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 .ברוקדייל גיוינט-מכון של נוספים פרסומים
קשורים בנושאים העוסקים

 במוסדות לשעבר ברית-המועצות עולי השתלבות .1999 ר. קונסטנטינוב, ש׳; אלנבוגן־פרנקוביץ,
99-347דמ- תשנ״ח. הלימודים בשנת במכינות שלמדו עולים .1 דוח ואקדמיים: על״תיכוניים

 הקווקז: אזור יוצאי - עולים וילדים נוער בני קליטת .1998 ג׳. נועם, ש׳; אלנבוגן־פרנקוביץ,
.98-328דמ- מחקר, ממצאי

 מברית־המועצות עולים נוער בני קליטת .1998 מ׳. וולפסרן, ש׳; אלנבוגן־פרנקוביץ, ג׳; נועם,
.98-297דמ- יישובים, בחמישה ממחקרים ממצאים לשעבר:

 ־ 1 דוח ובמכללות: באוניברסיטאות אתיופיה עולי השתלבות .1996 ג׳. נועם, ־ח׳ ליפשיץ
.96־266דמ־ תשנ״ד, לימודים בשנת עולים סטודנטים

 בוגרי - 2 דוח ובמכללות: באוניברסיטאות אתיופיה עולי השתלבות .1996 ג׳. נועם, }ח׳ ליפשיץ
.96־271דמ־ מלימודים. ונושרים על״תיכוניים מוסדות

 ,91130 ירושלים ,13087 ת״ד הג׳וינט, גבעת ברוקדייל, לג׳וינט-מכון לפנות ניתן פרסומים להזמנת
.02-5612391 פקס: ,02־6557400 טל׳:



תקציר

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

 תרבותית לסביבה להסתגל עליהם מורכב. לשעבר המועצות מברית עולים סטודנטים בפני הניצב האתגר
 כלכליים, קשיים עם להתמודד לשעבר, המועצות בברית הנהוגות מאלו שונות לימוד לנורמות חדשה,

 ניתן רובו ־ סיוע סוגי של רחב מגוון הסטודנטים מקבלים אלה לקשיים המודעות בשל ועוד. דיור קשיי
הלימוד. במוסדות שונים גורמים על־ידי וכן הסטודנטים מינהל ידי על

 על במוסדות לשעבר המועצות ברית עולי השתלבות בנושא דוחות בסדרת השני הוא זה מחקר דוח
 ומינהל עלייה לקליטת המשרד ביוזמת ברוקדייל, ג׳וינט־מכון בידי נערך המחקר ואקדמיים. תיכוניים

 לשעבר המועצות מברית עולים מכינות בתלמידי עוסק הראשון הדוח בסיועם. ומומן הסטודנטים
(.1999 קונסטנטינוב, )אלנבוגן־פרנקוביץ,

 על במוסדות שלמדו לשעבר המועצות מברית עולים סטודנטים על מחקר ממצאי מוצגים זה בדוח
 2,785 כוללת המחקר אוכלוסיית ללימודיהם. א׳ בשנה תשנ״ח הלימודים בשנת ואקדמיים תיכוניים

 שרואיינו סטודנטים, 419 במדגם נכללו מהם גבוהה, להשכלה מוסדות 125מ- באחד שלמדו סטודנטים
.1998 באפריל-ספטמבר

 בתחום התמקדות תוך העולים הסטודנטים של תפקודם על אור לשפוך .1:הן העיקריות המחקר מטרות
 השתלבות תעסוקה, דיור, ;כגון הלימודי, התחום על להשפיע העשויים נוספים בתחומים וכן הלימודי,
 מספקים, אכן לסטודנטים, הניתנים המגוונים והמענים הסיוע מידה, באיזו לבחון .2 ועוד; חברתית
מתמודדים. הם עמם ולקשיים לצרכים הולם מענה הסטודנטים, של מבטם מנקודת

הסטודנטים של סוציו-דמוגרפיים מאפיינים
.22 גיל עד מהם שלישים שני :יחסית צעירים הם העולים הסטודנטים ♦
 יותר ־ נוסף ושליש שנים ארבע עד משנתיים - שליש משנתיים, פחות בישראל שוהים מהם שליש ♦

שנים. מארבע
בנות. ומחציתם בנים מחציתם ♦
 קווקז( לאזור )פרט רוסיה :לשעבר המועצות בברית מוצא אזורי של רחב ממגוון עלו הסטודנטים ♦

 קווקז אזור (,3%) הבלטיות הרפובליקות (,4%) מולדביה (,7%) בלורוסיה (,34%) אוקראינה (,27%)
(.8%) האסיאתיות הרפובליקות (,17%)

 למדו (27%) כרבע לשעבר, בברית־המועצות מלאה בגרות תעודת קיבלו (73%) הסטודנטים רוב ♦
 לימודיהם בסיום מלאה בגרות תעודת קיבלו (91%) המכריע רובם מהם בישראל, תיכון בבית-ספר

התיכון. סיום אחרי בגרות השלימו 4% ועוד התיכון בבית־הספר



מהוריהם. אחד אף ללא בארץ שוהים (28%) מהם כשליש ♦
 בוגרי ממחציתם ולמעלה תיכונית, על השכלה בעלי הם מאימותיהם 91%ו־ מאבותיהם 87%כ- ♦

אוניברסיטה.
 15% ורק במעונות שליש הקרובה, משפחתם עם בדירה מתגוררים (53%) מהסטודנטים מחצית ♦

 מרכז רחוקים, משפחה קרובי עם דירה בבעלותם, דירה )כגון: אחר במקום 3%ו־ פרטית בשכירות
קליטה(.

 הרצון (,37%) ארצה שעלתה למשפחה להצטרף רצון הן ארצה הסטודנטים לעליית הנפוצות הסיבות ♦
 פוליטי/בטחוני מצב (,25%) לשעבר המועצות בברית טוב לא כלכלי מצב (,26%) יהודית במדינה לחיות

(.22%) בישראל הגבוהה הלימודים ורמת (22%) לשעבר המועצות בברית מעורער
 העתודה במסגרת לומדים 9%כ־ מהבנות(. 22%ו- מהבנים 31%) בצה״ל שירתו מהסטודנטים 26% ♦

מהבנים(. 17%)

במכינה קודמים לימודים
 שני א׳. בשנה לימודיהם את שהחלו לפני לעולים אקדמית קדם במכינה למדו מהסטודנטים 41%כ- ♦

 בלימודים להצלחתם כללי באופן תרמו במכינה הלימודים כי מעריכים (67%) מהסטודנטים שלישים
 להערכת העיקרית, המכינה תרומת רבה. במידה להם תרמו הלימודים כי דיווחו 11% רק אולם, כיום.

 את )לארגן בלימודים להסתדר כללית וביכולת העברית השפה בלימוד ביטוי לידי באה הסטודנטים,
 האנגלית, השפה )לימודי הנושאים שאר לגבי אולם, וכו׳(. עבודות לכתוב שיעורים, להכין החומר,

 שליש רק חברתית( והשתלבות הישראלית החברה היכרות רלוונטיים, במקצועות הידע שיפור
להם. תרמה המכינה כי העריכו מהסטודנטים

 לסטודנטים בהשוואה בלימודים יותר מתקשים א׳ בשנה לימודיהם לפני במכינה שלמדו הסטודנטים ♦
 לעומת א׳ בשנה לפחות אחד במקצוע נכשלו במכינה שלמדו מאלה 30% לדוגמה, במכינה. למדו שלא

למדו. שלא אלה מבין 16% רק

גבוהת להשכלה במוסדות א׳ בשנה לימודים
במכללות. וכמחציתם באוניברסיטאות לומדים הסטודנטים של כמחציתם

הלימודים מסלול
 ־ 15% ותכנות, מחשבים ־ 25% טכניים, ומקצועות הנדסה הריאיון בעת למדו מהסטודנטים 30% ♦

 הרוח מדעי - 12% החברה, מדעי ־ 12% ומתמטיקה, הטבע מדעי ־ 14% עסקים, ומינהל כלכלה
 2% משפטים, -1% ורוקחות, רפואה -1% סוציאלית, עבודה - 3% סיעוד, - 6%ו- חינוך ־ 7% ואמנות,

צילום(. עיצוב, )מלונאות, אחרים מקצועות ־
 שיעורם בו. לומדים שהם מזה אחר במסלול/תחום ללמוד רוצים היו כי דיווחו מהסטודנטים כשליש ♦

(.57%) ואמנות הרוח ובמדעי (65%) החברה במדעי הלומדים בקרב ביותר גבוה
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מהלימודים רצון שביעות
 8% רק אולם בו, לומדים שהם במוסד מהלימודים כללית רצון שביעות הביעו מהסטודנטים 72% ♦

 (,79%) המורים יחס כגון, ההוראה, בנושא הובעה במיוחד גבוהה רצון שביעות מאוד״. ״מרוצים
 הניתנים וייעוץ מידע שירותי כגון בנושאים זאת, לעומת (.73%) לסטודנטים המורים והיענות

 ועומדים יותר נמוכים הרצון שבעי שיעורי הסטודנטים, במינהל המשרד אנשי עם וקשר לסטודנטים
בהתאמה. 46%ו- 52% על

לימוד שעות
 30 של בממוצע ומסתכם למוסד ממוסד משתנה הלימודים במערכת הנכללות הלימוד שעות מספר ♦

 (42%) מהסטודנטים כמחצית כמעט בבית: עצמית למידה נדרשת לכך שבנוסף מובן שבועיות. שעות
 דיווחו מהסטודנטים (63%) שלישים כשני עצמית. ללמידה ביום ומעלה לימוד שעות ארבע מקדישים

 5% ורק לחוצים״ כל־כך ״לא ־ 32% בלימודים, (23%) מאוד״ ״לחוצים או (40%) ״לחוצים״ שהם
כלל". לחוצים "אינם

בלימודים והצלחות קשיים
 (64%) מהסטודנטים שלישים שני ומורכבת. מעורבת המצב תמונת בלימודים והצלחות קשיים בנושא ♦

 מקבוצת יותר גדולה ה״מתקשים" קבוצת בלימודים. מתקשים הם כללי באופן כי דיווחו,
בהתאמה(. 12% לעומת 52%) מאוד״ ה״מתקשים

 לימודיות מטלות בביצוע מתקשים אינם רובם בעברית. פטור קיבלו כבר (74%) מהם רבעים כשלושה ♦
 את להבין מתקשים 16% :בעברית המתקשה מבוטלת לא קבוצה יש אולם, בעברית, קשיים בשל

 מתקשים 33%ו־ בעברית, ותרגילים עבודות לכתוב מתקשים 28% בעברית, קושי בשל בשיעור הנאמר
 מטלות בביצוע המתקשים שיעור העברית, משיעורי פטור מקבלי בקרב בעברית. קריאה חומר לקרוא

פטור. קיבלו שלא אלה לעומת במקצת רק נמוך בעברית
 (48%) כמחצית באנגלית. פטור קיבלו (22%) מרבע פחות פחות. חיובית האנגלית בנושא המצב תמונת ♦

 אנגלית מלימוד הפטור ממקבלי רבע ואף באנגלית, חומר לקרוא מתקשים הסטודנטים מכלל
זו. בשפה חומר בקריאת מתקשים

 שנת במהלך מהם שנדרשו והתרגילים העבודות כל את הגישו (64%) מהסטודנטים שלישים שני ♦
 .77 הוא המקצועות בכל הסטודנטים שקיבלו הממוצע הציון המבחנים. לכל ניגשו 87%ו־ הלימודים

 - 6% אחד, במקצוע נכשלו 12% מקצוע, באף נכשלו לא (78%) מהסטודנטים רבעים משלושה יותר
ויותר. מקצועות בשלושה ־ 4% מקצועות, בשני

 שכמעט הטבע, ומדעי מתמטיקה הלומדים הסטודנטים בקרב נמצא ביותר גבוה כישלונות אחוז ♦
 הם יותר נכשלים הסטודנטים שבהם המקצועות לפחות. אחד במקצוע נכשלו (43%) מחציתם

 הנדסה (,12%) כלכלה (,13%) פיזיקה אלה(, בנושאים בבחינות נכשלו 15%) וסטטיסטיקה מתמטיקה
 מרכזית אינה אנגלית או עברית השפות שידיעת מקצועות דווקא כלומר, (,10%) טכניים ומקצועות

בהם.
 הנדסה מתמטיקה, הטבע, מדעי במסלולי הלומדים שלסטודנטים עולה הרב-משתני מהניתוח ♦

 בשכר לעובדים באנגלית, חומר לקרוא למתקשים המורים, מיחס מרוצים שאינם לאלה ומחשבים,
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 גבוהה הסתברות יש גרוע הכלכלי שמצבם לסטודנטים וגם במכללות ללומדים הלימודים, שנת במשך
בבחינות. כישלון על לדווח יותר

הרוסית בשפה לימודים
 יש זהה לשיעור הרוסית. בשפה נלמדים לומדים שהם מהקורסים שחלק דיווחו מהסטודנטים 8%כ- ♦

ברוסית. ולהיבחן עבודות להגיש אפשרות
 להגיש מעוניינים 37%ו- הרוסית בשפה ללמוד מעוניינים (34%) מהסטודנטים שליש זאת, לעומת ♦

זו. בשפה ולהיבחן עבודות

היעדרויות
 אשר (11%) מבוטלת לא קבוצה קיימת אולם לשיעורים, סדיר די באופן מגיעים הסטודנטים רוב ♦

 להיעדרויות ביותר הנפוצות הסיבות סיבות. של רחב מגוון עקב יותר, או בשבוע שיעורים 4מ־ נעדרת
 להם תורמים אינם הסטודנטים לדעת מהשיעורים שחלק וגם (,34%) בשכר עבודה (,38%) עייפות :הן

 בתדירות הנעדרים בקרב יותר גבוה הלימודיות במטלות נכשל ציון קיבלו כי המדווחים שיעור (.27%)
גבוהה.

ופסיכולוגי סוציאלי לימודי, סיוע
 סיוע מקבלים מהסטודנטים 18% רק מסופקים. לא צרכים התגלו בלימודים הקונקרטי הסיוע בנושא ♦

 זקוקים הם כי דיווחו הסטודנטים( מכלל 43%) סיוע מקבלים שאינם מאלה (52%) ומחצית כלשהו,
(.71%) הסיוע ומאיכות (85%) הסיוע נותני מיחס רצון שביעות הביעו סיוע המקבלים רוב לסיוע.

 אינם ומחציתם אחת פעם לפחות המדריך עם הלימודים שנת במהלך נפגשו מהסטודנטים שליש רק ♦
 (90%) כלפיהם מיחסו רצון שביעות הביעו המדריך עם שנפגשו הסטודנטים רוב כלל. קיומו על יודעים

 מטפל/ת או פסיכולוגי/ת סוציאלי/ת, מעובד/ת ייעוץ בנושא גם (.79%) שהעניק והייעוץ ומהסיוע
 סוציאלי/ת, עובד/ת עם נפגשו 13% רק כי עולה, מהנתונים מסופקים. בלתי צרכים התגלו

 לייעוץ זקוקים הם כי דיווחו (23%) הסטודנטים כלל מבין כרבע זאת לעומת מטפל/ת, או פסיכולוגי/ת
נוסף. בייעוץ מעוניינים 42% אחת, פעם לפחות ייעוץ קיבלו שכבר הסטודנטים בקרב זה.

כלכלי מצב
 אשר העולים, הסטודנטים מתמודדים שעמו הכלכלי הקושי הוא זה במחקר הבולטים הממצאים אחד

אינדיקטורים: של רחב במגוון ביטוי לידי בא
הכלכלית. הבעיה היא כיום העיקריות מבעיותיהם אחת כי ציינו מהסטודנטים 81% ♦
 )שכר הבסיסיים הצרכים רוב לכיסוי מספיקות אינן כיום הכנסותיהם כי דיווחו מהסטודנטים 27% ♦

וכף(. לימודי ציוד ביגוד, אוכל, נסיעות, דירה,
 שנת אחרי במוסד לימודיהם את להפסיק ייאלצו הכלכלי מצבם שבגלל חוששים מהסטודנטים 32% ♦

הנוכחית. הלימודים
 )ניתן כסף די להם אין כי יכולים ואינם לקנות או לעשות רוצים הם דברים אילו נשאלו הסטודנטים ♦

:אחת( מתשובה יותר על לענות היה
לימודי וציוד לימוד ספרי לקנות יכולים אינם 42% -



צריכים שהם בגדים לקנות יכולים אינם 38% -
לבילויים לצאת יכולים אינם 26% -
דירה שכר עבור לשלם יכולים אינם 20% -
בארץ המתגוררים משפחה הורים/קרובי לבקר לנסוע יכולים אינם 19% -
צריכים. שהם בכמות אוכל לקנות יכולים אינם 13% -

 שנת במהלך בשכר עובדים מהסטודנטים ניכר שיעור מימון מקורות במציאת הצורך בעקבות ♦
:הלימודים

הלימודים. שנת במהלך בשכר עובדים 57% -
 ורבע הסטודנטים(, מכלל 27%) שבועיות שעות 20מ־ למעלה עובדים מהעובדים, 47% -

שבועיות. שעות 30מ- למעלה - הסטודנטים( מכלל 14%) מהעובדים
 מפסידים )עייפים, בלימודים להם מפריעה שהעבודה דיווחו העובדים מהסטודנטים 57% -

שיעורים(.
 הסיבה היא שעייפות ציינו משיעורים שנעדרו הסטודנטים מבין אחוזים ושמונה שלושים -

בשכר. עבודה - ציינו 34%ו־ להיעדרותם העיקרית
 אחוז ;עובדים( מהלא 18% )לעומת לפחות אחד במקצוע נכשלו העובדים מהסטודנטים רבע -

(.36%) לשליש מגיע ויותר( שעות 40) מלאה במשרה העובדים בקרב הנכשלים

 הצורך במיוחד בלט הלימוד במוסדות העולים הסטודנטים קליטת לשיפור שינויים הכנסת בנושא ♦
מהסטודנטים(. 54%) כלכלית בתמיכה

על מידע היו הבולטים הנושאים ;נוסף מידע לקבל רצון קיים הסטודנטים בפני שהוצגו הנושאים ברוב ♦
 בלימודים וסיוע (78%) בשכר עבודה זה(, בנושא במידע צורך על דיווחו 87%) כספי וסיוע מלגות

(71%.)
 ממינהל הלוואה לקבל ניתן כי ידעו (49%) כמחציתם רק הסטודנטים, של הכלכליים קשייהם אף על ♦

בפועל. ההלוואה את קיבלו בלבד 6%ו־ הסטודנטים,

פנאי ובילוי חברתית השתלבות
 52% בדידות: חשים (64%) רובם זאת עם אולם נפש, חבר להם יש כי דיווחו מהסטודנטים 81% ♦

מאוד". קרובות "לעתים או קרובות" ל״עתים ־ 12%ו־ "לפעמים"
נפגשים מהסטודנטים 46%כ- כי הממצא עם אחד בקנה עולה זה ממצא ;ותיק ישראלי חבר יש 45%ל- ♦

 כשני - יותר גבוה אחוז זאת, עם חברתי. בילוי לצורך 40%ו- לימוד לצורך ותיקים ישראלים עם
ותיקים. ישראלים עם החברתיים הקשרים בהרחבת מעוניינים ־ (61%) שלישים

 הסטודנטים אחוז לדוגמה, ותיק: ישראלי חבר להם שיש הסטודנטים אחוז עולה בוותק העלייה עם ♦
 השוהים בקרב 70%ל־ שנתיים עד בארץ השוהים בקרב 29%מ- עולה ותיק ישראלי חבר להם שיש

 בקרב דומה ותיקים ישראלים עם יותר הדוקים חברתיים לקשרים הרצון אבל ויותר, שנים 4 בארץ
.60% על ועומד והחדשים, הוותיקים

 "טוב" או (16%) מאוד״ כ״טוב הוותיקים הישראלים הסטודנטים רוב של יחסם את העריכו 91% ♦
יודע"(. "לא ענו 1%) בכלל״ טוב כ״לא - בלבד 1%ו־ טוב״ כל-כך כ״לא ־ 7% (,75%)



 הסיבות הסטודנטים. מינהל על-ידי שאורגנו והתרבותיים החברתיים באירועים השתתפו 20%כ- ♦
 (,43%) האירוע על ידע חוסר השתתפו(, שלא אלה מבין 52%) זמן חוסר :הן השתתפות לאי הבולטות

(.11%) האירוע עבור לשלם יכולת וחוסר
 ופחות, בחודש פעמיים בממוצע לבלות יוצא (73%) המכריע הרוב נמוכה. לבילוי היציאה תדירות ♦

 יותר רע הכלכלי שמצבם מהסטודנטים אחוזים ארבעים לא. בכלל או בחודש מפעם פחות וכשליש
בחודש. פעם אפילו לבלות יוצאים לא הבסיסיים( הצרכים לרוב מספיקות לא )הכנסות

אתים וחוסר אושר תחושת
 כל-כך "לא (31%) שליש ״מאושרים״, ־ 560/0 מאוד״, ״מאושרים הם כי דיווחו מהסטודנטים 6% ♦

יודע"(. "לא ענו 1%) מאושרים״ לא ״כלל 6%ו־ מאושרים״
 מי הנשואים, בדידות, חשים אינם פעם שאף שסטודנטים ההסתברות כי עולה, הרב־משתני מהניתוח ♦

 שלומדים מי וגם הדיור ומתנאי מהלימודים שמרוצים מי בלימודים, לחוצים פחות שמרגישים
יותר. גבוהה מאושרים, הם כי ידווחו הרצוי, במסלול

פעם "אף 16%ו־ רחוקות" "לעתים 68%כ- קרובות", ל״עתים אונים חוסר חשים מהסטודנטים 16%כ- ♦
 הכלכלי שמצבם סטודנטים גם כך מהבנים, יותר גבוהה בתדירות אונים חוסר מרגישות הבנות לא".
יותר. גבוהה בתדירות בדידות שחשים ומי נפש חבר להם שאין סטודנטים ירוד,

הסטודנטים של עיקריות בעיות
 לאחריו (,810/0) הכלכלי הקושי ובראשונה בראש בולט, הסטודנטים של העיקריות בעיותיהם מבין ♦

 שהוריהם הסטודנטים בקרב (.13%) למשפחה וגעגועים (26%) הדיור תנאי (,54%) בלימודים הקושי
העיקריות. הבעיות משלוש כאחת למשפחה געגועים (380/0) משליש יותר ציינו בחו״ל נמצאים

כמדינה ישראל כלפי ועמדות עצמית זהות
באותה וישראלי כ״רוסי כשליש ישראלים", מאשר רוסים כ״יותר עצמם רואים מהסטודנטים כמחצית ♦

מרוסים". ישראלים "כיותר 12% ורק מידה״,
רוצים כמחצית (,26%) מישראלים רוסים כיותר עצמם את לראות רוצים בהרבה נמוך שיעור זאת, עם ♦

 ישראלים כיותר עצמם לראות רוצים 18%וכ- ורוסי, ישראלי - שווה זהות כבעלי עצמם לראות
מרוסים.

 להם חשוב כמה עד לציין התבקשו והם מדינה, של מאפיינים שבעה בת רשימה הוצגה הסטודנטים בפני
 הסטודנטים, הערכת פי על בחשיבותם, שבלטו המאפיינים שני ישראל. מדינת של מאפייניה יהיו שאלו

 המאפשרת ו״מדינה ביותר חשוב זה שמאפיין ציינו 62% ־ ליהודים״ אישי ביטחון הנותנת ״מדינה הם
 אופייה כמו למאפיינים גם זאת, ע□ ביותר. כחשוב זה מאפיין ציינו 51% - גבוהה״ חיים רמת

 מדינת של היהודית למהותה הקשורים נוספים ולפרטים עולים הקולטת מדינה להיותה הדמוקרטי,
חשיבות. הסטודנטים רוב ייחסו ישראל,



לעתיד תוכניות
(.94%) א׳ שנה סיום לאחר מיד בלימודיהם להמשיך מתכוונים הסטודנטים של המכריע הרוב ♦
 השכלתם רמת את ההולמת עבודה למצוא לסיכוייהם באשר אופטימיים היו הסטודנטים רוב ♦

 "חושבים" 69%ו- כזו עבודה שימצאו "בטוחים" 19% לימודיהם: את לכשיסיימו וכישוריהם
שימצאו.

 שיישארו" "בטוחים 36% ; (88%) בעתיד בישראל להישאר מתכוונים הם כי דיווחו המכריע הרוב ♦
 יודע"(. "לא ענו 1%) שלא״ ״בטוחים 1% ורק שלא״, ״חושבים 10% שיישארו״, ״חושבים 52%ו־

 ללא פרטית בשכירות שגרים בלימודים, יותר שמתקשים הסטודנטים בארץ להישאר נוטים פחות
מרובות. שעות שעובדים אלה וגם בדידות יותר שמרגישים מלימודים, מרוצים שאינם משפחה,

 לעלות בגילם לחבר ממליצים היו כי 71% דיווחו בארץ, הסטודנטים של הרבים קשייהם אף על ♦
לישראל.

 ובמוסדות גבותת להשכלת במוסדות עולימ סטודנטים קליטת לשיפור הסטודנטים הצעות
על-תיכוגיים

הלימוד. במוסדות קליטתם את לשפר כךי לשנות או לעשות וניתן צריך מה לציין נתבקשו הסטודנטים ♦
 עזרה יותר לתת ־ (26%) כרבע מלגות, כלכלית/לתת תמיכה להגדיל הציעו (54%) ממחציתם יותר

 עם משותפים אירועים יותר לארגן - 12% מידע/ייעוץ, יותר לתת ־ 13% עזר, בלימודיס/שיעורי
 -10% בית(, שיעורי פחות קריאה, חומר )פחות הלימודים עומס את להקטין -11% ותיקים, ישראלים

 לשנות צריך ו״לא בסדר" ש״הכול ציינו 20% רק נוסף. עברית קורס כולל בעברית, עזרה להוסיף
כלום".

מדיניות ושינוי מחקר ממצאי הפצת
 הסטודנטים מינהל לעובדי עיון יום הראשון, עיון. ימי שני יזמו הקליטה ומשרד הסטודנטים מינהל

 ממצאי הוצגו אלה עיון בימי במכינות. העובדים ולסגל מכינות למנהלי עיון יום והשני השונים, במוסדות
 לשעבר המועצות מברית העולים קליטת מדיניות שינוי בנושא מקיף דיון נערך ולאורם המחקר,

 דרכים כגון מעשיות, הצעות מגוון הועלו השתלבותם. את לשפר כדי זאת גבוהה; להשכלה במוסדות
 התמודדות החברתית, הקליטה לשיפור דרכים לתלמידים, הסטודנטים מנהל עובדי בין הקשר לשיפור

ועוד. הכלכלי הקושי עם

חשיבת וכיווני דיון
 לשעבר המועצות מברית העולים שהסטודנטים היא לעיל שהובאו מהממצאים המצטיירת התמונה

 בישראל. עתידם על רבה במידה תשפיע בלימודים הצלחתם ומידת ומורכב, קשה אתגר עם מתמודדים
 הקליטה קשיי עם בעצמם מתמודדים שחלקם הורים, עם ־ והשאר הוריהם, ללא בארץ שוהים כשליש

 לימוד בנורמות והאנגלית, העברית בשפות בלימודים ולהצליח להשתלב הסטודנטים על הראשונים.
 כלכליים, קשיים עם להתמודד עליהם הלימודי לתחום במקביל מאוד. עמוסה שעות ובמערכת שונות
שונים. דיור לתנאי ולהסתגל חברתיות רשתות לבנות
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 עם בהצלחה להתמודד בידיהם לסייע והרצון הסטודנטים בפני העומד האתגר של למורכבותו המודעות
 וסיוע תעסוקתי סוציאלי, חברתי, כלכלי, סיוע: סוגי של מאוד רחב במגוון ביטוי מוצאים זה, אתגר

 הלימוד במוסדות נוספים גורמים על-ידי והן הסטודנטים מינהל על-ידי הן מוענק הסיוע הדיור. בתחום
 המחקר ממצאי אולם, להערכתם. וזוכה הסטודנטים על־ידי מבוקש מאוד זה סיוע להם. ומחוצה
מסופקים. אינם הסטודנטים צורכי שבהם תחומים קיימים כי מלמדים

 אף ורובם נתקלים הם שעמם הרבים הקשיים עם להתמודד מצליחים הסטודנטים רוב כאמור,
 אף או חושבים התלמידים רוב ועוד, זאת גבוהה. להשכלה במוסדות בלימודיהם להמשיך מתכוונים

 לשעבר המועצות בברית שנשארו לחבריהם ממליצים היו ורובם בעתיד, בישראל שיישארו בטוחים
 בפניה, שניצבים הקשיים עם להתמודד מתקשה מבוטלת לא סטוךנטים קבוצת זאת, עם לישראל. לעלות
הסטודנטים. שאר בקרב מאשר יותר גבוה מלימודים הנשירה פוטנציאל זו קבוצה ובקרב

 המועצות מברית העולים הסטודנטים של קליטתם על ומקיפה עדכנית מצב תמונת המצייר זה, מחקר
 שינוי בנושא החלטות לקבלת מדעי בסיס הוא גבוהה, להשכלה במוסדות א׳ בשנה הלומדים לשעבר

 במשרד הן זו, באוכלוסייה לטיפול האחראיים גורמים ואכן קליטתם. לשיפור תוכניות ופיתוח מדיניות
המחקר. של מסקנותיו יישום בתהליך החלו כבר עצמם, במוסדות והן הסטודנטים במינהל הן הקליטה,

 במוסדות העולים הסטודנטים של הראשונים לצעדיהם מתייחסים זה מחקר ממצאי כי העובדה
 בפרט בסטודנטים ־ דרכם בהמשך אלה סטודנטים אחרי לעקוב הצורך את מבליטה גבוהה להשכלה
 הנשירה היקף על חשובות שאלות סדרת על לענות יאפשר זה מעקב בכלל. ישראל מדינת וכאזרחי

נוספים. חשובים ובתחומים החברתי בתחום התעסוקה, בתחום השתלבותם ועל וסיבותיה מהלימודים

:הדעת את עליהן לתת שיש סוגיות מספר על להצביע ניתן המחקר מממצאי

הסטודנטים. של הכלכליים קשייהם להקלת דרכים מציאת ♦
הסטודנט. של וליכולתו להעדפותיו הלימודים מקצוע התאמת ניסיון ♦
 במהלכה או א׳ לשנה הכניסה לפני ואנגלית, עברית בשפות הסטודנטים שליטת לשיפור דרכים מציאת ♦

השונים. במוסדות הלימודים לדרישות שיתאים באופן
וחיזוקם. לימודי סיכון עם התלמידים קבוצת ואיתור בלימודים הסיוע מערך הרחבת ♦
 עם התלמידים קבוצת ואיתור והפסיכולוגי הסוציאלי הייעוץ בנושא והתמיכה המידע מערך הרחבת ♦

וחיזוקם. פסיכולוגי לסיכון פוטנציאל
המדריך. ע״י הניתן הסיוע על מידע והפצת בסטודנטים המטפלים המדריכים מספר הגדלת ♦
 מציאת בישראל. לימודיהם ובמהלך עלייתם בטרם עוד הסטודנטים בקרב המידע הפצת הרחבת ♦

שימוש. בו ויעשו המידע את יפנימו הסטודנטים כי יבטיחו אשר דרכים
הסטודנטים. במינהל המשרדים עובדי על־ידי לסטודנטים הניתן הטיפול לשיפור דרכים מציאת ♦
הוותיקה. הישראלית האוכלוסייה עם למפגש הזדמנויות מתן ♦
והתרבות. החברה פעילויות הרחבת ♦

viii



 בעת עמד )אשר גבוהה להשכלה במוסד לימודיו את להתחיל חייב הסטודנט שבו הזמן טווח הרחבת
ארצה(. ההגעה מיום חודשים 18 על המחקר עריכת
 השתלבות את וכן הנשירה תופעת היקף את לבחון במטרה הסטודנטים אחר מעקב מחקר עריכת

בישראל. דרכם בהמשך מרכזיים חיים בתחומי הסטודנטים



תודה דברי

 העלייה לקליטת במשרד ובביצועו. במימונו וסייעו המחקר את שיזמו אלה לכל להודות היא נעימה חובה
 כהן עובד וד״ר ומחקר, לתכנון האגף מנהל - אדלר לשמואל הקליטה, משרד למנכ״ל משנה ־ צמיר לחנוך

 ־ מור־סלע לאורית הסטודנטים, מינהל ראש ־ סודרי דוד למר הסטודנטים, במינהל באגף. חוקר -
 - משעל גיורא מר ומעקב, רישום על הממונה • דה־יונג למיכל אקדמיים, ללימודים המחלקה מנהלת

 מנהלת ויזל, רימונה לגברת תודה תל-אביב. מחוז מנהלת אייכלר, ולרחל ותרבות לחברה המחלקה מנהל
היהודית. הסוכנות העלייה, קליטת במחלקת והערכה תכנון מדור

 לאילנה תודה המחקר. דוח ולכתיבת המחקר, לביצוע תרמו אשר ברוקדייל במכון לעמיתנו תודה כן, כמו
הלשונית. העריכה על ברבריאן ולענת הדוח הדפסת על יוניוב וענבל גבריאלי אתי שיזגל,

המחקר. שאלון על וענו פעולה שיתפו אשר לסטודנטים מיוחדת תודה

 במחקר השדה עבודת ביצוע על רונן, ורעיה בז׳ה אתי אזרחי, יעקב לד״ר - הופמן״ ״מרטנס לחברת תודה
זה.
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מבוא .1

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

 ובמוסדות באוניברסיטאות בקליטתם ולסייע מחו״ל יהודים תלמידים של עלייתם את לעודד כדי
 הסטודנטים מינהל 1967 בשנת הוקם חברתית, מבחינה והן לימודית מבחינה הן על-תיכוניים,
משותף. ובמימון היהודית ולסוכנות הקליטה למשרד משותפת כמסגרת הוקם הוא והתלמידים.

 לסביבה להסתגל עליהם מורכב. לשעבר מברית-המועצות העולים הסטודנטים בפני העומד האתגר
 ולשפת הלמידה( לתהליך ואחריותו התלמיד עצמאות על )דגש שונות לימוד לנורמות חדשה, תרבותית

 שהותירו ולתרבות למשפחתם געגועים עם דיור, קשיי עם כלכליים, קשיים עם להתמודד חדשה, לימוד
 מירסקי (.1999 ואחרים, מירסקי ,1995 מירסקי, ;1995 אזרד-בורנשטיין, ;1993 )דורון, ועוד מאחור

 מברית עולים סטודנטים בקרב סימפטומטית מצוקה של גבוהה רמה במחקרה מצאה לדוגמה (1995)
ועוין. דיספורי אופי בעלי בסימפטומים התבטאה אשר ישראלים( למתבגרים )בהשוואה לשעבר המועצות

 :למשל ,2׳1סיוע סוגי של מאוד רחב מגוון הסטודנטים מינהל מגיש העולים, של לקשייהם המודעות בשל
 בלימודים ממשיך הוא )אם שנים 3 במשך לימוד שכר לתשלום הסטודנט זכאי הכספי: בתחום

 בתנאי והלוואות וחמישית רביעית לשנה לימוד לשכר חלקיות הלוואות לקבל יכול הוא וכן הגבוהים(,
נוחים. החזר

 הסטודנטים מינהל ראה: עולים, ולסטודנטים מכינה לתלמידי המוענק הסיוע תחומי של מלא לפירוט 1
ומעקב. תקצוב לתכנון, המחלקה ,1996/97 תשנ״ז סטטיסטיים, נתונים והתלמידים,

.1993 המינהל, נוהלי ראה הסטודנטים, ממינהל לעולים סיוע וכללי וקבלה רישום לתנאי2

 אותו ומלווה התלמיד של והתרבותית החברתית בקליטתו מסייע המינהל :והתרבות החברה בתחום
 הכרת לגיוס, והכנה צה״ל עם היכרות תוכניות - קבועות פעילויות ומגוון חוגים באמצעות התהליך במשך

ועוד. מסיבות סמינרים, טיולים, באמצעות ישראל מסורת

 התמודדות לשם תומכת, רשת מבניית כחלק למדריך הסטודנט בין קשר יצירת :הפרטני הטיפול בתחום
 לקבל אפשר ועוד, זאת בארץ. הראשונות השנים את המאפיינים משברים זה ובכלל שונים, מצבים עם

הצורך. לפי מפסיכולוג, או סוציאלי מעובד ייעוץ

 בעקבות בשנה, וסטודנטים מכינה תלמידי 5,000 עד 3,5בכ-סס המינהל טיפל 1990 שנת ועד הקמתו מאז
 (1998 - 1991) תשנ״ח - תשנ״ב בשנים ונע ניכר, באחוז המספר גדל לשעבר המועצות מברית העלייה גלי
 האחרונות בשנים מהמינהל לסטודנטים הסיוע מקבלי רוב בשנה. תלמידים 12,000ל- 10,000 בין
(.1998 הסטודנטים, )מינהל לשעבר המועצות מברית עולים הם (70%)כ־
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 השירות ושיפור התערבות תוכניות לפיתוח בסיס שיהווה מחקר יזמו הקליטה ומשרד הסטודנטים מינהל
ברוקדייל. מכון על-ידי 1998 בשנת התבצע המחקר לשעבר. המועצות מברית העולים לסטודנטים

המחקר מטרות .2

 המועצות מברית עולים סטודנטים של תפקודם על אור לשפוך האחת, עיקריות: מטרות שתי למחקר
 בתחום התמקדות תוך ללימודיהם(, א׳ )בשנה הגבוהה ההשכלה במערכת דרכם בראשית לשעבר

 ועוד; חברתית השתלבות כלכלי, מצב בדיור, השתלבות כגון נוספים, מרכזיים בתחומים וכן, הלימודי,
 אכן אלה לסטודנטים הניתנים המגוונים והמענים הסיוע מידה באיזו לבחון היא השנייה המטרה

 החוזק נקודות ומהן ולקשייהם, לצורכיהם הולם מענה הסטודנטים, של מבטם מנקודת מספקים,
אלה. מענים של והתורפה

המחקר מערך .3

המחקר אוכלוסיית
 בשנת למדו אשר לשעבר המועצות מברית העולים הסטודנטים 2,785 כל את כוללת המחקר אוכלוסיית
 לסיוע זכאים היו ואשר גבוהה, להשכלה המוסדות 125מ- באחד ללימודיהם א׳ בשנה תשנ״ח הלימודים

הסטודנטים. ממינהל

 ובפועל במכינה, למדו למדו/לא הקריטריון לפי סטודנטים 640 מייצגת בדגימה נדגמו זו מאוכלוסייה
3(.1 )לוח סטודנטים 419 רואיינו

.1 נספח ראה הדגימה שיטת על לפרטים5

המחקר כלי
 שיעור וחצי. שעה היה לריאיון הממוצע הזמן משך פנים־אל־פנים. לריאיון שאלונים היו המחקר כלי

.1998 אפריל-ספטמבר בחודשים בוצעו הראיונות .10% על עמד הסירוב

 גורמים מגוון עם עומק ראיונות של ארוכה סדרה שכלל הכנה, מחקר ערכנו המחקר כלי לגיבוש כבסיס
 מנהלת המינהל, ראש רואיינו הסטודנטים במינהל המחקר: אוכלוסיית עם שוטף באופן העובדים
 מחוזות. מנהלי ותרבות, חברה מחלקת מנהל ומעקב, רישום על הממונה אקדמיים, ללימודים היחידה

 פנים־ עומק וראיונות קבוצתי ריאיון ונערכו ומדריכים, עולים לסטודנטים יועצים רואיינו לכך בנוסף
עצמם. הסטודנטים עם אל־פנים

2



)באחוזיס( הלימוד מוסדות לפי בפועל/ שרואיינו מסטודנטים ומדגס אוכלוסייה התפלגות :1 לוה
אוכלוסייה

(N=2785)
המדגם

(n=419)
100 100 תכול סן

10 13 תל־אביב אוניברסיטת
10 7 חיפה אוניברסיטת

5 7 בר־אילן אוניברסיטת
7 7 •י ־ בירושלים העברית האוניברסיטה
4 5 בן־גוריון אוניברסיטת
5 5 באר-שבע הטכנולוגית המכללה
4 5 הנגב שער מכללת
5 4 ־ חיפה הנדסאים,
2 4 כרמיאל אורט, מכללת
5 4 תל-אביב אוניברסיטת להנדסה, הספר בית
8 4 חיפה הטכניון,
2 3 הפתוחה האוניברסיטה
2 3 נתניה ליבוביץ, יד אורט
3 3 יו״ש טכנולוגית מכללה
1 2 תל־אביב מכללת
1 2 ירושלים טכנולוגיה, ג׳ ספר בית
1 2 אשדוד טכנולוגית, להכשרה מכללה
2 2 יזרעאל עילית נצרת מכללת

0.2 1 באר-שבע קיי, ע״ש בימ״ד
0.5 1 "שנקר" וטקסטיל אופנה

1 1 המערבי הגליל מכללת
0.3 1 תל-אביב אבני, מכון

1 1 סינגלובסקי טכנולוגית מכללה
1 1 ירושלים הדסה, מכללת

19 8 אחר*
- 4 ידוע לא

 של מלאה להתפלגות הסטודנטים. מכלל 1%מ- פחות למדו מהן אחת שבכל נוספות, מכללות 26 קיימות *
.2 נספח ראה הלימוד מוסדות לפי הסטודנטים

 ומינהל הקליטה ממשרד נציגים כללה הוועדה למחקר. היגוי ועדת חברי בשיתוף גובש המחקר כלי
 המהותיות לשאלות תשובות שיעניקו מחקר כלי לגבש אפשרו ההיגוי וועדת הכנה מחקר הסטודנטים.

 )להלן א׳ בשנה הלומדים לשעבר המועצות מברית העולים הסטודנטים של השתלבותם בנושא
ה״סטודנטים"(.

סוציו־דמוגרפיים מאפיינים .4

הסטודנטים מאפייני 4.1
 יחסית צעירים (38%) משליש למעלה בנות. (51%) ומחציתם בנים הם (49%) מהסטודנטים כמחצית

 שנתיים עד של ותק בעלי (32%) כשליש ויותר. 23 בני נוסף ושליש 22-21 בני שליש שנה, 20 עד וגילם
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 שנים 4 של בארץ ותק בעלי (31%) נוסף ושליש שנים, 4 עד שנתיים של ותק בעלי (37%) שליש בארץ,
ויותר.

 שליש קווקז(, אזור כולל )לא מרוסיה עלו (27%) מרבע יותר מגוונים: הסטודנטים של המוצא אזורי
 מאזור ־ 17% הבלטיות, מהרפובליקות ־ 3% ממולדביה, - 4% מבלורוסיה, ־ 7% מאוקראינה, ־ (34%)

ואוזבקיסטן. קזחסטן ־ כגון האסיאתיות, מהרפובליקות עלו נוספים 8%ו־ דאגסטן( )אזרבייג׳ן, קווקז

 4מ־ יותר בארץ נמצאים (53%) כמחציתם יותר: ותיקים בממוצע ואסיה קווקז יוצאי - הסטודנטים
(.p<0.01) האירופיות הרפובליקות יוצאי בקרב (24%) רבע רק לעומת שנים

)באחוזים( הסטודנטים של נבחרים סוציו-דמוגרפיים מאפיינים :2 לוח
אוכלוסייה מדגם

מיו
46 49 בנים
54 51 בנות

גיל
44 38 20 עד
26 31 22-21
30 31 ומעלה 23

בארץ ותק
35 32 שנתיים עד
40 37 שנים 4 עד משנתיים
25 31 ויותר שנים 4

מוצא אזור
79 75 אירופיות• רפובליקות
14 17 קווקז** אזור

7 8 אסיאתיות רפובליקות

חורים***
- 50 בישראל מתגוררים ההורים שני
- 19 בישראל מתגוררת האם רק
- 3 בישראל מתגורר האב רק
- 28 בישראל מתגורר לא מההורים אחד אף

־ 3% ממולדביה, ־ 4% מבלורוסיה, ־ 7% מאוקראינה, ־ 34% קווקז(, לאזור )פרט מרוסיה 27% :עלו מהם *
הבלטיות. מהרפובליקות

גרוזיה. יוצאי 2% גם כולל *•
 המדגם נתוני כי האוכלוסייה, עם להשוות אפשר אי המדגם לפי בארץ הורים נוכחות על הנתונים את ***

הלימודים. שנת תחילת לפני נאספו הסטודנטים מינחל ונתוני ן הלימודים שנת לסוף מעודכנים
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 ההורים שני (50%) למחצית בישראל. המתגורר הורה אף אין (28%) מהסטודנטים לשליש כמעט
 12%ל- רק (.2 )לוח האב רק 3%ו- האם רק 19% מההורים: אחד רק והיתר, בישראל, מתגוררים

 יוצאי בקרב 33% לעומת בארץ, שגר אחד הורה לא אף אין ואסיה קווקז יוצאי מהסטודנטים
(.p<0.01) האירופיות הרפובליקות

 מכלל 10%ל- שרק לציין, חשוב הוריהם, ללא בישראל שוהים מהסטודנטים שכשליש העובדה אף על
 ־ 36%ל־ דוד/דודה, יש 36%ל- בארץ, ואחיות אחים יש 49%ל- בארץ. משפחה קרוב אף אין הסטודנטים

וכר. סבתא

 אחוז הבנות בקרב פרודים. או גרושים 2%ו- נשואים, 16% רווקים. הסטודנטים של (82%) הגדול הרוב
.11% רק - הבנים ובקרב ,22%ל- מגיע הנשואות

 )אלנבוגן־פרנקוביץ שנה באותה שנחקרו לשעבר, המועצות מברית העולים המכינה תלמידי לעומת
 הם מין; לפי יותר, מאוזן א׳ בשנה הסטודנטים הרכב מכינה"(, "תלמידי )להלן: (,1999 וקונסטנטינוב,

 בישראל נמצאים א׳ בשנה הסטודנטים הורי של גבוה אחוז כן, כמו בארץ. יותר וותיקים יותר מבוגרים
 המכינה תלמידי בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא זאת לעומת המכינה. תלמידי הורי לעומת

(.3 )לוח המוצא אזור לפי א׳ בשנה והסטודנטים

)באחוזים( לסטודנטים בהשוואה המכינה תלמידי של נבחרים סוציו״דמוגרפיים מאפיינים :3 לוח
הסטודנטים המכינה תלמידי

מין
49 35 בנים
51 65 בנות

גיל
38 73 20 עד
62 27 ומעלה 21

בארץ ותק
32 86 שנתיים עד
68 14 משנתיים יותר

מוצא אזור
75 75 אירופיות רפובליקות
17 10 קווקז אזור

8 15 אסיאתיות רפובליקות

הורים
50 34 בישראל מתגוררים הורים שני
19 15 בישראל מתגוררת האם רק

3 3 בישראל מתגורר האב רק
28 48 בישראל מתגורר לא מההורים אחד אף
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הסטודנטים הורי ותעסוקת השכלה 4.2
 )מכללה אקדמית או על-תיכונית השכלה בעלי הם מהאימהות 91%ו־ מהאבות אחוזים ושבעה כשמונים

 בקרב העל־תיכונית ההשכלה בעלי אחוז (.4 )לוח אוניברסיטה בוגרי ממחציתם ולמעלה ואוניברסיטה(,
 עמד אשר ,54-35 בגיל בישראל היהודית האוכלוסייה בקרב לו המקביל מהאחוז גבוה הסטודנטים הורי

(1998 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה 47% על 1997 בשנת

)באחוזים( מסטודנטים חורי של ההשכלה רמת :4 לוח
האב האם ההשכלה רמת
100 100 הכול סן

3 1 מתיכונית פחות
10 8 תיכונית
28 30 מכללה
59 61 אוניברסיטה

 בברית גרים שעדיין ואלה לישראל )שעלו האבות כלל של לשעבר המועצות בברית התעסוקה שיעור
 היו לישראל שעלו (98%) האבות כל כמעט .92% ־ האימהות ושל ,94% על עומד לשעבר( המועצות
 אחוזים וארבעה תשעים מועסקים. מהם 73% ובארץ העלייה, טרם לשעבר המועצות בברית מועסקים

 מהן 59% רק ובארץ עלייתן, טרם לשעבר המועצות בברית מועסקות היו לישראל שעלו האימהות מבין
 לישראל־ לשעבר המועצות מברית במעבר ההורים של המקצועי במעמדם ירידה חלה כצפוי, מועסקות.

 טכניים חופשיים, אקדמיים, במקצועות ארצה עלייתם טרם הועסקו מהאימהות 76%ו- מהאבות 65%
 )לוחות אלה במקצועות מועסקים מהאימהות 18%ר- מהאבות 22% רק זאת, לעומת בישראל, וניהוליים.

(.6ו- 5

)באחוזים( לשעבר* המועצות בברית חסטודנטים חורי של יד משלחי והתפלגות תעסוקה :5 לוח
האב האם

94 92 המועסקים
יד: משלחי

100 100 הכול סן
41 41 אקדמי מדעי מקצוע
25 31 ניהולי טכני חופשי מקצוע

2 16 פקידות
4 6 ושירותים מכירות

23 4 בתעשייה מקצועיים פועלים
5 2 מקצועיים בלתי פועלים

לשעבר המועצות בברית שנשארו הורים גם "כולל

 דומים נמצאו שם שנשארו הורים של לשעבר המועצות בברית היד משלחי והתפלגות התעסוקה אחוזי
 והרכב ההשכלה ברמת משמעותיים הבדלים נמצאו לא כן, כמו (.6 ,5 )לוחות ארצה שעלו מי של לאלה
המוצא. אזור לפי הסטודנטים הורי של בישראל( וגם לשעבר המועצות בברית )גם היד משלח
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ובישראל לשעבר המועצות בברית עולים סטודנטים הורי של יד משלהי והתפלגות תעסוקה :6 לוח
)באחוזים(*

האב האם
בבריה״מ בבריה״מ

בישראל לשעבר בישראל לשעבר
73 98 59 94 המועסקים

יד: משלחי
100 100 100 100 הכול סן

11 46 8 44 אקדמי מדעי מקצוע
11 19 10 32 ניהולי טכני חופשי מקצוע

6 2 11 12 פקידות
2 5 20 5 ושירותים מכירות

30 23 9 5 בתעשייה מקצועיים פועלים
40 5 42 2 מקצועיים בלתי פועלים

לארץ שעלו הורים רק כולל *

מהדיור רצון ושביעות הדיור סוג׳ 4.3
 ואחוז פרטית בשכירות בדירה 15% בני-משפחתם, עם בדירה מתגוררים (53%) מהסטודנטים כמחצית

 אחרים בסוגים 3%ו־ באוניברסיטה לסטודנטים במעונות 13%כ- (,16%) עולים לסטודנטים במעון דומה
רחוקים(. משפחה קרובי עם דירה או בבעלותם דירה )כגון

 53%) המשפחה עם מתגוררים א׳ בשנה מהסטודנטים יותר גבוה אחוז המכינה, לתלמידי בהשוואה
 24% לעומת 15%) משפחה ללא פרטית ובשכירות (40% לעומת 29%) במעונות - ופחות (31% לעומת

 בהשוואה ארצה עלו הסטודנטים מהורי יותר גבוה שאחוז לעובדה מתקשר זה שנתון מובן, בהתאמה(.
המכינות. לתלמידי

 בני עם מתגוררים האסיאתיות והרפובליקות קווקז אזור יוצאי - מהסטודנטים אחוזים שבעים
 גם (.P<0.01) בהתאמה 33%ו- 15% ־ ובמעונות האירופיות, הרפובליקות מיוצאי 48% לעומת משפחתם,

 קווקז ואזור האסיאתיות הרפובליקות יוצאי מהורי יותר גבוה שאחוז לעובדה קשור זה ממצא
בישראל. מתגוררים

 מרוצים", כל־כך "לא 26% :שלהם הדיור מתנאי כללי באופן רצון שבעי אינם (35%) מהסטודנטים שליש
 בני-משפחתס עם המתגוררים בקרב נמצאה יחסית גבוהה רצון שביעות כלל". מרוצים "לא 9%ו-

 בשכירות המתגוררים בקרב נמצאה יחסית נמוכה רצון שביעות האוניברסיטה. של במעונות והמתגוררים
 רוב לדוגמה, הדיור. לסוג וקשורות מגוונות, הרצון שביעות לחוסר הסיבות הסוכנות. ובמעונות פרטית

 המתגוררים רוב זאת, לעומת הגבוה. הדירה שכר על מתלוננים פרטית בשכירות המתגוררים הסטודנטים
(.7 )לוח ן וכר( רעש )צפיפות, הפיזיים התנאים על מתלוננים באוניברסיטה סטודנטים במעון
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הרצוף שביעות לחוסר סיבות

 עם דירה
 המשפחה
הקרובה

)באחוזים( חדיור סוג לפי חדיור מתנאי רצון שביעות לאי וסיבות רצון שביעות :7 לוח
 דירה

 בשכירות
פרטית

 מעון
 סטודנטים

באוניברסיטה

 מעון
 , לסטודנטים

עולים הכול סד
הדיור מתנאי רצון שביעות

100 100 100 100 100 הכול סן
8 7 4 8 7 מאוד מרוצה

59 50 67 53 58 מרוצה
24 30 27 33 26 מרוצה כל-כך לא

9 13 2 6 9 כלל מרוצה לא

אחת. מסיבה יותר לציין היה שניתן משום ,100%ל־ מסתכמים אינם האחוזים *

40 22 27 33 36 הלימודים ממוסד מרחק
47 48 64 39 48 פיזיים תנאים
30 64 29■ 10 31 גבוה דירה שכר
13 5 16 40 16 והחפצים הבית תקינות
4 5 13 11 6 למגורים שותפים

 גרועים פיזיים תנאים על יותר מתלוננים האוניברסיטה במעונות המתגוררים הסטודנטים שלפיו הממצא
 במעונות לדוגמה, שלפיו, (,1995 ולוטן, )צמח עולים״ לסטודנטים דיור ״מסגרות במחקר חיזוק מקבל

 5.6 ־ אוניברסיטה של ובמעונות שירותים, חדרי באותם משתמשים סטודנטים 2.7 בממוצע הסוכנות
סטודנטים.

 "מרוצים" 65%) המכינה תלמידי לעומת שלהם הדיור מתנאי יותר רצון שבעי א׳ בשנה הסטודנטים
בנפרד. דיור סוג כל לגבי קיימת זו מגמה במכינה(. 39% לעומת מאוד״ ו״מרוצים

הצבא■ השירות 4.4
 ושני האקדמית העתודה לימודי במסגרת לומדים 9%כ- (,26%) בצה״ל שירתו מהסטודנטים כרבע

 לעומת בהרבה גבוה בצבא ששירתו א׳ בשנה הסטודנטים שיעור (.65%) בצה״ל שירתו לא שלישים
 הבנים בקרב יותר גבוה בצה״ל ששירתו הסטודנטים אחוז בלבד(. 6% לעומת 26%) המכינות תלמידי

 הבנים בקרב העתודה במסגרת הלומדים שיעור לגבי גם כך (.p<0.01);4(22%) הבנות בקרב מאשר (31%)
(.p<0.01); (1%) לבנות בהשוואה (17%)

צבאי. משירות פטורות 17.5 גיל אחרי ארצה העולות בנות 4

 22% לעומת 39% - בצבא שירתו האסיאתיות והרפובליקות קווקז אזור יוצאי מקרב יותר גבוה שיעור
 בקרב וגם בנים בקרב גם מסתמנת זו שמגמה לציין, יש<?(.0.01) האירופיות הרפובליקות יוצאי מקרב
 ומהרפובליקות מקווקז בנות שלפיהם אחרים, מחקרים עם אחד בקנה עולה אינו זה ממצא בנות.

 אלנבוגן־פרנקוביץ נועם, ; 1998 ונועם, אלנבוגן־פרנקוביץ )לדוגמה, בצבא לשרת פחות נוטות האסיאתיות
 בעלות גס הן גבוהה, להשכלה במוסדות לומדות אשר אלה, מאזורים שבנות ייתכן (.1998 וולפסון,

לומדות. שלא לבנות בהשוואה בצבא לשרת יותך גבוהה מוטיבציה
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לישראל לעלייה הסיבות 4.5
 סיבות אחד מצד ציינו הם בתשובותיהם לישראל. לעלייתם העיקריות הסיבות על נשאלו הסטודנטים

 יהודית במדינה לחיות הרצון . (,37%) ארצה שעלתה למשפחה להצטרף הרצון כגון לישראל, משיכה
 טוב לא כלכלי מצב כגון - ״דחיפה״ סיבות אחר ומצד (22%) בישראל גבוהה לימודים ורמת (26%)

(.8 )לוח ; (22%) בברית-המועצות יציבים לא ובטחוני פוליטי ומצב (,25%) בברית-המועצות

 מיוצאי יותר גבוה שיעור המוצא: אזור לפי לעלייה הסיבות בנושא משמעותיים הבדלים נמצאו
 ובקרב יהודית, במדינה לחיות רצונם ואת המשפחה איחוד את ציינו וקווקז האסיאתיות הרפובליקות

 לשעבר, המועצות בברית הגרוע הכלכלי המצב את ציינו יותר גבוה אחוז - האירופיות הרפובליקות יוצאי
(.8 )לוח עצמאיים להיות רצונם את וגם בישראל הגבוהה הלימודים רמת את

)באחוזים(*** מוצא אזור לפי לישראל, הסטודנטים לעליית עיקריות סיבות :8 לוח
מוצא אזור

הכול ס!
 רפובליקות

וקווקז אסיאתיות
 רפובליקות
אירופיות

54 31 37 ארצה* שעלתה למשפחה להצטרף רצון
30 25 26 יהודית במדינה לחיות רצון
17 27 25 לשעבר** בברית-המועצות טוב לא כלכלי מצב
24 21 22 לשעבר בברית-המועצות בטוח לא ובטחוני פוליטי מצב
14 24 22 בישראל** הגבוהה הלימודים רמת

3 13 11 עצמאי* להיות רצון
3 7 6 לשעבר בברית-המועצות אנטישמיות
- 3 2 משפחתיות/אישיות בעיות

p< 0.01 *
P< 0.05 **

אחת. מתשובה יותר לענות היה שניתן משום ,100%ל- מסתכמים אינם הנתונים ***

 להשכלה במסד הלימודי□ לפבי בפעילויות והשתתפות מידע ,5
גבוהה

בישראל לימודים על ראשוני מידע 5.1
 חלקם ארצה. עלייתו לפני עוד בישראל הלימודים על מידע ללימודים למועמד מספקים גורמים מגוון

 המידע את להפיץ כדי מישראל המגיעים הסטודנטים, ומינהל הסוכנות נציגי )כגון פורמליים גורמים
 משפחה בני ;)כגון פורמליים בלתי גורמים וחלקם ועוד(, כתוב חומר בחלוקת בכנסים, במפגשים, הנדרש,

התקשורת. באמצעי גם לעתים מופץ בישראל הלימודים על מידע וחברים(.
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 לפני בישראל לימודים על כלשהו ראשוני מידע קיבלו כי דיווחו, (54%) מהסטודנטים ממחצית יותר
 פורמליים. מגורמים אותו קיבלו כלשהו, מידע שקיבלו הסטודנטים רוב כי עולה 9 מלוח ארצה. עלייתם

 אחר. ישראלי מנציג או הסוכנות מנציג אותו קיבלו כלשהו מידע המקבלים מבין 76% לדוגמה,
 אחוזים רק מחברים. דומה ואחוז משפחה מקלובי פורמלי בלתי מידע קיבלו אחוזים כארבעה-עשר

התקשורת. מאמצעי - מעטים

 _______________________________________)באחוזים(* בישראל לימודים על ראשתי מידע קגלת מקורות :9 לוח
הגורם
76 אחר ישראלי נציג הסוכנות, נציג שליח,
44 מישראל ברוסית פרסומים או הסברה חומר

15 חברים
14 משפחה קרובי
4 עיון ימי הסברה, כנסי

3 עיתונות
1 טלוויזיה שידורי
1 רדיו שידורי

 ל אחר
אחת. מתשובה יותר לענות היה שאפשר כיוון ,100%ל- מסתכמים אינם האחוזים *

 מזרח יוצאי ־ מהסטודנטים 35% רק ,1971 במאי לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שערכה מחקר לפי
 שלישים שני :שונה היה אז המידע מקורות הרכב גם בישראל. לימודים על ראשוני מידע קיבלו אירופה

 המוסד מנציג -19% הסוכנות, מנציג ־ (31%) כשליש בארץ, מקרובים או מידידים מידע קיבלו (67%)
(.1973 )למ״ס, הסטודנטים מינהל מפרסום - 17%ו- אקדמי מוסד מפרסום - 25% האקדמי,

 גבוהה להשכלה במוסדות הלימודים תהילת לפגי שונות בפעילויות השתתפות 5.2
 המיועדות פעילויות מגוון מקיימים נוספים ישראליים וגורמים הסטודנטים מינהל היהודית, הסוכנות
 בפעילויות בישראל. וחלקן לשעבר, בברית־המועצות נערכות חלקן לישראל. לעלות העומדים לצעירים

בישראל. גבוהה להשכלה במוסדות לימודיהם את החלו בטרם המועמדים משתתפים אלה

 . המועצות בברית שנערכו ובפעילויות לפחות, אחת בפעילות השתתפו (61%) מהסטודנטים שלישים כשני
 סמינרים (,31%) קיץ/חורף מפעלי הן ביותר הנפוצות הפעילויות מהסטודנטים. 48% השתתפו לשעבר

 מהם 12% לדוגמה, בארץ. אחת בפעילות לפחות השתתפו אחוזים ארבעים 6 5(.12%) השכלה וכנסי (24%)
(.10 לוח )ראה M6 ־ ״נעל״ה בתוכניות 11% ״רום״, בתוכנית

אחת. מתוכנית ביותר להשתתף שניתן כיוון 48% ל- מסתכמים אינם הנתונים5
אחת. מתוכנית ביותר להשתתף שניתן כיוון 40% ל־ מסתכמים אינם הנתונים6
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הסטודנטים(* מכלל )באחוזים לימודיהם תחילת לפני אחרים
וגורמים היהודית הסוכנות ידי על המאורגנות השונות בפעילויות הסטודנטים השתתפות :10 לוח

לשעבר המועצות בברית שנערכו הפעילויות
48 המל סך
31 אחרים ישראלים גורמים או הסוכנות של קיץ/חורף מפעלי
24 סמינרים
12 השכלה כנסי

7 מאורגנים טיולים
5 אחר

בישראל שנערכו הפעילויות
40 הכול סך
12 2"רום"
11 316נעל״ה־

5 5/חלום 4סל״ה
5 )בקיבוץ( במולדת ראשון קיבוץ/בית - אולפן
3 6תק״א
5 אחר

אחת. מתשובה יותר לענות היה שניתן משום 100%ל־ מסתכמים אינם הנתונים *
 מועמדים והכנת מיון )גיוס, לשעבר בברית-המועצות שמתחילות עלייה תכניות הן ונעל״ה חלו״ם סל״ה, תכניות 1

בישראל. וממשיכות לתכניות(
 המתכוונים צעירים לעולים מיועדת מקצועיות, ולהכשרות אקדמיים ללימודים והעשרה הכנה תוכנית ־ רום 2

זו. תוכנית של סוגים מספר קיימים ומקצועיות(. )אקדמיות על-תיכוניות במסגרות לימודיהם את להמשיך
בפנימייה. ובמגורים תיכוניים ספר בבתי ומשתלבים הוריהם ללא ארצה המגיעים ,16 בגיל עולים נוער בני3
 מברית צעירים ארצה עולים במסגרתו היהודית הסוכנות בשיתוף פרויקט הורים. לפני סטודנטים - סל״ה 4

בישראל. לימודים להמשך תוכנית ניבנית משתתף ולכל באולפן לומדים לשעבר המועצות
sמקצועית. להכשרה פרויקט - חלום
 של לימודים להמשך מיועדת היהודית והסוכנות הסטודנטים מינהל של משותפת תוכנית ־ תק״א 6

 לשעבר. המועצות בברית אקדמי במוסד שנתיים לפחות למדו או ראשון תואר קיבלו שכבר סטודנטים־עולים
הירדן. בעמק גם מופעלת התוכנית כיום באשקלון. רק הופעלה התוכנית המחקר, ביצוע בזמן

א' בשנה הלימודים לפני עברית לימוד 5,3
 במוסד לימודיהם את שהחלו לפני כלשהי במסגרת עברית שלמדו (97%) דיווחו הסטודנטים כל כמעט

 למדו (35%) שליש לשעבר, המועצות בברית כבר עברית למדו אחוזים וארבעה כארבעים גבוהה. להשכלה
 במסגרת ־ זהה ושיעור בקיבוץ באולפן - 21% לעולים, מכינה במסגרת - (25%) רבע עירוני, באולפן עברית

 במסגרת 60/0 אוניברסיטאי, קיץ באולפן 7% צעירים, במרכז באולפן -13% בישראל, תיכון ספר בית
 לציין, יש 7אחרות. במסגרות 5%ו- בצה״ל ־ 2% ״רום״, תוכנית במסגרת - 3% באשקלון, תק״א תוכנית
 המועצות בברית עברית למדו 15% רק 1979 בשנת לשעבר המועצות מברית המכינות תלמידי שבקרב
שבעבר כך ידי על זה פער להסביר ניתן (.1982 ופרנקל, )הורוביץ הנוכחי במחקר 44% לעומת לשעבר

אחת. מתשובה יותר לציין היה שניתן משום ,100%ל־ מסתכמים אינם הנתונים7
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 ללמוד הותר 90ה- בשנות זאת ולעומת עברית, שלמד מי על חריפות סנקציות הסובייטי המשטר הטיל
חופשי. באופן עברית

בישראל קודמים לימודים .6

 מלאה בגרות תעודת קיבלו 91% מהם, בישראל; תיכון ספר בבית למדו (27%) מהסטודנטים כרבע
 תעודת קיבלו לא 5% ועוד התיכון, סיום אחרי בגרות השלימו 4% בישראל, התיכון הספר בית בסיום
לשעבר. המועצות בברית בגרות תעודת שקיבלו דיווחו (73%) רבעים כשלושה בגרות.

 המכינות א׳. בשנה לימודיהם את שהחלו לפני קדם־אקדמית במכינה למדו הסטודנטים מכלל 41%
(.11 )לוח לימוד מוסדות במגוון התקיימו

המכינה התקיימה שבהם הלימוד מוסדות לפי במכינה, שלמדו הסטודנטים התפלגות :11 לוה
)באחוזים(

%
100 הכול סן

20 תל-אביב אוניברסיטת
14 בר-אילן אוניברסיטת
11 בן־גוריון אוניברסיטת

8 חיפה אוניברסיטת
8 בירושלים העברית האוניברסיטה
6 )אריאל( יו״ש מכללת
5 חיפה הטכניון,
5 עילית נצרת מכללת
4 הנגב" "שער מכללת
3 בראונדה אורט
2 לב מכון
2 חיפה ־ להנדסאים ספר בית
2 כרמיאל אורט
2 )באר-שבע( טכנולוגית מכללה
3 אחר*
2 פירוט( )ללא מכללה
3 ידוע לא

מהסטודנטים. 1%מ- פחות למדו מהן אחת שבכל מכללות 7 *

 במדעי -16% כללי, במסלול 27% הטבע, מדעי במסלול למדו (34%) במכינה שלמדו מהסטודנטים שליש
ומחשבים. בהנדסה - 7% החברה, במדעי -16% הרוח,
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 מאוד" "מרוצים 18% )מהם במכינה מהלימודים רצון שביעות הביעו מהסטודנטים (75%) רבעים שלושה
כלל". מרוצים "לא 4% ועוד מרוצים״ כל-כך ״לא 21% ״מרוצים״(, 57%ו-

גגוהה להשכלה במוסד בלימודים להצלחה המכינה תרומת 6.1
 כבר ניצל במכינה, למד אשר סטודנט לכך, בנוסף רבים. אקדמיות הקדם במכינות המושקעים המשאבים

 הלימודים שמשך משום המקרים, וברוב הסטודנטים, מינהל על-ידי לו שמוענק בשכ״ל מהסיוע שליש
 ללימודיו. האחרונות בשנים הלימוד שכר בהוצאות בעצמו לשאת ייאלץ שנתיים, על עולה תיכוניים העל

בהווה. בלימודים להשתלבותם המכינה תרומת את הערכתם על הסטודנטים נשאלו זה במחקר

 באופן תרמה שהמכינה סבורים במכינה שלמדו מהסטודנטים, (67%) שלישים שני ,12 מלוח שעולה כפי
 תרומתה הסטודנטים, לדברי רבה"(. "במידה ציינו 11%רק' )אך כיום בלימודים להצלחתם כללי

 (.56%) בלימודים להסתדר כללית וביכולת (82%) העברית השפה בלימוד מתבטאת המכינה של העיקרית
 עם היכרות המקצועי, הידע שיפור האנגלית, השפה לימוד )כגון: במכינה לימודים של אחרים להיבטים

מבוטלת. לא אך יותר, נמוכה תרומה ייחסו הם חברתית והשתלבות הישראלית החברה

 זה לעומת במקצת נמוך הנוכחי במחקר המכינה של כללית תרומה על בחיוב שענו הסטודנטים שיעור
8(.1977 )גרף, ; (75%) 70ה- בשנות לשעבר המועצות מברית סטודנטים־עולים בקרב שנמצא

 )מאי-יוני הראשון בשלב שלבים בשני לשעבר המועצות מברית סטודנטים על הקליטה משרד ע״י שנערך מחקר8
 (1976 ינואר - 1975 )אוקטובר השני בשלב במכינות(. )בעיקר לימודיהם שהתחילו סטודנטים 450 רואיינו (1973

 בדוח שהובאו ההשוואתיים הנתונים מכינה(. )כולל ללימודיהם רביעית בשנה שהמשיכו סטודנטים 176 רואיינו
(.1976 בשנת מעקב מחקר ־ )להלן הנ״ל המחקר של השני לשלב רק מתייחסים זה

)באחוזים( המכיגה תרומת את הסטודנטים הערכת :12 לוח
תרמו לא

כלל
 כל־כך לא

תרמו תרמו
 במידה תרמו

רבה
9 24 56 11 כיום בלימודים להצלחה הכללית התרומה
6 12 51 31 בעברית השליטה שיפור

27 38 28 7 באנגלית השליטה שיפור
28 38 25 9 הרלוונטיים במקצועות הידע שיפור
37 29 29 5 הישראלית והמנטליות החברה עם היכרות
28 35 35 2 חברתית השתלבות

שיעורים, )הכנת בלימודים להסתדר כללית יכולת
15 29 50 6 וכר( כתיבה חומר, קריאת

 בתחומים זאת, לעומת בצבא. ושירות בארץ ותק גיל, לפי המכינה תרומת בהערכת הבדלים נמצאו לא
 העריכו טכניים ומקצועות הנדסה הלומדים בקרב :לדוגמה הלימוד, מסלולי לפי הבדלים נמצאו אחרים

 בקרב מהסטודנטים, 45% ״רבה״ או מאוד״ כ״רבה המקצועי הידע בשיפור המכינה תרומת את
- וסיעוד רפואה ,30% - ומשפטים כלכלה החברה, מדעי ,33% ־ הטבע מדעי ,42% - מחשבים הלומדים
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 המכינות, )בנושא (.P<0.05) 14% רק ־ סוציאלית ועבודה חינוך אמנות, הרוח, מדעי לומדי ובקרב ,28%
(.1999 וקונסטנטינוב, אלנבוגן־פרנקוביץ גם ראה

 ללמוד מבלי א׳ בשנה בלימודים להצליח יכולים היו לדעתם האם נשאלו במכינה שלמדו הסטודנטים
 10% ורק שלא״ ״חושבים ־ 32% שכן״, ״חושבים ^־50% שכן״, ״בטוחים אחוזים שמונה במכינה.

 כשני המכינה, של תרומתה את. מעריכים שהסטודנטים אף כלומר, מצליחים". היו שלא "בטוחים
א׳. בשנה להצלחתם הכרחיים היו בה שהלימודים חושבים אינם (58%) מהם שלישים

המכער; בסיום והכוונה ■■עוץ 6.2
 במוסד הלימודים המשך לקראת המכינה בסיום והכוונה ייעוץ קיבלו (55%) מהסטודנטים כמחצית
 -15% מהמדריך, -16% במכינה, מהיועץ/ת והכוונה ייעוץ קיבלו (34%) כשליש מהם גבוהה. להשכלה

 ־ 7% המכינה, ממנהל - 7% הסטודנטים, במינהל מפקידים ־ 9% במכינה, או באוניברסיטה מהמורים
 :)כגון אחרים מגורמים נוספים 17%ו־ הלימודים במוסד המנהל סגן או מהמנהל - 5% הפקולטה, מדיקן

וכח(. מטפל/ת סוציאלי/ת, עובד/ת

 לימודים המשך : ומגוונים רבים המכינה סיום אחרי והכוונה ייעוץ הסטודנטים קיבלו שבהם הנושאים
 להשכלה מוסדות על מידע (,26%) פקולטה/מקצוע בחירת (,28%) הלימודים למוסד קבלה תנאי (,37%)

 הפסיכומטרי המבחן על מידע (,11%) מסוים מקצוע על או לימודים מקום על מידע (,15%) בארץ גבוהה
 - 42% רבה״, ״במידה להם הספיקו שהם ציינו, והכוונה ייעוץ שקיבלו מהסטודנטים 16% (.2%)

 ציינו שקיבלו, המידע דיוק רמת לגבי כלל". הספיקו "לא - 6%ו- הספיקו״ כל־כך ״לא - 36% ״הספיקו״,
 מדויק "לא - 2%ו- מדויק״ כל-כך ״לא ־ 20% ״מדויק״, - 66% רבה״, במידה ״מדויק היה שהוא 10%
יודע"(. "לא ענו נוספים 2%) כלל״

 המעבר לקראת מידע יותר לתת חשוב לדעתם, נושאים, באילו נשאלו במכינה שלמדו הסטודנטים
 וכו׳(, לימוד כיווני קבלה, דרישות )כולל לימודים המשך ציינו (62%) שלישים כשני א׳. לשנה מהמכינה

 בדיור, סיוע - 25% בשכר, עבודה - 34% בלימודים, בקשיים סיוע ־ 45% לסטודנטים, כספי סיוע - 51%
 טיפול ־ 6% סטודנטים, עבור המאורגנת פנאי פעילות - 8% פסיכולוגי, ייעוץ -11% צבאי, שירות ־ 13%

9רפואי.

אחת. מתשובה יותר לתת היה שאפשר כיוון ,100ל־ מסתכמים אינם האחוזים9

 בה. הלימודים סיום לאחר מיד א׳ בשנה ללמוד המשיכו במכינה שלמדו (,85%) הסטודנטים רוב
 שנתיים, -1% אחת, שנה - 6% שנה, חצי עד - 4% מהם :לימודיהם את הפסיקו אחוזים כחמישה־עשר

שנים. 4 עד ־ 2% והשאר שנים, שלוש ־ 2%

 להתקבל קלושים סיכויים (,31%) לצבא הגיוס היו: המכינה בתום הלימודים להפסקת הסיבות
 לצאת אילוץ )כולל כלכליים קשיים (,24%) קבלה(; בבחינות כישלון גם )כולל רצוי לחוג/מקצוע
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 בבחירת ספקות לדוגמה: נוספות, סיבות ־ 24% ועוד (,10%) אישיות/משפחתיות בעיות (,14%) לעבודה(;
במוסד. במעונות ומחסור למוסד, הרשמה מועד אחרי המכינה סיום לימודים, מסלול/מקצוע

א' בשנה בלימודים השתלבות .7

לימוד ומסלול לימוד מוסד לבחירת סיבות 7-.1
 שונות. במכללות (55%) והשאר באוניברסיטאות, לומדים מהסטודנטים אחוזים וחמישה ארבעים

 ־ 15% ותכנות, מחשבים - (25%) רבע טכניים, ומקצועות הנדסה לומדים (30%) מהסטודנטים כשליש
 ואמנות, הרוח מדעי ־ 12% החברה, מדעי-.12% הטבע, ומדעי מתמטיקה ־ 14% עסקים, ומינהל כלכלה

 מקצועות - 2%ו- משפטים -1% ורוקחות, רפואה -1% סוציאלית, עבודה - 3% סיעוד, - 6% חינוך, - 7%
10צילום(. עיצוב, )מלונאות, אחרים

אחד. ממסלול ביותר לומדים מהסטודנטים שחלק כיוון ,100%ל־ מסתכמים אינם האחוזים10

 ואמנות הרוח מדעי סוציאלית, ועבודה חינוך כלכלה, החברה, במדעי מקצועות רוב, פי על לומדות, בנות
 מדעי במסלול בלימודים לבנות בנים בין הבדל אין ומחשבים. הנדסה רוב, פי על לומדים, ובנים וסיעוד,

 שיעור בארץ. ותק לפי הלימוד במסלולי משמעותיים הבדלים נמצאו ולא (,13 )לוח ומתמטיקה הטבע
 יוצאי לעומת ומחשבים, הנדסה לומדים האסיאתיות והרפובליקות קווקז אזור מיוצאי יותר גבוה

 30%) וכלכלה והחברה הרוח מדעי לומדים - ופחות בהתאמה(, 50%ו־ 71%) האירופיות הרפובליקות
(.45% לעומת

)באחוזיס**( מיף לפי הסטודנטים, של לימוד מסלולי :13 לוח
בנות בנים הכול סך

18 43 30 טכניים ומקצועות הנדסה
16 34 25 ותכנות מחשבים
18 13 15 עסקים ומינהל כלכלה
13 14 14 ומתמטיקה הטבע מדעי
16 7 12 החברה מדעי
16 7 12 ואמנות הרוח מדעי
12 2 7 חינוך

7 4 6 סיעוד
5 — 3 סוציאלית עבודה
1 1 1 ורוקחות רפואה
1 1 1 משפטים
3 1 2 צילום עיצוב, מלונאות,

p<0.01 *
אחד. לימודים ממסלול ביותר לומדים מהסטודנטים שחלק משום 100%ל- מסתכמים אינם הנתונים **
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 ברית )בעיקר אירופה מזרח יוצאי - המניין מן מהסטודנטים 43% ,1971 ממאי הלמ״ס סקר לפי
 ואף ומשפטים, יהדות הרוח, מדעי ־ 11% ורפואה, הטבע מדע - 46% הנדסה, למדו לשעבר( המועצות

(.1973 )למ״ס, החברה מדעי בתחום אז למד לא אחד

 להשכלה במוסדות א׳ בשנה שלמדו הישראלים הסטודנטים כלל לבין עולים סטודנטים בין מהשוואה
 הטבע, מדעי למדו סטודנטים־עולים מקרב שלישים כשני כי עולה, תשנ״ח, הלימודים בשנת 11גבוהה

 הישראלים הסטודנטים כלל ובקרב ואמנות, חינוך והחברה, הרוח מדעי ־ שליש ורק ומחשבים הנדסה
 רק אמנם, המתייחסים, הקליטה, של׳משרד הרשמיים הנתונים גם (.1998 )למ״ס, בדיוק הפוכה התמונה

 מדעי במגמת למדו תשנ״ו בשנת לפיהם, זו: מגמה על מצביעים ראשון, לתואר הלומדים לסטודנטים
 0.4% - משפטים הישראלים(, הסטודנטים מכלל 670/0 )לעומת העולים מהסטודנטים 400/0 והרוח החברה

 )לעומת 150/0 - ואדריכלות הנדסה (,110/0 )לעומת 330/0 - הטבע ומדעי מתמטיקה (,60/0 )לעומת בלבד
(1998 עלייה, לקליטת )המשרד (.50/0 )לעומת 110/0 ־ וסיעוד ורפואה (,110/0

 מכללות טכנולוגיות, מכללות להנדסאים, ספר בתי הפתוחה, האוניברסיטה האוניברסיטאות, כל את כולל 11
לסיעוד. ספר ובתי וגננות מורים להכשרת מוסדות לחינוך,

אחת. מתשובה יותר לענות היה שניתן משום ,100%ל־ מסתכמים אינם הנתונים12

 וכן בעברית, טובה שליטה דורשים והחברה הרוח מדעי שלימודי הם זו, לתופעה האפשריים ההסברים
 בתחומים יותר, מעשיים מקצועות ללמוד מעדיפים העולים הסטודנטים ההכנה(, במחקר שעלה )כפי

יותר. גדול בעתיד תעסוקה בהם למצוא שהסיכוי

 הסיבות עלו בתשובותיהם בו. לומדים שהם במוסד דווקא ללמוד בחרו מדוע נשאלו הסטודנטים
 הקרבה בשל 32% להם; המתאימה ברמה הם זה במוסד הלימודים שלדעתם משום 33% הבאות:

 רק שהתקבלו דיווחו 140/0 בו; מעוניינים שהם מקצוע ללמוד אפשר זה במוסד רק כי ־ 26% למשפחה;
12המוסד. נמצא שבה בעיר תעסוקה אפשרויות בשל 7%ו- זה, למוסד

 מכיוון בו בחרו אחוזים ותשעה כשבעים לימודיהם. מסלול לבחירת הסיבות על נשאלו גם הסטודנטים
 היטב, ממנו להתפרנס יהיה אפשר שבעתיד מקצוע ללמוד כדי 37% ;אותם מעניין )המקצוע( שהנושא

 שרצו לחוג התקבלו שלא דיווחו 9%ו- לשעבר, המועצות בברית זה מקצוע ללמוד שהתחילו משום -15%
בו. ללמוד

 הוא לעתים קבלה. בדרישות בעמידתו גם אך הסטודנט, של בהעדפותיו מותנה השונים למסלולים המיון
 (33%) שליש מהנתונים, שעולה כפי הקבלה. בתנאי עמידתו אי בגלל המועדף למסלול מתקבל לא

 במסלול ללמוד המעדיפים הסטודנטים שיעור אחר. במסלול ללמוד רוצים היו כי דיווחו מהסטודנטים
 24%ל־ שנתיים עד בארץ הנמצאים בקרב 41%מ- : (P<0.01) בוותק העלייה עם מובהק באופן יורד אחר

ויותר. שנים 4 בארץ הנמצאים בקרב

 ומשפטים החברה מדעי הלומדים בקרב הוא אחר מקצוע ללמוד המעדיפים של ביותר הגבוה השיעור
 בקרב זאת, לעומת (.380/0) וכלכלה. (41%) סוציאלית ועבודה חינוך (,570/0) ואמנות הרוח מדעי (,650/0)

 ובקרב אחר, מקצוע ללמוד רוצים מרבע פחות וסיעוד רפואה ומתמטיקה, הנדסה הטבע, מדעי הלומדים
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 לפי סטודנטים על־ידי הרצוי הלימודים תחום התפלגות מוצגת 3 בנספח .17% רק ־ המחשבים לומדי
כיום. בו לומד שהוא הלימודים מסלול

 רק לעומת אחר מקצוע ללמוד רוצים באוניברסיטאות הלומדים מהסטודנטים אחוזים ואחד ארבעים
(.p< 0.01) במכללות מהסטודנטים (25%) רבע

מהלימודים רצון שביעות 7.2
 שביעות הביעו מהם אחוזים ושניים כשבעים (.14 )לוח מהלימודים רצונם שביעות על נשאלו הסטודנטים

 מהלימודים הכללית הרצון שביעות "מרוצים". 64%ו־ מאוד" "מרוצים 8% מהלימודים: כללית רצון
 בקרב 80%ל- שנתיים עד בארץ הנמצאים בקרב 65%מ- הוותק: עם (P<0.05) מובהק באופן עולה

והאסיאתיות. האירופיות הרפובליקות יוצאי בין זה בנושא הבדלים נמצאו לא שנים. 4מ- יותר הנמצאים

 הסטודנטים רוב לדוגמה, ההוראה. בתחום השונים מהממדים רצון שביעות הביעו הסטודנטים רוב
 (.73%) לשאלותיהם המורים התייחסות וממידת (79%) כלפיהם המורים מיחס רצון שביעות הביעו

 הסטודנטים, במינהל המשרד אנשי עם וקשר וייעוץ מידע שירותי כגון אחרים, בנושאים זאת, לעומת
יותר. נמוכים היו הרצון שביעות שיעורי

)באחוזים( מהלימודים רצע שביעות של נבחרים ממדים :14 לוה
 מרוצה לא

כלל
 כל-כך לא

מרוצה מרוצה
 מרוצה
מאוד

 סד
הכול

2 26 64 8 100 מהלימודים כללית רצון שביעות
5 35 54 6 100 ההוראה איכות
4 17 70 9 100 התלמיד כלפי המורים יחס
3 24 62 11 100 סטודנטים לשאלות המורים היענות מידת

. 9 39 48 4 100 המורים( ע״י )בכיתה הנלמד החומר תרגול
10 28 55 7 100 ושיעורים עבודות על מהמורים משוב קבלת
19 29 47 5 100 בכיתה המשמעת רמת
12 49 37 2 100 בית בשיעורי להשקיע צריך שהסטודנט הזמן כמות
19 22 49 3 100 וייעוץ* מידע שירותי

9 12 40 6 100 הסטודנטים** במינהל המשרד אנשי עם קשר
יודע" "לא זו שאלה על ענו 7% ״

הסטודנטים מינהל עם קשר שום להם שאין ענו מהסטודנטים (33%) שליש **

 שביעות הביעו העולים המכינות מתלמידי כמחצית גם א׳, בשנה סטודנטים על הנוכחי במחקר גם כמו
 דומה מגמה והייעוץ. המידע ומשירותי הסטודנטים במינהל המשרד אנשי עם מהקשר יחסית נמוכה רצון

 שהם דיווחו מהם 48% רק לשעבר; המועצות מברית מכינות תלמידי בקרב 1979 בשנת כבר נתגלתה
(.1982 ופרנקל, )הורוביץ הסטודנטים מינהל עם ממגעים ־ 42%ו- מהייעוץ, מרוצים

 היו מהסטודנטים רבעים כשלושה לפיו, :1976 בשנת שנערך מעקב במחקר נתגלתה אחרת תמונה
(.1977 )גרף, המינהל מטיפול מרוצים
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 )רובם אירופה מזרח יוצאי - מהסטודנטים רבעים שלושה ,1971 ממאי הלמ״ס סקר שלפי לציין גם יש
 רבע ועוד כולם" "עם - )מחציתם המורים עם מקשר רצונם שביעות על דיווחו לשעבר( המועצות מברית

 )למ״ס, ; (20%) המורים עם קשרים חוסר על או (6%) רצון אי-שביעות על דיווחו רבע רק חלקם״(, ״עם
1973.)

 שעלו הממצאים לעומת במקצת גבוהים נמצאו מהלימודים א׳ בשנה סטודנטים של הרצון שביעות אחוזי
בהתאמה. 66% לעומת 72% - (1995 ולוטן, )צמח עולים״ לסטודנטים דיור ״מסגרות במחקר

 כשישים לכך. הסיבות על נשאלו להם הניתנים והייעוץ המידע משירותי מרוצים שאינם הסטודנטים
 לא להם שנמסר שהמידע ציינו 14% מלא, מידע לקבל אפשרות וחוסר מידע חוסר ציינו אחוזים ואחד

 לסטודנטיס/חוסר לא-טוב יחס - 7% מינהל'הסטודנטים, עם קשר העדר ציינו -13% מדויק, נכון/לא
 הרבה במשרד לבקר צורך ־ 5%ו- וכדו׳ "סחבת" ביורוקרטיה, - 6% ייעוץ, העדר ־ 6% לעזור, רצון

הדרושים. האנשים את להשיג כדי פעמים

 מהם שליש לכך. הסיבות על נשאלו הסטודנטים במינהל המשרד אנשי עם מהקשר מרוצים שאינם מי גם
 מידע חוסר ־ 17% ביורוקרטיה, - 19% לשאלות, לעזור/לענות רצון וחוסר טוב לא יחס ציינו (31%)

 נגישים, אינם שהם או הסטודנטים, מינהל אנשי של קיומם" את מרגישים "לא שהם אמרו 16% מספיק,
 יודעים "לא מקצועיות, חוסר ציינו ־ 5% גמישות, לא קבלה ושעות מתאים לא זמנים לוח על התלוננו 7%
 תורים ־ 4% זה, בנושא אחרות ובעיות לימוד שכר תשלום בהעברת עיכוב ־ 4% לעשות״, ואיך מה

ועוד. סטודנט מיוזמת רק אלא מיוזמתם, קשר חוסר ־ 4% ארוך, המתנה ארוכיס/זמן

 בארץ שוהים מהם כשליש כי העובדה ולאור בארץ, הסטודנטים של יחסית הנמוך הוותק לאור כי ייתכן
 נרחבים וייעוץ מידע בשירותי צורך יש ־ הקליטה בקשיי הנתקלים הורים עם - והשאר הוריהם, ללא

הסטודנטים. מינהל אנשי עם ובאופיו, בתדירותו בהיקפו, שונה ובקשר יותר,

הלימוד שעות 7.3
 הלימוד שעות מספר ויותר, בשבוע שבועיות שעות שלושים לומדים מהסטודנטים (57%) ממחצית יותר

 בו שרואיינו בסמסטר קורסים 9 למדו (50%) מהסטודנטים כמחצית .30 על עומד הממוצע השבועיות
(.15 )לוח 10 הוא הממוצע הקורסים מספר ויותר.

 הסיעוד במסלול לדוגמה (P<0.01) הלימוד: מסלולי לפי בכיתה לימוד בשעות בולטים הבדלים נמצאו
 ברפואה ,70% - טכניים ומקצועות בהנדסה בשבוע, ומעלה שעות 30 בכיתה לומדים מהסטודנטים 92%

 - בכלכלה ,49% - הטבע ומדעי במתמטיקה ,61% ־ בחינוך ,64% - ותכנות במחשבים ,65% ־ ורוקחות
.34% - סוציאלית ובעבודה ,37% ־ הרוח במדעי ,39% - החברה במדעי ,42%
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)באחוזים( לומדים הסטודנטים שבמס הקורסים ומספר שבועיות אמיד שעות :15 לוח
שבועיות לימוד שעות

100 חכול סך
14 19 עד
29 29-20
35 39-30
22 ומעלה 40

בסמסטר הקורסים מספר
100 הכול סך

20 5 עד
30 8-6
22 10־9
14 12-11
14 ויותר 13

 החומר את לתרגל ועבודות, בית שיעורי להכין הסטודנט נדרש בכיתה, הלימוד לשעות שבנוסף מובן,
 לשעות בנוסף בבית, ללימוד ויותר ביום שעות 4 מקדישים מהסטודנטים 42% כי עולה 16 מלוח וכדומה.
בכיתה. הלימוד

 בכיתה הלימוד לשעות בנוסף ללימודים, הסטודנטים שמקדישים יומיות, לימוד שעות :16 לוח
 )באחוזים(

100 הכול סך
10 ביום אחת שעה עד
25 ביום שעתיים
23 ביום שעות 3
20 ביום שעות 4
22 ביום ויותר שעות 5

 לימוד מסלולי בין בית לשיעורי מקדישים שהסטודנטים השעות במספר משמעותיים הבדלים נמצאו לא
 בבית, הלימוד ושעות שבועיות( שעות 30 הוא כאמור, )שבממוצע, בכיתה הלימוד שעות בחיבור שונים.

 הערב, שעות את אף ולעתים הצהריים אחר היום, שעות רוב את מקדישים הסטודנטים רוב כי עולה
 שהם הזמן מכמות רצון שביעות חוסר הביעו מהסטודנטים 61%ש- לנתון מתקשר זה ממצא ללימודים.

 (63%) מהסטודנטים שלישים ששני לכך מתקשר גם זה ממצא (.14 )לוח הבית בשיעורי להשקיע צריכים
 שליש "לחוצים". - 40%ו־ מאוד״ ״לחוצים ־ (23%) כרבע :בלימודים״ ״לחוצים מרגישים שהם דיווחו

כלל". לחוצים "לא שהם - בלבד 5%ו- לחוצים״ כל־כך ״לא שהם אמרו (32%) מהסטודנטים

 עם בהתמודדות הקושי הוא (2 עמי )ראה ההכנה במחקר שעלו הבולטים הנושאים אחד כי לציין, חשוב
 :נוספים בתחומים השלכות בלימודים לעומס כי ציינו ההכנה במחקר המרואיינים רוב הלימודים. עומס

ועוד. בשכר לעבוד יכולת העדר חברתיים, קשרים מיעוט נפשי, מתח עייפות,
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בלימודים והצלחות קשיים 7.4
 מהם (64%) שלישים שני כי עולה 17 מלוח בלימודיהם. והצלחה קושי תחומי על נשאלו הסטודנטים

 הלימוד: מסלולי בין שונה הקושי מאוד". "מתקשים 12% רק אולם בלימודיהם, כללי באופן מתקשים
 הטבע מדעי , 78% ־ משפטים ; 79% - סיעוד ;מתקשים 100% ־ ורוקחות רפואה במסלול הלומדים בקרב

 מדעי ,61% ־ ותכנות מחשבים ,64% - סוציאלית ועבודה חינוך ; 67% - החברה מדעי ; 75% - ומתמטיקה
.56% - טכניים ומקצועות הנדסה ,59% ־ עסקים ומינהל כלכלה ,60% - ואמנות הרוח

 4מ- יותר שנמצאים מי בקרב אפילו זאת, עם (.P<0.01) הוותק עם יורד בלימודיהם המתקשים שיעור
 ועוד, זאת יותר. נמוך ותק בעלי בקרב 70% לעומת בלימודיהם מתקשים (49%) מחצית בארץ, שנים

 בהתאמה 68% לעומת 51% שירתו: שלא ממי פחות בלימודיהם מתקשים בצה״ל ששירתו סטודנטים
(0.01>p.) הלימודים מוסד סוג גיל, מין, לפי בלימודים, קשיים בנושא משמעותיים הבדלים נמצאו לא 

 בלימודים כללי באופן המתקשים שיעור בארץ. הורים ונוכחות מוצא אזור מכללה(, לעומת )אוניברסיטה
בהתאמה(. 37% לעומת 64%) המכינות תלמידי לעומת א׳ שנה סטודנטים בקרב בהרבה גבוה

)באחוזים( בלימודים נבחרים בממדים בקושי היתקלות :17 לוח
מתקשה לא כל-כך לא מתקשה

כלל מתקשה מתקשה מאוד חבול סך
5 31 52 12 100 בלימודים: כללי באופן

מתקשח:
46 38 12 4 100 קושי בשל בשיעור הנאמר את להבין ♦

בעברית
30 41 23 6 100 קושי בשל בשיעור הנאמר את לסכם ♦

בעברית
27 45 21 7 100 בעברית ותרגילים עבודות לכתוב ♦

בעברית קריאה חומר לקרוא ♦
28 39 26 7 100 ספרים( )מאמרים,

באנגלית קריאה חומר לקרוא ♦
19 33 27 21 100 ספרים( )מאמרים,

 לעומת 49%) בחו״ל בגרות שקיבלו מי לעומת בלימודים פחות מתקשים בארץ בתיכון שלמדו סטודנטים
p.) 1< 0.01);בהתאמה( 69%

 פטור קיבלו לא שעדיין מאלה 3% 13עברית. משיעורי פטור קיבלו מהסטודנטים (74%) רבעים שלושה
 "אינם ־ 33%ו- מתקשים", כל-כך "לא - 44% ״מתקשים״, ־ 20% מאוד״, ״מתקשים עברית משיעורי

 משיעורי פטור קיבלו (22%) מהסטודנטים כרבע רק זאת, לעומת עברית. בשיעורי כלל״ מתקשים
 כל־כך "לא ־ 35% ״מתקשים״, - 26% מאוד״, ״מתקשים - 19% אנגלית, שלומדים מאלה, אנגלית.

 כאשר גם ביטוי לידי בא באנגלית הקושי אנגלית. בשיעורי כלל" מתקשים "אינם ־ 20%ו- מתקשים"

 ברמה ־ 9% ,,ד ברמה ־ 16% ה׳, ברמה - 20% ר, ברמה משובצים (50%) כמחצית עברית, לומדים שעדיין מאלה13
א׳. ברמה - 1%ו- ב׳, ברמה ־ 4% ג׳,
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 21% המקצועיים: השיעורים במסגרת באנגלית טקסטים קריאת עם להתמודד נדרשים הסטודנטים
 מהסטודנטים־העולים מחצית ,1976 בשנת המעקב מחקר לפי גם ״מתקשים״. 27%ו- מאוד״ ״מתקשים

(1977 )גרף, האנגלית. בשפה בקשיים נתקלו (51%)

 המטלות לביצוע בשפות מספקת שליטה על בהכרח מעידה אינה ובאנגלית בעברית פטור קבלת
 הנאמר את להבין מתקשים 12% עברית, משיעור פטור קיבלו שכבר מי בקרב גם לדוגמה, הלימודיות.

 אחוז בעברית. לקרוא ־ 29%ו- ותרגילים, עבודות ולכתוב בשיעור הנאמר את לסכם - 25% בשיעור,
 לשאר בהשוואה במקצת רק נמוך הפטור מקבלי בקרב בעברית לימודיות מטלות בביצוע המתקשים

 חומר לקרוא מתקשים (24%) כרבע האנגלית, משיעורי פטור שקיבלו סטודנטים בקרב גם הסטודנטים.
זו. בשפה

 בשפה המתקיימים המקצועיים בשיעורים הנאמר בהבנת מתקשים אינם (84%) הסטודנטים רוב
 בכתיבת וכן (,71%) החומר בסיכום מתקשים אינם וכר(, תנ״ך מתמטיקה, היסטוריה, )כגון העברית
(.67%) בעברית חומר בקריאת מתקשים אינם כי דיווחו שלישים שני (.72%) בעברית ותרגילים עבודות

 מזו גבוהה הנוכחי, במחקר לשעבר המועצות מברית העולים הסטודנטים של בעברית הידע רמת
 מקצועי חומר לקרוא מאוד" "התקשו מהסטודנטים 12% אז : 1976 בשנת מעקב במחקר שנמצאה
(.1977 )גרף, בעברית

 הנלמד החומר את להבין להם מאפשרת העברית בשפה הסטודנטים רוב של שליטתם רמת כלומר,
 ברמה בעברית טקסטים לקריאת מספיקה ודי בעברית, ותרגילים עבודות לכתוב לסכמו, בשיעור,

 דיה טובה אינה בעברית מהסטודנטים כשליש של שליטתם זאת, עם הלימוד. במוסד הנדרשת הלשונית
הלימודיות. המטלות עם התמודדות לשם

 יותר נמוך אחוז לבין (,64%) בלימודים כלליים קשיים על המדווחים הגבוה, הסטודנטים אחוז בין הפער
 אלא בעברית, מספיקה לא בשליטה רק אינו הקושי מקור כי מרמז בעברית, המתקשים סטודנטים של
הלימודים. בחומר גם

לימודיות מטלות ביצוע
 למדו שבהם הקורסים במסגרת הנדרשות הלימודיות המטלות את ביצעו האם נשאלו הסטודנטים

 (,64%) להגיש שנדרשו העבודות/התרגילים כל את הגישו שלישים שני ובחינות(. עבודות תרגילים, )הגשת
(.18 )לוח ; (87%) המבחנים לכל ניגשו המכריע ורובם

 ציינו אחוזים ושבעה ארבעים לכך. הסיבות על נשאלו ותרגילים העבודות כל את הגישו שלא הסטודנטים
 בגלל ־ 19% מדי, קשה היה החומר ־ המטלה עם להתמודד הצליחו שלא 25% הזמנים, בלוח עמדו שלא

באנגלית. קשיים בגלל - 7%ו- לעשות צריך מה הבינו לא 17% בעברית, קשיים
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)באחוזים( חלימודיט שגת במהלך לימודיות מטלות ביצוע :18 לוח
למבחנים ניגשו עבודות/תרגילים הגישו המטלות: את ביצעו

100 100 הכול סך
87 64 כולם את

9 26 רובם את
2 6 מחציתם את
0 2 מיעוטם
2 2 מהם אחד אף

 הספיקו שלא ציינו (25%) מהם רבע לכך. הסיבות על נשאלו המבחנים לכל ניגשו שלא סטודנטים גם
 לעבור, סיכוי להם שאין מראש שידעו אמרו -16% טוב, די החומר את ידעו שלא -17% למבחן, ללמוד

 עם התנגשות גם )כולל נוח לא בחינות זמן בגלל - 9% בריאותיות, או אישיות בעיות בגלל ־ 16%
זה. קורס ללמוד בהמשך התכוונו לא כי ־ 7% אחרים(, שיעוריס/מבחנים

הסטודנטים השתתפו שבהם בקורסים ציונים
 היה זה )אם שלהם הסופי הציון היה ומה הלימודים שנת במשך למדו קורסים באילו נשאלו הסטודנטים

 מצליחים הסטודנטים רוב כי עולה מהנתונים א׳(. בסמסטר לציון להתייחס נתבקשו הם שנתי, קורס
 בקשר נמצאה הציונים התפלגות ומעלה. 70 ממוצע ציון קיבלו מהם אחוזים כשמונים בלימודיהם:

(.19 )לוח הסטודנט של הכלכלי המצב הערכת עם וכן הלימודים מסלול עם מובהק

 מצבם והערכת הלימודים מסלול לפי הקורסים בכל הסטודנטים שקיבלו הממוצע הציון :19 לוח
)אחוזים( הכלכלי

הסטודנט"" הכנסות האם הלימודים" מסלול
לא מספיקות מספיקות והחברה, הרוח מדעי , הטבע, מדעי

מספיקות לחלק לרוב עבודה חינוך, כלכלה, הנדסה מתמטיקה, סך
צרכיו לרוב מצרכיו צרכיו וסיעוד סוציאלית ומחשבים חכול

" 0.01 >p 
P< 0.05 ״״

100 100 100 100 100 100 חכול סך
8 5 ־ 3 6 5 59 עד

19 15 5 9 19 14 69-60
31 36 54 37 40 38 79־70
37 37 33 45 29 37 89-80

5 7 8 6 6 6 100-90

 שנים 4 של ותק בעלי סטודנטים וכן (,P<0.05) הבנים מאשר יותר גבוהים ממוצעים ציונים קיבלו הבנות
 שהוריהם הסטודנטים (,P<0.01) בישראל תיכון בבית-ספר שלמדו הסטודנטים (,p<0.05) בארץ ויותר
 לא זאת, עם (.p< 0.05) בארץ נמצא מהוריהם אחד שלפחות וסטודנטים (,P<0.01) אקדמית השכלה בעלי

המוצא. ואזור בשכר עבודתו לבין הסטודנט של הממוצעים ציוניו בין קשר נמצא

 בקרב יותר גבוה הממוצע הציון (.20 )לוח 77 הוא המקצועות בכל הסטודנטים שקיבלו הממוצע הציון
 אלה בקרב וגם (,P<0.05) החדשים לעומת בארץ ותיקים סטודנטים ובקרב (,P<0.05) הבנים לעומת בנות

 : (P<0.05) הלימוד מסלולי בין הבדלים נמצאו (.P< 0.05) למדו שלא אלה לעומת בישראל בתיכון שלמדו
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 73) ביותר הנמוך הציון ואת וסיעוד, רפואה הלומדים קיבלו בממוצע( 81) ביותר הגבוה הציון את
 של הסובייקטיבית ההערכה בין התאמה גם קיימת ומתמטיקה. הטבע במדעי הלומדים קיבלו בממוצע(
 שהם שדיווחו הסטודנטים הממוצע: הציון דהיינו, האובייקטיבי, המדד לבין בלימודים הקשיים

יותר. נמוך ציון בממוצע קיבלו יותר מתקשים

 במקצוע נכשלו אחוזים עשר שנים קורס. באף (59 )עד ״נכשל״ ציון קיבלו לא (78%) הסטודנטים רוב
ויותר. מקצועות 3ב־ ־ 4% מקצועות, בשני - 6% אחד,

)באחוזים( הסטודנטים
של נבחרים מאפיינים לפי הלימוד במקצועות והמצליחים חנכשלים הממוצע, חציון :20 לוח

 )קיבלו מצליחים
(80+ ממוצע ציון

 אחד בקורס נכשלים
(59 עד ציון )קיבלו לפחות הממוצע הציון

43 22 77 הכול סך
מין:

**״37 **27 **76 בנים
48 17 78 בנות

בארץ: ותק
43 22 **77 שנתיים עד
37 27 76 שנים 4 עד 2מ־
49 17 79 שנים 4מ־ יותר

האב: השכלת
*38 *28 *75 אקדמית לא
46 17 78 אקדמית

הורים:
**46 **19 78 בארץ אחד לפחות

35 30 76 בארץ לא אחד אף
בשכר: עבודה

41 **25 76 עובדים
45 18 78 עובדים לא

בישראל: בתיכון למדו האם
46 *13 **79 כן
41 26 76 לא

הלימודים: מסלול
**43 *30 **77 טכניים ומקצועות הנדסה

30 28 76 ותכנות מחשבים
24 43 73 ומתמטיקה הטבע מדעי
42 10 77 ואמנות הרוח מדעי
49 16 79 ומשפטים כלכלה החברה, מדעי
61 9 79 סוציאלית ועבודה חינוך
54 3 81 וסיעוד רפואה

בלימודים: קשיים
*22 *9 *84 כלל מתקשים לא
38 16 80 מתקשים כל-כך לא
52 23 76 מתקשים
80 37 70 מאוד מתקשים

p<0.01 *
P<0.05 **
P<0.10
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 29% לעומת 14% במכללות: הלומדים לעומת פחות נכשלים באוניברסיטאות, שלומדים הסטודנטים
 בהתאמה 24% לעומת 16% ;שירתו שלא מאלה פחות נכשלים בצה״ל ששירתו ואלה (,p<0.01) בהתאמה

(0.05>P.) מבנות יותר נכשלו בנים (0.05>P,) 0.05) הלא־עובדים לעומת בשכר העובדים סטודנטים >P}; 
 אינם שהוריהם הסטודנטים כן, כמו (.p< 0.01) שלמדו אלה לעומת בישראל בתיכון למדו שלא אלה

 הבדלים נמצאו כאן גם (.P<0.05) בישראל נמצא מהוריהם אחד שלפחות אלה לעומת יותר, נכשלו בארץ
 מחצית כמעט לפחות אחד במקצוע נכשלו ומתמטיקה הטבע מדעי לומדים בקרב הלימוד: מסלולי לפי

 כקשה הסטודנטים בידי הוגדר זה שמסלול )אף וסיעוד רפואה לומדים ובקרב (,43%) מהסטודנטים
(.20 )לוח בלימודים כישלונות לבין קשיים בין (P<0.01) הדוק קשר יש כצפוי, (.p<0.01) 3% רק ־ ביותר(

 80 הקורסים בכל ממוצע ציון קיבלו דהיינו, בלימודים, מצליחים (43%) הסטודנטים מחצית כמעט
 לעומת אקדמית, השכלה בעלי שהוריהם הסטודנטים (,P=0.08) מהבנים יותר מצליחות הבנות ומעלה.

 אחוז (.p<0.05) בחו״ל שהוריהם מאלה יותר - בארץ שהוריהם והסטודנטים (,P<0.01) הסטודנטים שאר
 מדעי הלומדים בקרב - ביותר ונמוך סוציאלית ועבודה חינוך הלומדים בקרב נמצא יותר גבוה מצליחים

 נמצאו לא בלימודים ההצלחה בנושא הכישלון, לנושא בניגוד זאת, עם (.20 )לוח ומתמטיקה הטבע
הכלכלי. המצב הערכת וגם בארץ בתיכון לימודים בשכר, עבודה לפי הבדלים

נבחרים לימוד במקצועות וכישלונות הישגים
 נבחנו שבהם נבחרים לימוד במקצועות והמצליחים הנכשלים ושיעורי ממוצעים ציונים מוצגים 21 בלוח

הסטודנטים.

נבחרים לימוד במקצועות הסטודנטים של הבחינות ציוני :21 לוח
הנכשלים אחוז הציון שנבחנו הסטודנטים אחוז
הנבחנים( )מכל הממוצע הסטודנטים( )מכלל זה במקצוע המקצוע

15 76 49 מתמטיקה
15 74 32 סטטיסטיקה

9 78 44 מחשבים
0 83 11 )לשון( עברית
6 78 47 אנגלית
7 74 6 היסטוריה
1 79 18 וכדו׳ סוציולוגיה

12 74 16 וכדו׳ כלכלה
13 77 16 פיזיקה

9 77 11 כימיה
3 78 8 וכדו׳ ביולוגיה
0 83 4 וסיעוד רפואה
8 77 9 וכו׳( ספרות )פילוסופיה, הרוח מדעי

10 78 27 טכניים ומקצועות הנדסה
3 80 14 וכדו׳ פסיכולוגיה
1 81 7 סוציאלית ועבודה חינוך

אחרות שפות
0 87 3 ואנגלית( לעברית )פרט
0 84 6 אמנות
2 79 16 אחרים מקצועות
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 טכניים, ומקצועות בהנדסה במתמטיקה, הוא ביותר הגבוה הנכשלים שיעור ,21 מלוח שעולה כפי
 בין בציונים משמעותיים הבדלים נמצאו לא מקצוע באף ובסטטיסטיקה. בפיזיקה בכימיה, בכלכלה,

 הלימוד במסלולי מהשונות נובעים מין לפי בלימודים בהישגים כלליים שהבדלים מכאן, לבנות. בנים
יותר(. נכשלים הם ולכן והנדסה הטבע מדעי יותר לומדים הבנים )כלומר, ובנות בנים לומדים שבהם

 הלומדים ;ובפיזיקה מהסטודנטים( )כשליש במתמטיקה יותר נכשלים הטבע מדעי במסלול הלומדים
 ;ובמתמטיקה בסטטיסטיקה - מחשבים הלומדים ;ובכימיה בסטטיסטיקה ־ טכניים ומקצועות הנדסה

 ועבודה חינוך והלומדים בהיסטוריה, - הרוח במדעי הלומדים בכלכלה; - החברה מדעי הלומדים
(.4 )נספח במתמטיקה ־ סוציאלית

 למדו שלא לאלה בהשוואה במכינה שלמדו סטודנטים בקרב לימודיים הישגים 7.5
בה
 "המתקשים אחוז לדוגמה, במכינה. למדו שלא ממי יותר בלימודים מתקשים במכינה שלמדו סטודנטים

 לעומת 17% ־ למדו שלא לאלה בהשוואה כפול במכינה שלמדו מי בקרב בלימודים כללי באופן מאוד״
 הנאמר סיכום בשיעור, המורים הבנת כגון: ספציפיים קשיים לגבי גם קיימת זו מגמה בהתאמה. 8%

(.22 )לוח באנגלית החומר קריאת בעברית, ותרגילים עבודות כתיבת בעברית, החומר קריאת בשיעור,

)באחוזים( במכינה קודמים לימודים לפי בלימודים והצלחות קשיים של נבחרים ממדים :22 לוח
במכינה למדו לא במכינה למדו הכול סך

בלימודים*": כללי קושי
8 17 12 מאוד מתקשים

52 51 52 מתקשים
33 28 31 מתקשים כל־כך לא

6 4 5 כלל מתקשים לא
המתקשים: שיעור

13 19 16 העברית* השפה מבחינת בקורס הנאמר את להבין
26 33 29 בקורס** הנאמר את לסכם
30 38 33 בעברית* קריאה חומר לקרוא
23 35 28 בעברית* ותרגילים עבודות לכתוב
44 56 48 באנגלית** קריאה חומר לקרוא
16 30 22 אחד* במקצוע לפחות הנכשלים שיעור

המקצועות("* )בכל הממוצע הציון
3 8 5 59 עד

12 17 14 69־60
39 36 38 79־70
39 33 37 89־80

7 6 6 100־90
P <0.01 * 
P<0.05**

 במכינה שלמדו סטודנטים בקרב יותר גבוה לפחות אחד במקצוע (59 עד ציון )מקבלים הנכשלים אחוז גם
 5% לעומת 16% ־ ויותר מקצועות בשני מהם בהתאמה, 16% לעומת 30% בה: למדו שלא מי לעומת

בהתאמה.
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 במכינה למדו שלא מי אצל במקצת גבוה ומעלה( 80 ממוצע ציון )מקבלי המצליחים אחוז זאת, לעומת
בהתאמה(. 39% לעומת 46%) שלמדו מי לעומת

 בסיסיים כישורים בעלי הם במכינה ללמוד שחויבו שהסטודנטים בטענה זו תופעה להסביר ניתן לא
 מברית-המועצות בגרות שתעודת משום וזאת, יותר, נמוכים א׳ בשנה הישגיהם כך ומשום יותר נמוכים
 קשר ללא במכינה, מחויב ישראלית, בגרות תעודת בידו שאין עולה כל כלומר, "שקילה" אינה לשעבר

 בכך נעוץ זו לתופעה שההסבר ייתכן זאת, לעומת לשעבר. מברית-המועצות הבגרות בתעודת להישגיו
 מערכת עם והיכרותם יותר, נמוכה בעברית ששליטתם יותר, חדשים סטודנטים בעיקר למדו שבמכינה

 סטודנטים יותר יש במכינה למדו שלא אלה בקרב זאת, לעומת ביותר. מצומצמת בישראל החינוך
 להשכלה במוסדות הקליטה ועבורם בישראל, תיכון בית־ספר סיימו מהם ניכר שחלק יחסית ותיקים

 יותר ותיקים הם במכינה למדו שלא סטודנטים כי עולה מהנתונים ואכן יותר. קלה בישראל, גבוהה
(0.01>P.) שהם משום מכינה, ללא גבוהה להשכלה למוסדות שנתקבלו הסטודנטים קבוצת גם קיימת 

 יותר מצליחים הם שגם וייתכן לפחות, סמסטרים 3 לשעבר המועצות בברית אקדמי במוסד למדו כבר
בלימודים.

רב-משתני ניתווק - בלימודים כישלון 7.6
 רב-משתני ניתוח נערך בלימודים הסטודנטים של כישלונם על המשפיעים הגורמים את לבחון כדי

:הבאים המשתנים של השפעתם נבחנה זה במודל הלוגיסטית. הרגרסיה מודל באמצעות
 בשכר הסטודנט ועבודת הכלכלי המצב הערכת האב, השכלת בארץ, הורים נוכחות רקע: משתני א.

14הלימודים. שנת במשך
 בעברית החומר בקריאת קושי הלימודים, ומסלול המוסד סוג הלימודים: לתהליך הקשורים משתנים ב.

המורים. מיחס רצון ושביעות ובאנגלית

 בעברית" החומר בקריאת "קושי למשתנה קשור נמצא שהוא מכיוון למודל הוכנס לא בארץ" "ותק המשתנה
לעיל. שהוכנס

 (,1) לפחות אחד לימוד במקצוע נכשל :כדלקמן דיכוטומי באופן מוגדר במודל מוצב אשר התלוי המשתנה
(.0) מקצוע באף נכשל לא

 :המשתנים של מובהקת השפעה עולה הרגרסיה ממודל הלוגיסטית. הרגרסיה ממצאי מרוכזים 23 בלוח
 עבודה (4) באנגלית; חומר בקריאת קושי (3);המורים מיחס הרצון שביעות (2) הלימודים; מסלול (1)

 (6) הלימודים; מוסד סוג (5) המשתנים; השפעת גם למובהקת קרובה הלימודים: שנת במשך בשכר
הסטודנט. הכנסות

 המורים, מיחס מרוצים שאינם לאלה ומחשבים, הנדסה מתמטיקה, הטבע, מדעי במסלולי ללומדים
 ללומדים גם ־ ניכרת ובמידה הלימודים, שנת במשך בשכר ולעובדים באנגלית חומר בקריאת למתקשים
 לדווח יותר גבוהה הסתברות יש - הבסיסיים הצרכים לרוב מספיקות לא שהכנסותיהם ולאלה במכללות

בבחינות. כישלון על
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 ההסתברות ־ בלימודים הסטודנטים של כישלונם להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי :23 לוה
בבחינות להיכשל

odds ratio b מקדם בלתי־תלויים משתנים

0.751
(1.33) -0.289

רקע: משתני
בארץ הורים נוכחות
 בארץ"( לא הורה ל״אף )ביחס

בארץ אחד הורה לפחות

0.69 1 
(1.45) ־0.372

האב השכלת
 אקדמית"( ל״לא )ביחס

אקדמית

1.77 “0.570

 הלימודים שנת במשך בשכר עבודה
עובד"( ל״לא )ביחס

בשכר עובד

1.69 *“0.527

מספיקות
הסטודנט הכנסות

 " או לכולם" או הצרכים לרוב ל״מספיקות )ביחס
לחלקם"( רק

הבסיסיים" הצרכים לרוב מספיקות "לא

O.531
(1.88) “־*0.631

 ללימודים: הקשורים משתנים
הלימודים מוסד סוג

 ל״מכללה"( )ביחס
אוניברסיטה

3.64 *1.293

הלימודים מסלול
 2 וכדר( והחברה הרוח מדעי )לעומת

ומחשבים הנדסה מתמטיקה, הטבע, מדעי

1.47 0.387

בעברית החומר בקריאת קושי
 קשה"( כל-כך "לא או כלל" קשה ל״לא )ביחס
"קשה" או מאוד" "קשה

1.82 “0.599

באנגלית החומר בקריאת קושי
 קשה"( "קצת או כלל" קשה ל״לא )ביחס
"קשה" או מאוד" "קשה

0.491 
(2.04) *-0.713

המורים מיחס רצון שביעות
כלל"( מרוצה "לא או מרוצה" כך כל ל״לא )ביחס

"מרוצה" או מאוד" "מרוצה

לשאר השוואה לאפשר כדי בסוגריים החיובי הערך גם

.15% = הנראות יחס
P <0.01 * 
P<0.05 ** 
P <0.10 ***

מצוין שלילי, הוא הקשר כיוון שבהם במקרים 1
x ערך הוא odds ration מוחלט. בערך .x/ 1 הנוסחה באמצעות נעשה החישוב המשתנים.

וסיעוד. רפואה סוציאלית, ועבודה חינוך ומשפטים, כלכלה גם כולל 2
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מלימודים היעדרויות 7.7
 19% מחלה: עקב ולא בשבוע אחד משיעור לפחות נעדרים הם כי דיווחו מהסטודנטים (49%) כמחצית
(.24 )לוח ויותר שיעורים 4מ- 8%ו- שיעורים 3-2מ- 22% אחד, משיעור

 מבנות יותר נעדרים בנים כן כמו (.P<0.01) בשכר העובדים בקרב יותר גבוהה ההיעדרויות תדירות כצפוי,
(0.05>P,) האסיאתיות הרפובליקות ומיוצאי קווקז מיוצאי יותר ־ אירופיות רפובליקות ויוצאי (0.01>P.)

)באחוזים( מוצא ואזור מין בשפר, עבודה לפי משיעורים/ היעדרויות :24 לוה
מוצא* אזור *» מיו בשכר* עבודה

 סד
הכול ההיעדרויות תדירות

 אסיה
וקווקז אירופה בנות בנים

 סטודנטים
 עובדים שאינם
בשכר

 סטודנטים
 העובדים

בשכר
100 100 100 100 100 100 100 הכול סך

68 46 54 48 60 44 51 שיעור מאף נעדר לא
13 20 21 15 15 21 19 אחד משיעור נעדר

בשבוע
שיעורים 3־2מ־ נעדר

14 25 19 26 19 25 22 בשבוע
שיעורים 4מ־ נעדר

5 9 6 11 6 10 8 בשבוע ויותר
מחלה. עקב לא1

P<0.01 *
P<0.05 **

 חלק (,34%) בשכר עבודה (,38%) עייפות הן: מחלה( בשל )לא משיעורים להיעדרויות הנפוצות הסיבות
 משרד )בנק, שונים סידורים לערוך הצורך בשל (,27%) הערכתו לפי לסטודנט תורמים אינם מהשיעורים

(.25 )לוח ; (11%) אישיות בעיות עקב וגם (22%);ועוד( קליטה

 יש אך המכינות, תלמידי לבין א׳ בשנה הסטודנטים בין ההיעדרויות בתדירות משמעותיים הבדלים אין
(.25 )לוח להיעדרויות בסיבות הבדלים

)באחוזים( המכינה ותלמידי א׳ בשנה סטודנטים של משיעורים* להיעדרויות סיבות :25 לוח
המכינה תלמידי הסטודנטים הסיבה

40 38 עייפות
29 34 בשכר עבודה
14 27 לסטודנט תורמים לא מהשיעורים חלק
57 22 קליטה משרד בנק, כגון שונים סידורים
32 11 אישיות בעיות

9 5 למשפחה עזרה
5 4 למבחן חומר/ללמוד להכין הספיק לא הסטודנט
- 3 טוב/משעמם לא המרצה
5 8 אחר

מחלה. בשל היעדרויות כולל לא אחת. מתשובה יותר לענות שניתן משום ,100%ל־ מסתכמים אינם האחוזים *
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 כי ועוד(, הסטודנטים מינהל עובדי לעולים, )יועצים שדיווחו מרואיינים היו (2 עט׳ )ראה ההכנה במחקר
 עומס :עולים סטודנטים בקרב נפוצה ירוד בריאותי מצב או מחלה בשל מלימודים ההיעדרויות תופעת

 של בריאותם מצב את מרעים התזונה, בהרגלי שינוי ולעתים העייפות, בלימודים, קשיים הלימודים,
מלימודים. להיעדרותם וגורמים הסטודנטים

 הם כלל בדרך כי ציינו (86%) רובם מחלה. עקב משיעורים היעדרויותיהם תדירות על נשאלו הסטודנטים
 ־ 7% מחלה, בשל בממוצע בשבוע אחד משיעור נעדרים 6% אולם ;מחלה בשל מלימודיהם נעדרים אינם

 להיעדרויות ממחלה הנובעות היעדרויות מחברים כאשר ויותר. שיעורים 4מ- ־ 1%ו- שיעורים 3-2מ-
 4 - גבוהה בתדירות נעדרת מהסטודנטים 11% של מבוטלת לא שקבוצה מתברר אחרות, מסיבות
בשבוע. ויותר שיעורים

 הלימוד במקצועות כישלונות על הסטודנטים דיווח לבין ההיעדרויות תדירות בין מובהק קשר נמצא
 במקצוע נכשלו בשבוע ויותר שיעורים 4מ- שנעדרו מהסטודנטים (33%) שליש לדוגמה, (.P<0.05) השונים

הסטודנטים. שאר בקרב 21% לעומת לפחות אחד

 14%) המכינה תלמידי לעומת יותר נמוכה א׳ שנה סטודנטים בקרב מחלה בשל ההיעדרויות תדירות
(.36% לעומת

הרוסית בשפה לימודים 7.8
 שיעור הרוסית. בשפה נלמדים - לומדים שהם מהקורסים שחלק דיווחו מהסטודנטים אחוזים כשמונה

הרוסית. בשפה בבחינות ולענות ברוסית ותרגילים עבודות להגיש באפשרותם שיש דיווחו זהה

 זו בשפה המטלות את להגיש ו/או הרוסית בשפה קורסים ללמוד רצונם על נשאלו אף הסטודנטים
 לא - )מחציתם הרוסית בשפה קורסים ללמוד מעוניינים (34%) מהם כשליש בחינות(. תרגילים, )עבודות,

 עבודות להגיש רוצים מהסטודנטים אחוזים ושבעה שלושים משנה(. לא 16% ־ ולשאר מעוניינים
משנה(. לא 16%ול- רוצים, לא ־ 47%) רוסית בשפה ולהיבחן

והכוונה "עוץ בלימודים, סיוע .8

בלימודים סיוע 8.1
 לסטודנטים לסייע המיועדים משאבים מקצים הלימוד במוסדות נוספים וגורמים הסטודנטים מינהל

 בלימודים, קונקרטי סיוע מקבלים מהסטודנטים (18%) מחמישית פחות שרק עולה 26 מלוח בלימודיהם.
 הנפוצים הסיוע סוגי הסטודנטים(. מכלל 43%) לכך זקוקים סיוע מקבלים שאינם מאלה (52%) ומחצית

 בקרב גם (.29%) ביחידות עזר ושיעורי (67%) בקבוצות עזר שיעורי הם הסטודנטים שמקבלים ביותר
 סיוע מקבלים שלא מאלה שמחצית אף בלימודים, סיוע מקבלים (21%) מיעוט רק המכינות תלמידי
לו. זקוקים
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)באחוזים( מלימוד במקצועות קונקרטי סיוע :26 לוח
אחוזים

18 בלימודים כלשהו סיוע מקבלים

(n=73) סיוע:" סוגי
29 ביחידות עזר שיעורי
67 בקבוצות עזר שיעורי

5 לרוסית החומר תרגום
9 אחרים( מסטודנטים עזרה )כגון אחר סיוע

(n=73) ו״מרוצים"(: מאוד" )"מרוצים הרצון שביעות
66 הסיוע מהיקף
71 הסיוע מאיכות
85 הסיוע נותני מיחס

52 לסיוע זקוקים אך סיוע מקבלים אינם
39 סיוע לקבלת פנו מהם

(n=109) סיוע:• לקבלת לאי־פנייה סיבות
51 לפנות למי ידעו לא
18 זמן חוסר
17 יעזור שזה האמינו לא
10 לבקש התביישו

9 לבקש הספיקו לא עדיין
6 בתשלום בהשתתפות כרוך הסיוע

10 אחרות סיבות
אחת. מתשובה יותר על לענות היה שניתן משום 100%ל־ מסתכמים אינם הנתונים *

 רמאיכות (85%) הסיוע נותני מיחס רצון שביעות הביעו סיוע שמקבלים הסטודנטים של המכריע הרוב
 מהסיוע גבוהה רצון שביעות קיימת מהיקפו. רצון שביעות הביעו (66%) שלישים ושני (,71%) הסיוע
סיוע. המקבלים סטודנטים להערכת אף מספק, אינו הסיוע היקף בהחלט אך הניתן,

 כמחצית :הן סיוע לקבלת פנייה לאי ביותר השכיחות הסיבות לבקשו. פנו לסיוע מהזקוקים 39% רק
 הן נוספות סיבות יעזור. שהסיוע האמינו לא -17% בזמן, מחסור בשל -18% לפנות, למי ידעו לא (51%)

 וסיבות (6%) בתשלום כרוך הסיוע (,9%) לבקש הספיקו לא עדיין (,10%) הסיוע לבקשת המתלווה בושה
(.10%) אחרות

 ואזור לימוד מסלולי בארץ, ותק גיל, לפי הסיוע, בקבלת לבנות בנים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא
 הלומדים בקרב מהשיעור במעט גבוה במכללות הלומדים בקרב הסיוע מקבלי שיעור זאת, לעומת מוצא.

 שאינם אלה בקרב בסיוע צורך גם זאת, עם (.P<0.05) בהתאמה 13% לעומת 21% באוניברסיטאות:
(.45%) האוניברסיטאות לעומת (59%) במכללות סטודנטים בקרב יותר גבוה מקבלים
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 לסיוע, זקוקים בלימודים מאוד" מה״מתקשים 78%:בלימודים הקושי להיקף קשור נמצא בסיוע הצורך
 11% עד ומגיע מתקשים״, כך כל ה״לא בקרב 36% על עומד (,60%) ה״מתקשים" בקרב יורד זה אחוז

(.p<0.01) כלל״ מתקשים ה״לא בקרב

והכוונה ייעוץ 8-2
 לסביבה להסתגל עליהם אחד מצד מורכב. לשעבר המועצות מברית סטודנטים עולים בפני העומד האתגר

 קשיים עם להתמודד עליהם אחר ומצד חדשה, לימוד ולשפת שונות לימוד לנורמות חדשה, תרבותית
 ;1993 )דורון, מאחור שהותירו ולתרבות למשפחתם געגועים עם דיור, קשיי עם כלכליים,

 כי (1995) במחקרה ציינה מירסקי (.1999 ואחרים, מירסקי ; 1995 מירסקי, ; 1995 אזרד־בורנשטיין,
 גבוהה רמה ישראלים( למתבגרים )בהשוואה לשעבר המועצות מברית עולים סטודנטים בקרב "נמצאה

 על נוסף ועוין. דיספורי אופי בעלי בסימפטומים התבטאה אשר סימפטומטית, פסיכולוגית מצוקה של
 בהסתגלות וקשיים המוצא מארץ הניתוק עקב )אובדנים בהגירה הידועים המוכרים המצוקה גורמי

 לחצים א. ייחודיות: תופעות שתי קיימות אלה צעירים עולים בקרב כי מוצע החדשה( לסביבה
 ובעיסוק לשעבר המועצות בברית שהתרחשו לשינויים הקשורים העלייה, בטרם עוד פסיכולוגיים

 יחסית נמוכה הכלה יכולת ב. ;מצוקה של גבוהה התחלתית לרמה לתרום עלולים הגירה, של באפשרות
 לשעבר המועצות ברית יוצאי של התרבותי׳ ׳באופי כמרכיב המצטיירת פסיכולוגית, ולמצוקה לחרדה
 נמוכה רמה נמצאה הנבדקים בקרב עוין". בגוון ביטוייה את ולצבוע המצוקה חוויית את להחריף ועלולה
 לתלות העיקרי כאובייקט מצטיירת והאם פסיכולוגית עצמאות של אמריקנים( לצעירים )יחסית

(.1995 )מירסקי,

 מעניקים הלימוד במוסדות נוספים וגורמים הסטודנטים מינהל עולים, של לקשייהם המודעות בשל
 עובד מדריך, עם ייעוץ קבלת לשם להיפגש יכול הסטודנט מגוונים. בנושאים והכוונה ייעוץ לסטודנטים

ועוד. עולים לסטודנטים יועצים פסיכולוג, סוציאלי,

המדריך
 עם מדריכים של אישי קשר ליצירת חשיבות מייחסת הסטודנטים במינהל ותרבות לחברה המחלקה

 סטודנט לכל שכמעט למצב להגיע שאיפה מתוך ־ ותלמידים סטודנטים של האפשר ככל רב מספר
 הייחודיות, חייו נסיבות ואת שלו הרקע את אותו, המכיר מדריך, עם קשר יהיה המינהל בטיפול ותלמיד

 "רשת מבניית כחלק הסטודנט, של קליטתו בתהליך מרובה חשיבות כזה קשר ליצירת ובהווה. בעבר
 שנותיהם את המאפיינים משברים זה ובכלל שונים, מצבים עם להתמודד לו העוזרת תומכת",

בארץ. הראשונות

 במקומות מזדמנות מפגישות החל - חברי בסיס על שוטפות מפגישות בנוי המדריך עם האישי הקשר
 סטודנטים קבוצת המדריך מזמין שבהם פתוחים", ב״בתים וכלה אישיים לראיונות הזמנה דרך הלימוד,

(.1996 הסטודנטים, )מינהל נושאים במגוון לשיחה קפה״ כוס ״על למפגש

 הלימודים, שנת תחילת מאז המדריך עם אחת פעם לפחות נפגשו כי דיווחו מהסטודנטים (32%) שליש
 לא מהסטודנטים שלישים שני ויותר. פעמים 3 המדריך עם נפגשו 17%ו־ ״פעמיים״ או ״פעם״ ־ 15%
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 אחוז קיומו. על ידעו לא אף (50%) מהסטודנטים ומחצית המדריך, עם אחת פעם אפילו נפגשו
 ■■ הוותיקים הסטודנטים בקרב יותר גבוה המדריך, של קיומו על יודעים לא הם כי שדיווחו הסטודנטים

 41% לעומת המדריך, של קיומו על יודעים אינם (63)־/־ שלישים שני - ויותר שנים ארבע השוהים בקרב
 ■■ אחת פעם לפחות המדריך עם שנפגשו הסטודנטים שיעור יורד במקביל שנתיים. עד בארץ השוהים מבין

.ffco.oi) ויותר שנים 4 הנמצאים בקרב בלבד 20% ל- בארץ, שנתיים עד הנמצאים בקרב 40%מ-

________)באחוזים( המדריך לבין הסטודנטים בין הקשר מאפייני :27 לנח

הסטודנטים( כלל )מבין המדריך עם נפגשו
ויותר פעמים 3

 פעמיים או פעם
 לא פעם אף
 המדריך של קיומו על ידעו לא

של: הייתה לפגישות היוזמה
המדריך רק
הסטודנט וגם המדריך גם
הסטודנט רק

אחת( פעם לפחות שגפגשו אלה )מבין זמין כלל בדרך המדריך האם
 כן

 לא
 המדריך עם להיפגש מעוניין לא
יודע לא

" השיחות נושאי
לימודיים נושאים
חברתיים נושאים

פנאי בילוי
היכרות שיחת
כלכליות( בעיות )כולל אישיות בעיות

------------------------------------------------------------------חריםא נושאים
אחד מנושא יותר לציין היה שאפשר כיוון 100%ל־ מסתכמים אינם האחוזים *

 א׳. בשנה הסטודנטים לבין המכינות תלמידי בין המדריכים עם הקשר בהיקף מאוד משמעותי פער נמצא
 לכשליש בהשוואה המדריך עם אחת פעם לפחות נפגשו המכינות מתלמידי רבעים שלושה לדוגמה

 כאשר, נערך א׳ שנה תלמידי של שהמחקר מכך גם היתר בין נובע זה פער א׳. בשנה מהסטודנטים
 בתקציב (50%) דרסטי קיצוץ עקב ותרבות לחברה המחלקה של פעילויותיה מרבית הוקפאו למעשה,

 70ל- אחד מדריך הוא במכינה למדריכים הסטודנטים מספר בין הפרופורציה וכן אלה פעילויות

א׳. בשנה סטודנטים 200ל- אחד מדריך לעומת תלמידים

 האוניברסיטה במעונות המתגוררים אלה בקרב יותר גבוה המדריך עם שנפגשו הסטודנטים שיעור
 או הסוכנות במעונות המתגוררים בקרב או (36%) פרטית בשכירות המתגוררים בקרב יותר ונמוך (,47%)

(.P<0.05); (28%) הקרובה המשפחה עם
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 שנידונו העיקריים הנושאים זמין. היה הוא כלל שבדרך ציינו (82%) המדריך עם שנפגשו הסטודנטים רוב
 ובעיות (28%) חברתיים נושאים (,31%) ופנאי בילוי (,320/0) היכרות שיחת (,500/ס) לימודיים היו בפגישות
 ויורד לימודיים בנושאים השיחות שיעור עולה בוותק עלייה עם (.26%) כלכליות( בעיות גם )כולל אישיות

חברתיים. בנושאים השיחות שיעור

 היו רובם "מרוצים". 61%ו־ מאוד" "מרוצים 29% המדריך; מיחס רצון שביעות הביעו הסטודנטים רוב
 ייתכן (.28 )לוח ״מרוצים״ 67%ו- מאוד״ ״מרוצים 120/0 רק אולם, שלו, והייעוץ מהסיוע רצון שבעי

 נובע מעניק שהוא והייעוץ מהסיוע הרצון שביעות לבין המדריך מיחס הגבוהה הרצון שביעות בין שהפער
 מציע שהוא הפתרונות תמיד לא אולם טוב, יחס, מפגין הוא המקרים של המכריע שברוב מכך

ציפיותיהם. כל על עונים לסטודנטים

)באחוזים( מעמק שהמדריך והייעוץ ומהסיוע המדריך מיחס שביעות-רצון :28 לוח
 מרוצה לא

כלל
 כל-כך לא

מרוצה מרוצה
 מרוצה
מאוד :מ רצון שביעות

3 7 61 29 המדריך יחס
6 13 67 12 מעניק* שהמדריך והייעוץ הסיוע

יודע". "לא ענו 2%ש־ משום 1000/0ל- מסתכמים אינם הנתונים *

אישיות געיות לפתרון פנייה 8.3
 (85%) רובם פונים. הם ולמי לפנות למי להם יש אישית בבעיה נתקלים כשהם האם נשאלו הסטודנטים

 זאת, עם כלל. בדרך יש (55%) ולמחצית לפנות למי יש תמיד (30%) לשליש :לפנות למי להם יש כי דיווחו
 - 10%ל־ : (15%) אישית בעיה של במקרה לפנות למי לה שאין דיווחה סטודנטים של מבוטלת לא קבוצה

 (19%) לפנות למי להם אין כי דיווחו מהבנים יותר גבוה שיעור אין. פעם אף 5%ול- אין כלל בדרך
 דיווחו (35%) בארץ גר מהוריהם אחד שלפחות מהסטודנטים שליש (.P<0.01) (;10%) לבנות בהשוואה

(.p<0.01) בארץ מתגורר אינו מהוריהם אחד שאף מאלה 21% רק לעומת לפנות, למי ״תמיד״ להם שיש

 בקרב כצפוי, הסטודנט. של מגוריו למקום גם קשור נמצא אישיות בעיות בפתרון הפנייה נושא
 יותר נמוך (10%) אישית בעיה בעת לפנות למי להם שאין המדווחים אחוז בני-משפחתם עם המתגוררים

 הבדלים נמצאו לא (.29 )לוח (;13%-22%) במעונות או (22%) פרטית בשכירות המתגוררים בקרב מאשר
מוצא. ואזור בישראל והוותק הסטודנט גיל לפי זה בנושא

)באחוזיס( מגורים ומקוס מין לסי אישית, כעיה כשמתעוררת לפגות למי יש לסטודגט :29 לוח
מגורים** מקום מין*

הכול סך
 עם

משפחה
 שכירות
פרטית

 של מעונות
אוניברסיטה

 מעונות
הסוכנות בנות בנים

35 23 26 23 37 23 30 תמיד
55 55 61 55 53 58 55 כן כלל בדרך

8 17 9 13 8 13 10 לא כלל בדרך
2 5 4 9 2 6 5 לא פעם אף

p<0.01 *
P<0.05 **
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 משפחה, בני עם האישיות בעיותיהם על לשוחח פונים (62%) מהסטודנטים שלישים שני כי עלה מהמחקר
 סוציאלי/ת, עובד/ת עם ־ 2% מדריך, עם ־ 4% אקדמי/ת, יועצ/ת עם - 6% חברים, עם (60%) דומה אחוז

 15אחד. לאף פונים לא הם כלל שבדרך ציינו 10%ו־ אחרים, לגורמים פונים - 3% פסיכולוג, עם -1%
(.6% מול 15%) הבנות משיעור 3 פי כמעט גדול אחד לאף פונים שלא הבנים שיעור

אחד. מגורם יותר על לענות היה שניתן משום ,100%ל־ מסתכמים אינם הנתונים15

 אישית בבעיה היתקלותם בעת למישהו הפנייה אפשרות מבחינת א׳ בשנה הסטודנטים של המצב תמונת
 למי אין (25%) ולרבע לפנות למי יש ״תמיד״ 19%ל- רק שבקרבם המכינות, תלמידי לעומת יותר טוב

 בכך זאת להסביר ניתן (.1999 וקונסטנטינוב, )אלנבוגן־פרנקוביץ פעם״(; ״אף או כלל״ )״בדרך לפנות
 הוריהם של יותר גבוה שאחוז וגם מכינות, תלמידי מאשר בארץ יותר ותיקים הסטודנטים שבממוצע

בישראל. נמצאים

 חשות הבנות כי נמצא במחקרה גם מירסקי. של מחקרה ממצאי עם אחד בקנה עולים זה מחקר ממצאי
 לשם ולחברים, פורמליים לגורמים למשפחה, הפונים הסטודנטים שיעורי לבנים. בהשוואה יותר נתמכות

(.1999 ועמיתיה, )מירסקי המחקרים בשני דומים חברתית, תמיכה קבלת

סוציאלי־פסיכולוגי "עוץ לשירותי פנייה 8.4
 מהם 13% ,30 מלוח שעולה כפי ופסיכולוגי. סוציאלי ייעוץ בנושא שאלות מספר נשאלו הסטודנטים

 קונקרטי בסיוע כמו זה, בתחום גם זה. לייעוץ זקוקים הם כי דיווחו (23%) ורבע זה, ייעוץ קיבלו
מסופקים. לא צרכים ישנם כי הנתונים מלמדים בלימודים,

 עובד/ת עם נפגשו התלמידים מכלל 15% רק במכינות: הלומדים בקרב גם נמצאה דומה מגמה
(.40%) בכך צורך הביעו המכינות תלמידי של יותר גבוה שיעור כי אם סוציאלי/ת,

 )באחוזים( ומטפלים פסיכולוגים סוציאליים, עובדים בשירותי השימוש של נבחרים היבטים :30 לוה
13 הסטודנטים כלל מבין מטפל/ת או פסיכולוג/ית סוציאלי/ת, מעובד/ת ייעוץ קיבלו
עזר: הייעוץ מידה באיזו

רבה במידה
מסוימת במידה

עזר כל-כך לא
כלל עזר לא

(n54־)
11
45
20
24

 23 מהם: הסטודנטים(, )מכלל מטפל/ת או פסיכולוג/ית סוציאלי/ת, עובד/ת של לייעוץ זקוקים
42 נוסף( בייעוץ )מעוניינים ייעוץ שקיבלו מאלה
 20 ייעוץ קיבלו שלא מאלה
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 מוצא. ואזור כלכלי מצב ותק, גיל, מין, לפי הייעוץ, שירותי בקבלת משמעותיים הבדלים נמצאו לא
 21% לפחות, אחד במקצוע שנכשלו הסטודנטים בקרב (.P<0.05) בלימודים לכישלון קשר נמצא כן אולם,
 מובהקים הבדלים גם נמצאו מקצוע. באף נכשלו שלא מי בקרב בלבד, 11% לעומת ייעוץ, קיבלו

(0.01>p,) זה ייעוץ קיבלו הסוכנות במעונות הגרים מקרב יותר גבוה שיעור לדוגמה, :מגורים מקום לפי 
 במיוחד גבוה אחוז שלפיו לנתון מתקשר זה ממצא משפחה. עם הגרים בקרב בלבד 6% לעומת (,29%)

 ייתכן אישית. בבעיה נתקלים כשהם למי-לפנות להם יש כי דיווחו משפחותיהם בני עם המתגוררים בקרב
תומכת. סביבה מספקת שהמשפחה

 מתקשים ה״לא ובקרב (,38%) ייעוץ לקבל צורך הביעו בלימודים מאוד״ ה״מתקשים מבין גבוה אחוז
 הצורך עולה יותר, כגרוע נתפס הכלכלי שהמצב ככל כן, כמו (.P<0.01) בכך צורך הביעו 9% רק כלל״

 הבסיסיים" לצרכים כלל מספיקות "לא שהכנסותיהם מהסטודנטים, (30%) כשליש לדוגמה, בייעוץ.
 ממי (P<0.05) 14% ורק חלקית״ ״מספיקות שהכנסותיהם מאלה (23%) כרבע ייעוץ; לקבל מעוניינים

 צורך יותר יש בארץ נמצאים אינם שהוריהם לסטודנטים גם הצרכים". לרוב "מספיקות שהכנסותיהם
(.p<0.05) בייעוץ

מידע צורכי 8.5
 קרובים( או חברים כולל )לא כלשהו רשמי מגורם מידע קיבלו שבהם הנושאים על נשאלו הסטודנטים

 בנושאים מידע קיבלו מהם ניכר שחלק אף כי עולה 31 מלוח למידע. זקוקים הם שבהם הנושאים ועל
 עבודה (,87%) כספי וסיוע מלגות בנושא מידע בהם: הבולטים רבים. הם הנוספים המידע צורכי השונים,

 המידע צורכי מפתיע באופן (.71%) בלימודים סיוע וכן הכספי, לנושא הוא גם הקשור נושא ; (78%) בשכר
מידע. חסר עדיין יותר הוותיקות לקבוצות גם כלומר, הצבאי(. השירות לנושא )פרט לוותק קשורים אינם

)באחתיס( הסטודגטיס בקרב מידע וצורכי מידע קבלת :31 לוח
 נוסף במידע צורך
הסטודנטים( )מכלל מידע קיבלו הנושא

87 46 כספי מלגות/סיוע
78 19 בשכר עבודה
71 35 בלימודים סיוע
59 53 המשך לימודי
50 59 פנאי פעילות
49 35 רפואית עזרה
40 32 דיור
26 9 פסיכולוגית עזרה
22 47 צבא

 על במידע ־־ והבנות הבנות(, בקרב בלבד 5% לעומת 40%) צבאי שירות על במידע מתעניינים בנים יותר
 הבדלים נמצאו לא הנושאים בשאר (.p<0.01) הבנים(; בקרב 19% )לעומת 32% ־ פסיכולוגית עזרה

לבנות. בנים בין במידע בצורך
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 בלימודים סיוע על במידע צורך הביעו א׳ בשנה מהסטודנטים יותר גבוה שיעור המכינה, תלמידי לעומת
 עזרה ועל (73% לעומת 78%) בשכר עבודה על (,35% לעומת 50%) פנאי פעילות על (,59% לעומת 71%)

 26%) פסיכולוגית עזרה על (,83% לעומת 59%) המשך לימודי על - ופחות (,40% מול 49%) רפואית
 הבדלים אין דיור ועל כספי סיוע על במידע הצורך לגבי (.31% לעומת 22%) צבאי שירות ועל (37% לעומת

הקבוצות. שתי בין

 .במוסד ושינויים שיפורים הכנסת בנושא הסטודנטים עמדות .9
הלימודים

 כדי לשנות או לעשות וניתן צריך מה לציין התבקשו הם שבהן פתוחות, שאלות הוצגו הסטודנטים בפני
הלימוד. במוסדות לשעבר מברית-המועצות העולים הסטודנטים קליטת את לשפר

(.32 )לוח ומגוונות רבות היו הסטודנטים שנתנו התשובות

)באחוזים(* גבוהה להשכלה במוסדות קליטתם שיסור בנושא העולים הסטודנטים הצעות :32 לוח
20 בסדר הכול :כלום לשנות צריך לא

הכלכלי התחום
54 מלגות לתת כלכלית, תמיכה להגדיל
6 לסטודנטים למגורים לדאוג
4 הסטודנטים של בשכר לתעסוקה יותר לדאוג
1 כלכלי וסיוע מלגות על מידע לספק

הלימודי התחום
26 בלימודים עזרה יותר לתת

11 בית שיעורי קריאה/פחות חומר הלימודים/פחות עומס את להקטין
10 ההוראה הלימודיס/רמת רמת את להעלות

10 נוסף עברית בעברית/קורס עזרה יותר
9 ״מיותרים״ קורסים פחות העיקרי״, ״המקצוע על דגש יותר

 קודם לערוך "חלונות", )פחות הלימודים יום את יותר טוב זמניס/לארגן לוח לשנות
8 יותר( מוקדם לימודים ולסיים להתחיל יותר, קשים שיעורים

7 ברוסית ברוסית/מבחנים בלימודים עזרה
5 הנלמד החומר את יותר לתרגל
5 ברוסית לימוד לימודים/ספרי חומר
4 סטודנט לכל יותר אישית גישה
4 אנגלית בלימודי עזרה יותר

3 לסטודנטים המורים בין היחסים את לשפר
3 מורים לבחור מהמוריס/אפשרות חלק להחליף
3 להתכונן זמן בחינות/יותר בין מרווחים יותר לעשות
 ספרייה/ להגדיל מקצועית/ ספרות מודפס/יותר לימודי לימוד/חומר ספרי יותר לספק
3 ספרייה של פתיחה שעות
3 מקצוע בבחירת הלימודים/ייעוץ כיווני על מידע יותר
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)באחוזים(* גבוחח לחשכלח במוסדות קליטתם שיפור בנושא העולים הסטודנטים הצעות :32 לוח
   )המשך( -__________

2 בחירה מקצועות יותר חובה, מקצועות פחות
2 הלימוד שעות כמות את הלימוד/להגדיל תוכנית את להרחיב

2 בכיתה משמעת יותר
 תרגול אטי, יותר קצב פשוטה, יותר )שפה חדשים לעולים לימודים של מיוחדת צורה
2 וכר( נפרד
2 מחשבים יותר מחשביס/לספק שיעורי יותר

2 יהדות/תנ״ך שיעורי לצמצם/לבטל
2 בלימודים עזרה הלימודיס/על תהליך על מידע יותר

1 הלימודים/ההרצאות קצב את להאט
1 בשיעורים חופשית נוכחות לאפשר
1 הכיתות גודל את להקטין

1 בעברית יותר באנגלית, קריאה חומר פחות
1 למציאות קרובה יותר להיות צריכה הלימודים תוכנית

 במבחנים הדרישות את עיקרייס/להתאים במקצועות רק - מבחנים/מבחנים פחות
1 בשנה הנלמד לחומר

החברתי בתחום
 אחד להכיר הזדמנות אתם, קשר יותר ותיקים, ישראלים עם משותפים אירועים לקיים

12 יותר טוב השני את
 במגורים ולא בלימודים ותיקים־לא וישראלים עולים סטודנטים בין הפרדה לעשות לא

4 במעונות
2 לסטודנטים פנאי טיוליס/פעולות יותר

1 סטודנטים־עולים ארגון להקים

ופסיכולוגי סוציאלי וסיוע מידע
13 כללי( )באופן לסטודנטים מידע/ייעוץ יותר
4 פסיכולוגית/סוציאלית עזרה יותר

1 ותיק ישראלי אליו/מדריך לפנות לעזור/שאפשר היכול מדריך שיהיה
 את לעדכן בישראל, לימודים ועל ישראל על לשעבר בבריה״מ כבר מידע יותר לתת

1 לשקר ולא המידע
24 אחר

10 הצעות יודע/אין לא
אחת. מהצעה יותר לציין היה שאפשר כיוון ,100%ל- מסתכמים אינם הנתונים *

כלכלי ומצב בשכר עבודה מימון, מקורות כלכליים: היבטים .10

מ>מון מקורות 10.1
לימוד בשכר לסיוע בנוסף כספי סיוע

 לימוד. בשכר לסיוע בנוסף כספי סיוע מקבלים אינם כי דיווחו מהסטודנטים אחוזים ושניים כשישים
 - 6% השיכון, ממשרד דירה בשכר סיוע ־ 28% קליטה, סל מקבלים עדיין הסטודנטים מכלל אחוזים שני

אחרים. ממקורות ־ 3%ו־ הלאומי מהביטוח סיוע מקבלים 1% הסטודנטים, ממינהל קווקז ליוצאי מלגה
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מהמשפחה כספי סיוע
 מתלמידי 47% לעומת (,57%) ממשפחתם כספי סיוע מקבלים הם כי דיווחו מהסטודנטים ממחצית יותר

 סטודנטים יותר כצפוי, (.P<0.05);בהתאמה( 52% לעומת 62%) מהבנים יותר נתמכות הבנות המכינות.
 עובדים לא הסטודנטים כאשר וגם בארץ, נמצאים ההורים שני כאשר מהוריהם, כספי סיוע מקבלים

(0.01>P.) זאת בארץ. הוותק ולפי המוצא אזור לפי מהמשפחה כספי סיוע בקבלת הבדלים נמצאו לא 
 שמשפחות ייתכן הורים. של יד ולמשלח תעסוקתי למצב קשור נמצא לא מהמשפחה הכספי הסיוע ועוד,

רע. בכי הכלכלי מצבן כאשר גם לכך, ומסייעות ללימודים רבה חשיבות מייחסות הסטודנטים

 בקרב 53% לעומת (,65%) כלכלית מבחינה המשפחה בידי יותר נתמכים משפחתם עם המתגוררים כצפוי,
 ממצא (.P<0.01) 38% רק - הסוכנות ובמעונות אוניברסיטה, במעונות 55% פרטית, בשכירות המתגוררים

(.1995 ולוטן, )צמח עולים״ לסטודנטים דיור ״מסגרות במחקר שעלה לממצא מאוד דומה זה

הסטודנטים ממינהל הלוואה
 מהסטודנטים (49%) מחצית רק הריאיון, בעת 16הלוואה. לקחת לסטודנטים מאפשר הסטודנטים מינהל

 סטודנטים )כולל מהסטודנטים (65%) שלישים כשני הסטודנטים. ממינהל הלוואה לקבל ניתן כי ידעו
 מעוניינים, (22%) כרבע זו, בהלוואה מעוניינים אינם כי דיווחו ידעו( שלא ואלה ההלוואה קיום על שידעו

 העיקריות בסיבות קיבלו. כבר 6%ו- קיבלו, טרם אך הגישו 7% המתאימים, הטפסים את הגישו טרם אך
 הצורך וחוסר (,44%) בהחזר יעמדו שלא חששם נכלל בהלוואה מעוניינים שאינם הסטודנטים שציינו

.42% - הורים( מתמיכת או )מעבודה אחרות הכנסות להם שיש מכיוון בהלוואה,

ערבים. שני דרושים לקבלה וכדי המחירים למדד הצמודה ש״ח 2,500 בסך כלכלית״, ל״הלוואה הכוונה

בשכר עבודה 10.2
 מתלמידי 50%ל־ בדומה (,57%) הלימודים שנת במהלך בשכר עובדים הסטודנטים ממחצית יותר

 אחוז כן, כמו (.p<0.01) ; (50%) הבנות בקרב מאשר (,64%) הבנים בקרב יותר גבוה שיעורם המכינות.
 ששני מאלה 48%ל- בהשוואה 70%) הוריהם ללא בארץ המתגוררים בין יותר גבוה בשכר העובדים
 נמצאו לא (.p<0.01) מהמשפחה כספית תמיכה מקבלים שאינם אלה בקרב וגם (P<0.01);בארץ( ההורים
 בלתי כפועלים בעיקר מועסקים הסטודנטים כצפוי, השונים. במסלולים הלומדים בין זה בנושא הבדלים

 חופשיים במקצועות עובדים מהם כרבע זאת, עם (.33 )לוח ; (29%) ושירותים ובמכירות (43%) מקצועיים
המכינות(. תלמידי בקרב בלבד 6% )לעומת ובפקידות הוראה( )כגון, וטכניים

 (31%) כשליש רק כי עולה 1972 במאי שנערך לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של מהמחקר
 העובדה על-ידי מוסבר זה ממצא הלימודים. שנת במשך בשכר עבדו אירופה מזרח יוצאי ־ מהסטודנטים

 ,1976 בשנת שנערך המעקב, מחקר לפי גם (.1973 )למ״ס, קיום מלגות אז קיבלו (92%) המכריע שרובם
(.1977 )גרף, קיום מלגת קיבלו 97%ו- העולים, מהסטודנטים שליש רק עבדו

 הסטודנטים(. מכלל 27%) בשבוע שעות 20מ־ יותר עובדים (47%) המועסקים מהסטודנטים כמחצית
 בשבוע. ויותר שעות 20 עובדים 42% מהמשפחה, כספית תמיכה מקבלים שאינם הסטודנטים, כל בקרב
 משיעורים. ולהיעדרויות לעייפות ולגרום לתפקד הסטודנט על להקשות עלולות מרובות עבודה שעות
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 "מפריעה העבודה כי ציינו 23%ו- בלימודיהם, להם "מפריעה" העבודה כי ציינו מהסטודנטים 34% ואכן,
(.33 )לוח רבה״ במידה

 הלא בקרב 18% )לעומת לפחות אחד לימוד במקצוע נכשלו (25%) המועסקים מהסטודנטים רבע
(.p<0.05);ויותר( שעות 40) מלאה במשרה המועסקים בקרב (36%) וכשליש מועסקים(,

 אינם אחוזים עשר אחד בשכר. לעבוד מעוניינים הם האם נשאלו (43%) מועסקים שאינם הסטודנטים
 גם בשכר לעבוד מעוניינים - 43% - וכמחצית בחופשות, ורק אך לעבוד מעוניינים 46% מעוניינים,
הלימודים. במהלך וגם בחופשות

)באחוזים( מין לפי בשכר עבודת של נבחרים ממדים :33 לוח
בנות בנים חבול סך

50 64 57 הלימודים* שנת במהלך המועסקים סטודנטים
העובדים* הסטודנטים של היד משלחי

13 14 14 וטכניים חופשיים מקצועות
18 4 10 פקידות
47 14 29 ושירותים מכירות

1 7 4 בתעשייה מקצועיים פועלים
21 61 43 מקצועיים בלתי פועלים

בשבוע** עבודה שעות מספר
33 27 29 9-1
24 24 24 19־10
22 22 22 29-20
12 14 13 39-30

9 13 12 ומעלה 40
ללימודים!** מפריעה העבודה האם

24 23 23 רבה במידה מפריעה
35 33 34 מפריעה
26 19 22 מפריעה כל-כך לא
16 25 21 כלל מפריעה לא

P<0.01 *
העובדים מבין **

הכלכלי המצג 10.3
 הצרכים רוב לכיסוי מספיקות "לא 17הכנסותיהם כי דיווחו מהסטודנטים אחוזים ושבעה כעשרים

 רק הבסיסיים". מהצרכים "חלק לכיסוי מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו (54%) וכמחצית 18הבסיסיים״,
הבסיסיים". הצרכים "רוב לכיסוי מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו 19%

וכר. בשכר עבודה מלגות, הלוואות, מההורים, סיוע כולל לתלמיד שיש ההכנסות לכלל הכוונה בהכנסות17
וכר. לימודי ציוד ביגוד, אוכל, נסיעות, דירה, לשכר הכוונה בסיסיים בצרכים18

 נמוך (27%) הבסיסיים הצרכים רוב לכיסוי מספיקות אינן הכנסותיהם כי שדיווחו הסטודנטים אחוז
בקרב שנמצא המקביל לשיעור דומה (;36 לוח )ראה (;38%) המכינה תלמידי בקרב המקביל מהאחוז
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 לאחוז דומה וכן (,1998 וולפסון, אלנבוגן־פרנקוביץ, )נועם, (;26%) באופקים עולים נוער בני משפחות
 קווקז יוצאי (24%) נוער בני הורי ובקרב (29%) ה׳-ט׳ בכיתות ילדים הורי בקרב שנמצא המקביל

 האסיאתיות והרפובליקות קווקז מאזור מהסטודנטים (34%) שליש (.1998 נועם, )אלנבוגן־פרנקוביץ,
 יוצאי בקרב (25%) רבע לעומת הבסיסיים הצרכים לכיסוי כלל מספיקות אינן שהכנסותיהם דיווחו

(.p<0.05) האירופיות הרפובליקות

 ארבעים בכסף. מחסור בשל יכולים, ואינם לקנות או לעשות מעוניינים היו מה נשאלו הסטודנטים
 בגדים לקנות ־ 38% אחר, לימודי וציוד לימוד ספרי לקנות באפשרותם שאין ציינו מהם אחוזים ושניים

 ובני הורים לבקר לנסוע -19% דירה, שכר עבור לשלם - 20% לבילויים, לצאת - 26% להם, זקוקים שהם
 לטייל - 8% מחשב, לקנות -11% להם, הדרושה בכמות אופל לקנות -13% בארץ, המתגוררים משפחה

(.34 )לוח בחו״ל קרובים לבקר או

 שכר עבור תשלום ועל בארץ המתגוררים קרובים ביקור על יותר מוותרים האירופיות הרפובליקות יוצאי
ומחשב. בגדים לימוד, ספרי קניית על - וקווקז האסיאתיות הרפובליקות ויוצאי דירה,

_______________________________________)באחוזים( המוצא אזור לפי ,כלכלי מצב של נבחרים ממדים :34 לוח
 המוצא אזור

אסיה

P<0.05 **

וקווקז אירופה חמל סך
הבסיסיים!** הצרכים לכיסוי מספיקות ההכנסות האם

17 20 19 לכולם או הצרכים לרוב מספיקות
49 55 54 מהצרכים לחלק מספיקות
34 25 27 הצרכים לרוב מספיקות לא

מצבם בגלל הבאים הדברים על המוותרים הסטודנטים שיעור
הכלכלי:

47 40 42 לימודים וציוד לימוד ספרי קניית
41 37 38 צריכים שהם בגדים קניית
26 27 26 לבילוי יציאה
17 21 20 דירה שכר עבור תשלום
12 21 19 בארץ** המתגוררים קרובים ביקורי
14 13 13 צריכים שהם בכמות מזון קניית
16 9 11 מחשב** קניית

7 8 8 בחו״ל קרובים ביקורי / בחו״ל טיולים
38 31 32 במוסד לימודיהם את יפסיקו הכלכלי מצבם שעקב החוששים שיעור

 (.P<0.01) הכלכלי מצבם הערכת לבין הלימודים בזמן בשכר הסטודנטים עבודת בין קשר קיים כצפוי,
 35 מלוח ואכן, ;הכלכלי מצבם את ומשפרת סטודנטים של הכנסותיהם את מגדילה העבודה גיסא, מחד
 משליש יורד הבסיסיים" הצרכים לרוב מספיקות "לא שהכנסותיהם הסטודנטים שאחוז רואים אנו

 אנו אחר, מצד אך בשבוע". ויותר שעות 30 ה״עובדים בקרב בלבד 16% עד כלל״ עובדים ה״לא בקרב
 לחלק "מספיקות שהכנסותיהם הסטודנטים אחוז עולה השבועיות העבודה בשעות העלייה שעם רואים

 האחרונים אלה שיעור לכולם". או הצרכים לרוב "מספיקות שהכנסותיהם אלה של ולא מהצרכים",
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 יש ביותר הטוב הוא הכלכלי שמצבם לסטודנטים כי )ייתכן העבודה בשעות העלייה עם יורד אפילו
 שנת במשך לעבוד נאלצים פחות והם בקיץ, מעבודה חסכונות או מהורים תמיכה כגון אחרות, הכנסות

 הכלכלית למצוקתם בלבד חלקי פתרון נותנת הלימודים בשנת עבודה כי להסיק ניתן מכאן הלימודים.
הסטודנטים. של

)באחוזיס( הלימודים בזמן בשכר עבודתם לפי הסטודנטים, של הכלכלי מצבם :35 לוח
בשבוע עובדים

 עובדים לא
כלל

 שעות 30
ויותר

29-20 
שעות

 19 עד
שעות

הסטודנט:* הכנסות
10 15 19 24 לכולם או הצרכים לרוב מספיקות
74 68 54 42 מהצרכים לחלק מספיקות
16 17 27 34 הצרכים לרוב מספיקות לא

PcO.Ol*

 יותר טוב הוא המכינה לתלמידי יחסית א׳, בשנה הסטודנטים של למדי הקשה הכלכלי מצבם למרות
(.36 )לוח

)באחוזים( המכינה תלמידי ושל הסטודנטים של הכלכלי המצב של נבחרים ממדים :36 לוח
המכינה תלמידי הסטודנטים

הבסיסיים! הצרכים לכיסוי מספיקות הכנסות האם
13 19 לכולם או הצרכים לרוב מספיקות
49 54 מהצרכים לחלק מספיקות
38 27 הצרכים לרוב מספיקות לא

הדברים על המוותרים הסטודנטים/התלמידים אחוז
הכלכלי: מצבם בגלל הבאים

44 42 לימודים וציוד לימוד ספרי קניית
58 38 צריכים שהם בגדים קניית
45 26 לבילוי יציאה
29 20 דירה שכר עבור תשלום
38 19 בארץ המתגוררים קרובים ביקורי
29 13 צריכים שהם בכמות מזון קניית

 לחלקם, או הבסיסיים צורכיהם לרוב מספיקות הכנסותיהם כי דיווחו מהסטודנטים רבעים כשלושה
 בשל רבים דברים על לוותר נאלצים מכינה תלמידי ועוד, זאת המכינה. מתלמידי שלישים שני לעומת
 29% מהסטודנטים, 38% לעומת בגדים על מוותרים מהתלמידים 58% לדוגמה: הכלכלי, מצבם

מהסטודנטים. 13% לעומת צריכים שהם בכמות מזון קניית על מוותרים

 ראשית, אופנים. בכמה הסטודנטים לבין המכינה תלמידי של הכלכלי במצבם הפער את להסביר ניתן
ועוד, זאת א׳. בשנה בלימודיהם המשיכו לא קשה היה הכלכלי ומצבם במכינה שלמדו תלמידים כי ייתכן
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 שנת למשך כסף ולחסוך לעבוד הספיקו כבר המכינות, מתלמידי בהרבה הוותיקים שהסטודנטים, ייתכן
בעבודה. להשתלב יותר להם קל א׳, בשנה עמוסה פחות שעות מערכת ובשל הלימודים

 של מבוטל לא שיעור קיים אולם כלכלית, מבחינה למשפחתם מסייעים אינם (72%) הסטודנטים רוב
 מסייעים עובדים סטודנטים וכצפוי, בקביעות (12%) פעם מדי (16%) למשפחתם המסייעים סטודנטים

 אחד רק בהן במשפחות הסטודנטים בקרב נמצא ביותר הגבוה המסייעים שיעור (.p<0.01) יותר הרבה
 קבוע, באופן להורים עוזרים בארץ מהוריהם אחד שרק מהסטודנטים 20% לדוגמה, בארץ. מההורים

בארץ אינו מהוריהם אחד שאף אלה בקרב בלבד 4%ו- בארץ הוריהם ששני אלה בקרב 12% לעומת
.(P<0.05)

 בלימודיהם להמשיך יכולתם על להשפיע עשויים רבים סטודנטים נתקלים שבהם הכלכליים הקשיים
 את יפסיקו הכלכלי מצבם שבגלל חוששים מהסטודנטים (32%) כשליש ואכן, העוקבת. הלימודים בשנת

 לכיסוי מספיקות אינן שהכנסותיהם הסטודנטים בקרב הנוכחית. הלימודים שנת אחרי לימודיהם
(.P<0.01); (47%) למחצית כמעט מגיע הלימודים את שיעזבו החוששים אחוז הבסיסיים, הצרכים

)באחוזים( הריאיון ביצוע זמן לפי הסטודנטים של הכלכלי המצב של נבחרים ממדים :37 לוח
הריאיון זמן

יולי-ספטמבר אפריל-יוני
ן* הבסיסיים הצרכים לכיסוי מספיקות ההכנסות האם

27 16 הבסיסיים הצרכים לרוב מספיקות
59 52 מהצרכים לחלק מספיקות
14 32 הצרכים לרוב מספיקות לא

בגלל הבאים הדברים על המוותרים הסטודנטים שיעור
הכלכלי: מצבם

37 43 לימודים וציוד לימוד ספרי קניית
23 45 צריכים* שהם בגדים קניית
20 30 לבילוי** יציאה
17 22 דירה שכר עבור תשלום
18 19 בארץ המתגוררים קרובים ביקורי

7 15 צריכים** שהם בכמות מזון קניית
11 11 מחשב קניית
10 7 בחו״ל קרובים בחו״ל/ביקור טיול

p<0.01 *
P<0.05 **

 אלה של ממצבם יותר גרוע היה הלימודים שנת במהלך שרואיינו הסטודנטים של הכלכלי מצבם
 שנת במהלך יותר מרובות כספיות מהוצאות נובע שהדבר ייתכן (.37 )לוח 19החופשה בזמן שרואיינו

בשכר. לעבודה יותר מרובות שעות להקדיש יכולים סטודנטים החופשה בזמן כי ומהעובדה הלימודים

 שנת סיום לאחר רואיינו מהסטודנטים רבע שנה. כחצי על השדה עבודת התפרשה הסטודנטים איתור קשיי בשל19
הלימודים.

42



 סוג אולם מגוריהם, סוג לפי הסטודנטים, של הכלכלי מצבם בהערכת מובהקים הבדלים נמצאו לא
 רק לדוגמה, כלכלי. קושי בגלל מוותרים הסטודנטים שעליהם לפריטים המקרים ברוב קשור המגורים

 שיעורים לעומת צריכים שהם בכמות מזון קניית על מוותרים משפחתם בני עם מהמתגוררים 6%
 במעונות או (23%) האוניברסיטה במעונות (,18%) פרטית בשכירות הגרים בקרב בהרבה גבוהים

(.25%) הסוכנות

)באחוזים( מגוריהם מקום לפי הסטודנטים של הכלכלי מצבם של נבחרים ממדים ?38 לוח
מגורים: מקום

 עם דירה
משפחה בני

 בשכירות דירה
פרטית

 מעונות
האוניברסיטה

 מעונות
הסוכנות

לכיסוי מספיקות התכנסות תאם
הבסיסיים! הצרכים

21 20 19 16 הבסיסיים הצרכים לרוב מספיקות
49 58 62 58 מהצרכים לחלק מספיקות
30 22 19 26 הצרכים לרוב מספיקות לא

על המוותרים הסטודנטים שיעור
הכלכלי: מצבם בגלל הבאים דברים

38 42 31 58 לימודים" וציוד לימוד ספרי קניית
35 26 42 54 צריכים* שהם בגדים קניית
26 15 32 36 לבילוי יציאה
16 30 27 19 דירה שכר עבור תשלום
13 19 26 34 בארץ* המתגוררים קרובים ביקורי

6 18 23 25 צריכים* שהם בכמות מזון קניית
12 9 17 6 מחשב קניית

8 9 8 3 בחו״ל קרובים בחו״ל/ביקור טיול
P<0.01 * 
P <0.05 **

חברתית השתלבות .11

 מרובות, שעות לומדים הסטודנטים החברתי. בתחום קליטה הוא בקליטה החשובים ההיבטים אחד
 חברתיים קשרים ביצירת עליהם להקשות עשויות אלה עובדות רבות. שעות בשכר עובדים וחלקם

 מתגוררים מהם שכשליש והעובדה הסטודנטים, עומדים שבפניהם האתגרים זאת, עם משמעותיים.
 של ממדים מספר נבחנו המחקר במסגרת תומכת. חברתית ברשת הצורך את מעלים הוריהם ללא בארץ

(.39 )לוח הסטודנטים של חברתית השתלבות

 אישיים( נושאים על עמו לשוחח שניתן קרוב )חבר נפש" "חבר להם יש כי דיווחו (81%) הסטודנטים רוב
 שנתיים עד בארץ הנמצאים בקרב 74%מ- :הוותק עם עולה זה שיעור מכינות. תלמידי בקרב 68% לעומת

 "חבר יש בצה״ל ששירתו מהסטודנטים 91%ל- כן, כמו (.p<0.01) ויותר שנים 4 השוהים בקרב 91%ל-
(.p<0.01) שירתו שלא אלה בקרב 78% לעומת נפש״
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 תלמידי של לזה דומה זה שיעור לפחות. אחד ותיק ישראלי חבר יש מהסטודנטים 45%ל- כי נמצא
 בקרב 70%ל- שנתיים עד בארץ הנמצאים בקרב 29%מ־ הוותק: עם עולה זה שיעור גם המכינות.
 האסיאתיות הרפובליקות מיוצאי אחוזים ושלושה לכחמישים (.p<0.01) שנים 4מ- יותר הנמצאים

 69%ל- כן, כמו (.P<0.05) האירופיות הרפובליקות מיוצאי 44% לעומת ותיק ישראלי חבר יש וקווקז
 שלא אלה בקרב בלבד 36% לעומת אחד ותיק ישראלי חבר לפחות יש בצה״ל ששירתו מהסטודנטים,

 7% )לעומת חבר אף להם שאין כאלה אין בצה״ל ששירתו סטודנטים בקרב ועוד, זאת ;(p<0.01) שירתו
שירתו(. שלא ממי

)באחוזים( בארץ ותק לפי חברתית השתלבות של נבחרים ממדים :39 לוח
בארץ ותק

 סך
הכול

 4מ- יותר
שנים

 2־4
שנים

 עד
שנתיים

91 83 74 81 נפש"* "חבר יש לסטודנט
70 36 29 45 אחד* ותיק ישראלי חבר לפחות יש לסטודנט

ותיקים ישראלים סטודנטים עם המפגשים תדירות
בית* שיעורי להכנת או לבחינות משותפים לימודים לצורך

25 8 8 13 קרובות לעתים
21 24 18 21 לפעמים

8 13 14 12 רחוקות לעתים
46 55 60 54 פעם אף

ישראלים סטודנטים עם החברתיים המפגשים תדירות
משותפים(* בילויים )כולל ותיקים

21 5 8 10 קרובות לעתים
17 14 12 14 לפעמים
13 13 20 16 רחוקות לעתים
49 68 60 60 פעם אף

החברתיים הקשרים בהרחבת מעוניין הסטודנט
62 57 63 61 ותיקים ישראלים עם

הישראלים הסטודנטים רוב של יחסם הערכת
העולה* הסטודנט כלפי הוותיקים

31 12 9 16 מאוד טוב
64 79 79 75 טוב
4 8 9 7 טוב כל־כך לא
1 1 2 1 טוב לא בכלל
0 0 1 1 יודע לא

בדידות** חש הסטודנט בה תדירות
3 6 1 4 מאוד קרובות לעתים
2 8 13 8 קרובות לעתים

53 51 51 52 לפעמים
42 35 35 36 לא פעם אף

p<0.01 *
P<0.05 “
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 מזרח יוצאי סטודנטים בקרב שנמצא לזה דומה ותיקים ישראלים חברים להם שיש הסטודנטים שיעור
 השנייה בפעם אולם, (.43%) 1971 במאי שנערך הראשון( )הריאיון הלמ״ס בסקר שנכללו אירופה,

(.1973 )למ״ס 57%ל־ שיעורם עלה (1972 )מאי ־ שרואיינו

 יותר מעט נמוך הנוכחי, במחקר שנמצא כפי לפחות, אחד ותיק ישראלי חבר להם שיש הסטודנטים אחוז
 בהתאמה. 52% לעומת 45% (:1995 ולוטן, )צמח עולים״ לסטודנטים דיור ״מסגרות במחקר שנמצא מזה
 הוא לכך אפשרי הסבר בארץ. הוותק ועל הדיור סוג על פיקוח לאחר גם נשמר זה הפרש ועוד, זאת

 וגם א׳ בשנה רק לא סטודנטים נכללו (1995 ולוטן, )צמח עולים״ לסטודנטים דיור ״מסגרות שבמחקר
לשעבר(. מברית-המועצות )לא אחרות מארצות עולים סטודנטים 20%כ-

 לעומת ותיק, ישראלי חבר יש הסוכנות, במעונות הגרים מהסטודנטים, (36%) לשליש שרק נמצא כן, כמו
 ועם פרטית בשכירות המתגוררים בקרב 45%ו- האוניברסיטה במעונות המתגוררים בקרב 48%

 אחת (.1995 ולוטן, )צמח עולים״ לסטודנטים דיור ״מסגרות במחקר גם נמצאו דומות מגמות המשפחה.
 מאותה הם לחדר מהשותפים רבעים כשלושת הסוכנות שבמעונות בכך להיות יכולה זה להבדל הסיבות

(.1995 ולוטן, )צמח מחצית רק - אוניברסיטה במעונות זאת ולעומת מוצא, ארץ

 ביותר גבוה ותיקים ישראלים סטודנטים עם משותפים ובבילויים חברתיים במפגשים המשתתפים שיעור
 - הסוכנות במעונות המתגוררים בקרב ביותר ונמוך 61% ־ האוניברסיטה במעונות המתגוררים בקרב

34% (0.05>P.) מוצא. אזור לפי או מין לפי זה בנושא הבדל נמצא לא

 או (16%) מאוד״ כ״טוב הוותיקים הישראלים הסטודנטים יחס את מעריכים (91%) המכריע הרוב
 זאת, עם יודע"(. "לא ענו נוסף 1%) בכלל״ טוב כ״לא ־ בלבד 1%ו- טוב״ כך כל כ״לא ־ 7% (,75%) ״טוב״
 הישראלים הסטודנטים יחס את העריכו (32%) וקווקז האסיאתיות הרפובליקות מיוצאי שליש

 כמעט כן, כמו (.p<0.01) האירופיות הרפובליקות מיוצאי בלבד 11% לעומת מאוד״ כ״טוב הוותיקים
 מאוד" כ״טוב הוותיקים הישראלים יחס את מעריכים בצה״ל ששירתו מהסטודנטים (29%) שליש

(.p<0.01);שירתו( שלא אלה בקרב 12% רק )לעומת

 בקשרים מעוניינים בארץ, לוותק או המוצא לאזור למינם, קשר ללא מהסטודנטים, שלישים שני
 שנערך למ״ס מחקר עם אחד בקנה עולה זה ממצא ותיקים. ישראלים סטודנטים עם נוספים חברתיים

 לקיים מאוד" ש״חשוב ציינו אירופה מזרח יוצאי מהסטודנטים 58% שבו השני(, )הריאיון 1972 במאי
(.1973 )למ״ס, חשוב״ ״לא -14% והשאר למדי״ ״חשוב ענו 28% ישראלים, עם חברתיים קשרים

 המכינות תלמידי לעומת במקצת נמוך ותיקים ישראלים עם בקשרים שמעוניינים הסטודנטים אחוז
 )נועם, (;57%-52%) יישובים בחמישה העולה הנוער במחקר שנמצא מזה במקצת גבוה אך (,68%)

(.1998 ונועם, )אלנבוגן־פרנקוביץ ; (50%) מקווקז עולה ונוער (1998 וולפסון, אלנבוגן־פרנקוביץ,

 חשים לא פעם" "אף 36% רק בדידות: תחושת שוררת מהסטודנטים ניכר אחוז בקרב כי עולה 39 מלוח
 שיעור זאת, עם קרובות". "לעתים או מאוד" קרובות "לעתים בדידות חשים 12% זאת לעומת בדידות,
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 מהשיעור יותר נמוך קרובות" "לעתים או מאוד" קרובות "לעתים בדידות שחשים א׳ בשנה הסטודנטים
 בצה״ל ששירתו מהסטודנטים 6%־ רק (.30%) שליש על העומד המכינות, תלמידי בקרב המקביל

שירתו(; שלא מאלה 13% )לעומת קרובות״ ״לעתים או מאוד״ קרובות ״לעתים בדידות מרגישים
.(P<0.05)

 ותיק ישראלי חבר וגם (75% לעומת 88%) נפש״ ״חבר להן שיש דיווחו בנות של יותר גבוה ששיעור אף
 14% :הבנים מאשר יותר גבוהה בתדירות בדידות חשות שהן דיווחו הן (,P<0.01); (37% לעומת 51%)

 (.p<0.05) מהבנים 8% רק לעומת קרובות״, ״לעתים או מאוד״ קרובות ״לעתים בדידות חשות מהבנות
המשפחה עם הגרים מאלה יותר גבוהה בתדירות בדידות חשים פרטית ובשכירות במעונות הגרים כצפוי,

.(P<0.01)

אושר תחושת .12

 "מאושרים 6% מאושרים: שהם דיווחו אחוזים ושניים כשישים האושר. תחושת על נשאלו הסטודנטים
 ענו 1%) כלל״ מאושרים ״לא - 6%ו- מאושרים״ כל־כך ״לא ־ 31% כן כמו מאושרים״, ״די 56%ו־ מאוד״

 הורים ונוכחות מוצא אזור בארץ, ותק גיל, מין, לפי האושר, בתחושת הבדלים נמצאו לא יודע"(. "לא
 מי בקרב :הסטודנטים של הכלכלי מצבם פי על (p<0.05) מובהקים הבדלים נמצאו זאת, עם בארץ.

 4% לעומת כלל״ מאושרים כ״לא מרגישים 12% ־ הבסיסיים הצרכים לרוב מספיקות אינן שהכנסותיהם
הסטודנטים. שאר בקרב בלבד

 בקרב :סוציאלי/פסיכולוגי בייעוץ הצורך לבין האושר תחושת בין מובהק קשר נמצא ועוד, זאת
 ,30% ־ מאושרים״ כל־כך ״הלא בקרב כזה, לייעוץ זקוקים 16% רק מאוד״ ו״המאושרים ״המאושרים״

 וקבלת האושר תחושת בין קשר נמצא לא זאת, עם אך (.Pco.oi) 54% ־ כלל״ מאושרים ״הלא ובקרב
בפועל. הייעוץ

 בקרב במחקר שנמצא המקביל מהשיעור מעט גבוה מאושרים הם כי שדיווחו הסטודנטים שיעור
להתפרסם(. עומד )הראל, בהתאמה( 53% לעומת 62%) ו׳-י׳ בכיתות תלמידים

)באחוזיס(* סוציאלי/פסיגולתי בייעוץ צורך לפי חסטודגטיס של תאושר תחושת :40 לוח
 לייעוץ הזקוקים שיעור

הקבוצה כל מתוך
 זקוקים לא

לייעוץ
 זקוקים

לייעוץ***
 סך

הכול
23 100 100 100 חבול סך

6 7 6 מאוד מאושרים
62 37 56 מאושרים די

30 28 41 31 מאושרים כל-כך לא
54 3 14 6 כלל מאושרים לא

- 1 1 1 יודע לא
P<0.01 *

"מאושרים בקבוצה מקרים של קטן מספר עקב אוחדו מאושרים" ו״די מאוד" "מאושרים הקבוצות שתי **
מאוד".

נוסף. לייעוץ זקוקים אך ייעוץ, שקיבלו אלה כולל ***
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רב״משתני ניתוח - תאושר תחושת
 באמצעות רב-משתני ניתוח נערך הסטודנטים, של האושר תחושת על המשפיעים הגורמים את לבחון כדי

:הבאים הגורמים של השפעתם נבחנה זה במודל הלוגיסטית. הרגרסיה מודל
 הכלכלי המצב הערכת משפחתי, מצב בארץ, הורים נוכחות בארץ, ותק הסטודנט: של הרקע משתני א.

 הקשורים משתנים ב. ;מהדיור רצון ושביעות הבסיסיים( צרכיו לרוב מספיקות הסטודנט הכנסות )האם
 ;הרצוי במסלול ולימודים בלימודים הלחץ תחושת מהלימודים, כללית רצון שביעות :במוסד ללימודים

הבדידות. תחושת :חברתי משתנה ג.

 (/1) מאושר" "די או מאוד" "מאושר :כדלקמן דיכוטומי, באופן מוגדר במודל הוצב אשר התלוי המשתנה
הלוגיסטית. הרגרסיה ממצאי את מרכז 41 לוח (.0) כלל״ מאושר ״לא או מאושר״ כל-כך ״לא

על לדיווח ההסתברות - הסטודנטים של האושר תחושת להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי :41 לוח
אושר תחושת

odds ratio 1מקדםכ בלתי-תלויים משתנים
רקע משתני א(

1.12 0.113 בארץ ותק
שנים( 3מ־ לפחות )ביחס

יותר או שנים 3
1.16 0.149 בארץ הורים נוכחות

 בארץ"( לא הורה ל״אף )ביחס
בארץ אחד הורה לפחות

2.31 0.838** משפחתי מצב
 לרווק/גרוש/פרוד( )ביחס

נשוי
1.03 0.028 הסטודנט הכנסות

 לחלקם"( או הצרכים לרוב ל״מספיקות )ביחס
הבסיסיים" הצרכים לרוב מספיקות "לא

1.60 0.471** מהדיור רצון שביעות
 כלל"( מרוצה מרוצה/לא מרוצה/לא כל־כך ל״לא )ביחס

"מרוצה" או מאוד" "מרוצה
ללימודים הקשורים משתנים ב(

1.91 0.646* מהלימודים כללית רצון שביעות
 כלל"( מרוצה מרוצה/לא כל-כך ל״לא )ביחס

"מרוצה" או מאוד" "מרוצה
0.451 -0.791* מלימודים לחץ

(2.21)  כלל"( לחוץ לחוץ/לא כל־כך ל״לא )ביחס
"לחוץ" או מאוד" "לחוץ

1.50 0.403*** הרצוי במסלול לומד האם
 אחר"( במסלול ללמוד עכשיו ל״רציתי/רוצה )ביחס

הנוכחי" במסלול ללמוד עכשיו ורוצה "רציתי
0.321 ־1.136* החברתי: האישי המשתנה ג(

(3.11) בדידות תחושת
 לא"( פעם ל״אף )ביחס

"לפעמים" או קרובות" "לעתים
.13% = הנראות יחס

P <0.01 *
P <0.05 *״ 
P<0.10***

 לשאר השוואה לאפשר כדי בסוגריים החיובי הערך גם מצוין שלילי, הוא הקשר כיוון שבהם במקרים 1
מוחלט. בערך odds ration ערך הוא x;1 /x הנוסחה באמצעות נעשה החישוב המשתנים.
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 לחץ (3) משפחתי מצב (2) הבדידות תחושת (1) המשתנים: של מובהקת השפעה עולה הרגרסיה ממודל
 עולה למובהקת קרובה והשפעה מהדיור; רצון שביעות (5) מהלימודים כללית רצון שביעות (4) בלימודים

 לנשואים, בדידות, חשים לא פעם שאף לסטודנטים כלומר, (.6) הרצוי במסלול לימודים מהמשתנה: גם
 גם ניכרת ובמידה הדיור, ומתנאי מהלימודים הרצון לשבעי בלימודים, לחוצים פחות למרגישים

 של השפעתם זאת, לעומת מאושרים. הם כי לדווח יותר גבוהה הסתברות יש הרצוי במסלול ללומדים
מובהקת. נמצאה לא הכלכלי המצב והערכת בארץ הורים נוכחות ותק, המשתנים

אוניס חוסר תחושת .13

 חוסר חשים אחוזים עשר שישה אונים. חסרי מרגישים הם שבה התדירות על גם נשאלו הסטודנטים
 חוסר מרגישות הבנות לא". פעם "אף ־ נוספים 16%ו־ רחוקות" "לעתים ־ 68% קרובות״, ״לעתים אונים
 )לעומת פעם" "אף ־ 8% ורק מהבנים( 10% )לעומת קרובות״ ״לעתים 20% יותר: גבוהה בתדירות אונים

(.p<0.01) מהבנים(; 25%

 מרגישים הבסיסיים( הצרכים לרוב מספיקות אינן )שהכנסותיהם רע בכי הכלכלי שמצבם סטודנטים גם
 "לעתים אותם מלווה זו שתחושה ציינו אחוזים ואחד עשרים יותר. גבוהה בתדירות אונים חסרי

 ואזור ותק לפי זה בנושא הבדלים נמצאו לא (.P<0.05) הסטודנטים שאר בקרב 13% לעומת קרובות״,
המוצא.

 קיים (.P<0.05) נפש״ ״חבר להם שאין הסטודנטים בקרב יותר גבוהה האונים חוסר תחושת רמת כצפוי,
ובדידות. אונים חוסר תחושת בין (p<0.01) הדוק קשר גם

 שהם דיווחו קרובות", "לעתים אונים חוסר החשים הסטודנטים, (54%) ממחצית שיותר לציין יש
 20% רק בפועל אך (,p<0.01) הסטודנטים שאר בקרב 17% לעומת סוציאלי/פסיכולוגי לייעוץ זקוקים

כזה. ייעוץ קיבלו מהם

פנאי פעילויות .14

 המיועדות והתרבות החברה פעולות כל את מרכזת הסטודנטים במינהל ותרבות לחברה המחלקה
 אותו וללוות הסטודנט של והתרבותית החברתית בקליטה לסייע אלה פעולות מטרת עולים. לסטודנטים

 הכרת :שונים בנושאים פעילויות של רחב מגוון מפעילה המחלקה הקליטה. בתהליך אישית מבחינה
 באמצעות - ישראלי והווי ישראל מסורת הכרת הארץ, ברחבי וסיורים טיולים באמצעות ־ הארץ

(.1997 הסטודנטים, )מינהל 20ועוד סמינרים שונים, אירועים לציון מסיבות ועוד חג ערבי מסיבות,

 המחלקה הסטודנטים, מינהל ראה ותרבות לחברה המחלקה במסגרת המתקיימות הפעולות של מלא לפירוט 20
.58־53 עמי ,1996/97 תשנ״ז סטטיסטיים נתונים (1997) ומעקב תקצוב לתכנון,
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 הסטודנטים. מינהל על-ידי שאורגנו באירועים השתתפו הם לימודיהם מתחילת האם נשאלו הסטודנטים
 סוגי 21המכינות. תלמידי בקרב 57% לעומת אחד באירוע לפחות השתתפו 20% שרק עולה 42 מלוח

 מהאירוע רצון שביעות הביעו הסטודנטים רוב (.36%) ומסיבה (71%) טיול הם ביותר הנפוצים האירועים
 השתתפו שלא הסטודנטים "מרוצים". 58% - ממחצית ולמעלה מאוד״ ״מרוצים 30% בו; שהשתתפו

(.43%) האירוע על מידע וחוסר (52%) בזמן מחסור :הן העיקריות הסיבות לכך. הסיבות על נשאלו (80%)

הסטודנטים. במנהל זו פעילות הופסקה בתקציב, דרסטי קיצוץ עקב 1998 פברואר מחודש שהחל לציין חשוב21

 משאר 25% לעומת באירועים, השתתפו בארץ שנים 4מ־ יותר שנמצאים מהסטודנטים 9% רק
 שגרים אלה לעומת באירועים פחות משתתפים משפחתם עם הגרים סטודנטים גם (.P<0.01) הסטודנטים

מוצא. ואזור מין לפי זה, בנושא הבדלים נמצאו לא (.P<0.05) פרטית בשכירות או במעונות

ותדירות הסטודנטים מינהל על־ידי המאורגנים באירועים השתתפות של נבחרים ממדים :42 לוח
)באחוזים( לבילויים יציאה

הכול סך
20 הסטודנטים מינהל בארגון באירוע השתתפו

המשתתפים(* )מבין האירוע סוג
71 טיול
36 מסיבה

6 סמינר
5 תיאטרון
4 אחר

רצון שביעות
30 מאוד מרוצה
58 מרוצה
10 מרוצה כל-כך לא

1 כלל מרוצה לא
1 יודע לא

באירועים* לאי-השתתפות עיקריות סיבות
52 זמן אין לסטודנט
43 שהתקיים ידע לא
11 לשלם כסף אין

6 להשתתף רצון חוסר
לבילויים יציאה תדירות

27 בשבוע פעמיים פעם
38 בחודש פעמיים פעם
31 יותר רחוקות לעתים
4 לא פעם אף

אחת. מתשובה יותר על לענות היה שניתן משום 100%ל־ מסתכמים אינם הנתונים *

 פעמיים פעם ־ יחסית גבוהה בתדירות לבלות יוצאים מהסטודנטים כרבע רק כי ,42 מלוח עולה עוד
 (.35%) יותר נמוכה בתדירות ואף (38%) בחודש פעם־פעמיים של בתדירות - המכריע הרוב (,27%) בשבוע
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 ועוד. בשכר עבודה כלכלי, מצב לימודי, עומס :מרכיבים למספר כנראה, קשורה, זו נמוכה תדירות
המכינות. ותלמידי א׳ בשנה הסטודנטים בקרב דומה לבילויים היציאה תדירות

 (47%) בקונצרט (,51%) בקולנוע (,63%) בפאב (,68%) במסעדה בילוי הם ביותר הנפוצים הבילויים
 יותר מבלות בנות הבילויים סוגי בכל עולים. במועדון מבקרים מהסטודנטים 2% רק (.33%) ובתיאטרון

 הרפובליקות יוצאי מידה. באותה בו מבקרים בנות וגם בנים שגם לפאב פרט (,P<0.01) מהבנים
 נמצא לא (.P<0.05) האירופיות הרפובליקות יוצאי לעומת בקולנוע יותר מבקרים וקווקז האסיאתיות

אחרים. בילויים לגבי מוצא אזור לפי שוני

 בקרב :לדוגמה (,P<0.05) הסטודנטים של הכלכלי למצב מובהק באופן קשורה לבילויים היציאה כצפוי,
 או בחודש מפעם פחות לבלות יוצאים 40% הבסיסיים, הצרכים לרוב מספיקות לא שהכנסותיהם אלה

לכולם(. או הצרכים לרוב מספיקות שהכנסותיהם אלה בקרב 25% )לעומת לא בכלל

הסטודנטים של עיקריות בעיות .15

 רובם בעיות(. 3 עד לציין היה )ניתן כיום מתמודדים הם שאתן עיקריות בעיות על נשאלו הסטודנטים
 געגועים - 130/0 דיור, תנאי - 26% ,בלימודים קושי - 540/0 כלכליים, קשיים ציינו (810/0) המכריע

 בריאות, בעיות - 5% חברתית, בהשתלבות קושי ־ 8% לשעבר, המועצות לברית געגועים -11% למשפחה,
(.43 )לוח אישיות/משפחתיות בעיות 4%ו-

 או הצרכים לרוב "מספיקות שהכנסותיהם שדיווחו מהסטודנטים (55%) ממחצית שיותר לציין, יש
 שהכנסותיהם שציינו ממי - 810/0 העיקריות; מבעיותיהם כאחת הכלכלי הקושי את ציינו לכולם״

 ציינו ־ הצרכים" לרוב מספיקות אינן ש״הכנסותיהם מי (99%) כול וכמעט מהצרכים״, לחלק ״מספיקות
(.p<0.01) הכלכלית הבעיה את

 הגבוה הוותק בעלי בקרב וגם בארץ מתגוררים שהוריהם סטודנטים בקרב גם בולט הכלכלי הקושי
 על שדיווחו הסטודנטים שיעור יורד בוותק העלייה עם זאת, לעומת בלימודים, לקשיים בנוגע בארץ.
 בארץ שנתיים עד השוהים בקרב 62%מ- נתקלים, הם שעמן העיקריות מהבעיות כאחת בלימודים קושי

מין. לפי זה בנושא הבדלים נמצאו לא ויותר. שנים 4 השוהים בקרב 40% ועד

 געגועים ־ ופחות בלימודים קושי כבעיה יותר ציינו א׳ בשנה הסטודנטים המכינות, תלמידי לעומת
 משמעותיים הבדלים אין בריאות. ובעיות חברתית בהשתלבות קושי לשעבר, המועצות ולברית למשפחה

דיור. ותנאי כלכלי קושי לגבי
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)באחוזים(** מתק בארץ הורים מגירי לסי הסטודנטים, של העיקריות הבעיות :43 לוח
בארץ ותק הורים מגורי

הכול
 יותר

שנים 4מ-
 4־2

שנים
 עד

שנתיים בחו״ל בארץ
78 86 80 80 82 81 כלכלי קושי
40 59 *62 58 53 54 בלימודים קושי
26 29 22 20 27 26 דיור תנאי

5 12 *20 38 *3 13 למשפחה געגועים
4 14 *14 9 12 11 לשעבר המועצות לברית געגועים
5 10 10 11 7 8 חברתית בהשתלבות קושי
7 5 4 5 5 5 בריאות בעיות
8 3 3 3 5 4 משפחתיות אישיות/ בעיות

15 7 8 9 11 10 אחר
PcO.Ol *

בעיות. 3 עד לציין היה שאפשר כיוון ,100%ל- מסתכמים אינם האחוזים **

לעתיד תוכניות .16

הקרובה הלימודים בשבת לימודים המשך 16.1
 שהם דיווחו 3% רק א? שנה סיום לאחר מיד ללמוד להמשיך מתכוונים (94%) הסטודנטים כל כמעט
 בשנה לא אך ללמוד, להמשיך מתכוונים שהם אמרו 3% ועוד כלל, ללמוד להמשיך מתכוונים אינם

הקרובה.

 אינם שהוריהם מי בקרב יותר גבוה הקרובה בשנה ללמוד להמשיך מתכוונים שאינם הסטודנטים שיעור
(.p<0.05) בארץ מהוריהם אחד שלפחות מסטודנטים 5% לעומת ,10% ־ בארץ

 בעוד בלימודים. קשיים ובין הקרובה בשנה ללמוד להמשיך הכוונה בין (P<0.01) מובהק קשר גם נמצא
 אלה בקרב הקרובה, בשנה ללמוד להמשיך מתכוונים כלל" מתקשים ש״אינם הסטודנטים שכל

.82% רק ־ מאוד״ ש״מתקשים

 אינו זה ממצא מסלול. באותו 93%ו־ מוסד באותו ללמוד להמשיך מתכוונים אחוזים וארבעה תשעים
 כי ייתכן כלומר, אחר. מקצוע ללמוד מעוניינים היו מהסטודנטים ששליש העובדה עם אחד בקנה עולה

אליו. לעבור ינסו לא אחר, מקצוע ללמוד המעוניינים הסטודנטים רוב

 גיוס ציינו מהם שישה :לכך הסיבות על נשאלו (n=11) כלל ללמוד להמשיך מתכוונים שאינם הסטודנטים
 רצוי, לחוג להתקבל סיכוי חוסר - אחד לימודיים, קשיים - ארבעה כלכליים, קשיים - חמישה לצה״ל,
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 בטוחים מהם שלושה בעתיד. ללימודים לחזור כוונתם על גם נשאלו הם 22בעברית. קשיים ־ ואחד
ללימודים. יחזרו שלא חושבים נוספים ושלושה שיחזרו, חושבים חמישה ללימודים, שיחזרו

אחת. מתשובה יותר לענות אפשר שהיה כיוון 11ל- מסתכמים אינם המספרים22

הלימודים סיום לאתר בעבודה השתלבות 16.2
 לכישוריהם המתאימה עבודה למצוא סיכוייהם את מעריכים הם מידה באיזו נשאלו הסטודנטים כל

 שימצאו "בטוחים" - 19% אופטימיות: זו לשאלה התשובות לימודיהם. סיום עם השכלתם ולרמת
 עבודה ימצאו שלא" "בטוחים 2% ורק שלא״ ״חושבים - 9% שכן״, ״חושבים ־ 69% כזו, עבודה

יודע"(. "לא ענו 1%) מתאימה

 הלימודים, בתום מתאימה עבודה מציאת בנושא יותר רבה אופטימיות גילו זה במחקר הסטודנטים
 לעומת ואף ,1992 בשנת שנערך קוליק של במחקרה לשעבר מברית-המועצות עולים ־ סטודנטים לעומת

 מהסטודנטים 10% ורק מהסטודנטים־העולים, אחד לא אף מחקר: באותו ותיקים סטודנטים־ישראלים
 "גבוהים הנלמד בתחום עבודה למצוא שסיכוייהם קוליק של במחקרה העריכו הוותיקים, הישראלים

 מברית מהסטודנטים אחוזים כשמונים ,1976 בשנת המעקב מחקר לפי גם (.1993 )קוליק, מאוד״
 הלימודים, סיום אחרי מתאימה תעסוקה למצוא האפשרויות לגבי אופטימיים היו לשעבר המועצות

(.1977 )גרף, מאוד״ כ״טובים לכך סיכוייהם את העריכו 25% מהם

 לעומת - בארץ ותיקים סטודנטים ;הבנות לעומת זה בנושא יותר אופטימיים הבנים ,44 מלוח שעולה כפי
 לפי בארץ, ההורים נוכחות לפי גיל, לפי זה בנושא משמעותיים הבדלים נמצאו לא זאת, לעומת החדשים.

 אופטימיים והקווקז האסיאתיות הרפובליקות שיוצאי גם מעניין בלימודים. קשיים ולפי כלכלי מצב
 מיוצאי 86% לעומת מתאימה, עבודה בעתיד שימצאו בטוחיס/חושבים מהם 95% זה: בנושא יותר

(.P<0.01) האירופיות הרפובליקות

)באחוזים( בארץ וותק מין לפי השכלתם, ולרמת לכישוריהם
המתאימה עבודה, הלימודים, סיום אחרי למצוא סיכוייהם את הסטודנטים הערכת :44 לוח

בארץ* ותק מין**

הכול סך
 4מ״ יותר

שנים
4-2 

שנים
 עד

שנתיים בנות בנים
100 100 100 100 100 100 הכול סך

30 19 10 14 26 19 שימצאו בטוחים
60 72 75 73 64 69 שימצאו חושבים

8 7 13 11 7 9 ימצאו שלא חושבים
1 2 1 1 2 2 ימצאו שלא בטוחים
1 - 1 1 1 1 יודעים לא

P<0.01 *
P<0.05 **
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 15% לעומת לימודיהם, בתום מתאימה עבודה שימצאו בטוחים בצה״ל, ששירתו מהסטודנטים שליש
 זה, בנושא יותר אופטימיים בארץ תיכון שסיימו הסטודנטים כן, כמו (,P<0.01) שירתו שלא מי בקרב
(.P<0.05) בחו״ל בגרות שקיבלו מאלה

 (,n=45) גדולים אינם בעתיד לכישוריהם המתאימה עבודה למצוא סיכוייהם כי שסברו הסטודנטים
 תחרות ־ 10% העבודה, בשוק זה למקצוע ביקוש חוסר ציינו (37%) כשליש 23לכך. הסיבות על נשאלו

 במציאת כלליים וקשיים אבטלה - 7% מקצועי, ניסיון העדר ־ 7% זה, בתחום העבודה בשוק קשה
 מקצוע לומדים אינם שהם ציינו 4% עבודה, לקבלת שני תואר דרוש שבמקצועם ציינו נוספים 7% עבודה,
 העבודה, שוק לדרישות מתאימה לא לימודים רמת בלימודים, כישלון הן: שצוינו נוספות סיבות מוגדר.

יודע". "לא ענו או זו שאלה על השיבו לא 10%כ־ ועוד. בארץ מספיק לא ותק

 שלא". ו״בטוחים שלא" "חושבים קטגוריות כולל23

 מלוח שעולה כפי (.P<0.01) הלימודים למסלול קשורה בעתיד מתאימה עבודה למצוא הסיכויים הערכת
 או "בטוחים" כולם זה במסלול וסיעוד. רפואה הלומדים הם זה בנושא ביותר האופטימיים ,45

 אופטימיים. היו ותכנות מחשבים מהלומדים 95% גם מתאימה. עבודה בעתיד שימצאו ״חושבים״
 "חושבים" מהם כרבע :החברה ומדעי ואמנות הרוח מדעי שלומדים הסטודנטים הם ביותר הפסימיים

מתאימה. עבודה ימצאו שלא "בטוחים" או

)באחוזים( הלימודים מסלול
לפי השכלתם ולרמת לכישוריהם המתאימה עבודה למצוא סיכוייהם את הסטודנטים הערכת :45 לוה

בטוחים חושבים חושבים בטוחים סך
ימצאו שלא ימצאו שלא שימצאו שימצאו הכול המסלול*

- 13 64 23 100 ומתמטיקה הטבע מדעי
1 7 71 21 100 טכניים ומקצועות הנדסה
- 5 76 19 100 ותכנות מחשבים

12 13 71 4 100 ואמנות הרוח מדעי
3 25 66 6 100 ומשפטים החברה מדעי
1 7 69 23 100 עסקים ומינהל כלכלה
- - 42 58 100 וסיעוד רפואה
- 13 75 12 100 סוציאלית ועבודה חינוך
- 18 82 - 100 אחר

p<0.01 *

בארץ להישאר כוונה 16.3
 אולם, בארץ, להישאר מתכוונים (88%) המכריע הרוב בארץ. להישאר כוונותיהם על נשאלו הסטודנטים

בארץ". שיישארו "בטוחים (36%) מהם כשליש רק
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)באחוזים( מין לפי בארץ להישאר הסטודנטים מתות :46 לוח
מין**

בנותהכול סך בנים
100 100 100 הכול סך

41 30 36 שיישארו בטוחים
50 54 S2 שיישארו חושבים

7 14 10 יישארו שלא חושבים
1 - 1 יישארו שלא בטוחים
1 2 1 יודעים לא

P<0.05 **

 במחקר הנמצא מזה יותר גבוה הנוכחי המחקר לפי בארץ להישאר המתכוונים הסטודנטים אחוז
 עולים סטודנטים על מירסקי של במחקר וגם : (1995 ולוטן, )צמח עולים ־ לסטודנטים דיור מסגרות

(.47 )לוח המכינות לתלמידי בהשוואה נמוך אך (,1998 )הורוביץ, 1994 בשנת

 בשנת עולים תעסוקת על מעקב בסקר שנמצא לזה דומה בארץ שיישארו שבטוחים הסטודנטים אחוז
פורסם(. טרם ואחרים, )ליטוויק 1995

שיישארו". בטוחים "אינם *

)באחוזים( שונים מחקרים לפי בארץ להישאר העולים כוונות :47 לוח
לא בטוחים חושבים חושבים בטוחים סן

יודעים יישארו שלא יישארו שלא שיישארו שיישארו הכול המחקר
1 1 10 52 36 100 (1998) א׳ שנה ־ סטודנטים

- 2 9 44 45 100 (1998) מכינות תלמידי

6 3 13 53 25 100
 לסטודנטים- דיור מסגרות

(1995) עולים

3 29* 45 23 100
 על מירסקי של מחקרה

(1994) סטודנטים־עולים

7 14 43 36 100
 בגילי עולים תעסוקת על מעקב

(1995) העבודה
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 משרד של המעקב בסקר שנמצא מזה נמוך בארץ שיישארו הבטוחים הסטודנטים שיעור זאת, עם
 36%) העלייה לאחר שנתיים ־ וחצי שנה לאחר מברית-המועצות 1995 ינואר-מארס עולי על הקליטה

(.1998 תמרי, ־ ורוזנבאום )דמיאן ;בהתאמה( 52% לעומת

 ותק גיל, לפי זה בנושא הבדלים נמצאו לא מבנים. יותר בארץ להישאר נוטות בנות ,46 מלוח שעולה כפי
 בין מובהק קשר נמצא זאת, עם בצה״ל. ושירות בארץ ההורים נוכחות מוצא, אזור כלכלי, מצב בארץ,

שלא "חושבים - 20% מאוד״ ה״מתקשים בקרב לדוגמה, בלימודים. קשיים לבין בארץ להישאר הכוונה



 בתיכון שלמדו הסטודנטים בקרב כן, כמו (.P<0.05) 5% רק כלל״ מתקשים ה״לא ובקרב בארץ, יישארו״
 (;33%) שלןש רק ־ בחו״ל בגרות שקיבלו אלה ובקרב שיישארו, ״בטוחים״ (46%) כמחצית בארץ

(0.05>p.) להישאר פחות־ מעוניינים המשפחה( )ללא פרטית בשכירות הגרים שהסטודנטים לציין, גם יש 
 או שיעזבו "חושבים" (22%) וכרבע שיישארו״ ״בטוחים מהם רבע רק הסטודנטים: שאר לעומת בארץ

בכך. "בטוחים"

 לדוגמה, בארץ. להישאר כוונתו לבין הסטודנט של הבדידות תחושת בין (P<0.01) מובהק קשר נמצא
 בדידות שמרגישים אלו מבין 21%ו־ מאוד" קרובות ל״עתים בדידות המרגישים מאלה (33%) שליש

 רק בדידות שמרגישים מאלה בלבד 9% - זאת לעומת הארץ; את שיעזבו״ ״חושבים קרובות״ ״לעתים
 שנת במהלך בשכר עבודה בין שלילי קשר נמצא הארץ. את שיעזבו" "חושבים לא", "בכלל או "לפעמים"
 "בטוחים (44%) עובדים שאינם מהסטודנטים מחצית כמעט בארץ. להישאר הכוונה לבין הלימודים
 שיעור עולה העובדים בקרב ועוד, זאת (.P<0.01) מהעובדים (30%) בלבד כשליש לעומת בארץ, שיישארו״

 דומה מגמה (.48 )לוח השבועיות העבודה שעות במספר העלייה עם בארץ יישארו״ שלא ה״חושבים
המכינה. תלמידי בקרב גם נמצאה

)באחוזים("" בשבוע עבודה שעות ומספר בשכר עבודה לפי בישראל להישאר כוונות :48 לוח
בשבוע עבודה שעות מספר  - עובדים

הכול סך ויותר 30כלל עובדים לא 29־20 19־10 9 עד
100 100 100 100 100 100 הכול סך

25 17 34 40 30 44 שיישארו בטוחים
56 64 53 53 56 47 שיישארו חושבים
17 13 11 7 12 7 יישארו שלא חושבים

־ - - - - 1 יישארו שלא בטוחים
2 6 2 - 2 1 יודעים לא

P<0.05 “

 הרצון לשביעות (p<0.01) מובהק באופן גם קשורה נמצאה בארץ להישאר עולים סטודנטים כוונת
 22%ל־ מאוד" "מרוצים בקרב 55%מ- יורד בארץ שיישארו" ה״בטוחים שיעור מהלימודים. הכללית

כלל". מרוצים "לא בקרב בלבד

 בתחומי הלומדים בקרב לדוגמה, (.P<0.05) הלימודים מסלול לפי זה, בנושא מובהקים הבדלים נמצאו
 ; 37% - וסיעוד מחשבים ; 38% - חינוך בארץ; שיישארו ״בטוחים״ 42% וכלכלה מתמטיקה הטבע, מדעי

.27% - ואמנות הרוח ובמדעי 29% - החברה מדעי ובתחום ,35% ־ הנדסה

 בו 1971 במאי שנערך הלמ״ס מחקר לעומת בהרבה נמוך בארץ שיישארו הבטוחים הסטודנטים אחוז
 )השנה 1972 במאי בישראל״. שיישארו ״בטוחים שהם דיווחו אירופה מזרח יוצאי ־ מהסטודנטים 78%

 שתי בין ההבדלים על־ידי זאת להסביר ניתן (.1973 )למ״ס, 83%ל- זה שיעור עלה הלימודים( של השנייה
ועוד. הורים עם/בלי עלייה לישראל, לעלות מוטיבציה לסטודנטים, הסיוע היקף מבחינת העליות
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לישראל והחברים ההורים עליית 16.4
 בשנתיים לישראל לעלות מתכוונים הוריהם האם נשאלו בישראל, מתגוררים אינם שהוריהם סטודנטים,
 החליטו לא עדיין שהוריהם ציינו 18% בשלילה, - (62%) שלישים כשני בחיוב, ענו 18% רק הקרובות.

יודעים. לא ־ נוספים 2%ו־ זה בנושא

 ארצה לעלות להורים ממליצים היו האם נשאלו בישראל, אינו מהוריהם אחד שלפחות סטודנטים,
 מהסטודנטים מחצית יודעים". "לא 3%ו- בשלילה 59% בחיוב, ענו (38%) משליש יותר קצת (.52%)

 לעומת לעלות, להם ממליצים בארץ, אינם עדיין שהוריהם האסיאתיות, והרפובליקות קווקז יוצאי
(.p<0.05) האירופיות הרפובליקות יוצאי בקרב (36%) בלבד כשליש

 נתקלים שבהם הקשיים אף על לישראל. לעלות בגילם לחבר ממליצים היו האם נשאלו הסטודנטים
 לא יודעים". "לא 5%ו־ בשלילה ענו (24%) רבע בחיוב, ענו (71%) רבעים שלושה כמעט הסטודנטים,

מוצא. אזור לפי זה בנושא הבדלים נמצאו

 ענו (52%) ממחציתם יותר לכך. הסיבות על נשאלו ארצה לעלות לחבריהם ממליצים שאינם הסטודנטים
 נוספים 5%כ- קשים, חיים תנאי ־ 5% בארץ, השתלבות קשיי ציינו 9% ־ בעצמו״ להחליט אחד כל ש״על
 למצוא סיכוי בארץ אין :שהוזכרו נוספות סיבות להמליץ. למי להם ואין לארץ עלו חבריהם שגם ציינו

 אלה אחרונות )סיבות ועוד טוב די המוצא בארץ הכלכלי המצב יקרים, הלימודים טוב, עבודה מקום
זו. שאלה על לענות להם שקשה ציינו אחוזים שבעה מהסטודנטים(. 2%מ- פחות ידי על צוינו

עצמית-לאומית זהות .17

 של שונים רכיבים רכישת של הדרגתי תהליך מתלווה החדשה בחברה המהגר של קליטתו לתהליך
 נושא הפרט. של מזהותו כחלק הלאומית הזהות של מרכיביה אימוץ תוך והפנמתם, החדשה התרבות

 ב״רוסי וסופו לגמרי" ב״ישראלי שראשיתו רצף, על מיקומו את הסטודנט הערכת באמצעות נבדק הזהות
ובוכרי(. גרוזיני קווקזי, )כולל לגמרי"

 רוסים כ״יותר עצמם רואים שכמחציתם מפתיע זה אין הסטודנטים, של יחסית הנמוך הוותק בשל
 בוותק העלייה עם (.49 )לוח לגמרי״ כ״רוסים 11%ו־ מישראלים״ רוסים ״יותר 42% ;ישראלים״ מאשר

 עצמם הרואים שיעור יורד ובמקביל מרוסים", ישראלים כ״יותר עצמם הרואים הסטודנטים שיעור עולה
 רואים שנתיים עד בארץ מהשוהים (68%) שלישים כשני לדוגמה, כך (,p<0.01) מישראלים״ רוסים ״יותר
 למעלה בארץ השוהים מבין (29%) משליש פחות לעומת וזאת לגמרי״, ״רוסים או רוסים״ ״יותר עצמם

שנים. מארבע
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)באהוזיס( הטטודנטיס בקרב עצמית זהות :49 אח

 לא
יודע

 *כרוסי
לגמרי

 כיותר
 *רוסי

מישראלי

 כישראלי
 *ורוסי

מידה באותה

 כיותר
 ישראלי
*מרוסי

 כישראלי
לגמרי

 סד
הכול

את רואה אתה כיצד
0 11 42 35 7 5 100 עצמך?

רוצה אתה כיצד
1 6 20 55 11 7 100 עצמך? את לראות

ישראלים כיצד
2 37 31 17 7 6 100 אותך? רואים ותיקים

גרוזיני. בוכרי, קווקזי, כולל *

 רפובליקות יוצאי לעומת כ״ישראלים" יותר עצמם את רואים וקווקז האסיאתיות הרפובליקות יוצאי
(.p<0.01) אירופיות

 לדוגמה, (.p<0.05) כרוסים ־ ופחות ישראלים כיותר עצמם רואים בארץ נמצאים שהוריהם הסטודנטים
 רוסים כ״יותר עצמם רואים (48%) ממחצית פחות בארץ נמצא מהוריהם אחד שלפחות סטודנטים בקרב

 (64%) שלישים כשני • בישראל אינם שהוריהם אלה שבקרב בעוד ,,לגמרי׳ ״רוסים או מישראלים״
כ״רוסים". עצמם רואים

 להם שיש מאלה שליש רק :ותיק ישראלי חבר לבין עצמית זהות בין (P<0.01) מובהק קשר נמצא כן, כמו
 שאין מאלה שלישים ושני מישראלים", רוסים כ״יותר עצמם את רואים לפחות, אחד ותיק ישראלי חבר
רוסים". כ״יותר עצמם את רואים - ותיק ישראלי חבר אף להם

 את לראות רוצים היו שבו האופן לבין עצמם את רואים הסטודנטים שבו האופן בין משמעותי פער נמצא
 מידה" באותה ורוסים כ״ישראלים כלומר דואלית, זהות בעלי עצמם את לראות רוצים רובם עצמם.

 עם עולה ישראלי להיות הרצון (.7%) לגמרי״ כ״ישראלים או (11%) מרוסים״ ישראלים כ״יותר (,55%)
(.P<0.01) הוותק

 את לעזוב שנוטים מי בארץ: להישאר הכוונה עם הדוק בקשר נמצאות רצויה וזהות מצויה זהות כצפוי,
(.p<0.01) כך עצמם לראות ורוצים ״ כ״רוסים עצמם את שרואים הסטודנטים הם ישראל

 רוסים כ״יותר נתפסים הם הוותיקים, מהישראלים (68%) שלישים כשני בעיני הסטודנטים, להערכת
 עצמם. את תופסים העולים שהסטודנטים מכפי יותר גבוה אחוז זהו - לגמרי״ ״רוסים או מישראלים״

בארץ. שנים ארבע לאחר רק אבל (,p<0.01) הוותק עם יורד זה שיעור גם
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 "רוסים". וכפחות "ישראלים" כיותר עצמם את לראות רוצים וגם רואים בצה״ל ששירתו סטודנטים
 לעומת ישראלים כיותר בצה״ל ששירתו אלה את תופסים הוותיקים הישראלים גם להערכתם, ועוד, זאת
(.50 )לוח שירתו שלא אלה

 12%) כ״ישראלים״ יותר קצת עצמם את רואים א׳ בשנה הסטודנטים המכינה, לתלמידי בהשוואה
 בקרב יותר הגבוה לוותק קשור זה שממצא נראה (;66% לעומת 53%) כ״רוסים" ופחות (,8% לעומת

הסטודנטים.

)באחוזים( בצה״ל שימת לפי הסטודגטים, בקרב עצמית זהות :50 לוח

יודע לא

 רוסי*** כיותר
 או מישראלי

לגמרי רוסי

 כישראלי
 ורוסי***

מידה באותה

 לגמרי כישראלי
 ישראלי יותר או

*“מרוסי חבול סך
את רואה אתה כיצד

עצמך!
1 26 48 25 100 בצה״ל* שירתו
— 62 30 8 100 בצה״ל שירתו לא

P<0.01 *

2
1

20
28

51
56

27
15

100
100

 רוצה אתה כיצד
 עצמך! את לראות
 בצה״ל** שירתו

שירתו לא

ישראלים כיצד
אותך! רואים ותיקים

2 49 17 32 100 שירתובצה״ל*
2 75 16 6 100 שירתו לא
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P<0.05 “
גרוזיני בוכרי, קווקזי, גם כולל *״*

 תלמידי לעומת א׳, בשנה הסטודנטים הפוכה: מגמה מסתמנת הרצויה הזהות לגבי זאת, לעומת
 26%) כ״רוסים" - ויותר (22% לעומת 18%) כ״ישראלים״ עצמם את לראות רוצים פחות המכינות,

 באותה ורוסי )"ישראלי דואלית לזהות שואפים ממחציתם יותר הקבוצות בשתי כי אף (,18% לעומת
מידה"(.

 בחמישה עולה "נוער במחקר שנמצא מזה יותר נמוך כישראלים עצמם את הרואים הסטודנטים אחוז
 את לראות המעוניינים אחוז גם עולה(. נוער במחקר 28%-15% לעומת הנוכחי במחקר 12%) יישובים״

 בשני כי אם עולה(, נוער במחקר 30%-43% לעומת 18%) הנוכחי במחקר יותר נמוך כישראלים עצמם
 אלנבוגן־פרנקוביץ )נועם, ישראלית־רוסית דואלית לזהות שואפים המרואיינים כמחצית המחקרים

(.1998 וולפסון,



 ־ וחצי שנה אחרי ורואיינו 1995 מארס - בינואר ארצה שעלו לשעבר, מברית־המועצות לעולים בהשוואה
 מהסטודנטים 11% ורק בלבד( 4% לעומת 12%) כישראלים עצמם רואים יותר הסטודנטים שנתיים,

 ורוזנבאום )דמיאן 1995 מארס - בינואר שבאו מהעולים 23% )לעומת לגמרי״ כ״רוסים עצמם את רואים
(.1998 תמרי,

כמדינה ישראל כלפי עמדות .18

 להם חשוב כמה עד לציין התבקשו והם 24מדינה, של מאפיינים שבעה של רשימה הוצגה הסטודנטים בפני
 להערכת בחשיבותם, הבולטים המאפיינים שלושת (.51 )לוח ישראל מדינת את יאפיינו אלה שמאפיינים

 מדינה ביותר", "חשוב זה שמאפיין ציינו 62% - ליהודים אישי ביטחון הנותנת מדינה הם הסטודנטים,
 ; (46%) חופשית דמוקרטית ומדינה ביותר״ כ״חשוב זה מאפיין ציינו 51% ־ גבוהה חיים רמת המאפשרת

 של היהודית למהות הקשורים נוספים ולפרטים עולים קולטת מדינה להיותה גם זאת, עם (.51 )לוח
 של חשיבותו את ציינו מהסטודנטים שלישים כשני לדוגמה, :רבה חשיבות ייחסו התלמידים רוב ישראל,
 היסטורי עבר בעלת "מדינה של חשיבותה את ־ (74%) רבעים ושלושה ישראל״ מדינת של היהודי ״האופי

(.51 )לוח ביותר״ כ״חשובים אלה פריטים ציינו כרבע רק כי אם ;ליהודים״ משמעותי

(.1986 ופרנקל, )הורוביץ עולים מכינות תלמידי בקרב במחקר שנכללו פריטים סדרת מתוך לקוחים המאפיינים24

 שבה "מדינה מלבד המכינות. תלמידי לתשובות דומות אלה בנושאים א׳ בשנה הסטודנטים של התשובות
המכינה. מתלמידי יותר רבה חשיבות הסטודנטים ייחסו לו יחד", חיות שונות עדות

)באחוזים( ישראל מדינת של שונים למאפיינים הסטודנטים שמייחסים מחשיבות מידת :51 לוח
 חשוב
ביותר חשוב

 לא
חשוב

 חשוב לא
כלל הכול

46 48 5 1 100 חופשית דמוקרטית מדינה .1
28 56 12 4 100 ליהודים משמעותי היסטורי עבר בעלת מדינה .2
62 36 2 0 100 ליהודים אישי ביטחון שנותנת מדינה .3
38 57 5 0 100 עולים קולטת מדינה .4
22 42 25 10 100 יהודית* מדינה .5
51 44 4 1 100 גבוהה חיים רמת המאפשרת מדינה .6
23 47 25 5 100 ביחד חיות שונות עדות שבה מדינה .7

יודע" "לא ענו 1%ש- כיוון 100%ל־ מסתכמים אינם האחוזים *

 רפובליקות מיוצאי (35%) שליש מוצא: אזור לפי הבדלים, נמצאו יהודית״ ״מדינה המאפיין לגבי רק
(.P<0.01) האירופיות הרפובליקות מיוצאי 18% לעומת ביותר״, ״חשוב שהוא ציינו וקווקז אסיה

 סטודנטים (1998 וולפסון, אלנבוגן־פרנקוביץ )נועם, יישובים״ בחמישה עולה נוער ״למחקר בהשוואה
 ציינו מהסטודנטים 62%) ליהודים״ אישי ביטחון שנותנת ״מדינה למאפיינים: יותר רבה חשיבות ייחסו

 גבוהה חיים רמת המאפשרת "מדינה הנוער(; בני בקרב 40%־48% לעומת ביותר" "חשוב זה שמאפיין
 בהתאמה(, 41%-26% לעומת 46%) חופשית״ דמוקרטית ו״מדינה בהתאמה( 48%-29% לעומת 51%)
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 ציינו סטודנטים בקרב 28%) ליהודים״ משמעותי היסטורי עבר בעלת ״מדינה למאפיין ־ יותר ונמוכה
 קולטת "מדינה כמו למאפיינים ביחס הנוער(. בני בקרב 30%-38% לעומת ביותר" כ״חשוב זה מאפיין
דומה. חשיבות מידת עולים נוער ובני הסטודנטים ייחסו ביחד" חיות שונות עדות שבה ו״מדינה עולים"

 חיים רמת המאפשרת "מדינה כמו למאפיינים יותר רבה חשיבות מייחסים הנוכחי במחקר הסטודנטים
 בשנת שרואיינו לשעבר ברית-המועצות עולי מכינה לתלמידי בהשוואה עולים", קולטת ו״מדינה גבוהה"

 היסטורי עבר בעלת "מדינה למאפיין יותר נמוכה חשיבות ומידת (,1986 ופרנקל, )הורוביץ 1979
 ו״מדינה ליהודים" אישי ביטחון נותנת "מדינה כמו למאפיינים זאת, עם ליהודים". משמעותי

רבה. חשיבות המכינה תלמידי והן הסטודנטים הן ייחסו חופשית", דמוקרטית

חיים מטרות .19

 תרומה כלכלית, הצלחה כגון: תוכן, תחומי במגוון חיים מטרות של רשימה הוצגה הסטודנטים בפני
 חשיבותה מידת את לציין התבקשו הסטודנטים (.52 )לוח ועוד מסורת שמירת ולמדינה, לחברה לזולת,

כלל". חשוב ל״לא ועד מאוד" מ״חשוב שנע רצף על־פני עבורם, אלה ממטרות אחת כל של

 לדוגמה: בחשיבותן, בולטות המקצועי בתחום עצמי למימוש הקשורות מטרות ,52 מלוח שעולה כפי
 את ולפתח עצמם את לממש ־ 59%ול- מעניין במקצוע לעסוק מאוד" "חשוב מהסטודנטים 71%ל-

כישוריהם.

)באחוזים( יורד בסדר מין, לפי מאוד" ב״חשובות חסטודנטיס על-ידי שצויגו קייס מטרות :52 לוח
מיו

י ׳י— /1

תכול סף בנותחיים מטרת בנים
72 70 71 מעניין במקצוע לעסוק

הכישורים/ את ולפתח עצמי את לממש( )או למצות
56 63 59 שלי כשרונות
67 44 56 משפחה* להקים
58 47 53 זוג** בן/בת עם להצליח
50 48 49 גבוהה השכלה לרכוש
44 48 46 כלכלית להתקדם
46 44 45 בלימודים הישגים
38 41 39 קבועה )עבודה( במשרה לעבוד
34 40 37 מהחיים ליהנות
32 28 30 מכובד חברתי מעמד לי שיהיה
34 24 29 )לאחרים(** לזולת לעזור
20 22 21 כסף הרבה להרוויח
16 10 13 לארץ בחוץ לבלות

9 17 13 למדינה(** )לתת למדינה לתרום
8 10 9 מצוות לקיים
4 4 4 תורה ללמוד
4 4 4 ציבורית בפעילות להשתתף
2 5 3 בצבא* להצליח

p<0.01 *
P<0.05 **
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 ולהצליח (560/0) משפחה להקים :כמו ומשפחתיים אישיים ערכים נמצאים החשיבות בסדר השני במקום
 השלישי במקום לבנים. בהשוואה לבנות יותר חשובים אלו שערכים לציין, יש (•53%) זוג בן/בת עם

 גבוהה השכלה לרכוש מאוד חשוב למחציתם כלכלית: והצלחה להשכלה הקשורים ערכים נמצאים
 לעומת כלכלית. מבחינה להתקדם מאוד" "חשוב מהסטודנטים 46%ול־ (45%) בלימודים ולהצליח (49%)

 ושמירת ציבורית בפעילות השתתפות צבאי(, שירות )כולל ולמדינה לחברה תרומה כגון לתחומים, זאת,
יותר. הרבה מצומצמת חשיבות מייחסים הסטודנטים מסורת,

 זוג בן/בת עם להצליח (,P<0.05) בלימודים הישגים כמו המטרות חשיבות עולה בוותק העלייה עם
(0.01>P,) מהחיים ליהנות (0.01>P,) כסף״ הרבה ״להרוויח (0.05>P,) למדינה לתרום (P<0.0i) 

(.p<0.05) ציבורית בפעילות ולהשתתף

 מיוצאי 62% בלימודים: הישגים מאפיינים: שני לגבי נמצאו מוצא אזור לפי הבולטים ההבדלים
 הרפובליקות מיוצאי 390/0 לעומת ביותר״ כ״חשובה זו מטרה הגדירו וקווקז אסיה הרפובליקות

(.p<0.05) בהתאמה 26% לעומת 400/0 ־ מכובד״ חברתי מעמד לי ש״יהיה וגם (,P<0.01) האירופיות

 בשנה הסטודנטים לבין ישראלים בני־נוער בין חיים למטרות המיוחסת החשיבות בנושא הבדלים נמצאו
 3% רק לעומת הצבאי, בשירות להצלחה רבה חשיבות מייחסים היהודים מהתלמידים 60% לדוגמה, א׳.

 הפריטים, לרוב רבה חשיבות ייחסו מהתלמידים יותר גבוה שיעור ועוד, זאת הסטודנטים. ■בקרב
(.1995 וגל, )אזרחי לסטודנטים בהשוואה

מדיניות ושינוי המחקר ממצא■ הפצת .20

 ולשם הנוכחי המחקר ממצאי הצגת לשם עיון ימי שני וארגנו יזמו הסטודנטים ומינהל הקליטה משרד
 וסטודנטים המכינה תלמידי של קליטתם לשיפור הדרכים ועל השלכותיהם הממצאים, על משותף דיון

לשעבר. המועצות מברית עולים

עיקריות סוגיות -10.5.99־1 העיון יום 20.1
 תלמידי אוכלוסיית עם שוטף באופן העובדים הסטודנטים מינהל עובדי כחמישים השתתפו זה עיון ביום

;זה עיון ביום המשתתפים שהעלו העיקריות הסוגיות מפורטות להלן העולים. והסטודנטים המכינה

:היו שהועלו העיקריות הנקודות ־ הסטודנטים מינהל עם התלמידים של והקשר הסיוע מערך שיפור
 באמצעות העולים, ובסטודנטים המכינה בתלמידי המטפלים השירותים נותני של מקצועיותם שיפור ♦

 השתלמויות עריכת ידי ועל העולים התלמידים זכויות בנושא השירות נותני בקרב הידע העמקת
 במוסדות מקצועיים סיורים וכן ריאיון ודרכי אבחון כלי כגון רלוונטיים, בתחומים סדירות מקצועיות

הלימוד.
בין הקשר הידוק תוך ועדכונו, לשעבר המועצות בברית ללימודים למועמדים הניתן המידע הרחבת ♦
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בארץ. המנהל עובדי לבין בחו״ל והרכזים השליחים
 התאמה לחוסר האפשרויות את להקטין כדי לימודים, מסלול בחירת בנושא וההכוונה הייעוץ שיפור ♦

לימודיו. ממסלול התלמיד רצון שביעות ולחוסר
ועוד. קבלה דרישות לימודי, מסלולי סיוע, לימודיים, בנושאים המידע הפצת הרחבת ♦
 שירותים בנושא המידע כל וריכוז הפרט שירותי רכזי הסוציאליים/ העובדים שירותי מערך הרחבת ♦

הצורך. בעת רלוונטי מידע קבלת לשם אלה לגורמים לפנות יוכלו שונים שעובדים כך לסטודנטים,
 בתלמידים המטפלים המדריכים מספר הגדלת הסטודנטים: מינהל של ההדרכה מערך חיזוק ♦

זמינותם. מידת את להגדיל כדי ובסטודנטים,
 ;הקהל קבלת בחדרי הצפיפות צמצום למשל, הסטודנטים. במינהל המשרדים עובדי של השירות שיפור ♦

 הלימודים שמערכת תלמידים על להקל כדי שגרתיות, לא בשעות הסטודנטים מינהל משרדי פתיחת
במשרדים. הקהל קבלת לשעות מעבר השירות מתן והרחבת הטלפוני השירות שיפור ;עמוסה שלהם

 מובאות להלן לימוד. שכר ומימון ולסטודנטים לתלמידים בהלוואות בעיקר דנו הכלכלי. הסיוע ♦

:שהועלו העיקריות ההצעות
הלוואותלתלמידים: א.
 במגוון כך על המידע את ולהפיץ הלוואה לקבלת התנאים על התלמידים של הידע את להרחיב -

שפות.
 באופן ביטולן אף או הלוואה לקבלת בבקשות הדנות הוועדות כינוס שבין הזמן טווח צמצום -

בחיוב. נענות הבקשות רוב כי העובדה בשל מוחלט,
מוגבל. תקציב עם להתמודד ולסטודנטים לתלמידים יסייעו אשר תקציבי, לתכנון סדנאות עריכת -

לימוד: שכר מימון ב.
 כדי זאת כל בלבד. שנים שלוש - כה עד שמקובל כפי ולא התואר, השלמת עד לימוד שכר מימון -

 ויותר. שנים שלוש שאורכם הלימודים את לסיים במכינה לימודיהם את שהחלו לתלמידים לאפשר
לתואר. האחרונה הלימודים בשנת לימוד שכר תשלום עם להתמודד מסוגלים אינם הסטודנטים

 הטובה התוכנית היא כיום הנהוגה הלימודים תוכנית האם לבחון הוצע - במכינה הלימודים תוכנית
 של שונה מודל לבנות יש והאם גבוהה להשכלה במוסדות לימודיהם לקראת התלמידים להכנת ביותר

 השונים לנושאים להעניק שיש המשקל מהו עיקריות: שאלות שתי למשל, נשאלו, זה בעניין מכינה.
 את משמעותי שיפור לשפר ניתן וכיצד ;ועוד פסיכומטרי למבחן הכנה אנגלית, עברית, :במכינה שנלמדים
בלימודים. להצלחה מאוד החיונית - העברית בשפה השליטה

 לשנות צריך הסטודנטים מינהל כי ההסכמה התגבשה המשתתפים בקרב - המכינות עם הדיאלוג שינוי
 התלמידים בנושא ההחלטות בקבלת יותר דומיננטי גורם ולהוות המכינות עם הדיאלוג דפוס את

העולים.

 של השתלבותם בשיפור שוטף באופן שיעסוק היגוי צוות להקים הוצע - קבוע היגוי צוות הקמת

במכינה. התלמידים
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:זה בנושא שהועלו העיקריות ההצעות - החברתית ההשתלבות שיפור
העולה. של הקליטה לשלב והתאמתם החברתיים האירועים היקף הרחבת ♦
השונות. מהארצות העולים בין הקשר הידוק ♦
ולעולים. ותיקים לישראלים משותפים נוספים ואירועים ומסיבות טיולים עריכת ♦
נוספים. עולים של קליטתם בתהליך התלמידים שילוב ♦
לתלמיד. המדריך בין הקשר הידוק לאפשר כדי המדריכים מערך הרחבת ♦
ועוד. כלכלה פוליטיקה, בישראל: הציבורי בדיון שוטפים בנושאים והסטודנטים התלמידים עדכון ♦
 בדרך ומועדים, חגים הצבאי השירות אזרחות, בתחום גם לעולים במכינות הנרכש הידע הרחבת ♦

חווייתית.

 מדיניות גיבוש :חשובים נושאים מספר עוד צוינו לעיל המפורטים הנושאים מלבד ־ נוספים נושאים
 לגבי הוודאות חוסר צמצום ;ואתיופים( קווקזים )כגון מיוחדות אוכלוסיות לגבי ארוך לטווח ברורה
הסטודנטים. במינהל אקדמי וייעוץ הכוון של ממוחשב מאגר ופיתוח הסטודנטים מינהל של עתידו

 ולבדיקה למחקר ראויים העיון יום משתתפי שלדעת נושאים, מפורטים להלן - המחקר להמשך נושאים
:בעתיד

המועצות. בברית המועמדים בקרב ההסברה פעולות הערכת ♦
ההלוואה. לקיחת לאי הסיבות מהן ♦
ויותר. שנתיים לאחר והישגיהם השתלבותם ־ המכינה תלמידי אחרי מעקב מחקר ♦
 לשעבר המועצות בברית תיכון ספר בבית למדו אשר תלמידים של ומיומנויות ידע רמת בין השוואה ♦

בישראל. תיכון ספר בבית שלמדו תלמידים של והמיומנויות הידע רמת לבין
למכינה. הכניסה מבחני הערכת ♦
ותיקים. ישראלים תלמידים לבין עולים תלמידים בין השוואתי מחקר עריכת ♦
אקדמאים. קליטת תוכנית ־ תק״א פרויקט ובחינת למכינה אלטרנטיבה בחינת ♦

25עיקריות סוגיות ־ 10.6.99ב־ העיון יום 20.2

לשעבר. המועצות מברית העולים המכינה תלמידי באוכלוסיית בעיקר התמקדו זה עיון ביום הדיונים25

 הדיון ועיקר במכינות, העובדים וסגל המכינות מנהלי בהם איש, כשלושים השתתפו השני העיון ביום
 הנקודות את נפרט להלן המכינה. תלמידי בקרב המחקר ממצאי שהעלו מרכזיות סוגיות על נסב

:שהועלו העיקריות

 יעבדו לא קיום מלגת שמקבלים תלמידים כי להבטיח ניתן לא כי מלמד העבר ניסיון ־ הכלכלי הסיוע
 המושקע המאמץ את מעריכים שאינם תלמידים יש כי כך על דובר ללימודים. זמנם מרב .את ויפנו בשכר

 הסיוע. כל קבלת ולאחר סיומה לפני המכינה בעזיבת ביטוי לידי בא והדבר שלהם, הלימוד שכר במימון
 תעסוקה. מקורות במציאת להם לסייע וכן וניצולן ההלוואות לקיחת בנושא התלמידים את להדריך יש

לתלמידים. הניתן הכלכלי הסיוע את להרחיב אפשרות תהיה לא הקרוב בעתיד כי נראה מקום, מכל
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 לשפר ניתן כיצד לשקול ויש תורפה לנקודת נחשב זה נושא - והאנגלית העברית בשפות השלישה חיזוק
 במכינה לימודיו את יתחיל שהתלמיד רצוי יותר. מוקדמים בשלבים עוד אלה בשפות השליטה את

 להצלחה ביותר חשובה ובאנגלית בעברית השליטה היום. הקיימת מזו יותר טובה בעברית כששליטתו
 דווקא להביא עשויה בכיתה ואנגלית עברית של הלימוד שעות מספר הגברת כי נטען זה בעניין בלימודים.

אלה. בנושאים העצמי הלימוד הפחתת לידי

 הלימודים תוכנית הרכב את שוב לבחון הצורך הועלה ־ במכינח הנלמדת הלימודים תוכנית בחינת
 של הרלוונטיות השונים, במקצועות הלימוד שעות בין הפרופורציה לימוד, שעות מספר מבחינת במכינה,
 מיישמת, בהווה, קיימת שהיא כפי התוכנית, והאם התלמיד, של לימודיו להמשך הקיימת התוכנית

המכינה. מטרות את למעשה, הלכה

 ובאנגלית בעברית השליטה בשיפור למידה, הרגלי בהקניית ממנה לנושרים גם תורמת המכינה כי ייתכן
 המכינה האם לדוגמה: המכינה, מטרות את ולבחון לברר הוצע ועוד. הישראלית החברה עם בהיכרות
 גבוהים, אינם בלימודיהם להצליח שסיכוייהם מי גם האפשר, ככל רבים עולים תלמידים לשילוב מיועדת

יותר. גבוהים הצלחה אחוזי בעלי אך יחסית, מעטים בעולים דווקא להתמקד יש האם או

 תוכנית להבנות לנסות :אחד במודל בעיות מספר לפתור הצעה הועלתה - החברתי בתחום השתלבות
 השליטה את הן החברתית, הקליטה את הן לשפר ובכך הוותיקים, עם העולים התלמידים של עבודה
 מסוג בפרויקטים שישתלבו לתלמידים כספי תגמול באמצעות - הכלכלי המצב את וכן העברית בשפה

להשתתף. יוכלו התלמידים שבהן החברתיות הפעילויות את להרחיב הצורך הובלט זה.

 חייב התלמיד שבו הזמן פרק הרחבת את לבחון הוצע - בלימודים להתחיל ניתן שבו הזמן פרק הרחבת
 18 תוך להתחיל חייב התלמיד כיום ארצה. הגיעו מרגע גבוהה להשכלה במוסד לימודיו את להתחיל
 העברית, השפה את לרכוש לו לאפשר כדי שנים, שלוש לעד להרחיב הוצע עלייתו. מיום חודשים

הלימודים. לקראת כסף ולחסוך ולעבוד בארץ בחיים להתערות

 עם אחד בקנה עולה הוא והאם כיום מיושם הוא כמה עד :הקבלה סף את לבחון מוצע ״ הקבלה דרישות
 גם התלמידים את "צדות" שהאוניברסיטאות תחושה יש התלמיד. בפני המוצבות האקדמיות הדרישות

 הנלווים התנאים בשל במכינות להשתלב מעוניינים מהעולים חלק במכינה. ללימודים כשירים אינם אם
 דרישות אם מלגה. קבלת אף ולעתים עברית לימוד במעונות, דיור קבלת לימוד, שכר תשלום לכך:

 לראות ניתן אקדמיים. למוסדות ולא למכללות לפנות ייאלצו מהתלמידים שחלק ייתכן יועלו, הקבלה
 בהן, לעמוד באפשרותם שאין משימות עם התמודדות מתלמידים ימנע שהוא משום חיובי, היבט גם בכך

 סיום דרישות לקבוע הוצע לכך. הנלוות האכזבה ותחושות והכישלונות הנשירה להצטמצם עשויים ובכך
בארץ. גבוהה להשכלה מוסד בכל ללימודים מועמדות להגיש תלמיד לכל יתאפשר ובכך אחידות, מכינה

 ההפצה דרכי כי נטען אולם, מופץ, זה ממידע חלק נושאים. במגוון מידע חסר לתלמידים ־ מידע חפצת
 הוצע לכן יעיל. שימוש בו עושים ולא המידע את מפנימים לא והתלמידים דיין, יעילות אינן כיום הנהוגות

 קבוצות בקרב פעיל באופן מידע הפצת לדוגמה לתלמידים, המתאימות יעילות הפצה דרכי לפתח
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 גם שונים בנושאים קריטריונים ובעיקר המידע את לעדכן הוצע לדוגמה(. )בדשא המתכנסות תלמידים
השונים. השירותים נותני את

 לבין הקליטה משרד בין האחריות תחומי חלוקת נושא סביב דיון התעורר ־ האחריות תחומי חלוקת
 בהיבטי ־ הקליטה ומשרד האקדמיים בצדדים לעסוק צריכות המכינות כי הוצע הסטודנטים. מינהל

 מינהל בין מתמיד דיאלוג ליצור יש זאת, עם ועוד(. כלכלי סיוע תעסוקה, )דיור, השונים הקליטה
בתלמידים. הטיפול בנושא המכינות לבין הסטודנטים

סיכום .21

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

 תרבותית לסביבה להסתגל עליהם מורכב. לשעבר המועצות מברית עולים סטודנטים בפני הניצב האתגר
 כלכליים, קשיים עם להתמודד לשעבר, המועצות בברית הנהוגות מאלו שונות לימוד לנורמות חדשה,

 ניתן רובו - סיוע סוגי של רחב מגוון הסטודנטים מקבלים אלה לקשיים המודעות בשל ועוד. דיור קשיי
הלימוד. במוסדות שונים גורמים ידי על וכן הסטודנטים מינהל ידי על

 על במוסדות לשעבר המועצות ברית עולי השתלבות בנושא דוחות בסדרת השני הוא זה מחקר דוח
 ומינהל עלייה לקליטת המשרד ביוזמת ברוקדייל, ג׳וינט־מכון בידי נערך המחקר ואקדמיים. תיכוניים

 לשעבר המועצות מברית עולים מכינות בתלמידי עוסק הראשון הדוח בסיועם. ומומן הסטודנטים
(.1999 קונסטנטינוב, )אלנבוגן־פרנקוביץ,

 על במוסדות שלמדו לשעבר המועצות מברית עולים סטודנטים על מחקר ממצאי מוצגים זה בדוח
 2,785 כוללת המחקר אוכלוסיית ללימודיהם. א׳ בשנה תשנ״ח הלימודים בשנת ואקדמיים תיכוניים

 שרואיינו סטודנטים, 419 במדגם נכללו מהם גבוהה, להשכלה מוסדות 125מ־ באחד שלמדו סטודנטים
.1998 באפריל-ספטמבר

 בתחום התמקדות תוך העולים הסטודנטים של תפקודם על אור לשפוך .1:הן העיקריות המחקר מטרות
 השתלבות תעסוקה, דיור, כגון; הלימודי, התחום על להשפיע העשויים נוספים בתחומים וכן הלימודי,
 מספקים, אכן לסטודנטים, הניתנים המגוונים והמענים הסיוע מידה, באיזו לבחון .2 ועוד; חברתית
מתמודדים. הם עמם ולקשיים לצרכים הולם מענה הסטודנטים, של מבטם מנקודת

הסטודנטים של סוציו״דמוגרפיים מאפיינים
.22 גיל עד מהם שלישים שני :יחסית צעירים הם העולים הסטודנטים ♦
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 יותר ־ נוסף ושליש שנים ארבע עד משנתיים - שליש משנתיים, פחות בישראל שוהים מהם שליש ♦
שנים. מארבע

בנות. ומחציתם בנים מחציתם ♦
 קווקז( לאזור )פרט רוסיה לשעבר: המועצות בברית מוצא אזורי של רחב ממגוון עלו הסטודנטים ♦

 קווקז אזור (,0/3°) הבלטיות הרפובליקות (,40/0) מולדביה (,70/0) בלורוסיה (,340/0) אוקראינה (,270/0)
(.8%) האסיאתיות הרפובליקות (,17%)

 למדו (27%) כרבע לשעבר, בברית-המועצות מלאה בגרות תעודת קיבלו (73%) הסטודנטים רוב ♦
 לימודיהם בסיום מלאה בגרות תעודת קיבלו (91%) המכריע רובם מהם בישראל, תיכון בבית-ספר

התיכון. סיום אחרי בגרות השלימו 4% ועוד התיכון בבית־הספר
מהוריהם. אחד אף ללא בארץ שוהים (28%) מהם כשליש ♦
 בוגרי ממחציתם ולמעלה תיכונית, על השכלה בעלי הם מאימותיהם 91%ו- מאבותיהם 87%כ- ♦

אוניברסיטה.
 150/0 ורק במעונות שליש הקרובה, משפחתם עם בדירה מתגוררים (530/0) מהסטודנטים מחצית ♦

 מרכז רחוקים, משפחה קרובי עם דירה בבעלותם, דירה )כגון: אחר במקום 3%ו- פרטית בשכירות
קליטה(.

 הרצון (,37%) ארצה שעלתה למשפחה להצטרף רצון הן ארצה הסטודנטים לעליית הנפוצות הסיבות ♦
 פוליטי/בטחוני מצב (,25%) לשעבר המועצות בברית טוב לא כלכלי מצב (,260/0) יהודית במדינה לחיות

(.22%) בישראל הגבוהה הלימודים ורמת (22%) לשעבר המועצות בברית מעורער
 העתודה במסגרת לומדים 9%כ- מהבנות(. 22%ו- מהבנים 31%) בצה״ל שירתו מהסטודנטים 260/0 ♦

מהבנים(. 17%)

במכינה קודמים לימודים
 שני א? בשנה לימודיהם את שהחלו לפני לעולים אקדמית קדם במכינה למדו מהסטודנטים 41%כ- ♦

 בלימודים להצלחתם כללי באופן תרמו במכינה הלימודים כי מעריכים (67%) מהסטודנטים שלישים
 להערכת העיקרית, המכינה תרומת רבה. במידה להם תרמו הלימודים כי דיווחו 110/0 רק אולם, כיום.

 את )לארגן בלימודים להסתדר כללית וביכולת העברית השפה בלימוד ביטוי לידי באה הסטודנטים,
 האנגלית, השפה )לימודי הנושאים שאר לגבי אולם, וכר(. עבודות לכתוב שיעורים, להכין החומר,

 שליש רק חברתית( והשתלבות הישראלית החברה היכרות רלוונטיים, במקצועות הידע שיפור
להם. תרמה המכינה כי העריכו מהסטודנטים

לסטודנטים בהשוואה בלימודים יותר מתקשים א׳ בשנה לימודיהם לפני במכינה שלמדו הסטודנטים ♦
 לעומת א׳ בשנה לפחות אחד במקצוע נכשלו במכינה שלמדו מאלה 30% לדוגמה, במכינה. למדו שלא

למדו. שלא אלה מבין 16% רק

גבוהה להשכלה במוסדות א׳ בשנה לימודים
במכללות. וכמחציתם באוניברסיטאות לומדים הסטודנטים של כמחציתם
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הלימודים מסלול
 - 15% ותכנות, מחשבים ־ 25% טכניים, ומקצועות הנדסה הריאיון בעת למדו מהסטודנטים 30% ♦

 הרוח מדעי ־ 12% החברה, מדעי ־ 12% ומתמטיקה, הטבע מדעי - 14% עסקים, ומינהל כלכלה
 2% משפטים, -1% ורוקחות, רפואה ־ 1% סוציאלית, עבודה ־ 3% סיעוד, - 6%ו- חינוך ־ 7% ואמנות,

צילום(. עיצוב, )מלונאות, אחרים מקצועות -
 שיעורם בו. לומדים שהם מזה אחר במסלול/תחום ללמוד רוצים היו כי דיווחו מהסטודנטים כשליש ♦

(.57%) ואמנות הרוח ובמדעי (65%) החברה במדעי הלומדים בקרב ביותר גבוה

מהלימודים רצון שביעות
 8% רק אולם בו, לומדים שהם במוסד מהלימודים כללית רצון שביעות הביעו מהסטודנטים 72% ♦

 (,79%) המורים יחס כגון, ההוראה, בנושא הובעה במיוחד גבוהה רצון שביעות מאוד״. ״מרוצים
 הניתנים וייעוץ מידע שירותי כגון בנושאים זאת, לעומת (.73%) לסטודנטים המורים והיענות

 ועומדים יותר נמוכים הרצון שבעי שיעורי הסטודנטים, במינהל המשרד אנשי עם וקשר לסטודנטים
בהתאמה. 46%ו־ 52% על

לימוד שעות
 30 של בממוצע ומסתכם למוסד ממוסד משתנה הלימודים במערכת הנכללות הלימוד שעות מספר ♦

 (42%) מהסטודנטים כמחצית כמעט בבית: עצמית למידה נדרשת לכך שבנוסף מובן שבועיות. שעות
 דיווחו מהסטודנטים (63%) שלישים כשני עצמית. ללמידה ביום ומעלה לימוד שעות ארבע מקדישים

 5% ורק לחוצים״ כל-כך ״לא ־ 32% בלימודים, (23%) מאוד״ ״לחוצים או (40%) ״לחוצים״ שהם
כלל". לחוצים "אינם

בלימודים והצלחות קשיים
(64%) מהסטודנטים שלישים שני ומורכבת. מעורבת המצב תמונת בלימודים והצלחות קשיים בנושא ♦

 מקבוצת יותר גדולה ה״מתקשים" קבוצת בלימודים. מתקשים הם כללי באופן כי דיווחו,
בהתאמה(. 12% לעומת 52%) מאוד״ ה״מתקשים

 לימודיות מטלות בביצוע מתקשים אינם רובם בעברית. פטור קיבלו כבר (74%) מהם רבעים כשלושה ♦
 את להבין מתקשים 16% :בעברית המתקשה מבוטלת לא קבוצה יש אולם, בעברית, קשיים בשל

 מתקשים 33%ו- בעברית, ותרגילים עבודות לכתוב מתקשים 28% בעברית, קושי בשל בשיעור הנאמר
 מטלות בביצוע המתקשים שיעור העברית, משיעורי פטור מקבלי בקרב בעברית. קריאה חומר לקרוא

פטור. קיבלו שלא אלה לעומת במקצת רק נמוך בעברית
(48%) כמחצית באנגלית. פטור קיבלו (22%) מרבע פחות פחות. חיובית האנגלית בנושא המצב תמונת ♦

 אנגלית מלימוד הפטור ממקבלי רבע ואף באנגלית, חומר לקרוא מתקשים הסטודנטים מכלל
זו. בשפה חומר בקריאת מתקשים

 שנת במהלך מהם שנדרשו והתרגילים העבודות כל את הגישו (64%) מהסטודנטים שלישים שני ♦
 .77 הוא המקצועות בכל הסטודנטים שקיבלו הממוצע הציון המבחנים. לכל ניגשו 87%ו- הלימודים

 - 6% אחד, במקצוע נכשלו 12% מקצוע, באף נכשלו לא (78%) מהסטודנטים רבעים משלושה יותר
ויותר. מקצועות בשלושה - 4% מקצועות, בשני
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 שכמעט הטבע, ומדעי מתמטיקה הלומדים הסטודנטים בקרב נמצא ביותר גבוה כישלונות אחוז ♦
 הם יותר נכשלים הסטודנטים שבהם המקצועות לפחות. אחד במקצוע נכשלו (43%) מחציתם

 הנדסה (,12%) כלכלה (,13%) פיזיקה אלה(, בנושאים בבחינות נכשלו 15%) וסטטיסטיקה מתמטיקה
 מרכזית אינה אנגלית או עברית השפות שידיעת מקצועות דווקא כלומר, (,10%) טכניים ומקצועות

בהם.
 הנדסה מתמטיקה, הטבע, מדעי במסלולי הלומדים שלסטודנטים עולה הרב־משתני מהניתוח ♦

 בשכר לעובדים באנגלית, חומר לקרוא למתקשים המורים, מיחס מרוצים שאינם לאלה ומחשבים,
 גבוהה הסתברות יש גרוע הכלכלי שמצבם לסטודנטים וגם במכללות ללומדים הלימודים, שנת במשך
בבחינות. כישלון על לדווח יותר

המסית בשפה לימודים
 יש זהה לשיעור הרוסית. בשפה נלמדים לומדים שהם מהקורסים שחלק דיווחו מהסטודנטים 8%כ־ ♦

ברוסית. ולהיבחן עבודות להגיש אפשרות
 להגיש מעוניינים 37%ו- הרוסית בשפה ללמוד מעוניינים (34%) מהסטודנטים שליש זאת, לעומת ♦

זו. בשפה ולהיבחן עבודות

היעדרויות
 אשר (11%) מבוטלת לא קבוצה קיימת אולם לשיעורים, סדיר די באופן מגיעים הסטודנטים רוב ♦

 להיעדרויות ביותר הנפוצות הסיבות סיבות. של רחב מגוון עקב יותר, או בשבוע שיעורים 4מ- נעדרת
 להם תורמים אינם הסטודנטים לדעת מהשיעורים שחלק וגם (,34%) בשכר עבודה (,38%) עייפות :הן

 בתדירות הנעדרים בקרב יותר גבוה הלימודיות במטלות נכשל ציון קיבלו כי המדווחים שיעור (.27%)
גבוהה.

ופסיכולוגי סוציאלי לימודי, סיוע
סיוע מקבלים מהסטודנטים 18% רק מסופקים. לא צרכים התגלו בלימודים הקונקרטי הסיוע בנושא ♦

 זקוקים הם כי דיווחו הסטודנטים( מכלל 43%) סיוע מקבלים שאינם מאלה (52%) ומחצית כלשהו,
(.71%) הסיוע ומאיכות (85%) הסיוע נותני מיחס רצון שביעות הביעו סיוע המקבלים רוב לסיוע.

 אינם ומחציתם אחת פעם לפחות המדריך עם הלימודים שנת במהלך נפגשו מהסטודנטים שליש רק ♦
 (90%) כלפיהם מיחסו רצון שביעות הביעו המדריך עם שנפגשו הסטודנטים רוב כלל. קיומו על יודעים

 מטפל/ת או פסיכולוגי/ת סוציאלי/ת, מעובד/ת ייעוץ בנושא גם (.79%) שהעניק והייעוץ ומהסיוע
 סוציאלי/ת, עובד/ת עם נפגשו 13% רק כי עולה, מהנתונים מסופקים. בלתי צרכים התגלו

 לייעוץ זקוקים הם כי דיווחו (23%) הסטודנטים כלל מבין כרבע זאת לעומת מטפל/ת, או פסיכולוגי/ת
נוסף. בייעוץ מעוניינים 42% אחת, פעם לפחות ייעוץ קיבלו שכבר הסטודנטים בקרב זה.

כלכלי מצב
 אשר העולים, הסטודנטים מתמודדים שעמו הכלכלי הקושי הוא זה במחקר הבולטים הממצאים אהד

.־ אינדיקטורים של רהב במגוון ביטוי לידי בא
הכלכלית. הבעיה היא כיום העיקריות מבעיותיהם אחת כי ציינו מהסטודנטים 81% ♦
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 )שכר הבסיסיים הצרכים רוב לכיסוי מספיקות אינן כיום הכנסותיהם כי דיווחו מהסטודנטים 27% ♦
וכר(. לימודי ציוד ביגוד, אוכל, נסיעות, דירה,

 שנת אחרי במוסד לימודיהם את להפסיק ייאלצו הכלכלי מצבם שבגלל חוששים מהסטודנטים 32% ♦
הנוכחית. הלימודים

 )ניתן כסף די להם אין כי יכולים ואינם לקנות או לעשות רוצים הם דברים אילו נשאלו הסטודנטים ♦
:אחת( מתשובה יותר על לענות היה
לימודי וציוד לימוד ספרי לקנות יכולים אינם 42% -
צריכים שהם בגדים לקנות יכולים אינם 38% -
לבילויים לצאת יכולים אינם 26% -
דירה שכר עבור לשלם יכולים אינם 20% -
בארץ המתגוררים משפחה הוריס/קרובי לבקר לנסוע יכולים אינם 19% -
צריכים. שהם בכמות אוכל לקנות יכולים אינם 13% -

 שנת במהלך בשכר עובדים מהסטודנטים ניכר שיעור מימון מקורות במציאת הצורך בעקבות ♦
:הלימודים

הלימודים. שנת במהלך בשכר עובדים 57% -
 ורבע הסטודנטים(, מכלל 27%) שבועיות שעות 20מ־ למעלה עובדים מהעובדים, 47% -

שבועיות. שעות 30מ- למעלה ־ הסטודנטים( מכלל 14%) מהעובדים
 מפסידים )עייפים, בלימודים להם מפריעה שהעבודה דיווחו העובדים מהסטודנטים 57% -

שיעורים(.
 הסיבה היא שעייפות ציינו משיעורים שנעדרו הסטודנטים מבין אחוזים ושמונה שלושים -

בשכר. עבודה - ציינו 34%ו- להיעדרותם העיקרית
 אחוז עובדים(; מהלא 18% )לעומת לפחות אחד במקצוע נכשלו העובדים מהסטודנטים רבע -

(.36%) לשליש מגיע ויותר( שעות 40) מלאה במשרה העובדים בקרב הנכשלים

 הצורך במיוחד בלט הלימוד במוסדות העולים הסטודנטים קליטת לשיפור שינויים הכנסת בנושא ♦
מהסטודנטים(. 54%) כלכלית בתמיכה

על מידע היו הבולטים הנושאים ;נוסף מידע לקבל רצון קיים הסטודנטים בפני שהוצגו הנושאים ברוב ♦
 בלימודים וסיוע (78%) בשכר עבודה זה(, בנושא במידע צורך על דיווחו 87%) כספי וסיוע מלגות

(71%.)
 ממינהל הלוואה לקבל ניתן כי ידעו (49%) כמחציתם רק הסטודנטים, של הכלכליים קשייהם אף על ♦

בפועל. ההלוואה את קיבלו בלבד 6%ו- הסטודנטים,

פנאי ובילוי חברתית השתלבות
 52% בדידות: חשים (64%) רובם זאת עם אולם נפש, חבר להם יש כי דיווחו מהסטודנטים 81% ♦

מאוד". קרובות "לעתים או קרובות" ל״עתים ־ 12%ו־ "לפעמים"
נפגשים מהסטודנטים 46%כ- כי הממצא עם אחד בקנה עולה זה ממצא ;ותיק ישראלי חבר יש 45%ל- ♦

 כשני - יותר גבוה אחוז זאת, עם חברתי. בילוי לצורך 40%ו- לימוד לצורך ותיקים ישראלים עם
ותיקים. ישראלים עם החברתיים הקשרים בהרחבת מעוניינים ־ (61%) שלישים
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 הסטודנטים אחוז לדוגמה, ותיק: ישראלי חבר להם שיש הסטודנטים אחוז עולה בוותק העלייה עם ♦
 השוהים בקרב 70%-ל שנתיים עד בארץ השוהים בקרב 29%מ־ עולה ותיק ישראלי חבר להם שיש

 בקרב דומה ותיקים ישראלים עם יותר הדוקים חברתיים לקשרים הרצון אבל ויותר, שנים 4 בארץ
.60% על ועומד והחדשים, הוותיקים

 "טוב" או (16%) מאוד״ כ״טוב הוותיקים הישראלים הסטודנטים רוב של יחסם את העריכו 91% ♦
יודע"(. "לא ענו 1%) בכלל״ טוב כ״לא ־ בלבד 1%ו- טוב״ כל-כך כ״לא - 7% (,75%)

 הסיבות הסטודנטים. מינהל על־ידי שאורגנו והתרבותיים החברתיים באירועים השתתפו 20%כ- ♦
 (,43%) האירוע על ידע חוסר השתתפו(, שלא אלה מבין 52%) זמן חוסר :הן השתתפות לאי הבולטות

(.11%) האירוע עבור לשלם יכולת וחוסר
 ופחות, בחודש פעמיים בממוצע לבלות יוצא (73%) המכריע הרוב נמוכה. לבילוי היציאה תדירות ♦

 יותר רע הכלכלי שמצבם מהסטודנטים אחוזים ארבעים לא. בכלל או בחודש מפעם פחות וכשליש
בחודש. פעם אפילו לבלות יוצאים לא הבסיסיים( הצרכים לרוב מספיקות לא )הכנסות

אתים וחוסר אושר תחושת
 כל-כך "לא (31%) שליש ״מאושרים״, ־ 56% מאוד״, ״מאושרים הם כי דיווחו מהסטודנטים 6% ♦

יודע"(. "לא ענו 1%) מאושרים״ לא ״כלל 6%ו- מאושרים״
מי הנשואים, בדידות, חשים אינם פעם שאף שסטודנטים ההסתברות כי עולה, הרב־משתני מהניתוח ♦

 שלומדים מי וגם הדיור ומתנאי מהלימודים שמרוצים מי בלימודים, לחוצים פחות שמרגישים
יותר. גבוהה מאושרים, הם כי ידווחו הרצוי, במסלול

פעם "אף 16%ו- רחוקות" "לעתים 68%כ־ קרובות", ל״עתים אונים חוסר חשים מהסטודנטים 16%כ- ♦
 הכלכלי שמצבם סטודנטים גם כך מהבנים, יותר גבוהה בתדירות אונים חוסר מרגישות הבנות לא".
יותר. גבוהה בתדירות בדידות שחשים ומי נפש חבר להם שאין סטודנטים ירוד,

הסטודנטים של עיקריות בעיות
 לאחריו (,81%) הכלכלי הקושי ובראשונה בראש בולט, הסטודנטים של העיקריות בעיותיהם מבין ♦

 שהוריהם הסטודנטים בקרב (.13%) למשפחה וגעגועים (260/0) הדיור תנאי (,54%) בלימודים הקושי
העיקריות. הבעיות משלוש כאחת למשפחה געגועים (38%) משליש יותר ציינו בחו״ל נמצאים

כמדינה ישראל כלפי ועמדות עצמית זהות
באותה וישראלי כ״רוסי כשליש ישראלים", מאשר רוסים כ״יותר עצמם רואים מהסטודנטים כמחצית ♦

מרוסים". ישראלים "כיותר %12< ורק מידה",
רוצים כמחצית (,26%) מישראלים רוסים כיותר עצמם את לראות רוצים בהרבה נמוך שיעור זאת, עם ♦

 ישראלים כיותר עצמם לראות רוצים 18%וכ- ורוסי, ישראלי - שווה זהות כבעלי עצמם לראות
מרוסים.

 להם חשוב כמה עד לציין התבקשו והם מדינה, של מאפיינים שבעה בת רשימה הוצגה הסטודנטים בפני
 הסטודנטים, הערכת פי על בחשיבותם, שבלטו המאפיינים שני ישראל. מדינת של מאפייניה יהיו שאלו
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 המאפשרת ו״מדינה ביותר חשוב זה שמאפיין ציינו 62% ־ ליהודים״ אישי ביטחון הנותנת ״מדינה הם
 אופייה כמו למאפיינים גם זאת, עם ביותר. כחשוב זה מאפיין ציינו 51% ־ גבוהה״ חיים רמת

 מדינת של היהודית למהותה הקשורים נוספים ולפרטים עולים הקולטת מדינה להיותה הדמוקרטי,
חשיבות. הסטודנטים רוב ייחסו ישראל,

לעתיד תוכניות
(.94%) א׳ שנה סיום לאחר מיד בלימודיהם להמשיך מתכוונים הסטודנטים של המכריע הרוב ♦
 השכלתם רמת את ההולמת עבודה למצוא לסיכוייהם באשר אופטימיים היו הסטודנטים רוב ♦

 "חושבים" 69%ו- כזו עבודה שימצאו "בטוחים" 19% לימודיהם: את לכשיסיימו וכישוריהם
שימצאו.

 שיישארו" "בטוחים 36% ; (88%) בעתיד בישראל להישאר מתכוונים הם כי דיווחו המכריע הרוב ♦
 יודע"(. "לא ענו 1%) שלא״ ״בטוחים 1% ורק שלא״, ״חושבים 10% שיישארו״, ״חושבים 52%ו־

 ללא פרטית בשכירות שגרים בלימודים, יותר שמתקשים הסטודנטים בארץ להישאר נוטים פחות
מרובות. שעות שעובדים אלה וגם בדידות יותר שמרגישים מלימודים, מרוצים שאינם משפחה,

 לעלות בגילם לחבר ממליצים היו כי 71% דיווחו בארץ, הסטודנטים של הרבים קשייהם אף על ♦
לישראל.

 ובמוסדות גבוהה להשכלה במוסדות עולים סטודנטים קליטת לשיפור הסטודנטים הצעות
על־תיכוניים

הלימוד. במוסדות קליטתם את לשפר כדי לשנות או לעשות וניתן צריך מה לציין נתבקשו הסטודנטים ♦
 עזרה יותר לתת - (26%) כרבע מלגות, כלכלית/לתת תמיכה להגדיל הציעו (54%) ממחציתם יותר

 עם משותפים אירועים יותר לארגן ־ 12% מידע/ייעוץ, יותר לתת ־ 13% עזר, בלימודים/שיעורי
 -10% בית(, שיעורי פחות קריאה, חומר )פחות הלימודים עומס את להקטין ־ 11% ותיקים, ישראלים

 לשנות צריך ו״לא בסדר" ש״הכול ציינו 20% רק נוסף. עברית קורס כולל בעברית, עזרה להוסיף
כלום".

מדיניות ושינוי מהקר ממצאי הפצת
 הסטודנטים מינהל לעובדי עיון יום הראשון, עיון. ימי שני יזמו הקליטה ומשרד הסטודנטים מינהל

 ממצאי הוצגו אלה עיון בימי במכינות. העובדים ולסגל מכינות למנהלי עיון יום והשני השונים, במוסדות
 לשעבר המועצות מברית העולים קליטת מדיניות שינוי בנושא מקיף דיון נערך ולאורם המחקר,

 דרכים כגון מעשיות, הצעות מגוון הועלו השתלבותם. את לשפר כדי זאת גבוהה; להשכלה במוסדות
 התמודדות החברתית, הקליטה לשיפור דרכים לתלמידים, הסטודנטים מנהל עובדי בין הקשר לשיפור

ועוד. הכלכלי הקושי עם

חשיבה וכיווני דיון
 לשעבר המועצות מברית העולים שהסטודנטים היא לעיל שהובאו מהממצאים המצטיירת התמונה

 בישראל. עתידם על רבה במידה תשפיע בלימודים הצלחתם ומידת ומורכב, קשה אתגר עם מתמודדים
 הקליטה קשיי עם בעצמם מתמודדים שחלקם הורים, עם ־ והשאר הוריהם, ללא בארץ שוהים כשליש
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 לימוד בנורמות והאנגלית, העברית בשפות בלימודים ולהצליח להשתלב הסטודנטים על הראשונים.
 כלכליים, קשיים עם להתמודד עליהם הלימודי לתחום במקביל מאוד. עמוסה שעות ובמערכת שונות
שונים. דיור לתנאי ולהסתגל חברתיות רשתות לבנות

 עם בהצלחה להתמודד בידיהם לסייע והרצון הסטודנטים בפני העומד האתגר של למורכבותו המודעות
 וסיוע תעסוקתי סוציאלי, חברתי, כלכלי, סיוע: סוגי של מאוד רחב במגוון ביטוי מוצאים זה, אתגר

 הלימוד במוסדות נוספים גורמים על-ידי והן הסטודנטים מינהל על־ידי הן מוענק הסיוע הדיור. בתחום
 המחקר ממצאי אולם, להערכתם. וזוכה הסטודנטים על-ידי מבוקש מאוד זה סיוע להם. ומחוצה
מסופקים. אינם הסטודנטים צורכי שבהם תחומים קיימים כי מלמדים

 אף ורובם נתקלים הם שעמם הרבים הקשיים עם להתמודד מצליחים הסטודנטים רוב כאמור,
 אף או חושבים התלמידים רוב ועוד, זאת גבוהה. להשכלה במוסדות בלימודיהם להמשיך מתכוונים

 לשעבר המועצות בברית שנשארו לחבריהם ממליצים היו ורובם בעתיד, בישראל שיישארו בטוחים
 בפניה, שניצבים הקשיים עם להתמודד מתקשה מבוטלת לא סטודנטים קבוצת זאת, עם לישראל. לעלות
הסטודנטים. שאר בקרב מאשר יותר גבוה מלימודים הנשירה פוטנציאל זו קבוצה ובקרב

 המועצות מברית העולים הסטודנטים של קליטתם על ומקיפה עדכנית מצב תמונת המצייר זה, מחקר
 שינוי בנושא החלטות לקבלת מדעי בסיס הוא גבוהה, להשכלה במוסדות א׳ בשנה הלומדים לשעבר

 במשרד הן זו, באוכלוסייה לטיפול האחראיים גורמים ואכן קליטתם. לשיפור תוכניות ופיתוח מדיניות
המחקר. של מסקנותיו יישום בתהליך החלו כבר עצמם, במוסדות והן הסטודנטים במינהל הן הקליטה,

 במוסדות העולים הסטודנטים של הראשונים לצעדיהם מתייחסים זה מחקר ממצאי כי העובדה
 בפרט בסטודנטים - דרכם בהמשך אלה סטודנטים אחרי לעקוב הצורך את מבליטה גבוהה להשכלה
 הנשירה היקף על חשובות שאלות סדרת על לענות יאפשר זה מעקב בכלל. ישראל מדינת וכאזרחי

נוספים. חשובים ובתחומים החברתי בתחום התעסוקה, בתחום השתלבותם ועל וסיבותיה מהלימודים

:הדעת את עליהן לתת שיש סוגיות מספר על להצביע ניתן המחקר מממצאי

הסטודנטים. של הכלכליים קשייהם להקלת דרכים מציאת ♦
הסטודנט. של וליכולתו להעדפותיו הלימודים מקצוע התאמת ניסיון ♦
במהלכה או א׳ לשנה הכניסה לפני ואנגלית, עברית בשפות הסטודנטים שליטת לשיפור דרכים מציאת ♦

השונים. במוסדות הלימודים לדרישות שיתאים באופן
וחיזוקם. לימודי סיכון עם התלמידים קבוצת ואיתור בלימודים הסיוע מערך הרחבת ♦
 עם התלמידים קבוצת ואיתור והפסיכולוגי הסוציאלי הייעוץ בנושא והתמיכה המידע מערך הרחבת ♦

וחיזוקם. פסיכולוגי לסיכון פוטנציאל
המדריך. ע״י הניתן הסיוע על מידע והפצת בסטודנטים המטפלים המדריכים מספר הגדלת ♦
 מציאת בישראל. לימודיהם ובמהלך עלייתם בטרם עוד הסטודנטים בקרב המידע הפצת הרחבת ♦

שימוש. בו ויעשו המידע את יפנימו הסטודנטים כי יבטיחו אשר דרכים
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הסטודנטים. במינהל המשרדים עובדי על-ידי לסטודנטים הניתן הטיפול לשיפור דרכים מציאת ♦
הוותיקה. הישראלית האוכלוסייה עם למפגש הזדמנויות מתן ♦
והתרבות. החברה פעילויות הרחבת ♦
 בעת עמד )אשר גבוהה להשכלה במוסד לימודיו את להתחיל חייב הסטודנט שבו הזמן טווח הרחבת ♦

ארצה(. ההגעה מיום חודשים 18 על המחקר עריכת
 השתלבות את וכן הנשירה תופעת היקף את לבחון במטרה הסטודנטים אחר מעקב מחקר עריכת ♦

בישראל. דרכם בהמשך מרכזיים חיים בתחומי הסטודנטים
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ירושלים. ולמחקר, לתכנון האגף העלייה, לקליטת המשרד .12 מס׳ דו״ח הישירה.

 הנרייטה מכון גבוהה, להשכלה במוסדות עולים לסטודנטים מכינות .1982 ח׳. פרנקל, ת׳; הורוביץ,
ירושלים. .222 מס׳ מחקר דוח סאלד,

 חד־כיוונית חד-לשונית, הטמעה, החינוך: במערכת עולה ונוער ילדים .1998 ת׳. הורוביץ,
 ברית עולי של קליטתם תהליכי עלייה, של דיוקנה א., לשם מ. סיקרון בתוך: וסטריאוטיפיות,

ירושלים. העברית, האוניברסיטה מאגנס, ר״ל ע״ש ספרים הוצאת ,1995-1990 לשעבר המועצות
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 שהתחילו סטודנטים לאיץ, מחיץ סטודנטים קליטת סקר .1973 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
ירושלים. ראשון, ריאיון בתשל״א, ללמוד

 שהתחילו סטודנטים לארץ מחוץ סטודנטים קליטת סקר .1973 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
ירושלים. שני, ריאיון בתשל״א, ללמוד

 באוניברסיטאות, סטודנטים של לימודים ומהלך השתלבות .1997 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
ירושלים. תשנ״ה. עד מעקב תשמ״א-תשמ״ד, מחזורים

.48 מס׳ לישראל, סטטיסטי שנתון ,1997 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

.49 מס׳ לישראל, סטטיסטי שנתון .1998 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

ירושלים. שנתי, דוח ,1997-1989 כמנוף, העלייה .1998 עלייה, לקליטת המשרד

 במבט סיכון והתנהגויות בריאות חברתית, רווחה בישראל. נוער .1997 ג׳. רהב, ד׳■; קני, י׳; הראל,
 ג׳וינט-מכון ונוער, לילדים והמרכז בר-אילן אוניברסיטת הבריאות, של לסוציולוגיה המגמה בינלאומי.
ברוקדייל.

 להתפרסם( )עומד בינלאומי. במבט סיכון והתנהגויות בריאות חברתית, רווחה כישראל. נוער י׳. הראל,
ברוקדייל. ג׳וינט־מכון ונוער, לילדים המרכז בר-אילן, אוניברסיטת הבריאות, של לסוציולוגיה המגמה

 היהודית. הסוכנות וקליטה, לעלייה המחלקה משוב, קיבוץ באולפני חמ״ע עולי .1994 א? לשם, ;ר׳ ויזל,
ירושלים.

 היהודית, הסוכנות ״,16 ״נעלה תוכנית משתתפי של ההורים ביקור בנושא: סקר .1995 ר׳. ויזל,
ירושלים.

 היהודית, הסוכנות א׳. שלב ־ איבים סל״ה לתוכנית מלווה מחקר .1996 א׳. רוזינר, ע׳; לחובר, ר׳; ויזל,
ירושלים.

 היהודית, הסוכנות ב׳, שלב איבים סל״ה לתוכנית מלווה מחקר .1996 א׳. רוזינר, ע׳; לחובר, ר׳; ויזל,
ירושלים.

ירושלים. היהודית, הסוכנות קליטה, במרכזי "רום" תוכנית בנושא: סקר .1995 ר׳. ויזל
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 לעלייה המחלקה ב/ שלב ,הערבה מחקר ־ 1997 מרץ מחזיר חלו״ם תוכנית .1997 ש׳. הכט, ר׳; ויזל,
ירושלים. היהודית, הסוכנות וקליטה,

 וקליטה, לעלייה המחלקה .,ב שלב הערכה, מחקר ־ 1996־7 סל״ה תוכנית .1997 ש׳. הכט, ר׳; ויזל
ירושלים. היהודית, הסוכנות

 תעסוקה לשעבר: המועצות מברית עולים קליטת פורסם(. )טרם ג׳. חביב, ;ג׳ נוה, ;ג׳ נועם, ;א׳ ליטוויק,
ירושלים. ברוקדייל, ג׳וינט-מכון ,1995 מעקב מסקר ממצאים נבחרים: קליטה וממדי

 סטודנטים 1 דוח ובמכללות: באוניברסיטאות אתיופיה עולי השתלבות .1996 ג׳. נועם, ח׳; ליפשיץ,
.96־266דמ־ ירושלים, ברוקדייל, ג׳וינט־מכון תשנ״ד. הלימודים בשנת עולים

 מוסדות בוגרי ־2 דו״ח ובמכללות, באוניברסיטאות אתיופיה עולי השתלבות .1996 ג׳. נועם, ;ח׳ ליפשיץ,
.96-271דמ־ ירושלים, ברוקדייל, ג׳וינט־מכון מלימודים, ונושרים על־תיכוניים

המינהל. נוהלי .1993 והתלמידים, הסטודנטים מינהל

ירושלים. תשנ״ז. מדריך תיק ותרבות, לחברה המחלקה .1997 והתלמידים, הסטודנטים מינהל

 תקצוב לתכנון, המחלקה ,1995/96 ־ תשנ״ו סטטיסטיים נתונים .1996 והתלמידים. הסטודנטים מינהל
ירושלים. ומעקב.

 תקצוב לתכנון, המחלקה ,1996/97 ־ תשנ״ז סטטיסטיים נתונים .1997 והתלמידים. הסטודנטים מינהל
ירושלים. ומעקב.

 לתכנון, המחלקה ,1997/98 ״ תשנ״ח סטטיסטיים נתונים .1998 והתלמידים. הסטודנטים מינהל
ירושלים. ומעקב, תקצוב

 ־ בישראל לשעבר המועצות מברית עולים סטודנטים של פסיכולוגית הסתגלות .1995 י? מירסקי,
 האוניברסיטה לסינט מוגש לפילוסופיה, דוקטור התואר קבלת לשם חיבור פסיכודינמיים. היבטים
העברית.

 של החברתית התמיכה רשת לבדו: העולה היות טוב לא .1999 פ׳. קדם, י׳; ברון־דריימן, י׳; מירסקי,
 חוברת סוציאלית. לעבודה רבעון ורווחה, חברה בתוך: לשעבר, מברית־המועצות עולים סטודנטים

 עמי ,1999 פברואר ,1 י״ט, כרך ומענים; מצוקות דרכים, והתשעים: השמונים שנות עולי מיוחדת:
.52־39
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 לשעבר: המועצות מברית־ עולים צוער בצי קליטת .1998 מ׳. וולפסון, ש׳; אלנבוגן־פרנקוביץ, ;ג׳ נועם,
.98־297דמ- ירושלים, ברוקדייל, ג׳וינט-מכון יישובים. בחמישה ממחקרים ממצאים

.49-56,65 אולפן; מצליחים. שפה לרוכשי רוסית דוברי סטודנטים הופך מה .1992 ד׳. סגל,

ירושלים. "דחף", מכון לצעירים; איצטרצים אולפצים מחקר .1995 מ׳. לוטן, ;מ׳ צמח,

ירושלים. דחף, מכון עולים; לסטודצטים דיור מסגרות מחקר .1995 מ׳. לוטן, ;מ׳ צמח,

 בתוך: העמים. חבר עולי לסטודנטים ישראלים סטודנטים בין עבודה בעמדות הבדלים .1993 ל׳. קוליק,
.32־20 עמ׳ ,2-1 מס׳ ,5 כרך ועבודה, אדם

 עולים סטודצטים של חברתית האקדמית השתלבותם .1993 ש׳. סייר, א׳; בר, ר׳; שפירא,
תל-אביב. אוניברסיטת לחינוך, הספר בית תל־אביב. באוניברסיטת

Bensousan, M.; Kreeindler, I.; Avinor, E. 1995, A Description of Language Attitudes and 
Achievements of Russian Immigrant Students at Haifa University. Language, Culture and 
Curriculum, 8[2], 211-230.

Farago, U. 1978. The Ethnic Identity of Russian Immigrant Students in Israel. Jewish Journal of 
Sociology, 20[2], 115-127.

77



נספחים

________________*א' שגת סטודנטים במחקר ומדגם אוכלוסיית :1 נספח

ברוקדייל מכון של הסטטיסטי היועץ נורדהיים, משה של בהנחייתו נעשתה הדגימה *

מקורי מדגם אוכלוסייה
0/0 N 0/0 N

100 640 100 2,785 תכול סן

41 163 41 1,151 במכינה למדו

59 377 59 1,634 במכינה למדו לא

משוקלל מדגם בפועל מדגם
% N % N

100 419 100 419

41 173 48 202

59 246 52 217

-ה 00



חלימוד מוסדות לפי הסטודנטים התפלגות :2 נספח
% N

100 419 הכול סן
13 54 תל-אביב אוניברסיטת

7 30 חיפה אוניברסיטת
7 29 בר-אילן אוניברסיטת
7 28 בירושלים העברית האוניברסיטה
5 23 באר־שבע הטכנולוגית המכללה
5 21 הנגב שער ספיר, מכללת
5 20 בן־גוריון אוניברסיטת
4 18 חיפה הנדסאים,
4 17 תל-אביב אוניברסיטת להנדסה, הספר בית
4 16 כרמיאל אורט, מכללת
4 15 חיפה הטכניון,
3 13 הפתוחה האוניברסיטה
3 12 יו״ש טכנולוגית מכללה
3 11 נתניה ליבוביץ, יד אורט
2 10 אשדוד טכנולוגית, להכשרה המכללה
2 9 תל־אביב מכללת
2 9 ירושלים טכנולוגי, גבוה ספר בית
2 8 "יזרעאל" עילית נצרת מכללת
1 5 באר־שבע קיי, ע״ש בימ״ד
1 5 "שנקר" וטקסטיל אופנה
1 4 סינגאלובסקי טכנולוגית מכללה
1 4 ירושלים הדסה, מכללת
1 4 המערבי הגליל מכללת

0.7 3 תל־אביב אבני, מכון
0.5 2 אשקלון "ברזילי", סיעוד
0.5 2 אשקלון אזורית, מכללה
0.5 2 חדרה סיעוד,
0.5 2 תל־אביב הקיבוצים, סמינר
0.5 2 תל-אביב למינהל, המכללה
0.5 2 חזותית לאומנות מימ״ד
0.5 2 חיפה ויצו, בי״ס
0.5 2 תל־אביב תלפיות, סמינר
0.5 2 תל־אביב לוינסקי, סמינר
0.2 1 ירושלים צדק", "שערי סיעוד
0.2 1 עצמאי חינוך למורים, מכון
0.2 1 בע״מ טכנאים, שבח
0.2 1 אורנים בימ״ד
0.2 1 חיפה למינהל, המכללה
0.2 1 הירדן עמק מכללת
0.2 1 ירושלים בצלאל,
0.2 1 אדומים מעלה מכללת
0.2 1 ציון" "בני רפואי מכון
0.2 1 טוביה באר - אחווה מכללת
0.2 1 "שטרף׳ יזרעאל עמק מכללת
0.2 1 מלטון טכנולוגי תיכון בי״ס
0.2 1 תל־אביב־יפו אקדמית, מכללה
0.2 1 אפרידר אורט, מכללת
0.2 1 גורדון בימ״ד
0.2 1 נתניה אקדמית, מכללה
0.2 1 וינגייט מכון

4 17 ידוע אינו הלימודים מוסד
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)באחוזים( הנוכחי הלימודים מסלול לפי לימודיהם מסלול/מקצוע את לשנות המעוניינים סטודנטים :3 נספח
:הנוכחי הלימודים מסלול

חינוך כלכלה הנדסה
רפואה ועבודה ומינהל החברה מדעי הרוח מדעי הטבע, מדעי מחשבים ומקצועות
וסיעוד סוציאלית עסקים ומשפטים ואמנות ומתמטיקה ותכנות טכניים

מקצוע במסלול/ ללמוד רוצים
23 41 38 65 57 24 17 22 הכול סך ־ אחר

רוצים אליו המסלול
לעבור:

— 2 3 2 4 4 6 *4 טכניים ומקצועות הנדסה

— 5 8 5 8 10 *3 9 ותכנות מחשבים

3 3 2 2 2 — 1 ומתמטיקה הטבע מדעי

3 3 7 19 *17 3 2 1 ואמנות הרוח מדעי

— 21 10 *16 10 — — 1
ס
ומשפטים החברה מדעי 00

3 _ *2 9 5 1 2 1 עסקים ומינהל כלכלה
— — 3 4 — — — סוציאלית ועבודה חינוך

*14 — 3 9 3 6 3 2 וסיעוד רפואה

__ 7 3 _ 4 — 1 3 פירוט ואין אחר

 סוציולוגיה ספרות, במקום היסטוריה :)לדוגמה מסלול באותו אחר מקצוע ללמוד רוצים *
וכו׳( פסיכולוגיה במקום



 הנבחנים מכלל )אחוזים הלימוד מסלולי לפי נבחרים במקצועות הנכשלים הסטודנטים שיעור :4 נספח
תא(* בכל

הלימוד מסלולי

 רפואה
וסיעוד

 חינוך
 ועבודה

סוציאלית

 מדעי
 הרוח

ואמנות

 החברה, מדעי
 כלכלה

ומשפטים

 מתמטיקה
 ומדעי
הטבע

 מחשבים
ותיכנות

 הנדסה
 ומקצועות

טכניים ■ נבחן בו המקצוע
- 18 ־ 8 28 14 10 מתמטיקה

- 0 ־ 10 16 19 17 סטטיסטיקה

־ 8 - 2 15 6 11 מחשבים

0 0 0 10 0 2 13 אנגלית

־ ־ 15 10 - - - היסטוריה

0 0 0 2 - - - סוציולוגיה

- ־ - 14 - 7 5 כלכלה

- - - - 21 - 11 פיזיקה

5 - - - 17 - 15 כימיה

0 ־ - - 17 - ־ ביולוגיה

- 0 6 0 ־ ־ - פילוסופיה

ומקצועות הנדסה
- - - - - 6 12 טכניים

0 4 5 - - - פסיכולוגיה

ועבודה חינוך
• 1 ־ - - - - סוציאלית

מקצועות
0 - - - - - - פרה־רפואיים

 נכשל. לא מהנבחנים אחד אף ־ (0) *
במסלול. זה מקצוע למדו לא ־ )־(
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♦ An attempt must be made to match the students’ area of concentration to their preferences and 
abilities.

♦ Ways must be found to improve the students’ command of Hebrew and English prior to or during
their first year of studies in a manner that conforms to the academic requirements of the various 
institutions.

♦ The system of academic support must be expanded, and students who are at academic risk must 
be identified and assisted.

♦ The system offering information and counseling to the students must be expanded, and those who
are psychologically at risk must be identified and assisted.

♦ The number of academic advisors must be increased, and information on the assistance they 
provide, disseminated.

♦ Information must be more widely disseminated to the students prior to their immigration and 
during their studies in Israel, and ways must be found to ensure that they utilize it.

♦ Ways must be found to improve the service provided to the students by Student Authority staff.
♦ Immigrant students must be provided with opportunities to interact with the non-immigrant 

population.
♦ Social and cultural activities must be expanded.
♦ The time period during which immigrant students must begin their studies at institutions of higher

education while remaining eligible for Student Authority assistance (currently within 18 months 
of arrival in Israel) must be extended.

♦ A follow-up study of the students must be conducted in order to examine the extent of dropping 
out and their integration in areas central to their successful absorption in Israel.

ix



Discussion and Directions for Thought
The picture that emerges from the study findings shows that students from the FSU face a difficult 
and complex challenge. Moreover, success in their studies will greatly affect their future in Israel. 
About a third are in Israel without their parents; some among the other two-thirds have parents who 
are themselves confronting initial absorption difficulties. The students must strive to become 
integrated and succeed in studies that are conducted in Hebrew and English, while using different 
norms of learning and carrying a heavy academic load. At the same time, they must cope with 
financial difficulties, create social networks, and adapt to different housing conditions.

Awareness of the complexity of the challenge facing these students, and the desire to assist them in 
successfully handling this challenge, are expressed in a very wide range of types of assistance: 
financial, social, welfare, occupational and housing assistance provided by both the Student 
Authority and other bodies operating within and outside of academic institutions. This assistance is 
highly sought by the students, and is well appreciated. However, the findings of this study show that 
there are areas where the students’ needs are not being met.

As previously mentioned, most of the students manage to deal with the many difficulties they face, 
and most of them plan to continue their studies in frameworks of higher education. Moreover, the 
majority of students “think” or are “sure” they will remain in Israel and would recommend to their 
friends who are still in the FSU to immigrate to Israel. However, there is a not inconsiderable 
number of students who are having difficulty coping with the problems they face. The potential for 
dropping out of their studies is greater among this group than among the rest of the students.

This study, which presents an up-to-date and comprehensive picture of the absorption of first-year 
immigrant students in institutions of higher education provides scientifically gathered data which 
can be used as a basis for making decisions about changes in policy and development of programs 
to promote their absorption. Indeed, those responsible for assisting this population, in the Ministry 
of Immigrant Absorption, the Student Authority and the institutions themselves, have already begun 
a process of implementing the study’s conclusions.

The fact that these findings are related to the initial period of these students’ experience in Israel, in 
general, and in institutions for higher education, in particular, highlights the need to follow up these 
immigrants’ progress - initially as students and later as citizens of Israel. Such a follow-up will 
provide an opportunity to answer a series of important questions on the extent, and the reasons, that 
these students drop out of their studies, and on their integration in many important areas, such as 
employment, social integration, etc.

The findings of this study indicate a number of issues that need to be addressed:
♦ Ways must be found to ease the students’ financial difficulties.
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Jews with personal security” (62%) and “a country in which a high standard of living can be 
attained” (51%). Other attributes noted as important by most of the students were “a democratic 
country,” “a country that absorbs immigrants,” and other aspects relating to the Jewish character of 
Israel.

Future Plans
♦ The vast majority of students (94%) intended to continue their studies immediately after 

completing their first year.
♦ Most are optimistic about their chances of finding post-graduation employment suited to their 

education and skills: 19% are “sure” they will find such employment, and 69% “think” they will.
♦ The vast majority (88%) said they intend to remain in Israel: 36% are “sure” and 52% “think” 

they will; 10% “think they will not” remain, and only 1% are “sure they will not.” (One percent 
did not know.) Those less likely to say they will remain in Israel are those who are having 
difficulty with their studies, those who are living without their families in privately rented 
apartments, those who are dissatisfied with their studies, those who feel lonely, and those who 
are employed and working long hours.

♦ Despite their many difficulties, 71% of the students said they would recommend to a friend their 
age in the FSU to immigrate to Israel.

Student Suggestions for Improving the Absorption of Immigrants in Post-high School and 
Academic Institutions
♦ The students were asked what needed to and could be done or changed in order to improve their

absorption in academic institutions. More than half (54%) suggested increasing financial 
assistance; about a quarter (26%) suggested providing more academic assistance; 13% - 
providing more information and counseling; 12% - organizing more events held jointly with 
non-immigrant Israelis; 11% - decreasing the academic load (less reading material, less 
homework); 10% ־ providing more assistance with Hebrew, including an additional Hebrew 
course. Only 20% said that either “everything was fine” or “nothing needed to be changed.”

Dissemination of the Study Findings and Changes in Policy
The Student Authority and the Ministry of Immigrant Absorption initiated two study days, the first 
for Student Authority staff at different academic institutions, and the second for directors and staff 
of preparatory courses. The study findings were presented, followed by a wide-ranging discussion 
on policy changes in the absorption of immigrants from the FSU in institutions of higher education, 
the goal being to improve their integration into these institutions. Many practical suggestions were 
made, including ways to improve the relationship between students and Student Authority staff, and 
ways to improve the students’ social integration and financial situation.
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♦ 91% described the attitudes of most non-immigrant Israeli students toward them as “very good” 
(16%) or “good” (75%); 7% described them as “not so good ” and only 1% said “not good at 
all.” (One percent said they did not know.)

♦ About 20% of the students participated in social and cultural activities organized by the Student 
Authority. The main reasons for non-participation were lack of time (52% of those who did not 
participate), lack of awareness of the activities (43%), and being unable to pay for the activity 
(11%).

♦ The frequency with which the students go out to enjoy themselves is low. The vast majority 
(73%) go out an average of twice a month or less, and about a third go out less than once a 
month or not at all. Of the students who said their income is insufficient to cover most basic 
needs, 40% go out less than once a month or not at all.

Feelings of Well-being and of Being Overwhelmed
♦ 6% of the students said they are “very happy,” 56% - “happy,” a third (31%) - “not so happy,” 

and 6% - “not happy at all.” (One percent said they did not know.)
♦ A multivariate analysis shows that those who never feel lonely, those who are married, those who

feel less pressured by their studies, those who are satisfied with their studies, those who are 
satisfied with their housing conditions, and those who are studying in their desired study track 
are more apt to say they are happy.

♦ 16% of the students “often” feel overwhelmed, 68% feel this way “occasionally,” and 16% 
“never” feel this way. Females feel overwhelmed more frequently than males; students with 
financial difficulties, students without a close friend, and students who feel lonely also feel 
overwhelmed more frequently.

The Students’ Main Problems
♦ The main problems reported by the students are, first and foremost, their financial situation 

(81%), followed by academic difficulties (54%), housing conditions (26%) and missing their 
families (13%). Among those whose parents lived abroad, more than a third (38%) cited 
separation as one of their three most serious difficulties.

Identity and Attitudes toward Israel
♦ About half of the students consider themselves “more Russian than Israeli”; about a third consider

themselves “equally Russian and Israeli”; only 12% consider themselves “more Israeli than 
Russian.”

♦ At the same time, a much smaller proportion (26%) would like to see themselves as “more 
Russian than Israeli”; about half would like to see themselves as “equally Russian and Israeli”; 
and 18% would like to see themselves as “more Israeli than Russian.”

The students were shown a list of seven attributes of a country and asked to rate their importance 
concerning the State of Israel. The two attributes cited most often were “a country that provides
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♦ 32% expressed concern that their economic situation might force them to leave their studies at the
end of the academic year.

♦ The students were asked what things they wanted to do or purchase, but could not afford (more 
than one answer was possible):

.could not afford to purchase textbooks or study supplies ־ 42%
- 38% could not afford to purchase clothing they needed.
- 26% could not afford entertainment.
.could not afford to pay rent ־ 20%
-19% could not afford to travel to visit their parents or relatives living in Israel.
- 13% could not afford to purchase enough food.

♦ Due to their need for income, a considerable proportion of the students (57%) have to work 
during the academic year:

 of those working (27% of the students) work more than 20 hours a week; one-quarter ־ 47%
(14% of the students) work more than 30 hours a week.

-57% of those who work said their job interferes with their studies (they were tired, they 
missed classes).

- 38% of the students who missed classes cited fatigue as the primary reason, and 34% cited 
their working hours.

- 25% of the students who work failed at least one subject (compared to 18% of the students 
not working); one-third (36%) of those working full time (40 hours or more per week) 
failed at least one exam.

♦ Concerning changes that the students said should be introduced in order to improve the absorption
of immigrant students in academic institutions, the most common regarded the need for financial 
support (54%).

♦ The students expressed a desire for further information in most areas, particularly scholarships 
and financial assistance (87%), employment (78%) and academic assistance (71%).

♦ Despite their economic problems, only half (49%) of the students knew it was possible to receive
a loan from the Student Authority, and only 6% had actually received one.

Social Integration and Leisure Activities
♦ 81% of the students said they have a close friend, though most (64%) reported feeling lonely: 

52% “sometimes” and 12% “often” or “very often.”
♦ 45% have a non-immigrant Israeli friend, which correlates with the finding that 46% meet with 

non-immigrant Israelis for study purposes, and 40% for social activities. Nonetheless, a larger 
proportion - about two-thirds (61%) - expressed interest in expanding their social ties with 
non-immigrant Israelis.

♦ The longer the time in the country, the higher the proportion of students who have a 
non-immigrant Israeli friend. For example, the percentage ranged from 29% among those in the 
country for less than two years, to 70% among those in the country for four years or more. 
However, the desire for closer ties with non-immigrant Israelis is similar for both groups - 60%. 



economics (12%), and engineering and other technical subjects (10%) - in other words, subjects 
for which Hebrew or English proficiency were not a central issue.

♦ A multivariate analysis shows a greater probability of failing exams among those studying 
science, math, engineering or computer science; those dissatisfied with teacher attitudes; those 
having difficulty reading material in English; those holding down a job during the school year; 
those studying in colleges; and those whose economic status was poor.

Studies in Russian
♦ About 8% of the students reported that some of their classes are being taught in Russian. In 

addition, about 8% said they can hand in work and take exams in Russian.
♦ However, far greater proportions expressed interest in studying in Russian (34%) or in handing in

assignments and taking exams in Russian (37%).

Absences
♦ Most of the students attend classes fairly regularly, though a considerable proportion (11%) miss

four or more classes a week for a variety of reasons. The most common reasons are: fatigue 
(38%), jobs (34%), and the students’ perception that the classes are not worth attending (27%). 
The proportion of students reporting failing grades in course assignments is higher among those 
who frequently miss classes.

Academic, Social and Psychological Assistance
♦ Unmet needs were found regarding concrete help with studies. Only 18% of the students receive

any kind of assistance, and half of those not receiving assistance (52%, or 43% of the study 
population) said they need help. Most of those receiving assistance are satisfied with the attitude 
of those helping them (85%) and with the quality of the assistance (71%).

♦ Only a third of the students had met with their Student Authority advisor at least once during the
academic year. Half are unaware that they have an advisor. Most of those who met their advisor 
were satisfied with his attitude toward them (90%) and with the assistance and advice he 
provided (79%). Unmet needs were also found concerning assistance from social workers and 
psychologists. According to the data, only 13% of the students have met with a social worker or 
psychologist, while one-quarter (23%) said they are in need of such assistance. Among students 
who have received such assistance on at least one occasion, 42% expressed interest in receiving 
additional assistance.

Financial Situation
One of the study’s main findings is the immigrant students’ financial difficulty, which was 
reflected in a wide variety of indicators:
♦ 81% of the students said financial problems are one of their primary difficulties.
♦ 27% said their income is not sufficient to cover most basic needs (rent, transportation, food, 

clothing, study supplies, etc.).



♦ About a third said they would prefer to be in a different field of study; the proportion was highest
among those studying social sciences (65%) and humanities or the arts (57%).

Satisfaction with Studies
♦ Seventy-two percent of the students expressed general satisfaction with their studies, though only 

8% were “very satisfied.” Satisfaction was especially high with regard to teaching, i.e., the 
teachers’ attitudes (79%) and the teachers’ responsiveness to the students (73%). However, with 
regard to such areas as information and counseling, as well as contact with the Student Authority, 
satisfaction levels were lower (52% and 46%, respectively).

Hours of Study
♦ The number of classroom hours varies from institution to institution, averaging 30 weekly hours, 

with additional hours spent studying outside the classroom. Almost half of the students (42%) 
devoted four or more hours per day to outside study. Some two-thirds (63%) said that, 
academically, they felt they were “under pressure” (40%) or “under great pressure” (23%); 32% 
said they were “under little pressure,” and only 5% said they were “under no pressure at all.”

Difficulties and Successes in Studies
♦ A varied and complex picture emerges concerning academic difficulties and successes. 

Two-thirds of the students ( 64%) said that, in general, they are having difficulty (52%) or much 
difficulty (12%).

♦ About three-quarters (74%) meet the requirements for Hebrew proficiency and are exempt from 
further Hebrew language study. Most reported having no difficulty with their studies due to 
problems with Hebrew. However, there is a not inconsiderable group with language problems: 
16% found it difficult to understand what was being said in class; 28% found it difficult to write 
reports and exercises in Hebrew; and 33% found it difficult to read class material. The proportion 
of students having difficulty doing assignments in Hebrew was only slightly lower among those 
who were exempt from Hebrew study than among those who were not exempt.

♦ The situation concerning English is less positive. Less than a quarter (22%) of the students have 
an exemption from English language study. Almost half (48%) have difficulty reading material 
in English, and even a quarter of those with an exemption from English studies have difficulty 
reading material in English.

♦ During the course of the school year, two-thirds of the students (64%) turned in all of the required
papers and assignments, and 87% took all of the exams. Their grade point average was 77. More 
than three-quarters (78%) passed all their subjects; 12% failed one subject, 6% failed two, and 
4% failed three or more.

♦ The rate of failure was highest among those studying math or natural sciences, almost half of 
whom (43%) failed at least one subject. The subjects which students failed most often were 
mathematics and statistics (15% failed at least one exam in these subjects), physics (13%), 
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matriculation certificate and another 4% completed the matriculation requirements after 
graduation.

♦ About one-third (28%) live in Israel without either parent.
♦ Some 87% of the fathers and 91% of the mothers have a post-high school education, and over half 

are university graduates.
♦ Half of the students (53%) live in an apartment with members of their immediate family; 

one-third live in student housing; 15% live in a privately rented apartment; 3% are in another 
type of housing (e.g., their own apartment, a relative’s apartment, an absorption center).

♦ The most common reasons for the students’ immigration to Israel are the wish to join family 
members who have already immigrated (37%), the wish to live in a Jewish state (26%), the poor 
economic situation in the FSU (25%), political instability in the FSU (22%), and the high level 
of education in Israel (22%).

♦ Twenty-six percent of the students (31% of the males and 22% of the females) have served in the 
I.D.F. About 9% (17% of the males) received a draft deferment in order to study.

Preparatory Course Studies
♦ Some 41% of the students studied in an academic preparatory course for immigrants prior to 

beginning their first year of studies. Two-thirds (67%) felt the course had contributed in general 
to their current academic success. Nonetheless, only 11% said the program had contributed 
greatly. They reported that the program’s primary contribution was felt in their Hebrew language 
studies and in their general ability to meet the demands of their studies (to organize the study 
material, prepare assignments, write reports, etc.). However, only a third felt the preparatory 
program contributed to the other areas examined (English language studies, increased knowledge 
in relevant subjects, familiarity with Israeli society, and social integration).

♦ Those who had studied in a preparatory course were having a more difficult time with their 
first-year studies than those who had not. For example, 30% of those who had studied in a 
preparatory course failed at least one first year subject, compared to only 16% among those who 
had not.

First-year Studies in Institutions of Higher Education
♦ Half of the students were attending universities, and half were attending colleges.

Study Track
♦ At the time of the interview, 30% of the students were studying engineering or technical 

professions; 25% ־ computers or programming; 15% - economics or business administration; 
14% - natural sciences or mathematics; 12% - social sciences; 12% - humanities or the arts; 7% - 
education; 6% - nursing; 3% - social work; 1% - medicine or pharmacology; 1% - law; and 2% - 
other fields (hotel management, design, photography).
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Abstract

An important goal in the absorption of immigrants from the former Soviet Union (FSU) is the 
integration of young immigrants into institutions of higher education. The underlying assumption is 
that academic studies can increase their chances of being integrated into the job market and help 
familiarize them with Israeli society and its institutions.

Immigrant students from the FSU face a complex challenge. They must adapt to a new cultural 
environment and to new norms of study while coping with financial difficulties, housing problems, 
and more. In recognition of these difficulties, the students receive a wide variety of assistance, most 
of it from the Student Authority and various sources associated with the educational institutions.

This is the second of two reports on the integration of immigrants from the FSU into post-high 
school and academic institutions. The study was conducted by the JDC-Brookdale Institute at the 
initiative of the Ministry of Immigrant Absorption and the Student Authority, and funded with their 
assistance. The first report deals with immigrants from the FSU who participated in university 
preparatory courses (Ellenbogen-Frankovich and Konstantinov, 1999).

This report presents findings of a study on the first-year of studies of immigrants from the FSU at 
post-high school institutions and universities. The study was conducted during the 1997-98 
academic year. The study population consisted of 2,785 students attending one of 125 institutions 
of higher education. The sample consisted of 419 students who were interviewed between April and 
September, 1998.

The primary goals of the study were: (1) to shed light on the performance of the immigrant students 
(focusing on the academic sphere, as well as on other areas that could affect their studies, such as 
housing, employment, social integration, etc.); and (2) to examine the extent to which the students 
perceive that the assistance they receive meets their needs and helps solve their problems.

Socio-demographic Characteristics of the Students
♦ The immigrant students are relatively young; two-thirds are below age 23.
♦ One-third have been in Israel for less than two years; one-third have been in Israel from two to 

four years; the remaining third have been in Israel for more than four years.
♦ Half are females.
♦ The students come from a wide variety of geographical areas in the FSU: Russia (not including 

the Caucuses) - 27%; the Ukraine - 34%; Belarus - 7%; Moldavia 4% ־; the Baltic republics - 
3%; the Caucuses -17%; and the Asian republics - 8%.

♦ Most of the students (73%) completed high school in the FSU with a full matriculation certificate. 
About a quarter (27%) attended an Israeli high school; of these, 91% graduated with a full
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