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 .07-404-. דממחקר המשך – 7002-7002בנגב: הערכת פעילות התכנית בשנת תשס"ז 
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 תמצית מחקר

 רקע

. לאוכלוסייה הערבית אקדמיות-בדוח זה אנו מציגים תוצאות של מחקר הערכה על מכינות קדם

מאוכלוסיית המדינה, אולם שיעור השתתפותה בהשכלה גבוהה  00%-האוכלוסייה הערבית מהווה כ

 המתקבלים אחוזמצם, בלבד. הגיוון במקצועות הלימוד בקרב הסטודנטים הערבים מצו 30%-מגיע לכ

תארים מתקדמים. שיעור למוד לקראת ממשיכים ל ים, ומעטנמוך מבוקשיםבמקצועות  ללימודים

 . אקדמיות-במכינות הקדםבמיוחד ההשתתפות נמוך 

כוללים ה עומדים בפני צעירים ערבים בדרכם להשתלבות מלאה יותר בהשכלה גבוהה מספר אתגרים

 -קושי בעמידה בתנאי הסף של האוניברסיטאות ; דים גבוהיםמחסור במידע והכוונה לקראת לימו

ידע הנדרשים לשם בשפה וב, למידה פערים במיומנויות; תעודת בגרות איכותית ובחינה פסיכומטרית

אוכלוסייה מגוונת תרבותית. המוסדות לדרכי הפעולה של וקושי בהתאמה של ; לימודים גבוהים

-כינות הקדםמב דים בפני צעירים ערבים בדרכם ללימודיםהעומ אתגרים ייחודייםישנם גם בנוסף, 

 תדמית שלילית של המכינות, ועלות שנת לימודים נוספת.  היעדר מודעות לקיומן,אקדמיות: 

תשע"ו -שנתית לשנים תשע"א-תכנית רב פיתחה המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג( ,בעקבות האמור

בכלל זה, תוך הקצאת תקציב ניכר לנושא.  תאוכלוסייה הערבילגבוהה ההשכלה הלהרחבת נגישות 

, תוך לכל אורך הרצף הלימודיגובשו תכניות להתמודדות עם החסמים הייחודיים לאוכלוסייה זו 

אחת התכניות היא  בפועל.בהיקף הסטודנטים הרחבת האפשרויות לקליטת סטודנטים ומימון הגידול 

טים ערבים. התאמה זו החלה כפיילוט אקדמיים לצרכים של סטודנ-התאמה של מסלולי הכנה קדם

  .(0033/0030בשנת הלימודים תשע"ב )

באחד המוסדות פעלו  – תכנית הפיילוט נערכה בארבעה מוסדות )שתי מכללות ושתי אוניברסיטאות

-(, ונחלקה לשני סוגים: מכינות ייחודיות לתלמידים ערבים ומכינות מעורבותהמכינקבוצות שתי 

תכנית המכינות כללו  שני סוגיהערבים משולבים עם שאר התלמידים. תומכות בהן התלמידים 

בה תגבור שפתי בעברית ובאנגלית, סדנאות במיומנויות למידה, שמותאמת ומעטפת תמיכה  פדגוגית

הכנה לבחינה הפסיכומטרית )באוניברסיטאות בהן נדרש ציון פסיכומטרי לשם קבלה ללימודים(, 

למימון גם אישית ולימודית. תלמידי המכינות הייחודיות היו זכאים  פעילות חברתית, ייעוץ וחונכות

הצורך(. המכינות קיבלו  )במידת להסעות ומימון ₪ 900ת קיום חודשית בסך מלגמשכר הלימוד,  70%

  , בנוסף לתקציב הרגיל שמקבלות כל המכינות.משתתףתקציב ייחודי בעבור כל 

היו מעט יותר גבוהות במכינות  ההפעלהעלויות מל"ג, למרות ששני סוגי התכניות קיבלו מימון מה

המכינות ש כךשונה כתוצאה מ מעטהייתה תכנית  כל , אוכלוסיית היעד שלהייחודיות. בנוסף

יותר ולאור המיקום בעלי הישגים גבוהים במוסדות אקדמיים המושכים תלמידים  פעלו הייחודיות

המכינות הייחודיות פעלו ייה שונות. לבסוף, הגיאוגרפי שמושך תלמידים ערבים מקבוצות אוכלוס

 להצלחת התכנית.  מחוייבות עם עם אוכלוסיית היעד ו רב יותרניסיון קודם בעלי במוסדות 
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לערוך מחקר הערכה שילווה ידי המועצה להשכלה גבוהה -עלמכון ברוקדייל התבקש -ג'וינט-מאיירס

ין המכינות הייחודיות לבין המכינות ויתייחס בין השאר להבדלים ב את הפעלת תכנית הפיילוט

 עתידיים בסיס לשיפור התכנית הקיימת ולהחלטה על כיוונים המחקר ישמשו ממצאי .המעורבות

 וליישום תכניות תמיכה בסטודנטים ערבים בדרך להשכלה גבוהה.  לפיתוח

 79מכינות הפיילוט )חמש הקבוצות של כללה את כל התלמידים הערבים ב המחקר אוכלוסיית

בהקשר זה תלמידים ממכינה ייחודית שלא השתתפה בתכנית וש 37תלמידים(. בנוסף, נכללו במחקר 

משמשת כקבוצת השוואה. המחקר התבסס על ראיונות עומק עם מנהלי המכינות, שאלון למילוי עצמי 

ידי -של תלמידי המכינות, קבוצות מיקוד עם תלמידי המכינות ונתונים מינהליים שהועברו על

 נות. המכי

 ממצאים מרכזיים

 התכניות  ם של יישוםמאפייני. 1

נמצאו עם זאת, ית והיקפם. נהמענים המחויבים במסגרת התכ המועצה להשכלה גבוהה הגדירה את

באסטרטגיה הכללית של יישום  ותמספר הבדלים בין המכינות המעורבות לבין המכינות הייחודי

שביעות רצון המשתתפים ההבדלים בהבנת לחשובה  הבנת ההבדלים באופן היישום .התכנית

 תוצאותיה.בתפיסת תרומותיה ובמהתכנית, 

 יגונםכלל המענים כחובה וע הגדרתנעה בין  היהבנה :תיאום והבניית ההשתתפות במעניםמידת  .א

)דוגמת חונכות והכנה מעני המעטפת וליבה מובנית תכנית במערכת שעות הלימוד לבין 

 במכינות הייחודיות התכנית הייתה מובנית יותר. באופן כללי, בגדר תוספות םשהלפסיכומטרי( 

. במכינות המעורבות, ואפשרה תיאום רב יותר והשתתפות מלאה יותר בכל אחד מהמענים

 תאמה אתתמיד שלא  לעומת זאת, תכנית הליבה הייתה מובנית אך מעני המעטפת היו תוספת

של והוביל למימוש חלקי  על התלמידים סאת העומזה הגדיל דבר . לוח הזמנים של מעני הליבה

 . מעני המעטפת

השתנתה ממוסד  מידת הגמישות במתן המענים :לצורכי התלמידים המענים התאמתבגמישות  .ב

במכינות הייחודיות )ובמידה מסוימת גם באחת המכינות המעורבות( נעשו מאמצים . למוסד

 ערבית( גם במהלך שנת הלימודים. להתאמת המענים לצורכי התלמידים )כגון הוספת מורה דובר 

היקף השעות בכל המכינות הוגדר באופן זהה. עם אופן פריסת התכנית לאורך שנת הלימודים:  .ג

)סה"כ  . במכינות המעורבות היו שני סמסטריםזאת, אופן פריסת השעות השתנה ממוסד למוסד

 33על פני  פרסואחת נ מכינה ייחודיתהלימודים בכנהוג בהשכלה גבוהה, בעוד  חודשים( 3

  חודשים והשנייה קיימה סמסטר קיץ אופציונאלי.

בעת יישום התכנית היה צורך להתמודד עם אתגר הדימוי השלילי  אסטרטגיית שיווק המכינה: .ד

 שנתית.-באחת המכינות הייחודיות המכינה הוגדרה כשנה ראשונה בתכנית ארבע. ותשל המכינ

  המכינה כחלק אינטגרלי מתכנית הלימודים.שנת הרואה את שונה  שהגי אמיתוג זה מבט
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)בעיקר  מכינותחלק מה, בתכניתכחלק מההתמודדות עם עלות ה רתימת משאבים נוספים: .ה

מוסדיים -ממקורות פנים ,גויסו כספים ומשאבים דוגמת סדנאות והרצאות במכינות הייחודיות(

 וממקורות קהילתיים.

אתגר של הכנת התלמידים לסביבה  קייםמתבמכינות הייחודיות  חשיפה לחברה הישראלית: .ו

באחת המכינות קיימו חברתית מעורבת אשר התלמידים יפגשו בעת הכניסה להשכלה גבוהה. 

 .גניוההרכב ההומי כניסיון לפצות חלקית על אתגרקורס מיוחד על החברה הישראלית 

 מכינההאופן בו שמעו על ה. מאפייני התלמידים ו2

היו נשואים  34%בממוצע( ובעת המחקר  00) 09-38(. גילם נע בין 90%)רוב המשתתפים היו נשים  .א

 היו ילדים. 33%-ול

( 63%( שמעו על המכינה טרם ההרשמה ללימודים. עם זאת, חלק ניכר )37%מרבית המשתתפים ) .ב

 שמעו על המכינה רק במהלך הרישום למוסד האקדמי.

 ושביעות רצוןמעני התכנית: שימוש . 3

משתתפי הפיילוט הביעו שביעות רצון גבוהה בסך הכל, השתנה ממענה למענה.  שיעור השימוש במענים

מערך המחקר לא אפשר לאמוד במדויק את  .כי הייתה שונות בשביעות הרצוןאם  ממרכיבי התכנית

עם זאת, ניתן ללמוד מדיווחי התלמידים  התרומה הייחודית של כל מענה לתוצאות הלימודים במכינה.

   המענים השונים ועל צרכים נוספים. על שביעות רצונם מ

  לימודיים מענים 3.8

 תשעים ואחד אחוזים מהתלמידים השתתפו בתגבורי העברית. המשתתפים הביעו : עברית

( ומתרומת התגבור לקידום היכולת להתמודד עם 75%שביעות רצון גבוהה מיחס המורים )

 קף השעות היה מתאים.שהי דיווחו שבעים ושניים אחוזים(. 70%דרישות הקורסים )

 נם רצושביעות שמונים ושלושה אחוזים מהתלמידים השתתפו בתגבורי האנגלית. : אנגלית

רצון  עישבהיו  36%-רצון מיחס המורים ו עישבהיו  96% :משיעורי האנגלית נמוכה יותרהייתה 

דיווחו  שישים אחוזיםמתרומת התגבור לקידום היכולת להתמודד עם דרישות הקורסים. 

 שהיה מועט מדי. 07%-היקף השעות היה מתאים וש

 שישים ושניים אחוזים מהתלמידים השתתפו בסדנאות מיומנויות הלמידה. : מיומנויות למידה

רצון  היו שבעי 98%אך  ,רצון מיחס המורים עישבהיו  44% :יתה מעורבתיה נםשביעות רצו

דיווחו  ושבעה אחוזים חמישיםמהתרומה לקידום היכולת להתמודד עם דרישות הקורסים. 

 שהיה מועט מדי. 04%-שהיקף השעות היה מתאים ו

 שמונים ותעשה אחוזים מהתלמידים קיבלו סיוע בקורסי הלימוד במכינה. : שיעורי עזר וחונכות

דיווחו שהם זקוקים לעזרה  57%היו מרוצים או מרוצים מאוד מהעזרה. עם זאת,  80%, ביניהם

 .בקורסים הנלמדים נוספת
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 69והשתתפו בה  בלבדות יאוניברסיטאה: הכנה זו ניתנה במכינות לבחינה הפסיכומטרית הכנה 

דיווחו שהיקף השעות היה נמוך  34%. מבין המשתתפים, ממשתתפי הפיילוט( 68%תלמידים )

 חשו שהקורס עזר להם מאוד להתמודד עם הבחינה.  33%מדי, ורק 

 מענים חברתיים  3.7

( 85%שביעות רצון גבוהה או גבוהה מאוד מהפעילויות החברתיות )מרבית המשתתפים דיווחו על 

מדיווחי התלמידים עלו כמה תרומות מרכזיות של פעילויות אלה: יצירת אפשרות (. 99%ומהסדנאות )

לשיתוף פעולה בין תלמידים, מתן הזדמנות לבטא קשיים, מתן כלים להתמודדות עם אתגרים אישיים 

 העצמי.ולימודיים וחיזוק הביטחון 

 עוץיי  3.3

 פעמים מספר ליועץ פנו ואף(, 89%) להם שניתנו עוץיהי בשירותי השתמשו הפיילוט משתתפי רוב

 .מאוד עזר או עזר עוץישהי חשו( 87%) הפונים מרבית(. 80%)

 כלכליים מענים 3.6

 משכר הלימוד רק לתלמידי המכינות  70%: תכנית הפיילוט כללה מימון מלגת שכר לימוד

 מהתלמידים בכל אחת מהמכינות קיבלו מלגה. 88%דיות. עם זאת, מעל הייחו

 ממקבלי מלגת  83%בחודש.  ₪ 900: תלמידי המכינות הייחודיות קיבלו מלגה בת מלגת קיום

הצרכים שלהם, לעומת  (66%) או לרוב (46%) הקיום דיווחו שהכנסותיהם מספיקות לחלק

 בלו רק מלגת לימודים או רק מימון נסיעותתלמידים שלא קיבלו כל תמיכה כלכלית או שקי

 .( הצרכים שלהם36%-39%( או לרוב )06%-66%ודיווחו שהכנסותיהם מספיקות לחלק )

 צורך בהתאמת מערך ההסעים לשעות הלימודים ההתלמידים הדגישו את  :מימון הסעות

 .הםולמקומות המגורים של

 ת הלימודים במכינהיחווי. 4

נבחנה על ידי דיווח התלמידים על התמודדותם עם משימות לימודיות ועל חוויות הלימודים במכינה 

 החברתית במכינה.הלימודית ושביעות רצונם מהסביבה 

: מרבית תלמידי הפיילוט חשו שרמת הלימודים במכינה התמודדות עם משימות לימודיות .א

הבנת  ( ודיווחו על התמודדות מוצלחת עם משימות לימודיות כמו97%מתאימה ליכולתם )

 .(88%)וכתיבת עבודות בעברית  (94%(, כתיבה וסיכום במהלך השיעור )86%החומר )

 : הסביבה הלימודית והחברתית .ב

  שביעות רצון המשתתפים מהיבטי ההוראה במכינה ובהם איכות המורים, שיטות הלימוד

 ם.בהיבטים השוני 93%-84%ונעה בין  או גבוהה מאוד הייתה גבוהה ,קבלת עזרה מהמוריםו

  במידה רבה או רבה  וירה מעודדת למידה, עם כללים הוגנים ורמת משמעת רצויהוהאדווח כי

 מהמשתתפים. 80%-84%ידי -על מאוד

  תחושת, החברים עם טובה הרגשה, נעים מקום המכינה) חיובית החברתית ירהוהאודווח כי 

 . מהמשתתפים 80%-מ יותר ידי-על במידה רבה או רבה מאוד( שייכות
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 ערכת התלמידים את תרומת המכינהה. 5

לשיפור או תרמה מאוד מהמשתתפים דיווחו שהמכינה תרמה  86%-70%: בין תרומות לימודיות .א

 , השליטה בעברית, יכולת הכתיבה האקדמית והלמידה העצמית. הלימודבתחומי שלהם  הידע

לתחושת  או תרמה מאודמהמשתתפים דיווחו שהמכינה תרמה  94%-87%: בין תרומות אישיות .ב

הסיפוק האישי, לביטחונם העצמי, לרצונם לפנות ללימודים עם סף דרישות גבוה יותר, 

 תעסוקתיות.-לעצמאותם ולגיבושם תכניות לימודיות

או תרמה  ( מהמשתתפים דיווחו שהמכינה תרמה 38%-37%שלישים )-: כשניתרומות חברתיות .ג

  .להשתלבותם החברתית ולהיכרותם עם החברה הישראליתמאוד 

 סיום המכינה וקבלה להמשך לימודים .6

. בלימודים אקדמיים להמשיךממשתתפי תכנית הפיילוט דיווחו שבכוונתם תשעים ושלושה אחוזים 

 התקבלו ללימודים אקדמיים 90%-, וקיבלו תעודת סיום מכינה אחוזים 83%פי דיווחי המכינות, -על

גבי חלק מהתלמידים שלא התקבלו . ל(על אף שלא קיבל תעודת סיום מכינה קטן מהם חלק)

או שהחליטו לשנות מסלול לימודים ועברו  ,דיווחו המכינות שהם ירשמו ללימודים בהמשך ,ללימודים

נתונים אלה מתייחסים לקבלה ללימודים מייד לאחר המכינה כך ששיעור  ללמוד במכינה אחרת.

מבין התלמידים הערבים  55%(, 0030על פי נתוני הלמ"ס ) הקבלה בשנים הבאות צפוי להמשיך לעלות.

(, המשיכו 0009/8בשנת הלימודים תשס"ח ) 40%-(, ו0005/4שלמדו במכינות בשנת הלימודים תשס"ה )

 ברוב מכינות קבלה השיעורי כלומר, שנים מסיום הלימודים במכינה.  6ללימודים גבוהים בתוך 

שיעורי המתקבלים בעשור האחרון, בהשוואה לכבר לאחר שנה דומים או גבוהים יותר  היו פיילוטה

 .מתוך כלל מסיימי המכינות הערבים

  השוואה בין התוצאות של שני סוגי התכניות .7

 יתרונות של המכינות הייחודיות במדדי התוצאה השונים. מספר מעלה הממצאים סיכום

במרבית התחומים, שיעורי שביעות הרצון ותפיסת רצון ותפיסת תרומת המכינה:  שביעות .א

 .הייחודיות רומת המכינה היו גבוהים יותר במכינותת

שיעורי ההשתתפות היו גבוהים יותר במכינות השתתפות התלמידים במענים:  שיעור .ב

הייחודיות. בחלק מהמכינות המעורבות, שיעור ההשתתפות הנמוך אף גרר החלטה מוסדית 

 לבטל חלק מהמענים.

שיעורי סיום המכינה היו גבוהים בהרבה  :גבוהים ללימודים וקבלה במכינה הלימודים סיום .ג

 גם כך(. 65%) המעורבות המכינות תלמידי ( לעומת88%בקרב תלמידי המכינות הייחודיות )

  (.בהתאמה 54%-ו 85%) גבוהים ללימודים הקבלה שיעורי

יהודים וערבים אפשרו  בהם לומדיםהמכינות המעורבות הלימודים בהשכלה גבוהה:  הדמיית .ד

   .האקדמיים במוסדות מקבילה יותר של הסביבה החברתית והלימודיתהדמיה טבעית ו

הבדלים במאפייני המוסדות וקהל היעד  כפי שכבר הוצג היו ,היתרונות של המכינות הייחודיותלמרות 

עשויים גם הם להסביר את  , אשרהבדלים ביישום התכניות שאינם אינהרנטיים למודלים השוניםו
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כן, מחקר זה אינו מאפשר השוואת אפקטיביות -מכינות הייחודיות. עלהתוצאות הטובות יותר של ה

 המודלים.שני מושלמת של 

 . דיון בממצאים וכיווני פעולה עתידיים8

מעידים על פוטנציאל ניכר של המכינות בקידום סיכוייהם של תלמידים ערבים  םממצאיה

ום מושכל של תכניות מכינה להתקבל ללימודים גבוהים. כמו כן, הממצאים מצביעים על כך שייש

יכול לתרום הן למימוש מלא יותר של המענים הניתנים במסגרתן, הן לשביעות הרצון של 

 התלמידים והן לתוצאות כפי שהן מתבטאות בסיום הלימודים במכינה ובקבלה ללימודים גבוהים.

 

סטרטגיית המחקר לא אפשר לאמוד במדויק את התרומה הייחודית של כל מענה ושל כל א מערך

יישום לשביעות הרצון ולתוצאות הלימודים במכינה. עם זאת, מהראיונות עם מפעילי התכניות 

עשוי יישומן יישום התכנית אשר  הצעות לשיפורמספר  ותעולומקבוצות המיקוד עם התלמידים 

 :יהתוצאותלשיפור ו מהתכנית הרצון שביעות להוביל לשיפור

כפי שהוזכר, התלמידים מכירים בחשיבותם  :דיםהתלמי לצורכי המענים התאמת שיפור .8

ובתרומתם של המענים השונים שניתנו בתכנית. עם זאת, הממצאים מעלים צורך בשיפור חלק 

 מהמענים:

לפעול לשיפור  מיוחד כלל התגבורים, אך צורך לשחשיבות עולה ה: שפה תגבורי שיעורי .א

 גלית.תגבורי האנ

 צורךהמנת להבטיח את איכות ההכנה לבחינה, עולה -על: הפסיכומטרית לבחינה הכנה .ב

 בהתאמה לעלויות הקורסים המוצעים בשוק הגדלת המימון לקורסאפשרות של  לבחון

 לבין מערכת הלימודים הכללית. בין השעות והדרישות של הקורסושיפור התיאום 

  :מימון .ג

 :ת התלמידים זכאים למלגה זו גם ללא התכנית, מומלץ מכיוון שמרבי מלגת שכר לימוד

 משאבים אלה לטובת חיזוק מענים אחרים.חלק מלשקול הפניית 

 :הפריסה והתדירות התאמת -איתלמידי המכינות דיווחו על קשיים הנובעים מ הסעות

בהקמת מערכת לסייע לבחון אפשרות כן, מוצע -. עלהםלצורכישל שירותי ההסעה 

לא במתן החזר כספי עבור הסעות. לחילופין, מוצע לשקול סיוע הסעות מותאמת ו

 מוסד הלימוד. תבמימון מגורים בקרב

 בשל, התלמידים על רב עומס מטילים במכינה הלימודים: צמצום העומס המוטל על התלמידים .7

שנועדו  לאלה , לביןשנועדו לשפר את סיכויי הכניסה ללימודים והמענים הליבה מעני בין השילוב

 סוגיבין  ראויה איזוןהבצד החשיבה על פר את יכולת ההתמודדות עם הלימודים עצמם. לש

 ., מוצע לבחון אפשרויות לפריסת הלימודים על פני חודשים רבים יותרהמענים

 כחלק קבוע בתוך מערכת השעות להבניית מעני המעטפת: מוצע לפעול המענים והבניית תיאום .3

 .המתואם עם מעני הליבה
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 רכיםלצ בהתאםגמישות במתן המענים  הבטיחמוצע לד הקשחת הבניית המענים, לצהגמשה:  .6

  .שעולים

 .רגילה לימודים בתכנית ראשונה כשנה הכנה תכניות מיצוב שקולל מוצעהתכנית:  מיתוג .2

פיילוט. ראוי להמשיך וללוות את הפעילות התכנית מתייחס רק לשנתה הראשונה של מחקר זה 

בחן הן את התפתחות התכנית עם התבססותה, והן את השלכות התכנית , שיהמשךבתחום זה במחקר 

הממצאים יכולים  על התמודדותם של מסיימי המכינות והישגיהם בהמשך לימודיהם האקדמיים.

  להיות רלוונטיים גם לתכניות הכנה לקבוצות אוכלוסייה נוספות.
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 תודות

וסייעו בעבודה על הדוח: מרב שביב, ו אותנשליוו  ועצה להשכלה גבוהה אנו מודים לעמיתינו במ

 ,סמנכ"ל האגף לתכנון ומדיניות; נועה בינשטיין, מרכזת בתחום תשתיות פיזיות ומחקריות; ארי סטון

. תודה  , מרכז תחום חברה, קהילה ומכינותואורנן פודם ממונה תחום תכנון כלכלי באגף התכנון

בפנינו,  ותשיתוף הפעולה ופתיחת דלתות המכינאקדמיות ולאנשי צוותיהן על -למנהלי המכינות הקדם

 תפיסותיהם.בולתלמידים ששיתפו אותנו בחוויותיהם ו

-סופקה סגלמכון ברוקדייל שסייעו לאורך העבודה: ל-ג'וינט-ברצוננו להודות גם לחברינו במאיירס

לג'ק ו נבות, מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ולנוער-מרים כהןבארו, על ההשתתפות הפעילה במחקר; ל

על הליווי והעצות החשובות לאורך הדרך. תודה לשרון  - מכון ברוקדייל-ג'וינט-חביב, מנהל מאיירס

-. תודה לרויטל אביבעל הסיוע בהיבטים שונים של המחקרלמייסון מסלוחי ו לברכי בן סימון, עמיאל

 לבלהה אלון על העריכה וללסלי קליינמן על ההכנה לדפוס. ,מתוק
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 06     מספיקים היותם ותחושת שהתקבלו תמיכה סוגי: 0 תרשים

 , המשתתפים מתוך למידה ומיומנויות שפה משיעורי רצון שביעות על המדווחים: 6 תרשים

 05         מכינה סוג לפי                  

 , ההעצמה ומסדנאות החברתיות מהפעילויות רצון שביעות על המדווחים: 5 תרשים

 04       המכינה סוג לפי, המשתתפים מתוך                  

 

 חוויית הלימודים במכינה 6.2

  לכיתה ומחוץ בכיתה לימודיות משימות עם התמודדות על שדיווחו התלמידים: 4 תרשים

 08      המכינה סוג לפי(, תמיד כמעט או תמיד)                  

  סוג לפי, והחברתית הלימודית והאווירה ההוראה איכות את התלמידים הערכת: 3 תרשים

 07          המכינה                  

 

 הערכת התלמידים את תרומות המכינה 6.2

 60  המכינה על לחברים ממליצים הפיילוט מכינות תלמידי היו מידה באיזו: 9 תרשים

 66  המכינה סוג לפי, הלימודי בתחום ינהכהמ תרומות על שדיווחו התלמידים: 8 תרשים

 65  המכינה סוג לפי, האישי בתחום המכינה תרומות על שדיווחו התלמידים: 7 תרשים

 65  המכינה סוג לפי, החברתי בתחום המכינה תרומות על שדיווחו התלמידים: 30 תרשים
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 מבוא. 1

 בשנת שנערכה אקדמיות-קדם מכינות במספר פיילוט תכנית של הערכה ממצאי מציגים אנו זה בדוח

 ההשכלה בתחום הערבית האוכלוסייה לקידום שנתית-הרב מהתכנית כחלק, (0030-0033) ב"תשע

 .הגבוהה

 השני בחלק, בישראל גבוהה בהשכלה הערבית האוכלוסייה על רקע מציגים אנו הראשון בחלק

 התייחסות תוך המחקר איממצ מוצגים הרביעי בחלק, המחקר ומערך התכנית מתוארים והשלישי

 שהתקבלו המענים, מכינותהאופן בו שמעו על הו בתכנית המשתתפים מאפייני, התכנית ליישום

 מכינה סיום) הקצר בטווח ותוצאותיה תרומותיה תפיסת, במכינה הלימודים חוויית, התכנית במסגרת

 חיזוק להמשך עתידיים פעולה כיווני מעלים אנו והאחרון החמישי בחלק(. גבוהים ללימודים וקבלה

  .זה מסוג תכניות ושיפור

 רקע 1.1

מאוכלוסיית המדינה, אולם שיעור השתתפותה במערכת ההשכלה  00%-האוכלוסייה הערבית מהווה כ

בלבד. בנוסף, הגיוון במקצועות הלימוד בקרב הסטודנטים הערבים מצומצם,  30%-הגבוהה מגיע לכ

, ואחוז קטן של סטודנטים ממשיכים לתארים נמוך קשיםמבובמקצועות  ללימודים המתקבלים אחוז

מתקדמים. זאת ועוד, בקרב הסטודנטים הערבים, בהשוואה לסטודנטים היהודים, רווחת יותר תופעת 

מהסטודנטים  63.5% כאשר הנשירה, ומשך הלימודים הממוצע לתואר ראשון הוא ארוך יותר,

מהסטודנטים  40.4%דים בזמן התקני, לעומת הערבים המתחילים ללמוד מצליחים לסיים את הלימו

 (. 0033היהודים )למ"ס, 

מכינות של האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה מאפיין נמוך במיוחד שיעור השתתפות 

ושהינן הנושא של מחקר זה. בשנת  ,אקדמיות שמטרתן הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה-קדם

אקדמיות השתייכו לאוכלוסייה -לל תלמידי המכינות הקדםמכ 3.5% ,(0033-0030) "אהלימודים תשע

מבין התלמידים הערבים שלמדו במכינות בשנת  43.3%רק הערבית )ערבים, דרוזים, בדואים(. 

. עם זאת, יש 1שנים מסיום המכינה 6(, המשיכו ללימודים גבוהים בתוך 0009-0008)ח הלימודים תשס"

ת משנה לשנה בשיעור התלמידים הערבים במכינות לציין שבעשור האחרון חלה עלייה הדרגתי

 (.0030)למ"ס,  ובשיעור הממשיכים ללימודים גבוהים

 חסמים ואתגרים בהשתלבות תלמידים ערבים בהשכלה גבוהה 1.1

אתגרים העומדים בפני התלמידים הערבים בדרכם להשתלבות מלאה יותר בהשכלה  מספרישנם 

)אוניברסיטאות  המכינות ומוסדות הלימודים - ערכת כולהגבוהה. חלק מהאתגרים מאפיינים את המ

 וחלקם ייחודיים למכינות האקדמיות כשלב בדרך להשכלה גבוהה:  -( ומכללות

 סטודנטים ערבים מעידים על מחסור במידע והכוונה לקראת לימודים גבוהים.  - יעוץיו הכוונה

ניתנת עדיפות ברורה  דיםלימוהומוסד  ת תחוםבחיר בשלב בדומה לקבוצות מיעוט אחרות,

                                                   
ממסיימי המכינות  %45.7ימודים בשנה זו עמד על ראוי לציין שגם בקרב היהודים שיעור הממשיכים לל   1

 בלבד.



0 

; 0008, ודר גץכן לתחומי לימוד הנדרשים בשוק התעסוקה )-ועלהמוביליות החברתית  לפוטנציאל

זו אינה משקפת  העדפה (.0007, ועראר מוסטפא, 0009, יחיא' וחאג עראר; 0009, עסבה-ואבו עראר

 (.0033בהכרח את תחומי העניין ואת היכולות של הלומדים )הנדין, 

 תנאי הסף ללימודים באוניברסיטאות הם תעודת  - באוניברסיטה ללימודים הסף בתנאי דהעמי

 בגרות ובחינה פסיכומטרית:

-מהנבחנים בבתי 58.6%מעלים כי  0007/30-נתוני הלמ"ס על בחינות הבגרות ב -תעודת בגרות  -

י הספר דובר-בבתי 49.8%-הספר דוברי הערבית היו זכאים לתעודת בגרות )בהשוואה ל

היו זכאים לתעודת בגרות הספר דוברי הערבית -מהמסיימים בבתי 64.9%רק והעברית( 

בין (. פערים 0030)למ"ס,  העומדת בדרישות האיכות של האוניברסיטאות והמכללות

יסודיים, כפי -הספר היסודיים והעל-ניכרים כבר בבתי בהישגי התלמידיםהאוכלוסיות 

; הרשות הארצית למדידה 0033דוד, -; בן0007 שמשתקף במבחני המיצ"ב והפיזה )בלס,

 (.0030אטיאס וגרמש, -; קונור0030והערכה בחינוך, 

כי הציון הממוצע  הלוע 0033-נתוני המרכז הארצי לבחינות ולהערכה במ -בחינה פסיכומטרית  -

, בעוד הציון הממוצע בקרב הנבחנים 433בבחינה הפסיכומטרית בקרב הנבחנים בעברית היה 

פער הנקודות בין הנבחנים בעברית לבין הנבחנים בערבית  ו של. גודל533רבית היה בשפה הע

(. נתונים 0033נמצא כעקבי יחסית לאורך העשור האחרון )המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, 

הבחינה לפיה אוכלוסייה הערבית קרב הרבים ב שלהתפיסה אלה מתיישבים עם 

בוהים. הבחינה נתפסת כגורם לדחיית בקשות לימודים גל רכזימהיא חסם הפסיכומטרית 

(. בצד 0007הרשמה לאוניברסיטאות של כמחצית מהסטודנטים הערבים )מוסטפא ועראר, 

הטענה שהבחינה משקפת את הפערים ביכולות התלמידים )המתבטאים, כאמור, גם במבחנים 

 סקסית-האנגלוו המערבית התרבות לכיוון תרבותית מוטיתאחרים(, ישנן גם טענות שהבחינה 

 זהב-הר; 0009, בוזגלו-דגן; 3773', אלחאג) תרבותית ולא בלבד מילולית מתורגמתושהיא 

 (.0007, מוסטפא; 0004, וולנסקי; 3777, ומדינה

 וידע הנדרשים לשם הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה:  מיומנויות 

הספר דוברי -בבתי דההלמי ובמיומנויות ההוראה תובשיט מהותי שוני קיים - הלימוד שיטות -

הספר דוברי הערבית -כלל, שיטת הלימוד בבתיכהספר דוברי העברית. -בתיבהערבית לעומת 

 פחות ומתמקדת, המידע עם להתמודדות המורים של סיועה ועל הנלמד המידע על דגש שמה

משום כך, התלמידים מגיעים  (.Roer-Strier & Haj-Yahia, 1998) ועצמאית ביקורתית בחשיבה

לימודים במוסדות להשכלה גבוהה כשהם מצוידים פחות במיומנויות הנדרשות במוסדות ל

 אלה. 

אימם. על האתגר שבהבנת -סטודנטים ערבים נדרשים ללמוד בשפה שאינה שפת - שפה -

הוראות הניתנות בעברית וכתיבת מבחנים ועבודות בעברית, נוסף אתגר של קריאה ושל הבנת 

סטודנטים  זאת ועוד,(. Roer-Strier & Haj-Yahia, 1998נגלית )מאמרים אקדמיים בעברית ובא

גבוהות יחסית, מוצאים עצמם ניצבים מול הן אשר יכולות הדיבור וההבנה שלהם בעברית 

-Amara & Abd Elאתגר כאשר לראשונה בחייהם נמצאים במערכת המתנהלת כולה בעברית )

Rahman, 2002; Olshtain & Nissim-Amitai, 2004.) 
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  הקודים בין המפגש -התאמה של המוסדות לניסיון חיים של אוכלוסייה מגוונת תרבותית החוסר 

 מציב הערבית בחברה המקובלים אלה לבין היהודית בחברה המקובלים והתרבותיים החברתיים

 :מספר אופנים אשר בא לידי ביטוי  הערבים יםסטודנטה בפני נוסף אתגר

סטודנטים הערבים מתחילים את לימודיהם הגבוהים זמן מרבית העיתוי תחילת הלימודים:  -

בעוד הסטודנטים היהודים מתחילים לאחר  ,הספר התיכון-ביתב םלימודיהקצר לאחר סיום 

שנים של שירות צבאי או לאומי, טיול ועבודה. התוצאה היא פער בניסיון החיים של  מספר

(. בנוסף, 0033ועוד )הנדין,  הסטודנטים, במידת העצמאות שלהם, במיומנויות ניהול הזמן

 (. 0030סאת, אבחלק מהמוסדות נהוגה מדיניות של גיל מינימלי לכניסה ללימודים )דיר

לוח השנה האקדמי אינו מותאם לחגים ולמועדים של הדת הנוצרית והדת  לוח שנה וחגים: -

 2יוחדים.המוסלמית. בנוסף, חסרה מדיניות ברורה ונגישה לגבי היעדרויות בחגים ובמועדים מ

בחלק  דרישות לימודיות שאינן מותאמות לאוכלוסייה שאינה דוברת עברית כשפת אם: -

שאינן לוקחות  ,יהודים-מהמוסדות ישנן דרישות לימודיות שמותאמות לסטודנטים ישראלים

 דרישה, בחלק מחוגי הלימוד יש לדוגמה ,כךבחשבון קיומם של סטודנטים מרקעים אחרים. 

, כשמרבית הניסויים מותנים בידיעת לימוד שנת מעבר לשם וייםניס במכסת להשתתפות

 (.0033, הנדיןאם )-כשפתעברית 

 יישובים בפריפריה, בעיקר התלמידים המתגוררים בבעבור חלק מ - גישות פיזית מהפריפריהנ

בשל היעדר תחבורה ציבורית  מנוובחזרה מ אל מוסד הלימודים בנגב, קיים קושי משמעותי בהגעה

 בצד היעדר נכונות או יכולת כלכלית לגור מחוץ לבית.  מסודרת,

 אקדמיות:-אתגרים ייחודיים למכינות הקדם

  ובמיוחד  ,המודעות בחברה הערבית לקיומן של מכינות היא נמוכה באופן כללי -היעדר מודעות

בגרות שאינם עומדים בתנאי הקבלה תעודת זכאים להאו  ,בקרב תלמידים מחוסרי תעודת בגרות

אקדמיות ציינו שקיים קושי בגיוס -(. מפעילי מכינות קדם0033המוסד האקדמי )חיראק, של 

להשתלב במכינה גם עם הישגים נמוכים שניתן ושמעטים מודעים לאפשרות  ,מועמדים מתאימים

 (.0009ספר תיכון וללא תעודת בגרות, כשלב ביניים בדרך להשכלה גבוהה )וייסבלאי, -בבית

 בקרב חלקים אקדמיות סובלות מדימוי שלילי -המכינות הקדם -כינות תדמית שלילית של המ

הודאה  מהוויםלימודים במכינה (. דימוי זה קשור בתפיסה לפיה 0030באוכלוסייה )אריאב, 

 התקבל ישירות ללימודים גבוהים. מועמד לנמוכה, שאינה מאפשרת ללימודית ביכולת 

 ידים הערבים מוכרים כ"זכאי סיוע" וזכאים שמרבית התלמ על אף - עלות שנת לימודים נוספת

אובדן השתכרות עלויות אלטרנטיביות של יש עבור הלימודים במכינה, ללימודים בלקבל מימון 

ברובם  םזכאי םאינתלמידים אלה יש לציין כי . נלוות לשנת לימודים, ועלויות נוספות הבשנה זו 

 ולאומי שירות אזרחילמי ששירתו למלגות קיום של משרד הביטחון הניתנות ליוצאי צבא ו

 (. 0033; חיראק, 0009בוזגלו, -; דגן0030)אריאב, 

                                                   
הסנאט של אוניברסיטת חיפה החליט על שלושה ימי חופשה חדשים לכלל הסטודנטים ביום חג  0036במאי   2

 (.0036המולד, ביום סיום צום הרמדאן ובחג הקורבן )סקופ, 
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 מודלים להגברת שילוב קבוצות מיעוט בהשכלה גבוהה בארץ ובעולם 1.1

השכלה גבוהה. בישראל, כמו ל מסגרותייצוג ב-תתקבוצות מיעוט שונות ברחבי העולם מתאפיינות ב

שמאמצים להגברת השילוב הכרחיים לשם שמירה בכך כרה במרבית המדינות המפותחות, קיימת ה

שילוב של קבוצות מיעוט המודלים הנהוגים בארץ ובעולם לשם הגברת  מספרעל עקרון השוויון. להלן 

 השכלה גבוהה:מסגרות לב

 :תכנית היא תכנית מרכזית שמייצגת את המודל הזה  איתור, ליווי והכוונה לפני לימודים גבוהים

כנית פועלת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב בני הפריפריה תוך שיתוף תה"הישגים". 

ישראל וקרן גרוס. -פעולה בין המועצה להשכלה גבוהה, משרד השיכון ומשרד הביטחון, ג'וינט

ליווי צעירים בדרך להמודל של "הישגים" מבוסס על ההנחה שנדרשת פעילות יזומה לאיתור ו

בכל יישוב קיים רכז השכלה גבוהה שתפקידו כאשר יישובים  54-בלהשכלה גבוהה. התכנית פועלת 

, לכוונם למסגרת הלימוד ולסייע להם בשלבים הראשונים של 60-38צעירים בני פעיל לאתר באופן 

כוללים ייעוץ וליווי אישי, סיוע בבחירת  "הישגים"הלימודים. השירותים הניתנים במסגרת מרכזי 

ליווי , סדנאות לשיפור כישורי למידה, ליווי במהלך ההרשמה תחום לימודים ומוסד לימודים,

תכנית "(. הישגים" אתרבמהלך הלימודים, סיורים במוסדות השכלה גבוהה, ירידי לימודים ועוד )

התכניות במסגרתה  היא -, שאחת מתתעתידים"-למודל זה היא "קדםדוגמה נוספת המהווה 

ביוזמתה של אוניברסיטת בן , ה הגבוהה בנגבהתכנית האוניברסיטאית לקידום נגישות ההשכל

רש"י, עמותת עתידים, קרן אדנאואר -מחוז דרום, קרן סקט"א -משרד החינוך  בשותפותגוריון, ו

י"ב -. התכנית פועלת החל מתשס"ב ומתמקדת בתלמידים בכיתות יוקרן המאה של בנק לאומי

 תלמידים מהאוכלוסייה הבדווית.שהישגיהם הלימודים גבוהים, שמגיעים מאזור הנגב, ובמיוחד 

-לימוד קורסים אקדמיים באוניברסיטת בן; תגבור לימודי במקצועות הבגרותכוללת התכנית 

להשכלה  לחיזוק המוטיבציהללימודים אקדמיים ו אמצעי חשיפהגוריון במסגרת ייחודית כ

ות לפיתוח יזוק תפיסת המסוגלות האישית והמודעות החברתית, בעיקר באמצעות סדנא; חגבוהה

 (. 0007נבות, -קוברסקי וכהן-)ברוך אישי וחברתי

 :מודל  מדיניות קבלה פתוחה ללימודים גבוהים ואפיקי מעבר למוסדות השכלה גבוהה יוקרתיים

( community collegesזה מתקיים באוניברסיטה הפתוחה בישראל ובמכללות הקהילתיות )

מוסדות האקדמיים מהווה חסם מרכזי בפני הברית. מודל זה מניח שמדיניות הקבלה ל-בארצות

השתלבות בלימודים גבוהים. בהתאם, מוצעת חלופה של קבלה פתוחה לכל. בשלב הבא, לאחר 

אחרים הקבלה הראשונית הפתוחה, קיימות תכניות של אפיקי מעבר המאפשרות קבלה למוסדות 

 דמים. השכלה גבוהה על בסיס הצלחה במוסד הראשוני ולא על בסיס מבחנים קול

 :מודל זה מתקיים בארץ ובעולם הן ברמה המוסדית והן ברמה הלאומית מערך סיוע כספי ,

מתבסס על ההנחה שהקושי במימון לימודים גבוהים מהווה חסם בפני נגישות ללימודים. בארץ, ו

תכניות סיוע לאומיות כוללות תמיכה בסטודנטים עולים במסגרת המינהל לסטודנטים עולים 

רד לקליטת העלייה ולסוכנות היהודית; תמיכה בחיילים משוחררים מהמערך המשותף למש

הלוחם בצה"ל במסגרת קרן אימפקט; תמיכה בסטודנטים נזקקים במסגרת קרן יו"ר הכנסת 

 ועוד. 
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 מתבסס על ההנחה ששנת נוכחימחקר ההמודל זה, שהוא עיקרו של  :אקדמיות-מכינות קדם ,

ן לבין תחילת הלימודים הגבוהים תסייע לשפר את ההכנה הספר התיכו-לימודים בין סיום בית

 .להשכלה גבוהה ותגביר את יכולת העמידה בתנאי הקבלה של המוסדות ,ללימודים גבוהים

 מדיניות הנגשת השכלה גבוהה לאוכלוסייה הערבית בישראל 1.1

בוריות בסיס המדיניות להנגשת השכלה גבוהה נקבע ברמה הלאומית באמצעות חקיקה, ועדות צי

לאומית לזכויות כלכליות, -ארציות. הזכות לחינוך מעוגנת באמנה הבין-ותכניות התערבות כלל

, אך הזכויות המוגדרות בה לא 3773(. ישראל הצטרפה לאמנה זו בשנת ICESCRחברתיות ותרבותיות )

המטרה המוגדרת אומצו כחוקי יסוד בחקיקה הישראלית וחלקן אף לא נחקקו בחקיקה רגילה. 

באשר ללימודים גבוהים היא יצירת מערכת השכלה גבוהה נגישה לכל, על בסיס יכולת באמנה 

 לימודית בלבד. 

( עסקה מעט בסוגיית הנגישות כחלק 0003הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל )שוחט, 

מהמשבר המתמשך במערכת ההשכלה הגבוהה. במסגרת זו זיהתה הוועדה את מערכת החינוך 

וקראה למאמצים לצמצום  ,יכונית הערבית כצוואר הבקבוק בכניסת סטודנטים ערבים למערכתהת

 תידי שיתוף פעולה בין מנהיגי הקהילה, מערכת החינוך התיכוני-הספר התיכוניים על-הפערים בין בתי

 ומערכת ההשכלה הגבוהה. הוועדה הצהירה כי: 

יה וטיפוח איכותם של מוסדות "קירובן של האוכלוסיות הללו )חרדים וערבים( לשער
 הלימוד הם שני האתגרים העיקריים שעמם תצטרך המערכת להתמודד בעשור הקרוב".

, החל משנות מטרה זו הושגה באופן חלקי כאשר מערכת ההשכלה הגבוהה התרחבה באופן ניכר

ר . התרחבות זו התבטאה בעיקר בהקמת מכללות ציבוריות ופרטיות אשהתשעים של המאה העשרים

(. למרות זאת, קיימות מחלוקות לגבי הצורך 0004הובילו לשילוש מספר הסטודנטים )וולנסקי, 

 כלכלית יכולתלהשכלה גבוהה ללא תלות בוהנגישות  ,בחתירה למימון ציבורי מלא של המערכת

 (.0009בוזגלו, -באופן חלקי בלבד )דגןמתקיימת 

ים ובעקבותיהם הוקמו ועדות ציבוריות הגידול המשמעותי של המערכת העלה אתגרים רבים חדש

למועצה להשכלה גבוהה, הוקמה הגיש רבות. בשנת תשס"ב, בעקבות נייר עמדה שפרופ' מג'ד אלחאג' 

ועדה בראשותו לקידום ההשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית. ועדה זו הייתה מרכזית 

, והלאהעדה ופעילות הו חילתמת. אוכלוסייה הערביתהשכלה הגבוהה לבהעלאת סוגיית נגישות ה

וזוכה  ,הנושא נמצא על סדר היום בוועדה לתכנון ולתקצוב )להלן: ות"ת( של המועצה להשכלה גבוהה

במסגרת זו ישנה התייחסות לקידום ההשתתפות של תלמידים מהאוכלוסייה הערבית  .לדיון מתמשך

 אקדמיות.-במכינות קדם

הות"ת ועדת היגוי קבועה אשר תפקידה להמליץ על ציבורית, הקימה הועדה הובתשס"ג, בעקבות 

ידי המוסדות להשכלה גבוהה, -דרכים להקצאת התקציב. לאחר בחינת תכניות והצעות אשר הוגשו על

 -החליטה ועדת ההיגוי להקצות תקציבים לתחומי הפעילות הבאים: הקמת שני מרכזי מידע ותמיכה 

גוריון; העסקת יועצים אקדמיים דוברי ערבית -באוניברסיטת בן השניאחד באוניברסיטת חיפה וה

במוסדות להשכלה גבוהה שיסייעו בתהליך קליטת סטודנטים בני המגזר הערבי; הקמת מערכי 
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חונכות אישית ושיעורי עזר; הקמת ועדת מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בני המגזר הערבי; תכניות 

 (. 0008, בוההגהשכלה להמועצה הערבי ) רענון והכנה ללימודים אקדמיים לסטודנטים בני המגזר

ועדה לפתוח מסלולים ייעודיים לתלמידים ערבים במכינות ואקדמית, קראה ה-בתחום ההכנה הקדם

אקדמיות במטרה לשפר את המוכנות ללימודים גבוהים, לשפר הישגים ולצמצם שיעורי נשירה. -הקדם

-לאוכלוסייה הערבית במכינות קדם ( מסלולים ייעודיים0003-0004בתשס"ו )קמו בעקבות זאת, 

-חי, במכללת אורט-אקדמיות באוניברסיטת חיפה, במכללה האקדמית ספיר, במכללה האקדמית תל

 (.0009בראודה להנדסה, במכללת הדסה בירושלים ובמכללת יהודה ושומרון )וייסבלאי, 

ת נגישות תשע"ו של הות"ת, הוחלט לפעול להרחב-שנתית לשנים תשע"א-כחלק מהתכנית הרב

. בכלל זה, מגובשות תכניות תוך הקצאת תקציב ניכר לנושא אוכלוסייה הערביתלגבוהה ההשכלה ה

, תוך הרחבת לכל אורך הרצף הלימודימפורטות להתמודדות עם החסמים הייחודיים לאוכלוסייה זו 

ת פעילות נעשיבפועל. במסגרת זו, בהיקף הסטודנטים האפשרויות לקליטת סטודנטים ומימון הגידול 

שובים ערבים ילילהגדלת המודעות וההכוונה להשכלה גבוהה באמצעות הרחבת מרכזי "הישגים" 

ספר תיכוניים, -פה והכנה לאקדמיה בבתיי, מבוצעות פעילויות חשהעומדים בקריטריונים שנקבעו

-םקדההכנה ההתאמה של מסלולי  בוצעהכן, -ואתר האינטרנט של המל"ג יתורגם לשפה הערבית. כמו

הות"ת תעניק  , תחילה כפיילוט הנבחן במחקר זה, ובנוסף,אקדמיים לצרכים של סטודנטים ערבים

פיילוט נוסף בשם "נחיתה רכה" מלגות הצטיינות לבוגרי המכינות בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. 

קורסים עם מנחים דוברי ערבית  9-4במסגרתו יילמדו ובמסגרת האוניברסיטה הפתוחה מתוכנן 

לוב מעטפת סיוע שתאפשר המשך לימודים באוניברסיטה הפתוחה או מעבר למוסדות אקדמיים בשי

 (.0030)מל"ג,  אחרים

 . תיאור תכנית הפיילוט 1

-קדם מכינותב פיילוט( 0030-0033) ב"תשע בשנת נערך, שהוצגו האתגרים עם להתמודד בניסיון

-הרב מהתכנית כחלק, גבוהה שנבחרו בהמשך לקול קורא שהוציאה המועצה להשכלה אקדמיות

 :היו התכנית מטרות. הגבוהה ההשכלה בתחום הערבית האוכלוסייה לקידום שנתית

 .הגדלת שיעור התלמידים הערבים המשתלבים במכינות .3

הגדלת שיעור התלמידים הערבים שמסיימים את לימודי המכינה בהצלחה )עם תעודת סיום  .0

 .מכינה(

 .בתחומי לימוד עם סף קבלה גבוהובים בהשכלה גבוהה הגדלת שיעור מסיימי המכינה המשתל .6

הגדלת מספר המסיימים את הלימודים האקדמיים ושיפור ההישגים של התלמידים שמשתלבים  .5

 .במוסדות להשכלה גבוהה

 סוגי התכניות 1.1

 אלה מוסדותבפיילוט לקחו חלק חמש מכינות בארבעה מוסדות )שתי מכללות ושתי אוניברסיטאות(. 

 בהם תנאים של מגוון מייצגים הם, זאת עם. בפיילוט להשתתף בחרו אלא, אקראי באופן ונבחר לא
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 חברה/רוח) הלימוד תחומי(, ומכללות אוניברסיטאות) המוסד סוג מבחינת, מכינות לפעול יכולות

המכינות נחלקות לשני סוגים,  (.ומהדרום מהצפון ערבים סטודנטים) יעד ואוכלוסיית(, והנדסה

 חודיות ומכינות מעורבות:מכינות יי

פועלת במכינה הנדסה והשנייה פועלת באוניברסיטה ומתמקדת ב)האחת  ייחודיותמכינות  .3

תכנית לומדים תלמידים ערבים בלבד, עם הייחודיות כללי(: במכינות  BAלימודי ומתמקדת ב

ומנויות מותאמת ומעטפת תמיכה נוספת ובה תגבור שפתי בעברית ובאנגלית, סדנאות במי פדגוגית

ציון פסיכומטרי לשם במוסד האוניברסיטאי בלבד בו נדרש למידה, הכנה לבחינה הפסיכומטרית )

(, פעילות חברתית, ייעוץ וחונכות אישית ולימודית. בנוסף, זכאים גבוהים ללימודים קבלה

 )במידת להסעות ומימון ₪ 900ת קיום חודשית בסך מלגמשכר הלימוד,  70%התלמידים למימון 

שמקבלות כל  רך(. המכינות קיבלו תקציב ייחודי בעבור כל תלמיד ערבי, בנוסף לתקציב הרגילהצו

 . המכינות

והשנייה האחת להנדסה  שתי מכינות הפועלות באותה האוניברסיטה,) תומכות-מכינות מעורבות .0

(: , ומכינה שלישית הפועלת במכללה ומתמקדת במדעי הרוח והחברהלמדעי הרוח והחברה

מקבלים מעטפת אך  לומדים ביחד עם שאר התלמידים,ערבים התלמידים ההמעורבות  מכינותב

האוניברסיטאי  תמיכה ובה: תגבור שפתי בעברית ובאנגלית, הכנה לבחינה הפסיכומטרית )במוסד

(, פעילות חברתית, ייעוץ וחונכות גבוהים ללימודים קבלהציון פסיכומטרי לשם  בלבד בו נדרש

למידים אינם זכאים לתמיכות כלכליות בשל לימודיהם במכינה, מעבר אישית ולימודית. הת

רבים מהתלמידים להן זכאים לתמיכות המגיעות לכל תלמיד על פי קריטריונים כלכליים )ש

תלמידים ערבים. המכינות קיבלו  30-הערבים(. על פי הגדרת הפיילוט, בכל מכינה מעורבת יכללו כ

יחודיים לתלמידים ערבים, בהתאם לשיקול הדעת של תקציב נוסף לטובת שירותי תמיכה י

 .המפעילים

 מאפייני המוסדות והתכניות 1.1

ונובעים בין  כחלק מתכנית הפיילוט הוגדרו כולם המכינות נבדלו ביניהן גם במאפיינים נוספים שלא

ההבדלים להבנת חשובה  הבנת ההבדלים באופן היישום. מדיניותםמהשאר מאופי המוסדות ו

 תוצאותיה.בתפיסת תרומותיה ובת רצון המשתתפים מהתכנית, שביעוב

 א. הרכב התלמידים 

המכינות הייחודיות הורכבו מתלמידים ערבים בלבד, בעוד המכינות פי מודל הפיילוט שנקבע, -על

דיון מקצועי על היתרונות והחסרונות של קיים המעורבות הורכבו מתלמידים ערבים ויהודים גם יחד. 

הפרדה בתכניות התערבות חברתיות גם בהקשר של קבוצות אוכלוסייה נוספות: בעלי  שילוב לעומת

צרכים מיוחדים, עולים חדשים וכדומה. נראה כי שני המודלים טומנים בחובם הזדמנויות לצד 

  מגבלות.

במכינות הייחודיות, ההומוגניות יותר, קל היה להתאים מענים למאפייני  ,בהמשך שיוצג כפי

לצורכיהם; ניתן היה להתגמש בתכנית הלימודים לפי צרכים שעלו; להעסיק כוח אדם התלמידים ו

הספר -מותאם לתלמידים, וליישם שיטות הוראה שיאפשרו מעבר "רך" יותר בין אלו הנהוגות בבתי
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נראה כן, -בחינוך הערבי לבין אלו הנהוגות במוסד ההשכלה הגבוהה הספציפי בו פועלת המכינה. כמו

 תלמידים ממוצא דומה אפשרה נוחות חברתית רבה יותר בטווח הקצר. השהות בקרבש

במקביל, ההטרוגניות של המכינות המעורבות הובילה לחשיפה רבה יותר של התלמידים לשפה 

העברית ולצורת הלמידה המקובלת במוסדות אקדמיים רגילים, ואפשרה להם התנסות חברתית דומה 

 יותר לזו הצפויה בלימודים גבוהים. 

  ב. עלות הפעלת התכנית

פי דיווח -. עם זאת, עלמימון זהה למענים זהים בשני סוגי המכינותהמועצה להשכלה גבוהה העניקה 

עלות הפעלת מכינה ייחודיות היא גבוהה יותר מעלות הפעלת מכינה מעורבת, בעיקר  ראשי המכינות

 בשל קיום עלויות נלוות להתאמת מענים קיימים לקבוצה ייחודית. 

  . אוכלוסיית היעד של המכינהג

כאשר כל אחת מהמכינות מושכת אליה המכינות נבדלו זו מזו גם במאפייני אוכלוסיית היעד שלהן 

מיקום המוסד  . מאפייני התלמידים הם נגזרת שלתלמידים בעלי מאפיינים קבוצתיים מעט שונים

מוסדות בצפון מושכים את )לדוגמה, המוסדות שבנגב מושכים בעיקר את האוכלוסייה הבדואית, ה

)מעורבת וייחודית(  מכינהסוג  בכל.  ושל הרמה האקדמית של המוסד אוכלוסיית הצפון, וכדומה(

אוניברסיטה ומכללה. תנאי הקבלה של האוניברסיטה בה פעלה המכינה הייחודית מעט גבוהים  ונכלל

בה יש קבלה של המכללה שוכך גם תנאי ה ,של האוניברסיטה בה פעלה המכינה המעורבת אלהיותר מ

 של הלימודיו החברתי רקעם בבה מכינה מעורבת. הבדלישיש מכינה ייחודית לעומת המכללה 

 ואת ,מכינה בכל ליישום שניתנו השונים הדגשים אתמסוימת  ידהבמ להסביר עשויים התלמידים

 .המשתתפים של השונות והתוצאות הרצון שביעות

מחויבות מוסדית להצלחת התכנית/קהל היעד ווסיית היעד ד. ניסיון קודם של המוסד עם אוכל
 )קיום 'בעל בית'(

שתי הניסיון הקודם של המוסד והמחוייבות להצלחת התכנית יצרו גם הם הבחנה בין המכינות. 

המכינות הייחודיות פעלו במוסדות שהפעילו תכניות הכנה ייחודיות בעבור האוכלוסייה הערבית גם 

ומת זאת, המכינות האחרות לא קיימו קודם לכן תכניות מיוחדות לאוכלוסייה לפני שנת הפיילוט. לע

מחויבות עמוקה   מעיד עלזו. הניסיון הקודם בעבודה אל מול האתגרים הייחודיים לאוכלוסיית היעד 

וארוכה של המוסדות להצלחת התכנית ולקידום אוכלוסיית היעד. שתי המכינות הייחודיות פועלות 

ם במחויבותם החברתית ובמחויבותם הספציפית לאוכלוסייה הערבית. בשני במוסדות הידועי

המוסדות מוקצים משאבים רבים לאוכלוסייה הערבית בשלבים שונים ברצף הלימודי, כאשר הפיילוט 

מתחבר למעשה למכלול הפעולות מהן נהנית אוכלוסיית היעד. בכך, האקלים המוסדי המחויב והתומך 

 הפיילוט שלא פעלה לבד בסביבתה.היה משאב בעבור תכנית 
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 תיאור התכניות 1.1

 (:3להלן פירוט מאפייני המכינות השונות )ראו סיכום המאפיינים העיקריים בלוח 

 מעורבות -מכינות א, ב 

להכין תלמידים לקבלה למדעי הטבע  הנועדהאחת אוניברסיטה: אותה הב פועלות ב-מכינות א ו

 הייתה לא לתלמידים .מעורבות בקבוצות היו הלימודים רוב רה.למדעי הרוח והחב יהולהנדסה, והשני

 . השונ לימוד קבוצתב כל שיעור התקייםו אם כיתת

 מעורבת -מכינה ג 

לקבלה לתחומי שלא עברו את מבחן המיון בעברית מכינה ג פועלת במכללה ונועדה להכין תלמידים 

 חלק מהתחומים כמכינה ייחודיתאף הגדרתה כמעורבת, מתפקדת ב-החברה והרוח. מכינה זו, על

. זאת, בעקבות צרכים המפרידה בחלק מהשיעורים את התלמידים הערבים משאר התלמידים

 הלימודים.  תשעלו בקרב התלמידים הערבים לאורך שנייחודיים 

 ייחודית -מכינה ד 

טה זו באוניברסימכינה ד פועלת באוניברסיטה ונועדה להכין תלמידים לקבלה למקצועות ההנדסה. 

בניגוד למכינות האחרות, עמותה חיצונית.  במימוןלפני תחילת הפיילוט מכינה ייחודית עוד פעלה 

מכינה זו נהנתה מביקוש רב מההיצע, ופתיחת מכינת הפיילוט אפשרה להפנות תלמידים שלא התקבלו 

ים למסלול הוותיק אל מסלול הפיילוט. חלק מהמענים ניתנים לשתי המכינות במשותף ומאפשר

תכנית הלימודים במכינה זו לתלמידי הפיילוט ליהנות מפעילויות שלא מתוקצבות כחלק מהפיילוט. 

 סמסטרים אקדמיים(.  6-0חודשים )בשאר התכניות, תכנית הלימודים נפרסת על פני  33נפרסת על פני 

 ייחודית -מכינה ה 

והרוח. המכינה פועלת כחלק  מכינה ה פועלת במכללה ונועדה להכין תלמידים לקבלה לתחומי החברה

כללי במכללה. שנת הלימודים הראשונה היא שנת מכינה  -BAשנתית במסגרת החוג ל 5מתכנית 

המבוצעת במסגרת החוג, בליווי ובהוראה של סגל החוג. במהלך שנת המכינה לומדים התלמידים 

סטר הקיץ שבסיום נקודות זכות שמוכרות בהמשך כנקודות זכות לתואר. בסמ 36קורסים בהיקף של 

שנת הלימודים הראשונה, מוצע לתלמידים תגבור שפה נוסף על פי צורך. תנאי הקבלה ללימודים 

לפחות. מועמדים שמקבלים בין  84דורשים מעבר מבחן מיון שבוחן יכולת לשונית בעברית, בציון של 

למסלול מכינה נוסף מופנים  ציון נמוך יותרבמבחן המיון מופנים למכינה. אלה שמקבלים  84-ל 54

)כלומר, תלמידיו לא קיבלו את התשומות הנוספות שניתנו  הקיים במכללה, שאינו חלק מהפיילוט

 קבוצת השוואה )מכינה ו(.כמשמש ושבמחקר זה  לתלמידי הפיילוט(
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  המאפיינים העיקריים של המכינות שנכללו במחקר: 8 לוח
 ו ה ד ג ב א 

 - ייחודית ייחודית ייחודית תמעורב מעורבת מעורבת המכינה סוג
 )השוואה( לא בפיילוט

 מכללה אוניברסיטה מכללה אוניברסיטה אקדמי מוסד

 /וחברה רוח וחברה רוח הנדסה לימודים תחום
 תחומי רב

  כללי BA הנדסה

 ערבים תלמידים מספר
 37 56 04 7 33 7 ב"תשע בשנת הלימודים

 בקבוצות הלימודים רוב מיוחדים מאפיינים
 לא לתלמידים, ורבותמע

 אם כיתת הייתה

 הגדרתה למרות
 חלק, כמעורבת

 נערכו מהלימודים
 נפרדות בקבוצות

 ה האוניברסיטהבאות
 ייחודית מכינה פועלת
 מהמענים חלק, נוספת

 .משותפים
 לימודים חודשי 33

 5 מתכנית כחלק פועלת
, החוג במסגרת שנתית

 צוברים התלמידים
 לתואר זכות נקודות

 תלמידים מופנים זו למכינה
 במבחן נמוכים ציונים בעלי

 שנת סיום עם. בעברית הכניסה
 לעבור אמורים הם המכינה
 ה במכינה הלימודים למסלול



33 

 . מחקר הערכה1

 מטרות המחקר 1.1

מכון ברוקדייל התבקש לערוך מחקר הערכה שילווה את הפעלת תכנית הפיילוט בשנת -ג'וינט-מאיירס

(. ממצאי המחקר יהוו בסיס לשיפור התכנית הקיימת ולהחלטה על 30-0033הלימודים תשע"ב )

 וליישום תכניות תמיכה בסטודנטים ערבים בדרך להשכלה גבוהה. לפיתוח עתידיים כיוונים

 :יעדי המחקר הם

חברתי והאישי הלימודי, הואת תרומותיה לתלמידים בתחום  ,לבחון את חוויית הלמידה במכינות .3

 .על פי תפיסתם

  התכנית. שביעות הרצון של התלמידים ממרכיבי ללמוד על .0

 .תכניתביישום הסוגיות ללמוד על  .6

קבלת תעודת סיום מכינה וקבלה ללימודים  :ללמוד על תוצאות הלימודים במכינות בטווח הקצר .5

 .אקדמיים

 .סוגי המכינותלבחון הבדלים מרכזיים בין  .4

 אוכלוסיית המחקר 1.1

תלמידים(. בנוסף, נכללו  79דים הערבים במכינות הפיילוט )אוכלוסיית המחקר כללה את כל התלמי

. הממצאים )להלן: מכינה ו( לא השתתפה בתכנית הפיילוטשתלמידים ממכינה ייחודית  37במחקר 

 ביחס למכינה זו מספקים השוואה, בהיבטים מסוימים, למכינות הפיילוט.

 

 כלי המחקר ואיסוף הנתונים 1.1

, שאלון למילוי עצמי של תלמידי המכינות: ראיונות עומק עם מנהלי המחקר התבסס על ארבעה כלים

 ידי המכינות. -המכינות, קבוצות מיקוד עם תלמידי המכינות ונתונים מינהליים שהועברו על

עם פנים -אל-התקיים ריאיון עומק פניםואנשי מפתח בהן: המכינות ראיונות עומק עם מנהלי  .3

. הראיונות עסקו ביישום הפעלההאחראים על המפתח אנשי המכינה, ולעתים גם עם  ימנהל

, דרכי העבודה ותפיסת המרואיינים את הקשיים וההצלחות התכניתמבנה ובהפעלה של התכנית: 

ושימשו לאיסוף  0033-30 של התכנית. הראיונות התבצעו לקראת סוף שנת הלימודים האקדמית

 מידע על התכנית וכבסיס לפיתוח השאלון לתלמידים.

השאלון בחן את חוויית המכינה מנקודת  :ן למילוי עצמי של התלמידים הערבים במכינהשאלו .0

שלהם רמת שביעות הרצון על  סוגי התשומות שקיבלו, על ים נשאלוהתלמידמבטם של התלמידים. 

כן, נשאלו -, על דעתם לגבי מענים חסרים בתכנית ועל הצעות לשיפורים עתידיים. כמומהתשומות

ולגבי תכניותיהם הלימודיות  ,מכינהה האקדמיות והאישיות של תורומהת לגבי תפיסתם את

והותאם מועצה להשכלה גבוהה הידי -עלהוגדרו ש תתכנינבנה בהתאם למאפייני ההשאלון בעתיד. 

משך הזמן למילוי השאלון  .כפי שעלו בראיונות העומק כינהבחלקו למאפיינים הפרטניים של כל מ

בר לתלמידים במרוכז לקראת סיום שנת הלימודים או מיד בתום שנת היה כחצי שעה. השאלון הוע
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שיעור ההיענות לשאלון לתלמידים  הלימודים במכינה, בשפה העברית )על פי עצת צוותי המכינות(.

מכינת התלמידים של  37משתתפי הפיילוט(. בנוסף, כל  79מתוך  88) 73%במכינות הפיילוט היה 

 (. 0)לוח  על השאלוןאף הם ענו  ההשוואה

דיון לשיחה וקבוצות המיקוד ניתן מרחב לב :קבוצות מיקוד עם התלמידים הערבים במכינה .6

עם  ן, כגון יחסי הגומליןשאלומתכונת של ב םלהתמודד איתקשה  נושאים רגישים שהיהב

, כן-כמו במכינה. בלימודים ותקשורה סטיגמותמדות שליליות ווע, במכינה תלמידים יהודים

אשר התלמידים ביקשו להרחיב בשאלון  עלוש קוד ניתנה אפשרות לפתח נושאיםבקבוצות המי

קבוצות מיקוד )אחת  4השיחה התבססה על שמונה שאלות פתוחות. נערכו  עליהם את הדיבור.

תלמידים שהסכימו להישאר לשם כך לאחר  30-7בכל מכינה בפיילוט(, בכל אחת מהן השתתפו בין 

השיחה נערכה בשפה העברית עם סיוע של מתרגמת מצוות המחקר מילוי השאלון. ברוב המכינות 

 במקרה הצורך. 

בסוף שנת הלימודים על מספר התלמידים שקיבלו מנהלי המכינות דיווחו  :נהלייםינתונים מ .5

הרשמה להמשך לימודים אקדמיים, האם התקבלו,  :הםלימודי תעודת סיום מכינה ועל המשך

 . מודאקדמי ולאיזה תחום לי לאיזה מוסד

  )במספרים( : התלמידים שהשתתפו בתכניות ושמילאו שאלונים, לפי מכינה7לוח 
 מילאו שאלונים תלמידים במכינה 

 802 882 הכל-סך

   מכינות מעורבות
 3 7 א
 3 33 ב
 7 7 ג

 מכינות ייחודיות
 ד

 
04 

 
05 

 53 56 ה
 37 37 (מכינת ההשוואהו )

 

 שיטת הניתוח 1.1

על הראיונות עם אנשי  ,ם המבוססים על שאלוני התלמידים, על קבוצות המיקודהדוח כולל ממצאי

 נותחו המבוססים על שאלוני התלמידים הממצאים העבירו המכללות.הנתונים שעל הנהלת המכינות ו

בין  והשוואה (ת ההשוואה)מכינות מעורבות, מכינות ייחודיות ומכינ סוגי המכינותתוך השוואה בין 

נו מציגים כל סוג השוואה כאשר ניתן ללמוד ממנה על הבדלים בין סוגי המכינות ו/או אשש המכינות. 

 . מכינה כל של מעניינים ייחודיים מאפייניםעל 

ווליס לבחינת הבדלים -באמצעות מבחן קרוסקל מובהקות בדיקתההשוואה בין סוגי המכינות כללה 

 סוגי המכינותרים בהם ההשוואה בין במק. תלויות במשתנים מסולם אורדינאלי-בין קבוצות בלתי

-מעורבות; ייחודיות-)ייחודיות סוגי המכינותמובהקות בין זוגות ה בדקנו אתהייתה מובהקת, 

 .השונותאת מקור  מנת לזהות-עלהשוואה( -השוואה; מעורבות
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הממצאים מהראיונות ומקבוצות המיקוד סווגו לפי מכינות ולפי תמות מרכזיות, והם משולבים בתוך 

 הפרקים השונים.

 מגבלות המחקר 1.3

מגבלות הנובעות בעיקרן מהיותו מחקר ראשוני וקצר טווח, ומהיותה של התכנית  מספרלמחקר יש 

 תכנית בשלבי התהוות:

  המחקר מתייחס להשלכות הלימודים במכינה לאחר סיום הלימודים בה, ואינו בוחן את מצב

 הלך הלימודים לתואר ראשון.הסטודנטים לאחר ההרשמה ללימודים אקדמיים ובמ

  בשל המספרים הקטנים של המשתתפים בפיילוט, לא בוצעו ניתוחים מורכבים הלוקחים בחשבון

דמוגרפיים והישגים -את ההשפעה של מאפייניהם הראשוניים של התלמידים )כגון מאפיינים סוציו

כינה. מכיוון שהיו לימודיים בכניסה למכינה( על תפיסותיהם ועל הישגיהם בסיום הלימודים במ

הבדלים בין אוכלוסיות התלמידים במכינות השונות כבר במועד כניסתם למכינה, יש להתייחס 

 בזהירות לממצאים על אודות ההבדלים בין התכניות ובין המכינות. 

  ההשוואה למכינה שלא נכללה בפיילוט יכולה לספק מידע מסוים על תרומת מרכיבי הפיילוט

נה רגילה. מכינה זו מהווה קבוצת השוואה במובן שהלומדים בה אינם מעבר לתרומה של מכי

מקבלים את מעטפת התשומות של הפיילוט: התלמידים לא מקבלים תמיכות כלכליות מעבר 

דמוגרפית נמוכה, והתכנית לא מקבלת מימון ייעודי -להקלות שמגיעות לכל תלמיד מרמה סוציו

 וט. בעבור כל תלמיד כפי שניתן בתכניות הפייל

)הקיים במכינות הפיילוט( מעבר מימון תרומת מענה הלבחון את  בהיותה מכינה ייחודית, ניתן -

 למענים הניתנים במכינה ייחודית רגילה.

למרות הומוגנית  ייחודית לקבוצה ערך מוסףאם קיים ביחס למכינות המעורבות, ניתן לבחון  -

 .המיוחדת כלכליתהחוסר התמיכה 

 זו כקבוצת השוואה יש מגבלות. זאת, מכיוון שלא בוצעה הקצאה  זאת, לשימוש במכינה עם

מקרית לקבוצת השוואה, ומכיוון שלא נבחנה קבוצת השוואה מותאמת לכל מסלול לימודים 

)למשל, בהיבטים של תחום הלימוד והרמה הלימודית של התלמידים המתקבלים לתכנית(. בנוסף, 

מדים ולהרת הנכללת במסגרת הפיילוט, ולפיכך המכינה פועלת במכללה לצד מכינה ייחודית אח

נסיעות  הסדריהפיילוט, כגון  מעטפת במסגרתיכולים ליהנות מחלק מההטבות המתאפשרות  בה

 של"נקייה" ה ההשפעה את לבחון היכולת את המגביל דבר, וכדומהות אסדנ )הקיימים במכללה(,

 .הפיילוט במסגרת הניתנות התוספות

 על שעבדו מכינות בין הבדלים כולל, השונות המכינות בין התכנית של וםהייש באופן הבדלים היו 

 שהמוסד) נוספים משאבים הושקעו מהמכינות בחלק, בנוסף(. ייחודי או מעורב) מודל אותו פי

. נוספות תשומות קיבלו והתלמידים, הפיילוט תכנית למשאבי מעבר( לגייס הצליח האקדמי

  ולגבי התכנית של "נקייה"ה ההשפעה לגבי משמעיות חד מסקנות הסקת על מקשים אלה הבדלים

 עם המכינות בהתמודדות שונות סוגיות מאירה ביישום ההבדלים למידת אך, מהמודלים אחד כל

 . בפניהן שעמדו האתגרים



35 

 . ממצאים 1

מאפייני התלמידים שהשתתפו במחקר. לאחר מאפיינים של יישום התכנית ו תחילה מוצגים פרק זהב

סדר כרונולוגי מעת הפנייה למכינה ועד לסיומה: נסיבות הפנייה לפי גים ממצאי המחקר מכן מוצ

למכינה, המענים שקיבלו התלמידים במסגרת המכינה ושביעות רצונם מהם, חוויית הלימודים 

 במכינה, תפיסת התלמידים את תרומות המכינה והמשך מסלולם האקדמי עם סיום המכינה. 

 התכנית מאפיינים של יישום 1.1

בתכנית הפיילוט הוגדרו המענים המחויבים במסגרת התכנית והיקפם. אופן יישומם לעומת זאת 

 רצון שביעותההבדלים ב להבנתחשובה  . הבנת ההבדלים באופן היישוםהשתנה מעט ממוסד למוסד

כפי שעלו בראיונות עם  הבדלים ביישום .תוצאותיהבו תרומותיה תפיסתב, מהתכנית המשתתפים

ית ההשתתפות הבניהתיאום ו מידתכוללים את  פיםת המכינות ובקבוצות המיקוד עם המשתתצוו

, השנה לאורך התכנית פריסת אופן, בהתאמת המענים לצורכי התלמידים גמישות, במענים

 לחברה חשיפה לשם מפצות ואסטרטגיות נוספים משאבים רתימת אסטרטגיית, השיווק אסטרטגיית

 .הישראלית

  ההשתתפות במעניםהבניית ם ותיאוא. מידת 

כלל המענים הלימודיים הוגדרו כחובה ועוגנו במערכת מידת הבניית התכנית נעה בין מכינות בהן 

תכנית הליבה הייתה מובנית בעוד מעני המעטפת היו במידה רבה בגדר לבין מכינות בהן  שעות הלימוד

 תוספות. 

 הכנהלדוגמה, קורס הכך  יתה מובנית יותר.באופן כללי, נמצא שהתכנית במכינות הייחודיות הי

הובנה אל תוך מערכת השעות  3אשר ניתן באוניברסיטאות בלבד, ,הפסיכומטרית לבחינה

הסמסטריאלית במכינה הייחודית, וניתן כשעות שמעבר למערכת הרגילה במכינות המעורבות. הדבר 

ה לעיסוק בבחינה זו בלבד, בעוד יצר מצב בו במכינה הייחודית התלמידים יכלו להתפנות בזמן ההכנ

 שבמכינות המעורבות התמודדו במקביל גם עם המטלות הלימודיות השוטפות.

. באחת המכינות הייחודיות, שעות החונכות ניתנו במתכונת של הלימודית חונכותדוגמה נוספת היא ה

השנייה,  תרגול שהוקצו לו שעות במערכת, ובקבוצה של עד חמישה תלמידים. במכינה הייחודית

ידי סטודנטים בוגרי התכנית שהוצמדו מראש למשתתפי התכנית. במכינות -החונכות ניתנה על

המעורבות לעומת זאת, ניתנה לתלמידים המעוניינים אפשרות לקבל חונך, אך הדבר דרש פנייה 

  אקטיבית שלהם לבקשת מענה זה ובפועל, התלמידים לא פנו ולא מימשו את מענה החונכות.

  לצורכי התלמידים המענים התאמתבשות ב. גמי

הבדלים במידת הגמישות במתן המענים. כך, לדוגמה, באחת המכינות גם לצד הבניית התכנית, עלו 

המעורבות עלה הצורך במהלך השנה להעניק תגבורים משמעותיים יותר לתלמידים הערבים והוחלט 

                                                   
 סיטה שנייה.שתי מכינות מעורבות באוניברסיטה אחת ומכינה ייחודית באוניבר 3 
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לפצל את הכיתה ולהעביר חלק משיעורי הליבה בנפרד לתלמידים הערבים. דוגמה נוספת לגמישות 

 באחת מהמכינות הייחודיות. היא העסקת אנשי צוות דוברי ערבית

  ג. אופן פריסת התכנית לאורך שנת הלימודים

עם זאת, אופן פריסת השעות שעות שבועיות לפחות(.  68המכינות הוגדר באופן זהה ) כלהיקף השעות ב

פריסת השעות במכינות המעורבות נעשתה במתכונת המקובלת ל, ועהשתנה ממוסד למוסד ובפ

במכינות הייחודיות, מכינה אחת פרסה את  , בעודר סתיו וסמסטר אביבבמוסדות אקדמיים של סמסט

חודשים, והשנייה קיימה שני סמסטרים אך הציעה אפשרות של המשך תגבורי  33הלימודים על פני 

 שפה לסמסטר נוסף בקיץ. 

  ד. אסטרטגיית שיווק המכינה

תזמון אישור  כניות מכינה.בעת יישום התכנית היה צורך להתמודד עם אתגר הדימוי השלילי של ת

תכנית הפיילוט לא אפשר למכינות להשקיע מאמצים רבים בתהליכים של שיווק המכינה. עם זאת, 

בשתיים מהמכינות נקטו באסטרטגיית שיווק ייחודית שסייעה לצמצום הדימוי השלילי: במכינה 

ת. במכינה הייחודית שנתי-ייחודית אחת הוגדרה שנת המכינה כשנה ראשונה בתכנית לימודים ארבע

-השנייה פועלת מכינה שאינה חלק מהפיילוט ומהווה גם היא שנה ראשונה בתכנית לימודים ארבע

שנתית כך שהמיתוג -שנתית. תלמידי מכינת הפיילוט הגיעו למכינה לאחר שפנו תחילה לתכנית הארבע

במכינות המעורבות,  של התכנית שלא בפיילוט השליך במידה מסוימת גם על מיתוג תכנית הפיילוט.

לעומת זאת, שנת המכינה לא מותגה כחלק מתכנית הלימודים הכללית לתואר ראשון אלא כשנה 

חלק אינטגרלי  -נפרדת במהותה מהשנים הבאות. המיתוג השונה מבטא גישה שונה לגבי שנת המכינה 

מבטיחה קבלה  מתכנית הלימודים שבסופו הציפייה היא להמשך לימודים, לעומת שנה נפרדת שאינה

 ללימודים.

 ה. רתימת משאבים נוספים

עלות הפעלת מכינות ייחודיות גבוהה יותר מעלות כפי שהוזכר בתיאור מאפייני המוסדות והתכניות, 

מנת להתגבר על אתגר העלות, שתי המכינות -עלבעת יישום התכנית, הפעלת מכינות מעורבות. 

מוסדיים וממקורות קהילתיים. בנוסף, באחת -הייחודיות גייסו כספים נוספים ממקורות פנים

מהמכינות רתמו משאבים )דוגמת סדנאות והרצאות( ממכינה נוספת בעלת תקצוב גבוה שפועלת 

 במוסד שלא כחלק מהפיילוט, לטובת מכינת הפיילוט.

 ו. חשיפה לחברה הישראלית 

אשר ית מעורבת לסביבה חברת ת התלמידיםגם אתגר של הכנ עלהתכנית במכינות הייחודיות ב

בהן הלימודים  המכינות המעורבות. בהקשר זה, התלמידים יפגשו בעת הכניסה להשכלה גבוהה

יותר הסביבה מקבילה ה ,מאפשרות הדמיה טבעית מתקיימים בכיתה עם תלמידים יהודים וערבים

-התמודדו עם אתגר זה על החברתית והלימודית במוסדות האקדמיים. באחת מהמכינות הייחודיות

. קורס זה הוא דוגמה לאסטרטגיה שכלל גם סיורים קורס מיוחד בנושא החברה הישראלית ידי קיום

 ההרכב ההומוגני של מכינות ייחודיות.מ על אתגרים הנובעים שמנסה לפצות חלקית
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 מאפייני התלמידים שנכללו במחקר 1.1

למידים גברים. גיל (, במכינה א כל הת90%)רוב התלמידים במכינות שנכללו במחקר היו נשים 

היו ילדים )כולם  33%-היו נשואים ול 34%בממוצע(. בעת המחקר,  00) 09-ל 38התלמידים נע בין 

 ספר-)בעיקר במכינה ד( בבתי והשאר(, 88%) ציבוריים ספר-בבתי התלמידים למדו במכינות ה, ו(. רוב

 (. 6מהתלמידים עובדים במקביל ללימודים )לוח  39%-כ .פרטיים

 
  השאלונים על שענו התלמידים של אישיים מאפיינים: 3 לוח

  מאפיינים
 802 המשיבים מספר
 90 נשיםאחוז ה

 00 גיל ממוצע 
 88 ספר תיכון ציבורי-בביתאחוז התלמידים שלמדו 

 34 נשואיםאחוז התלמידים ה
 33 עם ילדיםאחוז התלמידים 

 39 עובדיםאחוז התלמידים ה
 

 40%למעט במכינה א, בה ) ותמכינסמוכים ל  יםת באזורומידים מתגוררם של מרבית התליהתומשפח

מרבית התלמידים מתגוררים בבית הוריהם כנראה משום כך, . (מהתלמידים אינם באים מהאזור

 , בעיקר התלמידים הנשואים(. 30%( או בבית משלהם )33%)

( הורה בעל השכלה 00%ת )( הורה אחד לפחות בעל השכלה תיכונית. לחמישי66%לשליש מהתלמידים )

שלישים מהתלמידים דיווחו על אחים -כשני הורים שלא סיימו לימודי תיכון. 67%-תיכונית, ול-על

, ראשוןשלמדו או לומדים במוסדות להשכלה גבוהה, כשליש דיווחו על אחים שסיימו לימודים לתואר 

 (. 5)לוח  טדיווחו על אחים שסיימו לימודי תואר שני או דוקטור 30%-ו

  )באחוזים( המכינות תלמידי של: השכלת בני המשפחה 6 לוח
  רמת השכלה

 309 המשיבים מספר

  המשכיל ביותרההורה השכלת 
 67 שנות לימוד 30-פחות מ

 66 שנות לימוד( 30השכלה תיכונית )
 00 תיכונית-השכלה על

 3 לא ידוע

  השכלת אחים
 33 יש אחים שלמדו/לומדים במוסד אקדמי

 68 ראשוןיש אחים בעלי תואר 
 30 יש אחים בעלי תואר שני/דוקטורט

 

 מכינה האופן בו שמעו התלמידים על ה  1.1

כפי שצוין, היעדר מידע נחשב כאחד החסמים להשתתפות של תלמידים ערבים במכינות. לכן, מעניין 

 .ה המסוימתנלבחון איך שמעו התלמידים על המכינה, ומה היו השיקולים שלהם להרשמה למכי

איש צוות מעל המכינה טרם ההרשמה ללימודים אקדמיים מיועץ או שמעו  (37%) מרבית התלמידים
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מאיש צוות המכינה שהגיע (, או 39%(, מבני משפחה )39%(, מחברים )05%הספר התיכון )-אחר בבית

 עם זאת,תון. דיווחו ששמעו על המכינה מפרסום באינטרנט או בעי 3%. רק (30%) הספר התיכון-לבית

(. 4( שמעו על המכינה רק במהלך תהליך הרישום למוסד האקדמי )לוח 63%חלק ניכר מהתלמידים )

 .מהתלמידים ששמעו על המכינה רק בעת ההרשמה למוסד 45%מכינה ה בלטה במאפיין זה עם 

ד בע בחלקו מהמועונשל התלמידים ששמעו על המכינה רק בעת הרישום למוסד  לא מבוטלהשיעור ה

גם במכינות בהן  .לא הותיר זמן להפעלת תכנית שיווק מסודרתשהמאוחר של אישור תכנית הפיילוט 

ללא אחידות בין ו ,פיילוטשעוצב לפני הפעלת הנעשה על בסיס מודל שיווק הדבר נעשה שיווק, 

 המוסדות. 

תיעה בקבוצות המיקוד תיארו חלק מהמשתתפים רחשיבות נושא השיווק מתחדדת לאור העובדה ש

ידי חלק מבני המשפחה והקהילה -הקיימת בסביבתם מהרשמה למכינה, משום שהדבר נתפס על

 הצלחה להגיע ללימודים אקדמיים "ממשיים"(. -ככישלון )אי

.. ולא .שנות לימודים, ונתנו לי כל מה שרציתי 30-כך הרבה ב-"ההורים שלי השקיעו כל
. לא קיבלתי בגרות מלאה אז זה ..עמדתי בתנאים, לא נתתי להם מה שהם מחכים ממני

בייש אותי להגיד שאני הולכת למכינה. כולנו שיקרנו להורים שלנו, אף אחד מההורים 
 שלנו יודע שהוא במכינה".

   )באחוזים( *: איך שמעו תלמידי מכינות הפיילוט על המכינה2 לוח
  המקור ממנו שמעו על המכינה

 11 משיבים מספר
  26 קדמילפני ההרשמה למוסד הא

 05 הספר התיכון-ממורה או יועץ בבית
 39 מבני משפחה

 39 מחברים
 30 הספר-מנציג מהמכינה שהגיע לבית

 3 מפרסום
 38 במהלך ההרשמה למוסד האקדמי

  אחת. מתשובה יותר לענות היה ניתן  *

בו פועלת  מוסדמתלמידי מכינות הפיילוט ציינו את הרצון להמשיך ללימודים גבוהים ב (40%כמחצית )

, 300% -)שיעורים גבוהים במיוחד במכינות ההנדסה: א  הספציפית כשיקול בבחירת המכינה המכינה

מתלמידי מכינות  69%התמיכה הכספית במהלך הלימודים )השיקול השני שהוזכר היה (. 89% -ד 

 89%; םשככל הנראה קיבלו תמיכה ממקורות אחרי המעורבות במכינות תלמידים כוללהפיילוט, 

צוין בעיקר  -מתלמידי מכינות הפיילוט  04%) של המכינה המיוחדת ( ואחריו, התכניתדבמכינה 

 %30-ידי פחות מ-השיקולים הנוספים היו פחות מרכזיים וצוינו על 4במכינות הייחודיות(.

היכרות עם מכינות אחרות. לא -מהתלמידים: המלצת חברים, המכינה היחידה שהתקבלו אליה, אי

  נו כמעט בכלל שיקולים הנוגעים למעונות או לאפשרויות תעסוקה באזור.צוי

                                                   
כן, מרכיבי התכנית לא היו ידועים -יש לציין שתכנית הפיילוט אושרה רק לאחר הרשמת התלמידים. על  4

 להם במלואם בעת ההרשמה. 
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 ושביעות רצון  מעני התכנית: שימוש 1.1

התלמידים נשאלו לגבי קבלת סוגי סיוע שונים שהוגדרו כחלק מתכנית הפיילוט: מענים לימודיים, 

מענים שונים, חברתיים וכלכליים. בסעיף זה מוצגים הממצאים לגבי אחוז התלמידים שקיבלו 

 שביעות רצונם מהם ותפיסתם את תרומת הסיוע. 

 א. מענים לימודיים 

(. תשעים 3על פי דיווח תלמידי מכינות הפיילוט, מרביתם נעזרו במענים הלימודיים שהוצעו להם )לוח 

בשיעורי התגבור באנגלית. בשיעורים ובסדנאות  86%-ואחד אחוזים נעזרו בשיעורי התגבור בעברית ו

מהתלמידים במכינות הפיילוט. שיעור הדיווח על קבלת מענים  30%שא מיומנויות למידה השתתפו בנו

  .ומכינה מכינת ההשוואה, ( גם ב85%-79%אלה היה גבוה )

 תגבור כגון) הנוספים הלימודיים המענים בה השונות במידה ראוי לציין שהיו הבדלים בין המכינות

כן, בחלק מהמכינות -כמו. הלימודים מתכנית מחייב חלק נחשבו (למידה מיומנויות קורס או באנגלית

בנוסף, באופן קבוצתי, כחלק מובנה בתכנית הלימודים.  -החונכות ניתנה באופן אישי, ובאחרות 

א )מסלול הנדסה באוניברסיטה( דיווחו אנשי המכינה שהתלמידים בחרו לא להשתתף  במכינה

כן, -שאלה הוצעו להם, כנראה בשל עומס לימודים. כמו בשיעורי עברית ומיומנויות למידה למרות

, ולכן במכינה זו ובמכינה נוספת באותה האוניברסיטה הייתה השתתפות חלקית בלבד בשיעורי אנגלית

 ידי המכינה.-עללבסוף הם בוטלו 

 )באחוזים( : המשתתפים בשיעורי תגבור שונים, לפי מכינה2לוח 
  

 הכל במכינות הפיילוט-סך
 השוואה  ייחודיות    מעורבות           

 ו   ה ד  ג ב א
 37  53 05  7 8 3 11 מספר משיבים 

 79  79 300  300 300 *0 68 עברית 
 85  80 300  300 **68 **86 13 אנגלית

 85  76 47  55 40 *0 27 מיומנויות למידה
נויות למידה למרות שאלה רית ומיומתלמידים בחרו לא להשתתף בשיעורי עבה ,המכינה ידיווחעל פי    * 

 .הוצעו להם
 .פי דיווחי המכינה, הקורס בוטל בשל נוכחות מועטה של תלמידיםעל  * *

התלמידים שהשתתפו בשיעורים השונים נשאלו עד כמה הם שבעי רצון מיחס המורים ומהיקף 

הקורסים  להם להתמודד עם דרישותקידמו את היכולת שהשעות, ועד כמה להערכתם השיעורים 

 (:9לוח במכינה )

 )באחוזים( ענה, לפי סוג מבמכינות הפיילוט : שביעות רצון מהמענים הלימודיים2לוח 
 למידה מיומנויות אנגלית  עברית 

 22 23 10 המשיבים מספר
 87 98 75 יחס המורים*

    :היקף השעות
 04 07 37 מעט מדי   
 49 30 90 מתאים   
 38 30 7 יותר מדי   

 98 36 70 קידום היכולת להתמודד עם דרישות הקורסים*
 : קצת שבע רצון, בכלל לא שבע רצוןהיו רצון. הקטגוריות הנוספות מאוד שבע * 
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 מרבית התלמידים שהשתתפו בשיעורים במכינות הפיילוט הביעו שביעות רצון שיעורי עברית :

דות עם המקצועות הנלמדים ( ומהמידה בה השיעורים סייעו להם בהתמוד75%מיחס המורים )

בתשובה לשאלות הפתוחות הסבירו כמה מהתלמידים ששיעורי העברית יצרו הזדמנות (. 70%)

להתנסות ולהשתפר בדיבור ובכתיבה. כך תואר בקבוצת מיקוד שנערכה באחת המכינות 

 הייחודיות: 

ל עברית "נתנו לנו יחס מאוד נחמד ומאוד טוב ומאוד השקיעו בנו, והביאו לנו מורה ש
 שמדבר גם ערבית, זה עזר לנו מאוד". 

  :רמת שביעות הרצון משיעורים אלה בקרב תלמידי מכינות הפיילוט הייתה נמוכה שיעורי אנגלית

, והן מהמידה בה הקורס סייע בהתמודדות עם המקצועות הנלמדים 98% -יותר, הן מיחס המורים 

, בשל נוכחות י האנגלית בוטלו במהלך השנהבשתיים מהמכינות שיעורכפי שצוין, . 36% -במכינה 

 להניח שביטול זה השפיע על רמת שביעות הרצון שדווחה. נמוכה, וניתן

  :( ניתנו )קריאת מאמרים, ניהול זמן וכד' סדנאות או מפגשי מיומנויות הלמידהמיומנויות למידה

לא הוגדר כחלק  כחלק מהתכנית במכינות הייחודיות, אך גם במכינות המעורבות, למרות שהדבר

ממעטפת הפיילוט, וגם במכינת ההשוואה. עם זאת, היו הבדלים במבנה המפגשים ובהיקפם. 

מרבית התלמידים במכינות הפיילוט שהשתתפו בסדנאות בתחום זה הביעו שביעות רצון מיחס 

( ומהמידה בה השיעור תרם להם בהתמודדות עם דרישות המקצועות הנלמדים 89%המורים )

בין המיומנויות שהוזכרו בקבוצות המיקוד כמשמעותיות היו מיומנויות עבודה (. 98%במכינה )

 עצמית ואיתור מידע: 

"למדנו להתעסק  שימוש במחשב: "למדנו איך להוריד חומר, איך לחפש חומר טוב";
 בתכניות במחשב כמו בסטטיסטיקה. למדנו איך להתעסק באקסל, בוורד".

  ות רצונם מה"טיפים" שקיבלו לארגון ולניהול זמן.כמה תלמידים ציינו גם את שביע

בעברית;  37%בכל התחומים, היו תלמידים שחשו שהיקף השעות בשיעורים השונים היה מועט מדי )

 דיווחו על עומס מהתלמידים חלק ניכרבמקביל, עם זאת, (. במיומנויות למידה 04%באנגלית;  07%

 רב מדי במכינה )ראו בהמשך(.  כללי

 מהתלמידים בתכניות הפיילוט דיווחו  שמונים ותשעה אחוזיםזרה בקורסים הנלמדים: קבלת ע

שקיבלו עזרה בקורסי הלימוד במכינה, באמצעות שיעורי עזר או חונכות )אישית או קבוצתית(. 

(, לעומת 89%( ובמכינות המעורבות )74%שיעור המקבלים היה גבוה יותר במכינות הייחודיות )

ממקבלי החונכות דיווחו שהם מרוצים או מרוצים מאוד ממנה.  80%-כ(. 38%מכינת ההשוואה )

( דיווחו שהם זקוקים לעזרה נוספת בקורסים 57%עם זאת, קרוב למחצית מהתלמידים )

 הנלמדים. 

 של קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית התקיים כחלק מהתכנית  :קורס הכנה למבחן הפסיכומטרי

דיווחו שהיקף  34%תלמידים שהשתתפו,  69. מתוך רסיטאותהפועלות באוניבהמכינות שלוש 

חשו שההשתתפות בקורס עזרה להם מאוד  33%כן, רק -השעות בקורס היה נמוך מדי; כמו

דיווחו שאינם  33%דיווחו שהקורס עזר קצת;  57%להתמודד עם הבחינה הפסיכומטרית )עוד 

באחת בקבוצת מיקוד  או שטרם ניגשו לבחינה(.את תרומת הקורס יכולים להעריך 
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התקיים קורס הכנה לפסיכומטרי, טענו המשתתפים שהסינכרון בין הקורס מהאוניברסיטאות בה 

לבין מערכת הלימודים הרגילה לא היה מספיק טוב ובכך פגע בפוטנציאל התרומה של קורס זה 

 להצלחתם: 

ומס הזה. "היה לנו עומס של לימודים ומבחנים של סמסטר א, ועשו לנו את הקורס בע
לא היה לנו שעות ללמוד פסיכומטרי... אמרו לנו זה הזמן הכי מתאים, אם אתם לא 

  רוצים לא רוצים."

היה נמוך מדי ביחס  ידי המועצה להשכלה גבוהה-על לקורס שניתן נציגי המכינות טענו כי התקצוב

 . לעלות הקורסים המוצעים בשוק

 ב. מענים חברתיים 

תכנית הפיילוט. בנוסף, בראיונות עם נציגי המכינות עלה משני סוגי לק פעילות חברתית הוגדרה כח

תלמידי הפיילוט מרבית סדנאות העצמה לתלמידים. גם פעילויות בדגש אישי כמו שחלקן מקיימות 

ם כי הייתה שונות א ,( שהוצעו להם90%( ובסדנאות ההעצמה )90%השתתפו בפעילויות החברתיות )

במיוחד בשתי מכינות ההנדסה )א, ד(, נמוך . שיעור המשתתפים המכינות ביןרבה בשיעור ההשתתפות 

בפעילויות במכינת ההשוואה היה דומה לזה משתתפים השיעור בממוצע, וגבוה במיוחד במכינה ה. 

 (. 8)לוח  שבמכינות הפיילוט

 )באחוזים( : המשתתפים בפעילויות חברתיות ובסדנאות העצמה, לפי מכינה1לוח 
  

 כינות הפיילוטהכל במ-סך
 השוואה  ייחודיות    מעורבות          

 ו   ה ד  ג ב א
 37 53 05 7 8 3 11 מספר משיבים 

 95 74 66 98 30 39 27 פעילות חברתית

 38 74 68 39 4 40 20 סדנאות העצמה
 

 המשתתפים במכינות שבעי רצון מהן. מרביתהיו בפעילויות ובסדנאות נשאלו עד כמה  משתתפיםה

(. מהסדנאות 99%-ומהפעילויות  85%דיווחו על שביעות רצון גבוהה או גבוהה מאוד ) הפיילוט

 ,בהם –מסדנאות ההעצמה הגבוהה מרכיבים שהובילו לשביעות רצונם  למספרהתלמידים התייחסו 

מתן אפשרות לשיתוף פעולה בין התלמידים, מתן כלים להתמודדות עם אתגרים, חיזוק הביטחון 

 צירת הזדמנות להבעת רגשות. העצמי וי

 ג. ייעוץ

פנו יותר  38%(, 89%ה )השנ במהלךלפחות  אחת פעם יועץמרבית תלמידי הפיילוט דיווחו שפנו ל

קרוב למחצית  -במכינת ההשוואה (. היקף הפניות ליועץ היה נמוך יחסית 3)תרשים  מפעמיים

 ( לא פנו אף פעם ליועץ. 59%מהתלמידים )
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 יות ליועץ במהלך השנה, במכינות הפיילוט )באחוזים( : מספר הפנ8תרשים 

 
 

בהתמודדות עם הקשורים  נושאיםהיו  נושאים העיקריים עליהם דיברו התלמידים עם היועץה

 עיסוק או/ו ולימודים ,(מהפונים 38%)לימודים במכינה . נושאים אלה כללו הלימודית המערכת

 סיוע בהגשת פניות להרשמה ללימודים. פניות לדוגמה. במסגרת זו קיבלו (53%) בעתיד מקצועי

 (. 7 לוח) היו פחות שכיחות (37%) וחברתיים( 66%) אישיים בנושאים

 )באחוזים( עם היועץ תלמידי מכינות הפיילוט הנושאים העיקריים עליהם דיברו :6 לוח
  נושאים

 22 מספר תלמידים שפנו 
 38 נושאים הקשורים ללימודים

 53 לימודים בעתידנושאים הקשורים ל
 66 אישיים נושאים

 37 נושאים חברתיים

 כי אפשר היה לסמן יותר מתשובה אחת 300%-האחוזים אינם מסתכמים ל *

או עזר להם חשו שהיועץ עזר  לפחות פעם אחת, מרביתם תלמידי הפיילוט שנפגשו עם היועץ מתוך

 ייעץ עם צוות המכינה: להתלאפשרות בקבוצות המיקוד התייחסו תלמידים . (87%) מאוד

"תמיד יש מישהו לפנות ולדבר איתו, כל הזמן. יש יועצות, אפילו ההנהלה... אפשר לשבת 
איתם ולדבר איתם בכל המקצועות, )בעיות( חברתיות בלימודים הכל. אם מבחן היה קשה 

 אנחנו פונים ואומרים את זה. הכי חשוב שהם שומעים ומקשיבים לך". 

רק לעתים רחוקות, או אף פעם לא היה להם למי ש ( דיווחו60%)מהתלמידים  נכבד חלקעם זאת, 

 במכינות השונות(.  38-33%לפנות במקרה של בעיה אישית )

פעם אחת
2%

פעמיים
87%

יותר מפעמיים
21%

אף פעם
6%

לא ידעתי
6%
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 ד. מענים כלכליים

מלגת שכר לימוד,  70%קיבלו תכנית הפיילוט תלמידי המכינות הייחודיות במסגרת כפי שכבר הוזכר, 

ת לפי צורך. לעומתם, תלמידי המכינות המעורבות וקבוצת לחודש מלגת קיום ומימון הסעו ₪ 900

ההשוואה לא קיבלו תמיכה ישירה כחלק מהתכנית. עם זאת, ראוי להזכיר שרבים מהתלמידים 

הערבים זכאים להקלות בשכר הלימוד על פי קריטריונים כלכליים, בלא קשר לתכנית הפיילוט. בלוח 

  , על פי דיווחי התלמידים.מוצגת התפלגות סוגי התמיכות לפי מכינה 30

 ( מכינה, על פי דיווחי התלמידים )באחוזים לפי כלכלית תמיכה מקבלי :80 לוח
  

 הכל במכינות הפיילוט-סך
 השוואה  ייחודיות     מעורבות            

 ו   ה ד  ג ב א
 37 50 06 7 8 3 *12 משיבים מספר

 50 94 300 300 88 300 12 לימודים מלגת

 08 48 300 00 36 0 22 נסיעה ותהוצא

 0 **60 300 0 36 0 67 קיום מלגת
 השאלה על ענושני תלמידים לא  * 
 המלגות סוגי שני בין להבחין התקשו מהתלמידים שחלק יתכןי ** 
 

 כל תלמידי התלמידים היו אמורים לקבל את כל שלוש התמיכות הכספיות. הייחודיות מכינותב 

 על דיווחו מכינה ה רק חלק מתלמידי בלו את כל התמיכות. לעומתם,אכן דיווחו שקי מכינה ד

 על 48%-ו מחיה מלגת קבלת על 60%, לימודים מלגת קבלת על דיווחו 94%: תמיכה סוג כל קבלת

 60עבור ב"ג היה למלגות לימודים ומחיה המלזו תקצוב  במכינהנסיעה.  הוצאות החזר קבלת

. לדברי נציגי המכינה, נעשה ניסיון להשיג מלגות גם מידיםתל 56, בעוד בפועל למדו בה תלמידים

 בעבור שאר התלמידים.

 מהתלמידים גבוה שיעור, מהתכנית כחלק תמיכות כספיות ניתנו לא , בהןהמעורבות מכינותגם ב 

מתלמידי מכינה ב, דיווחו על  88%-ג, ו-במכינות א ו מהתלמידים 300%על קבלתן. כך,  דיווחו

 00%מחיה והוצאות נסיעה;  מלגת מתלמידי מכינה ב דיווחו על קבלת 36% ים;קבלת מלגת לימוד

 שאינה חלק מתכנית הפיילוט במכינה גם. נסיעה הוצאות מתלמידי מכינה ג דיווחו על קבלת

 (. 08%) נסיעה הוצאות והחזר( 50%) לימודים מלגת קבלת על ניכרים אחוזים דיווחו

 כולל התמיכות השונות, מספיקות לצורכיהם. התלמידים נשאלו עד כמה הכנסותיהם, 

 64%  ,מהתלמידים במכינות הפיילוט דיווחו שהכנסותיהם אינן מספיקות לרוב או לכל צורכיהם

 דיווחו שהכנסותיהם מספיקות רק לחלק מצורכיהם.  67%ועוד 

  ,נמצאו הבדלים ניכרים בין תלמידי המכינות השונות בתחושה שההכנסות מספיקות לצורכיהם

מתלמידי המכינה הייחודית  8%המשקפים כנראה הבדלים במצבם הכלכלי. כך, לדוגמה, בעוד רק 

מתלמידי  30%מתלמידי המכינה המעורבת א דיווחו שהכנסותיהם אינן מספיקות,  66%-ד ו

 מתלמידי המכינה המעורבת ב דיווחו כך.  88%-המכינה הייחודית ה ו

  ,מהם דיווחו  08%וחים על מצב כלכלי טוב יותר: תלמידי המכינות הייחודיות מדובממוצע

מתלמידי מכינת  47%-מתלמידי המכינות המעורבות )ו 53%שהכנסותיהם אינן מספיקות, לעומת 

 ההשוואה(. 
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  כצפוי, היו הבדלים גם על פי היקף התמיכה הכלכלית שקיבלו התלמידים: אחוז התלמידים

סוגי תמיכה  6ד בקרב התלמידים שקיבלו בלב 35%שדיווחו שהכנסותיהם אינן מספיקות היה 

בקרב התלמידים שלא  40-30%-תלמידים(, ו 63 -והוצאות נסיעה  קיום)מלגת לימודים, מלגת 

תלמידים( או רק מימון  66תלמידים( או שקיבלו רק מלגת לימודים ) 33קיבלו כל תמיכה כלכלית )

 תלמידים(. 3לנסיעות )

  מספיקים )באחוזים( היותם שתותחו שהתקבלו תמיכה סוגי :7 תרשים

 
 ( או 33%מרבית התלמידים במכינות הפיילוט מתגוררים בבית הוריהם ) :מקום מגורים והסעות

, בעיקר תלמידות נשואות(. עם זאת, במכינות ההנדסה )א, ד( כמחצית 30%בבית משלהם )

 יבות המעונותבאחת מקבוצות המיקוד הוזכרה חש 5מהתלמידים מתגוררים במעונות הסטודנטים.

בשל האפשרות שהם מספקים לתלמידים ממשפחות גדולות להתרכז בלימודים. במכינות בהן 

השימוש במעונות נמוך, הזכירו תלמידים בקבוצות המיקוד את חשיבות ההסעות למכינה, בעיקר 

 מיישובי הנגב ומכפרים בצפון הארץ.

 המכינה. הבדלים בשביעות הרצון מהמענים השונים, לפי סוג 

כפי שהוזכר, היו הבדלים בין המכינות בשיעור ההשתתפות של התלמידים במענים השונים. עם זאת, 

)ייחודיות  סוגי המכינותהבדלים בשיעורי שביעות הרצון, בין  בקרב התלמידים שהשתתפו נמצאו

 (. 6מכינות )תרשים כל אחת משש הלעומת מעורבות(, ולעתים גם בין 

 שיעורי עברית  

שיעור שביעות הרצון בקרב התלמידים במכינות הייחודיות יחס המורים: צון משביעות הר -

(. נמצא 38%ת ההשוואה )( ומכינ83%)המעורבות (, לעומת המכינות 79%היה הגבוה ביותר )

 סוגי התכניות. שני המכינות, מעבר להבדל בין שש הבדל מובהק גם בין 

                                                   
  .הלימודים ממוסדכמחצית מהתלמידים במכינה א באים ממשפחות הגרות באזור גיאוגרפי מרוחק   5
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עברית      
(3 ,3 ,1)

אנגלית מיומנויות  
למידה

עברית אנגלית מיומנויות  
למידה

עברית      
(1 ,4)

אנגלית      
(3 ,4)

מיומנויות  
למידה

ייחודית מעורבת השוואה

היקף שעות מתאים

 מכינותבאופן בולט בקרב התלמידים בגבוה יותר  ההי היקף השעותשביעות הרצון מ שיעור -

דיווחו שהיקף  50%( בהשוואה לשיעור בקרב התלמידים במכינת ההשוואה )90%הפיילוט )

 שהיקף השעות גבוה מדי(. 03%-סברו שהיקף השעות נמוך מדי, ו 60%השעות מתאים, 

 לא נמצאהמידה בה השיעורים סייעו בהתמודדות עם הקורסים הנלמדים: שביעות רצון מ -

 .סוגי המכינות הבדל מובהק בין

 שיעורי אנגלית 

ברמת שביעות הרצון מיחס המורים ומהמידה  המכינות סוגינמצאו הבדלים מובהקים בין  לא -

 בה השיעורים סייעו להם בהתמודדות עם הקורסים הנלמדים. 

 המעורבות במכינות התלמידים בקרב ביותר הגבוה היה השעות מהיקף הרצון שביעות שיעור -

 (.48%) ההשוואה ובמכינת( 49%) הייחודיות במכינות לתלמידים בהשוואה(, 93%)

  מיומנויות למידה 

בשיעורי שביעות הרצון מיחס המורים, ממידת  סוגי המכינותלא נמצאו הבדלים מובהקים בין  -

 הסיוע בהתמודדות עם הקורסים הנלמדים ומהיקף השעות. 

 

סוג , לפי מתוך המשתתפים ורי שפה ומיומנויות למידה: המדווחים על שביעות רצון משיע3תרשים 

 )באחוזים(מכינה 

 
 לא בכלל, קצת: היו הנוספות הקטגוריות. דומא מרוצה  * 
 ד. הקטגוריות הנוספות היו: קצת, בכלל לאומא סייע** 

  p<0.05:, מובהקים הבדלים
 השוואה – מעורבות בין 5  השוואה - ייחודיות בין 6  מעורבות - ייחודיות בין 0   מכינות שש בין 3
 

   

 יחס מורים* סיוע בהתמודדות עם דרישות הקורסים**
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 קבלת עזרה בקורסים הנלמדים 

)מבין התלמידים שקיבלו מהחונכות מרוצים או מרוצים מאוד כלל  תלמידים שבדרךיעור הש -

 99%-במכינות המעורבות ו 96%(, לעומת 89%היה הגבוה ביותר במכינות הייחודיות )אותה( 

 במכינת ההשוואה. 

 (6)תרשים  אות העצמהפעילויות חברתיות וסדנ 

יותר במכינות  יםגבוה והי מהפעילויות החברתיות ומהסדנאות הרצון שביעות שיעורי -

 .מובהקים היו לא ההבדלים אך, ההשוואה מכינתו המעורבות מכינותההייחודיות לעומת 

מובהקים, ללא תלות בסוג  היוהרצון מסדנאות ההעצמה  בשביעותבין שש המכינות  ההבדלים -

  .המכינה

המדווחים על שביעות רצון מהפעילויות החברתיות ומסדנאות ההעצמה, מתוך : 6תרשים 
 )באחוזים( *סוג המכינה, לפי המשתתפים

 

 לא לפעמים, מרוצה תמיד לא: היו הנוספות הקטגוריותבדרך כלל מרוצה או בדרך כלל מרוצה מאוד.  * 
   כלל מרוצה לא, מרוצה לא כלל בדרך, מרוצה

 p<0.05, מכינות בין מובהקים בדליםה  3

 חוויית הלימודים במכינה 1.3

חוויית הלימודים במכינה נבחנה על פי הערכת התלמידים את התמודדותם עם משימות לימודיות, 

 והערכתם את הסביבה הלימודית והחברתית במכינה. 

 א. התמודדות עם משימות לימודיות

 מידת התמודדותםעל מודים במכינה, ביחס ליכולתם, והתלמידים נשאלו לגבי הערכתם את רמת הלי

עם משימות לימודיות שונות בכיתה )הבנת החומר הנלמד, כתיבה במהלך השיעורים, השתתפות 

פעילה בשיעור( ומחוץ לכיתה )קריאת חומר לימודי בעברית ובאנגלית, כתיבת עבודות ותרגילים 

 (.בעברית וחיפוש חומר לימודי בספרייה או באינטרנט

  :36%-84%הכל, -בסך 97%מרבית התלמידים במכינות הפיילוט )הערכת רמת הלימודים הכללית 

חשו שהרמה גבוהה מדי.  03%במכינות השונות( חשו שרמת הלימודים במכינה מתאימה ליכולתם, 
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חלק מהתלמידים הביעו בקבוצות המיקוד הסתייגות מהצורך ללמוד מקצועות שלא ישתמשו בהם 

מה מתמטיקה )לתלמידים שמתכוונים להמשיך לימודים במדעי הרוח או החברה(. בהמשך, לדוג

 הם הביעו העדפה להתמקדות בתחומי לימוד הקשורים יותר לפקולטה שבה הם מעוניינים ללמוד. 

  :מרבית התלמידים במכינות הפיילוט דיווחו שהם מבינים את משימות לימודיות בתוך הכיתה

, ושהם כותבים ומסכמים במהלך השיעורים, תמיד או כמעט תמיד (86%החומר הנלמד בקורסים )

(. בתחום ההשתתפות הפעילה בשיעור )השתתפות בדיון, שאלת שאלות( רק כמחצית 94%)

 ( דיווחו על כך. 43%מהתלמידים )

 :חומרי קריאת על מרבית התלמידים במכינות הפיילוט דיווחו משימות לימודיות מחוץ לכיתה 

 03%רק  לעומת זאת, ( לעתים קרובות.88%( ועל כתיבת עבודות בעברית )88%) בעברית לימוד

חומרי לימוד  דיווחו על חיפוש 40%-באנגלית ו לימוד חומרי מהתלמידים דיווחו על קריאת

באינטרנט. ייתכן שהדבר קשור גם לאופי הלמידה במוסדות הנכללים בפיילוט,  או בספרייה

 .(33)לוח  אקדמיים באנגלית שבחלקם נדרשת פחות קריאת חומרים

 : דיווח תלמידי מכינות הפיילוט על התמודדות עם משימות לימודיות בכיתה ומחוצה לה88לוח 
 *)באחוזים(

  סוג המשימה
 11 מספר משיבים
 88 קריאה בעברית
 88 כתיבה בעברית

 86 הבנת החומר הנלמד
 94 כתיבה במהלך השיעור

 43 השתתפות בשיעור
 40 רי לימודחיפוש חומ

 03 קריאה באנגלית
 תמיד, כמעט תמיד. הקטגוריות הנוספות: לפעמים, בדרך כלל לא, לעיתים נדירות, אף פעם. מתמודד * 

 ב. הסביבה הלימודית והחברתית במכינה 

  :בהחלט מרוצים או מרוצים שהם דיווחו בפיילוט המכינות תלמידימרבית המורים וההוראה 

 מהמורים מקבלים שהם הסיוע וממידת( 85%) הלימוד משיטות (,84%) המורים מאיכות

 מתעניינים שהמורים חשים שהם גם דיווחו( 93%) שלישים-כשני(. 85%) הלימודיים בתחומים

 (.30לוח ) אישי באופן בהם

 *)באחוזים( : דיווח תלמידי מכינות הפיילוט על שביעות הרצון מהיבטי ההוראה87לוח 
  היבטי ההוראה

 11 שיביםמספר מ
 84 איכות המורים
 85 שיטות הלימוד

 85 קבלת עזרה מהמורים
 93 התעניינות של המורים

ניסוח השאלה היה: "עד כמה אתה מסכים עם המשפטים הבאים". אנו מדווחים בלוח על המשיבים: מסכים  * 
, בהחלט לא בהחלט ומסכים. הקטגוריות הנוספות היו: נוטה להסכים, נוטה לא להסכים, לא מסכים

 מסכים.
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  80%ידי -האווירה הלימודית הוערכה כמעודדת למידה על :(36לוח )האווירה הלימודית במכינה 

( 84%מתלמידי מכינות הפיילוט. אחוזים דומים הביעו שביעות רצון מרמת המשמעת בשיעורים )

 (. 80%הכללים במכינה הוגנים )וסברו ש

  :במכינות השונות( הסכימו  04%-48%הכל, -בסך 56%) חלק ניכר מתלמידי מכינות הפיילוטעומס

או הסכימו בהחלט ש"הלימודים במכינה גרמו לי עומס". קשיים כתוצאה מעומס לימודי כבד מדי, 

 המצטרפים לשעות נסיעה ארוכות ולצורך לסייע בפרנסת המשפחה, עלו גם בקבוצות המיקוד. 

  ם במכינות הפיילוט הסכימו או הסכימו מרבית התלמידי :(36לוח )האווירה החברתית במכינה

( ושהם 80%(, שהם חשים שייכים למכינה )80%בהחלט שהמכינה היא מקום שנעים להיות בו )

 (. 85%מרגישים טוב עם החברים במכינה )

 *)באחוזים( ירה במכינהו: דיווח תלמידי מכינות הפיילוט על שביעות הרצון מהאו83לוח 
  תחום שביעות הרצון

 11 שיביםמספר מ

  אווירה לימודית
 84 . מרוצה מרמת המשמעת במכינה3
 80 . הכללים במכינה הוגנים0
 80 . האווירה מעודדת למידה6

  אווירה חברתית
 85 . מרגיש טוב עם החברים במכינה3
 80 . המכינה היא מקום שנעים להיות בו0
 80 . חש שייך למכינה 6
מסכים עם המשפטים הבאים". אנו מדווחים בלוח על המשיבים:  ניסוח השאלה היה: "עד כמה אתה *

מסכים בהחלט ומסכים. הקטגוריות הנוספות היו: נוטה להסכים, נוטה לא להסכים, לא מסכים, בהחלט 
 לא מסכים.

 
 , לפי סוג מכינהה. הבדלים בחוויית הלימודים ובשביעות הרצון של התלמידים

 ביצוע משימות לימודיות:  

 וסיכום כתיבה על, הנלמדים בקורסים הנלמד החומר הבנת על שדיווחו מידיםהתל אחוזי -

 כתיבת על, בעברית לימוד חומרי קריאת על, בשיעורים פעילה השתתפות על, השיעור במהלך

 תלמידי בקרב, מובהק באופן, יותר גבוהים היו באינטרנט חומר חיפוש ועל בעברית עבודות

 . (4)תרשים    המעורבות המכינות מידיתל בקרב מאשר הייחודיות המכינות

 ללא קשר להיותן ייחודיות או מעורבות. המכינות בין הבדלים נמצאו הנושאים במרבית -

 מכינהלדוגמה, האחוז הגבוה ביותר של המדווחים על הבנת החומר נמצא במכינות ההנדסה )

 שהרמה חשו תלמידים של גבוה שיעור, זאת לעומת(. ייחודית - ד ומכינהמעורבת,  - א

, 66%) והרוח החברה מדעי במסלול המעורבות המכינות בשתי בשבילם מידי גבוהה הלימודית

68%). 
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: התלמידים שדיווחו על התמודדות עם משימות לימודיות בכיתה ומחוץ לכיתה )תמיד או 2תרשים 
 *)באחוזים(סוג המכינה כמעט תמיד(, לפי 

 
 ספות: לפעמים, בדרך כלל לא, לעיתים נדירות, אף פעם.תמיד, כמעט תמיד. הקטגוריות הנו* 

 )המובהקות מצוינת בתרשים בסוגריים(: p<0.05, מובהקים הבדלים
 השוואה -מעורבות  בין 5 השוואה -ייחודיות  בין 6 מעורבות - ייחודיות בין 0  מכינות שש בין 3

נמצאו בשתי המכינות בשיעורים,  פעילהה השתתפותה בנושאהדיווח הנמוכים ביותר  אחוזי -

הסבר אפשרי לכך שעלה גם בקבוצת המיקוד הוא החשש לדבר בכיתה מול ב. -המעורבות א ו

אם. לעומת שתי מכינות אלה, המכינה המעורבת הנוספת -אוכלוסייה דוברת עברית כשפת

התקיימו )כולל במקצועות הלימוד( )מכינה ג( לא הייתה מעורבת לגמרי ושעות לימודים רבות 

מידים הערבים בנפרד. לכן, תלמידי מכינה זו התמודדו ככל הנראה פחות עם חשש מפני לתל

  השתתפות פעילה בשיעורים.

לציין שברוב המשימות )למעט הבנת החומר הנלמד בכיתה( אחוזי המדווחים על  ראוי -

התמודדות וביצוע המשימות היו דומים במכינות הייחודיות שבפיילוט ובמכינה הייחודית 

 . השוואה קבוצתכ שהששימ

 (: 2 תרשים) ומההוראה מהמורים הרצון שביעות 

 ההשוואה מכינתו המעורבות המכינותשביעות רצון גבוהים במכינות הייחודיות לעומת  אחוזי -

 . הלימוד ולשיטותביחס לאיכות ההוראה  גם נמצאו

89

80

63

86

91

31

60

65

61

35

78

78

13

30

74

90

63

84

95

26

74

(4, 1, 3, 3)הבנת החומר הנלמד בכיתה 

(4, 3)כתיבה במהלך השיעור 

(4, 3)השתתפות בשיעור 

(1, 3, 3)קריאת חומרי לימוד בעברית 

(4, 3, 3)כתיבת עבודות בעברית  

(3)קריאה באנגלית 

(4, 3, 3)חיפוש חומרי למידה  

ייחודית

מעורבת

השוואה
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94

88

85

83

86

85

88

83

80

83

61

74

83

39

74

87

65

70

78

87

63

74

84

74

67

74

84

84

74

90

(1, 3, 3)איכות המורים 

(1, 3)שיטות הלימוד 

קבלת עזרה מהמורים

(4, 3)התעניינות המורים 

(1, 3)אווירה מעודדת למידה 

רמת המשמעת בשיעורים

הוגנות החוקים והכללים

(1)המכינה היא מקום שנעים להיות בו 

תחושת שייכות למכינה

הרגשה טובה עם חברים

ייחודית

מעורבת

השוואה

 סוג המכינהפי : הערכת התלמידים את איכות ההוראה והאווירה הלימודית והחברתית, ל2תרשים 
 *אחוזים(ב)

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: נוטה להסכים, נוטה לא להסכים, לא מסכים, בהחלט היו מסכים בהחלט, מסכים. הקטגוריות הנוספות * 
 לא מסכים.

 )המובהקות מצוינת בתרשים בסוגריים(:  p<0.05הבדלים מובהקים, 
 -בין מעורבות  4השוואה  -בין ייחודיות  5מעורבות  - ותבין ייחודי 6בין שלוש תכניות  0בין שש מכינות    3

 השוואה

 67%) המעורבות במכינות ביותר הנמוך היה בהם מתעניינים שהמורים שחשו התלמידים אחוז -

 (. ההשוואה תבמכינ 95%-במכינות הייחודיות ו 86%לעומת 

 גבוה היה בהם מתעניינים שהמורים תחושה על המדווחים שיעור, הייחודיות המכינות בתוך -

 גבוה היה כך על המדווחים שיעור המעורבות המכינות בתוך; ד במכינה מאשר ה במכינה יותר

, ב, א מכינות לעומת, נפרדות בקבוצות מהמקצועות בחלק למדו התלמידים בה, ג במכינה יותר

 .הלימוד מקצועות בכל השונות הכיתות בין פוזרו התלמידים בהן

 המורים בה המידה את התלמידים הערכת בין פער נמצא( ה המכינ)למעט  המכינות בכל -

 במכינות אולם, בהם המורים התעניינות את הערכתם לבין הלימודי בפן להם מסייעים

 .במיוחד גדול היה זה פער המעורבות
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  ידי אחוז גבוה -הוערכה כמעודדת למידה עלבמכינה : האווירה (לעיל 3 )תרשים במכינההאווירה

( ובמכינת 95%(, לעומת במכינות המעורבות )83%ם במכינות הייחודיות )יותר מהתלמידי

מכינה ד  -(. עם זאת, שיעורי הדיווח הגבוהים ביותר היו בשתי מכינות ההנדסה 39%ההשוואה )

 (. 86%, )מעורבת מכינה א( ו73%, )ייחודית

  ים להיות בו (: שיעור התלמידים שדיווחו שהמכינה היא מקום שנע3)תרשים האקלים החברתי

(, לעומת במכינות המעורבות 85%) ת ההשוואה(, ובמכינ86%היה גבוה יותר במכינות הייחודיות )

(90%.) 

 

 הערכת התלמידים את תרומות המכינה 1.6

תשעים ושלושה אחוזים מתלמידי מכינות הפיילוט דיווחו שהיו ממליצים לחברים ללמוד במכינה, 

 . (9במידה רבה או רבה מאוד )תרשים 

 המכינה )באחוזים(  על היו תלמידי מכינות הפיילוט ממליצים לחברים מידה : באיזו2תרשים 

 

 התלמידים נשאלו לגבי הערכתם את תרומת המכינה להם, בתחום הלימודי, האישי והחברתי. 

 (: 35לוח ) תרומות לימודיותא. 

 הידע לשיפור להם תרמו במכינה שהלימודים דיווחו הפיילוט במכינות התלמידים מרבית 

 הכתיבה יכולת, בעברית השליטה ולשיפור, המכינה סיום לאחר ללמוד מעוניינים שהם במקצועות

 (. השונים בנושאים 86%-76%) העצמית הלמידה ויכולת האקדמית

 כתרומה לה ומחוץ הכיתה בתוך בעברית בשיחה להתנסות התלמידים התייחסו המיקוד בקבוצות 

 : המכינה של משמעותית

 ". עברית הזמן כל, עברית מדבר הייתי איתם שאפילו במעונות חברים כמה לי יש"

 באוניברסיטה ללימודים סימולציה בהיותה המכינה תרומת גם עלתה : 

58%

35%

7%

במידה רבה מאוד

במידה רבה

בכלל לא/במידה מועטה
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 לא זה במבחן זה לך אומר לא. ויוצא ההרצאה את נותן, נכנס המרצה"באוניברסיטה 
 ". באוניברסיטה גם שיהיו אפשרויות לנו נתנו …ככה עובדים גם פה …במבחן

 התואם דיווח, באנגלית שליטתם לשיפור תרמה שהמכינה חשו מהתלמידים( 40%) כמחצית רק 

 שעשו המועט השימוש ואת, האנגלית משיעורי התלמידים שהביעו הנמוכה הרצון שביעות את

 . במכינה הלימודים במהלך האנגלית בשפה

 (: 35לוח ) תרומות אישיותב. 

 האישי הסיפוק לתחושת תרמו במכינה הלימודים בה המידה את הערכתם לגבי נשאלו התלמידים 

 לביטחונם, יותר גבוה דרישות סף עם ללימודים לפנות לרצונם, הכללי העצמי לביטחונם, שלהם

 תכניות ולגיבוש עצמאי באופן בחיים להסתדר ליכולתם, בלימודים להצליח ביכולתם העצמי

 שהלימודים מאוד מסכימים/מסכימים שהם דיווחו םהתלמידי מרבית. תעסוקתיות-לימודיות

 (. השונים בנושאים 98%-87%) אלה מיםבתחו להם תרמו במכינה

 קהל מול בדיבור העצמי ביטחונם שיפור על התלמידים דיווחו המיקוד בקבוצות : 

אני היום אני יכולה לדבר, ...  ,יש לי ביטחון עצמי הצלחתי והשתפרתי מאוד מאוד."
  ."יכולה לעמוד ככה מול הכיתה ולדברלא חשבתי שאני פעם אף  הצגתי,

 : עצמאי באופן להסתדרעל תרומת המכינה ליכולתם 

ספר הייתי מסיימת.. כל יום הולכת הביתה, כאילו אימא מכינה אוכל -"... כשהייתי בבית
ונותנת לי וכל הדברים האלה כאילו לא יודעת להסתדר לבד. אם הייתי נכנסת ל)שם 

בלי מכינה בלי תקופת מעבר, אז לא יודעת אם הייתי מסתדרת לבד ומבחינת  המוסד(
  .זמן"

  לחץ: מצבי עם להתמודדעל שיפור היכולת 

מה שעוזר במכינה זה להתגבר כאילו.. להתגבר על הלחץ, כי אנחנו יודעים שכאן "
  ."באוניברסיטה יש אותו לחץ ואולי יותר גדול

ימודים במכינה לחיים האישיים גם מעבר להמשך הלימודים תרומת הל את גם הדגישו תלמידים

 )למשל, קבלת ידע בנושאי כלכלה וחברה(. 

  :(35לוח ) תרומות חברתיותג. 

 החברתית להשתלבותם תרמו במכינה שהלימודים מסכימים הם כמה עד נשאלו התלמידים -

 הפיילוט במכינות מהתלמידים( 39%) שלישים-כשני. הישראלית החברה עם ולהיכרותם

 אחת סיפרה המיקוד בקבוצת. הללו בתחומים להם תרמה שהמכינה מאוד הסכימו/הסכימו

 : התלמידות

בשנה הזאת נתקלתי... עם הרבה אנשים, והרבה דעות... כל אחד חושב בדרך שלו. אז את "
צריכה להתמודד עם אנשים, את צריכה לדעת להבין אנשים. את צריכה לדעת איך לשמור 

  ."יתם, לדעת להסתדר גם בלמידה, גם עם השותפות שליעל יחסים א
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 *)באחוזים( : דיווח תלמידי מכינות הפיילוט על תרומות המכינה86לוח 
 

 תרומות
אחוז המסכימים או מסכימים בהחלט 

 שהמכינה תרמה להם*
 11 מספר משיבים

  תחום לימודי
 76 . יכולת למידה עצמית3
 70 . כתיבה אקדמית0
 40 באנגלית . שליטה6
 83 . שליטה בעברית5
 86 . ידע בקורסי הלימוד4

  תחום אישי
 83 . ביטחון עצמי3
 87 . ביטחון לגבי היכולת להצליח בלימודים אקדמיים0
 85 . רצון לפנות ללימודים עם סף דרישות גבוה6
 98 . יכולת להסתדר באופן עצמאי5
 86 . ארגון זמן4

  תחום חברתי
 39 עם החברה הישראלית. היכרות 3
 39 . השתלבות חברתית0
: נוטה להסכים, נוטה לא להסכים, לא מסכים, בהחלט היו מסכים, מסכים בהחלט. הקטגוריות הנוספות * 

 לא מסכים.

  התכנית, לפי סוג מכינה. הבדלים בהערכת תרומות ד

ם לחבריהם ללמוד בין המכינות באחוז התלמידים שהיו ממליצימשמעותיים לא נמצאו הבדלים 

 במכינה. עם זאת, נמצאו הבדלים בהערכת תרומות המכינה:

 (: 8תרשים ) הערכת התרומות בתחום הלימודי 

, הייחודיות במכינות יותר גבוהים היו הלימודי בתחום המכינה תותרומ על הדיווח שיעורי -

-ו ורבותבמע 90%, בייחודיות מהתלמידים 88%) הנלמדים במקצועות ידע של בתחום בעיקר

במכינת  46%-ו במעורבות 00%, בייחודיות 36%) באנגלית ושליטה( במכינה ההשוואה 95%

בשני תחומים אלה היו הבדלים מובהקים גם בין כל שש המכינות, מעבר להבדל  (.ההשוואה

  בין סוגי המכינות.

 חודיותהיי מכינותב דומים  היוהמכינה לשיפור הכתיבה האקדמית  תרומתהדיווח על  שיעורי -

)אם כי ההבדלים לא  המעורבות מכינותב הדיווח משיעורי יותר וגבוהים, ההשוואה במכינתו

 מובהקים(. 

 הייתה מכינה בכל הלימודים של הייחודי לאופי שגם נראה, המכינות סוגיההבדלים בין  בצד -

)מעורבת  א במכינה התלמידים בקרב, כך. הלימודיים בתחומים התרומה תפיסת על השפעה

. ביותר הגבוה היה הלימוד בקורסי הידע לשיפור המכינה תרומת על הדיווח אחוז(, נדסהה

 הנמוך היה אקדמית כתיבה מיומנויות לשיפור המכינה תרומת על הדיווח אחוז, זאת לעומת

 ,שצוין כפיו, המקצועותעל לימוד  במיוחד גדולזו הושם דגש  במכינהראה כי נ. ביותר

ק באופן חלקי במענים האחרים שהיו חלק ממעטפת הפיילוט, התלמידים בחרו להשתתף ר

 ובהם הקורס לשיפור מיומנויות אקדמיות. 
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88

86

63

97

95

70

87

22

78

87

74

79

53

95

79

(1, 3, 3)ידע במקצועות הנלמדים 

שליטה בעברית

(4, 3, 3)שליטה באנגלית 

כתיבה אקדמית

יכולת למידה עצמית

ייחודית

מעורבת

השוואה

של הלימודים במכינה בהערכת התרומה  סוגי המכינותלא נמצאו הבדלים מובהקים בין  -

אמרו  בקבוצות המיקוד היו מעורבות. תלמידיםהדעות לשיפור השליטה בעברית. ראוי לציין ש

 התביישוינה יש יתרון לקבוצה ייחודית )ערבים בלבד(, וכי בכיתות מעורבות שבתחילת המכ

, הם הכירו גם ביתרונות של לימודים בכיתות מעורבות בגלל עם זאתלדבר בגלל קשיי השפה. 

אחרים וטענו כי הדבר מקדם, במשך הזמן, את לימוד תלמידים ההזדמנות לאינטראקציה עם 

 העברית. 

 

  )באחוזים(סוג המכינה ינה בתחום הלימודי, לפי כשדיווחו על תרומות המ: התלמידים 1תרשים 

   p<0.05:הבדלים מובהקים, 
 השוואה -בין מעורבות  5השוואה  -בין ייחודיות  6מעורבות  -בין ייחודיות  0בין שש מכינות   3
 

 (7תרשים ) הערכת התרומות בתחום האישי : 

 הוגב דרישות סף עםהרצון לפנות ללימודים המכינה לחיזוק  תרומת הערכתב יםההבדל -

הוערכה כרבה  כשהתרומה ,יםמובהק היולהצליח בהם  יכולתה העצמי לגבי ולחיזוק הביטחון

המכינות הייחודיות )לעומת תלמידי המכינות המעורבות ומכינת  תלמידיידי -עליותר 

 שאר תלמידי לעומת, א המעורבת המכינה)כולל  ההנדסה מסלולי תלמידיידי -ועלההשוואה(, 

 (. המכינות

 היה הוא גם עצמאי באופן להסתדר התלמיד של ליכולת המכינה תרומת הערכתב ההבדל -

 המכינות לעומת) הייחודיות המכינות תלמידי ידי-על יותר כרבה הוערכה התרומהכש, מובהק

ן של ובהערכת תרומת המכינה ליכולת ארגון הזמ זה בנושא גם(. ההשוואה ומכינת המעורבות

 . המכינהסוג  להבדלים לפי מעבר, המכינותשש  כלהתלמיד נמצאו הבדלים בין 
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 )באחוזים(סוג המכינה : התלמידים שדיווחו על תרומות המכינה בתחום האישי, לפי 6תרשים 

 
   p<0.05:, הבדלים מובהקים

 השוואה - מעורבותבין  5השוואה  - בין ייחודיות 6מעורבות  - בין ייחודיות 0בין שש מכינות  3

 (:30תרשים ) הערכת תרומות בתחום החברתי  

 הישראלית החברה עם ולהיכרותםשל התלמידים  החברתית להשתלבותם המכינה תרומת -

 . ההשוואה מכינתו המעורבות המכינות לעומת הייחודיות במכינות יותר כרבה דווחה

 הדגישו, סיורים גם שכלל תהישראלי החברה עם להיכרות מיוחד קורס התקיים בה, ה במכינה -

 . זה בנושא המיוחדת ותרומתו הקורס חשיבות את המיקוד בקבוצת התלמידים

 מכינת) א מכינה תלמידיאחוזים גבוהים במיוחד מ, המעורבות במכינות התלמידים מבין -

 של תרומה על דיווחו( אקדמית מבחינה יחסית חזקיםשתלמידיה הם תלמידים , הנדסה

 להשתלבותם והן בלימודים אקדמיים להצליח םיכולתב ביטחוןחיזוק הל הן במכינה הלימודים

  .הישראלית החברה עם ולהיכרותם

 )באחוזים(סוג המכינה : התלמידים שדיווחו על תרומות המכינה בתחום החברתי, לפי 80תרשים 

 
   :p<0.05 הבדלים מובהקים,

  השוואה -בין מעורבות  5השוואה  -ודיות בין ייח 6מעורבות  -בין ייחודיות  0בין שש מכינות   3
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(1, 3, 3)ביטחון עצמי 

, 3)ביטחון ביכולתם להצליח בלימודים אקדמיים 
3 ,1)

, 3)רצון לפנות ללימודים עם סף דרישות גבוה 
3 ,1)

(1, 3, 3)יכולת להסתדר באופן עצמאי 

(3)ארגון זמן 

תעסוקתיות-גיבוש תכניות לימודיות

ייחודית

מעורבת

השוואה

80 76

59
48

39
47

(1, 3)השתלבות חברתית  (1, 3)היכרות עם החברה הישראלית 

ייחודית מעורבת השוואה
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 סיום הלימודים במכינה וקבלה להמשך לימודים אקדמיים  1.4

על פי דיווחי המכינות, לא הייתה כמעט נשירה מהלימודים במהלך שנת הלימודים. מרבית התלמידים 

חודש היו כאלה שנרשמו למכינה וביטלו הרשמתם לפני תחילת הלימודים או ב (34 לוח)שנשרו 

 משפחתיות או מפני שהחליטו לפנות למסלול לימודים אחר.-הראשון, רובם מסיבות אישיות

התלמידים שהתחילו את הלימודים במכינה ומספר התלמידים שנשרו, לפי מכינה מספר : 82לוח 
 )במספרים( )דיווח המכינות(

 השוואה  ייחודיות  מעורבות                
 ו   ה ד  ג ב א 

 37  44 60  7 34 33 תחיליםמספר מ

 0  30 4  0 5 0 מספר נושרים
 

בעת מילוי השאלונים, התלמידים עדיין לא סיימו את לימודיהם במכינה. לכן, הם נשאלו על 

התבקשו המכינות  0030בחודש דצמבר  ,במקבילתכניותיהם ועל הרשמה להמשך לימודים אקדמיים. 

סיום מכינה ועל הרשמה ללימודים גבוהים. כמעט כל  לדווח, ביחס לכל תלמיד, על קבלת תעודת

( דיווחו שהם מתכוונים להמשיך ללימודים 76%במכינות הפיילוט ))שמילאו שאלונים( התלמידים 

נרשמו לאותו תחום לימודים  33%-( אף דיווחו שביצעו הרשמה בפועל, ו83%אקדמיים. רובם )

שו שהם זקוקים לעוד מידע לגבי המשך ח 90%שהתכוונו להירשם אליו מלכתחילה. עם זאת, 

 הלימודים האקדמיים. 

עולה שונות בהיקף התלמידים שסיימו בהצלחה את הלימודים  0030מדיווחי המכינות בדצמבר 

 :(33)לוח  במכינה והתקבלו ללימודים אקדמיים

 74%-ו 36% -ו, מכינה סיום תעודת קיבלומהתלמידים  74%-ו 94% הייחודיות מכינותשתי הב 

 מכינותשלוש הב)רובם המוחלט באותו מוסד(.  אקדמיים ללימודים התקבלו)בהתאמה( 

 55%, 00%-וקיבלו תעודת סיום מכינה,  54%-ו 55%, 00% :המעורבות השיעורים היו נמוכים יותר

התקבלו ללימודים אקדמיים )חלק מהתלמידים התקבלו ללימודים אקדמיים  )בהתאמה( 36%-ו

 עם אחר למוסד מעבר או, הפסיכומטרית בבחינה ציון שיפור עקב אהכנר, המכינה סיום ללא

 והמשיכו במכינה הלימודים את סיימו התלמידים כל, ההשוואה במכינת(. פחותות קבלה דרישות

 .אקדמי לתואר בלימודים ומיעוטם ההמשך במכינת רובם, במכללה ללימודים

 דמיים היו נמוכים במיוחד, מסרו נציגי ג, בה שיעורי סיום המכינה והקבלה ללימודים אק במכינה

המכינה כי בשל הזמן המועט שעבר בין אישור התכנית לבין תחילת הפעלתה, התקבלו למכינה 

 תלמידים שלא עמדו בתנאי הסף לקבלה, ולכן היה קושי רב להביאם לסיום מוצלח של הלימודים. 

 דומים או קדמיים בשיעורים התקבלו ללימודים אמכינות הפיילוט, מלבד למכינה ג',  תלמידי

לפי . אקדמיות המוכרות-הקדם גבוהים מהשיעורים המקבילים בעשור האחרון בכלל המכינות

האחרים( ממהיהודים ו 57%-מהערבים )ו 55%, 0005/4-ב שסיימו התלמידיםנתוני הלמ"ס, מבין 

 40%, 0009/8-שנים מסיום המכינה, ומבין אלה שסיימו ב 6המשיכו ללימודים גבוהים תוך 

יש לשים לב שהנתונים ביחס למכינות הפיילוט האחרים( המשיכו. ממהיהודים ו 44%-מהערבים )ו
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מתייחסים להמשך לימודים מיד לאחר סיום הלימודים, כך שהיקף הממשיכים ללמוד אף עשוי 

 לגדול בשנים הבאות.   

 נה הם שינו את מסלול לאחר סיום המכישלגבי חלק מהתלמידים המכינות דיווחו לציין, כי  ראוי

 לאחרהלימודים ועברו למכינה אחרת, או שהם מתכוונים להירשם ללימודים בסמסטר אביב 

שאחוז המתקבלים ללימודים אקדמיים  כךהשלמת הבחינה הפסיכומטרית או בחינות הבגרות, 

 עשוי לגדול. 

 פי מכינה )אחוזים(: דיווחי התלמידים והמכינות על המשך דרכם האקדמית של התלמידים, ל82לוח 

 
 הכל-סך

 בפיילוט

 השוואה  ייחודיות                מעורבות 
-סך

 הכל
 
 א

 
 ב

 
 ג

-סך
 הכל

 
 ד

 
 ה

 
 ו 

         דיווח התלמידים
 86 68 76  6 1 2  מספר משיבים

מתכוונים להמשיך 
 300 74 73 62 300 300 300 800 63 בלימודים אקדמיים

         דיווחי המכינות*
 86 63 72  6 88 6  מספר תלמידים

קיבלו תעודת סיום 
 300 74 94 11 00 54 55 36 18 מכינה

התקבלו ללימודים 
 74 36 16 00 **36 55 62 27 אקדמיים

 
30 *** 

ומתייחס לכלל התלמידים )כולל אלה שלא מילאו שאלונים(. לגבי חלק  0030הדיווח נכון לדצמבר  * 
מודים אקדמיים דווח שהם מתכוונים להירשם ללימודים בסמסטר אביב, מהתלמידים שלא התקבלו ללי

 או שעברו למכינה למקצוע אחר, במוסד אחר. 
** יש תלמידים שהתקבלו ללימודים ללא תעודת סיום מכינה, כנראה לאחר ששיפרו ציון בבחינה 

 הפסיכומטרית. 
 ( המשיכו למכינה ה'.70%שאר התלמידים ) ***

י התלמידים המסיימים את הלימודים במכינה והמתקבלים להמשך לימודים ראוי לזכור ששיעור

אקדמיים אינם משקפים רק את איכות המכינה, אלא גם את מידת התובענות של הלימודים במכינה, 

את הרמה הלימודית המוקדמת של התלמידים, את רמת ההישגים הנדרשת על מנת להתקבל למסלול 

תכנית המכינה לבין המסלול המבוקש במוסד האקדמי. כך,  הלימודים המבוקש ואת הקשר בין

כללי במכללה,  BAשנתי, כחלק ממחלקת -תלמידי מכינה ה הם למעשה כבר חלק ממסלול ארבע

)ו( כבר נמצאים במסלול המייעד אותם למעבר ישיר למכינה ה; לעומת  ת ההשוואהותלמידי מכינ

האתגר של קבלה למקצועות מבוקשים ובעלי דרישות זאת, בפני תלמידי המכינות להנדסה )א, ד( עומד 

 קבלה גבוהות. 

  דיון בממצאים וכיווני פעולה עתידיים. 3

 התכנית עולה שתלמידי המכינות בפיילוט מביעים שביעות רצון גבוהה ממרכיבימהממצאים 

 והקבלה המכינה סיום להם בתחומים הלימודיים, האישיים והחברתיים. שיעורי םומתרומת



69 

 6מממוצע הקבלה ללימודים תוך  יםגבוההכל -בסך אך למכינה ממכינה משתנים אקדמיים ודיםללימ

 . (0009/8-פי נתוני למ"ס למסיימי מכינה ב-)על שנים מסיום המכינה של כלל הסטודנטים הערבים

 נמצאו הבדלים מרכזיים בין שני סוגי המכינות:כפי שהצגנו לאורך פרק הממצאים, 

במרבית התחומים, שיעורי שביעות הרצון ותפיסת תרומת ת תרומת המכינה: שביעות רצון ותפיס .3

 המכינה היו גבוהים יותר במכינות הייחודיות, ביחס למכינות המעורבות.

היו גבוהים יותר  בכלל המענים שיעורי ההשתתפותשיעור השתתפות התלמידים במענים:  .0

בחלק מהמכינות תתפות הנמוך שיעור ההשמכינות המעורבות. בבמכינות הייחודיות לעומת 

 המעורבות אף גרר החלטה מוסדית לבטל חלק מהמענים.

מכינה וקבלה ללימודים אקדמיים, היו גבוהים יותר השיעורי סיום  :תוצאות המכינה בטווח הקצר .6

 תלמידי המכינות המעורבות. בקרב בקרב תלמידי המכינות הייחודיות לעומת 

וירה החברתית ואופי הלמידה במכינות המעורבות דימו ואההדמיית הלימודים בהשכלה גבוהה:  .5

 יותר מאשר במכינות הייחודיות.  הרב במידהאת המקובל בהשכלה גבוהה 

מסוג המכינה בהכרח כי הבדלים אלה בין שני סוגי המכינות נובעים  טועניםיש לזכור כי אין אנו 

לבין משתנים אחרים שיכולים  )ייחודית או מעורבת(. זאת מכיוון שנמצא קשר בין סוג המכינה

אופי המוסד בו  :בהיבטים רביםזו מזו כפי שכבר צוין, המכינות השונות נבדלו להסביר את ההבדל. 

הלימודים )לדוגמה, מדעי הרוח והחברה לעומת מסלול  )לדוגמה, אוניברסיטה או מכללה(, התקיימו

 יישום בפועל של תכנית הפיילוט. ואופן ה (הנדסה

לאמוד במדויק את התרומה הייחודית של כל מענה לתוצאות הלימודים  אפשרלא  מערך המחקר

תייחסים לחשיבות המענים מאו אף לפנייתם של התלמידים למכינה. עם זאת, בחלק זה אנו  ,במכינה

 כפי שעלתה מדברי התלמידים ולכיווני פעולה לשיפורם של מענים אלה.

  שיפור התאמת המענים לצורכי התלמידים .1

 שיעורי תגבור שפה א. 

המשתתפים הביעו שביעות רצון מיחס המורים ומהיקף שעות שיעורי העברית ומיומנויות הלמידה. 

בשני תחומים אלה דיווחו גם על שביעות רצון גבוהה מתרומת השיעורים לקידום היכולת שלהם 

האנגלית בכל  להתמודד עם דרישות הקורסים האחרים. לעומת זאת, רמת שביעות הרצון משיעורי

הרגישו שהתגבור קידם את יכולתם להתמודד עם דרישות  36%הקטגוריות הייתה נמוכה יותר. רק 

דיווחו שהיקף שעות התגבור היה נמוך מדי. דיווחים אלה מרמזים על החשיבות  07%-הקורסים, ו

 האנגלית.על הצורך לפעול ספציפית לשיפור תגבורי גם אך  ,שמייחסים התלמידים לכלל התגבורים

 הכנה לבחינה הפסיכומטריתב. 

רמת שביעות הרצון מקורס ההכנה לבחינה הפסיכומטרית הייתה נמוכה יחסית כאשר עלו טענות לגבי 

לגבי חוסר התיאום בין עומסי ההכנה לבחינה לבין  - ובמכינה אחת ,החברות שהעבירו את ההכנה

גישו התלמידים את החשיבות הרבה עומסי הקורסים האחרים. לצד האמור, בקבוצות המיקוד הד

שהם מייחסים להכנה לבחינה בגלל השפעתה בטווח הקצר על קבלה ללימודים גבוהים. מפעילי 
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לבחור בחברות  אפשרהמכינות מצידם טענו שהמימון שניתן לטובת קורס ההכנה אינו מספיק ולא 

לת המימון לקורס ושיפור ההכנה הידועות כטובות יותר. כיווני פעולה אפשריים בתחום זה הם הגד

 התיאום בינו לבין מערכת הלימודים הכללית. 

 מימון: ג.

 הייחודיות המכינות של מהתכנית כחלק הוגדר הלימוד משכר 70% מימון: לימוד שכר מלגת 

. לימוד שכר מלגת שקיבלו הם גם דיווחו המעורבות המכינות תלמידי כל כמעט, זאת עם. בלבד

. להם הזכאות ותנאי הקיימות הנוספות המלגות במיפוי להתעמק הצורך את מעלה זה דיווח

 זכאים להיות צפויים אלו תכניות של העתידיים הפוטנציאליים התלמידים שמרבית מקרהב

 לשקול מקום יש, במכינה הספציפית לתכנית קשר ללא אחרים ממקורות לימוד שכר למלגת

 .אחרים מענים חיזוק לטובת זה לצורך המיועד התקציב השקעת

 כיוון שמרבית התלמידים ממשיכים להתגורר מחשיבות מיוחדת יש : למימון ההסעות הסעות

בבית הוריהם בשנת המכינה ולא עוברים לגור במעונות או בדירות קרובות יותר למוסד 

הלימודים. סל המענים של המכינות הייחודיות כלל מימון להסעות במידת הצורך, בעוד 

שלא היה הבדל משמעותי על אף  ,יעודי לתחום זה. זאתיהוקצה תקציב  שבמכינות המעורבות לא

במאפייני הפיזור של מקומות מגורי התלמידים ביחס למוסדות בשני סוגי המכינות )המכינות 

שוב יוהמכינות הייחודיות פעלו בי ,בצפון הפריפריבשוב ישוב מרכזי בדרום ובייהמעורבות פעלו בי

 בדרום(.  הריפריפבמרכזי בצפון וביישוב 

התאמת הפריסה והתדירות של -בקבוצות המיקוד עלה שהחסם המרכזי בתחום ההסעות הוא אי

ההתאמה -התחבורה הציבורית לשעות הלימוד ולמקומות המגורים של התלמידים. מחירה של אי

 עמוס מלכתחילה.ההוא בזבוז זמן יקר ועומס רב על יום לימודים 

ברור את תרומת מימון ההסעות להשגת מטרות היעד של מחקר זה לא מאפשר לקשור באופן 

כיווני פעולה אפשריים לאופן הקצאת תקציב  מספראך הדיון בקבוצות המיקוד מעלה  ,המכינות

הסעות )תוך שיתוף פעולה עם הגופים האחראיים לנושא היש לשקול השקעה במערכת ההסעות: 

כן, קיום -כמוקיימות. הסעות הה זה בממשלה וברשויות המקומיות( ולא בעצם מימון עלות

)תוך התחשבות במאפיינים ובצרכים אפשרות לסיוע חלופי במימון מגורים בקרבת מוסד הלימוד 

הינו מענה נוסף אפשרי לאתגרי הנגישות הפיזית. השונים של אוכלוסיות היעד באזורים השונים( 

ל הקשור לסביבה מעודדת סיוע שכזה, על אף עלותו הגבוהה, טומן בחובו יתרונות נוספים בכ

 על התלמידים. להפחתת העומס ו למידה

 הלימודים במכינה מטילים עומס רב על התלמידים בשל :. צמצום העומס המוטל על התלמידים1

השילוב בין מעני הליבה והמענים שנועדו לשפר את סיכויי הכניסה ללימודים לבין אלה שנועדו לשפר את 

 מוצע, השונים המענים סוגי בין הראוי האיזון על החשיבה בצדעצמם.  יכולת ההתמודדות עם הלימודים

 .יותר רבים חודשים פני על הלימודים לפריסת אפשרויות לבחון

 

הניסיון המוצלח של התלמידים במכינות בהן מעני המעטפת  בעקבות: מעניםה הבניית. תיאום ו1

. המערכת תוך אל המעטפת מעני כלל תא להבנות מוצעהובנו אל תוך המערכת והוגדרו כמעני חובה, 
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העומס על  תסייע בצמצוםללוח הזמנים של מעני הליבה, התאמת מעני המעטפת  את תבטיח זו הבנייה

 .מלא יותר של המענים מימושתקל על המשתתפים ו

לצד הקשחת מסגרת הבניית המענים, מוצע לנקוט בגישה גמישה לגבי אופן מתן המענים  :. הגמשה1

 צפויים שעולים לאורך השנה.-פייני המשתתפים ולצרכים לאבהתאם למא

באופן כללי נמצא שתוצאות משתתפי התכנית היו טובות יותר מהתוצאות של כלל : מיתוג המכינה. 3

מוצע מנת להבטיח שימוש מרבי בתכניות מסוג זה בקרב אוכלוסיית היעד, -תלמידי המכינות. על

עיצוב אסטרטגיית שיווק מושכת של ידי -ת המכינה עלי של תכניוללפעול לצמצום הדימוי השלי

 כחלק אינטגרלי מתכנית לימודים מוארכת.התכנית, דוגמת שיווקה 

לסיכום, ממצאי המחקר מעידים על פוטנציאל ניכר של המכינות המתוגברות בקידום סיכוייהם של 

שיישום מושכל של  תלמידים ערבים להתקבל ללימודים גבוהים. כמו כן, הממצאים מצביעים על כך

תכניות מכינה יכול לתרום הן למימוש מלא יותר של המענים הניתנים במסגרתן והן לשביעות הרצון 

 של התלמידים ולתוצאות כפי שהן מתבטאות בסיום הלימודים במכינה ולקבלה ללימודים גבוהים. 

ללוות את הפעילות מחקר זה הוא מחקר ראשוני על תכנית פיילוט בשנתה הראשונה. ראוי להמשיך ו

, שיבחן הן את התפתחות התכנית עם התבססותה, והן את השלכות התכנית המשךבתחום זה במחקר 

כמו כן, יש מקום  על התמודדותם של מסיימי המכינות והישגיהם בהמשך לימודיהם האקדמיים.

להמשיך וללמוד על כלל מערך הסיוע הקיים לשם עידוד תלמידים מהאוכלוסייה הערבית 

 ומאוכלוסיות נוספות( לפנות ללימודים גבוהים ולקידום הצלחתם בלימודים אלה. )
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