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רקע למחקר
ייצוגם של צעירים בדואים בנגב במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל נמוך משמעותית  •

(.לא חרדים)לא כל שכן מייצוגם של יהודים , מייצוגם של שאר הערבים

ת במסגרת התוכנית להרחבת  "ות-ג"פועלת מטעם המל" שער לאקדמיה"התוכנית •
והיא מתמקדת בהסרת  , הנגישות להשכלה גבוהה לכלל האוכלוסייה הערבית בישראל

.חסמים ובמתן תמריצים לקידום השתלבותם באקדמיה של צעירים בדואים בנגב

המעוגנים  , התוכנית משקפת את המאמצים לשילוב צעירים בדואים בנגב בהשכלה גבוהה•
חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב בשנים  -בתוכנית החומש הממשלתית לפיתוח כלכלי

(.2397החלטת ממשלה )2021-2017ובשנים ( 3708החלטת ממשלה )2016-2012

והיא  , מתקיימת בשנה המקדימה את הלימודים לתואר ראשון" שנת שער לאקדמיה"•
מחשב וכישורים רכים וכן קורסים  , שפה, כוללת קורסי מעטפת לשיפור מיומנויות למידה

.אקדמיים המלּווים בתגבור לימודים המתקיימים בנפרד משאר הסטודנטים בקמפוס

.לאורך כל שנות התוכנית הסטודנטים מקבלים סיוע כלכלי נרחב וליווי אישי וחברתי•
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מטרות המחקר

בעיניהם של סטודנטים  " שנת שער לאקדמיה"בחינת השפעותיה הנתפסות של •
,  המשתתפים בתוכנית בכמה מוסדות להשכלה גבוהה בנגב באמצעות סקר עמדות

:בהיבטים אלה

-ובין מאפיינים סוציו" שנת שער לאקדמיה"בחינת הקשרים בין עמדות הסטודנטים כלפי •
.דמוגרפיים והשתתפות מוקדמת בפעילויות לימודיות וחברתיות הקשורות לתוכנית

בתקופת  " שנת שער לאקדמיה"בחינת חווית הלמידה של הסטודנטים המשתתפים ב•
.בדגש על הקשיים והאתגרים שניצבו בפניהם עם המעבר ללמידה מקוונת, משבר הקורונה

ציפייה לשייכות  . 3
ולמעורבות חברתית

רגשות ואמונות  . 2
בנוגע לתוכנית

תפיסות וציפיות. 1
בנוגע לתוכנית

תחושת קוהרנטיות  . 6
קהילתית

חוללות עצמית בנוגע  . 5
להתמודדות עם הלימודים

מוכנות ליחסי קרבה . 4
ערבים-יהודים
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סוג הסקר
ומועד ביצוע

מוסדות הלימודים
שבהם הועבר הסקר

מספר  
המתקבלים  

לתוכנית

מספר  
המשיבים  

לסקר

שיעור  
ההיענות

כיתות
2020מארס -ינואר

(עד משבר הקורונה)

האוניברסיטה הפתוחה
מכללת אשקלון
מכללת ספיר

17413477%

סקר מקוון
2020אפריל 

"(סגר פסח)"

אוניברסיטת בן גוריון
מכללת אחווה

1456544%

^אוכלוסיות היעד ושיעורי ההשבה

(2020-2019)ף "ל תש"שנה', מחזור ב, שנת שער לאקדמיה^ 



עמדות כלפי היגדים הקשורים לתוכנית בסקר הכיתות
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:1מידת ההסכמה עם ההיגדים במקבץ 
תפיסות וציפיות בנוגע לתוכנית

%
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המשפחה שלי עודדה אותי להירשם לתוכנית

המטרות של התוכנית ברורות לי

התוכנית תעזור לי לחזק את הביטחון העצמי שלי

התוכנית תעזור לי לשפר את מיומנויות הלמידה שלי

התוכנית תעזור לי לשפר את השפה העברית שלי

התוכנית תעזור לי לשפר את השפה האנגלית שלי

התוכנית תעזור לי להסתגל לסביבה הלימודית החדשה

התוכנית תעזור לי להכיר סטודנטים חדשים שיהיו לי לעזר

התוכנית תעזור לי לעמוד בהוצאות הכלכליות על לימודים

במידה מועטה מאוד/כלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה
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:2מידת ההסכמה עם ההיגדים במקבץ 
רגשות ואמונות בנוגע לתוכנית

67
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37
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44

62

72
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^פחד מן היחס של סטודנטים אחרים

^(רכזת לימודים/מזכירה)פחד מן היחס של המנהל האקדמי 

^עמידה במטלות הלימודיות-חשש מאי

^חרדה ביחס ללימודים אקדמיים

אמונה ביכולת של התוכנית לעזור לי להמשיך את לימודיי האקדמיים  

נינוחות לשאול שאלות בפני שאר הכיתה

ביטחון ביכולת שלך לעמוד במטלות הלימודיות

אופטימיות באשר ליכולת שלך לסיים לימודים אקדמיים

^עמידה בנטל הכלכלי של הלימודים-חשש מאי

במידה מועטה מאוד/בכלל לא  במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה

(שלא כמו יתר ההיגדים המנוסחים במשמעות חיובית)ההיגד מנוסח במשמעות שלילית ^ 

%
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:3מידת ההסכמה עם ההיגדים במקבץ 
ציפייה לשייכות ולמעורבות חברתית

80

61

62

34

68

58
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חשוב לי להיות חלק מן החברה הישראלית

(שם המוסד האקדמי)-חשוב לי להיות חלק מ

חשוב לי להשתתף בפעילויות חברתיות שמפגישות בין סטודנטים יהודים לערבים 

חשוב לי להשתתף בפעילויות חברתיות שמפגישות בין סטודנטים ערבים  

אני רואה את עצמי כחלק מן החברה הישראלית

(שם המוסד האקדמי)-אני רואה את עצמי כחלק מ

במידה מועטה מאוד/בכלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה

%
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:4מידת ההסכמה עם ההיגדים במקבץ 
תפיסת מסוגלות עצמית בנוגע ללימודים

52
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ת לעשות איזון בין החובות המשפחתיות שלי למטלות הלימודיות/אני מסוגל

ת להתמודד בהצלחה עם המטלות הלימודיות /אני מסוגל

ת לפנות לגורם המתאים במוסד הלימודים בכדי לקבל עזרה  /אני מסוגל

אוכל לסיים את שנת שער לאקדמיה בהצלחה

במידה מועטה מאוד/בכלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה 

%



10
101010

:5מידת ההסכמה עם ההיגדים במקבץ 
ערבים-מוכנות לקרבה יהודים

52
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48

49
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חשוב לי להיות בקשר טוב גם עם יהודים וגם עם ערבים בדואים באותה מידה

^ה שהיהודים לא רוצים להיות חברים שלי/אני מרגיש

^ללא יהודים, ה לעבוד במקום שבו עובדים רק ערבים בדואים/אני מעדיף

^ללא יהודים, ה לגור בשכונה שגרים בה רק בדואים/אני מעדיף

שבו לומדים בדואים ויהודים, ה שילדיי ילמדו בבית ספר מעורב/אני מעדיף

הייתי רוצה שיהיו לי יותר חברים יהודים

הבדואים צריכים לאמץ את הערכים החברתיים ואורח החיים של היהודים ולוותר על אורח החיים הבדואי

לא אתנגד לנישואין של הילדה שלי ליהודי

במידה מועטה מאוד/בכלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה

%

(שלא כמו יתר ההיגדים המנוסחים במשמעות חיובית)ההיגד מנוסח במשמעות שלילית ^ 
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:6מידת ההסכמה עם ההיגדים במקבץ 
תחושת קוהרנטיות קהילתית

44

44

55
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הקהילה שלי יכולה להשפיע על מה שקורה בחברה הישראלית

הקהילה שלי מוכנה להתמודד עם האתגרים העתידיים

^בני הקהילה אדישים ולא אכפת להם ממה שקורה סביבם

במידה מועטה מאוד/בכלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה

(שלא כמו יתר ההיגדים המנוסחים במשמעות חיובית)ההיגד מנוסח במשמעות שלילית ^ 

%



עמדות כלפי היגדים הקשורים לתוכנית בסקר המקוון
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:1מידת ההסכמה עם ההיגדים במקבץ 
תפיסות וציפיות בנוגע לתוכנית
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המשפחה שלי עודדה אותי להירשם לתוכנית

המטרות של התוכנית ברורות לי

התוכנית תעזור לי לחזק את הביטחון העצמי שלי

התוכנית תעזור לי לשפר את מיומנויות הלמידה שלי

התוכנית תעזור לי לשפר את השפה העברית שלי

התוכנית תעזור לי לשפר את השפה האנגלית שלי

התוכנית תעזור לי להסתגל לסביבה הלימודית החדשה

התוכנית תעזור לי להכיר סטודנטים חדשים שיהיו לי לעזר

התוכנית תעזור לי לעמוד בהוצאות הכלכליות על לימודים

במידה מועטה מאוד/בכלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה

%
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:2מידת ההסכמה עם ההיגדים במקבץ 
רגשות ואמונות בנוגע לתוכנית
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^פחד מן היחס של סטודנטים אחרים

^(רכזת לימודים/מזכירה)פחד מן היחס של המנהל האקדמי 

^עמידה במטלות הלימודיות-חשש מאי

^חרדה ביחס ללימודים אקדמיים

אמונה ביכולת של התוכנית לעזור לי להמשיך את לימודיי האקדמיים  

נינוחות לשאול שאלות בפני שאר הכיתה

ביטחון ביכולת שלך לעמוד במטלות הלימודיות

אופטימיות באשר ליכולת שלך לסיים לימודים אקדמיים

^עמידה בנטל הכלכלי של הלימודים-חשש מאי

במידה מועטה מאוד/בכלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה

(שלא כמו יתר ההיגדים המנוסחים במשמעות חיובית)ההיגד מנוסח במשמעות שלילית ^ 

%
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:3מידת ההסכמה עם ההיגדים במקבץ 
ציפייה לשייכות ולמעורבות חברתית
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(שם המוסד האקדמי)-חשוב לי להיות חלק מ

חשוב לי להיות חלק מן החברה הישראלית

חשוב לי להשתתף בפעילויות חברתיות שמפגישות בין סטודנטים יהודים לערבים 

חשוב לי להשתתף בפעילויות חברתיות שמפגישות בין סטודנטים ערבים  

(שם המוסד האקדמי)-אני רואה את עצמי כחלק מ

אני רואה את עצמי כחלק מן החברה הישראלית

במידה מועטה מאוד/בכלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה

%
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:4מידת ההסכמה עם ההיגדים במקבץ 
תפיסת מסוגלות עצמית בנוגע ללימודים
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ת לעשות איזון בין החובות המשפחתיות שלי לבין המטלות הלימודיות/אני מסוגל

ת להתמודד בהצלחה עם המטלות הלימודיות /אני מסוגל

ת לפנות לגורם המתאים במוסד הלימודים בכדי לקבל עזרה  /אני מסוגל

אוכל לסיים את שנת שער לאקדמיה בהצלחה

במידה מועטה מאוד/בכלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה
%
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:5מידת ההסכמה עם ההיגדים במקבץ 
ערבים-מוכנות לקרבה יהודים
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חשוב לי להיות בקשר טוב גם עם יהודים וגם עם ערבים בדואים באותה מידה

^ה שהיהודים לא רוצים להיות חברים שלי/אני מרגיש

^ללא יהודים, ה לעבוד במקום שבו עובדים רק ערבים בדואים/אני מעדיף

^ללא יהודים, ה לגור בשכונה שגרים בה רק בדואים/אני מעדיף

שבו לומדים בדואים ויהודים, ה שילדיי ילמדו בבית ספר מעורב/אני מעדיף

הייתי רוצה שיהיו לי יותר חברים יהודים

הבדואים צריכים לאמץ את הערכים החברתיים ואורח החיים של היהודים ולוותר על אורח החיים הבדואי

לא אתנגד לנישואין של הילדה שלי ליהודי

במידה מועטה מאוד/בכלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה

%

(שלא כמו יתר ההיגדים המנוסחים במשמעות חיובית)ההיגד מנוסח במשמעות שלילית ^ 
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:6מידת ההסכמה עם ההיגדים במקבץ 
תחושת קוהרנטיות קהילתית
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הקהילה שלי יכולה להשפיע על מה שקורה בחברה הישראלית

הקהילה שלי מוכנה להתמודד עם האתגרים העתידיים

^בני הקהילה אדישים ולא אכפת להם ממה שקורה סביבם

במידה מועטה מאוד/בכלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה

(שלא כמו יתר ההיגדים המנוסחים במשמעות חיובית)ההיגד מנוסח במשמעות שלילית ^ 

%
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(6-1סולם )ממוצעי דירוג ההסכמה עם מקבצי ההיגדים 
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הסקר המקוון סקר הכיתות



השפעת משתני רקע על ההתייחסות למקבצי ההיגדים  
בנוגע לתוכנית
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דמוגרפיים-לפי מאפיינים סוציו, הבדלים בעמדות

המקבץ המושפע ביותר בחתכים אלה הוא  ▪
:ציפייה לשייכות ולמעורבות חברתית

נשים< גברים ▪
19-18בני < + 20בני ▪
יחידים< אנשים בזוגיות ▪
<  מכללת ספיר < האוניברסיטה הפתוחה ▪

מכללת אשקלון

נשים< גברים : תפיסות וציפיות בנוגע לתוכנית▪

נשים< גברים : רגשות ואמונות בנוגע לתוכנית▪

גוריון-אוניברסיטת בן< מכללת אחווה : תפיסת חוללות עצמית בנוגע ללימודים▪

דמוגרפיים בסקר המקוון-לא נמצאו אפקטים מובהקים אחרים של המאפיינים הסוציו▪

נשים< גברים : ערבים-מוכנות לקרבה יהודים▪
< מכללת ספיר : תחושת קוהרנטיות קהילתית▪

מכללת אשקלון< האוניברסיטה הפתוחה 
כך הציפיות של  , ככל שהשכלת ההורים נמוכה יותר▪

המשיבים בנוגע לתרומת תוכנית גבוהות יותר

סקר הכיתות

הסקר המקוון
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דמוגרפיים בסקר הכיתות-פילוחים סוציו
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ממוצעי מקבצים לפי מין

גבר אישה
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ממוצעי מקבצים לפי קבוצת גיל

19-18שנתון  +20גילאי 
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ממוצעי מקבצים לפי מצב משפחתי

יחיד בזוגיות
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ממוצעי מקבצים לפי השכלת ההורים

בגרות. לאף הורה אין ת בגרות. לאחד ההורים יש ת בגרות. לשני ההורים יש ת
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ממוצעי מקבצים לפי מוסד הלימודים

האוניברסיטה הפתוחה מכללת אשקלון מכללת ספיר

*** *
***

***

**
* *

גילי+20גילי 

p<.10*  p<.05**  p<.01***
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ממוצעי מקבצים לפי מצב משפחתי

יחיד בזוגיות

דמוגרפיים בסקר המקוון-פילוחים סוציו
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ממוצעי מקבצים לפי קבוצת גיל
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ממוצעי מקבצים לפי מוסד הלימודים

מכללת אחווה אוניברסיטת בן גוריון
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ממוצעי מקבצים לפי מין

גבר אישה

**

* *

p<.10*  p<.05**  p<.01***
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ממוצעי מקבצים לפי השכלת ההורים

בגרות. לאף הורה אין ת בגרות. לאחד ההורים יש ת בגרות. לשני ההורים יש ת

19-18גילי +20גילי 
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(באחוזים)השתתפות מוקדמת בפעילויות הקשורות לתוכנית 

הסקר המקווןסקר הכיתותסוג הפעילות

4232קיבלו הכוון לימודי על ידי יועצת טרם התוכנית

4848קיבלו הכוון לימודי כלשהו אך ורק טרם ההרשמה לתוכנית

2640השתתפו בסיור לימודי טרם ההרשמה לתוכנית

2433השתתפו בקורסי הכנה ללימודים טרם ההרשמה לתוכנית

2316ערבים במסגרת התוכנית-השתתפו בפעילות חברתית יהודים

4247ערבים במסגרת אחרת-השתתפו בפעילות חברתית יהודים

לא נמצאו קשרים מובהקים בין השתתפות בפעילויות מוקדמות ובין מידת ההסכמה עם מקבצי ההיגדים  
הנוגעים לתוכנית



סוגיות הקשורות למשבר הקורונה בסקר המקוון

https://www.gov.il/he/departments/faq/corona-communication-resources : מקור 

https://www.gov.il/he/departments/faq/corona-communication-resources
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תחלואה בקורונה ומילוי הנחיות של משרד הבריאות

אף לא אחד מן המשיבים דיווח כי הוא חולה בקורונה  •

אף לא אחד מן המשיבים דיווח כי בן משפחה שמתגורר עימו נדבק בקורונה•

היו בבידוד בעת מילוי הסקרשליש מן המשיבים , לעומת זאת•

,  מקבצי ההיגדים בנוגע לתוכניתבין היות המשיב בבידוד ובין ממוצע בבדיקת קורלציות •
מובהק בין היות המשיב בבידוד ובין מקבץ תפיסות וציפיות  שלילינמצא קשר 

לא נמצאו קשרים בין סטטוס בידוד ובין שאר מקבצי ההיגדים•

מן המשיבים דיווחו כי אנשים בסביבתם הקרובה מודעים במידה רבה או רבה מאוד  66%•
להנחיות שמפרסמת המדינה בנוגע להגבלות

מן המשיבים דיווחו כי אנשים בסביבתם הקרובה מקפידים במידה רבה או רבה מאוד  60%•
על מילוי ההנחיות של משרד הבריאות  
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השפעות הקורונה על למידה מקוונת ועל חוויית הלימוד

57

56

79

62

28

0 20 40 60 80 100

השתתפות בשיעורים 

לימוד עצמי

שיעורי בית  

תרגול עצמי

לימוד קבוצתי

%

?  ה ללמוד בצורה מקוונת בהיבטים האלה/ה מצליח/עד כמה את

במידה מועטה מאוד/בכלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה
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?עד כמה יש לך פנאי ללימודים כעת

עד כמה המשפחה מעודדת אותך ללמוד 
?בתקופה זו

ת שיהיה  /ה חושב/האם בגלל תקופה זו את
?לך קושי כלכלי יותר מאשר קודם

, באיזו מידה הלמידה שלך נפגעה בתקופה זו
?עד כה

ת שתקופה זו תפגע /ה חושש/האם את
?בהמשך הלימודים שלך

%

השפעות נוספות של משבר הקורונה על הלימודים



28
282828

, ל"דוא, באמצעות טלפון)היקף הקשר ומועילות הקשר 
עם גורמים שונים הקשורים לתוכנית('שיחות וידאו וכו

56
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היקף הקשר-סטודנטים אחרים 

מועילות הקשר-סטודנטים אחרים 

%

במידה מועטה מאוד/בכלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה
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היקף הקשר-אנשי סגל של התוכנית 

מועילות הקשר-אנשי סגל של התוכנית 
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היקף הקשר-מרצים מן האקדמיה 

מועילות הקשר-מרצים מן האקדמיה 
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קיום תנאים ומשאבים בסביבה הביתית הנחוצים  
^ללמידה מרחוק

אחד
7

שניים
16

שלושה
21

ארבעה
56

לאחלקיתכן  

562123מחשב

424612חיבור לאינטרנט

464014פינה שבה ניתן לעבוד

423325סביבה שקטה

, המאפשרים למידה מרחוק, האם התנאים האלה
(באחוזים)? קיימים אצלך בבית

מספר המשאבים העומדים לרשות הפרט ללמידה  
(חלקית; כן)מרחוק 

הם מראש  , כמו המשיבים לסקר המקוון כולו, המשיבים למקבץ זה^ 
(טלפון חכם, למשל)רק מי שהייתה להם תשתית מקוונת כלשהי 
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הקשר בין תנאים ומשאבים ללמידה מרחוק ובין  
חוויית הלימודים בתקופת משבר הקורונה

פינה שבה  , חיבור לאינטרנט, מחשב)קיומו של כל אחד מן המשאבים הנחוצים ללמידה מרחוק •
השתתפות  )מתואם חיובית עם ביצוע מטלות לימודיות שוטפות ( ניתן לעבוד וסביבה שקטה

(.תרגול עצמי ולימוד קבוצתי עם סטודנטים אחרים, הכנת שיעורי בית, לימוד עצמי, בשיעורים

.עם ביצוע מטלות לימודיות שוטפותמתואם חיובית העומדים לרשות הפרט מספר המשאבים •

הקשר עם  בין קיומם של משאבים ללמידה מקוונת ובין היקף וטיב לא נמצאה השפעה עקבית •
(.אנשי סגל ומרצים, סטודנטים אחרים)גורמים הקשורים לתוכנית 

וגם ובעיקר עם  , פניות של הפרט ללימודיםמתואם חיובית עם קיומו של כל אחד מן המשאבים •
.ללמוד בתקופה זועידוד מצד המשפחה קבלת 

ציפייה לקושי כלכלי מוגבר ועם פגיעה  מתואם חיובית עם היעדרו כל אחד מן המשאבים •
.הן בנוגע לתקופה הנוכחית הן בנוגע להמשך הלימודים–בחוויית הלמידה 
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, התמודדות עם משבר הקורונה ברמה האישית
(באחוזים)ושינויים בהתנהלות , המשפחתית והקהילתית
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ת טוב עם משבר הקורונה/אני מתמודד

ת לחלות בקורונה/אני חושש

משפחתי מתמודדת טוב עם משבר הקורונה

היישוב שלי פועל לפי ההנחיות

היישוב שלי מתמודד בצורה מיטבית עם משבר הקורונה

קבוצות אחרות בחברה הישראלית יכולות ללמוד הרבה מן 
היישוב שלי ביחס להתמודדות עם משבר הקורונה

%
במידה מועטה מאוד/בכלל לא במידה מועטה במידה מסוימת במידה רבה מאוד/במידה רבה

54פחות יוצא מן הבית

51יותר רוחץ ידיים ומקפיד על היגיינה

49נמנע מאירועים חברתיים

46שומר על יותר מרחק פיזי מאחרים

32פחות יוצא למקומות ציבוריים

31ביטלתי ושיניתי תוכניות משמעותיות

28פחות נפגש עם חברים

26פחות לוחץ ידיים

22פחות מתחבק

22מבצע יותר קניות של התכוננות למשבר

6לא חלו כל שינויים בהתנהגותי
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מֹות מרכזיות בחוויית הלימודים בתקופת משבר הקורונה תֶּ

?מה מפריע לך ללמוד בתקופת משבר הקורונה

בעיות בתקשורת אינטרנטית או פערים באוריינות דיגיטלית•

סביבת לימודים ביתית שמקשה על ריכוז והפניית קשב ללימודים•

לחץ משפחתי, דחק, תחושת משבר נוכח המצב במדינה•

מעטים מן המשיבים ציינו שלא חוו הפרעות מיוחדות•

?מה השתפר מבחינת הלימודים שלך בתקופת משבר הקורונה

:היתר ציינו;רבים מן המשיבים ציינו שאין שיפור ואף יש הידרדרות•

השלמת פערים, חזרה על החומר, אפשרות ללמידה בקצב אישי•

הלימודיםהגדלת היקף שעות הלימוד בשל חיסכון של זמני נסיעה למסגרת •

"(חינוך עצמי)"גיבוש מיומנויות ללמידה עצמאית ומשמעת עצמית •
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חוות דעת בנוגע לצרכים ומענים בהקשר לתוכנית  
בתקופת משבר הקורונה" שער לאקדמיה"

:סוגי סיוע נוספים שעשויים לעזור למשיבים בתקופת משבר הקורונה

מחשב וחיבור לרשת אינטרנט–הספקת תשתיות טכנולוגיות בסיסיות •

דגש על שפות, הבהרת ההסברים של החומר הנלמד, תגבור הרצאות•

למשל צמצום מטלות ועבודות בית, גילוי הבנה וגמישות מצד המרצים•

הספקת חלופה לאינטרנט לשם קיום האינטראקציות הלימודיות•

:הערות על הטיפול של סגל התוכנית בתקופת משבר הקורונה

לכמחצית מן המשיבים לא היו הערות ספציפיות בנושא•

היתר הביעו על פי רוב הערכה והכרת תודה על הנוכחות וההקשבה•

מעטים ציינו עומס יתר וחוסר התחשבות בבעיית הנגישות הדיגיטלית•
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מסקנות ותובנות עיקריות

:כמיטיבה" שער לאקדמיה"חלק הארי של המשיבים חווים את תוכנית •

סבורים כי התוכנית תסייע להם להשיג את מטרותיהם הלימודיות  : קוגניטיבית

מביעים מוכנות ואופטימיות בנוגע להתנהלות במסגרת ולהישגים פוטנציאליים: רגשית

מעריכים כי התוכנית תקל את העומס הכלכלי הכרוך בלימודים אקדמיים: כלכלית

מעוניינים להשתלב בחברה הישראלית ובבד בבד לשמור על הזהות הבדואית  : חברתית

התוצאות  , למרות ההבדלים בין סקר הכיתות לסקר המקוון במועד ובפורמט ההעברה•
בנוגע להערכת התוכנית דומות מאוד בשני הסקרים  

דמוגרפיים משפיעים נקודתית על הערכת התוכנית-משתנים סוציו•

השתתפות בפעילויות מוקדמות אינה ממלאת תפקיד בהערכת התוכנית•

משבר הקורונה משפיע על חוויית הלימודים ועל המעורבות בתוכנית בעיקר דרך קיומם  •
של תנאים ומשאבים הנחוצים ללמידה מקוונת( או היעדרם)
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