות פעם אחת                16
  רבה מאוד/שביעות רצון רבה                74

**p<0.01;    ^ שביעות רצון גבוהה או גבוהה מאוד מתווך התלמידים שדיווחו כי השתתפו לפחות בפעילות אחת מהסוג
לא נערכו , בגלל מספרי המשתתפים הנמוכים^^    ;מועטה או בכלל לא , שביעות רצון בינונית: קטגוריות נוספות. הנבדק

  . השוואות לפי סוג בית ספר עבור פעילויות אלו

  
טק וסדנאות להעצמה -יה או הייביקור במפעלי תעשי: ז"ו ותשס"פעילות הושוו בין תשסשני תחומי 

ז אחוז גבוה יותר של תלמידים ציינו כי השתתפו "בשני תחומים אלו נמצא כי בשנת תשס. אישית

. בעיקר מפעילות הסדנאות להעצמה אישית, אך מידת שביעות הרצון ירדה, בפעילויות מסוגים אלו

  .)31לוח ' ר( אה מופיע בלוח הבאההשוו פירוט

  )באחוזים(ז "ו לתשס"השוואה בין תשס, על פי דיווח התלמידים פעילויות ההעצמה: 31לוח 

  ז"תשס    ו"תשס
  773  668  המשיבים מספר

  **טק- הייבמפעל ביקרו במפעל תעשייה או  41  18 
  ^רבה מאוד/שביעות רצון רבה  57  67

  *^^השתתפו בפעילויות להעצמה אישית  40  35
  ^**רבה מאוד/שביעות רצון רבה  57  74

, סדנאות מנהיגות^^ .  בכלל לא, במידה מועטה, במידה בינונית: קטגוריות נוספות. רק מי שציין כי השתתף בפעילות זו^ 
  p<0.05 ; **p<0.01*   ;זמןסדנאות לניהול , סדנאות לשיפור מיומנויות הלמידה, סדנאות להעלאת הביטחון העצמי

  
 4.4  תכניתפרישה של תלמידים מה

עושה מאמצים להתמודד עמה היא צמצום מידת הפרישה של " הנגישות"אחת הסוגיות שתכנית 

וכי אחוז  תכניתפרישה מההתמודדות עם תופעת החל שיפור ב כי עולה 8מתרשים . תלמידים מהתכנית
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לפי שכבות גיל ^, ז"ו ושנת תשס"שנת תשסבמהלך , תכניתפרישת התלמידים מה: 8תרשים  
  )השוניםהספר האחוז הממוצע בבתי (

  

  . בכל שכבה  כוללים את מספר התלמידים שנשרו במהלך שנת הלימודים הנבדקתהפרישה אחוזי ^ 

 ירד  בבתי הספר השונים תכניתניתן לראות כי האחוז הממוצע של התלמידים שפרשו מה 8בתרשים 

הבדלים במאפייני האוכלוסיות ז לא נמצאו "ו ותשס"מכיוון שבשנים תשס. 14ז"בתשס 5%-ל 21%-מ

יש מקום להניח כי השינויים במדדי הפרישה נובעים משינויים , )ראה פרק מאפייני המשתתפים(

  . תכניתאינהרנטיים ל

לאורך השנים היא להשוות בין מספר התלמידים  תכניתהשינויים ב ם שלדרך נוספת לבחון את השפעת

 15סיימו את התכנית כעבור שלוש שניםש אלה ביןו' בכיתה י תכניתתם בשהתחילו את השתתפו

ה וסיימו אותה בשנת "השוואה זו נערכה עבור התלמידים שהחלו את לימודיהם בתכנית בשנת תשס

הנתונים . ח"ו וסיימו אותה בשנת תשס"לעומת התלמידים שהחלו את התכנית בשנת תשס, ז"תשס

   .32 'מופיעים בלוח מס

                                                   
 . לפי נתונים מנהליים שהועברו על ידי המנהלת, נערך אחוז ממוצע של הנושרים בין בתי הספר השונים 14
 .ולא במהלכה', ניתן להצטרף לתכנית רק בכיתה י 15
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ז "תשס-ה"תשס מחזורהשוואה בין , במהלך השתתפותם בתכנית פרישת התלמידים: 32לוח 
  ח"תשס-ו"ומחזור תשס

  מחזור                                          
  ז"מסיימי תשס  ח"מסיימי תשס

:סיבות לפרישה

  
)   )ו"התחילו בתשס  )ה"התחילו בתשס(

  מספר התלמידים בתחילת התכנית  552  359

  210  187  מספר התלמידים שסיימו את התכנית

  הפורשים  38  52 %
  

 תכניתופרשו מה' מתוך הנתונים שבלוח עולה כי אחוז התלמידים שהחלו להשתתף בתכנית בכיתה י

   .38%-ל 52%-מ וש שנות התכנית ירד באופן ניכרלפני שסיימו את של

תבקשו לציין האם הם מתכוונים להמשיך ללמוד ם הה א"י-ו' י כיתות יבשאלון שהופנה לכל תלמיד

מתוך תשובות . ואם לא מהן הסיבות העיקריות שבגללן הם מעוניינים לפרוש, גם בשנה הבאה תכניתב

ז "בשנת תשס תכניתא המשתתפים ב"י-ו'  תלמידי מכיתות ימ 13%התלמידים בשאלונים עלה כי 

ניתוח מאפייני התלמידים שציינו כי הם . תכניתהשתתף בבמפורש שלא ימשיכו בשנה הבאה לציינו 

 ורובם לומדים בבתי ספר, מחציתם בנים', ימים כיתה יילפרוש מעלה כי מרביתם מסמתכוונים 

  .בבאר שבעפריה וממלכתיים בפרי

עולה כי רוב הסיבות שציינו התלמידים לכך שלא ימשיכו בשנה הבאה להשתתף בתכנית  9מתרשים 

השקיע בלימודים ציינו העדפה ל 57%: כללו את הרצון להשקיע יותר בלימודים השוטפים בבית הספר

  . 'ציינו שאינם מעוניינים להפסיד יום לימודים בבית הספר ביום ו 11%-בבית הספר ו

^ פי דיווח התלמידים לע כךתלמידים המתכוונים לפרוש בסוף השנה והסיבות ל: 9 תרשים
  )באחוזים(

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ^N=619 ,תכניתידי תלמידים שדיווחו כי הם מתכוונים לפרוש מה-הסיבות לפרישה צוינו רק על. בלבד א "וי' תלמידי י 
)N=80 .(מכיוון שכל תלמיד יכל היה לענות על יותר מתשובה אחת      100%-האחוזים אינם מסתכמים ל                     

מפסידים  תכניתכך שתלמידים אשר משתתפים ב', הכוונה לאותם התלמידים הלומדים בבתי ספר בהם לומדים בימי ו^^ 
כך ', בהם לא לומדים ביום ו הכוונה לאותם התלמידים הלומדים בבתי הספר^^^                      . יום לימודים בבית הספר
  . מפסידים יום חופשי תכניתשתלמידים אשר באים ל

13
57

11
25

4
4
4

12
30

9

מתכוון לפרוש

מעדיף להשקיע בלימודים

' ^^כדי לא להפסיד לימודים ביום ו

נייניםהקורסים 

לא מעוניין להגיע להשכלה גבוהה

התגבורים מעייפים

אין צורך בתגבורים

כדי לפנות זמן לפעילות חברתית

' ^^^כדי להיות פנוי ביום ו

החברים לא בתכנית

אינם מע/ אינם מתאימים   סיבות לפרישה
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שאינם מהווים  ,כוללת השקעה גדולה של התלמיד בלימודיו באוניברסיטה" הנגישות" תכניתמכיוון ש

שיתקדמו טוב יותר  יחושו םתלמידיש ייתכן, עזרה ישירה ללימודיו לקראת בחינות הבגרות

נהלת פרישה מסיבות אלו תואמת את השקפתה של ִמ ". הנגישות" תכניתפות בבלימודיהם ללא השתת

כי ההנחה היא  .תכניתהנותנת ללימודים השוטפים בבית הספר עדיפות ביחס להשתתפות ב תכניתה

מיד שתלעדיף ו, תנאי ראשון לקבלה למחלקות המבוקשות באוניברסיטה אתעודת בגרות איכותית הי

   .וגעת בלימודיו בבית הספר שישקיע יותר בלימודיו השוטפיםפ תכניתשחש כי השתתפותו ב

, ציינו כי הסיבה לבחירתם לפרוש קשורה לרמת הקורסים האוניברסיטאיים) 25%(רבע מהתלמידים 

אחוזים . השכלה גבוההלרכוש ציינו כי יפרשו מכיוון שהם כלל אינם מעוניינים ) 4%(ואחוזים בודדים 

מהסיבות התיחסו לכך  4%(לתגבור הלימודי השפעה על החלטתם לפרוש מעטים מהתלמידים ייחסו 

  ). נוספים כי אין להם צורך בתגבורים 4%-ו, פיםשהתגבורים מעיי

ציינו ) 30%(וכשליש מהתלמידים , חברתי צוינו באחוזים גבוהים יחסית-סיבות הקשורות לפן האישי

שנים עשר אחוזים . תכניתשחבריהם אינם ב ציינו 9%-ו' הנות מיום חופשי בימי וימעוניינים ל שהיו

תנועת למשל במסגרת של  ,כדי לפנות יותר זמן לפעילות חברתית שברצונם לפרושמהתלמידים ציינו 

  .א"כמו מד, ת התנדבותיות בקהילהוליפע לשאו , נוער

 תכניתחוויותיהם באת , מניעיהםאת , להבין טוב יותר את תפיסותיהם של התלמידים הפורשים כדי

ו ראיונות טלפוניים עם עשרה תלמידים שפרשו במהלך שנת הלימודים נעש, תמונת העתיד שלהםאת ו

  . ובחופשת הקיץ

  :תכניתמניתוח נתוני הראיונות עלו שתי סיבות מרכזיות המובילות את התלמידים לעזוב את ה

כיוון שלא מצאו עניין  תכניתתלמידים שפרשו מציינים כי בחרו לעזוב את ה: העדר עניין או קושי. 1

  : אחד התלמידים גם ציין את נושא הקושי הלימודי, שבהם השתתפובקורסים 

והקורסים , אבל זה כבר היה תפוס, בשביל רפואה או עריכת דין תכניתכנס לירציתי לה"
   "ו מענייניםשבהם הייתי לא הי

  "לא מצאתי עניין בקורסים, משעמםהיה לי "

  "אותי ואי אפשר היה להחליףניין הייתי בקורס שלא ע"

  "קורסים במדעי החברה הקורסים במדעים לא עניינו אותי ואי אפשר היה לקחת רק"

  "ולא מצאתי את עצמי בלימודים ,הוא היה לי קשה מידי, לא הבנתי את החומר"

בגלל עומס לימודי והעדפה להשקיע  תכניתחלק מהתלמידים ציינו כי הם העדיפו לפרוש מה: עומס. 2

  : ימודים בבית הספר לקראת הבגרויותבל

  "מבחנים לסוף השנה 3מוסיפה עוד  תכניתה"

  "פחדתי שיהיה לי עומס עם כל הבגרויות" 
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  : תלמיד אחד ציין כי עזב מסיבה כלכלית, כמו כן

אז  ,]מהתלמידים לדמי ההשתתפות הבסיסיים הנדרשיםהכוונה [ לא היה לי כסף להמשיך"

  ".יצאתי לפני שיוציאו אותי

השפיעה עליהם  תכניתרור היא האם ההחלטה של התלמידים לעזוב את היאחת הסוגיות החשובות לב

  . יחסם ללימודים באוניברסיטהלגבי והן לגבי תמונת העתיד שלהם ו, הן ברמה המידית

התלמידים שציינו כי . לא השפיעה עליהם כלל פרישתםציינו כי  תכניתאשר פרשו מה רוב התלמידים

  : לפרישה הייתה השפעה עליהם ציינו כי העזיבה יצרה אצלם הקלה

   "יש הרבה מעמסה בלימודים עצמם, יהקל עלי"

  :או פינתה זמן ללימודים

  "ה לנו מדי פעם תגבור בבית הספרביום שישי במקום ללכת לאוניברסיטה הי"

התלמיד שסיפר כי עזב את . מצטערת שעזבה ואולי תנסה להצטרף שובותלמידה אחת ציינה כי היא 

 ההשפיע, ובעקבותיה ביטול התגבורים באנגלית, תכניתבגלל קשיים כלכליים ציין כי עזיבת ה תכניתה

  .לרעה על תפקודו במקצוע

היה כי תלמידים שנחשפו לאוניברסיטה ופרשו  תכניתהלת הנאחד החששות שעלו בקרב אנשי ִמ 

כדי לבחון . את ההפך מכוונותיה תכניתובכך תשיג ה, יחששו בעתיד ללמוד באוניברסיטה יתתכנמה

הן על חוויית הלמידה שלהם באוניברסיטה במהלך  תכניתסוגיה זו נשאלו התלמידים שפרשו מה

  .יהם להמשך לימודים עתידיים באוניברסיטהתכניותוהן על , תכניתה

מרגישים כי הלימודים , תכניתטתם לצאת ממסגרת העל אף החל, נראה כי התלמידים הפורשים

שלוש השנים  תרמה במשך על אף שלא התמידו בה , תכניתהאוניברסיטאיים מתאימים להם וכי ה

  . בחינת אפשרויות לימודיות לעתיד והכרת דרכי הלמידה באוניברסיטה, העשרה: להם בתחומים כמו

  "את הידע שלי בתחום הפסיכולוגיה העשיר"

  "הקורסים תרמו לי בידע" 

   ".עכשיו אני יודע לבנות אתרים באינטרנט"

  : תרומה בבחירה של תחומי עניין עתידייםציינה תלמידה אחת 

  "ני שוקלת אם ללמוד את זה בעתידלמדתי פילוסופיה וא"

  :כרות עם דרך הלימוד באוניברסיטהיותלמידים נוספים הדגישו את הה

  "באוניברסיטה מתנהללול לימודים אני יודע איך מס"

   ".הראתה לי איך זה ללמוד באוניברסיטה מבחינת מרצים ומקום תכניתה"
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התלמידים הפורשים  לכלעלה כי , כאשר נבחנו שאיפות התלמידים הפורשים להמשך השכלה גבוהה

  : שרואיינו ברור כי בעתיד הם ימשיכו ללימודים גבוהים

  "שאחרי הצבא אני אלך לאוניברסיטהברור לי "

  "זה לא שינה לי כלום, וניברסיטהתמיד רציתי ללמוד בא" 

  :שהלימודים היו קשים מדי עבורו ציין כימשום גם התלמיד שציין קודם לכן כי פרש 

   ".אבל עוד כמה שנים המערכת הזאת תהיה קטנה עלי, עכשיו האוניברסיטה לא בראש שלי" 

לא הביאה תלמידים אלו לתחושה כי האוניברסיטה הינה אפשרות מחוץ  תכניתנראה כי הפרישה מה

  . לתחום הישג ידם

  תכניתמשוב על מכלול ה 4.5
מתוך כוונה לחזק את , נוגעת לתחומי חיים שונים של התלמיד" הנגישות להשכלה גבוהה" תכנית

. ות באוניברסיטהרצונם ומסוגלותם של תלמידי הדרום להגיע ללימודים גבוהים בפקולטות היוקרתי

 כדי. חטיבה אוניברסיטאית ופעילויות ההעצמה, חטיבה בית ספרית: שלושה רכיבים עיקריים תכניתל

לרכיבים השונים הם נשאלו מהי לדעתם מייחסים החשיבות שהתלמידים את להבין את המשקל ו

ים את לב חסים התלמידימהנתונים עולה כי באופן ברור מי. תכניתהפעילות החשובה ביותר של ה

   .)33לוח ' ר( לחטיבה האוניברסיטאית תכניתה

 ספר-וסוג בית סוג יישובלפי , םהתלמידי פי תפיסת לע תכניתהשונות בחשיבות הפעילויות : 33 לוח
  **)באחוזים(

        באר שבע    פריפריה
  בדווי  כ"סה  ממלכתי  ממלכתי דתי    ממלכתי  ממלכתי דתי    

  174   76  270    44  185  749 מספר המשיבים
  27    21  12    15  14  17  התגבור הבית ספרי

הלימודים 
  60    61  75    81  76  71  באוניברסיטה

  פעילויות ההעצמה  7    11  6    2  9  7
  לא החליט  6    7  7    2  2  5

 **p<0.01 
  

עולה כי אמנם מרבית התלמידים בכל בתי הספר רואים בחטיבה האוניברסיטאית את מוקד  34מלוח 

דתיים בפריפריה עולה כי יש -ם ובבתי הספר הממלכתייםיהספר הבדוויבבתי אבל , תכניתה

תפיסה זו . תכניתבה את מרכז ה יםויותר תלמידים רוא, חסות גדולה יותר לחטיבה הבית ספריתיהתי

בו נמצא כי בבתי ספר אלו מקבל התגבור ש, )ו"מחקר מתשס(מתיישבת עם ממצאי המחקר הקודם 

כיוון שהוא מאפשר להם ללמוד למסלולי בגרות שאינם  ,תלמידיםהלימודי משמעות חשובה עבור ה

תעודת בגרות  קבלהתגבור מאפשר לתלמידים אלו ל, כמו כן. נלמדים במסגרת השוטפת של בית הספר

גם במחקר הנוכחי עלו עדויות רבות נוספות . לולא התגבור שלא היו יכולים להשיג, איכותית

ים רואים ידתיים בפריפריה ובתי הספר הבדוו-פר הממלכתייםהמצביעות על כך כי תלמידים מבתי הס

  . ם מהתגבורים גבוההנושביעות רצו, בתשומות החטיבה הבית ספרית תרומה חשובה ביותר
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גם , תכניתבנוסף לכל אחד מרכיבי ה, על התלמידים נבחנו תכניתכדי לבחון את השפעת מכלול ה

   .כולה תכניתתרומתה ותפיסותיהם של התלמידים מה

ז מתכוונים להמשיך "בשנת תשס תכניתמהתלמידים אשר השתתפו ב 87%מניתוח הנתונים עולה כי 

  .10הממצאים וניתוח הסיבות מופיעים בתרשים . ח"להשתתף בה גם בשנת תשס

עזרה "ו) 72%"  (כדי להרחיב ולהעשיר את הידע"הסיבות שצוינו להמשך ההשתתפות היו בעיקר 

יכולה , "נקודות הזכות"צבירת ): 31%(נו כמעט שליש מהתלמידים הסיבה שציי). 54%" (לעתיד

להצביע על כך שהתלמידים רואים בהשתתפותם בתכנית חלק בלתי נפרד מתכנון צעדיהם לקראת 

נוסף להעשרת ,  רואים בתכנית אמצעי להשגת מטרות מעשיות, ככל הנראה, תלמידים אלו. העתיד

  . ברסיטהלאתגר ולהיכרות עם רכיבי האוני, הידע

ציינו כי הם מעוניינים להמשיך להשתתף בתכנית כדי לקבל את הסיוע ) 24%(כרבע מהתלמידים 

ומעטים אף יותר , מעט תלמידים ציינו היבטי יוקרה של התכנית, באופן יחסי. הלימודי בבית הספר

  . ציינו את הפן החברתי כמניע להמשך השתתפות

ח והסיבות להמשך "גם בשנת תשס תכניתולהשתתף בתלמידים המתכוונים להמשיך : 10 תרשים
  )באחוזים(^ פי דיווח התלמידים לע, ההשתתפות

  

  

  

  

  

  

  

  
  

         ל  לענות על יותר מתשובה אחת וכיוון שכל תלמיד יכ ,100%-האחוזים אינם מסתכמים ל. ב "לא כולל תלמידי י^ 

כדי להיות " -מהתלמידים  19%ציינו אותה שלרצון להמשיך להשתתף בתכנית ייתכן כי הסיבה 

: ו"כפי שציין אחד התלמידים במחקר של תשס, יכולה להתפרש הן כהיבט של יוקרה - " באוניברסיטה

כרות יה –או כחלק מראיית התלמידים את העתיד /ו, "אפשר להוסיף לרזומה שהייתי באוניברסיטה"

או גם כי התלמידים חשים כי הם מפיקים ידע , ת לימודים גבוהים בעתידעם האוניברסיטה לקרא

  .מהאוניברסיטה

87

72

54

31

19

24

15

13

מתכוון להשתתף

כדי להרחיב ולהעשיר את הידע

כי זה יעזור לי בעתיד

"נקודות זכות"כדי לצבור 

כדי להיות באוניברסיטה

ס"כדי לקבל עזרה בלימודים בביה

כי זו תכנית יוקרתית

כי החברים בתכנית

השתתפות להמשך סיבות
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 4.5.1  תכניתהערכת תרומות ה
של התלמידים המשתתפים , מנקודת המבט של מנהלי בתי הספר הנבחנ תכניתהערכת תרומות ה

על  יתתכנמנהלי בתי הספר נשאלו על תפיסותיהם לגבי השפעת ה. תכניתושל בוגרי ה תכניתב

נראה כי באופן כללי מייחסים . קדם עתידים תכניותהתלמידים המשתתפים בה כחלק ממחקר על כלל 

חיזוק הביטחון העצמי , בעיקר בחיזוק הרצון ללמוד באוניברסיטה, תכניתהמנהלים השפעות רבות ל

  ). 34לוח ' ר(עתיד בובבחירת מקצוע 

הערכת מנהלי בתי פי  לע ")רבה מאוד"או  "רבה"במידה (על התלמידים  תכניתהשפעת ה: 34 לוח
  )באחוזים( הספר

  "הנגישות"                              
  ס בדוויים"בתי  ס יהודיים"בתי

  מספר המשיבים   4  20
  העלאת ההישגים הלימודיים  75  80
  הגברת המוטיבציה ללימוד מקצועות מדעיים  75  75

  100  85  חיזוק הביטחון העצמי
  הסיכויים לתעודת בגרות איכותיתהגדלת  100  80 

  חיזוק הרצון ללכת לעתודה  50  60
  חיזוק הרצון ללמוד באוניברסיטה  100  90
  בחירת מקצוע עתידי  75  84

  

 תכניתבהם פועלת שהערכתם של מנהלי בתי הספר  הנבחנבהם ניתן לראות כי ברוב התחומים ש

התחום היחיד שנמצא שבו . לתלמידים המשתתפים בהיש הערכה גבוהה לתרומות התכנית נגישות 

תחום , חיזוק הרצון ללכת לעתודה ואמעריכים המנהלים כי אין לתכנית השפעה רבה או רבה מאוד ה

  . שצוין אף קודם לכן כתחום שלא נעשות פעולות מיוחדות לקידומו

רבים מהתלמידים מדווחים . והשפעותיה תכניתתרומות הלגבי התלמידים נשאלו גם הם על הערכתם 

ברוב התחומים לא נמצאו  עולה כי 35מלוח ". מחיר"לצד מעטים שמדווחים על , תכניתמה" רווח"על 

להגיע להישגים במקצועות  רצוןיה בילמעט על, ז"תשסלו "הבדלים משמעותיים בין תשס

, ז"שעלו מעט בתשס רותמגדילה את הסיכויים להצליח בבג תכניתהתחושה כי ה, יםסטיההומני

השוואה שנערכה בין בתי הספר השונים  .ז"והתרומה שבמפגש עם חברים חדשים שירדה מעט בתשס

  ...)2ח לוחו 1ח לוח' ר( ובין שכבות הגיל השונות מופיעה בנספחים
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 על פי הערכת התלמידים ^)"ודרבה מא"או  "במידה רבה"( תכניתמה" מחיר"ו" רווח: "35לוח 
  )באחוזים(ז "תשסלו "והשוואה בין תשס

כ תלמידי "סה    
  "נגישותה"
  ז"תשס  ו"תשס

  773  668   מספר המשיבים
  "רווח      "

        תחום לימודי
  63  60  העלאת המוטיבציה להגיע להישגים במקצועות מדעיים  
  47  43  *העלאת המוטיבציה להגיע להישגים במקצועות הומניים  
  *להצליח בבגרותהגדלת הסיכויים  44  41   

        תמונת עתיד
  73  74  חיזוק הרצון ללמוד באוניברסיטה  
  61  60  חיזוק הרצון לפנות לעתודה  
  59  63  חיזוק הרצון לפנות ללימודים בפקולטות עם סף דרישות גבוה  
  ^^תעסוקה בעתיד/סייעה להחליט לגבי השכלה  57  -  

        תחום אישי
  85  82  הרחבת הידע הכללי  
  70  78  **מפגש עם חברים חדשים  
  66  65  גרמה לסיפוק אישי  
  55  -  ^^גרמה נחת להורים  
  51  55  חיזוק הביטחון העצמי  
  "מחיר      "

        תחום לימודי
  הפריעה להשקיע בלמידה השוטפת  18  17  

        תמונת עתיד
  ^^גרמה לחשש מהלימודים באוניברסיטה  14  -  

        תחום אישי
  20  22  עיפותגרמה לעומס או   
  20  22  מנעה עיסוקים בדברים אחרים  

  ס"גרמה לריחוק מהתלמידים האחרים בביה  10  8  
ו או שניסוחו שונה "ההיגד לא הופיע בשאלון של תשס^^בכלל לא    , במידה מועטה, במידה בינונית: קטגוריות נוספות^ 

  'מהתלמידים שלא ענו על השאלה היו תלמידים מכיתות י p<0.05 ,**p<0.01 ,28% missing – 92%*באופן משמעותי  
  

"  "רווח

יש לציין כי . תמונת עתיד ותחום אישי, תחום לימודי: ולק לשלושה תחומיםשצוין ח" רווח"ה

 תכניתמהתלמידים ציינו כי ה 85%(שצוין באחוזים הגבוהים ביותר היה נושא הרחבת הידע " רווח"ה

הן כסיבות  –נושא זה חוזר שוב בהיבטים שונים ). "רבה מאוד"או  "רבה"תרמה להם בכך במידה 

והן כעיקר התרומה של החטיבה  תכניתהן כסיבות להמשיך וללמוד ב, תכניתל פותלהצטר

המשיך ציינו זאת בראיונות כאחד הגורמים המושכים אותם ל תכניתבוגרי ה. האוניברסיטאית

  :תכניתשאר ביהול
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מאוד התעניינתי ";"זה היה אתגרי"; "היה מאוד מעניין זה";"היו קורסים מעניינים"
  "וזה מאוד העשיר אותי מבחינת ידע כללי תכניתבנושאים שלמדתי ב

המוטיבציה במידה  הגדילה את תכניתמהנתונים בלוח עולה כי מעל ממחצית מהתלמידים ציינו כי ה

חיזוק הרצון להגיע להישגים במקצועות בתחום . להגיע להישגים במדעים "רבה מאוד"או " רבה"

העלאת המוטיבציה להגיע להישגים במקצועות ). 47%(ידי כמחצית מהתלמידים - צוין על סטיההומני

שאינו נמדד רק במסגרת הלימודים הבית ספרית של " רווח"ים יכולה להוות סטיהמדעיים וההומני

  . בעל השפעה על תחומי הבחירה במקצועות עתידיים או תחומי עניין" רווח"אלא גם כ, התלמידים

מגדילה את סיכוייהם להצליח  תכניתציינו כי הם חשים שה) 44%(מעט פחות ממחצית מהתלמידים 

אך עדיין מדובר , ו"אחוזים אלו גבוהים מעט מאחוז התלמידים שציינו זאת בתשס. בגרותמבחני הב

יש לציין כי בסוגיה זו יש הבדלים משמעותיים בין בתי הספר  .ופן כלליעל אחוזים נמוכים יחסית בא

דתיים בפריפריה ציינו תרומה - ים ובבתי הספר הממלכתייםיובבתי הספר הבדוו )1לוח ח' ר(השונים 

בבתי הספר  59%-ם וימהתלמידים בבתי הספר הבדווי 64%(זאת באחוזים גבוהים בהרבה 

בבתי הספר הממלכתיים בבאר שבע ובפריפריה ובבתי  ,ומת זאתלע). דתיים בפריפריה-הממלכתיים

 38%(דתיים בבאר שבע ציינו תרומה זאת מעט יותר משליש מהתלמידים -הספר הממלכתיים

מהתלמידים בבתי הספר הממלכתיים  35%, דתיים בבאר שבע-מהתלמידים בבתי הספר הממלכתיים

נראה כי התלמידים בבתי הספר ). באר שבעמהתלמידים בבתי הספר הממלכתיים ב 33%-בפריפריה ו

תורמת במיוחד להגדלת הסיכויים  תכניתהסבורים כי דתיים -בתי הספר הממלכתייםבם ויהבדווי

כי עבור אוכלוסייה זו  ושמהם עולהדבר התואם את הממצאים שהובאו עד כה  ;להצליח בבגרות

  . התגבור  משמעותי במיוחד

להמשיך רצונם את ) 73%(מחזקת אצל רובם  תכניתעולה כי ה ,של התלמידים עתידהמבחינת תמונת 

ציינו ) 95%( תכניתאם כי יש לזכור כי כמעט כל התלמידים המצטרפים ל, ללימודים באוניברסיטה

 תכניתכך שנראה כי במקרה זה ה ; 16לפחות תואר ראשוןשואפים להשיג כי הם  ,הכבר בתחילת

כי מעל מחצית מהמחקר עולה , כמו כן. מידיםמחזקת רצון שכבר קיים אצל חלק ניכר מהתל

 )61%(לפנות לעתודה אקדמית  את רצונם" רבה"חיזקה במידה  תכניתמהתלמידים דיווחו כי ה

על או  ימודלהחליט על תחומי ללהם ואף סייעה ) 59%(לימודים בפקולטות בעלות סף קבלה גבוה ול

  ). 57%( בעתידעיסוק 

הקורסים הפגישו אותם עם תחומים ענו ש תכניתשל הה העיקרית תהשפע על שנשאלו תכניתבוגרי ה

  :תחומי העניין שלהםאת לבחון את העדפותיהם ו וכך הם יכלו, שונים

הייתי ' בכיתה י"; "הקורס שלמדתי עורר בי עניין לבחור אותו ללימודים אקדמאיים"

ה שכבר זה חיזק את מ"; "משפטים היה יותר טוב וזה נתן לי כיוון, בשני קורסים
  ". נחשפתי לזה וממש אהבתי את זה";  "חשבתי

                                                   
גם ' ר. ז"לפני כניסתם לתכנית בתחילת שנת תשס" היום הפתוח"במהלך ' בשאלון שהועבר לתלמידי כיתות י 16

 . בפרק העוסק בתמונת עתיד
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ציינו , לעצם ההחלטה להמשיך בעתיד ללימודים גבוהים באוניברסיטה תכניתבנוגע לתרומה של ה

העלו  תכניתם בכי הלימודי תלמיד אחד אף צייןו, בעיקר תרמה להפגת חששות תכניתהבוגרים כי ה

  . להמשיך ללמוד את המוטיבציה שלו

; "לא הייתי יודעת למה אני נכנסת תכניתבלי ה"; "שאני מסוגלת להתמודדראיתי 

  "יצר מוטיבציה להמשיך ללמוד"; "הסירה חשש מסוים"

בעיקר מכיוון שעוד לפני כן ידעו שימשיכו , לא תרמה להחלטתם תכניתבוגרים אחרים ציינו כי ה

 תכניתה הרבה של התאת תרומ גם) 70%( התלמידים ציינו מרבית, כאמור.  ללימודים באוניברסיטה

  . עמם יצירת קשרים חברתייםלהכרת בני נוער אחרים ול

    :חשוברכיב כחוויה החברתית הם ציינו את ה, התמיד במה משך אותם לה נשאלו תכניתבוגרי הכאשר 

  ;"הכרתי אנשים" ; "החברים"; "ל החברהוקודם כ"

שישים ושישה . תכניתמעצם השתתפותם בם של התלמידיהסיפוק האישי  ואחשוב לא פחות הגורם 

חמישים . "רבה מאוד"או  "רבה"גורמת להם לסיפוק אישי במידה  תכניתמהם חשים כי ה אחוזים

נתון זה מבליט את הערכתם החיובית של . גורמת נחת להוריהם תכניתכי הציינו וחמישה אחוזים 

ועידודם  תכניתבילדיהם שתתפות בה םלקבל את תמיכת כדישובה הערכה זו ח ;תכניתה כלפיההורים 

גם את  'ר(בבית התלמיד  תכניתנקודה זו יכולה גם להצביע על מידת החשיבות שניתנת ל. לכך

נעזרים בהוריהם ' מתלמידי כיתות י 51% -ב ו"א וי"מתלמידי י 36%הממצאים המצביעים על כך כי 

   ).כדי לבחור קורסים באוניברסיטה

 ביטחוןלחיזוק ה"רבה מאוד "או  "רבה"תרמה במידה  תכניתכי ה השיבו) 51%(כמחצית מהתלמידים 

סוגיות החשובות  ;חיזקה את תדמיתם בבית הספר תכניתאף ציינו כי ה 40%- ו, העצמי שלהם

  .   לתחושת ההעצמה האישית של התלמיד

  "מחירה"

נלוות לא בצורת תוצאות " מחיר"הי יכולה גם לדרוש מהמשתתפים לשלם שכל תכניתמעורבות ב

כחמישית ". רווח"יחסות התלמידים ליבאחוזים נמוכים בהרבה מהת ןצוי" מחיר"ה. רצויות

ללמידה  "רבה מאוד"או אף  "רבה"מפריעה להם במידה  תכניתציינו כי ה) 18%(מהתלמידים 

כפי , תכניתית של תלמידים לפרוש מהעיקרסוגיה זו חשובה כי היא הסיבה ה. השוטפת בבית הספר

  . תכניתמרבית התלמידים שבחרו לפרוש מה שציינו

בעיקר כאשר היא מלווה בקושי לימודי  , תכניתכי השתתפות בהוא נהלת הִמ אחד החששות של אנשי 

 14%נראה כי . תוביל את התלמידים לחשוש מלימודים עתידיים באוניברסיטה, או העדר עניין

בהם ציינו זאת ש, יםיבבתי הספר הבדוודבר העולה באופן משמעותי יותר , מהתלמידים אכן חשים כך

  ). 26%(כרבע מהתלמידים 

עייפות לגורמת להם במידה רבה לעומס או  תכניתמבחינה אישית ציינו חמישית מהתלמידים כי ה

ציינו כי ) 10%(מעטים ). 20%(מונעת מהם לעסוק בדברים אחרים שחשובים להם  יאוכי ה) 20%(

  . מידים אחרים בבית הספרגורמת לריחוק בינם ובין תל תכניתה
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  ו"שגי התלמידים בתכנית בבחינות הבגרות תשסיה. 5

נותחו נתונים על , של מסיימי התכנית עם סיום לימודיהם בתיכון לבחון את הישגיהם הלימודיים כדי

משמעותיים מאוד הפסיכומטרי במבחן ציון וההבגרות ציוני בחינות . הבגרותבבחינות  םההישגי

. בפרט יוקרתיותהקבלה לפקולטות בכלל ובתהליך ההתלמידים לאוניברסיטה  שלבתהליך קבלתם 

והשוואה בין הישגיהם  ,בבחינות הבגרות התלמידים המשתתפים בתכנית ציוניהם של תבדיק, כמו כן

 ,משתתפים בתכניתלומדים בבתי ספר האך שאינם  ,ניהםידומים להם במאפיהתלמידים  לבין אלו של

  .)רוט בהמשךיפ' ר( בתחום זה תכניתרומת המאפשרת בדיקה של ת

ו היו המחזור הראשון אשר קיבל לאורך שלוש שנות "שסיימו את התכנית בשנת תשס ב"תלמידי י

וגם בחטיבה הבית ספרית ) ב"שהחלה לפעול בתשס(התכנית תשומות גם בחטיבה האוניברסיטאית 

ב אשר סיימו את לימודיהם בשנת "יחלק משמעותי מתלמידי , עם זאת). ד"שהחלה לפעול בשנת תשס(

וזאת מכמה , בהן הוא ניתןשך שלוש השנים במשעורי התגבור הלימודי יו לא השתתפו בש"תשס

  :סיבות

ולמעשה , בתכניתשחטיבה הבית ספרית כל בתי הספר והתלמידים ו לא השתתפו ב"בשנת תשס. 1

בתכנית ב שהשתתפו "י ימתלמיד )48%(רק כמחצית ו עולה כי "שאלוני התלמידים משנת תשסמ

  . עורי התגבור של החטיבה הבית ספריתיגם בשהשתתפו בשנה זו 

וחלקם , שלוש שניםקיבלו תגבור לימודי למשך לא כל התלמידים שהשתתפו בתגבור , כמו כן

  . שנה או שנתיים בלבדהשתתפו בתגבור 

2 .

הבית ספריים בתחומי הם מתלמידים אשר ציוני מחייבת השתתפות בתגבוראינה  תכניתנהלת הִמ . 3

   .ומעלה 90בהם מתקיימים התגבורים עומד על שהלימוד 

עצם השתתפותם של התלמידים בתכנית נהלת רואים ביש לציין כי חלק מחברי הִמִ, עם זאת

גם ללא התערבות , לשיפור הישגיהם של התלמידים בבחינות הבגרותתרומה  םובקורסים אקדמיי

  .קידום תחום זהישירה ל

בצי נתונים שהתקבלו ממשרד החינוך ביחס להישגיהם של כל וניתוח הישגי הבגרות הסתמך על ק

כלכליים של התלמידים ומאפייני בתי -מאפייניהם החברתיים, ו"ב עד תשס"ב בשנים תשס"תלמידי י

   .הספר

  הבגרותהישגים בבחינות  5.1
  זכאות לתעודת בגרות ברמות שונות וציונים

תוך התייחסות , שלהםעל פי רמת תעודות הבגרות אפיינו בבחינות הבגרות  את הישגי התלמידים

  אליהן שהרמות השונות של תעודת הבגרות . מדעיםבמתמטיקה וב, מיוחדת להישגים גבוהים באנגלית
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  :17התייחס הניתוח כוללות

  תעודת בגרות המקנה זכאות . 1

יחידות לימוד  4זכאות לבגרות ולפחות  :תעודת בגרות העומדת בתנאי הסף לכניסה לאוניברסיטה

  באנגלית

2 .

 5או  4אנגלית ומתמטיקה בהיקף של , 18ומעלה 85בגרות ממוצע של ציון : תעודה איכותית כללית

  .יחידות לימוד

3 .

 85ציון של , 17ומעלה 85ע של ממוצבגרות ציון : איכותית עם הצטיינות במתמטיקה ואנגלית תעודה

  .יחידות לימוד 5או  4ת ומתמטיקה בהיקף של ומעלה במקצועות אנגלי

4  .

, 17ומעלה 85בגרות ממוצע של ציון : אנגלית ומדעים, איכותית עם הצטיינות במתמטיקהתעודה . 5

 85וציון של , יחידות לימוד 5או  4ומעלה במקצועות אנגלית ומתמטיקה בהיקף של  85ציון של 

  .יחידות לימוד 5בהיקף של  19מדעימקצוע ומעלה ב

ומעלה במקצועות  85ציון של , ומעלה 85ממוצע של בגרות ציון : תעודת בגרות מדעית מצטיינת

 5מדעי בהיקף של מקצוע ומעלה ב 90וציון של , יחידות לימוד 5אנגלית ומתמטיקה בהיקף של 

  ).ללא בונוסים(יחידות לימוד 

6 .

ב שסיימו את תכנית "תלמידי י ו כמעט כל"כי בשנת תשס עולה 11בתרשים מניתוח הנתונים 

בדרישות הסף לקבלה גם מדו ע וכמעט כולם, )96%(היו זכאים לתעודת בגרות " הנגישות"

אחוזי התלמידים שהשיגו תעודת בגרות איכותית ומצטיינת נמוכים יותר ונעים ). 94%(לאוניברסיטה 

  . 13%-43%בין 

  ^)באחוזים(ו "תשס, "נגישות"ת רמות תעודת הבגרות שהשיגו המשתתפים בתכני :11 תרשים

  
^ N=164 ,כולל אוכלוסייה יהודית ובדווית )N  תלמידים 29באוכלוסייה הבדווית עומד על(  

                                                   
  .כל תעודה כוללת בתוכה את התעודות הקודמות לה 17
יחידות  5או  4הציון אינו כולל בונוסים הניתנים במקצועות הבגרות אליהם ניגשו התלמידים ברמה של  18

  .60לימוד וקיבלו ציון מעל 
תלמיד למד שניים או יותר ממקצועות כאשר . ביולוגיה ומדעי המחשב, יקהזפי, כימיה: מקצוע מדעי כולל 19

  הציון במדעים נחשב כממוצע ביניהם, אלו

13

20

24

43

94

96

0102030405060708090100

תעודה מדעית מצטיינת

מתמטיקה ומדעים, תעודה איכותית עם הצטיינות באנגלית

תעודה איכותית עם הצטינות באנגלית ומתמטיקה

תעודה איכותית כללית

עמידה בסף דרישות הקבלה לאוניברסיטה

זכאות לתעודת בגרות
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יחסות יהציונים המשוקללים של תעודות הבגרות אליהם הגיעו תלמידי התכנית תוך הת
  לאפשרויות הקבלה למחלקות  יוקרתיות באוניברסיטה
) בונוס(שבחישובו נכללת תוספת לציון , ניתוח זה מתייחס לציון הממוצע המשוקלל בבחינות הבגרות

רכי קבלה וכפי שמקובל לחשב לצ, יחידות לימוד 5או  4התלמיד נבחן בהיקף של  םבהשלמקצועות 

ניתוח זה מאפשר לבחון את אפשרויות הקבלה של התלמידים למחלקות השונות . ללימודים אקדמיים

הן , יג את טווחי הציונים שאליהם הגיעו התלמידים בבחינות הבגרותמצ 36לוח .  באוניברסיטה

  . לשם השוואה, תלמידי התכנית והן כלל התלמידים בארץ

 100מהתלמידים השיגו ממוצע משוקלל של  43%ו "בשנת תשסבקרב תלמידי התכנית ניתן לראות כי 

השיגו ממוצע ) 35%(כשליש מהתלמידים , )בארץמכלל התלמידים  20%לעומת ( נקודות ומעלה

  . נקודות 90-השיגו ממוצע בגרות משוקלל נמוך מנוספים  22%-ו, נקודות 100-ל 90משוקלל בין 

: ו"בשנת תשס" נגישותה"שהשתתפו בתכנית ב "י הישגי בחינות הבגרות של תלמידי: 36לוח 
  )באחוזים( ^ממוצע משוקלל

 ב בארץ "כלל תלמידי י   תלמידים המשתתפים בתכנית 
 )N=164(  )N=81,668(  טווח הישגים בבחינות הבגרות

 57  22  90עד 
99-90  35  23 

104-100  19  9 
109-105  20  7 

  ומעלה 4  4 110
: 60יחידות והשיג  ציון מעל   5בהם התלמיד נבחן בהיקף של שלמקצועות " בונוס"תוספת : ממוצע משוקלל כולל^

; נקודות לציון הבחינה 20תוספת של  - בשאר המקצועות   , לציון הבחינה באנגלית ובמתמטיקהנקודות  25תוספת של 
נקודות  לציון  12.5של   תוספת : 60יחידות והשיג  ציון מעל   4למקצועות בהם התלמיד נבחן בהיקף של " בונוס"תוספת 

  .נקודות לציון הבחינה 10תוספת של   - בשאר המקצועות, מתמטיקהבבאנגלית והבחינה 

  אפשרויות הקבלה למחלקות היוקרתיות באוניברסיטה 

של ) 36הערה ללוח ' ר( משוקללהממוצע השל  ףרויצ -  20"םכֶ ציון הֶס "בקבלה לאוניברסיטה מותנית ה

ת ככל שהממוצע המשוקלל של תעודת הבגרו. בחינה הפסיכומטריתהציון  ושל  ציוני בחינות הבגרות

כדי להגיע לציון הקבלה , בבחינה הפסיכומטריתגבוה גבוה יותר כך נדרש מהתלמיד להגיע לציון פחות 

נקבע על  ציון קבלה זה .משלה") התאמה"או " (ציוני סכם"כל אוניברסיטה קובעת  .פךהול - הנדרש 

  .ימתפי היחס שבין יכולת הקליטה של המחלקה למספר המועמדים המבקשים ללמוד בה בשנה מסו

ו לפקולטות היוקרתיות באוניברסיטת בן "את סיכויי הקבלה של בוגרי התכנית בשנת תשסלבחון  כדי

  :מדדים 3- יש צורך לבחון את הישגיהם של התלמידים ב, גוריון בנגב

 )36לוח ' ר(הישגי תעודת הבגרות לאחר ביצוע שקלול של ציוניהם  

                                                   
ולצורך הדוח בוצעה התאמה לפי אוניברסיטת בן גוריון שבבאר , דרך החישוב שונה בין האוניברסיטאות 20

כאשר למחלקות ההנדסה נותנים , בין המחלקות השונות קיימים הבדלים בנוסחת חישוב ציון הסכם. שבע
אנגלית (משקל גדול יותר לציון הכמותי בבחינה הפסיכומטרית בהשוואה למרכיבים האחרים של הבחינה 

 ).ומילולי
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הציון הממוצע . 800-ל 200הפסיכומטרית נעים בין ציוני הבחינה . הישגיהם בבחינה הפסיכומטרית 

 564הציון הממוצע לניגשים בשפה העברית הוא  ;533 ואשל כלל הניגשים לבחינה הפסיכומטרית ה

רוט על אחוזי הנבחנים המגיעים לרמות שונות של יפ). מתוך נתוני המרכז הארצי למדידה והערכה(

והוא מאפשר לבחון מהו הסיכוי היחסי של , )1טוח לט נספח ' ר(ציוני הפסיכומטרי מופיע בנספח 

עדר מידע על הישגי יוזאת בה, התלמידים להגיע לציונים השונים בבחינה הפסיכומטרית

 . התלמידים בפועל

יחס שבין יכולת הקליטה הסכם הנדרש לקבלה למחלקות השונות באוניברסיטה נקבע על פי ה ציון 

בדיקת ציוני הסכם של  .מוד בה בשנה מסוימתמספר המועמדים המבקשים לללשל המחלקה 

  .2טבלוח  ט מופיעים בנספח בגרות מסוים וציון פסיכומטרי אפשריהתלמידים בהינתן ממוצע 

  

נבדקו ציוני הקבלה הנדרשים לפי  ,לשם הדגמת סיכויי הקבלה של בוגרי התכנית למחלקות יוקרתיות

והם מאפשרים לקבל תמונה כללית לגבי , הערכה בלבד הםציוני הקבלה  .21אוניברסיטת בן גוריון

אשר יכולים להשתנות בהתאם ליחס , ח"הנתונים מתבססים על נתונים משנת תשס. סיכויי הקבלה

מכיוון שיש  .שבין יכולת הקליטה של המחלקה ומספר המועמדים המבקשים ללמוד בה בשנה מסוימת

ולא על ציון הבחינה , למידים בבחינות הבגרותממוצע המשוקלל של התהבידינו מידע רק על ציון 

  יקבלוציון  שער איזהלנבא את סיכויי הקבלה שלהם למחלקות שונות יש ל כדי, הפסיכומטרית

  . בבחינה הפסיכומטרית התלמידים

  הנדרשים למספר פקולטות יוקרתיות באוניברסיטת בן גוריון ציוני הסכם: 37לוח 

  תנאים נוספים    ציון סכם נדרש

  נדסת מכונותה    470

  הנדסת חשמל ומחשבים    535
לפחות בבחינה  600ציון , ובנוסף לכך

 5-עדיפות לבעלי הישגים גבוהים ב. הפסיכומטרית
  ביולוגיהביה ויכימב, פיזיקהיחידות לימוד ב

  מדעי החיים  620

לפחות בבחינה  670ציון , ובנוסף לכך
  הפסיכומטרית

  פסיכולוגיה  670

לפחות בבחינה  600ציון , ובנוסף לכך
  הפסיכומטרית

  מדעי המחשב  690

  קבלה על סמך ריאיון  רפואה  768
  

ומעלה בבחינות  100הגיעו לציון משוקלל ממוצע של ו "בתשס "נגישותה"קרב בוגרי מ 43%, דוגמהל

 100להתקבל לפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים עם ממוצע ציונים של  כדי ).36לוח ' ר(, הבגרות

 יםאותו משיגים כשני שלישש ,נקודות לפחות בבחינה הפסיכומטרית  456יש צורך בציון של , נקודות

גבוה " ציון סכם"בעלות לפקולטות יוקרתיות אחרות  כדי להתקבל). 2טלוח , נספח ט' ר(מהנבחנים 

                                                   
: גוריון יטת בןכדי לבחון אפשרויות קבלה למחלקות נוספות ניתן להיכנס לאתר של אוניברס 21

http://web2.bgu.ac.il/welcome/template/default.aspx?PageId=45&catId=6&maincat=6 . 
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 5.2  הבגרות  התלמידים בבחינות על הישגי השפעת התכנית
רמות ( ה של התכנית על הישגיהם של התלמידים בבחינות הבגרותתלבחון את מידת השפע כדי

 ביאניתוח הה .ניתוח סטטיסטי רב משתני נערך )הזכאות השונות וממוצע הציונים בבחינות הבגרות

של התלמידים ) תכניתבנוסף להשתתפות ב( אחריםבחשבון השפעות אפשריות הנובעות ממאפיינים 

 תכניתהניתוח הסטטיסטי מבצע השוואה של הישגי התלמידים שהשתתפו ב .ושל בתי הספר

בהישגים בין ) הפער(את ההבדלים . שלא השתתפו בה, להישגיהם של תלמידים בעלי מאפיינים דומים

  . 22תכניתשתי הקבוצות ניתן לפרש כהשפעת ה

ועומדים  תכניתשהשתתפו בבין כל אחד מהתלמידים " התאמה"י התבסס על הניתוח הסטטיסט

העומדים בדרישות התכנית אך לומדים בבתי ספר שאינם , דומים להםתלמידים  3לבין  23בדרישותיה

, מין, כגון(של התלמיד עצמו  כלכליים-התאמה בוצעה על בסיס מאפיינים חברתייםה. נכללים בתכנית

כולל ציון ממוצע בשנים (ועל בסיס מאפייני בית הספר בו לומד התלמיד  ,)השכלת אם וארץ לידה

, של כלל אוכלוסיית התלמידים כלכליים-חברתייםמאפיינים , ב בבית הספר"של תלמידי י 2003-2004

  . 24)גודל בית הספרבית הספר והישוב ומאפיינים מבניים של 

בטרם הלימודית רמת הישגי התלמיד ויכולתו היה רצוי לבצע התאמה הם שלגביהם נוספים מאפיינים 

 רמהתכנית היו מלכתחילה בעלי ביתכן שהתלמידים שהשתתפו יש, זאת מתוך הנחה. כניסתו לתכנית

תכן שהישגיהם אינם משקפים יולכן י, יותר מהתלמידים שבחרו לא להשתתף בה גבוההלימודית 

קובץ הבגרויות אינם כוללים מידע על הנתונים ב. דמתקוה רמתםאלא את , תכניתדווקא את השפעת ה

בהן נבחן שהמאפיין היחיד שעשוי לרמז על יכולת קודמת הוא מספר יחידות הבגרות . היבטים אלו

קבוצת תלמידי התכנית מאופיינת ). מתמטיקה ומדעים, אנגלית(יים עיקרהתלמיד במקצועות ה

רים העומדים בדרישות התכנית אך יותר מתלמידים אח, יחידות לימוד 5-בשיעור גבוה של היבחנות ב

מכיוון שלא ניתן לומר בבירור האם מאפיין זה מעיד על כך שתלמידים . אינם משתתפים בתכנית

, טובים יותר בחרו להשתתף בתכנית או שההיבחנות במספר יחידות גבוה הוא חלק מתוצאות התכנית

ההשוואה לפי מספר יחידות אחד ללא התאמה של התלמידים בקבוצת : נערך הניתוח בשני מודלים

ניתוח המשווה את הישגיהם להישגי , כלומר - עם התאמה לפי מאפיין זה, והשני, בהן נבחנושהלימוד 

    .תלמידים שנבחנו במספר יחידות דומה

                                                   
  י ראו נספח  , לפרוט שיטת הניתוח 22
יחידות לימוד  5או  4תלמידים הלומדים : דהיינו, ניתוח נערך רק ביחס לתלמידים העומדים בדרישות התכניתה 23

 .6כלכלי עד - ומעלה בישובים עם אשכול חברתי 5עם מדד טיפוח באנגלית ומתמטיקה בבתי ספר 
  :פרטים נוספים על שיטת הניתוח ניתן לקבל ב 24
 3/st0072/nnmatch.hlp-journal.com/software/sj4-http://www.stata 
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, בהן נבחן התלמידשבחשבון את מספר יחידות הלימוד  מביאהכולל ניתוח שאינו , לפי המודל הראשון

. שתתפים בתכנית מגיעים להישגים גבוהים מאלו שנמצאו בקבוצת ההשוואהעולה כי התלמידים המ

לטובת תלמידי ) נקודות האחוז 9.6 -ל 2.7הנעים בין (ניתן לראות הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות 

  . למעט בגרות איכותית כללית, התכנית בכל המדדים שנבדקו

התכנית להישגיהם של תלמידים דומים להם המשווה את הישגיהם של תלמידי , השנימודל הלפי 

עולה כי הישגיהם של , )מתמטיקה ומדעים, אנגלית: במקצועות( שנבחנו במספר יחידות דומה

הבדלים לא (התלמידים המשתתפים בתכנית דומים להישגיהם של התלמידים בקבוצת ההשוואה 

  :קשיים שעלו בניתוח).  מובהקים

ב באותה שנה דיווחו כי השתתפו בתגבור הלימודי "תלמידי ימ 48%רק , כפי שצוין בתחילת הפרק 

משך שנה או בקיבלו תגבור לימודי  האלהתלמידים מה חלק ,כמו כן. שניתן במסגרת התכנית

בחינות הבגרות מתקיימות בדרך כלל במהלך שלוש השנים של הלימודים בבית . שנתיים בלבד

חלק מהבחינות עוד לפני שהתחילו להשתתף וניתן להניח שתלמידים אלה נבחנו ב, הספר התיכון

חשיפה חלקית בלבד  משקפיםהממצאים , כלומר. תגבור הלימודי הנערך בחטיבה הבית ספריתב

  .המוגברת תכניתה תהשפעבעתיד אפשר יהיה להבחין ביתכן שיו, תגבורל

  קשיים באיתור קבוצת השוואה מתאימה 
ועל הישגי התלמידים (עדר מידע ברור על הרמה הלימודית של התלמידים בכניסתם לתכנית הֶ  −

נעשה שימוש במספר , מידע זה בשל העדרו של, כאמור). בקבוצת ההשוואה באותה עת

 מגבלות משתנה מספר יחידות הבחינה. עיקרייםהיחידות שבהן נבחנו התלמידים במקצועות 

יחידות הבחינה עשוי לשקף את היכולת הקודמת של  משתנה מספר: שבהן נבחן התלמיד

, תכן גם שהתלמידים בתכנית התחילו את לימודיהם ברמה נמוכה יותריאך י, התלמידים

מספר יחידות הבחינה הוא , אם זהו המצב 25.תכניתוהגיעו למספר היחידות הגבוה בעקבות ה

על הישגיהם הקודמים  ולא ניתן להשתמש בו לצורך פיקוח סטטיסטי, חלק מהישגי התכנית

 . של התלמידים
ו בחשבון בשיטת הובאאך הם לא  ,מאפיינים נוספים על הישגי התלמידים יכולים להשפיע גם  −

תכניות סיוע נוספות , כגון(מאפיינים נוספים של בית הספר העדר , למשל. הניתוח המוצגת

המוטיבציה של  או מידע על רמת) בבתי הספר האחריםו בתי הספר שבתכניתהמתקיימות ב

פוגם ביכולת להסיק הדבר תכן שיוי, קבוצת השוואה מדויקת יותר לאתר מקשים התלמיד

  . התכנית על הישגי התלמידים ה שלמסקנות על השפעת

  סוגיות לדיון וכיווני פעולה. 6
וההשוואה בין שתי שנות המחקר מלמדת כי , ז נעשו שינויים משמעותיים בתכנית"בשנת תשס, כאמור

ממצאים ". הנגישות"ית התחומים שנבחנו חל שיפור בתפיסותיהם של התלמידים לגבי תכנית במרב

משמעותיים במיוחד מראים שיפור במערך התגבור הבית ספרי ובהתאמת הרמה האקדמית של 

                                                   
העלו  לא, ניתוחים שנערכו על מנת לבדוק את השפעת התכנית על שיעור התלמידים הנבחנים במספר יחידות גבוה 25

 מסקנה חד משמעית
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 :מממצאי המחקר עולות מספר סוגיות לדיון והן מפורטות להלן

כשליש עד  -ב "עד י' מתלמידי י 10%-בבתי הספר שבהם פועלת התכנית משתתפים בממוצע כ 

 ב בבתי הספר המשתתפים בתכנית"כרבע מתלמידי י. מחצית מאוכלוסיית היעד של התכנית

יש , אם יש המשאבים הדרושים לכך .משתתפים בה) 4%(אך מעטים יחסית , עומדים בדרישותיה

- בעיקר בבתי הספר הבדוויים ובבתי הספר הממלכתיים, מקום לשקול לשתף תלמידים נוספים

 .דתיים בפריפריה שבהם עולה מדיווח התלמידים כי היא משמעותית במיוחד עבורם
האוניברסיטה לא הייתה , שאלמלא התכנית, עבור תלמידים "חלום ההשכלה הגבוהה"יצירת  

הרצון להגיע להשכלה גבוהה , ואולם. היא מאבני היסוד של התכנית -חלק מתמונת העתיד שלהם 

מתלמידי  95%כך ציינו . אפיין כמעט את כל התלמידים הבוחרים להצטרף אליה מלכתחילה

 :ם לזאת יש לבחוןנראה כי בהתא. שטרם החלו ללמוד בתכנית' כיתות י
. האם אפשר לקרב לתכנית גם תלמידים שאינם שואפים להגיע להשכלה גבוהה באוניברסיטה -

שינוי כזה יחייב , כפי הנראה. כיום התכנית מכוונת לתלמידים החזקים ביותר בבתי הספר

 . שינוי בקריטריונים להצטרפות לתכנית
יפותיהם להשכלה גבוהה כבר התמקדות בתחומים שבהם ניתן גם לתרום לתלמידים ששא -

פיתוח הרגלי למידה ללימודים , סיוע בבחירת תחום להמשך לימודים, למשל. קיימות

  . הנחלת מידע כיצד לפעול כדי להתקבל לפקולטות היוקרתיות, אקדמיים

והמרצים מציינים כי לא ברורה , נותרו עמומות החטיבה האוניברסיטאיתמטרות התכנית של  

 :על הִמנהלת לגבש מדיניות ברורה בסוגיה זו. ליה עליהם לכוון את השיעורלהם רמת ההוראה א
? האם לתת קורסים בעלי רמה לימודית התואמת את הדרישות האקדמיות של האוניברסיטה -

עבור הקורס " נקודות זכות"האם בחלק מהקורסים אף רצוי לאפשר לתלמידים לקבל 

ברמה אקדמית וחשיפה לאוניברסיטה הרציונל הוא מתן הזדמנות לרכישת ידע ? הנלמד

 ".תיתִמ האֲ "
האם לתת קורסים מותאמים יותר לתלמידי תיכון אשר יאפשרו לתלמידים להתמודד  -

הרציונל הוא מתן ? בהצלחה רבה יותר עם דרישות הקורס ולהביא ללמידה משמעותית יותר

רצון להמשך חוויה של למידה אוניברסיטאית אשר תותיר בהם זיכרון חיובי ותעורר בהם 

 .לימודים גבוהים בשלב מאוחר יותר בחייהם
 . בהתאם לצרכים השונים של התלמידים, ניתן גם לשקול בניית קורסים שונים ברמות שונות -

במדעים  74, בלימודי הרפואה 89כיום ממוצע הציונים בקורסים האוניברסיטאיים עומד על  

מהתלמידים הלומדים בתכנית  72% בממוצע. באנגלית 70-מדויקים ובמדעי הרוח והחברה ו

על ִמנהלת התכנית לבחון ). עברו את מבחן סיום הקורס בהצלחה(עומדים בדרישות הקורסים 

 .האם הישגים אלה של התלמידים תואמים את מטרותיה של התכנית
תכנית החונכים שנועדה לתמוך בתלמידים בקורסים מתחום המדעים המדויקים מגיעה לרבע  

חונכים רבים אינם מגיעים באופן עקבי לקורסים ולמרצים לא , בנוסף לכך. דמהתלמידים בלב
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אחת  בפעילות העצמהז "מידים אשר השתתפו בתשסעל אף העלייה המשמעותית באחוז התל 

לעומת החטיבה הבית . הרי שכשליש מהתלמידים לא השתתפו באף לא אחת מהפעילויות, לפחות

אם ִמנהלת התכנית . מקומן של פעילויות ההעצמה משני, ספרית והחטיבה האוניברסיטאית

טיבן ואופיין , פעילויותיש לתת את הדעת על שיעור ההשתתפות ב, כוללת את ההעצמה בתכנית

ויש לבחון דרכים לשיפור שביעות הרצון של התלמידים , כדי שתהיינה אפקטיביות ככל הניתן

או שבחלקן הן אינן מתאימות , אם קשה לשתף את כל התלמידים בכל הפעילויות. מפעילויות אלו

המיטבית  ולחתור להתאמתן, רצוי לאתר את התלמידים שיפיקו מהן את מרב התועלת, לכולן

 .לצורכי התלמידים ולרצונם

ניתוח הישגיהם של התלמידים המשתתפים בתכנית בבחינות הבגרות מעלה שרובם המכריע זכאים 

 .בגרות איכותיות משיגים תעודות ורבים מהם, אקדמיים םלתעודת בגרות המאפשרת כניסה ללימודי

י  השפעת התכנית על הישגיהם של הניתוחים הסטטיסטיים שנערכו לא העלו עדויות חד משמעיות לגב

השגת (והן ברמות הגבוהות יותר ) זכאות לתעודה(הן ברמות הבסיסיות , תלמידיה בבחינות הבגרות

בחשבון גם את  הביאיש ל, מלבד המגבלות המתודולוגיות של הניתוח). תעודות איכותיות ומדעיות

ואת הקושי הברור , ד לתכניתהעובדה שהנתונים מתייחסים לתלמידים שנחשפו באופן חלקי בלב

שתאפשר , לרמת הישגים גבוהה עוד יותר, החיים בפריפריה, להביא תלמידים מצטיינים מלכתחילה

תמיכה ההמשך . להם להתחרות עם התלמידים המצטיינים ביותר בבתי הספר החזקים ביותר

אתגר חשוב ומרכזי  ואה, להביא לשוויון הזדמנויות בינם לבין תלמידים אחרים כדי,  בתלמידים אלה

  .וחשוב להמשיך לעקוב אחר הישגיהם גם בשנים הבאות, של התכנית

  

54 



 

  מקורות

  .ירושלים. 55 מספר. שנתון הסטטיסטי לישראל.  2004.  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מתווה . ו"שנת הלימודים תשס –האוניברסיטאית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב  תכניתה

  . ו"תשס תכניתה

 עצמית למסוגלות וזיקתה ההתבגרות בגיל ובנות בנים של נלמדת תושייה. 1989 .'ע, ברנשטיין

 אוניברסיטת, סוציאלית לעבודה הספר בית" מוסמך" התואר לקבלת גמר עבודת. חברתית ולכשירות

  .גן רמת, אילן בר

האוניברסיטאית לקידום  תכניתה. )מפורסם באתר המכון בלבד( 'ר, קוברסקי-ברוך'; מ, נבות-כהן

  .07-504 -דמ , )2006-2005(ו "בשנת תשס תכניתהערכת פעילות ה -  נגישות ההשכלה הגבוהה בנגב

Oyserman, D., Bybee, D., Terry, K. and Hart-Johnson, T. 2004. "Possible Selves as Roadmaps", 
Journal of Research in Personality. 38, 130-149. 

55 



 

  )ו"תשס( 2006דוח הערכה שבוצע בשנת  סיכום: א נספח

   מבוא ורקע
 תכנית: להלן" (האוניברסיטאית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב תכניתה"את  בחןמחקר זה 

ה של אוניברסיטת בן תביוזמב "פועלת מאז שנת תשס תכניתה. ו"בשנת הלימודים תשס") הנגישות"

קרן , עמותת עתידים, י"רש –א "קרן סקט, מחוז דרום -משרד החינוך שותפים לה כיום ו ,גוריון

  . אדנאואר וקרן המאה של בנק לאומי

 הםסיכוייבאמצעות הגדלת , ת החברתית של צעירי הדרוםדפוסי הניעּו נועדה לשנות את תכניתה

ו "תשסשנת הלימודים ב. במחלקות המבוקשות ביותרגבוהים באוניברסיטאות להתקבל ללימודים 

- בתי ארבעהכולל , שונים בדרום ספר-בתי 28- מתלמידים  800-למעל  "הנגישות" תכניתהשתתפו ב

והיא , המורכבת מנציגיהם של השותפים השונים, נהלתִמ  מנוהלת על ידי תכניתה. יםבדווי ספר

  . ספר-ז בכל ביתּכמתבצעת בעזרת רַ 

במשך שלוש שנות  יםוות את התלמידהמל ,שלוש חטיבות מקבילותפעולתן של מתבססת על  תכניתה

  :לימודיהם בתיכון

 לשיפור ציוני התלמידים בבחינות הבגרות –ספרית -חטיבה בית 

חשיפה ("להגברת מוכנותם של התלמידים ללימודים באוניברסיטה  –חטיבה אוניברסיטאית  

 ") לאוניברסיטה

 קהילתית ומנהיגותאחריות , מודעות חברתית, לפיתוח מסוגלות אישית –פעילויות העצמה  
  

כדי לתמוך בהמשך פיתוחה , בשלוש חטיבות העבודה תכניתמטרת המחקר הייתה לבדוק את יישום ה

  .ושיפורה

  :מתבסס על מספר מקורות מידעדוח זה 

מבחינת סוג , ספר-ספר המייצגים סוגים שונים של בתי-ראיונות וקבוצות מיקוד בשמונה בתי 

וראיונות עם  תכניתקבוצת מיקוד של מרצים המלמדים ב; תכניתמגזר ורמת היישום של ה, יישוב

  אנשי המנהלת

 ועל פרישה  תכניתנתונים על הציונים בבית הספר ובאוניברסיטה ונתונים על ההרשמה ל 

  נהליים על ניצול התקציב לתגבור הלימודי ולפעילויות ההעצמהנתונים ִמ  
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ז ושאלוני ּכהראשוניים של שאלוני הרַ בנוסף לכך שולבו נתונים נבחרים מתוך הממצאים  

יש לציין כי במסגרת (  26"עתידים-קדם" תכניותהתלמידים אשר הועברו במסגרת מחקר כולל על 

 )ייאסף גם מידע נוסף בעתיד" עתידים-קדם"המחקר על 

  תכניתהמשתתפים ב
עולה כי על פי , הספר-מתוך דיווח המרואיינים מבתי". החזקים"מיועדת לתלמידים " גישותהנ" תכנית

- העשירונים העליונים של אוכלוסיית התלמידים בבתי שלושתתלמידים מ תכניתמשתתפים ב, רוב

  . הספר מבחינת רמת ההישגים הלימודיים

. מגיעה אוכלוסיית תלמידים מגוונת תכניתלמדווחים כי  תכניתמרואיינים המעורבים בהפעלת ה

  : אוכלוסייה זו כוללת

על פי סטנדרט , שרמת הישגיהם הלימודיים גבוהה מאוד, ובים מאודתלמידים מצטיינים או ט 

 . לכלל האוכלוסייה") אבסולוטי"מדד (אחיד יחסית 

המדד "על פי " (בינוניים"אך , הספר שלהם-תלמידים שהישגיהם הם הטובים ביותר בבתי 

אין , ותפעמים רב. לעומת הישגיהם של התלמידים החזקים מקרב כלל האוכלוסייה, ")האבסולוטי

לתלמידים אלו די ידע מוקדם בנושא הדרוש כדי להתמודד עם תוכנם של חלק מהקורסים 

הספר חסרות התשתיות הלימודיות הנדרשות -ולבתי, האוניברסיטאיים ועם רמתם האקדמית

 . לתמיכה בהם

, לחלקם: של קבוצות התלמידים" תמונת העתיד"ת בנּומדיווח המרואיינים מצטיירת שֹו, כמו כן 

תמונת עתיד "הייתה , "מדד האבסולוטי"תלמידים שהישגיהם היו גבוהים על פי הבמיוחד לַ 

במיוחד , לתלמידים אחרים, לעומת זאת. תכניתמגובשת עוד לפני הצטרפותם ל" אקדמית

עד , הלימודים באוניברסיטה, הספר שרמת הלימודים בהם נמוכה יותר-תלמידים מבתילַ 

 . חוק שהשגתו אינה ברורה מאליה כללהיו יעד ר, תכניתלהצטרפותם ל

 30%-כ פורשים ממנה ,מדי שנה ,בפועל, להימשך שלוש שנים אמורה תכניתהשתתפות באף על פי ש

דתיים - הספר הממלכתיים-בתימ הם של התלמידיםהנמוכים ביותר  פרישהאחוזי ה. מהתלמידים

נמוך יותר  כלכלי-חברתיחתך לים שייכ ספר אלה-התלמידים בבתי ,לרוב. הספר הבדוויים-ומבתי

עלתה מהראיונות ש תמונהה .ישגיהם הלימודיים נמוכה יותרורמת ה הספר-בתישאר מהתלמידים ב

הספר להישאר -צוות ביתשל רצון עז של התלמידים ו עידה עלמוהיא , דומה ספר אלו-אשר נערכו בבתי

  . הבשל עוצמת התרומות המיוחסת ל, תכניתב

                                                   
עידוד לומטרתה להביא לקידום ו, ידי עמותת עתידים-תוכנית המנוהלת על אהי" עתידים-קדם"תוכנית  26

התוכנית שואפת להרחיב את מעגל . המצוינות במערכות החינוך בחטיבות הביניים והתיכונים בפריפריה
, ות היוקרתיות והמבוקשות ביותראשר רמת הישגיהם האישית מאפשרת קבלה לפקולט, בוגרי התיכון

 :מתוך. (באמצעות חיזוק תחושת המסוגלות והגברת המוטיבציה ללימודים אקדמיים
http://www.atidim.org(.  הביא לשיתוף " עתידים-קדם"ובין תוכנית " הנגישות"האיחוד הרעיוני בין תוכנית

ברוקדייל ביצע מחקר - מאיירסמכון . בִמנהלת תוכנית הנגישות משתתפתועמותת עתידים , פעולה ביניהן
וממצאיו מכילים גם ממצאים על תוכנית , "עתידים-קדם"הערכה על מגוון התוכניות המופעלות על ידי 

- קדם"ישוו לממצאים שעלו מסך כל התוכניות שמפעילה יממצאים אלו ישולבו בדוח הנוכחי ו". הנגישות"
 ).עתידים ותוכנית הנגישות-ניצני, יסיו-ברנקו, מופת, הזנק" (עתידים
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  תכניתיישום ה
  ספרית -ביתהחטיבה ה

הספר -בשמונת בתי. הספר-ת רבה בין בתינּויש שֹו בשימוש במשאבים המיועדים לתגבור לימודי

  : שנבחרו לבדיקת עומק אותרו ארבעה דפוסים להפעלת מערך התגבור

.א  . לשם חיזוק החומר הנלמד בכיתה, שיעורי תגבור אחרי הלימודים  

כשהם ', שהתלמידים מפסידים בימי ו להשלמת חומר לימוד, שיעורי תגבור אחרי הלימודים  .ב

 .באוניברסיטה תכניתמשתתפים בפעילות ה
כדי לאפשר להם להעלות את מספר יחידות  ,תכניתהגדלת מספר שעות הלימוד לתלמידים ב  .ג

 .הלימוד לבגרות במקצועות הרלבנטיים
 . הגדלת מספר שעות הלימוד של כל הכיתה  .ד

, פר במקצועות הנלמדים בתגבור ובתוכני התגבורהס-שוני בין בתי יש, בהתאם לדפוסים השונים

ניתן כאשר התגבור . ובמספר שעות התגבור הניתנות לתלמיד תגבורה במספר התלמידים בקבוצת

רק תלמידים החשים בו משתתפים ו, לרוב אינה חובהההשתתפות , כשיעורים לחיזוק החומר הנלמד

   .צורך בכך

תמימות  יש. ממערך התגבוררבה שביעות רצון  ישניתן לראות כי מכל מקורות המידע מהמידע שנאסף 

להוציא לפועל מערך לימודים הנותן מענה  הספר-בתיהמאפשר ל ,י מדובר במשאב שעות יקרכדעים 

רבים מהרכזים ציינו את הצורך , עם זאת. לתלמידים החזקים המעוניינים לשפר את הישגיהם

כי , בשאלונים דיווחו התלמידים שמשתתפים בתגבורובראיונות  .שעות התגבור גדלת מספרבה

מהתלמידים מסרו  68%רק , עם זאת .בלויהישגיהם הלימודיים עלו בעקבות העזרה שק ,להערכתם

על  תכניתבשאלונים נשאלו כלל תלמידי ה .תכניתלימודי מטעם ההתגבור השהם משתתפים בשיעורי 

 מיגם " (הנגישות"תלמידי כלל מ יםארבעים ואחד אחוז .בתחומים שונים תכניתמתה של התרו

גדילה את סיכוייהם ה תכניתה, להערכתם, כי, השיבו )משתתפים בתגבור וגם שאינם משתתפיםש

  ."דורבה מא"במידה או  "מידה רבה"להצליח במבחני הבגרות ב

- בתית תלמידי בעוד שמרבי: מידים שונה מאודלתל תכניתכי רמת ההערכה של תרומת ה, חשוב לציין

תקדם אותם  תכניתיים ציינו שהוהבדו הספר-בתיממלכתיים בפריפריה ותלמידי -הדתיים הספר

סבורים כך , האחרים הספר-בתירק מיעוט מהתלמידים ב) בהתאמה, 66%-ו 58%(במבחני הבגרות 

  ). הממלכתיים בבאר שבע הספר-בתיב תכניתממשתתפי ה 27% – הלדוגמ(

  אוניברסיטאית החטיבה ה
חטיבה זו . תכניתכגולת הכותרת של ה תכניתידי כל המעורבים ב-ברסיטאית נתפסת עלהחטיבה האוני

לארבע שעות לימוד ' בכל יום ו אליה מגיעים התלמידיםו, גוריון בבאר שבע-ת באוניברסיטת בןמופעל

  . במשך שלוש שנים
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ואחד מהקורסים לפחות חייב להיות מתחום , כל תלמיד משתתף בשני קורסים בכל שנת לימודים

בנוסף . פסיכומטריהכנה למבחן קורס אנגלית לרמת פטור אוניברסיטאית או , המדעים המדויקים

צורכיהם וליכולתם של המותאמים למיוחדים קורסים הכולל , מסלול רפואה תכניתמוצע ב, לכך

  .משך הלימודים במסלול זה הוא שלוש שנים .ןתלמידי תיכו

בשאלונים הביעו , כמו כן. 80%נתונים מראים שהיקף הנוכחות בקורסים בכל התחומים הוא מעל ה

ציינו שלהערכתם  74%-ו, שביעות רצון רבה מהלימודים באוניברסיטה) 70%-כ(רוב התלמידים 

 מהראיונות". מידה רבה מאוד"או ב" מידה רבה"חיזקה את רצונם ללמוד באוניברסיטה ב תכניתה

תחושת יוקרה : כמו, להגברת המוכנות ללימודים באוניברסיטה תכניתת התרומעולה מידע על 

המרואיינים גם ציינו את . התמודדות עם חששות, וניברסיטהכרות עם דרך התנהלות האיה, תומסוגלּו

מחומר בתכנים החורגים ה ועניין העשר: כמו, בתחום הלימודיםתרומתה של הפעילות באוניברסיטה 

ה בתחומים מסוימים העמק, כרות עם תחומי לימוד חדשיםיה, הספר-ביתב "שוטף"ה יםהלימוד

  .ואתגר

המרצים באוניברסיטה והצוות המלווה אותם , התלמידיםתם ִא שעולים קשיים  ,לצד תרומות אלו

   :נאלצים להתמודד הספר-מבית

האם עליהם לשמור על רמת : לא ברור באיזו רמת הוראה עליהם ללמד תכניתלמרצים המלמדים ב 

או להתאים את החומר ליכולתם של התלמידים , הלימודים האקדמית בקורס זה באוניברסיטה

ציינו המרצים את הקושי שנוצר בעבודה עם קבוצת תלמידים הטרוגנית מאוד , בנוסף לכך. בכיתה

 .מבחינת התפקוד הלימודי

קובעת , "נקודות זכות"כתנאי למתן , מידה אקדמי ההדרישה שהקורסים יעמדו בקנ. נקודות זכות 

קיימת בקרב , כמו כן. שלעתים היא גבוהה מדי מבחינת יכולתם של התלמידים, את רמת הקורס

לטובת לימודים באוניברסיטה בעתיד " נקודות זכות"התלמידים אי בהירות בנוגע לאפשרות לקבל 

 .ומהי משמעותן

וכי לא נמסר להם מספיק מידע , ים והתלמידים ציינו בראיונות כי היצע הקורסים מוגבלהרכז 

מידע זה היה מאפשר לתלמידים לבחור קורסים ההולמים . אודות הקורסים המוצעים-מוקדם על

 .טוב יותר את יכולתם ואת תחומי העניין שלהם ולשפר את מערך השיבוץ

וחלק גדול , ודית של חלק מהקורסים גבוהה מדימכל מקורות המידע למדנו כי הרמה הלימ

קשיים אלה . מהתלמידים מתקשים לעמוד בדרישות הקורסים ומדווחים על חוסר עניין בהם

ם מתחום מדעי בקורסי, לעומת זאת. מאפיינים במיוחד את הקורסים מתחום המדעים המדויקים

. להישגים גבוהיםתלמידים המגיעים  הרוח והחברה ובעיקר בקורסים השייכים למסלול הרפואה

לעומת המדעים , במדעי הרוח והחברה ובמסלול הרפואההתלמידים  ישגימשמעותי בין הנמצא פער 

 -וברפואה , מהתלמידים עמדו בהצלחה בדרישות הקורסים במדעי הרוח והחברה 75%: המדויקים

בין פער ה. םמהתלמידים עמדו בדרישות הקורסים במדעים המדויקי 55%רק , לעומת זאת. 98%

בתי (בפריפריה דתיים -הספר הממלכתיים-במיוחד בבתיגדל  הישגי התלמידים בתחומים השונים

 תכניתאחוזי עזיבת ה, כפי שציינו קודם, אף על פי כן .ובבתי הספר הבדוויים) הספר שאינם בבאר שבע

  .ספר אלה-דווקא נמוכים יותר בקרב תלמידי בתי
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לא ברור על מי מוטלת . םהתנהגותברורים בנוגע לנוכחות התלמידים ולמהראיונות עולה כי אין כללים 

מצאותו ילה. הספר-צוות האוניברסיטה או הרכז וצוות בית –האחריות להקפדה ולטיפול בבעיות אלו 

. יתרונות רביםיש  תלמידיםהם של הרכיואשר יכול לתת מענה לצ הספר-ביתמטעם  בעל תפקידשל 

שולחים  הספר-בתיחלק מרק , כיום. הקשר בין החטיבותלחזק את מרצים ובעיות עם לפתור  הוא יכול

  .נציג המלווה את התלמידים בזמן הלימודים באוניברסיטה

  העצמההפעילויות 
המסוגלות תפיסת חיזוק בעיקר באמצעות , של התלמידתומכות בפיתוח יכולתו פעילויות ההעצמה 

בשנה האחרונה נעשו . קהילתיתהחברתית והמודעות וחיזוק ה מנהיגותפיתוח כישורי , האישית

מתוך הראיונות עולה כי . תכניתכחלק בלתי נפרד מהטמיע את מערך פעילויות ההעצמה מאמצים לה

ספר המקיימים פעילות ענפה -לצד בתי. הספר במימוש פעילויות ההעצמה-יש שונות רבה בין בתי

מהשאלונים לרכזים עולה כי במרבית . ום זהספר רבים אשר פעלו מעט מאוד בתח-ומגוונת יש בתי

וברובם התקיימה פעילות חברתית או חווייתית , הספר התקיימה פעילות העצמה אחת לפחות-בתי

פעילויות ). 71%(הספר -גם סדנאות לפיתוח כישורי למידה התקיימו ברוב בתי). הספר-מבתי 88%(

או , ביקורים במפעלי הייטק או בתעשייה, ל"כגון פעילויות ייחודיות עם יחידות עילית בצה, אחרות

). בהתאמה, 53%-ו 56%, 58%(מפגשים אישיים למטרת פיתוח אישי התקיימו באחוזים נמוכים יותר 

מהתלמידים דיווחו כי השתתפו בפעילות  43%ורק , השתתפו בפעילויות תכניתלא כל תלמידי ה, אולם

  . העצמה כלשהי

מדיווחיהם עולה כי לעתים הם . יות לבצע את פעילויות ההעצמההספר מוטלת האחר-כזים בבתיעל הרַ 

בגלל העדר מידע על האפשרויות השונות ועל המשאבים העומדים לרשותם , מתקשים לעשות זאת

  . ובגלל העדר ידע וכישורים מקצועיים בהובלת פעילויות מעין אלה

וגם מהשאלונים לתלמידים עולה  –הספר -מנהלי וצוותי בתי, רכזים, בקרב תלמידים –גם מהראיונות 

לא ברור אם פעילויות ההעצמה משיגות את מטרותיהן , אולם. שביעות רצון רבה מפעילויות ההעצמה

העשרה , חברתי גיבוש: למשל, שלהןתי יפן החוויאת הבעיקר  ציינובית המרואיינים מר. העיקריות

הפעולות שנעשו  תן שלהשפעעל ו פורשבמעצמה הנושא העל המרואיינים בראיונות לא דיברו ". ופר'צ"ו

  . התלמידים צמיחה אישית שלעל במסגרתו 

  )ו"תשס( 2006מתוך דוח הערכה שבוצע בשנת  סוגיות לדיון
  ספרית-החטיבה הבית

כדי שיוכלו , היא קידום הישגי התלמידים בבחינות הבגרות תכניתאחת המטרות העיקריות של ה 

מספר לא מבוטל , ואולם. אף בפקולטות המבוקשות ביותר, לפנות למוסדות השכלה גבוהה

תתרום  תכניתאינם משתתפים בתגבור הלימודי ואינם מעריכים כי ה תכניתממשתתפי ה

ש צרכים בתחום הלימודי שכיום יש לבחון אם גם לתלמידים אלה י. להישגיהם בבחינות הבגרות

ומהן הדרכים שבהן ניתן לפעול כדי לספק תמיכה לימודית , תכניתאינם מקבלים מענה במסגרת ה

 . שתאפשר גם להם לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם
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תוך תשומת לב לצרכים השונים , יש לפעול כדי להשיג ניצול מרבי של משאבי התגבור הניתן כיום 

ספר שבהם התגבור ניתן -יש צורך לפתור את הבעיות הארגוניות הקיימות בבתי. של התלמידים

 .כשהם באוניברסיטה' כדי להשלים חומר לימודי שמפסידים התלמידים בימי ו

  החטיבה האוניברסיטאית
וחלקם אינם , משתתפים תלמידים בעלי מאפיינים שונים תכניתמהממצאים בדוח עולה כי ב 

יש מקום לבחון . בעיקר במדעים המדויקים, הגבוהה של חלק מהקורסיםעומדים ברמה הלימודית 

חשוב . תכניתאת התאמת רמת הלימודים באוניברסיטה לאוכלוסייה המגוונת שמשתתפת ב

יש צורך להתמודד עם . באוניברסיטה והמרצים יכירו בשונות שבין התלמידים תכניתשמפעילי ה

 : מספר דילמות מהותיות

המשקפת נאמנה הן את תוכני הקורסים , לי רמה לימודית אקדמיתהאם לתת קורסים בע 

או האם להוריד את הדרישות של חלק , באוניברסיטה והן את הדרישות האקדמיות של הקורס

  ?ולצורכיהם מהקורסים כדי להתאימם ליכולתם של התלמידים

מסלולי לימוד האם לשמור על רמה אחידה של הקורסים הניתנים לכלל התלמידים או האם לבנות  

  ? השונה של התלמידים םמובחנים של קורסים בהתאם ליכולת

נקודת התורפה היא הקושי המיוחד במדעים המדויקים והעדר העניין , לדברי מרואיינים רבים 

שיכולים להיות משמעותיים עבור בני , מוצע להדגיש יותר תחומי עניין נוספים. בחלק מהקורסים

 ).מנהל עסקים, ולוגיהפסיכ, משפטים: למשל(הנוער 

, "נקודות הזכות"להענקת  נוגעב תכניתמהמחקר עולה שיש מקום לבחון מחדש את מדיניות ה 

יש לתת את הדעת להבהרת , אם ממשיכים להעניק אותן. לאור השפעתן על רמת הקורסים

 .למוסדות להשכלה גבוהה משמעותן עבור התלמידים כשיפנו בעתיד

יכה לימודית מתאימה וליווי התלמידים כאשר עולים קשיים יש לבחון אפשרויות למתן תמ 

ולא ייווצרו פערים שימנעו , באופן זה יוכלו גם תלמידים המתקשים בקורס לקבל מענה. בקורס

 . למידה משמעותית

חשוב להמשיך לשפר את תהליך השיבוץ לקורסים באמצעות הגברת המידע הנמסר לרכזים  

 . ולתלמידים בעת הבחירה

רצוי לבנות גם מערך . מערך של כללים ברורים בעניין הנוכחות וההתנהגות של התלמידים יש לגבש 

לפיקוח על התנהגות  נוגעהספר והאוניברסיטה ב-אכיפה הכולל חלוקת אחריות ברורה בין בתי

 . ותפקוד התלמידים וטיפול בבעיות

ברסיטה ויש מקום הספר שולחים נציג המלווה את התלמידים בזמן הלימודים באוני-חלק מבתי 

, לבחון את האפשרות של מיסוד הליווי כדי להגביר את האפשרות לתת מענה לצרכים של תלמידים

 . לטפל בבעיות התנהגות ולחזק את הקשר עם המרצים
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  העצמה ה תפעילויומיצוי 
 כיום. והחברתיים האישייםולחיזוק כישוריו  התלמיד ו שללפיתוח אישיותנועדה לתרום העצמה ה

כדי להגיע מתבצעות בכל המסגרות כמתוכנן ואינן במסגרת חטיבת ההעצמה  המוצעות פעולותה

ערכן של פעולות אלו נתפס בעיקר בהקשר . הביצועיש לנתב תמיכה לרכזים בתהליך , ן המלאלמיצוי

כדי שיהיו , שיש מקום להמשיך לבחון את אופיין של הפעולות המתבצעות ואת טיבן, נראה. החווייתי

  . טיביות ככל שניתן בהשגת יעדיהן בקידום צמיחת התלמידיםאפק

  תכניתקידום יעדים משניים של ה
קידום המעורבות בקהילה , הספר-בתיחיזוק הכוחות הפנימיים ב וללכ, תכניתיעדים משניים שצוינו ב

יש לבחון אם רצוי לתת להם  .לא זכו לתשומת לב רבה, וקידום קשרים בין תלמידים בעלי רקע שונה

  .משקל רב יותר ולבצע פעולות להגשמתם
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   – ז"ו ותשס"נתונים משאלוני התלמיד תשס: ב נספח
  מאפייני התלמידים המגיעים לתכנית             

  ):באחוזים(ז "ו ותשס"תשס, מין התלמידים: 1בלוח 
  ז"תשס    ו"תשס

  המשיבים מספר  773  668
  בן  36  37
  בת  64  63

  ):באחוזים(ז "ו לתשס"תשס, לשכבות הגי: 2ב לוח
  ז"תשס    ו"תשס

  המשיבים מספר  773  668
  שכבה י  52  53
  א"שכבה י  31  33
  ב"שכבה י  18  15

  )באחוזים(ז "ו ותשס"השוואה בין תשס, לפי דיווח התלמידים, מאפייני התלמידים: 3בלוח 
  ז"תשס    ו"תשס

  מספר משיבים  773  668
  24  31  לא נולדו בארץ

  55  47  ^ילדים+ ארבעה 
  ^^ילדים+ שישה  29  21 

  חד הורית' מש  12  9
  ^^^אין מפרנס  10  13
  ^^^^הורה אחד לפחות למד במוסד על תיכוני  60  60

    ילדים ומעלה 4משפחה עם ^ 
    ילדים ומעלה 6משפחה עם ^^ 

   )פנסיונרים ועוד, קצבאותמקבלי , מובטלים: כולל(משפחה בה שני ההורים אינם עובדים בשכר ^^^ 
  מכללה או סמינר, כולל אוניברסיטה^^^^ 
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  ל"גיוס לצה -ז "ו ותשס"נתונים משאלוני התלמיד תשס: נספח ג
  )באחוזים(ב "ל בקרב תלמידי י"שירות בצה: 1גלוח 

  ז"תשס    ו"תשס

  ^המשיבים מספר  130  166
  ל"ס לצהיכוונה להתגי  68  71
  רות לאומייכוונה לפנות לש  10  16

^   ים בדוויםיישובלא כולל תלמידות מ, ב"רק תלמידי י

  
^ **ספר-וסוג בית סוג יישובלפי , לפי דיווח התלמידים, גיוס לצבא או שרות לאומי: 2גלוח 

  )באחוזים(
    באר שבע               

                                             
  פריפריה

  דתי-ממלכתי  ממלכתי  דתי-ממלכתי  ממלכתי  כ"סה

  ^המשיבים'  מס  14  35  12  30  91
  ל"גיוס לצה  29  97  42  87  76
  גיוס לשרות לאומי  36  3  25  7  12

 לא אתגיס לאף אחד מהם  7  -  -  3  2
  ת/לא יודע  29  -  33  3  10

*p<0.05 ,**p<0.01      ^לא כולל תלמידות ותלמידים מישובים בדווים, ב"רק תלמידי י  

  

  

  תמונת עתיד -ז  "ו ותשס"נתונים משאלוני התלמיד תשס: נספח ד
ז "ו לתשס"השוואה בין תשס, רמת ההשכלה אליה דיווחו התלמידים כי ברצונם להגיע: 1דלוח 

  )באחוזים(
  ז"תשס    ו"תשס

  המשיבים מספר  773  668
  עד בגרות מלאה  4  4

  תואר ראשון/מכללה/סמינר  21  24
  תואר שני  44  42
  תואר שלישי  31  31
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  חטיבה בית ספריתז "ו ותשס"נתונים משאלוני התלמיד תשס: הנספח 
ז "תשס, ספר-וסוג בית סוג יישובלפי , ז"י התגבור בשנת תשסשיעורדיווח התלמידים על : 1הלוח 

  )באחוזים(
      באר שבע  פריפריה  

  ממלכתי דתי ממלכתי ממלכתי דתי ממלכתי  בדווי כ"סה

  המשיבים  מספר  174  76  270  44  185  749

י התגבור שיעורלכמה מ            
  **:הגעת

  כולם או רובם  83  73  79  49  53  71
  ^ חלקם  10  15  12  9  28  17
  אף אחד  7  12  9  42  19  13

  :^^**רמת הלימודים בתגבור            
  המשיבים  מספר  63  67  246  27  150  653

  8  10  6  8  13  9  נמוכה מידי
  כמו שצריך  68  86  89  92  87  84

8  -  -  4  5  24  

 

  גבוהה מידי

מאפייני הוראה המתרחשים
י שיעורלעיתים קרובות  ב/ תמיד

  :^^#התגבור

            

  *חזרה ותרגול  68  73  73  72  78  73 
  **לומדים חומר חדש  73  43  30  46  14  39
23  17  38  24  20  25  

 
  'משלימים חומר לימוד מיום ו

 נותנים כלים להתמודד טוב יותר
  52  57  57  61  52  55  בכיתהעם החומר הנלמד 

              

המורים מעבירים את החומר 
  87  73  76  71  76  78  *בצורה בהירה ומובנת

כשצריך עזרה נוספת מהמורים 
  85  73  71  63  77  76  *אפשר לקבל אותה

דורשים הרבה יותר מאמץ 
  67  56  31  17  23  40  **והשקעה 

  למורים אכפת ממך  68  75  77  63  78  74

*p<0.05 ,**p<0.01    ^לא כולל תלמידים שציינו כי לא הגיעו לאף אחד ^^ כמחציתם ומיעוט    : כולל את הקטגוריות
  .אף פעם, לעיתים רחוקות, לפעמים: קטגוריות נוספות# י התגבור    שיעורמ

  )באחוזים(ז "תשס, ספר-וסוג בית סוג יישובלפי , עבודת הרכז לפי תפיסת התלמידים: 2הלוח 
    באר שבע  פריפריה  

  ממלכתי דתי ממלכתי ממלכתי דתי ממלכתי  בדווי כ"סה                                                   
  המשיבים  מספר  174  76  270  44  185  749

ת במידה רבה /ת מסייע/הרכז
  47  69  70  60  68  63  ^ **בפתרון בעיות

התלמיד מרגיש חופשי במידה 
  60  79  77  84  78  74  ^**ת/לרכזרבה לפנות 

 **p<0.01    ^בכלל לא, במידה מועטה, במידה בינונית: קטגוריות נוספות. במידה רבה או רבה מאוד  
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  -ז  "ו ותשס"נתונים משאלוני התלמיד תשס: ונספח 
  אוניברסיטאיתחטיבה             

 ו "השוואה בין תשס, שביעות רצון התלמידים מהפעילות בחטיבה האוניברסיטאית: 1ולוח 
  )באחוזים(לפי דיווח התלמידים , ז"לתשס

  ז"תשס    ו"תשס

  המשיבים מספר  710  520
  רבה מאוד/במידה רבה  74  75
  במידה בינונית  19  21

  בכלל לא/במידה מועטה  7  4
Missing 15% 

  
  

   –ז "ו ותשס"נתונים משאלוני התלמיד תשס :זנספח 
               תכניתפרישה מה

סוג לפי סוג , ז"שנת תשס, הנגישות להשכלה גבוהה תכניתנתוני פרישה של התלמידים מ: 1זלוח 
  )ת"אחוז ממוצע וס( ספר-וסוג בית יישוב

      באר שבע  פריפריה  
  ממלכתי דתי ממלכתי  ממלכתי דתי ממלכתי  בדווי  כ"סה

  מספר בתי הספר  4  3  11  2  7  27
  ו"נרשמים בסוף תשס מספר  210  109  454  65  290  1128

  לומדים מספר  208  90  372  56  259  985
  198  85  356  51  243  933  מסיימים מספר

              
  16.3  פורשי קיץ) ת"ס(ממוצע  %

)17.1(  
20.5  

)24.3(  
14.8  

)16.8(  
17.7  

)10.7(  
23.0  

)25.2(  
1.2  

)6.7(  
%  5.2  

)4.2(  
5.5  

)5.2(  
8.2  

)5.1(  
4.7  

)3.1(  
5.1  

)7.2(  
4.6  

)3.8(  
הפורשים ) ת"ס(ממוצע

  ז"במהלך תשס

20.8  
)16.4(  

25.0  
)23.4(  

22.1  
)11.1(  

21.5  
)11.0(  

27.3  
)24.0(  

5.8  
)4.3(  

) ת"ס(ממוצע  %כ "סה
  פורשים
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   – ז"ו ותשס"נתונים משאלוני התלמיד תשס :חנספח 
  תכניתעל מכלול המשוב              

 סוג יישובלפי , ידים המשתתפים בהעל התלמ^ רבה מאוד/במידה רבה  תכניתהשפעת ה: 1חלוח 
  )אחוזים( ספר-וסוג בית

      באר שבע  פריפריה  
  ממלכתי דתי ממלכתי  ממלכתי דתי ממלכתי בדווי  כ"סה

  174  76  270  44  185  749  המשיבים  מספר

              ":רווחים"
המוטיבציה העלתה את 

  76  58  61  71  56  63  **במקצועות המדעיים

העלתה את המוטיבציה 
  56  50  46  43  40  47  **במקצועות ההומניים

הגדילה את הסיכויים להצליח 
  64  59  35  38  33  43  **בבגרות

  **חיזקה את הביטחון העצמי  75  67  45  43  34  51

  67  78  30  27  19  40  **ס"חיזקה את התדמית בביה

  *את הידע הכלליהרחיבה  77  83  87  85  88  85 

66  69  50  67  71  64  

 

  גרמה סיפוק אישי

חיזקה את הרצון לפנות
  74  61  61  43  56  61  **לעתודה

סייעה להחליט לגבי השכלה 
  73  60  50  45  58  57  **מקצוע עתידיים/

  78  74  67  60  68  70  *מפגש עם חברים חדשים

חיזוק הרצון ללמוד 
  86  72  69  52  72  73  **באוניברסיטה

חיזוק הרצון לפנות ללימודים 
בפקולטות עם סף דרישות 

  *גבוה
59  62  48  61  64  51  

  51  68  60  57  46  55  גרמה נחת להורים

"            
 

  ":מחירים
גרמה לחשש מהלימודים

  26  14  11  14  8  14  **באוניברסיטה

  גרמה לעומס או עייפות  23  29  19  14  17  20

  30  17  20  10  14  20  **מנעה עיסוק בדברים אחרים

הפריעה להשקיע בלמידה 
  26  17  16  19  13  18  *השוטפת

גרמה לריחוק עם התלמידים 
  25  11  6  10  4  10  **ס"האחרים בביה

*p<0.05 ,**                                                                                                                                     p<0.01   

  ".בכלל לא", "במידה מועטה", "במידה בינונית: "נוספותקטגוריות ^
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פילוח ^, במידה רבה או רבה מאוד תכניתמה" מחירים"ו" רוחים"אחוז התלמידים שציינו : 2חלוח 
  ז "תשס, לפי שנים

  ב"שכבה י    כ"סה  'שכבה י  א"שכבה י

  133  232  392  757  משיבים' מס
  ":רווחים        "

  העלתה את המוטיבציה במקצועות המדעיים  67  60  64  63

  44  47  48  47  העלתה את המוטיבציה במקצועות ההומניים

  בבגרותהגדילה את הסיכויים להצליח  40  44  44  43 

  חיזקה את הביטחון העצמי  54  50  50  51

  ס"חיזקה את התדמית בביה  41  40  39  40

  84  85  85  85  הרחיבה את הידע הכללי

  גרמה סיפוק אישי  72  62  68  67

  50  57  67  61  **חיזקה את הרצון לפנות לעתודה

  58  54  60  58  מקצוע עתידיים/סייעה להחליט לגבי השכלה 

  **עם חברים חדשיםמפגש  76  76  65  71 

73  74  70  74  

 

  חיזוק הרצון ללמוד באוניברסיטה

חיזוק הרצון לפנות ללימודים בפקולטות עם סף
  59  56  61  59  דרישות גבוה

  62  56  52  55  גרמה נחת להורים

  ":מחירים        "
  גרמה לחשש מהלימודים באוניברסיטה  12  12  15  14

  *גרמה לעומס או עייפות  22  23  17  20

  מנעה עיסוק בדברים אחרים  20  20  19  19

  17  18  17  17  הפריעה להשקיע בלמידה השוטפת

  ס"גרמה לריחוק עם התלמידים האחרים בביה  14  10  9  10

^  p<0.05 ,**p<0.01* ".בכלל לא", "במידה מועטה", "במידה בינונית: "קטגוריות נוספות
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  קבלה לאוניברסיטהה אפשרויות :טנספח 
  נתוני המרכז הארצי למדידה והערכה, אחוזי הנבחנים בטווחי הציון הפסיכומטרי הכללי : 1ט לוח

  אחוזים הנבחנים שציונם נמצא                                     
  מעל לטווח  מתחת לטווח  בטווח  טווח ציונים

349-200  0  3  97  
374-350  3  3  94  
399-375  6  4  90  
424-400  10  5  85  
449-425  15  6  79  
474-450  21  7  72  
499-475  28  8  64  
524-500  36  9  55  
549-525  45  8  47  
574-550  53  9  38  
599-575  62  8  30  
624-600  70  8  22  
649-625  78  7  15  
674-650  85  6  9  
699-675  91  4  5  
724-700  95  3  2  
800-725  98  2  0  

  /http://www.nite.org.il, 14.5.2008, המרכז הארצי לבחינות והערכה: מקור
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  :27וציון פסיכומטרימשוקלל נתן ציון בגרות יבה, אליהם ניתן להגיעשציוני הסכם : 2טלוח 
   ממוצע בגרות             

  משוקלל                      
  

  סכםציון 

  
  
  

80  
  

  
  
  

85  

  
  
  

90  

  
  
  

95  

  
  
  

100  

  
  
  

105  

  
  
  

110  

500  590  536  482  428  364  320  266  

525  631  577  523  469  415  361  306  

550  672  618  564  510  456  401  347  

575  713  659  605  551  496  442  388  

600  754  700  646  591  537  483  429  

625  795  741  686  632  578  524  470  

650    781  727  673  619  565  511  

675      768  714  660  606  551  

700        755  701  646  592  

725        796  741  687  633  

750          782  728  674  

775            769  715  

  

המתקבלים מצירופים שונים של ממוצע בגרות משוקלל עם בונוסים " ציוני הסכם"לוח זה מפרט את 

זה הינו המדד להערכת סיכויי הקבלה לפקולטות השונות  ציון, כאמור בפרק. והציון הפסיכומטרי

  . גוריון-באוניברסיטת בן

                                                   
 http://web.bgu.ac.il. ח"נכון לשנת תשס, מעובד מתוך אתר אוניברסיטת בן גוריון 27
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 תיאור שיטת הניתוח לבדיקת השפעת התכנית על הישגי : נספח י
  התלמידים בבחינות הבגרות

בחנו מה היו עשויים להיות הישגיו של כל  ,"השכן הקרוב ביותר"תוך שימוש בשיטת ההתאמה של 

, צאות של תלמידים דומיםוזאת בהסתמך על התו, counterfactual)( ף בתכניתתלמיד אילולא השתת

בהם לא אך ש, עומדים בקריטריונים להפעלת התכנית אשרואחרים  ספר דומים-בבתיהלומדים 

ספר בתי  אותרו , בשלב ראשון :בשלושה שלבים התבצעהההתאמה  ".קדם עתידים"הופעלה תכנית 

תלמידים בתוך בתי ספר  תאוכלוסיי אותרהבשלב שני . בהם הופעלה התכניתשהספר  ידומים לבת

בתכנית תלמידים  תלמידיםזווגו לבשלב שלישי . העומדים בדרישות הבסיסיות של התכנית, אלו

, תכניתבשל מספרם הקטן של התלמידים מהאוכלוסייה הבדווית המשתתפים ב. אחרים הדומים להם

בבתי  קושי למצוא קבוצת השוואה מתאימה של תלמידים מצטייניםובשל מאפייניהם הייחודיים וה

   .בוצע הניתוח עבור התלמידים בחינוך היהודי בלבד, בהם לא מתקיימת התכניתשספר 

  איתור בתי ספר דומים: 'שלב א

 "עתידים-קדם"ספר שבהם לא הופעלה תכנית המתוך קובץ הנתונים של משרד החינוך אותרו בתי 

  :לפי המאפיינים הבאים, בהם הופעלה התכניתשאשר דומים לבתי הספר ו

 )כולל, 6ס עד "אשכול למ(כלכלית בינונית ונמוכה -יישובים ברמה חברתית 
  )ומעלה 5מדד טיפוח  (ונית ונמוכה נכלכלית בי-ה ברמה חברתיתיאוכלוסי שבהםבתי ספר  

  איתור אוכלוסיית התלמידים: 'שלב ב

  :נטית העומדת בדרישות הבסיס של התכניתבהרלהוגדרה האוכלוסייה 

 ) 'תרו בשלב אוכפי שא( תכניתבהם יושמה השתלמידים הלומדים בבתי ספר הדומים לבתי הספר  
  28במתמטיקהובאנגלית  יחידות לימוד 5או  4מידים שהם עצמם לומדים תל 

  הרכבת קבוצת ההשוואה: 'שלב ג

  .מאוכלוסיית התלמידים שאותרה יםדומ יםתלמיד 3" וזווג"לכל תלמיד המשתתף בתכנית 

  :הבאים על סמך המשתנים התבצעהההתאמה 

  ברמת התלמידים - 

 :כלכליים- מאפיינים חברתיים 
 מין -
 מוצא -
 מספר ילדים במשפחה -
  השכלת אם -

                                                   
הכנסת דרישות אלה , מכיוון שבתוכנית משתתפים מספר תלמידים שאינם עומדים בדרישות התוכנית באופן מלא 28

 135מתוך  116כך שמספר הלמידים שנכללו בניתוח הוא , ניתוחלניתוח הקטינה את מספר התלמידים שנכללו ב
  .  תלמידים בחינוך היהודי
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 :מאפיינים לימודיים 
  )השני בלבדבמודל (במתמטיקה ובמדעים  , מספר יחידות לימוד באנגלית: מסלול הלימודים -

  ברמת בית הספר - 
 מאפיינים מבניים ודמוגרפיים 

 )ד"ממלכתי או ממ( זרם -
 )6-5ומעלה לעומת  7( מדד טיפוח -
 ב"גודל שכבת י -
  )4-1לעומת  6-5( כלכלי של היישוב-אשכול חברתי -

 מאפיינים לימודיים 
 רמת ההישגים : רמת ההישגים בבגרות של כלל תלמידי בית הספר לפני תחילת התכנית -    

של כלל ) כולל בונוסים(הממוצע המשוקלל הציון רמות של  4על סמך  בבגרות נמדדה

  . 2004-2003התלמידים בשנים 
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