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  תמצית מחקר

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

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

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

דים להתקבל ללימו הםסיכוייעל ידי הגברת  ת החברתית של צעירי הדרוםבדפוסי הניעּו לשינוי

  . במחלקות האקדמיות המבוקשות ביותר

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

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

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

  .זה מובאת בנספח א

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

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

ינויים שנערכו בחטיבה האוניברסיטאית על תפיסות המחקר נועד לבחון את השפעת הש. ושיפורה

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

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

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

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

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

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

   :בתיכון

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

 מנהיגותו
  

  :מתבסס על מספר מקורות מידעדוח זה 

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

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

 : 1עתידים
                                                   

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

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

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

 ו"ב עד תשס"בשנים תשס, התלמידים בארץ
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  . עמדו בשתי דרישות אלו

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

  :מניתוח מאפייני האוכלוסייה עולה כי

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

 .נוספים מבתי ספר בדוויים 21%- ו) 47%(
כלכליים של התלמידים - והחברתיים יש הבדלים משמעותיים בין מאפייניהם האישיים −

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

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

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

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

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

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

לפי מבחני הבגרות  עיקרייםהתלמידים בתגבורים הניתנים לאחר שעות הלימודים במקצועות 

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

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

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

   :והן לשיפור התשומות הניתנות לתלמידים, תכניתהאדם השותף להפעלת ה

, הרכז הבית ספריתוך עבודה משותפת של  ,תכניתאיתור קפדני של תלמידים המיועדים להצטרף לַ  

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

 תכניתלמטרות ה
הבגרויות לכל שכבה וסך השעות המיועדות  תכניתלת את בניית מערכת תגבורים מסודרת הכול 

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

 ושעות העבודה

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

יותר , כמו כן). ו"בתשס 68%ז לעומת "בתשס 77%(ו  "תי לעומת שנת תשסעלה באופן משמעובתכנית 

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

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

  .רו שינוי משמעותי במערך התגבורהספר המשתתפים בתכנית יצ

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

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

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

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

כאשר ', אחוז התלמידים שציינו כי התגבור משמש בעיקר להשלמת חומר לימוד שהופסד בימי ו

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

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

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

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

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

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

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

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

   .שבע

 כולה "הנגישות" תכנית, רוב מנהלי בתי הספר בכל סוגי היישובים ציינו כי לתפיסתםכי , יש לציין

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

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

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

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

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

יש מסלול , נוסף לכך. קורס אחד לפחות חייב להיות מתחום המדעים המדויקים; סמסטריאליים

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

  .של תלמידי התיכוןם ם וליכולתהרכיולצ

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

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

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

  . ות העיקריות לפרישתםסיּבשפרשו מהתכנית ּכַ 

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

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

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

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

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

  . "רבה מאוד"

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

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

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

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

ופחות על בניית שאיפה ותמונת , קיימים או בהפיכת הרצון להגיע ללימודים גבוהים לקונקרטי יותר

  . עתיד חדשה עבור התלמידים
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חלק כך ש; ו היה רמת לימודים גבוהה מדי בחלק מהקורסים"טים שצוינו בתשסאחד הקשיים הבול

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

בוצעו התאמות של תוכני הקורסים ומעקב אחר התנהלות  ,הזהכדי להתמודד עם הקושי הלימודי 

מונתה במסגרת השינויים שנערכו היא  .ית מהחטיבה האוניברסיטאיתאקדמ ההקורסים על ידי מנהל

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

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

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

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

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

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

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

  .  וניכר כי היו קשיים בתיאום עבודת החונכים, השנה

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

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

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

  . בתהליך הבחירה רבותפתוח סייע להם הם ציינו כי היו) 58%(' רוב תלמידי כיתות י. הקורסים

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

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

סוגיה זו עדיין מעסיקה . וניברסיטאיתהזהה לתכנית הלימודים הא, לשמור על רמת לימודים אקדמית

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

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

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

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

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

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

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

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

  . ולשמור על רמתו האקדמאית של הקורס

  פעילויות ההעצמה
, בעיקר באמצעות חיזוק תפיסת המסוגלות האישית ,התלמידאת  פעילויות ההעצמה נועדו לחזק

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

. הוא העסקת רכז מטעם צוות החטיבה הבית ספרית האחראי על ביצוע פעילויות ההעצמה

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

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

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

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

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

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

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

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

-כני הקורסים לתלמידים ומתן סיוע עלוהתאמת ת, ")יום פתוח("הקורסים בחטיבה האוניברסיטאית 

   .וכן הגדלת מגוון הקורסים המוצעים לתלמידים, ידי חונכים

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

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

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

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

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

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

היו פרישה בגלל העדר עניין בקורסים , ונים למשתתפים בתכניתשפרשו מהתכנית ובשאל

  . האוניברסיטאיים או קושי לעמוד בדרישות הקורסים

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

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

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

עדיף שתלמיד שחש כי , תכניתלפי תפיסת ה, בהתאם לכך. ההכרחי להמשך לימודים גבוהים

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

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

בעיקר כאשר היא מלווה בקושי לימודי  , נהלת היא כי השתתפות בתכניתאחד החששות של אנשי הִמ 

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

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

סוגיה שעלתה בעיקר אצל , כי התכנית גרמה להם לחשוש מהאוניברסיטהבלבד  14%ציינו , "הנגישות"

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

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

וכי בכוונתם , התכנית תרמה להם ברמה האישית, חשים שהלימודים באוניברסיטה מתאימים להם

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

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

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

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

  : עם הצטיינות באנגלית ובמתמטיקה ותאיכותיתעודות 

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

  ;24% -יחידות לימוד

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

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

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

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

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

  .)13%(; )בונוסים

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

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

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

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

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

  .יתהפסיכומטר

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

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

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

ולכן הממצאים לגבי השפעת התכנית על הישגי הבגרות , ות לגבי שיטת הניתוח המתאימהבהנחות שונ

השגת תעודות (ולא ברמות הגבוהות יותר ) זכאות לתעודה(לא ברמות הבסיסיות  –משמעיים -אינם חד

   ).איכותיות ומדעיות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

' ת ימתלמידי כיתו 95%כך ציינו . להצטרף אליה מלכתחילהשבחרו התלמידים כל את כמעט 

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

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

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

פיתוח הרגלי למידה ללימודים , סיוע בבחירת תחום להמשך לימודים, למשל. קיימות

  . הנחלת מידע כיצד לפעול כדי להתקבל לפקולטות היוקרתיות, אקדמיים

רצים מציינים כי לא ברורה והמ, נותרו עמומות החטיבה האוניברסיטאיתמטרות התכנית של  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

חונכים רבים אינם מגיעים באופן עקבי לקורסים ולמרצים לא , בנוסף לכך. מהתלמידים בלבד

viii 
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אחת  בפעילות העצמהז "על אף העלייה המשמעותית באחוז התלמידים אשר השתתפו בתשס 

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

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

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

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

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

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

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

בגרות  משיגים תעודות ורבים מהם, אקדמיים םזכאים לתעודת בגרות המאפשרת כניסה ללימודי

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

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

ואת , שפו באופן חלקי בלבד לתכניתבחשבון גם את העובדה שהנתונים מתייחסים לתלמידים שנח

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

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

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

 .וחשוב להמשיך לעקוב אחר הישגיהם גם בשנים הבאות, אתגר חשוב ומרכזי של התכנית
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