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  קשוריםמכון ברוקדייל העוסקים בנושאים -וינט'פרסומים נוספים של ג
  

  

-המועצות לשעבר במוסדות על-השתלבות עולי ברית. 2000. 'ו, קונסטנטינוב'; ש, פרנקוביץ-אלנבוגן

  .356-00- דמ.'עולים הלומדים בשנה א-2דוח : תיכוניים ואקדמיים

  

תיכוניים ואקדמיים יוצאי -בוגרי מוסדות על. 2000. 'ד, לוי'; ו, קונסטנטינוב'; ש, פרנקוביץ-אלנבוגן

  .360-00- דמ.דוח מחקר מעקב: יהאתיופ

  

-המועצות לשעבר במוסדות על-השתלבות עולי ברית. 1999. 'ו, קונסטנטינוב'; ש, פרנקוביץ-אלנבוגן

  347-99- דמ.ח"עולים שלמדו במכינות בשנת הלימודים תשנ. 1דוח : תיכוניים ואקדמיים

  

ממצאי :  יוצאי אזור הקווקז- עולים קליטת בני נוער וילדים. 1998. 'ג, נועם'; ש, פרנקוביץ-אלנבוגן

  .328-98- דמ,מחקר

  

: המועצות לשעבר-קליטת בני נוער עולים מברית. 1998. 'מ, וולפסון'; ש, פרנקוביץ-אלנבוגן'; ג, נועם

  .297-98- דמ,ממצאים ממחקרים בחמישה יישובים

  

 סטודנטים - 1דוח : לותהשתלבות עולי אתיופיה באוניברסיטאות ובמכל. 1996. 'ג, נועם'; ח, ליפשיץ

  .266-96- דמ,ד"עולים בשנת לימודים תשנ

  

 בוגרי מוסדות - 2דוח : השתלבות עולי אתיופיה באוניברסיטאות ובמכללות. 1996. 'ג, נועם'; ח, ליפשיץ

  .271-96- דמ.תיכוניים ונושרים מלימודים-על

  

  

  ירושלים , 3886ד "ת, וינט'ת הגגבע, מכון ברוקדייל-וינט'להזמנת פרסומים נוספים ניתן לפנות לג

  .5612391-02: פקס, 6557400-02' טל, 91037

  



  

  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
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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
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 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
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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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ר עובד כהן "וד,  מנהל האגף לתכנון ומחקר-לשמואל אדלר , ל משרד הקליטה" משנה למנכ-לחנוך צמיר 

 מנהלת -סלע -לאורית מור, ל הסטודנטים ראש מינה-למר דוד סודרי , במינהל הסטודנטים.  חוקר באגף-
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כמו . על עריכת הלשון וללסלי קליינמן על ההפקה, תודה לענת ברבריאן. נורדהיים על הייעוץ הסטטיסטי
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7  ההמשך אוכלוסיית הבוגרים שרואיינו לפי מסלולי התפלגות: 1 רשיםת

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

  



  1

  מבוא. 1
  

 עולים במוסדות 14המועצות לשעבר הוא שילובם של צעירים-אחד מהיעדים החשובים בקליטת עולי ברית
בהנחה כי הלימודים עשויים להגדיל את סיכוייהם להשתלב בתחומי התעסוקה ולקרבם , להשכלה גבוהה

 סיימו לאאשר , רהמועצות לשעב-צעירים עולים מברית. למדינה ולמוסדותיה, לחברה הישראלית
לימודיהם ל כתנאי, אקדמית לעולים- נדרשים ללמוד בשנת מכינה קדם,לימודים תיכוניים בישראל

  : אלו המכינה הןיה שלמטרות. במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

ל לבין בעלי תעודת בגרות "בין מסיימי השכלה תיכונית בחו, לגשר על ההבדלים בדרישות ההשכלה 
  .ישראלית

  ;ידע בעברית ובאנגלית ברמה שתאפשר להשתלב בלימודים במוסדות להשכלה גבוההלהקנות  

  .להקנות מושגי יסוד בידע העם והמדינה 

 לעמוד בדרישות הקבלה של מוסדות הלימוד ותחומי הלימוד הםלסייע לתלמידים לשפר את סיכויי 
  . ללמודהם מבקשיםבהם ש

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

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

עליהם להסתגל לסביבה . המועצות לשעבר מורכב-האתגר הניצב בפני תלמידי מכינה עולים מברית
אחריותו לתהליך את  והמדגישות את עצמאות התלמיד(לנורמות לימוד שונות , תרבותית חדשה

געגועים ועם קשיי דיור עם , להתמודד עם קשיים כלכלייםכמו כן עליהם  ;לשפת לימוד חדשה, )הלמידה
,  מירסקי ועמיתיה;1995, בורנשטיין- אזרד;1993, דורון(למשפחתם ולתרבות שהותירו מאחור ועוד 

1995 .(  
  

הוקם ,  בקליטתם במוסדות להשכלה גבוההל ולסייע"כדי לעודד את עלייתם של תלמידים יהודים מחו
הוא הוקם כמסגרת משותפת למשרד הקליטה ולסוכנות .  מינהל הסטודנטים והתלמידים1967בשנת 

  .היהודית ובמימון משותף

  
 מגוון רחב של סוגי  מקבליםהם,  תלמידי המכינה העוליםשלם הפוטנציאליים המודעות לקשייהבשל 
 מלווה אותם הוא . המשותף עם הסוכנות היהודיתינהל הסטודנטיםק מיסיוע מענהמרבית את . סיוע

 עורך,  הכוונה וייעוץ לימודי וסוציאלי,מעניק הדרכה, מפעיל אולפנים לעברית, ברישום למוסדות הלימוד
  . שוניםתחומיםגם מוסדות הלימוד מעניקים לתלמידים אלו סיוע ב, מלבד זאת. פעילויות חברה ועוד

  
 מחקר בקרב ,בשיתוף משרד הקליטה ומינהל הסטודנטים, מכון ברוקדייל-ינט' ערך גו1998בשנת 

תה לבחון את מדיניות י של המחקר היעיקריתמטרתו ה. המועצות לשעבר-תלמידי מכינה עולים מברית
 הןפשר המידע שנאסף במחקר ִא. הםצורכיל לייעלה ולהתאימה , לשפרהכדי ,תלמידיםההסיוע כלפי 

 תוך התמקדות בתחום ,המועצות לשעבר-ם של תלמידי המכינות העולים מבריתלשפוך אור על תפקוד
, מנקודת מבטם מספק מענה הולם להם ן לבחון באיזו מידה הסיוע הניתהןו, חברתי והכלכליה, הלימודי

  ?מעניםה נקודות החוזק ונקודות התורפה של ןמהועמם הם מתמודדים שלצרכים ולקשיים 
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המועצות לשעבר אשר למדו - תלמידי מכינה עולים מברית888 מבין 605מחקר רואיינו הבמסגרת 

בין גוריון והאוניברסיטה העברית , אביב-תל, אילן-בר, במכינות קדם אקדמיות באוניבסיטאות חיפה
 הצליחו בלימודיהם מממצאי המחקר עלה כי קיימת קבוצה גדולה של תלמידים אשר. בירושלים

. תלמידים רבים להתמודד עם האתגרים שניצבו בפניהםהתקשו , עם זאת, אולם. ובהשתלבותם בארץ
 למעלה משליש דיווחו כי , למעלה משליש דיווחו כי באופן כללי הם מתקשים בלימודים,לדוגמה

 כי בשל ,ושיעור דומה דיווחו כי הם חוששים, הכנסותיהם אינן מספיקות לכיסוי רוב הצרכים הבסיסיים
 נמצאובנושא הסיוע הקונקרטי בלימודים . ק את לימודיהם במכינהאלצו להפסיימצבם הכלכלי הם י
שלא  אך מחצית מאלה ,וווחו כי הם מקבלים סיועי ד אמנם חמישית מהתלמידים:צרכים לא מסופקים

תיכוניים -המועצות לשעבר במוסדות על-ראה השתלבות עולי ברית( סיוע דיווחו כי הם זקוקים לו קיבלו
, קונסטנטינוב, פרנקוביץ-אלנבוגן. ח"ם שלמדו במכינות בשנת הלימודים תשנ עולי- 1דוח . ואקדמיים

1999.(  
  

 ושינוי מדיניות הסיוע כלפי התלמידים העולים והביאלמחקר היו בסיס מדעי לקבלת החלטות וממצאי ה
. ילימודוההחברתי ,  הכלכלי- להטמעת שינויים בטיפול בתלמידי המכינה העולים במישורים השונים

הורחב טווח הזמן מיום עלייתו של התלמיד לארץ שבו הוא חייב להתחיל את :  כמה דוגמאותלהלן
, למשל, ניסו לסייע לסטודנטים להתמודד עם קשייהם הכלכליים;  חודשים לשלוש שנים18- מ-לימודיו 

ות נערכו ימי עיון בשיתוף עובדי המינהל ובשיתוף מנהלי המכינ; הפיצו מידע על הלוואות לסטודנטים
  .כדי לשפר את הטיפול באוכלוסיית התלמידים העולים

  
מהו שיעור : כגון, המחקר בקרב תלמידי המכינה לא ִאפשר לענות על כמה שאלות בנוגע לעולים

כיצד מעריכים ? התלמידים שסיימו את המכינה בהצלחה וכמה נשרו במהלכה ומהן הסיבות לכך
האם המכינה ? א חיונית להמשך לימודיהם בארץהי, להערכתם, התלמידים את תרומת המכינה והאם

, ולגבי אלה שלא? האם התלמידים השתלבו בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה? אכן השיגה את יעדיה
  ?מהו עיסוקם וטיב קליטתם

  
ומנסה , כשנתיים לאחר שהחלו את לימודיהם במכינה, המחקר הנוכחי עוקב אחרי תלמידי מכינה אלה

  . ועל שאלות נוספותלענות על שאלות אלה
  

  מטרות המחקר. 2
  

,  מטרתו העיקרית של המחקר הייתה לבחון את מצבם של תלמידי המכינה בתחומי החיים העיקריים
ממצאי המחקר יהיו בסיס לקבלת החלטות ולעיצוב מדיניות . כשנתיים לאחר שהתחילו את לימודיהם

  :ביתר פירוט המחקר יבקש. הטיפול באוכלוסייה זו

 .עד כמה השיגה המכינה את מטרותיהלבחון   .א
 ה התעסוקבתחום,  החברתיבתחום, םתחום הלימודיבלבחון את טיב קליטתם של תלמידי המכינה   .ב

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

                                                                                                                                                                  
  . מטעמי נוחות בלבד השתמשנו בדוח בלשון זכר 14
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עמהם הם שתנים לעולים אלה הם מענה הולם לאתגרים ילבחון באיזו מידה הסיוע והמענים הנ  .ג
  .מתמודדים

,  לעתידהם של תלמידי המכינהיתוכניותבעמדותיהם וב,  במצבםשחלו במשך הזמןלבחון שינויים   .ד
  .זהות עצמיתוהשתלבות חברתית , ציפיות בתחום התעסוקתי, כוונה להשתקע בארץ: כגון

  

  המחקרמערך . 3
  

   כלי המחקר3.1
 הראיונות נערכו . עצמילוייפנים ובשאלון למ-אל-איון פניםי בשאלון לר- בשני חלקיםנערכו הראיונות 

  . ברוסיתונערך, כשעה וחצינמשך איון י הר.2000אוקטובר -בחודשים מאי
  

נציגי מינהל את  בנוסף לצוות המחקר היא כללה גם .כלי המחקר גובש בשיתוף ועדת היגוי למחקר
, קרכבסיס לכלי המח. הסוכנות היהודיתאת נציגי המשרד לקליטת העלייה ואת נציגי , הסטודנטים

  .וקבוצות מיקוד עם בוגרי המכינהפנים -אל- כלל ראיונות עומק פניםוהואע איכותני ד מינאסף
  

   אוכלוסיית המחקר3.2
אשר רואיינו בשנת הלימודים , המועצות לשעבר- עולים מברית585 כל נכללואוכלוסיית המחקר ב

  402.16  בפועל רואיינו,עזיבת הארץורובים יס,  בשל קשיי איתור15.מכינהב לימודיהם בעת ,ח"תשנ
  

   ניתוח נפל3.3
זהו אחוז היענות .  במחקר זהרואיינואותרו ו 17) מאוכלוסיית המחקר70%-כ (585 מבין 402, כאמור
, כדי לבחון האם יש הבדלים בין הבוגרים שרואיינו לבין אלה שלא רואיינו. יחסית למחקרי מעקב, גבוה

לא . בעת לימודיהם במכינה -ם בעת ביצוע המחקר הקודם על בסיס מאפייני, השווינו בין שתי הקבוצות
שיעור , המועצות לשעבר- בבריתאזורי המוצא,  התפלגות הגילים:כגון, מצאנו הבדלים במשתנים בולטים
חברה הטבע ומדעי ה(ומסלול הלימודים  במכינהבו למדו שמוסד הלימוד , ההורים בעלי השכלה אקדמית

בהערכת , נמצא גם דמיון בשביעות הרצון מהלימודים במכינה. )ההנדסלימודי רוח ומדעי הלעומת 
קיום חבר נפש וחבר ישראלי ותיק ותחושת , בהערכת מצבם הכלכלי, קשייהם בלימודיהם במכינה

  ).1לוח (וגם בכוונה להמשיך בלימודים לאחר המכינה , הבדידות בזמן לימודים במכינה
  

, ותיקים יותר בארץהם  שרואיינו מי: ין שתי הקבוצות נמצאו הבדלים במאפיינים בכמה ,לעומת זאת
מרואיינים המשבעה אחוזים .  שלא רואיינוממי 45% לעומת ,בארץחיו למעלה ממחציתם והוריהם של 

 -  לעומת שיעור כפולםלודיווחו בעת לימודיהם במכינה כי נכשלו במחצית המבחנים והתרגילים או בכ
נו גם נעדרו פחות מלימודים והיו אופטימיים יותר באשר  אלה שרואיי. מאלה שלא רואיינו14%

עוד עולה מהנתונים כי . לסיכוייהם להתקבל לחוג לימודים רצוי וכן הם עבדו בעת המכינה פחות שעות

                                                 
 585רק , אולם.  תלמידים605נכללו , המועצות לשעבר- באוכלוסיית מחקר תלמידי המכינה העולים מברית 15

  .  שניתן באמצעותם לנסות ולאתרם, ציינו פרטים מזהים כלשהם בשאלון
  .פנים הם רואיינו בשאלון טלפוני מקוצר-מול-להתראיין פנים) n=42( עקב סירובים של חלק מהמרואיינים  16
  .בות לנפל הן חוסר איתור וסירוב להתראיין הסי 17
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 ,ראו עצמם כיותר ישראלים מאשר רוסיםשרואיינו אלה , שאר בארץיבנושא זהות עצמית וכוונות לה
  ).1 לוח(ישארו בארץ ית המכינה כי ושיעור גבוה מהם היו בטוחים בע

  
  ) באחוזים(משתנים שבהם נמצא דמיון בין בוגרים שרואיינו לבין בוגרים שלא רואיינו : 1לוח 

  1997- רואיינו ב  
)585=n(  

  2000- רואיינו ב
)402=n( 

  2000- לא רואיינו ב
)183=n( 

        מין
  34  37  36  בנים
 66 63 64  בנות

        
        1997גיל בשנת 

  34  42  39  18 עד
19-20  35  33  39  

21+  26  25  27  
        

        אזור מוצא
  76  75  75  רפובליקות אירופיות

  8  9  9  קווקז
 16 16 16  אסיה

        
        בעלי השכלה אקדמית- הורים%

  53  56  55  אימהות
 56 59 58 אבות 

        
        מוסד לימודים במכינה

  22  20  21  חיפה' אוני
  28  23  25  אביב-תל' אוני
  18  22  20  אילן-בר' אוני
  18  18  18  העברית' האוני
 14 17 16  גוריון-בן' אוני

        
        מסלול הלימודים במכינה

  76  72  73  מדעי הרוח והחברה
  24  28  27  מדעי הטבע והנדסה

        
        שביעות רצון מלימודים במכינה

  59  65  63  "מרוצים"ו" מרוצים מאוד"
        

        מודים במכינהקושי כללי של לי
  41  37  38  "קשים"ו" קשים מאוד"

        
        מצב כלכלי בזמן לימודים במכינה
  12  14  13  ההכנסות הספיקו לרוב הצרכים

  48  51  50  ההכנסות הספיקו לחלק מהצרכים
  40  35  37  ההכנסות לא הספיקו לרוב הצרכים
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 )המשך(; )באחוזים(בוגרים שלא רואיינו משתנים שבהם נמצא דמיון בין בוגרים שרואיינו לבין : 1לוח 

  1997-רואיינו ב  
)585=n(  

    2000-רואיינו ב
)402=n( 

  2000-לא רואיינו ב
)183=n( 

        בזמן הלימודים במכינה היה
  68  69  69  חבר נפש

  44  43  43  חבר ישראלי ותיק אחד לפחות
        

        תחושת הבדידות בזמן המכינה
  32  28  30  " מאודלעתים קרובות או קרובות"

        
  86  86  86  התכוונו להמשיך ללמוד לאחר המכינה

        
         **1997ותק בארץ בשנת 

  41  31  34  עד שנה
  41  42  42  משנה עד שנה וחצי
 18 27 24  יותר משנה וחצי

        
         **1997 נוכחות הורים בארץ בשנת

 45 55 48 )לפחות אחד מהם(
        

) מכל מיני סיבות(היעדרויות במשך שבוע 
  **במכינה

      

  28  37  34  מאף שיעור
  53  50  51   שיעורים3 עד 1-מ
 19 13 15   שיעורים ויותר4-מ
        

במחציתם או ברובם " נכשל"קיבלו ציון 
  **מבחנים ותרגילים במכינה 

  
9 

  
7 

  
14 

        
שעות עבודה שבועיות במשך שנת 

  **הלימודים במכינה
      

  43  52  49  לא עבדו כלל
  31  31  31   שעות19עד 
 26 17 20   שעות ויותר20
        

העריכו סיכוייהם להתקבל לחוג לימודים 
כלל לא "או " כ טובים"לא כ"רצוי כ
  " **טובים

  
27 

  
23 

  
30 

        
 39 48 45  ** בארץ ושיישאר" בטוחים"היו 

        
 23 13 16  " *רוסים לגמרי"ראו את עצמם כ

        
יותר רוסים "רצו לראות את עצמם כ

  " *מישראלים
  

18 
  

15 
  

26 
 *P<0.01   

 **P<0.05  



  6

  מבנה הדוח
  . אשר רואיינו במסגרת המחקר18 בוגרי מכינות402דוח מחקר זה מרכז מידע על 

  : הממצאים שיוצגו בדוח מחקר זה ירוכזו בפרקים הבאים
  

  .ריםדמוגרפיים נבחרים של הבוג- יוצגו מסלולי ההמשך וכן מאפיינים סוציו4בפרק 
  

, שיעור המסיימים את המכינה:  ייבחנו בראייה רטרוספקטיבית נושאים הקשורים למכינה5בפרק 
חזרה על ההחלטה ללמוד במכינה , הערכת תרומת המכינה, קשיים לימודיים במכינה, הנושרים ממנה

  .והישגים לימודיים במכינה
  

 וכן לפי מסלולי 5יים שהוזכרו בפרק  נערכה השוואה בין המכינות המסוימות לפי תחומים מרכז6בפרק 
   .המשך הלימודים של בוגריהן

  
  .וכאלה שלא לומדים, בקרב כלל הבוגרים יש כאלה הלומדים כיום

  
תיכוניים ואקדמיים ונתייחס - נציג נתונים על בוגרי המכינה הלומדים כיום במוסדות על7בפרק 

תחומי ומוסדות , הכוונה לקראת הלימודיםייעוץ ו: כגון, לנושאים מרכזיים הקשורים ללימודים אלה
, סיוע לימודי, קשיים והצלחות בלימודים, שביעות רצון מהלימודים, לימוד שבהם לומדים הבוגרים

  .עבודה בשכר ותכניות של הלומדים לעתיד, )שירות חברתי קהילתי(ק "שח
  

, אה למאפייני הלומדיםתוך התייחסות למאפיינים בהשוו,  לומדים כיוםשאינם נדון בבוגרים 8בפרק 
משלחי היד : הפרק יציג מידע מקיף על תחום התעסוקה. לסיבות שהביאו לכך שהם אינם לומדים כיום

  .שביעות רצון מעבודה ועוד, בהם משולבים הבוגרים
  

פרק . בקרב הבוגרים שאינם לומדים כיום קיימת קבוצה של בוגרים שלמדו לאחר המכינה אך הפסיקו
 בכוונותיהם של אלה שאינם לומדים כיום לחזור ללימודים ועל 8 עוד יעסוק פרק .זה ידון גם בהם

  .הקורסים המקצועיים שבהם השתתפו
  

. החברתי והפסיכולוגי, בתחום הכלכלי,  מתמקד בהיבטים השונים של ההסתגלות בתחום הדיור9פרק 
  .עוד ייבחנו בפרק זה מגמות עליית ההורים ארצה

  
  . לאומית ובעמדות כלפי ישראל כמדינה-מית יעסוק בזהות עצ10פרק 

  
  . יעסוק בהערכת תהליך הקליטה11פרק 

  
  . ייערך סיכום הממצאים העיקריים ודיון12בפרק 

                                                 
ח במכינה בין אם סיימו אותה בהצלחה  " הכינוי בוגרי מכינות מתייחס לכל המרואיינים אשר למדו בשנת תשנ18

  .ובין אם לא סיימו או נשרו
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דמוגרפיים נבחרים של -מסלולי המשך ומאפיינים סוציו. 4
  הבוגרים

  

 1 תרשים .אחת ממטרותיה של המכינה היא לסייע לעולים להשתלב בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה

) 71%(מתרשים זה עולה כי רוב הבוגרים . לפי מסלול המשך, מציג את אוכלוסיית הבוגרים שרואיינו

מהם רובם עובדים או משרתים . כשליש אינם לומדים כיום, בעיקר במסלולים אקדמיים, לומדים כיום

  .מכלל הבוגרים לא היו משולבים במסגרת כלשהי בזמן המחקר) 5%(רק בודדים . בצבא

  

  התפלגות אוכלוסיית הבוגרים שרואיינו לפי מסלולי ההמשך: 1תרשים 
  

  סך הכול הבוגרים
402=n) 100%( 

   
  לא לומדים

118) 29%( 
  לומדים 

284) 71%( 
    

  לא עובדים
  ולא בצבא

  מכללות   חיילים  עובדים
  לא אקדמיות

  מכללות
  אקדמיות

  אוניברסיטאות

             
19) 5%( 59) 14%( 40) 10%(  60) 15%( 72) 18%( 152) 38%( 

  

 שיעור הבנים בקרב מי שאינם . בנים37%-ו) 63%( בנות יו הבוגריםכשני שלישים מה, 2כפי שעולה מלוח 

רוב החיילים , כצפוי. בלבד בקרב הלומדים) 33%(לעומת שליש , )45%(לומדים כיום מגיע כמעט למחצית 

למעלה .  ויותר24 - 21%של  ו22-23 וא ה29% של; 21 עד ואמחצית מהבוגרים הגיל ). 88%(בנים 

 אין הבדלים . שנים5- למעלה מ11%- שנים ו4-5 33%,  שנים4ממחצית מהבוגרים שוהים בארץ עד 

  .לומדים לפי גיל וותק בארץ-משמעותיים בין הלומדים לבין הלא

  

 מהבוגרים 7%. בנותמה) 24%( מהבנים וכרבע 12%: בת זוג/ מהבוגרים נשואים או חיים עם בן19%-כ

 םקשור במידה מסוימת למצבנמצא מסלול ההמשך ).  מהבנות9%- מהבנים ו2%(הורים לילדים 

גבוה יותר בקרב הלא לומדים ) בת זוג/או החיים עם בן(שיעור הנשואים : המשפחתי של בוגרי המכינות

ותר בקרב הלא גם שיעור ההורים לילדים גבוה י).  בהתאמה16% לעומת 28%(בהשוואה ללומדים 

  . בהתאמה4% לעומת 13%: לומדים לעומת הלומדים

  

,     כיהודים בוכרים- 3%,  כיהודים קווקזים- 9%, הגדירו עצמם כיהודים אשכנזים) 81%(רוב הבוגרים 

לא נמצאו הבדלים בנושא זה ). 'אוקראינים וכו, רוסים( כלא יהודים - 6%ועוד ,  כיהודים גרוזינים- 1%

  .כיום לבין הלא לומדיםבין הלומדים 
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  )באחוזים(לפי המשך הלימודים , דמוגרפיים נבחרים של הבוגרים-מאפיינים סוציו: 2לוח 
      מהם

    כ"סה  לומדים  לא לומדים  חיילים  לא חיילים
 **מין  100 100 100  100  100

  בנים 37 33 45  *88  23
  בנות 63 67 55  12  77

  2000גיל בשנת  100 100 100  100  100
  21עד  50 49 52  *75  41
33  22  30 28 29 22 - 23 
26  3  18 23 21 24+ 

  2000ותק בארץ בשנת  100 100 100  100  100
   שנים4עד  56 55 59  67  4

   שנים4-5 33 33 32  30  33
   שנים5מעל  11 12 9  3  13

  **המצב המשפחתי   100  100  100  100  100
  אה/נשוי  12  11  16  5  22
  ה/ה עם חבר/יח  7  5  12  5  15
  ה/רווק  79  83  69  90  59

  ה /גרוש  2  1  3  --  4
  * הורים לילדים   7  4  13  --  19

  השתייכות אתנית 100 100 100  100  100
  אשכנזי 81 81 81  85  78

  קווקזי 9 9 9  9  9
  בוכרי 3 4 2  3  2
  גרוזיני 1 1 1  --  2
  לא יהודי  6 5 7  3  9

 *P<0.01    
 **P<0.05   
  

   במכינהלימודיםה. 5
  

 20%, אילן- באוניברסיטת בר- 22%, אביב-מכלל הבוגרים למדו במכינה של אוניברסיטת תל) 23%(כרבע 

. גוריון בנגב- באוניברסיטת בן17%- באוניברסיטה העברית בירושלים ו- 18%,  באוניברסיטת חיפה-

כולל מדעים (סה  במסלול מדעי הטבע והנד- 29%-למדו במסלול מדעי הרוח והחברה ו) 71%(רובם 

  ).מדויקים

  

  סיום הלימודים במכינה  5.1
אחת השאלות שנשארו פתוחות במחקר הקודם היא מה שיעור תלמידי המכינה שסיימו את לימודיהם 

הרוב המכריע של : המחקר הנוכחי מאפשר לענות על שאלה זו. בהצלחה ומה היה שיעור הלא מסיימים

ועוד , אך לא עמדו בכל הדרישות,  למדו עד סופה7%). 88% (תלמידי המכינה סיימו ועמדו בדרישותיה

המסיימים שיעור . )"מסיימים-לאה"להלן , שתי הקבוצות האחרונות ( עזבו את המכינה לפני סיומה5%

  ).77%( באוניברסיטת בן גוריון -והנמוך ביותר , )95%(אילן -הגבוה ביותר היה באוניברסיטת בר
  

  . חשוב לעמוד על מאפייניהם ועל הסיבות לעזיבתם, )12%(מוך מסיימים הנ-על אף שיעור הלא
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תוך התבססות ,  מאפשר להשוות בין מאפייניהם של מסיימי המכינה לבין אלה של מי שלא סיימו3לוח 

   גבוה יותר שיעור הבנים וכן מי שלא סיימו כי בקרב ,מהלוח עולה. על מאפייני הבוגרים כשלמדו במכינה

  

לא עמדו בדרישות /בחרים של מסיימי המכינה בהצלחה לעומת מי שלא סיימומאפיינים נ: 3לוח 
  )באחוזים(

לא /לא סיימו
  עמדו בדרישות

)43=n( 

סיימו מכינה 
  בהצלחה

)317=n( 

  סך הכול
  הבוגרים

)360=n(  

  
  

  המאפיין
56  
 

  *שיעור הבנים 37 33

51  
 

  ** בתחילת המכינה18היו בגיל עד  42 39

  **לשעבר תלמידיםהמועצות -היו בברית   
  "בינוניים"או " חלשים" 19 18 33
  "טובים"  56  55  58

9  
  

  "מצטיינים"  25  27

  *מקום מגורים בזמן לימודים במכינה      
  )של האוניברסיטה/ של הסוכנות (במעונות   38  34  68

  )ללא משפחה(בדירה בשכירות פרטית   23  25  5
27  
  

  עם המשפחה) שכורה או קנויה(בדירה   39  41

קשים "או " קשים"העריכו את הלימודים במכינה כ      
  "מאוד

  )במחקר הראשון(בזמן לימודים במכינה   37  37  42
42  
  

  ) *במבט לאחור(בזמן מחקר המעקב   24  22

71  
  

  **התקשו בקריאת חומר בעברית בזמן לימודים במכינה  54  52

54  
  

  *לא היו מרוצים מהלימודים במכינה  35  30

  *בשבוע בזמן לימודים במכינההיעדרויות       
  לא נעדרו מאף שיעור  36  37  21
   שיעורים3 עד 1-מ  50  52  49
30  
  

   שיעורים ויותר4-מ  14  11

  
48  
  

  
34  

  
35  

הכנסות בזמן לימודים במכינה לא היו מספיקות לרוב 
  **הצרכים הבסיסיים

  *שעות עבודה שבועיות בזמן לימודים במכינה      
   במשך שנת הלימודיםלא עבדו כלל  52  53  39
   שעות19 עד 1-מ  31  34  22
   שעות ויותר20  17  13  39

  *P≤0.01 
 **P≤0.05  

 ,מסיימים-בקרב הלא. )18עד גיל  (שיעור העולים שגילם היה צעיר יותר בעת לימודיהם במכינה

ידים המועצות לשעבר הם היו תלמ- גבוה בהרבה שיעור העולים שדיווחו כי בברית,בהשוואה למסיימים
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 בעת לימודיהם דיווחו כי הם התקשו לקרוא עבריתש, ) בהתאמה18% לעומת 33%(חלשים או בינוניים 

 הביעו חוסר 54%( מהלימודים במכינה מרוציםשהיו פחות , ) בהתאמה52% לעומת 71% (במכינה

 שמצבם הכלכלי היה, שנעדרו מלימודים בתדירות גבוהה יותר, ) בהתאמה30%שביעות רצון לעומת 

  . עבדו שעות מרובות במהלך שנת הלימודיםוש שגרו במעונות בזמן המכינה, פחות טוב

  

השכלת הורים ואזור מוצא וגם לפי , לפי ותק בארץ, לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות

  .מסלול הלימודים במכינה

  

   אי סיום הלימודים במכינה5.2
 הסיבות 19.נשאלו על הסיבות לכך) n=43( עמדו בדרישות הבוגרים שעזבו את הלימודים במכינה או שלא

אולם אחוזים משמעותיים חשו שהלימודים ; העיקריות שהם ציינו הן קשיים כלכליים וקשיים לימודיים

  ).4לוח (הם בזבוז זמן או שמצאו עבודה מתאימה 

  

  )n=37(סיבות לאי סיום הלימודים במכינה : 4לוח 
  בות לאי סיוםהסי  במספרים מוחלטים  באחוזים

 קושי כלכלי   16 43
      
  קשיים לימודים   

  )לא כולל בעברית ואנגלית(קשיים במקצועות הלימוד   11 30

  קשיים בעברית  9 24

  קשיים באנגלית  2 5

  בבחינות/כישלון בלימודים  4 11

  המכינה היא בזבוז זמן  7  19
  מצאו עבודה מתאימה  6  16

  קשיים משפחתיים  3  8
   חברתייםקשיים  2  5

  *אחר  4  11
חוסר רצון ללמוד במסלול שלמדו בו וציפייה להתקבל למוסד אקדמי גם , ל"גיוס לצה, מגורים הרחק מהמכינה* 

  .ללא המכינה
  

רוב הבוגרים שעזבו את המכינה דיווחו כי לפני הפסקת לימודיהם במכינה לא קיבלו ייעוץ מגורם 

נשאלו מה היה עוזר עמדו בדרישות מכינה או שלא את הו הבוגרים שלא סיימ. מקצועי כלשהו בנושא זה

ארבעה . ציינו סיוע כלכלי וסיוע לימודי, )n=37(רוב המשיבים לשאלה זו . להם להצליח יותר בלימודיהם

מכינה בגלל סיבות שלא קשורות ללימודים העזבו את  כלשהי והם עשר אחוזים השיבו שלא נזקקו לעזרה

  ).5לוח (עצמם 

  

                                                 
  . השיבו על שאלה זו37 מהם  19
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לפי סוג הסיוע שהיה עוזר להם להצליח יותר , לא עמדו בדרישות/וגרים שלא סיימו מכינההב: 5לוח 
  )n=37(בלימודים במכינה 

  סוגי סיוע  במספרים מוחלטים  אחוזים

  סיוע בנושאים כלכליים  
  עזרה כספית 19 51
  עזרה במציאת עבודה 12 32

  עזרה בדיור 3 8

  סיוע בלימודים  
  בריתשיפור שליטה בע 14 38
  שיפור שליטה באנגלית 9 24
 *שיפור ידע במקצועות אחרים 8 22
  ארגוני/סיוע אישי  

  אדם תומך/חונך אישי 6 16
  ייעוץ אישי 3 8
  מערכת שעות נוחה יותר 2 5
  **אחר 2 5

  לא היו זקוקים לסיוע 5 14
  בעיקר במתמטיקה*   
   בסיום המכינהקבלה מובטחת לאוניברסיטה; יחס טוב יותר של מרצים** 
  

  במכינהאחרים   וקשייםקשיים לימודיים 5.3
הלימודים היו באופן כללי ציינו כי  3%. על קשייהם בלימודים במכינה) במבט לאחור(הבוגרים נשאלו 

) 33%(שליש ". לא קשים כלל "- 25%-ו" כך קשים-לא כל "- 51%, "קשים "- 21%, "קשים מאוד"

או " קשים מאוד"מדעי הטבע וההנדסה דיווחו שהלימודים היו מהבוגרים שלמדו במכינה במסלול 

  ).P<0.01(בלבד ממי שלמדו במסלול מדעי הרוח והחברה ) 20%( לעומת חמישית" קשים"

  

ועל קשיים שאינם ) 6לוח  (לימודייםבנוסף לראייה הכללית של הקשיים נשאלו הבוגרים על קשיים 

, )39%(קשיים הלימודיים הבולטים נכללו קשיים בעברית ב. כלכליים וחברתייםכגון קשיים , לימודיים

דיווחו כי לא היה להם ) 22%(כחמישית ). 25%(וקשיים במקצועות לימוד אחרים ) 32%(קשיים באנגלית 

  .כל קושי לימודי במכינה

  
  )באחוזים(קשיים לימודיים במכינה : 6לוח 

  הקושי  שיעור המשיבים
  בעברית 39
  באנגלית 32
  ות לימוד אחריםבמקצוע 25
  הגשת עבודות בכתב 11
  עמידה בעומס לימודי ודרישות הקורס  10

  התמודדות עם המבחנים  9
  אחר  6

  לא היו קשיים לימודיים במכינה  22
  

,  קשיים במציאת עבודה- 36%, קשיים כלכליים) 71%(לימודיים בזמן המכינה ציינו רובם -בקשיים הלא

,  קושי בהשתלבות חברתית- 4%,  בדידות- 7%, משפחתיים/ם אישיים קשיי- 14%,  בעיות דיור- 15%
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, געגועים למשפחה, חוסר מידע( קשיים אחרים - 1%ועוד ,  חוסר זמן פנוי- 2%,  בעיות בריאות- 3%

  . לימודיים במכינה-חמישה עשר אחוזים דיווחו שלא היו להם שום קשיים לא). 'עייפות וכו

  

  הערכת תרומת המכינה 5.4
עולה אשר למד , נוסף לכך. לעולים רביםמסייעים אקדמיות -אבים המושקעים במכינות הקדםהמש

 משום ,וברוב המקרים, מינהל הסטודנטיםמ כר הלימוד שקיבלניצל שליש מהסיוע בשכבר , במכינה

עליו לשאת בעצמו בהוצאות שכר הלימוד בשנים , תיכוניים עולה על שנתיים-שמשך לימודיו העל

לבחון כיצד מעריכים לכן חשוב משך המכינה הוא שנת לימודים שלמה ו,  זאת ועוד.לימודיוהאחרונות ל

  ).7לוח (העולים את תרומת המכינה 

  

  )באחוזים(הערכת הבוגרים את תרומת המכינה בתחומים שונים : 7לוח 
  התרמ לא
  כלל

כך -לא כל
  התרמ

  
  תרמה

  התרמ
  במידה רבה

  
 :המכינה תרמה

  *לימודים כיום באופן כללילהצלחה ב 14 50 23 13

   בשפה העבריתהשליטהלשיפור  33 47 12 8
   בשפה האנגליתהשליטהלשיפור   9  32  35  24
  

49  
  

22  
  

24  
  
5  

 לשיפור הידע במקצועות הרלוונטיים לתחום
  *הלימודים כיום

  
20  

  
28  

  
45  

  
7  

 ליכולת להתמודד עם לימודים ברמה אקדמית
  )'כתיבת עבודות וכו, קריאת חומר(

  להיכרות החברה והתרבות הישראלית  7  34  28  31
  

27  
  

26  
  

38  
  
9  

 המסורתעם  התרבות ועםהעמקת ההיכרות ל
  היהודית

  להיכרות עם מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל  11  55  25  9
  

11  
  

17  
  

50  
  

22  
כגון להכיר חברים (שתלבות מבחינה חברתית לה

  )חדשים
  השאלה רלוונטית רק ללומדים כיום* 
  

 אמרו 33%:  שליטתם בשפה העבריתשיפרה את העריכו כי המכינה )80% (עור גבוה ביותר של העוליםשי

 תרמה להשתלבותם אשיעורים גבוהים גם דיווחו כי הי". תרמה "47%-ו" תרמה במידה רבה "אהי כי

להצלחתם בלימודים באופן ו) 66%( עם מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל םהיכרותל ,)72%(החברתית 

 ייםאת תרומתה לשיפור הידע במקצועות הרלוונט) 29%(העריכו פחות משליש , בניגוד לכך). 64%(ללי כ

 - 47%, להיכרות החברה והתרבות הישראליתשיעור זהה ,  לשיפור ידע באנגלית- 41%, ם כיוםהללימודי

ה  ליכולת להתמודד עם לימודים ברמ-) 52%(וכמחצית , להיכרות התרבות והמסורת היהודית

  .האקדמית

  

' המועצות לשעבר שלמדו בשנה א-נתונים אלה עולים בקנה אחד עם מחקר שנערך בקרב עולים מברית

להלן מספר ). 2000, קונסטנטינוב, פרנקוביץ-אלנבוגן (1998במוסדות להשכלה גבוהה בישראל בשנת 

תרמה  "82%(חסו למכינה תרומה בשיפור השליטה בשפה העברית יי' גם תלמידי שנה א: דוגמאות
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כשליש כי המכינה תרמה חשו וגם שם ) 67%(להצלחה בלימודים באופן כללי , ")תרמה" או "במידה רבה

  .במקצועות הרלוונטייםשלהם לשיפור הידע 

  

לא נמצאו הבדלים משמעותיים בהערכת תרומת המכינה בין אלה שלומדים כיום לבין אלה שלא 

בהרבה גבוהה , במקצועות הרלוונטיים ללימודים כיוםהערכת תרומת המכינה לשיפור הידע . לומדים

 לעומת 48%(שלמדו במסלול טבע והנדסה לעומת מי שלמדו במסלול מדעי הרוח והחברה בקרב עולים 

התלמידים שלמדו במסלול מדעי הרוח והחברה הדגישו יותר שהמכינה סייעה להם , לעומת זאת). 19%

; ) בקרב אלה שלמדו במסלול טבע והנדסה44%-שוואה ל בה56%(להתמודד עם לימודים ברמה אקדמית 

)P<0.01.(  

  

ייתכן כי ההסבר לכך נעוץ בעובדה כי במסלולי טבע והנדסה במכינה מלמדים מקצועות ספציפיים אשר 

במסלול מדעי הרוח והחברה לומדים , לעומת זאת. נלמדים גם לאחר מכן במוסדות להשכלה גבוהה

אך משפרים באופן כללי את היכולת , כרח זהים לנלמדים בהמשךשלא בה, מקצועות כלליים יותר

  .להתמודד עם לימודים ברמה אקדמית

  

כמחצית , לדוגמה. נמצאו גם הבדלים בהערכת תרומת המכינה בין בוגרי המכינה במוסדות השונים

" תרמה"או " תרמה מאוד"העריכו כי היא ) 46%(אביב -מהבוגרים שלמדו במכינה באוניברסיטת תל

.  בלבד מאלה שלמדו במכינה בחיפה12%לשיפור הידע במקצועות רלוונטיים ללימודיהם כיום לעומת 

להיכרותם עם החברה " תרמה מאוד"או " תרמה"אילן דיווחו כי המכינה - מהבוגרים שלמדו בבר56%

בוגרים הלומדים כיום , זאת ועוד. בשאר המוסדות) 37%-36%(לעומת כשליש , והתרבות הישראלית

בהשוואה לשליש , כמחציתם(אוניברסיטאות הדגישו יותר את תרומת המכינה בשיפור השפה האנגלית ב

  ). הן האקדמיות והן שאינן אקדמיות-במכללות 

  

  חזרה על ההחלטה ללמוד במכינה 5.5
ענו ) 72%(כמעט שלושה רבעים ". חוזרים על ההחלטה ללמוד במכינה"כלל הבוגרים נשאלו האם היו 

 -  15%ועוד " חושבים שלא "- 13%ואילו , "חושבים שכן "- 35%ועוד " בטוחים שכן "- 37%: בחיוב

לעומת , ללמוד בה" חוזרים על ההחלטה"מי שסיימו בהצלחה את המכינה היו , כצפוי". בטוחים שלא"

, לפי מין, לא נמצאו הבדלים בנושא זה). p<0.01(ממי שלא סיימו או שלא עמדו בדרישות ) 51%(מחצית 

בקרב , עם זאת. פי מסלול הלימודים במכינה וגם לפי מי שלומדים כיום לעומת מי שאינם לומדיםל

אחוז מי שהיו חוזרים על :  נמצאו הבדלים מובהקים לפי מסלול הלימודים הנוכחיכיום הלומדים

; החלטה ללמוד במכינה גבוה יותר בקרב הלומדים במסלולים האקדמיים ובמיוחד באוניברסיטאות

  לוח(ן כי בשל העובדה כי דרישות הלימודים במסלול האקדמי הן גבוהות יותר ודורשות שנת הכנה ייתכ

8.(  
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אינם לומדים ולפי מסלול הלימודים הנוכחי /לפי הלומדים, ההחלטה לחזור ללמוד במכינה: 8לוח 
  )**באחוזים(

לא לומדים 
  כלל

/ הנדסאי 
   סך הכול  אוניברסיטה  מכללה אקדמית  מקצועי

  סך הכול 100 100 100 100 100

  בטוחים שכן  37 41 41 16  36
  חושבים שכן  35 38 21 40  34

  חושבים שלא  13 10 20 18  14

  בטוחים שלא  15 11 18 26  16

 **P≤0.05  
  

- מהבוגרים שלמדו במכינה באוניברסיטת בן38%: בנושא זה נמצאו גם הבדלים בין מוסדות הלימוד

 בקרב אלה שלמדו 34% שיעור זה עומד על 20.לטה ללמוד במכינה היו חוזרים על ההחלאגוריון 

). P>0.05 (15%אביב - ובתל25%אילן -בבר, לעומת זאת. באוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית

  .חשוב לבחון את הסיבות להבדלים אלה

  

) n=103(היו חוזרים על החלטה ללמוד במכינה " בטוחים שלא"או ה" חושבים שלא"המרואיינים ש

,  מהם השיבו שבגלל המכינה הם הפסידו שנת סיוע כספי ממינהל הסטודנטים55%. נשאלו על סיבות לכך

מכינה היא בזבוז ה ש- 45%,  אקדמיים גם ללא מכינה אותיכוניים- לימודים עללמודשיכלו ל,  ציינו48%

 להם להתקבל  שהמכינה לא עזרה- 12%,  בגלל קשיים כספיים- 16%, זמן והיא לא תרמה להם כלל

במכינה חסר ( ציינו סיבות אחרות - 4%ועוד ,  שהלימודים במכינה קשים מדי- 2%, למוסד הלימודים

  ).לימודים לא מעניינים ועודה,  עבורםמסלול רצוי

   

, חמישים ושמונה אחוזים מהלומדים כיום באוניברסיטאות השיבו שהיו מצליחים בלימודים ללא מכינה

   78% -תעודה מקצועית / אקדמיות חשבו כך ובקרב לומדים להנדסאים מהלומדים במכללות64%

)P≤0.05 .( שוניםמסלולי הלימוד השונות בהלימודיות הקשור לדרישות בוודאי ההבדל.  

  

  שגים לימודיים במכינהיה 5.6
הציון הסופי הממוצע של כלל . בשאלון למילוי עצמי נתבקשו הבוגרים לרשום את ציונם הסופי במכינה

יש .  ומעלה80קיבלו ציון ממוצע ) 73%(שלושה רבעים כ. 83 היה 21)n=311(גרים שהשיבו על שאלה זו הבו

  .וציונם של רבים מהמסיימים היה גבוה, לציין כי רובם סיימו את המכינה

  

                                                 
  ".בטוחים שלא"או " חושבים שלא " 20
  .ם שרואיינו באמצעות ריאיון טלפוני הבוגרי42 על שאלה זו לא נשאלו  21
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  )באחוזים(המשך ומסלול הלימודים , לפי מין, הציון הסופי במכינה: 9לוח 
  **מין   *ודיםהמשך לימ   *מסלול הלימודים הנוכחי

  /הנדסאי
  מקצועי

  מכללה
    אוניברסיטה  אקדמית

  סך הכול
  לומדים

לא 
  בנים  בנות  לומדים

  סך
   הכול

  סך הכול 100 100 100 100 100 100 100 100
  69עד  4 5 4 12 2 0 3 9

41 17 13 19 33 19 30 23 70-79 
39 47 45 44 44 48 36 44 80-89 
11 33 42 35 11 28 29 29 90+ 
  הציון הממוצע 83 82 84 78 85 87 84 78

  * P≤0.01  

 **P≤0.05  
  

גם הציון הממוצע של אלה שלומדים , כצפוי. הציון הממוצע של הבנות היה גבוה יותר מזה של הבנים

- במסלולים אקדמיים לעומת הלאכך גם של הלומדים , כיום גבוה יותר משל אלה שלא לומדים כיום

  ).9לוח (אקדמיים 

  

 24% ומעלה לעומת 90יבלו ציון ק,  מאלה שלמדו במכינה במסלול מדעי הטבע וההנדסה40%, ועודזאת 

  ).P≤0.01(מאלה שלמדו במסלול הרוח והחברה 

  

  הבדלים בין מכינות. 6
  

 מבחינות -חשוב לבחון את הדמיון והשוני ביניהן , לשם שיפור קליטתם של התלמידים העולים במכינות

הקשר עם המדריך של , שביעות רצון התלמידים מהלימודים במכינה, למידיםהסיוע הניתן לת: אלו

השוואה זו תאפשר לבחון . הטיפול שמעניק מינהל הסטודנטים במכינות השונות ועוד, מינהל הסטודנטים

לשם כך מרכז פרק זה ממדים מרכזיים של ; ואת הלמידה ההדדית ביניהן, את הנעשה בכל מכינה

גוריון -בן, העברית בירושלים, אילן-בר, אביב-תל, חיפה, קרי, שבהן נערך המחקרהשוואה בין המכינות 

  .בנגב

  

  דמוגרפיים- מאפיינים סוציו6.1
דמוגרפי של התלמידים -אחת השאלות הנשאלות בנושא ההשוואה בין המכינות היא האם הרקע הסוציו

כשני שלישים מבוגרי : י מיןלפ, לא נמצאו הבדלים משמעותיים, 10כפי שעולה מלוח . במכינות שונה

גוריון -תלמידי המכינה של אוניברסיטת בן: אך כן נמצאו הבדלים מובהקים לפי גיל; המכינות היו בנות

נמצאו הבדלים גם לפי ותק .  המבוגרים ביותר-ושל האוניברסיטה העברית , היו בממוצע הצעירים ביותר

ם בנוכחות ההורים בארץ בזמן הלימודים בולטים במיוחד ההבדלי. בארץ בזמן הלימודים במכינה

אף לא אחד מהוריהם של שני שלישים מתלמידי המכינה באוניברסיטה העברית לא היה אז : במכינה

שיעור יוצאי רפובליקות אסיה , כמו כן. אילן-לעומת רבע בלבד מהוריהם של תלמידי מכינת בר, בארץ

  .אילן היה גבוה ביותר-וקווקז במכינת בר
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  )באחוזים(לפי מוסד הלימודים במכינה , דמוגרפיים של בוגרי המכינה-המאפיינים הסוציו: 10לוח 

   אוניברסיטה
   חיפה  אביב-תל  אילן-בר  העברית  גוריון-בן

)70( )72( )87( )94( )79( N 
  מין 100 100 100 100 100

  בנים 32 38 41 40 31
  בנות 68 62 59 60 69
      

  **ל בעת המכינהגי 100 100 100 100 100
  18עד  44 47 45 28 41
45 40 29 31 23 19-20 
14 32 26 22 33 21+ 
      

  **ותק בארץ בעת המכינה 100 100 100 100 100
  עד שנה 35 25 35 33 25
  משנה עד שנה וחצי 46 46 26 42 55
  יותר משנה וחצי 19 29 39 25 20
      

  * בארץ בעת המכינהנוכחות הורים 100 100 100 100 100
  שני הורים בארץ 37 39 44 19 37
  רק האם בארץ 14 16 26 13 10
  רק האב בארץ 3 5 5 4 3

  אף אחד מהורים לא נמצא בארץ 46 40 25 64 50
            

  **מ לשעבר"אזור המוצא בבריה  100  100  100  100  100
  רפובליקות אירופיות  80  72  64  82  78
  ות אסיה וקווקזרפובליק  20  28  36  18  22
            
  *אחוז האימהות בעלות השכלה אקדמית  38  61  52  69  60

  *P≤0.01  

 **P≤0.05  
  

 מאימותיהם של בוגרי 69%: קיימים גם הבדלים בין בוגרי המכינות השונות בהשכלת אימותיהם

ינה  מאימותיהם של בוגרי המכ38%לעומת , המכינה באוניברסיטה העברית הן בעלות השכלה אקדמית

  .בחיפה

  

במכינה של אוניברסיטת חיפה כל התלמידים : הרכב התלמידים לפי המסלולים היה שונה, זאת ועוד

 למדו שני שלישים במסלול -גוריון -העברית ובן, אילן-באוניברסיטאות בר, למדו במסלול הרוח והחברה

לול מדעי הטבע שאר התלמידים למדו במס). 57%( למעלה ממחצית -אביב -ובאוניברסיטת תל, זה

כי באופן כללי נמצאו הבדלים בין המכינות , ניתן לסכם. והנדסה ומקצועות מדעיים מדויקים

מידע על הבדלים אלה עשוי לסייע . דמוגרפיים של התלמידים ובמסלולי הלימוד-במאפייניהם הסוציו

  .לגורמי הסיוע השונים להעניק מענים הולמים לתלמידים
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  דים במכינה שביעות רצון מהלימו6.2
למעלה . נשאלו הבוגרים על שביעות רצונם מהלימודים בה, )ח"תשנ(בעת היותם תלמידי מכינה 

, אולם, לא נמצאו הבדלים בעלי מובהקות סטטיסטית בין המכינות בנושא זה. ממחציתם היו שבעי רצון

המרכז , 11 מלוח .74% -נמצא השיעור הגבוה ביותר של שבעי הרצון , במכינה של האוניברסיטה העברית

. ניתן ללמוד על ההבדלים ביניהן בנושא זה, גם מידע על ממדים שונים של שביעות רצון במכינות השונות

נמצאו השיעורים הגבוהים ביותר של מרוצים משירותי המידע , אביב-באוניברסיטת תל, לדוגמה, כך

  .ת ההוראה במכינהוהייעוץ ובאוניברסיטה העברית שיעור גבוה ביותר היו מרוצים מאיכו

  

  ) באחוזים(שביעות רצון הבוגרים מהלימודים במכינה לפי מוסדות הלימוד : 11לוח 

   אוניברסיטה
   חיפה  אביב-תל  אילן-בר  העברית  גוריון-בן
  שביעות רצון כללית מלימודים במכינה  58 66 70 74 59
       
  :שביעות רצון מ     

 *איכות ההוראה  77 57 66 88 83
  *שיטות הלימוד במכינה  62 49 70 76 54
  יחס המורים כלפי התלמיד 82 85 86 90 81
81  
 

 **מידת היענות המורים לשאלות התלמידים  85 73 74 89

  **תרגול החומר הנלמד  54 44 63 68 49
70  
 

  קבלת משוב מהמורים על עבודות ומבחנים 80 82 78 89

  רמת המשמעת בכיתה 71 43 43 61 69
  

39  
  

42  
  

40  
  

16  
  

38  
כמות הזמן שהתלמיד היה צריך להקדיש 

  *להכנת שיעורי בית 
61  
  

  **קשר עם אנשי המשרד במינהל הסטודנטים   49  40  42  33

  שירותי מידע וייעוץ  46  58  36  51  46
  *P≤0.01  

 **P≤0.05  
  

   קשיים בזמן הלימודים במכינה6.3
אביב -מבוגרי מכינת תל) 37%(למעלה משליש : הקיםבקשייהם של תלמידי המכינות נמצאו הבדלים מוב

לעומת כרבע מבוגרי המכינות , "קשים"או " קשים מאוד"שהלימודים היו ) במבט לאחור(אמרו 

גם בשלב . אילן- בבר12%ורק , בחיפה) 20%(חמישית , )24%(והעברית ) 26%(גוריון -באוניברסיטאות בן

דיווחו למעלה ממחצית תלמידי , )ח"בשנת תשנ(נה שנערך בעת הלימודים במכי, הקודם של המחקר

.  שיעור גבוה בהרבה מהשיעור בשאר המכינות-שהם התקשו בלימודים , )57%(אביב -המכינה בתל

  ).12לוח (נמצאו הבדלים גם בקשיים ספציפיים בזמן הלימודים במכינה 

  

בתחומים אחרים היה שיעור התלמידים הגבוה ביותר שדיווחו כי לא התקשו בתחום הלימודי וגם 

גוריון דיווחו על קשיים בעברית בזמן -האחוז הגבוה ביותר של בוגרי מכינות חיפה ובן. אילן-במכינת בר

בקשיים במקצועות ).  בהתאמה33%- ו42%(וגם באנגלית ) למעלה ממחצית בכל אחת(הלימודים במכינה 
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גוריון -אביב ובן-למידי מכינות תלנתקלו שיעורים גבוהים יותר מת) בעיקר במתמטיקה(לימוד אחרים 

  ).כשליש בכל אחת(

  

רוב בוגרי כל המכינות דיווחו על קשיים כלכליים בזמן ; ובאשר לקשיים אחרים שאינם לימודיים

כמו גם אחוז , )82%(השיעור הגבוה ביותר היה באוניברסיטה העברית בירושלים ; הלימודים במכינה

  ).55%(המתקשים במציאת עבודה 

  
  )באחוזים(לפי מוסדות הלימוד , תלמידים שהתקשו בתחומים שונים בעת לימודיהם במכינה: 12לוח 

   אוניברסיטה
   חיפה  אביב-תל  אילן-בר  העברית  גוריון-בן
  קושי כללי בלימודים במכינה     

  *לפי דיווח בזמן הלימודים במכינה ) א 19 57 24 44 37
   *לפי דיווח במבט לאחור) ב 20 37 12 24 26
            
 )במבט לאחור(הקשיים הספציפיים במכינה      
  קשיים לימודיים) א     

  קשיים בעברית 54 37 22 31 53
  קשיים באנגלית 42 29 28 28 33
  קשיים במקצועות לימוד אחרים 14 32 22 19 36

  עומס הלימודים/עמידה בדרישות הקורס 6 15 9 12 6
  יםקושי להצליח במבחנ 0 12 8 19 5

  קושי להגיש עבודות בכתב 11 14 4 13 12
  קשיים לימודיים אחרים 2 5 5 14 3

            
  לא היו קשיים לימודיים 11 19 41 22 14
  קשיים אחרים) ב     

  קשיים כלכליים  75  69  61  82  70
  קשיים במציאת עבודה  34  25  22  55  49
  בעיות דיור  14  24  8  13  14
  משפחתיים/יםקשיים אישי  23  8  12  16  11

  בדידות  9  5  8  8  6
  קושי בהשתלבות חברתית  2  7  1  5  5
  בעיות בריאות  6  1  3  3  5
  קשיים אחרים  2  2  8  0  2

  לא היו קשיים אחרים  8  15  26  9  14
  *P≤0.01  
 **P≤0.05  
  

   הישגים לימודיים במכינה6.4
. בתרגילים ובמבחנים, דותבעבו" נכשל"או " עובר"כשלמדו במכינה נשאלו התלמידים האם קיבלו ציון 

על הציון הסופי במכינה ועל ציון ) בשאלון למילוי עצמי(בזמן המחקר הנוכחי נשאלו הבוגרים , כמו כן

מעניין לציין כי למרות השיעור .  מוצגים נתונים אלה לפי מוסדות הלימוד13בלוח . במבחן הפסיכומטרי

יון הסופי הממוצע במכינה היה גבוה ביותר הצ, הנמוך ביותר של מצליחים בכל העבודות והתרגילים

  .גם במבחן פסיכומטרי בוגרי מכינה זו קיבלו ציונים די טובים. באוניברסיטה העברית
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  ) באחוזים(הישגי הבוגרים בלימודים במכינה לפי מוסדות הלימוד : 13לוח 

   אוניברסיטה
   חיפה  אביב-תל  אילן-בר  העברית  גוריון-בן
  

100 
  

100 
  

100 
  

100 
  

100 
בתרגילים ובמבחנים בזמן , ציון בעבודות

  ** הלימודים במכינה 
  בכולם קיבלו ציון עובר 52 51 57 36 49
  ברובם קיבלו ציון עובר 39 44 39 57 35
16  
 

  נכשלו במחצית או ביותר 9 5 4 7

  **הציון הסופי במכינה  100 100 100 100 100
  69עד  8 6 1 - 8

22 16 31 22 24 70-79 
39 58 45 34 46 80-89 
31  
  

26  23  38  22  90+  

81  
  

  הציון הממוצע במכינה  80  84  81  85

  **הציון במבחן הפסיכומטרי   100  100  100  100  100
  499עד   39  27  50  29  47
41  53  39  56  50  500-599  
12  
  

18  11  17  11  600+  

  *הציון הממוצע במבחן הפסיכומטרי   506  541  498  534  515

  *P≤0.01  

 **P≤0.05  
  

  ייעוץ והכוונה,  סיוע בלימודים6.5
  סיוע לימודי

השיעורים הגבוהים ביותר של מקבלי . בעת לימודיהם במכינה נשאלו התלמידים על הסיוע שקיבלו

- במכינות בבר-גוריון והנמוכים ביותר -אביב ובן-הסיוע בזמן המכינה נמצאו בקרב בוגרי מכינות תל

  ).14ראה לוח (אילן ובחיפה 

  

  ) באחוזים(לפי מוסדות הלימוד , סיוע בלימודים שקיבלו הבוגרים בזמן המכינה: 14לוח 

   אוניברסיטה
   חיפה  אביב-תל  אילן-בר  העברית  גוריון-בן

  
29 

  
23 

  
13 

  
29 

  
14 

  
  ** קיבלו סיוע בלימודים  

)49=n(  )55=n(  )73=n(  )63=n(  )68=n(  
 )לה שלא קיבלומא(היו זקוקים לסיוע  60 40 56 53 45

)22=n(  )29=n(  )42=n(  )25=n(  )39=n(   
  ) *מהזקוקים(פנו לקבלת סיוע   23  40  38  7  46

  *P≤0.01    **P≤0.05  
  

 מהתלמידים 60% ועד 40%-מ: מסופקים בסיוע לימודי-חשוב לציין כי בכל המכינות נתגלו צרכים בלתי

 מהזקוקים לסיוע באוניברסיטה העברית ורק 7%ק ר, עם זאת. שלא קיבלו סיוע דיווחו כי היו זקוקים לו
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הפנייה -בסיבות לאי.  בשאר המכינות40%-לעומת כ, כרבע מהזקוקים לו באוניברסיטת חיפה פנו לקבלו

אילן הייתה חוסר מידע -הסיבה העיקרית במכינת בר, לדוגמה. לקבלת סיוע הייתה שונות בין המכינות

כמעט מחצית התלמידים .  חוסר פנאי של התלמידים-יון גור-אביב ובן-ובמכינות תל, למי לפנות

  .באוניברסיטה העברית שלא פנו לבקש סיוע אמרו שהוא היה כרוך בתשלום

  

  המדריך

 מרוכז מידע על הקשר של הבוגרים בעת לימודיהם במכינה עם המדריך מטעם מינהל 15בלוח 

והנמוכה , אוניברסיטה העבריתתדירות הפגישות הגבוהה ביותר עם המדריך נמצאה ב. הסטודנטים

במיוחד , רוב התלמידים בכל המכינות היו מרוצים מיחס המדריך כלפיהם.  באוניברסיטת חיפה-ביותר 

  .מיחסו של המדריך" מרוצים מאוד"שם כשני שלישים היו ; אילן-באוניברסיטת בר

  

  ) באחוזים(וד הקשר בין הבוגרים למדריך בזמן הלימודים במכינה לפי מוסדות הלימ: 15לוח 

   אוניברסיטה
   חיפה  אביב-תל  אילן-בר  העברית  גוריון-בן

)69=n(  )71=n(  )85=n(  )94=n(  )78=n(    
  

100 
  

100 
  

100 
  

100 
  

100 
  

  :  ** תדירות פגישות עם המדריך
  שלוש פעמים או יותר  49  59  54  69  67

  פעם או פעמיים 19 28 20 16 7
  לא נפגשו אף פעם 32 13 26 15 26

)51=n(  )60=n(  )62=n(  )79=n(  )54=n(    
 *שביעות רצון מיחס המדריך  100 100 100 100 100
  מרוצים מאוד  24  51  60  37  35
  מרוצים 63 45 37 53 57

  בכלל לא / כך מרוצים -לא כל  13  4  3  10  8
)50=n(  )60=n(  )60=n(  )77=n(  )53=n(    

  ץ של המדריך שביעות רצון מסיוע וייעו 100 100 100 100 100
  מרוצים מאוד  11  25  25  20  18
  מרוצים 59 62 52 54 54
  כך מרוצים -לא כל  24  9  8  20  18

  בכלל לא מרוצים  4  1  3  3  4
  לא קיבלו שום סיוע או ייעוץ מהמדריך   2  3  12  3  6

  *P≤0.01     **P≤0.05  
  

  ייעוץ והכוונה
הן בקבלת ייעוץ , ים בנושא הייעוץ וההכוונהבין המכינות השונות נמצאו הבדל, 16כפי שעולה מלוח 

שיעור הבוגרים הגבוה . וַהכָוונה בתחילת הלימודים במכינה והן במעבר בין המכינה ללימודים גבוהים

ושיעור ) 79%(ביותר שדיווחו כי קיבלו ייעוץ בתחילת הלימודים נמצא במכינה באוניברסיטת בן גוריון 

לו ייעוץ במעבר בין המכינה ללימודים גבוהים נמצא במכינה הבוגרים הגבוה ביותר שדיווחו שקיב

  ).75%(באוניברסיטה העברית 

  

לא עמדו בדרישות נשאלו האם קיבלו ייעוץ או הכוונה כלשהי לפני עזיבת /גם הבוגרים שלא סיימו מכינה

  .בכל המכינותוזו המגמה , רובם המכריע השיבו בשלילה. לימודיהם
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לפי מוסדות הלימוד , קיבלו הבוגרים בתחילת הלימודים במכינה ובסיומםייעוץ והכוונה ש: 16לוח 
  )באחוזים(

   אוניברסיטה
   חיפה  אביב-תל  אילן-בר  העברית  גוריון-בן

)65=n(  )70=n(  )86=n(  )91=n(  )79=n(  קיבלו ייעוץ והכוונה:  
  * בתחילת הלימודים במכינה  52 71 56 67 79

)52=n(  )61=n(  )59=n(  )70=n(  )49=n(    
  

56  
  

75  
  

44  
  

69  
  

55  
/ תיכוני-במעבר בין מכינה למוסד על

  ) *מאלה שהמשיכו ללמוד(אקדמי 
)27=n(  )46=n(  )25=n(  )47=n(  )26=n(  מהם קיבלו ייעוץ והכוונה** : 

  מעובדי המכינה 19 85 48 98 33
  מעובדי מוסד הלימודים  65  4  32  2  33
  מעובדי מינהל הסטודנטים  31  23  40  9  67

)29=n(  )46=n(  )25=n(  )47=n(  )27=n(    
  

100 
  

100 
  

100 
  

100 
  

100 
האם ייעוץ והכוונה בתקופת המעבר 

 : סיפקו את הבוגרים
  סיפקו במידה רבה  15  11  16  17  14
  סיפקו 52 57 56 44 55
  כך סיפקו -לא כל  33  23  16  17  28

  בכלל לא סיפקו  0  9  12  22  3
  *P≤0.01  
  . כי ניתן היה לציין כמה גורמי ייעוץ והכוונה100-כמים להאחוזים אינם מסת** 
  

  והמשך הלימודים אחריהסיום הלימודים במכינה  6.6
  אילן -היה באוניברסיטת בר תלמידים הגבוה ביותר שסיימו את המכינה ושעמדו בדרישותיההשיעור 

  ).17ראה לוח (; )77%( באוניברסיטת בן גוריון -והנמוך ביותר , )95%(

  

  )באחוזים(לפי מוסדות הלימוד במכינה , סיום המכינה: 17 לוח
  **אוניברסיטה שבה למדו במכינה 

  חיפה  אביב-תל  אילן-בר  העברית  גוריון-בן
  
  

  סך הכול 100 100 100 100 100
  סיימו מכינה ועמדו בדרישות 91 88 95 88 77

  
12 

  
6 

  
2 

  
10 

  
3 

  אך לא, למדו במכינה עד סופה

  עמדו בדרישות

  עזבו את המכינה לפני סיומה  6 2 3 6 11
 **P≤0.05  
  

לא נמצאו הבדלים מובהקים , למרות ההבדל באחוז התלמידים שסיימו את המכינה ועמדו בדרישות

כן נמצאו הבדלים לפי מסלול לימודי , לעומת זאת; באחוז מי שהמשיכו בלימודיהם לאחר המכינה

. גוריון-אות הנמוך במיוחד נמצא בקרב בוגרי מכינת בןשיעור הלומדים באוניברסיט). 18לוח (ההמשך 

ולכן למדו , ממצא זה אינו מפתיע לאור העובדה שכרבע מהם לא סיימו מכינה או שלא עמדו בדרישות

אביב שיעור מי שהמשיכו -גם בקרב בוגרי מכינת תל. במוסדות שלא דרשו את סיום המכינה כתנאי קבלה

במכינת , כפי שצוין לעיל: אך אולי מסיבה שונה;  פחות ממחצית- ללמוד באוניברסיטאות נמוך יחסית

לימודי הנדסה , שלמדו במסלול מדעי הטבע) כמחצית מהתלמידים(אביב נמצא האחוז הגבוה ביותר -תל
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שהאוניברסיטה בשבילם היא האופציה (בניגוד לבוגרי מסלול מדעי הרוח והחברה . ומדעים מדויקים

בעיקר בתחום ( רבים מהם העדיפו ללמוד במכללות אקדמיות שונות ,)העיקרית להמשך הלימודים

  .ולא באוניברסיטאות) טכנולוגיה ומחשבים

  

  )באחוזים(לפי מוסד הלימודים במכינה , מסלול הלימודים הנוכחי: 18לוח 
   אוניברסיטה שבה למדו במכינה

   חיפה  אביב-תל  אילן-בר  העברית  גוריון-בן
  שיכים בלימודים כיוםשיעור הממ 63 76 69 75 70

)49( )54( )60( )71( )50( )N( 
  

100  
  

100  
  

100  
  

100  
  

100  
  * מסלול הלימודים הנוכחי 

  )מבין הממשיכים(
  אוניברסיטאות  68  45  60  65  31
  מכללות אקדמיות  8  41  13  17  45
  מוסדות לא אקדמיים  24  14  27  18  24

 *P≤0.01  
  

  וד במכינה תרומת המכינה וחזרה על החלטה ללמ6.7
  ).19לוח (נמצאו גם הבדלים בהערכת תרומת המכינה בין בוגרי המכינה במוסדות השונים 

  

  ) באחוזים(לפי מוסדות הלימוד , הערכת הבוגרים את תרומת המכינה בתחומים שונים: 19לוח 
   אוניברסיטה

  חיפה  אביב-תל אילן-בר  העברית  גוריון-בן
  :1תרומת המכינה      

  **  2להצלחה בלימודים כיום באופן כללי 66 74 67 47 62
  לשיפור השליטה בשפה העברית  84 86 70 79 80
  לשיפור השליטה בשפה האנגלית 36 34 44 50 42
  

30 
  

21 
  

32 
  

46 
  

12 
  לשיפור הידע במקצועות הרלוונטיים ללימודים

  *  2   כיום
  

52 
  

40 
  

49 
  

61 
  

58 
  דמית ליכולת להתמודד עם לימודים ברמה אק

 )'כתיבת עבודות וכו, קריאת חומר   (
  **להכרת החברה והתרבות ישראלית  35 38 56 37 36
  *להעמקת הכרת התרבות והמסורת היהודית  47 31 79 48 29
  *להכרת מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ  65 75 71 48 68
  

70  
  

69  
  

73  
  

77  
  

72  
  להכיר חברים, כגון(להשתלבות מבחינה חברתית 

  )חדשים   
  *P≤0.01  

 **P≤0.05  
  "תרמה"או " תרמה במידה רבה" אחוז הבוגרים שדיווחו שהמכינה 1
   השאלה רלוונטית רק ללומדים כיום2
  

לשיפור " תרמה"או " תרמה מאוד"אמרו שהיא ) 46%(אביב -כמחצית מבוגרי המכינה בתל, לדוגמה

 מבוגרי 56%. ד מבוגרי המכינה בחיפה בלב12%לעומת , הידע במקצועות הרלוונטיים ללימודיהם כיום

להיכרותם עם החברה בישראל ועם " תרמה מאוד"או " תרמה"אילן דיווחו כי היא -המכינה בבר

וכך גם להיכרות התרבות והמסורת ; בשאר המוסדות) 38%-35%(לעומת כשליש , התרבות הישראלית
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בוגרי המכינה ). גוריון-בבןא ו" לעומת כמחצית בחיפה ובירושלים ורק כשליש בת79%(היהודית 

באוניברסיטה העברית פחות העריכו את תרומתה של המכינה להצלחתם הנוכחית בלימודים ולהיכרות 

  .מערכת ההשכלה בארץ לעומת בוגרי מכינות אחרות

  

נשאלו האם גם היום היו מחליטים ) וגם שאינם לומדים, גם אלה שלומדים כיום(כל בוגרי המכינות 

היו מצליחים בלימודים , להערכתם, האם, בנוסף לכך, שלומדים כיום נשאלו,  הבוגרים.ללמוד במכינה

: בנושא ההחלטה ללמוד במכינה גם היום נמצאו הבדלים מובהקים). 20לוח (גם ללא לימודים במכינה 

 לעומת 22גוריון לא היו מחליטים היום ללמוד במכינה- מהבוגרים שלמדו במכינה באוניברסיטת בן38%

  .אביב-בלבד מאלה שלמדו בתל 15%

  

ציינו השיעורים הגבוהים ביותר שהמכינה תרמה להצלחתם , אביב-בעניין זה חשוב לציין כי דווקא בתל

) 19לוח (לידע במקצועות הרלוונטיים וליכולתם להתמודד עם לימודים ברמה אקדמית , בלימודים כיום

כרבע , לעומת זאת). 13לוח (במבחן הפסיכומטרי ובוגרי מכינה זו קיבלו את הציון הממוצע הגבוה ביותר 

, גוריון לא סיימו את הלימודים או שלא עמדו בדרישות וגם מקרב מי שלומדים כיום-מתלמידי מכינת בן

  .רק כשליש לומדים במסלול האוניברסיטאי

  

ם אקדמיי/תיכוניים-חזרה על ההחלטה ללמוד במכינה והערכת סיכויי ההצלחה בלימודים על: 20לוח 
  ) באחוזים(לפי מוסדות לימוד במכינה , גם ללא מכינה

   אוניברסיטה
   חיפה אביב-תל  אילן-בר העברית  גוריון-בן

)66(  )66(  )77(  )85(  )65(  )N(  
 : **חזרה על החלטה ללמוד במכינה 100 100 100 100 100
  בטוחים שכן 37 50 41 26 24
  חושבים שכן  29 35 34 39 38
  ושבים שלאח 15 9 13 12 18
20  
 

  בטוחים שלא 19 6 12 23

)47(  )53(  )51(  )65(  )44(  )N(  
  הערכת סיכויי ההצלחה בלימודים אקדמיים 100 100 100 100 100

  :גם ללא מכינה
  בטוחים שכן 14 12 22 17 13
  חושבים שכן  54 48 43 45 51
  חושבים שלא 27 38 33 27 30

  בטוחים שלא  5  2  2  11  6
 **P≤0.05  
  

בהערכת הסיכויים ,  עולה שלמרות הבדלים מובהקים בנושא חזרה על החלטה ללמוד במכינה20לוח מ

כשני שלישים מבוגרי כל . אין הבדלים משמעותיים בין המכינות, להצליח בלימודים גם ללא מכינה

ו אך רק מיעוטם הי, אקדמיים גם ללא מכינה/תיכוניים-המכינות דיווחו שהיו מצליחים בלימודים על

  .בטוחים בכך

                                                 
  ".בטוחים שלא"או " חושבים שלא " 22
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  אקדמיים/תיכוניים-בוגרי המכינה שלומדים כיום במוסדות על. 7
  

להלן (אקדמיים /תיכוניים- אשר לומדים כיום במוסדות עלה בוגרי המכינ284-פרק זה יעסוק בהרחבה ב

לימודיהם כיום נעסוק הן בתקופת המעבר של התלמידים מלימודיהם במכינה לפרק זה ב). הסטודנטים

מה הם ( בהווה םמצבב והן )? האם המשיכו ללמוד ברצף?לו ייעוץ והכוונה לקראת לימודיהםביהאם ק(

האם הם ? האם הם נתקלים בקשיים ומהם? מה מידת שביעות רצונם מהלימודים? דומיחומי הלת

של  דעתםפרק זה את ב נבדוק עוד ).?עובדים בשכר וכיצד הם מצליחים לשלב בין הלימודים לעבודה

  .)רות חברתי קהילתייש(ק " השתלבותם בשחועל שהם מקבלים הסיוע עלהסטודנטים 

  

   קבלה למוסדות להשכלה גבוהה7.1
  כניסה למוסדות להשכלה גבוהה לאחר סיום המכינההמועד 

המכינה הכשירה : המשך הלימודים מיד לאחר המכינה הוא מסלול טבעי, לדעת חלק מהסטודנטים

ומיד לאחריה הם משתלבים במוסדות , במוסדות להשכלה גבוההללימודים , במידה זו או אחרת, אותם

כי רוב , מהנתונים עולה. חלקם מעוניינים בפסק זמן בין המכינה לבין המשך הלימודים, אולם. אלה

 הפסיקו 21% ;)1998כלומר בסתיו  (לימודים מיד לאחר סיום המכינהבהמשיכו ) 78%-כ(הסטודנטים 

ואחוז נוסף הפסיקו במשך שנה וחצי והתחילו ללמוד רק באביב , 1999למשך שנה והתחילו ללמוד בסתיו 

2000.  

  

הסיבה העיקרית שציינו היא . נשאלו על הסיבות לכך) n=54(זמן בלימודיהם -הסטודנטים שלקחו פסק

ניסו ) 22% (12 ,לחסוך כסף ללימודיהםולעבוד  העדיפו הם, כלומר, ) סטודנטים27, כמחצית (כלכלית

 כבר התחילו -) 11%(עוד שישה , אך נדחו,  אחר או חוג אחר מזה שלומדים בו כיוםלהתקבל למוסד

 בגלל סיבות -) 7%(ארבעה ,  רצו לשפר ציון במבחן פסיכומטרי-) 9%(חמישה , ללמוד במוסד אחר ונשרו

סיבות . מקצוע רצוי עד תחילת שנת הלימודים/ איחרו להירשם לחוג-ומספר זהה , אישיות או משפחתית

צורך בשיפור השליטה , התלבטות איפה ללמוד, ל"נסיעה לחו, שירות מילואים: ספות שהוזכרו הןנו

  .בעברית ועוד

  

  לימודים במוסד להשכלה גבוהההייעוץ והכוונה לקראת 

לא מחברים או (כוונה מגורם מקצועי כלשהו הקיבלו ייעוץ או ) 60%(כשני שלישים מהסטודנטים 

 קיבלו ייעוץ והכוונה מעובדי 65%, מתוכם. במוסדות להשכלה גבוההם הלפני תחילת לימודי, )קרובים

 32%-ו) 'פסיכולוגים וכו, יועצים אקדמיים( מעובדי מוסד הלימודים - 21%, )בעיקר מיועצים(מכינה ה

  ).'פסיכולוגים וכו, יועצים, מדריכים(מעובדי מינהל הסטודנטים 

,  קיבלו ייעוץ68%רב הלומדים באוניברסיטאות בק: נמצא כי הייעוץ היה קשור למסלול הלימודים

  .33% רק -תעודה מקצועית / ובקרב הלומדים הנדסאים65% -במכללות האקדמיות 
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כולל ציון (תנאיי קבלה , 37% -מקצוע /בחירת חוג, 46% - מידע כללי על הלימודים: כללו נושאי הייעוץ

  ).21לוח (ועוד , 21% -בחירת מוסד הלימודים , 30% -) נדרש

  

היו " כי הם 50%-ו" מספקים במידה רבה"הם היו ש אמרהכוונה הייעוץ וה מבין מקבלי 15%-כ

  ."לא סיפקו כלל" כי 12%-ו" לא כל כך סיפקו" כי 23%- כדיווחו, לעומת זאת". מספקים

  

  )באחוזים(היבטים נבחרים של ייעוץ והכוונה לקראת הלימודים במוסד להשכלה גבוהה : 21לוח 
    אחוזים

  קיבלו ייעוץ כלשהו מגורם מקצועי לפני לימודיהם במוסד  60
  להשכלה גבוהה

  :הגורם נותן הייעוץ 
  )בעיקר יועצים(עובדי מכינה  65

  עובדי מינהל הסטודנטים 32
  עובדי מוסד הלימודים 21

  :הנושאים שבהם קיבלו הסטודנטים ייעוץ 
  מידע כללי על הלימודים 42
  יםבחירת מקצוע לימוד 37
  תנאי קבלה 30
  בחירת מוסד לימודים 21
  פרטי רישום ומסמכים נדרשים 10

  מבחן פסיכומטרי 8
  )מעונות ועוד, כולל נושאים אישיים(אחר  3

  ):מבין המקבלים(שביעות רצון מהייעוץ וההכוונה  
  מספקים/הייעוץ וההכוונה היו מספקים במידה רבה 65
  כלל לא היו מספקים/ מספקיםכך-הייעוץ וההכוונה היו לא כל 35

  

   כיום ומוסדות לימוד בהם לומדים הסטודנטיםמסלולי

 לומדים )54%(ם מחציתמלמעלה . לתואר הראשון כיום לומדים) 79%( הסטודנטים רוב

 17% :אקדמיים-לומדים במסלולים לא, 21%, היתר.  במכללות אקדמיות-) 25%(רבע , באוניברסיטאות

  ). 'אחות מוסמכת וכו, מורה מוסמך( לתעודה מקצועית אחרת - 3%ועוד , אים לטכנ- 1%,  להנדסאים-

  

  תחומי לימוד

, הבנים לומדים יותר מחשבים.  מרכז מידע באשר לתחומי הלימוד בהם הסטודנטים משולבים22לוח 

 מדעי -בנות הואילו , מתמטיקה ומדעי הטבע וגם כלכלה ומינהל עסקים, צועות טכנולוגייםקהנדסה ומ

  ).  'צילום וכו, מלונאות, כגון עיצוב(רפואה וסיעוד ומקצועות אחרים , מדעי החברה וחינוך, רוח ואמנותה
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  1)באחוזים(לפי מין ומסלול הלימודים , תחומי לימוד: 22לוח 

   *מין    *מסלול הלימודים 
  /הנדסאי
  מקצועי

  מכללה
 אקדמית

  
  אוניברסיטה

   
  בנות

  
  בנים

  סך
 הכול

 

  מתמטיקה ומדעי הטבע 16 22 13  27 4 3
  

70 
  

25 
  

18 
   

26 
  

41 
  

31 
הנדסה מקצועות טכנולוגיים , מחשבים
  אחרים

  מדעי הרוח ואמנות  16  14  18   27  4  3
  מדעי החברה וחינוך  21  17  22   28  21  2

  'מינהל עסקים וכו, כלכלה  25  30  22   17  53  13
  רפואה וסיעוד  12  6  14   15  11  5
  אחר  6  2  9   5  7  8

 * P≤0.01  
  .כיוון שסטודנט אחד יכול ללמוד שני תחומים, 100- האחוזים אינם מסתכמים ל1

  

  סיבות לבחירת תחום לימודים

תחום שה: הסיבות העיקריות היו. מקצוע שהם לומדים כיום/הסטודנטים נשאלו מדוע בחרו בחוג

משום שלא ) 24% (כרבע, )33%(היטב " אפשר להתפרנס"משום שממקצוע זה  ;)79% ( אותם"מעניין"

המועצות - ציינו שזה המשך לימודיהם בברית17%, נתקבלו לחוג שרצו ללמוד או שנתקבלו רק לחוג זה

, שצוינו בשיעורים נמוכים, סיבות נוספות. מכרים המליצו להם על חוג זה/ שחברים-לשעבר ואחוז זהה 

  .היו המלצת הורים והמלצת היועצת האקדמית

  

הסטודנטים . ם לומדים אותו תחום או אותו מקצוע שבחרו בעדיפות ראשונהלא כל הסטודנטי, כידוע

  אולם כרבע , ענו בחיוב) 77%(רובם . נשאלו האם התחילו ללמוד את המקצוע שרצו ללמוד

נמצא " ללמוד מקצוע אחר"שיעור גבוה ביותר של מי שרצו . השיבו שרצו ללמוד מקצוע אחר) 23%(

הנדסה ומקצועות , ונמוך ביותר בקרב לומדים מחשבים) 36%(טבע בקרב הלומדים מתמטיקה ומדעי ה

  .לא נמצא הבדל בנושא זה בין בנים לבנות). 18%(טכנולוגיים 

  

קטן במקצת מזה שנמצא במחקר בוגרים אתיופים ) 23%(שיעור הסטודנטים שרוצים ללמוד מקצוע אחר 

-וגם בקרב סטודנטים מברית) 2000, פרנקוביץ ואחרים-אלנבוגן) (28%(בזמן לימודיהם הראשונים 

  ). 2000, פרנקוביץ וקונסטנטינוב-אלנבוגן(; )33%(' המועצות לשעבר הלומדים בשנה א

  

   הנוכחיים שביעות רצון מהלימודים7.2
. אחד המרכיבים החשובים בתמונת המצב של הבוגרים הלומדים כיום הוא שביעות רצונם מהלימודים

". לא מרוצים כלל "-ורק אחוז אחד " לא כל כך מרוצים "27%; "יםמרוצ "62%-ו" מרוצים מאוד "10%

לימודיהם שביעות רצונם הכללית של הבוגרים מלימודיהם כיום גדולה יותר משביעות רצונם בעת 

א נמצאו הבדלים בנושא זה בין  ל. במכינה65%לעומת " מרוצים"או " מרוצים מאוד "72%: במכינה

, הלימודיםרצון מהשביעות הבוחן היבטים נבחרים של , 23מלוח  .מודיםבנים לבנות וגם לפי מסלול הלי

וממידת  ) שבעי רצון84%(מסתמנת שביעות רצון גבוהה יחסית מיחס המרצים כלפי הסטודנטים 

שיעורים גבוהים אינם מרוצים מאיכות , לעומת זאת). 82%(היענותם של המרצים לשאלות הסטודנטים 
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מרמת , )50%(מתרגול החומר הנלמד בכיתה , )37%(על עבודות ותרגילים מקבלת משוב , )34%(ההוראה 

  ).49%(ומלוח הזמנים של השיעורים במוסד הלימודים ) 46%(המשמעת בכיתה 

  

  )באחוזים(אקדמי /שביעות רצון הסטודנטים מהלימודים כיום במוסד על תיכוני: 23לוח 
לא מרוצה 

  כלל
כך -לא כל
  מרוצה  מרוצה

מרוצה 
  מאוד 

  שביעות רצון כללית מהלימודים 10 62 27 1

1 33 55 11 
, המורים שולטים בחומר: לדוגמה(איכות ההוראה 

  )'מסבירים היטב וכו
  יחס המרצים כלפיך 10 74 14 2
  מידת היענות המרצים לשאלות הסטודנטים  15 67 17 1

  )ידי המרצים-בכיתה על(תרגול החומר הנלמד  5 45 39 11
  לת משוב מהמרצים על עבודות ותרגיליםקב 7 56 27 10
  רמת המשמעת בכיתה 4 50 32 14
  לוח הזמנים של השיעורים במוסד הלימודים 5 46 32 17

  

שביעות רצונם של הבוגרים מרוב ההיבטים הספציפיים של הלימודים כמעט לא השתנתה מאז 

שירדה באופן , ותרגיליםלמעט שביעות הרצון מהמשוב של המרצים על עבודות , לימודיהם במכינה

הממצאים על שביעות הרצון מהיבטים , כמו כן.  כיום63%- בזמן הלימודים במכינה ל80%- מ-משמעותי 

, פרנקוביץ וקונסטנטינוב-אלנבוגן(' ספציפיים דומים לאלו שנמצא בקרב הסטודנטים הלומדים בשנה א

2000.(  

  

   קשיים בלימודים כיום7.3
מחציתם , בלימודים" מתקשים מאוד"דיווחו כי באופן כללי הם כתשעה אחוזים מהסטודנטים 

מהשוואה בנושא זה ). 24לוח ( לא מתקשים כלל 3%-מתקשים ו" לא כל כך) "35%(כשליש , "מתקשים"

עולה כי כיום שיעור גבוה , כאשר למדו במכינה, בקרב הסטודנטים הלומדים כיום לבין אותם סטודנטים

או " קשים מאוד"העריכו את הלימודים הנוכחיים כ) 62%(י שלישים כשנ: יותר מתקשים בלימודים

דרישות לימודיות היא  לכך שהסיבהתכן י י.בזמן לימודים במכינה) 36%(לעומת רק כשליש " קשים"

שיעור , בניגוד לכך. דרישות במכינהה לעומת, גבוהות יותר בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה

 , כנראה, ומושפע) בהתאמה53% לעומת 32%(טן מזה שהיה במכינה המתקשים בקריאת חומר בעברית ק

, לעומת זאת. משיפור משמעותי בשליטת הסטודנטים בשפה העברית במהלך שנת הלימודים במכינה

  .שיעור המתקשים בקריאת חומר באנגלית נשאר ללא שינוי ועומד על שני שלישים מכלל הסטודנטים
  

מתקשים להתמודד עם עומס הלימודים ולקרוא חומר ) 51%(הים שיעורים גבוכי  24עוד עולה מלוח 

שיעור דומה לקרוא חומר , כשליש מתקשים לכתוב עבודות ותרגילים בעברית, זאת ועוד). 58%(באנגלית 

, התקשו בלימודים) 65%(שני שלישים מהבנים . קריאה בעברית ושיעור דומה לסכם את הנאמר בשיעור

שיעור המתקשים הגבוה ביותר היה בקרב תלמידי מתמטיקה ). P<0.05(מהבנות ) 54%(לעומת מחצית 

  ).53%( בקרב לומדים מדעי הרוח ואמנות -והנמוך ביותר , )81%(ומדעי הטבע 
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  )באחוזים(אקדמי /תיכוני-מדדים נבחרים של קושי בלימודים במוסד על: 24לוח 
לא קשה 

  כלל
כך -לא כל
  קשה

  
  קשה

קשה 
  מאוד 

 

  לליקושי כ 9 53 35 3
  להבין את הנאמר בשיעור 2 12 46 40
  לסכם את הנאמר בשיעור 7 25 37 31
  לענות בעברית על השאלות של המרצה 3 19 34 44
  )ספרים, מאמרים(לקרוא חומר קריאה בעברית  4 28 36 32
  לכתוב עבודות ותרגילים בעברית 7 23 40 30
  עליו בעבריתלהבין את השאלות בעברית במבחן ולענות  4 19 47 30
  )ספרים, מאמרים(לקרוא חומר קריאה באנגלית  21 37 30 12

  להתמודד עם העומס בלימודים 4 47 40 9

  

   עמידה במטלות לימודיות והישגים בלימודים7.4
יותר ממחצית . אחד המדדים להשתלבות בלימודים הוא יכולת ההתמודדות עם המטלות הלימודיות

ורק ,  הגישו את רובם39%, הגישו את כל העבודות והתרגילים הנדרשים  דיווחו כי)56%(מהסטודנטים 

 כי לא ויווחד) n=111( שלא הגישו את כל התרגילים  ממי69%.  מזהפחותאף מחציתם או  את  הגישו5%

 15%,  שכחו או התעצלו- 19%,  לא הצליחו לענות על המטלה32%, לא עמדו בלוח הזמניםהגישו משום ש

כגון חוסר עניין וקשיים , עות המטלה ושיעורים נמוכים לא הגישו מסיבות אחרותלא הבינו את משמ

  .בעברית

  

 1%,  לרוב המבחנים- 14%, ניגשו לכל המבחנים) 84%(רוב הסטודנטים : מדד נוסף הוא עמידה במבחנים

) n=42(הסטודנטים שלא ניגשו לפחות למבחן אחד .  דיווחו שלא ניגשו לאף מבחן1%ועוד ,  למחציתם-

 12, משפחתיות או בריאותיות, בעיות אישיות כי בשל ציינו) 41%(שבעה עשר מהם . נשאלו על סיבות לכך

 שזמן המבחן לא היה -) 17%( שבעה ,שלטו בחומר לא -) 24% (10,  הספיקו ללמודמשום שלא -) 29%(

  .נוח ואחוזים בודדים מסיבות אחרות

  

ים לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין המחקר הנוכחי לבין בנושא הגשת עבודות ותרגילים וביצוע מבחנ

  רוב הסטודנטים ). 2000, פרנקוביץ וקונסטנטינוב-אלנבוגן(' הלומדים בשנה א, מחקר סטודנטים עולים

 נכשלו בחצי מהמבחנים או 2%ורק ,  ברובם- 17%,  קיבלו ציון עובר בכל המבחניםדיווחו כי) 81%(

, 21% -במכללות אקדמיות ,  מהסטודנטים במבחן אחד לפחות15% באוניברסיטאות נכשלו. ביותר

  ויותר ממחציתם , 80-הציון הממוצע של כלל הסטודנטים הסתכם ב. 26% -במכללות לא אקדמיות 

. 62% -ואילו בקרב הבנות ,  ומעלה80 קיבלו ציון ממוצע 48%בקרב הבנים .  ומעלה80קיבלו ציון ) 57%(

הציון הממוצע הגבוה ). 25לוח ( בהישגים האקדמיים לפי תחומי הלימודנמצאו גם הבדלים מובהקים 

  והנמוך ביותר במתמטיקה ובמדעי הטבע ) 84(ביותר נמצא בקרב הסטודנטים במדעי החברה והחינוך 

לא , עם זאת). 35%(גם שיעור הנכשלים בקורס אחד לפחות גבוה ביותר במתמטיקה ובמדעי הטבע ). 76(

  ).אקדמיות-מכללות אקדמיות ולא, אוניברסיטה(לפי סוג המוסד ,  הממוצענמצאו הבדלים בציון
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  לפי תחומי הלימוד, הישגים אקדמיים של הסטודנטים: 25לוח 
  אחוז הנכשלים

  *בקורס אחד לפחות 
  אחוז מקבלי

 * ומעלה 80ציון 
  הציון

  1תחום הלימודים  *הממוצע 
  מתמטיקה ומדעי הטבע 76 29 35
  

25 
  

58 
  

81 
הנדסה מקצועות טכנולוגיים , מחשבים
  אחרים

  מדעי הרוח ואמנות  77  54  14
  מדעי החברה וחינוך  84  79  2

  'מינהל עסקים וכו, כלכלה  78  47  28
  רפואה וסיעוד  81  70  7
  אחר  80  78  0

  *P≤0.01  
בקורס  ומעלה ואחוז הנכשלים 80באחוז מקבלי , מובהקות ההבדל בלוח זה מתייחסת להבדלים בציון הממוצע 1

  ).חברה ועוד, מחשבים, מתמטיקה(אחד לפחות בין התחומים השונים 
  

הגיעו להישגים )  שעות בשבוע ויותר30(הסטודנטים שעבדו שעות מרובות במשך שנת הלימודים 

 משאר 60%לעומת ,  ומעלה80קיבלו ציון ממוצע ) 48%(רק כמחציתם : לימודיים נמוכים יותר

לעומת כרבע ( שעות שבועיות ויותר נכשלו בקורס אחד לפחות 30שעבדו ומנגד כשליש ממי , הסטודנטים

  ).משאר הסטודנטים

  

על אף . כי הסטודנטים מתמודדים באופן כללי בהצלחה עם הלימודים, אם כן, ממצאי המחקר מלמדים

עברו רובם בהצלחה את המבחנים והציון הממוצע , ששני שלישים דיווחו כי הם מתקשים בלימודים

  .80ל עומד ע

  

  משתני- ניתוח רב-הישגים בלימודים 
- במחקר זה רצינו לבחון מהם הגורמים שהשפיעו על הישגיהם הלימודיים של הסטודנטים במוסדות על

כדי לבחון את הגורמים המשפיעים על ההישגים בלימודים נערך ניתוח . תיכוניים או במוסדות אקדמיים

, מין:  במודל זה נבחנה השפעתם של המשתנים הבאים.משתני באמצעות מודל הרגרסיה הלוגיסטית-רב

שליטה בשפות , תחום הלימודים, תיכוני או אקדמי-קבלת ייעוץ והכוונה במעבר מהמכינה למוסד על

חבר "תמיכה כלכלית של המשפחה והאם לסטודנט יש או אין , היעדרויות מלימודים, העברית והאנגלית

סטודנטים שקיבלו : מוצב במודל באופן דיכוטומי כדלקמן" הצלחה בלימודים"המשתנה התלוי ". נפש

  לפחות באחד מהם )  ופחות59קיבלו ציון (וסטודנטים אשר נכשלו ) 1(בכל הקורסים שלמדו " עובר"ציון 

)0.(  

  

  : ממודל הרגרסיה עולה השפעה מובהקת של המשתנים.  מרוכזים ממצאי הרגרסיה הלוגיסטית26בלוח 

קבלת ייעוץ והכוונה ) 3(; תמיכה כלכלית מהמשפחה) 2(; תיכוני-על/ד אקדמיתחום הלימודים במוס) 1(

לסטודנטים שלומדים ". חבר נפש"לבוגר יש ) 5(; יכולת לקרוא חומר בעברית) 4(; בתחילת הלימודים

לאלה , לאלה שמקבלים תמיכה כלכלית מהמשפחה, חינוך וסיעוד, בתחומים של מדעי הרוח והחברה

לאלה שאינם מתקשים לקרוא , תיכוני או אקדמי-ונה במעבר מהמכינה למוסד עלשקיבלו ייעוץ והכו

 יש הסתברות גבוהה יותר לדווח על -" חבר נפש"וגם לסטודנטים שיש להם כיום , חומר מקצועי בעברית

  .בכל הקורסים שבהם למדו" עובר"קבלת ציון 
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יאת חומר מקצועי באנגלית לא היעדרויות מלימודים ויכולת קר, מין: לעומת זאת השפעת הגורמים

  .נמצאה מובהקת

  

 - ממצאי הרגרסיה הלוגיסטית להסבר הצלחה בלימודים של הסטודנטים במוסדות על  :26לוח 
  בכל הקורסים שלמדו" עובר" הסבירות לדווח על קבלת ציון -אקדמיים /תיכוניים

   bמקדם   יחס צולב
  מין  
  )ביחס לבנים(  ¹0.92
  נותב -0.032   )1.08  (
   
  תיכוני או אקדמי-קבלת ייעוץ והכוונה במעבר מהמכינה למוסד על  
  ")לא קיבלו ייעוץ והכוונה"ביחס ל( 0.828** 2.29  
  קיבלו ייעוץ והכוונה מגורם רשמי כלשהו  
   
  תיכוני או אקדמי-תחום הלימודים במוסד על  
  )חינוך וסיעוד, ביחס למדעי הרוח והחברה(  ¹0.31
  הנדסה ומחשבים, מדעי הטבע -1.180 * )3.25  (
   
  יכולת קריאת חומר מקצועי בעברית  
  ")קשה מאוד"או " קשה"ביחס ל( 0.827** 2.29  
  "לא קשה כלל"או " כך קשה-לא כל"  
   
  יכולת קריאת חומר מקצועי באנגלית  
  ")קשה מאוד"או " קשה"ביחס ל(  
  "לא קשה כלל"או " כך קשה-לא כל" 0.262   1.30  
    
  )מכל מיני סיבות(היעדרויות מלימודים במשך שבוע   
  )ביחס לשלוש פעמים או פחות(  
  ארבע פעמים ויותר 0.070   1.07  
   
  קבלת תמיכה כלכלית מהמשפחה  
 ")לא מקבל"ביחס ל( 1.097 * 2.99  
  כן מקבל  
   
  "חבר נפש"לסטודנט יש או אין   
  ")חבר נפש"ין ביחס לא(  
  "חבר נפש"יש  0.913** 2.49  

  .13%= יחס הנראות 
   *P<0.01    
 **P<0.05  

. כדי לאפשר השוואה לשאר המשתנים,  במקרים שבהם כיוון הקשר שלילי מצוין גם הערך החיובי בסוגריים1
  . הוא ערך היחס הצולב בערך מוחלטx/¹ .xהחישוב נעשה באמצעות הנוסחה 
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  ימודים היעדרויות מל
זאת . במחקר בקרב תלמידי המכינות נמצא מתאם בין תדירות ההיעדרויות לבין ההישגים הלימודיים

ההסבר להיעדרויות בשל מחלה בעת הלימודים במכינה . שיעורים לא מבוטלים נעדרו בשל מחלה, ועוד

; ים עצמםעלה הן בראיונות עם גורמים שונים המטפלים בתלמידים אלה והן בראיונות עם התלמיד

המועצות לשעבר -הקשיים והלחצים המופעלים על התלמיד במעבר מברית, במזג האוויר, השינוי בתזונה

.  אלה ואחרים הביאו לשיעורים גבוהים יחסית ולתדירות גבוהה של תחלואה בקרב התלמידים-לישראל 

  .יותם תלמידי מכינהחל שינוי בדפוס ההיעדרויות של הסטודנטים בהשוואה לעת ה, לאחר שנתיים, כיום

  

אקדמי /לימודים במכינה ובמוסד על תיכוניההיעדרויות הסטודנטים מהשיעורים בזמן : 27לוח 
  )באחוזים(

   מכינה  אקדמי/ מוסד על תיכוני
  ):  בגלל מחלהלא(היעדרויות בממוצע בשבוע   *100  100

  מאף שיעור 46 35

  משיעור אחד בלבד  28  25

  ריםשלושה שיעו-משניים  22  32

  מארבעה שיעורים ויותר  4  8
  : היעדרויות בגלל מחלה בממוצע בשבוע  *100  100

  מאף שיעור  70  81

  משיעור אחד בלבד  16  10
  שלושה שיעורים-משניים  10  7

  מארבעה שיעורים ויותר  4  2

* P<0.01   
  

ת תקופת גדלה באופן משמעותי לעומ) לא בגלל המחלה(תדירות היעדרויות הסטודנטים משיעורים 

ייתכן שהסיבה לשינוי היא שכיום ). 27לוח ( ירדה -ותדירות ההיעדרויות עקב מחלה , לימודיהם במכינה

, אולם. ובשל כך נעדרים פחות בשל מחלה, הם הסתגלו לחיים בארץ. אכן הסטודנטים חולים פחות

ות שאינן מחלה ייתכן כי תדירות ההיעדרויות מסיב. הם נעדרים יותר ומסיבות אחרות, לעומת זאת

או שהלימודים במוסדות , בשל העובדה כי כיום הם פחות חוששים מהממסד, עלתה בהשוואה למכינה

  .זו מסגרת פחות מובנית ויותר מקובל להיעדר בה; להשכלה גבוהה אינם מחייבים נוכחות מלאה

  

דיווח , )46%(עייפות , )49%(עבודה בשכר : הן) מלבד המחלה(הסיבות העיקריות להיעדרויות 

  ' דואר וכו, סידורים אישיים שונים כמו בנק, )31%(תורמים להם  אינם הסטודנטים כי חלק מהשיעורים

  ).12%(ובעיות אישיות ) 24%(

  

. לבין הישגים בלימודים) מסיבות כלשהן( קשר בין היעדרויות משיעורים לא נמצאבמחקר הנוכחי 

', וגם ובמחקר סטודנטים עולים הלומדים בשנה א, הממצא שונה מזה שנתגלה בזמן הלימודים במכינה

  .שם כן נמצא קשר כזה
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  היקף הלימודים והתמודדות עם עומס הלימודים 
כיום מספר שעות הלימודים בכיתה נמוך יותר מזה שהיה בעת הלימודים במכינה ועומד על , באופן כללי

ים מייחדים שלוש שעות ויותר מחצית מהסטודנט, בנוסף לשעות הלימוד בכיתה.  שעות בממוצע ביום6

 בהשוואה ,על אף הירידה בהיקף השעות המיוחדות ביום ללימודים, כלומר. ביום להכנת שיעורי בית

ה מתקשר זנתון . דהיעדיין שיעורים גבוהים מהסטודנטים מקדישים שעות רבות כל יום ללמ, למכינה

, מהלימודים" לחוצים מאוד"ו א" לחוצים" ציינו כי הם חשים 40%: בלימודים" הלחץ"לתחושת 

 שיעור המרגישים לחוצים בקרב .ושיעורים גבוהים יותר מגיעים לפחות פעם בשבוע לכיתה עייפים

 בשנת HBSCכפי שעולה מתוך ממצאי מחקר ' י-'הסטודנטים גבוה במקצת בהשוואה לתלמידי כיתות ו

-אלנבוגן, הראל(שני המחקרים ושיעור המרגישים עייפות לפחות פעם בשבוע דומה בין ) 33% (1998

  ).2001, מולכו וחביב, פרנקוביץ

  
  )באחוזים(אקדמי /תיכוני-מאפיינים נבחרים של עומס הלימודים במוסד על: 28לוח 

  מספר השעות הממוצע של לימודים בכיתה בשבוע  30
  מספר השעות ביום המוקדשות להכנת שיעורי בית 100

  בכלל לא/פחות משעה 5
  שעה אחת  16
  שעתיים 29
   שעות3 25
   שעות4  13
   שעות ויותר5 12

  מרגיש 100

  לחוץ מאוד 3
  לחוץ 37
  קצת לחוץ  42

  כלל לא לחוץ 18
  תחושת עייפות  100

  אף פעם/ לעתים רחוקות   12
  לפעמים  42
   פעמים בשבוע1-3  29
   פעמים ויותר בשבוע4  17

  

  ייעוץ והכוונה,  סיוע לימודי7.5
  סיוע לימודי

מנתוני . מינהל הסטודנטים ומוסדות הלימוד מקצים משאבים המיועדים לסייע לסטודנטים בלימודיהם

קורסים והנחיה , ניתן תגבור לימודי באמצעות שיעורי עזר, לדוגמה, ס"מינהל הסטודנטים עולה כי בתש

נטים עולים  סטוד1,200-במסגרת זו נהנו כ. סדנאות למיומנויות אקדמיות לסטודנטים מתקשים, אישית

כי כחמישית , עולה, 29המוצגים בלוח , מנתוני מחקר זה). 2001, מינהל הסטודנטים( מוסדות לימוד 43-ב

סיוע הדומה לשיעור מקבלי הסיוע בזמן ; מקבלים סיוע קונקרטי בלימודים) 22%(מהסטודנטים 

  .'ה אלימודיהם במכינה וגם לנתון המקביל במחקר בקרב סטודנטים עולים הלומדים בשנ
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  )באחוזים(סיוע קונקרטי במקצועות הלימוד : 29לוח 
  מקבלים סיוע כלשהי בלימודים 22

)62=n( סוגי סיוע: 
  שיעורי עזר ביחידות 37

  שיעורי עזר בקבוצות 57

  סיוע מסטודנט אחר 21
  )עזרה מהמרצה, חומר לימודים, תרגומים(סוגים אחרים של סיוע  6

)54=n(  שביעות הרצון")מרוצים"ו" ים מאודמרוצ:("  

  מהיקף הסיוע 74

  מאיכות הסיוע 76
  מיחס נותני הסיוע 85

  סיוע נוסף בלימודים / זקוקים לסיוע  40

  מהם פנו לקבלת סיוע  39

)64=n(  פנייה לקבלת סיוע-סיבות לאי:  

  לא ידעו למי לפנות  45

  לא היה זמן לקבלת שיעורי עזר  27

  ת עצמםרצו להתגבר על הבעיה בכוחו  23
  קבלת סיוע כרוכה בתהליך ביורוקרטי ארוך  16

  עדיין לא הספיקו לפנות  16

  לא האמינו שזה יעזור  13
  הסיוע היה כרוך בתשלום  6

  "חלשים"לא רצו להיחשב כסטודנטים /התביישו   6

  מעדיפים /אין סיוע במקצוע מסויים/לא זכאי לסיוע(סיבות אחרות   9
  )לקבל סיוע מהמורה הפרטי

  

הלימודים (לאחריו שיעורי עזר ביחידות ; הסיוע הנפוץ ביותר הניתן לסטודנטים הוא שיעורי עזר בקבוצה

  ). בקבוצות-ופחות , במכינה וצורת הסיוע נפוצה ביותר היו שיעורי עזר ביחידות

  

ורבים מאוד היו מרוצים מיחסם של ) 76%(ומאיכותו ) 74%(רוב הסטודנטים היו מרוצים מהיקף הסיוע 

 מהסטודנטים דיווחו כי הם זקוקים לסיוע או לסיוע נוסף 40%-כ, לעומת זאת). 86%(נותני הסיוע 

וגם במחקר בקרב סטודנטים עולים , שיעור זה קטן במקצת מזה שנמצא בזמן לימודיהם במכינה(

בעיקר , רק שליש מהזקוקים לסיוע פנו לקבלו). שעמד על כמחצית מהסטודנטים', הלומדים בשנה א

וכן משום שרצו להתמודד עם הבעיה , לא היה להם זמן לקבל סיוע זה, ום שלא ידעו למי לפנותמש

  .בכוחות עצמם

  

גם צרכים , עם זאת. שיעור מקבלי הסיוע בלימודים היה גבוה יותר בקרב הסטודנטים החלשים, כצפוי

  ):30לוח (מסופקים בסיוע לימודי גבוהים יותר בקרב בעלי הישגים נמוכים -בלתי
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  )באחוזים(לפי הציון הממוצע בסמסטר האחרון , קבלת סיוע בלימודים וצורך בסיוע נוסף: 30לוח 
   69עד  70-79   ומעלה80
  **מקבלים סיוע כלשהו בלימודים  41 22 16

  *סיוע נוסף בלימודים /זקוקים לסיוע כלשהו 64 45 33

    *P<0.01  
 **P<0.05   
  

  ייעוץ והכוונה וסעד נפשי

מצד אחד עליהם להסתגל . המועצות לשעבר מורכב-מבריתעולים עומד בפני סטודנטים האתגר ה

ומצד אחר עליהם להתמודד עם , לנורמות לימוד שונות ולשפת לימוד חדשה, לסביבה תרבותית חדשה

-אזרד; 1993, דורון(עם געגועים למשפחתם ולתרבות שהותירו מאחור , עם קשיי דיור, קשיים כלכליים

נמצאה "כי ) 1995(מירסקי ציינה במחקרה ). 1999, מירסקי ואחרים; 1995, מירסקי; 1995, בורנשטיין

רמה גבוהה של מצוקה ) בהשוואה למתבגרים ישראלים(המועצות לשעבר -בקרב סטודנטים עולים מברית

אובדנים עקב הניתוק מארץ המוצא (נוסף על גורמי המצוקה המוכרים הידועים בהגירה . פסיכולוגית

:  כי בקרב עולים צעירים אלה קיימות שתי תופעות ייחודיותאמצנ) שיים בהסתגלות לסביבה החדשהוק

המועצות לשעבר -הקשורים לשינויים שהתרחשו בברית, לחצים פסיכולוגיים עוד בטרם העלייה. א

 יכולת הכלה נמוכה. ב; עלולים לתרום לרמה התחלתית גבוהה של מצוקה, ובעיסוק באפשרות של הגירה

המועצות -של יוצאי ברית' באופי התרבותי'המצטיירת כמרכיב , יחסית לחרדה ולמצוקה פסיכולוגית

בקרב הנבדקים נמצאה רמה ". לשעבר ועלולה להחריף את חוויית המצוקה ולצבוע את ביטוייה בגוון עוין

קרי לתלות ם מצטיירת כאובייקט העישל עצמאות פסיכולוגית והֵא) יחסית לצעירים אמריקנים(נמוכה 

  ).1995, מירסקי(

  

מינהל הסטודנטים וגורמים נוספים במוסדות הלימוד , הסטודנטים העוליםבשל המודעות לקשייהם של 

עובד , הסטודנט יכול להיפגש לשם קבלת ייעוץ עם מדריך. נושאיםמגוון ם ייעוץ והכוונה בהמעניקים ל

  .יועצים לסטודנטים עולים ועוד, פסיכולוג, סוציאלי

  

  דריךהמ

תרבות במינהל הסטודנטים מייחסת חשיבות ליצירת קשר אישי של מדריכים עם להמחלקה לחברה ו

 שכמעט לכל סטודנט ותלמיד כך מתוך שאיפה להגיע ל-מספר רב ככל האפשר של סטודנטים ותלמידים 

בעבר , את הרקע שלו ואת נסיבות חייו הייחודיות, בטיפול המינהל יהיה קשר עם מדריך המכיר אותו

, "רשת תומכת"כחלק מבניית , ליצירת קשר כזה חשיבות מרובה בתהליך קליטתו של הסטודנט. ובהווה

  . הראשונות בארץוובכלל זה משברים המאפיינים את שנותי, העוזרת לו להתמודד עם מצבים שונים

  

קומות  החל מפגישות מזדמנות במ-הקשר האישי עם המדריך בנוי מפגישות שוטפות על בסיס חברי 

שבהם מזמין המדריך קבוצת סטודנטים , "בתים פתוחים"דרך הזמנה לראיונות אישיים וכלה ב, הלימוד

  ).1996, מינהל הסטודנטים(לשיחה במגוון נושאים " על כוס קפה"למפגש 
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אשר בחנו את הערכת ' הן מהמחקר בקרב תלמידי המכינה והן מהמחקר בקרב הסטודנטים בשנה א

רובם דיווחו כי הוא זמין , כי רוב הסטודנטים הביעו שביעות רצון מתפקוד המדריך, המדריכים עלה

, פרנקוביץ-אלנבוגן(ונושאי השיחות אתו היו מגוונים וכללו נושאים לימודיים חברתיים ואישיים 

  ).2000, קונסטנטינוב

  

המחלקה לחברה ולתרבות מאפשרת לסטודנטים הזקוקים לעזרה נפשית לקבל שירות , בנוסף למדריך

ס וצוות ההוראה במוסדות "עו, לעתים קרובות צוות המדריכים של מינהל הסטודנטים. טיפולי מסובסד

רים במגוון שירותים במסגרת הסעד הנפשי הסטודנטים נעז. מאתרים את הסטודנטים ומפנים אותם

, ריאיון חירום וטיפול במצבי משבר,  כדי לדעת לאיזה כיוון טיפולי יש לפנות-ראיון קבלה : טיפוליים

, מינהל הסטודנטים(טיפול ממוקד וטיפול בקבוצה , טיפול דינמי, ייעוץ פסיכיאטרי, אבחון דיאגנוסטי

2001.(  

  

שאלות הקשורות לעצם : כוונה ולסעד נפשיהסטודנטים נשאלו סדרת שאלות הקשורות לייעוץ ולה

מלוח . על שביעות רצונם ועל צורכיהם בנושא זה, ההיכרות והידיעה על קיומם של הגורמים המטפלים

). 72%(עובד מנהל הסטודנטים /אפשר לפנות למדריךבעת הצורך  עולה כי רוב הסטודנטים יודעים כי 31

). 52%(ופסיכולוג ) 57%(עובדת סוציאלית , )42%(ת שיעורים נמוכים יותר ידעו על היועצת האקדמי

רובם אף . עובד מינהל הסטודנטים/ שיעורים גבוהים ביותר של פניות מכל הגורמים האלה היו למדריך

  ).79%(היו שבעי רצון מעזרתו 

  

  )באחוזים(שימוש הסטודנטים בשירותים שונים של ייעוץ והכוונה ושל סעד נפשי : 31לוח 
     אתה/אתושוחחו /נפגשו

היו מרוצים 
 **ה /מעזרתו

מהזקוקים 
  לעזרה

מכלל 
 הסטודנטים

היו זקוקים 
 *ה/לעזרתו

ידעו על 
  בעל התפקיד *ה/קיומו

  עובד מינהל הסטודנטים/ מדריך  72 26 43 54 79

  ת/ת אקדמי/יועצ 42 35 17 33 72

  ת/ת סוציאלי/עובד  57  25  18  45  63
  ית/פסיכולוג  52  19  8  21  68

  כלל הסטודנטיםמ*   
  מאלה שנפגשו** 
  

גבוה יותר משיעור הזקוקים , )43%(בהקשר זה חשוב לציין ששיעור הסטודנטים שנפגשו עם המדריך 

ייתכן כי ההסבר לעובדה זו הוא שחלק ניכר מהסטודנטים נפגשו עם המדריך רק במסגרת ). 26%(לעזרתו 

יווחו כי הם זקוקים לעזרתו של מדריך אכן מהסטודנטים שד) 54%(רק כמחצית , עם זאת. שיחת היכרות

  .נפגשו אתו

  

רק , לדוגמה. מסופקים קשור לעזרתם של בעלי תפקידים אחרים-ההיקף הגדול ביותר של צרכים בלתי

 -  21%ורק , ת/ת אקדמי/ מיועצ-) 33%(שליש ,  מהזקוקים קיבלו ייעוץ מעובדת סוציאלית45%

  .ית/מהפסיכולוג
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  ל מינהל הסטודנטיםשירותי המידע והייעוץ ש
דיווחו שקיבלו שירותי מידע וייעוץ כלשהם ממינהל הסטודנטים ) 77%(כשלושה רבעים מהסטודנטים 

הביעו שביעות רצון משירותי ) 49%(כמחציתם . תיכוני-בזמן לימודיהם במוסד אקדמי או במוסד על

כלל " ענו שהם 17%- ו"ציםלא כל כך מרו" היו 34%, לעומת זאת. המידע והייעוץ של מינהל הסטודנטים

בשביעות רצונם של הסטודנטים משירותי המידע והייעוץ כמעט לא היה הבדל לעומת . "לא מרוצים

שלא קיבלו ) 23%(כיום קיימת קבוצה די גדולה של סטודנטים , בנוסף לכך). 32לוח (לימודיהם במכינה 

  .בעוד שבמכינה לא היו כאלה, שום מידע או ייעוץ

  
עות הרצון של סטודנטים משירותי המידע והייעוץ של מינהל הסטודנטים בזמן לימודים שבי: 32לוח 

  )באחוזים(אקדמי /במכינה ובמוסד על תיכוני
  בלימודים במוסד

  אקדמי/ על תיכוני
  

  בלימודים במכינה
 

  סך הכול 100 100

  מרוצים מאוד 4 6
  מרוצים 43 43

  כך מרוצים-לא כל 35 34

  ללא מרוצים כל  18  17

  

  מחציתם . עוד נשאלו כל הסטודנטים ממה הם מרוצים בשירותי המידע והייעוץ של מינהל הסטודנטים

מהתשובות  - 12%,  היו מרוצים מכך שהמידע רחב ואיכותי19%, לא היו מרוצים מדבר) 49%(

 - 7%,  ספציפייםנושאיםעוזר ב/מידע יעילשה מכך - 8%, טוב לסטודנטיםהיחס מה - 10%, לשאלותיהם

ידי אחוזים בודדים היו -נושאים נוספים שהועלו על.  מהעזרה הכלכלית- 5%, ומעצם קיום מידע כלשה

 של יעוץי מרוצים בשירותי המידע והאינםעל השאלה ממה . מהטיולים ועוד, שביעות רצון מהסיוע בדיור

ינם מרוצים  דיווחו שא19%, מהם הם אינם מרוציםששאין נושאים  42%השיבו , נהל הסטודנטיםימ

 9%, "חוסר אכפתיות" מיחס לא טוב לסטודנטים או מ- 13%,  בלבדחלקי או פורמליהוא מידע המכך ש

 השיבו שאנשי המינהל בכלל לא נותנים מידע או ייעוץ 8%, התלוננו על מידע לא נכון או לא מעודכן

, תורים והמתנה ארוכה - 5%, זמינות של אנשי המינהל- ציינו שעות קבלה לא נוחות או אי7%, כלשהו

 -שיעורים בודדים ציינו שהמידע מגמתי . מידעלנגישות - אי-ושיעור זהה ,  ביורוקרטיה וסחבת- 5%עוד 

  .שהעובדים מסרבים לדבר רוסית ועוד, אינו אובייקטיבי

  

  )ק"שח( שירות חברתי קהילתי 7.6
דשים בשנים הראשונות הפעילים הם סטודנטים עולים ח. 1979-ק הוקם במינהל הסטודנטים ב"שח

מינהל הסטודנטים מלווה אותם בצעדיהם הראשונים בישראל בעזרת מימון . לקליטתם בארץ

, בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. מתן ייעוץ מקצועי וארגון פעילות חברה ותרבות, לימודיהם

טרתו שמ, ק"משתתפים הסטודנטים בפרויקט שח, בתמורה למלגות הסיוע ממינהל הסטודנטים

 4במסגרת הפרויקט עליהם לתרום . העיקרית היא להיות אמצעי נוסף בדרך הארוכה להסתגלותם בארץ

סים "החל מעבודה במתנ, לעבודה בקשת רחבה של פעילויות שונות, שעות שבועיות במהלך השנה

יטת חולים וכלה במוסדות אקדמיים ובקל-בעמותות ובבתי, דרך עבודה בבתי ספר, ובמרכזים קהילתיים

  .עלייה
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ק מגלים הסטודנטים את הבעיות החברתיות בישראל והופכים מנקלטים לקולטים "דרך פעילות בשח

מסייע בחיזוק תדמיתיו החיובית של , המשלב בתוכו מסר של תרומה וסולידריות, פרויקט זה. ועוזרים

  ).2001, מינהל הסטודנטים(ולהפך , העולה בעיני החברה הוותיקה

  

ק ולבחון את "ו לסרטט תמונת מצב על פעילותם של הסטודנטים העולים בשחבמחקר זה ביקשנ

האם פעילות זו אכן מממשת את מטרותיה להכיר את החברה הישראלית טוב : הערכתם על פעילות זו

ק מספקת ואם אכן "האם ההדרכה שמקבלים פעילי שח, זאת ועוד. לתרום לחברה ולהשתלב בה, יותר

  ? מהם ומה היקפם-שא זה יש צרכים לא מסופקים בנו

  

את  כבר סיימו 4%מהם ,  ענו בחיוב61%23. ק"בפעילות של שח כל הסטודנטים נשאלו האם הם השתתפו

 12%ק לעומת "בשח השתתפו) 77%(' רוב תלמידי שנה ב, כצפוי. הריאיוןבעת ק "בשחפעילותם 

  .'מהלומדים בשנה א

  

  )באחוזים(ק "התחומים בהם עוסקים פעילי שח: 33לוח 
  חונכות לילדים 42

  סטודנטים עולים/סיוע לימודי לתלמידי מכינות 11
  סיוע לקשישים ונכים 8

  בתי אבות/עבודה בבתי חולים 8

  מרכזי ייעוץ ומידע ומוקדים קהילתיים 7
  מפעילי מועדוניות/מדריכי נוער 6

  חינוך מיוחד 5

  עבודה משרדית 3
  אולפן לעברית 3

  )מרכז גמילה, תרגום, ס"דוגמה עזרה לעוכולל ל(מסגרות אחרות  7

  

העניקו סיוע לימודי  11%, ים לילדיםכחונ  היו42%: ם במגוון תחומיוק עסק"הסטודנטים הפעילים בשח

 עבדו בבתי חולים או - 8%ועוד , נכים או לקשישיםסייעו  8%, סטודנטים עוליםללתלמידי מכינות או 

היו  -)  סטודנטים47 (30% - שיעור לא מבוטל מהסטודנטיםמהנתונים עולה כי ). 33לוח (בבתי אבות 

ק בתחום הקרוב "היו מעדיפים לעסוק בשח) 23%(מאלה האחרונים כרבע  . בתפקיד אחרעבודמעדיפים ל

  .למקצוע לימודיהם

  

 גם  פעילות זו תורמת אין ספק כי,ק" פעילותו בשחבאמצעותנוסף לתרומת הסטודנט לחברה הישראלית 

תחושה כי הוא ב, כרות טובה יותר של החברה הישראליתיהב,  החברתייםוהרחבת קשרי ב-סטודנט ל

                                                 
 כי לומדים ק" בשח דיווחו שהם עדיין לא חייבים47%, ק" הסטודנטים שלא השתתפו בפעילות שח110מבין  23

 - 7%,  בגלל היריון או הורות לילדים-8%,  מכיוון שלא מקבלים סיוע ממינהל הסטודנטים- 26%עוד ', בשנה א
שאף שהם לומדים ,  דיווחו4%עוד ,  פטורים מסיבות נפשיות או בריאותיות4%, ל"כיוון שהם שירתו בצה

 ,כי למדו במכינה על חשבון משרד הביטחון, הם מקבלים סיוע ממינהל הסטודנטים רק שנה שנייה', בשנה ב
  ".לא יודע" ענו 1% ועוד )מציאת מסגרת מתאימה-אי, מילואים, מחלה(בגלל סיבות כלשהן ,  קיבלו דחייה3%



  38

בטים אלה והם התבקשו יבפני הסטודנטים הוצגו היגדים המתייחסים לה. יכול לתרום לחברה ועוד

  ).34לוח (להשיב באיזו מידה הם נכונים עבורם 

  

  )באחוזים(ק "חעמדות הסטודנטים לגבי היבטים שונים של פעילותם בש: 34לוח 
כלל לא 

  נכון
כך -לא כל
  נכון

  
 נכון

נכון במידה 
  רבה

  
 :ק"הפעילות בשח

  מאפשרת לי להכיר טוב יותר את החברה הישראלית 4 21 21 54

  מסייעת לי בתקשורת עם החברה הישראלית 2 26 25 47
  מעניקה לי תחושה שאני תורם לחברה 10 53 21 16

  ים חדשיםמאפשרת לי להכיר אנש 5 63 16 16

68 11 16 5 
  סיעוד , חינוך(מעניקה לי ניסיון תעסוקתי בתחום בו אני לומד 

  )'   וכו

50 7 26 17 
  ק אני מעוניין לעבוד באותו מקום "אחרי סיום פעילותי בשח

     בשכר
  

ק מעניקה להם תחושה שהם תורמים לחברה "שלישים מהסטודנטים דיווחו כי הפעילות בשח-כשני

שיעורים נמוכים יותר דיווחו כי הפעילות .  כי היא מאפשרת להם להכיר אנשים חדשיםושיעור דומה

מסייעת להם בתקשורת עם החברה , )25%(מאפשרת להם להכיר טוב יותר את החברה הישראלית 

 מעוניינים להמשיך לעבוד 43%). 21%(סיון תעסוקתי בתחום לימודיהם יומעניקה נ, )28%(הישראלית 

  .תיהםיובויק לאחר שיסיימו את מחו"ילותם בשחבשכר במקום פע

  

  ק"קשיים בפעילות בשח

דיווחו כי לא ) 59%( יותר ממחציתם. ק"בשח עבודתם בהסטודנטים גם נשאלו באילו קשיים נתקלו

 אמרו 10%, והפריעה ללימודיהם מהם זמן רב הגזל התלוננו שהעבודה 14% ;קשיים כללבנתקלו 

ואינן ק אינן נוחות " אמרו ששעות העבודה בשח3%; וניינים ללמוד אינם מעחינכושאותם שהילדים 

מעטים ציינו קשיים . החניכיםכלשונם בינם לבין " תליּוהבדלי מנָט"דיווחו על  3%עוד ; ניתנות לשינוי

  .כגון קושי פיזי בעבודה ומרחק ממקום מגוריהם, נוספים

  

  ק"פעילות בשחהכה במסגרת רההד

במסגרת מחקר זה בחנו . הן אישית והן קבוצתית -ק מקבלים הדרכה " שחסטודנטים הפועלים במסגרת

כרבע מהסטודנטים דיווחו כי הם מקבלים , צד אחדמכי ,  עולה35מלוח . את עמדותיהם כלפי הדרכה זו

 כי אף פעם לא וחמישית דיווח, צד אחרומ,  פעם בחודש ויותר- הדרכה אישית בתדירות גבוהה יחסית

כשני , ובאשר להדרכה קבוצתית). 33%(רכה הנפוצה ביותר היא בתחילת הפעילות  ההד.בלו הדרכהיק

 )58%(למעלה ממחצית . בלו הדרכה מסוג זה והשאר בתדירויות שונותישלישים דיווחו כי אף פעם לא ק

במידה " כי היא תרמה להם 11% מתוכם -בלו תרמה להם ימהסטודנטים דיווחו כי ההדרכה האישית שק

העמדות לגבי ההדרכה . הדרכה לא תרמה להםשה -  הביעו דעה שונה)42%(כמעט מחציתם  ,מנגד. "רבה

  . דיווחו כי הדרכה זו תרמה להם42%: הקבוצתית פחות חיוביות
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  )באחוזים(ק ותרומתה "תדירות ההדרכה בשח: 35לוח 
   הדרכה אישית  הדרכה קבוצתית

)149=n( )153=n( תדירות ההדרכה:  

  סך הכול 100 100
  פעם בחודש או יותר 24 5
  פעם בחודשיים  6  5

  פחות מפעם בחודשיים  9  11
  רק בהתחלת הפעילות  33  17
  רק בזמן בקשת הסיוע  8  --
  אף פעם לא  20  62

)59=n( )119=n(  תרומת ההדרכה)מאלה שקיבלו:(  
  סך הכול  100  100

  תרמה במידה רבה  11  8
  תרמה  47  34
  כך תרמה-לא כל  22  32
  א תרמה כללל  20  24

  לא יודע  --  2
  

) 68%(שני שלישים . במסגרת מחקר זה חשוב היה ללמוד מהסטודנטים עצמם מה ניתן לשפר בהדרכה זו

  המליצו להתחיל3%, הדרכה צריכה להיות מפורטת יותר ואישיתה ש- 20% ,אמרו שאין צורך בשיפור

לתת הסטודנטים כמו כן המליצו .  כלל אמרו שאין צורך בהדרכה3%-ו, לפני שנת הלימודיםבהדרכה עוד 

הדרכה ה ולתת את) פסיכולוגים, מורים(אנשי מקצוע להזמין להדרכות גם ; ייעוץמשקל משמעותי יותר ל

  .במקום הפעילות עצמו

  

  רבע . )'לחולה וכו, לנער, לילד(באיזו מידה הם תרמו למקבל השירות עוד התבקשו הסטודנטים להעריך 

לא  "- בלבד 4%-ו" כך תרמה-לא כל "- 8% ,לעומת זאת. "תרמה "- 63%, "בהבמידה ר"השיבו ) 24%(

שיעורים גבוהים יחסית דיווחו כי הפעילות ש נתונים אלה עולים בקנה אחד עם הממצא 24".תרמה כלל

  .ק מעניקה להם תחושה שהם תורמים לחברה"בשח

  

  השתתפות בפעילויות חברתיות מאורגנות
מסיבות , טיולים: לימוד מארגנים פעילויות חברתיות שונות לסטודנטיםמינהל הסטודנטים ומוסדות ה

הם לא השתתפו באף לא , כי במהלך שנת הלימודים הנוכחית, רוב הסטודנטים דיווחו. סמינרים ועוד

מחצית ; השתתפו בטיול, מחצית מאלה שהשתתפו. שליש כן השתתפו, ומנגד) 68%(אחת מפעילויות אלה 

. רובם הביעו שביעות רצון מהפעילות שבה השתתפו, באופן כללי. או בקונצרטבמסיבה ושליש בהצגה 

אי ידיעה על קיום אירוע "בגלל ) 62%" (מחסור בזמן"הסטודנטים שלא השתתפו נימקו זאת בעיקר בגלל 

  ).26%(ומשום שהם אינם מעוניינים ) 27%" (מסוג זה

  

                                                 
  ".לא יודע" אחוז נוסף ענו  24
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   היבטים כלכליים של הלימודים7.7
  לוואה כלכליתהומימון שכר הלימוד 

 שנים מיום תחילת 3סטודנטים עולים זכאים לקבל תשלום שכר לימוד ממינהל הסטודנטים במשך 

 לקבל הלוואה בתנאי החזר םיש באפשרות, בנוסף לכך. לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

השאר ). 75%(רוב הסטודנטים מקבלים ממינהל הסטודנטים מימון מלא , 36כפי שעולה מלוח . נוחים

  .מממנים את לימודיהם על ידי סיוע ממקורות שונים וחלק מממנים באופן עצמאי

  

  מקורות מימון שכר הלימוד של הסטודנטים : 36לוח 
  N  אחוזים

  סך הכול 260 100
  )מימון מלא(מינהל הסטודנטים  194 75

  משרד הביטחון 8 3

  צמו הסטודנט ע- מינהל הסטודנטים וחלקית -חלקית  29 11

  )או הוריו(רק סטודנט עצמו  25 10

  )ביטוח לאומי, מקום העבודה, מלגה(אחר  4 1

  

כדי לבחון סוגיה זו פנינו . שלפיו חלק מהסטודנטים משלמים באופן עצמאי שכר לימוד הפתיע, הממצא

הסיבות . וביקשנו הסבר לכך, אשר ציינו בשאלון כי הם משלמים בעצמם, בטלפון למספר סטודנטים

; זכאות לתשלום שכר לימוד מהמינהל בגלל ותק בארץ בזמן תחילת הלימודים-אי: ציינו היו שונותש

, יפו-אביב-אסכולה לעיצוב תל, טק-מכללת סיוון להיי, כגון(ידי המינהל -לימודים במוסד שלא הוכר על

ה שמשלמים שכר הלימוד גבוה מז) א"במכללה למינהל ת, לדוגמה(בחלק מהמכללות ; )דרבי ועוד' קולג

)  נקודות לשנה40(חלק מהסטודנטים לומדים יותר נקודות מהמכסה שמשלם המינהל ; באוניברסיטאות

שלא הספיקו להסדיר בזמן את , ונמצאו גם סטודנטים; ועבור נקודות נוספות הם משלמים בעצמם

ן והם קיבלו את שכר הלימוד באופ(תשלום שכר הלימוד מהמינהל בגלל בעיות ביורוקרטיות 

  ).אחרי סיום הריאיון, רטרואקטיבי

  

  הלוואה כלכלית ממינהל הסטודנטים
 ידעו כי ניתן לקבל ם עלה כי רק מחצית1998בשנת ' סטודנטים שלמדו בשנה אהמממצאי המחקר בקרב 

שיעור זה גבוה בהרבה במחקר זה ). 2000 ,קונסטנטינוב, פרנקוביץ-אלנבוגן(נהל הסטודנטים יהלוואה ממ

 למרות . בנושא זה של המינהל תוצאה של מדיניות הרחבת הפצת המידע, כנראה,והוא, 72%ועומד על 

בזמן הלימודים לקחו הלוואה  3%). 86%(משו זאת ירוב התלמידים לא מ, האפשרות לקבל הלוואה

  .הנוכחית בשנת הלימודים - 7%ורק , בשנה שעברה - 4%, במכינה

  

, אך טרם קיבלו, )מילאו טפסים( ביקשו הלוואה 4%, נה שכבר קיבלו הלוואה בשנה האחרו7%-בנוסף ל

ניינים ודיווחו שאינם מע) 69%( שלישים מהסטודנטיםכשני ו, מעוניינים אך  עדיין לא ביקשו- 20%

/ מהסוכנות): לא מהמינהל( מהסטודנטים קיבלו הלוואה ממקור אחר 12%-כ. בהלוואה מהמינהל

  .יוע במוסד הלימודים וגם ממקום העבודהממדור הס, מהבנקים השונים, ממשרד הקליטה
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  עבודת הסטודנטים בשכר

   - ) לעומת מחציתם בזמן המכינה(שנת הלימודים בשכר במהלך סטודנטים עובדים מהשלושה רבעים 

כמחצית הסטודנטים ). לעומת שליש במכינה( שעות בשבוע או יותר 20 - בהיקף רחב יחסית 57%-כ

כרבע כפועלים בלתי , )מאבטחים וסוכני מכירות, מלצרים, מוכרים, ןכגו(ובדים במכירות ובשירותים ע

, כגון(וכרבע עובדים במקצועות חופשיים וטכניים ) עובדי ניקיון ופועלי ייצור, שומרים, כגון(מקצועיים 

 בלבד שעבדו במקצועות חופשיים וטכניים 8%לעומת (ובפקידות ) אחיות ומתכנתים, מורים פרטיים

שיעור הסטודנטים שדיווחו שהעבודה מפריעה להם בלימודים עלה ). יותם במכינה בעת הובפקידות

  . בזמן לימודים במכינה52% כיום לעומת 57%במקצת ועומד על 

  

אולם דווקא ). 71%(בהשוואה לבנות ) 84%(שיעור גבוה יותר מהבנים עובדים במהלך שנת הלימודים 

בין הבנים קיימים גם הבדלים במשלחי היד . דיםהבנות התלוננו יותר שהעבודה מפריעה להן בלימו

 פועלים -ובקרב הבנים ) 53%( משלחי היד הנפוצים ביותר בקרב הבנות הם מכירות ושירותים .לבנות

 למעלה ממחצית שבעי רצון מעבודתם ובקרב המחצית ).36%(ומכירות ושירותים ) 41%(מקצועיים -בלתי

  ).37לוח ("  לא מרוצים מעבודתםכלל" שאינם שבעי רצון כחמישית -השנייה 

  

  )באחוזים(לפי מין , מאפיינים נבחרים של עבודת הסטודנטים בשכר במהלך שנת הלימודים: 37לוח 
   סך הכול  בנים  בנות

 **שיעור העובדים בשכר במשך שנת הלימודים  75 84 71
  ) *מבין העובדים(שעות העבודה בשבוע   100 100 100

  9עד  16 11 19
32 18 27 10-19 
32 33 33 20-29 
12 20 15 30-39 

   ומעלה40 9 18 5

 *משלח היד בעבודה  100 100 100
  מקצועות חופשיים וטכניים 12 12 12
  פקידות 13 7 16
  מכירות ושירותים 46 36 53

  פועלים מקצועיים בתעשייה 2 4 1
  מקצועיים-פועלים בלתי 27 41 18

 **בודה שביעות הרצון מהע 100 100 100
  מרוצים מאוד 11 6 14
  מרוצים 41 42 41
  כך מרוצים-לא כל 27 38 20
  כלל לא מרוצים 21 14 25

  **האם העבודה מפריעה ללימודים   100  100  100
  מפריעה במידה רבה  22  16  26
  מפריעה  35  36  34
  כך מפריעה-לא כל  30  31  30
  לא מפריעה כלל  13  17  10

  *P<0.01 
 **P<0.05  
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 58%. נשאלו האם הם מעוניינים לעבוד) n=72(טודנטים שאינם עובדים בשכר במשך שנת הלימודים הס

 10%ורק ,  רק בחופשות- 32%, מהם השיבו שהם מעוניינים לעבוד במהלך שנת הלימודים וגם בחופשות

  .אינם מעוניינים לעבוד כלל) שבעה הסטודנטים(

  

   תוכניות וציפיות לעתיד7.8
  נטים לגבי לימודים בעתידתוכניות הסטוד

-מתכוונים להמשיך ללמוד בשנת הלימודים הבאה ורובם המכריע ) 94%( המכריע של הסטודנטים םרוב

 18בסך הכול (מתכוונים להמשיך ממי שציינו שאינם ) 44%(שמונה . לימודיהם הנוכחיתחום /בחוג

הנדסאים ובלומדים לתעודה מדובר בעיקר ב( ציינו כי הם עומדים לסיים את לימודיהם )סטודנטים

נוספים שניים , הלעבוד לצאת העדיפו) 11%(שניים ; קשיים כלכלייםבשל כי  מספר זהה ציינו, )מקצועית

 שניתן להסתדר גם  סבור- ועוד אחד, משפחתיות/ בגלל בעיות אישיות-אחד , ל" מתגייסים לצה-) 11%(

  .בלי השכלה גבוהה

  

שישה : מוד בשנה הבאה מתכוונים לחזור ללימודים בעתיד הקרובגם רוב הסטודנטים שלא מתכוונים לל

  ועוד אחד " חושבים שלא "-) 11%(שניים , "חושבים שכן "-) 50%(תשעה , "בטוחים שכן) "33%(מהם 

  .יחזור ללימודים" בטוח שלא) "6%(

  

רק ). 55%(למעלה ממחצית הסטודנטים אף מתכוונים להמשיך ללמוד לאחר סיום הלימודים הנוכחיים 

מאלה ) 66%(שני שלישים .  אינם מתכוונים להמשיך ללמוד ושליש עדיין לא החליטו בנושא זה12%

 - 5%,  לתואר ראשון-) 24%(כרבע , מעוניינים ללמוד לתואר שני או שלישי, שמתכוונים להמשיך ללמוד

  . עדיין לא החליטו לאיזה תואר ילמדו- 5%לתעודת מורה מוסמך ועוד 

  

  י עבודה בעתידציפיות לגב

המתאימה , הסטודנטים נשאלו באיזו מידה הם חושבים שבסיום הלימודים יוכלו למצוא עבודה

, מנגד". חושבים שכן "70%-ו" בטוחים שכן "20%: רובם היו אופטימיים. לכישוריהם ולרמת השכלתם

  .יוכלו למצוא עבודה מתאימה" בטוחים שלא "- 2%-ו" חושבים שלא "8%

  

יותר . נשאלו על הסיבות לכך) n=29(יו פסימיים בנושא מציאת עבודה מתאימה בעתיד הסטודנטים שה

 -) 25% -שבעה סטודנטים (כרבע , ציינו שמקצועם אינו מבוקש) 38% - סטודנטים 11(משליש מהם 

סיבות נוספות .  בשל תחרות קשה בשוק העבודה-) 17%(חמישה , שהמעסיקים דורשים תואר שני

וגם חוסר ) 7%ידי שני סטודנטים או - על-כל אחת (חוסר קשרים , בעיות שפה, כלליתאבטלה : שהוזכרו

). 3%ידי סטודנט אחד או - על-כל אחת (המועצות לשעבר -ניסיון בעבודה ואפליה כלפי יוצאי ברית

רפואה וסיעוד היו אופטימיים יותר מהסטודנטים שלמדו , הנדסה, הסטודנטים שלומדים מדעי הטבע

  ).38לוח (י הרוח והחברה בתחום מדע
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לפי תחום הלימודים הנוכחי       , ציפיות הסטודנטים למציאת עבודה מתאימה בסיום הלימודים: 38לוח 
  )באחוזים(

מדעי , מדעי הרוח
  החברה וחינוך

, הנדסה, מדעי הטבע
   סך הכול  רפואה וסיעוד

  סך הכול 100 *100 100

  בטוחים שכן 20 29 9
  כןחושבים ש 70 65 75

  חושבים שלא 8 5 12

  בטוחים שלא 2 1 4

 *P<0.01 
  

  לומדים כיוםבוגרי מכינה שאינם . 8
  

 פרק זה יתמקד בבוגרי .הפרק הקודם עסק בבוגרי מכינה הלומדים כיום במוסדות להשכלה גבוהה

הפרק יתמודד עם מספר שאלות מרכזיות על . אינם לומדים כיום  והםמכינה אשר בחרו במסלול שונה

באילו , בקרב אלה העובדים בשכר?  מדוע אינם לומדים כיום?מהו עיסוקם המרכזי כיום: כגון, וצה זוקב

האם ברצונם לחזור  ? לעתידםהימהן תוכניות? האם הם שבעי רצון מעבודתםו? משלחי יד הם משולבים

  .לספסל הלימודים ומה היה מסייע להם בכך

  

אך נשרו , י מכינה אשר החלו את לימודיהם לאחר המכינה בוגר37עוד ירכז פרק זה מידע על קבוצה של 

  .מלימודים אלה בטרם סיומם

  

  בהשוואה ללומדים, מאפייני הבוגרים שאינם לומדים כיום 8.1
כפי . שאינם לומדיםמאפייניהם של מי  לעומת הלומדים כיום עמוד על מאפייניהם שלניתן ל 39מלוח 

 כך גם שיעור .רב הלומדים בהשוואה לשאינם לומדיםשיעור הבנים נמוך יותר בק,  מהלוחעולהש

אלה קשורים לצורך לפרנס משפחה שתכן י י.ושיעור ההורים לילדים) בת זוג/או החיים עם בן(הנשואים 

הורים בארץ גבוהה יותר בקרב הלומדים בהשוואה לאלה שלא התחילו הנוכחות . או לטפל בילדים/ו

, לעומת זאת. אקדמי והפסיקו/תיכוני -התחילו ללמוד במוסד עלאך עוד יותר גבוהה בקרב אלה ש, ללמוד

-אזור המוצא בבריתבברמת השכלת ההורים ו, בוותק בארץ, לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות בגיל

לא נמצאו הבדלים בשיעורי הלומדים ושאינם לומדים כיום בין מוסדות , זאת ועוד.  לשעברהמועצות

  .הלימוד במכינה

  

 בקרב אלו -ונמוכים ביותר , לימודים במכינה היו גבוהים ביותר בקרב הלומדים כיוםהישגי ה, כצפוי

שיעורים נמוכים מאלה שלומדים כיום , זאת ועוד. אקדמיים/תיכונים-שאפילו לא התחילו בלימודים על

שליש מהלומדים כיום . בהשוואה לאלה שאינם לומדים" קשים מאוד"העריכו את הלימודים במכינה כ

 בקרב אלה 11%-לעומת רבע בקרב אלה שלא התחילו בלימודים ו, מכינה במסלול הטבע וההנדסהלמדו ב

 מהלומדים כיום למדו בקורס הכנה למבחן פסיכומטרי לעומת 83%-כ. שהתחילו בלימודים והפסיקו
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גם הציון במבחן .  מאלה שכלל לא החלו ללמוד70%-כשני שלישים מאלה שהפסיקו את לימודיהם ו

  . רי גבוה יותר בקרב הלומדים כיום בהשוואה לשאינם לומדים כיוםהפסיכומט

  

תיכוניים או       -לפי המשך הלימודים במוסדות על, מאפיינים נבחרים של בוגרי המכינות: 39לוח 
  )באחוזים(אקדמיים 

  
  לומדים כיום

)284=n( 

   ללמודהמשיכו
  אך הפסיקו

)37=n( 

  
  לא למדו

)81=n( 

 

  םשיעור הבני 44 46 34

  ) לפחות אחד(נוכחות הורים בארץ   65  86  73

  בת זוג/נשואים או חיים עם בן  27  30  16
  הורים לילדים  15  8  4

  סיימו מכינה ועמדו בדרישות  71  87  93

   ומעלה80קיבלו ציון סופי במכינה   52  62  79
  

33  
  

11  
  

24  
  כולל מדעים(למדו במכינה במסלול הטבע וההנדסה 

  )    מדויקים
  קיבלו פטור בעברית  17  48  78
  קיבלו פטור באנגלית  3  23  56

  
20  

  
39  

  
30  

  "קשים מאוד"או " קשים"העריכו לימודים במכינה כ
  ) במבט לאחור    (

  עברו קורס הכנה למבחן פסיכומטרי   70  65  83

  ציון ממוצע במבחן פסיכומטרי   481  508  529

  

  ההסיבות לאי המשך לימודים במוסדות להשכלה גבו 8.2
/ תיכוניים-עזיבה של לימודים על/המשך-בוגרי המכינה שאינם לומדים כיום נשאלו על הסיבות לאי

  ).40לוח (אקדמיים אחרי המכינה 

  

גם בקרב אלה שכלל לא התחילו , )42% (שציינו כמעט מחצית מהמשיבים, הסיבה הבולטת ביותר

. קשיים כלכלייםהיא , דים ועזבואקדמיים וגם בקרב אלה שהתחילו בלימו/תיכוניים-בלימודים על

 יותר ממחצית ,כלומר.  מהמשיבים15%ידי -שצוין על, הקושי לשלב עבודה ולימודיםמתקשר לכך גם 

אינם לומדים בגלל אילוצים ) לימודיהםאת לא המשיכו או הפסיקו (מאלה שאינם לומדים כיום 

 ,במכינה הקושי הכלכלי היה מרכזי נתונים אלה עולים בקנה אחד עם כך שגם בעת לימודיהם .כלכליים

סיבות נוספות בולטות הן הגיוס . קושי זהאלצו להפסיק את לימודיהם בשל יושיעורים גבוהים חששו שי

 מבין אלה שלא 38%(אשר כמובן נפוץ יותר בקרב אלה שכלל לא החלו בלימודים אחרי המכינה , ל"לצה

  אי קבלה לחוג הרצוי , )כולל מבחן פסיכומטרי(; )24%( שלון בבחינות כניסהיכ, )הםיהחלו את לימוד

  . קשיים אישיים ומשפחתיים 15%-ו) 16%(
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  *אקדמיים / תיכוניים -עזיבת לימודים על/ המשך -סיבות לאי: 40לוח 
  אך הפסיקו, התחילו
)37=n( 

  לא התחילו בלימודים 
)81=n( 

  כ לא לומדים"סה 
)118=n( 

 

  N  אחוזים  N  אחוזים  N  אחוזים
  קשיים כלכליים 49  42  31  38  18  49

  ל"גיוס לצה  33  28   31  38   2  5

  )כולל פסיכומטרי(כישלון בבחינות   28  24   22  27   6  16

  מקצוע רצוי/לא התקבל לחוג  19  16   12  15   7  19

  יכולת לשלב עבודה ולימודים-אי  18  15   10  12   8  22

  משפחתיים/קשיים אישיים  18  15   13  16   5  14

  קשיים בעברית  11  9   8  10   3  8

  לא השלים חובות/לא סיים מכינה  10  8   10  12   -  -

  עמידה בעומס הלימודים-אי  8  7   -  -   8  22

  לא היה מרוצה מתהליך הלימודים  7  6   -  -   7  19

  קשיים באנגלית  5  4   5  6   0  0

  קשיים במקצועות לימוד אחרים  4  3   0  0   4  11

  פשרויות קיימותחוסר מידע על א  4  3   4  5   -  -

  מעדיף ללמוד בקורס מקצועי  3  3   3  4   0  0

  
3  

  
1  

   
2  

  
2  

   
3  

  
3  

אפשר להיסתדר / רצון ללמוד-אי
  תיכונית-על/ ללא השכלה גבוהה 

  בעיות בריאות  2  2   1  1   1  3

  ביורוקרטיה בהנהלת המוסד  2  2   1  1   1  3

  .יוון שניתן היה לציין יותר מתשובה אחתכ, 100-כ והאחוזים לא מסתכמים ל"המספרים לא מסתכמים לסה* 
  

  יעוץ והכוונה לאחר המכינה י8.3
אלו האם קיבלו ייעוץ והכוונה מגורמים כלשהם בנושא נש) n=118(בוגרי המכינה שאינם לומדים כיום 

   15: ענו בחיוב)  איש35( שליש מהםכ. )במכינה או אחריה (לימודיהםהפסקת אחרי המשך הלימודים 

קיבלו ייעוץ מחברים ) 28%(עשרה , מגורמים שונים במינהל הסטודנטים ייעוץ והכוונה קיבלו) 43%(

 מגורמים -) 9%( שלושהבמכללה ו/מיועצים אקדמיים באוניברסיטה) 20%(שבעה , ומקרובי משפחה

   .)ס"עו, מדריך, יועץ(במכינה 

  

 תנאי קבלה, מקצוע/בחירת המסלול, כללי המשך לימודים באופן :בהם התייעצו נכללושבנושאים 

זכויות אחרי ,  הלימודבחירת מוסד, )תשלום שכר לימוד ומלגות(נושאים כספיים , למוסדות הלימוד

  .הצבא ותוכנית הלימודים

  

בלו ייעוץ והכוונה בצומת י ק שעזבו או שלא המשיכו בלימודיהםהעובדה כי רק שליש מבוגרי המכינה

. ם לקבל ייעוץ בנקודה זוה כדי לאפשר ל,יך לעשותמעבר חשוב זה מעוררת את השאלה מה ניתן וצר

משום שידעו כי הם לא מתכוונים להמשיך , ייתכן כי הבוגרים לא פנו ביוזמתם לקבלת ייעוץ והכוונה
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ייתכן כי ייעוץ והכוונה בנושא הלימודים היו תורמים להם בקבלת ההחלטה , למרות זאת, אולם, ללמוד

  .אלא גם להמשך דרכם, רובלא רק לטווח הק, לגבי תוכניותיהם

  

  בוגרי מכינה שלמדו לאחר המכינה אך נשרו מלימודים 8.4
אשר החלו את לימודיהם במוסדות להשכלה , דוח היא קבוצת בוגרי המכינהב שבה נדוןהקבוצה הבאה 

  .אולם הפסיקו אותם טרם סיומם, גבוהה לאחר המכינה

  

בהשוואה לאלה , אקדמיים והפסיקו/כונייםתי-בקרב אלה שהתחילו בלימודים על, כפי שכבר צוין

מהם למדו נמוך יותר שיעור , אחוז הנשואים וההורים לילדים,  אחוז הבנים יותר גבוה,שלומדים כיום

בנוסף להבדלים אלה . במכינה במסלול הטבע וההנדסה וגם הישגיהם בלימודים במכינה היו נמוכים יותר

תיכוני עצמו -היבטים הקשורים ללימודים במוסד העלנמצאו הבדלים בין הממשיכים למפסיקים גם ב

  ).41ראה לוח (

  

אקדמי בקרב הסטודנטים שעזבו את /תיכוני-מאפיינים נבחרים של לימודים במוסד על: 41לוח 
  )באחוזים(לימודיהם לעומת אלה שלומדים כיום 

  לומדים כיום
)284=n( 

  עזבו את הלימודים
)37=n( 

 

  : **מסלול הלימודים  
  אוניברסיטה 35 54
  מכללה אקדמית  30  25
  תעודה מקצועית/ הנדסאי   35  21
      
  *עשו הפסקה אחרי המכינה   11  22
      
  " *קשים מאוד"הגדירו לימודים במוסד כ  30  9

  **מהלימודים " מרוצים"או " מרוצים מאוד"היו   51  72
      
  **עשו כל התרגילים הנדרשים   39  56
   **ניגשו לכל המבחנים  68  84
  *בכל המבחנים " עובר"קיבלו ציון   22  81
      
  **עזרה נוספת בלימודים / היו זקוקים לעזרה   57  40
  

49  
  

34  
  משירותי מידע וייעוץ" מרוצים"או " מאוד" מרוצים"היו 

  **   של מינהל הסטודנטים 
  " **מפריעה מאוד"העבודה בזמן הלימודים   43  21

   *P≤0.01 
  **P≤0.05  

  

לעומת מחצית מאלה שממשיכים , למדו באוניברסיטהמהמפסיקים רק שליש , 41ולה מלוח עכפי ש

,  לצייןמעניין. הלומדיםלעומת רק חמישית בקרב , אקדמי-שליש מהם למדו במסלול הלא. ללמוד

-עשו הפסקה בין לימודים במכינה לבין לימודים עלשיעורים גבוהים יותר , שבקרב הלומדים כיום

זו הסטודנטים שבזמן הפסקה , ייתכן. את הלימודיםשהפסיקו בהשוואה לאלה , יםאקדמי/תיכונים
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 לימודים  בנושאאספו מידע רב יותר, םי ללימודעבדו וחסכו כסףנערכו טוב יותר ללימודיהם כלומר 

  .ובשל כך היו ערוכים בצורה טובה יותר ללימודיםגבוהים 

  

 ושביעות רצונם משל מי שהמשיכומוכים יותר ם הלימודיים של אלה שהפסיקו היו נהשגייה, כצפוי

ראה לוח  ( יותרה נמוכיתה הימידע והייעוץ של מינהל הסטודנטים בפרטהמהלימודים בכלל ומשירותי 

41.(  

  

  עבודה בשכר 8.5
בפרק זה נדון בעבודה בשכר .  הוצג מידע בנושא עבודה בשכר בקרב הבוגרים הלומדים כיום7בפרק 

שלושה רבעים מהבוגרים , 2כפי שעולה מתרשים . ושאינם משרתים כיום בצבאבקרב מי שאינם לומדים 

  . עובדים בשכר)ל"ואינם משרתים בצה(שאינם לומדים כיום 

  
  לפי מצב תעסוקה וחיפוש עבודה, ל"הבוגרים שאינם לומדים ואינם משרתים בצה: 2תרשים 

  

  סך לא לומדים ולא משרתים בצבא  
78=n) 100%( 

  

       
  עובדיםלא  

19) 24%( 
  עובדים 

59) 76%( 
 

       
לא מחפשים 

  עבודה
10) 53%( 

  מחפשים עבודה 
  

9) 47%( 

לא מחפשים  
  עבודה אחרת

49) 83%( 

מחפשים עבודה  
  אחרת

10) 17%( 
  

  

 בהיקף משרה מועסקים , העובדיםכי רוב הבוגרים,  עולה,המרכז מידע בנושא עבודה בשכר, 42מלוח 

היקף ).  שעות שבועיות ויותר40(משרה מלאה ויותר בהיקף של  מועסקים שלישים נרחב ולמעלה משני

 הבולט בהם הוא , מועסקים במגוון משלחי ידהבוגרים. המשרה גבוה יותר בקרב הבנים בהשוואה לבנות

 שיעור גבוה מהבנות עובדות במכירות -גם בנושא זה יש הבדלים בין המינים ). 36%(מכירות ושירותים 

, סדרנים, כגון שומרים ( ומהבנים כפועלים בלתי מקצועיים)מלצריות ועוד, מוכרות ()44%(תים ושירו

  ).58% (;)פועלי ייצור

  

הבנות ". כלל לא מרוצים"עשירית , לעומת זאת. כשני שלישים מהבוגרים הביעו שביעות רצון מעבודתם

  . יותר מהבניםןמרוצות מעבודת
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אקדמי /תיכוני-דות בשכר של הבוגרים שאינם לומדים במוסד עלמאפיינים נבחרים של עבו: 42לוח 
  )באחוזים(לפי מין , ואינם משרתים בצבא

  בנות  בנים  סך הכול 
 )78=n( )18=n( )60=n( 

 75 78 76  שיעור העובדים בשכר
 )59=n( )14=n( )45=n( 

  100  100  100  ) **מבין עובדים(שעות העבודה בשבוע 

10-19  5  --  7  

20-29  12  --  16  
30-39  14  --  18  

40-49  33  36  32  

  27  64  36   ומעלה50

  100  100  100  *משלח היד בעבודה 

  11  14  12  מקצועות חופשיים וטכניים

  27  7  22  פקידות
  44  7  36  מכירות ושירותים

  2  14  5  פועלים מקצועיים בתעשייה

  16  58  25  מקצועיים-פועלים בלתי

  100  100  100  שביעות הרצון מהעבודה

  22  0  17  מרוצים מאוד

  40  57  44  מרוצים
  27  36  29  כך מרוצים-לא כל

  11  7  10  כלל לא מרוצים

   *P≤0.01 
  **P≤0.05  

  

: הסיבות העיקריות לכך הן. לא עובדיםכרבע מהבוגרים שאינם לומדים כיום ואינם משרתים בצבא 

  .עבודה והשתלבות בקורס מקצועיהמתנה לתשובה ממקום , בגלל טיפול בילדים או בקרובי משפחה

  

   והשתלבות בעבודהחיפוש עבודה

נשאלו  )n=78(; )הן העובדים והן שאינם עובדים כיום(כל הבוגרים שאינם לומדים ואינם משרתים בצבא 

 ,שיעור מחפשי העבודה גבוה יותר בקרב אלה שאינם עובדים כיום,  כצפוי).43לוח (על חיפוש עבודה 

כמחצית דיווחו כי הם זקוקים לעזרה .  מחפשים עבודה באופן פעילכשישית, יםאולם גם בקרב העובד

  הם לימודים להכשרה מקצועית סוגי העזרה הנפוצים . או להשתלבות בעבודה/ובחיפוש עבודה 

, יםיתחומים נוספים הם לימודים כלל). 33%(ומידע על מקומות עבודה ) 36%(לימוד מחשבים , )39%(

  .את סידור הולם לילדים ועודמצי, לימודי אנגלית
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  לפי עובדים ולא עובדים, היבטים נבחרים של חיפוש עבודה: 43 לוח
  לא עובדים   עובדים   סך הכול 

 n אחוזים   n אחוזים   n אחוזים  
  47 9   17 10   24 19 *מחפשים עבודה באופן פעיל 

לשינוי /זקוקים לעזרה כלשהי לחיפוש עבודה 
  בעבודה נוכחית

  

33  

  

42  
   

24  

  

41  
   

9  

  

47  

                ):מבין הזקוקים(סוגי העזרה 

  25  2   46  11   39  13  הכשרה מקצועית

  22  2   42  10   36  12  לימודי מחשבים

  44  4   29  7   33  11  משרות מתפנות/ מידע על מקומות עבודה 

  22  2   25  6   24  8  לימודים כלליים

  0  0   33  8   24  8  לימודי אנגלית

  33  3   13  3   18  6  לדיםמציאת סידור לי

  22  2   17  4   18  6  קשרים אישיים

  22  2   8  2   12  4  לימודי עברית

  11  1   8  2   9  3  הדרכה בנושא חיפוש עבודה

  0  0   4  1   3  1  המועצות לשעבר-מלווה יוצא ברית

  0  0   4  1   3  1  מימון פרויקטים

   *P≤0.01 
  

  חזרה ללימודים  8.6
  כוונות לחזור ללימודים 

 מהבוגרים שאינם לומדים כיום דיווחו כי הם מתכוונים לחזור ללימודים בשנת הלימודים 40%-כ

 עיקריותהסיבות ה.  עדיין לא החליטו14% לא מתכוונים לחזור ללימודים במועד זה ועוד 46%, הקרובה

ים  בוגרים המהוו22 (;)או המשך השירות הצבאי(ל " גיוס לצהיולאי חזרה ללימודים בשנה הקרובה ה

תשעה (חוסר סיכוי להתקבל לחוג רצוי , )35% בוגרים המהווים 19(קושי כלכלי , ) מקבוצה זו40%

סיבות נוספות ). 13%שבעה בוגרים המהווים ( בעיות אישיות או משפחתיות ,)16%בוגרים המהווים 

שלון י כ,אפשרות להסתדר גם ללא לימודים, קושי לשלב לימודים ועבודה,  קשיים באנגליתיושהועלו ה

  .בלימודים קודמים ועוד

  

  מתכוונים לחזור ללימודים בשנה הקרובה או שהם עדיין לא יודעים זאת שדיווחו כי הם אינם הבוגרים 

)70=n( , מהם ענו בחיוב83%. האם הם מתכוונים לחזור ללימודים בשלוש השנים הקרובותגם נשאלו  :

 -) 3%(שניים , "חושבים שלא) "11%(בוגרים רק שמונה ". חושבים שכן "39%-ו" בטוחים שכן "44%

  רוב בוגרי המכינה שאינם לומדים כיום , כלומר.  לא יודעים-נוספים ) 3%(ועוד שניים " בטוחים שלא"

רוב הבוגרים שאינם  .אז בעתיד הקרוב, גם אם לא באופן מידי, מתכוונים לחזור ללימודים) 89%(

 18%): 73% (הם להתקבל ללימודים בתחום הרצוי להם באשר לסיכוייים אופטימיהיולומדים כיום 
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" כך טובים-לא כל" כ- 23%ואילו , "די טובים" כ- 55%ועוד " טובים מאוד"העריכו את סיכוייהם כ

  ").לא יודע" השיבו 3%עוד " (לא טובים כלל" כ- אחד בלבד זואחו

  

  צורכי סיוע

שתלב בלימודים במוסדות להשכלה מכיוון שאחת ממטרותיה של המכינה הייתה לסייע לעולים לה

נשאלו , לאור זאת. חשוב לבחון לאיזה סיוע זקוקים בוגרי המכינה שלא המשיכו ללמוד, גבוהה בישראל

התשובה . מה היה מסייע להם לחזור ללימודים) כולל המשרתים בצבא(הבוגרים שאינם לומדים כיום 

, ציינו עזרה כלכלית) 58%(ת מהמשיבים יותר ממחצי .הבולטת ביותר הייתה עזרה בנושאים כלכליים

 -) 30%(שליש ,  מימון קורס פסיכומטרי-) 25%(רבע , שאפשר לשלב בלימודים,  מציאת עבודה- 41%

,  שיפור שליטה בעברית- 15%,  שיפור שליטה באנגלית-) 25%(רבע , הקלות בתנאי הקבלה ללימודים

עשרה אחוזים מהבוגרים ). במתמטיקה ומחשביםבעיקר ( שיפור ידע במקצועות לימוד מסוימים - 13%

  ).44לוח (לחזור ללימודים /דיווחו שאינם זקוקים לעזרה כלשהי כדי להמשיך

  

  )באחוזים(לומדים כדי לחזור ללימודים -סוגי עזרה לה זקוקים הבוגרים הלא: 44לוח 
   :סיוע בנושאים כלכליים

 58  מלגות/עזרה כלכלית
 41  שלב אותה עם לימודיםעזרה במציאת עבודה שניתן ל

 25  מימון קורס פסיכומטרי
 13  עזרה בדיור

    
   :סיוע לימודי

 25  שיפור שליטה באנגלית
 15  שיפור שליטה בעברית

 13 *שיפור ידע במקצועות אחרים
    

 30  הקלת תנאי קבלה ללימודים
    

 11  ייעוץ אישי
    

 3 **אחר
    

 10  לא זקוק לעזרה
  יקה ובמחשביםבעיקר במתמט*   
  )1%(ורכישת ניסיון במקצוע ) 2%(סידור לילדים ** 
  

   השתתפות בקורסים מקצועיים8.7
כולל משרתים , )n=118(תיכוניים או אקדמיים -כל בוגרי המכינה שאינם לומדים כיום במוסדות על

 בקרב 25%( ענו בחיוב 32%. נשאלו האם למדו או האם הם לומדים בקורסים להכשרה מקצועית, ל"בצה

  . בשלושה- 2%ועוד ,  בשניים- 5%,  למדו בקורס אחד25%מהם , ) בקרב הבנות37%-הבנים ו
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  ):45לוח (מגוון מקצועות המקצועיים הבוגרים למדו בקורסים 

  
  מעוניינים ללמוד /קורסים מקצועיים שבהם הבוגרים למדו: 45לוח 

 )n=55(מעוניינים ללמוד   )n=36(לומדים /למדו 
  אחוזים n   אחוזים n  המקצועות
 47 26  22 8  מחשבים

 13 7  23 9  רפואיים-פרה
 6 3  19 7  קוסמטיקה/סּפרות
 13 7  8 3  מזכירות/פקידות

 11 6  8 3  הנהלת חשבונות
 2 1  8 3  חשמל

 6 3  - -  אלקטרוניקה
 - -  8 3  מכונאות
 - -  8 3  נהיגה
 - -  6 2  הוראה
 4 2  6 2  ביטוח
 2 1  6 2  טבחות
 6 3  3 1  עיצוב
 - -  3 1  תפירה

  

, ידי משרד העבודה- אורגנו על22%, פרטיים) 43% (למדו הבוגריםשמהקורסים המקצועיים כמחצית 

ידי - על- 2%ידי משרד הבריאות ועוד - על- 2%, ידי משרד הקליטה- על- 9%, ל"ידי צה- על-ושיעור זהה 

 מכל הקורסים נמשכו חודש 22% : הקורסים מגווניםבהם נמשכושפרקי הזמן , יכצפו. משרד התקשורת

ועוד ,  שנה- 20%,  חודשים11 עד 7- מ- 15%,  חודשים6 עד 4- מ- 26%,  חודשיים או שלושה- 13%, אחד

זאת . למעלה ממחצית מהבוגרים שלמדו בקורסים מקצועיים עובדים או עבדו במקצוע זה.  שנתיים- 4%

תיכוני או אקדמי ציינו כי הם מעוניינים -ם לומדים כיום במוסד עללמעלה ממחצית הבוגרים שאינ, ועוד

 -) 13%(שבעה , ציינו שהם מעוניינים ללמוד מחשבים) 47% בוגרים 26(כמחציתם . ללמוד בקורס מקצועי

  ).45לוח (מזכירות / פקידות-מספר זהה , רפואיים-מקצועות פרה

  

  משתני- ניתוח רב- המשך לימודים 8.8
בנפרד בקבוצת הבוגרים שהמשיכו את לימודיהם לאחר המכינה ובנפרד באלה שלא עד כה עסקנו 

-במחקר זה רצינו לבחון אילו גורמים משפיעים על המשך לימודיהם של הבוגרים במוסדות על. המשיכו

, ממצבם הכלכלי, האם המשך הלימודים מושפע מנוכחות ההורים בארץ; תיכוניים או אקדמיים

  .מכינה ועודמהישגיהם בלימודים ב

  

משתני -כדי לבחון את הגורמים המשפיעים על המשך לימודיהם של בוגרי המכינה בארץ נערך ניתוח רב

נוכחות , גיל, מין: במודל זה נבחנה השפעתם של המשתנים הבאים. באמצעות מודל הרגרסיה הלוגיסטית

, במכינה בגלל מצב כלכליחשש לעזוב את הלימודים , השכלת הורים, הורים בארץ בעת לימודים במכינה
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קושי בלימוד העברית והאנגלית בזמן , כישלונות בעבודות ובתרגילים במכינה, מסלול הלימודים במכינה

  25.המכינה

  

בוגרים אשר ממשיכים כיום : כדלקמן, מוצב במודל באופן דיכוטומי" המשך לימודים"המשתנה התלוי 

  ).0( לא לומדים כיום ובוגרים אשר) 1(תיכוני -על/לימודים במוסד אקדמי

  

                                                 
 מהבוגרים הם בעלי ותק בארץ 86%(לא נכנס למודל עקב שונות די קטנה במשתנה זה " ותק בארץ" המשתנה  25

  ). שנים5 עד 3- מ
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-ממצאי הרגרסיה הלוגיסטית להסבר המשך הלימודים של בוגרי המכינה במוסדות על: 46לוח 
  אקדמי בהווה/ הסתברות ללימודים במוסד על תיכוני-אקדמיים /תיכוניים

 יחס צולב bמקדם  
  מין

  )ביחס לבנים(
  בנות

  

  
 ** 0.566  

  

  
1.76 

  גיל בעת לימודים במכינה

  ) ופחות20בני ביחס ל(
   ומעלה 21היו בני 

  

  

 ***0.533  

  

  

1.70 
  נוכחות הורים בארץ בזמן המכינה

  ")אף הורה או רק אחד מהם היה בארץ"ביחס ל(

  שני הורים נמצאו בארץ בזמן המכינה

  

  

0.376- 

  
1 0.69  

)1.46( 
  השכלת הורים

  ")לאף אחד מההורים אין השכלה אקדמית"ביחס ל(

  השכלה אקדמיתלפחות הורה אחד בעל 

  

  

0.164  

  

  

1.18 
  חשש לעזוב לימודים במכינה בגלל מצב כלכלי

  ")לא חששו לעזוב את הלימודים"ביחס ל(
  חששו שיעזבו לימודים במכינה בגלל מצב כלכלי

  

  

 **0.519- 

  
1 0.60  

)1.68( 
  מסלול הלימודים במכינה

  ")מדעי הרוח והחברה"ביחס ל(
  מדעי הטבע והנדסה ומדעים מדויקים

  

  

 *0.866  

  

  

2.38 
  כישלונות בעבודות ובתרגילים במכינה

נכשלו לפחות ") בכל העבודות והתרגילים" עובר"קיבלו ציון "ביחס ל(
  באחד מעבודות או תרגילים

  

  

 *0.694- 

  
1 0.50  

)2.00( 
  קשיים בלימוד העברית במכינה

  ")קיבלו פטור/לא התקשו כלל/כך התקשו-לא כל"ביחס ל(

  "התקשו"או " התקשו מאוד"

  

  

0.465- 

  
1 0.63  

)1.59( 
  קשיים בלימוד האנגלית במכינה

  ")קיבלו פטור/לא התקשו כלל/כך התקשו-לא כל"ביחס ל(
  "התקשו"או " התקשו מאוד"

  

  

0.286- 

  
1 0.75  

)1.33( 
  .8%= יחס הנראות 

   *P<0.01 
  **P<0.05 
 ***P=0.07 

.  הערך החיובי בסוגריים כדי לאפשר השוואה לשאר המשתניםמצוין גם,  במקרים שבהם כיוון הקשר הוא שלילי1
 . בערך מוחלטodds ratio- הוא ערך הx/1 .xהחישוב נעשה באמצעות הנוסחה 

  

:  ממודל הרגרסיה עולה השפעה מובהקת של המשתנים.  מרוכזים ממצאי הרגרסיה הלוגיסטית46בלוח 

חושש לעזוב ) 4(; מין הבוגר) 3(; גילים במכינהציונים בעבודות ובתר) 2(; מסלול הלימודים במכינה) 1(

  קרובה למובהקת גם השפעת המשתנה גיל הבוגר ) 5(; את הלימודים במכינה בגלל המצב הכלכלי

)P=0.07.(  
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בכל העבודות " עובר"לאלה שקיבלו ציון , לבוגרים שלמדו במכינה במסלול מדעי הטבע והנדסה

ובמידה מסוימת , ו שיעזבו את המכינה בגלל סיבות כלכליותלאלה שלא חשש, לבנות, והתרגילים במכינה

תיכוניים או - יש הסתברות גבוהה יותר לדווח על המשך לימודים במוסדות על-גם למבוגרים יותר 

  .אקדמיים כיום

  

קשיים בלימוד העברית , נוכחות הורים בארץ בזמן המכינה, השכלת הורים: בו בזמן השפעת הגורמים

  . לא נמצאה מובהקתוהאנגלית במכינה

  

  היבטים שונים של הסתגלות. 9
  

המצב הכלכלי , בהם דיור, בפרק זה נתמקד בהסתגלותם של הבוגרים ללימודים בתחומים בולטים

תוך ניסיון , בהשוואה לתמונת מצבם בעת לימודיהם במכינה, תיבחן תמונת מצבם כיום. והמצב החברתי

  .של הבוגרים בתחומים אלה במהלך השנתיים האחרונותלענות על השאלה האם חל שיפור בהסתגלותם 

  

  דיור 9.1
במחקר זה בחנו היבטים שונים של תנאי הדיור של  .תנאי הדיור של העולה הצעיר משפיעים על רווחתו

 האם מקום מגוריו רחוק ; האם יש לו פינה פרטית משלו; באילו תנאים הוא גר;עם מי הוא גר -הבוגר 

  ;בתחומים המשפיעים על רמת חייו כיצד הוא מתמודד עם התשלום ;יםאו קרוב למוסד הלימוד

  

   לבד או עם שותפים 30%מהם , )53%(למעלה ממחצית מהבוגרים מתגוררים כיום בשכירות פרטית 

 מתגוררים במעונות לסטודנטים 16%,  מתגוררים בדירה בבעלות הוריהם24% , עם הוריהם23%-ו

מחצית  קרוב ל).בעלות הסטודנט, דירה בבעלות קרובי המשפחה, כגון(והשאר בסוגי דיור אחרים 

  ).47%(מתגוררים עם הוריהם באותה דירה 

  

 בקרב 0.91לעומת ( נפשות לחדר 1.31צפיפות הדיור הממוצעת בקרב בוגרי המכינה עומדת על 

  ).2000, ס"למ(; )1999-האוכלוסייה היהודית בישראל ב

  

) כרבע מהם(רק הלומדים , כצפוי. ומדים כיום לבין הלא לומדיםקיימים הבדלים בדפוסי הדיור בין הל

גרים בדירה בשכירות ) 77%(ואילו בקרב הלא לומדים כשלושה רבעים , גרים כיום במעונות הסטודנטים

  .בקרב הלומדים) 45%(לעומת רק כמחצית , )לבד או עם הוריהם(פרטית 

שיעור , רב הלומדים ובקרב שאינם לומדיםאף שנמצא אחוז כמעט זהה של המתגוררים עם ההורים בק

  ).47לוח (גבוה יותר בקרב הלומדים ) ולא בשכירות( ההורים שבבעלותהמתגוררים בדירה 
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  )באחוזים(לפי לומדים ולא לומדים , דפוסי הדיור של הבוגרים: 47לוח 
  לא לומדים  לומדים כיום  סך הכול 

 100 100 100 *סך הכול 
        

 - 22 16  מעונות הסטודנטים
 43 26 30  דירה בשכירות פרטית ללא הורים
  34  19  23  דירה בשכירות פרטית עם הורים

 15 27 24  דירה בבעלות הורים
 5 3 4  בת זוגו/דירה בבעלות הבוגר או בן

 3 3 3 אחר 
        

  1.19  1.35  1.31  **צפיפות הדיור 
   *P<0.01 
  **P<0.05 

  

נם של הבוגרים מהדיור בעת לימודיהם במכינה לבין שביעות רצונם השווינו בין שביעות רצו 48בלוח 

באופן כללי חלה עלייה משמעותית . שאינם לומדיםמי בין בוגרים הלומדים כיום לבין ,  וכן,מהדיור היום

   שהיו שבעי רצון בעת היותם תלמידי מכינה 42%- מ-של הבוגרים מתנאי הדיור ברמת שביעות רצונם 

  . היום64%-ל

  

 יהיה ביכולתם לחיות זמנם בעבודה  רובשבוגרים שאינם לומדים כיום ומשקיעים את, יר היה להניחסב

בין שתי קבוצות דומה  שביעות רצון מסתמנת רמתאולם מהנתונים . תנאי דיור טובים יותר מהלומדיםב

  .אחוזים בודדים כלל אינם מרוצים, ומנגד , כשני שלישים מרוצים מהדיור-אלה 

  

  )באחוזים(לא לומדים / לפי לומדים,ס"ח ובתש"בתשנ שביעות רצון הבוגרים מתנאי הדיור: 48לוח 
  ס"תש  

  לא לומדים  לומדים  סך הכול  ח"תשנ 

  100  100  100   *100  שביעות רצון מתנאי הדיור
  12  10  10  4  מרוצה מאוד

  57  52  54  38  מרוצה
  26  29  28  47  כך מרוצה-לא כל

  5  9  8  11  לא מרוצה כלל
          יבות לחוסר שביעות רצון מתנאי הדיורס

  33  21  31  41  עבודה/מרחק ממקום הלימודים
  63  62  63   *46  )רעש, צפיפות(תנאים פיזיים 

  36  35  36  43  שכר הדירה הגבוה
  10  17  12  23  תקינות הבית והחפצים

  18  7  16  11  האנשים אתם גר
  15  21  16  -  האזור בו נמצאת הדירה

  2  -  2  5  אחר
*   P<0.01 
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, כצפוי). 49לוח (לפי סוג הדיור , נמצאו הבדלים מובהקים בשביעות רצונם של הבוגרים מתנאי הדיור

 בקרב -ואילו הנמוכה ביותר , שביעות הרצון הגבוהה ביותר נמצאה בקרב המתגוררים בדירה בבעלותם

  .המתגוררים במעונות הסטודנטים

  

  ) באחוזים (לפי סוג הדיור ,ס"בתש רשביעות רצון הבוגרים מתנאי הדיו: 49לוח 
בבעלות 

 זוג-בן/בוגר
  בבעלות 
  הורים

בשכירות 
 עם הורים

  בשכירות
 ללא הורים 

  
  מעונות

 

  שביעות רצון מתנאי הדיור   *100  100  100  100  100
  מרוצה מאוד 7 7 5  17 39
  מרוצה 47 53 57  59 38
  כך מרוצה-לא כל 35 33 27  19 15

  ה כלללא מרוצ 11 7 12  5 7
            
שביעות רצון מתנאי -סיבות לאי       

  **הדיור 
  עבודה/מרחק ממקום הלימודים 7 30 34  55  --
  )רעש, צפיפות(תנאים פיזיים   85 49 66  55  --
  שכר הדירה הגבוה 37 49 34  5  --
  תקינות הבית והחפצים-אי 19 12 9  --  --
  האנשים אתם גר 26 12 9  20  --
  זור בו נמצאת הדירההא 7 21 16  25  --
  אחר 7 - -  --  --

   *P<0.01 
  ;כיוון שאפשר היה לציין יותר מסיבה אחת, 100-האחוזים אינם מסתכמים ל** 

  זוג לא הוצגו עקב מספרם -בן/שביעות רצון מתנאי הדיור בקרב מתגוררים בדירה בבעלות הבוגר-    סיבות לאי
  .מרוצים-   הקטן של הלא

  

  הורים ארצה מגמות בעליית ה 9.2
 עשויים לשמש  ילדיהם.עליית הצעירים ארצה והשתלבותם בלימודים עשויה לעודד את הוריהם לעלות

 לא היה אף הורה 44%- מהנתונים עולה כי בעת הלימודים במכינה לכ,ואכן. כחלוץ העובר לפני המחנה

שוב ח). 50לוח (לבד  ב27%וכיום הוא עומד על מאוד  שיעור זה ירד באופן משמעותי ;המתגורר בארץ

  רק . יש קרובי משפחה בארץ, בארץחי  שאף אחד מהוריהם אינו בוגרים כי לרוב ה,לציין בהקשר זה

היו לרובם המכריע קרובי משפחה ,  גם בעת לימודיהם במכינה.אין אף קרוב משפחה בארץמהם  8%-ל

  .בארץ

  

  )באחוזים(לומדים לפי לומדים ולא , ס"ח ובתש"בתשננוכחות ההורים בארץ : 50לוח 
     ס"תש

   ח''תשנ  כ" סה  לומדים  א לומדיםל
  סך הכול   *100  100  100  100

  שני הורים מתגוררים בארץ 36 49 48 53
  רק האם מתגוררת בארץ 16 20 21 16

  רק האב מתגורר בארץ 4 4 5 3
  אף לא אחד מההורים מתגורר בארץ 44 27 26 28

   *P<0.01 
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המועצות לשעבר -א אחד מהוריהם אינו בארץ ביקרו לפחות פעם אחת בברית מהבוגרים שאף ל70%-כ

 מהבוגרים שלפחות אחד מהוריהם בארץ ביקרו 23%, לעומת זאת. מאז עלייתם וכשליש פעמיים ויותר

  .המועצות לשעבר-בברית

  

   השירות הצבאי9.3
ומיעוטם ) 35( רובם בנים ). בוגרים40(ל בעת ביצוע המחקר "רתו בצהיעשרה אחוזים מבוגרי המכינות ש

, תפקידים קרביים, )תחזוקה, חשמלאי(רות יתפקידי ש: שוניםהחיילים משרתים בתחומים ). 5(בנות 

  .פקידות ועוד, ב"מג

  

 לומדים במסגרת כרבע נוסף). 23%(וכרבע כבר שירתו בעבר , משרתים כיום בצבא) 24%(הבנים מ כרבע

 ינםרתו בצבא וגם אירוב הבנים שעדיין לא ש.  קיבלו פטור7%- קיבלו דחיית שירות ו20%, )26%(עתודה 

, )81%( או מיד לאחר סיום לימודיהם , להתגייס לצבא בעתיד הקרובבדעתםמשרתים בהווה דיווחו כי 

  ).5%(עדיין לא החליטו שאו ) 14%(אחרים דיווחו כי אינם מתכוונים לשרת כלל 

  

שלושה , 26)88%(רות צבאי י רובן קיבלו פטור מש.שונהרות הצבאי יבקרב הבנות תמונת המצב בנושא הש

, )2%( אחרות לומדות במסגרת עתודה . בהווהאחוזים מהבנות סיימו שירות צבאי ושני אחוזים משרתות

  ).1%(או שירתו בשירות לאומי ) 4%(בלו דחיית שירות יק

  

למעלה ממחצית דיווחו . על תרומת השירות הצבאירתו בעבר נשאלו יהבוגרים המשרתים כיום ואלה שש

 שליש). 57%(חברים חדשים עם תם וכרילהו) 53%(כי הצבא תרם להשתלבותם בחברה הישראלית 

   עלהשהביטחון העצמי שלהם דיווחו דיווחו כי בצבא הם התבגרו ונעשו עצמאיים יותר ושיעורים דומים 

הצבא סייע להם בהמשך כי  - 15%, חמישית אף דיווחו כי הצבא תרם להם בהכשרה מקצועית). 29%(

רות הצבאי תרם לשיפור שליטתם י כי הש, אמרוובודדים -כספי בכך שנעשו זכאים למענק לימודיהם 

  .השירות הצבאי לא תרם להם כללש מהבוגרים 15% אמרו, לעומת זאת). 5%(בשפה העברית 

  

ל מיד "צהאחת השאלות המתעוררת בנושא השירות הצבאי היא האם הבוגרים שהעדיפו להתגייס ל

או שהם , כך ללמוד-אחרי שנת המכינה עשו זאת מתוך רצון לסיים קודם כול את השירות הצבאי ואחר

על . ל"שלא אפשרו להם להמשיך בלימודים ולכן התגייסו מיד לצה, נתקלו בקשיים לימודיים ואחרים

אולם ניתוח . על כךמשום שהבוגרים לא נשאלו , שאלה זו לא ניתן לענות באופן ישיר באמצעות מחקר זה

ל התקשו בלימודים יותר "מלמד כי הבוגרים המשרתים בצה) 51לוח (מיוחד שנעשה לצורך כך 

למעלה ): ובחלק מהמדדים אפילו יותר מבוגרים שאינם לומדים כיום ואינם משרתים בצבא(מהלומדים 

  ב למחצית  מהלומדים וקרו20%התקשו בלימודים במכינה לעומת ) 39%(משליש מהמשרתים בצבא 

כמעט למחצית , כמו כן.  בקרב הלומדים7%לא סיימו מכינה או לא עמדו בדרישות לעומת ) 46%(

  ).בהשוואה לכרבע מהבוגרים האחרים(מהחיילים אין אף הורה בארץ 

  

                                                 
  . ומעלה פטורה משירות צבאי17עולה שהגיעה ארצה בגיל  26
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באחוזים       (מאפיינים נבחרים של המשרתים בצבא בהשוואה לבוגרים שאינם משרתים בצבא : 51לוח 
  )מכל קבוצה

  חיילים  פייןהמא
  לא לומדים כיום

  לומדים  ולא משרתים בצבא
 20 30 39  ) *במבט לאחור(קושי לימודים במכינה 

 7 13 46  *לא עמדו בדרישות / לא סיימו מכינה 
 2 9 27 *מהם עזבו מכינה לפני הזמן 

 84 79 77 *הציון הממוצע במכינה 
 529 488 493 *הציון הממוצע במבחן פסיכומטרי 

 27 21 43  *ד מהורים לא נמצא בארץ אף אח
   *P<0.01 

  

  הסתגלות כלכלית 9.4
 דיווחו 13% רק אז -  היותם תלמידי מכינהלעומת מצבם בעת, מצבם הכלכלי של הבוגרים השתפר מאוד

, מנגד.  כיום40%- ושיעור זה עלה לכ,"מספיקות לכיסוי רוב הצרכים הבסיסייםשברשותם ההכנסות "כי 

ההכנסות שברשותם אינן מספיקות לכיסוי " כי )38%(למעלה משליש דיווחו ידי מכינה בעת היותם תלמ

 לעשות בשל המצב הם לא יכוליםגם מתוך ההשוואה בין הדברים ש.  כיום19% לעומת ,"רוב הצרכים

 החמור ביותר ששיקף את מצבם הכלכלי הירוד של שיעורים הנתון. כספי מצטיירת תמונה חיובית יותרה

שליש דיווחו כי לא היה להם מספיק כסף לקניית אוכל בכמות שים של תלמידי המכינה היה משמעותי

  ).52לוח ( 6%-שיעור זה ירד כיום לכ. שהם צריכים

  

 -) 25%(רבע , אינם יכולים לקנות מחשב או ציוד מקצועי אחר) 36%(עדיין כשליש מהבוגרים , עם זאת

  כחמישית מהלומדים , כמו כן. חשמלי או רהיטים/ ביתי לקנות ציוד- 20%, לקנות בגדים שהם צריכים

אינם יכולים ) 35%(וכשליש מהלא לומדים , אינם יכולים לקנות ספרי לימוד או ציוד לימודי אחר) 21%(

  ).52לוח (להמשיך ללמוד בגלל מצבם הכספי 

  

   מהבוגרים לדעת שלושה רבעים, ייתכן כי מנתונים אלה אפשר לשער שלמרות השיפור במצבם הכלכלי

  ).ראה להלן(קשייהם הכלכליים הם הבעיה הגדולה ביותר שלהם ) 74%(

  

אופטימיים באשר לשיפור היו רוב הבוגרים , נוסף לכך ששיעורים גבוהים שיפרו את מצבם הכלכלי

 שמצבם "חושבים"למעלה ממחציתם ,  שמצבם ישתפר"בטוחים" 14%: במצבם הכלכלי בעתיד הקרוב

  . "בטוחים שלא" 7% -  ואחוזים בודדים"חושבים שלא" 24%, ומנגד, ישתפר
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  )באחוזים(ס "ח ותש"ממדים נבחרים של מצבם הכלכלי של הבוגרים בשנים תשנ: 52לוח 
  ס"תש  

  לא לומדים  לומדים  כ"סה ח"תשנ 
  100  100  100   *100  האם ההכנסות מספיקות לכיסוי הצרכים הבסיסיים

  39  40  40  14  מספיקות לרוב הצרכים או לכולם
  37  43  41  51  מספיקות לחלק הצרכים

  24  17  19  35  לא מספיקות לרוב הצרכים

דברים שהיו רוצים לעשות או לרכוש ולא יכולים בשל 
  מצבם הכספי

        

  40  *56  52  -  ל''לטייל בחו

  45  35  38  -  לקבל רשיון נהיגה
  34  37  36  -  לקנות מחשב או כלי מקצועי אחר

  19  27  25  *58   צריךלקנות בגדים שאני

  23  19  20  -  רהיטים/לקנות ציוד ביתי חשמלי
  20  17  18  *28  לשלם עבור שכר דירה

  14  18  17  -  לקנות מכונית

  --  21  16  *43  לקנות ספרי לימוד וציוד לימודי
  10  15  14  *49  )בית קפה, סרט(לצאת לבילויים 

  14  *3  6  -  לקנות דירה

  35  *2  11  -  להמשיך ללמוד
  5  11  9  *38  קרובים בארץ/וע לבקר הוריםלנס

  4  6  6  *27  לקנות אוכל בכמות שאני צריך

 *P<0.01 
    

  הסתגלות חברתית 9.5
יש לתת את , עם זאת). 72%( מחיי החברה שלהם בארץ מרוציםורובם ) 83%(לרוב הבוגרים יש חבר נפש 

 מחיי מרוציםאינם שעלה מרבע למל חבר נפש ו להם שאין,17% -קבוצה לא מבוטלת של בוגרים להדעת 

שיעור בוגרי המכינה שיש להם חבר נפש דומה לזה שנמצא במחקר נוער עולה ). 28%(החברה שלהם 

וגם בקרב מחקר , )1998, וולפסון, פרנקוביץ-אלנבוגן, נועם(; )85%-82%(ברחובות בנתניה וברמלה 

  ).2000, קונסטנטינוב, פרנקוביץ-אלנבוגן(; )81%(' סטודנטים עולים הלומדים בשנה א

  

    ולכמחצית,של הבוגרים העריכו בחיוב את יחס הישראלים הוותיקים כלפיהם) 93%( המכריע םרוב

 ,לוי משותףי שיעור הנפגשים עם ישראלים ותיקים לב, אולם. לפחות חבר ישראלי ותיק אחדהיה) 45%(

ם בהרחבת ימעוניינ - שלישים למעלה משני. שלישכועומד על ,  אינו גבוה,לעתים קרובות או לפעמים

  .ם החברתיים עם ישראלים ותיקיםהקשרי

  

שיעור הבוגרים שיש להם חבר ישראלי ותיק אחד לפחות זהה לזה שנמצא בקרב סטודנטים עולים בשנה 

 69% באופקים עד 52%-מ(אך נמוך מהשיעור המקביל בקרב נוער עולה בחמישה יישובים , )45%(' א

  ).1998, וולפסון, פרנקוביץ-וגןאלנב, נועם(; )בכרמיאל
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ושיעור הבוגרים שיש להם ,  כיום83%- בזמן המכינה ל69%-שיעור הבוגרים שיש להם חבר נפש עלה מ

וכך גם אחוז הבוגרים המעוניינים בהרחבת , כמעט ללא שינויחבר ישראלי ותיק אחד לפחות נשאר 

 השתפרה בעיקר בכיוון חיזוק -וגרים ההשתלבות החברתית של הב, כלומר. קשרים עם ישראלים ותיקים

ואילו הרצון בקשרים עם הישראלים הוותיקים נשאר , בין העולים לבין עצמםהקשרים החברתיים 

 מהבוגרים נפגשים למפגש החברתי או 80%-על כך מצביעה גם העובדה ש. במידה מסוימת לא ממומש

בעוד שרק שליש , "לפעמים"או " לעתים קרובות"המועצות לשעבר -לבילוי משותף עם עולים מברית

  ). בלבד בהתאמה9%- ו51% -" לעתים קרובות"מהם (מהם נפגשים עם ישראלים ותיקים בתדירות כזו 

  
  )באחוזים(ממדים נבחרים של השתלבות חברתית : 53לוח 

 83  לבוגר יש חבר נפש
    

 45  לבוגר יש לפחות חבר ישראלי ותיק אחד
    

  :יחס ישראלים ותיקים כלפיו
 19 טוב מאוד 

 74  טוב
 7  כך טוב-לא כל

 0  בכלל לא טוב
    

 68 מעוניין בהרחבת הקשרים החברתיים עם ישראלים ותיקים 
    

 35  נפגש עם ישראלים ותיקים למפגש חברתי או לבילוי משותף לעתים קרובות או לפעמים 
    

   :שביעות רצון הבוגר מחיי החברה שלו בארץ
 13  מרוצה מאוד

 59  וצהמר
 23  כך מרוצה-לא כל

 5  לא מרוצה כלל
  

 ענו כי היו םכמעט מחצית. הבוגרים שאינם נשואים כיום נשאלו עם מי היו מעדיפים להתחתן בעתיד

   ושיעור דומה דיווחו כי זה לא משנה להם, )48%(המועצות לשעבר -ת ברית/דינשא ליליפים להימעד

, בפועל.  אחרתמדינהת / ליליד2%-ו) 3%(ת ישראל /לידנשא לייאחוזים בודדים מעדיפים לה). 47%(

ת / ליליד9%, )87% ( לשעברהמועצות-בת זוג יליד ברית/רובם המכריע נשואים לבן, בקרב הנשואים

  . אחרתמדינהת / ליליד4%-ישראל ו

  

  הסתגלות פסיכולוגית 9.6
התמודדותם עם האתגרים כלכליים ולימודיים בהסתגלות הבוגרים וב, עד כה עסקנו בהיבטים חברתיים

אחד התחומים הנוספים החשובים מבחינת הסתגלות הבוגרים הוא ההסתגלות . הניצבים בפניהם

:  הפסיכולוגית של הבוגריםםבטים מרכזיים בהסתגלותי מידע על המרוכזפרק זה ב. הפסיכולוגית

  .חוסר אונים ובדידות, טחון עצמיי תחושת ב,תחושת אושר
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 , די מאושרים64%- מאושרים מאוד ו4%: לה משני שלישים מהבוגרים מאושריםלמעכי  עולה 54מלוח 

 הממצאים בנושא תחושת האושר בקרב בוגרי ".לא מאושרים כלל "3%-וכשליש אינם מאושרים ו

' המועצות לשעבר הלומדים בשנה א-המכינות דומים לאלה שנמצאו בקרב הסטודנטים העולים מברית

  ).2000, ינובפרנקוביץ וקנסטנט-אלנבוגן(

  

  )באחוזים(תחושה כללית של אושר וביטחון עצמי : 54לוח 
 'סטודנטים בשנה א  בוגרי המכינה 

  )n(  )413=n=354( :תחושה כללית של אושר
 6 4  מאושר מאוד
 56 64  די מאושר

 32 29  כך מאושר-לא כל
 6 3  לא מאושר כלל

    )n=356( :תחושת ביטחון עצמי
 -- 11  תמיד

 -- 56  ובותלעתים קר
 -- 28  לפעמים

 -- 4  לעתים רחוקות
 -- 1  אף פעם לא

  

לעתים ) 56%( ולמעלה ממחצית "תמיד" 11%: טחון עצמייבהם חשים  בדרך כלל ציינו כירוב הבוגרים 

  ."אף פעם לא" או "לעתים רחוקות"טחון עצמי רק י חשים ב5%, מנגד. קרובות

  

 בדידות ולמעלה ממחצית חש.  בדידותו חשלאאף פעם  כי ציינו מהבוגרים 22% עולה כי רק 55 מלוח

 וששיעור החשים בדידות לעתים קרובות א, יש לציין. לעתים קרובות או קרובות מאוד -וכרבע , לפעמים

ממצא . אשר עמד אז על כשליש מכלל התלמידים, קרובות מאוד ירד לעומת תקופת הלימודים במכינה

  . הבוגרים שיש להם חבר נפשזה עולה בקנה אחד עם עליית אחוז

  
  )באחוזים(תחושות בדידות וחוסר אונים : 55לוח 

 'סטודנטים בשנה א  בוגרי המכינה 
  )n(  )419=n=356(  :תחושת בדידות

 4 6  לעתים קרובות מאוד
 8 16  לעתים קרובות

 52 56  לפעמים
 36 22  אף פעם לא

    )n=355(  :תחושת חוסר אונים
 --  1  תמיד

 --  14  ותלעתים קרוב
 --  48  לפעמים

 --  30  לעתים רחוקות
 --  7  אף פעם לא

  



  62

בקרב בוגרי מכינות גבוה יותר " לעתים קרובות"או " לעתים קרובות מאוד"שיעור מי שחשו בדידות 

רק רבע מבוגרי , ומנגד).  בהתאמה12% לעומת 22%(' בהשוואה לסטודנטים העולים הלומדים בשנה א

פרנקוביץ -אלנבוגן(' בהשוואה ללמעלה משליש מהסטודנטים בשנה א, בדידותהמכינות אף פעם לא חשו 

  ).2000, וקונסטנטינוב

  

   "לפעמים"כמחצית , "אף פעם לא" או "לעתים רחוקות" חוסר אונים ו חש מהבוגריםלמעלה משליש

  ."תמיד" או "לעתים קרובות" 15%-וכ

  

  מדד מסכם של הסתגלות פסיכולוגית

תחושת ביטחון , תחושה כללית של אושר:  ממדדי ההסתגלות הפסיכולוגית בנפרדעד כה עסקנו בכל אחד

כעת נדון במדד משולב המרכז את כל ארבעת המדדים . תחושת בדידות ותחושת חוסר אונים, עצמי

) 30%(כשליש , לא נתקלים באף קושי פסיכולוגי) 26%(כי רבע מהבוגרים ,  מהמדד המשולב עולה27.ל"הנ

 מהבוגרים נתקלים בכל ארבעת 7%-ו,  בשלושה קשיים- 17%-ל,  בשני קשיים- 20%,  בקושי אחד-

  .הקשיים הפסיכולוגיים

  

 מובאת חלוקה בין בוגרים אשר אינם מאופיינים באף לא קושי פסיכולוגי אחד או בקושי 56בלוח 

  .חריםכל זאת לפי מאפיינים נב, פסיכולוגי אחד בלבד לבין אלה המאופיינים בשני קשיים ויותר

  

יחסית " חדשים"הבוגרים ה; עוד עולה מהלוח שהבנות נתקלות ביותר קשיים פסיכולוגיים מאשר הבנים

וגם הבוגרים שמצבם ,  לעומת אלה ששירתו-אלה שלא שירתו בצבא ,  לעומת הוותיקים יותר-בארץ 

  . לעומת אלה שמצבם הכלכלי טוב יחסית-הכלכלי פחות טוב 

  

  .נוכחות הורים בארץ והמשך הלימודים, לפי גיל, פסיכולוגייםלא נמצאו הבדלים בקשיים 

  

                                                 
  :  במדד נכנסו ארבעה הקשיים הפסיכולוגיים 27

  ;"לא מאושר כלל"או " כך מאושר-לא כל"מרגיש   )א
  ;"לעתים קרובות"או " לעתים קרובות מאוד"מרגיש בודד   )ב
  ;"אף פעם לא"או " לעתים רחוקות", "לפעמים"מרגיש ביטחון עמצי רק   )ג
  ". לפעמים"או " לעתים קרובות", "תמיד"מרגיש חוסר אונים   )ד
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  )באחוזים(לפי מאפיינים נבחרים של בוגרי המכינה , מספר הקשיים הפסיכולוגיים: 56לוח 
   קשיים2-4   קשיים0-1  סך הכול 

 44 56 100  כל הבוגרים
    : *מין
 34 66 100  בנים
 50 50 100  בנות
    : גיל
 41 59 100  21עד 
 47 53 100   ומעלה22

     : **ותק בארץ
 46 54 100   שנים5-פחות מ

 30 70 100   שנים ויותר5
    :נוכחות הורים בארץ

 43 57 100 אף אחד 
 44 56 100  אחד לפחות
    : **ל"שירות בצה

 32 68 100  משרת עכשיו/ שירת 
 47 53 100  לא שירת

     :המשך הלימודים
 44 56 100  לומד כיום
 44 56 100  לא לומד

        : *הערכת המצב הכלכלי

  33  67  100  הכנסות מספיקות לרוב הצרכים או לכולם

  50  50  100  מספיקות לחלק מהצרכים או לא מספיקות כלל

  *P<0.01 
 **P<0.05 
  

   אישיותבעיותפנייה לפתרון 

 60%-ל, יש תמיד למי לפנותלכרבע . יש להם למי לפנות, הבוגרים נשאלו האם כשיש להם בעיה אישית

  . אף פעם לא2% -  בדרך כלל לא ולאחוזים בודדים13%- ל,"בדרך כלל כן"

  

המועצות -ה עולה מברית/אליה פונים העולים כשהם נתקלים בבעיה אישית היא חברשהדמות המרכזית 

,  נוספים ואחרים לגורמים)'סבתא וכו, ות/אח ( לבן משפחה אחר36%,  פונים לאם44%, )60%(לשעבר 

 לחברים ישראלים ותיקים או - 12%- ו)18%(בת זוג /בןל, )19%(אולם בשיעורים נמוכים בהרבה לאב 

אלא פותרים את ,  שדיווחו כי הם אינם פונים לאף אחד14% קיימת קבוצה של .לעולים מארצות אחרות

, עובדת סוציאלית, ת/ת אקדמי/כגון יועצ, רק בודדים פונים לגורמים פורמליים. בעיותיהם בעצמם

  .פסיכולוג או ממונה בעבודה
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   הבעיות העיקריות וצורכי מידע9.7
  הבעיות העיקריות עמן מתמודדים הבוגרים 

בהן שבהן הבוגרים נתקלים כיום לבין הבעיות העיקרית שקריות י השוואה בין הבעיות העמוצגת 57לוח ב

עמה מתמודדים רוב שגם כיום הבעיה , כמו בעת לימודיהם במכינה. נתקלו בעת לימודיהם במכינה

אך עדיין זו ,  כיום74%- במכינה ל84%-מירד אמנם שיעור הנתקלים בה . הכלכליהבוגרים היא הקושי 

 ,)36%(שיעורים גבוהים מהלומדים דיווחו כי הם נתקלים בקשיים בלימודים . הבעיה הנפוצה ביותר

נושאים . ודדות עם נושא החזרה ללימודים מתקשים בהתמ,)46%(מחצית כ,  שאינם לומדיםמיובקרב 

קשיים בתחום . )25%(קשיים בחיפוש עבודה ו) 32%( הם חוסר זמן פנוי  שצוינו בשכיחות גבוההנוספים

  .החברתי והאישי צוינו בשכיחות נמוכה יותר

  

לא לומדים /ס ולפי לומדים"ח ותש"הבעיות העיקריות בהן נתקלים הבוגרים בשנים תשנ: 57לוח 
  1)זיםבאחו(

  ס"תש
  ח"תשנ  כ"סה  לומדים  לא לומדים

 

  קושי כלכלי  84 74 78 63

  חזרה ללימודים אצל לא לומדים/ קושי בלימודים   39 39 36 46

  תנאי דיור  30 17 18 14
  געגועים למשפחה  29 13 14 8

  המועצות לשעבר-געגועים לברית  19 10 11 9

  קושי בהשתלבות חברתית  15 6 7 4
  ידותבד  - 8 8 8

  בעיות הבריאות  11 7 8 4

  משפחתיות/בעיות אישיות  - 17 18 15
  קשיים בחיפוש עבודה  - 25 28 16

  בחירת מקצוע לעתיד  - 15 10 29

  קליטת הורים בארץ  - 19 21 14
  חוסר זמן פנוי  - 32 33 29

  בעיות בעבודה נוכחית  - 1 1 3

  בעיות נפשיות  - 1 1 2
  שירות צבאי  - 1 - 2

  . בעיות עיקריות3 כיוון שניתן היה לציין עד 100-וזים אינם מסתכמים ל האח1
  

  צורכי מידע 

, עזרה בלימודים, כגון סיוע כספי(כל הבוגרים נשאלו האם הם זקוקים כיום למידע בנושאים שונים 

  ).עבודה בשכר ועוד

  

 הוא -) 92%(א לומדים והן הל) 85%( הן הלומדים -הנושא הדומיננטי שבו רוב הבוגרים זקוקים למידע 

וגם בנושא עזרה בלימודים זקוקים יותר דווקא , למידע זה. מלגות ועזרה כלכלית הקשורה ללימודים

  . לומדים כיוםאינםבוגרים ש
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  )שיעור הזקוקים באחוזים(לפי המשך של הלימודים , צורכי מידע של הבוגרים: 58לוח 
  לא לומדים  לומדים כיום  סך הכול 

 1 92 85 87 )הקשור ללימודים(פי סיוע כס/מלגות
 60 59 60  חיפוש עבודה) / כיום(עבודה בשכר 
כגון (קשור ללימודים אינו סיוע כספי ש

  2) ממשרד השיכון, מביטוח לאומי
-- -- 67 

 34 26 28  דיור
 1 72  *42 50  עזרה בלימודים

 70 -- -- 2) תנאי קבלה, מוסדות(חזרה ללימודים 
 -- 75 -- 3לימודים בהמשך 

 -- 84 --  3עבודה בסיום הלימודים 
 8 14 13  שירות צבאי

 13  *30 25  פעילויות פנאי
 10  **21 18  טיפול רפואי
  13 20 18  פסיכולוגית/ עזרה נפשית 

  *P<0.01 
 **P<0.05 

   בעת החזרה ללימודים1
   לומדים כיוםאינם הנושא הרלוונטי רק לאלה ש2
  ה שלומדים כיום הנושא הרלוונטי רק לאל3
  

, )84%(נושאים נוספים הבולטים בקרב הלומדים הם סיוע בהשתלבות בעבודה בסיום הלימודים 

, )70%( חזרה ללימודים -בקרב הבוגרים שאינם לומדים ; )59%(ועבודה בשכר ) 75%(לימודים בהמשך 

וזאת למרות , )60%(ר וכן עבודה בשכ, )67%(סיוע כספי שאינו קשור ללימודים , )72%(עזרה בלימודים 

  .העובדה שרובם עובדים

  

  ועמדות כלפי ישראל כמדינהלאומית -זהות עצמית. 10
  

   לאומית- זהות עצמית 10.1
 של המהגר בחברה חדשה מתלווה תהליך הדרגתי של רכישת רכיבים שונים של התרבות תולתהליך קליט

נושא הזהות . מזהותו של הפרטתוך אימוץ מרכיביה של הזהות הלאומית כחלק , החדשה והפנמתם

ישראלי "שראשיתו ב, לאומית נבדק במחקר זה באמצעות הערכת הבוגר את מיקומו על רצף-עצמיתה

תוך , כז מידע בנושא זהו מר59לוח ב). גרוזיני ובוכרי, כולל קווקזי" (רוסי לגמרי"וסופו ב" לגמרי

  עמדותיהם של וכן בין,עמדותיהם כיוםלבין ,  בעת היותם תלמידי מכינה, בין עמדות הבוגריםהשוואה

  . אלה שאינם לומדים עמדותיהם שלהלומדים כיום לבין

  

רוסים "או כ) 51%" (יותר רוסים מאשר ישראלים"ככשני שלישים בעת היותם תלמידי מכינה ראו עצמם 

ואים הרבוגרים הובמקביל עלה שיעור , ירד שיעור זה למחציתלאחר תקופה של שנתיים ). 13%" (לגמרי

  ".רוסים באותה מידה"ישראלים ו"כעצמם 



  66

  ) באחוזים( בקרב לומדים ושאינם לומדים ס"ח ובתש"תשנלאומית ב-זהות עצמית: 59לוח 
  ס''תש

  ח"תשנ  סך הכול  לומדים  לא לומדים
 

 :רואים את עצמם כ   *100  100  100  100
 ישראלי לגמרי  1 2 2 1
  " רוסי"יותר ישראלי מאשר  8 8 9 6

  באותה מידה" רוסי"ישראלי ו 26 37 33 46

  מאשר ישראלי" רוסי"יותר  51 47 49 41

  לגמרי" רוסי" 13 5 5 6
  לא משנה/ לא יודע  1  1  2  -

 :רוצים לראות את עצמם כ   *100  100  100  100
 ישראלי לגמרי  8 4 4 5

 " רוסי"יותר ישראלי מאשר  15 11 11 10
  ה מידהבאות" רוסי"ישראלי ו 61 61 63 57

  מאשר ישראלי" רוסי"יותר  10 19 16 26
  לגמרי" רוסי" 5 4 4 2

  לא משנה/ לא יודע  1  1  2  -

 *P<0.01 
  

מאשר " רוסי וישראלי באותה מידה"דווקא הבוגרים שאינם לומדים צעדו יותר לכיוון הזהות הדואלית 

ן השירות ה בעבודה ו האינטנסיביתשתלבותהההן תכן כי יי).  בהתאמה33% לעומת 46%(הלומדים 

 -  זהות דואלית ועם גיבושה של ארץ המוצאמסייעים לבוגרים להיפרד מהזדהותם רק עםצבאי ה

  .הכוללת מרכיב ישראלי ומרכיב רוסי

  

 הרווחת בעשור האחרון ,תפיסת הפלורליזם התרבותימתבטאת הרצויה זהותם הבוגרים כלפי בעמדות 

 .תרבותיים של ארץ המוצאהשורשים הימיות של שמירת הכרה בלגיט: כלפי קליטת העולים בישראל

  ".ישראלי ורוסי באותה מידה "- לשמור על זהות דואלית לאורך זמןכשני שלישים מהבוגרים רוצים 

  

  עמדות כלפי ישראל כמדינה 10.2
בפני הבוגרים הוצגה רשימה של שבעה מאפיינים של מדינה והם התבקשו לציין עד כמה חשוב להם 

  ).60לוח  (28יינו את מדינת ישראלשאלו יאפ

  

 -  הם מדינה שנותנת ביטחון אישי ליהודים, להערכת הבוגרים,שני המאפיינים הבולטים בחשיבותם

ינו מאפיין זה יצ 60% :ומדינה המאפשרת רמת חיים גבוהה -" חשוב ביותר" ציינו שמאפיין זה 65%

להיותה מדינה קולטת , לאופייה הדמוקרטיייחסו רוב הבוגרים חשיבות גם , עם זאת". חשוב ביותר"כ

  . נוספים הקשורים למהות היהודית של מדינת ישראלולהיבטיםעולים 

  

                                                 
  ).1982, הורוביץ ופרנקל(קר בקרב תלמידי מכינות עולים המאפיינים נלקחו מתוך סדרת פריטים שנכללו במח  28
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  )באחוזים(מידת החשיבות שמייחסים בוגרי המכינה למאפיינים שונים של מדינת ישראל : 60לוח 
חשוב  

  ביותר
  

  חשוב
כך -לא כל
  חשוב

לא חשוב 
  כלל

 1 5 50 44  מדינה דמוקרטית וחופשית
 4 16 55 25  מדינה בעלת עבר היסטורי משמעותי ליהודים

 1 2 32 65  מדינה שנותנת ביטחון אישי ליהודים
 1 7 58 34  מדינה קולטת עולים

 7 24 45 23  מדינה יהודית
 1 1 38 60  מדינה המאפשרת רמת חיים גבוהה
 7 23 49 21  מדינה שבה עדות שונות חיות יחד

  

גרים חשיבות רבה הבו ייחסו,  לימודיהם במכינהבעת, בראשית דרכם בארץמעניין לציין כי גם 

,  זאת ועוד).60% ( ומדינה המאפשרת רמת חיים גבוהה)65% (טחון אישי ליהודיםילמאפיינים ב

 מלבד המאפיין ,זאת. מכינהב לימודיהם רוב המאפיינים כמעט לא חל שינוי מאז כלפי יהםבעמדות

יחסו למאפיין זה חשיבות או חשיבות י 52%מכינה ב כשלמדו. "ות ביחדמדינה שבה עדות שונות חי"

  . כיום70%-שיעור זה עלה ל. רבה

  

  הערכת תהליך הקליטה. 11
  

, לעומת זאת". מרוצים "12%-ו" מרוצים "69%): 81%(מקליטתם האישית בארץ מרוצים רוב הבוגרים 

שביעות הרצון הכללית מהקליטה מת ר". לא מרוצים כלל"ורק אחוז אחד " לא כל כך מרוצים "18%

  . שאינם לומדיםמיבקרב לזו שהאישית בארץ בקרב הלומדים דומה מאוד 

  

   כוונות להישאר בארץ11.1
) 26%(הממצא כי רוב הבוגרים שבעי רצון מקליטתם בארץ עולה בקנה אחד עם הממצא שרובם בטוחים 

לוח (ושבים או בטוחים שלא יישארו בארץ כחמישית ח, ומנגד. שיישארו בעתיד בארץ) 54%(או חושבים 

61.(  

  

ניתן להצביע . 26%- בעת היותם תלמידי מכינה ל48%-שיעור הבוגרים הבטוחים שיישארו בארץ ירד מ

בשנים הראשונות לעלייתם מגלים העולים בתשובותיהם רצייה חברתית , ראשית: על מספר סיבות

בעת היותם תלמידי מכינה הם היו , זאת ועוד. שארוומשום כך דיווחו כי הם בטוחים שיי, גבוהה יותר

" בטוחים"ולכן שיעורים גבוהים היו . ותשובות הצעירים הן בדרך כלל נחרצות יותר, צעירים יותר

. ל"חלקם מתכוונים לאחר לימודיהם לצאת להמשך לימודים או לעבודה בחו, בנוסף לכך. שיישארו

 אך התמונה הכללית היא שכיום כבעבר רוב הבוגרים ,סיבות אלה ונוספות עשויות להסביר פער זה

  .מתכוונים להישאר בארץ במידה זו או אחרת
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  )באחוזים(לפי המשך הלימודים , ס"ח ובתש"כוונות להישאר בארץ בתשנ: 61לוח 
  ס"תש  

  לא לומדים  לומדים  סך הכול  ח"תשנ  
  100   **100  100   *100  סך הכול

 30 24 26 48  בטוח שכן
 50 56 54 43  ןחושב שכ
 20 16 17 7  חושב שלא
 -- 4 3 2  בטוח שלא

  *P<0.01 
 **P<0.05 
 

עם העלייה בוותק עולה אחוז ). 62לוח (אחוז הבנות המתכוונות להישאר בארץ גבוה יותר מאחוז הבנים 

  : עולה גם אחוז אלה שמתכוונים לעזוב את הארץ, אבל לעומת זאת, שיישארו בישראל" בטוחים"ה

  . שנים ויותר5בקרב בעלי ותק של ) 31%( שנים עד כשליש 4 בקרב בעלי הוותק עד 17%-מ

  

בקרב הלומדים כיום נמצא קשר שלילי בין שעות העבודה השבועיות במשך שנת הלימודים לבין כוונתם 

במשך שנת הלימודים רק ) כולל לא עובדים כלל( שעות בשבוע 19-בקרב העובדים פחות מ: להישאר בארץ

מגמה דומה נתגלתה גם . 35% – שעות ויותר בשבוע 30ובקרב העובדים , תכוונים לעזוב את הארץ מ15%

פרנקוביץ -אלנבוגן(' בתקופת הלימודים במכינה וגם בקרב הסטודנטים העולים הלומדים בשנה א

  ).2000- ו1999, וקונסטנטינוב

  

  )באחוזים(מודים ותק בארץ ועבודה בשנת הלי, כוונות להישאר בארץ לפי מין: 62לוח 

 *מין  
 

 **ותק בארץ 
שעות עבודה בשבוע במשך  

 1**שנת הלימודים 

  בנות  בנים 
 4עד   

  שנים
 עד 4-מ
   שנים5

 שנים 5
  ויותר

 
   ויותר30  20-29   19עד 

 100 100 100  100 100  100  100  100  סך הכול
 17 23 28  37 24 25  30 19  בטוח שכן
 48 57 57  32 55 58  54 53  חושב שכן
 27 17 12  29 18 14  14 23  חושב שלא
 8 3 3  2 3 3  2 5  בטוח שלא

  *P<0.01 
 **P<0.05 

   רק בקרב הלומדים כיום1
  

המצב , לא נמצא קשר בין הכוונה להישאר בארץ לבין נוכחות ההורים בישראל, באופן מפתיע, בניגוד לכך

  .וגם המסלול והתחום הנלמד, הכלכלי של הבוגרים

  

. נמצאו הבדלים מובהקים בין ההשתייכות האתנית של הבוגרים לבין כוונתם להישאר בארץ, עם זאת

דיווחו ) הרריים(מהיהודים יוצאי קווקז ) 3%(ורק אחד , אף לא אחד מהיהודים יוצאי בוכרה, לדוגמה
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 את  בקרב אלה שהגדירו50%-ו,  מהיהודים האשכנזים20%לעומת , שהם מתכוונים לעזוב את הארץ

  .)P<0.01(עצמם לא כיהודים 

  

  ).63לוח (נמצא קשר מובהק בין הכוונה להישאר בארץ לבין הזהות הישראלית לעומת הרוסית , כצפוי

  

  )באחוזים(לאומית –כוונות להישאר בארץ לפי זהות עצמית: 63לוח 
 :רוצים לראות את עצמם כ  :רואים את עצמם כ 

כוונה להישאר 
  בישראל

יותר 
ישראלים 

  רוסיםמ

ישראלים 
ורוסים 
באותה 
  מידה

יותר 
רוסים 

מישראלים 

  
יותר 

ישראלים 
  מרוסים

ישראלים 
ורוסים 
באותה 
  מידה

יותר רוסים 
 מישראלים 

 100 100  *100   100 100  *100  סך הכול
 13 24 54  21 27 58  בטוח שכן
 54 60 42  55 59 35  חושב שכן
 25 15 4  20 13 7  חושב שלא
 8 1 -  4 1 -  בטוח שלא

  *P<0.01 
  

בקרב אלה ". כמדינה יהודית"נמצא קשר חיובי בין הערכת חשיבות המאפיין של מדינת ישראל , כמו כן

) 46%(לעומת כמחצית ,  מתכוונים לעזוב את הארץ13%רק " חשוב מאוד"שהגדירו את המאפיין הזה כ

מדינה בעלת עבר " לגבי מאפיינים מגמה דומה נתגלתה גם". לא חשוב כלל"בקרב אלה שהגדירו אותו כ

לגבי מאפיינים אחרים של ). P<0.05" (מדינה קולטת עולים"ו) P<0.01" (היסטורי משמעותי ליהודים

  .מדינת ישראל לא נמצא קשר בין הערכת חשיבותם לבין כוונה להישאר בישראל

  

מהבוגרים ) 33%(שליש כ. נמצא גם קשר מובהק בין קיום חבר ישראלי ותיק לבין כוונה להישאר בארץ

 מאלה שאין להם חבר 21%שיישארו בארץ לעומת " בטוחים"שיש להם לפחות חבר ישראלי ותיק אחד 

  ).P<0.05( בהתאמה 23%- ו17%מתכוונים לעזוב את ישראל , לעומת זאת. ישראלי ותיק

  

   שביעות הרצון מקליטת הורים11.2
קליטתם מ מרמת שביעות רצונםץ נמוכה בהרבה הבוגרים מקליטת הוריהם בארשל  נםשביעות רצורמת 

מרוצים  "5%): האישיתתם  מקליטמרוצים 81% לעומת( מקליטת ההורים מרוצים 42% :האישית

אחוז נוסף  ( לא מרוצים כלל16%-ו" כך מרוצים-לא כל "41%, לעומת זאת". מרוצים "37%-ו" מאוד

 הן -כשליש : קה של הורי הבוגרים בארץייתכן כי ממצא זה קשור לקשיי התעסו. ")לא יודע"השיבו 

, וגם בין אלה שעובדים, מועסקים- בלתי-)  בהתאמה38%- ו31%(מהאבות והן מהאימהות של הבוגרים 

- כפועלים בלתי- 40%-ואילו כ, חופשיים וטכניים, רק פחות מחמישית מועסקים במקצועות אקדמיים

  .תיכונית-כלה אקדמית או עלוזאת למרות העובדה שרובם המכריע בעלי הש, מקצועים
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   המלצה להורים ולחברים לעלות11.3
שיעור . היו ממליצים להוריהם לעלות ארצה, ) בוגרים119(מחצית מהבוגרים שהוריהם אינם כיום בארץ 

  .ם תלמידי מכינהת בהשוואה לעמדתם בעת היוכמעט לא השתנהזה 

  

 אינם 65%, ת ארצה בשנתיים הקרובות מהבוגרים מתכוונים לעלו13%במחקר נמצא כי הוריהם של 

  . עדיין לא החליטו- 22%מתכוונים והשאר 

  

). 76%( לעלות ארצה  לשעברהמועצות-שיעורים גבוהים יותר היו ממליצים לחבריהם שנשארו בברית

בגללן היו הבוגרים ממליצים שקריות יהסיבות הע.  שהיה בעת לימודיהם במכינה לזהשיעור זה דומה

  כי רמת החיים בארץ טובה יותר , )45% ("עתיד" יותר ,ת הן כי בארץ יש יותר אפשרויות לעלולחבריהם

  ).10% ("כאן ביתנו"וכי זאת מדינת היהודים ו) 15%(כי החיים פה טובים , )18%(

  

 לעלות ארצה הן משום שהם לא לחבריהםבגללן הבוגרים לא היו ממליצים שקריות יהסיבות הע, מנגד

וכי ) 21%(כי החיים בארץ קשים מבחינה כלכלית , )37%(החלטה כה חשובה ים להיות אחראירוצים ל

  ).13%(אלצו להתמודד עם קשיי הסתגלות לארץ יהם י

  

הבוגרים נשאלו  .אחד המדדים המקובלים לקליטה ולתחושת שייכות הוא כי העולה חש בארץ כבביתו

, כן") 61%(כשני שלישים , "חלטבה, כן" השיבו 16%? באיזו מידה הם חשים שישראל הפכה לביתם

התחושה שישראל הפכה לביתם נפוצה יותר בקרב הוותיקים ". בכלל לא "4%-ו" כך-לא כל "19%, "למדי

  .ל וגם בקרב אלה שלפחות אחד מהוריהם נמצא בישראל"אלה ששירתו בצה, יותר

  

  משתני- ניתוח רב- קליטה מוצלחת 11.4
האם קליטה , ר משפיעים על קליטה מוצלחת של הבוגריםבמחקר זה רצינו לבחון מהם הגורמים אש

או אולי היא דווקא מוצלחת , מהעובדה כי הוא לומד, מוצלחת של הבוגר מושפעת מנוכחות הוריו בארץ

  .יותר בקרב אלה שלא לומדים ועוד

  

משתני -כדי לבחון את הגורמים המשפיעים על קליטה מוצלחת של בוגרי המכינה בארץ נערך ניתוח רב

המצב , מין: במודל זה נבחנה השפעתם של המשתנים הבאים. באמצעות מודל הרגרסיה הלוגיסטית

המצב , אקדמי/תיכוני-המשך לימודים במוסד על, שביעות רצון מהדיור, נוכחות הורים בארץ, המשפחתי

  29.הכלכלי וחבר ישראלי ותיק אחד לפחות

  

" בהחלט(" תחושה שישראל הפכה לביתו :מורכב משלושה משתנים" קליטה מוצלחת"המשתנה התלוי 

ושביעות רצון מהקליטה האישית , ")חושב שיישאר"או " בטוח("כוונה להישאר בארץ , ")למדי"או 

בוגרים אשר : כדלקמן, המשתנה התלוי מוצב במודל באופן דיכוטומי"). מרוצה מאוד"או " מרוצה("

                                                 
 מהבוגרים הם בעלי ותק בארץ 86%(לא נכנס למודל עקב שונות די קטנה במשתנה זה " ותק בארץ" המשתנה  29

  ). שנים5 עד 3- מ
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  בו בשלילה לפחות על אחד מהיבטים אלה ובוגרים אשר השי) 1(ל "השיבו בחיוב לשלושת ההיבטים הנ

)0.(  

  

  : ממודל הרגרסיה עולה השפעה מובהקת של המשתנים.  מרוכזים ממצאי הרגרסיה הלוגיסטית64בלוח 

  .מין הבוגר) 4(; נוכחות הורים בארץ) 3(; קיום חבר ישראלי ותיק) 2(; שביעות רצון מהדיור) 1(

  

לאלה ששני הוריהם , ר ישראלי ותיק אחד לפחותלאלה שיש להם חב, לבוגרים שמרוצים מהדיור

  . יש הסתברות גבוהה יותר לדווח על קליטה מוצלחת-וגם לבנות , נמצאים בארץ
  

 לא -אקדמי /תיכוני-מצב כלכלי והמשך לימודים במוסד על,  מצב משפחתי-בו בזמן השפעת הגורמים 

  .נמצאה מובהקת

  
 הסתברות לדווח       -טתם המוצלחת של בוגרי המכינה ממצאי הרגרסיה הלוגיסטית להסבר קלי: 64לוח 

על כוונה להישאר בארץ ועל שביעות רצון מהקליטה , על תחושה שישראל הפכה לביתו
  האישית 

 יחס צולב bמקדם  
    מין

   )ביחס לבנים(
 1.67  **0.516  בנות

    מצב המשפחתי
 0.76 1  )בת זוג/ביחס ללא נשואיים לא חיים עם בן(

 )1.32( -0.279  בת זוג/נשואיים או חחים עם בן
      נוכחות הורים בארץ

      )ביחס לאף הורה לא בארץ או רק אחד מהם בארץ(
  1.73   *0.548  שני הורים נמצאים בארץ

      שביעות רצון מהדיור
      ")לא מרוצה כלל"או " כך מרוצה-לא כל"ביחס ל(
  2.89   *1.063  "מרוצה"או " מרוצה מאוד"

      תיכוני אקדמי/ך הלימודים במוסד עלהמש
  0.88 1    )ביחס ללא לומד כיום(

  )1.13(  -0.123  לומד כיום
      הכנסות הבוגר

  0.81 1    ")או מספיקות לחלק מהצרכים" לא מספיקות לרוב הצרכים"ביחס ל(
  )1.24(  -0.213  "מספיקות לרוב הצרכים או לכולם"

      קיום חבר ישראלי ותיק
      )אין חברים כלל/ף חבר ישראלי ותיקביחס לאין א(

  2.36   *0.857  יש חבר ישראלי ותיק אחד לפחות
  .9%= יחס הנראות 

   *P<0.01 
  **P<0.05 

. מצוין גם הערך החיובי בסוגריים כדי לאפשר השוואה לשאר המשתנים,  במקרים שבהם כיוון הקשר הוא שלילי1
  .ך היחס הצולב בערך מוחלט הוא ער x/1. xהחישוב נעשה באמצעות הנוסחה 
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  סיכום ודיון. 12
  

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-ם עולים מבריתצעירי. 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 "בין מסיימי השכלה תיכונית בחו, 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 

  . ללמודהם מבקשיםבהם ש

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

  .בישראל

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

  

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

, )את עצמאות התלמיד ואחריותו לתהליך הלמידההמדגישות (לנורמות לימוד שונות , תרבותית חדשה

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 , קליטתם במוסדות להשכלה גבוההל ולסייע ב"כדי לעודד את עלייתם של תלמידים יהודים מחו

הוא הוקם כמסגרת משותפת למשרד הקליטה ולסוכנות .  מינהל הסטודנטים והתלמידים1967בשנת 

  .היהודית ובמימון משותף

  

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

 אשר מלווה אותם ברישום למוסדות ,נק על ידי מינהל הסטודנטיםמרבית סיוע זה מוע. סוגי סיוע

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

  .גם מוסדות הלימוד מעניקים לתלמידים אלו סיוע במישורים שונים ומגוונים, במקביל. ועוד

  

 המשותף עם משרד הקליטה ומינהל הסטודנטיםיוזמת ב, כון ברוקדיילמ-ינט' ערך גו1998בשנת 

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

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

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

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

  התמודדהמממצאי המחקר עלה כי קבוצה גדולה של תלמידים. גוריון והאוניברסיטה העברית בירושלים
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תלמידים רבים , עם זאת, אולם. דיות והן עם אתגרי קליטה נוספיםעם המשימות הלימוהן 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, ידיםמה תרמה המכינה לתלמ; כמה נשרו במהלכה ומהן הסיבות לכך, 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

קר המח. כשנתיים לאחר שהחלו את לימודיהם, של המחקר היא לבחון את מצבם של תלמידי המכינה

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

  .לבחון עד כמה השיגה המכינה את מטרותיה .ה

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

  .נהכשנתיים לאחר שהחלו את לימודיהם במכי,  כל זאת;ועוד

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

  .מתמודדים

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

  .וד זהות עצמית וע,השתלבות חברתית,  בתחום התעסוקתייהםציפיות,  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 , רהמועצות לשעב- עולים מברית585לת את כל ולאוכלוסיית המחקר כ

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

  . מאוכלוסיית המחקר70%-המהווים כ

  

  :להלן תיאור ממצאים נבחרים מהמחקר

  

  דמוגרפיים נבחרים של הבוגרים-מאפיינים סוציו. 1
כשליש . בעיקר במסלולים אקדמייםו) 71%( במוסדות להשכלה גבוהה םרוב הבוגרים לומדים כיו 

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% (מהבוגריםכשני 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 פחות4למעלה ממחציתם שוהים בארץ : הבוגרים חדשים יחסית בארץ 

  . שנים5- למעלה מ11%ורק ,  שנים5ד ע
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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 , זינים כגרו- 1%,  כבוכרים- 3%,  כקווקזים- 9%, הגדירו עצמם כאשכנזים) 81%(רובם  

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

 
  הלימודים במכינה. 2

  מאפייני הלימודים במכינה

 במסלול מדעי הטבע והנדסה 29%-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 המכינהובר 

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

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

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

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

הציון .  ומעלה80קיבלו ציון ממוצע  73%-כ. 83הציון הסופי הממוצע במכינה היה : הלימודיים

בקרב הלומדים כיום לעומת הלא ,  הבנות לעומת הבניםהממוצע במכינה היה גבוה יותר בקרב

  .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%(לא עמדו בדרישות היו בממוצע צעירים יותר /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%(

תר בקריאת חומר הם התקשו יו, ) 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 

יים  בעיקר בשל קש, הבוגרים דיווחו כי לא סיימו את המכינה.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 

שפות העברית והאנגלית וסיוע במציאת שיפור השליטה ב, מתשובותיהם בלטו הצורך בסיוע כספי

  .עבודה בשכר בזמן הלימודים

 
  קשיים עיקריים בזמן הלימודים במכינה

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

למדו בקרב הבוגרים ש". לא קשים כלל "- 25%-ו" כך קשים-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"
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קשיים , )39%( במכינה היו קשיים במקצוע הלימוד עברית הלימודיהקשיים 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 

 קשיים במציאת -) 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 

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

,  מהבוגרים דיווחו שהמכינה תרמה לשיפור שליטתם בעברית80%-כ. ה עבורםאת תרומת המכינ

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

פחות ממחצית מהבוגרים דיווחו שהמכינה תרמה להם , 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

ענו ) 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; 30הפסד שנת סיוע של מינהל הסטודנטיםשהלימודים במכינה הם 

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

 
  המשך הלימודים לאחר המכינה. 3

  תיכוניים ואקדמיים ומקצועות הלימוד-עלבוגרים הלומדים כיום במוסדות 

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(במסלולים הלא אקדמיים 

, מהסטודנטים לומדים מחשבים) 31%(כשליש . ן המקצועות שהבוגרים לומדים רחב מאודמגוו 

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

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

  ).'צילום וכו, מלונאות, עיצוב(חרים  מקצועות א-

 -) 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-שזה המשך לימודיהם בברית

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

                                                 
בתחום הכספי זכאי הסטודנט העולה , למשל,  מינהל הסטודנטים מעניק סיוע מגוון לסטודנטים עולים 30

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

  .הסיוע הקונקרטי בלימודים הסטודנטים רשאים לקבל שיעורי עזר במקצועות שבהם הם מתקשים ועוד
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כשני שלישים מהסטודנטים קיבלו ייעוץ או הכוונה מהגורמים המקצועיים לפני תחילת לימודיהם  

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

דיווחו שהם היו , שני שלישים מהסטודנטים שקיבלו ייעוץ או הכוונה). דנטיםמעובדי מינהל הסטו

  .מספקים

 
  שביעות רצון מהלימודים

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

יעו שביעות  שיעורים גבוהים הב".לא מרוצים כלל "-ואחוז נוסף " 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 

 
  מודים כיוםקשיים בלי

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-לא כל"שלושים וחמישה אחוזים דיווחו שהלימודים 

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

  .אקדמיים/תיכוניים-הגבוהות יותר במוסדות על

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

  ).51%(בהתמודדות עם העומס בלימודים 

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

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

  עמידה במטלות לימודיות והישגים בלימודים

: רוב הסטודנטים מתמודדים בהצלחה עם המטלות הלימודיות והם בעלי הישגים לימודיים נאים 

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

  , 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 : היעדרויות היוהסיבות העיקריות ל. בזמן הלימודים במכינה) 26%(

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

  ).24%(אישיים שונים 

 



  77

   ועייפותתחושת לחץ מהלימודים

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

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

  .כשהם הולכים ללימודים, עייפות לפחות פעם בשבוע

 
  סיוע בלימודים

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

  וגם סיוע מסטודנט אחר ) 37%(שיעורי עזר יחידניים , )ם מהמקבלי57%(שיעורי עזר בקבוצות 

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

  ).85%(של נותני הסיוע 

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

פנו ) 39%( רק כשליש יועבקרב הסטודנטים הזקוקים לס, אולם.  נוסף בלימודיםאו לסיוע/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

מוד מעניקים לסטודנטים ייעוץ והכוונה מגורמים מקצועיים שונים נהל הסטודנטים ומוסדות הליימ 

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 / סוציאלית/פחות ידעו על עובד, הסטודנטים

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

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

  פסיכולוג רק חמישית העם ו) 33%(אקדמית שליש הועצת יהעם ,  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 .  הסטודנטיםרותי ייעוץ והכוונה מעובדי המשרדים של מינהליש

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%( גדולה של סטודנטים קבוצה די, 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 השנה4 במסגרתו עליהם לתרום .ק"משתתפים הסטודנטים בפרויקט שח

, ספר-בתיבעבודה ב וכלה, מרכזים קהילתייםבסים ו"מתנעבודה בהחל מ,  פעילויותן במגוועבודהל

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

סיוע לימודי , )42%(הנפוצים ביותר שבהם הם חונכּות ילדים . במגוון תחומים רחב וק"בפעילות שח
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וסיוע אישי ) 8%(אבות -חולים או בבתי-עבודה בבתי, )11%(או לסטודנטים עולים לתלמידי מכינות 

  ).8%(לקשישים או לנכים 

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

  . מהם היו מעדיפים לעסוק בתחום קרוב למקצוע הנלמד) 23%(

כשני שלישים אמרו שהפעילות . ק תרמה להם באופן אישי"ה בשחהסטודנטים נשאלו במה העבוד 

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

. ק"שיהיו מעוניינים לעבוד בשכר באותו מקום שבו עבדו במסגרת שח, דיווחו) 43%(כמעט מחציתם 

ק לתקשורת עם "העריכו את תרומת הפעילות בשח, נטים כרבע מהסטוד-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 מהמיונים על הקריטריונים של מהסטודנטים הע 

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

והיו גם  ;ממקורות אחריםשהגיע 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

 נראה שהסטודנטים אינם נוטים לקחת הלוואה . 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(שלושה רבעים מהסטודנטים עובדים בשכר במהלך שנת הלימודים  

  ).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, כרבע עובדים במקצועות חופשיים). עלי ייצורועובדי נקיון ופ, שומרים

  ). בלבד בעת היותם במכינה8%לעומת , מתכנתים, אחיות, ם פרטייםמורי

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

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

, עבודהסטודנטים שלא עבדו בשכר במשך שנת הלימודים היו מעוניינים ל) 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
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  בנושא השתלבות בתעסוקהציפיות 

בסיום  לכישוריהם מתאימההרוב הסטודנטים היו די אופטימיים לגבי סיכוייהם למצוא עבודה  

חושבים " אמרו ש70%-ו, ימצאו עבודה כזו" בטוחים שכן" מהם היו 20%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

  

  בוגרי מכינה שאינם לומדים כיום. 4
  מאפייני הבוגרים שאינם לומדים

תיכוני או אקדמי -אינם לומדים כיום במוסד על, המהווים כשליש מכלל בוגרי המכינה, ים בוגר118 

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

  כלכלית הסיבה הקריות לכך שהם אינם לומדים כיום הן י 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

  . כיוםלומדים כיום היו נמוכים יותר בהשוואה מהישגיהם של הלומדים

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

  . זה מאז שהפסיקו את לימודיהםייעוץ והכוונה כלשהם בנושא 

תיכוניים או -לימודים של הבוגרים במוסדות עלהם על המשך גורמים משפיעיאילו במחקר זה בדקנו  

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

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

ממצאי הניתוח מלמדים כי לבוגרים . יה לוגיסטיתמשתני באמצעות מודל רגרס-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 - לבנים וכן לבוגרים מבוגרים יותר לבנות בהשוואה, הכלכלי ייאלצו לעזוב את הלימודים במכינה

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

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

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

 .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 אמרו שהם עובדים) 76%(

  . הבנים עובדים וכשני שלישים מהבנות

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

  ).מקצועים-בעיקר בלתי(ושליש כפועלים 
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"). מרוצים "- 44%-ו" מרוצים מאוד "- 17%(מהעובדים היו מרוצים מעבודתם ) 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% לא התכוונו לחזור ללימודים במועד זה ועוד 46%, ללימודים בשנת הלימודים הקרובה

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

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

  ).13%(משפחתיות /אישיות

אמרו ) 83%(רובם , גם בקרב הבוגרים שאמרו שאינם מתכוונים לחזור ללימודים בשנה הקרובה 

 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

  .אז בעתיד הקרוב, גם אם לא באופן מידי, לחזור ללימודים

היו די אופטימיים באשר לסיכוייהם ) 73%(מודים שרצו לחזור ללי, 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"השיבו 

 
  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 , אקדמי/תיכוני-שאינם לומדים כיום במוסד על, מהבוגרים) 32%(

  . הומקצועי כלש

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%, שבהם למדו הבוגרים הם פרטיים) 43%(הקורסים מכמחצית  

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

  .אחרים

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

  .המקצועי

 אמרו םכמחצית. הביקוש ללימודים בקורס מקצועי בקרב הבוגרים שאינם לומדים כיום הוא גבוה 

יותר הוא בהמקצוע המבוקש .  מעוניינים ללמוד בקורס מקצועי כלשהו או בקורס נוסףשהם

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

  היבטים שונים של הסתגלות של כלל בוגרי במכינות. 5
', עליית ההורים ארצה וכו, יורבהם תנאי הד, הממצאים על היבטים שונים של הסתגלות שיוצגו להלן

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

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

 במעונות - 16%, יהם בדירה בבעלות הור-) 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

 
  עליית ההורים ארצה

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

  . 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 מספיקות לרוב הצרכים"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 שהציינו את הבעיה הכלכלית כבעיה ) 74%(עדיין שלושה רבעים מהבוגרים , עם זאת 

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

  ). 84%-ב

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

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

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

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

  .בגלל מצבם הכספי

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

 ".חושבים שכן "- 54%-פר ויישת
 

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

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

  . כיום83%-ינה ל בזמן המכ69%-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 

משותפים עם נפגשו למפגש חברתי או לבילויים ) 35%(כשליש ). 63%(על שני שלישים מהבוגרים 
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 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-כללא " 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%(רק כרבע מהבוגרים  

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 , "עמיםלפ "-) 48%(וכמחצית , "לעתים קרובות"או " תמיד" 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

 
  יקריות וצורכי מידעבעיות ע. 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 ,לימודיםוחזרה ל, )36%(כשליש מהלומדים  ידי-לאשר צוין ע, 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: לובקרב הלומדים כיום בלטו נושאים א. הבוגרים נשאלו על צורכי מידע 

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

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

  .כיום
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  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 "משרתים בצה/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 ("סים באותה מידהכישראלים ורו"הבוגרים הרואים עצמם כבעלי זהות דואלית 

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("

רתים חלק מהבוגרים בו משש וכן השירות הצבאי רחב יותרכי ההשתלבות בעבודה בארץ בהיקף 

. 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 

בותיים הכרה בלגיטימיות של שמירת השורשים התר: בעשור האחרון כלפי קליטת עולים בישראל

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 , בעיקר ישראלי: כמו כן נשאלו המרואיינים כיצד הם מעדיפים לראות את עצמם 

 עלה - 2000 והן בסקר של שנת 1998 הן בסקר של שנת -בשני הסקרים . גם ישראליבעיקר גם רוסי ו

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

 רבים יותר ראו את עצמם 2000שבשנת , מכל מקום, או; מנתונים אלה היא של פלורליזם תרבותי

  .עונייניםכבעלי הזהות שבה היו מ

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%" (מדינה שנותנת ביטחון אישי ליהודים"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
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  הערכת תהליך הקליטה. 9
 69%-ו" מרוצים מאוד "12%(רץ מקליטתם האישית בא) 81%(שבעי רצון  היו רוב הבוגרים 

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 " ביםהחוש"ואילו שיעור , לרבע כיום, הבוגרים בזמן המכינה) 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 יותרל בדרך כלצעירים 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 

ושה שישראל הפכה לביתם התח"). 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

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

, שלבוגרים שמרוצים מתנאי הדיורמניתוח זה עולה . גרסיה הלוגיסטיתמשתני באמצעות מודל הר

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

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

  ).על שביעות רצונם מהקליטה האישיתעל כוונתם להישאר בארץ ו, 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, "צים כלללא מרו "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 , מהם דיווחו שהוריהם מתכוונים לעלות ארצה בשנתיים הקרובות

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

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

  .בזמן הלימודים במכינה

  

  דיון וכיווני פעולה. 10
ממצאי . מחקר זה היא האם המכינה אכן הגשימה את מטרותיהשנשאלו ב העיקריותאחת השאלות 

 העולים שלם הרבים העל אף קשיי, ראשית. יהייות ראולהשיב על שאלה זו מכמה זוהמחקר מאפשרים 

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

  .ורובם אכן לומדים כיום במוסדות להשכלה גבוהה ומצליחים בהם באופן כללי

  

אחוזים גבוהים הצביעו על כך כי : המכינה במספר נושאים מרכזייםבוגרי המכינה הצביעו על תרומת 

להכרתם את , השתלבותם מבחינה חברתיתל, השליטה בשפה העבריתהמכינה תרמה להם בשיפור 
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, אחוזים נמוכים יותר, לעומת זאת. באופן כללי, מערכת ההשכלה הגבוהה ולהצלחה בלימודיהם כיום

ם י במקצועות רלוונטיותיהםעיהשליטה בשפה האנגלית ושיפור ידשיפור דיווח כי המכינה תרמה להם ב

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

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

הנתונים היוו בסיס לחשיבה ותכנון , ובמקביל. רט ובחברה הישראלית בכללבמוסדות להשכלה גבוהה בפ

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

היקף המשאבים על הפרופורציה ב, היקף השעותעל , התכנים הנלמדים בהעל ,  במכינההלימודים

  . עודנגלית והמוקצים ללימוד העברית והא

  

.  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

, שאינם לומדים כיוםגם רוב הבוגרים . שגים טובים בלימודיםי מהלימודים ורובם בעלי המרוציםרובם 

 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

י גם בפעילות חיובית   מעורבותם בחברה באה לידי ביטו.את יחסם של הישראלים הוותיקים כלפיהם

  . 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

 דיהםהשתפר מתקופת לימומצבם הכלכלי אמנם .  התחום הכלכלי,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

ך לימודים היא כי הסיבה העיקרית לאי המש,   וכמחצית מהבוגרים שלא המשיכו ללמוד ציינוהכלכלית

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

  .בעיקר משום שלא היו מעוניינים, לקחו אותן

  

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

 ושיעור המקבלים ייעוץ והכוונה , לסיוע לימודיוזקקנחו כי וזה דיו מכלל הסטודנטים במחקר 40%

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

 חלק מהסטודנטים שיעור שלם הלימודיים העל רקע העובדה כי בנוסף לקשיי, לכל זאתלתת את הדעת 

 הבאה לידי ,מתקשים בהסתגלות פסיכולוגית, אלה שאינם לומדים כיוםמומדים והן הלמ הן ,לא מבוטל

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

אלה חשובים . או בעזיבת המכינה כגון בין המכינה ללימודים גבוהים ,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 .  חיוביותזמן במחקר זה התגלו מגמותהברוב הנושאים שנבדקו בין שתי נקודות 

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
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בלבד  לעומת כמחצית ,ארץכשלושה רבעים מהבוגרים נמצא ב לשם הלפחות אחד מהורי, 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 . נהרטטים באופן כללי תמונת מצב חיובית על השתלבותם של בוגרי המכיסמ,  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 

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

רך המידע והתמיכה הסוציאלי והפסיכולוגי ואיתור הבוגרים עם הפוטנציאל לסיכון הרחבת מע 

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

  .או לעבודה

לימודים היבת עזום צמצלמציאת פתרונות ל קשייהם הכלכליים של הבוגרים ותמציאת 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 בה הישראלית הוותיקה והידוק הקשר החברתי הרחבת ההזדמנויות למפגש חברתי עם האוכלוסיי 

  .עולים לוותיקים

  .לימודי וחיזוקםעם סיכון  סטודנטיםהרחבת מערך המידע והסיוע בלימודים ואיתור קבוצת  

  .בחינה נוספת של תוכנית הלימודים במכינה והתאמתה לצורכי הבוגרים 

  

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

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, דנטיםפיתוח דרכים להתמודדות עם הקושי הכלכלי של הסטו

. 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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