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 תיאור התכנית
טק" מסייעת לצעירים יוצאי צבא או שירות לאומי מהפריפריה הגיאוגרפית -תכנית "אופקים להיי

צעירים ללא נתוני  הם התכניתקהל היעד של . להתקבל ללימודי הנדסה באוניברסיטאות והחברתית

 מאפשרתכנית הת ים ואשר מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים.יקבלה ללימודים אקדמ

ת מספקו ,אקדמית מורחבת וייעודית-לשפר את הישגיהם הלימודיים באמצעות מכינה קדם הםל

 . באקדמיה תמיכה לימודית וכלכלית לאורך כל תקופת הלימודיםמעטפת 

 המחקר מטרות
: שלביה כל לאורך לבחון את ביצועי התכנית קשיבעל ידי חברת מרטנס הופמן  שבוצע המחקר

 הנשירה, לתכנית ותקבלה לאוכאלה ש המשתתפים מאפייני, המיון שיטת, מועמדים וגיוס איתור

 .הלימודים במהלך והלימודי הכלכלי הסיועו ,התואר וסיבותיה ובלימודי במכינות

 מתודולוגיה
 עומדת התכנית באיזו מידה לבחון במטרה ואיכותניים כמותיים בכלים במחקר נעשה שימוש

 קבוצות ,תפקידים בעלי עם מובנים-חצי עומק ראיונות כלל הוא. ביעילות ומתנהלת במטרותיה

 סטודנטים, המכינות תלמידי בקרב סקרים הועברו הכמותי בהיבט. מכינות ותלמידי מיקוד

 מנת על המיון תהליך על נתונים קובץ נותח כן כמו. לתכנית ותקבלה לאמי שו נושרים, באקדמיה

 .ויעילות את להעריך

  1ממצאים מרכזיים
 ,697 אותה סיימו (2008-2012 בשנים) מכינהל שהתקבלו איש 975 מתוך :לאוניברסיטה קבלה

 מהיעד מעט נמוכים הנתונים(. 44.61%) באוניברסיטאות תואר ללימודי התקבלו 311 מתוכם

 בן ובאוניברסיטת בטכניון) באוניברסיטה ללימודים ימשיכו המכינה מתלמידי 50% לפיו, שנקבע

 .(ך יותרנמו ואהאביב  תל באוניברסיטת, 50% על העול השיעורגוריון 

 לאוניברסיטאות התקבלו לא או מהתכנית נשרואשר  מהמשתתפים 40%-כ :למכללות קבלה

 .במכללות מדויקים ומדעים הטבע מדעי בתחום בלימודים המשיכו

 באוניברסיטאותממשתתפי התכנית לומדים מדעים  58%-י המחקר ניתן להסיק כי כממצאמ

 .2ובמכללות

 הטכניון, מהמכינה בנשירה) 17%-כ על מכינההומ 19%-כ על עמדה מכינה-מקדם הנשירה: נשירה

 מעט גבוהים( המתחילים מכלל 83%' )ה-'א במחזורים המכינות מסיימי לגבי הנתונים(. יחסית גבוה

 .ותולימודי ותכלכלי הן לנשירה העיקריות הסיבות .80% של יעדמה
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 ההישגים מתייחסים למחזורים א' עד ה'  
 הנתון מתבסס על ממצאי סקר נושרים שלא כלל את כל הנושרים.  2



 גבוה זה נתון .הם יוצאי אתיופיה (בהתאמה 37 -ו 43' )ו–'ה מחזורים ממשתתפי 14%-כ: יעד קהל

 . 7%-3% של נתונים על שמדווחות מקבילות לתכניות ביחס

 מאוד ורבה  רבה במידה להם תרמה התכנית כי סברו משתתפיםהמ 76%: נתפסת תרומה

 (. 70%) מקבילות מתכניות במעט גבוה זה נתון. באקדמיה הלימוד אתגרי עם להתמודדות

 במכינה הלומדים ,למשלכך . מאוד גבוהה התכנית משתתפי של הרצון שביעות :רצון שביעות

 4.52-ו 4.58) לתכנית להצטרף לחבריהם ממליצים מאד היו באקדמיה והלומדים'( ה מחזור)

 (.1-5 בסולם בהתאמה

, שפותח במחלקת הערכה של קרן רש"י מצומצם  SROIמודל על בהתבסס (:SROI) השקעה על החזר

 לאורך שקלים 7.8-כ בלבד ישירים ממיסים למדינה מוחזרים בתכנית שהושקע שקל כל על כי עולה

 .קריירהה

 מסקנות 

 אקדמיים ללימודים אפשרות מציעה שהיא בכך מסוגה יחידההיא " להייטק אופקים" תכנית 

 (.ופסיכומטרי בגרות) סף תנאי ללא

 יםמגיע ושהימאוכלוסיית היעד  הסטודנטים שיעור ,התכנית ללא ממצאי המחקר מרמזים כי 

והישגיהם הלימודיים  ו הכלכליים הקשיים עקב וזאת בהרבה, נמוך  היה אקדמיים ללימודים

 הנמוכים. 

 גבוהות ושאיפותיהם מוטיבציה חדורי הינם התכנית במסגרת הלומדים הסטודנטים. 

 פריפריהה באזורי בעיקר לתכנית מתאים יעד קהל מאתר הגיוס מנגנון. 

 הטיפול ןמ גבוהה רצון שביעות על מדווחים לימודי וכלכלי סיועקבלת ל שפנו סטודנטים 

 .(1-5 בסולםבהתאמה  3.40-ו 4.07) הכלכלי בתחום גבוהה-ובינונית הלימודי בתחוםבבקשה 

 והמלצות אתגרים

 יש כי סבורים אנו. טיפול מצריך בחלק מהמוסדות האקדמיים, מהתכנית הנשירה שיעור 

 חשוב ,כןכמו  .המכינות בתלמידי והכלכלית הלימודית והתמיכה התגבור היקף את להגביר

 מועמדים לנפות מנת על , וזאתהגיוס של הראשונים בשלבים שיטתיים סינון תהליכי להבנות

 . יעדיה פי על לתכנית מתאימים שאינם

 יוצאי שהוריהם יומ חדשים עולים של יחסית גבוה שיעור נמצא התקבלו שלא המועמדים בקרב 

 כיצד לבחון ויש התכנית של היעד בקהל ותנכלל אלו קבוצות. לבגרות זכאות וכן חסרי ,אתיופיה

 . המיון בתהליך ןלה לסייע


