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תקציר

רקע
זהו דוח המחקר החמישי בסדרת מחקרי הערכה על אודות התוכנית “הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לערבים, דרוזים וצ’רקסים 

שלה  הרב-שנתיות  מהתוכניות  חלק  והיא  ותקצוב,  לתכנון  הוועדה   – גבוהה  להשכלה  המועצה  ידי  על  פותחה  התוכנית  בישראל”. 

משנת 2012/13. הרכיבים העיקריים של התוכנית הם תמיכה לימודית ואישית בלומדים במכינות קדם-אקדמיות; “צעד לפני כולם” 

)הכנה למתקבלים לתואר ראשון(; קליטה באקדמיה )סיוע לימודי, אישי וחברתי, בעיקר לסטודנטים בשנה א’(; מרכזי קריירה; ומלגות. 

מטרות המחקר
למחקר כמה מטרות עיקריות:

בחינת מאפייני הלמידה של הסטודנטים הערבים. 1

למידת היקף השימוש בסוגי הסיוע שתוכנית הנגישות מציעה. 2

הערכת התרומה הנתפסת של רכיבי תוכנית הנגישות על ידי משתתפיה.. 3

שיטה
סקר טלפוני בקרב מדגם מייצג של 1,047 סטודנטים ערבים שביקשו מלגת אירתקא )מלגה לתלמידי תואר ראשון( בשנת הלימודים 

את  החלו  שהסטודנטים  לאחר  שנים  2018, כשלוש  בשנת  בוצע  הסקר   .)79%( סטודנטים   825 עליו  השיבו  )תשע”ה(.   2014/15

לימודיהם לתואר הראשון.

ממצאים
89% מהסטודנטים החלו ללמוד באקדמיה שנה או יותר לאחר סיום התיכון. ■

לפי הערכת הסטודנטים, מכלול סוגי הסיוע שהשתתפו בהם ענה על צורכיהם במידה בינונית )ברמה 5.2 בממוצע, בסולם -10 ■

0(. הסיוע הכלכלי הוא הסיוע שעזר ביותר )צוין על ידי 52% מהמשיבים(. במידה פחותה סייעו גם תגבור לימודי )18%(, פעילות 

חברתית-תרבותית )11%( וייעוץ בשנה ג’ מהיועץ/רכז לסטודנטים ערבים )7%(. 

סוגי הסיוע העיקריים שהסטודנטים ציינו שיכלו לסייע להם אך הם לא השתתפו בהם או השתתפו בהם במידה לא מספקת  ■

הם סיוע כלכלי )צוין על ידי 31% מהמשיבים(, ייעוץ )22%( ותגבור לימודי )17%(.

מקרב הלומדים לתואר ראשון הנמשך שלוש שנים )לעומת הלומדים לתואר ראשון הנמשך ארבע שנים(, כמחצית )54%( סיימו  ■

את התואר בזמן התקני )שלוש שנים(.
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נמצא קשר חיובי בין מספר גדול של סטודנטים ערבים במוסד ובין סיום התואר בזמן תקני, וקשר שלילי בין מספר גדול של  ■

סטודנטים ערבים במוסד ובין השתתפות בסוגי הסיוע של תוכנית הנגישות.

6% מהמשיבים על הסקר הפסיקו ללמוד, 60% מהם בשנה ב’. רוב המפסיקים חזרו ללמוד או רוצים לחזור ללמוד. ■

כיוונים מוצעים לפיתוח תוכנית הנגישות
הכנה לאקדמיה: עבור הסטודנטים הרבים שהחלו ללמוד רק כעבור שנה ויותר מסיום התיכון, כדאי לראות בפרק הזמן שמייד . 1

לאחר התיכון תקופה חשובה של התבגרות, תקופה שאפשר להתכונן בה להשתלבות באקדמיה ולבחירה מושכלת של תחום 

לימודים ומוסד לימודים. 

מתן סיוע מותאם ואיכותי: לנוכח הדיווח של הסטודנטים על צרכים לא מסופקים, למרות קיומם של סוגי סיוע מגוונים, חשוב . 2

היקף  התאמת  בחינת  הקיים,  בסיוע  ההשתתפות  במיצוי  עזרה  הסטודנטים,  מצב  של  שוטף  ניטור  על  גם  דגש  לשים  מאוד 

הסיוע והצעת סיוע מקצועי ומותאם לצרכים.

שיעור . 3 את  להעלות  כדי  באקדמיה.  בקליטה  ממוקדת  הנגישות  תוכנית  תקני:  בזמן  התואר  את  המסיימים  שיעור  העלאת 

המסיימים בזמן תקני, יש לבחון מתן סיוע ממוקד גם לקראת סיום התואר.

התמקדות במפסיקים ללמוד: אף ששיעור המפסיקים ללמוד אינו גבוה, חשוב שלא לוותר עליהם, כיוון שרובם חוזרים ללמוד . 4

או רוצים בכך ויש דרכים לסייע להם לעשות זאת. בנוסף, יש לבחון מחדש את מבנה התמריצים הארגוני-תקציבי הקיים, הנותן 

משקל למפסיקים ללמוד בין שנה א’ לשנה ב’, ולא למפסיקים ללמוד בין שנה ב’ לשנה ג’. יש לבחון אם המבנה הנוכחי הוא בין 

הגורמים לנשירה בקרב הסטודנטים דווקא בשנה ב’ )ולא בשנה א’( ומה הן ההשלכות של מצב זה מבחינת הסטודנטים והמוסדות.
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תמצית מנהלים

רקע
 – גבוהה  להשכלה  המועצה  ידי  על  פותחה  בישראל”  וצ’רקסים  דרוזים  לערבים,  הגבוהה  ההשכלה  נגישות  “הרחבת  התוכנית 

1.2012/13 בתוך עשור יותר מהוכפל מספר הסטודנטים  הוועדה לתכנון ותקצוב, והיא חלק מהתוכניות הרב-שנתיות שלה משנת 

היוו הסטודנטים הערבים 16.2% מכלל הסטודנטים   2018 2018. בשנת  48,627 בשנת   ;2008 22,543 בשנת  בכל התארים:  הערבים 

בישראל. שיעור זה עודנו נמוך משיעור הערבים בחברה הישראלית )20.9%(. זהו דוח המחקר החמישי בסדרת מחקרי הערכה של 

מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל על אודות תוכנית הנגישות. 

נעזר במודלים מקובלים  ומן השדה. הוא  פיתוח תוכנית הנגישות נעשה בראי אתגרי האוכלוסייה הערבית המוכרים מן הספרות 

בארץ ובעולם להגברת הנגישות. לפי המועצה להשכלה גבוהה, מטרות תוכנית הנגישות הן להגדיל את שיעור הלומדים הערבים 

במוסדות להשכלה גבוהה ואת שיעור מסיימי הלימודים בקרבם, לצמצם את הקשיים שאוכלוסיית הסטודנטים הערבים מתמודדת 

איתם בזמן הלימודים ולצמצם את הפערים בין הסטודנטים הערבים לבין מקביליהם היהודים.

תוכנית הנגישות מיושמת כיום, באמצעות תקציב ייעודי, בכל האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות המתוקצבות על ידי הוועדה 

לתכנון ותקצוב. כל מוסד מפעיל מערך תמיכה לסטודנטים בהתאם למאפיינים ולצרכים של המוסד ושל האוכלוסייה הלומדת בו. 

להלן רכיבי תוכנית הנגישות ברמה המוסדית: תמיכה לימודית ואישית בלומדים במכינות הקדם-אקדמיות )“משלבת” – לתלמידים 

והיכרות עם המוסד, למתקבלים  )הכנה ללימודים  כולם”  – לתלמידים ערבים בלבד(; “צעד לפני  ו”ייחודית”  יחד,  ויהודים  ערבים 

לתואר ראשון, המתקיימות בקיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים(; קליטה באקדמיה )סיוע לימודי, אישי וחברתי, בעיקר לסטודנטים 

בשנה א’(; ומרכזי קריירה. ברמה הארצית תוכנית הנגישות מציעה מלגות: מלגת “אירתקא” )לסטודנטים לתואר ראשון( ומלגות 

הצטיינות לתואר שני מחקרי, לדוקטורנטים, לבתר-דוקטורנטים ולשילוב בסגל אקדמי )מלגות “מעוף”(.

המחקר

מטרת המחקר

למחקר כמה מטרות עיקריות:

בחינת מאפייני הלמידה של הסטודנטים הערבים. 1

למידת היקף השימוש בסוגי הסיוע שתוכנית הנגישות מציעה. 2

הערכת התרומה הנתפסת של רכיבי תוכנית הנגישות על ידי משתתפיה. . 3

1  להלן: תוכנית הנגישות
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שיטה

בשנת  ראשון(  תואר  לתלמידי  )מלגה  “אירתקא”  ערבים שביקשו מלגת  1,047 סטודנטים  של  מייצג  בקרב מדגם  טלפוני  סקר 

הלימודים 2014/15. השיבו עליו 825 סטודנטים )208 מלגאים ו-617 לא-מלגאים; 79% מהמדגם(. הסקר בוצע בשנת 2018, כשלוש 

שנים לאחר שהסטודנטים התחילו את לימודיהם לתואר הראשון. השאלון תורגם לערבית, ומרבית הסטודנטים בחרו להשיב בשפה 

זו. מוצגים נתונים על כלל המשיבים )אלא אם צוין אחרת(.

עיקרי הממצאים 

89% מהסטודנטים החלו ללמוד באקדמיה שנה או יותר לאחר סיום התיכון. ■

לפי הערכת הסטודנטים, מכלול סוגי הסיוע שהשתתפו בהם ענה על צורכיהם במידה בינונית )ברמה 5.2 בממוצע, בסולם -10 ■

0(. הסיוע הכלכלי הוא הסיוע שעזר ביותר )צוין על ידי 52% מהמשיבים(. במידה פחותה סייעו גם תגבור לימודי )18%(, פעילות 

חברתית-תרבותית )11%( וייעוץ בשנה ג’ מהיועץ/רכז לסטודנטים ערבים )7%(.

סוגי הסיוע העיקריים שהסטודנטים ציינו שיכלו לסייע להם אך הם לא השתתפו בהם או השתתפו בהם במידה לא מספקת  ■

הם סיוע כלכלי )צוין על ידי 31% מהמשיבים(, ייעוץ )22%( ותגבור לימודי )17%(.

סיום תואר בזמן תקני בקרב הסטודנטים שלמדו לתואר ראשון הנמשך שלוש שנים )לעומת הלומדים לתואר ראשון הנמשך  ■

ארבע שנים(:

▫ כמחצית )54%( סיימו את התואר בזמן התקני )שלוש שנים(. תחום הלימודים הוא המשתנה המסביר העיקרי לשונות בין 	

מי שסיים את לימודיו בזמן התקני למי שלא: הסטודנטים למדעי החברה נוטים יותר לסיים את התואר בזמן תקני מאשר 

הלומדים בתחומים מתמטיקה ומדעי הטבע או מדעי הרוח. 

▫ יכול 	 היעדר קשר  בזמן תקני.  סיום התואר  ובין  הנגישות מציעה  בסוגי הסיוע שתוכנית  בין ההשתתפות  נמצא קשר  לא 

לנבוע ממאפיינים סמויים אשר לא ניתן היה לפקח עליהם במחקר הנוכחי. ייתכן אפוא כי ללא הסיוע, היקף המסיימים את 

התואר בזמן תקני היה נמוך יותר.

נמצא קשר חיובי בין מספר גדול של סטודנטים ערבים במוסד ובין סיום התואר בזמן תקני, וקשר שלילי בין מספר גדול של  ■

סטודנטים ערבים במוסד ובין השתתפות בסוגי הסיוע של תוכנית הנגישות. ממצא זה יכול להעיד על רישות חברתי ועל קבלת 

תמיכה רבה, שמובילים להצלחה רבה בלימודים ולהיחלשות התפיסה שיש צורך בסיוע במוסדות אלו.

שישית מהסטודנטים עשו שינוי משמעותי במהלך הלימודים: 5% עברו חוג, 4% עברו מוסד ו-6% הפסיקו ללמוד. ■

▫ למי שעברו חוג או מוסד היו מאפייני קבלה טובים יחסית, ונראה שאלה נתנו בידיהם יותר אפשרויות בחירה ויותר ביטחון 	

בביצוע השינוי.

▫ אחוז גבוה יחסית )61%-44%( עשו את השינוי בשנה השנייה )ולא בשנה הראשונה(.	

▫ מחצית מהסטודנטים שהפסיקו ללמוד חזרו ללמוד, ומרבית הנותרים מעוניינים לחזור ללמוד.	
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)41%( מהסטודנטים סברו שכדאי היה שישפרו את שליטתם בעברית לפני תחילת הלימודים. הרוב  ■ ניכר  בראייה לאחור, חלק 

)61%( סברו כך גם ביחס לשליטתם באנגלית. תמיכה לכך אפשר למצוא בשיעור הגבוה )83%( שנדרשו ללמוד קורסי אנגלית כדי 

לקבל “פטור”. במסגרת תוכנית הנגישות רק אחוזים בודדים )5%-4%( מהסטודנטים קיבלו סיוע כדי לשפר את שליטתם בשפות.

■  6.8 )ברמה  צורכיהם  על  ענה  שקיבלו  הסיוע  שמכלול  א’  בשנה  מהלא-מלגאים  יותר  רבה  במידה  העריכו  אירתקא  מלגאי 

בממוצע לעומת רמה 4.7, בהתאמה, בסולם 10-0(. עם זאת, בקרב מלגאי אירתקא נמצא אחוז נמוך יותר שסיימו את התואר 

בזמן תקני )49% לעומת 56% בקרב הלא-מלגאים(.

בקרב המשיבים שסיימו תואר ראשון הנמשך שלוש שנים שעבדו בעת הסקר: ■

▫ כמחצית )54%( עבדו ביישוב ערבי או בסביבה דוברת ערבית.	

▫ שליש )33%( עבדו בעבודה שאינה דורשת השכלה אקדמית וגם לא קשורה לתחום לימודיהם.	

כיוונים מוצעים לפיתוח תוכנית הנגישות

תוכנית הנגישות היא תוכנית דינמית ומתפתחת. היא מושפעת מתהליכים שמתרחשים במטה ויורדים למוסדות; ולא פחות חשוב – 

משינויים שמתרחשים במוסדות ועולים למֶּטה ומתרחבים בין המוסדות. למוסדות יש חופש רב ביישום התוכנית וגמישות בבחירת 

הערבים  הסטודנטים  למספר  וכן  לצרכים  והסטודנטים,  המוסד  למאפייני  בהתאם  בסטודנטים,  התמיכה  ורכיבי  הפעולה  דרכי 

ושיעורם בכל מוסד. 

מתוך למידה מתמשכת על יישום תוכנית הנגישות, להלן כיוונים מוצעים להמשך פיתוחה.

הכנה לאקדמיה: עבור הסטודנטים הרבים שהחלו ללמוד רק כעבור שנה ויותר מסיום התיכון, כדאי לראות בפרק הזמן שמייד  ■

לאחר התיכון תקופה חשובה של התבגרות: תקופה שאפשר להתכונן בה להשתלבות באקדמיה ולשפר את הכישורים הרכים, 

את מיומנויות הלמידה ואת השליטה בעברית ובאנגלית, וכך לבחור בחירה מושכלת הן בתחום לימודים והן במוסד לימודים.

מתן סיוע מותאם ואיכותי: לנוכח הדיווח של הסטודנטים על צרכים לא מסופקים, למרות קיומם של סוגי סיוע מגוונים, חשוב  ■

מאוד לשים דגש גם על - 

▫ ניטור שוטף, כמה פעמים בשנה, של מצב הסטודנטים	

▫ עזרה לסטודנטים להכיר את הסיוע הקיים ולמצותו	

▫ בחינה אם הסיוע ניתן בהיקף מספק לכלל הסטודנטים ובמגוון החוגים 	

▫ הצעת סיוע מקצועי ואיכותי ומותאם לצרכים האישיים.	

העלאת שיעור המסיימים את התואר בזמן תקני: ■

▫ תוכנית הנגישות ממוקדת בקליטה באקדמיה. לנוכח הממצא שרק כמחצית מהלומדים לתואר הנמשך שלוש שנים הצליחו 	

לסיימו בזמן תקני )בהשוואה ל-61% בקרב סטודנטים יהודים ואחרים(, נראה שיש צורך לבחון את האפשרות לתת סיוע ממוקד 

גם לקראת סיום התואר, כדי לעזור לסטודנטים לעמוד בכל חובותיהם בלימודים ולהפחית את שיעור הגוררים את סיום התואר

▫ מוצע לדון אם להגדיר “זמן תקני לסיום תואר” שונה עבור סטודנטים שעברית אינה שפת אימם.	
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התמקדות במפסיקים ללמוד: ■

▫ אף ששיעור המפסיקים ללמוד אינו גבוה, חשוב שלא לוותר עליהם, כיוון שרובם חוזרים ללמוד או רוצים בכך ויש דרכים 	

לסייע להם לעשות זאת.

▫ יש לבחון מחדש את מבנה התמריצים הארגוני-תקציבי הקיים, הנותן משקל למפסיקים ללמוד בין שנה א’ לשנה ב’, ולא 	

ג’. יש לבחון אם המבנה הנוכחי הוא בין הגורמים לנשירה בקרב הסטודנטים דווקא  למפסיקים ללמוד בין שנה ב’ לשנה 

בשנה ב’ )ולא בשנה א’( ומה הן ההשלכות של מצב זה מבחינת הסטודנטים והמוסדות. 
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1. מבוא
הסקר  )תשע”ה(.   2014/15 הלימודים  בשנת  ללמוד  שהחלו  ערבים  סטודנטים  בקרב  ארצי  מסקר  ממצאים  מרכז  הנוכחי  הדוח 

האישיים,  במאפייניהם  התמקד  הוא  הראשון.  לתואר  הלימודים  את  החלו  שהסטודנטים  לאחר  שנים  שלוש   ,2018 בשנת  בוצע 

הגבוהה  ההשכלה  נגישות  “הרחבת  תוכנית  של  התמיכה  במערך  שלהם  בשימוש  הסטודנטים;  של  והלימודיים  המשפחתיים 

לערבים, דרוזים וצ’רקסים בישראל”;1 בסיום לימודיהם לתואר ראשון ובעיסוקם בעת הסקר. קדם לסקר הנוכחי סקר על אותו 

שנתון לימודים בסיום שנה א’ לתואר הראשון )הנדין ובן רבי, 2016(.

זהו דוח המחקר החמישי בסדרת מחקרי הערכה על אודות תוכנית הנגישות שבוצעו על ידי מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל. קדמו לו 

דוחות על שילוב בדואים בהשכלה גבוהה – הערכת הפיילוט “שער לאקדמיה” במכללה האקדמית ספיר )לוי וכאהן-סטרבצ’ינסקי, 

2018(, על מערך התמיכה בסטודנטים )הנדין ובן רבי, 2016(, על יישום תוכנית הנגישות )הנדין ובן רבי, 2015( ועל המכינות הקדם-

אקדמיות )בן רבי והנדין, 2013(.

והיא חלק מהתוכניות הרב-שנתיות שלה  ותקצוב,3  הוועדה לתכנון   – גבוהה2  ידי המועצה להשכלה  על  פותחה  הנגישות  תוכנית 

בשנת   48,627  ;2008 בשנת   22,543 התארים:  בכל  הערבים  הסטודנטים  מספר  מהוכפל  יותר  עשור  בתוך   .2012/13 בשנת  שהחלו 

2018 היוו הסטודנטים הערבים 16.2% מכלל הסטודנטים בישראל )הלשכה  2018(. בשנת  2018 )המועצה להשכלה גבוהה ]מל”ג[, 

המרכזית לסטטיסטיקה ]למ”ס[, 2018א(. שיעור זה עודנו נמוך משיעור הערבים בחברה הישראלית )20.9%( )למ”ס, 2018ב(.

1  להלן: תוכנית הנגישות

2  להלן: מל”ג

3  להלן: ות”ת
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2. תוכנית הנגישות
פיתוח תוכנית הנגישות נעשה בראי אתגרי האוכלוסייה הערבית המוכרים מן הספרות ומן השדה. הוא נעזר במודלים המקובלים 

בארץ ובעולם להגברת הנגישות )הנדין ובן רבי, 2016(. לפי המל”ג-הוות”ת, מטרות תוכנית הנגישות הן להגדיל את שיעור הלומדים 

הערבים במוסדות להשכלה גבוהה ואת שיעור מסיימי הלימודים בקרבם, לצמצם את הקשיים שאוכלוסיית הסטודנטים הערבים 

מתמודדת איתם בזמן הלימודים ולצמצם את הפערים בין הסטודנטים הערבים לבין מקביליהם היהודים )שביב, בינשטיין, סטון 

2013(. ביתר פירוט, המטרות הן להגדיל את מספר הסטודנטים; לטייב את בחירתם בתחום לימודים ובמוסד לימודים כדי  ופודם, 

להפחית את המעברים בין מוסדות לימוד ותחומי לימוד; לשפר את הישגיהם בלימודים; להגדיל את פיזורם בין תחומי הלימוד; 

להגביר את ההתמדה שלהם בלימודים; למנוע הפסקת לימודים בקרבם לפני סיום התואר ולהפחית את שיעור הגוררים את סיום 

התואר. כל אלו נועדו לכך שבסופו של דבר יותר סטודנטים ערבים יסיימו את התואר בכלל, ובזמן תקני בפרט.

האקדמיות  והמכללות  האוניברסיטאות  בכל  מיושמת  היא  כיום  )תשע”ג(.   2012/13 הלימודים  בשנת  החל  התוכנית  יישום 

)כ-30 מוסדות(.4 כל מוסד מפעיל מערך תמיכה לסטודנטים בהתאם  ות”ת שלומדים בהן סטודנטים ערבים  ידי  המתוקצבות על 

למאפיינים ולצרכים של המוסד ושל האוכלוסייה הלומדת בו. בכל מוסד מונה איש סגל אקדמי שמוגדר “אחראי מוסדי” לתוכנית 

 – הנגישות  לתוכנית  ייעודי  תקציב  מקצה  ות”ת  התוכנית.  של  מוסדי”  “רכז  שמוגדר  אחד  מנהלי  סגל  איש  לפחות  ויש  הנגישות 

למערך התמיכה של המוסד בסטודנטים הערבים ולמלגות.

ברמה המוסדית, התוכנית כוללת את הרכיבים האלה )הנדין ובן רבי, 2016(:

לתלמידים . 1 וייחודיות  ויהודים,  ערבים  לתלמידים  משולבות   – מכינות  של  סוגים  שני  כיום  מוצעים  קדם-אקדמיות:  מכינות 

ערבים. מעטפת התמיכה כוללת סיוע אישי, חברתי ולימודי, מלגות לבוגרים המצטיינים ותקציב לשיווק המכינה. 

הישראלית. . 2 והחברה  העברית  השפה  האקדמיה,  עם  ראשוני  מפגש   – ראשון  לתואר  למתקבלים  תוכנית  כולם”:  לפני  “צעד 

התוכנית מתקיימת בקיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים.

תוכניות קליטה באקדמיה: מגוון סוגי סיוע לימודי, אישי וחברתי, בעיקר לסטודנטים בשנה א’, בהתאמה אישית לצרכים.. 3

מרכזי קריירה: מתן שירותי קריירה לסטודנטים לקראת סוף לימודי התואר הראשון.. 4

ברמה הארצית התוכנית כוללת את המלגות האלה:

ارتقاء )התקדמות, התפתחות וִקדמה(: אירתקא היא מלגת לימודים לסטודנטים לתואר ראשון בכל המוסדות  מלגת אירתקא – 

ניתנות  ות”ת(. בכל שנה  ומכללות להוראה שאינן חלק מתוכנית הנגישות של  )ובהם המכללות החוץ-תקציביות  גבוהה  להשכלה 

800 מלגות חדשות. הזכאות נקבעת על בסיס דירוג תחומי לימוד שיש בהם תת-ייצוג של סטודנטים ערבים, דירוג תחומים נדרשים 

4  פרט למכון וייצמן למדע )שם אין לימודים לתואר ראשון(. במכון לב אין סטודנטים ערבים.
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במשק ודירוג המצב החברתי-כלכלי של המועמדים. המלגה ניתנת לאורך כל שנות התואר הראשון )4-3 שנים( בהתאם לזמן התקני 

40 שעות שנתיות  ג’-ד’. המלגה מותנית בפעילות התנדבותית של  ו-8,000 ₪ בשנים  א’-ב’  10,000 ₪ בשנים  גובהה  של התואר. 

בשנה א’ ו-80 שעות שנתיות בשנים הבאות. קרן מלגת אירתקא מופעלת על ידי פר”ח. 

מלגות הצטיינות: מלגות לתואר שני מחקרי, לדוקטורנטים, לבתר-דוקטורנטים ומלגות מעו”ף – לשילוב בסגל אקדמי.. 5
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3. מערך המחקר

3.1 מטרות המחקר
למחקר הוגדרו מספר מטרות עיקריות:

בחינת מאפייני הלמידה של הסטודנטים הערבים. 1

למידת היקף השימוש בסוגי הסיוע שתוכנית הנגישות מציעה. 2

הערכת התרומה הנתפסת של רכיבי תוכנית הנגישות על ידי משתתפיה.. 3

3.2 מקורות המידע והשיטה

א. ניתוח תוכניות עבודה של המוסדות

נותחו תוכניות העבודה ברמה המוסדית לשנת הלימודים 2017/18 )תשע”ח( שהוגשו לוות”ת על ידי 29 מוסדות. התוכניות הושוו 

לתוכניות של אותם מוסדות מהשנים 2016/17-2014/15 )תשע”ה-תשע”ז(.

ב. סקר טלפוני בקרב סטודנטים ערבים

לפי מידע שהתקבל מוות”ת על אוכלוסיית הסטודנטים הערבים, בשנת הלימודים 2014/15 )תשע”ה( החלו בלימודי שנה א’ לתואר 
ראשון 5,509 סטודנטים ערבים, ב-26 אוניברסיטאות ומכללות מתוקצבות שתוכנית הנגישות פעלה בהן.5

אוכלוסיית המחקר: הסטודנטים שפנו לבקש מלגת אירתקא – 2,838 סטודנטים – מתוך אוכלוסיית הסטודנטים הערבים; 605  ■

52% מאוכלוסיית  קיבלו מלגה )מלגאים(; ו-2,233 ביקשו מלגה אך לא קיבלו אותה )לא-מלגאים(. אוכלוסיית המחקר מהווה 

הסטודנטים הערבים.

על  ■ ו-805 לא-מלגאים. השיבו  242 מלגאים  1,047 סטודנטים מאוכלוסיית המחקר:  מייצגת  בצורה  נדגמו  אוכלוסיית הסקר: 

הסקר 825 סטודנטים: 208 מלגאים ו-617 לא-מלגאים; 79% – שיעור ההיענות מקרב כלל אוכלוסיית הסקר; ו-90% – שיעור 

ההיענות מקרב הסטודנטים שנוצר איתם קשר )מספרי הטלפון של 106 סטודנטים היו מנותקים או לא נכונים(. נוצר קשר עם 

90 סירבו להתראיין ו-26 לא התראיינו מסיבות אחרות  116 סטודנטים נוספים )או עם בני משפחתם( שלא התראיינו לסקר: 

)כגון הפסקת לימודים מסיבה בריאותית או שהות ממושכת בחו”ל(. 

נושאים: הסטודנטים נשאלו על מאפייניהם האישיים והמשפחתיים, מאפייני הקבלה ללימודים, מאפייני הלימודים שלהם, השימוש 

בסוגי הסיוע המוצעים על ידי תוכנית הנגישות ברמה המוסדית והתרומה הנתפסת בעיניהם, התנדבות ומעורבות חברתית, תוצאות 

ועיסוק כיום. בנוסף, הסטודנטים שעברו חוג לימודים או מוסד והסטודנטים שהפסיקו את לימודיהם נשאלו על הסיבות לכך.

5  לא כולל המוסדות החוץ-תקציביים )שאינם מתוקצבים על ידי ות”ת ולכן תוכנית הנגישות אינה מופעלת בהם(, האוניברסיטה הפתוחה, בית ברל וסמינר 

הקיבוצים )מוסדות בתקצוב ות”ת, אך תוכנית הנגישות לא פעלה בהם בשנת הלימודים 2014/15(
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2018, כשלוש שנים לאחר שהסטודנטים החלו את לימודיהם לתואר הראשון.  ינואר-אפריל  מועד הסקר: הסקר בוצע בחודשים 

הבחירה להתחיל לראיין בחודש ינואר נבעה מכך שמרבית המוסדות דורשים לסיים את כל חובות הלימודים עד סוף חודש דצמבר 

של שנת הלימודים האחרונה ונותנים ציונים עד מועד זה. ביצוע הראיונות לאחר המועד האחרון להשלמת כל החובות לאותה שנת 

לימודים אפשר דיווח מדויק יותר על תוצאות הלימודים.

השאלון תורגם לערבית על ידי מתרגם מקצועי ונבדק על ידי חוקרת ממכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, שערבית היא שפת  שפה: 

אימה, המתמחה בתחום הילדים והנוער. הראיונות בוצעו על ידי מראיינות ערביות, אשר שולטות היטב גם בעברית. הסטודנטים 

יכלו לבחור באיזו שפה להתראיין – ערבית או עברית. הרוב המוחלט בחרו להתראיין בערבית.

יכלו  הטלפונית  הפנייה  בעת  במחקר.  להשתתף  הסכמה  טופס  על  חתמו  הסקר  באוכלוסיית  הסטודנטים  כל  להתראיין:  הסכמה 

הסטודנטים לבחור אם להשיב על השאלון. ניתוח הנתונים נעשה בצורה שלא ניתן היה לזהות את המשיבים.

וזכאות למלגת  בוצע שקלול כך שכל סטודנט שהתראיין קיבל משקל המייצג שני משתנים – מוסד הלימודים  שקלול הנתונים: 

SPSS. בדוח מופיעים ניתוחים שבהם מספר התצפיות קטן, ולפיכך,  Complex Samples של  אירתקא.6 הנתונים נותחו בתוכנת 

במקרים אלה, האומדנים המוצגים חשופים לטעויות דגימה משמעותיות.7 אומדנים שיש בהם טעויות דגימה של בין 25% ל-40% 

מובאים בסוגריים. אומדנים שיש בהם טעויות דגימה הגבוהות מ-40% אינם מדווחים.

הצגת הנתונים: בדוח מוצגים נתונים על סך כל המשיבים )אלא אם מצוין אחרת(. בנוסף, מוצגים הבדלים מובהקים לפי מגדר וסוג 

מוסד )אוניברסיטה / מכללה( ובפרק 11 מרוכזים ההבדלים בין המלגאים ללא-מלגאים. 

6  ראו נספח א: לוח א1 – למספר המשיבים לפני ואחרי שקלול; לוח א2 – למאפיינים אישיים לפני ואחרי שקלול; וגם נספח ב, לוח ב1 – לסטודנטים ערבים 

לתואר ראשון בשנת הלימודים 2014/15 )תשע”ה(, לפי מוסד לימודים.

7  טעות הדגימה נובעת מכך שהעיבודים מתייחסים לדגימה של אוכלוסיית הסטודנטים ולא לכלל אוכלוסיית הסטודנטים הרלוונטית. 
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ממצאים

4. מאפייני אוכלוסייה
מגדר: שני שלישים )64%( מן המשיבים הן נשים, ושליש )36%( הם גברים, בדומה לכלל הסטודנטים הערבים לתואר ראשון בשנת 

הלימודים 2014/15 )67% ו-33%, בהתאמה(. בקרב “יהודים ואחרים” שיעור הנשים הוא 56% )הלמ”ס, 2016(.

גיל: הגיל הממוצע של המשיבים בעת ביצוע הסקר – 23.9 )סטיית תקן של 3.5 שנים(. כלומר, בממוצע הסטודנטים החלו ללמוד 

בגיל 21-20.

מועד תחילת הלימודים לאחר סיום התיכון: מרבית המשיבים לקחו פסק זמן בין לימודי התיכון ללימודים האקדמיים. 11% בלבד החלו 

ללמוד מייד לאחר סיום התיכון ו-39% לאחר שנה; היתר )50%( – לאחר שנתיים או יותר. דיווח זה תואם את הדיווח על גיל המשיבים.

מצב משפחתי: חמישית )21%( נשואים ולכשישית )12%( יש ילדים.

אזור מגורים: הרוב הגדול )79%( מאזור הצפון, 12% – מהמרכז ו-9% – מהדרום.

10% נוצרים ו-1% צ’רקסים או אחרים. בקרב כלל  17% דרוזים,   – 4% הם בדואים מן הדרום. היתר  72% הם מוסלמים, מהם  דת: 

 )13%( דרוזים  יותר של  נמוך  )71%(, אך שיעור  דומה של מוסלמים  נמצא שיעור   2016/17 הסטודנטים הערבים בשנת הלימודים 
ושיעור גבוה יותר של נוצרים )16%(.8

מקום מגורים: מחצית )53%( מתגוררים בבית המשפחה, 27% במעונות סטודנטים ו-20% בדירה שכורה.

הערכת המצב הכלכלי: 59% העריכו שהכנסותיהם מספיקות לרוב או לכל צורכיהם הבסיסיים, 23% העריכו שההכנסות מספיקות 

רק לחלק מצורכיהם הבסיסיים, ו-18% העריכו שהכנסותיהם אינן מספיקות לרוב או לכל צורכיהם הבסיסיים.

השכלה של המשפחה: 13% הם דור ראשון להשכלה גבוהה – הם הראשונים ללמוד באקדמיה מקרב משפחתם הגרעינית )הוריהם 

53% אין השכלה אקדמית, ל-21% מהמשיבים יש  והאחאים שלהם לא למדו באקדמיה(. מבחינת השכלת ההורים: להוריהם של 

יותר  נמוך  יש אחוז  הורים עם השכלה אקדמית.9 בקרב הלומדים באוניברסיטאות  ול-15% שני  הורה אחד עם השכלה אקדמית 

נובע בעיקר מהשכלת האחאים. לא נמצא הבדל בהשכלת  17% במכללות. ההבדל  9% לעומת  שהם דור ראשון להשכלה גבוהה: 

ההורים בין הלומדים באוניברסיטאות ללומדים במכללות.

8  עיבוד מיוחד של נתוני למ”ס על ידי מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל

9  עוד 11% מהמשיבים אינם יודעים מהי רמת ההשכלה של הוריהם.
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5. מאפייני למידה
מאפייני הלמידה שנאספו בסקר כוללים את הסטטוס בלימודים )המשך לימודים לעומת מעבר חוג ומעבר מוסד והפסקת לימודים(, 

סוג המוסד )אוניברסיטה או מכללה(, משך הלימודים לתואר )שלוש שנים או ארבע שנים ויותר( ותחום הלימודים.

)להלן:  הסקר  שלפני  השנים  בשלוש  מוסד  ובאותו  לימודים  חוג  באותו  למדו  המשיבים   )85%( מרבית  בלימודים:  סטטוס 

“הממשיכים”(. בשונה, 15% עשו שינוי משמעותי: 5% עברו חוג לימודים באותו מוסד, 4% עברו מוסד ו-6% הפסיקו ללמוד בשלב 

כלשהו במהלך שלוש השנים הללו.

בכלל  המתוקצבות.  האקדמיות  במכללות   )44%( ממחצית  ופחות  באוניברסיטאות  לומדים   )56%( ממחצית  למעלה  מוסד:  סוג 
האוכלוסייה נמצאה חלוקה דומה בין האוניברסיטאות למכללות )58% מול 42%, בהתאמה(.10

הנדסה  למשל  אחדים,  במקצועות  שנים.  שלוש  נמשכים  הלימודים  ראשון  לתואר  הלימוד  תחומי  ברוב  לתואר:  הלימודים  משך 

ו-31% לתואר הנמשך ארבע שנים  69% למדו לתואר הנמשך שלוש שנים  יותר.  או  לימודי התואר נמשכים ארבע שנים  וסיעוד, 

ויותר. לתואר הנמשך ארבע שנים ויותר למדו 45% מן הגברים לעומת 24% מן הנשים, ו-36% מן הלומדים באוניברסיטאות לעומת 

25% במכללות. 

תחום לימודים: מקובל לפי הלמ”ס לקבץ את חוגי הלימוד לשבעה תחומים:

מדעי החברה. 1

רפואה ומקצועות עזר רפואיים. 2

הנדסה ואדריכלות. 3

מדעי הרוח. 4

מתמטיקה ומדעי הטבע. 5

חקלאות. 6

משפטים . 7

בסקר הנוכחי נמצא כי בכל תחום לומדים בין 16% ל-25% מן המשיבים, חוץ מבתחומים משפטים וחקלאות, שבשניהם יחד השיעור 

הוא עד 1% )תרשים 1(.11 בכלל האוכלוסייה בשנת הלימודים 2016/17 נמצא פיזור שונה בין תחומי הלימוד, בעיקר בשני תחומים: 

יותר למדו הנדסה ואדריכלות ופחות רפואה ומקצועות עזר רפואיים.12 נמצאו הבדלים לפי מגדר ולפי סוג מוסד: יותר גברים למדו 

10  עיבוד מיוחד של נתוני למ”ס על ידי מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל

11  ולכן בדוח זה הם מוצגים כתחום לימודים אחד.

12  עיבוד מיוחד של נתוני למ”ס על ידי מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל
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הנדסה ואדריכלות ויותר נשים למדו רפואה ומקצועות עזר רפואיים וכן בתחומי מדעי הרוח ומדעי החברה; באוניברסיטאות למדו 

יותר רפואה ומקצועות עזר רפואיים וכן מתמטיקה ומדעי הטבע ואילו במכללות למדו יותר מדעי הרוח ומדעי החברה.

תרשים 1: תחום לימודים )באחוזים(

* כלל האוכלוסייה: עיבוד מיוחד של נתוני למ”ס על ידי מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל

נמצאו הבדלים בקרב סטודנטים ערבים בתחומי הלימודים )לוח 1(:

בקרב  ■ בשונה,  הערבים.  הסטודנטים  מכלל  ל-79%  מגיע  המוסלמים  שיעור  רפואיים  עזר  ומקצועות  רפואה  הלומדים  בקרב 

הלומדים מדעי הרוח, שיעורם הוא 65%. גם בקרב הדרוזים נמצאה שונות: הם מהווים 26% מן הלומדים מדעי הרוח ו-22% מן 

ו-13% מן הלומדים מתמטיקה  10% בלבד מן הלומדים רפואה ומקצועות עזר רפואיים  הלומדים הנדסה ואדריכלות לעומת 

ומדעי הטבע. בקרב הנוצרים לא נמצאה שונות דומה בין תחומי הלימוד )שיעורם נע בין 8% ל-10% בכל תחום(.

פחות  ■ הכי  יש  ואדריכלות  בהנדסה  ואילו   )21%( גבוהה  להשכלה  ראשון  דור  שהם  סטודנטים  הרבה  הכי  יש  הרוח  במדעי 

סטודנטים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה )9%(.
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לוח 1: דת ודור ראשון להשכלה גבוהה, לפי תחומי לימוד )באחוזים(

סך הכול
רפואה ומקצועות 

עזר רפואיים
הנדסה 

ואדריכלות
מתמטיקה 

מדעי הרוחומדעי הטבע
מדעי 

החברה

100100100100100100*דת – סך הכול

717968746572מוסלמי

8)9()10()9(1010נוצרי

181022132618דרוזי

-0---)1(צ'רקסי ואחר

2113)9()9(1211דור ראשון להשכלה גבוהה

  .)p<0.05(י χ2 ההבדלים בין תחומי הלימוד מובהקים, על פי מבחן *

הערה: אחוזים בסוגריים מסמנים טעות דגימה של 39%-25%.

“פטור” מאנגלית: 17% לא נדרשו ללמוד קורסי אנגלית כי קיבלו “פטור”. היתר )83%( נדרשו ללמוד לפחות קורס אחד, מהם 15% 

נדרשו ללמוד ארבעה קורסים או יותר. מרבית המשיבים )61%( חושבים שבראייה לאחור כדאי היה שישפרו את שליטתם באנגלית 

לפני שהחלו את הלימודים.

ציון “נכשל” בקורסים:

מחצית )51%( לא נכשלו בשום קורס בלימודים, ואילו מחצית )49%( נכשלו לפחות בקורס אחד, מהם 28% נכשלו בשני קורסים ומעלה. ■

המשיבים העידו כי נכשלו בממוצע ב-1.1 קורסים. מספר ה”נכשלים” הממוצע הנמוך ביותר נמצא בקרב הסטודנטים לרפואה  ■

הסטודנטים  בקרב  נמצא  ביותר  הגבוה  הממוצע  ה”נכשלים”  ומספר   ,)0.8( הרוח  ולמדעי   )0.6( רפואיים  עזר  ולמקצועות 

למתמטיקה ולמדעי הטבע )1.9( ולהנדסה ואדריכלות )1.6(.

58% מן הנשים לא נכשלו בשום קורס בהשוואה ל-41% מן הגברים. ■

לא נמצאו הבדלים דומים לפי סוג מוסד. ■
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6. התנדבות ומעורבות חברתית
סטודנטים רבים היו מעורבים בפעילות התנדבותית או בפעילות של מעורבות חברתית במהלך לימודיהם. חלקם בחרו לעשות זאת 

ללא כל תמורה, ואחרים נדרשו לכך כדי לקבל מלגת לימודים או כדי להשתתף בתוכנית למעורבות חברתית. הסטודנטים נשאלו 

אם היו מעורבים בפעילויות מעין אלו בשנה שקדמה לסקר, בכל שבוע ובאופן קבוע. 40% מן הסטודנטים הממשיכים השיבו בחיוב: 

הרוב התנדבו עד חמש שעות בשבוע )31%( והיתר )9%( – שש שעות שבועיות או יותר.

הרוב )80%( התנדבו בתמורה למלגה או כחלק מתוכנית חברתית: כמחצית )46%( במסגרת פר”ח, 12% כחלק ממלגת אירתקא  ■

)הניתנת גם היא דרך פר”ח( ו-22% במסגרת של מעורבות חברתית אחרת.

38% התנדבו במגוון מסגרות עצמאיות ללא תמורה.13 ■

13  האחוזים אינם מסתכמים ל-100 כי הסטודנטים יכלו להתנדב ביותר ממסגרת אחת.
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7. השתתפות בתוכנית הנגישות והערכה אישית של תרומתה
מניתוח  שעולה  כפי  הנגישות,  תוכנית  הפעלת  היקף  את  נציג  זה  בפרק  שלעיל.   2 בפרק  הופיע  ורכיביה  הנגישות  תוכנית  תיאור 

תוכניות העבודה של המוסדות שהוגשו לוות”ת ואת היקף ההשתתפות של הסטודנטים שעליו דיווחו בסקר. בנוסף תוצג התרומה 

של סוגי הסיוע שבהם השתתפו הסטודנטים, כפי שהם תופסים אותה.

7.1 רכיבי תוכנית הנגישות ברמה המוסדית
נתחיל מהצגת מידע על היקף ההפעלה של רכיבי תוכנית הנגישות, כפי שהוא עולה מניתוח 29 תוכניות העבודה של 29 המוסדות 

שהגישו תוכניות לוות”ת, בהשוואה בין שנות הלימודים 2017/18-2014/15.

מערך התמיכה: מערך התמיכה בסטודנטים ערבים הניתן דרך תוכנית הנגישות כולל רכיבים רבים ומגוונים. בידי המוסדות נתונה 

הזכות לבחור אילו רכיבים להפעיל ובאילו דרכי הפעלה. מאז תחילת יישום תוכנית הנגישות חל גידול במספר המוסדות הנכללים 

בסקר  השתתפו  אשר  הסטודנטים  ללמוד  החלו  שבה  הלימודים  בשנת  מפעיל.  מוסד  שכל  הרכיבים  ובמספר  הנגישות  בתוכנית 

כולם”  לפני  “צעד  מכינות,   – העיקריים  הרכיבים  כל  הופעלו  מתוכם  וב-14  מוסדות,  ב-26  הופעלה  הנגישות  תוכנית   ,)2014/15(

ותוכניות קליטה באקדמיה )סיוע מגוון בתואר הראשון(. בשנת הלימודים 2017/18 מספר המוסדות שהפעילו את תוכנית הנגישות 

עלה ל-28; ב-21 מתוכם הופעלו כל הרכיבים העיקריים )תרשים 2(.

תרשים 2: מספר המוסדות המפעילים את מערך התמיכה בסטודנטים ערבים ורכיביו העיקריים, לפי שנת לימודים
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מכינות קדם-אקדמיות: במוסדות מופעלות מכינות משני סוגים – מכינה משלבת, לערבים ויהודים; ומכינה ייחודית, לאוכלוסייה 

הערבית, ובה מושם דגש רב יותר על שיפור מיומנויות למידה ושליטה בשפות עברית ואנגלית.

המוסדות  ■ מספר   .2017/18 הלימודים  בשנת  ל-24   2014/15 הלימודים  בשנת  מ-19  עלה  מכינות  המפעילים  המוסדות  מספר 

המפעילים מכינות ייחודיות גדל במידה ניכרת, לעומת זאת מספר המוסדות המפעילים מכינות משלבות גדל במהלך התקופה, 

אך חזר כיום להיקפו בשנת הלימודים 2014/15 )תרשים 3(.

מספר הסטודנטים שלמדו במכינות הוכפל מ-1,041 ל-2,164 בשנים 2017/18-2014/15. בשני סוגי המכינות חל גידול במספר  ■

הסטודנטים, בעיקר בקרב הלומדים במכינה משלבת )תרשים 4(.

תרשים 3: מספר המוסדות המפעילים מכינות קדם-אקדמיות, לפי שנת לימודים

תרשים 4: מספר הלומדים במכינות קדם-אקדמיות, לפי שנת לימודים
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תוכניות קליטה באקדמיה בתואר הראשון בשנת הלימודים 2017/18: מגוון סוגי סיוע לימודי, אישי וחברתי בהתאמה אישית לצרכים - 

קשיי  ■ הם  הבולטים שבהם  איתם.  הערבים מתמודדים  הבנת הקשיים שהסטודנטים  סמך  על  הוחלט  בתוכנית  הדגשים  על 

חוגי  ובין  מוסדות  בין  רבים  ולמעברים  א’  בשנה  לימודים  להפסקת  היתר,  בין  שמובילים,  בכלל,  ובלימודים  במוסד  קליטה 

לימוד. בהתאם הושם דגש בתוכנית על שנה א’ – על הקליטה באקדמיה. המוסדות התבקשו להציע סיוע רב ומגוון בשנה זו, 

ובכל סוגי הסיוע )חוץ מבסיוע לפעילות תרבותית( ביקשו המוסדות יותר תקציב עבור סטודנטים בשנה א’ לעומת סטודנטים 

בשנים מתקדמות.

כמעט כל המוסדות )27 מתוך 29 מוסדות שעליהם התקבל דיווח( ביקשו תקציב עבור מתן תגבור לימודי לסטודנטים בשנה א’  ■

)תרשים 5(.

המוסדות ביקשו תקציב לשנה א’ – לתגבור לימודי עבור 6,760 סטודנטים ולחניכה חברתית עבור 4,386 סטודנטים. בשאר סוגי  ■

)למעט פעילות חברתית(, המוסדות  בין 1,557 ל-2,574. בכל סוגי הסיוע של קליטה באקדמיה  נע  הסיוע מספר הסטודנטים 

ביקשו תקציב עבור פחות סטודנטים בשנים המתקדמות מאשר בשנה א’. זאת ככל הנראה בהנחה שהסטודנטים שממשיכים 

ללמוד יצטרכו פחות סיוע, ואילו סטודנטים אחרים, שמתקשים יותר בלימודים ויקבלו סיוע רב בשנה א’, יפסיקו את לימודיהם 

בשנים המתקדמות כיוון שיתקשו להתמודד עם הקשיים )תרשים 6(.

תרשים 5: מספר המוסדות שביקשו תקציב עבור תוכניות קליטה באקדמיה בשנת הלימודים 2017/18, לפי שנת הלימודים 
לתואר הראשון
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תרשים 6: מספר הסטודנטים שעבורם ביקשו המוסדות תקציב לתוכניות קליטה באקדמיה בשנת הלימודים 2017/18, לפי שנת 
הלימודים לתואר הראשון

7.2 היקף השתתפות הסטודנטים
נעבור לדיווח של הסטודנטים על השתתפותם בסוגי הסיוע שתוכנית הנגישות מציעה ברמה המוסדית – לפני הלימודים לתואר 

 ,2013/14-2012/13 ראשון, בשנה א’ ללימודים ובשנים ב’-ג’ ללימודים. תוכנית הנגישות החלה לפעול בהדרגה בשנות הלימודים 

והיא פועלת במרבית המוסדות החל משנת הלימודים 2014/15. אולם, כפי שעלה מניתוח תוכניות העבודה, יש הדרגתיות בהפעלה 

של הרכיבים, וחלק מסוגי הסיוע לא הופעלו ברציפות לאורך כל השנים. כמו כן, גם אם הופעל סוג סיוע מסוים, לרוב הוא הופעל 

במקומות ובהיקף לפי הערכת המוסד ולא בכל הקורסים, בכל החוגים ובכל הפקולטות )כך למשל ביחס לתגבור הלימודי(. חשוב 

גם לזכור שהדיווח שהסטודנטים מסרו נעשה במבט לאחור על השתתפותם החל מהלימודים בתיכון )תוכניות הכוון( וכלה בשנה ג’ 

ללימודים לתואר ראשון. ייתכן שהסטודנטים השתתפו בפועל בסוגי סיוע נוספים על אלו שדיווחו עליהם, אך לא זכרו זאת. 

7.2.1 השתתפות בסוגי סיוע לפני התחלת הלימודים האקדמיים

לסיוע לפני התחלת הלימודים חשיבות רבה במציאות שבה להוריהם של 53% מן המשיבים אין השכלה אקדמית ו-13% מהמשיבים 

ייעוץ  גורמי  פחות  יש  אלה  למשיבים  באקדמיה(.  למדו  לא  שלהם  והאחאים  הוריהם  )כלומר,  גבוהה  להשכלה  ראשון  דור  הם 

ותמיכה בסביבה המשפחתית המיידית שבאפשרותם להישען עליהם בקבלת החלטות. כמפורט בהמשך, רק חלק קטן יחסית מן 

הסטודנטים השתתפו בסוגי סיוע שניתנו לפני תחילת הלימודים – הכוון בתיכון, מכינה קדם-אקדמית ו”צעד לפני כולם”, ורק 4% 

מן המשיבים השתתפו ביותר מסוג סיוע אחד מבין השלושה. אף שהצורך היה קיים, ההיקף המצומצם יחסית של השימוש בסוגי 

הסיוע אינו מפתיע שכן היקף ההפעלה של סוגי הסיוע הללו היה מצומצם באותן שנים )אך מאז התרחב(. 
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ו”רואד”. רק חמישית  “חינוך לקריירה”   – כאשר המשיבים היו בתיכון פעלו שתי תוכניות הכוון עיקריות  תוכניות הכוון בתיכון: 

)20%( דיווחו כי השתתפו באחת מהן. תוכנית “רואד” הינה חלק מתוכנית הנגישות, ובשנים האחרונות התרחבה מאוד. כיום היא 

מופעלת בכ-70 יישובים בפריסה ארצית.

נשים השתתפו בתוכניות הכוון בתיכון יותר מגברים: 24% לעומת 16%. ■

לימוד  ■ תחומי  מכללה(,  או  )אוניברסיטה  מוסד  סוג  לפי  בתיכון  הכוון  בתוכניות  שהשתתפו  המשיבים  בין  שונות  נמצאה  לא 

והשתתפות במכינה.

המוסדות  המשיבים,  של  ראשון  לתואר  הלימודים  לתחילת  שקדמה  השנה   ,2013/14 הלימודים  בשנת  קדם-אקדמיות:  מכינות 

ניתוח תוכניות העבודה של המוסדות(. מן הסקר עולה כי כשישית מהמשיבים  )לפי  845 תלמידים במכינות  ביקשו תקציב עבור 

)16%( למדו במכינה )תרשים 7(.

בקרב המשיבים שלמדו במכינה, שליש למדו במכינה ייחודית ושני שלישים במכינה משלבת.14 ■

יותר משיבים מן המכללות למדו במכינה )19% מול 9% מן האוניברסיטאות(. ■

יותר גברים למדו במכינה משלבת מבמכינה ייחודית )79% מול 58% נשים(. ההבדל יכול להיות קשור להבדל לפי מגדר בבחירת  ■

באוכלוסייה  כלומר  תרבותי,  להיבט  גם  אולי  אך  מכינה(,  של  סוג  כל  הציע  המוסד  לימודים  תחום  )באיזה  הלימודים  תחום 

הערבית מנסים להגן על נשים יותר מאשר על גברים מפני החברה הכללית ועקב כך מאפשרים חשיפה רבה יותר של גברים 

לגוונים בחברה.

מן  ■ לכ-20%  בהשוואה  במכינה  למדו  הרוח  למדעי  וכן  רפואיים  עזר  ולמקצועות  לרפואה  הסטודנטים  מן  מ-10%  פחות 

הסטודנטים להנדסה ולאדריכלות וכן למתמטיקה ולמדעי הטבע.

תרשים 7: השתתפות במכינה קדם-אקדמית

סה"כ 16% 
למדו במכינה

מהסה"כ:
19% במכללות

9% באוניברסיטאות

מהסה"כ:
פחות מ-10% מהסטודנטים הם סטודנטים לרפואה, 

למקצועות עזר רפואיים וכן למדעי הרוח
ולעומתם

21%-18% מהסטודנטים הם סטודנטים למתמטיקה 
ולמדעי הטבע וכן להנדסה ולאדריכלות

מהסה"כ:
32% במכינה ייחודית
68% במכינה משלבת

מהסה"כ:
16% מהגברים
11% מהנשים

14  יחס זה שונה מזה העולה מניתוח תוכניות העבודה. לפי הניתוח שם, כמחצית למדו במכינה ייחודית וכמחצית במכינה משלבת.



16

בעזרת ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית נבדקו הגורמים העשויים להשפיע על הלמידה במכינה )לוח 2(.

המשתנה התלוי הוגדר באופן דיכוטומי: 1 = למידה במכינה; 0 = אי-למידה במכינה. ■

המשתנים המסבירים: מאפייני רקע: מגדר, דת, נישואין, גיל בעת תחילת הלימודים, השכלה אקדמית של המשפחה הגרעינית  ■

וציון פסיכומטרי; מאפייני למידה: סוג מוסד הלימודים, תחום הלימודים ואחוז הסטודנטים הערבים במוסד. 

מממצאי הרגרסיה: ■

▫ קיים סיכוי גבוה יותר למצוא בקרב הלומדים במכינה סטודנטים מבוגרים יותר, בעלי ציון פסיכומטרי נמוך מ-500 נקודות 	

ושלומדים בתחומים הנדסה ואדריכלות או מתמטיקה ומדעי הטבע.

▫ לעומת זאת, נמצא סיכוי נמוך יותר למצוא בקרב הלומדים במכינה סטודנטים למדעי הרוח וסטודנטים הלומדים במוסד 	

שבו אחוז הסטודנטים הערבים גבוה יחסית.
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לוח 2: גורמים העשויים להשפיע על השתתפות במכינה קדם-אקדמית – ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית

יחס צולב

)odds ratio(

רווח בר-סמך

עליוןתחתון

)N( 806

0.800.491.33מגדר: אישה )ביחס לגבר(

דת: )ביחס למוסלמי(

0.500.211.23נוצרי 

1.210.682.17דרוזי 

0.820.441.52מצב משפחתי: נשוי )ביחס ללא נשוי(

1.061.001.13**גיל בעת תחילת הלימודים לתואר ראשון

השכלה של המשפחה הגרעינית: דור ראשון להשכלה גבוהה 
1.050.911.21)ביחס למי שהוריו ו/או אחיו למדו באקדמיה( 

ציון פסיכומטרי: )ביחס לציון "עד 500"(

600-500***0.380.210.69

700-601***0.160.080.33

800-701***0.080.020.35

0.780.441.37סוג מוסד: אוניברסיטה )ביחס למכללה אקדמית( 

תחום לימודים: )ביחס למדעי החברה(

2.141.074.27**מתמטיקה ומדעי הטבע

0.420.200.89**מדעי הרוח

0.520.221.21רפואה ומקצועות עזר רפואיים )רק תואר של שלוש שנים(

2.201.124.34**הנדסה ואדריכלות

0.950.940.97***אחוז סטודנטים ערבים במוסד

)pseudo R square( 25טיב התאמה

)p<0.05( Wald ההבדלים מובהקים על פי מבחן **
)p<0.01( Wald ההבדלים מובהקים על פי מבחן ***
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המיועדת   )2 )תרשים  כולם”  לפני  “צעד  התוכנית  את  מוסדות   15 הפעילו   2014/15 הלימודים  שנת  לקראת  כולם”:  לפני  “צעד 

למתקבלים לתואר ראשון. 13% מהמשיבים השתתפו בתוכנית )תרשים 8(.

לא נמצאו הבדלים במאפיינים האישיים בין המשיבים שהשתתפו ב”צעד לפני כולם” לכאלה שלא. ■

יותר משיבים שלומדים באוניברסיטאות )16%( השתתפו בתוכנית לעומת הלומדים במכללות )10%(. ■

8% מן הסטודנטים למדעי החברה השתתפו בתוכנית לעומת 17% מן הסטודנטים לרפואה ולמקצועות עזר רפואיים וכן למדעי הרוח. ■

מקרב המשתתפים בתוכניות הכוון בתיכון נמצא שיעור גבוה של משתתפים גם ב”צעד לפני כולם”: 28% לעומת 19% שלא השתתפו. ■

תרשים 8: השתתפות ב”צעד לפני כולם”

מהסה"כ:
8% מהסטודנטים הם סטודנטים למדעי החברה

ולעומתם
17% מהסטודנטים הם סטודנטים לרפואה 
ולמקצועות עזר רפואיים וכן למדעי הרוח

מהסה"כ:
10% במכללות

16% באוניברסיטאות

סה"כ 13% 
השתתפו בתוכנית

7.2.2 השתתפות בסוגי סיוע במהלך הלימודים לתואר ראשון

72% השתתפו לפחות בסוג סיוע אחד  להלן נציג את היקף ההשתתפות בסוגי הסיוע השונים במהלך הלימודים לתואר הראשון. 

פעילות  אישית-חברתית,  חונכות  באנגלית,  שפתי  תגבור  בעברית,  שפתי  תגבור  לימודי,  תגבור  האלה:  הסיוע  סוגי  ששת  מבין 

9(. נציג נתונים גם על השתתפות בפעילויות של מרכז קריירה החל  תרבותית-חברתית וקבוצת הידברות ערבים-יהודים )תרשים 

משנה ב’, קשר עם היועץ/רכז לסטודנטים ערבים בשנת הלימודים האחרונה וקבלת מלגת אירתקא. 

35% השתתפו בשני סוגי סיוע או יותר. ■

הסטודנטים באוניברסיטאות השתתפו בסוגי הסיוע השונים יותר מאשר הסטודנטים במכללות; למשל, בשני סוגי סיוע ומעלה:  ■

41% בהשוואה ל-29%, בהתאמה. ההבדל בהשתתפות בולט במיוחד בשנה א’: 68% מול 51%, בהתאמה. 

לא נמצא הבדל לפי מגדר במספר סוגי הסיוע שבהם השתתפו המשיבים. ■

תרשים 9: השתתפות בסוגי הסיוע 

סה"כ 72%
השתתפו לפחות בסוג סיוע 

אחד במהלך לימודיהם

מהסה"כ:
37% בסוג אחד

23% בשני סוגים
12% בשלושה סוגים או יותר

מהסה"כ:
60% בשנה א'
40% בשנה ב'
30% בשנה ג'

מהסה"כ:
76% באוניברסיטאות

67% במכללות
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תגבור לימודי: זהו סוג הסיוע שבו השתתפו הכי הרבה משיבים – 44% )תרשים 10(. המוסדות מציעים מגוון רחב של סוגי תגבור 

מסוגי  חלק  ותגבור.  חזרה  שיעורי  וכן  וקבוצתיים  אישיים  עזר  שיעורי  בחינות,  לקראת  מרתונים  לימודית,  חונכות  ובהם  לימודי, 

התגבור ניתנים בשפה הערבית או על ידי מורה דובר ערבית. ניתן להניח שבחלק מהמקרים שיפור מיומנויות למידה ניתן גם הוא 

במסגרת התגבור הלימודי, בעיקר בשנה א’; ואולם, בדרך כלל הוא ניתן במסגרת המכינה. 

והדגש  ■ הנגישות  תוכנית  מבנה  בשל  צפויה  זו  מגמה  א’.  בשנה  בו  השתתפו   )38%( הרוב  לימודי,  בתגבור  שהשתתפו   44% מבין 

על הסיוע בקליטה, שמקורה בהנחה ששנת הלימודים הראשונה באקדמיה היא שנת הלימודים הקשה יותר. הנחה זו נובעת מן 

העובדה ששנה א’ היא שנה של הסתגלות למערכת ולמוסד חדשים; זו שנה עמוסה יחסית בלימודים והיא כוללת קורסי מבואות 

שנחשבים קשים מבחינה לימודית ומבחינת המספר הגדול של הסטודנטים הלומדים בהם. בנוסף, בשנה א’ לומדים כל הסטודנטים. 

לעומת זאת, עם השנים הסטודנטים שמתקשים יותר מפסיקים את הלימודים, והממשיכים צריכים כנראה פחות סיוע. 

רוב הסטודנטים שהשתתפו בתגבור לימודי השתתפו בו רק במשך שנה אחת. ■

בקרב המשיבים שנעזרו בתגבור לימודי בשנה א’ נמצא שיעור גבוה יותר של לומדים באוניברסיטאות מאשר במכללות )42%  ■

לעומת 34%, בהתאמה(, ואילו בקרב מי שנעזר בתגבור לימודי בשנים ב’-ג’ יש שיעור גבוה יותר של לומדים במכללות )למשל 

בשנה ב’ – 10% באוניברסיטאות לעומת 22% במכללות(.

למדעי  ■ סטודנטים  לימודי מאשר  בתגבור  נעזרו   )48%( החברה  למדעי  וכן   )49%( הטבע  ולמדעי  למתמטיקה  סטודנטים  יותר 

הרוח )39%(.

נוסף על התגבור הלימודי שניתן דרך תוכנית הנגישות, הסטודנטים נשאלו אם נעזרו בשיעורים פרטיים בתשלום. 10% השיבו  ■

שעשו זאת. הפנייה לשיעורי עזר בתשלום יכולה לנבוע מצרכים שלא נענו על ידי תוכנית הנגישות; שכן לא תמיד עונה הסיוע 

שניתן על הצורך במלואו. לעיתים גם כלל לא ניתן סיוע, ולעיתים פשוט הסטודנטים אינם יודעים על הסיוע המוצע על ידי 

תוכנית הנגישות, ולכן הם פונים לסיוע פרטי.

תרשים 10: השתתפות בתגבור לימודי

 44%
השתתפו לפחות 

במשך שנת לימודים 
אחת

38% בשנה א'
15% בשנה ב'
9% בשנה ג'

33% במשך שנה אחת
5% במשך שנתיים
6% במשך שלוש 

שנים

10% השתתפו 
בשיעורי עזר פרטיים 

בתשלום, לא דרך 
תוכנית הנגישות

39% מהסטודנטים שהשתתפו הם 
סטודנטים למדעי הרוח

 ולעומתם
 49%-48% מהסטודנטים 
שהשתתפו הם סטודנטים 
 למתמטיקה ומדעי הטבע 

וכן מדעי החברה
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סיוע לשיפור השליטה בשפות: שיעור ההשתתפות בסיוע לשיפור השליטה בשפות עברית ואנגלית נמוך מאוד – 5%-4% בלבד.

ומרצים  ■ סטודנטים  מדווחים  שעליו  באקדמיה,  להשתלבות  הבולטים  החסמים  אחד  שכן  מפתיעים,  אלה  נתונים  אחד,  מצד 

כאחד, הוא שליטה לא מספקת בשפות. מצד שני, הנתונים אינם מפתיעים לנוכח העובדה שהמוסדות ביקשו תקציב עבור סוג 

סיוע זה רק ל-3,778 סטודנטים בשנת הלימודים 2017/18 ולא למספר גדול יותר של סטודנטים )תרשים 6(. באותה שנה למדו 

לתואר ראשון בישראל 33,645 סטודנטים ערבים )למ”ס, 2018א(. ייתכן כי בהנהלות המוסדות מצפים מהסטודנטים להתחיל 

בלימודים אקדמיים רק כאשר ישלטו בשפות במידה מספקת. עוד ייתכן כי במסגרת התגבור הלימודי ניתן מענה מסוים גם 

לצורך בשיפור השליטה בשפות.

רוב )61%( המשיבים חושבים שבראייה לאחור כדאי היה שישפרו את שליטתם באנגלית לפני תחילת הלימודים. נתון זה דומה  ■

לנתון על שיעור הסטודנטים שנדרשים ללמוד שני קורסים באנגלית, או יותר, כדי לקבל “פטור” – 58%.

חלק ניכר מן המשיבים )41%( חושבים שבראייה לאחור כדאי היה שישפרו את שליטתם בעברית לפני תחילת הלימודים. ■

שיעורים גבוהים יותר מן הנשים )לעומת הגברים( חושבות שכדאי היה שישפרו את שליטתן בעברית )44% מול 35%, בהתאמה(  ■

ובאנגלית )63% מול 56%, בהתאמה(.

שיעורים גבוהים יותר מן הסטודנטים במכללות נעזרו בסיוע לשיפור השליטה באנגלית )7% מול 3% באוניברסיטאות(, נדרשו  ■

ללמוד קורסים באנגלית כדי לקבל “פטור” וחושבים שכדאי היה שישפרו את שליטתם באנגלית לפני תחילת הלימודים.

חונכות אישית-חברתית )לא לימודית(: 21% השתתפו בחונכות במהלך לימודיהם )תרשים 11(.

הרוב הגדול השתתפו רק במשך שנה א’. ■

בקרב המשתתפים בשנה א’ היו יותר גברים מנשים ויותר סטודנטים באוניברסיטאות מאשר במכללות. ■
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תרשים 11: השתתפות בחונכות אישית-חברתית

 21%
השתתפו לפחות 

במשך שנת לימודים 
אחת

19% במשך שנה א'
3% במשך שנה ב'
2% במשך שנה ג'

בשנה א':
22% גברים
16% נשים

בשנה א':
27% באוניברסיטאות

8% במכללות

15%-10% מהסטודנטים 
שהשתתפו הם סטודנטים למדעי 
הרוח, מדעי החברה וכן לרפואה 

ומקצועות עזר רפואיים
 לעומת

35%-31% מהסטודנטים 
שהשתתפו הם סטודנטים 

למתמטיקה ומדעי הטבע וכן 
סטודנטים להנדסה ואדריכלות

פעילות חברתית-תרבותית: 30% השתתפו בפעילות כזו )תרשים 12(.

בשונה משאר סוגי הסיוע שרוב המשתתפים בהם היו בשנה א’, בפעילות חברתית-תרבותית השתתפו שיעורים דומים של  ■

סטודנטים בכל שנה.

זאת ועוד, מקרב המשתתפים 19% השתתפו בפעילות זו במשך 3-2 שנות לימודים. ■

גם בפעילות זו השתתפו יותר סטודנטים באוניברסיטאות מאשר במכללות. ■

לא נמצא הבדל לפי מגדר.  ■

תרשים 12: השתתפות בפעילות חברתית-תרבותית

סה"כ 30% 
השתתפו לפחות בשנת 

לימודים אחת

מהסה"כ:
21% במשך שנה א'
23% במשך שנה ב'
18% במשך שנה ג'

מהסה"כ:
11% שנה אחת

7% שנתיים
12% שלוש שנים

מהסה"כ:
39% באוניברסיטאות

21% במכללות

קבוצת הידברות ערבים-יהודים: 18% השתתפו בקבוצת הידברות )תרשים 13(.

כמו בפעילות חברתית-תרבותית, גם שיעורי המשתתפים בקבוצות הידברות מתפלגים בערך בשווה בין כל שנות הלימודים,  ■

אחת  שנה  במשך  כזו  בקבוצה  השתתפו  הרוב  החברתית-תרבותית,  מהפעילות  בשונה  אך  א’.  בשנה  רק  מרוכזים  אינם  והם 

בלבד. הסיבה לכך היא כנראה שתוכנית קבוצת ההידברות ערבים-יהודים היא תוכנית מובנית, ולעומתה פעילויות חברתיות-

תרבותיות הן יותר חד-פעמיות ופתוחות לכלל הסטודנטים הערבים.

להבדיל משאר סוגי הסיוע, בקבוצת ההידברות השתתפו יותר סטודנטים במכללות מאשר באוניברסיטאות. ■

לא נמצא הבדל לפי מגדר.  ■
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תרשים 13: השתתפות בקבוצת הידברות ערבים-יהודים

סה"כ 18% 
השתתפו לפחות בשנת 

לימודים אחת

מהסה"כ:
8% במשך שנה א'
10% במשך שנה ב'
8% במשך שנה ג'

מהסה"כ:
13% שנה אחת

2% שנתיים
3% שלוש שנים

מהסה"כ:
15% באוניברסיטאות

23% במכללות

מרכז קריירה: מרכז קריירה מיועד לסטודנטים בשנים המתקדמות לתואר )החל משנה ב’(. במחקר נמצא כי 6% השתתפו באחת 

מן הפעילויות של המרכז – סיוע מהרכז, ייעוץ אישי, סדנאות ומרתונים של הכנה לתעסוקה, אבחון תעסוקתי, תוכנית מתמחים, 

3% מן  2016/17-2015/16 הופעלו מרכזי קריירה ב-14 מוסדות.  ויריד תעסוקה. בשנות הלימודים  סיור מקצועי למקומות עבודה 

מרכזי  מופעלים  שבהם  המוסדות  התפלגות  את  תואם  זה  הבדל  במכללות.   10% לעומת  השתתפו  באוניברסיטאות  הסטודנטים 

קריירה – 4 אוניברסיטאות ו-10 מכללות. לא נמצא הבדל לפי מגדר.

יועץ/רכז לסטודנטים ערבים: הסטודנטים נשאלו אם בשנת הלימודים האחרונה )בשנה ג’( הם שוחחו או נפגשו אישית עם יועץ/

רכז לסטודנטים ערבים במוסד. 17% עשו זאת לפחות פעם אחת: 9% פעם אחת או פעמיים ו-8% שלוש פעמים או יותר )תרשים 

14(. בסקר שנערך בתום שנה א’, 34% מן המשיבים עשו זאת. ההבדל בין השנים יכול להיות מוסבר בכך ששנת הלימודים הראשונה 

וכן  ובמוסד,  לימודים  בנוגע לבחירות בקורסים, בחוג  וכן התלבטויות  וקשיים חדשים  יותר התמודדות עם מצבים  טומנת בחובה 

או  שוחחו  באוניברסיטאות  מאשר  במכללות  הסטודנטים  מן  יותר  גבוה  שיעור  אקדמיים.  ללימודים  כללית  התאמה  על  שאלות 

נפגשו עם יועץ/רכז לסטודנטים ערבים. לא נמצא הבדל לפי מגדר.

תרשים 14: שיחה או פגישה עם יועץ/רכז לסטודנטים ערבים בשנה האחרונה

סה"כ 17% 
 שוחחו או נפגשו לפחות פעם אחת 

בשנה האחרונה

מהסה"כ:
9% פעם או פעמיים

8% שלוש פעמים או יותר

מהסה"כ:
14% באוניברסיטאות

21% במכללות

מלגות אירתקא: 21% קיבלו את המלגה לפחות בשנת לימודים אחת )תרשים 15(. 

לפי דיווח המשיבים, עם השנים חלה ירידה בשיעור מקבלי המלגה מ-20% בשנה א’, ל-17% בשנה ב’, ול-13% בשנה ג’. חלק  ■

מהירידה נובע מהפסקת לימודים בקרב מלגאים או ממעבר לתחום לימודים שאינו מזכה במלגה; וחלק אחר קשור בהחלטה של 

הסטודנטים עצמם לוותר על המלגה )למשל העדיפו לעבוד ולא לתת בהתנדבות את השעות שנדרשות כחלק מתנאי המלגה(.
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למעלה ממחצית ממקבלי המלגה קיבלו אותה במשך שלוש שנים. ■

יותר גברים קיבלו את המלגה, ככל הנראה בגלל ההבדלים בתחומי הלימוד. ■

לא נמצא הבדל לפי סוג מוסד. ■

תרשים 15: קבלת מלגת אירתקא

סה"כ 21% 
קיבלו מלגה לפחות בשנת 

לימודים אחת

מהסה"כ:
20% בשנה א'
17% בשנה ב'
13% בשנה ג'

מהסה"כ:
4% שנה אחת
5% שנתיים

12% שלוש שנים

מהסה"כ:
26% גברים
18% נשים

בפרק 11 יתוארו בהרחבה רבה יותר ההבדלים בין המלגאים ללא-מלגאים.

השתתפות בסוגי סיוע של תוכנית הנגישות במהלך הלימודים לתואר ראשון וקשר בין סוגי הסיוע: ביקשנו לבחון אילו סטודנטים 

פנו יותר להשתתף בסוגי הסיוע המוצעים בתוכנית הנגישות. בנוסף, רצינו לבדוק אם קיים קשר בין השתתפות בסוג סיוע מסוים לבין 

השתתפות בסוג סיוע אחר. לשם כך נבנו ארבעה מודלים של ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית: השתתפות בתגבור לימודי, 

קבלת חונך אישי-חברתי )לא לימודי(, קבלת ייעוץ בשנה ג’ מיועץ/רכז לסטודנטים ערבים וקבלת מלגת אירתקא )לוחות 4-3(.

המשתנים התלויים הוגדרו באופן דיכוטומי: 1 = השתתפות בסוג הסיוע; 0 = אי השתתפות בסוג הסיוע. ■

המשתנים המסבירים: מאפייני רקע: מגדר, דת, נישואין, גיל בעת תחילת הלימודים, השכלה אקדמית של המשפחה הגרעינית  ■

וציון פסיכומטרי; מאפייני למידה: סוג מוסד הלימודים, תחום הלימודים ואחוז הסטודנטים הערבים במוסד; השתתפות בסוגי 

סיוע של תוכנית הנגישות.

ממצאים בולטים:

▫ סיכוי 	 יחסית,  גבוה  הערבים  הסטודנטים  אחוז  שבו  במוסד  הלומדים  לסטודנטים  במוסד:  הערבים  הסטודנטים  אחוז 

לעומת סטודנטים הלומדים במוסד שבו אחוז  ברגרסיה  הנגישות שנבדקו  תוכנית  בסוגי הסיוע של  יותר להשתתף  נמוך 

הסטודנטים הערבים נמוך יחסית. 

▫ לקבל 	 יותר  נמוך  סיכוי  רפואיים  עזר  ומקצועות  רפואה  ללומדים  יש  החברה,  מדעי  ללומדים  בהשוואה  לימודים:  תחום 

חונך אישי-חברתי או ייעוץ בשנה ג’; וללומדים הנדסה ואדריכלות יש סיכוי גבוה יותר לקבל חונך אישי-חברתי. ההבדלים 

תחום  בין  קשר  נמצא  לא  לימוד.  תחומי  לפי  למלגה  הזכאות  מדרג  את  תואמים  אירתקא  מלגת  לקבל  בסיכוי  שנמצאו 

הלימודים לבין השתתפות בתגבור לימודי.

▫ גיל: בהשוואה לסטודנטים הצעירים יחסית, לסטודנטים מבוגרים יותר יש סיכוי רב יותר להשתתף בתגבור לימודי או לקבל 	

חונך אישי-חברתי. לא נמצא קשר בין הפנייה ליועץ בשנה ג’ ובין גיל הסטודנטים. 
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▫ סוג מוסד: לסטודנטים באוניברסיטאות יש סיכוי גבוה יותר לקבל חונך אישי-חברתי מאשר לסטודנטים במכללות; ואילו 	

בקרב הלומדים במכללות יש סיכוי גבוה יותר שיפנו ליועץ בשנה ג’ מאשר בקרב הלומדים באוניברסיטאות.

▫ הללו 	 ההבדלים  הנראה,  ככל  הנגישות.  מתוכנית  הסיוע  מקבלי  בקרב  יימצא  שסטודנט  בסיכוי  דת  לפי  הבדלים  יש  דת: 

נובעים ממאפיינים סמויים אשר לא ניתן היה לפקח עליהם במודל הנוכחי.

▫ לא נמצא קשר בין המגדר והיות הסטודנטים דור ראשון להשכלה גבוהה ובין השתתפות בסוגי הסיוע של תוכנית הנגישות.	

לוח 3: השתתפות בתגבור לימודי וקבלת חונך אישי-חברתי במסגרת תוכנית הנגישות – ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית

חונך אישי-חברתיתגבור לימודי

יחס צולב 
)odds ratio(

רווח בר-סמך
יחס צולב 

)odds ratio(

רווח בר-סמך

עליוןתחתוןעליוןתחתון

)N( 752

1.260.881.811.120.701.82מגדר: אישה )ביחס לגבר(

דת: )ביחס למוסלמים(

2.581.374.88**1.130.661.91נוצרים

0.570.291.12*1.350.892.04דרוזים

1.480.962.291.140.602.18*מצב משפחתי: נשוי )ביחס ללא נשוי(

0.890.791.00*0.940.890.99**גיל בעת תחילת הלימודים לתואר ראשון

השכלה של המשפחה הגרעינית: דור ראשון להשכלה 
1.040.921.171.040.901.22גבוהה )ביחס למי שהוריו ו/או אחיו למדו באקדמיה( 

 ציון פסיכומטרי:
)ביחס לציון "עד 500 נקודות"(

600-5000.760.481.210.830.401.80

700-601*0.590.341.02**2.64

800-7010.550.251.20**6.221.205.78

 סוג מוסד: אוניברסיטה
1.650.922.96*1.100.741.64)ביחס למכללה אקדמית( 
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חונך אישי-חברתיתגבור לימודי

יחס צולב 
)odds ratio(

רווח בר-סמך
יחס צולב 

)odds ratio(

רווח בר-סמך

עליוןתחתוןעליוןתחתון

 תחום לימודים:
)ביחס למדעי החברה(

1.010.611.681.230.652.33מתמטיקה ומדעי הטבע

0.660.411.081.140.522.52מדעי הרוח

0.480.250.95**0.810.501.30רפואה ומקצועות עזר רפואיים

1.740.913.31*0.750.441.26הנדסה ואדריכלות

0.970.960.99***0.980.970.99***אחוז הסטודנטים הערבים במוסד

 סוגי סיוע של תוכנית הנגישות:
השתתפות )ביחס לאי-השתתפות(

1.130.701.821.440.762.68מכינה קדם-אקדמית

5.561.7018.13***3.211.178.81**סיוע לשיפור השליטה בעברית

0.280.081.08*0.700.301.62סיוע לשיפור השליטה באנגלית

1.851.222.82***--תגבור לימודי

--2.021.333.05***חונך אישי-חברתי

0.700.461.060.890.511.57*קבוצת הידברות ערבים-יהודים

1.280.911.811.260.811.96פעילות חברתית-תרבותית

0.750.421.34*0.930.611.43ייעוץ לסטודנטים ערבים בשנה ג'

0.970.661.441.470.922.37קבלת מלגת אירתקא

)pseudo R square( 1131טיב התאמה
)p<0.1(י Wald ההבדלים מובהקים על פי מבחן *

)p<0.05(י Wald ההבדלים מובהקים על פי מבחן **

)p<0.01(י Wald ההבדלים מובהקים על פי מבחן ***
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לוח 4: קבלת ייעוץ בשנה ג’ וקבלת מלגת אירתקא במסגרת תוכנית הנגישות – ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית

מלגת אירתקאייעוץ בשנה ג’

יחס צולב 
)odds ratio(

רווח בר-סמך
יחס צולב 

)odds ratio(

רווח בר-סמך

עליוןתחתוןעליוןתחתון

)N( 752

1.080.671.761.070.691.64מגדר: אישה )ביחס לגבר(

דת: )ביחס למוסלמים(

1.740.893.430.800.411.55*נוצרים

0.480.270.48**1.310.742.33דרוזים

0.780.421.450.700.381.29מצב משפחתי: נשוי )ביחס ללא נשוי(

1.000.941.071.040.971.11גיל בעת תחילת הלימודים לתואר ראשון

השכלה של המשפחה הגרעינית: דור ראשון להשכלה 
1.050.911.211.090.951.24גבוהה )ביחס למי שהוריו ו/או אחיו למדו באקדמיה( 

 ציון פסיכומטרי:
)ביחס לציון "עד 500 נקודות"(

600-500**2.341.284.29***2.051.093.86

700-6011.540.733.26**3.101.506.38

800-7011.060.313.652.060.775.54

 סוג מוסד: אוניברסיטה
0.600.351.030.790.481.31*)ביחס למכללה אקדמית( 

 תחום לימודים:
)ביחס למדעי החברה(

0.590.291.211.350.762.4מתמטיקה ומדעי הטבע

0.380.170.82**1.460.772.74מדעי הרוח

0.450.240.84**0.410.200.82**רפואה ומקצועות עזר רפואיים

2.161.203.87**0.840.241.65הנדסה ואדריכלות
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מלגת אירתקאייעוץ בשנה ג’

יחס צולב 
)odds ratio(

רווח בר-סמך
יחס צולב 

)odds ratio(

רווח בר-סמך

עליוןתחתוןעליוןתחתון

0.960.940.981.000.991.02***אחוז הסטודנטים הערבים במוסד

 סוגי סיוע של תוכנית הנגישות:
השתתפות )ביחס לאי-השתתפות(

1.630.932.83*2.221.253.94**מכינה קדם-אקדמית

0.580.191.812.400.856.81סיוע לשיפור השליטה בעברית

1.900.744.851.350.503.68סיוע לשיפור השליטה באנגלית

0.980.631.510.960.651.43תגבור לימודי

0.840.471.501.390.872.22חונך אישי-חברתי

2.841.784.541.260.762.09***קבוצת הידברות ערבים-יהודים

2.221.413.481.190.781.82***פעילות חברתית-תרבותית

0.670.391.17--ייעוץ לסטודנטים ערבים בשנה ג'

--0.740.431.29קבלת מלגת אירתקא

)pseudo R square( 2318טיב התאמה

)p<0.1( Wald ההבדלים מובהקים על פי מבחן *
)p<0.05( Wald ההבדלים מובהקים על פי מבחן **

)p<0.01( Wald ההבדלים מובהקים על פי מבחן ***

4-3 וסיכום  קשר בין סוגי הסיוע: נמצאו קשרים בין סוגי הסיוע שנבדקו בניתוחים הרב-משתניים ובין שאר סוגי הסיוע )לוחות 

בתרשים 16(. לדוגמה:

נמצא קשר חיובי בין השתתפות בתגבור לימודי, קבלת חונך אישי-חברתי וסיוע לשיפור השליטה בעברית. כלומר, היה סיכוי  ■

גבוה שלסטודנטים שהשתתפו בתגבור לימודי יהיה גם חונך אישי-חברתי ושהם גם ישתתפו בסיוע לשיפור השליטה בעברית.

ליועץ/רכז לסטודנטים ערבים; אולי משום שהחונך האישי-חברתי  ■ נטו פחות לפנות  הסטודנטים שקיבלו חונך אישי-חברתי 

הציע מענה דומה לזה של היועץ/רכז וייתר את הצורך לפנות אליו. 

הסטודנטים שפנו ליועץ/רכז נטו גם להשתתף במענים החברתיים שתוכנית הנגישות מציעה. ■
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תרשים 16: קשר בין סוגי הסיוע, לפי הניתוח הרב-משתני 

תגבור 
לימודי

חונך 
אישי-
חברתי

ייעוץ 
בשנה ג’

סיוע 
לשיפור 
העברית

סיוע 
לשיפור 
האנגלית

קבוצת 
הידברות 

יהודים-
ערבים

פעילות 
חברתית-
תרבותית

מכינה 
קדם-

אקדמית

-++תגבור לימודי

-+-+חונך אישי-חברתי

+++ייעוץ בשנה ג’

+מלגת אירתקא

7.2.3 קבלת סיוע כלכלי ממקורות נוספים

הסטודנטים נשאלו אם קיבלו סיוע כלכלי כלשהו נוסף על מלגת אירתקא וממי קיבלו אותו. מדיווח המשיבים עולה התמונה הבאה:

82% קיבלו לפחות מלגה אחת )תרשים 17(.15 ■

כ-67% קיבלו לפחות מלגה אחת בשנים א’-ב’. השיעור יורד ל-58% בשנה ג’. ■

נותני המלגות הם בעיקר קרן הסיוע לסטודנטים של משרד החינוך ופר”ח. ■

לא נמצא הבדל לפי סוג מוסד. ■

תרשים 17: קבלת סיוע כלכלי

סה"כ 82% 
קיבלו לפחות מלגה אחת 

במהלך הלימודים

מהסה"כ:
לפחות מלגה אחת:

66% בשנה א'
68% בשנה ב'
58% בשנה ג'

מהסה"כ:
לפחות שנה אחת:

45% ממשרד החינוך
37% מפר"ח

24% מדור סיוע של המוסד
21% אירתקא

18% אחר

מהסה"כ:
לפחות מלגה אחת:

76% גברים
86% נשים

15  הנתונים על סך כל קבלת סיוע כלכלי כוללים את מלגת אירתקא.
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7.3 הערכה אישית של תוכנית הנגישות
הסטודנטים שהשתתפו בסיוע של תוכנית הנגישות התבקשו להעריך עד כמה תרמה להם התוכנית ולציין מהי הערכתם הכוללת 

0 פירושו “בכלל לא הייתה תרומה” ו-10 פירושו “התרומה  0 ל-10, כאשר  לסיוע שקיבלו. הערכת התרומה נעשתה בסולם שבין 

הייתה רבה מאוד”. בנוסף, הסטודנטים נשאלו על סוגי הסיוע שעזרו להם במיוחד ועל צרכים לא מסופקים.

20%-13% מן הסטודנטים השתתפו באחד מסוגי הסיוע –  כאמור,  הערכה אישית של סוגי סיוע שניתנו לפני תחילת הלימודים: 

תוכניות הכוון בתיכון, מכינה ו”צעד לפני כולם”. הערכות התרומות של שלושת סוגי הסיוע הללו גבוהות מממוצע ההערכות של 

כלל סוגי הסיוע,16 כאשר המכינה הוערכה כתורמת במידה הרבה ביותר: 7.3 בממוצע בסולם של 10-0 )תרשים 18(. 

הערכת הנשים לתרומת “צעד לפני כולם” הייתה גבוהה מזו של הגברים: 6.9 בממוצע לעומת 5.8 בממוצע. לא נמצא הבדל לפי  ■

מגדר בהערכת התרומה של תוכניות הכוון בתיכון ושל המכינה.

לא נמצא הבדל לפי סוג מוסד )אוניברסיטה / מכללה(. ■

ג’. הם העריכו את תרומת  היו בקשר עם היועץ/רכז בשנה   17% הערכה אישית של הקשר עם היועץ/רכז לסטודנטים ערבים: 

הקשר עימו ברמה של 6.4 בממוצע,17 בסולם של 10-0 )תרשים 18(, ולא היה הבדל בהערכותיהם לפי מגדר ולפי סוג מוסד.

תרשים 18: הערכת המשיבים לתרומת סוגי הסיוע שניתנו לפני תחילת הלימודים ולקשר עם היועץ/רכז לסטודנטים 
ערבים )ממוצעים(

עד כמה ענה הסיוע על הצרכים: הסטודנטים התבקשו להעריך באיזו מידה מכלול סוגי הסיוע שבהם השתתפו בשנה א’ ובשנים 

ב’-ג’ ענה על צורכיהם )בסולם של 10-0( )תרשימים 20-19(.

המשיבים העריכו כי מכלול הסיוע ענה על צורכיהם במידה בינונית בלבד: רמה 5.2 בממוצע, ללא הבדל בין שנה א’ לשנים  ■

16  סטיית תקן של המענים השונים: 3.0-2.8.

17  סטיית תקן: 3.3.
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ב’-ג’. שליש )33%( מהמשיבים העריכו שמכלול הסיוע שבו השתתפו עזר להם במידה גבוהה )בחרו את הערכים 10-8 בסולם( 

ואילו למעלה מרבע )27%( מהמשיבים העריכו שמכלול הסיוע כלל לא עזר להם )בחרו את הערכים 2-0 בסולם(.

הלומדים רפואה ומקצועות עזר רפואיים והנדסה ואדריכלות העריכו, במידה פחותה מאשר הלומדים ביתר תחומי הלימוד, כי  ■

בשנה א’ מכלול הסיוע ענה על צורכיהם )למשל 30%-28% לעומת 35%-33% בחרו את הערכים 10-8 בסולם, בהתאמה(.

הלומדים מדעי הרוח העריכו במידה גבוהה יותר שבשנים ב’-ג’ )לעומת שנה א’( מכלול הסיוע ענה על צורכיהם )5.9 לעומת  ■

5.3 בממוצע, בהתאמה(; ואילו הלומדים מתמטיקה ומדעי הטבע העריכו במידה נמוכה יותר שמכלול הסיוע ענה על הצרכים 

שלהם )4.9 למול 5.6 בממוצע, בהתאמה(. 

לא נמצאו הבדלים בשנה א’ לפי מגדר וסוג מוסד. לעומת זאת, בשנים ב’-ג’ הנשים והלומדים במכללות העריכו במידה גבוהה  ■

יותר שהסיוע ענה על צורכיהם.

תרשים 19: ציוני המשיבים – עד כמה מכלול הסיוע ענה על צורכי הסטודנטים

5.2 בממוצע
ללא הבדל בין שנה א' לשנים ב'-ג'

שנים ב'-ג':
5.4 בממוצע נשים
4.8 בממוצע גברים

שנים ב'-ג':
4.9 בממוצע באוניברסיטאות

5.5 בממוצע במכללות

תרשים 20: ציוני המשיבים — עד כמה מכלול הסיוע ענה על צורכי הסטודנטים בשנה א’, לפי תחומי לימוד )באחוזים(
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סוגי הסיוע שעזרו במיוחד: הסטודנטים נשאלו בשאלה פתוחה מה היו סוגי הסיוע שהכי עזרו להם. בעזרת ניתוח גורמים שבוצע 

)הכוללת  חברתית-תרבותית  פעילות  לימודי,  תגבור  כלכלי,  סיוע  קטגוריות:  לשבע  התשובות  את  לחלק  הוחלט  הממצאים  על 

חוץ מהפעילות שהגדרתה היא “פעילות חברתית-תרבותית”, גם חונכות אישית-חברתית, קבוצת הידברות ערבים-יהודים ומרכז 

קריירה(, יועץ/רכז לסטודנטים ערבים, תוכניות קדם-אקדמיה אחרי תיכון )מכינה ו”צעד לפני כולם”(, תוכניות הכוון בתיכון ותגבור 

שפתי )בעברית ובאנגלית(. התשובות על סך כל המשיבים מוצגות בתרשים 21.

בפער גדול מאוד לעומת שאר סוגי הסיוע, כמחצית ציינו שהסיוע הכלכלי עזר להם במיוחד )ללא הבחנה בין מלגות אירתקא  ■

למלגות נוספות(. משיבים שלמדו במכינה ציינו את הסיוע הכלכלי יותר ממשיבים שלא למדו בה. 

וכן למדעי הרוח ופחות  ■ יותר בקרב הסטודנטים למתמטיקה ולמדעי הטבע, למדעי החברה  18% ציינו את התגבור הלימודי: 

בקרב הסטודנטים לרפואה ולמקצועות עזר רפואיים וכן להנדסה ולאדריכלות; יותר בקרב הנשים ופחות בקרב הגברים.

11% ציינו שהפעילות החברתית-תרבותית עזרה להם במיוחד: 15% מן הסטודנטים באוניברסיטאות לעומת 6% במכללות. ■

7% בלבד ציינו את העזרה של היועץ/רכז לסטודנטים ערבים. ■

שאר סוגי הסיוע צוינו על ידי אחוזים בודדים של משיבים. ■

תרשים 21: סוגי הסיוע שעזרו במיוחד )באחוזים( 

הערה: התשובות אינן מסתכמות ל-100% כיוון שהסטודנטים יכלו לציין יותר מסוג סיוע אחד.

צרכים לא מסופקים: בשאלה פתוחה נוספת נשאלו הסטודנטים אילו סוגי סיוע יכלו לסייע להם אך הם לא קיבלו אותם כלל או 

לא במידה מספקת. בוצע ניתוח גורמים על הממצאים, והוחלט לחלק את התשובות לשבע הקטגוריות הבאות: סיוע כלכלי, ייעוץ 

וליווי אישי, תגבור לימודי, עזרה בתחומי הדיור והתעסוקה, תגבור שפתי, מיומנויות למידה והרגשת שייכות )הרגשת נוחות במוסד 

והתייחסות המוסד לתרבות ולשפה הערבית(. בתרשים 22 מוצגות התשובות על סך כל המשיבים.

סיוע כלכלי הוא סוג הסיוע שהצרכים בו רבים מן העזרה שניתנת, כך לפי שיעור המשיבים הגבוה ביותר )31%(. ■
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23% באוניברסיטאות. תפקיד היועץ/רכז  ■ 17% מן הסטודנטים במכללות לעומת  וליווי אישי:  22% העלו צורך בייעוץ  אחריו, 

לסטודנטים ערבים הוא לתת ייעוץ וליווי אישי, אך כאמור, רק מיעוט )7%( מן הסטודנטים ציינו סוג סיוע זה כעוזר במיוחד. 

במסגרת המחקר הנוכחי לא ניתן להשיב אם הסיבה לנתון זה היא שהסיוע שניתן לא היה איכותי מספיק או שהיקפו לא היה 

ליצור קשר משמעותי עם הסטודנטים שהיו צריכים  )כלומר, אם היקף העבודה של היועצים/רכזים לא אפשר להם  מספק 

סיוע כזה או שיש לפעול ליידע את הסטודנטים על השירותים המוצעים להם(.

8% ציינו צורך בתגבור שפתי: 13% מן המשיבים שלמדו במכינה לעומת 7% ממי שלא למדו. ■

6% ציינו צורך לא מסופק מבחינת הרגשת שייכות במוסד. צורך זה עלה ביתר שאת על ידי הסטודנטים לרפואה ומקצועות עזר  ■

רפואיים וכן למדעי החברה, ופחות על ידי הסטודנטים למדעי הרוח. במסגרת תוכנית הנגישות נעשים מגוון צעדים כדי להגביר 

את הרגשת השייכות של הסטודנטים הערבים למוסד הלימודים. זאת באמצעות פעילויות חברתיות לערבים בלבד, ומשולבות 

– לכלל הסטודנטים, ובאמצעות עידוד המוסדות להרחיב את השילוט בערבית, התקנת מקלדות בערבית בספרייה, התייחסות 

הנשיא,  בית  עם  פעולה  בשיתוף  בנוסף,  אלה.  בימים  מלימודים  להיעדרות  מדיניות  וקביעת  הדתות  כלל  ומועדים של  לחגים 

במסגרת “תקווה ישראלית באקדמיה”, מועברות הכשרות של כשירות תרבותית לאנשי הסגל במוסדות – המנהלי והאקדמי. 

המשיבים גם העלו תחומים שתוכנית הנגישות אינה מטפלת בהם ישירות, כגון דיור, תעסוקה )מרכזי קריירה הם סוג סיוע חדש 

יחסית, והוא אינו מופעל בכל המוסדות( ומיומנויות למידה )לאלה יש התייחסות בסוגי הסיוע שניתנים לפני תחילת הלימודים(.

תרשים 22: סוגי סיוע שיכלו לסייע לסטודנטים אך לא ניתנו להם במידה מספקת או בכלל לא )באחוזים(

הערה: התשובות אינן מסתכמות ל-100% כיוון שהסטודנטים יכלו לציין יותר מסוג סיוע אחד.



33

8. סיום תואר בזמן תקני
לגרירת  מוביל  תקני  בזמן  תואר  אי-סיום  הסטודנטים,  מבחינת  ולמוסדות.  לסטודנטים  רבה  חשיבות  תקני  בזמן  תואר  לסיום 

הלימודים; כלומר, להימשכות הלימודים תקופה ארוכה מהנדרש, להוצאה כלכלית נוספת, לדחיית מועד התחלת תעסוקה מלאה 

ולעיתים גם להרגשת תסכול ואי-הצלחה. מבחינת המוסדות, אי-סיום תואר בזמן תקני מוביל לקנסות. הזמן התקני לסיום תואר 

תלוי בתחום הלימודים. ניתוח הנתונים על האוכלוסייה הערבית הראה שיעור נמוך יותר של מסיימים את התואר בזמן תקני מאשר 

 – תקני  בזמן  התואר  את  לסיים  הסטודנטים  על  המקשה  גורם  וכן  התואר  סיום  גרירת  של  מגמה  הסטודנטים,  אוכלוסיית  בכלל 

מעברים רבים יותר בין תחומי לימוד בתוך המוסד ובין מוסדות. לדוגמה, אחוז הסטודנטים הערבים שהחלו ללמוד בשנה א’ לתואר 

ראשון בשנת 2009/10 ולא המשיכו לשנה ב’ עמד על 16% לעומת 11% בקרב הסטודנטים היהודים )שביב ואח’, 2013(. זאת ועוד, 

אחוז הסטודנטים הערבים מאותו שנתון שסיימו את לימודיהם בזמן תקני היה נמוך )51%( בהשוואה לסטודנטים יהודים ואחרים 

)61%(, )למ”ס, 2019(. במחקר נבדק סיום לימודים בזמן תקני בקרב סטודנטים שלמדו לתואר ראשון הנמשך שלוש שנים.

54% מהמשיבים סיימו את התואר בזמן תקני ו-46% גוררים את סיום התואר. ■

מרבית המשיבים שגוררים את סיום התואר העריכו שיסיימו אותו בשנת הלימודים העוקבת, כלומר, בתוך ארבע שנים בסך  ■

הכול. מיעוט העריכו שיידרש להם זמן ממושך יותר לסיים את התואר; דהיינו, הם יסיימו אותו בתוך חמש שנים ומעלה.

64% מן הלומדים מדעי החברה ו-57% מן הלומדים מדעי הרוח סיימו את התואר בזמן תקני לעומת 26% בלבד מן הלומדים  ■

מתמטיקה ומדעי הטבע.

יותר מן הסטודנטים במכללות  ■ 43% מן הגברים; כך גם אחוז גבוה  58% לעומת  יותר מן הנשים סיימו בזמן תקני:  אחוז גבוה 

לעומת הסטודנטים באוניברסיטאות: 63% לעומת 47%.

בניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית נבדקו הגורמים העשויים להשפיע על סיום תואר של שלוש שנים בזמן תקני )לוח 5(. 

המשתנה התלוי )המוסבר( הוגדר באופן דיכוטומי: 1 = סיום תואר בזמן תקני; 0 = אי-סיום תואר בזמן תקני. ■

המשתנים המסבירים: מאפייני רקע: מגדר, דת, נישואין, גיל בעת תחילת הלימודים, השכלה אקדמית של המשפחה הגרעינית  ■

ואחוז הסטודנטים הערבים במוסד; השתתפות  סוג מוסד הלימודים, תחום הלימודים  בגרות; מאפייני למידה:  ציוני  וממוצע 

בסוגי סיוע של תוכנית הנגישות וקבלת סיוע כלכלי רצוף במשך שלוש שנים.

מממצאי הרגרסיה:  ■

▫ )לעומת יתר תחומי הלימוד(, למקבלים סיוע 	 )בהשוואה למוסלמים(, ללומדים מדעי החברה  ונוצרים  לסטודנטים דרוזים 

כלכלי רצוף )בהשוואה למי שקיבלו סיוע כלכלי חלקי( ולסטודנטים הלומדים במוסדות שבהם אחוז הסטודנטים הערבים 

גבוה יחסית )מול מוסדות שבהם מעט סטודנטים ערבים( יש סיכוי גבוה יותר לסיים את התואר בזמן תקני.

▫ כאמור, נמצא קשר חיובי בין קבלת סיוע כלכלי רציף במשך כל שלוש שנות הלימודים ובין סיום התואר בזמן תקני. ייתכן 	

שההסבר לכך הוא פִניּות בזמן ופִניּות נפשית שסיוע כזה יכול להעניק. אולם, ייתכן גם שלסטודנטים שקיבלו סיוע כלכלי 
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מאפיינים ייחודיים )אם למשל הם סטודנטים שקיבלו מלגות בשל הצטיינותם( ומראש סיכוייהם לסיים את התואר בזמן 

תקני היו גבוהים יותר.

▫ למשתתפים בסיוע לשיפור השליטה בעברית סיכוי נמוך יותר לסיים את התואר בזמן תקני. ייתכן כי הדבר נובע ממאפיינים 	

סמויים של מקבלי הסיוע בעברית אשר לא ניתן היה לפקח עליהם במודל הנוכחי. 

▫ של 	 ההסבר  ליכולת  ביותר  שתרמה  היא  משתנים  קבוצת  איזו  לבחון  אפשר  הדבר  הדרגתי.  באופן  נבנה  הרגרסיה  מודל 

במשתנה  השונות  את  להסביר  יחסית  גבוהה  יכולת  יש  הלימודים,  לתחום  ובמיוחד  הלמידה,  למאפייני  כי  נמצא  המודל. 

התלוי. השתתפות בסוגי הסיוע של תוכנית הנגישות כמעט לא תרמה להגדלת השונות המוסברת, מלבד המשתנה “קבלת 

סיוע כלכלי רצוף”, ששיפר מעט את המודל.

לוח 5: סיום התואר בזמן תקני — ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית

 יחס צולב
)0dds ratio(

רווח בר-סמך )95%(

עליוןתחתון

)N( 510

1.320.832.02מגדר: אישה )ביחס לגבר(

דת: )ביחס למוסלמי(

2.191.073.48**נוצרי 

2.031.193.48**דרוזי 

0.830.491.40מצב משפחתי: נשוי )ביחס ללא נשוי(

0.990.941.05גיל בעת תחילת הלימודים לתואר ראשון

השכלה של המשפחה הגרעינית: דור ראשון להשכלה גבוהה )ביחס למי שהוריו ו/או 
1.080.911.29אחיו למדו באקדמיה( 

ממוצע ציוני בגרות: )ביחס לציון הממוצע "עד 90 נקודות"(

100-901.490.852.60

110-1010.820.451.50

0.590.311.13מעל 111

0.750.461.22סוג מוסד: אוניברסיטה )ביחס למכללה אקדמית( 
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 יחס צולב
)0dds ratio(

רווח בר-סמך )95%(

עליוןתחתון

תחום לימודים: )ביחס למדעי החברה(

0.220.120.38***מתמטיקה ומדעי הטבע

0.500.300.83**מדעי הרוח

1.470.711.46רפואה ומקצועות עזר רפואיים )רק תואר של שלוש שנים(

1.011.001.03*אחוז סטודנטים ערבים במוסד

 סוגי סיוע של תוכנית הנגישות לפני תחילת הלימודים לתואר ראשון: השתתפות 
)ביחס לאי-השתתפות(

1.000.611.63תוכנית "הכוון" בתיכון

0.800.441.45"צעד לפני כולם"

0.640.611.62מכינה קדם-אקדמית

 סוגי סיוע של תוכנית הנגישות במהלך הלימודים לתואר ראשון: השתתפות 
)ביחס לאי-השתתפות(

0.390.131.17*סיוע לשיפור השליטה בעברית

0.850.342.12סיוע לשיפור השליטה באנגלית

1.150.771.74תגבור לימודי

0.670.391.15חונך אישי-חברתי

0.680.411.12קבוצת הידברות ערבים-יהודים

1.180.751.84פעילות חברתית-תרבותית

1.150.802.41ייעוץ לסטודנטים ערבים בשנה ג'

 סיוע כלכלי: קבלת סיוע כלכלי רצוף במשך שלוש שנים
1.551.042.33**)ביחס לאי-קבלת סיוע כלכלי רצוף(

)pseudo R square( 25טיב התאמה

)p<0.1(י Wald ההבדלים מובהקים על פי מבחן *
)p<0.05(י Wald ההבדלים מובהקים על פי מבחן **

)p<0.01( י Wald ההבדלים מובהקים על פי מבחן ***
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9. שינויים במהלך הלימודים
בפרק זה נמקד את המבט בשלוש קבוצות של סטודנטים שעשו שינוי משמעותי בהקשר הלימודי – עברו חוג לימודים, עברו מוסד 

ו-6% הפסיקו ללמוד   )n=34( )n=37(, 4% עברו מוסד  5% עברו חוג  והפסיקו ללמוד. מדובר ב-15% מן המשיבים לסקר:  לימודים 

.)n=52( בשלב כלשהו

הציפייה הייתה שהרוב יערכו את השינוי בשנת לימודיהם הראשונה. באופן מפתיע נמצא שרק כשליש עשו את השינוי בשנה א’ 

ואילו הרוב בשנת הלימודים השנייה. מפתיע עוד ש-25% מאלה שעברו מוסד עשו זאת בשנת לימודיהם השלישית )תרשים 23(.

תרשים 23: שינוי משמעותי בלימודים לפי שנת הלימודים )באחוזים(

אחת.  מסיבה  יותר  לציין  יכלו  הם  הלימודים.  ולהפסקת  ומוסד  חוג  למעבר  הסיבות  היו  מה  פתוחה  בשאלה  נשאלו  הסטודנטים 

בנוסף, בדקנו באילו נושאים קיימים הבדלים בין העוברים חוג ומוסד והמפסיקים ללמוד ובין הממשיכים.18 להלן נפרט מידע זה לפי 

כל תת-קבוצה.

9.1 מעבר חוג לימודים
הסיבה העיקרית למעבר חוג הייתה חוסר עניין בחוג הקיים. מיעוט ציינו שמראש התכוונו לעבור חוג והחלו ללמוד בחוג הראשון 

בגלל תנאי קבלה קלים יותר או שעברו כי רצו לשנות את הסביבה הלימודית או החברתית.

נמצא שבקרב עוברי חוג, בהשוואה לממשיכים:

מאפייני קבלה: מאפייני הקבלה טובים יותר. ייתכן שיש בכך כדי לאפשר בחירה ומעבר קלים יותר בין תחומי הלימוד. ■

מאפייני למידה: יותר למדו באוניברסיטאות )7%( ופחות במכללות )2%(, ויותר למדו רפואה ומקצועות עזר רפואיים )33%(. ■

18  תזכורת: הכוונה למשיבים שהמשיכו בלימודים, לא עברו חוג או מוסד לימודים ולא הפסיקו ללמוד.
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השתתפות בתוכנית הנגישות והערכת תרומתה: ■

▫ בשנה א’ יותר השתתפו בתגבור לימודי )54%( ובחונכות אישית-חברתית )30%(. 	

▫ ביחס לשנה א’ עוברי חוג העריכו את התרומה הממוצעת של מכלול סוגי הסיוע ברמה גבוהה יותר, ואילו ביחס לשנים ב’-ג’ 	

ברמה נמוכה יותר.

▫ יותר העריכו שהסיוע הכלכלי והתגבור הלימודי סייעו להם במיוחד.	

▫ מנגד, יותר ציינו צרכים לא מסופקים בתחומי הסיוע האלה: תגבור לימודי, שיפור מיומנויות למידה, ייעוץ אישי והרגשת 	

שייכות למוסד.

9.2 מעבר מוסד לימודים
בשונה מהסיבות למעבר חוג, לא נמצאה סיבה אחת בולטת למעבר מוסד. העוברים מוסד ציינו שעשו זאת מסיבות אישיות או 

משפחתיות, בגלל רצון לשנות את הסביבה הלימודית או החברתית וכן בשל רצון לעבור לחוג שלא התקבלו אליו או שאינו קיים 

במוסד שבו למדו.

נמצא שבקרב עוברי מוסד, בהשוואה לממשיכים:

מאפיינים אישיים: פחות סטודנטים שהוריהם בעלי השכלה אקדמית. ■

מאפייני קבלה: בדומה לעוברי חוג, גם לסטודנטים מקבוצה זו מאפייני קבלה טובים יותר; וייתכן שבשל כך, גם המעבר שהם  ■

ביצעו התאפשר להם ביתר קלות.

מאפייני למידה: יותר למדו באוניברסיטאות ופחות במכללות. לא נמצא הבדל בתחומי הלימוד. ■

השתתפות בתוכנית הנגישות והערכת תרומתה: ■

▫ יותר נהנו מחונך אישי-חברתי.	

▫ ביחס לכל השנים, עוברי מוסד העריכו במידה פחותה שמכלול סוגי הסיוע ענו על הצרכים שלהם.	

▫ לא נמצא הבדל בהערכת סוגי הסיוע שעזרו במיוחד.	

▫ והרגשת 	 הלמידה  מיומנויות  בעברית,  השליטה  בשיפור  הצורך  את  יותר  ציינו  מוסד  עוברי  מסופקים,  לא  צרכים  לגבי 

שייכות למוסד.

9.3 הפסקת לימודים
6% מן המשיבים הפסיקו ללמוד במהלך שלוש שנות לימודיהם. אנו מניחים שיש תת-ייצוג לקבוצה זו בסקר וייצוג-יתר  כאמור, 

בקרב המסרבים להשתתף בסקר ובקרב הנדגמים שמספרי הטלפון שלהם היו מנותקים או לא נכונים. לצורך אישוש ההנחה, אחוז 

7% בקרב  2015/16 לעומת  9% בשנת הלימודים  הסטודנטים הערבים שהפסיקו ללמוד לאחר שנת הלימודים הראשונה עמד על 

“יהודים ואחרים” )למ”ס, 2019(.
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מבין ארבע הקבוצות לפי סטטוס לימודי )ממשיכים ללמוד, עוברי חוג, עוברי מוסד ומפסיקים ללמוד(, ראוי שהמוסדות ייחדו את 

תשומת הלב הרבה ביותר לסטודנטים שהפסיקו ללמוד. לרוב אלו הצעירים החלשים יותר מבחינה לימודית ולעיתים גם חברתית 

ורגשית. הפסקת לימודים נתפסת כחוויית כישלון ובזבוז זמן, שיש לה השלכות משמעותיות לעתיד התעסוקתי של הצעירים, ויש 

בה כדי להשפיע לרעה עליהם במיוחד. בסקר נמצאו שני ממצאים מעודדים מאוד בנוגע למפסיקים ללמוד: האחד, מחציתם חזרו 

ללמוד. כלומר, הפסקת הלימודים הייתה זמנית ולא קבועה. והשני, רוב מי שלא חזרו ללמוד, מתכוונים לעשות זאת בשנה הקרובה 

או בעתיד.

הסטודנטים שהפסיקו ללמוד עשו זאת ממגוון סיבות. קבוצה משמעותית הפסיקה ללמוד מסיבה לימודית, אחרים מסיבה אישית 

או משפחתית. היו סטודנטים שהפסיקו ללמוד מסיבה כלכלית, ומיעוט הפסיקו מסיבה חברתית. להערכת המפסיקים ללמוד, מה 

שיכול לסייע להם לחזור ללמוד הוא סיוע כלכלי, תגבור לימודי ושיפור השליטה באנגלית.

בקרב המפסיקים ללמוד לעומת כלל הסטודנטים )כולל הסטודנטים שעברו חוג ומוסד( נמצא:

מאפיינים אישיים: יותר גברים )9%( הפסיקו ללמוד לעומת נשים )5%(. כך גם בכלל האוכלוסייה )למ”ס, 2019(. ■

מאפייני למידה: אין הבדל לפי סוג המוסד )אוניברסיטה / מכללה( ולפי תחומי לימוד. ■

השתתפות בתוכנית הנגישות והערכת תרומתה: ■

▫ שיעור נמוך יותר השתתף בתוכניות הכוון בתיכון וב”צעד לפני כולם” ושיעור גבוה יותר למד במכינה.	

▫ שיעור נמוך יותר העריך את הסיוע הכלכלי כסוג סיוע שתרם לו. עם זאת, לא נמצאה שונות בהערכת הסיוע הכלכלי כצורך 	

לא מסופק.

▫ מבחינת צרכים לא מסופקים אחרים, המפסיקים דיווחו יותר על צורך בייעוץ אישי. 	
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10. עיסוק לאחר הלימודים בקרב המסיימים תואר ראשון
על  נשאלו  אלה  משיבים   .)n=305( תקני  בזמן  אותו  וסיימו  שנים  שלוש  הנמשך  ראשון  לתואר  למדו  המשיבים  מן   37% כאמור, 

 26% לומדים,  רק   16% עובדים,  רק   42% כי:  נמצא  הלימודים.  סיום  לאחר  חודשים  מספר  הריאיון,  ביצוע  בעת  העיקרי  עיסוקם 

עובדים ולומדים ול-16% אין עיסוק עיקרי )לא עובדים ולא לומדים(.

לימודים: 42% סיימו תואר ראשון ולומדים כיום )תרשים 24(.

ויותר  ■  )43%( נשים  )73%( מאשר  גברים  יותר  יש בקרבם   .)49%( או התחילו תואר שני  לומדים לקראת תואר שני  כמחציתם 

משיבים שלמדו באוניברסיטאות )54%( מאשר במכללות )45%(.

ומדעי  ■ ומיעוטם למדו מתמטיקה  לומדים לתעודת הוראה. מרביתם למדו לתואר ראשון במדעי הרוח  כיום  33% מהלומדים 

הטבע או בתחומים מדעי החברה או מקצועות עזר רפואיים. מרבית הלומדים לתעודת הוראה הן נשים וסטודנטים שלמדו 

במכללות.

תרשים 24: לימודים בקרב מסיימי התואר הראשון )באחוזים( 

הערה: התשובות אינן מסתכמות ל-100% כיוון שהסטודנטים יכלו ללמוד ליותר מתואר )או תעודה( אחד.

עבודה: 68% ממסיימי התואר הראשון עובדים כיום.

באוניברסיטאות;  ■ מאשר  במכללות  שלמדו  משיבים  יותר  ערבית.  דוברת  בסביבה  או  ערבי  ביישוב  עובדים   )54%( מחציתם 

וכצפוי, היו בהם יותר נשים מגברים.

חלק ניכר )38%( עובדים בעבודה שלא דורשת השכלה אקדמית )תרשים 25(. ■

כשני שלישים )62%( עובדים בעבודה שקשורה לתחום שלמדו )תרשים 26(. ■
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שליש )33%( עובדים בעבודה שלא דורשת השכלה אקדמית וגם לא קשורה לתחום שלמדו. כיוון שהסקר בוצע פרק זמן קצר  ■

יחסית לאחר סיום הלימודים, כאשר המשיבים נמצאו בתחילת דרכם בשוק העבודה, ההנחה היא שחלקם יצליחו לשפר את 

מיקומם בו. אישוש ההנחה דורש המשך מעקב ובחינה.

יותר נשים עובדות בעבודה הדורשת תואר בתחום שלמדו מאשר גברים )40% מול 29%, בהתאמה(, זאת ככל הנראה כפועל יוצא  ■

מההבדלים בתחומי הלימוד )כיוון שיש יותר נשים שלמדו מדעי הרוח, ובפרט חינוך, ובעבודות אלו יש יותר דרישה לעובדים(.

תרשים 25: דרישות ההשכלה האקדמית במקומות עבודה )באחוזים( 

תרשים 26: עד כמה העבודה קשורה לתחום הלימודים, לפי דיווח המשיבים )באחוזים(
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11. השוואה בין מלגאי אירתקא ללא-מלגאים
מלגת אירתקא היא מלגה מרכזית במערך הסיוע הכלכלי הקיים כיום עבור סטודנטים מן האוכלוסייה הערבית, הן משום שסכום 

המלגה גבוה והן בשל מיעוט מלגות בכלל הפתוחות לאוכלוסייה הערבית, שכן מלגות רבות מותנות בשירות צבאי. כיוון שכך, מעניין 

לבחון את המשותף והשונה בין הסטודנטים שקיבלו מלגה )מלגאים( לסטודנטים שהגישו בקשה למלגה ולא זכו בה )לא-מלגאים(. 

מן   25% מייצג.  אקראי  מדגם  מקרבם  נדגם  אירתקא.  מלגת  שביקשו  הערבים  הסטודנטים  כלל  היא  המחקר  אוכלוסיית  כאמור, 

הלומדים19 שהשיבו על הסקר הם מלגאים )n=196( ו-75% לא-מלגאים )n=577(. ההבדלים בין המלגאים והלא-מלגאים, הן בשימוש 

הסטודנטים  של  במאפיינים  אלא  המלגה,  של  אי-קבלה  או  בקבלה  רק  לא  מוסברים  להיות  עשויים  בתוצאות,  והן  הסיוע  בסוגי 

שבאים לידי ביטוי בעצם הזכאות למלגה – תחומי לימודי שונים והמצב הסוציו-אקונומי.

מאפייני המלגאים

לבין  ביניהם  נמצא הבדל  יש פחות סטודנטים שהוריהם בעלי השכלה אקדמית מאשר בקרב הלא-מלגאים. לא  בקרב המלגאים 

הלא-מלגאים במצב הכלכלי שלהם, כפי שהם רואים אותו. יש יותר גברים מלגאים מאשר לא-מלגאים ויותר סטודנטים שלומדים 

באוניברסיטאות מאשר במכללות. ככל הנראה, הבדלים אלה מוסברים על ידי ההבדלים בתחומי הלימוד )נספח ג, לוח ג1(.

השתתפות בתוכנית הנגישות

סיוע לפני התחלת הלימודים: אין הבדל בהיקף ההשתתפות בתוכניות הכוון בתיכון וב”צעד לפני כולם” בין המלגאים ללא- ■

מלגאים. בקרב המלגאים יש אחוז גבוה יותר שלמדו במכינה )18% מול 12% לא-מלגאים(. לא נמצא הבדל בהערכת התרומה 

של סוגי הסיוע הללו.

סיוע במהלך הלימודים: המלגאים השתתפו במספר רב יותר של סוגי סיוע, בעיקר בשנה א’ )68% לעומת 59% בקרב הלא- ■

מלגאים( )נספח ג, לוח ג2(.

למשל  ■ צורכיהם.  על  ענה  הסיוע שקיבלו  כי  יותר מהלא-מלגאים  רבה  במידה  המלגאים העריכו  הערכה אישית של הסיוע: 

המלגאים העריכו שבשנה א’ הסיוע ענה על צורכיהם ברמה של 6.8 בממוצע לעומת 4.7 בממוצע בקרב הלא-מלגאים )בסולם 

של 0 ל-10, כאשר 0 פירושו “בכלל לא” ו-10 פירושו “במידה רבה מאוד”( )נספח ג, לוח ג2(.

תוצאות: בקרב הלומדים לתואר הנמשך שלוש שנים, שיעור נמוך יותר מן המלגאים לעומת הלא-מלגאים סיימו את תואר בזמן 

תקני )49% לעומת 56%, בהתאמה(.

19  לא כולל המשיבים שהפסיקו ללמוד
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12. מגבלות המחקר
אירתקא  ■ מלגת  מבקשי  את  רק  אלא  הערבים,  הסטודנטים  אוכלוסיית  כלל  את  כמובן  מייצגת  אינה  הסקר  אוכלוסיית 

)המלגאים והלא-מלגאים(. אנו מעריכים ששתי קבוצות של סטודנטים לא הגישו בקשה לקבלת המלגה ולכן הן אינן מיוצגות 

הרבים  המאמצים  )למרות  המלגה  על  ידעו  שלא  והסטודנטים  במלגה  צורך  להם  שאין  הסטודנטים  הסקר:  באוכלוסיית 

שנעשים לפרסם את קיומה(.

סקר הסטודנטים הוא כלי מרכזי במחקר להשמעת הקול של אוכלוסיית היעד של תוכנית הנגישות. ואולם, שימוש בו מלווה  ■

בסקר(  השתתפות  לחייב  אמצעים  )בהיעדר  הסקר  על  להשיב  שבוחרים  אלה  של  במאפיינים  בהטיות  הקשורות  במגבלות 

ובתשובות שעשויות להיות מושפעות מרצון לרצות או ליצור תמונת מציאות שאינה תמיד מדויקת לחלוטין. 

בניתוח הנתונים קשה לבסס קשר ישיר בין צריכת סוגי הסיוע לבין תוצאות בעבור הסטודנטים, זאת משום שסביר שצריכת  ■

סוגי הסיוע בידי הסטודנטים הושפעה ממאפיינים ומצרכים אישיים, ואלה משפיעים גם על התוצאות. 

היה  ■ ניתן  לא  ולכן  ות”ת,  במוסדות שבמימון  הערבים  לכלל הסטודנטים  ומיועדת  הפונה  הנגישות  בתוכנית  המחקר התמקד 

בקרב סטודנטים  הופץ  לא  כן, הסקר  כמו  הושפעו ממנה.  אלו שלא  במוסדות  ליצור קבוצת השוואה של סטודנטים ערבים 

יהודים ואין סקרים שיטתיים דומים בקרב כלל הסטודנטים ו/או בקרב הסטודנטים היהודים, כך שאין למה להשוות את דיווח 

חוץ-תקציביים  במוסדות  הלומדים  ערבים  סטודנטים  בקרב  הופץ  לא  גם  הסקר  הנוכחי.  בסקר  שהשתקף  כפי  הסטודנטים 

)שאינם במימון ות”ת, ולכן אינם חלק מתוכנית הנגישות(, כיוון שמספר מבקשי המלגה בקרבם היה נמוך מאוד. ככל הנראה גם 

המוסדות החוץ-תקציביים מסייעים לסטודנטים ערבים, אך לא נעשה מחקר הבודק באילו דרכים.
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13. סיכום וכיוונים מוצעים לפיתוח תוכנית הנגישות 
ולמחקרי המשך

 2014/15 הלימודים  בשנת  הראשון  התואר  לקראת  ללמוד  ערבים שהחלו  סטודנטים  בקרב  ארצי  מרוכזים ממצאים מסקר  בדוח 

)תשע”ה(. הסקר בוצע בשנת 2018, כשלוש שנים לאחר שהסטודנטים החלו את לימודיהם. הסקר בוצע במסגרת מחקר הערכה על 

אודות התוכנית “הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לערבים, דרוזים וצ’רקסים בישראל” בהובלת המל”ג-הוות”ת. להלן סיכום של 

עיקרי הממצאים, כיוונים מוצעים להמשך פיתוח תוכנית הנגישות וכיוונים למחקרי המשך.

13.1 סיכום עיקרי הממצאים
89% מהסטודנטים החלו ללמוד באקדמיה רק שנה או יותר לאחר סיום התיכון. ■

לפי הערכת הסטודנטים, מכלול סוגי הסיוע שהשתתפו בהם ענה על צורכיהם במידה בינונית )ברמה 5.2 בממוצע, בסולם -10 ■

0(. הסיוע הכלכלי הוא הסיוע שעזר ביותר )צוין על ידי 52% מהמשיבים(. במידה פחותה סייעו גם תגבור לימודי )18%(, פעילות 

חברתית-תרבותית )11%( וייעוץ בשנה ג’ מהיועץ/רכז לסטודנטים ערבים )7%(.

סוגי הסיוע העיקריים שהסטודנטים ציינו שיכלו לסייע להם אך הם לא השתתפו בהם או השתתפו בהם במידה לא מספקת  ■

הם סיוע כלכלי )צוין על ידי 31% מהמשיבים(, ייעוץ )22%( ותגבור לימודי )17%(.

סיום תואר בזמן תקני בקרב הסטודנטים שלמדו לתואר ראשון הנמשך שלוש שנים )לעומת הלומדים לתואר ראשון הנמשך ארבע שנים(: ■

▫ כמחצית )54%( סיימו את התואר בזמן התקני )שלוש שנים(. תחום הלימודים הוא המשתנה המסביר העיקרי לשונות בין 	

מי שסיים את לימודיו בזמן תקני למי שלא: הסטודנטים למדעי החברה נוטים יותר לסיים את התואר בזמן תקני מאשר 

הלומדים בתחומים מתמטיקה ומדעי הטבע או מדעי הרוח. 

▫ יכול 	 היעדר קשר  בזמן תקני.  סיום התואר  ובין  הנגישות מציעה  בסוגי הסיוע שתוכנית  בין ההשתתפות  נמצא קשר  לא 

לנבוע ממאפיינים סמויים אשר לא ניתן היה לפקח עליהם במחקר הנוכחי. ייתכן אפוא כי ללא הסיוע, היקף המסיימים את 

התואר בזמן תקני היה נמוך יותר.

נמצא קשר חיובי בין מספר גדול של סטודנטים ערבים במוסד ובין סיום התואר בזמן תקני וקשר שלילי בין מספר גדול של  ■

סטודנטים ערבים במוסד ובין השתתפות בסוגי הסיוע של תוכנית הנגישות. ממצא זה יכול להעיד על רישות חברתי ועל קבלת 

תמיכה רבה, שמובילים להצלחה רבה בלימודים ולהיחלשות התפיסה שיש צורך בסיוע במוסדות אלו.

שישית מהסטודנטים עשו שינוי משמעותי במהלך הלימודים: 5% עברו חוג, 4% עברו מוסד ו-6% הפסיקו ללמוד. ■

▫ למי שעברו חוג או מוסד היו מאפייני קבלה טובים יחסית, ונראה שאלה נתנו בידיהם יותר אפשרויות בחירה ויותר ביטחון 	

בביצוע השינוי.

▫ אחוז גבוה יחסית )61%-44%( עשו את השינוי בשנה השנייה )ולא בשנה הראשונה(.	

▫ מחצית מהסטודנטים שהפסיקו ללמוד חזרו ללמוד, ומרבית הנותרים מעוניינים לחזור ללמוד.	
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בראייה לאחור, חלק ניכר )41%( מהסטודנטים סברו שכדאי היה שישפרו את שליטתם בעברית לפני תחילת הלימודים. הרוב )61%(  ■

סברו זאת גם ביחס לשליטתם באנגלית. תמיכה לכך אפשר למצוא בשיעור הגבוה )83%( שנדרשו ללמוד קורסי אנגלית כדי לקבל 

“פטור”. במסגרת תוכנית הנגישות רק אחוזים בודדים )5%-4%( מהסטודנטים קיבלו סיוע כדי לשפר את שליטתם בשפות.

■  6.8 )ברמה  צורכיהם  על  ענה  שקיבלו  הסיוע  שמכלול  א’  בשנה  מהלא-גמלאים  יותר  רבה  במידה  העריכו  אירתקא  מלגאי 

בממוצע לעומת 4.7, בהתאמה, בסולם 10-0(. עם זאת, בקרב מלגאי אירתקא נמצא אחוז נמוך יותר שסיימו את התואר בזמן 

תקני )49% לעומת 56% בקרב הלא-מלגאים(.

בקרב המשיבים שסיימו תואר ראשון הנמשך שלוש שנים שעבדו בעת הסקר: ■

▫ כמחצית )54%( עבדו ביישוב ערבי או בסביבה דוברת ערבית.	

▫ שליש )33%( עבדו בעבודה שאינה דורשת השכלה אקדמית וגם לא קשורה לתחום לימודיהם.	

13.2 כיוונים מוצעים לפיתוח תוכנית הנגישות
ולא  למוסדות,  ויורדים  במֶטה  שמתרחשים  מתהליכים  ומשתנה  מושפעת  היא  ומתפתחת.  דינמית  תוכנית  היא  הנגישות  תוכנית 

פחות חשוב – משינויים שמתרחשים במוסדות ועולים למֶטה ומתרחבים בין המוסדות. למוסדות יש חופש רב ביישום התוכנית 

למספר  וכן  לצרכים  והסטודנטים,  המוסד  למאפייני  בהתאם  בסטודנטים,  התמיכה  ומרכיבי  הפעולה  דרכי  בבחירת  וגמישות 

הסטודנטים הערבים ושיעורם בכל מוסד.

מתוך למידה מתמשכת על יישום תוכנית הנגישות, להלן כיוונים מוצעים להמשך פיתוחה:

הכנה לאקדמיה: עבור הסטודנטים הרבים שהחלו ללמוד רק כעבור שנה ויותר מסיום התיכון, כדאי לראות בפרק הזמן שמייד . 1

לאחר התיכון תקופה חשובה של התבגרות: תקופה שאפשר להתכונן בה להשתלבות באקדמיה, לשפר את הכישורים הרכים, 

את מיומנויות הלמידה ואת השליטה בעברית ובאנגלית, וכך לבחור בחירה מושכלת הן בתחום לימודים והן במוסד לימודים.

מתן סיוע מותאם ואיכותי: לנוכח הדיווח של הסטודנטים על צרכים לא מסופקים, למרות קיומם של סוגי סיוע מגוונים, חשוב . 2

מאוד לשים דגש גם על - 

▫ ניטור שוטף, כמה פעמים בשנה, של מצב הסטודנטים	

▫ עזרה לסטודנטים להכיר את הסיוע הקיים ולמצותו	

▫ בחינה אם הסיוע ניתן בהיקף מספק לכלל הסטודנטים ובמגוון החוגים	

▫ הצעת סיוע מקצועי ואיכותי ומותאם לצרכים האישיים.	

העלאת שיעור המסיימים את התואר בזמן תקני:. 3

▫ תוכנית הנגישות ממוקדת בקליטה באקדמיה. לנוכח הממצא שרק כמחצית מהלומדים לתואר הנמשך שלוש שנים הצליחו 	

לסיימו בזמן תקני )בהשוואה ל-61% בקרב סטודנטים יהודים ואחרים( )למ”ס, 2019(, נראה שיש צורך לבחון מתן סיוע ממוקד 
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גם לקראת סיום התואר, כדי לעזור לסטודנטים לעמוד בכל חובותיהם בלימודים ולהפחית את שיעור הגוררים את סיום התואר.

▫ מוצע לדון אם להגדיר “זמן תקני לסיום תואר” שונה עבור סטודנטים שעברית אינה שפת אימם.	

התמקדות במפסיקים ללמוד:. 4

▫ אף ששיעור המפסיקים ללמוד אינו גבוה, חשוב שלא לוותר עליהם, כיוון שרובם חוזרים ללמוד או רוצים בכך ויש דרכים 	

לסייע להם לעשות זאת.

▫ יש לבחון מחדש את מבנה התמריצים הארגוני-תקציבי הקיים, הנותן משקל למפסיקים ללמוד בין שנה א’ לשנה ב’ ולא 	

ג’. יש לבחון אם המבנה הנוכחי הוא בין הגורמים לנשירה בקרב הסטודנטים דווקא  למפסיקים ללמוד בין שנה ב’ לשנה 

בשנה ב’ )ולא בשנה א’( ומה הן ההשלכות של מצב זה מבחינת הסטודנטים והמוסדות.

13.3 כיוונים מוצעים למחקרי המשך
למרות עושר המידע שנאסף עד כה על אודות תוכנית הנגישות )ובכלל זה באמצעות סקר הסטודנטים שעליו מדווח כאן(, ישנם 

נושאים חשובים נוספים שלא ניתן היה לבדוק במחקר הקיים ומוצע לחקור אותם בעתיד:

כיוון . 1  .2016-2015 בשנים  המחקר  במסגרת  נבדק  הנגישות  תוכנית  יישום  הנגישות:  תוכנית  ביישום  נבדקו  שלא  היבטים 

שמדובר בתוכנית דינמית ומתפתחת, מוצע לערוך בדיקת יישום חוזרת ולכלול בה לראשונה התייחסות לפרו-אקטיביות של 

המוסדות בבירור הצרכים ובמתן הסיוע; לנקודת המבט של המרצים לגבי הצרכים של הסטודנטים ושלהם עצמם; ולאיכות 

סוגי הסיוע שניתנים בהיקף נרחב או שתקציבם גבוה.

היה שישפרו את שליטתם בעברית . 2 רבים מהמשיבים סברו שבראייה לאחור כדאי  סיוע לשיפור השליטה בשפה העברית: 

לפני תחילת הלימודים. שליטה לא מספקת בעברית חוזרת ועולה כחסם בפני הסטודנטים הערבים לשילוב מוצלח באקדמיה 

ובתעסוקה. עם זאת, רק אחוזים בודדים השתתפו בסיוע לשיפור שליטתם בעברית במסגרת תוכנית הנגישות וגם המוסדות 

ביקשו תקציב עבור סוג סיוע זה למספר קטן של סטודנטים. ייתכן כי במסגרת התגבור הלימודי ניתן גם סיוע לשיפור השליטה 

וכן  הסיוע בתחום  מיעוט  ובין  בעברית  בצורך לשפר את השליטה  בין העדויות  לפער  לחקור את הסיבות  יש  בעברית, אבל 

באיזה אופן המל”ג והמוסדות עצמם מעוניינים ומוכנים לפעול למתן סיוע בנושא. כמו כן חשוב לברר אילו סוגי סיוע יענו הכי 

טוב על הצורך בעיני כלל המעורבים )סטודנטים, מוסדות ומל”ג(.

סיום תואר והשתלבות בתעסוקה: יש צורך בהמשך מעקב אם ומתי סטודנטים שלמדו לתואר הנמשך שלוש שנים ולא סיימו . 3

בזמן תקני הצליחו לסיים את התואר, מה היקף סיום התואר בזמן תקני בקרב סטודנטים שלמדו לתואר הנמשך ארבע שנים 

דורשת  )עובדים בעבודה שאינה  הולמת את השכלתם  והשתלבו בעבודה שאינה  ואם סטודנטים שסיימו את התואר  ויותר, 

תואר אקדמי ו/או לא קשורה לתחום לימודיהם( הצליחו לשפר את מצבם התעסוקתי. בהקשר זה ניתן לבדוק שוב כיצד מרכזי 

הקריירה תורמים לשילוב מוצלח בתעסוקה.

לימודים בחו”ל וברשות הפלסטינית: המידע על לימודים אקדמיים של ערבים אזרחי ישראל מחוץ לישראל )היקף, תחומי . 4
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לימוד, סיבות, הצלחות וקשיים ועוד( מועט ביותר ולא עדכני. לנושא השפעה ישירה על פיתוח תוכנית הנגישות, למשל בעניין 

החשיבה אילו תחומי לימוד יש לעודד ולהבנה מה היקף הגברים הערבים באקדמיה )בישראל הם בתת-ייצוג לעומת נשים – 

האם כך גם ברשות הפלסטינית ובחו”ל?(.

חשוב להבין את ההשפעה של תוכנית הנגישות על השילוב וההצלחה של סטודנטים . 5 בדיקת אפקטיביות תוכנית הנגישות: 

דרושים  זאת  הבוחן  למחקר  הסיוע.  סוגי  בין  השילוב  השפעת  ואת  הסיוע  מכלול  השפעת  את  זה  ובכלל  באקדמיה,  ערבים 

המאפיינים  כולל  שנה,  ובכל  סיוע  סוג  בכל  הסטודנטים  השתתפות  על  הפרט,  ברמת  כיום(  קיימים  )שאינם  זמינים  נתונים 

האישיים, מאפייני הקבלה ומאפייני הלמידה של הסטודנטים.
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נספחים
נספח א: נתונים על המשיבים לפני שקלול ואחריו

לוח א1: מספר הסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים 2014/15 )תשע”ה( וביקשו מלגת אירתקא, לפי מוסד לימודים, 
לפני השקלול ואחריו )במספרים(

סך הכול אחרי שקלולסך הכול לפני שקלול

8252,821סך הכול
4821,566אוניברסיטאות – סך הכול

75217האוניברסיטה העברית בירושלים
46155אוניברסיטת בן גוריון בנגב

151488אוניברסיטת חיפה
79275אוניברסיטת תל-אביב

2474אוניברסיטת בר אילן
95306הטכניון

1251אוניברסיטת אריאל בשומרון
3431,255מכללות – סך הכול

1664אחווה
23אפקה

733האקדמית תל אביב-יפו
335אשקלון
24בצלאל

29100אורט בראודה
51201גליל מערבי

2060הדסה
1544עזריאלי – הנדסה בירושלים

13מכון טכנולוגי בחולון
30112כנרת

24האקדמיה למוזיקה
2061סמי שמעון

1076ספיר
40133עמק יזרעאל

56178צפת
22שנקר
23100תל חי
1442רופין
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לוח א2: מאפיינים אישיים של המשיבים על הסקר, לפני השקלול ואחריו )באחוזים(

סך הכול אחרי שקלולסך הכול לפני שקלול

100100מגדר – סך הכול

3736גברים

6364נשים

100100אזור מגורים – סך הכול

8079צפון

1312מרכז

79דרום

100100דת – סך הכול

7172מוסלמי

1010נוצרי

1717דרוזי

11צ’רקסי ואחר
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נספח ב: סטודנטים ערבים לתואר ראשון בשנת הלימודים 2014/15

לוח ב1: סטודנטים ערבים לתואר ראשון בשנת הלימודים 2014/15 )תשע”ה(, לפי מוסד לימודים )במספרים ובאחוזים(

אחוז הסטודנטים הערביםמספר הסטודנטים הערבים

17,95313.7סך הכול

11,67216.5אוניברסיטאות – סך הכול

1,29411.1האוניברסיטה העברית בירושלים

7936.4אוניברסיטת בן גוריון בנגב

3,39438.7אוניברסיטת חיפה

1,76612.0אוניברסיטת תל-אביב

2,53518.4אוניברסיטת בר אילן

1,89020.0הטכניון

6,28110.5מכללות – סך הכול

3613.6המכללה האקדמית יהודה ושומרון

36925.6אחווה

422.0אפקה

1314.3האקדמית תל אביב-יפו

643.4אשקלון

834.2בצלאל

52419.0אורט בראודה

23339.2גליל מערבי

36813.9הדסה

19011.6עזריאלי – הנדסה בירושלים

210.7מכון טכנולוגי בחולון

19522.2כנרת

557.9האקדמיה למוזיקה

3328.6סמי שמעון

2695.8ספיר

1,12429.8עמק יזרעאל

1,11660.0צפת

692.6שנקר

46614.5תל חי
2697.9רופין
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נספח ג: הבדלים בין מלגאי אירתקא ללא-מלגאים 

לוח ג1: מאפיינים אישיים ומשפחתיים ומאפייני למידה, לפי זכאות למלגת אירתקא

לא-מלגאיםמלגאים

מאפיינים אישיים ומשפחתיים )%(
4433*גברים

5948**החלו ללמוד עד שנה מסיום התיכון
2538**אחד ההורים בעל השכלה אקדמית

1212דור ראשון להשכלה גבוהה
100100הערכה אישית של המצב הכלכלי:

5959ההכנסות מספיקות לרוב הצרכים הבסיסיים או לכולם
2323ההכנסות מספיקות לחלק מהצרכים הבסיסיים

1818ההכנסות לא מספיקות לרוב הצרכים הבסיסיים
מאפייני למידה )%(

6254*לומדים באוניברסיטאות
6170**לומדים לתואר שנמשך שלוש שנים

100100**תחומי לימוד
1325רפואה ומקצועות עזר רפואיים

3214הנדסה ואדריכלות
2413מתמטיקה ומדעי הטבע

621מדעי הרוח
2426מדעי החברה

)1(--משפטים וחקלאות
100100סטטוס לימודים

9092ממשיכים
54עוברים מוסד

4)5(עוברים חוג
100100**מספר הקורסים באנגלית שהסטודנטים נדרשו ללמוד כדי לקבל "פטור" )%(

01518 )לא צריכים ללמוד(
13020
23526
31319

+4717

.)p<0.05(י χ2 ההבדלים בין המלגאים ללא-מלגאים מובהקים, על פי מבחן *

.)p<0.01(י χ2 ההבדלים בין המלגאים ללא-מלגאים מובהקים, על פי מבחן **
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לוח ג2: השתתפות בסוגי סיוע במהלך הלימודים, לפי זכאות למלגת אירתקא

לא-מלגאיםמלגאים

השתתפות לפחות בסוג סיוע אחד1 )אחוזים(

6859**בשנה א'

4241בשנה ב'

3133בשנה ג'

100100**מספר סוגי הסיוע שבהם השתתפו בכל תקופת הלימודים1 )אחוזים(

02429

13138

22623

3+1910

השתתפות בסוגי הסיוע )אחוזים(

4744תגבור לימודי

)3(7תגבור שפתי בעברית

5)6(תגבור שפתי באנגלית

3217**חונכות אישית-חברתית

2018קבוצת הידברות

3729*פעילות חברתית-תרבותית

1617שיחה או פגישה עם יועץ/רכז לסטודנטים ערבים בשנה ג'

6)6(מרכז קריירה

מלגות )אחוזים(

2424מדור סיוע של מוסד הלימודים

5841**קרן סיוע לסטודנטים )משרד החינוך(

3039*פר"ח

1120**מקור אחר

הערכת המידה שבה מכלול הסיוע שניתן במהלך הלימודים ענה על הצרכים )ממוצעים(

6.84.7שנה א'

6.24.9שנים ב'-ג'

.)p<0.05( χ2 ההבדלים בין המלגאים ללא-מלגאים מובהקים, על פי מבחן *

.)p<0.01(יχ2 ההבדלים בין המלגאים ללא-מלגאים מובהקים, על פי מבחן **

הערה: האחוזים בסוגריים מסמנים טעות דגימה של 25%-39%.

1 מתוך: תגבור לימודי, תגבור שפתי בעברית ובאנגלית, חונכות אישית-חברתית, קבוצת הידברות ופעילות חברתית-תרבותית
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التحضرييّة ما قبل األكادمييّة. د.م. 643-13. )بالعربي(

brookdale.jdc.org.il :يمكن تحميل اإلصدارات مّجانًا من موقع المعهد
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ملّخص
خلفّية

هذا هو تقرير البحث الخامس يف سلسلة أبحاث التقييم حول برنامج "توسيع تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل للعرب، الدروز  
والرشكس يف إرسائيل". طُّور الربنامج من ِقبل مجلس التعليم العايل- لجنة التخطيط واملوازنة، وهو جزٌء من الربامج متعّددة السنوات 
الخاّصة به من العام 2012/13. املركّبات الرئيسيّة للربنامج هي، توفري الدعم للطاّلب الذين يدرسون يف إطار السنوات التحضرييّة ما 
األكادمييّة  املؤّسسات  يف  االستيعاب  األّول(،  اللقب  لدراسة  يُقبلون  الذين  للطالب▫ )التحضري  الجميع"  قبل  "خطوة  األكادمييّة،  قبل 

)املساعدة التعليميّة، الشخصيّة واالجتامعيّة، وبالذات للطاّلب يف السنة األوىل(، مراكز للحياة املهنيّة، واملِنح الدراسيّة. 

أهداف البحث

هناك عّدة أهداف رئيسيَّة للبحث:

فحص مميّزات التعلّم لدى الطاّلب العرب؛. 1

دراسة حجم استخدام أنواع املساعدة التي يوفّرها برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل؛. 2

تقييم إسهام مركبّات برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل من ِقبل املشاركني فيه. . 3

الطريقة 

عن  أجاب   .2014/15 الدرايّس  العام  يف  ارتقاء  منحة  طلبوا  عربيًّا  طالبًا   1،047 من-  تتألّف  ُممثّلة  عيّنة  أوساط  يف  هاتفّي  استطالع 
االستطالع 825 طالبًا. نُّفذ االستطالُع يف عام 2018، بعد نحو ثالث سنوات عىل بداية الطاّلب الدراسة للقب األّول. 

النتائج 

%89 من الطاّلب بدأوا الدراسة يف مؤّسسات التعليم العايل بعد سنة أو أكرث عىل إنهائهم املرحلة الثانويّة.  ■

املتوّسط، يف  ■ لبَّت احتياجاتهم بدرجة متوّسطة )مبستوى 5.2 يف  التي شاركوا فيها  أنواع املساعدات  الطاّلب، إجاميّل  لتقييم  وفًقا 
أجابوا  الذين  ِقبل %52 من  إىل ذلك من  اإلشارة  )متّت  أكرث  التي ساعدت  املساعدة  االقتصاديّة هي  املساعدة  سلّم من 0-10(. 
االجتامعّي-الثقايّف )11%(  النشاط  التعلّم )18%(  تعزيز وتكثيف  قُّدم يف مجال  الذي  الدعم  أقّل ساعد  بدرجة  االستطالع(.  عن 

واالستشارة يف السنة الثالثة من ِقبل مستشار/ مركّز الطاّلب العرب )7%(. 

كافية هي  ■ غري  بدرجة  فيها  شاركوا  أو  فيها  يشاركوا  مل  ولكّنهم  مساعدتهم،  بإمكانها  أنّه  الطاّلب  ذكر  التي  الرئيسيّة  املساعدة  أنواع 
املساعدة االقتصاديّة )متّت اإلشارة إليها من ِقبل %31 من املشاركني يف االستطالع(، االستشارة )%22( وتعزيز وتكثيف التعلّم )17%(.
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من بني الذين يدرسون للقب األّول الذي يستغرق ثالث سنوات )يف مقابل دراسة اللقب األول التي تستغرق أربع سنوات(، حوايل  ■
نصفهم )%54( أنهوا دراسة اللقب يف الوقت املحّدد )ثالث سنوات(. 

أتّضح أّن هناك عالقة إيجابيّة بني العدد الكبري للطاّلب العرب يف املؤّسسة وبني إنهاء اللقب يف الوقت املحّدد، وعالقة سلبيّة بني  ■
العدد الكبري للطاّلب العرب يف املؤّسسة وبني املشاركة يف أنواع املساعدة لربنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل. 

أو  ■ للدراسة  عادوا  توقّفوا  الذين  غالبيّة  الثانية.  السنة  يف  منهم  الدراسة، 60%  عن  توقّفوا  االستطالع  عن  أجابوا  الذين  من   6%
يرغبون يف العودة إليها.  

اتّجاهات مقرتحة لتطوير برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل  

التحضري للتعليم األكادميّي: بالنسبة للكثري من الطاّلب الذين بدأوا الدراسة فقط بعد عام وأكرث عىل إنهاء املرحلة الثانويّة، يفّضل  ■
أن نرى يف هذه الفرتة التي تيل املرحلة الثانويّة مبارشة فرتة هاّمة للبلوغ، الفرتة التي ميكن االستعداد فيها لالنخراط يف مؤّسسات 

التعليم العايل، واالختيار الحكيم ملجال التعليم ومؤّسسة التعليم. 

أنواع  ■ وجود  من  الرغم  عىل  لها،  املستجاب  غري  االحتياجات  عن  الطاّلب  إبالغ  الجودة: عىل ضوء  وذات  املالَءمة  املساعدة  منح 
ا التشديد أيًضا عىل املتابعة املستمرّة لوضع الطاّلب، املساعدة يف استنفاد املشاركة يف املساعدة  مختلفة من املساعدة، من الهاّم جدًّ

املوجودة حاليًّا، فحص مالءمة حجم املساعدة واقرتاح املساعدة املهنيّة واملالمئة لالحتياجات. 

عىل  ■ العايل  بالتعليم  االلتحاق  وإتاحة  تسهيل  برنامج  يركّز  املحّدد:  الوقت  يف  اللقب  دراسة  ينهون  الذين  الطالب  نسبة  زيادة 
االستيعاب يف املؤّسسة األكادمييّة. بغية زيادة نسبة الذين ينهون دراستهم يف الوقت املحّدد، يجب فحص إمكانيّة تقديم املساعدة 

املوّجهة أيًضا قبيل إنهاء اللقب األكادميّي.  

الهاّم  ■ من  مرتفعة،  غري  الدراسة  عن  يتوقّفون  الذين  نسبة  أّن  من  الرغم  عىل  الدراسة:  عن  يتوقّفون  الذين  الطاّلب  الرتكيز عىل 
عدم التخيّل عنهم، وذلك ألّن معظمهم يعودون إىل الدراسة، أو يرغبون يف العودة إليها، وهناك طرق ملساعدتهم يف القيام بذلك. 
باإلضافة إىل ذلك، يجب إعادة النظر يف الرتكيبة التنظيميّة واملاليّة للمحّفزات الحاليّة، التي تأخذ بالحسبان الطاّلب الذين يتوقّفون 
عن الدراسة بني السنة األوىل والثانية، وليس للذين يتوقّفون عن الدراسة بني السنة الثانية والسنة الثالثة. يجب فحص ما إذا كانت 
الرتكيبة الحاليّة هي من ضمن عوامل الترّسب يف أوساط الطاّلب يف السنة الثانية بالذات )وليس يف السنة األوىل( وما هي تداعيات 

هذه الحالة عىل الطاّلب واملؤّسسات. 
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موجز تنفيذّي
خلفّية.

العايل-  التعليم  ِقبل مجلس  الدروز والرشكس يف إرسائيل"1 من  للعرب،  العايل  بالتعليم  االلتحاق  برنامج "توسيع تسهيل وإتاحة  طُّور 
لجنة التخطيط واملوازنة، وهو جزء من الربامج متعّددة السنوات الخاّصة به من العام 2012/13. خالل عقد وأكرث تضاعف عدد الطاّلب 
العرب يف جميع األلقاب: 22،543 يف عام 2008، 48،627 يف عام 2018. يف عام 2018 شّكل الطاّلب العرب %16.2 من مجموع الطاّلب 
يف إرسائيل. ال تزال هذه النسبة أقّل من نسبة العرب يف املجتمع اإلرسائييّل )%20.9(. هذا هو تقرير البحث الخامس يف سلسلة أبحاث 

التقييم يف معهد مايرس-جوينت-بروكديل حول برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل. 

. وقد  الواقع  البحث وماّم يجري عىل أرض  أدبيّات  املعروفة من  العرب  السّكان  التي تواجه  التحّديات  الربنامج عىل ضوء  تّم تطوير 
استعان تطوير الربنامج بالنامذج املألوفة يف البالد ويف العالَم لزيادة تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل. وفًقا ملجلس التعليم العايل، 
فإّن أهداف برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل هي زيادة نسبة الطاّلب العرب الذين يتعلّمون يف مؤّسسات التعليم العايل، 
الفجوات بني  الدراسة، وتقليص  العرب خالل  الطاّلب  التي يواجهها  الفجوات  تقليص  بينهم،  ينهون تعليمهم من  الذين  وكذلك نسبة 

الطاّلب العرب وبني نظرائهم اليهود.  

والكلّيّات  الجامعات  جميع  يف  وموّجهة،  هادفة  ميزانيّة  بواسطة  حاليًّا،  العايل  بالتعليم  االلتحاق  وإتاحة  تسهيل  برنامج  تنفيذ  يتّم 
املؤّسسة  واحتياجات  ملميّزات  وفًقا  للطاّلب  دعم  منظومة  مؤّسسة  كّل  تفّعل  واملوازنة.  التخطيط  لجنة  ِقبل  من  املمّولة  األكادمييّة 
ومجموعة الطاّلب الذين يدرسون فيها. يف ما ييل مركّبات برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل عىل مستوى املؤّسسة: دعم 
الطاّلب الذين يدرسون يف السنة التحضرييّة ما قبل الدراسة األكادمييّة )"دمج"- للطاّلب العرب واليهود مًعا، و "خاّص"- للطاّلب العرب 
فحسب(، "خطوة قبل الجميع" )التحضري للدراسة والتعرّف عىل املؤّسسة، للذين يتّم قبولهم للقب األّول، الذي يجري يف الصيف قبل 
السنة  الدراسة، الشخصيّة واالجتامعيّة، وخاّصة للطاّلب يف  الدراسيّة(، االستيعاب يف املؤّسسات األكادمييّة )املساعدة يف  السنة  افتتاح 
األوىل(، ومراكز الحياة املهنيّة. هناك ِمنح عىل املستوى القطرّي: منحة "ارتقاء" )لطاّلب اللقب األّول( ومنح متيّز للقب الثاين يف مجال 

مسار األبحاث، لطاّلب الدكتوراه، وملرحلة ما بعد الدكتوراه واالندماج يف الطواقم األكادمييّة )منح "معوف"(.  

البحث 

أهداف البحث

هناك عّدة أهداف رئيسيَّة للبحث:

فحص مميّزات التعلّم لدى الطاّلب العرب؛. 1

دراسة حجم استخدام أنواع املساعدة التي يوفّرها برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل؛. 2

تقييم اإلسهام املتصّور ملركبّات برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل من ِقبل املشاركني فيه.. 3

1 في ما يلي: برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العالي
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الطريقة 

استطالع هاتفّي يف أوساط عيّنة ُممثّلة تتألّف من - 1،047 طالبًا عربيًّا الذين طلبوا منحة ارتقاء يف العام الدرايّس 2014/15. أجاب عن 
االستطالع 825 طالبًا. )208 حصلوا عىل املنحة و- 617 مل يحصلوا عىل املنحة، %79 من العيّنة(. تّم إجراء االستطالع يف عام 2018، بعد 
ثالث سنوات تقريبًا عىل بداية الطالب دراستهم للقب األّول. تُرجم االستبيان للغة العربيّة، ومعظم الطاّلب اختاروا اإلجابة عنه بهذه 

اللغة. تُعرض ُمعطيات عن مجموع الذين أجابوا عن االستطالع )ما مل يُذكر خالف ذلك(.  

النتائج الرئيسّية

%89 من الطاّلب بدأوا الدراسة يف مؤّسسات التعليم العايل بعد سنة أو أكرث عىل إنهائهم املرحلة الثانويّة. ■

 وفًقا لتقديرات الطاّلب، إجاميّل أنواع املساعدات التي شاركوا فيها لبَّت احتياجاتهم بدرجة متوّسطة )مبستوى 5.2 يف املتوّسط،  ■
يف سلّم من 10-0(. املساعدة االقتصاديّة هي املساعدة التي ساعدت أكرث )متّت اإلشارة إىل ذلك من ِقبل %52 من الذين أجابوا 
النشاط االجتامعّي-الثقايّف )11%(  التعلّم )18%(،  الذي قُّدم يف مجال تعزيز وتكثيف  عن االستطالع(. بدرجة أقّل ساعد الدعم 

واالستشارة يف السنة الثالثة من مستشار/ مركّز الطاّلب العرب )7%(.   

كافية هي  ■ بدرجة غري  فيها  أو شاركوا  فيها  يشاركوا  مل  ولكّنهم  بإمكانها مساعدتهم  أنّه  الطاّلب  ذكر  التي  الرئيسيّة  املساعدة  أنواع 
املساعدة االقتصاديّة )متّت اإلشارة إليها من ِقبل %31 من املشاركني يف االستطالع(، االستشارة )%22( وتعزيز وتكثيف التعلّم )17%(. 

إنهاء اللقب األكادميّي خالل الوقت املحّدد يف أوساط الطاّلب الذين درسوا للقب األّول الذي يستغرق ثالث سنوات )مقابل الطالب  ■
الذين يدرسون للقب األول الذي يستغرق اربع سنوات(: 

بشكل  	 يوّضح  الذي  املتغرّي  هو  التعليم  مجال  سنوات(.  )ثالث  املحّدد  الوقت  يف  اللقب  دراسة  أنهوا   )54%( النصف  حوايل 
رئييّس االختالف بني الذين أنهوا تعليمهم يف الوقت املحّدد، وبني َمن مل ينهوا تعليمهم يف الوقت املحّدد: مييل طاّلب العلوم 
االجتامعيّة إىل إنهاء دراسة اللقب يف الوقت املحّدد أكرث من الطاّلب الذين يدرسون يف مجاالت الرياضيّات والعلوم الطبيعيّة أو 

العلوم اإلنسانيّة. 

مل يتّم العثور عىل عالقة بني االشرتاك يف أنواع املساعدة التي يعرضها برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل، وبني إنهاء  	
دراسة اللقب األكادميّي يف الوقت املحّدد. غياب العالقة ميكن أن ينجم عن املميّزات الخفيّة التي ليس باإلمكان مراقبتها يف 
البحث الحايّل. ولذلك فإنّه من الجائز أنّه لوال املساعدة، فإّن نسبة الطاّلب الذين سينهون اللقب يف الوقت املحّدد ستكون أقّل. 

اتّضح أّن هناك عالقة إيجابيّة بني العدد الكبري للطاّلب العرب يف املؤّسسة وبني إنهاء اللقب يف الوقت املحّدد، وعالقة سلبيّة بني  ■
العدد الكبري للطاّلب يف املؤّسسة وبني املشاركة يف أنواع املساعدة لربنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل. ميكن أن تدّل 
الدراسة، وإىل ضعف  الكبري يف  النجاح  إىل  يؤّدي  الذي  الكبري،  الدعم  الحصول عىل  االجتامعّي وعىل  التشبيك  النتيجة عىل  هذه 

التصّور الذي يرى أّن هناك حاجة للمساعدة يف هذه املؤّسسات.  

ُسدس الطاّلب أجروا تغيريًا كبريًا أثناء الدراسة: %5 انتقلوا إىل قسم آخر، %4 انتقلوا إىل مؤّسسة أخرى وי-%6 توقّفوا عن الدراسة.   ■

الطاّلب الذين انتقلوا إىل قسم آخر أو مؤّسسة أخرى، كانت لديهم خصائص قبول جيّدة نسبيًّا، ويبدو أّن هذه منحتهم الكثري  	
من إمكانيّات االختيار، واملزيد من الثقة لغرض تنفيذ التغيري. 
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نسبة عالية نسبيًّا )%44-%61( قاموا بالتغيري يف السنة الثانية )وليس يف السنة األوىل(.   	

نصف الطاّلب الذين توقّفوا عن الدراسة عادوا إليها، وغالبيّة الباقني معنيّني بالعودة إىل الدراسة.  	

بنظرة إىل الوراء، فقد اعتقد قسم كبري )%41( من الطاّلب أنّه كان يفّضل أن يحّسنوا إتقانهم للغة العربيّة قبل البدء يف الدراسة.  ■
الغالبيّة من بينهم )%61( اعتقدوا هكذا أيًضا بالنسبة لتمّكنهم من اللغة اإلنجليزيّة. ودليل عىل ذلك ميكن أن نلمسه يف النسبة 
العالية )%83( الذين طُلب منهم تعلّم مساقات اللغة اإلنجليزيّة من أجل الحصول عىل "إعفاء". يف إطار برنامج تسهيل وإتاحة 

االلتحاق بالتعليم العايل نسبة ضئيلة فقط )%5-%4( من الطاّلب تلّقوا مساعدة بغية تحسني إجادتهم للغات.  

مجمل  ■ أّن  األوىل،  السنة  يف  املنحة  عىل  يحصلوا  مل  الذين  من  أكرث  كبرية  بدرجة  قيّموا  ارتقاء  منحة  عىل  حصلوا  الذين  الطاّلب 
املساعدة التي تلّقوها لبّت احتياجاتهم )مبستوى 6.8 يف املتوّسط مقابل 4.7، عىل التوايل، يف سلّم من 10-0(. مع ذلك، فقد اتّضح 
أّن نسبة أقّل من الطاّلب الذين حصلوا عىل منحة ارتقاء أنهوا اللقب يف الوقت املحّدد )%49 مقابل %56 لدى الطاّلب الذين مل 

يحصلوا عىل منحة ارتقاء(.    

يف أوساط الطالب الذين أجابوا عن االستطالع وكانوا يعملون يف نفس الوقت وأنهوا اللقب األّول الذي يستغرق ثالث سنوات:  ■

 نصفهم تقريبًا )%54( عملوا يف بلدة عربيّة أو بيئة تتكلّم العربيّة.  	

ثلثهم )%33( عملوا يف عمل ال يتطلّب تعلياًم أكادمييًّا وكذلك ليس له عالقة مبجال دراستهم. 	

اتّجاهات مقرتحة لتطوير برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل

إدارة  مقّر  يف  تحدث  التي  السريورات  من  يتأثر  وهو  ومتطّور.  دينامييّك  برنامج  هو  العايل  بالتعليم  االلتحاق  وإتاحة  تسهيل  برنامج 
مجلس التعليم العايل ولجنة التخطيط واملوازنة وتنتقل إىل املؤّسسات، وال يقّل أهّميّة- من التغرّيات التي تطرأ يف املؤّسسات ومتتّد إىل 
إدارة مجلس التعليم العايل ولجنة التخطيط واملوازنة وتتسع بني املؤّسسات. متلك املؤّسسات قدًرا كبريًا من الحريّة يف تنفيذ الربنامج، 
العرب  الطاّلب  لعدد  وكذلك  لالحتياجات  والطاّلب،  املؤّسسة  ملميّزات  وفًقا  الطاّلب،  دعم  ومركّبات  العمل  طرق  اختيار  يف  واملرونة 

ونسبتهم يف كّل مؤّسسة.    

من خالل التعلّم املتواصل حول تطبيق خطة تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل، يف ما ييل اتّجاهات مقرتحة لالستمرار يف تطويرها: 

الثانويّة، . 1 املرحلة  إنهاء  عىل  وأكرث  عام  بعد  فقط  الدراسة  بدأوا  الذين  الطاّلب  من  للكثري  بالنسبة  األكادميّي:  للتعليم  التحضري 
يفّضل أن نرى يف هذه الفرتة التي تيل املرحلة الثانويّة مبارشة فرتة هاّمة للبلوغ، الفرتة التي ميكن االستعداد خاللها لالنخراط يف 
مؤّسسات التعليم العايل وتحسني املهارات األوليّة، ومهارات التعلّم والتمّكن من إتقان اللغتني العربيّة واإلنجليزيّة، وكذلك االختيار 

الحكيم ملجال الدراسة ومؤّسسة التعليم.

منح املساعدة املالَءمة وذات الجودة: عىل ضوء ذكر الطاّلب الحتياجات غري مستجاب لها، عىل الرغم من وجود أنواع مختلفة من . 2
ا التشديد أيًضا عىل- املساعدة، من الهاّم جدًّ

▫ المتابعة المستمرّة لوضع الطاّلب، عّدة مرّات في العام.	

▫ المساعدة في معرفة المساعدة القائمة واستنفادها.	



X

▫ ج. فحص ما إذا كانت المساعدة تُمنح بنسبة كافية لجميع الطاّلب في مختلف األقسام.   	

▫ د. توفير المساعدة المهنيّة وذات الجودة والمالئمة لالحتياجات الشخصيّة. 	
زيادة نسبة الذين ينهون دراسة اللقب يف الوقت املحّدد:. 3

▫ يركّز برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العالي على االستيعاب في المؤّسسات األكاديميّة. على ضوء حقيقة أّن نصف 	
الذين يدرسون لنيل اللقب الذي يستمّر ثالث سنوات نجحوا في إنهائه في الوقت المحّدد فقط، يبدو أّن هناك حاجة للنظر 
في إمكانيّة تقديم مساعدة هادفة وموّجهة أيًضا قبيل إنهاء اللقب، بغية مساعدة الطاّلب في استيفاء جميع واجباتهم في 

الدراسة والحّد من نسبة الذين يتأّخرون في إنهاء دراسة اللقب. 

▫ نقترح مناقشة إذا كانت هناك حاجة لتحديد "وقت محّدد مختلف إلنهاء اللقب" للطاّلب الذين ال تعتبر العبريّة لغتهم األّم.    	
 الرتكيز عىل الطاّلب الذين يتوقّفون عن الدراسة: . 4

▫ نتخلّى عنهم، وذلك ألّن معظمهم 	 أاّل  الهاّم  غير مرتفعة، من  الدراسة  يتوقّفون عن  الذين  الطاّلب  نسبة  أّن  الرغم من  على 
يعودون إلى الدراسة أو يرغبون في ذلك، وهناك عّدة طرق لمساعدتهم من أجل القيام بذلك. 

▫ يجب إعادة النظر في التركيبة التنظيميّة والماليّة للمحّفزات الحالية، التي تأخذ بالحسبان الطاّلب الذين يتوقّفون عن الدراسة 	
كانت  إذا  ما  والثالثة. يجب فحص  الثانية  السنة  بين  الدراسة  يتوقّفون عن  الذين  الطاّلب  والثانية، وليس  األولى  السنة  بين 
التركيبة الحاليّة هي من بين العوامل التي تؤّدي إلى التسرّب في أوساط الطاّلب في السنة الثانية بالذات )وليس في السنة 

األولى( وما هي تداعيات هذا الوضع على الطاّلب والمؤّسسات.  


