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  תקציר
  

המועצות לשעבר הוא שילובם של צעירים עולים במוסדות -אחד מהיעדים החשובים בקליטת עולי ברית

 בהנחה כי הלימודים עשויים להגדיל את סיכוייהם להשתלב בתחומי התעסוקה ולקרבם, להשכלה גבוהה

 סיימו לאאשר , המועצות לשעבר-צעירים עולים מברית. למדינה ולמוסדותיה, לחברה הישראלית

לימודיהם ל  כתנאיאקדמית לעולים- נדרשים ללמוד בשנת מכינה קדם,לימודים תיכוניים בישראל

  :מטרות המכינה הן. במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

ל לבין בעלי תעודת בגרות "שכלה תיכונית בחובין מסיימי ה, לגשר על ההבדלים בדרישות ההשכלה 

  .ישראלית

  ;להקנות ידע בעברית ובאנגלית ברמה שתאפשר להשתלב בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה 

  .להקנות מושגי יסוד בידע העם והמדינה 

 לעמוד בדרישות הקבלה של מוסדות הלימוד ותחומי הלימוד הםלסייע לתלמידים לשפר את סיכויי 

  . ללמודקשיםהם מבבהם ש

לחשוף בפני המועמדים ללימודים גבוהים את מסלולי הלימוד השונים ואת אפשרויות ההשכלה  

  .בישראל

  ).1998, נהל הסטודנטים והתלמידיםימ (ים החברתית של התלמידםלסייע לקליטת 

  

עליהם להסתגל לסביבה . מורכבלשעבר המועצות -האתגר הניצב בפני תלמידי מכינה עולים מברית

, )המדגישות את עצמאות התלמיד ואחריותו לתהליך הלמידה(לנורמות לימוד שונות , ותית חדשהתרב

געגועים למשפחתם ולתרבות עם , קשיי דיורועם להתמודד עם קשיים כלכליים , לשפת לימוד חדשה

  .)1995, אחרים מירסקי ו;1995, בורנשטיין- אזרד;1993, דורון(שהותירו מאחור ועוד 

  

הוקם , ל ולסייע בקליטתם במוסדות להשכלה גבוהה"ת עלייתם של תלמידים יהודים מחוכדי לעודד א

הוא הוקם כמסגרת משותפת למשרד הקליטה ולסוכנות .  מינהל הסטודנטים והתלמידים1967בשנת 

  .היהודית ובמימון משותף

  

מגוון רחב של ניתן להם , בשל מודעות לקשיים הפוטנציאליים העומדים בפני תלמידי המכינה העולים

 אשר מלווה אותם ברישום למוסדות ,מרבית סיוע זה מוענק על ידי מינהל הסטודנטים. סוגי סיוע

מפעיל פעילויות חברה ,  הכוונה וייעוץ לימודי וסוציאלי,מעניק הדרכה, מפעיל אולפנים לעברית, הלימוד

  .ם שונים ומגווניםגם מוסדות הלימוד מעניקים לתלמידים אלו סיוע במישורי, במקביל. ועוד

  

 המשותף עם משרד הקליטה ומינהל הסטודנטיםיוזמת ב, מכון ברוקדייל-ינט' ערך גו1998בשנת 

 של עיקריתמטרתו ה. המועצות לשעבר- מחקר בקרב תלמידי מכינה עולים מברית,הסוכנות היהודית

 ,טרה לשפרה במ,תלמידיםהיתה לבחון את מדיניות הסיוע של מינהל הסטודנטים כלפי יהמחקר ה

-  תלמידי מכינה עולים מברית888 מבין 605במסגרת מחקר זה רואיינו  .צורכיהםללייעלה ולהתאימה 

-בן, אביב-תל, אילן-בר, חיפה: סיטאותראקדמיות באוניב-המועצות לשעבר אשר למדו במכינות קדם

  התמודדהלמידיםמממצאי המחקר עלה כי קבוצה גדולה של ת. גוריון והאוניברסיטה העברית בירושלים



  

תלמידים רבים , עם זאת, אולם. עם המשימות הלימודיות והן עם אתגרי קליטה נוספיםהן בהצלחה 

  .התקשו להתמודד עם האתגרים שניצבו בפניהם

  

מהו שיעור התלמידים שסיימו את : כגון, המחקר בקרב תלמידי המכינה לא ִאפשר לענות על כמה שאלות

, האם; לדעתם, מה תרמה המכינה לתלמידים; הלכה ומהן הסיבות לכךכמה נשרו במ, המכינה בהצלחה

  .והאם היא אכן השיגה את יעדיה, היא חיונית להמשך לימודיהם בארץ, להערכתם

  

מטרתו העיקרית . כשנתיים לאחר שהחלו את לימודיהם במכינה, המחקר הנוכחי עוקב אחרי עולים אלה

המחקר . כשנתיים לאחר שהחלו את לימודיהם, כינהשל המחקר היא לבחון את מצבם של תלמידי המ

  :המחקר יבקש, ביתר פירוט. ישמש בסיס לקבלת החלטות ולעיצוב מדיניות הטיפול באוכלוסייה זו

  .לבחון עד כמה השיגה המכינה את מטרותיה .א

 התעסוקתי בתחום, החברתיבתחום , תחום הלימודיבלבחון את טיב קליטתם של תלמידי המכינה  .ב

  .כשנתיים לאחר שהחלו את לימודיהם במכינה,  זאת כל;ועוד

עמהם הם ש האתגרים ולמים אתתנים לעולים אלה הילבחון באיזו מידה הסיוע והמענים הנ .ג

  .מתמודדים

, הם של תלמידי המכינהיתוכניותבעמדותיהם וב,  במצבםהתרחשו במשך הזמןשינויים אילו לבחון  .ד

  . זהות עצמית ועוד,השתלבות חברתית, ם התעסוקתי בתחויהםציפיות,  להשתקע בארץתםכוונ: כגון

  

פנים והשני -אל-איון פניםיהאחד באמצעות שאלון לר: במסגרת המחקר בוצעו הראיונות בשני חלקים

הראיונות בוצעו בחודשים .  ברוסיתנעשה כשעה וחצי והיהאיון ימשך הר.  עצמיילויבאמצעות שאלון למ

  .2000אוקטובר -מאי

  

אשר רואיינו בשנת הלימודים , המועצות לשעבר- עולים מברית585לת את כל ול כאוכלוסיית המחקר

, מהם 402  בפועלרואיינו, עזיבת הארץורובים יס, בשל קשיי איתור.  בעת היותם תלמידים מכינה,ח"תשנ

  . מאוכלוסיית המחקר70%-המהווים כ

  

  :להלן תיאור ממצאים נבחרים מהמחקר

  

   נבחרים של הבוגריםדמוגרפיים-מאפיינים סוציו. 1
כשליש . בעיקר במסלולים אקדמייםו) 71%( במוסדות להשכלה גבוהה רוב הבוגרים לומדים כיום 

רק בודדים מבין כלל . רוב הבוגרים שאינם לומדים עובדים או משרתים בצבא. אינם לומדים כיום

  .לא משולבים במסגרת תעסוקתית או לימודית כלשהי, )5%(הבוגרים 

 ). 37%(הם בנות וכשליש בנים  )63% (מהבוגרים כשני שלישים 
  ).שני שלישים(בהשוואה לבנות , )33%(אחוז הבנים נמוך יחסית , בקרב הבוגרים הלומדים כיום 

  . ויותר24 בגיל - 21%-ו, 22-23 בגיל - 29%, 21מחציתם הם עד גיל : הבוגרים צעירים יחסית 

 4- מ-) 33%(שליש ,  שנים או פחות4ם בארץ למעלה ממחציתם שוהי: הבוגרים חדשים יחסית בארץ 

  . שנים5- למעלה מ11%ורק ,  שנים5עד 



  

בקרב הלא . מהבנות) 24%( מהבנים וכרבע 12%: בת זוג/ מהבוגרים נשואים או חיים עם בן19% 

 ). בהתאמה16% לעומת 28%(לומדים שיעור הנשואים גבוה יותר לעומת הלומדים 
 6%ועוד ,  כגרוזינים- 1%,  כבוכרים- 3%,  כקווקזים- 9%, םהגדירו עצמם כאשכנזי) 81%(רובם  

  .אין הבדלים בנושא זה בין הלומדים כיום לבין הלא לומדים). 'אוקראינים וכו, רוסים(כלא יהודים 

 
  הלימודים במכינה. 2

  מאפייני הלימודים במכינה

 מדעי הטבע והנדסה  במסלול29%-ו) 71%(רוב הבוגרים למדו במכינה במסלול מדעי הרוח והחברה  

  ).כולל מדעים מדויקים(

 תוך שהם עומדים בכל , הבוגרים הצליחו להתמודד עם אתגר המכינה וסיימו את המכינהרוב 

 עזבו את 5%ועוד , אך לא עמדו בדרישות, שבעה אחוזים למדו במכינה עד סופה). 88%(הדרישות 

את המכינה ועמדו בדרישות היה שיעור התלמידים הגבוה ביותר שסיימו . המכינה לפני סיומה

  ).77%(גוריון - באוניברסיטת בן-ואילו הנמוך ביותר , )95%(באוניברסיטת בר אילן 

הישגיהם ב אלא גם ,הצליחו לעמוד בדרישותבכך ש רק מתבטאתהצלחת הבוגרים במכינה לא  

הציון . ה ומעל80קיבלו ציון ממוצע  73%-כ. 83הציון הסופי הממוצע במכינה היה : הלימודיים

בקרב הלומדים כיום לעומת הלא , הממוצע במכינה היה גבוה יותר בקרב הבנות לעומת הבנים

  .ובקרב הלומדים במסלולים האקדמיים לעומת הלא אקדמיים, לומדים

לא עמדו בדרישות עולה כי שמהשוואה בין מאפייני מסיימי המכינה לבין אלה שלא סיימו אותה או  

 19מתחת לגיל  מהם היו 51%( עמדו בדרישות היו בממוצע צעירים יותר לא/מכינהאלה שלא סיימו 

  ותר בנים  היו יבקרבם, ) מאלה שסיימו את המכינה בהצלחה39%בזמן לימודיהם במכינה לעומת 

-בברית" בינוניים"או " חלשים"שליש דיווחו שהיו תלמידים , כמו כן).  בהתאמה33% לעומת 56%(

הם התקשו יותר בקריאת חומר , ) מאלה שסיימו מכינה בהצלחה18%לעומת רק (המועצות לשעבר 

שביעות רצון -אי יותר גילו, ) בהתאמה52% לעומת 71%(בעברית בזמן לימודיהם במכינה 

ושיעור גבוה מהם נעדרו משיעורים וגם עבדו שעות )  בהתאמה30% לעומת 54%(מהלימודים במכינה 

 בעיקר בשל קשיים ,יווחו כי לא סיימו את המכינה הבוגרים ד.מרובות בזמן לימודיהם במכינה

 כי חשו שהמכינה היא ושיעורים לא מבוטלים גם דיווח, אולם. כלכליים ובשל קשיים לימודיים

  . או שמצאו עבודה מתאימה,םמבחינתבזבוז זמן 

. הבוגרים שלא סיימו את המכינה או שלא עמדו בדרישות נשאלו מה היה מסייע להם לסיימה 

שיפור השליטה בשפות העברית והאנגלית וסיוע במציאת , יהם בלטו הצורך בסיוע כספימתשובות

  .עבודה בשכר בזמן הלימודים

 
  קשיים עיקריים בזמן הלימודים במכינה

" קשים מאוד "- 3%מהם (כרבע מהבוגרים דיווחו במבט לאחור שהלימודים במכינה היו קשים להם  

בקרב הבוגרים שלמדו ". לא קשים כלל "- 25%-ו" יםכך קש-לא כל "- 51%, ")קשים "- 21%-ו

או " קשים"דיווחו שלימודים במכינה היו ) 33%(במכינה במסלול מדעי הטבע וההנדסה שליש 

  .מאלה שלמדו במסלול מדעי הרוח והחברה) 20%(לעומת רק חמישית , "קשים מאוד"



  

קשיים , )39%( עברית  במכינה היו קשיים במקצוע הלימודהלימודיהקשיים הנפוצים בתחום  

, )11%(הגשת עבודות בכתב , )25%(קשיים במקצועות לימוד אחרים , )32%(במקצוע הלימוד אנגלית 

 בזמן המכינה ציינו אחריםהקשיים הבין ). 10%(ועמידה בדרישות הקורס ובעומס הלימודים 

שיים במציאת  ק-) 36%( כשליש , ובהקשר לכך,קשיים כלכליים) 71%(כשלושה רבעים מהבוגרים 

 רק מיעוטם נתקלו בקשיים . קשיים אישיים או משפחתיים- 14%-ו,  בעיות דיור- 15%, עבודה

  .חברתיים

 
  תרומת המכינה

 ידי-להן ע, נהל הסטודנטיםי מידי-ל הן ע,לאור המשאבים הרבים המוקצים ללימודים במכינה 

חקר זה כיצד מעריכים העולים  חשוב היה לבחון במ, הסטודנטים עצמםידי-למוסדות הלימוד והן ע

,  מהבוגרים דיווחו שהמכינה תרמה לשיפור שליטתם בעברית80%-כ. את תרומת המכינה עבורם

 -  64%,  להיכרותם את מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ- 66%,  להשתלבותם מבחינה חברתית- 72%

ינה תרמה להם פחות ממחצית מהבוגרים דיווחו שהמכ, עם זאת. להצלחה בלימודים באופן כללי

לשיפור , )41%(להכרת החברה והתרבות ישראלית , )47%(להכרת התרבות והמסורת היהודית 

 לשיפור הידע במקצועות הרלוונטיים ללימודיהם -) 29%(ורק כשליש , )41%(שליטתם באנגלית 

  .כיום

נו ע) 72%(כמעט שלושה רבעים .  ללמוד במכינהתםהבוגרים נשאלו האם היו חוזרים על החלט 

עיקר משום כי הסיבה לכך היא ב ללמוד במכינה ציינו תםלטחבוגרים שלא היו חוזרים על ה. בחיוב

 הם יכלו, םלהערכתמשום ש; 1הפסד שנת סיוע של מינהל הסטודנטיםשהלימודים במכינה הם 

  .תחושתם שהמכינה היא בזבוז זמן ובשל ,גם ללא מכינהלהתקבל ללימודים גבוהים 

 
   לאחר המכינההמשך הלימודים. 3

  תיכוניים ואקדמיים ומקצועות הלימוד-בוגרים הלומדים כיום במוסדות על

לומדים ) 79%(רובם . תיכוניים או אקדמיים-לומדים כיום במוסדות על) 71%( מבוגרי המכינה 284 

לומדים , 21%, היתר).  במכללות אקדמיות- 25%- באוניברסיטאות ו54%מהם (כיום לתואר ראשון 

  ).כגון הנדסאים וטכנאים( הלא אקדמיים במסלולים

, מהסטודנטים לומדים מחשבים) 31%(כשליש . מגוון המקצועות שהבוגרים לומדים רחב מאוד 

 מדעי החברה - 21%,  כלכלה ומינהל עסקים-) 25%(רבע , הנדסה ומקצועות טכנולוגיים אחרים

 6%- רפואה וסיעוד ו- 12%, מנות מדעי הרוח וא-ואחוז זהה ,  מתמטיקה ומדעי הטבע- 16%, וחינוך

  ).'צילום וכו, מלונאות, עיצוב( מקצועות אחרים -

 -) 33%(שליש , עניין בנושאהתחום לימודיהם בגלל /דיווחו שבחרו את חוג) 79%(רוב הסטודנטים  

 - 17%-ו,  שלא נתקבלו לחוג שרצו ללמוד-) 24%(כרבע , משום שממקצוע זה אפשר להתפרנס היטב

  .המועצות לשעבר-ימודיהם בבריתשזה המשך ל

  .  כיוםאחר מזה שהם לומדיםתחום /ללמוד מקצועמעוניינים אמרו שהם ) 23%(כרבע מהסטודנטים  

                                                 
בתחום הכספי זכאי הסטודנט העולה לתשלום , למשל,  מינהל הסטודנטים מעניק סיוע מגוון לסטודנטים עולים 1

במכינה נחשבת אחת משלוש השנים שבהן הוא זכאי כאשר שנת הלימודים (שכר הלימוד במשך שלוש שנים 
בתחום הסיוע הקונקרטי . כמו כן הוא יכול לקבל הלוואה לשכר לימוד לשנה הרביעית והחמישית). לסיוע כספי

  .בלימודים הסטודנטים רשאים לקבל שיעורי עזר במקצועות שבהם הם מתקשים ועוד



  

כשני שלישים מהסטודנטים קיבלו ייעוץ או הכוונה מהגורמים המקצועיים לפני תחילת לימודיהם  

 -  32%-י מוסד הלימודים ו מעובד- 21%,  מעובדי מכינה65%מהם (תיכוני או אקדמי -במוסד על

דיווחו שהם היו , שני שלישים מהסטודנטים שקיבלו ייעוץ או הכוונה). מעובדי מינהל הסטודנטים

  .מספקים

 
  שביעות רצון מהלימודים

". מרוצים "62%-ו" מרוצים מאוד "10%: הסטודנטים היו מרוצים באופן כללי מהלימודיםרוב  

 שיעורים גבוהים הביעו שביעות ".לא מרוצים כלל "-נוסף ואחוז " כך מרוצים-לא כל "27%, מנגד

לעומת ). 82%(והיענות המרצים לשאלות הסטודנטים , )84%( כגון יחס המרצים ,רצון מההוראה

, )50%(היו מרוצים מתרגול החומר הנלמד ,  כמחצית מהסטודנטים-שיעורים נמוכים יותר , זאת

  ).54%(ומרמת המשמעת בכיתה ) 51%(מלוח הזמנים של שיעורים במוסד הלימודים 

 
  קשיים בלימודים כיום

כשני שלישים דיווחו כי באופן כללי הם . הם מתקשים בלימודיםהסטודנטים נשאלו באיזו מידה  

"). קשים" כ- 53%-ו" קשים מאוד" העריכו את לימודיהם כ9%אולם רק (מתקשים בלימודים 

שיעור ". לא קשים כלל "- 3%-ו" כך קשים-ללא כ"שלושים וחמישה אחוזים דיווחו שהלימודים 

ייתכן כי בשל הדרישות ). 36%(המתקשים כיום גבוה יותר מזה שהיה בעת לימודיהם במכינה 

  .אקדמיים/תיכוניים-הגבוהות יותר במוסדות על

ועל קושי ) 58%(שיעור גבוה ביותר של הסטודנטים דיווחו על קושי בקריאת חומר באנגלית  

  ).51%(ומס בלימודים בהתמודדות עם הע

 32%- ל53%-מ(שיעור המתקשים בקריאת חומר בעברית הצטמצם באופן משמעותי לעומת המכינה  

 .אולם שיעור המתקשים בקריאת חומר באנגלית נשאר ללא שינוי, )כיום
 

  עמידה במטלות לימודיות והישגים בלימודים

: בעלי הישגים לימודיים נאיםרוב הסטודנטים מתמודדים בהצלחה עם המטלות הלימודיות והם  

 39%, דיווחו כי הגישו את כל העבודות והתרגילים הנדרשים) 56%(יותר ממחצית הסטודנטים 

  , אף ניגשו לכל המבחנים) 84%(רובם .  הגישו את מחציתם או פחות מזה5%ורק , הגישו את רובם

נכשלו במחצית או ביותר  2%ורק ,  את רוב המבחנים- 17%,  דיווחו שעברו את כל המבחנים81%-ו

יותר ממחצית . 80הציון הממוצע בקורסים שלמדו הסטודנטים עומד על ,  זאת ועוד.מהמבחנים

 .  ומעלה80ציון ממוצע הם בעלי ) 57%(הסטודנטים 
  

  היעדרויות מלימודים

  לעומת רק כרבע , )לא מסיבות מחלה( מהסטודנטים נעדרו משניים ויותר שיעורים בשבוע 40%-כ 

   עייפות, )49%(עבודה בשכר : הסיבות העיקריות להיעדרויות היו. בזמן הלימודים במכינה) 26%(

וגם סידורים , )31%(אינם תורמים להם , להערכת הסטודנטים, משום שחלק מהשיעורים, )46%(

  ).24%(אישיים שונים 

 



  

   ועייפותתחושת לחץ מהלימודים

 - 42%, ")לחוצים "37%-ו" חוצים מאודל "3%( מהסטודנטים חשו לחוצים מהלימודים 40%-כ 

אמרו כי הם מרגישים ) 46%(הסטודנטים ממחצית  כ".לא לחוצים כלל "- 18%ורק , "קצת לחוצים"

  .כשהם הולכים ללימודים, עייפות לפחות פעם בשבוע

 
  סיוע בלימודים

 הסיוע הם סוגי הסיוע הנפוצים של.  בלימודיםוקיבלו סיוע כלשה) 22%(רק כחמישית מהסטודנטים  

  וגם סיוע מסטודנט אחר ) 37%(שיעורי עזר יחידניים , ) מהמקבלים57%(שיעורי עזר בקבוצות 

ומיחסם ) 75%(מאיכותו , )74%(רוב הסטודנטים שקיבלו סיוע אמרו שהם מרוצים מהיקפו ). 21%(

  ).85%(של נותני הסיוע 

לל הסטודנטים נזקקו לסיוע ארבעים אחוזים מכ. המחקר חשף צרכים לא מסופקים בסיוע לימודי 

פנו ) 39%( רק כשליש יועבקרב הסטודנטים הזקוקים לס, אולם. או לסיוע נוסף בלימודים/וו כלשה

קבלת לבחוסר זמן , )45%(מידע למי לפנות מקו זאת בעיקר בחוסר יאלה שלא פנו נ. ולקבלבבקשה 

  ).23% (םוברצון להתגבר על הבעיה בכוחות עצמ) 27%(שיעורי עזר 

 
  ייעוץ והכוונה

נהל הסטודנטים ומוסדות הלימוד מעניקים לסטודנטים ייעוץ והכוונה מגורמים מקצועיים שונים ימ 

רותים ילא כל הסטודנטים מודעים לקיום ש, אף על פי כן. עובד סוציאלי ופסיכולוג, כגון מדריך

עובד מינהל /אמרו שהם יודעים על קיומו של המדריך) 72%(כשלושה רבעים מהסטודנטים . אלה

). 42%(ת /ת אקדמי/ויועצ) 52%(ית /פסיכולוג, )57%(ת /ת סוציאלי/פחות ידעו על עובד, הסטודנטים

רק , לדוגמה: בנושא ייעוץ וההכוונה חשף מחקר זה צרכים לא מסופקיםגם , כמו ביחס לסיוע לימודי

נפגשו סוציאלית עם עובדת ; נפגשו אתו, מדריךהשנזקקו לעזרתו של ) 54%(מחצית מהסטודנטים 

  פסיכולוג רק חמישית העם ו) 33%(אקדמית שליש היועצת העם ,  לכך מהזקוקים45%רק 

  .מעזרתםהיו שבעי רצון רוב הסטודנטים שכן נפגשו עם בעלי תפקידים אלה , עם זאת). 21%(

הסטודנטים גם זכאים לקבל , מעובד סוציאלי או מפסיכולוג, בנוסף לייעוץ ולהכוונה ממדריך 

קיבלו ) 77%(כשלושה רבעים . ותי ייעוץ והכוונה מעובדי המשרדים של מינהל הסטודנטיםריש

רק כמחציתם , עם זאת. אקדמי/במוסד על תיכוני במהלך לימודיהם ,ם אלה מעובדי המשרדשירותי

לא כל כך  "- 34%, מנגד"). מרוצים "43%-ו" מרוצים מאוד "6%(היו מרוצים משירותים אלה ) 49%(

לא קיבלה שום ) 23%(קבוצה די גדולה של סטודנטים , נוסף לכך". לא מרוצים כלל "17%-ו" מרוצים

 .מידע או ייעוץ מהמינהל
  

 )ק"שח(שירות חברתי קהילתי 
 ,בתמורה למלגות הסיוע ממינהל הסטודנטים, במסגרת שנת הלימודים השנייה או השלישית 

 , שעות שבועיות במהלך השנה4ם  במסגרתו עליהם לתרו.ק"משתתפים הסטודנטים בפרויקט שח

, ספר-בתיבעבודה ב וכלה, מרכזים קהילתייםבסים ו"מתנעבודה בהחל מ,  פעילויות במגווןעבודהל

השתתפו ) 61%(שלישים מהסטודנטים ממצאי המחקר עלה כי כשני מ. חולים ועוד-עמותות בתיב

סיוע לימודי , )42%( ילדים הנפוצים ביותר שבהם הם חונכּות. במגוון תחומים רחב וק"בפעילות שח



  

וסיוע אישי ) 8%(אבות -חולים או בבתי-עבודה בבתי, )11%(לתלמידי מכינות או לסטודנטים עולים 

  ).8%(לקשישים או לנכים 

רבע , למשל: ק"היו מעדיפים תפקיד שונה מזה שהיה להם במסגרת שח) 30%(כשליש מהסטודנטים  

  .  למקצוע הנלמדמהם היו מעדיפים לעסוק בתחום קרוב) 23%(

כשני שלישים אמרו שהפעילות . ק תרמה להם באופן אישי"הסטודנטים נשאלו במה העבודה בשח 

). 63%(והעניקה להם תחושה שהם תורמים לחברה , )68%(ק עזרה להם להכיר אנשים חדשים "בשח

. ק"ת שחשיהיו מעוניינים לעבוד בשכר באותו מקום שבו עבדו במסגר, דיווחו) 43%(כמעט מחציתם 

ק לתקשורת עם "העריכו את תרומת הפעילות בשח,  כרבע מהסטודנטים-שיעורים נמוכים יותר 

  ).21%(וגם ברכישת ניסיון תעסוקתי בתחום לימודיהם , )25%( ולהכרתה) 28%(החברה הישראלית 

  .)'לחולה וכו, לנער, לילד(ק תרמה למקבל השירות "העריכו שפעילותם בשח) 87%(רוב הסטודנטים  

 
  מימון שכר הלימוד והלוואות

נהל מימון שכר ינהל הסטודנטים זכאים לקבל מהמיהסטודנטים העונים על הקריטריונים של מ 

קיבלו מימון מלא של שכר הלימוד ) 75% (מנתוני המחקר עולה כי רוב הסטודנטים אכן. לימוד

והיו גם  ;חריםממקורות אשהגיע חלקי או היה  אחרים ובליקשמימון ה. ממינהל הסטודנטים

  . באופן עצמאיולמישסטודנטים ש

בעת . ותהלוואמעניק להם נהל הסטודנטים ימ, הסטודנטיםשל ם הכלכליים הבשל המודעות לקשיי 

שיעור היודעים , כיום. רק מחצית מהתלמידים ידעו על האפשרות לקבל הלוואה, מכינהלימודיהם ב

אה שהסטודנטים אינם נוטים לקחת הלוואה  נר. מימשו זכות זו14%אולם רק  ,72%-על כך עלה ל

עדיין שיעורים לא מבוטלים מהם , שכן אף שמצבם הכלכלי מאז לימודיהם במכינה השתפר; זו

  .ולמרות זאת הם אינם ממהרים לממש את זכותם לקחת הלוואה, נתקלים בקשיים כלכליים

 
  עבודת הסטודנטים בשכר

 57%-ו, )לעומת מחציתם במכינה(שנת הלימודים שלושה רבעים מהסטודנטים עובדים בשכר במהלך  

  ).במכינה שעבדו בהיקף זה לעומת שליש( שעות בשבוע או יותר 20 בהיקף רחב של מהם עובדים

כגון  (מקצועים-או כפועלים בלתי) מלצרים, מוכרים, כגון(רובם עובדים במכירות ושירותים  

כגון  (טכניים ובפקידות, צועות חופשייםכרבע עובדים במק). עלי ייצורועובדי נקיון ופ, שומרים

  ). בלבד בעת היותם במכינה8%לעומת , מתכנתים, אחיות, מורים פרטיים

 27%, מנגד"). מרוצים "41%-ו" מרוצים מאוד "- 11%(כמחצית מהסטודנטים מרוצים מעבודתם  

  ".לא מרוצים כלל "21%-ו" כך מרוצים-לא כל"

, דו בשכר במשך שנת הלימודים היו מעוניינים לעבודהסטודנטים שלא עב) 58%(יותר ממחצית  

  . לא היו מעוניינים לעבוד כלל10%- בחופשות ורקהיו מעוניינים לעבוד ) 32%(שליש 

 
  תוכניות הסטודנטים ללימודים בעתיד

, ת הלימודים הבאהאמרו שהם מתכוונים להמשיך ללמוד בשנ) 94%(רובם המכריע של הסטודנטים  

מתכוונים  אמרו כי הם  למעלה ממחצית אף.תחום לימודיהם כיום/בחוג) 98%(וכמעט כולם 

  . גם לאחר סיום לימודיהם הנוכחיים גבוהים יותרהמשיך בלימודיםל



  

 
  בנושא השתלבות בתעסוקהציפיות 

בסיום  לכישוריהם מתאימההרוב הסטודנטים היו די אופטימיים לגבי סיכוייהם למצוא עבודה  

חושבים " אמרו ש70%-ו, ימצאו עבודה כזו" בטוחים שכן"ם היו  מה20%אולם רק  (לימודיהם

תלמידי  .ימצאו עבודה מתאימה" בטוחים שלא" היו 2%-ו" חושבים שלא" ציינו ש8%, מנגד"). שכן

  .רפואה וסיעוד היו אופטימיים יותר בנושא זה מתלמידי מדעי הרוח והחברה, הנדסה, מדעי הטבע

  

  יוםבוגרי מכינה שאינם לומדים כ. 4
  מאפייני הבוגרים שאינם לומדים

תיכוני או אקדמי -אינם לומדים כיום במוסד על, המהווים כשליש מכלל בוגרי המכינה,  בוגרים118 

 המשיכו את - בוגרים 37- לא המשיכו כלל את לימודיהם אחרי המכינה ו- 81מהם , כלשהו

  כלכלית הסיבה היום הן קריות לכך שהם אינם לומדים כי הסיבות הע.אך הפסיקו, לימודיהם

  ).24%(וקשיים לימודיים ) 28%(ל "גיוס לצהה, )50%-כ(

וכך גם שיעור , שיעור הבנים בקרב הבוגרים שאינם לומדים כיום גבוה יותר, בהשוואה ללומדים 

הישגיהם הלימודיים במכינה של הלא , כמו כן. בת זוג וההורים לילדים/הנשואים או החיים עם בן

  .ו נמוכים יותר בהשוואה מהישגיהם של הלומדים כיוםלומדים כיום הי

ממצאי המחקר עולה כי בנושא ייעוץ והכוונה של הבוגרים שהפסיקו ללמוד לגבי אפשרויות מ 

קיבלו , מהבוגרים שאינם לומדים כיוםרק כשליש : להמשך לימודים התגלו צרכים לא מסופקים

  . ודיהםזה מאז שהפסיקו את לימייעוץ והכוונה כלשהם בנושא 

תיכוניים או -לימודים של הבוגרים במוסדות עלהגורמים משפיעים על המשך אילו במחקר זה בדקנו  

, האם העובדה כי הבוגר המשיך ללמוד או לא מושפעת מהישגיו הלימודיים במכינה: אקדמיים

ים כדי לבחון את הגורמים המשפיעים על המשך לימוד. מנוכחות הוריו בארץ ועוד, ממצבו הכלכלי

ממצאי הניתוח מלמדים כי לבוגרים . משתני באמצעות מודל רגרסיה לוגיסטית-ערכנו ניתוח רב

 לבוגרים בעלי הישגים , בהשוואה לרוח וחברה,שלמדו במכינה במסלול מדעי הטבע והנדסה

 דיווחו בעת המכינה כי הם חוששים כי בשל מצבם שלאלאלה , לימודיים גבוהים יותר במכינה

 יש -לבנות בהשוואה לבנים וכן לבוגרים מבוגרים יותר , ו לעזוב את הלימודים במכינההכלכלי ייאלצ

לקשיים , עם זאת. תיכוניים ואקדמיים-הסתברות גבוהה יותר להמשיך בלימודים במוסדות על

להשכלת הוריו של בוגר המכינה ולנוכחות , לקשיים בלימודי האנגלית, בלימודי העברית במכינה

ת הלימודים במכינה לא נמצאה השפעה על המשך הבוגר בלימודיו או על אי המשך ההורים בארץ בע

 .לאחר לימודיו במכינה, לימודיו
  

  ל"עבודה בשכר של הבוגרים שאינם לומדים ואינם משרתים בצה

 מהם שלושה רבעים.  רוב הבוגרים שאינם לומדים כיום או אינם משרתים בצבא השתלבו בתעסוקה 

כל . עובדים במשרה מלאה) 69%( מהעובדים שני שלישים ובשכר כיום דיםאמרו שהם עוב) 76%(

  . הבנים עובדים וכשני שלישים מהבנות

, שליש במכירות ובשירותים, טכניים ובפקידות, שליש מהעובדים מועסקים במקצועות חופשיים 

  ).מקצועים-בעיקר בלתי(ושליש כפועלים 



  

"). מרוצים "- 44%-ו" מרוצים מאוד "- 17%(ודתם מהעובדים היו מרוצים מעב) 61%(כשני שלישים  

 ".לא מרוצים כלל "- 10%-ו" כך מרוצים-לא כל "29%, מנגד
 

  אקדמיים/תיכוניים-חזרה ללימודים על

אמרו שהם מתכוונים לחזור ) ל"כולל המשרתים בצה( מהבוגרים שאינם לומדים כיום 40%-כ 

 לא 14% לחזור ללימודים במועד זה ועוד  לא התכוונו46%, ללימודים בשנת הלימודים הקרובה

ל או המשך השירות "גיוס לצה: חזרה ללימודים בשנה הקרובה הן-הסיבות הנפוצות לאי. החליטו

ובעיות ) 16%(מקצוע רצוי /חוסר סיכוי להתקבל לחוג, )35%(קושי כלכלי , )40%(הצבאי 

  ).13%(משפחתיות /אישיות

אמרו ) 83%(רובם , ם לחזור ללימודים בשנה הקרובהגם בקרב הבוגרים שאמרו שאינם מתכווני 

 אמרו 39%-ו" בטוחים" היו 44%(שהם מתכוונים לחזור ללימודים בשלוש השנים הקרובות 

התכוונו ) 89%(רוב בוגרי המכינה שאינם לומדים כיום , כלומר). שיחזרו ללימודים" חושבים"ש

  .ובאז בעתיד הקר, גם אם לא באופן מידי, לחזור ללימודים

היו די אופטימיים באשר לסיכוייהם ) 73%(שרצו לחזור ללימודים , כשלושה רבעים מהבוגרים 

". די טובים" כ- 55%ועוד " טובים מאוד" מהם העריכו אותם כ18%: מקצוע רצוי/להתקבל לחוג

 3%עוד " (לא טובים כלל" כ-ואחוז אחד בלבד " כך טובים-לא כל" העריכו את סיכויהם כ23%, מנגד

  ").לא יודע"יבו הש

 
  השתתפות בקורסים מקצועים

 ללמוד וחלק מהעולים בחר, עם זאת.  עולים להשתלב במוסדות להשכלה גבוההלהמכינה מסייעת  

  שליש ממצאי המחקר מלמדים כי כ. בקורסים מקצועיים ולא בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה

בקורס כיום למדו או לומדים , דמיאק/תיכוני-שאינם לומדים כיום במוסד על, מהבוגרים) 32%(

  . מקצועי כלשהו

ספרות וקוסמטיקה , )22%(מחשבים , )23%(רפואיים -מקצועות פרה: הבוגרים למדו במגוון קורסים 

  .נהיגה ועוד, חשמל, מכונאות, מזכירות/פקידות, הנהלת חשבונותמעטים אף למדו , )19%(

,  נפתחו מטעם משרד העבודה22%, ייםשבהם למדו הבוגרים הם פרט) 43%(הקורסים מכמחצית  

ידי משרדים ממשלתיים - על- 4%ועוד ,  מטעם משרד הקליטה- 9%, ל" מטעם צה-ושיעור זהה 

  .אחרים

שרכשו בקורס במקצוע  בהווה או עבדו בעבר עובדים, למעלה ממחצית מהבוגרים שלמדו בקורסים 

  .המקצועי

 אמרו םכמחצית. נם לומדים כיום הוא גבוההביקוש ללימודים בקורס מקצועי בקרב הבוגרים שאי 

יותר הוא בהמקצוע המבוקש . שהם מעוניינים ללמוד בקורס מקצועי כלשהו או בקורס נוסף

 .מזכירות והנהלת חשבונות/רפואיים ופקידות-ואחריו מקצועות פרה, )47%(מחשבים 
  

  היבטים שונים של הסתגלות של כלל בוגרי במכינות. 5
', עליית ההורים ארצה וכו, בהם תנאי הדיור, שונים של הסתגלות שיוצגו להלןהממצאים על היבטים 

  .הן אלה שלומדים והן אלה שאינם לומדים היום, כלומר, מתייחסים לכלל הבוגרים



  

  

  תנאי הדיור

 לבד או - 30%מהם (מתגוררים כיום בדירה בשכירות פרטית ) 53%(למעלה ממחצית מכלל הבוגרים  

 במעונות - 16%,  בדירה בבעלות הוריהם-) 24%(כרבע , )עם הוריהם - 23%-עם שותפים ו

דירה בבעלות הסטודנט עצמו או דירה בבעלות קרובי (והשאר בסוגי דיור אחרים , הסטודנטים

  ).המשפחה

  עומת זאת כיום שיעור זה עלה ל , היו שבעי רצון מתנאי הדיור שלהם42%מכינה ב לימודיהםבעת  

  .64%-ל

 
  ארצהעליית ההורים 

 בוגרים שלפחות 56%- מ- חלה גם עלייה משמעותית בשיעור הבוגרים שהוריהם מתגוררים בארץ 

  . כיום73%-אחד מהוריהם היה בארץ בעת לימודיהם במכינה ל

 
  הסתגלות כלכלית 

שיעור המדווחים : מצבם הכלכלי של הבוגרים השתפר לעומת תקופת לימודיהם במכינה 

ואילו שיעור , 40%- ל14%-עלה מ" או לכולם הבסיסיים רכיםמספיקות לרוב הצ"שהכנסותיהם 

שיעור הבוגרים שאינם יכולים . 19%- ל35%-ירד מ" לא מספיקות לרוב הצרכים"המדווחים שהן 

  .  כיום6%- בתקופת המכינה ל27%-לקנות מזון בכמות הדרושה להם ירד מ

אתה עיקרית שהכלכלית כבעיה ציינו את הבעיה ה) 74%(עדיין שלושה רבעים מהבוגרים , עם זאת 

  שאז הוא הסתכם ; אף כי אחוז זה ירד במקצת לעומת תקופת הלימודים במכינה (הם מתמודדים

  ). 84%-ב

מהבוגרים דיווחו כי אינם יכולים ) 36%(כשליש בנושא מחסור בציוד מעלים ממצאי המחקר כי  

 לקנות ציוד - 20%,  צריכים לקנות בגדים שהם-) 25%(רבע , לקנות מחשב או ציוד מקצועי אחר

אמרו כי אינם יכולים לקנות ספרי ) 21%(כחמישית מהלומדים , כמו כן. חשמלי או רהיטים/ביתי

אמרו כי אינם יכולים להמשיך ללמוד ) 35%(וכשליש מהלא לומדים , לימוד או ציוד לימודי אחר

  .בגלל מצבם הכספי

שהוא " בטוחים "14%: מצבם הכלכלי בעתידהיו אופטימיים לגבי ) 68%(שני שלישים מהבוגרים  

 ".חושבים שכן "- 54%-יישתפר ו
 

 הסתגלות חברתית והקשר עם ישראלים ותיקים
העריכו את יחס ) 93%(ורובם המכריע , היו מרוצים מחיי החברה שלהם בארץ) 72%(רוב הבוגרים  

בוגרים שיש להם חבר שיעור ה). 74%" (טוב"או ) 19%" (טוב מאוד"הישראלים הוותיקים כלפיהם כ

  . כיום83%- בזמן המכינה ל69%-נפש עלה מ

שיעור הבוגרים שיש להם לפחות חבר ישראלי ותיק אחד כמעט לא השתנה מאז לימודיהם , עם זאת 

גם שיעור המעוניינים בהרחבת הקשרים החברתיים נשאר ללא שינוי ועומד . 45%במכינה ועומד על 

נפגשו למפגש חברתי או לבילויים משותפים עם ) 35%(שליש כ). 63%(על שני שלישים מהבוגרים 



  

 שנפגשו בתדירות כזו עם עולים 80%-לעומת כ" (לפעמים"או " לעתים קרובות"ישראלים ותיקים 

  ). המועצות לשעבר-מברית

 
  הסתגלות פסיכולוגית

 64%- ו"מאושרים מאוד" היו 4%אולם רק , מהבוגרים דיווחו כי הם מאושרים) 68%(כשני שלישים  

 ".לא מאושרים כלל "- 3%-ו" כך מאושרים-לא כל" חשו 29%, מנגד". די מאושרים "-
לעתים  "- 56%-ו" תמיד "- 11%מהם , מהבוגרים היו בטוחים בעצמם) 67%(שני שלישים כ 

  ".אף פעם לא"או " לעתים רחוקות "-5%-ו" לפעמים" היו בטוחים בעצמם רק 28%, מנגד". קרובות

ועוד , "לפעמים"חשו בדידות ) 56%(כמחציתם , מעולם לא חשו בדידות) 22%(רים רק כרבע מהבוג 

שיעור הבוגרים שחשו בדידות , עם זאת". לעתים קרובות מאוד"או " לעתים קרובות "-) 22%(כרבע 

  . שעמד אז על שליש, בתדירות גבוהה ירד לעומת תקופת הלימודים במכינה

ורק , "לפעמים "-) 48%(וכמחצית , "לעתים קרובות"או " דתמי" מהבוגרים חשו חוסר אונים 15%-כ 

  ". אף פעם לא"או " לעתים רחוקות "-) 37%(כשליש 

- ול" תמיד "-) 25%(מהם לרבע , היה למי לפנות כשהייתה להם בעיה אישית) 85%(לרוב הבוגרים  

לא " אף פעם" - בלבד 2%-לא היה למי לפנות ול" בדרך כלל "13%-ל, מנגד". בדרך כלל כן "- 60%

  . היה

 פחות -אלה שמצבם הכלכלי טוב יחסית וגם הבנים , ל"אלה ששירתו בצה, הבוגרים הוותיקים יותר 

  ).חוסר ביטחון עצמי וחוסר אונים, חוסר אושר, בדידות(נתקלו בקשיים פסיכולוגיים 

, המועצות לשעבר-פנו עם בעיותיהם האישיות לחברים מברית) 60%(כשני שלישים מהבוגרים  

 -  12%-ו, בת זוג/ לבן- 18%,  לבן משפחה אחר-) 36%(כשליש ,  לאב- 19%,  לאם-) 44%(כמחצית 

ת /יועצ(רק בודדים פנו לגורמים רשמיים . לחברים ישראלים ותיקים או עולים מארצות אחרות

 לא פונים שהם עשר אחוזים דיווחו-ארבעה). ממונה בעבודה, פסיכולוג, עובדת סוציאלית, ת/אקדמי

  . עם בעיותיהם האישיותלאף אחד

 
  בעיות עיקריות וצורכי מידע. 6

 74% גם כיום ,על אף השיפור שחל במצבם הכלכלי של הבוגרים בהשוואה להיותם תלמידי מכינה 

הם שעמן בעיות נוספות . העיקריות היא הבעיה הכלכליתיהם בעיותממהבוגרים דיווחו כי אחת 

 אשר ,וחזרה ללימודים, )36%(כשליש מהלומדים  ידי-לצוין עאשר , מתמודדים היא קושי בלימודים

  רבע , זמן פנוימהבוגרים גם ציינו מחסור בשליש .  כמחצית מהלא לומדיםוווחידעליה 

 בעיות -ואחוז זהה ,  בעיות דיור- 17%, הורים בארץה קליטת - 19%,  קשיים בחיפוש עבודה-) 25%(

  .משפחתיות/אישיות

, )85%(סיוע כלכלי /מלגות: בקרב הלומדים כיום בלטו נושאים אלו. רכי מידעהבוגרים נשאלו על צו 

מלגות וסיוע : בקרב הלא לומדים כיום; )75%(ולימודים בהמשך ) 84%(עבודה בסיום הלימודים 

, מוסדותמידע על (וחזרה ללימודים ) 72%(עזרה במקצועות לימוד , )92%( חזרה ללימודים עתכספי ב

שישים אחוזים בשתי הקבוצות התעניינו בנושא העבודה וחיפוש עבודה ). 70% - 'דרישות קבלה וכו

  .כיום

  



  

  השירות הצבאי של הבוגרים. 7
לומדים ) 26%(כרבע , )24%(או משרתים כיום ) 23%(ל "מכלל הבנים כבר שירתו בצה) 47%(כמחצית  

  . קיבלו דחייה או פטור מהשירות-והשאר , במסגרת העתודה

והשאר , ) כיום2%- בעבר ו3%(ל " שירתו בצה5%, פטורות מהשירות הצבאי) 88%(רוב הבנות  

 .קיבלו דחיית שירות או שירתו בשירות לאומי, לומדות במסגרת העתודה
, ב"מג, תפקידים קרביים, )תחזוקה, חשמלאי(תפקידי שירות : החיילים משרתים במגוון תחומים 

  . פקידות ועוד

ל העריכו את תרומת השירות הצבאי "שרתים בצהמ/למעלה ממחצית מהבוגרים ששירתו 

 - וכשליש , )57%(ולהיכרותם עם חברים חדשים , )53%(להשתלבותם בחברה הישראלית 

ציינו את תרומת ) 21%(כחמישית ). 29%(ולביטחונם העצמי , )31%(להתבגרותם ולעצמאותם 

 דיווחו שהשירות 15%, מנגד.  לסיוע בהמשך לימודיהם- 15%-ו, השירות להכשרתם המקצועית

  .הצבאי לא תרם להם דבר

  

  לאומית ועמדות כלפי ישראל כמדינה- זהות עצמית. 8
או ) 51%" (יותר רוסים מאשר ישראלים" כשני שלישים ראו עצמם כ,מכינהב לימודיהםבעת  

ובמקביל עלה שיעור , לאחר תקופה של שנתיים ירד שיעור זה למחצית. )13% ("רוסים לגמרי"כ

 בשנת 26%-מ ("כישראלים ורוסים באותה מידה"ואים עצמם כבעלי זהות דואלית הבוגרים הר

דווקא הבוגרים שאינם לומדים צעדו יותר לכיוון הזהות הדואלית . )ס" בשנת תש37%-ח ל"תשנ

תכן י י.) בקרב הלומדים33%-בהשוואה ל, לומדים- בקרב הלא46%, "רוסי וישראלי באותה מידה("

בו משרתים חלק מהבוגרים ש וכן השירות הצבאי רחב יותררץ בהיקף כי ההשתלבות בעבודה בא

. ביא לתהליך הדרגתי של אימוץ הזהות הישראלית לצד הזהות הרוסיתהשאינם לומדים כיום 

בעמדות הבוגרים כלפי הזהות הרצויה עבורם באה לידי ביטוי תפיסת הפלורליזם התרבותי הרווחת 

הכרה בלגיטימיות של שמירת השורשים התרבותיים : ראלבעשור האחרון כלפי קליטת עולים ביש

שואפים ) 61%(ם בזמן הלימודים במכינה וגם כיום כשני שלישים מהבוגרים ג: של ארץ המוצא

 ".ישראלים ורוסים באותה מידה"כלומר רוצים לראות את עצמם כ, לזהות דואלית
בעיקר רוסי או , יקר ישראליבע: כמו כן נשאלו המרואיינים כיצד הם מעדיפים לראות את עצמם 

 עלה - 2000 והן בסקר של שנת 1998 הן בסקר של שנת -בשני הסקרים . בעיקר גם רוסי וגם ישראלי

התמונה המצטיירת . שלישים מהמרואיינים רצו לראות את עצמם גם כרוסי וגם כישראלי-ששני

ים יותר ראו את עצמם  רב2000שבשנת , מכל מקום, או; מנתונים אלה היא של פלורליזם תרבותי

  .כבעלי הזהות שבה היו מעוניינים

והם התבקשו לציין עד כמה חשוב להם , בפני הבוגרים הוצגה רשימה בת שבעה מאפיינים של מדינה 

על פי הערכתם של , שני מאפיינים שבלטו בחשיבותם. שאלו יהיו מאפייניה של מדינת ישראל

") חשוב ביותר" ציינו שמאפיין זה 65%" (הודיםמדינה שנותנת ביטחון אישי לי"הם , הבוגרים

ת להיותה של מדינ, גם לאופייה הדמוקרטי, עם זאת). 60%" (מדינה המאפשרת רמת חיים גבוהה"ו

ייחסו רוב , קולטת עולים ולפריטים נוספים הקשורים למהות היהודית של מדינת ישראלישראל 

 .הבוגרים חשיבות
  



  

  הערכת תהליך הקליטה. 9
 69%-ו" מרוצים מאוד "12%(מקליטתם האישית בארץ ) 81%(שבעי רצון  היו ריםרוב הבוג 

אמרו שהם מתכוונים להישאר בארץ     ) 80%( ממצא זה עולה בקנה אחד עם כך שרובם ").מרוצים"

שיישארו בארץ ירד " בטוחים"שיעור ה, עם זאת). שיישארו" חושבים "54%-ו, "בטוחים "26%(

שלא " הבטוחים"או " החושבים"ואילו שיעור , לרבע כיום, בזמן המכינההבוגרים ) 48%(ממחצית 

 ,ישארו בארץ מספר הסבריםיבטוחים ששהיו  לירידה בשיעור הבוגרים .20%- ל9%-גדל מ, יישארו

 ולכן דיווחו כי הם , רצייה חברתיתמידה רבה יותר שלהבוגרים גילו בשנים הראשונות בארץ : כגון

 בתשובות נחרצות יותרבדרך כלל צעירים יותר מאופיינים , זאת ועוד. שארו בארץיבטוחים כי י

רוב הבוגרים מתכוונים , התמונה הכללית היא שכיום כבעבר, עם זאת. ")בטוחים שיישארו("

  .שאר בארץילה

 דיווחו שהם חשים 77% - נתון נוסף המלמד על הידוק הקשר של הבוגרים לארץ הוא כי רובם 

התחושה שישראל הפכה לביתם "). למדי, כן "61%-ו" בהחלט, כן "- 16%(" הפכה לביתם"שישראל 

בקרב אלה ששירתו ,  שנים ויותר5 הנמצאים בארץ - הוותיקים יותררווחת יותר בקרב הבוגרים 

  . ארצההעלל וגם בקרב אלה שלפחות אחד מהוריהם "בצה

בארץ ערכנו ניתוח רב כדי לבחון את הגורמים המשפיעים על קליטה מוצלחת של בוגרי המכינה  

, שלבוגרים שמרוצים מתנאי הדיורמניתוח זה עולה . משתני באמצעות מודל הרגרסיה הלוגיסטית

  בהשוואה לבניםששני הוריהם נמצאים בארץ וגם לבנות, שיש להם לפחות חבר ישראלי ותיק אחד

ישראל הפכה על תחושה ש, דהיינו(יש הסתברות גבוהה יותר לדווח על קליטתם המוצלחת בארץ 

  ).על כוונתם להישאר בארץ ועל שביעות רצונם מהקליטה האישית, לביתם

רק פחות ממחצית ,  מקליטתם האישית בארץיםצורמאשר , לעומת השיעורים הגבוהים של הבוגרים 

" מרוצים מאוד "5%(היו מרוצים מקליטת הוריהם בארץ ) 42%(מהבוגרים שהוריהם נמצאים בארץ 

תכן ששביעות יי, "לא מרוצים כלל "16%-ו" כך מרוצים-לא כל "41%, מנגד"). מרוצים "37%-ו

  .וריהםה לקשיי התעסוקה של הקשורהרצון הנמוכה מקליטת ההורים בארץ 

 13%אולם רק . היו ממליצים להם לעלות ארצה) 52%(שהוריהם אינם בארץ , מחצית מהבוגרים 

שהם אינם ) 65%(שני שלישים , קרובותמהם דיווחו שהוריהם מתכוונים לעלות ארצה בשנתיים ה

  . שהם עדיין לא החליטו- 22%-ו, מתכוונים

 שיעור דומה לזה שהיה -היו ממליצים לחברים שלהם לעלות ארצה ) 76%(שלושה רבעים מהבוגרים  

  .בזמן הלימודים במכינה

  

  דיון וכיווני פעולה. 10
ממצאי . ן הגשימה את מטרותיהמחקר זה היא האם המכינה אכשנשאלו ב העיקריותאחת השאלות 

 העולים שלם הרבים העל אף קשיי, ראשית. יהייות ראוהמחקר מאפשרים להשיב על שאלה זו מכמה זו

 ,שגים לימודיים טוביםיהבסיימו רובם את המכינה ועמדו בכל דרישותיה , בשנת לימודיהם במכינה

  .אופן כלליורובם אכן לומדים כיום במוסדות להשכלה גבוהה ומצליחים בהם ב

  

אחוזים גבוהים הצביעו על כך כי : בוגרי המכינה הצביעו על תרומת המכינה במספר נושאים מרכזיים

להכרתם את , השתלבותם מבחינה חברתיתל, השליטה בשפה העבריתהמכינה תרמה להם בשיפור 



  

, ים יותראחוזים נמוכ, לעומת זאת. באופן כללי, מערכת ההשכלה הגבוהה ולהצלחה בלימודיהם כיום

ם י במקצועות רלוונטיותיהםעישיפור השליטה בשפה האנגלית ושיפור ידדיווח כי המכינה תרמה להם ב

 הנתונים . ללמוד במכינהתם רוב הבוגרים אכן דיווחו כי היו חוזרים על החלט,כמו כן .להמשך לימודיהם

חשוב בקליטת העולה  נדבך הייתהאת מטרותיה ובמידה רבה שיגה ה אכןאם כן מלמדים כי המכינה 

הנתונים היוו בסיס לחשיבה ותכנון , ובמקביל. במוסדות להשכלה גבוהה בפרט ובחברה הישראלית בכלל

 מבנה תוכנית  על -אנשי מינהל הסטודנטים ועוד ,  מנהלים-בקרב הגורמים המעורבים במכינות

היקף המשאבים ה בעל הפרופורצי, היקף השעותעל , התכנים הנלמדים בהעל ,  במכינההלימודים

  . עודהמוקצים ללימוד העברית והאנגלית ו

  

.  לימודיהם במכינהםרטט גם תמונת מצב על קליטתם של הבוגרים כשנתיים לאחר סיוסהמחקר מנסה ל

, רוב הבוגרים משולבים כיום בלימודים גבוהים. תמונת המצב המצטיירת ממחקר זה חיובית, ככלל

, גם רוב הבוגרים שאינם לומדים כיום. שגים טובים בלימודיםילי ה מהלימודים ורובם בעמרוציםרובם 

 מרוציםרובם עובדים בשכר וכשני שלישים מהם אף  ,מתכוונים בעתיד הקרוב לשוב לספסל הלימודים

 מחיי החברה שלהם בארץ ורובם המכריע מעריכים בחיוב מרוציםרוב הבוגרים , זאת ועוד. מעבודתם

 מעורבותם בחברה באה לידי ביטוי גם בפעילות חיובית  .יקים כלפיהםאת יחסם של הישראלים הוות

  . ורובם אף שבעי רצון באופן כללי מקליטתם בארץ)  שירות חברתי קהילתי(ק "במסגרת שח

  

תחומים ל יש לתת את הדעת ,מצטיירת ממחקר זההעל אף תמונת המצב הכללית החיובית , אולם

 השתפר מתקופת לימודיהםמצבם הכלכלי אמנם . כלכלי התחום ה,למשל,  בהםהבוגרים מתקשיםש

 אינן מספיקות לכיסוי רוב יהםכחמישית מהם דיווחו כי הכנסות:  שיפורהוא עדיין טעון אולם ,מכינהב

 העיקריות היא הבעיה יהםבעיותמציינו כי אחת  מכלל הבוגרים  שלושה רבעים ;ם הבסיסייםהרכיוצ

כי הסיבה העיקרית לאי המשך לימודים היא , יכו ללמוד ציינו  וכמחצית מהבוגרים שלא המשהכלכלית

אך מנתוני המחקר עלה כי רוב הבוגרים לא , מינהל הסטודנטים הציע להם הלוואות. קשיים כלכליים

  .בעיקר משום שלא היו מעוניינים, לקחו אותן

  

. לוגי והסוציאלי הפסיכו,בו התגלו צרכים לא מסופקים הוא מערך הסיוע הלימודי חשוב נוסף שתחום

 ושיעור המקבלים ייעוץ והכוונה , לסיוע לימודיוזקקנחו כי ו מכלל הסטודנטים במחקר זה דיו40%

יש . נמוך יותר משיעור הזקוקים לייעוץ זההיה עובד סוציאלי ופסיכולוג ,  כגון יועץ אקדמי,מגורמים

 חלק מהסטודנטים שיעור של ם הלימודייםהעל רקע העובדה כי בנוסף לקשיי, לכל זאתלתת את הדעת 

 הבאה לידי ,מתקשים בהסתגלות פסיכולוגית, אלה שאינם לומדים כיוםמהלומדים והן מ הן ,לא מבוטל

, הדרכההוא  את הדעת  עליויש לתתעוד נושא ש. טחון עצמי ועודיחוסר ב, ביטוי בתחושת חוסר אונים

אלה חשובים . או בעזיבת המכינהבוהים  כגון בין המכינה ללימודים ג,מתי המעברוהכוונה וייעוץ בצ

הם לא נדרשת קבלת החלטות וב, מאודנים  בעיקר על רקע העובדה כי הלימודים במכינה מוְב,מאוד

סופי של אפשרויות -הדורשת התלבטות וברירה ממגוון אין,  וזאת בניגוד לבניית מסלול ההמשך,מורכבת

  . מצד אחר ומגבלות  אחדדצמ

  

בתחום הכלכלי חל . זמן במחקר זה התגלו מגמות חיוביותה בין שתי נקודות ברוב הנושאים שנבדקו

אולם קיים רצון ליותר קשרים , בתחום ההשתלבות החברתית חל שיפור. שיפור במצבם של הבוגרים

מומשה במידה לא ארצה משפחות הבוגרים לעלייתן של  גם השאיפה .חברתיים עם ישראלים ותיקים



  

בלבד  לעומת כמחצית ,כשלושה רבעים מהבוגרים נמצא בארץ לשם הד מהורילפחות אח, כיום: מבוטלת

 דיווחו שהיו ממליצים ,  מהבוגרים שהוריהם לא נמצאים בארץ למעלה ממחצית.מכינהב לימודיהםבעת 

  .יתכן שמגמת עליית ההורים אכן תתרחבי ,כלומר, להוריהם לעלות ארצה

  

עם . מונת מצב חיובית על השתלבותם של בוגרי המכינהרטטים באופן כללי תסמ,  אם כן,ממצאי המחקר

 ואין פלא שלא כולם ,ממדי ומתמשך-יש לתת את הדעת כי האתגר העומד בפניהם הוא רב, זאת

מתוך הממצאים . חיזוקל ועבהם הם זקוקים לסיוש יש תחומים .כהלכהמצליחים להתמודד עמו 

  :  לפיתוח מדיניות לקליטת הבוגרים כיוונים שיש לתת עליהם את הדעת בכל הקשור מסתמנים

הרחבת מערך המידע והתמיכה הסוציאלי והפסיכולוגי ואיתור הבוגרים עם הפוטנציאל לסיכון  

 .פסיכולוגי וחיזוקם
כגון המעבר מהלימודים במכינה ללימודי המשך ,  הייעוץ וההכוונה בצומתי מעבר,הרחבת התמיכה 

  .או לעבודה

לימודים העזיבת ום צמצלמציאת פתרונות לכליים של הבוגרים ו קשייהם הכלתמציאת דרכים להקל 

  .בשל קושי כלכלי

 עבורם התעסוקה היאש,  הן בקרב הלומדים,הרחבת המידע והייעוץ בתחום ההשתלבות בתעסוקה 

 שבהם - לימודיים וכלכליים -ובנושאים נוספים ,  והן בקרב אלה שאינם לומדים,עיסוק משני

  .הסתבר כי יש צורך במידע

ין בהרחבת ההזדמנויות למפגש חברתי עם האוכלוסייה הישראלית הוותיקה והידוק הקשר החברתי  

  .עולים לוותיקים

  .לימודי וחיזוקםעם סיכון  סטודנטיםהרחבת מערך המידע והסיוע בלימודים ואיתור קבוצת  

  .בחינה נוספת של תוכנית הלימודים במכינה והתאמתה לצורכי הבוגרים 

  

מנהלי מכינות , וצגו בימי עיון במפגשים שבהם השתתפו עובדים ממינהל הסטודנטיםממצאי המחקר ה

נערך דיון מקיף בנושא , לאור הממצאים. המטפלים באוכלוסיית הסטודנטים העולים, וגורמים נוספים

כגון , הועלו מגוון הצעות מעשיות. לשיפור קליטת עולים אלה, שינוי מדיניות ופיתוח תוכנות התערבות

הייעוץ והכוונה במעבר , הרחבת התמיכה, וח דרכים להתמודדות עם הקושי הכלכלי של הסטודנטיםפית

. ודרכים לשיפור הקליטה החברתית והסיוע הלימודי, מהלימודים במכינה ללימודי המשך או לעבודה

 דוח המחקר משמש בסיס מדעי לתכנון לטווח ארוך של מדיניות מינהל הסטודנטים בקליטת, זאת ועוד

  .העולים
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 71  סיכום ודיון. 12
   

 86  ביבליוגרפיה



  

  רשימת לוחות
  

 4  שלא רואיינולבין בוגרים  שרואיינו בוגריםבהם נמצא דמיון בין שמשתנים : 1 לוח
  

 8  לפי המשך הלימודים,  של הבוגריםנבחריםדמוגרפיים -אפיינים סוציומ: 2לוח 
   

  ה שלאמאפיינים נבחרים של התלמידים שסיימו את המכינה בהצלחה לעומת אל: 3לוח 
  בדרישות עמדולא /סיימו           

  
9 

   
 10  הסיבות לאי סיום הלימודים במכינ: 4לוח 

   
   סיוע שהיה עוזר להםהלפי סוג , לא עמדו בדרישות/בוגרים שלא סיימו מכינהה: 5לוח 

   בלימודים במכינהיותרלהצליח            
  

11 
   

 11  קשיים לימודיים במכינה: 6לוח 
   

 12   את תרומת המכינה בתחומים שוניםהבוגריםהערכת : 7לוח 
   

   מסלול הלימודיםשאינם לומדים ולפי/הלומדיםלפי , ללמוד במכינהלחזור החלטה : 8לוח 
  הנוכחי           

  
14 

   
 15  המשך ומסלול הלימודים, לפי מין, במכינהציון הסופי ה: 9לוח 

   
 16  לפי מוסד הלימודים במכינה, המכינהשל בוגרי דמוגרפיים -מאפיינים הסוציוה: 10לוח 

   
 17  שביעות רצון הבוגרים מהלימודים במכינה לפי מוסדות הלימוד: 11לוח 

   
 18   לפי מוסדות הלימודבמכינה שהתקשו בתחומים שונים בעת לימודיהם תלמידים: 12 לוח

   
 19  הישגי הבוגרים בלימודים במכינה לפי מוסדות הלימוד: 13 לוח

   
 19   שקיבלו הבוגרים בזמן המכינה לפי מוסדות הלימודבלימודיםסיוע : 14 לוח

   
 20   למדריך בזמן הלימודים במכינה לפי מוסדות הלימודהבוגריםהקשר בין : 15 לוח

   
   םלימודים במכינה ובסיומה בתחילתייעוץ והכוונה שקיבלו הבוגרים : 16 לוח

  מוד הלילפי מוסדות             
  

21 
   
 21   הלימודותלפי מוסד, סיום המכינה : 17 לוח

   
 22  לפי מוסד הלימודים במכינה,  הלימודים הנוכחימסלול: 18 לוח

   
 22   תרומת המכינה בתחומים שונים לפי מוסדות הלימודאתהערכת הבוגרים : 19 לוח

   
   
  /תיכוניים- בלימודים עלהחהצלה סיכוייהחלטה ללמוד במכינה והערכת החזרה על : 20 לוח

   גם ללא מכינה לפי מוסדות לימוד במכינהאקדמיים              
  

23 
   



  

 25   במוסד להשכלה גבוהההלימודיםהיבטים נבחרים של ייעוץ והכוונה לקראת : 21 לוח
   
 26  לפי מין ומסלול הלימודים, לימודתחומי : 22 לוח

   
 27  אקדמי/לימודים כיום במוסד על תיכוני הסטודנטים מהרצוןשביעות : 23 לוח

   
 28  אקדמי/תיכוני- של קושי בלימודים במוסד עלנבחריםמדדים : 24 לוח

   
 29  לפי תחומי הלימוד,  של הסטודנטיםאקדמייםהישגים : 25 לוח

   
  במוסדות  בלימודים של הסטודנטיםהצלחה הרגרסיה הלוגיסטית להסבר ממצאי :26 לוח

  למדו שהקורסים בכל "עובר"רות לדווח על קבלת ציון י הסב-אקדמיים /תיכוניים-ל  ע            
  

30 
   
 31  אקדמי/היעדרויות הסטודנטים מהשיעורים בזמן הלימודים במכינה ובמוסד על תיכוני: 27 לוח

   
 32  אקדמי/ במוסד על תיכוניהלימודיםמאפיינים נבחרים של עומס : 28 לוח

   
 33   במקצועות הלימודקונקרטיסיוע : 29 לוח

   
 34  ציון הממוצע בסמסטר האחרוןהלפי , קבלת סיוע בלימודים וצורך בסיוע נוסף: 30 לוח

   
 35  סעד נפשישל  בשירותים שונים של ייעוץ והכוונה והסטודנטיםשימוש : 31 לוח

   
  טודנטים בזמן והייעוץ של מינהל הסהמידעשביעות הרצון של סטודנטים משירותי : 32 לוח

  אקדמי/ ובמוסד על תיכוניבמכינהלימודים               
  

36 
   
 37  ק" עוסקים פעילי שחבהםהתחומים : 33 לוח

   
 38  ק" בשחפעילותםעמדות הסטודנטים לגבי היבטים שונים של : 34 לוח

   
 39   ותרומתהק"תדירות ההדרכה בשח: 35 לוח

   
 40  וד של הסטודנטיםמקורות מימון שכר הלימ: 36 לוח

   
 41   לפי מין, של עבודת הסטודנטים בשכר במהלך שנת הלימודיםנבחריםמאפיינים : 37 לוח

   
   לפי תחום, ציפיות הסטודנטים למציאת עבודה מתאימה בסיום הלימודים: 38 לוח

  הנוכחי הלימודים              
  

43 
   
  תיכוניים -על  המשך הלימודים במוסדותלפי ,מאפיינים נבחרים של בוגרי המכינות: 39 לוח

  אקדמייםאו               
  

44 
   
 45  אקדמיים/ תיכוניים -עזיבת לימודים על/ המשך -לאיסיבות : 40 לוח

   
  שעזבו  אקדמי בקרב הסטודנטים/תיכוני-עלמאפיינים נבחרים של לימודים במוסד  :41 לוח

  שלומדים כיום לעומת אלה לימודיהםת               א
  

46 
   
    של עבודות בשכר של הבוגרים שאינם לומדים במוסדנבחריםמאפיינים : 42 לוח

  לפי מין,  בצבאמשרתיםאקדמי ואינם /תיכוני-על              
  

48 



  

   
 49  לפי עובדים ולא עובדים,  של חיפוש עבודהנבחריםהיבטים : 43 לוח

   
 50   לחזור ללימודיםכדילומדים -ים הלאסוגי עזרה לה זקוקים הבוגר: 44 לוח

   
 51  מעוניינים ללמוד/למדוקורסים מקצועיים שבהם הבוגרים : 45 לוח

   
  במוסדות  ממצאי הרגרסיה הלוגיסטית להסבר המשך הלימודים של בוגרי המכינה :46 לוח

  בהווה אקדמי/ הסברות ללימודים במוסד על תיכוני-אקדמיים /תיכוניים-על              
  

52 
   
 54   ולא לומדיםלומדיםלפי , דפוסי הדיור של הבוגרים: 47 לוח

   
 54  לא לומדים/לפי לומדים, ס" ובתשח" הבוגרים מתנאי הדיור בתשנרצוןשביעות : 48 לוח

   
 55  לפי סוג הדיור, ס" הבוגרים מתנאי הדיור בתשרצוןשביעות : 49 לוח

   
 55  לפי לומדים ולא לומדים, ס"ובתש ח"ננוכחות ההורים בארץ בתש: 50 לוח

   
 57  בצבא  נבחרים של המשרתים בצבא בהשוואה לבוגרים שאינם משרתיםמאפיינים: 51 לוח

   
 58  ס" ותשח" של מצבם הכלכלי של הבוגרים בשנים תשננבחריםממדים : 52 לוח

   
 59   של השתלבות חברתיתנבחריםממדים : 53 לוח

   
 60   של אושר וביטחון עצמיליתכלתחושה : 54 לוח

   
 60   וחוסר אוניםבדידותתחושות : 55 לוח

   
 62  לפי מאפיינים נבחרים של בוגרי המכינה, מספר הקשיים הפסיכולוגיים: 56 לוח

   
  /לומדים  ולפיס" ותשח" בהן נתקלים הבוגרים בשנים תשנהעיקריותהבעיות  :57 לוח

  לא לומדים              
  

63 
   
 64  לפי המשך של הלימודים,  מידע של הבוגריםצורכי: 58 לוח

   
 65   ובקרב לומדים ושאינם לומדיםס"ח ובתש"בתשנלאומית -עצמיתזהות : 59 לוח

   
 66   בוגרי המכינה למאפיינים שונים של מדינת ישראלשמייחסיםמידת החשיבות : 60 לוח
 67   המשך הלימודיםלפי, ס"ח ובתש"תשנכוונות להישאר בארץ ב: 61 לוח

   
 67   ועבודה בשנת הלימודיםבארץותק , כוונות להישאר בארץ לפי מין: 62 לוח

   
 68  לאומית-כוונות להישאר בארץ לפי זהות עצמית: 63 לוח

   
  ברותתהס - ממצאי הרגרסיה הלוגיסטית להסבר קליטתם המוצלחת של בוגרי המכינה :64 לוח

  ועל שביעות רצון על כוונה להישאר בארץ, לביתושה שישראל הפכה  תחועל לדווח              
  מהקליטה האישית              

  
  

70 
  
   



  

  רשימת תרשימים
  

7  ההמשך אוכלוסיית הבוגרים שרואיינו לפי מסלולי התפלגות: 1 רשיםת

 
47  לפי מצב תעסוקה וחיפוש עבודה, ל" בצהמשרתיםהבוגרים שאינם לומדים ואינם : 2 תרשים
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