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  תקציר מנהלים
  

  על התכנית
על מנת לתת סיכוי לצעירים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית  נוסדהתכנית "אופקים להייטק" 

הכוללת להגיע ללימודים אקדמיים בתחום המדעים המדויקים. התכנית מעניקה מעטפת לתלמידים 

בעיקר סיוע כלכלי ולימודי. התלמידים המתקבלים לתכנית מחויבים בלימודי מכינה על מנת להשלים 

דו"ח זה עוקב  פערים וחלק מהם זקוקים גם לשלב הקדם מכינה המכשיר אותם ללימודי המכינה.

המכינות  אחר שלבי התכנית עד לסיום הלימודים במכינה מזווית הראייה של גורמים במכינות ותלמידי

  עצמם.

  מטרות המחקר
  מחקר זה עוסק בתלמידי המכינות מחזור ה' ומטרות המחקר מתמקדות רק בקבוצה זו.

 אבחון פרופיל הצעירים הלומדים במכינה .1

 בקרב תלמידי המכינות ובחינת הרישום לתכנית הערכת הגיוס והשיווק  .2

 הערכת תהליך המיון כפי שמשתקף בקרב תלמידי המכינות .3

 תרומת הקדם מכינה והמכינה להכנה ללימודים אקדמאייםבחינת  .4

ותלמידי בחינת הסיוע הכלכלי והלימודי במהלך הלימודים מזווית הראייה של בעלי תפקידים  .5

 המכינה.

  שיטת המחקר
  המחקר כלל מספר מאמצי מחקר:

 ראיונות עם בעלי תפקידים -

 שאלון שהועבר בקרב תלמידי המכינות מחזור ה' -

 בקרב תלמידי מכינות תל אביב ובן גוריוןקבוצות מיקוד  -

  

  עיקרי הממצאים
  הממצאים שלהלן מוצגים על פי שלבי התכנית מקבלת המידע עליה ועד ללימודים במכינה.

  מאפייני הלומדים .1
למרבית הסטודנטים זכאות לבגרות, עם זאת לחלקם חסרים הרגלי למידה בסיסיים שנקנים  -

בקרב הלומדים באוניברסיטת תל אביב שיעור נמוך יחסית של  .במהלך הלימודים במכינה

 תלמידים הזכאים לבגרות..

 הינם בנים להורים יוצאי אתיופיה.  10% -כשליש מהלומדים הינם בנים ליוצאי חבר העמים וכ -

 שנתיים מהשחרור. –המכינה נמצאים עד שנה הנמצאים לקראת סיום כמחצית מהתלמידים  -

מתגוררים   29%-מתגוררים קרוב למקום הלימודים ו 33%ודנטים, מעונות הסטב גרים 38% -

רחוק ממוסד הלימודים. בטכניון נמצא שיעור גבוה של סטודנטים שמתגורר במעונות. לעומת 
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זאת, כמחצית מהסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב מתגוררים רחוק ממקום 

 הלימודים.

מצא שיעור יחסית נמוך של תלמידים עובדים. בטכניון נ ,כשליש עובדים בנוסף ללימודים -

 השילוב בין לימודים ועבודה קשה מאד לתלמידי המכינה. 
  

  השלכות והמלצות
יש לבחון את הסוגיה של מקום מגורים המרוחק ממקום הלימודים ושל עבודה במקביל  -

 ללימודים. תופעות אלו מקשות מאד על התלמידים.

  

 גיוס לתכניתה .2
העיקריים להצטרף לתכנית הם חברים ומשפחה, מרכזי צעירים ורכזי גיוס, גורמי השכנוע  -

 בנוסף לאלו שדווחו כי השתכנעו בעצמם.

תמיכה כלכלית ואקדמית וכן שהתכנית מהווה הזדמנות שבלעדיה לא הייתה אפשרות  -

להתקבל ללימודים גבוהים מהוות את הסיבות העיקריות להצטרפות לתכנית בקרב תלמידי 

 המכינות.

 ) לא בחנו תכניות אחרות מעבר ל"אופקים להייטק".95%מרבית מהלומדים במכינה ( -

תלמידי המכינות חושבים כי הזמן האופטימאלי לעניין אותם בתכנית הוא בתוך חלק גדול מ -

שנה מהשחרור עם עדיפות לפנייה בחודשים הראשונים לאחר השחרור. לעומתם בעלי 

שכן אז בשלב מאוחר יותר אחרי השחרור ים למועמדתפקידים טוענים כי יש לפנות 

  התלמידים בשלים יותר ללימודים ולהשקעה הנדרשת.
  

 השלכות והמלצות
למרכזי צעירים ישנה גישה לצעירים המתאימים ל"אופקים להייטק". יש למנף את עבודתם  -

 בגיוס לתכנית.

יש לבחון דרכים להגיע למשתחררים סמוך ככל האפשר לזמן האופטימאלי עבורם. ייתכן כי  -

כדי על התכנית יש לפנות אל משתחררים בשני מסלולים, האחד ליידע את המשתחרר 

יצטרף לתכנית, והמסלול השני יפנה  –שכאשר תגיע נקודת הזמן האופטימאלית מבחינתו 

 ודים מיד לאחר השחרור.לשכנע את המשתחררים המתכננים לימ

שיטת "חבר מביא שיווק ע"י בדרך של שילוב חברים במסלול שיווקי בגיוס לתכנית יש לפתח  -

 חבר" .

הנדרשת הרבה לטענת בעלי תפקידים, חשוב להדגיש בתהליכי שיווק וגיוס את ההשקעה  -

  לצורך תיאום ציפיות.ללימודים מסוג זה 
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  רישום באתר האינטרנט .3
) לא היה קושי ברישום באתר. עם זאת, כחמישית הזדקקו לסיוע 83%המועמדים (למרבית  -

 בנושא וקבלו אותו ממקורות שונים.

הרישום באתר הוא חלקי ואת ההשלמה עושים באימות נתונים במוסדות הלימוד או במרכזי  -

 צעירים.

ך שבוע. ההזמנה לאימות נתונים נעשית די מהר. כמחצית מתלמידי המכינה קבלו מענה בתו -

  מקבלים את ההזמנה רק לאחר יותר מחודש. 10% -עם זאת, כ

  
  השלכות והמלצות

המועמדים מוזמנים ממילא למכינות לאימות הנתונים ולרישום מחדש של נתונים אלו. יש  -

 לשקול לצמצם מאד את הפרטים הנדרשים למילוי בעת הרישום באתר האינטרנט.

 

 תהליכי אבחון ומיון .4
ימים בממוצע הוא הזמן שחולף מזמן הרישום ועד לזימון לתהליכי מיון ואבחון  10 -חודש ו -

 יום בממוצע לקבלת התוצאות.  27 -וכ

 מבחני המיון נתפסים כמשקפים ברמה בינונית את היכולת להצליח בלימודים.  -

ירים תלמידים ללא תעודת בגרות, כאלו שלא היו פונים למדעים מדויקים ללא התכנית וצע -

בנים ליוצאי חבר העמים תופסים את תהליך המיון כפחות משקף את יכולתם להצליח 

יוצאי אתיופיה פחות מדווחים על היכרות קודמת עם סוג כזה של מבחנים תלמידים בתכנית. 

היו מצליחים יותר במבחן בכתב מאשר במבחן הם ועל פחות זמן לביצועו, להערכתם, 

 ממוחשב.

ים עצמם כמתאימים לתכנית במידה רבה מאד ואת חבריהם הם תלמידי המכינה תופס -

 לאנתפסים כ םמוצאים כמתאימים לתכנית במידה רבה. עם זאת, כרבע מהחברים ללימודי

 מתאימים לתכנית.

  
  השלכות והמלצות

 יש לנסות ולקצר את זמן ההמתנה משלב הרישום באתר ועד לזימון למיון. -

ותוצאות האבחון חשוב להיות בקשר עם המועמד כאשר ישנו בתהליך הרישום, הזימון למיון  -

 עיכוב וזאת מנת לשמרו בתכנית כמועמד.

מועמדים המגיעים לתהליך המיון את משמעותו של תהליך זה ואת השלכתו על להסביר ליש  -

 לתכנית.  קבלה

כיצד ניתן לשפר את תהליך המיון שיתאים לכל המאובחנים על מנת שישקף האם ויש לבחון  -

 . (כגון תלמידים יוצאי אתיופיה) באופן אופטימאלי גם תתי קבוצות
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 הלימודים במכינה .5
מהלומדים בטכניון ובאוניברסיטת תל אביב למדו גם בקדם המכינה. במכינה  2/3 -כ -

 למד בקדם המכינה. ) 35%(באוניברסיטת בן גוריון שיעור נמוך יחסית 

התלמידים תופסים את שלב הקדם כמכין במידה די רבה ללימודים. התלמידים בטכניון יותר  -

 ביקורתיים בהקשר זה. 

מהכנה לקראת המבחן בין השאר,  ,הנובע הקדם מכינהבחלק מהמכינות קיים עומס בשלב  -

 הפסיכומטרי. 

כשני שליש מהתלמידים בקשיים לימודיים וכלכליים.  במכינהמרבית התלמידים נתקלים  -

 פונים לסיוע ובעיקר ליועצות המכינה. 

 3.30שביעות רצון מטיפול בקושי הכלכלי נמוכה יותר משביעות רצון בטיפול בקושי הלימודי ( -

 ). 4.06לעומת 

תלמידי אופקים תופסים את המכינה כמכשירה ללימודים באקדמיה במידה רבה מאד.  -

ההכנה טיב יותר כלפי צוות המורים ולגבי  יחסית יםתלמידי המכינה בבן גוריון ביקורתי

 לבחינות במכינה. תלמידי המכינה בתל אביב ביקורתיים יותר כלפי צוות המזכירות.

 תלמידי מכינה מחזור ה' חושבים כי ישנה אווירה חברתית טובה במכינה.  -
  

  השלכות והמלצות 
  

 קדם מכינה
בי יותר של הקדם מכינה. לדוגמא תכנון מיטיש לבחון דרכים להקלה בעומס הלימודים בשלב 

מה שנלמד בקדם מכינה (האם ניתן לוותר על קורסים דוגמת אוריינות ופיתוח כישורי למידה 

דוגמא נוספת לכך היא שאינם קשורים ישירות להצלחה במכינה או להכנה לפסיכומטרי). 

יכומטרי לשלב הדרך שנקטה המכינה באוניברסיטת בן גוריון שהעבירה את ההכנה לפס

 המכינה.
  

 מכינה
  התאמת חומר הלימודים לבחינות והעברת בחינות תקופתיות המכינות לבחינות הסיום. 
 הגדרת הנושאים שיכללו במבחן בצורה אחידה לכל צוות המורים. 
(על ידי העלאת חומרי בחינת אפשרות להורדת חלק מחומר הלימודים לדרך לימוד עצמי  

ובכך להקל על עומס הלימודים אמצעות מטלות בית וכדומה) לימוד לאתר המכינה או ב

 במכינה.

 לבחון הארכת משך זמן המכינה. 

יש לבחון אפשרות הגדלת המלגות הניתנות כיום וזאת על מנת לאפשר לסטודנטים  

 .לעבודלהתמסר ללימודים מבלי 

בהתאם יש להעביר את כספי המלגות בזמן קבוע לתלמידים שכן הם מתכננים את חייהם  

 לכך.
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האם עדיף לתלמידי "אופקים להייטק" ללמוד במכינה  לבחון, יש לימודי - בהיבט החברתי 

 בכתה נפרדת או בכתה מעורבת עם כלל תלמידי המכינה. 

התכנית והמכינות בתל אביב ובבן גוריון. ניתן לשלוח  יש לאפשר קשר שוטף בין מינהלת 

תקופתית למכינות אלו נציג התכנית על מנת לתגבר את גורמי הסיוע ולתת לתלמידים 

 תחושה טובה יותר של טיפול ספציפי בבעיותיהם.

רצוי לבצע מעקב שוטף כדי לאתר בעיות במהלך המכינה בתחומים השונים (לימודי,  

חתי) על מנת לסייע לתלמידים בעוד מועד ולמנוע נשירה בסוף כלכלי, חברתי ומשפ

 המכינה.

   

 הערכה כללית .6
בקרב תלמידי המכינה מחזור ה' עולה כי רובם מדווחים כי היו פונים לאקדמיה גם ללא  -

התכנית כמו גם ללימודים בתחום המדעים המדויקים אלא שתנאי התכנית הקלו עליהם 

 יים על ידי תמיכה כלכלית וקבלה לתכנית ללא תנאי סף.וזרזו את פנייתם ללימודים אקדמ

 מרבית התלמידים היו ממליצים לאחרים להצטרף לתכנית.  -

גורמים במכינות אשר נפגשים עם כלל תלמידי המכינה מדווחים כי תכנית "אופקים  -

 להייטק" היא הזדמנות מעולה עבור צעירים הבאים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. 
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  מבוא .1

תוכנית "אופקים להייטק" נותנת הזדמנות ומסייעת לצעירים יוצאי צבא (או שירות לאומי) 

מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. בתוכנית נכללים צעירים ללא נתוני קבלה ללימודים 

אקדמאים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה ואשר מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של 

  הלימודים.

לצעירים לשפר את הישגיהם הלימודיים באמצעות מכינה קדם אקדמית התוכנית מסייעת 

מורחבת וייעודית. בנוסף נותנת התוכנית מעטפת תמיכה לימודית וכלכלית לאורך כל תקופת 

הלימודים. התכנית פועלת כיום בשלושה מוסדות לימוד בארץ, הטכניון, אוניברסיטת תל 

  ל גם באוניברסיטה העברית.אביב ואוניברסיטת בן גוריון ומתוכננת לפעו

בינת. שותפים לה קרן רש"י  -יוזם התוכנית ומובילה הינו מר יהודה זיסאפל נשיא קבוצת רד

  והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון.

הדו"ח הנוכחי עוסק בתלמידי המכינות מזווית הראייה של בעלי תפקידים ותלמידי המכינות 

מתייחס לכל שלב בדרכו של התלמיד מרגע שנודע לו על תכנית עצמם במחזור ה'. הדו"ח 

  "אופקים להייטק" ועד סיום הלימודים במכינה.

  

 מטרות המחקר .2

 אבחון פרופיל הצעירים הלומדים במכינה .1

 הערכת הגיוס והשיווק בקרב תלמידי המכינות .2

 בחינת תהליך הרישום בקרב תלמידי המכינות .3

 בקרב תלמידי המכינותהערכת תהליך המיון כפי שמשתקף  .4

 בחינת תרומת הקדם מכינה והמכינה להכנה ללימודים אקדמאיים .5

בחינת הסיוע הכלכלי והלימודי במהלך הלימודים מזווית הראייה של בעלי תפקידים  .6

 וסטודנטים

 בחינה כיצד נתפסת התכנית באופן כללי .7
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  שיטת ביצוע המחקר .3

  כללי 3.1
שיפורטו בהמשך. הנתונים שיוצגו בהמשך נוגעים המחקר כלל מספר מאמצי מחקר 

  למקורות המידע השונים ומאינטגרציה ביניהם.

  

 ראיונות עומק עם בעלי תפקידים 3.2
בעלי תפקידים רלוונטיים רואיינו בראיון עומק חצי מובנה. רשימת המרואיינים מוצגת 

בנספח א'. הראיון עסק בנושאים שונים, בין היתר בתלמידי המכינות והלימודים במכינות. 

תשומת לב מיוחדת הוקדשה לסוגיית הקשיים במכינה והסיוע הניתן בתחומים השונים. 

  דף ראיון מוצג בנספח ב'. 

 

 שאלון לתלמידי המכינות מחזור ה' 3.3
הועבר שאלון בקרב תלמידי שלושת המכינות במחזור ה' אשר מסיים את לימודיו  .1

 במכינה בימים אלו. השאלון מוצג בנספח ג'.

השאלון הועבר בין תלמידי המכינות לקראת סיום הלימודים. הוקדשה לכך כשעת  .2

ר שהיה במקום. הסוקר הסביר לימודים אחת. השאלונים המלאים נאספו על ידי הסוק

 את מטרת הסקר, אנונימיות התשובות והיה זמין למענה על שאלות המשתתפים.

(בטכניון אחוז  70% -תלמידי מכינות, אחוז החזר כ 219שאלונים מתוך  153נאספו  .3

 –, ובאוניברסיטת תל אביב 57.6% –, באוניברסיטת בן גוריון 89.6%החזר 

71.9%.( 

קטגוריות בחירה, בצענו לצורך נוחות  5לחלק מהשאלות שהיו להן בניתוח הממצאים,  .4

 קטגוריות עיקריות. 3 -קיבוץ  ל

 

 קבוצות דיון עם תלמידי המכינות 3.4
קבוצות דיון התקיימו במכינה של אוניברסיטת תל אביב ובמכינה של אוניברסיטת בן גוריון 

וצה. הדיון עסק סטודנטים שנענו לבקשתנו להשתתף בקב 10-15בכל קבוצה השתתפו 

בשיקולים להצטרפות לתוכנית, האתגרים/ הקשיים במכינה והסיוע הניתן לתלמידים 

במסגרת המכינה, סיבות לנשירה והמלצות לשיפור. דף הנושאים לקבוצת המיקוד מוצג 

  בנספח ד'.
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  עיקרי הממצאים .4

  מאפייני הלומדים 4.1
  בחנו את מאפייני הלומדים במכינות. להלן הנתונים: .1

  
  מגדר לפי מוסד לימודים: 1לוח 

  סה"כ  תל אביב  בן גוריון  טכניון  

  82%  80%  85%  78%  גברים 

  18%  20%  15%  22%  נשים

  
 מהלוח עולה כי רוב הלומדים הם גברים. שיעור דומה של גברים ונשים נמצא בכל המכינות. .2

  בדקנו זכאות לבגרות עם קבלה לתוכנית. להלן הנתונים: .3

  
  לבגרות לפי מוסד לימודיםזכאות : 2לוח 

  סה"כ  תל אביב  בן גוריון  טכניון  

  77%  63%  80%  84%  זכאי לבגרות

  13%  20%  12%  8%  בגרות חלקית

  10%  17%  8%  8%  ללא תעודה 

  

הנתונים מראים כי רוב המתקבלים ללימודי המכינה הינם זכאים לבגרות. לשיעור נמוך של  .4

בקרב הלומדים באוניברסיטת תל ללא תעודת בגרות כלל. או לומדים ישנה בגרות חלקית 

 זכאים לבגרות.השל תלמידים  שיעור יחסית נמוךאביב נמצא 

 הזכאות לבגרות אינה קשורה בהכרח עם כישורי למידה, כפי שציינו בעלי תפקידים: .5

"חסרי הבגרות הם מצד אחד בעלי הבדל בנתונים ההתחלתיים בכלל ברקע הלימודי. 

שני יש כאלה שלא למדו אבל יש להם ראש טוב והם אומרים לא השקענו אבל מצד 

בתיכון ומאד מצליחים. יש כאלה שחזרו בשאלה, היו בישיבות ולא למדו תיכון. גם 

דתיים שלא למדו מקצועות בישיבה ועכשיו הם לומדים וזה נותן להם סיכוי יוצא מן 

 .הכלל"

מדים במכינה מעבר לזכאות לבגרות הגם בעלי תפקידים מתייחסים לרקע הלימודי של הלו .6

שזו נמצאה בשיעור גבוה. לטענתם, לתלמידי המכינות חסרים הרגלי למידה בסיסיים 

שנרכשים במהלך הלימודים במכינה, לחלק מהם קשיים הנובעים מלקויי למידה המקבלים 

 מענה במסגרת המכינה. להלן ההתייחסויות שעלו בנושא:
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למוד, הם לא ידעו נורמות של התנהלות והתנהגות וסדר איך ל אותם"המכינה מלמדת 

  יום מסודר שלא היה קיים קודם. כלים לחשיבה והבנה"

"תלמידי אופקים הם בעלי בעיות למידה ביחס לתלמידים אחרים. אין להם הרגלי 

  "למידה

"בהשוואה לתלמידי מכינה רגילים, אלו שבאו מאופקים הם ללא מוכנות אקדמית. 

לא חשבו להגיע לכאן ולכן מתקשים בהפנמת הרגלי הלמידה. האחרים כלומר מעולם 

עוברים תהליך פנימי שאומר להם איך ומה והם באים עם מוכנות אקדמית שהם חייבים 

לא מגיעים בזמן,  -להשקיע מזמנם כל מה שאפשר. גם הרגלי החיים שלהם בעייתיים  

כן לא כולם מבינים את צורת לא כל תלמידי אופקים מבינים את ההזדמנות השנייה, ול

  ההשקעה הנדרשת במכינה חלקם באים בלי לדעת בכלל לקראת מה הם הולכים"

  בקרב תלמידי המכינות. להלן הנתונים:שנים בארץ)  7(עד בחנו את שיעור העולים החדשים  .7

  
  שיעור עולים חדשים בחתך מוסדות לימוד: 3לוח 

  סה"כ  תל אביב  בן גוריון  טכניון

10%  8%  14%  10%  

  
 נמצא שיעור נמוך של עולים חדשים בקרב תלמידי המכינות.  .8

 ץ מוצא ההורים בקרב הלומדים במכינות. להלן הנתונים:בדקנו את אר .9

  
  ארץ מוצא ההורים בחתך מוסדות לימוד: 4לוח 

  סה"כ  תל אביב  בן גוריון  טכניון  

  46%  49%  46%  44%  ישראל 

  32%  41%  34%  22%  חבר העמים

  9%  0%  5%  22%  אתיופיה 

  13%  10%  15%  12%  אחר

  
הורים יוצאי חבר מהתלמידים  לשלישמחצית מתלמידי המכינות הורים ילידי הארץ. כל .10

של יוצאי חבר יחסית יוצאי אתיופיה. שיעור גבוה מהתלמידים הורים  10% -ולכהעמים 

של יוצאי יחסית העמים לומדים באוניברסיטת תל אביב ואילו בטכניון לומד שיעור גבוה 

 אתיופיה בהשוואה למוסדות האחרים.
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 ליוצאי חבר העמים מאפיינים ייחודים, כפי שמציינים בעלי תפקידים: .11

"מי שחונך בבית רוסי טיפוסי הוא בא למכינה מיד אחר הצבא וברור לו מהו הולך לעשות 

  .אבל רוב הצברים ויוצאי אתיופיה לא בטוחים עד הסוף למה הם פה"

אדיר. הם לא יוצאים לטיול אחרי צבא. המשפחה דוחפת יוצאי ברית המועצות הם פוטנציאל "

 אותם ללימודים. קודם כל השכלה ואחר טיול".

 להלן הנתונים:(לקראת סיום המכינה)  היוםבחנו כמה זמן עבר מהשחרור מהצבא ועד  .12

  
  משך זמן מהשחרור בחתך מוסדות לימוד: 5לוח 

  סה"כ  תל אביב  בן גוריון  טכניון  זמן מהשחרור

  25%  25%  23%  28%  עד שנה

  32%  33%  37%  25%  שנתיים

  15%  15%  20%  8%  שלוש

  20%  17%  16%  26%  ארבע

  8%  10%  4%  13%  ומעלה 5

  

שנתיים מהשחרור. שיעורים נמוכים יותר  –עד שנה  נמצאיםבמכינות מהלומדים  57% .13

 אחרי שלוש שנים ומעלה. נמצאים

  ך הלימודים במכינה. להלן הנתונים:מתגוררים הסטודנטים במהלבחנו היכן  .14

  
  מקום מגורים בתקופת הלימודים בחתך מוסד לימוד: 6לוח 

 סה"כ  תל אביב בן גוריון  טכניון  

  38%  15%  28%  66%  מעונות הסטודנטים

  33%  33%  44%  22%  לא במעונות אך קרוב למוסד הלימודים

  29%  52%  28%  12%  רחוק ממוסד הלימודים

  
שליש די המכינות ביחס למקום המגורים. קצת מעל נמצאה התפלגות דומה בין תלמי .15

שליש מעונות אך קרוב למוסד הלימודים וקצת פחות ממתגוררים במעונות, כשליש לא ב

רוב רחוק ממוסד הלימודים. עם זאת, נמצאו הבדלים משמעותיים בין מוסדות הלימוד. 

מבין הלומדים במכינה באוניברסיטת בן  .במכינה בטכניוןהמתגוררים במעונות, לומדים 

גוריון, הרוב מתגוררים קרוב למוסד הלימודים ואילו המתגוררים רחוק ממוסד הלימודים 

 לומדים ברובם במכינה באוניברסיטת תל אביב.
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 בחנו את שיעור התלמידים העובדים לפרנסתם מלבד הלימודים במכינה, להלן הנתונים: .16

  
  שיעור העובדים בנוסף ללימודים: 7לוח 

  סה"כ  תל אביב  בן גוריון  טכניון

16%  35%  45%  31%  

  

של תלמידים  יחסית נמוךכשליש מהתלמידים עובדים בנוסף ללימודים. בטכניון נמצא שיעור  .17

 עובדים.

יש לכך השלכה על והעבודה בנוסף ללימודים היא סוגיה בעייתית בקרב תלמידי המכינה  .18

הלימודים, ההישגים והנשירה. בעלי תפקידים ציינו כי כדי לפתור בעיה זו יש לבחון תמיכות 

כלכליות בתלמידים שלא יצטרכו להשלים הכנסה בשעות עבודה בנוסף על שעות הלימודים. 

 להלן התייחסותם של בעלי תפקידים:

לעבוד זה כמעט כשלון. זו  "התמיכה הכלכלית היא הבעיה. ברגע שהתלמידים צריכים

הבעיה העיקרית, אחוזי הכישלון נובעים מהיכולת לעשות את השינוי במעמד....עשיית 

באשדוד ואי אפשר  גריםשיעורי בית. למה לא עושים שעורי בית? כי צריכים לעבוד, או 

לעשות שיעורי בית בדרך, הם חוזרים הביתה בשעות מאוחרות. בקדם הם חוזרים 

ילה. אלו שאין להם מעונות כי לא קבלו. לא כולם מקבלים מעונות. אין להם בל 11אחרי 

  זמן לעשות שעורי בית"

"קשה כלכלית, יש לא מעט חיילים בודדים. הם מקבלים מלגה גבוהה יותר. עם זה צריך 

לממן לימודים ואוכל. המעונות לעיתים שווה לשכר דירה ולכן לפעמים הם יעדיפו דירה. 

אנשים קשה. יש כאלה ממצב קשה מאד ויש פחות. הם נמצאים פה יום כלכלית להרבה 

שלם, הם צריכים לאכול ולמרות שזה ממומן, הם צריכים לממן מעצמם. חלק 

מהסטודנטים עובדים בנוסף ללימודים למרות שאנחנו ממליצים שלא אבל לא תמיד 

  אפשר לעמוד בזה".

  

  שבין עבודה ולימודים:ידי המכינות התייחסו לבעייתיות בשילוב גם תלמ

"חמישה ימים בשבוע שאנחנו לומדים פה ובסוף שבוע אני צריכה להביא כסף הביתה 

ואז מוצאת את עצמי עובדת. אמנם אני מקבלת את העזרה הכללית שמביאים לנו אבל 

ש"ח שזה אחלה ומעולה אבל שוב אני חייבת לעבוד ולפרנס את עצמי ואני  1200זה 

צריכה לעבוד הייתי יכולה להשקיע יותר. המכינה לא יכולה לתת בטוחה שאם לא הייתי 

  מלגות נוספות ולכן אני חייבת את זה"

"אני ממש במצב על הפנים, אני עובד קשה יש לי אישה ובת.. לא כל אדם מסוגל לעמוד 

במסגרות כאלה. צריך סבלנות וכוח רצון מטורף. אחר יבזבז זמן מחייו ויראה שזה לא 

מו דגש טוב טוב, מה צריך להוציא מהן ההוצאות ואיך אפשר להסתדר מתאים לו. שי

  איתם במסגרת אופקים".
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"יש קשיים כלכליים. אין זמן לעבוד, מאד עמוס, או שאתה עובד והציונים שלך בהתאם 

  .או שאתה לא עובד והציונים בהתאם. וגם הכסף"

  

 לסיכום .19
ם הרגלי למידה בסיסיים שנקנים למרבית הסטודנטים זכאות לבגרות, עם זאת לחלקם חסרי -

בקרב הלומדים באוניברסיטת תל אביב שיעור נמוך יחסית של במהלך הלימודים במכינה 

 .תלמידים הזכאים לבגרות.

יוצאי הורים יחסית הינם בנים ל 10% -וככשליש מהלומדים הינם בנים ליוצאי חבר העמים  -

שיעור יחסית גבוה של יוצאי חבר אתיופיה. בקרב התלמידים באוניברסיטת תל אביב נמצא 

 מצא שיעור גבוה של יוצאי אתיופיה.העמים ובטכניון נ

 שנתיים מהשחרור. –עד שנה המסיימים את המכינה נמצאים כמחצית מהתלמידים  -

מקום מגורי הסטודנטים מתפלג די דומה בין מעונות הסטודנטים, אלו שמתגוררים קרוב  -

ק ממוסד הלימודים. בטכניון נמצא שיעור גבוה של למקום הלימודים ואלו שמתגוררים רחו

סטודנטים שמתגורר במעונות. לעומת זאת, כמחצית מהסטודנטים הלומדים באוניברסיטת 

 תל אביב מתגוררים רחוק ממקום הלימודים.

 כשליש עובדים בנוסף ללימודים, בטכניון נמצא שיעור נמוך יחסית של תלמידים עובדים. -

יאה לעבודה עלולה לפגוע היצ עבודה קשה מאד לתלמידי המכינה,ם והשילוב בין לימודי

 ישנם תלמידים שאינם עומדים בנטל הכלכלי וחייבים להשלים הכנסה. בהישגים אולם

  
  השלכות והמלצות

יש לבחון את הסוגיה של מקום מגורים המרוחק ממקום הלימודים ושל עבודה במקביל  -

  התלמידים.ללימודים. תופעות אלו מקשות מאד על 
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  הגיוס לתוכנית  4.2
 להלן הנתונים:בחנו מי שכנע את המשתתף בסקר להירשם לתוכנית.  .1

  
 גורמי שכנוע  על רישום לתוכנית: 1גרף 

 
 

מהנתונים עולה כי כשליש מהסטודנטים השתכנעו בעצמם ושלושת גורמי השכנוע העיקריים  .2

 הם חברים ומשפחה, מרכזי צעירים ורכזי גיוס. 

גורמי שכנוע הראשונים. עם זאת בחלק ממוסדות  4בכל אחד ממוסדות הלימוד נמצאו אותם  .3

 הלימוד חל שינוי בסדר הפנימי בין הגורמים.

 בהיבטים הבאים: נית עלה גם בראיונות עם בעלי תפקידיםהגיוס והשיווק לתכ .4

 גיוס לתכנית שיווק והחברים ב תרומת -
"אני מאמינה בחבר מביא חבר ואני חושבת שאם סטודנט סיים מכינה בהצלחה הוא זה 

שצריך לעשות את השיווק. אני רוצה שיביאו אדם שיהיה קרוב ללבם. תלמידים 

שיווק, שיעשו מהתוכנית צריכים לעשות את השיווק. יש לשלם להם קצת כסף שיעשו 

  כנסים בערים שלהם"

 ושיווק לתכניתמרכזי צעירים בגיוס  תגבור -
"במרכזי צעירים הכמויות קטנות יחסית. אבל זה יותר מדויק. אם החייל עובר תהליך של 

 ראיון אצל רכזת השכלה הוא כבר עבר כברת דרך ואז הוא יותר מתאים".

"אני אומר בעיקר כלפי מרכזי צעירים, צאו והביאו אנשים. אתם קרובים לנושא, אתם 

  יודעים, תביאו את הצעירים".

"הם (מרכזי צעירים) מכירים את התוכנית על בוריה. רשות מוניציפאלית אמונה על מרכזי 

צעירים ויש מקומות שבהם מתעסקים בדברים אחרים ולא באופקים. יש רכזות שאומרות 

29%
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22%

17%
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אנחנו מציגים את אופקים אבל לא רק. אני מציגה תוכניות אחרות. אני לא שמה דגש על 

  . אופקים"

ש קושי להגיע ליוצאי אתיופיה. הם לא מגיעים, ניסו לעשות כל מיני "למרכז צעירים י

כנסים ואחרים אבל הגיעו לשם אחד או שניים. החשיפה ברמת הישוב היא נמוכה בתוך 

  ".האתיופים

ת המשיב לנסות להתקבל לתוכנית. להלן הממצאים: (האחוזים בדקנו מה בעיקר שכנע א .5

  ה לענות יותר מתשובה אחת).היות ומותר הי 100% -מסתכמים ליותר מ

  
  הגורמים לרצון להתקבל לתוכנית: 8לוח 

  סה"כ תל אביב בו גוריון  טכניון  

  79%  75%  83%  76%  תמיכה כלכלית

  53%  65%  54%  43%  הזדמנות שבלעדיה היה קושי להתקבל ללימודים

  25%  38%  20%  22%  תמיכה וליווי אקדמי וחברתי

  14%  18%  14%  12%  סיכוי גבוה לתעסוקה בעתיד

  13%  15%  8%  18%  פוטנציאל השכר בעתיד

  11%  15%  8%  10%  סיכוי לעבודה במקצוע יוקרתי

  150  40  59  51  מספר המשיבים

  

התמיכה הכלכלית, ניצול הזדמנות שבלעדיה היה קושי להתקבל ללימודים ותמיכה וליווי  .6

חברתי, הינם שלושת הגורמים ששכנעו את הצעירים להשתלב בתוכנית.   –בתחום האקדמי 

 השונים.הלימוד גורמים אלו נמצאו מובילים גם במוסדות 

 להלן מספר ציטוטים:בקבוצות הדיון עם תלמידי המכינות ממצאים דומים עלו גם  .7

"אצלי הסיבה היחידה היא סיבה כלכלית אני לא הייתי מצליח להתקבל לשום 

אוניברסיטה או מוסד. הבעיה הגדולה שאין הזדמנות להשיג סכום גדול וזה נתן לי את 

 ההזדמנות הזו".

הבגרות שלי לא הספיקה והתלבטתי לפני אופקים לעשות שיפור בגרויות ביואל גבע. "

מאד ממכינה כי אומרים שזה מאד קשה לעבור אותה ולא בטוח שמתקבלים פחדתי 

ומקבלים מעטפת וזה דחף  מכינה לאוניברסיטה ואופקים אומרת אתם מקבלים קדם

 אותי לכוון מכינה" 

"אני בשילוב של שניהם. גם השכלה וגם כלכלי. אני נעדר השכלה לחלוטין. השכלה 

של אופקים עשו מעל ומעבר כדי שאתקבל כי  פורמאלית כי למדתי בישיבות והמינהלת

חשב חינת משרד החינוך שלימוד בישיבה ילא יכולתי להתקבל בכלל והם דאגו לי מב

ללימוד וכשאסיים אוכל ללכת לאוניברסיטה. ללא אופקים להייטק לא היה לי שום סיכוי 

 תליכלכקשה ללמוד מדעים מדויקים. האופציה השנייה הייתה להשלים בגרויות וזה 

 זמן של שנתיים וזה לא יביא אותך לרמה להתקבל להנדסה".לוקח ו
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חודשים לאחר  8 -מהלוח עולה כי המועמדים לתוכנית היו מעדיפים שיפנו אליהם בממוצע כ .12

חודשים מאוחר יותר. הפער בולט יותר בקרב  3 -השחרור. בפועל הפנייה נעשית בממוצע כ

 הלומדים באוניברסיטת תל אביב.

הצלבנו את נתוני שתי השאלות בקרב המשיבים (בלוח להלן נכללו רק צעירים שהגיעו  .13

  לתוכנית בעקבות פנייה ולא ביוזמתם האישית) להלן הנתונים:

  
  זמן פנייה "אופטימאלי" לעומת בפועל (במספרים מוחלטים): 10לוח 

  זמן פנייה אופטימאלי  

  סה"כ  חודשים ומעלה 11 חודשים 3-10  חודשים 0-2

זמן פנייה 
  לועבפ

  20  2  6  12  חודשים 0-2

  28  7  10  11  חודשים 3-10

  32  21  7  4  חודשים ומעלה 11

  N=80  30  23  27  סה"כ

  

. מובלט)ה(הנתונים באלכסון  בזמן שהוגדר כאופטימאלי לפנייהמהצעירים פנו  54% -ל .14

(הנתונים  מהצעירים קבלו פנייה להירשם לתוכנית אחרי הזמן שהוגדר אופטימאלי 27%

 .סון)כל(הנתונים מתחת לא פנו לפני זמן זה 19% -ול מעל לאלכסון)

בני העדה האתיופית זמן אופטימאלי לפנייה רחוק יותר מזמן השחרור מצאנו אצל סטודנטים  .15

 10.5ח') ובעלי תעודת בגרות חלקית ( 10.4שנים בארץ ( 7ח'), עולים חדשים עד  13.6(

 .ח') 3.4( ח'). חסרי תעודת בגרות העדיפו פנייה סמוך יחסית למועד השחרור

 תה גם בראיונות עם בעלי תפקידים במכינות. לטענתם,סוגיית הזמן המתאים ללימודים על .16

חררים "טריים" להצטרף ללימודים עמוסים וקשים וכי יש לתת מרווח זמן עד אין לשכנע משת

 ללימודים. להלן מספר ציטוטים:

"לפני שנתיים גם חבר'ה בצבא עשו להם שחרור מוקדם כדי שיוכלו להיכנס. אני לא 

בטוחה שזה כל כך טוב. אני חושבת שצריך קצת לנשום. אחרי השחרור צריך כמה 

  חודשים לנשום".

"מבחינתי הזמן האופטימאלי לבוא ללמוד זה שנתיים אחרי השרות ולא מיד. הם לא 

בשלים מיד. אני מאמינה שאדם צריך לבוא ולגרד את הלימודים ולרצות ללמוד ולא רק 

  .בגלל שמישהו שכנע אותו"

"אני הייתי בכנסי חיילים משוחררים. אני כאמא חושבת שיש מעט אנשים שמתאים להם 

  .בא וללכת ללמוד"לסיים את הצ
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 לסיכום .17
מעבר לאלו שהשתכנעו בעצמם להצטרף לתכנית, גורמי הממצאים מלמדים כי  -

  השכנוע העיקריים הם חברים ומשפחה, מרכזי צעירים ורכזי הגיוס. 

הזדמנות שבלעדיה לא הייתה שהתכנית מהווה תמיכה כלכלית ואקדמית וכן  -

את הסיבות העיקריות להצטרפות  ות להתקבל ללימודים גבוהים מהוותאפשר

 לתכנית בקרב תלמידי המכינות.

) לא בחנו תכניות אחרות מעבר ל"אופקים 95%מרבית מהלומדים במכינה ( -

 להייטק".

לעניין אותם בתכנית הוא תלמידי המכינות חושבים כי הזמן האופטימאלי חלק גדול מ -

. חר השחרורעם עדיפות לפנייה בחודשים הראשונים לא בתוך שנה מהשחרור

שכן אז התלמידים  לפנות בשלב מאוחר יותרלעומתם בעלי תפקידים טוענים כי יש 

 בשלים יותר ללימודים ולהשקעה הנדרשת.

  
 השלכות והמלצות

מהראיונות עם בעלי תפקידים עולה כי למרכזי צעירים ישנה גישה לצעירים  -

כללי כמו גם המתאימים ל"אופקים להייטק". יש למנף את עבודתם בשטח באופן 

 בקרב בני העדה האתיופית.

יש לבחון דרכים להגיע למשתחררים סמוך ככל האפשר לזמן האופטימאלי עבורם.  -

על ייתכן כי יש לפנות אל משתחררים בשני מסלולים, האחד ליידע את המשתחרר 

יצטרף לתכנית,  –כדי שכאשר תגיע נקודת הזמן האופטימאלית מבחינתו התכנית 

יפנה לשכנע את המשתחררים המתכננים לימודים מיד לאחר והמסלול השני 

 השחרור.

יש לפתח מסלול שיווקי בגיוס לתכנית בדרך של שילוב חברים בשיווק ע"י שיטת  -

 "חבר מביא חבר".

חשוב להדגיש בתהליכי שיווק וגיוס את ההשקעה הנדרשת לטענת בעלי תפקידים,  -

   לצורך תיאום ציפיות.ללימודים מסוג זה 
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  אתר האינטרנטרישום ב 4.3
המועמדים שנתקלו בקשיים  25). 83%למרבית המועמדים לא היו קשיים ברישום לתוכנית ( .1

 דווחו בעיקר על:
 36%          הוראות לא מובנות -
 16%            המערכת נחסמה -
 16%     אין אפשרות לדלג על פרטים מסוימים  -
 32%            בעיות אחרות -

o תהליך שחזר על עצמו מספר פעמים 
o אין אפשרות למלא פרטים רק עבור הורה אחד 
o השאלון לא מותאם לאוכלוסיות של חיילים בודדים 
o לא ברור אלו מסמכים להציג 

o האתר רענן את עצמו וכל הפרטים נמחקו 

o אין עדכון ברישום לגבי פרטים חסרים 

 

 נקודה נוספת ביחס לקשיים ברישום עלתה באחד הראיונות:  .2

יש אחוז מסוים שאין לו הידע עם המחשב. האחוז הזה  -בבית תלמידים שאין להם מחשב "

אבל עדיין יש כאלו שזה בעייתי. ויש כאלו שזה מעורר אצלם אנטי שזה יורד להם  גדוללא 

  .לפרטים כל השאלות על המשפחה וההכנסות"

  

רשמה לתוכנית (דרך האתר). הגורמים ) דווחו כי קבלו סיוע במהלך הה22%מועמדים ( 33 .3

  –היו בעלי תפקידים מ  הרשמה לאתרים שסייעו בהעיקרי
 53%       תכנית "אופקים להייטק" -
 30%           רכזי הגיוס -
 10%          מרכזי צעירים -
 7%    ממוסד הלימודים אליו נרשם המועמד -

הזדקקו לסיוע בהשוואה לסטודנטים עם בגרות  /סטודנטים הזכאים לבגרות פחות פנו

  או ללא תעודת בגרות. תחלקי

  

 מה משך הזמן שעבר מזמן הרישום בתוכנה ועד שחזרו למועמד. להלן התשובות:בחנו  .4

 45%      תוך שבוע -

 19%    ימים  8-15 -

- 16-30      26% 

 10%     מעל חודש -
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להלן נתונים משווים בין מוסדות הלימוד לגבי משך הזמן שחלף מההרשמה ועד שחזרו  .5

 לפונה:

  ימודמספר ימים עד לחזרה לפונה בחתך מוסדות ל: 11לוח 

  סה"כ  תל אביב  בן גוריון  טכניון

18.6  25.3  14.5  20.4  

  

יום. הקצב מהיר יחסית באוניברסיטת  20 -מהלוח עולה כי בממוצע חוזרים לפונה אחרי כ .6

 תל אביב  וקצת יותר איטי באוניברסיטת בן גוריון.

הפונה ), מהמוסד אליו נרשם 62%בדרך כלל חוזרים למועמד מתוכנית "אופקים להייטק" ( .7

 ).4%) או גורם אחר (34%(

כדי להתגבר על בעיות הרישום באתר האינטרנט, מינהלת התכנית והמכינות פועלות  .8

לאימות נתונים עבור כל נרשם באתר גם אם לא מלא את כל הפרטים הנדרשים. כתוצאה 

 .מכך, טוענים בעלי תפקידים, כי אין צורך להעמיס על הנרשם למלא פרטים רבים כל כך

 ן מספר ציטוטים:להל

"מבחינתנו אנחנו אומרים תמלאו רק שם ותעודת זהות על התוכנה כל השאר אנחנו 

עושים... מהפגישה הראשונה בקשתי להפסיק לעבוד איתה. מבחינתי אני לא צריכה  את 

התוכנה רק שם ותעודת זהות כי את השאר בכל מקרה אני חייבת לעשות במערכת אחרת 

מבקש ממני אז למה להושיב מועמד להקליד נתונים אם כל זה לא  שהצבא ומרמנת

  ?".ירלוונט

"אין כמו להזמין את האדם מולי ואני אומרת לו במקום אם הוא מתאים או  לא. אימות 

וזה המדויק ביותר מולי. כל השאר מפספס, בין אם זה מרכזי צעירים או  ,הנתונים הוא פה

  ".(במזכירות המכינה) ם פהאחרים. הטוב ביותר זה אימות נתוני

"כשנבנתה התוכנה זה היה כהעתק לטופס הרשמה כדי שלא יצטרכו לבוא ולמלא אצלנו. 

הטופס היה בשנה הראשונה ואחר כך העבירו לתוכנה. כיום הם ממלאים גם את הטופס 

  בכל מקרה ולכן אין שימוש מעשי בתוכנה הזו".

מוזמן לאימות נתונים אז  (המועמד) דבר הוא"הנתונים שיש להזין הם רבים מידי ובסופו של 

. ברגע שהזנת תעודת זהות, יש דברים ?למה לעבוד קשה בלמלא את כל הדברים הללו

  שאפשר לחסוך ולא צריך אותם ברגע נתון של הגשת מועמדות".

 

 לסיכום .9
) לא היה קושי ברישום באתר. עם זאת, כחמישית הזדקקו 83%למרבית המועמדים ( -

 וקבלו אותו ממקורות שונים.לסיוע בנושא 

הרישום באתר הוא חלקי ואת ההשלמה עושים באימות נתונים במוסדות הלימוד או  -

 במרכזי צעירים.

די מהר. כמחצית מתלמידי המכינה קבלו מענה  ההזמנה לאימות נתונים נעשית -

 מקבלים את ההזמנה רק לאחר יותר מחודש. 10% -עם זאת, כ בתוך שבוע.
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  השלכות והמלצות
ולרישומם מחדש לאמות הנתונים  הזמנת המועמדיםבעלי תפקידים טוענים כי  -

. מספיק יהיה לציין שם, רביםהפרטים נעשית ממילא ועשויה לחסוך מהמועמד מילוי 

 תעודת זהות ופרטי התקשרות על מנת שיוכלו ליצור עמו קשר לוודא התאמתו.

באתר על מנת לאפשר  יש לבחון מהם פרטי המועמד ההכרחיים שיש למלא ברישום -

למכינות לזמן את המועמדים ובמקביל לאפשר קליטת נתוני מועמדים באופן סדיר 

 ושיטתי במינהלת התכנית.

  

  תהליכי אבחון ומיון 4.4
המיון תהליך המיון כולל ברובו מבחנים ממוחשבים וחלק קטן מורכב ממבחנים ידניים.  .1

 מתייחס לשלושה קריטריונים:

 כישורים קוגניטיביים -

 יות ותחומי ענייןנט -

 תכונות אישיות -

תלמיד המוכשר ללימודים של מדעים שילוב כל המרכיבים מאפשר לקבל תמונה של 

  מדויקים הן מבחינת הכישורים והן מבחינת האישיות.

עוסקת במדעים  "אופקים להייטק"מאחר שתכנית  .9ן המקסימאלי בתהליכי אבחון הוא הציו

ובמקרים  5עם זאת, ישנה גמישות לקבל גם ציוני  .5-6המדויקים, ציון התחלתי צריך להיות 

אצל המועמד אלו זוהה פוטנציאל טוב גבוליים  . במקרים4-5גבוליים של ציונים וחדים גם מי

חשיבות רבה  ישנהאולם באמצעות הראיון בע"פ או באמצעים אחרים בתהליך המיון, 

 .במכינההלימודים  במהלך לסטודנט זה שתינתן  לתמיכה

בחנו מה משך הזמן שחולף בממוצע מסיום הרישום ועד לזימון לאבחון ומסיום המבחנים  .2

 ועד קבלת התוצאות. להלן הנתונים:

  
משך הזמן (בחודשים) עד לזימון למבחן ועד לקבלת התוצאות בחתך מוסדות : 12לוח 

  לימוד       

  סה"כ תל אביב בן גוריון  טכניון  

  1.35  1.04  1.46  1.48  מס' חודשים מרישום ועד לזימון לאבחון

  0.89  0.79  1.03  0.87  מס' חודשים מהמבחן ועד לקבלת תוצאות

  
יום לקבלת  27-ימים מהרישום ועד לקבלת זימון לאבחון וכ 10 -בממוצע לוקח כחודש ו .3

 משכי זמן קצרים יחסית. תוצאות האבחון. הפונים לאוניברסיטת תל אביב מדווחים על

חשיבות רבה קיימת לזמן החולף בין הרישום באתר ועד לזימון לאבחון. ישנם סטודנטים  .4

שבמשך הזמן מקבלים החלטות אחרות, פונים לתכניות אחרות והרלוונטיות של תכנית 

 "אופקים להייטק" כבר אינה קיימת עבורם. בעלי תפקידים מתריעים על כך:
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לך לאיבוד מזמן שמתאפשר למיון ועד שמחכים שתתגבש קבוצה "חבל על הזמן שהו  

אסור לאבד  זמן בכל אחד מהשלבים. אופקים  –לתהליכי מיון. נקודה למחשבה   

  במינהלת צריכים להביא בחשבון שמיון וקבלה צריכים להיעשות לאורך כל השנה"  

יפולי, ברגע שהוא נרשם ושכנעו אותו ואין רצף ט - "הזמן של החייל המשתחרר  

ולא  החיילים נושרים. כלומר החייל צריך טיפול של איש מכירות כלומר ללוות את החייל   

מקצועית.   בצורה  המעקבלעזוב אותו. אסור שיהיה פרק זמן ריק וצריך לדעת לעשות את 

  זה מאד חשוב".

 

 מיון משקפים את היכולת להצליח –בחנו עד כמה לדעת הלומדים במכינה,  מבחני האבחון  .5

 5 –להלן מוצגים הנתונים (לצורך נוחות, קובצו קטגוריות התשובה מ  לוחבתוכנית. ב

 ).3-אפשרויות ל 

  
  עד כמה תוצאות המיון משקפות פוטנציאל להצלחה: 13לוח 

 –במידה רבה   
  רבה מאד

 -במידה מועטה  במידה בינונית
  מועטה מאד

  ממוצע

  3.15  26%  34%  40%  טכניון

  3.31  19%  39%  42%  בן גוריון

  2.71  41%  27%  32%  תל אביב

  3.05  29%  33%  38%  סה"כ

  
את היכולת להצליח  בינוניתהלומדים במכינה תופסים את מבחני המיון כמשקפים במידה  .6

 בתוכנית. הלומדים באוניברסיטת תל אביב יותר ביקורתיים מהלומדים במוסדות אחרים.

וכן כאלה שלא היו פונים למדעים מדויקים ללא התוכנית, צעירים ללא תעודת בגרות,  .7

יותר ביקורתיים כלפי מערכת המיון בהיבט של צעירים שמוצא הוריהם מארצות חבר העמים 

 יכולת לשקף את יכולות התלמידים להצליח בתוכנית.

המבחן נתפס כיותר משקף את היכולות להצליח בתוכנית בקרב סטודנטים המדווחים יותר  .8

 על:

 )0.25ניסיון קודם בסוג כזה של מבחנים (מתאם  -

 )0.21השיחה בע"פ עזרה להציג תמונה נכונה על עצמם (מתאם  -
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. "אופקים להייטק"בדקנו גם עד כמה התלמיד עצמו וחבריו ללימודים מתאימים לתוכנית  .9

 להלן הנתונים:

  כלל המשיבים –מידת התאמת התלמידים לתוכנית : 3גרף 

  
(יש  קטגוריות. 5בסולם בן  4.59ממוצע  –להערכת המשיבים הם מאד מתאימים לתוכנית  .10

מהמשתתפים בסקר  3/4 -לציין, עם זאת, כי שאלה זו מושפעת מרצייה חברתית). כ

לתוכנית. יחד עם זאת או רבה מדווחים כי חבריהם ללימודים מתאימים במידה רבה מאד 

 ).4.03(ממוצע במידה בינונית או פחות  תוכניתכרבע מדווחים על אי התאמת עמיתים ל

  לא נמצאו הבדלים מובהקים של שאלות אלו לפי מוסד לימודים.

, מדווחים על פחות התאמה אישית לתכנית יחסית בטכניון סטודנטים בני העדה האתיופית .11

  לסטודנטים אחרים.

, טוענים התלמידים כי יש לבצע בטכניון בהתייחס למידת התאמתם של חבריהם למכינה .12

 סינון ומיון מדויקים יותר. 

  "לסנן בצורה טובה יותר את התלמידים הנכנסים לתוכנית ולבדוק את התאמתם"  

"לסנן יותר את האנשים מבחינת היכולות, הרבה מגיעים אבל הם חסרי סיכוי   

  ."מראש  
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נתפסים בעיני הלומדים במכינה. להלן בדקנו מאפיינים נוספים של מערכת המיון כפי שהם  .13

 :הנתונים

  
  כלל המשיבים –מאפייני מערכת המיון : 14לוח 

במידה רבה   
  רבה מאד –

במידה 
  בינונית

במידה 
 -מועטה

 מועטה מאד

  ממוצע

  4.37  3%  10%  87%  הוראות מבחני המיון היו ברורות

השיחה בע"פ עזרה לך להציג 

  תמונה נכונה על עצמך

70%  21%  9%  3.91  

היה לך מספיק זמן לענות על 

  המבחנים

59%  29%  12%  3.55  

היית מצליח יותר במבחן בכתב 

  לעומת מבחן במחשב

32%  22%  46%  2.79  

היה לך ניסיון קודם עם סוג כזה 

  של מבחנים

23%  25%  52%  2.58  

היו לך קשיים בהבנת השאלות 

  במבחנים

20%  14%  66%  2.31  

  
 הבאים:מהלוח עולים הממצאים  .14

 60% -) מדווחים כי ההוראות במבחנים היו ברורות. לכ87%מרבית הסטודנטים ( •

היו קשיים בהבנת השאלות. יש לא  2/3-היה מספיק זמן לענות על המבחנים. ל 

לציין כי לחמישית מהמשיבים היו קשיים בהבנת השאלות. קשיים בהבנה קשורים 

)  ושאין מספיק זמן 40.-לתפיסת ההוראות במבחנים כפחות ברורות (מתאם 

 ).28.-במבחן (

כמחצית מדווחים שאין להם ניסיון קודם עם סוג כזה של מבחנים. כשליש מעריכים  •

מדווחים כי  70% –כי היו מצליחים יותר במבחן בכתב לעומת מבחן ממוחשב, ו 

סטודנטים בני העדה  השיחה בע"פ עזרה להם להציג תמונה נכונה על עצמם.

וחים יחסית על פחות היכרות קודמת עם המבחן ועל פחות מידי זמן האתיופית, מדו

לביצועו. להערכת אותם סטודנטים הם היו מצליחים יותר במבחן בכתב מאשר 

 מבחן ממוחשב.
  

  

  

  

 



  

   
19	  

  

    

 בחנו את מאפייני מערכת המיון בחתך מוסד הלימודים, להלן הנתונים: .15

  
  בחתך מוסד –מאפייני מערכת המיון : 15לוח 

  סה"כ תל אביב גוריון בן  טכניון  

  4.37  4.20  4.31  4.53  הוראות מבחני המיון היו ברורות

השיחה בע"פ עזרה לך להציג תמונה נכונה על 

  עצמך

3.82  4.14  3.87  3.91  

  3.55  3.34  3.42  3.77  היה לך מספיק זמן לענות על המבחנים

היית מצליח יותר במבחן בכתב לעומת מבחן 

  במחשב

2.70  3.00  2.76  2.79  

  2.58  2.46  2.46  2.73  היה לך ניסיון קודם עם סוג כזה של מבחנים

  2.31  2.74  2.50  1.87  היו לך קשיים בהבנת השאלות  במבחנים

  

מהלוח עולה כי בהשוואה ללומדים במכינות בתל אביב ובבן גוריון, לומדי המכינה בטכניון  .16

ברורות והיה להם מספיק זמן, פחות מדווחים בשיעור גבוה יותר כי ההוראות במבחנים היו 

נתקלו בקשיים בהבנת שאלות המבחנים וכי יש להם יותר ניסיון קודם בסוג כזה של 

 מבחנים.

אחידות המבחנים אינה מפחיתה ביכולתם  מכון המיון באוניברסיטת תל אביב,על פי עמדת  .17

אחידה. כולם "נקודת הסיום היא  : להצליח במבחנים של מועמדים ממוצא תרבותי שונה

צריכים להיות בסוף בנקודת כניסה ומתאימים ללימודי מדעים מדויקים אקדמאיים. לכן 

, במבחנים בשביל לקבל אחידות. בסופו של דבר המבחנים צריכים להיות אחידים לכולם

 מקבלות פקטור". חלשות יותראוכלוסיות 

אחוז. המיון  67ומדת על "תקפות מבחני המיון עלגבי תקפות המבחנים, אומרים במכינה כי  .18

עובד בשניים מתוך שלושה בדרך כלל. אני קוראת את המלל אבל בסופו של דבר זה הציון. 

 ."6-7והשכיח זה בין  9באופקים אין לאף אחד ציון 

גורמים במכינות טוענים כי ישנה קורלציה גבוהה בין תוצאות המיון להצלחה בלימודים. עם 

זאת יש לשים לב כי תהליך המיון מאפשר כניסה לתכנית אבל אין בו כדי להבטיח קבלה 

"האבחון הוא נחמד אבל הוא לא פותר את ללימודים אקדמיים. באחת המכינות נאמר כי 

פעמים פסיכומטרי בקרב כלל  3רוב האנשים עושים לפחות  בעיית הקבלה לאוניברסיטה.

  .האוכלוסייה המתקבלת"

חשוב לשים לב האם תלמיד המגיע לאבחון ומיון מבין את משמעות התהליך. באחת  כמו כן .19

בהיבט המיון, יש הסברה לקויה. חלקם ניגשים לזה כי הם לא מבינים את "כי  נטעןהמכינות 

ה ממיין. לדוגמא, אחד שבא למבחן מיון ולא ענה על כל העניין. הם לא מבינים למה ז

הסברה יין. בא כי אמרו לו לעשות מבחן. השאלות כי הוא לא הבין בכלל את חשיבות הענ

 ."התפקיד המרכזי של המשווקים , זהוצריכה להיות
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 סיכוםל .20
ועד לזימון לתהליכי מיון  בממוצע הוא הזמן שחולף מזמן הרישום ימים 10 -וחודש  -

  יום בממוצע לקבלת התוצאות. 27 -ואבחון וכ

מבחני המיון נתפסים כמשקפים ברמה בינונית את היכולת להצליח בלימודים. רמה  -

נמצאה אצל תלמידים בעלי ניסיון קודם בסוג כזה של מבחנים ואצל יחסית גבוהה 

 ה נכונה יותר על עצמם.שתופסים את הראיון בע"פ כמאפשר להציג תמונתלמידים 

תלמידים ללא תעודת בגרות, כאלו שלא היו פונים למדעים מדויקים ללא התכנית  -

וצעירים בנים ליוצאי חבר העמים תופסים את תהליך המיון כפחות משקף את 

יוצאי אתיופיה פחות מדווחים על היכרות קודמת תלמידים יכולתם להצליח בתכנית. 

היו מצליחים יותר הם , להערכתם, פחות זמן לביצועועם סוג כזה של מבחנים ועל 

 במבחן בכתב מאשר במבחן ממוחשב.

תלמידי המכינה תופסים עצמם כמתאימים לתכנית במידה רבה מאד ואת חבריהם  -

עם זאת, כרבע מהחברים ללימודי  הם מוצאים כמתאימים לתכנית במידה רבה.

 מתאימים לתכנית. לאנתפסים כ

יותר כי היה להם ניסיון קודם עם סוג כזה של ון מדווחים תלמידי המכינה בטכני -

מבחנים, הוראות המבחן היו ברורות להם, היה להם מספיק זמן לענות במבחנים והיו 

 להם פחות קשיים בהבנת השאלות. 

  
  השלכות והמלצות

 יש לנסות ולקצר את זמן ההמתנה משלב הרישום באתר ועד לזימון למיון. -

הזימון למיון ותוצאות האבחון חשוב להיות בקשר עם המועמד בתהליך הרישום,  -

 כאשר ישנו עיכוב וזאת מנת לשמרו בתכנית כמועמד.

יש להסביר למועמדים המגיעים לתהליך המיון את משמעותו של תהליך זה ואת  -

 השלכתו על קבלה לתכנית.

על  שיתאים לכל המאובחניםכך כיצד ניתן לשפר את תהליך המיון האם יש לבחון  -

מנת שישקף באופן אופטימאלי גם תתי קבוצות. מתן "הנחה" (פקטור) לקבוצות 

 מתקשות לא בהכרח משקף את יכולתן להתמודד עם קשיי התכנית ולהצליח בה.
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  הלימודים במכינה 4.5
 

  קדם מכינה 4.5.1
מתקיימים לימודי המכינה למשך שנה  אחריונמשך שלושה חודשים וינה שלב הקדם מכ .1

חודשי מכינה כאשר הקדם הוא הסינון הראשוני על מנת  15 –נוספת. כלומר מדובר ב 

לבדוק מי מתאים ומי לא. גם התלמידים בעצמם מגלים את יכולתם והאם הם מוכנים 

 להמשיך בלימודים.

מטרי היה בשלב הקדם במכינה באוניברסיטת בן גוריון צוין כי בעבר ההכנה למבחן הפסיכו

הועבר לשלב המכינה כך ששלב הקדם מכינה הוא קל יחסית והנשירה  המבחןמכינה, כיום 

  ממנו מזערית.

, התנאי המכינה יש להם קורס הכנה לפסיכומטרילעומת זאת במכינה בתל אביב בקדם 

, ולעבור חיובייםבציונים צועות למכינה הוא לעבור את כל המקהמכינה קדם לעבור מ

  פסיכומטרי. 

"בודדים מגיעים ישירות למכינה בלי הקדם אבל ההמלצה היא במכינה בטכניון טוענים כי 

יש את ההיבט ישירות למכינה לעבור את כל המסלול ולהגיע מהתחלה. כשהם מגיעים 

ע בהישגים וחלק מהם נופלים וחבל. לעומת אלו שהיו בקדם מכינה וגפשעלול להחברתי 

  ממריאים יפה מאד במכינה". ,איוהיו על תנ

 ה למדו בקדם מכינה. להלן הממצאים:בדקנו כמה מהלומדים במכינ .2

  
 בקדם מכינה בחתך מוסד לימודיםשיעור הלומדים : 3גרף 
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מהלומדים בטכניון ובאוניברסיטת תל אביב למדו בקדם מכינה בעוד  2/3מהלוח עולה כי  .3

 מהסטודנטים למדו בקדם מכינה. 35%שבאוניברסיטת בן גוריון רק 

בחנו באיזו מידה הלימודים בקדם מכינה הכינו (את אלו שלמדו בקדם) ללימודים במכינה.  .4

 להלן הנתונים:

  
  מידת ההכנה של הקדם ללימודי מכינה: 16לוח 

  סה"כ  תל אביב  בן גוריון  טכניון

3.41  3.90  4.33  3.85  

  
כמכינה אותם במידה די רבה ללימודים הלומדים במכינה תופסים את הקדם מכינה,  .5

במכינה. התוצאות באוניברסיטת תל אביב גבוהות יחסית ואילו התוצאות בטכניון נמוכות 

 יחסית בהקשר זה.

יש עומס מיותר. להלן בקדם המכינה שסבורים באוניברסיטת תל אביב חלק מהתלמידים  .6

   מספר ציטוטים:

נטיים וחבל על הזמן. הציונים נמוכים וזה "לאלו של קדם אופקים יש מקצועות שלא רלוו

לא עוזר לי בכלל להמשך הדרך שלי ופחות זמן השקעתי בפסיכומטרי. צריך לעשות 

  ".קורס של בזבוז זמן  -סדר עדיפויות חדש בתוכנית הלימודים בקדם. אוריינות 

"בקדם היינו צריכים פסיכומטרי. הקדם ולא באו ואמרו לנו אנחנו מורידים לכם את 

העומס תשקיעו בפסיכומטרי אלא אפילו הוסיפו מקצועות שלא רלוונטיים להמשך 

ה נראה מיותר בשלב זה בשביל להתקבל נו לומדים פיתוח כישורי למידה וזהלימודים. א

  לאוניברסיטה.  יש פה אנשים עם בגרות מלאה ומספיק להם קצת פיזיקה".

 לימודים במכינה קשיים ואתגרים ב 4.5.2
ינות מדווחים כי נתקלו בקשיים במהלך הלימודים. באוניברסיטת בן מהלומדים במכ 83% .1

 ).88%) לעומת שני מוסדות הלימודים האחרים (75%גוריון קצת פחות נתקלו בקשיים (

ככל שעבר יותר זמן מהשחרור מהצבא / שירות לאומי עד להשתלבות בתכנית, כן מדווח על  .2

) ועל פחות שביעות רצון מטיב הטיפול בעיקר בקשיים 18.-התקלות ביותר קשיים (מתאם 

 ).29.-כלכליים (מתאם 
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בחנו מהו אופי הקשיים בהם נתקלו הלומדים במכינה. להלן הנתונים (האחוזים מסתכמים  .3

  היות ומותר היה לציין יותר מקושי אחד). 100%- ליותר מ 

  
  סוגי קשיים במכינה בחתך מוסדות לימוד: 17לוח 

  סה"כ  תל אביב  בן גוריון  טכניון  

  79%  78%  76%  83%  קושי כלכלי

  79%  67%  89%  78%  קושי לימודי

  9%  14%  2%  11%  קושי משפחתי

  1.6%  0  0  4%  קושי חברתי

  2%  8%  0  0  אחר

  127  36  45  46  מספר משיבים

  

 מהלוח עולים הממצאים הבאים: .4

 ביותר בקרב תלמידי המכינות.קושי כלכלי וקושי לימודי הנם שני הקשיים הבולטים  •

באוניברסיטת בן גוריון דווח קצת יותר על קושי לימודי ואילו באוניברסיטת תל אביב  •

 קצת פחות.

 קושי משפחתי נמוך יחסית באוניברסיטת בן גוריון. •

 –קשיים אחרים היו  •

o עומס תלמידים בכתה 

o בעיות עם מורים 

o קושי בשפה העברית במבחן הפסיכומטרי 

תפקידים וגורמים במכינות מתייחסים לקשיים העיקריים שנתקלים בהם תלמידי בעלי  .5

 המכינה.

 קושי כלכלי -
"גם אם מקבלים אלף ש"ח לחודש זה לא מספיק לממן מעונות ונסיעות מעיר אחרת. 

  הם חייבים תוספת הכנסה גם אם מקבלים את המקסימום מאופקים"

אתיופיה). הכסף לא נשאר אצלם. לפעמים "הכלכלי הוא מאד קריטי לקבוצה הזו (יוצאי 

  יש מצב שאין להם מה לאכול. יש ללמד אותם איך להתנהל כלכלית"

"שכר לימוד לא גובים מהם אבל מלגת מחיה הם מקבלים חודשיים אחרי תחילת 

ואז הם בפער איך לחיות את החודשיים האלה ונוצר חור בכיס  ,המכינה פעם ראשונה

 ויש בעיה".

 קושי לימודי -
איך   זו תקופה קשה לתלמידים שחלקם מעולם לא הקדישו ללימודים, חלקם לא יודע "  

  ללמוד"

  "רובם לא יודעים איך לשבת שמונה שעות ולהקשיב, לא יודעים מהי צורת למידה"  

  לקויי למידה שלא אובחנו עד כה. חרדות במבחנים" לחלקם"  
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בקבוצות הדיון גם תלמידי המכינות מתייחסים לקשיים המלווים אותם בלימודי המכינה.  .6

חלקם התייחסו גם לעומס הנוצר במכינה  לימודיים.קשיים ו כלכלייםדובר גם על קשיים 

 להלן מספר ציטוטים:ההכנה למבחן הפסיכומטרי. מכתוצאה 

 קושי כלכלי -
בין עבודה ולימודים. המעונות והשכר "מלגת הקיום לא מספיקה ולכן חייבים לתמרן 

ש"ח. המלגה ממש לא  1200 -ש"ח. אי אפשר לחיות מ 1200דירה עולים יותר מ 

  מספיקה"

"חודש של מבחנים אינו כולל מלגת קיום ולכן אנחנו מפחדים איך נסתדר כי אז אנו 

ופשה חייבים לעבוד ומי יעסיק אותנו לפי ימים. בחגים אפשר להבין, אבל הייתה לנו ח

  שמיועדת ללימוד לפני בחינות וגם אז לא קבלנו"

"המלגת קיום לא נכנסת באופן מסודר אלא בפעימות מסוימות שאין לנו מושג מתי וגם 

המזכירות לא יודעת. מי שצריך להחזיק את עצמו מבחינה כלכלית קשה להסתמך על 

 זה".

 קושי לימודי -
ון ולא היה לי רקע, למדתי איך "קודם כל האתגר הראשון היה שאני לא למדתי בתיכ

ללמוד, שצריך ללמוד. אני לא יודעת איך עושים את זה והחומר אינטנסיבי ולי זה היה 

  אחד האתגרים הגדולים של התוכנית"

"בלימודים קשה מאד. והייתה תקופה מסוימת שלא היו חונכים כי הם היו תפוסים ולא 

לזה כדי להתייעץ איתו. זה הפריע לי היה לי חונך איזה שלושה חודשים והייתי זקוק 

  במהלך הלימודים"

 30"עמוס מאד. מנסה להכין שיעורים, להיות עם אשתי ולאכול. וממש עמוס, אני צריך 

 שעות נוספות ביום.

 אחריםקשיים  -
"יש סיכוי שנגיע לועדת חריגים (בציונים) ואף אחד לא מכיר אותנו באופן אישי. אם אני 

  מהתוכנית של אופקים אין מי שמכיר אותי ויודע משהו עלי".ארצה חוות דעת 

"אני אישית נתקלתי בקושי של זמן.  חמישה ימים בשבוע שאנחנו לומדים פה ובסוף 

  שבוע אני צריכה להביא כסף הביתה ואז מוצאת את עצמי עובדת"

"הספרים. מתחילת הקדם שילמנו השתתפות עצמית ואופקים שלמו על הספרים 

קלנו בקושי שהכסף ששילמנו הלך לאיבוד ולא קבלנו ספרים.  ועד שנבדק מראש. נת

העניין לא נשארו ספרים ולא היו לנו אנחנו צריכים לקנות ספר חדש ולחכות לזיכוי או 

  לצלם. טעות של פקידה אבל חלק מהספרים אין לנו"
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 סיוע מול קשיים 4.5.3
סיוע בהתמודדות מול הקשיים. לקבלת פונים סטודנטים הנתקלים בקשיים נו האם הבדק .1

 להלן הנתונים:

  
  בחתך מוסדות לימוד שיעור הפניות : 18לוח 

  סה"כ  תל אביב  בן גוריון  טכניון

71%  54%  69%  64.5%  

  

לסיוע במקרה של קושי. שיעור הפונים לסיוע נמוך יחסית מהסטודנטים פונים  2/3-קרוב ל  .2

 60%פונים לסיוע עם קשיים בתחום הלימודים,  69%באוניברסיטת בן גוריון. מעניין לציין כי 

 בתחומים אחרים (משפחתי, חברתי ואחר). 25% -בתחום הכלכלי ו

-(מתאם          סטודנטים יוצאי אתיופיה בטכניון יותר פונים לסיוע בעיקר בתחום הכלכלי  .3

 ).42.-ופחות מרוצים מהסיוע שקבלו (מתאם  )30.

רה של קושי.  בבדיקה זו עשינו אבחנה בין קושי בדקנו למי פונים המבקשים סיוע במק .4

 כלכלי וקושי לימודי. 

  
 למי פונים לסיוע במקרה של קושי כלכלי או קושי לימודי: 4גרף 

  
  

מהלוח עולה כי במקרה של קושי פונים בעיקר ליועצת המכינה. קיימים הבדלים קטנים למי  .5

 סה"כ גורמי הפנייה דומים. במקרה של קושי לימודי או כלכלי אךפונים 

בטכניון ישנה יועצת בין המכינות קיים הבדל משמעותי בגורמים המעניקים סיוע לתלמידים.  .6

באוניברסיטת בן גוריון אשר מטפלת רק בפניות של תלמידי אופקים. לעומת זאת, 

נראה כי יש  .מקבלות פניות מכל תלמידי המכינה ובאוניברסיטת תל אביב היועצות במכינות

, תלמידי המכינה בבן גוריון ובתל אביב לך השפעה על אופי הטיפול בפניות. בקבוצות הדיון

 מתחו ביקורת על התנהלות המכינה כלפיהם:

מזכירות  
המכינה

יועצת  
גורמים  חונךהמכינה

בתוכנית
קושי כלכלי 19%64%3%14%
קושי לימודי 25%58%10%7%
כ"סה 22%61%7%10%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

118 -מספר משיבים 
58 -קושי כלכלי 
60 -קושי לימודי 
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כ"סה
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ואחר כך מקרה משפחתי. אני חזרתי  8השנה. היה לי צו ימי לימוד אני הפסדתי הרבה "

אחד לא נתן עזרה ומורים  למכינה אף אחד לא דבר איתי למרות שהיועצת ידעה, אף

פרטיים בכלל.... אף אחד מהיועצות לא באה ולדבר ולשאול מה קורה. מכינה זה דבר 

  מתסכל. יש רגעים שאני קם ויוצא מהכיתה ומתפרק"

"השנה עשיתי כל כך הרבה מילואים שלא ידעתי איך לצאת מזה וכשפניתי ליועצת   

שהיא אמרה לי אני אברר אני לא לעזרה לספק מורה פרטי לסייע, נתקלתי בקושי   

יודעת מה לעשות. אבל זה תפקיד שלך בזה את מתמחה, את בשבילנו פה את   

  צריכה להכיר את הדברים".  

"אני מניחה שאופקים להייטק מרגישים כהורים שלנו. אם יש משהו שאני לא   

 מקבלת, אני פונה אליהם והם אמורים לדאוג לי וההרגשה שלי היא שאין לי למי  

  לפנות.  היועצת לא יודעת תמיד איזה מענה טוב ומספק"  

  "יש לנו חונך מאופקים וזהו. אני לא יכולה לבוא ליועצת ולהגיד לה רוצה עוד".  

"יש לנו דברים שאנחנו רוצים לדעת על שנה הבאה וכדומה ואין לנו עם מי לדבר.   

  צת בחזרה".אנחנו פנינו ליועצת שהפנתה אותנו למישהי שהפנתה אותנו ליוע  

תלמידים מדווחות כי הן משתדלות ככל יכולתן לחפש איך להקל על ה דןמציועצות המכינה  .7

 בלימודים ובחיי היומיום. להלן מספר ציטוטים:

מנהלית, מלגות, מעונות, להגיש אותם לוועדת מלגות  :דואגת בכל הרמות אני"  

מסודרת במשרד הביטחון, להוציא מהם מסמכים בעיקר מבני הקהילה האתיופית.   

  ללוות אותם מהרגע שהם נכנסים ועד שהם מסיימים"   

"אני נמצאת כל יום. החונכים נמצאים פעמיים שלוש בשבוע והם נמצאים בעיקר   

י סביב הנושא של שיעורי עזר. הם מיידעים אותי אם הם עלו על בעיה מסוימת. אנ  

מלווה את התלמיד לכל מה שהוא הביא לשיחה. בעיות לימודים, בעיות הורים,   

 ..., הכוון לימודי. אני משתדלת להיפגש עם כולם במשך הלימודיםקשיים במערכת  

ומעל הכול עניינים לימודיים, קשיים עם מורים מסוימים, בחינות מסוימות שהיה   

  רעש וצריך לבטל תוצאות הבחינה"  

"הסיוע בשיעורי עזר לא חסר אין להם גם זמן לזה. הרבה פעמים בתחילת המכינה   

הם לא מבקשים אבל מתי שהם מבקשים בתקופת הבחינות אני נותנת להם בלי   

סטודנט עם קשיים כלכליים אני בודקת את  הגבלה. הבעיה העיקרית היא כלכלית...  

לערער לשם או לקרן רש"י.  אם הוא קבל מלגה ממשרד הביטחון, האם כדאיההתיק   

  אין לי הרבה אפשרויות חוץ מלעודד ולהגיש ערעורים".  

המכינות מדווחות גם על התמודדות בתחום לקויי הלמידה. גורמים במכינה טוענים כי לחלק  .8

ניכר מתלמידי אופקים לקויי למידה שלא אותרו עד כה והמכינות מנסות לאתר בעיות אלו 

 ולתת להם מענה.

"הצוות שעומד לרשותם הוא ...שמטפלת בלקויות למידה. הסטודנטים שמקבלים 

התאמות והקלות כמו בכל האוכלוסייה, זה על ידי שהם נגשים למכון מוכר ומקובל על 

כולם  (מטל) כדי לקבל את ההטבות. אבחוני משרד החינוך לא מקובלים עלינו. מה 
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את הטפסים ואומרים להם אם כדאי  שהוחלט באבחון מקובל עלינו. עוזרים להם למלא

  להם לגשת לאבחון או לא".  

"אני יועצת של לקויי למידה . ברמה פרטנית תלמידים עם אבחון או כאלו שצריכים   

אבחון באים אלי ואני מטפלת בהם בכל ההיבטים. למשל תלמיד שצריך אבחון, הוא   

יושב איתי ואנחנו בודקים איפה הקשיים שלו מה קרה לו ובודקת אם יש בסיס   

ש"ח    900מספיק נתונים שמצביעים על כך ואני שולחת לאבחון. משרד הביטחון מממן   

עוזרות לו   מעלות האבחון. אם הוא צריך התאמות בבחינות אני בודקת אלו התאמות 

 "והאם הוא משתמש בזה

 נייה לסיוע במקרה של קושי. להלן הנתונים:בדקנו מה הסיבה לאי פ .9

  
  סיבות לאי פנייה במקרה של קושי: 19לוח 

 מספר משיבים  אחר לא היה למי לפנות הסתדרתי לבד  

  35  34%  6%  60%  קושי כלכלי

  27  18%  4%  78%  קושי לימודי 

  62  27%  5%  68%  סה"כ

  

מהלוח עולה כי הסיבה העיקרית לאי פנייה הינה הסתדרתי לבד. סיבה זו בולטת יותר  .10

. התשובה "אחר" מדווחת בשכיחות נמוכה מאד 'לא היה למי לפנות'בקושי לימודי. התשובה 

 בולטת יותר בקשיים כלכליים והיא כוללת היגדים מסוג:

  "התביישתי"

  "כי קיבלתי כבר מלגת קיום"

  לפנות""לא ידעתי למי 

  "היה אפשרות להגיש ערעור אבל לא חושב שהיה לי משהו רשמי להציג"

  "לא מאמין שערעור על המלגה יעזור"

  "לא חושב שניתן לעזור מעבר למה שעזרו"
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 בדקנו עד כמה הסטודנטים שפנו לסיוע מרוצים מהטיפול בפנייה. להלן הנתונים: .11

  
  בפנייה בחתם מוסדות לימודשביעות רצון מטיב הטיפול : 20לוח 

מרוצה  -מרוצה  
  מאד

 –לא כל כך מרוצה   ככה –ככה 
  כלל לא מרוצה

  ממוצע

  3.78  20%  16%  64%  טכניון

  3.55  21%  26%  53%  בן גוריון

  3.48  26%  13%  61%  תל אביב

  3.62  22%  18%  60%  סה"כ

  
מרוצים/ די מרוצים  60% -מהלוח עולה כי רמת שביעות הרצון מטיב הטיפול די גבוהה. כ .12

שביקורתיים כלפי הסיוע שקבלו. בטכניון שביעות הרצון קצת יותר גבוהה  22%לעומת 

 יחסית לאוניברסיטת בן גוריון ותל אביב.

 .3.30שביעות רצון מהטיפול בקושי הכלכלי עומדת על   .13

  .4.06לעומת שביעות רצון מהטיפול בקושי הלימודי שהינה 

פנו לסיוע ויותר מרוצים  לגביהםיוצאי אתיופיה פחות שבעי רצון מהטיפול בקשיים הכלכליים  .14

 מהטיפול בקשיים הלימודיים.

תלמידי המכינות שאינם לומדים בטכניון חושבים כי היה צריך להיות נציג ממינהלת התכנית  .15

נה, הם קרוב אליהם. הם חשים כי מקור הסיוע הטוב ביותר למקרים בהם לא קבלו מע

 גורמים בתכנית עצמה.

"התחושה הכללית, שאופקים לא מספיק מעורבים מבחינת מה קורה פה. אם   

  אופקים היו קצת יותר מודעים ושמים יד על מה שקורה פה, היה יותר נעים"  

לקבל   "לדעתי יש לבסס גורם באופקים שיהיה מול המכינה. אנחנו לא מצליחים   

מאד  מענה להרבה דברים מצד אלו שאמורים לדאוג לנו פה במסגרת המכינה. חשוב 

בהם   שיהיה לנו קשר לגורם ספציפי בתוך התוכנית ושיהיה לנו למי לפנות בתחומים 

  הגורמים במכינה לא מצליחים לעזור לנו".

דרך   "אין איש קשר מטעם הפרויקט שאפשר לברר מולו בצורה פרטנית ומסודרת אלא   

מה  ויבדוק  מישהו שמברר דרך מישהו וכולי. אולי מישהו שיבוא פעם בחודש חודשיים 

  המצב"
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 המלצות לשיפור 4.5.4
רוב ההמלצות נגעו להיבטים  בכל המכינותבחנו מהן המלצות הסטודנטים לשיפור המכינה.  .1

 לימודיים ומעט מאד להיבטים כלכליים. להלן מספר ציטוטים:

 הלימודיםהמלצות בתחום  -
"הלימוד אינו מכין היטב לקראת הבחינות במכינה ולכן צריך לחשוב על 

הפתרון כך שהחומר המועבר יהיה אכן הכנה ללימודים לקראת הבחינות   

  עצמן".  

"מבחינת הלימודים שיהיו יותר תואמים לבחינה או שהבחנים השבועיים יהיו   

  יותר תואמים לבחינות הסופיות"  

ים בבחינות השבועיות ולא לחכות לכישלונות בסוף סמסטר. "פיקוח על הציונ  

נוצר פער לימודי מתחילת הלימודים. יש לפקח על בעלי נתוני פתיחה נמוכים   

  כדי לסגור את הפער בקדם מכינה".  

  "רמת המבחנים הרבה מעבר לרמת החומר שמועבר בפועל"  

  "יש תחושה שהסילבוס לא ברור אפילו לסגל"  

"המכינה מאד לחוצה ואפשר לשפר את זה על ידי הורדת מקצועות שלא ממש   

  משמעותיים"  

 המלצות בתחום הכלכלי -
"סטודנטים שזכאים להחזר כספי, תאריך ההחזר חשוב כי זה קשה לעבוד   

  במכינה. לא משנה אם זה מאוחר רק שיהיה קבוע".  

  רחוק""לספק מימון ולו חלקי למעונות לתלמידי אופקים שגרים   

"התשלומים ממשרד הביטחון או קרן רש"י לא נכנסים בזמן וזה דבר שרצוי   

  להתייחס אליו".  

  במכינה בתל אביב הייתה התייחסות מיוחדת לאופי הסיוע לתלמידים. .2

 המלצות בתחום הסיוע מהמכינה -
"לייעל את עבודת המזכירות ולמנוע ניעור מאחריות וטרטור מאדם אחד   

  לשני"  

  כת היועצות""שיפור תמי  

"לעקוב אחר התלמידים, לגשת לעזור, לא תמיד תלמיד יודע לבקש עזרה   

  וחבל"  

  "יש לשפר את יחס היועצות והמזכירות. הוא אינו הולם"  

גורמים במכינות התייחסו בעיקר להיבטים כלכליים. לדעתם, פתרון הבעיות הכלכליות יקל  .3

 על עול הלימודים בקרב התלמידים. 
 ייםהיבטים לימוד -

"היינו רוצים לעשות בחינת בקיאות אחרי תחילת השנה כדי לראות ולשקף 

, ולקבל אינדיקציה. המטרה היא להוריד חומר מהמכינה הצלחה או אי הצלחה
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ולהעביר אותו ללימוד עצמי ואז למורים יהיה זמן ללמד אותם חומר יותר 

  משמעותי וחשוב".

 המכינה כדי להקל בעומס"."יש לבדוק האם להאריך את משך זמן הקדם   

 היבטים כלכליים -
"אני הייתי מכניסה להם בהתחייבות המוסרית שתלמיד שנה ג' או ב' חייב לתת 

שיעורי עזר במכינות... אנחנו היינו מעדיפים לקבל בוגרי מכינה ובכלל בוגרי 

מכינת אופקים ואפילו בתמורה אבל שזה יהיה חלק מהתחייבות המוסרית 

  וכל לתת להם במה לחיות"שלהם.. ככה גם נ

"עוד כסף לפרויקט היה תורם לעוד היבטים. שכר לימוד מכוסה, מלגת קיום בין 

. השנה היה ניסיון להכניס יותר אתיופים לקבוצה, הם צריכים ש"ח 1000-1500

את הכסף לעצמם ולמשפחה. אם מלגת הקיום הייתה גבוהה יותר היה עשוי 

  להועיל"

חונקות אותם. כלכלית רובם במצב לא טוב, זה  "המלגות שמקבלים מהמדינה

  לא מספיק".

"מלגות קיום, הרבה תלמידים שלא נמצאים זכאים בוועדה של משרד הביטחון 

קשה להם לשרוד פה וועדת החריגים לא תמיד פותרת את הבעיות. העול 

הכלכלי הזה לא מאפשר לחיות כאן ואז יוצאים לעבוד וזה מביא להתדרדרות 

  בלימודים"

"צריך להגדיל את מלגות המחיה. זה לא מספיק. אנחנו לא יודעות מה קורה ונכון 

שועדת חריגים מיועדת לחריגים. אבל צריך להיות קריטריונים שאנחנו נוכל לבוא 

  .זכאי" הולהגיד לתלמיד אתה לא זכאי אבל בדברים מסוימים את

 חום הלימודי והכלכלי.המכינה בטכניון שמה דגש בהמלצותיה לליווי התלמידים מעבר לת .4

 היבטים בתחום הסיוע -
הוא  "מדריך חברתי צריך להיות משרה יותר מלאה ואפילו יותר מאחד. בתפקידו   

אפשרי   צריך לשמש כאבא ואמא עד הלילה ובמציאות זה לא ככה. לא בטוח שזה 

אב בית   אבל הליווי בשעות שהם לא לומדים הוא חיוני ביותר.  כמו אם בית או 

היה מסייע להם   ות. חלק מהצעירים באים מבתים הרוסים ומקרים קשים וזה בפנימי

  מאד".

  "תשומת לב לתת לכל אחד מהם כדי שירגישו שדואגים להם ואכפת מהם"  
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  אקלים חינוכי וחברתי במכינות 4.5.5
 בחנו את תפיסת הסטודנטים כלפי מאפיינים שונים של המכינה. להלן הנתונים הנושא: .1

    
 מאפייני המכינה בחתך מוסדות לימוד: 21לוח 

 סה"כ תל אביב בן גוריון טכניון
הלימודים במכינה מכשירים היטב ללימודים 

 4.29 4.26 4.07 4.56 באקדמיה
 4.12 4.02 4.37 3.92 קיימת במכינה אווירה חברתית טובה

 3.92 4.17 3.68 4.00 הלימודים במכינה מכינים היטב לבחינות במכינה
 3.87 4.10 3.66 3.92 במכינה נותנים יחס אישי לכל תלמידהמורים 

 3.78 2.82 4.24 4.00 המזכירות עושה מאמץ לסייע בפתרון בעיות
 3.74 2.85 4.14 3.96 צוות המזכירות נותן מענה זמין לתלמידים

  

 מהלוח עולים הממצאים הבאים: .2

 לבחינות במכינה.הלימודים במכינה מכינים היטב הן ללימודים באקדמיה והן  •

 קיימת במכינה אווירה חברתית טובה. •

יחס אישי לתלמידים מצד המורים ותפקוד צוות המזכירות מדווח ברמה די גבוהה  •

 בממוצע). 3.80(

בטכניון שיעור גבוה יותר מהסטודנטים תופס את המכינה כמכינה לאקדמיה.  •

ית אך המכינה יותר טובה יחסאווירה חברתית באוניברסיטת בן גוריון מדווחת 

מכינה לבחינות במכינה וכי פחות ניתן יחס אישי לסטודנטים מצד  כפחותנתפסת 

 המורים.

 באוניברסיטת תל אביב תפקוד צוות המזכירות מוערך נמוך יחסית. •

שנים בארץ) מרוצים יותר מזמינות צוות המזכירות  7בעלי בגרות מלאה ועולים חדשים (עד  .3

  שביעות רצון נמוכה יחסית נמצאה אצל חסרי תעודת בגרות. .בעיותפתרון ויכולתו לסייע ב

 מבקרים את צוות המורים בהיבטים הבאים:בתל אביב ובבן גוריון תלמידי המכינות  .4

" לא קיים פה סדר של ניהול מבחנים, אינטראקציה בין מורים. כל מורה יכול להגיד 

לדעת מה   הייתי רוצה  ,מבחינת נושאים למבחן. זה יוצר בלבול אין סדר משהו אחר

  .הנושאים למבחן כי זה לא קורה"

הזה   מד את החומר הרלוונטי לבחינה ועל זה היו לי תקלות אתו. המקרה יהמורה לא ל"  

  הכניס אותי למצב חברתי קשה וגם לא ידעתי אם עשיתי נכון או לא".

 מנסות לסייע בכל הקשור לצוות המורים בדרכים שונות:מצדן המכינות  .5

מבחינת   "היה צורך לגבש סגל מורים שיתאימו להם. הניסיון לימד מי מתאים ומי לא   

 התקשורת והאכפתיות והיחס והחום שהם חשובים להם"

לקויי למידה צריכים גם לפעמים הוראה פרטנית ומקצועית המתאימה להם. אין "  

  דל"אבל המורים הם מעולים וזה מה שעושה את ההב הרבה כוחות מקצועיים....  
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ישנן כתות שמצליחות לגבש  להייטק" אופקים"גורמים במכינות רואים כי בקרב תלמידי  .6

 אווירה חברתית ולימודית טובה, לעומת כאלה שלא וזה תלוי בתלמידים עצמם:

  "גאוות יחידה? תלוי בכתות. תמיד יש כתה אחת שיש לה גאוות יחידה"  

מגובשת. מבחינה והכתה הנוכחית שהמשיכה למכינה מהקדם הם כתה מצוינת   

  התנהגותית אין להם בעיות מיוחדות"  

   –בהקשר לכך עולה השאלה האם תלמידי אופקים צריכים להיות בכתה נפרדת 

 בהנהלההיא האם צריך להיות בכתה נפרדת או מעורבת.  ה" אחת הסוגיות שעול  

צריכה להיות בכתה נפרדת. אני לא ממש מסכימה עם זה.  'קבוצת הטיס'ש מאמינים  

האם זה לא שם עליהם סטיגמה? יש מורים שמתלוננים למשל רק על אופקים. הם   

ככה   מוגדרים כקבוצה בפני עצמה. אבל אני צריכה להכין אותם לאוניברסיטה וזה לא   

    כי פה הם בחממה. אחר כך הם מתפזרים ונזרקים לים"

 לסיכום .7
גם בקדם המכינה. במכינה  מהלומדים בטכניון ובאוניברסיטת תל אביב למדו 2/3 -כ -

 למד בקדם המכינה. ) 35%(באוניברסיטת בן גוריון שיעור נמוך יחסית 

התלמידים כמכין במידה די רבה ללימודים. התלמידים תופסים את שלב הקדם  -

גורמים במכינות תופסים את שלב הקדם מכינה בטכניון יותר ביקורתיים בהקשר זה. 

 ומועיל לתלמידי אופקים. חשוב

מהכנה לקראת  , בין השאר,הנובע הקדם מכינהבחלק מהמכינות קיים עומס בשלב  -

 המבחן הפסיכומטרי. 

בעלי תפקידים גם  .בקשיים לימודיים וכלכליים במכינהמרבית התלמידים נתקלים  -

פונים לסיוע ובעיקר ליועצות  מהתלמידיםעל כך. כשני שליש  במכינות מדווחים

  המכינה.

ביעות רצון בטיפול בקושי שביעות רצון מטיפול בקושי הכלכלי נמוכה יותר מש -

רונות טובים יותר בתחום . נראה כי לתכנית יש פת)4.06לעומת  3.30( הלימודי

אה ליכולת להקל בנטל תגבור שיעורי עזר, מתרגלים וחונכים בהשווהלימודי דוגמת 

  הכלכלי שעל התלמיד. 

תלמידי אופקים תופסים את המכינה כמכשירה ללימודים באקדמיה במידה רבה  -

תלמידי המכינה בבן גוריון ביקורתיים יותר כלפי צוות המורים ולגבי ההכנה מאד. 

 לבחינות במכינה. תלמידי המכינה בתל אביב ביקורתיים יותר כלפי צוות המזכירות.

תלמידי מכינה מחזור ה' חושבים כי ישנה אווירה חברתית טובה במכינה. גורמים  -

במכינה טוענים כי אווירה חברתית טובה וגיבוש חברתי משתנים מכתה לכתה וזה 

 תלוי בתלמידים עצמם. 
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  השלכות והמלצות 
 קדם מכינה -

תכנון יש לבחון דרכים להקלה בעומס הלימודים בשלב הקדם מכינה. לדוגמא  •

בי יותר של מה שנלמד בקדם מכינה (האם ניתן לוותר על קורסים דוגמת מיט

אוריינות ופיתוח כישורי למידה שאינם קשורים ישירות להצלחה במכינה או 

דוגמא נוספת לכך היא הדרך שנקטה המכינה  .להכנה לפסיכומטרי)

 .באוניברסיטת בן גוריון שהעבירה את ההכנה לפסיכומטרי לשלב המכינה
 מכינה -

 המלצות בתחום הלימודי •
o  התאמת חומר הלימודים לבחינות והעברת בחינות תקופתיות המכינות לבחינות

  הסיום.
o .הגדרת הנושאים שיכללו במבחן בצורה אחידה לכל צוות המורים 

 דרכים להקלה בעומס הלימודים במכינה •
o  על ידי העלאת בחינת אפשרות להורדת חלק מחומר הלימודים לדרך לימוד עצמי)

ובכך להקל על חומרי לימוד לאתר המכינה או באמצעות מטלות בית וכדומה) 

 עומס הלימודים במכינה.

o .לבחון הארכת משך זמן המכינה 

 המלצות בתחום הכלכלי •
o  יש לבחון אפשרות הגדלת המלגות הניתנות כיום וזאת על מנת לאפשר

 לעבוד.לסטודנטים להתמסר ללימודים מבלי 

o להעביר את כספי המלגות בזמן קבוע לתלמידים שכן הם מתכננים את חייהם  יש

 בהתאם לכך.

 התייחסות לתלמידים •
o  בהיבט החברתי, יש לראות האם עדיף לתלמידי "אופקים להייטק" ללמוד במכינה

 בכתה נפרדת או בכתה מעורבת עם כלל תלמידי המכינה. 

o ת בתל אביב ובבן גוריון. ניתן יש לאפשר קשר שוטף בין מינהלת התכנית והמכינו

לשלוח תקופתית למכינות אלו נציג התכנית על מנת לתגבר את גורמי הסיוע ולתת 

 לתלמידים תחושה טובה יותר של טיפול ספציפי בבעיותיהם.

o  רצוי לבצע מעקב שוטף כדי לאתר בעיות במהלך המכינה בתחומים השונים

יע לתלמידים בעוד מועד ולמנוע (לימודי, כלכלי, חברתי ומשפחתי) על מנת לסי

 נשירה בסוף המכינה.
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  הערכה כללית של התוכנית  4.6
כנית "אופקים להייטק" הם היו פונים ללימודים לנו את הלומדים במכינה האם ללא תשא .1

 אקדמאים וללימודים בתחום המדעים המדויקים. להלן הנתונים בנושא:

  
  פנייה ללימודים ללא התכנית: 22לוח 

 סה"כ  תל אביב  בן גוריון  טכניון  -התכנית היוללא 

  85%  83%  87%  84%  פונים לאקדמיה

  76%  71%  75%  80%  פונים למדעים המדויקים

 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים: .2

מרבית הסטודנטים מדווחים כי היו פונים ללימודים באקדמיה גם ללא התכנית  •

פונים גם ללימודים במדעים "אופקים להייטק", ובשיעור קצת יותר נמוך היו 

 המדויקים.

להערכתנו, נתונים אלו מבטאים את הרצון של הסטודנטים להצליח בלימודים.  •

, ללא התכנית אחוז הסטודנטים שהיה מגיע ללימודים היה כנראה נמוך  בפועל

יותר וזאת עקב הקשיים הכלכליים ונקודת הפתיחה בהישגים לימודיים של 

 ).2וח הסטודנטים (ראו הרחבה ל

סטודנטים בעלי זכאות לבגרות או כאלו שנרשמו לתכנית סמוך למועד השחרור, מדווחים  .3

 יותר כי גם ללא התכנית היו מגיעים לאקדמיה ולמדעים מדויקים.

"למתקבלים יש מוטיבציה ונחישות והם מוכנים להשקיע את באחת המכינות נאמר כי  .4

פדגוגית ממליצים לחלק מהם להפסיק את נשמתם בלימודים. אחרי כל ישיבה של מועצה 

הלימודים אם זה לא מתאים, אבל כולם לא מוכנים לוותר ונחושים להמשיך. התוכנית בכל 

לא היו חושבים להגיע לעומת זאת ישנם גם תלמידים ש. מקרה פתחה דלת להשכלה גבוהה"

? ניברסיטהאלת את התלמידים חשבת ללמוד באו"אני שו - ללימודים גבוהים לולא התכנית

וחלק גדול מהם לא חשב בכלל ללכת ללמוד, חלקם לא מעיזים להגיד את זה לעצמם בעיקר 

 "אלו שלא גמרו תיכון
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  בחנו עד כמה המשיבים היו ממליצים לחברים קרובים להצטרף לתכנית. להלן הנתונים: .5

  
  ממליץ על התוכנית בחתך מוסדות לימוד: 23לוח 

ממליץ/ די   
  ממליץ

די לא/ מאד לא   ככה –ככה 
  ממליץ

  ממוצע

  4.49  3.9%  9.8%  86.3%  טכניון

  4.64  1.7%  6.8%  91.5%  בן גוריון

  4.56  2.4%  2.4%  95.1%  תל אביב

  4.57  2.6%  6.6%  90.7%  סה"כ

  
מרבית הסטודנטים בכל מוסדות הלימוד היו ממליצים לחברים קרובים מהלוח עולה כי  .6

 להצטרף לתכנית.

ממליצים לאחרים לבוא לתכנית מדווחים יותר כי הלימודים בקדם מכינה סטודנטים שיותר  .7

הכינו אותם היטב למכינה והמכינה מכינה אותם טוב לאקדמיה. בנוסף הם מדווחים יותר על 

יחס אישי מצד המורים, אווירה חברתית טובה ועל מענה זמין לתלמידים מצד צוות 

 המזכירות.

 את התכנית. להלן מספר ציטוטים:בעלי תפקידים העריכו באופן כללי  .8

"התוכנית טובה מאד. אוכלוסיית הפריפריה מוזנחת והתוכנית מטפלת במקומות רבים 

  שהמדינה לא עושה. הבחירה במסלול הזה עבור הצעירים הללו היא מושלמת". 

"אופקים היא תוכנית בעלת חשיבות עליונה. צעירים אחרי צבא שבחיים לא חשבו 

זה בטווח רחוק מאד בגלל בעיות כלכליות.... לקחו את עצמם  ללמוד או שראו את

  בידיים"

  "אני אוהבת את אופקים זו הזמנות חד פעמית לחלק מהתלמידים"

"החשיבה של תלמידי אופקים היא עתידית, כי תלמידי יוצאי אתיופיה  יש להם מעטפת 

עבודה. אלו  ומציאת וך אלא שאופקים מבטיחה ליווי באוניברסיטהליווי במשרד החינ

  .הדברים העיקריים שמושכים את התלמידים לתוכנית"

 סיכוםל .9
היו פונים לאקדמיה גם מדווחים כי בקרב תלמידי המכינה מחזור ה' עולה כי רובם  -

הקלו ללימודים בתחום המדעים המדויקים אלא שתנאי התכנית ללא התכנית כמו גם 

תמיכה כלכלית וקבלה לתכנית ם על ידי זרזו את פנייתם ללימודים אקדמייעליהם ו

 ללא תנאי סף.

 מרבית התלמידים היו ממליצים לאחרים להצטרף לתכנית. -

כי תכנית "אופקים  מדווחיםכלל תלמידי המכינה  נפגשים עםגורמים במכינות אשר  -

להייטק" היא הזדמנות מעולה עבור צעירים הבאים מהפריפריה הגיאוגרפית 

 והחברתית.
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  והמלצות סיכום .5

דו"ח ביניים זה מתייחס לתלמידי מכינות מחזור ה' ועל התהליך שעבר התלמיד בתכנית 

"אופקים להייטק" מהרגע שקיבל את המידע על התכנית ועד ללימודיו במכינה. ההמלצות 

הבאות נוגעות לכל שלב בתהליך זה. עם זאת, חשוב להדגיש כי למעט השלבים הנוגעים 

כל שאר ההמלצות הן רק מזווית ראייה של הלומדים במכינה. ללימודים בקדם מכינה ובמכינה, 

שלבים אלו יקבלו הרחבה נוספת בדו"ח הסופי שיכיל גם את נקודת מבטם של הקבוצות 

  האחרות הנכללות במחקר. 

  

  לימודים ועבודה – מאפייני הלומדים .1
 יש לבחון את הסוגיה של מקום מגורים המרוחק ממקום הלימודים ושל עבודה במקביל

 ללימודים. תופעות אלו מקשות מאד על התלמידים.

 

 הגיוס לתכנית .2
למרכזי צעירים ישנה גישה לצעירים המתאימים ל"אופקים להייטק". יש למנף את  -

 עבודתם בגיוס לתכנית.

יש לבחון דרכים להגיע למשתחררים סמוך ככל האפשר לזמן האופטימאלי עבורם.  -

על לולים, האחד ליידע את המשתחרר ייתכן כי יש לפנות אל משתחררים בשני מס

יצטרף לתכנית,  –כדי שכאשר תגיע נקודת הזמן האופטימאלית מבחינתו התכנית 

והמסלול השני יפנה לשכנע את המשתחררים המתכננים לימודים מיד לאחר 

 השחרור.

יש לפתח מסלול שיווקי בגיוס לתכנית בדרך של שילוב חברים בשיווק ע"י שיטת  -

 ."חבר מביא חבר"

לטענת בעלי תפקידים, חשוב להדגיש בתהליכי שיווק וגיוס את ההשקעה הנדרשת  -

  לצורך תיאום ציפיות.ללימודים מסוג זה 

 

  רישום באתר האינטרנט .3
המועמדים מוזמנים ממילא למכינות לאימות נתונים ולרישום מחדש של נתונים אלו.  -

ם באתר יש לשקול לצמצם מאד את הפרטים הנדרשים למילוי בעת הרישו

 האינטרנט.
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 תהליכי אבחון ומיון .4
 יש לנסות ולקצר את זמן ההמתנה משלב הרישום באתר ועד לזימון למיון. -

בתהליך הרישום, הזימון למיון ותוצאות האבחון חשוב להיות בקשר עם המועמד  -

 כאשר ישנו עיכוב וזאת מנת לשמרו בתכנית כמועמד.

המיון את משמעותו של תהליך זה ואת יש להסביר למועמדים המגיעים לתהליך  -

 השלכתו על קבלה לתכנית.

יש לבחון כיצד ניתן לשפר את תהליך המיון שיתאים לכל המאובחנים על מנת  -

 שישקף באופן אופטימאלי גם תתי קבוצות. 

 

 הלימודים במכינה .5
 קדם מכינה

טבי יותר יש לבחון דרכים להקלה בעומס הלימודים בשלב הקדם מכינה. לדוגמא תכנון מי

(האם ניתן לוותר על קורסים דוגמת אוריינות ופיתוח כישורי  של מה שנלמד בקדם מכינה

. דוגמא נוספת למידה שאינם קשורים ישירות להצלחה במכינה או להכנה לפסיכומטרי)

לכך היא הדרך שנקטה המכינה באוניברסיטת בן גוריון שהעבירה את ההכנה 

 לפסיכומטרי לשלב המכינה.

 מכינה
התאמת חומר הלימודים לבחינות והעברת בחינות תקופתיות המכינות לבחינות  

  הסיום.
 הגדרת הנושאים שיכללו במבחן בצורה אחידה לכל צוות המורים. 
 הכנת סילבוס הכולל רק מה שהכרחי ללימודים במכינה. 

(על ידי העלאת בחינת אפשרות להורדת חלק מחומר הלימודים לדרך לימוד עצמי  

ובכך להקל על עומס מוד לאתר המכינה או באמצעות מטלות בית וכדומה) חומרי לי

 הלימודים במכינה.

 לבחון הארכת משך זמן המכינה. 

יש לבחון אפשרות הגדלת המלגות הניתנות כיום וזאת על מנת לאפשר לסטודנטים  

 .לעבודלהתמסר ללימודים מבלי 

מתכננים את חייהם  יש להעביר את כספי המלגות בזמן קבוע לתלמידים שכן הם 

 בהתאם לכך.

בהיבט החברתי, יש לראות האם עדיף לתלמידי "אופקים להייטק" ללמוד במכינה  

 בכתה נפרדת או בכתה מעורבת עם כלל תלמידי המכינה. 

יש לאפשר קשר שוטף בין מינהלת התכנית והמכינות בתל אביב ובבן גוריון. ניתן  

על מנת לתגבר את גורמי הסיוע ולתת  לשלוח תקופתית למכינות אלו נציג התכנית

 .לתלמידים תחושה טובה יותר של טיפול ספציפי בבעיותיהם

בעיות בתחומים השונים (לימודי, כלכלי, חברתי  לאיתוררצוי לבצע מעקב שוטף  

  ומשפחתי) על מנת לסייע לתלמידים בעוד מועד ולמנוע נשירה בסוף המכינה.




