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 תיאור התכנית
" פועלת משנת תשס"ב במטרה  להביא לשינוי ממשי בדפוסי הניעות תכנית "נגישות להשכלה גבוהה

תי לקידום הנגב הוא ליצור מנוף חבר החברתית )מוביליות( של צעירי הדרום. חזון התכנית

הם המרכזיים  היעדי. בעלי סף קבלה גבוהבמקצועות  אקדמיתבאמצעות הרחבת הנגישות להשכלה 

היכולת של צעירי הדרום, תוך שיפור הישגיהם הלימודיים בבחינות הבגרות, מימוש להביא ל

רת קשרים חברתיים בין תלמידים יצי כןחשיפתם לאוניברסיטה, חיזוק הדימוי העצמי שלהם, ו

יהודים ובדווים. כדי להשיג את מטרותיה פועלת התכנית באמצעות שלוש חטיבות מקבילות: 

 פעולות העצמהספרית )תגבורים(, חטיבה אוניברסיטאית )קורסים אקדמיים( ו-חטיבה בית

 )התנדבות והעשרה(.

 מטרת המחקר 
 . נית ועל מידת השפעתה על המשתתפים  בטווח הארוךמטרת המחקר ללמוד על אפקטיביות התכ

 מתודולוגיה 
בוגרי התכנית שסיימו את לימודיהם בתיכון בין  160לצורך מחקר זה נערך סקר טלפוני בקרב 

. 2011קודם שנערך בשנת בוגרים שנאספו מסקר  172התווספו נתונים לגבי  כך. ל2004-2008השנים 

 לשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ה בנתוניבמסגרת המחקר בנוסף לכך, נעשה שימוש 

 ממצאים עיקריים 

  11% כאשר בעבר באקדמיה, לומדים או למדו מבוגרי התכנית 80%עולה כי מממצאי הסקר 

בעתיד הקרוב. נתון זה גבוה ביחס לשיעור הלומדים להירשם ללימודים  מתכננים מהם

יחד עם זאת, לא ברור עד כמה גדול . (45%) כונים בנגבהתיבוגרי  לבוגרי כלבאקדמיה בקרב 

גם לולא התכנית היו מגיעים שמהבוגרים טענו  76%שכן חלקה של התכנית בהצלחה זו, 

 לאקדמיה.

 מוגדרים מהם  80%-של הבוגרים הלומדים באקדמיה עולה שכ מסלולי הלימודיםניתוח מ

 כמקצועות יוקרתיים שדרישות הקבלה אליהן גבוהות. 

  כאשר רובם 66%שיעור הבוגרים הלומדים במוסדות אקדמיים אוניברסיטאיים עומד על ,

 ( לומדים באוניברסיטת בן גוריון. 36%)

 זאת  ,מבוגרי התכנית בחרו מסלולי לימוד אקדמיים בתחומים מדעיים וטכנולוגיים 55%-כ

 . בוגרי התיכונים בנגבמכלל  28%לעומת 

 קשורה בפיתוח מסוגלות  של התכניתה המשמעותית ביותר כי התרומ עולה מדיווחי הבוגרים

 ללימודים בפקולטות יוקרתיות. תרומה זו ניכרת במיוחד במגזר הבדואי.  ומוטיבציה

 



  
 

 )N(157= ההשתתפות בתכנית לפי תפיסות הבוגרים תרומת 

 
   במידה רבה ורבה מאוד מדהערה: שיעור הבוגרים שהסכים כי התכנית תרמה לו בכל מ

 

  במסגרת המחקר נבדקה התרומה הייחודית של כל אחד מהמרכיבים העיקריים בתכנית

התגבורים הבית  ההיעותית ביותר שתרם בצורה המשמרכיב ה ,)חטיבות(. לפי תפיסות הבוגרים

טענו כי הביקורים במוסדות ציינו כי רכיב זה תרם להם יותר(. מנגד, רק כשליש  75%ספריים )

ת ההעצמה נמצאה . לרכיב סדנרים בתעשייה תרמו להםהמדעיים )לא אקדמיים( והביקו

 השפעה מכרעת על הרצון להמשיך ולגור בנגב.

 מסקנות והמלצות
מניתוח שיעור בוגרי התכנית הלומדים באקדמיה והלומדים במקצועות יוקרתיים נראה כי התכנית 

מהמחקר חה להשיג במידה רבה את מטרותיה. יחד עם זאת, לא ניתן להסיק באופן וודאי מצלי

 לגבי התרומה המוחלטת של התכנית להשגת מטרות אלו. הנוכחי 

מהמחקר עולה כי המשתתפים שלקחו חלק בתגבורים הלימודיים ובסדנאות ההעצמה נתרמו 

 ות ברכיבים אלו. מהתכנית יותר, לכן יש לנסות להגביר את שיעורי ההשתתפ


