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 תמצית המחקר

 . רקע1

תכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה היישום אודות על הערכה  יהשני בסדרת מחקרהוא זה  מחקר דוח

גבוהה הבהשכלה  צ'רקסיםהדרוזים והערבים, הצעירים לערבים, דרוזים וצ'רקסים בישראל. ייצוג ה

הייצוג של בני גילם היהודים בכל רמות ההשכלה: ן , אך עדיין נמוך מעבראשר בבישראל גבוה יותר מ

  שלישי ובסגל האקדמי.השני, בתואר הראשון, בתואר האקדמיות, בתואר -במכינות הקדם

אפיינים להשתלבות מלאה בהשכלה גבוהה. חלקם מ צעירים אלה בדרכםאתגרים שונים עומדים בפני 

כלכלי -, אוכלוסיות מרקע חברתיבמשפחתם גבוהה להשכלה ראשון דורבני אוכלוסיות רחבות יותר של 

לתת  כדי ישראל.ערבים, דרוזים וצ'רקסים בוייחודיים ל ,נמוך, קבוצות מיעוט וכדומה, וחלקם מבניים

במועצה להשכלה גבוהה מענה לאתגרים הכלליים והייחודיים, פיתחה הוועדה לתכנון ולתקצוב )הוות"ת( 

 2015/16-2010/11שנתית לשנים -הרב התכניתמכחלק  הגבוהה הרחבת נגישות ההשכלהלתכנית האת 

 2021/22-2016/17שנתית לשנים -הרבהוות"ת תכנית אף תוקצבה מחדש בתכנית התשע"ו(. -)תשע"א

 תשפ"ב(. -)תשע"ז

שלומדים בהם סטודנטים ערבים,  וות"ת,בידי ה התכנית פועלת בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה המתוקצבים

בהתאם למאפיינים ולצרכים של הפועל כוללת מערך תמיכה לאוכלוסיות אלו . היא דרוזים וצ'רקסים

המוסד ושל האוכלוסייה הלומדת בו. מחקר ההערכה מתמקד במרכיבי מערך התמיכה המיועדים 

להם. המרכיבים שנבדקו הם: או בצמוד ו/ המוסדות למועמדים ולסטודנטים לתואר ראשון והניתנים בתוך

הכנה למתקבלים ללימודים 'צעד לפני כולם'; תכניות האקדמיות; תכנית -תמיכה במכינות הקדםהמעטפת 

קליטה באקדמיה, בעיקר לסטודנטים בשנה א )הכוללות מענים לימודיים וחברתיים(; שירותי קריירה; 

 ומלגות ייעודיות )אירתקא(. 

ית בחווי ,(תשע"ו) 2015/16 שנת הלימודיםעד  התמיכה מערך של יישוםבתהליך המתמקד  זהדוח 

לתואר ראשון של הסטודנטים שהחלו את לימודיהם  הסטודנטים, בשימושם במערך התמיכה ובתוצאות

 .בתום שנת לימודיהם הראשונה ,)תשע"ה( 2014/15שנת ב

מן שלומדים בהן סטודנטים הוות"ת, בידי האוניברסיטאות והמכללות המתוקצבות  27במחקר נכללו 

מוסדות, ניתחנו את  19-בראיונות עם צוותי היישום  60-ערכנו כ .לתואר ראשוןהאוכלוסייה הערבית 

-בהתכנית  אודות היישום באמצעות שאלון לרכזי על המוסדות, אספנו נתונים  27תכניות העבודה של כל 

ים. כמו כן ערכנו סקר בקרב הסטודנטים הערבים, מוסדות, וערכנו שתי קבוצות מיקוד עם סטודנט 26

 25-)תשע"ה( ב 2014/15הדרוזים והצ'רקסים אשר התחילו את לימודיהם לתואר ראשון בשנת הלימודים 

סטודנטים לפי דיווח המוסדות(. הסקר עסק בחוויית הלימודים,  5,989)בהם מוסדות שהתכנית פעלה 

 נתוני הסקר וצאות בתום שנת הלימודים הראשונה. ניתוחשביעות הרצון מהם, ובתבבשימוש במענים ו

הסטודנטים, והאם קיבלו את מלגת בו למדו שנעשה תוך התחשבות בשני משתנים: המוסד  םושקלול

 .משיבים( 1,499הכול ענו -)סך אירתקא
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 . ממצאים מרכזיים2

 מאפייני התכנית ואוכלוסיית היעד 2.1

היישום  ברמה הארצית. צוותי התכניתת מנהלת ומתקצבת את "הוות :הכללימודל ההפעלה  .א

 את מערך התמיכה שהיה קיים לרכזמציינים שהתקצוב הייעודי של המענים אפשר להם מוסדות ב

להפוך אותו למקצועי יותר, בין היתר, באמצעות ו אותו למסדלהרחיב אותו, , עוד קודם בצורות שונות

עם זאת, רבים מן המוסדות עדיין  יחדלאוכלוסייה הערבית.  םייעודיי ,בעלי תפקידים נוספיםגיוס 

 מתמודדים עם קושי להביא את הסטודנטים למצות את המענים המוצעים. 

מודל ההפעלה ברמת המוסד כולל ועדת היגוי של המוסד, אחראי אקדמי  מודל ההפעלה במוסדות: .ב

הבסיס ליכולת המוסד לממש את התכנית. היא מאפשרת למוסד לייחד  היאורכז מנהלי. תשתית זו 

מן האוכלוסייה הערבית בהיבטים של מתן שירותי סיוע, עיצוב מדיניות הסטודנטים  לכללתשומת לב 

אופי יישום התכנית בכל מוסד מושפע ממאפייני  .נוספת תומכת, והשמעת קולם של הסטודנטים

של האוכלוסייה  יםוהלימודי ים, וממאפייני הרקע האישימיקומוו ומוסד, גודלההמוסד דוגמת סוג 

 .והלומדת ב

תואם את המתוכנן. מאז  הקצב הצטרפות המוסדות לתכנית ויישום מרכיבי :התפתחות התכנית .ג

 27-ל)תשע"ד(  2013/14-מוסדות ב 23-מהמוסדות המשתתפים בה גדל מספר תחילת יישום התכנית, 

ועם המעבר לתכנית  ,)תשע"ז( 2016/17נכון לפתיחת שנת הלימודים  1)תשע"ו(. 2015/16-מוסדות ב

 ת, התכנית הגיעה למיצוי פוטנציאל המוסדות השותפים. "שנתית הבאה של הוות-הרב

צעד לפני אקדמיות, '-קדםה מכינותהבמסגרת  מעטפת: מרכזיים םמרכיבי השלוש למערך התמיכה      

המוסדות המציעים את מספר . )תכנית הכנה למתקבלים ללימודים( ותכנית קליטה באקדמיה 'לםכו

. 2016/17-במוסדות  21-ל )תשע"ד( 2013/14-מוסדות ב 11-הולך וגדל, מ מרכיבי התמיכה האלהכל 

 התמיכה.  ךמוסדות שלא מפעילים את כל מרכיבי מעריש ן יעדי אך

יעד מרכזי של תכנית  הערבית ופיזורם בין תחומי הלימוד:שיעור הסטודנטים מן האוכלוסייה  .ד

תואר הלימודי  מתחילים אתה מן האוכלוסייה הערביתהנגישות היה להגדיל את שיעור הסטודנטים 

 2012/13קרב את ייצוגם בהשכלה הגבוהה לשיעורם באוכלוסייה. מאז ובכך ל אותם, ומסיימים ראשון

)תשע"ו(, חל גידול במספרם של  2015/16-התכנית, ועד ל )תשע"ג( טרם תחילת היישום הנרחב של

הסטודנטים מן האוכלוסייה הערבית הנכנסים בשערי ההשכלה הגבוהה, ובשיעורם מתוך כלל 

 (. 16%-ל 13%-הסטודנטים לתואר ראשון במוסדות המתוקצבים )מ

יעד נוסף של התכנית, שקידומו נעשה באמצעות קרן המלגות אירתקא, היה להשפיע על פיזור       

נדרשים במשק. ההסטודנטים בין תחומי הלימוד, כך שסטודנטים רבים יותר יבחרו בתחומי לימוד 

(, אז החל המחזור ו)תשע" 2015/16אז עוד לא פעלה קרן המלגות, לבין  ,)תשע"ג( 2012/13ואכן, בין 

 את של אירתקא, חל גידול בשיעור הסטודנטים מן האוכלוסייה הערבית המתחיליםלישי הש

ב )התחומים הנדרשים, המזכים בניקוד הגבוה יותר לצורך -לימודיהם בתחומי לימוד בדרגים א ו

                                                   
 .הן בתכנית גםש להוראה המתוקצבות מכללותמספר המוסדות אינו כולל את שתי ה 1
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, מתוך כלל הלומדים כלכלהוכימיה אומנות ועיצוב, מוסיקה, ארכיטקטורה, דוגמת  קבלת מלגה(

)המזכים בניקוד ד צמצום בשיעורם בתחומי לימוד בדרג חל סדות המתוקצבים, ותחומים אלה במו

 .רפואת שיניים ואופטומטריהדוגמת  נמוך יותר(

 ת הלימודים במוסדיחווי 2.2

דיווחו חוויית הלימודים היא מוקד עניין של ספרות המחקר העוסקת בהשכלה גבוהה. באופן כללי, 

תחושה חיובית המשיבים על הסקר )שענו על השאלות בתחילת השנה השנייה ללימודיהם לתואר ראשון( על 

קריאת חומרים וכתיבת  כגוןבנוגע להתמודדותם בלימודים ובנוגע לשימוש במיומנויות למידה נדרשות, 

ומרי לימוד, סיכום עם זאת, הם דיווחו על התמודדות טובה פחות עם חיפוש עצמאי של ח .תרגילים ועבודות

על  מצביעיםאלה  דיווחיםבמהלך השיעור, השתתפות פעילה בשיעור, וקריאת חומרי קריאה באנגלית. 

 הצורך בהשקעה מרובה יותר בתמיכה במיומנויות למידה אלו.

( תחושות חיוביות בנוגע לחווייתם האישית במוסד הלימודים עצמו. יחד עם 71%לרוב המשיבים על הסקר )

התייחסות של המוסד  –שחשוב להם שתהיה נוכחות לזהות הערבית במוסד  דיווחו( 86%רוב הגדול )זאת, ה

לחגים ולאירועים שאינם יהודיים, הימצאות חברי סגל אקדמי ומנהלי ממוצא ערבי במוסד, ושילוט בשפה 

  הערבית.

 מערך התמיכה: היקף השימוש ותרומות נתפסות 2.3

 ברוב המוסדות להיעזר בשלושת מרכיבי התכנית ה( יכלו הסטודנטים)תשע" 2014/15בשנת הלימודים 

. נמצא ששימוש במרכיב אחד של תמיכה מגביר את הסיכוי לשימוש במרכיבים נוספים. לכן, המרכזיים

נראה שהשפעת התכנית על התוצאות האישיות היא השפעה מצטברת של מכלול חוויות הלימודים ומכלול 

 מרכיבי התמיכה.  

  23-)תשע"ז( ב 2016/17מתוכננת לפעול בשנת הלימודים  אקדמיות-במסגרת המכינות הקדםמעטפת 

שבהן  מוסדות ומכינות משלבות 14-ב לסטודנטים מן האוכלוסייה הערבית מוסדות )מכינות ייחודיות

 לומדים סטודנטים מן האוכלוסייה הערבית עם שאר הסטודנטים ומקבלים מעטפת תמיכה נוספת,

בסקר  תלמידים מן האוכלוסייה הערבית צפויים להשתלב במסגרות אלו. 1,705-(. כמוסדות 17-ב

 מבוגרי המכינות העריכו שהתכנית תרמה להם במידה רבה או רבה מאוד.  79%הסטודנטים, 

  1,615-מוסדות. כ 21-)תשע"ז( ב 2016/17מתוכננת לפעול בשנת הלימודים 'צעד לפני כולם' תכנית 

מבוגרי 'צעד לפני כולם' העריכו  72%ת חלק בתכנית. בסקר הסטודנטים, סטודנטים צפויים לקח

 שהתכנית תרמה להם במידה רבה או רבה מאוד.

 מוסדות. הן  27-)תשע"ז( ב 2016/17מתוכננות לפעול בשנת הלימודים  תכניות הקליטה באקדמיה

סד, עם דגש על אלה יציעו מגוון מענים לכלל הסטודנטים מן האוכלוסייה הערבית לתואר ראשון במו

מן המשיבים על השתתפות  72%הנמצאים בשנתם הראשונה לתואר. בסקר הסטודנטים, דיווחו 

 אחד לפחות דיווחו על השתתפות במענה לימודי 61%במענה אחד לפחות בשנת הלימודים הראשונה. 

חד חברתי השתתפו בלפחות מענה א 50%)שיעורי עזר, תגבור בלימודי השפה העברית או האנגלית(, 

השתתפו בשני סוגי המענים.  37%-חברתית, קבוצת הידברות, פעילות תרבות(, ו-)חונכות אישית

 64%-בממוצע העריכו שהמענים הלימודיים תרמו להם במידה רבה או רבה מאוד, ו 67%בסקר, 

 בממוצע העריכו כך בנוגע למענים החברתיים. 
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 מלגות אירתקאבית כחלק מן התכנית באמצעות מוצע לסטודנטים מן האוכלוסייה הער סיוע כלכלי. 

 650פר"ח. מדי שנה,  פרויקט החונכות מערכת חיצונית למוסדות מפעילה את המלגות באמצעות

מלגאים למדו  604)תשע"ה(,  2014/15מתחילים את לימודיהם. בשנת הלימודים  מלגאים חדשים

הסטודנטים מקבלים תמיכה כלכלית גם ממקורות ן במוסדות שהם חלק מן התכנית. חלק ניכר מ

מכלל המשיבים לסקר דיווחו על קבלת סיוע כלכלי מאירתקא או ממקורות  68%בסך הכול,  –אחרים 

 אחרים.

 החלו להעניק שירותי קריירה במתכונת של פיילוט בחמישה מוסדות, בשנת הלימודים  מרכזי קריירה

סדנאות  :ודנטים מן האוכלוסייה הערבית וכוללים)תשע"ה(. השירותים מותאמים לסט 2014/15

, אבחון תעסוקתי, ייעוץ אישי, תכנית מתמחים, חשיפה לעולם מרתונים המוקדשים להכנה לתעסוקהו

 2016/17. מאז, הוטמע מרכיב הקריירה בקול הקורא למוסדות ונכון לשנת הלימודים העבודה והשמה

ירה לסטודנטים מן האוכלוסייה הערבית )שישה מוסדות ביקשו להפעיל מעני קרי 27)תשע"ז(, 

להפעלת מרכז קריירה מורחב באחריות  14-מוסדות לתחילת הטמעה של שירותים מותאמים, ו

 המוסד(. 

 לימודיות בתום שנת הלימודים הראשונהתוצאות  2.4

נה נקודות זכות בתום שנת הלימודים הראשו 30דיווחו שהשלימו לפחות  56%בקרב המשיבים לסקר, 

העריכו במידה רבה  87%(. על אף האמור, נקודות זכות בשנה 40-תכנית לימודים מלאה מורכבת לרוב מ)

העריכו במידה רבה מאוד שיהיו ברשימת מצטייני  28%-או רבה מאוד שיסיימו את התואר בזמן הנדרש ו

בוה בשנים הבאות. היא שכדי לעמוד בהערכותיהם, רבים יאלצו לעמוד בעומס לימודים ג המשמעותדיקן. ה

"ת היא שיש לתת את הדעת על השאלה האם הגדרת משך זמן תקני הוותבמקביל, המשמעות בעבור 

ללימודים מתאימה לכל הסטודנטים, או שנדרשות התאמות לקבוצות סטודנטים מסוימות. היבט נוסף הוא 

 קני המקובל כיום.שהמשך תמיכה גם בשנים מתקדמות צפוי לסייע להגברת שיעור המסיימים בזמן הת

 קבוצות-מבט על תת 2.5

ים להתייחסות לתשובות הסטודנטים כמכלול, היה לנו עניין מיוחד במספר קבוצות: נשים, בדוא נוסף

 מלגאי אירתקא.ו

  היתר של נשים בקרב כלל הסטודנטים לתואר -בדומה לייצוג :לגברים נשיםממצאי ההשוואה בין

ראשון ובקרב סטודנטים לתואר ראשון מן האוכלוסייה הערבית, גם בסקר הסטודנטים רוב המשיבים 

(. לא מצאנו הבדלים עקיבים ומובהקים בחוויית הלימודים, בשימוש במענים, בתפיסת 69%היו נשים )

 הראשונה לתואר הראשון של המשיבות לעומת המשיבים. ןתרומת המענים ובתוצאות בתום שנת

  מן המשיבים  9%הסטודנטים הבדואים היוו  :לעמיתיהם בדואיםממצאי ההשוואה בין סטודנטים

(. הסטודנטים 6%( ומיעוטם קיבלו את מלגת אירתקא )82%לסקר הסטודנטים. מרביתם הן נשים )

יות. באשר לשאר מעני התכנית, לא נמצאו אקדמ-הבדואים השתתפו יותר מעמיתיהם במכינות קדם

הבדלים עקיבים ומובהקים בינם לבין עמיתיהם שאינם בדואים. הסטודנטים הבדואים דיווחו על 

חוויית לימודים מאתגרת יותר מעמיתיהם ועל השלמת פחות נקודות זכות בתום שנתם הראשונה. 

 מהן ואף גבוהות כות עמיתיהםלהער לעומת זאת, הערכותיהם בנוגע לתוצאותיהם בהמשך דומות

 בחלק מן המקרים. 
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  מלגאי אירתקא נהנים מסיוע כלכלי ובמקביל  :מלגאים-ללא מלגאי אירתקאממצאי ההשוואה בין

מחוייבים להתנדב לאורך שנות לימודיהם. שיטת דירוג המועמדים למלגה מובילה לכך שהמלגאים 

ייצוג לסטודנטים מן -שיש בהם תתמרוכזים בתחומי לימוד שהוגדרו כנדרשים במשק ו/או 

מלגאים, על -האוכלוסייה הערבית. המלגאים דיווחו על חוויית לימודים חיובית יותר לעומת הלא

השתתפות בשיעור גבוה יותר בתכניות שלפני תחילת הלימודים ובמענים השונים המוצעים בשנת 

הראשונה, לעומת עמיתיהם  הלימודים הראשונה, ועל השלמת נקודות זכות רבות יותר בתום שנתם

 מלגאים.-הלא
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 54 : הערכות בנוגע להמשך הלימודים, לפי קבלת מלגה28תרשים 
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 מבוא. 1

 ההשכלה הגבוהה נגישותהרחבת תכנית  של הוא חלק ממחקר רחב יותר על הערכת היישום זה דוח
 הוועדה תחהיפ התכניתאת . יהותוצאות )להלן תכנית הנגישות( בישראל 2'רקסיםוצ דרוזים, ערביםל

 2015/16-2010/11שנים שנתית ל-הרב התכניתמכחלק  גבוהה להשכלה במועצה)ות"ת(  ולתקצוב לתכנון

-)תשע"ז 2021/22-2016/17שנים לשנתית -הרב בתכנית גם מחדש תוקצבההתכנית  .תשע"ו(-)תשע"א

עד  אוכלוסייה הערביתמן ה סטודנטיםב התמיכה מערך של יישוםמתמקד בתהליך ה זההדוח ה. תשפ"ב(

)תשע"ה(  2014/15שנת הסטודנטים שהחלו את לימודיהם ב( ובחוויה של 2015/16הלימודים תשע"ו )שנת 

שימושם במערך התמיכה  ,הלימודיות והחברתיותם יהתוחווינבדקו  .בתום שנת לימודיהם הראשונה

 בתום השנה.  הישגיהםהתמיכה ון , שביעות רצונם מתהערבי אוכלוסייהמן הלסטודנטים 

 סוףעד  התכנית ליישוםבדוח זה נוגעים הממצאים  .)תשע"ג( 2012/13 שנת הלימודיםב התכנית החל יישום

, וליישום המתוכנן לשנת הלימודים יישומהמתחילת  לוש שנים, כלומר כש)תשע"ו( 2015/16שנת הלימודים 

 .ללוות את התכנית במחקר נמשיך התכניתיישום  של הבאות בשנים. (ז)תשע" 2016/17

: ראשית, התכנית מאפשרת למוסדות גמישות אחדות תסיבו בשלהערכת תכנית הנגישות מורכבת במיוחד 

המוסדות השותפים  המגוון הרב שלסטודנטים. שנית, ב התמיכה מרכיבישל ו להדרכי הפעו ה שלרבה בבחיר

. ומוסד בכל מוסד ולקצב יישום שונה לתכנית ושל הסטודנטים הלומדים בהם מוביל למאפייני יישום שונים

ת ושל מדיניות המוסד חשוביםמרכיבים עוד תכנית, יש ב בהם עוסקת ות"תוהיבטים שהה מלבדשלישית, 

ועל השתלבותם. רביעית, התכנית מתפתחת, והיקף  תהערבימן האוכלוסייה שמשפיעים על הסטודנטים 

 ., הן במוסדות והן ברחבי הארץמתרחב ומשתנה מעט בכל שנה פעילותה

התכנית הן לספק בסיס למעקב אחר יישום התכנית ולתמוך  הערכתהעל של -לנוכח מורכבות זו, מטרות

מערך את התכנית ואת  ונתארציג את הרקע לתכנית נתחילה ה. של מתמשך ושיפור מתמשכת למידהבתהליכי 

במאפייני המוסדות ובמאפייני האוכלוסייה המשפיעים  נפתח המחקר:את ממצאי  נציג. לאחר מכן המחקר

מהי מדיניות המוסדות התומכת בחוויית  –את חוויית הלימודים במוסד יג נצ אחר כךעל יישום התכנית. 

מערך  נציג את. הלימודים של הסטודנטים, ומהי חוויית הלימודים של הסטודנטים כפי שעולה מדיווחיהם

, השימוש במענים השונים, תרומותיהם מן האוכלוסייה הערביתהתמיכה של המוסדות בסטודנטים 

תוצאות הסטודנטים בתום שנת לימודיהם הראשונה. את נציג  עודהנתפסות, צרכים נוספים וסוגיות ביישום. 

את כל הממצאים על אודות מערך התמיכה של המוסדות מנקודת מבט  נציגבחלקו האחרון של הדוח, 

בדואים, ומלגאי אירתקא -ברים, בדואים לעומת לאהשוואתית המתייחסת למספר קבוצות: נשים לעומת ג

 בסיכום תובנות וכיווני פעולה להמשך.נסיים ( לעומת כאלה שלא קיבלו מלגה זו. 2)ראה פרק 

 . רקע2

עבר. אשר בגבוהה בישראל גבוה יותר מהבהשכלה  צ'רקסיםהדרוזים והערבים, הצעירים ייצוג אוכלוסיית ה

 2014/15עמיתיהם היהודים. בשנת הלימודים  לעומתבשיעור השתתפותם פערים גדולים יש ן יעם זאת, עדי

לימודי המשיכו ל דוברי עבריתספר  , שיעור גבוה יותר של בוגרי בתיהב מתמקדמחקר זה ש)תשע"ה(, 

                                                   
 האוכלוסייה הערביתלהלן:  2
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 49%) תהערבידוברי הספר  עמיתיהם בוגרי בתילעומת גבוהה תוך שמונה שנים מסיום תיכון, השכלה 

במדינה היו ערבים, דרוזים  25-18 ניבהצעירים ן מ 27%, בעוד על כך נוסף(. בהתאמה 30%לעומת 

מערכת ההשכלה הגבוהה היה נמוך בהרבה. בקרב תלמידי המכינות כלל בב םוצ'רקסים, שיעור השתתפות

הלומדים בשנתם הראשונה לתואר ן מ 17% הם היוו השתייכו לאוכלוסיות אלו; 16%אקדמיות, -הקדם

הלומדים לתואר שלישי ן מ 6%-הלומדים לתואר שני ון מ 11%ומדים לתואר ראשון; הלן מ 14%הראשון; 

 (.2016)למ"ס, 

לומדים בשיעור נמוך יותר במוסדות ובתחומי  הערבייםסטודנטים הבדומה לקבוצות מיעוט אחרות בעולם, 

(. זאת 2016"ס, ; למAyalon and Yogev, 2005; Dar and Getz, 2007הלימוד המבוקשים והיוקרתיים יותר )

 לעומתמשך הלימודים הממוצע לתואר ראשון ארוך יותר  תהערבימן האוכלוסייה ועוד, בקרב הסטודנטים 

סיימו את הלימודים בזמן התקני,  2000-1998 השנים מאלה שהחלו ללמוד בין 40%עמיתיהם היהודים. רק 

הזמן התקני לעומת ן תוך חמש שנים מלא השלימו את לימודיהם  31%, יתרה מכךהיהודים. ן מ 50%לעומת 

 (. 2012בקרב היהודים )למ"ס,  22%

נוסף ללומדים בישראל, בשנים האחרונות יש גידול במספר הערבים אזרחי ישראל שבוחרים ללמוד בחו"ל, 

ובעיקר בירדן, שם הם יכולים להשתלב בתכניות לימודים בערבית המותאמות לחברה הערבית. המחקר 

. מרביתם משתלבים 2007-ב 5,400-לכ 1998-לומדים מישראל בירדן ב 100-מכצביע על עלייה המרכזי בנושא מ

(. בבדיקה שנערכה במרכז המחקר 2011רפואיים )עראר וחאג' יחיא, -בלימודי רפואה, רוקחות ומקצועות פרא

כלל לומדים מ 38%, 2012-אודות לומדים מישראל בחו"ל בעל  OECD-והמידע של הכנסת, נמצא שלפי נתוני ה

בקרב הלומדים  האוכלוסייה הערביתהחסר של -. כלומר, לעומת ייצוגמקרב האוכלוסייה הערביתאלה היו 

 (.2016בקרב הלומדים בחו"ל )וינינגר,  האוכלוסייה הערביתיתר של -בישראל, ישנו יצוג

ה של האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית תובהתמד האתגרים בהשתלבות 2.1

 גבוהה בישראל בהשכלה

אתגרים שונים עומדים בפני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בדרכה להשתלבות מלאה בהשכלה 

, אוכלוסיות במשפחתם גבוהה להשכלה ראשון דורגבוהה. חלקם מאפיינים אוכלוסיות רחבות יותר של 

לישראל. בחלק זה, מפורטים  כלכלי נמוך, קבוצות מיעוט וכדומה, וחלקם מבניים וייחודיים-מרקע חברתי

 :ספרותמן הכפי שעולים  האתגרים המרכזיים

 על מעידים על מחסור במידע  מן האוכלוסייה הערביתסטודנטים  :ובחירת תחום לימוד יעוץי ,הכוונה

 מוסטפא ;2007, יחיא' וחאג עראר; 2007, עסבה-ואבו עראר; 2008, ודר גץ)אודות לימודים גבוהים 

, ורצברג קבלת החלטה מושכלת בעת בחירת תחום הלימוד )גתישם ועל הצורך בסיוע ל, (2009, ועראר

מהווה  בעלי אופק תעסוקתילימוד  מילתחוהביקוש  בדומה לקבוצות מיעוט אחרות,(. 2012 וגדסי,

במקביל, לא בהכרח ניתן משקל לתחומי העניין, ליכולות, ולמשמעות  .שיקול מרכזי בקבלת ההחלטה

 (. 2011ודה בתחום הנבחר בעת קבלת ההחלטה )הנדין, המעשית של עב

 תנאי הסף ללימודים באוניברסיטאות מבוססים על  :באוניברסיטה ללימודים הסף בתנאי עמידה
 שקלול ציוני בחינות הבגרות והבחינה הפסיכומטרית:

 הספר דוברי הערבית היו זכאים הנבחנים בבתין מ 58%)תשע"ה(,  2014/15-ב :בחינות בגרות -

הספר  המסיימים בבתין מ 44%הספר דוברי העברית( ורק  בבתי 69% לעומתלתעודת בגרות )
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ניתוח דוברי הערבית היו זכאים לתעודת בגרות העומדת בסף האיכות של האוניברסיטאות )

הספר  קובץ בגרויות, תשע"ה(. פערים בין האוכלוסיות בהישגי התלמידים ניכרים כבר בבתימ

; 2011דוד, -; בן2009יים, כפי שמשתקף במבחני המיצ"ב והפיזה )בלס, יסוד-היסודיים והעל

 (.2012אטיאס וגרמש, -; קונור2012הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, 

הציון הממוצע בבחינה הפסיכומטרית בקרב הנבחנים בעברית היה  2015-ב :בחינה פסיכומטרית -

. גודל פער הנקודות בין הנבחנים 477ית היה , בעוד הציון הממוצע בקרב הנבחנים בשפה הערב576

(. 2015ב יחסית לאורך העשור האחרון )המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ינמצא עק שתי השפותב

בקרב האוכלוסייה הערבית, הבחינה הפסיכומטרית נתפסת כחסם מרכזי ללימודים גבוהים 

עמדים הערבים )מוסטפא המון וכגורם לדחיית בקשות הרשמה לאוניברסיטאות של כמחצית מ

(. בצד הטענה שהבחינה משקפת את הפערים ביכולות התלמידים )המתבטאים, 2009ועראר, 

הבדלים משמעותיים בין הנבחנים בהפערים מוסברים בחלקם כאמור, גם במבחנים אחרים(, 

בין השאר בזמן קריאה ארוך יותר בקרב  יםשמתבטא ,ביעילות הקריאה של טקסטים בשפת האם

 לכיוון תרבותית מוטיתיש גם טענות שהבחינה כמו כן, (. 2014רי ערבית )קרליץ ואחרים, דוב

', אלחאג) תרבותית ולא בלבד מילולית מתורגמתושהיא  סקסית-והאנגלו המערבית התרבות

 (.2009, מוסטפא; 2005, וולנסקי; 1999, ומדינה זהב-הר; 2007, בוזגלו-דגן; 1996

 וידע הנדרשים לשם הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה:  מיומנויות 

ספר דוברי  בבתי הלמידה ובמיומנויות ההוראה תובשיט מהותי שוני קיים :הלימוד שיטות -

 דגש שמההספר דוברי הערבית  ספר דוברי עברית. ככלל, שיטת הלימוד בבתי ערבית לעומת בתי

 בחשיבה פחות ומתמקדת, המידע עם להתמודדות המורים של סיועה ועל הנלמד המידע על

משום כך, התלמידים מגיעים ללימודים  (.Roer-Strier & Haj-Yahia, 1998) ועצמאית ביקורתית

 במוסדות להשכלה גבוהה כשהם מצוידים פחות במיומנויות הנדרשות במוסדות אלה. 

ן בחלק מאמם.  שונה משפתהנדרשים ללמוד בשפה  מן האוכלוסייה הערביתסטודנטים ה :שפה -

לכן לשם קבלה, ובחלקן אין דרישה כזו.  בסיסיתרמת עברית דרישה של המוסדות קיימת 

עם אתגר הבנת הוראות הניתנות  משתנותהסטודנטים הנקלטים בלימודים מתמודדים ברמות 

אתגר הקריאה וההבנה של מאמרים על בעברית וכתיבת מבחנים ועבודות בעברית, נוסף 

סטודנטים אשר גם (. זאת ועוד, Roer-Strier & Haj-Yahia, 1998ית )אקדמיים בעברית ובאנגל

 נוסף יכולות הדיבור וההבנה שלהם בעברית הן גבוהות יחסית, מוצאים עצמם ניצבים מול אתגר

-Amara & Abd Elנמצאים במערכת המתנהלת כולה בעברית ) הם כאשר לראשונה בחייהם

Rahman, 2002; Olshtain & Nissim-Amitai, 2004 .) 

 אל האתגרים הלימודיים, נוספים אתגרים : סביבה מוסדית "קרירה" לסטודנטים שאינם יהודים

הקשורים במפגש עם הסביבה המוסדית היהודית שאינה מותאמת בהכרח להרכב סטודנטים מגוון. 

 אתגרים אלה באים לידי ביטוי במספר אופנים:

יל החציוני לתחילת לימודי תואר ראשון של )תשע"ה(, הג 2014/15-ב :עיתוי תחילת הלימודים -

סטודנטים היהודים )למ"ס ה לעומתשנים  3.4-היה צעיר ב מן האוכלוסייה הערביתסטודנטים 

זמן קצר לאחר סיום לימודי ללמוד מתחילים ברובם  תהערבימן האוכלוסייה (. הסטודנטים 2016

לאחר פסק זמן לטובת שירות צבאי ללמוד התיכון, בעוד הסטודנטים היהודים מתחילים ברובם 
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או לאומי, טיול ו/או עבודה. מציאות זו תורמת לפערים אישיים, חברתיים ומקצועיים בכישורים 

עיתוי תחילת (. Conley, 2007; Barnett et al., 2013; 2011ובניסיון של הסטודנטים )הנדין, 

; 2006, טלהלימוד ) ללימודים בחלק מתחומיהכניסה  הגבלת גילהלימודים מושפע גם מ

(. מדיניות זו משפיעה בעיקר על סטודנטים שאינם Arar and Haj-Yehia, 2010; 2010דיראסאת, 

, שלא להשתמש בגיל ככלי 2014ת, החל מיולי יהודים ומלווה בהמלצה חדשה של המל"ג למוסדו

 .(2.9.14של מועמדים לתכניות לימודים )מל"ג,  מלכתחילהלפסילה 

לוח השנה האקדמי מותאם לחגים ולמועדים של האוכלוסייה היהודית בישראל.  :לוח שנה וחגים -

 .(2015רבי, -)הנדין ובן נבחרים במוסדות בודדים בלבד יש ימי חופש בחגים נוצרים ומוסלמים

המוסדות ן בחלק מ :דרישות לימוד שאינן מותאמות לאוכלוסייה שאינה דוברת עברית כשפת אם -

יהודים, ושאינן לוקחות בחשבון קיומם של -יש דרישות לימוד שמותאמות לסטודנטים ישראלים

 במכסת להשתתפות דרישה, בחלק מחוגי הלימוד יש לדוגמה ,כךסטודנטים מרקעים אחרים. 

כך  ,אם-כשפת, כשמרבית הניסויים מותנים בידיעת עברית לימוד שנת מעבר לשם ניסויים

 (.2011, הנדין)הדרושה במכסת הניסויים  עמודמתקשים ל רית אינה שפת אמםשעבסטודנטים ש

 בספרות עולה שהנגישות להשכלה גבוהה, בחירת תחום הלימוד וחוויית  :הפריפריהן גישות פיזית מנ
. שוב המגוריםיהקרבה הגיאוגרפית של מוסד הלימוד אל ין ההשתלבות במערכת נגזרות בין השאר מ

-Abu-Rabia) בקרב נשים מקבוצות מיעוט, ובישראל, בעיקר בקרב נשים מוסלמיות דבר זה נכון בעיקר

Queder and Arar 2011; Shiner and Modood, 2002 .)יישובים מתגוררים בסטודנטים ההן בעבור חלק מ

 מנומ לחזורו אל מוסד הלימודים להגיע, בעיקר בנגב, קיים קושי המרכז הגיאוגרפין מרוחקים מה

לעשות  או יכולת כלכלית לגור מחוץ לבית תחבורה ציבורית מסודרת, בצד היעדר נכונות בשל היעדר

 . (Hai, 2012) זאת

 מודלים להגברת הנגישות, השילוב וההתמדה בהשכלה גבוהה בארץ ובעולם 2.2

אתגרים העומדים בפני קבוצות מיעוט בדרכן בישראל, כמו במרבית המדינות המפותחות, קיימת הכרה ב

קרון השוויון. ילשם שמירה על ע ןשילובלהגברת . בהתאם, מושקעים מאמצים הגבוהה להשתלב בהשכלה
בארץ ובעולם: מרכזיים הפועלים להגברת שילוב בהשכלה גבוהה בחלק זה מוצגת סקירה של מודלים 

 מודלים של הכנה לקראת לימודים גבוהים, מודלים של מדיניות קבלה למוסדות ומודלים של תמיכה

 תכנית הנגישות.באומצו לאלה המוצגים המקרים, מודלים דומים ן מתמשכת לאורך הלימודים. בחלק מ

 :מודלים של הכנה לקראת לימודים גבוהים 

בדרך להשכלה  םולליווי צעירים איתורמודל זה מתמקד בפעילות יזומה ל איתור, ליווי והכוונה: -

תכניות הפועלות במודל זה כוללות דים. אודות הלימו על תהליך קבלת ההחלטותגבוהה ולאורך 

שירותי ייעוץ וליווי אישי, סיוע בבחירת תחום ומוסד לימודים, סדנאות לשיפור כישורי למידה, 

בישראל, תכנית "הישגים" ליווי במהלך ההרשמה, ליווי בתהליך הגשת בקשה למלגות וכדומה. 

שובית ומיועדת לצעירים יונת יהתכנית פועלת במתכ המרכזית המייצגת מודל זה.התכנית היא 

עבור האוכלוסייה הערבית כחלק בהמקבילה שפותחה התכנית תכנית "רואד" היא  .30-18בני 

 .של הוות"ת מתכנית הנגישות
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י"ב -כיתות יתכניות נוספות הפועלות במודל זה כוללות את "קדם עתידים" המתמקדת בתלמידי       

כחלק נוסף  ספר תיכון ערביים בבתי ת"חינוך לקריירה" הפועל, (2009נבות, -קוברסקי וכהן-)ברוך

 . ועוד של תכנית הנגישות של הוות"ת

"תכניות האמריקנית המכונות בספרות אחדות מודל זה כולל תכניות  :תכניות הכנה אקדמיות -

שבמודל לתכניות הספר התיכון לבין לימודים גבוהים.  גשר" במובן זה שהן מהוות גשר בין בית

הוליסטים הכוללים מינון משתנה של מרכיבי תמיכה אקדמית, ליווי אישי )חונכות(,  מאפיינים

מידע על תהליך הגשת המועמדות ללימודים ועל אפשרויות לסיוע ומתן מיומנויות למידה, ייעוץ, 

במהלך לרוב במכללות קהילתיות או באוניברסיטאות כלכלי. בארה"ב, תכניות הגשר פועלות 

(. בישראל, Kallison & Stader, 2012עדות לתלמידים שסיימו כיתה י"א ו/או י"ב )הקיץ ומיו

ת"ת והושאימצה מודל מורחב של "תכניות גשר". תכניות מכינה הן אקדמיות -המכינות הקדם

מן האוכלוסייה כחלק מתכנית הנגישות פועלות במתכונת של מעטפת תמיכה לסטודנטים 

מן האוכלוסייה קבוצות המכינה נפרדות לסטודנטים חלק מ. במוסדות מסוימים הערבית

תכנית  , וחלקן משולבות עם שאר הסטודנטים אך מעניקות את מעטפת התמיכה בנפרד.הערבית

נוספת דוגמה ת"ת כחלק מתכנית הנגישות, היא וידי הובשגם היא אומצה  ,"צעד לפני כולם"

  כבר ללימודים גבוהים.מיועדת לאלה שהתקבלו וטווח -קצרת. התכנית "תכנית גשר"ל

 :מודלים של מדיניות קבלה להשכלה גבוהה 

מודל זה  :יוקרתייםקבלה פתוחה ללימודים גבוהים ואפיקי מעבר למוסדות השכלה גבוהה  -

-( בארצותcommunity collegesאל ובמכללות הקהילתיות )מתקיים באוניברסיטה הפתוחה בישר

חר הקבלה הראשונית הפתוחה, קיימים אפיקי ל. לאוהברית ומציע חלופה של קבלה פתוחה לכ

שנתיים, המאופיינים לרוב בהיותם -ארבע מסורתייםמעבר המאפשרים קבלה למוסדות 

 ;Kisker, 2007ל בסיס הצלחה במוסד הראשוני ולא על בסיס מבחנים קודמים )ע יוקרתיים יותר,

Townsend & Wilson, 2006; Mobelini, 2013 .) 

מודל זה מתקיים במכללות בישראל ובמדינות דוגמת  :הבגרות בלבד קבלה על בסיס מבחני -

המקומות תהליך הקבלה מתבסס על ממוצע הציונים בכלל ן גרמניה ואוסטרליה. בחלק מ

הבחינות ובחלקם על ציונים במקצועות נבחרים. ברוב המדינות והמוסדות המקיימים מודל זה 

מים אלה מאופיינים לרוב בביקוש גבוה במיוחד יש תחומי לימוד המוגדרים כחריגים למודל. תחו

התמחות מיוחדת, ומחייבים עמידה במרכיב נוסף כחלק מתהליך הקבלה )מבחן נוסף, באו בצורך 

 (.2013, טשנר)המלצות, ניסיון קודם וכו'( 

מנגנון המאפשר הגשת מועמדות ללימודים במסלול  העדפה מתקנת/משווה:קבלה על בסיס  -

 מיושם מנגנון זהשמדים בתנאי הקבלה הכלליים הנדרשים. במרבית המדינות חריג, לאלה שלא עו

זילנד, אוסטרליה ועוד( מסלול ההעדפה מעניק משקל לרקע האתני -)ביניהן: ארה"ב, הודו, ניו בהן

ייצוג או שנתפסות כסובלות -של המועמד ונותן עדיפות למועמדים מקבוצות שנמצאות בתת

על בסיס למועמדים מעוולות עבר. בישראל, מנגנון זה מיושם באוניברסיטאות ומעניק העדפה 

בו למד  המועמדש הספר התיכון-ביתמיוצגים באמצעות הכלכליים -יםמאפיינים חברתי

בכל מחלקה.  5%שכונת המגורים שלו. שיעור המתקבלים באפיק זה מוגבל לעד אמצעות וב

המחלקות מקבלות רשימות עם דירוג מועמדים "ראויים לקידום" ומחליטות באופן עצמאי האם 

 (.2013; טשנר, Alon, 2016לקבל וכמה לקבל )
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 :מודלים של תמיכה מתמשכת לאורך הלימודים 

מוסד לסוגיות הקשורות בהשתלבות במודל המבוסס על יצירת "כתובת"  מוסד:במינוי אחראי גיוון  -

( נושא לרוב בדרג Chief Diversity Officer)במוסד . בארה"ב, אחראי הגיוון בושל אוכלוסיות מגוונות 

מגוון הזהויות במוסד, הן ברמת הסטודנטים והן  בקרבניהולי בכיר במוסד ומופקד על עידוד מצוינות 

הגדירה את הצורך בתשתית מוסדית הכוללת ועדת היגוי,  ת"הוותברמת הסגל. תכנית הנגישות של 

האמריקני, אך בשונה  . תשתית זו מזכירה את המודלבמוסד מוסד ורכז לתכניתעל התכנית בממונה 

ממנה, התשתית המוסדית מעוצבת לצרכיה של אוכלוסייה ספציפית )במקרה זה, ערבים, דרוזים 

 וצ'רקסים( ושמה דגש בעיקר על סטודנטים, ופחות על אנשי סגל. 

המוסד והן ברמה הלאומית, ומתבסס  תברממודל זה מתקיים בארץ ובעולם הן  מערך סיוע כספי: -

במימון לימודים גבוהים מהווה חסם בפני נגישות והתמדה בלימודים.  על ההנחה שהקושי

בישראל, תכניות סיוע לאומיות כוללות תמיכה בסטודנטים עולים במסגרת המינהל לסטודנטים 

ן עולים המשותף למשרד לקליטת העלייה ולסוכנות היהודית; תמיכה בחיילים משוחררים מ

תמיכה בסטודנטים נזקקים במסגרת קרן יו"ר  המערך הלוחם בצה"ל במסגרת קרן אימפקט;

ועוד. שני הקריטריונים  ; תמיכה באמצעות קרן הסיוע של משרד החינוך; מלגות פר"חהכנסת

העיקריים לתמיכה הם צורך כלכלי והצטיינות אקדמית, כאשר ההגדרה המדויקת לצורך ו/או 

תכנית הנגישות הושקה קרן , במסגרת על כך נוסף למצויינות משתנה ממקור מימון אחד לשני.

 .מן האוכלוסייה הערביתהמלגות "אירתקא" המעניקה סיוע כספי לסטודנטים 

מחקרי הערכה על תכניות הסיוע הכספי. בחו"ל לעומת זאת, תכניות סיוע אין שכמעט בישראל,       

זכות( בהערכה. הממצאים מלמדים שהתניית הסיוע במינימום שעות לימוד )נקודות רבות מלוות 

 את מובילה למימוש שעות לימוד רבות יותר בשנתיים הראשונות, ולגידול במספר המסיימים

 (Binder et al., 2015תוך חמש שנים ) ראשון התואר לימודי

מודלים של סיוע אקדמי מיושמים לרוב ברמת המוסד ומבוססים על תגבורים  מערך סיוע אקדמי: -

מעניינת למודל סיוע אקדמי הנהוג  הדוגממידה ועוד. לימודיים, חונכות, קורסי מיומנויות ל

במכללות הקהילתיות בארה"ב מכונה "קהילות למידה". קהילות אלו מחברות בין קורסי חיזוק 

תוכן במחלקות  ורסימיומנויות בסיס נדרשות ללימודים גבוהים )שפה, כתיבה וכו'( לבין ק

ית טיעון, תגובה לטיעון וכדומה, בתחום על בני הלדוגמהשונות. במודל זה הסטודנטים עובדים 

וביניהם: יצירת  אחדים(. למודל זה יתרונות ו'המיקוד הלימודי שלהם )סוציולוגיה, היסטוריה וכ

יצירת קהילת ורצף בין קורסי הבסיס לקורסים האחרים, חיזוק הערך היישומי של קורסי הבסיס, 

(. מודל זה דומה בחלקו Weiss et al, 2014קורסים ) כמהבלמידה של סטודנטים שלומדים יחד 

לקורסי "כתיבה מודרכת וקריאה מדעית" שמתקיימים בחלק ממחלקות הלימוד בישראל. עם 

זאת, בעוד קורסי הכתיבה והקריאה הם לרוב קורסי חובה לכלל התלמידים, קהילות הלמידה 

י להמשך מתקיימות רק בקרב תלמידים המחויבים לקורסי חיזוק מיומנויות הבסיס כתנא

מערך סיוע אקדמי הוא מרכיב מרכזי בתכנית הנגישות בישראל, כפי  הלימודים התחומיים.

 שיפורט בהמשך. 

נוסף למודלים לתמיכה מתמשכת בתוך המוסדות הקיימים,  :מוסד לימודים ייחודי לאוכלוסייה -

חלופה ששבה ועולה בישראל ובעולם היא של הפעלת מוסדות ו/או תכניות לימוד ייעודיות 

נורבגיה, מפעילות ו נות ביניהן פינלנד, ספרד, איטליהלקבוצת מיעוט זו או אחרת. מדינות שו



 

7 

ת, למיעוטים אתניים ולשוניים. שפת הלימוד מוסדות לימוד או מסלולי לימוד בעלי הכרה לאומי

(. בישראל, קיימת קריאה 2015ושפת ניהול המוסדות היא שפת קבוצת היעד של המוסד )אבגר, 

ישוב ערבי וששפת ההוראה בו ישימוקם ב ,במימון ציבוריתחומי -רבמוסד לימודים גבוה  להקמת

 (. 2005'א, היג-אל אבו)תהיה ערבית 

 ומרכיביה ישותהנג . תיאור תכנית3

אופן רשמי ב להתגבש החלה בישראל 'רקסיםוצ דרוזים, ערביםל ההשכלה הגבוהה נגישותהרחבת  תכנית

 2015/16-2010/11 שנתית של הוועדה לתכנון ותקצוב לשנים-לקראת קבלת ההחלטה על התכנית הרב

השדה הניצבים בפני ן הספרות ומן . פיתוח התכנית נעשה בראי האתגרים המוכרים מתשע"ו(-)תשע"א

הנרחב  מהיישולם. וובעזרת המודלים השונים להגברת הנגישות המקובלים בארץ ובע ,האוכלוסייה הערבית

 )תשע"ג(.  2012/13מהלך החל ב שנתית,-התכנית הרבן , כחלק ממוסדותשל התכנית ב

 בהתאם והצ'רקסית, הדרוזית הערבית לאוכלוסייה תמיכה מערך מפעיל מוסד כל, התכנית מסגרתב

 שמוגדר אקדמי סגל איש יש מוסד בכל. וב אוכלוסייה הלומדתה ושל המוסד של ולצרכים למאפיינים

 .התכנית של 'מוסדי רכז' שמוגדר אחד מנהלי סגל איש לפחותיש ולתכנית הנגישות  'מוסדי אחראי'

מן  סטודנטיםה לצורכי כמענה ולמלגות מוסדה של תמיכהה מערךל ייעודי תקציב מקצה הנגישות תכנית

 מהפרסות"ת הוש את"ת בהתאם לקול קורולו תקצוב תמוסדות מגישים בקשה .האוכלוסייה הערבית

 כוללת:במוסדות תכנית ה כה עד. המוסדשל  ולצרכים למאפיינים ובהתאם

אקדמיות -הקדם המכינות בתוך הפועלת מעטפת אקדמיות:-קדםה במכינות תמיכה מעטפת .א

 המצטיינים לבוגרים, מלגות מן האוכלוסייה הערבית לסטודנטים לימודיו חברתי, אישי סיוע ומעניקה

 "ב(תשע) 2011/12 בשנת כפיילוט החלה במכינות המעטפת הפעלת. המכינה לשיווק תקציב כןו

  .יםהמוסדיוהממונים  באחריות המכינות מיושמת ברמת המוסד בארבעה מוסדות, והיא

 הישראלית והחברה העברית השפה, האקדמיה עם ראשוני מפגש תכנית :"כולם לפני צעד" .ב

 תכניתה הפעלת .הלימודים שנת פתיחת שלפני בחודשים מתקיימת התכנית. ראשון לתואר למתקבלים

 .המוסד תברמ מיושמת והיא ד("תשע) 2013/4שנת הלימודים  לקראת החלה

 ,א בשנה לסטודנטים בעיקר ות,ולימודי ותחברתי, ותאישי תכניות מגוון :באקדמיה קליטה תכניות .ג

 המוסד.ברמת ית נעשהתכניות  הפעלת .רכיםלצ אישית בהתאמה

 התואר לימודי סוף לקראת לסטודנטים שירותי קריירהשלבי למתן -מיזם דו :שירותי קריירה .ד

מותאמים לחברה הערבית במוסדות במסגרת מיזם השירותי קריירה הוטמעו בשלב הראשון . הראשון

)תשע"ה(  2014/15בשנת הלימודים  . שלב זה החל"קו משווה"ת"ת ובהפעלת עמותת ומשותף עם הו

)תשע"ז(. בשלב השני המוסדות יקחו  2016/17שנת הלימודים יסתיים בו כפיילוט בחמישה מוסדות

אחריות מלאה על הפעלת מרכז קריירה מורחב הכולל מגוון שירותי קריירה. שלב זה החל בשנת 

 שע"ו( במוסדות אשר סיימו את שלב ההטמעה בהצלחה.)ת 2015/16הלימודים 

 תחום של קריטריוניםפי  על הניתנותמלגות לימודים לסטודנטים בתואר ראשון  :אירתקא מלגות .ה

)הקריטריונים מתורגמים לדרג כולל למועמד: דרג א הוא הגבוה ביותר  כלכלי-חברתי ומצב לימוד
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המלגות נעשית ברמה  חלוקת .בהתנדבות ומותנותיות שנת-תלת הן המלגות. ודרג ד הוא הנמוך ביותר(

 . ובהפעלת פר"ח הארצית

מן  סגל ולאנשי דוקטורנטים-, לבתרדוקטורנטיםתואר שני מחקרי, לל מלגות :הצטיינות מלגות .ו

 המלגות נעשית ברמה הארצית.  חלוקת .האוכלוסייה הערבית

 . מערך המחקר4

 אוכלוסיית המחקר 4.1

 א. מוסדות

מכללות  ובשתי 3,בידי הוות"ת אוניברסיטאות והמכללות המתוקצבותה 72-ב מיושמת הנגישות תכנית

בדיקת מאפייני  .מן האוכלוסייה הערביתושלומדים בהם סטודנטים  ת"תוידי הובהמתוקצבות  להוראה

שנת  מתחילת בהם פעלההתכנית המוסדות ש 27-נעשתה ב בסטודנטים התמיכה מערך שלישום הי

נערכה  (1לוח ב סדותות"ת )רשימת המוהומוסדות שהוגדרו במשותף עם  91-ב 4.(ו)תשע" 6/15012 הלימודים

  .בדיקה מעמיקה יותר

 ב. סטודנטים

כל הסטודנטים הערבים, הדרוזים והצ'רקסים אשר התחילו את אוכלוסיית המחקר של הסקר כללה את 

 5,989) 5בהןשהתכנית פעלה המוסדות  25-)תשע"ה( ב 2014/15שנת הלימודים לימודיהם לתואר ראשון ב

 סטודנטים לפי דיווח המוסדות(. 

 מקורות המידע ושיטת איסוף הנתונים 4.2

 :התכנית יישום .א

 וצוותי  רכזים מוסדיים ,עם צוותי היישום )דיקני סטודנטים, אחראים מוסדיים ראיונות 60 :ראיונות

 2015-ראיונות במוסד אחד ב 2, 2014-ב מוסדות 16-ב ראיונות 45: מוסדות 19-( במרכזי הקריירה

 2015-, בעל כך נוסף .2016-ב מוסדות חוזרים( 5מוסדות )מתוכם  8-ב ראיונות 13-ו )מוסד חוזר(

 איון עם סמנכ"ל פר"ח שאחראית על הפעלת מלגת אירתקא.יהתקיים ר

                                                   
לא לומדים בו סטודנטים ערבים, ומכון ויצמן ששני מוסדות מתוקצבים אשר אינם משתתפים בתכנית הם מכון לב  3

במרכיבי התכנית שאינם מכוונים לתואר  ףלתואר ראשון )מכון ויצמן כן משתתלא מתקיימים בו לימודים ש
 ראשון(.

כן, הוא נכלל בדיווח  . על2015/16 שנת הלימודים המכון הטכנולוגי חולון הצטרף לתכנית באופן חלקי מאוד במהלך 4
; המכללות ר הסטודנטיםעל תכניות העבודה אך אינו נכלל בדיווחים המבוססים על השאלון לצוותי היישום ובסק

-וסמינר הקיבוצים שהצטרף לתכנית ב 2015/16-המכללה האקדמית בית ברל שהצטרפה לתכנית ב –להוראה 
גם הם לא נכללים במחקר. במוסדות אלו, ההצטרפות לתכנית נעשתה בשלב מתקדם יותר ואופן תכנון  – 2016/17

סטודנטים הלומדים במסלולים המתקיימים בשפה התכנית, הקצאת המשאבים והיישום שונים משאר המוסדות. 
ת"ת וסטודנטים במסלולים המתקיימים בשפה הערבית מקבלים תמיכה והעברית מקבלים תמיכה מלאה מהו

ל מאפייני היישום שחלקית ויחסית לשיעור העברית בתכנית הלימודים. עם זאת, מוסדות אלו לא נכללים במחקר ב
 השונים בהם.

ל מאפייני הלימודים השונים של מוסד זה; הסטודנטים שניברסיטה הפתוחה לא נכללו בסקר בהאון הסטודנטים מ 5
 ן לא פעלה בשלב זה במוסד.יהמכון הטכנולוגי חולון גם הם לא נכללו כיוון שהתכנית עדין מ
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  ו (תשע"ו) 2015/16ת הלימודים שנולמוסדות  27של תכניות העבודה  :מסמכים נבחריםניתוח-

)"אני  הםמסמכים מכוננים שלו, אתרי האינטרנט של המוסדות ת"תוושהוגשו ל (זתשע") 2016/17

 מאמין" וכדומה(.

  המוסדות באמצעות שאלון מילוי  26-איסוף נתונים ב :ותמוסדב צוות היישוםלמילוי עצמי של שאלון

 האחראים והרכזים המוסדיים. ולאימהשאלון את . 2015 סראעד מ 2014עצמי, בחודשים דצמבר 

 2016-מוסדות בבשני  התקיימו שתי קבוצות מיקוד עם סטודנטים :קבוצות מיקוד. 
 

 ב. סקר הסטודנטים:

סקר הסטודנטים נועד לסייע ללמוד על חוויית הסטודנטים כעבור שנה ממועד כניסתם למוסד ללימודי 

, כשהסטודנטים היו בתחילת שנת הלימודים 2015לדצמבר ין אוקטובר הועבר ב תואר ראשון. הסקר

רצון מהם, העסק בחוויה החברתית והלימודית במוסד, בשימוש במענים ובשביעות ו השנייה שלהם,

 5,989ובתוצאות הלימודיות בתום שנת הלימודים הראשונה. הסקר נשלח לכל אוכלוסיית המחקר )

 :כדלקמן, למענה בערבית או בעברית תאפשרועם  (אינטרנטבמרשתת )סטודנטים( כסקר 

 :לחתום על הסכמה להשתתפות  םתהליך הגשת מועמדותבמלגאים התבקשו ה מלגאי אירתקא

דואר המלגה. בעקבות הסכמתם, הועברו לנו כתובות ה ם לקבלתתנאין החלק מכוזאת במחקר 

קישור לשאלון ולערוך תזכורות  ישירות שלהם כך שיכולנו לשלוח להםמספרי הטלפון ו אלקטרוני

-הלומדים ב מלגאים 604על טופס ההסכמה חתמו  .לשאלון המענה טלפוניות לאלה שלא השלימו את

 –אנשים  950, ומתוכם ענו על השאלון 6ממקבלי המלגה( %93) קרחשנכללו במ תכניתהמוסדות  25

 היענות(. 84%) מפסיקי לימודים 8-ו מלגאים 501

 העברת השאלון לאלה שלא קיבלו מלגה נעשתה באמצעות המוסדות.  :לגאיםסטודנטים שאינם מ

ן המוסדות קישור לשאלון באמצעותו יכולנו לעקוב אחר מספר המשיבים מ 25-שלחנו לכל אחד מ

לא מעוניינים לקבל אם  דואר אלקטרוניהשאלון ניתנה האפשרות למלא כתובת  מילוי המוסד. בסיום

, כאשר אחת לשבוע 2016עד ינואר  2015במוסדות נעשתה בחודשים נובמבר תזכורות. העברת השאלון 

ידוע  היה עדכנו את איש הקשר במוסד על מספר המשיבים וביקשנו לשלוח תזכורות לכל אלה שלא

לנו אם ענו. בפועל, האסטרטגיה והמאמצים להפצה היו שונים בין מוסד למוסד. ככל שידוע לנו, בכל 

דואר תזכורות בשש , ובחלקן נשלחו עד אלקטרוניהדואר תזכורות בשתי המוסדות נשלחו לפחות 

. בחלק בהודעות טקסטתזכורות נשלחו המוסדות נעשו תזכורות טלפוניות ון . בחלק מאלקטרוניה

סטודנטים ערבים רבים וביקשו שימלאו את השאלון, שלמדו בהן לכיתות אנשי צוות התכנית נכנסו 

ה עם לוגו המוסד יון קי, שובר לקפה ומאפה במוסד, מטריא דיסקובחלק אף ניתן תמריץ צנוע )

 סטודנטים 998 –אנשים  1,024ל ענו על השאלון ובסך הכ לכולם או בהגרלה. –וכדומה( למשיבים 

לפי ש מתחיליםמכלל ה 19%)לאחר ניכוי שאלונים חלקיים(,  מפסיקי לימודים 26-ו שאינם מלגאים

  7.לפי מוסד( משיביםלשיעור  1אה נספח )ר אינם מלגאיםדיווח המוסדות, 

                                                   
 התכנית ולכן לא נכללו במחקר.ן השאר לומדים במוסדות שאינם חלק מ 6
הלימודים ות"ת על מספר הסטודנטים הערביים שהיו בשנת וי המוסדות לבין דיווחי היש לציין שקיים פער בין דיווח 7

ות"ת מתוך הנחה ומאפייני האוכלוסייה אנו נסמכים על דיווחי הנוגע ל. ב(תשע"ה) 2014/15-הראשונה לתואר ב
 מספרשהם המדויקים יותר. עם זאת, בחישוב שיעורי ההיענות לסקר, הסתמכנו על דיווחי המוסדות המייצגים את 

 הסטודנטים אליהם הועבר השאלון בפועל.
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 שקלול הנתוניםושיטת הניתוח  4.3

הנתונים נעשה תוך ניסיון לאפשר קבלת מידע מלא ומאוזן ככל הניתן, הלוקח בחשבון את נקודת  איסוף

, ערכנו בשלב הראשוןהמבט של צוותי היישום במוסדות ואת נקודת המבט של הסטודנטים, מושאי התכנית. 

 ממצאיהמידע שעלה בראיונות, ובשלב הבא, בנינו שאלוני יישום למוסדות וניתחנו את  של יטתמניתוח 

 לדרך יצאנו, שני בשלב. בראיונות שעלו התמות רקע על המוסדותשל שאלונים אלה ואת תכניות העבודה 

 הסטודנטים של קולם את ולהשמיע המוסדותן מ שעלתה התמונה את להשלים שביקש סטודנטים בסקר

 .התכנית של המרכזי היעד קהל שהם

בקרב מלגאי אירתקא, שיעור ההיענות בקרב שאר הסטודנטים היה נמוך  לסקר בצד שיעור ההיענות הגבוה

דיווחו הסטודנטים ש לצורך ניתוח הנתונים, בוצע שקלול שליותר ולא אחיד בין המוסדות השונים. 

והאם הוא  בו הוא לומדשג שני משתנים: המוסד ייצ, כך שכל סטודנט קיבל משקל המשהתמידו בלימודים

בניתוח הנתונים התייחסנו לכלל הסטודנטים, . complex sample-הנתונים נותחו במקבל מלגת אירתקא. 

אך התייחסנו בנפרד גם למלגאי אירתקא. זאת, הן משום שיש עניין מיוחד בחווייתם ובהתקדמותם של 

תשובותיהם מייצגות  ,הנתונים השונה ואחוזי ההיענות השוניםסטודנטים אלה, והן כי בשל שיטת איסוף 

תשובותיהם של הסטודנטים שאינם מלגאים. לעומת אליה הם משתייכים שבצורה טובה את הקבוצה 

 אנו בדוח ( לא נכללו בניתוח מלבד לפרק התוצאות.=34nהסטודנטים שדיווחו על הפסקת לימודים )

  .8אחרת ציינו אם אלא, המשוקללים הנתונים על מדווחים

 המחקר מגבלות 4.4

זה, בדומה למחקרים יישומיים רבים, נערך בתנאי אמת ללא אפשרות להשוות את הממצאים  מחקר

 . בהם פעלה לא התכניתשבמקומות  למצב או/ובמלואם למצב לפני הפעלת התכנית 

כלי מחקר מרכזי להשמעת הקול של  הםסקר הסטודנטים הוא כלי מרכזי בשלב זה של המחקר. סקרים 

אוכלוסיית היעד של המחקר, אך שימוש בהם מלווה במגבלות הקשורות בהטיות במאפיינים של אלה 

שבוחרים להשיב על הסקר )בהיעדר אמצעים לחייב מענה(, ובתשובות שעשויות להיות מושפעות מרצון 

 לרצות או לייצר תמונת מציאות שאינה תמיד מדויקת לחלוטין. 

הסטודנטים, זאת  עבורבהנתונים, קשה לבסס קשר ישיר בין צריכת מענים שונים לבין תוצאות  בניתוח

 משפיעים ואלה, אישיים ומצרכים ממאפיינים הושפעה הסטודנטים ידיבמשום שסביר שצריכת המענים 

  .התוצאות על גם

במוסדות שנכללו במחקר, ולכן לא  'רקסיםוהצ, הדרוזים הערבים הסטודנטים לכלל מתייחסת התכנית

הסקר לא הופץ גם בקרב  כן כמו. התכניתן ניתן לייצר קבוצת השוואה של סטודנטים שלא הושפעו כלל מ

 הסטודנטים כלל בקרב/או ו הסטודנטים כלל בקרב דומים שיטתייםסקרים  ןסטודנטים יהודים, ואי

 שהשתקפה בסקר הנוכחי. ת הסטודנטים כפייאת חווי אליהם להשוות שניתן היהודים

                                                   
 .2משוקללים לבין מאפיניהם המשוקללים בנספח -השוואה בין מאפייני המשיבים הלא 8
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 מאפייני המוסדות ומאפייני האוכלוסייה. 5

לתת את יש שההקשר הם לימודיים של הסטודנטים האישיים והמאפיינים הו של המוסדות מאפייניםה

ואת הסטודנטים, את חוויית , במוסדות התכנית יישום מודלהתעצבות אופן  אליו בבואנו לבחון אתהדעת 

 ,היישוםשעלו בשאלוני  ותמוסדה מאפייניאת ציגים מ אנו זה פרקבהשתתפותם במענים ותוצאותיהם. 

נתונים את הועל מאפייני הסטודנטים מנהליים הנתונים את ה ,ובראיונות המוסדות של העבודה בתכניות

  .השלכותיהם על יישום התכניתדנים ב . כמו כן אנומאפייני הסטודנטים על מסקר הסטודנטים

 המוסדות מאפייני 5.1

  לומדים בהם התכנית פועלת בכל המוסדות המתוקצבים ש :מוסד )אוניברסיטה/מכללה(הסוג

: אוניברסיטאות, מכללות כלליות, מכללות להנדסה ומכללות לתואר ראשון סטודנטים ערבים

 הלימודיהרקע על ובראשם  ,סוג המוסד משפיע על מאפייני אוכלוסיית היעד המגיעה אליו .לאומנות

של המבקשים  לימודיהרקע הקבלה למוסד סלקטיבי.  מאפשר שמאפשר או לאשל אוכלוסייה זו, 

אוכלוסיית ועל מידת ההטרוגניות הצפויה בהרכב  הםשל השוניםמרמז על הצרכים  להתקבל למוסד

 בכלל.  במוסדהסטודנטים 

 יישום התכנית מושפע ממספר היבטים של גודל המוסד :גודל המוסד : 

 בכל מוסד המחלקות והפקולטות כמות – מספר המחלקות, הפקולטות והקמפוסים במוסד .א

הסטודנטים  למשל, באוניברסיטה העבריתעל מנגנון יישום התכנית. משפיעים  ואופן פיזורן

אביב יש  יש רכז תכנית. באוניברסיטת תל, ובכל קמפוס הערבים לומדים בארבעה קמפוסים

 של התכנית. 'נאמן פקולטטיאיש סגל אקדמי המכונה 'בכל פקולטה יש ו פקולטות רבות,

(, למדו תשע"ה) 2014/15שנת הלימודים ב –( 1 לוח) הסטודנטים הערבים במוסדושיעור מספר  .ב

מכלל הלומדים  %14-כוהם היוו , מוסדות התכנית 62-סטודנטים ערבים לתואר ראשון ב 5817,9

שנת הלימודים מספרם בלעומת  %8-כבשנה זו גדל בהסטודנטים הערבים מספר  9.במוסדות

, כאשר בשישה אחוז אחדב עלה רקמתוך כלל הסטודנטים . עם זאת, שיעורם (תשע"ד) 2013/14

 ,(תשע"ה) 2014/15שנת הלימודים ב הסטודנטים הללו. מתוך 3%-מוסדות חל גידול של יותר מ

 ילים את לימודיהם במוסדות הללומכלל המתח 17%-והיוו כ שנתם הראשונה לתוארהיו ב 7,747

 .)נתוני ות"ת(

, במוסד הגדול ביותר 3,394לבין במוסד הקטן ביותר  21מספר הסטודנטים הערבים במוסד נע בין       

אופן  יש השפעה על במוסד ולשיעורם מספרםלמכלל הסטודנטים.  59%-ל 1%ושיעורם נע בין 

 1,000-300בין סטודנטים ערבים )של מספר בינוני  שיש בהם. לדוגמה, במוסדות התכנית יישום

כמעט עם כל הסטודנטים וקל אחראי יש קשר אישי לרכז ול ,סטודנטים ערבים לתואר ראשון(

סטודנטים ערבים לתואר  אלףלארגן פעילויות לכלל הסטודנטים. במוסדות עם יותר מ יחסית

וצתיים לסטודנטים ערבים, מינוי מספר הסטודנטים הגדול מאפשר קיום של תרגולים קב ,ראשון

  .דומהאו פסיכולוג ערבי במשרה מלאה וכ וציאליסבד עו

                                                   
 לא כולל האוניברסיטה הפתוחה.  9
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ייחודי  הם באוכלוסייה, מענשיעורנמוך מבהם שיעור הסטודנטים הערבים ש במוסדות      

מוסדי ברורה ההצדקה לסיוע  במבט פנים שכן ,ותרלסטודנטים הערבים מתקבל באופן טבעי י

 ערביםהסטודנטים השיעור שנוסף לאוכלוסייה בעלת אתגרים ייחודיים. לעומת זאת, המוסדות 

סיוע נוסף לקבוצת  לתתשאלות על ההצדקה ביקורת ועם מתמודדים גבוה יחסית  בהם

נתפס לעתים כבא על חשבון  כזהסיוע  .הקבוצה הגדולה במוסד לעתיםאוכלוסייה שהיא 

החליטו ש מוסדותיש , הודנטים האחרים. אתגר זה משפיע על אופן יישום התכנית. לדוגמהסט

כאשר יש מינימום סטודנטים ערבים שמעוניינים רק  התכנית מתקציבתפתח  תגבור קבוצת כי

 .הסטודנטים כללל פתוח התגבור, הנפתח ושזהרגע ן , אך מבה להשתתף

תחומי הלימוד , (תשע"ה) 2014/15שנת הלימודים ב  – פיזור הסטודנטים הערבים במחלקות .ג

(, 45%סיעוד )הגבוה ביותר הם  יההבשנה א לתואר הראשון בהם שיעור הסטודנטים הערבים ש

, (תשע"ג) 2012/13(. בין 1)תרשים ( 29%( והוראת המדעים )38%סטטיסטיקה )(, 43%רוקחות )

חלו מספר שינויים בפיזור  ,(ותשע") 2015/16בין ל טרם הפעלת קרן המלגות אירתקא,

יותר אף או  הכפלה םביותר ה יםהסטודנטים הערבים בין תחומי הלימוד, כאשר המשמעותי

וארכיטקטורה המדורגים באירתקא כדרג א  , מוסיקהעיצוב ,אומנותבשיעור הערבים הלומדים 

)המזכה בניקוד הנמוך  ד-וחינוך המדורג כ( יותר לצורך קבלת מלגה)המזכה בניקוד הגבוה ב

פתיחת שתי בחינוך מוסבר במספר הלומדים . יש לציין שהגידול (יותר לצורך קבלת מלגהב

חל . מנגד, ות"תותכניות חדשות לחינוך במכללות ומעבר תכנית במכללה נוספת לאחריות ה

 רפואת שיניים הלומדים מן האוכלוסייה הערביתסטודנטים בשיעור ה משמעותיצמצום 

חל גידול בשיעור הלומדים  במבט על שינויים בפיזור לפי דרג אירתקא, .ד-כ ושדורג מטריהואופטו

 .(2)תרשים  ג ב וצמצום בשיעורם בתחומי לימוד בדרג-הערבים בתחומי לימוד בדרגים א ו

ת הסטודנטים, על יפיזור הסטודנטים או ריכוזם בתחומי לימוד מסוימים משפיעים על חווי      

 בהם הסטודנטים הערביםשהצרכים הייחודיים שלהם ועל אפשרויות יישום התכנית. מוסדות 

ות המספקות ייחודי תכניותמרוכזים במחלקות ובפקולטות מסוימות דיווחו שקל יותר להפעיל 

 אפשרריבוי סטודנטים ערבים  שיש בהן, במחלקות המותאם לתחום הלימוד. כך לדוגמ מענה

 להפעיל שבחרו נוספת היא מוסדות המתרגל בתואר מתקדם. דוגמשינחה עיל תגבור קבוצתי להפ

רצף ויצרו  ערבים סטודנטים של גבוה ריכוז שיש בהן בפקולטות רק 'כולם לפניצעד ' התכנית את

 . הראשונה לתוארבין תכנית זו לבין הלימודים בשנה 

, הלתחומי הלימוד במוסד משפיעים על אופן יישום התכנית. כך לדוגמ מהותייםהגם מאפיינים       

במודל ייחודי ששם דגש על חשיפה ראשונית לעולמות  'בצלאל'פועלת ב 'צעד לפני כולם'התכנית 

 במתכונת יםעשנהלימודים במקצוע הראשי  'אקדמיה למוסיקה ולמחול'מנות. בותוכן של א

 בהםשיש  המוסדותן מ בחלק. יותר נמוך אקדמית ותבחונכ שהצורך כך ,המורה עם יחידנית

שונה  ,דורשים תמיכה ייחודית נוספתהתובעניים מקצועות  ומקצועות אלב רואיםהנדסה  ילימוד

  התמיכה הכללית המוצעת לכלל הסטודנטים.ן מ
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 בשנות הלימודים מוסד לפי, אחוזםו ראשון לתוארהסטודנטים  בקרב ערביםה מספר: 1 לוח

 (תשע"ה-)תשע"ד 2014/15-2013/14     

 "תתולו"ס לממיוחד של נתוני  עיבודהנתונים:  מקור
 השונים מאפייניה לשבהפתוחה  האוניברסיטה עלזה לא כללנו נתונים  בלוח 1

 עצמאיים כמוסדות והן אוניברסיטאות של כשלוחות הן שפועלות מכללות* 
 לעומק היישום נבחן שבהם מוסדות^ 

  

 שנה א – 2014/15 2014/15 2013/14 
 N % N % N % 

 17 7,747 14 17,958 14 16,583 סה"כ
       1אוניברסיטאות

 42 1,205 39 3,394 35 3,112 ^אוניברסיטת חיפה
 24 520 20 1,890 19 1,724 ^הטכניון

 14 615 12 1,766 11 1,643 ^אביב אוניברסיטת תל
 12 432 11 1,294 11 1,271 ^האוניברסיטה העברית בירושלים

 7 251 5 642 5 588 ^גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
 6 158 5 450 4 398 ^אילן-אוניברסיטת בר

 4 113 4 366 3 333 אוניברסיטת אריאל בשומרון

       מחוז צפוןמכללות ב

 61 1,158 59 1,450 59 1,507 ^צפת* ה האקדמיתמכללה
 40 327 50 1,260 47 1,183 ^גליל מערבי* ה האקדמיתמכללה
 34 415 30 1,124 25 972 ^עמק יזרעאל ה האקדמיתמכללה
 37 309 43 869 37 789 ^כנרת ה האקדמיתמכללה

 25 166 19 524 18 479 ^המכללה האקדמית להנדסה – אורט בראודה
 16 1,028 15 466 12 395 ^חי-תל המכללה האקדמית

       מחוז מרכזמכללות ב

 10 106 8 269 5 182 המרכז האקדמי רופין
 1 11 0.7 21 0.4 14 המרכז הטכנולוגי חולון

       אביב מחוז תלמכללות ב

 8 79 4 131 2 75 יפו-אביב תל ה האקדמיתמכללה
 4 31 3 69 2 50 בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב – שנקר

 3 20 2 42 2 32 ^אביב המכללה האקדמית להנדסה בתל –אפקה 

       מחוז ירושליםמכללות ב

 14 121 14 368 15 365 ^ירושלים הדסה ה האקדמיתמכללה
 15 67 12 190 12 182 ^המכללה האקדמית להנדסה ירושלים –עזריאלי 

 6 29 4 83 4 76 ^אקדמיה לעיצוב ואומנות ירושלים – בצלאל
 10 19 8 55 7 50 בירושלים למוסיקה ולמחולהאקדמיה 

       מחוז דרוםמכללות ב

 25 375 24 520 17 364 ^אחווה*המכללה האקדמית 
 8 83 9 332 8 325 ^סמי שמעוןהמכללה האקדמית להנדסה ע"ש 

 5 73 6 269 7 314 ^ספירהמכללה האקדמית 
 6 36 3 114 4 160 אשקלון*המכללה האקדמית 



 

14 

ולפי  1ודרג לפי תחום לימוד ,בשנה א לתואר ראשוןמן האוכלוסייה הערבית : שיעור הסטודנטים 1תרשים 
 מתוך הלומדים בתחום ,ת לימודיםשנ

 
 (ו)תשע" 2015/16 –)תשע"ג(  2012/13מקור: נתוני ות"ת לשנים 

 אירתקאצורך קבלת מלגת דירוג תחומי הלימוד ל 1

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

סיכום-דרג א 

הנדסת מכונות

חקלאות

הנדסה

מינהל ציבורי

הנדסת חומרים

פסיכולוגיה

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

הנדסה אזרחית

מתמטיקה ומדעי המחשב

אמנות ועיצוב

מוסיקה

ארכיטקטורה

כלכלה

חשבונאות

חומרים ורפואית, הנדסה כימית

מדעי הטבע הביולוגיים

כימיה

מדעי טבע פיזיקליים

הנדסת תעשייה וניהול

תואר אקדמי בהוראת המדעים

סיכום-דרג ב 

ניהול טכנולוגי ותעשייתי

הפרעות בתקשורת

עבודה סוציאלית

עסקים ומדעי הניהול

סיכום-דרג ג 

משפטים

רפואה כללית

מקצועות עזר רפואיים

סטטיסטיקה

מדעי החברה

סיעוד

סיכום-דרג ד 

ארכיאולוגיה

מדעי הרוח

רפואת שיניים

חינוך

אופטומטריה

רוקחות

2015/16 2014/15 2013/14 2012/13

 דרג ד

גדרג 

 דרג ד  

 בדרג 

 אדרג 
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בשנה א לתואר ראשון במוסדות המתוקצבים, מן האוכלוסייה הערבית : הרכב הסטודנטים 2תרשים 
 1ודרג ת לימודיםלפי שנ

 
 

 (ו)תשע" 2015/16 –)תשע"ג(  2012/13מקור: נתוני ות"ת לשנים 
 דירוג תחומי הלימוד לצורך קבלת מלגת אירתקא 1

 
 מן האוכלוסייה הסטודנטים של הרכב האוגרפי של המוסד משפיע על יהמיקום הג :אוגרפיימיקום ג

כתוצאה  , על הנגישות שלהם למוסד ועל העומס הנוסף המוטל עליהם בתקופת הלימודיםתהערבי

 .ו/או בעלות מגורים מחוץ לבית דותמהשקעת הזמן בהתניי

מקשה אחת הערבית איננה עשויה  האוכלוסייה :תהערבימן האוכלוסייה הסטודנטים  הרכב .א

קבוצות -אוגרפי. תתיבהתאם למיקום הג , בין השארודתימתאפיינת בגיוון חברתי, תרבותי אלא 

הדרוזית בני החברה  ;בעיקר במחוז דרום ,יתאהסטודנטים בני החברה הבדו ות הןבולט

מאפיינים מעט  ותבעלהן  וערביי מזרח ירושלים. קבוצות אלו ;במחוז צפוןבעיקר  ,והצ'רקסית

וויית ועל ח ןשמשפיעים על הצרכים שלה ,האחרות הערביות הקבוצות ממאפייני שונים

  במוסדות להשכלה גבוהה. ןשלה ההשתתפות

המקרים להתפתחות מודלים מוסדיים ייחודיים, כמו ן ההבדלים בין הקבוצות מובילים בחלק מ

 ולימודית חברתית סביבה ןבעבור שמשמש יותובדוהקמת מועדון 'בית חם' לסטודנטיות  הלדוגמ

רבי, -לתלמידי מזרח ירושלים )הנדין ובן ת( והקמת מכינה מיוחד2015רבי, -)הנדין ובן מוגנת

בשני מקרים אלה, הצרכים הייחודיים של האוכלוסיות הובילו גם להתחשבות מודל  .(2015

פועלת  (תשע"ו) 2015/16שנת הלימודים ות"ת במאפייני האוכלוסיות. כך, החל מוהתקצוב של ה

וכה לתקצוב הז 'שער לאקדמיה'פה לסטודנטים בדווים בשם במכללת ספיר תכנית ייחודית מקי

לתלמידי  ותניתן תקצוב מיוחד למכינכן  . כמושנתית-רבהתקצוב הרגיל של תכנית ן גבוה יותר מ

 מזרח ירושלים, מעבר לנוסחת התקצוב הכללית למכינות.

37% 38% 40% 40%

6% 7% 7% 8%

35% 35% 35% 34%

22% 20% 18% 19%

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

דרג א דרג ב דרג ג דרג ד
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להמשיך  מיקום מגורי המשפחה ביחס למוסד משפיע על הבחירה :מגורים ביחס למיקום המוסד .ב

לגור בבית המשפחה או במגורים זמניים בסמוך למוסד ומשפיע על זמן היוממות )הנסיעה 

מוסדות, מרבית הסטודנטים הערבים  15-בלפי דיווחי המוסדות, היומית( של הסטודנטים. 

 המוסד.ן נסיעה או פחות מ תשעשל שובים הנמצאים במרחק ימגיעים מי

שובים במרחק נסיעה של מעל שעה, ימגיעים מיבהם מרבית הסטודנטים ש ,האחריםבמוסדות       

בשכירות או במעונות. מגורים עצמאיים  –ההנחה היא שהם נוטים לגור במגורים עצמאיים 

עלות כספית נוספת לתקופת  מהוויםו אתם מתמודדיםהסטודנטים שמגדילים את האתגרים 

)בעיקר  ןאת מתמודדיםהסטודנטים שיות גם מגדילים את היקף המטלות האישהם  .הלימודים

המוסדות הללו מושקעים משאבים מיוחדים של ן בחלק מ .וניהול זמן( עבודה, מטלות בית

התכנית בנושאים שרלוונטיים במיוחד לסטודנטים במגורים עצמאיים. ברמה המנהלית, אחת 

נטים הערבים לסטוד ,המכללות דיווחה על הניסיון להבטיח נגישות שוויונית למעונותן מ

, שתי מכללות מציעות תכנית בשם 'פאזל מעונות' שמופעלת במשותף התכניותוהיהודים. ברמת 

  ושמהווה ניסיון לעודד סביבה חברתית משותפת למתגוררים במעונות.  'קרן אברהם'עם 

בהם שבמוסדות  .גבוהה להשכלה הנגישות לקידום מיקום המגורים משפיע על יישום התכנית      

ייחודיים.  ההסטודנטים נוטים לגור בבית ההורים, הם מתמודדים עם אתגרי נגישות תחבור

מנקודת מבטם של הסטודנטים, מסלולי התחבורה הציבורית ותדירותה משפיעים על הזמן 

ן המוקדש ליוממות ועל העלות הכספית שעליהם להקצות לתקופת הלימודים. בשתיים מ

ייחסו הת המוסדיים האחראיםיום, -נוסעים למוסד יום שבהן הסטודנטים ,המכללות בדרום

 בעבורתקציב להסעות מיוחדות  הוקצה המכללותבאחת  .בראיונות לאתגרי הנגישות למוסד

סטודנטים בשעות מותאמות יותר לשעות הלימודים. במכללה נוספת בצפון, הרכז המוסדי קידם 

מגיע למוסד  , וכך האוטובוסאוטובוסהמהלך מול משרד התחבורה והוביל לשינוי בתוואי של קו 

באחת כאמור, ומקצר משמעותית את זמן הנסיעה. הסטודנטים ן על רבים מבאופן שמקל 

נועד ליצור מרחב ש ,דוויותמועדון לסטודנטיות ב ,'חם'בית  את המועדון האוניברסיטאות פתחו

התדירות הנמוכה של ן בקמפוס כתוצאה מנאלצות לשהות ן בשעות הארוכות שהן בעבורבטוח 

 התחבורה הציבורית המתאימה להן.

המוסדות ממוקמים בלב הסואן של הערים: מכללת ן רק מיעוט מ :שוביהי בתוך המוסד מיקום .ג

הדסה בירושלים ומכללת צפת. בשני המוסדות הללו דווח שמיקום המוסד מגדיל את החיכוכים 

של הסטודנטים עם תושבי האזור באופן שחודר לעתים למוסדות ומגביר תחושות של מתח בין 

 הסטודנטים היהודים לבין הסטודנטים הערבים. 

 סטודנטיםה מאפייני 5.2

במוסדות  הסטודנטים מאפייני על ללמוד לנו מאפשרים הסטודנטים מסקר ונתונים מנהליים נתונים

  שהתכנית פועלת בהם.

 מן הסטודנטים מן האוכלוסייה הערבית לתואר ראשון  67%)תשע"ו(  2015/16בשנת הלימודים  :מגדר

גם בסקר מרבית המשיבים היו נשים  (.2016בנובמבר  6היו נשים )מתוך: הודעת למ"ס לעיתונות, 

 הספרותן לפיהם מרבית הסטודנטים הן נשים תואמים את הידוע לנו משהממצאים (. 2( )לוח 69%)
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המוסדות אחוז ן מ שמונהבעל הרכב הסטודנטים בהשכלה גבוהה. עם זאת, יש שונות בין המוסדות. 

יותר סטודנטים  4-וב תר סטודנטיותמוסדות יש יו 14-הסטודנטים והסטודנטיות דומה. לעומת זאת, ב

בעיקר התכניות, )שלושה מהם מכללות להנדסה(. ההרכב המגדרי של הסטודנטים משפיע על יישום 

גוברת מעורבות מקבלים עליהם  הות אלמוסד .במוסדות עם ריבוי סטודנטיות מאוכלוסיות מסורתיות

ביצירת סביבה חברתית מוגנת שתאפשר לנשים להתמיד בלימודיהן. כך למשל רכזי התכנית מעורבים 

פתיחת מועדוני  ומעודדיםלמוסד  התחבורהלהשפיע על נגישות  מנסיםבהקצאת מעונות הסטודנטים, 

 סטודנטיות לשעות החופשיות שלהן במוסד.

 :ני קרב בבוג יתר בקרב המשיבים, ביחס לשיעורן האוכלוסייה הנוצרית והדרוזית נמצאות בייצ דת

והאוכלוסייה המוסלמית שאינה  25-18בקרב בני ית מיוצגת לפי שיעורה והאוכלוסייה הבדו .25-18

 . (2)לוח  ייצוג-ית נמצאת בתתובדו

 :בעוד מקובל לחשוב שסטודנטים ערבים מתחילים ברובם את  תחילת לימודים ביחס לסיום תיכון

דיווחו המשיבים ן מ 10%תיכון, רק הלימודים בבית הספר ההראשון מיד לאחר סיום  לימודי התואר

החלו  34%-תיכון, וההתחילו בין שנה לשנתיים מסיום  56%תיכון. המיד בסיום ללמוד אכן החלו ש

 .(3)לוח  תיכוןהיותר משנתיים לאחר סיום 

 :הציון ן היה גבוה יותר מ( 3)לוח  (578) הממוצע של המשיביםהציון הפסיכומטרי כצפוי,  רקע לימודי

)המרכז  (576( ודומה לזה של הנבחנים בשפה העברית )477בשפה הערבית ) 2015-הנבחנים בכלל של 

 .(2015להערכה, הארצי לבחינות ו

 :ן מ 55%. (3)לוח  ( אפיינו עצמם כדור ראשון להשכלה גבוהה59%מרבית הסטודנטים ) רקע משפחתי

בית הוריהם בעת המענה לשאלון. כמחציתם מגיעים מדי יום בוב ימות השבוע הסטודנטים גרו בר

 .(4)לוח  דקות 30נסיעה שעולה על זמן דקות וכמחציתם נדרשים ל 30למוסד תוך 

 :שאלנו את הסטודנטים מה היו השיקולים שהנחו אותם בבחירת תחום הלימוד שלהם.  תחומי לימוד

תחום והזדמנויות עתידיות להשתלבות בשוק העבודה. שיקולים השיקולים הנפוצים ביותר היו עניין ב

נוספים שעלו הם תנאי הקבלה )ציון פסיכומטרי, ציוני בגרות, מגבלת גיל( שעמדו בהם, תחילת 

למדו שלימודים בתחום בעל זיקה לתחום לימודים אחר שרוצים לעבור אליו בהמשך, קשר למגמות 

ייעוץ מיועץ מקצועי, ממשפחה או מחברים, ורצון להשפיע  בתיכון או לניסיון אחר משמעותי קודם,

באמצעות תחום הלימוד. בודדים התייחסו לשיקולים נוספים ובהם שיקולי נוחות מבחינת רמת תחום 

הלימוד, שעות הלימוד או מיקום מוסד הלימוד, יוקרת תחום הלימוד, וזמינות של מלגות ללימודים 

 בתחום. 
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 ,באוכלוסייה הערבית 25-18כלל בני לעומת הסטודנטים של משיבי סקר  אישיים: מאפיינים 2לוח 
 באחוזים

 18-252שנתון   1משיבי הסקר 

n   
   :גדרמ

 51 31 זכר
 49 69 נקבה

   דת / מוצא:
 75 57 מוסלמי
 12 11 בדואי –מוסלמי 

 6 14 נוצרי
 7 14 דרוזי

  (1) צ'רקסי
  (3) אחר

 לאחר שקלול 1
 2014הלמ"ס, קובץ אוכלוסייה של  קור:מ 2

 
 באחוזים ,הסטודנטים של משיבי סקר לימודייםהמאפיינים ה: 3לוח 

 סה"כ 

N 1,499 
  תיכון:ה הלימודים בבית הספר שנת סיום

 11 2008לפני 
2011-2008 23 
2013-2012 56 
2015-2014 10 

  טווח ציון פסיכומטרי:

 12 לא נבחנתי 
 21 500-פחות מ

600-501  28 
700-601  33 

 6 700-יותר מ
 578 1ממוצע פסיכומטרי

  השכלת הורים:

 59 דור ראשון להשכלה גבוהה
 26 הורה אחד עם השכלה גבוהה

 15 שני הורים עם השכלה גבוהה

 לפי ממוצעים של טווחים; רק אלה שנבחנו. 1
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 באחוזים ,למוסדהגעתם במהלך הלימודים וזמן  םהתנאי מגורידיווחי הסטודנטים על : 4לוח 

 סה"כ 

N 1,499 
  מקום מגורים רוב השבוע

 55 בית המשפחה
 24 מעונות הסטודנטים
 16 בית או דירה שכורה

 4 בית או דירה בבעלותי
 (1) אחר

  זמן הגעה למוסד מדי יום

 22 דקות 10-פחות מ
 29 דקות 30-10בין 
 30 דקות 60-30בין 

 19 יותר משעה

 

 במוסדת הלימודים יחווי. 6

את מעני המוסד  בו פוגשיםחווים בו את הלימודים והסטודנטים שההקשר  היאסביבת הלימודים במוסד 

במוסד ת הלימודים יחוויאודות על הספרות . משפיעים על חוויית הלימודים, בתורם, . המעניםיחודייםיה

 Chillyומגדירה לעתים אקלים זה במונחי 'סביבה קרירה' )ממוקמת לרוב בהקשר של אקלים מוסדי, 

Climate למיעוטים. נטען שהקרירות כלפי מיעוטים פוגמת בתהליך הלמידה וזולגת החוצה גם אל החיים )

 שמחוץ למסגרת הלימודים. מודל השתלבות מרכזי הנידון בספרות טוען לקשר בין יחסי הגומלין של

בפרק (. Tinto, 1975) בלימודים הישגיובמהלך הלימודים, לבין החברה שלו הלימודים והסטודנט עם סביבת 

 , את חווית הלימודים של הסטודנטיםחוויית הלימודיםזה אנו מתארים את מדיניות המוסדות התומכת ב

 , ואת הקשר בין השניים.   כפי שעולה מדיווחיהם

 

 בחוויית הלימודיםמוסד התומכת המדיניות  6.1

הסטודנטים שהתכנית, משמעותית להבנת ההקשר ן המוסד הכללית שאינה בהכרח חלק ממדיניות 

 או אתגריה. בסעיף זה,  התכנית והצלחתה םיישועל חווייתם, ומשמעותית גם להבנת מאפייני בו מדווחים 

 .המוסדות של מדיניותכאלה ים אפוא מספר היבט בחנו

ל העדפה מתקנת בהכרעה על קבלת מועמדים המוסדות מפעילים מנגנון שן חלק מ :העדפה מתקנת .א

 5%מתקבלים עד באמצעותו אוניברסיטאות, ב. המודל הנפוץ ביותר הנהוג מן האוכלוסייה הערבית

בה מדורגים שההוא שימוש בשיטת הניקוד של 'האגודה לקידום החינוך' הלומדים בכל חוג, כלל מ

, וספציפית) בתחומי לימוד מסוימים ףדרישות הסזכאים להעדפה. מודלים נוספים כוללים הגמשה ב

 לצד. פה לבוגרי מכינה או תכניות הכנה ללימודיםן העד( ומתהפסיכומטרימבחן ה את לעבור דרישהב

 היעד לאוכלוסיית נגיש/או ו מתועד בהכרח אינו עליהם המידע, מתקנת להעדפה מנגנונים של קיומם

  (.2015רבי, -)הנדין ובן
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מן האוכלוסייה הארכת זמן במבחנים לכל הסטודנטים  ניתנתברוב המוסדות  :הארכת זמן במבחנים .ב

 (.2015רבי, -המוסדות, אף בשנים הבאות )הנדין ובןן בשנתם הראשונה ללימודים, ובחלק מהערבית 

נוכחות השפה,  המוסד: יבמרחב תצ'רקסיהו תדרוזית, ההערבי הערבית והתרבות נוכחות השפה .ג

הערבים, הדרוזים והצ'רקסים לא זוכה לדגש במרבית המוסדות. עם  התרבות והדת של הסטודנטים

מקומיות  ות"ת בתחום זה כמו גם ביזמותוהו מל"גהזאת, בשנים האחרונות חל גידול בהמלצות 

 מוסדות. דוגמאות בולטות הן:ה רלוונטיות של

 לשפה  שלהם האינטרנט יהמוסדות לתרגם את אתרן בקשת ממ ת"הוות :השפה הערבית

קובעת מספר תנאי סף לתרגום: הפניה לאתר בערבית בעמוד הבית של אתר המוסד; ו הערבית,

החברה הערבית; תרגום מלא של המדריך האקדמי ן פרטים בנוגע ליחידה לסיוע לסטודנט מ

אודות מקומה של על סטודנטים חדשים. במחקר  בעבורלסטודנט; מידע לנרשמים; מידע 

אודות הייצוג השפתי/לשוני של השפה הערבית על ית בקמפוסים ופלסטינ-התרבות הערבית

 ת"הוות(, כמו גם בהערכתנו את יישום תכנית 2014, ומעין ראס-בארבע אוניברסיטאות )אבו

המוסדות תרגמו את אתר ן , נמצא שרק מיעוט מ(תשע"ה) 2014/15שנת הלימודים ב

לרשות הסטודנטים מקלדות עם  האינטרנט, הוסיפו שילוט בערבית ברחבי הקמפוס והעמידו

מאז, בבדיקה של הוות"ת  .(2015)הנדין ובן רבי,  אותיות בערבית במחשבים המוסדיים

 , נמצא שעשרים מוסדות עמדו בתנאי הסף לתרגום.)תשע"ו( 2015/16-שנעשתה ב

הוקם הפרויקט "הערבית במרחב האקדמי בישראל" כמיזם משותף למכון ון ליר  2014-ב      

העמותה לקידום שוויון אזרחי,  –מרכז ערבי למשפט ומדיניות, וסיכוי  –לים, דיראסאת בירוש

אביב,  שפעל בארבע אוניברסיטאות: האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל

גוריון שבנגב. במסגרת הפרויקט נעשו פעולות שונות -אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן

בקמפוסים בין השאר באמצעות שישה כנסים אקדמיים לעידוד השימוש בשפה הערבית 

בערבית )עם תרגום סימולטני לעברית(, וארבעה קורסים אקדמיים שקידמו את השימוש 

 בשפה הערבית כשפת הוראה, הרצאה ומחקר.

של  מקומיים לקידום השימוש בשפה הערבית, מיזמיםוהמיזם  ת"הוותמלבד הנחיות       

ציטוטים בערבית על קירות  לדוגמה ,השפה הערבית בקמפוסיםפועלים להנכחת המוסדות 

, אפליקציה של מוסד מן האוכלוסייה הערביתהספרייה במוסד עם שיעור גבוה של סטודנטים 

 בעלת ממשק לערבית ועוד.

 כוללים  ה. חגים אלנוצריים ומוסלמיםמוסדות יש ימי שבתון בחגים  ארבעהב :חופשות בחגים

ימי  לבדמן )עיד אלאדחא( וחג שבירת צום הרמדאן )עיד אלפיטר(. את חג המולד, חג הקרב

נוהל התחשבות בסטודנטים בימי חג  2015ביוני קבעה המועצה להשכלה גבוהה  ,השבתון

( לפיה ראוי שהמוסדות יבצעו מספר התאמות בנוהליהם: הכרה בימי חג 1209/12)החלטה 

סטודנטים  בעבורכימי מנוחה רים המוכהמוכרים כימי מנוחה לעובדים שאינם יהודיים, 

מועד הגשת מטלה במקרה של מועד שנקבע ליום חג; זכאות להיבחן  דחייתשאינם יהודים; 

כן מציעה המועצה בהחלטתה, כי  במועד נוסף במקרה של היעדרות מבחינה ביום חג. כמו

קביעת כגון עריכת בחינות בשעה מוקדמת ביום,  ,יקבעו נהלים המתחשבים בסטודנטים צמים

 מועד בחינה חלופי וכדומה. 



 

21 

  חגים  מצייניםמוסדות בודדים בלבד  :וציון מרכיבי תרבות בטקסים מוסדשל השנה הלוח

ן ( ומשתמשים במרכיבים מ2015רבי, -)הנדין ובן שלהםם ונוצריים בלוח השנה ימוסלמי

 . (2014ראס ומעין, -התרבות הערבית בטקסים ובאירועים רשמיים )אבו

  פועלים  הדתות השונותן סטודנטים מ בעבורמתחמי תפילה  :המוסד יהדת במרחבנוכחות

סטודנטים להצבת בקשות ציינו . מעבר לכך, במספר מוסדות המוסדותן במעט יותר מחצי מ

 .(2015, אשר נענו בחיוב )הנדין ובן רבי, עץ אשוח במוסד בחג המולד

 :יםסטודנטשל ה פעילות .ד

 הפעילות אסורה,  9-מוסדות פעילות פוליטית מותרת בקמפוס, ב 16-ב :פוליטיקה בקמפוס

 .(2015רבי, -)הנדין ובן ובמוסד אחד לא נדרשו לסוגיה ואין להם מדיניות בתחום

 מוסדות דיווחו שיש נציגים ערבים בגופים הסטודנטיאליים כמעט כל ה :ייצוג סטודנטים

מן האוכלוסייה צמאית של סטודנטים , ושני מוסדות דיווחו שיש נציגות עים אצלםהקיימ

בסקר הסטודנטים שערכנו, היו לעומת דיווחים אלה, . (2015)הנדין ובן רבי,  הערבית

שהתייחסו לחוסר הייצוג של סטודנטים ערבים באגודות והזכירו זאת כמצב לא רצוי שיש 

בדרג הייצוג , עלה שהתאחדות הסטודנטים הארציתמול ת המצב אל בבדיקלפעול לשנותו. 

, אך ידי המוסדות על דווחחלקי יותר מכפי ש של אגודות הסטודנטים הנבחר ובמטה

 10.שהנציגויות העצמאיות )פוליטיות, חברתיות וכו'( רבות יותר מכפי שדווח

שנת הלימודים פי דיווח המוסדות, ב לע :צ'רקסית בסגלהדרוזית והייצוג האוכלוסייה הערבית,  .ה

שני ב, ומן האוכלוסייה הערביתחברי סגל אקדמי  5%-יותר מהיו חמישה מוסדות ב (תשע"ה) 2014/15

(. בתכנית 2015)הנדין ובן רבי,  מן האוכלוסייה הערביתחברי סגל מנהלי  5%-יותר מהיו מוסדות 

מוסדות הגדירו יעד של גיוס חברי סגל אקדמי או  14, (תשע"ז) 2016/17שנת הלימודים העבודה ל

  גם בהם, אף מוסד לא הגדיר יעד גיוס של יותר משלושה אנשים.אך , וסייה הערביתמן האוכלמנהלי 

במספר מוסדות יש יזמות חיצוניות לתכנית שנועדו לקדם כשירות  :תרבותית קידום כשירות .ו

 מוסד. במוסדות אלה מעבירים סדנאות כשירות תרבותית לבעלי תפקידים שונים במוסדבתרבותית 

עם האלה שנועדו לשפר את איכות המפגש של בעלי התפקידים  – מראשי החוגים ועד למאבטחים –

 . אוכלוסייה מגוונת

 דיווחי הסטודנטים על חווייתם בלימודים 6.2

סקר מ כפי שעלה המוסדוהלימודים חוויית הסטודנטים את  כיצד תופסיםבפרק זה אנו מדווחים 

 הראשונה בתום שנתם, (תשע"ה) 2014/15 שנת הלימודים ףבסוהסטודנטים סקרנו את  הסטודנטים.

 .התכנית במוסדות הנרחב של יישוםהילת לאחר תח שנתיים, וכהתואר הראשון ללימודי

 

 

 

                                                   
 דיראן שלאבנה מהתאחדות הסטודנטים הארצית. העבירההמידע את  10
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 לימודים:בנוגע לתחושות  .1

 :(. 3)תרשים  םאו לרוב השיעורים לדיווחו שהגיעו לכ 81% הגעה לשיעורים 

 :שדיווחו שרמת הלימודים  20%דיווחו שרמת הלימודים התאימה להם, לצד  74% רמת הלימודים

על רמה גבוהה אחוזים גבוהים יותר של סטודנטים שדיווחו . (4)תרשים  הייתה גבוהה מדי בשבילם

( 24%הבנים )בקרב ובתוך קבוצה זו  (20%)מלגת אירתקא את שלא קיבלו  נמצאו בקרב אלהמדי 

 (. 23%רסיטאות )הלומדים באוניבבקרב ו

 חוויית הלימודים בנוגע להסקר כלל אוסף של שאלות  אקדמיים:הבקורסים הלימודים  תיחווי

בנוגע בכיתה. בעקבות ביצוע ניתוח גורמים, הוחלט לחלק את התשובות לארבע קבוצות: תחושה 

, שימוש במיומנויות קריאה וכתיבה בעבריתהתמודדות עם הלימודים, שימוש במיומנויות ל

 (.5, והרגשת נוחות בכיתה )תרשים נוספותלימודים 

דיווחו שתמיד או כמעט תמיד  73%-74% בממוצע, התמודדות עם הלימודים:בנוגע לתחושה  -

הבינו את החומר הנלמד בשיעור, הרגישו שמתמודדים עם מטלות הקורסים בהצלחה, והרגישו 

דיווחו שבדרך  2%-3%הצד השני, רק ן שהתמודדו באופן כללי עם אתגרי תקופת הלימודים. מ

 .דיווחו לפעמים( 23%-25%)או אף פעם לא  בהצלחההתמודדו עם הלימודים  כלל לא

תמיד או כמעט תמיד דיווחו ש 83%בממוצע,  :קריאה וכתיבה בעבריתשימוש במיומנויות  -

 5%הכיוון השני, רק ן קוראים חומר קריאה בעברית וכותבים עבודות ותרגילים בעברית. מ

מוסבר  זהדבר  .או אף פעם לאהשתמשו במיומנויות לימודיות אלו דיווחו שבדרך כלל לא 

 לימודים בתחומי לימוד שאינם עתירי מלל. חלקו בב

 41%, רק הקריאה והכתיבה בעבריתבשונה ממיומנויות  :נוספותשימוש במיומנויות לימודים  -

מחפשים חומר רלוונטי בעצמם, שמסכמים במהלך תמיד או כמעט תמיד בממוצע דיווחו ש

ושקוראים חומר קריאה באנגלית. מנגד, באופן פעיל )מדברים( השיעור, שמשתתפים בשיעור 

 או אף פעם לא. השתמשו במיומנויות אלו ך כלל לאדיווחו שבדר 24%

עזר מרגישים בנוח להיתמיד או כמעט תמיד הם דיווחו ש 62%בממוצע,  הרגשת נוחות בכיתה: -

 11%נגד, ן הוגן. מלפנות למתרגלים ולמרצים ושאלה מתייחסים אליהם באופובחברים לכיתה, 

 אף פעם לא. אוהרגישו כך דיווחו שבדרך כלל לא 

  מוסד הלימודים:בנוגע לתחושות  .2

במוסד הלימודים. בעקבות ביצוע ניתוח גורמים,  הסטודנטים תחושותבנוגע לשאלות  נשאלו מספרסקר ב

(, ותחושות 5במוסד )תרשים  האישיתלחוויה בנוגע קבוצות: תחושות הוחלט לחלק את התשובות לשתי 

 (.6חשיבות הזהות הקבוצתית במוסד )תרשים בנוגע ל

  רבה או דיווחו על תחושות חיוביות במידה 71%בממוצע,  האישית במוסד:לחוויה בנוגע תחושות 

תחושת  להם (, יש83%האישית במוסד. לסטודנטים נעים להיות במוסד )חווייתם כלפי רבה מאוד 

(. לעומת זאת, פחות מדווחים על 76%ד )חברתית במוס להם ( ונעים78%במוסד ) הםביטחון כש

צרכים  להם (, על כך שידוע להם למי לפנות בבקשת סיוע כשיש69%תחושת שייכות למוסד )

הם (, ועל כך ש64%צרכים אישיים או מנהליים מיוחדים )כשיש להם  ,(68%ים מיוחדים )לימודי

. (60%חשים שנעשים במוסד מאמצים לגרום לסטודנטים ערבים, דרוזים וצ'רקסים להרגיש בנוח )
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דיווחו שאילו היה מתאפשר להם, היו עוברים למוסד  24%במקביל לתחושות הכלליות החיוביות, 

 .(6)תרשים  אחר

  או רבה הסכימו במידה רבה  86% בממוצע, חשיבות הזהות הקבוצתית במוסד:בנוגע לתחושות

(, שחשוב 91%מוסד לחגים ולאירועים שאינם יהודיים )של ה מאוד שחשוב שתהיה התייחסות

(, ושחשוב שיהיה שילוט בשפה 87%שיהיו חברי סגל אקדמי ומנהלי ערבים במוסד/בפקולטה )

 .(7)תרשים  (79%הערבית במוסד )

  תמיכה חברתית ולימודית:בנוגע לתחושות  .3

גלי התמיכה של הסטודנטים, שאלנו על תדירות קיומן של שיחות או פגישות אישיות בניסיון ללמוד על מע

 .(8)תרשים  עם אנשי מקצוע בתוך המוסד ועם חברים ומשפחה בעת הלימודים

 :האלהדיווחו שנפגשו לפחות פעם בחודש עם לפחות אחד מבעלי התפקידים  67% אנשי מקצוע :

מן האוכלוסייה סגל מנהלי, או יועץ/ת או רכז/ת לסטודנטים איש סגל אקדמי, מתרגלים, איש 

 .הערבית

 :כצפוי, מרבית הסטודנטים מעידים על תדירות פגישות ו/או שיחות גבוהה עם  חברים ומשפחה

משפחה לפחות פעם בשבוע בעת בני נפגשו או שוחחו עם חברים או  93%כאשר  חברים ובני משפחה,

 הלימודים. 

  בדיווח על תדירות השיחות או הפגישות עם  :מן האוכלוסייה הערביתחברים יהודים וחברים

מן האוכלוסייה עם חברים לפחות פעם בשבוע נפגשו או שוחחו  77%-המוסד, עלה שן חברים מ

  עם חברים יהודים. 60%לעומת  ,הערבית

  יצרה תשתית ארגונית של  ת"הוותתכנית  :מן האוכלוסייה הערביתיועץ/ת או רכז/ת לסטודנטים

. ההנחה היא שקשר עם בעל תפקיד מן האוכלוסייה הערביתלסטודנטים  /תיועץ/ת או רכז/ת ייעודי

ידת יכול להסביר את מכאן, ומ ,אודות המענים הזמיניםעל להעברת המידע חשוב מהווה צומת זה 

 מוסדות דיווחו על מילוי תקן זה לרוב על 23, (תשע"ה) 2014/15שנת הלימודים מימוש המענים. ב

דיווחו שנפגשו או שוחחו עם בעל  36%ידי עובד סוציאלי או פסיכולוג. בקרב המשיבים לסקר, 

הלומדים בין דירות זו תפקיד זה לפחות פעם בחודש בעת הלימודים, כאשר קיים הבדל מובהק בת

קבוצה מעניינת של (. , בהתאמה42%לעומת  31%מכללות )בין הלומדים בבאוניברסיטאות ל

הסטודנטים סטודנטים היא זו שלא נפגשה כלל או נפגשה פחות מפעמיים בשנה עם היועץ או רכז 

טודנטים עלה שמדובר ככל הנראה בס. בניסיון לאפיין קבוצה זו (42%) מן האוכלוסייה הערבית

נקודות זכות  30-יותר מהשלימו מקבוצה זו  61%, לדוגמהשנזקקו לפחות תמיכה אקדמית. כך 

היועץ עם  מיים בשנהבקרב אלו שכן נפגשו לפחות פע 52%לעומת בתום השנה הראשונה ללימודים, 

 .עם בעל התפקיד בקרב אלו שכן נפגשו 53%למדו באוניברסיטאות לעומת  62%, סטודנטיםהאו רכז 
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 באחוזים ,תדירות הגעה לשיעורים מאז תחילת הלימודיםדיווח הסטודנטים על : 3תרשים 

 

 
 באחוזים ,רמת הלימודים בשנה הראשונהדיווח הסטודנטים על : 4תרשים 

 
 

81%

17%

2%

הגעתי לכולם או לרובם הגעתי לכמחצית כמעט שלא הגעתי/הגעתי לחלק קטן

6%

74%

20%

נמוכה מדי מתאימה גבוהה מדי
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 באחוזים החוויה בקורסים האקדמיים,דיווח הסטודנטים על : 5תרשים 

 

 באחוזים (,מאוד או רבה )במידה רבה במוסדהאישית חוויה הסטודנטים על ה ידיווח: 6תרשים 
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15

31

29

21

3

3

2

3

ממוצע-הרגשת נוחות בכיתה 

מתרגלים מתייחסים אלי באופן הוגן/ה שהמרצים/מרגיש

למתרגל לקבלת עזרה/ה בנוח לפנות למרצה /מרגיש

ה בנוח להיעזר בחברים לכיתה/מרגיש

ממוצע-שימוש במיומנויות לימודים בסיסות 

ת עבודות ותרגילים בעברית/כותב

ת חומר קריאה בעברית/קורא

ממוצע-שימוש במיומנויות לימודים מתקדמות 

ת חומר רלוונטי בעצמי/מחפש

ת חומר קריאה באנגלית/קורא

(ת/שואל, ת/מדבר)ת בשיעור /משתתף

ת במהלך השיעור/מסכם

ממוצע-תחושה לגבי התמודדות עם הלימודים 

ת באופן כללי עם אתגרי תקופת הלימודים/ה שמתמודד/מרגיש

ת עם מטלות הקורסים בהצלחה/ה שאני מתמודד/מרגיש

מבין את החומר הנלמד בשיעור

תמיד או כמעט תמיד לפעמים בדרך כלל לא או אף פעם לא
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 (, באחוזיםמאוד )במידה רבה או רבה חשיבות הזהות הקבוצתית במוסדהסטודנטים על  ידיווח: 7תרשים 

 

מאז תחילת בעלי התפקיד האלה ות עם יאו פגישות אישתדירות שיחות הסטודנטים על  ידיווח: 8תרשים 
 הלימודים, באחוזים

 

 

: שימוש, תרומות בסטודנטים מן האוכלוסייה הערבית מערך התמיכה .7

 נתפסות, צרכים נוספים וסוגיות ביישום

. לכל מוסד יש ת"הוותמערך התמיכה בסטודנטים מעוצב כסל של מרכיבים המוצגים בקול הקורא של 

 פרקב, ולסטודנטים יש גמישות בהחלטה על דפוסי השימוש. יישומוועל הפעלת המערך גמישות בהחלטה על 

מוסדות(  27תכניות עבודה ) –מנקודת המבט של המוסד  ומרכיביו השוניםציגים את מערך התמיכה מ אנו זה

של הסטודנטים שענו על הסקר ושדיווחו על שימושם במענים,  מבטמנקודת הו, מוסדות( 26) וצוותי היישום

 .מוסדות( 25) צרכים נוספים שלהםל עהערכת תרומתם ועל 

 מערך התמיכה והפעלתו 7.1

מערך התמיכה כולל, כאמור, מרכיבים שונים שהמוסדות בוחרים בהם. מאז תחילת התכנית, חל גידול 

בשימוש עלייה חלה ו, בכמות המרכיבים שכל מוסד מפעיל המפעילים את המערךהמוסדות במספר 
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הפעילו  11מוסדות 26(. בשנתם הראשונה ללימודים של הסטודנטים הנסקרים, 9)תרשים  השונים במרכיבים

אקדמיות, -מהם הפעילו את כל שלושה המרכיבים המרכזיים של התכנית: מכינות קדם 14-את התכנית ו

 ותכניות הקליטה באקדמיה. 'צעד לפני כולם'

דמיות פועלות באופן עצמאי אק-המכינות הקדם –אחריות המוסד להפעלת התכנית מפוצלת ברוב המקרים 

ותכניות הקליטה באקדמיה פועלות בתוך המוסדות, ברוב המקרים  'צעד לפני כולם'ובצמוד למוסדות, בעוד 

  (.2015רבי, -באחריות דיקנט הסטודנטים )הנדין ובן

ומרכיביו בסטודנטים מן האוכלוסייה הערבית : מספר המוסדות המפעילים את מערך התמיכה 9תרשים 
 ת לימודים, לפי שנהעיקריים

 
 (תשע"ז) 2016/17שנת הלימודים מקור: דיווחי המוסדות על תכניות עבודה מוסדיות ל

 
 שנת הלימודים הראשונהתחילת לפני הפועלות תכניות  7.2

והכוון להשכלה  הסברה הלימודים: תכניותשנת לפני תחילת  הפועלות מספר תכניות תמתקצב ת"הוות

צעד לפני 'אקדמיות שצמודות למוסדות להשכלה גבוהה, ותכניות הכנה ללימודים )-מכינות קדם 12,גבוהה

  שמתקיימות גם הן במוסד הלימודים. ללימודים, ( לאלה שכבר התקבלו 'כולם

                                                   
 כולל האוניברסיטה הפתוחה 11
)תשע"ה(. כלומר, משיבי הסקר שהשתתפו  2014/15 שנת הלימודים לפני ת"הוותתכניות אלו לא פעלו בתקצוב  12

 בתכניות מסוג זה עשו זאת במסגרות אחרות.
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-לפני תחילת הלימודים ו לפחות הסטודנטים השתתפו בתכנית הכנה אחתן מ 41%לפי דיווחי הנסקרים, 

 . לפחות כניותהשתתפו בשתי ת 11%

  נבחרים שוביםיאו ביספר תיכון  תכניות מסוג זה פועלות לרוב בבתי והכוון להשכלה: הסברהתכניות 

המשיבים לסקר דיווחו שהשתתפו ן מ %21 13'.רואד''חינוך לקריירה' ו ןת הות המרכזיוכאשר התכני

 (.12העריכו שתכניות אלו תרמו להם במידה רבה או רבה מאוד )תרשים  76%בתכניות מסוג זה. מתוכם, 

 הערביתהמכינות מעניקות מעטפת סיוע לכל הסטודנטים בני החברה  אקדמיות:-מכינות קדם ,

תגבור  תמיכה אקדמית, כוללתצ'רקסית הלומדים בהן במסגרת תכנית הנגישות. המעטפת הדרוזית וה

, מימון קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית )אם זו נדרשת לשם קבלה למוסד(, תכני תרבות לימודי שפה

-מעניקה בכל שנה מלגות הצטיינות ל ת"הוות, ייעוץ אישי ומימון מעונות/הסעות. נוסף על כך, וחברה

הגבוהים ביותר אשר החלו את לימודיהם  בעלי ההישגיםמן האוכלוסייה הערבית מבוגרי המכינות  20%

המוסדות מפעיל ן מיד לאחר סיום המכינה. אורך המכינות הוא לרוב תשעה חודשים, כאשר חלק מ

)עם סיוע מיוחד ומן האוכלוסייה הערבית יחד תלמידים יהודים בה לומדים שמכינה משולבת 

מן האוכלוסייה ות רק לתלמידים (, וחלקם מפעיל מכינות ייחודימן האוכלוסייה הערביתלתלמידים 

 . (2013רבי והנדין, -)בן (. הניהול והפיקוח על המכינות הוא עצמאי מהמוסד11)תרשים  הערבית

המוסדות המפעילים מכינות עם מעטפת סיוע, במספר , חל גידול שנתית-רבהתכנית המאז תחילת  -

 675-במכינות גדל גם הוא מ הלומדיםמספר . (תשע"ז) 2016/17-ב 23-ל (גתשע") 2012/13-ב 16-מ

דיווחו  16%. בקרב המשיבים לסקר, (תשע"ז) 2016/17-מתוכננים ב 1,705-ל (תשע"ג) 2012/13-ב

העריכו שהמכינה תרמה להם במידה רבה או  79%אקדמית. מתוכם, -שהשתתפו במכינה קדם

 (.12רבה מאוד )תרשים 

 ת לימודיםנ: מספר המוסדות המפעילים מכינות, לפי סוג וש10תרשים 

 
 

 )תשע"ז( 2016/17שנת הלימודים לשלהם עבודה התכניות תכנון מקור: דיווחי המוסדות על 

                                                   
 . כלומר, משתתפי הסקר לא השתתפו בהן.(תשע"ה) 2014/15שנת הלימודים תכניות אלו החלו לפעול ב 13
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 ושנת לימודים  המכינה : מספר הלומדים במכינות, לפי סוג11תרשים 

 
 (תשע"ז) 2016/17-תכניות עבודה מוסדיות לתכנון מקור: דיווחי המוסדות על 

 

ללימודים בת שלושה עד שמונה שבועות, אשר מתקיימת במוסד לפני תחילת הכנה  תכנית: 'צעד לפני כולם'

. התכנית מתמקדת בחיזוק שפות )עברית שהתקבלו כבר ללימודיםהלימודים ומיועדת לסטודנטים שנת 

המוסדות כוללת התכנית גם תכנים נוספים, ן ואנגלית(, מיומנויות למידה ואוריינטציה אקדמית. בחלק מ

, הכרת המחשב, בניית מערכת שעות, סדנת מלגות, הדרכת ספרייה, התמודדות עם חרדת ובהם ניהול זמן

 מתןממליצה לשלב פעילות חברתית, הסברה להורים ו ת"הוותאישית וכדומה. -בחינות, חיזוק תקשורת בין

 מספרב, חל גידול שנתית-רבהתכנית הבמעונות. מאז תחילת  משתתפים להתגורר במהלך התכניתאפשרות ל

 מספר. (תשע"ז) 2016/17-ב 21-ל (תשע"ד) 2013/14-ב 11-מוסדות המפעילים את 'צעד לפני כולם', מה

. בקרב (תשע"ז) 2016/17-מתוכננים ב 1,615-ל (דתשע") 2013/14-ב 707-המשתתפים גדל גם הוא מ

שהתכנית תרמה להם  העריכו 72%. מתוכם, 'עד לפני כולםצ'דיווחו שהשתתפו ב 19%המשיבים לסקר 

 (.12במידה רבה או רבה מאוד )תרשים 
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 לפני שנת הלימודים הראשונה  המתקיימות : הערכת תרומת התכניות12תרשים 
 (, באחוזיםהןאלה שהשתתפו ב)בקרב                     

 
 

דיווחו  75%הלימודים, שנת בסך הכול, מכלל המשיבים שהשתתפו במענה אחד לפחות לפני תחילת 

 שההשתתפות תרמה להם במידה רבה או רבה מאד. 

 )מענים בשנת הלימודים הראשונה( באקדמיה קליטה תכניות 7.3

ראשון, כאשר הזמינות הכוללת מענים מגוונים שניתנים לאורך הלימודים לתואר  ת"הוותתכנית 

 2016/17-ל (תשע"ו) 2015/16בין והאינטנסיביות של קבלת המענים גבוהה במיוחד בשנת הלימודים הראשונה. 

כוללים  אלה מענים(. 13הקליטה באקדמיה המוצעים בכל מוסד )תרשים  מעני, חל גידול בהיקף (תשע"ז)

חברתית -י מדיקנט הסטודנטים, חונכות אישיתשיעורי עזר במקצועות הלימוד, פעילות תרבות, ייעוץ איש

 בקמפוס, ותגבורולסטודנטים מן האוכלוסייה הערבית שאינה לימודית, קבוצת הידברות לסטודנטים יהודים 

בלפחות מענה אחד בשנת דיווחו שהשתתפו המשיבים לסקר ן מ 72%בעברית ובאנגלית. שפה  לימודי

בעברית או שפה  לימודי  ה אחד לימודי )שיעורי עזר, תגבורהשתתפו בלפחות מענ 61%הלימודים הראשונה. 

חברתית, קבוצת הידברות, פעילות -השתתפו בלפחות מענה אחד חברתי )חונכות אישית 50%באנגלית(, 

, כמו כןהשתתפו גם במענים לימודיים וגם במענים חברתיים )לפחות אחד מכל קטגוריה(.  37%-תרבותית(, ו

 פנו בנושאים לימודיים(.  77%קיבלו ייעוץ אישי מדיקנט הסטודנטים לפחות פעם אחת )מתוכם,  36%
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 תכניות קליטה באקדמיה, מענים שונים של : מספר המוסדות שביקשו תקציב להפעלת 13תרשים 
 ת לימודיםלפי שנ                    

 
 (תשע"ז) 2016/17-ול (תשע"ו) 2015/16-מקור: דיווחי המוסדות על תכניות עבודה מוסדיות ל

 

 : (15-ו 14)תרשים  מענים בשנת הלימודים הראשונה

. שיעורי העזר במקצועות הלימוד הם הנדבך המרכזי של תכניות הקליטה באקדמיהמענים לימודיים:  .א

 שיעורים ניתנים במתכונת של חונכות אישיתההמשתתפים בסקר דיווחו על שימוש במענה זה. ן מ 63%

תגבור קבוצתי ב או בשלב מתקדם יותר של לימודיו,הנמצא סטודנט  , על ידיחונכות קבוצתיתאו 
מודל את בחלקם צוותי היישום במוסדות מעדיפים ידי מתרגל שלומד לתואר מתקדם.  המועבר על

האקדמי  הסיועעלותו הנמוכה ואיכותו הגבוהה הנובעת מאיכות המתרגלים. בשל הקבוצתי התגבור 

 במתכונת סיוע קבלת מתאפשרת מוסדותהן מ בחלק. הסטודנטים בעבור מעט תמיד וולונטריהוא כ

 .כולו הסמסטר לאורך בהשתתפות המותנהסיוע  חלקםובפעמית -חד

שני  בעבורהשתתפו בשיעורים  34%מתוך משתתפי הסקר שדיווחו על השתתפות בשיעורי עזר,       

המשתתפים, השתתפו ן מ 57%שלושה קורסים ויותר.  בעבורהשתתפו בשיעורים  29%-קורסים, ו
 שעות ויותר. 25השתתפו בשיעורים בהיקף של  15% -שעות, ו 10בהיקף של עד 

נעזרים גם בשיעורים פרטיים הם דיווחו ש 19%במקביל לנהנים ממענים לימודיים דרך המוסד,       

חר )שיעורי עזר, תגבור עברית או קיבלו גם מענה לימודי א 89%בתשלום שלא דרך המוסד. מתוכם, 

הם שצורכים מענים גם באופן לסיוע ביותר הנזקקים דבר זה עשוי ללמד שד. תגבור אנגלית( דרך המוס
 .פרטי וגם במסגרת התכנית

תורמים במידה רבה במקצועות הלימוד שיעורי העזר כי העריכו  70%מבין המשתתפים במענים הלימודיים,       

 בעברית.לימודי השפה את תגבור  59%-באנגלית, והשפה  לימודי העריכו כך את תגבור 62% ,רבה מאודאו 

 המוסדות מפעילים שלושה סוגי מענים חברתיים מרכזיים:מענים חברתיים:  .ב

 לסטודנטים חברתית או אישית חונכות מוצעת המוסדותן מ בחלק חברתית:-חונכות אישית ,

 ,חובהמוגדרת  אינה זו חונכות. שנדרשים בהשכלה גבוהההמתמקדת בכישורים אישיים וחברתיים 

סך . מלאה כמעט , היכן שמוצעת,בה ההשתתפותש מעידים צוותי היישום ,הגמיש היאופי שלב אך

 טלפון שיחות כוללים חונכותה של מודליםהמשיבים על הסקר השתתפו בחונכות זו. ן מ 31%ל, והכ
 .בשנה פעמים מספר תוסדנאשל  במתכונת קבוצתיים מפגשים או סטודנטים עם פרטניים ומפגשים
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לתואר ראשון, בשלב מתקדם בלימודיהם. מבין מן האוכלוסייה הערבית החונכים הם סטודנטים 

 החונכות תורמת במידה רבה או רבה מאוד.כי העריכו  60%המשתתפים שהשיבו לסקר, 

  בותית הייעודית הפעילות התר :מן האוכלוסייה הערביתפעילות תרבותית לסטודנטים

 דיווחו מוסדות 19, (תשע"ה) 2014/15-שונה ממוסד למוסד. ב מן האוכלוסייה הערביתלסטודנטים 
 הם הייתהמ 13-ב, מן האוכלוסייה הערבית לסטודנטים ייעודיות חברתיות פעילויות הפעלת על

ממשיבי הסקר שדיווחו על השתתפות  41%מבין  .(2015רבי, -)הנדין ובן לפעילות זו שנתית תכנית

 תורמות במידה רבה או רבה מאוד.כי הן העריכו  65%, תרבותבפעילויות 

  קיץ  בסוף לבין סטודנטים יהודים: מן האוכלוסייה הערביתהידברות ומפגשים בין סטודנטים

, בפרט בכלל ובמוסדותבישראל ומתחים שעלו בעקבותיו בחברה  "איתן צוק"מבצע , בעקבות 2014

מן תכניות הידברות ומפגשים בין סטודנטים  לילהפע למוסדות מיוחד קורא קול ת"הוות ההוציא

 קבוצות)תשע"ה(  2014/15-ב זאת פעלו בעקבותלסטודנטים יהודים.  האוכלוסייה הערבית

 מן האוכלוסייה הערבית סטודנטים להפגיש שמטרתןמוסדות  16-ב מיוחדות קבוצות או הידברות

-ל 10נע בין  ומספר המשתתפים בפעילויות אל .זהות בנושאי פעילות ולקיים יהודיםסטודנטים ו
העריכו  67%, ממשיבי הסקר שדיווחו על השתתפות בקבוצות מסוג זה 24%מבין בכל מוסד.  70

 פעילות זו תורמת במידה רבה או רבה מאוד.כי 

  ,ת הלימודים הראשונהקבלת מענים שונים בשנדיווחי הסטודנטים על : 14 תרשים

 באחוזים ,באופן קבוע או מדי פעם                 
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  מענים בשנת הלימודים הראשונה, באחוזיםה תרומתהמשתתפים את : הערכת 15תרשים 

מנהליים הנתונים ן הקיים פער בין מספר מקבלי הסיוע הכלכלי הידועים לנו מ (:5מעני סיוע כלכלי )לוח  .ג

ממקבלי  73%, רק השהגישו בקשה לסיוע כלכלי ושקיבלו אותו  )לדוגמלבין אלה שהעידו על עצמם 

דיווחו שהגישו בקשה לקבלת סיוע  56%. סך הכול, מלגת אירתקא דיווחו שהגישו בקשה לקבלת מלגה(

 כלכלי למימון הלימודים. 

דיווחו  63%ומתוכם,  בקשה למלגה,  דיווחו שהגישו 54%בקרב אלה שלא קיבלו את מלגת אירתקא, 

 דיווחו 26%דיווחו שאינם זקוקים לסיוע;  22%שאכן קיבלו מלגה. מתוך אלה שלא הגישו בקשה, 

דיווחו שלא ידעו שיש אפשרות  29% ,שאינם עומדים בקריטריונים לקבלת סיוע של המלגות הקיימות

  וע כמו שצריך או בזמן.דיווחו שלא הצליחו להגיש את הבקשה לסי 19%-לקבל סיוע, ו

(, ומקרן הסיוע 21%(, ממדור סיוע של המוסד )25%מלבד אירתקא, המלגות הנפוצות הן מפר"ח )

(. מקורות סיוע כלכלי נוספים שצוינו כוללים מלגות מקרן גרוס או 20%לסטודנטים של משרד החינוך )

מפעל הפיס, ומלגות כחלק ממקורות אחרים לחיילים משוחררים ולמשרתי השירות הלאומי, מלגות 

 מתכניות חברתיות: שגרירי רוטשילד, קרן קציר, מרכז נעורים וכדומה.

דיווחו שקיבלו יותר ממלגה אחת, כשבקרב מלגאי  22%מבין אלה שדיווחו על קבלת מלגה כלשהי, 

 דיווחו על קבלת יותר ממלגה אחת. 32%אירתקא, 
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פי קבלת מלגת  לעשנת הלימודים הראשונה, י למימון נטים על קבלת סיוע כלכלהסטוד י: דיווח5לוח 
  אירתקא, באחוזים 

 הכול-סך 
מקבלים 
 אירתקא

לא מקבלים 
 אירתקא

N 1,499 501 998 
הגישו בקשה לקבלת סיוע כלכלי למימון הלימודים 

 54 **73 56 במהלכה או  שנת הלימודים הראשונה לקראת
    מתוכם:

 63 **100 68 1קיבלו סיוע כלכלי

    :2המלגהמקור 
 - **100 13 אירתקא

 22 **12 21 מדור סיוע של המוסד
 21 *14 20 קרן סיוע לסטודנטים )משרד החינוך(

 26 *19 25 פר"ח
 15 (**3) 13 אחר

    מספר מלגות שקיבלו
 43 65 46 מלגה אחת

 20 32 22 יותר ממלגה אחת

    3כלכליהגשת בקשה לקבלת סיוע -סיבה עיקרית לאי
 22   אין לי צורך בסיוע

 26   אני לא עומד בקריטריונים של המלגות הקיימות
 29   לא ידעתי שיש אפשרות לקבל סיוע

 19   בזמן או  לא הצלחתי להגיש את הבקשה לסיוע כמו שצריך
 (4)   אחר

 *P<0.05  **P<0.01  
 %39עד  %25אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה בין  הערה:

 המקבלים מאירתקא מוצגים בהתאם לידוע לנו מנתונים מנהליים 1
, כיוון שניתן היה לציין יותר מגורם 100-(; האחוזים אינם מסתכמים לN=908רק בקרב אלה שדיווחו שהגישו בקשה ) 2

 אחד.
 .רק סיבה אחת(; ניתן היה לציין 590N=) קשהדיווחו שלא הגישו ברק בקרב אלה ש 3
 

 קריירה מרכזי 7.4

במרכזי הקריירה מן האוכלוסייה הערבית לסטודנטים ייחודיים בפרק זה מוצגים ממצאים על יישום מענים 

 שלבי. -כמיזם דו פועלים שירותי הקריירה המותאמים לאוכלוסייה הערביתבמוסדות להשכלה גבוהה. 

קריירה לאוכלוסייה הוהתאמה של שירותי  לסטודנטים כולל העברת ידע – עהההטמשלב  –השלב הראשון 

הערבית. לשם כך מוקדש תקציב מיוחד למינוי רכז קריירה לחברה הערבית, ולקיום סדנאות ו/או מרתונים 

רכישת ל מוקדשותשל הכנה לתעסוקה לסטודנטים בשנים מתקדמות של לימודי התואר הראשון. הסדנאות 

דומה לתוכן של התוכן  ובמרתונים מועברמיומנויות ספציפיות לקראת תעסוקה, פיתוח או ל כישורים

במסגרת מיזם משותף  ת"הוותמתקצבת זה השלב את ה. של יום מרוכז הסדנאות אך במתכונת מקוצרת

פיילוט )תשע"ה( כ 2014/15-שלב זה הופעל לראשונה ב .המפעילה את ההטמעה עמותת 'קו משווה' עם

חי, -מוסדות )אוניברסיטת חיפה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, המכללה האקדמית תל בחמישה

שנת הלימודים בעקבות הצלחת הפיילוט, ב. בראודה ומכללת עזריאלי להנדסה( המכללה האקדמית אורט
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מהווה מרכיב בקול הקורא שכל מוסד יכול הוא בתכנית הכללית ולחלק שלב זה  הפך)תשע"ו(  2015/16

מוסדות הגישו בקשה  16)תשע"ז(,  2016/17שנת הלימודים בתכנית העבודה ל בקשה להפעלתו.להגיש 

 לתקצוב ההטמעה.

לוקחים 'מרכז קריירה מורחב'. בשלב זה  ההטמעה במוסד, מכונהשלב עם סיום השלב השני המתרחש 

גון ליווי אישי, שניתנו בשלב ההטמעה, וכן שירותים נוספים כ המוסדות אחריות מלאה להפעלת השירותים

שנת הלימודים . בבמוסד מן האוכלוסייה הערביתהתמחויות, וחשיפה של שוק העבודה לכלל הלומדים 

)תשע"ו( עברו חמישה מוסדות הפיילוט לשלב השני. שאר המוסדות יעברו לשלב זה עם סיום  2015/16

 מרכז קריירה מורחב.מוסדות הגישו בקשה להפעלת  14)תשע"ז(,  2016/17שנת הלימודים ב ההטמעה.

מרכזי הקריירה  צוות מחמישהאנשי שבעה , קיימנו ראיונות עם שירותי הקריירהללמוד על הפעלת  כדי

מרכזי  . התעניינו במבנה: שלושה מנהלי מרכזים, שלושה רכזים ויועצת קריירה אחתהפיילוטן שהיו חלק מ

. שאלנו את ן האוכלוסייה הערביתמ, בפעילות הייעודית לסטודנטים ובייחוד םובפעילות הקריירה

המרואיינים על מודל ההפעלה, על הצלחות ואתגרים, על שיתופי הפעולה המתקיימים עם יחידות נוספות 

 .בעתיד במוסד ועל הפעילות שהיו רוצים לראות בתחום זה

 :שירותי מרכז הקריירה

היו סדנאות ומרתונים של הכנה לתעסוקה. התכנים ההטמעה ן מכאמור, שירותי הליבה שתוקצבו כחלק 

: כתיבת קורות חיים, מעבר מרכז הערכה, הכנה שלהלןהשכיחים בסדנאות ובמרתונים עסקו במיומנויות 

המקצועית האינטרנטית לראיונות, חיפוש עבודה, נטוורקינג ושימוש ברשתות חברתיות, שימוש ברשת 

 .רבותיותת-בין, מיומנויות (LinkedIn) יןאלינקד

לרוב לכלל הסטודנטים ולעתים עם התאמות מיוחדות במרכזי הקריירה,  שירותים נוספים ניתנים

 לסטודנטים הערבים: 

 :שירות זה ניתן בעיקר לסטודנטים בשנה א ובשנה ב המתלבטים על התאמתם  אבחון תעסוקתי

כלי האבחון קיים גם  נטיות ודיון בתוצאות, כאשרו לתחום לימודיהם. האבחון כולל מבחני יכולת

 בערבית.

 :הייעוץ נעשה בשיטת בכל המרכזים שנותן צוות מרכז הקריירה או מנטור חיצוני שירות ייעוץ אישי .

ת ובהם מגדירים יחדיו מטרות, יעדים ותכנישהאימון התעסוקתי וכולל מספר מפגשים קבוע מראש 

 .למימוש בטווח הקצר ובטווח הארוך

 :עסקית ה נקודות זכות במהלכו הסטודנטים מתמחים בארגון או בחברהשווהקורס  תכנית מתמחים 

ן עוץ אישי. בחלק מירלוונטיים לתחום הלימודים שלהם, ובמקביל משתתפים בסדנאות ובמפגשי יה

, כאשר בדרך מן האוכלוסייה הערביתתחומית ייעודית לסטודנטים -המוסדות יש תכנית מתמחים רב

המוסד שכלל יש גם תכנית לכלל הסטודנטים שמפותחת ומיושמת יחד עם מחלקות הלימוד. במקרים 

הסטודנטים להכריע בין העדפה לתכנית שמדגישה את תחום נדרשים מציע את שני סוגי התכניות, 

ייה ת לאוכלוסקיומה של תכנית הייעודיבשל , עיסוקם או שמדגישה את זהותם. המוסדות מצידם

 .השתתפות דווקא בהמעודדים  ,הערבית
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 :המוסדות מקיימים סיורים מקצועיים למעסיקים גדולים. במהלך ן בחלק מ חשיפה לעולם העבודה

ועל הסיורים נחשפים הסטודנטים לסביבת העבודה ונפגשים עם בעלי תפקידים שמספרים על החוויה 

 עולם העבודה.דרישות 

 :עם זאת, הם מקיימים ירידי תעסוקהים לרוב כמרכזי השמה. מרכזי הקריירה אינם מתפקד השמה 

 מגיע מעסיק ספציפי ליום איתור ומיון מועמדים. שאליהם  (זרקורים)ימי מיון ממוקדים ו

 שירותים אלה ניתנים בתמהיל שונה במוסדות השונים.

כלוסייה מן האושירותי המרכז הניתנים לסטודנטים  :מן האוכלוסייה הערביתהתאמות לסטודנטים 

מן דומים לשירותים שניתנים לכלל הסטודנטים. התאמות שבכל זאת נעשות לסטודנטים  הערבית

העברת תכנים מסוימים בערבית )אם כי רוב המוסדות טוענים שגם  :כוללות האוכלוסייה הערבית

קיום סדנאות מיוחדות בנושא של חסמים תרבותיים, (; השירותים הייעודים ניתנים ברובם בעברית

קיום סדנאות  מן האוכלוסייה הערבית;והתאמת התוכן והדינאמיקה לצרכים ייחודיים של הסטודנטים 

  גם כשידוע שיהיו מעט משתתפים.סדנה נכונות לפתוח  ;בקבוצות קטנות יותר

פועל ים, אף שבמוסד אחד המרכז מרכז הקריירה ממוקם לרוב כחלק מדיקנט הסטודנט צוות היישום:

שותפה לשלב הראשון של הטמעת שירותי מרכז הקריירה 'קו משווה'  עמותתישירות תחת הרקטור. 

 בשלב השני, שותפים ארגונים מגוונים, לפי בחירת המוסדות. .לאוכלוסייה הערבית

. היקף במוסדהעסקת רכז ייעודי לאוכלוסייה הערבית בתוך מרכז הקריירה חייב  ת"הוותהתקצוב של 

המשרה ותחומי האחריות של הרכז משתנים בין המוסדות. ברוב המוסדות עלו אתגרים בהתמדת הרכזים 

ודווח על חילופי רכזים בתדירות גבוהה. הרכז לרוב מופקד על ההיבטים המנהליים של העבודה ועל יישוג 

(out-reach) מתגמלת ושוחקת, אך תוארה גם כמדד -לשם הבאת סטודנטים לסדנאות. עבודה זו תוארה כלא

 ההצלחה העיקרי כאשר סטודנטים כן צורכים את השירותים.

צוותי המרכזים  :מן האוכלוסייה הערביתלביסוס מודל שירותי הקריירה לסטודנטים לעתיד כיוונים 

יותר לשירותי המרכזים. עם זאת, במוסדות עם מיעוט הביעו ברובם עניין בחשיפת סטודנטים רבים 

מאתגר הוא , ישנו קושי במיצוי המענים. מודל הפעלת סדנאות נפרדות מן האוכלוסייה הערביתסטודנטים 

במיוחד בהינתן המאפיינים . זאת במיוחד ומצריך השקעה רבה בגיוס הסטודנטים ובהבטחת התמדתם

הוולונטריים של השירותים והיותם שירותי מעטפת שאינם חלק מובנה בתוך תכנית הלימודים הכללית. 

 מן האוכלוסייה הערביתבהקשר זה חלופה אחת שהוצעה להרחבת השירותים היא שילוב הסטודנטים 

נים אישיים שאינם קבוצתיים. ים של המרכז לצד הקצאת תמיכה תוספתית ייחודית למעיבשירותים הכלל

סדנאות 'מותאמות אישית' יחד עם המחלקות  לפתחבהם סטודנטים ערבים רבים, ניתן שבמוסדות 

  .מן האוכלוסייה הערבית סטודנטים רביםבהן לומדים ש

למוסדות האחרים, שבים ועולים המאפיינים הייחודיים למוסד  ולהפצתם השירותיםלהרחבת באשר 

שום. מאפיינים ספציפיים שעולים ביתר שאת בהקשר של קריירה הם תחומי הלימוד שמשפיעים על היי

  למרכזי תעסוקה.ביחס תחומיים( ומיקום המוסד -המוצעים במוסד )מוסד להנדסה לעומת מוסדות רב
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 צרכים נוספים 7.5

ם לסייע האם יש דברים נוספים שהיו יכוליהסטודנטים שהשיבו לסקר הקיימים, שאלנו את המענים מלבד 

תכן ימרבית ההצעות מתייחסות למרכיבים שכלולים בתכנית באופן זה או אחר. יעלה כי להם בלימודים. 

הפעלת מרכיבים מסויימים במוסד שלהם -היכרות עם המרכיבים הקיימים, אי-משקפות אישהצעותיהם 

רכזיים שעלו ניתן לחלק את הצרכים הנוספים המאו צורך שלהם בהרחבת היקף המרכיבים האמורים. 

 למספר קבוצות:

 :הצורך בתוספת מלגות ובשינויים באופן הגדרת המלגות, בעיקר בקטגוריה זו עלה  צרכים כלכליים

)ולא במנה אחת או שתיים  התניית קבלת מלגה בהתנדבות, חלוקת המלגה במנות חודשיות-כגון: אי

, פתיחת אפשרויות השימוש במלגה לא רק לסיוע בשכר לימוד, אפשרות להגשת בקשה לקבלת לשנה(

, היו שהציעו להפחית את שכר הלימוד או לתת הנחות מלבד המלגותמלגות גם בסמסטר ב'. 

 לסטודנטים במיסוי מקומי ולאומי )ארנונה, ביטוח לאומי(.

 חונכות לימודית. הצעות התגבורים והרחבת הבבקטגוריה זו הצורך המרכזי שעלה הוא  רכי לימוד:וצ

לוח להתאים את לשעות רבות יותר, והיקף התגבורים למקצועות רבים יותר  את בילהרח :שעלו הן

, על כך תרגולים ותגבורים בערבית. נוסףולקיים הזמנים של התגבורים למערכת הלימודים הכללית, 

ית. הצעות ספציפיות יותר שעלו בתחום הלימודי רבים התייחסו לצורך בתגבור מיוחד בעברית ובאנגל

סיוע בכישורי למידה כמו כתיבה אקדמית, סיכום שיעורים ולמידה למבחנים; תמיכה מיוחדת  :הן

בסטודנטים עם ליקויי למידה כשכאן עלה הצורך באבחונים בערבית ובהתאמות לליקויי למידה 

מאגר סיכומים, שיעורים  באמצעותדה ; הנגשת חומרי הלמימן האוכלוסייה הערביתלסטודנטים 

מוקלטים, מקורות לימוד באינטרנט וספרי לימוד מותאמים לקורס; ולבסוף, התאמות כלליות 

לאוכלוסייה הערבית בדמות תוספות זמן במבחנים, אפשרות להגשת עבודות בערבית ותכנון לוח 

  השנה האקדמי בהתאמה ללוח השנה המוסלמי והנוצרי.

  :בתחום הסיוע האישי, היו שהתייחסו לרצון בחונכות אישית, לאוריינטציה למוסד צרכים אישיים

כישורים רכים שונים במהלך הקניית ולתחום הלימוד לפני תחילת הלימודים ולסיוע בדמות 

 הלימודים )התמודדות עם לחץ, ניהול זמן וכדומה(.

 :ף פעילויות התרבות הערבית היקלהרחיב את בתחום החברתי היו שהתייחסו לצורך  צרכים חברתיים

בקמפוסים, והיו שהתייחסו לקמפוס כזירת מפגש חברתי ולצורך בקידום הזדמנויות לשיתוף פעולה 

 עם סטודנטים יהודים, לצמצום הגזענות וכדומה. 

 עלה הרצון לחזק את החיבור בין האקדמיה לבין התעסוקה התעסוקהבתחום  :תעסוקהרכי וצ ,

יעוץ והכוון מקצועי, מפגשים עם בוגרים שיוכלו לספר על חווייתם בשוק כשהצעות ספציפיות כללו י

 העבודה, והתאמת תכנית הלימודים לסטודנטים עובדים.

 :תוך התייחסות במוסד התשתיות לפתח את בתחום התשתיות היו שהתייחסו לצורך  תשתיות

ציבוריים. בקבוצות המיקוד ספציפית לחדר כושר, חדר מוסיקה, חניה בסמוך למוסד ומתחמי למידה 

התייחסו גם לצורך בהנגשת מתחמי למידה ציבוריים וחדרי מחשבים לסטודנטים בשבתות. עוד 

בתחום התשתיות היו שהתייחסו לצרכים הקשורים במעונות הסטודנטים וספציפית לצורך בסיוע 

לה גם כן תוך כלכלי למימון המעונות ולצורך בהגדלת היצע המעונות. לבסוף, תחום התחבורה ע

 עודיות למוסד או  שיפור תשתיות התחבורה הציבורית למוסד.יהתייחסות לצרכים כגון הסעות י
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 בתחום בעלי התפקידים, היו שהתייחסו לצורך בייצוג רב יותר לאוכלוסייה הערבית בקרב  ח אדם:וכ

יעורים שיוכלו להעביר ש עובדי המוסד וספציפית, בקרב הסגל האקדמי, המתרגלים והחונכים

או באיש מן האוכלוסייה הערבית צורך ביועץ  ועלעל אף קיום תפקיד הרכז, היו שהכן,  . כמובערבית

 המענים הזמינים במוסד.  םלהבין מה כדיקשר שניתן יהיה לפנות אליו 

לפי דיווחי  ,לימודיות בתום שנת הלימודים הראשונה תוצאות. 8

 הסטודנטים

תוצאות לימודיות בתום שנה ממועד הכניסה להשכלה גבוהה כוללות: סטטוס התמדה, מספר נקודות 

תוצאות עתידיות. בפרק זה בנוגע לתכנית הלימודים המקובלת, ציונים ותחושות  לעומתהזכות שהושלמו 

 .םיהמגבלותב ודניםאלה, התוצאה המדדי אנו מציגים את 

 :7%התמידו באותו המוסד ובאותו חוג הלימוד. יווחו שד 90%בקרב המשיבים,  סטטוס התמדה 

(. ידוע לנו כי קיימת 6)לוח  14הפסיקו את לימודיהם %3-המשיכו ללמוד אך עברו חוג ו/או מוסד, ו

סבירות גבוהה יותר שהשאלון הגיע לידי אלה שהתמידו באותו החוג ובאותו מוסד הלימודים כך 

על האוכלוסייה כולה ויש לראותם כמאפיינים את שנתונים אלה אינם ניתנים בהכרח להכללה 

 אוכלוסיית המשיבים בלבד.

 :נקודות זכות, ותואר של ארבע  120-שנתי מורכב לרוב מ-תואר ראשון תלת השלמת נקודות זכות

כן, ההנחה היא שקצב ההתקדמות  נקודות זכות. על 160-( מורכב מלדוגמהשנים )לימודי הנדסה 

שנת היא נקודות זכות בשנה. מכיוון ששנת הלימודים הראשונה  40-התקין אמור לעמוד על כ

אותם בנקודות זכות )לימודי שאינן מזכות הסטודנטים מחויבים בהשלמות ן חלק מוהסתגלות 

נקודות זכות ויותר כהתקדמות סבירה שיכולה לרמז  30(, אנו מתייחסים להשלמת לדוגמהאנגלית 

(. 6נקודות זכות )לוח  30השלימו לפחות דיווחו ש 56%יבים, על סיום לימודים בזמן תקני. בקרב המש

נקודות זכות,  30-מ השלימו פחות( 40%כלומר, הנתונים מרמזים על כך שאחוזים גבוהים יחסית )מעל 

זמן או להאריך את תקופת הלימודים מעבר ל יאלצו לעמוד בעומס לימודים גבוה בשנים הבאותו

  בחוג הלימודים. "התקני"

  קיימת שונות רבה בממוצע הציונים בתחומי לימוד שונים ובמוסדות לימוד שונים.  ציונים:ממוצע

הוא שמוסד לתחום הלימוד וביחס ל הצלחה של סטודנט מסויםעל ממוצע הציונים מלכן, ניתן ללמוד 

. בקרב של הסטודנטים כמכלול בלימודיםהצלחתם  על, אך קשה ללמוד מנתונים אלה בו לומד

. ניתן להניח שסטודנטים אלה קרובים 90דיווחו שממוצע הציונים שלהם הוא מעל  5%המשיבים, 

דיווחו על ממוצע ( 70%-כ)מרבית המשיבים . או חוצים אותו סף הנדרש להגדרת הצטיינות במוסדםל

(. סטודנטים אלה הם החלשים 6)לוח  70דיווחו על ממוצע ציונים של עד  14%לעומתם, . 90-71שבין 

אליהם ולתמיכה שתאפשר להם לסיים את  תמקום לתשומת לב מיוחדויש אקדמית ה מבחיניותר 

 לימודיהם.

  תוצאותיהם בנוגע לנשאלו סדרת שאלות על תחושותיהם המשיבים  :בעתידתוצאות בנוגע לתחושות

 (.16)תרשים הלימודים בהמשך 

                                                   
 .נותחו בנוגע לנושאים האחריםהנושרים )שדיווחו שהפסיקו את לימודיהם( לא תשובות  14
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חוג או מוסד  על מעבר 7%-דיווחו על הפסקת לימודים ו 3%בקרב המשיבים,  סטאטוס התמדה: -

במידה מעריכים  7%, (90%) המתמידים בקרב .או בסופה במהלך השנה הראשונה ללימודיהם

את הסיכוי  12%-, ובו החלושללמוד בתחום הלימוד  סיכוי שימשיכו מועטה או כלל לא את ה

 88%-מעריכים במידה רבה/רבה מאד שיתמידו באותו תחום ו 93%שימשיכו ללמוד באותו מוסד )

המתמידים מעריכים, במידה רבה או רבה מאד, שיסיימו את ן מ 97% .דו באותו מוסד(שיתמי

 לימודי התואר הראשון. 

שיסיימו את מאוד או רבה במידה רבה מעריכים המשיבים ן מ 87% סיום לימודים בזמן הנדרש: -

ימו שיסיבמידה מועטה או כלל לא את הסיכוי מעריכים  13%התואר בזמן הנדרש בחוג. לעומתם, 

 בזמן הנדרש.

העריכו במידה רבה  28%, 90המשיבים דיווחו על ממוצע ציונים מעל ן מ 5%בעוד רק  הצטיינות: -

הערכה זו תכן שיישיהיו ברשימת מצטייני דיקן במהלך התואר. במידה רבה(  35%)וכעוד מאוד 

מרמזת על שאיפה להצטיינות ומעניין יהיה לעקוב אחר הנתונים בפועל ולראות האם יחול גידול 

תואר מתקדם גם לימודים לבקרב מצטייני הדיקן לאורך השנים. האוכלוסייה הערבית בשיעור 

מדווחים שמעריכים שימשיכו לתואר שני  55%מדד אפשרי להצטיינות, כשבמדד זה  הם מהווים

מעריכים זאת במידה  17%. לעומתם, במידה רבה( 28%)ועוד  ו שלישי במידה רבה מאודו/א

 מועטה או כלל לא.

  באחוזים ,תוצאות ביניים לימודיותדיווחי הסטודנטים על : 6לוח 

 ך הכולס 

N 1,499 

  מספר נקודות הזכות שהושלמו בשנה הראשונה:
 19 19עד 

29-20 25 
39-30 25 

 31 או יותר 40

  :ממוצע הציונים בשנת הלימודים הראשונה

 14 70עד 
80-71 33 
90-81 39 

100-91 5 
 9 לא רלוונטי )לא קיבלו ציונים(/לא יודע/לא רוצה לענות

n 1 1,533 

  סטטוס התמדה:

 90 לומד באותו מוסד וחוג
 6 עבר חוג באותו מוסד

 (1) עבר מוסד
 3 )הפסיק ללמוד( נושר

 .%39עד  %25אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה בין  הערה:
 כולל נושרים.  1
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   1באחוזים ,הלימודים המשךבנוגע להסטודנטים  הערכות: 16תרשים 

 
 להערכתך, באיזו מידה בשנים הבאות:ניסוח השאלה:  1

 *P<0.05   **P<0.01   
 

 קבוצות-מבט על תת. 9

מן המענים, ן שביעות הרצון מבנוגע לבים ישנערכו, לא נמצאו ממצאים עקמשתניים שונים -בניתוחים רב

כגון סוג המוסד, היקף  ותמוסדההתוצאות בתום השנה הראשונה לפי מאפייני מן החוויה הלימודית ו

גיל הסטודנט והיקף וסוג המענים שצרך הסטודנט ולפי מאפיינים אישיים שונים כגון היישום של התכנית, 

להתייחסות לתשובות הסטודנטים כמכלול, היה לנו עניין מיוחד במספר נוסף ודים. עם זאת, בכניסה ללימ

בפרק זה אנו מציגים את ממצאי ההשוואה בין נשים לבין  קבוצות: בנשים, בבדואים ובמלגאי אירתקא.

גברים, בין בדואים לבין כל השאר, ובין מלגאי אירתקא לאלה שלא קיבלו מלגה. אנו מציגים בפירוט רק 

 נמצאו הבדלים מובהקים. שבנוגע להםאת הממצאים 

 לגברים נשיםממצאי ההשוואה בין  9.1

-מכלל הלומדים לתואר ראשון ב 58%) דנטים בהשכלה גבוההיתר בקרב הסטו-כידוע, נשים הן בייצוג

מכלל הלומדים לתואר ראשון  67%) ייצוג זה גבוה במיוחד בקרב האוכלוסייה הערבית. תשע"ו( – 2015/16

 .היו נשים %61בקרב מלגאי אירתקא, ו ,נשיםהיו  %69בסקר הסטודנטים,  15 .תשע"ו( – 2015/16-ב

  

                                                   
 .10.10.16מתוך: לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ז, למ"ס,  15

76

70

64

55

28

תמשיך ללמוד בתחום  
הלימוד בו התחלת

תמשיך ללמוד באותו מוסד  
**הלימוד בו התחלת

תסיים את התואר בזמן  
*הנדרש בחוג

או  /תמשיך לתואר שני ו
שלישי

תהיה ברשימת מצטייני  
*דיקן במהלך התואר
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 הספרות:ן נשים לגברים תואמים ברובם הבדלים ידועים מההבדלים שעלו בסקר בין 

  :מאפייני רקע לימודיים ואישיים 

הגברים שיעור בשערי ההשכלה הגבוהה גבוה יותר משיעור הנשים בקרב הנכנסים שאף על פי  -

של הגברים היה גבוה יותר מזה  תפסיכומטריבחינה הההממוצע של ציון ה(, 31%לעומת  69%)

 בהתאמה(. 568לעומת  601של הנשים )

 58%הסטודנטים )ן במהלך הלימודים, הסטודנטיות גרות בבית המשפחה בשיעור גבוה יותר מ -

 52%: הסטודנטיםזה של ( ובהתאם, זמן הגעתן הממוצע למוסד מדי יום ארוך יותר מ49%לעומת 

 הסטודנטים.מן  42%דקות לעומת  30עולה על  למוסד להןשזמן ההגעה שמן הסטודנטיות דיווחו 

 באופן כללי, נמצא דמיון בחוויית הלימודים ובחוויה במוסד של הסטודנטים ושל  :ת הלימודיםיחווי

בשיעורים  )מדברות( הסטודנטיות. עם זאת, ובהלימה לספרות, סטודנטיות דיווחו שהן משתתפות

סטודנטים דיווחו שנפגשו לפחות יותר  ,על כך נוסףה(. בהתאמ 45%לעומת  28%)פחות מסטודנטים 

מן האוכלוסייה פעם בחודש עם חברי סגל אקדמי, מתרגלים, חברי סגל מנהלי או יועץ לסטודנטים 

הספרות לפיו נשים ן זאת בניגוד לידוע מ (.בהתאמה 65%לעומת  71%, מאשר הסטודנטיות )הערבית

 מגברים.נוטות לפנות לעזרת אנשי מקצוע יותר 

  :בים ומובהקים בין הסטודנטיות לבין הסטודנטים בשימוש במענים ילא נמצאו הבדלים עקמענים

 ובתפיסת תרומתם.

 :עתיד בנוגע לתחושותיהן הסטודנטים. גם ן הסטודנטיות מדווחות על ציונים גבוהים יותר מ תוצאות

את התואר בזמן  יימנההן תסשבמידה רבה מאוד חשות יותר סטודנטיות  –הן אופטימיות יותר 

 בהתאמה(. 42%לעומת  60%לתואר שני ו/או שלישי )ושתמשכנה בהתאמה(,  55%לעומת  69%הנדרש )

  .בהם הסטודנטים והסטודנטיות מרוכזיםשתחומי הלימוד השונים בחלקם ב יםסברהבדלים אלו מו

 לעמיתיהםבדואים הסטודנטים ממצאי ההשוואה בין ה 9.2

 מבוא 9.2.1

לאוכלוסייה הערבית, הדרוזית  ת"הוותהכללית של  שנתית-התכנית הרבבשנים האחרונות, מלבד 

באוכלוסייה הבדואית. התכנית  של הממשלה ייעודית משמעותית תקציבית והצ'רקסית, יש השקעה

( מהווה 3708לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום )החלטת ממשלה 

עולם  משפיעה עלהשקעה ה. , ומתווספת להשקעות ציבוריות ופרטיות אחרותלהשקעה זווב חשתמריץ 

 ההשכלה הגבוהה במספר היבטים:

שנים ב :עמידה בתנאי הסף לכניסה להשכלה גבוההמאמצים להגדלת היקף הזכאות לבגרות, היקף ה .1

ובחיזוק מצטיינים וקידום תכניות ייעודיות לשיפור הישגים לימודיים, הושקעו משאבים ב האחרונות

זכאים לבגרות באחוז החלה עלייה )תשע"ד(  2013/14-ל )תש"ס( 2000/1בין השנים  המצויינות.

בקרב  17של שנתון גיל ניתוח מיוחד ) 19.9%-ל 11.8%-מ העומדת בסף הקבלה לאוניברסיטאות

 2007/08שנת הלימודים  במקביל, מאז (.2015-2001בצי בגרויות של משרד החינוך, וקמהבדואים בנגב, 

-)תשס"ח( חל גידול במספר הסטודנטים הבדואים בכל רמות התואר. בתואר הראשון חלה עלייה מ

(. גידול זה מתבטא בין 17)תשע"ד( )תרשים  2013/14-ב 1,107 -ל 2007/08-סטודנטים בדואים ב 672

(, ובשינוי פיזור 16-ל 11-השאר בגידול במספר המוסדות המתוקצבים שלומדים בהם בדואים )מ
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הסטודנטים בין תחומי הלימוד. מספרי הסטודנטים הבדואים יותר מהכפילו את עצמם בשישה תחומי 

לימוד: חינוך והכשרה להוראה, מדעי הרוח הכלליים, מדעי החברה, המדעים הביולוגיים, המדעים 

 (. 18הפיסיקליים, ואמנות )תרשים 

מחורה, כסיפא, מכללת ספיר ומרהט ל 2010החל משנת השקעה בשיפור הקווים הייעודיים  :תחבורה .2

שעלו בראיונות דווח על עדויות  3708בדוח המעקב הראשון אחר יישום החלטה וה. ומכללת אחורהט ל

התחבורה הציבורית מסייעת בהנגשת ההשכלה  לפיהןעם תושבים, עובדי מועצות ועובדי עמותות 

  . (2016פורמן ואחרים, -)סופר כולה ובמיוחד לנשים כלוסייההגבוהה לאו

המכללה האקדמית ספיר מחויבת לאורך השנים באופן מיוחד לסטודנטים הבדואים.  מענים ייחודיים: .3

 130-כבה משתתפים ש(, החלה לפעול במכללה התכנית 'שער לאקדמיה' 2015/16בשנת תשע"ו )

שנת כאשר  ,שנתית לתואר ראשון-תכנית לימודים ארבעסטודנטים בדואים. 'שער לאקדמיה' היא 

הלימודים הראשונה היא למעשה שנת מכינה ייעודית הכוללת התנסות בלימודים אקדמיים בהיקף של 

הסטודנטים למחלקות הרגילות לשלוש שנות הלימוד עוברים לאחריה ונ"ז במחלקות שונות,  12עד 

גוריון או למכללת סמי שמעון, -לאוניברסיטת בן הבאות )אלה שממשיכים ללימודי הנדסה עוברים

(. במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר )השנה השנייה לאחר השנה השנייה התכניתן כחלק מ

לתכנית( מקבלים הסטודנטים ליווי מתמשך ותגבורים אקדמיים, ובשנים הבאות הסיוע מצטמצם 

: סיוע בשכר סל סיוע מורחב, הכולל מקבלים הסטודנטיםהשנים ארבע משמעותית. כמו כן, לאורך 

שנים(, סיוע במימון  4חודשים *  8*  ₪ 500דמי רצינות לשנה(, דמי קיום ) ₪ 1,500בניכוי  100%לימוד )

+( וציוד 90לשנה לבעלי ממוצע  ₪ 6,000שנים(, מלגות הצטיינות ) 4*  ₪ 2,000תחבורה ציבורית )

 (תשע"ו) 2015/16-פעלה בען הקהילה. התכנית )מחשבים(. הסטודנטים מחויבים לבצע עבודה למ

 2015/16-המשך תקצוב המחזור שהחל בבנוגע לישנה ודאות . נכון למועד פרסום דוח זה כפיילוט

 .(תשע"ז) 2016/17-בשיחל תקצוב מחזור חדש ולארבע שנים,  (תשע"ו)
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ת תואר ושנ לפישבתכנית ובמחקר, בדואים במוסדות המתוקצבים הסטודנטים המספר : 17תרשים 
 הלימודים

    
 המל"ג בעבור: עיבודי למ"ס שהוכנו מקור

 

 בדואים בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה לפי תחום לימודהסטודנטים מספר ה: 18תרשים 

 
 המל"ג בעבור: עיבודי למ"ס שהוכנו מקור
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 הבדואים מאפייני הסטודנטים 9.2.2

 לאחר מכלל המשיבים %11-)כ סטודנטים שהגדירו עצמם בדואים 139הסטודנטים שערכנו השתתפו בסקר 

  16 .(שקלול

 :שלפי נתוני הלמ"סאף על פי (, 82%היו נשים )מרבית הסטודנטים הבדואים שענו על הסקר  מגדר ,

מכלל הסטודנטים הבדואים שהחלו את לימודי התואר הראשון במוסדות  58%נשים מהוות 

 התכנית.ן תוקצבים שהם חלק מהמ

  :בקרב שאר  11%הסטודנטים הבדואים קיבלו את מלגת אירתקא, לעומת ן מ 6%רק אירתקא

הסטודנטים הבדואים אשר בהם השתלבו שבתחומי הלימוד  כמעט כולוהסטודנטים. פער זה מוסבר 

הבדואים למלגות  , ובזכאותם של הסטודנטים(18)תרשים  מדורגים נמוך יותר בדירוג הזכאות למלגה

  מוסדיות אחרות.

 :הסטודנטים הבדואים מתחילים ללמוד בסמיכות רבה יותר  תחילת לימודים ביחס לסיום תיכון

 שאר הסטודנטים. לעומת למועד סיום התיכון 

 :סטודנטים בדואים רבים יותר לא נבחנו כלל בבחינה הפסיכומטרית ומבין אלה שנבחנו,  רקע לימודי

 ה נמוך יותר.ציונם הממוצע הי

 :שיעור גבוה יותר של סטודנטים בדואים הם דור ראשון להשכלה גבוהה. רובם  רקע משפחתי

מן האוכלוסייה בקרב שאר הסטודנטים  52%( גרים בבית במהלך הלימודים )לעומת 81%המוחלט )

ן מ 71%(, ובהתאם, זמן הגעתם למוסד מדי יום ארוך יותר ועולה על חצי שעה בקרב הערבית

 טודנטים.הס

 חוויה סטודנטיאלית 9.2.3

  :לעומת באופן כללי, הסטודנטים הבדואים מדווחים על חוויה לימודית מאתגרת יותר חוויה לימודית

תמיד או כמעט תמיד מבינים את החומר הנלמד בכיתה, קוראים הם עמיתיהם. פחות מדווחים ש

ים בנוח להיעזר בחברים לכיתה, חומר קריאה בעברית, כותבים עבודות ותרגילים בעברית, מרגיש

הלימודיות, התחושות החוויות ומרגישים שהמרצים/מתרגלים מתייחסים אליהם באופן הוגן. לעומת 

  למוסד הלימודים דומות לאלה של הסטודנטים האחרים.בנוגע של הסטודנטים הבדואים 

 השתתפות במענים 9.2.4

 :הסטודנטים הבדואים השתתפו יותר מעמיתיהם במכינות  תכניות לפני שנת הלימודים הראשונה

שהיא (. בעת ביצוע הסקר, פעלה במכללת ספיר תכנית תקד"ם 15%לעומת  27%אקדמיות )-קדם

ן מוגדרת כשנת מכינה. רבים מ בה שנת הלימודים הראשונהששנתית -תכנית לימודים ארבע

להסביר באופן חלקי את ההשתתפות  הסטודנטים הבדואים במכללה משולבים בתכנית זו, דבר שעשוי

הרבה יותר של הסטודנטים הבדואים במכינות. לעומת המכינות, השתתפותם בשאר התכניות שלפני 

מן שאר הסטודנטים אלו של היו דומות ל בהן השתתפושהלימודים והערכתם את תרומת התכניות 

 .האוכלוסייה הערבית

                                                   
 (תשע"ד) 2013/14-. לשם השוואה, ב(תשע"ה) 2014/15בסקר השתתפו סטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת  16

סטודנטים בדואים שהחלו את לימודי התואר הראשון במוסדות  345)שנת הלימודים הקודמת( היו סה"כ 
 המחקר.ן התכנית ומן המתוקצבים שהם חלק מ
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 :בים ו/או מובהקים בין הסטודנטים יים עקלא נמצאו הבדל מענים בשנת הלימודים הראשונה

בהם השתתפו שהבדואים לבין שאר הסטודנטים בהשתתפות במענים ו/או בהערכת תרומת המענים 

  במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר. 

 :בקשה לקבלת סיוע כלכלי למימון הלימודים דיווחו על הגשת הסטודנטים הבדואים  סיוע כלכלי

(. למרות זאת, לא נמצא הבדל מובהק בשיעור 54%לעומת  74%בשיעור גבוה יותר משאר הסטודנטים )

מקבלי הסיוע מבין המבקשים. מדור הסיוע של המוסד היה המקור המרכזי ממנו קיבלו הסטודנטים 

, כאשר כאמור, (ן האוכלוסייה הערביתמבקרב שאר הסטודנטים  18%לעומת  35%הבדואים סיוע )

 .בהם נמצאים הסטודנטים הבדואיםשהזכאות הנמוכה למלגת אירתקא קשורה בתחומי הלימוד 

 תוצאות בתום שנת לימודים אחת 9.2.5

 :הסטודנטים הבדואים דיווחו שהשלימו נקודות זכות מעטות יותר משאר  השלמת נקודות זכות

נקודות זכות, לעומת  19דיווחו שהשלימו עד  33%, לדוגמה. כך מן האוכלוסייה הערביתהסטודנטים 

נקודות  30הבדואים דיווחו שהשלימו לפחות ן מ %39יש לציין שרק  17.בקרב שאר הסטודנטים %18

 .(19)תרשים  זכות, דיווח שמעיד על הפוטנציאל הרב של קושי בהשלמת התואר בזמן

  בעוד הסטודנטים הבדואים השלימו פחות נקודות זכות  :הלימודים המשךבנוגע לתחושות

ן ההמשך דומות לאלה של שאר הסטודנטים ואף גבוהות מהם בחלק מ הערכותיהם אתמעמיתיהם, 

( דיווחו שלהערכתם ימשיכו לתואר 65%המקרים. מעניין שבקרב הבדואים, רבים יותר באופן מובהק )

 .(53%סטודנטים האחרים  )לעומת השני ו/או שלישי, 

 אחוזיםה, בקבוצלפי בתום שנת הלימודים הראשונה, : השלמת נקודות זכות 19תרשים 

 

 **P<0.01   

                                                   
-בתכנית ארבעשיעור זה לא השתנה בעת פיקוח על מוסד הלימוד במטרה לנטרל השפעות של סטודנטים שלמדו  17

 שנתית כמו תקד"ם.
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 מלגאים-ללא מלגאי אירתקאממצאי ההשוואה בין  9.3

 650-ל מקצה מלגותוש)תשע"ד(  2013/14החלה לפעול בשנת הלימודים ש סיוע כלכלי קרן אהי 'אירתקא'

בכל  ראשון בתואר , דרוזים וצ'רקסיםערבים לסטודנטים מיועדת המלגה. שנה בכל חדשים מלגאים

מתוקצבים והמכללות להוראה שאינן חלק מתכנית -המוסדות להשכלה גבוהה )כולל המוסדות הלא

מן האוכלוסייה ייצוג לסטודנטים -בהם תתשיש  לימוד תחומי דירוג בסיס על נקבעת הזכאות (.ת"הוות

 לאורך ניתנת המלגה. כלכלי של המועמד-החברתי המצב ודירוג 18במשקתחומים נדרשים דירוג , הערבית

 תחום באותו ביועק תקין לימודים המשךו לזמן התקני של תחום הלימודים בהתאם שנים ארבע-שלוש

)קרוב לעלות שכר לימוד שנתי במוסד  בשנתיים הראשונות לתואר ₪ 10,000 וגובהה, לימוד ומוסד

 ך הכולס 30,000₪או  25,000) הנותרות לסיום הלימודים בזמן תקני לתוארבשנים  ₪ 5,000-, ומתוקצב(

 . בלימודים תקנית להתקדמות בהתאם לשנה מנות בשתי ניתנת המלגהלסטודנט(. 

 התנדבות שעות 80-ו א שנה במהלך התנדבות שעות 40 -קבלת המלגה בקרב אלה שנמצאו זכאים, מותנית ב

)תשע"ה( וחלה על  2014/15שנת הלימודים ובת ההתנדבות החלה בח .כל אחת משנות הלימודים הבאותב

מחויב בהתנדבות החל )תשע"ד(  2013/14שנת הלימודים כל מחזורי המלגאים. המחזור שהחל לקבל מלגה ב

 משנת הלימודים השנייה בלבד.

 האחריות התפעולית לאיתור המועמדים, למיונם, לבחירתם, לחלוקת הסיוע ולמעקב אחר התקדמותם

התקינה בלימודים, היא בידי פרויקט החונכות פר"ח, כאשר מתכונת ההפעלה היא ארצית. מימון הסיוע 

ובתקצוב משותף של הממשלה, מפעל הפיס וקרנות  ת"הוותנעשה דרך קרן המלגות אירתקא שבאחריות 

 פילנתרופיות מחו"ל.

בפרק זה מוצגים ממצאים מרכזיים על מאפייני המלגאים, על חוויית הלימודים שלהם, על שימושם 

המידע מבוסס על  התוצאות הלימודיות שלהם בתום שנת הלימודים הראשונה.במענים, על התנדבותם ועל 

, נטים( ועל ממצאי סקר הסטוד2013/14-2015/16שלושת מחזורי המלגה ) עלנתונים מנהליים של פר"ח 

  19.(2014/15) אירתקאהמחזור השני של מקבלי מלגת ן מסיימי שנה א מבו השתתפו ש

 ת מלגאי אירתקאמאפייני אוכלוסיי 9.3.1

דרוזים המלגאי אירתקא שונים מעט במאפייניהם האישיים והלימודיים מכלל הסטודנטים הערבים, 

המבוסס על דירוג תחומי הלימוד ועל המצב צ'רקסים. ההבדלים קשורים באופן קביעת הזכאות למלגה הו

הבדלים בדיווחם על חווייתם, את ההבדלים אלה עשויים להסביר גם חשוב לציין, ש אקונומי.-הסוציו

 התוצאות הלימודיות שלהם.  השתתפותם במענים ו

                                                   
 דירוג התחומים הנדרשים:  18

הנדסת מכונות, חקלאות, הנדסה, מינהל ציבורי, הנדסת  :(מזכה בניקוד הגבוה ביותר לצורך קבלת מלגהדרג א )ה
חומרים, פסיכולוגיה, הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים, הנדסה אזרחית, מתמטיקה ומדעי המחשב, אמנות ועיצוב, 

ארכיטקטורה, כלכלה, חשבונאות, הנדסה כימית חומרים ורפואית, מדעי הטבע הביולוגיים, כימיה,  מוסיקה,
 מדעי טבע פיזיקליים, הנדסת תעשייה וניהול, תואר אקדמי בהוראת המדעים

 ניהול טכנולוגי ותעשייתי, הפרעות בתקשורת, עבודה סוציאלית, עסקים ומדעי הניהול :דרג ב
 מקצועות עזר רפואיים, סטטיסטיקה, מדעי החברה, סיעודכללית,  רפואה דרג ג:
 ארכיאולוגיה, מדעי הרוח, רפואת שיניים, חינוך, אופטומטריה ורוקחות דרג ד:

 (n=501) ת"הוותממצאי הסקר מתייחסים רק למלגאים שלומדים במוסדות המתוקצבים שהם חלק מתכנית  19
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  :ב י(, חל גידול עק2013/14מאז המחזור הראשון של הענקת המלגה )הגשת מועמדות אל מול קבלה

אלה שגם הגישו את פר המגישים מועמדות ומתוכם, במספר העומדים בתנאי הסף ובמספר במס

דירוג לשם הכרעה על קבלת מלגה. כמות המלגות הזמינות נשארה זהה המסמכים הדרושים וקיבלו 

)תשע"ד(  2013/14-ב 42%-מלגות(, כך ששיעור המקבלים מבין המדורגים ירד מ 650בכל שלוש השנים )

 (.20)תרשים )תשע"ו(  2015/16-ב 22%-ל

 :בכל השנים, מועמדים בתחומי לימוד בדרג ד לא קיבלו את המלגה. לאורך השנים, חל  תחומי לימוד

-ב 85%-ל)תשע"ד(  2013/14-ב 78%-גידול בשיעור המלגאים הלומדים בתחומי לימוד בדרג א מ

-ב 2%-ל)תשע"ד(  2013/14-ב 7%-רג ג מבשיעור המלגאים בד ה ירידה. במקביל, חל()תשע"ו 2015/16

 (.21)תרשים  )תשע"ו( 2015/16

 :ל)תשע"ד(  2013/14-ב 52%-מרבית המלגאים הם נשים, כאשר חל גידול בשיעור המלגאיות מ מגדר-

. עם זאת, שיעור הנשים נמוך משיעורן באוכלוסיית הסטודנטים הכללית ונמוך 2015/16-ב 62%

לקבלת המלגה. ניתוח נתוני הזכאות למלגה מלמד שדירוג תחומי משיעורן בקרב המגישות בקשה 

ידי סטודנטיות. דבר זה מוביל  הלימוד הנדרשים מעניק יתרון לתחומי לימוד פחות מבוקשים על

 .(7)לוח  לייצוגן הנמוך יותר בקרב המלגאיות ביחס לייצוגן בקרב המועמדות

  לעומת תקא מתחילים ללמוד בגיל צעיר יותר מלגאי איר תחילת לימודים ביחס לסיום תיכון:עיתוי

. במחזור הראשון לקבלת המלגה, גילם הממוצע של מן האוכלוסייה הערביתשאר הסטודנטים 

 .(8)לוח  המלגאים היה מעט גבוה יותר, דבר שמוסבר בתאריך פרסום המלגה

 :תנאי ב מוסברתההציון הפסיכומטרי של המלגאים גבוה יותר מעמיתיהם, עובדה  רקע לימודי

 .(8)לוח  אשר מעניקים ניקוד גבוה יותר לתחומי לימוד עם סף קבלה גבוה יותרהזכאות למלגה, 

 :(8)לוח מלגאי אירתקא הם דור ראשון להשכלה גבוהה שיעור גבוה יותר מ רקע משפחתי. 

 מלגה , לפי מחזור1דירוג למלגה קבלת: הגשת מועמדות לאירתקא אל מול 20תרשים 

 
 מקבלי הדירוג הגבוה ביותר הם שקיבלו את המלגה 650בכל מחזור,  1

 * מועמדים שעמדו בתנאי הסף והגישו את כל המסמכים הנדרשים
 

4,103 

5,025 

5,780 

3,482 
3,781 

4,757 

1,547 1,817 

2,891 

2013/14 2014/15 2015/16

הגישו מועמדות עמדו בתנאי הסף *קיבלו דירוג
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 אחוזים, במלגה מחזורותחום לימוד  ,: מלגאי אירתקא לפי דרג21תרשים 

 

 באחוזים ,, לפי קבלת מלגת אירתקאשל משיבי סקר הסטודנטים : מאפיינים אישיים7לוח 
 לא מקבלים אירתקא מקבלים אירתקא ך הכולס - סטודנטים 

N 1,499 501 998 

    :גדרמ

 30 **39 31 גבר
 70 61 69 אישה

    דת/מוצא:

 55 **72 57 מוסלמי
 11 7 11 בדואי –מוסלמי 

 15 9 14 נוצרי
 15 11 14 דרוזי

 (1) [1] (1) צ'רקסי
 (3) [0] (3) אחר

 2014אוכלוסייה של הלמ"ס, מתוך קובץ 1
 **P<0.01 

 . %40מעל  –, בסוגריים מרובעים %39עד  %25אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה בין  הערה:
  

75 74
85

15
12

13
7

14

2

2013/14 2014/15 2015/16

דרג ג

דרג ב

דרג א
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 באחוזים, , לפי קבלת מלגת אירתקאשל משיבי סקר הסטודנטים : מאפיינים לימודיים8לוח 

 לא מקבלים אירתקא מקבלים אירתקא ך הכולס 
N 1,499 501 998 

    שנת סיום תיכון:
 12 **6 11 2008לפני 

2011-2008 23 19 23 
2013-2012 56 66 55 
2015-2014 10 9 10 

    טווח ציון פסיכומטרי:
 12 **7 12 לא נבחנתי 

 23 11 21 500-פחות מ
600-501  28 32 27 
700-601  33 41 32 

 6 9 6 700-יותר מ
 575 **603 578 1ממוצע פסיכומטרי 

    השכלת הורים:
 57 **70 59 דור ראשון להשכלה גבוהה

 27 22 26 הורה אחד עם השכלה גבוהה
 16 8 15 שני הורים עם השכלה גבוהה

 **P<0.01   
 לפי ממוצעים של טווחים; רק אלה שנבחנו. 1

 חוויה לימודית 9.3.2
. המלגאים מגיעים מלגאים-לעומת הלאבאופן כללי, המלגאים מדווחים על חוויה לימודית חיובית יותר 

על רמת לימודים שמתאימה להם בשיעור גבוה יותר , מדווחים (9)לוח  (80%לעומת  87%יותר לשיעורים )

שימוש על התמודדות עם הלימודים, בנוגע ל, על תחושה חיובית יותר (10)לוח  (74%לעומת  80%)

. תחושתם האישית במוסד (22)תרשים  הרגשת נוחות בכיתהעל במיומנויות לימודים בסיסיות ומתקדמות ו

יחות גבוה יותר של ש. המלגאים מדווחים על תדירות (11)לוח  מלגאים-אשר של הלאגם היא חיובית יותר מ
מנהלי והיועץ/ת אנשי סגל סגל אקדמי, אנשי ך המוסד: או פגישות אישיות עם בעלי תפקידים שונים בתו

 .(23)תרשים  (65%לעומת  78%)מן האוכלוסייה הערבית לסטודנטים 

 באחוזיםהלימודים, לפי קבלת מלגת אירתקא, : תדירות הגעה לשיעורים מאז תחילת 9לוח 
 לא מקבלים אירתקא מקבלי אירתקא ך הכולס 

n 1499 501 998 
 80 **87 81 לרובם הגעתי לכולם או

 18 11 17 השיעוריםן הגעתי לכמחצית מ
 2 (2) 2 שיעורים/כמעט שלא הגעתי להגעתי לחלק קטן

 **<0.01P   

 .%39עד  %25אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה בין  הערה:
 

 באחוזים ,: רמת הלימודים בשנה הראשונה, לפי קבלת מלגת אירתקא10לוח 
 לא מקבלים אירתקא מקבלי אירתקא ך הכולס 

n 1,499 501 998 
 6 *3 6 נמוכה מדי בשבילי

 74 80 74 מתאימה לי
 20 17 20 גבוהה מדי בשבילי

 *<0.05P  
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    , באחוזיםאירתקאקבלת מלגת : תפיסת התפקוד הלימודי, תמיד או כמעט תמיד, לפי 22תרשים 

 

 *P<0.05   **P<0.01   
 

 1באחוזים , מאוד או רבה במידה רבה ,מוסד הלימודים, לפי קבלת מלגת אירתקאבנוגע ל: תחושות 11לוח 

 *P<0.05   **P<0.01   
 קטגוריות משלימות: במידע מועטה, בכלל לא. בחישוב אחוזים לא נכללה קטגוריה "לא רלוונטי". 1

62

83

41

73

67

86

45

81

62

83

41

72

*שימוש בתמיכה לימודית

*מיומנויות שפה

*מיומנויות למידה

**התמודדות כללית

לא אירתקא אירתקא כ"סה

 ך הכולס 
מקבלי 

 אירתקא
לא מקבלים 

 אירתקא

N 1,499 501 998 

 82 **90 83 נעים לי להיות במוסד. 1

 68 **78 69 יש לי תחושת שייכות למוסד. 3

 77 **83 78 יש לי תחושת ביטחון כשאני במוסד. 4
במוסד, נעשים מאמצים לגרום לסטודנטים ערבים, דרוזים וצ'רקסים . 5

 60 62 60 הרגיש בנוחל

 67 **79 68 כשיש לי צרכים לימודיים מיוחדים, ידוע לי למי לפנות בבקשת סיוע. 6
כשיש לי צרכים אישיים או מנהליים מיוחדים, ידוע לי למי לפנות . 7

 63 **74 64 בקשת סיועב

 75 **85 76 במוסד מבחינה חברתיתנעים לי . 8

 70 **79 71 מדד מסכם )ממוצע מהנ"ל( –תחושה אישית במוסד 

 79 **73 79 חשוב לי שיהיה שילוט בשפה הערבית במוסד. 9
חשוב לי שתהיה התייחסות מוסדית לחגים ולאירועים שאינם . 10

 92 89 91 יהודיים

 האוכלוסייה הערביתמן חשוב לי שיהיו חברי סגל אקדמי . 11
 88 85 87 במוסד/בפקולטה שלי

 מן האוכלוסייה הערביתחשוב לי שיהיו חברי סגל מנהלי . 12
 87 83 87 במוסד/בפקולטה שלי

 86 *83 86  מדד מסכם )ממוצע מהנ"ל( –תחושה קבוצתית במוסד 

 25 **18 24 אילו היה מתאפשר לי, הייתי עובר/ת למוסד אחר. 13
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, מאז תחילת לפחות פעם בחודש האלה יםבעלי התפקידות עם יפגישות איש נפגשו: 23תרשים 
 1באחוזים ,הלימודים, לפי קבלת מלגת אירתקא

 
 קטגוריות משלימות: פעם בסמסטר, פחות מפעם בסמסטר, בכלל לא 1

 **P<0.01 

 
 והתנדבות)נוסף לסיוע הכלכלי( מענים  9.3.3

 :אחת מלגאי אירתקא השתתפו בשיעור גבוה יותר בכל  תכניות לפני שנת הלימודים הראשונה

( 'צעד לפני כולם'אקדמית, -הכנה ללימודים גבוהים )הסברה והכוון, מכינה קדםההכוון והמתכניות 

. לעומת שיעור ההשתתפות (24)תרשים  , ובלפחות תכנית אחת מבין השלושמלגאים-לאלעומת ה

ב בין המלגאים לבין יהגבוה יותר, הערכת תרומת ההשתתפות לא נמצאה שונה באופן מובהק ועק

 מלגאים.-הלא

  מלגאי אירתקא השתתפו בלפחות מענה לימודי אחד )שיעורי עזר,  הלימודים הראשונה:מענים בשנת

( ובלפחות מענה חברתי אחד )פעילות תרבות, חונכות אישית, קבוצת הידברות( שפה לימודי תגבורי

. גם כאן, בדומה לתכניות שלפני הלימודים, הערכת (25)תרשים  מלגאים-בשיעור גבוה יותר מהלא

מלגאים. במענים -ב בין המלגאים לבין הלאיפות לא נמצאה שונה באופן מובהק ועקתרומת ההשתת

 מלגאים דיווחו על תרומה גבוהה יותר.-בהם הערכת התרומה הייתה שונה באופן מובהק, הלא

29

30

36

41

47

67

38

37

37

53

62

78

28

29

36

39

45

65

**חברי סגל מחוץ לשעות קבלה

**חברי סגל מנהלי

יועץ או רכז לסטודנטים ערבים

**חברי סגל אקדמי בשעות הקבלה

**מתרגלים

(**לפחות אחד)מדד מסכם 

לא אירתקא אירתקא כ"סה
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 ת לפני שנת הלימודים הראשונה, באחוזים: השתתפות בתכניו24תרשים 

 
 *P<0.05   **P<0.01   

 מענים בשנת הלימודים הראשונה, באחוזים: השתתפות ב25תרשים 

 
 *P<0.05   **P<0.01   
 

 :שעות  80-שעות התנדבות בשנת הלימודים הראשונה, ול 40-כאמור, המלגאים מחויבים ל התנדבות

 56%( רק 2013/14התנדבות בשנות הלימודים הבאות. בפועל, לפי נתוני התכנית, בשנתון הראשון )

עמדו בחובה זו. לעומת נתוני התכנית, רק  79%( רק 2014/15ובשנתון השני )עמדו בחובת ההתנדבות, 

 ( דיווחו שהתנדבו.2014/15המלגאים שהשיבו לסקר )שנתון ן מ 43%

מעוניינים שהם ישוב ינהלת פר"ח. הסטודנטים בוחרים את הימהשיבוץ להתנדבות נעשה בידי 

תחום , כאשר שוב קרוב למוסד הלימודים(יבישוב קרוב לבית או י)עם אפשרות להתנדב ביבו  להתנדב

תן למלגאים אפשרות להגדיר נתי 2016/17-עד כה בהתאם לצרכים של פר"ח. החל מ ההתנדבות נקבע

תחום התנדבות מועדף. כששאלנו את המלגאים בסקר הסטודנטים על תחום ההתנדבות הרצוי 

עבודה קבוצתית  21%טודנטים, חונכות לס 22%חונכות לילדים, לבצע היו רוצים  29%מבחינתם, 

 ספר תיכוניים. פעילות בבתי 11%-פעילות בקהילה, ו 14%לשינוי חברתי, 

22
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21 24
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  לימודיותתוצאות  9.3.4

 סטאטוס התמדה:  

בקרב המלגאים משני המחזורים  :מעבר משנה ראשונה לשנה שנייההמשך קבלת המלגה ב -

השנייה. הסיבות המרכזיות המשיכו לקבל את המלגה גם בשנת לימודיהם  80%הראשונים, 

 קבלת להפסקת כסיבה להפסקת המלגה: הפסקת לימודים )חלה ירידה בהפסקת הלימודים

(; מעבר חוג 2014/15בקרב מפסיקי מלגת  18%-ל 2013/14בקרב מפסיקי מלגת  24%-מ המלגה

(; בקשה להפסקת המלגה %23-%18(; חזרה על שנת הלימודים הראשונה )%32-%29לימוד )

 . (26)תרשים  20(%20-%11)

ממקבלי המלגה המקוריים  53%רק מעבר משנה שנייה לשנה שלישית: המשך קבלת המלגה ב -

 שנייההשנה ן המ ( המשיכו לקבל את המלגה בשנת לימודיהם השלישית. במעבר2013/14)מחזור 

ביקשו להפסיק את המלגה, ככל  48%נוספים הפסיקו לקבל מלגה. מתוכם,  33%לשנה השלישית, 

הנראה משיקולי עלות/תועלת של קבלת המלגה אל מול שעות ההתנדבות הנדרשות. סיבות 

(; עזיבת 9%(; לא עמדו בדרישות המלגה )18%מרכזיות נוספות להפסקת המלגה: אבד הקשר )

 (.7%(; חזרה על שנת הלימודים השנייה )8%(; מעבר חוג לימוד )8%הלימודים )

 :על הסקר, מלגאי אירתקא השלימו נקודות זכות רבות יותר מבין המשיבים  השלמת נקודות זכות

, שונהראבתום שנת הלימודים ה נקודות זכות 30השלימו לפחות  56%, ך הכולמיתר הסטודנטים. ס

 (.27השלימו כמות זו )תרשים  55%מלגאים, -השלימו כמות זו ובקרב הלא 68%אך בקרב המלגאים, 

  בקרב מלגאי אירתקא, רבים יותר דיווחו שלהערכתם, ימשיכו  המשך הלימודים:בנוגע לתחושות

מלגאים דיווחו יותר -(. לעומת זאת, הלא70%לעומת  74%) בו התחילושללמוד באותו מוסד הלימוד 

  .  (28)תרשים  (58%לעומת  65%על הערכתם שיסיימו את התואר בזמן הנדרש בחוג )

 אחוזיםב שנת לימודים לפי, הראשונה השנה לאחר אירתקא מלגת קבלת להפסקת סיבות: 26 תרשים
 מתוך המפסיקים לקבל מלגה

 

                                                   
 המלגה קשורות לרוב בחוסר רצון לעמוד בחובת ההתנדבות. לפי דיווחי צוות המטה של אירתקא, בקשות להפסקת 20

10

11

23

24

32

15

20

18
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29

אחר

בקשה להפסקת המלגה

חזרה על שנת הלימודים הראשונה

הפסקת לימודים

מעבר חוג לימוד

2014/15

2013/14
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 באחוזים, מלגה קבלת לפימשיבי הסקר,  בקרבנקודות זכות  תהשלמ :27 תרשים

 

 **P<0.01 

 
 : הערכות בנוגע להמשך הלימודים, לפי קבלת מלגה, באחוזים28תרשים 

 

 *P<0.05   **P<0.01   

 
 פעולהסיכום וכיווני . 10

תוקצבה לראשונה  הרחבת הנגישות ההשכלה הגבוהה לשילוב לערבים, דרוזים וצ'רקסים  בישראל תכנית

אך יישומה החל  ,תשע"ו(-)תשע"א 2015/16-2010/11שנתית של הוות"ת לשנים -כחלק מן התכנית הרב

שנתית -ת הרב)תשע"ד(. התכנית תוקצבה מחדש גם בתכני 2013/14באופן מדורג ונרחב בשנת הלימודים 

תשפ"ב(, ומלבדה, מנותבים תקציבי ות"ת ותקציבים ממשלתיים נוספים -)תשע"ז 2021/22-2016/17לשנים 

 להשקעה בתכניות פיילוט לאוכלוסיית מזרח ירושלים ובתכנית לאוכלוסייה הבדואית שבנגב.
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על ההתנסות של על התפתחות התכנית, המחקר ן עיקריים מהממצאים הבפרק זה אנו מציגים סיכום של 

 הסטודנטים בלימודים בשנתם הראשונה לתואר ועל התפיסות של צוות התכנית בנוגע להיבטיה השונים,

 ומצביעים על מספר כיוונים אפשריים לחיזוק התכנית בהמשך. 

 מעטפת תמיכה קיימת. ברמה הארצית התכניתת מנהלת ומתקצבת את "הוות :הכללימודל ההפעלה  .א

המופעל מוסדיים רכזים ואחראים  ארצי של פורום ום התכנית. המעטפת כוללתבייש המוסדות צוותל

ארגוני חברה אזרחית בעלי עניין מגוון פעולה עם  ףשיתו כן כוללת המעטפת . כמוליר בשיתוף מכון ון

  כנית. בת

מצביעים על שתי דרכים שהתקצוב הייעודי של המענים תרם לפיתוחם: מוסדות היישום ב צוותי      

כדי להרחיב את המענים ולהפוך אותם  בעלי תפקידים נוספים ייעודיים ראשית, התקצוב אפשר לגייס

עוד קודם  את מערך התמיכה שהיה קיים לרכז מוסדותל ות אפשרוהתכני למקצועיים יותר. שנית,

המוסדות עדיין ן , רבים מיחד עם זאת .להפוך אותו למקצועי יותרו אותו , למסדבצורות שונות

  .קושי להביא את הסטודנטים למצות את המענים המוצעיםמודדים עם מת

דרישה  , וללאמערך דיווח אחידפי  לעת"ת, והעבודה לוהמוסדות נדרשים לדווח על יישום תכניות       

של  מאפיינים מסוימים שמדווחים בה למ"סמערכת מידע של ה קיימת כמו כן. סטודנט כל עליווח לד

לתפיסתו  כל מוסד אוסף מידע בהתאםם. מעבר לכך, מווסי לימודים תחילת כמו הסטודנטים,

  ליכולתו. ו

מוסד, אחראי אקדמי של הכולל ועדת היגוי ההפעלה ברמת המוסד מודל  :במוסדותמודל ההפעלה  .ב

ורכז מנהלי. תשתית זו מהווה את הבסיס ליכולת המוסד לממש את התכנית. היא מאפשרת למוסד 

במתן שירותי הסיוע, בעיצוב מן האוכלוסייה הערבית אוכלוסיית הסטודנטים  לכללתשומת לב לייחד 

קצב הצטרפות המוסדות לתכנית ויישום  .מדיניות נוספת תומכת, ובהשמעת קולם של הסטודנטים

  מרכיבי התכנית תואם את המתוכנן. 

אוכלוסיית  מאפייני המוסדות והרכב ומאפייני אוכלוסיית הסטודנטים:המוסדות מאפייני  .ג

תוצאותיה במישורים רבים: חוויית הסטודנטים, על הסטודנטים משפיעים על דרך יישום התכנית ו

סוג הם המרכזיים המוסדות שימושם במענים, שביעות רצונם ותוצאותיהם הלימודיות. מאפייני 

מיקומו ו מספר ושיעור הסטודנטים מן האוכלוסייה הערבית,, המוסד )אוניברסיטה או מכללה(, גודלו

. מאפייני הסטודנטים כוללים את הרקע האישי והלימודי שלהם, את תחומי הלימוד שלהם הגאוגרפי

   ועוד.

מוסדות  23-מהמוסדות המשתתפים בה גדל מספר מאז תחילת יישום התכנית,  :התפתחות התכנית .ד

ועם  2016/17נכון לפתיחת שנת הלימודים  21.)תשע"ו( 2015/16-מוסדות ב 72-ל)תשע"ד(  2013/14-ב

 , התכנית הגיעה למיצוי פוטנציאל המוסדות השותפים. ת"הוותשנתית הבאה של -המעבר לתכנית הרב

)תשע"ד(  2013/14-מוסדות ב 11-הולך וגדל, מבכל מוסד מספר מרכיבי מערך התמיכה המוצעים       

צעד אקדמיות, '-קדםה מכינותהבמסגרת  מעטפת: המרכזיים התמיכה מרכיבי שלושתו את הפעילש

                                                   
 מוסדות בעת התייחסות למכללות המתוקצבות להוראה גם כן. 29 21
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. 2016/17-במוסדות  21-ל, )תכנית הכנה למתקבלים ללימודים( ותכנית קליטה באקדמיה 'לםלפני כו

 התמיכה.  ךמערמוסדות שלא מפעילים את כל מרכיבי יש ן יכלומר, עדי

יעד מרכזי של תכנית  ופיזורם בין תחומי הלימוד:מן האוכלוסייה הערבית שיעור הסטודנטים  .ה

לימודי תואר  מתחילים אתה מן האוכלוסייה הערביתהנגישות היה להגדיל את שיעור הסטודנטים 

 2012/13לשיעורם באוכלוסייה. מאז בהשכלה הגבוהה קרב את ייצוגם ובכך ל אותם, ומסיימים ראשון

גידול במספרם של  )תשע"ו( חל 2015/16-)תשע"ג( טרם תחילת היישום הנרחב של התכנית, ועד ל

, ובשיעורם מתוך כלל הגבוהה הנכנסים בשערי ההשכלהמן האוכלוסייה הערבית הסטודנטים 

 (. 16%-ל 13%-במוסדות המתוקצבים )מ לתואר ראשון הסטודנטים

היה להשפיע על פיזור  ,שקידומו נעשה באמצעות קרן המלגות אירתקא ,יעד נוסף של התכנית      

הלימוד, כך שסטודנטים רבים יותר יבחרו בתחומי לימוד נדרשים במשק. ואכן,  הסטודנטים בין תחומי

של השלישי (, אז החל המחזור ו)תשע" 2015/16)תשע"ג( אז עוד לא פעלה קרן המלגות, לבין  2012/13בין 

 הגבוהה הנכנסים בשערי ההשכלההסטודנטים מן האוכלוסייה הערבית אירתקא, חל גידול בשיעור 

ב )המזכים בניקוד הגבוה יותר לצורך קבלת מלגה(, -במוסדות המתוקצבים בתחומי לימוד בדרגים א ו

 מתוך כלל הלומדים תחומים אלה, וצמצום בשיעורם בתחומי לימוד בדרג ג )המזכים בניקוד נמוך יותר(.

ודים שנת הליממניתוח הממצאים עולה שב :ושביעות הרצון מהם השימוש במרכיבי מערך התמיכה .ו

להיעזר בשלושת מרכיבי התכנית. נמצא ששימוש  ברוב המוסדות )תשע"ה( יכלו הסטודנטים 2014/15

במרכיב אחד של תמיכה מגביר את הסיכוי לשימוש במרכיבים נוספים. לכן, נראה שהשפעת התכנית 

 ומכלול מרכיבי התמיכה.הלימודים על התוצאות האישיות היא השפעה מצטברת של מכלול חוויות 

 תשע"ז(  2016/17שנת הלימודים  מתוכננת לפעול ב אקדמיות-מעטפת במסגרת המכינות הקדם(

תלמידים  1,705-מוסדות(. כ 17-מוסדות ומכינות משלבות ב 14-מוסדות )מכינות ייחודיות ב 23-ב

מבוגרי  79%בסקר הסטודנטים,  צפויים להשתלב במסגרות אלו.מן האוכלוסייה הערבית 

  שהתכנית תרמה להם במידה רבה או רבה מאוד.המכינות העריכו 

 '1,615-מוסדות. כ 21-)תשע"ז( ב 2016/17שנת הלימודים מתוכננת לפעול ב 'צעד לפני כולם 

מבוגרי 'צעד לפני כולם' העריכו  72%סטודנטים צפויים לקחת חלק בתכנית. בסקר הסטודנטים, 

 שהתכנית תרמה להם במידה רבה או רבה מאוד.

  הןמוסדות 27-)תשע"ז( ב 2016/17שנת הלימודים מתוכננות לפעול ב הקליטה באקדמיהתכניות . 

לתואר ראשון במוסד, עם דגש על מן האוכלוסייה הערבית יציעו מגוון מענים לכלל הסטודנטים 

המשיבים על ן מ 72%אלה הנמצאים בשנתם הראשונה לתואר. בסקר הסטודנטים, דיווחו 

דיווחו על השתתפות בלפחות מענה  61%בשנת הלימודים הראשונה.  השתתפות במענה אחד לפחות

השתתפו בלפחות  50%אנגלית(, האו בלימודי השפה העברית אחד לימודי )שיעורי עזר, תגבור 

השתתפו  37%-חברתית, קבוצת הידברות, פעילות תרבות(, ו-מענה אחד חברתי )חונכות אישית

ריכו שהמענים הלימודיים תרמו להם במידה רבה או בממוצע הע 67%בשני סוגי המענים. בסקר, 

 מענים החברתיים. בנוגע לבממוצע העריכו כך  64% -רבה מאוד, ו

 מלגות התכנית באמצעות ן כחלק ממן האוכלוסייה הערבית מוצע לסטודנטים  סיוע כלכלי

אים מלג 650באמצעות פר"ח. מדי שנה,  המלגותמערכת חיצונית למוסדות מפעילה את  .אירתקא
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מלגאים למדו במוסדות  604(, תשע"ה) 2014/15שנת הלימודים . במתחילים את לימודיהם חדשים

מכלל המשיבים לסקר דיווחו על קבלת סיוע כלכלי  68%, ך הכולהתכנית )בסן שהם חלק מ

 מאירתקא או ממקורות אחרים(.

 סדות כמיזם דובמתכונת של פיילוט בחמישה מוהחלו להעניק שירותי קריירה  מרכזי קריירה-

מן האוכלוסייה מותאמים לסטודנטים )תשע"ה(. השירותים  2014/15שלבי בשנת הלימודים 

 2016/17שנת הלימודים . מאז, הוטמע מרכיב הקריירה בקול הקורא למוסדות ונכון להערבית

שישה )מן האוכלוסייה הערבית מוסדות ביקשו להפעיל מעני קריירה לסטודנטים  27)תשע"ז(, 

להפעלת מרכז קריירה מורחב באחריות  14-לתחילת הטמעה של שירותים מותאמים, וות מוסד

 המוסד(.

מוקד עניין של ספרות המחקר העוסקת הלימודים היא  יתחוויבין הקשר לתוצאה:  –הלימודים  יתחווי .ז

פועלת שבו בהשכלה גבוהה. החוויה, כפי שעלה במחקר זה, יכולה להיבחן מנקודת המבט של ההקשר 

התכנית, בעיקר משום שמדובר בסטודנטים בתחילת דרכם, אך יכולה גם להיבחן מנקודת המבט של 

 םהתמודדותבנוגע לתוצאה של התכנית. באופן כללי, המשיבים על הסקר דיווחו על תחושה חיובית 

פחות  טובהדיווחו על התמודדות  הם שימוש במיומנויות למידה נדרשות. עם זאת,ובנוגע לבלימודים 

חומרי לימוד, סיכום במהלך השיעור, השתתפות פעילה בשיעור, וקריאת חומרי עצמאי של חיפוש  עם

קריאה באנגלית. דיווחים אלה עשויים לרמז על הצורך בהשקעה מרובה יותר בתמיכה במיומנויות 

 למידה אלו.

במוסד לחווייתם ע בנוג( תחושות חיוביות 71%לרוב המשיבים על הסקר ) התאמה וכשירות תרבותית: .ח

( דיווחו שחשוב להם שתהיה נוכחות לזהות הערבית 86%, הרוב הגדול )יחד עם זאתהלימודים עצמו. 

מוסד לחגים ולאירועים שאינם יהודיים, הימצאות חברי סגל אקדמי ומנהלי ה של התייחסות –במוסד 

 ממוצא ערבי במוסד, ושילוט בשפה הערבית. 

העריכו במידה רבה או רבה מאוד שיסיימו את  87%שיבים לסקר, בקרב המ תוצאות סיום שנה א: .ט

ק שרעל אף העריכו במידה רבה מאוד שיהיו ברשימת מצטייני דיקן. זאת  28%-התואר בזמן הנדרש ו

תכנית לימודים מלאה )נקודות זכות בתום שנת הלימודים הראשונה  30דיווחו שהשלימו לפחות  56%

לעמוד בהערכותיהם, רבים יאלצו לעמוד  כדי. המשמעות היא ש(בשנה נקודות זכות 40-מורכבת לרוב מ

יא שיש לתת את הדעת על הות"ת וה בעבורבעומס לימודים גבוה בשנים הבאות. במקביל, המשמעות 

התאמות  שנדרשותאו  , לכל הסטודנטיםהשאלה האם הגדרת משך זמן תקני ללימודים מתאימה 

צפוי לסייע המשך תמיכה גם בשנים מתקדמות ש נוסף הואהיבט לקבוצות סטודנטים מסוימות. 

 .להגברת שיעור המסיימים בזמן התקני המקובל כיום

משתניים שונים שנערכו, לא נמצאו ממצאים עקביים לגבי שביעות הרצון -בניתוחים רב :קבוצות-תת .י

ישיים מהמענים, החוויה הלימודית והתוצאות בתום השנה הראשונה לפי מאפיינים מוסדיים וא

להתייחסות לתשובות הסטודנטים כמכלול, היה לנו עניין מיוחד במספר  בנוסףעם זאת,  שונים.

 מלגאי אירתקא.ים וקבוצות: נשים, בדוא

 מן היתר של נשים בקרב כלל הסטודנטים לתואר ראשון ובקרב סטודנטים -בדומה לייצוג :נשים

(. לא 69%המשיבים היו נשים )רוב לתואר ראשון, גם בסקר הסטודנטים האוכלוסייה הערבית 
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, בשימוש במענים, בתפיסת תרומת המענים בחוויית הלימודיםבים ומובהקים ימצאנו הבדלים עק

 ובתוצאות בתום שנתם הראשונה לתואר הראשון של המשיבות לעומת המשיבים.

 :( 82%המשיבים לסקר הסטודנטים. מרביתם הן נשים )ן מ 9%הסטודנטים הבדואים היוו  בדואים

(. הסטודנטים הבדואים השתתפו יותר מעמיתיהם 6%ומיעוטם קיבלו את מלגת אירתקא )

בים ומובהקים בינם יאקדמיות. באשר לשאר מעני התכנית, לא נמצאו הבדלים עק-במכינות קדם

מאתגרת יותר חוויית לימודים לבין עמיתיהם שאינם בדואים. הסטודנטים הבדואים דיווחו על 

בנוגע שלמת פחות נקודות זכות בתום שנתם הראשונה. לעומת זאת, הערכותיהם מעמיתיהם ועל ה

 ערכות עמיתיהם. מההמקרים ן תוצאותיהם בהמשך דומות ואף גבוהות בחלק מל

  :שנות מלגאי אירתקא נהנים מסיוע כלכלי ובמקביל מחויבים להתנדב לאורך מלגאי אירתקא

לכך שהמלגאים מרוכזים בתחומי לימוד  לימודיהם. שיטת דירוג המועמדים למלגה מובילה

. המלגאים מן האוכלוסייה הערביתייצוג לסטודנטים -שהוגדרו כנדרשים במשק ו/או שיש בהם תת

מלגאים, על השתתפות בשיעור גבוה יותר -לאלעומת הדיווחו על חוויית לימודים חיובית יותר 

ת הלימודים הראשונה, ועל בתכניות שלפני תחילת הלימודים ובמענים השונים המוצעים בשנ

 מלגאים.-עמיתיהם הלאלעומת השלמת נקודות זכות רבות יותר בתום שנתם הראשונה, 
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 נספחים:

)תשע"ה(  2014/15שנת הלימודים ב הסטודנטים שהתחילו ללמודמספר : 1נספח 

 משיבים לפי מוסדהשיעור ו

 שיעור משיבים מספר סטודנטים 

 ות"ת  
דיווח 

 אירתקא המוסדות
לא 

 סך הכול אירתקא

 חיפהאוניברסיטת 
             

1,205  
             

1,527  85% 9% 14% 

 אביב  אוניברסיטת תל
                 

615  
                 

658  79% 5% 12% 

 מכון טכנולוגי לישראל –ן טכניוה
                 

520  
                 

411  83% 10% 29% 

 בירושלים האוניברסיטה העברית
                 

432  
                 

238  83% 28% 35% 

 צפתהמכללה האקדמית 
                 

430  
                 

423  92% 39% 42% 

 עמק יזרעאלהמכללה האקדמית 
                 

415  
                 

342  89% 28% 32% 

 גליל מערביהמכללה האקדמית 
                 

323  
                 

444  100% 20% 22% 

 כנרתהמכללה האקדמית 
                 

289  
                 

243  75% 35% 37% 

 בר אילןאוניברסיטת 
                 

158  
                   

88  50% 71% 69% 

 בנגב בן גוריוןאוניברסיטת 
                 

251  
                 

328  85% 4% 14% 

 תל חיהמכללה האקדמית 
                 

166  
                 

172  85% 16% 26% 

 המכללה האקדמית להנדסה  –אורט בראודה 
                 

166  
                 

146  76% 35% 45% 

 אחוההמכללה האקדמית 
                 

156  
                 

189  100% 27% 28% 

 ירושלים הדסהאקדמית המכללה ה
                 

121  
                 

153  87% 29% 38% 

 בשומרון אריאלאוניברסיטת 
                 

113  
                 

145  92% 8% 14% 

 רופיןהמרכז האקדמי 
                 

106  
                   

64  80% 14% 27% 

 שמעוןסמי המכללה האקדמית להנדסה ע"ש 
                   

83  
                   

54  68% 28% 46% 

 יפו-אביב האקדמית תל
                   

79  
                   

71  67% 38% 41% 
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 שיעור משיבים מספר סטודנטים 

 ות"ת  
דיווח 

 אירתקא המוסדות
לא 

 סך הכול אירתקא

 ספירהמכללה האקדמית 
                   

73  
                   

98  100% 21% 29% 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים – עזריאלי
                   

67  
                   

66  75% 19% 29% 

 אשקלוןהמכללה האקדמית 
                   

40  
                   

33  100% 30% 36% 

 בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב –שנקר 
                   

31  
                   

33  100% 35% 39% 

 אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים –בצלאל 
                   

29  
                   

24  100% 75% 79% 
המכללה האקדמית להנדסה בתל  – אפקה
 אביב

                   
20  

                   
13  100% 42% 46% 

 ולמחול בירושלים האקדמיה למוסיקה
                   

19  
                   

17    29% 29% 

 סה"כ
             

5,907  
             

5,989  83% 19% 25% 
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 וואחרי השקלול : מאפיינים אישיים של משיבי הסקר לפני2נספח 

 אחרי שקלול –סטודנטים  לפני שקלול –סטודנטים  

n 1,499  

   :1מגדר
 31 33 זכר

 69 67 נקבה

   דת / מוצא:

 57 62 מוסלמי
 11 9 בדואי –מוסלמי 

 14 12 נוצרי
 14 14 דרוזי

 (1) (1) צ'רקסי
 (3) (3) אחר

לתואר ראשון היו נשים )מתוך:  תהערבימן האוכלוסייה הסטודנטים ן מ %67)תשע"ו(,  2015/16שנת הלימודים ב 1
 (.2016בנובמבר  6הודעת למ"ס לעיתונות, 
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