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 07–ינואר , תשס"ז טבת 
 

 
 
 

 מקצוע חסם –בוגרי פעילות תוכנית תפנית לבגרות  -דו"ח מסכם 
 תשס"ו –תשס"ה , בשנים בנגב בבתי"ס תיכוניים

 

 
 

 ועיקר הממצאים מבוא  א.חלק 
יב' מקצוע חסם פעלה בשיתוף קרן גילברט בשנה"ל תשס"ה ותשס"ו עם תלמידי כיתות י', יא ו –תוכנית תפנית לבגרות 

שנה שנתיים מתום סיום  –היכן נמצאים התלמידים כיום להציג בבתי ספר תיכוניים בדרום. מטרת הדו"ח הנוכחי 
 .2007ינואר בתוכנית בהתאם לממצאי סקר שבוצע  לימודיהם

 
 עיקר הממצאים:

 בוגרי התוכנית שהופעלה בשנה"ל תשס"ה:
 תלמידי י', יא' ויב'. 68בתוכנית בתשס"ה השתתפו 

 עדיין לומדים בביה"ס בכיתה יב'. –)  28%מידים (תל 19 �
 משרתים בצה"ל/כוחות הביטחון או לפני גיוס לצה"ל -)  29%תלמידים ( 20 �
 לומדים באקדמיה או בלימודים קדם אקדמיים. –) 24%תלמידים ( 16 �

 בוגרי התוכנית שהופעלה בשנה"ל תשס"ו:
 יא' ויב'. תלמידי 254שתתפו תוכנית בתשס"ו הב

 תלמידי התוכנית, להלן ההתפלגות: לכלבסס על ניתוח המתייחס . בהת1
 עדיין לומדים בביה"ס בכיתה יב'. –)  57%תלמידים ( 146 �
 משרתים בצה"ל/כוחות הביטחון או לפני גיוס לצה"ל -)  8%תלמידים ( 20 �
 לומדים באקדמיה או בלימודים קדם אקדמיים. –) 22%תלמידים ( 56 �

 , להלן ההתפלגות:בלבד (בתשס"ו) לתלמידי יב'בהתבסס על ניתוח המתייחס  .2
 משרתים בצה"ל/כוחות הביטחון או לפני גיוס לצה"ל -)  19%תלמידים ( 20 �
 לומדים באקדמיה או בלימודים קדם אקדמיים. –) 52%תלמידים ( 56 �

 
 

 שנ"ללפי בתוכנית תלמידים  . בחלק 
 שנה"ל תשס"ה. 1ב.

 .1מס' כמפורט בלוח  ספר תיכוניים בנגב-בתי 3-י"ב  ב-י"א-תות י'תלמידי כי 68בשנת תשס"ה למדו בתוכנית, 
 תלמידי יב'. 8תלמידי יא',  41תלמידי י',  19מתוך הנ"ל: 

 
 1לוח מס' 

 )2004/5תשס"ה  ( –תלמידים בתוכנית 
תל' בתוכניתשכבה ישוב בי"ס

 19 י' רמון צפה מ השלוםמקיף 
 28 יא תל שבע יגאל אלון-עמלמקיף 

 באר שבע טוביהומקיף 
 13 יא'
 8 יב'

 68 -  סה"כ
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 שנה"ל תשס"ו. 2ב.
 .2מס'  רט בלוחכמפו בתי ספר תיכוניים בנגב 9-מי"ב -תלמידי כיתות י"א 254בשנת תשס"ו למדו בתוכנית, 

 תלמידי יב'. 108 -תלמידי יא' ו 146מתוך הנ"ל: 
 

 2לוח מס' 

 )2005/6תשס"ו ( –תלמידים בתוכנית 
תל' בתוכניתשכבה ישוב בי"ס
 25 יא באר שבע מקיף אמי"ת

 43 יא חורה מקיף רבין
 20 יא רהט נור -מקיף אל 
 20 יא רהט נג'ח –מקיף אל 

 5 יא באר שבע טוביהומקיף 
 15 יב

 15 יא' באר שבע מקיף רגר
 5 יב'

 18 יא' כסייפה מקיף עמל
 20 יב'

 44 יב' כסייפה ארוקמקיף אל פ
 24 יב' ערערה נור -מקיף אל 

 254 -  סה"כ
 
 
 
 
 

 שהופעלה בתשס"ה ג. המצב כיום עם בוגרי התוכניתחלק 
 
 . בוגרי התוכנית שהופעלה בשנה"ל תשס"ה1ג.

 תלמידים. 68בתוכנית בתשס"ה השתתפו 
 יקרי הממצאים:עלהלן 
 .בכיתה יב' לומדים בביה"ס עדיין – ) 28%תלמידים ( 19 .א
 למשרתים בצה"ל/כוחות הביטחון או לפני גיוס לצה" -)  29%תלמידים ( 20 .ב
 לומדים באקדמיה או במכינה אקדמית. –) 24%תלמידים ( 16 .ג
 עובדים –) 9%תלמידים ( 6 .ד
 בבית/חופש (בד"כ בנות בדוויות).  –) 9%תלמידים ( 6 .ה

 
 3מס' לוח 

 2007ינואר  –עיסוק התלמידים בתשס"ז  )2004/5תשס"ה  ( –תלמידים בתוכנית 

תל' כיתה ישוב בי"ס
בתוכנית

לומדים 
 בתיכון

בצה"ל/  משרתים
 כוחות הביטחון

לקראת
 גיוס 

לימודים 
אקדמיים

ק.  מכינה
 בבית/עובדים אקדמית

לא נסקרובחופש

 - - - - - - -(יב') 19 19 י' מ. רמון מקיף השלום
 - 5 6 9 7 - - - 28 יא בעתל ש יגאל אלון-מקיף עמל

 8יב' - 1 - - - 6 14 - 13יא'באר שבע מקיף טוביהו

 19 68 -  סה"כ
14 6 7 9 6 6 - 

20 16 12 - 
68 
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 בוגרי התוכנית שהופעלה בשנה"ל תשס"וחלק ד.  
 תלמידים. 254שתתפו תוכנית בתשס"ו הב
 

 ממצאים:להלן עיקרי ה
 
 . בהתבסס על ניתוח המתייחס לכל תלמידי התוכנית, להלן ההתפלגות:1

 עדיין לומדים בביה"ס בכיתה יב'. –)  57%תלמידים ( 146 .ב
 משרתים בצה"ל/כוחות הביטחון או לפני גיוס לצה"ל -)  8%תלמידים ( 20 .ג
 לומדים באקדמיה או במכינה אקדמית. –) 22%תלמידים ( 56 .ד
 עובדים –) 4%תלמידים ( 11 .ה
 בבית/חופש (בד"כ בנות בדוויות).  –) 7%תלמידים ( 19 .ו
 לא נסקרו –) 1%תלמידים ( 2 .ז

 
 בהתבסס על ניתוח המתייחס לתלמידי יב' בלבד בתשס"ו, להלן ההתפלגות: .2

 משרתים בצה"ל/כוחות הביטחון או לפני גיוס לצה"ל -)  19%תלמידים ( 20 .א
 ינה אקדמית.לומדים באקדמיה או במכ –) 52%תלמידים ( 56 .ב
 עובדים –) 10%תלמידים ( 11 .ג
 בבית/חופש (בד"כ בנות בדוויות).  –) 18%תלמידים ( 19 .ד
 לא נסקרו –) 2%תלמידים ( 2 .ה

 
 
 
 

 )2005/6תשס"ו  ( –תלמידים בתוכנית 

 2007ינואר  –עיסוק התלמידים בתשס"ז  תלמידי יא'

תל' כיתה ישוב בי"ס
בתוכנית

לומדים 
 בתיכון

בצה"ל  משרתים
 כוחות הביטחון

 לקראת
 גיוס 

לימודים 
אקדמיים

ק.  מכינה
 בבית/עובדים אקדמית

בחופש
לא 

 נסקרו
 - - - - - - -(יב) 25 25 יאבאר שבע מקיף אמי"ת

 - - - - - - -(יב) 43 43 יא חורה מקיף רבין
 - - - - - - -(יב) 20 20 יא רהט נור -מקיף אל 
 - - - - - - -ב)(י 20 20 יא רהט נג'ח –מקיף אל 

 - - - - - - -(יב) 5 5 יאבאר שבע טוביהומקיף 
 - - - - - - -(יב) 15 15 יאבאר שבע מקיף רגר
 - - - - - - -(יב) 18  18 יא כסייפה מקיף עמל

 - - - - - - -(יב)146146 סה"כ תלמידי יא'
 2007 ינואר –עיסוק התלמידים בתשס"ז  תלמידי יב'

תל' כיתה ישוב בי"ס
בתוכנית

לומדים 
 בתיכון

בצה"ל  משרתים
 כוחות הביטחון

 לקראת
 גיוס 

לימודים 
אקדמיים

ק.  מכינה
 בבית/עובדים אקדמית

בחופש
לא 

 נסקרו
 - - - - - 4 11 - 15 יבבאר שבע טוביהומקיף 

 - - - - - 1 4 - 5יב'באר שבע מקיף רגר
 2 2 2 4 10 - - - 20יב' כסייפה מקיף עמל

 - 8 6 13 17 - - - 44יב' כסייפה מקיף אל פארוק
 - 9 3 2 10 - - - 24יב' ערערה נור -מקיף אל 

 56 20 2 1119 19 37 5 15 -108 סה"כ תלמידי יב'

 2 1119 56 20(יב)254146 )'(יא' + יב סה"כ כללי
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 באקדמיה – מקצוע חסם תשס"ה  –תלמידים בוגרי תוכנית תפנית  - 1מס'  נספח

 תיכון בי"ס ישוב שם התלמיד 
ישוב המוסד  שם המוסד האקדמי בו למד

 האקדמי
 חוג לימודים

 במוסד האקדמי
 מכינה קדם אקדמית ד.נ. שקמים מכללת אחווה עמל תל שבע תל שבע 1
 מכינה קדם אקדמית באר שבע מכללת קיי עמל תל שבע תל שבע 2
 מכינה קדם אקדמית באר שבע גוריון-אוניברסיטת בן עמל תל שבע תל שבע 3
 מכינה קדם אקדמית באר שבע גוריון-אוניברסיטת בן עמל תל שבע תל שבע 4
 גיל הרך –הוראה  באר שבע מכללת קיי עמל תל שבע תל שבע 5
 גיל הרך –הוראה  באר שבע מכללת קיי עמל תל שבע תל שבע 6
 מכינה קדם אקדמית באר שבע מכללת קיי עמל תל שבע תל שבע 7
 גיל הרך –הוראה  באר שבע מכללת קיי עמל תל שבע תל שבע 8
 מכינה קדם אקדמית באר שבע מכללת קיי עמל תל שבע תל שבע 9
 מכינה קדם אקדמית ד.נ. שקמים מכללת אחווה עמל תל שבע תל שבע 10
 מכינה קדם אקדמית באר שבע מכללת קיי עמל תל שבע ל שבעת 11
 מכינה קדם אקדמית ד.נ. שקמים מכללת אחווה עמל תל שבע תל שבע 12
 לימודי מזרח תיכוןו שדרות ספירמכללת  עמל תל שבע תל שבע 13
 רוקחות ירדן -עמן  אוניברסיטת אלאהליה עמל תל שבע תל שבע 14
 מינהל באר שבע מכללה למינהלה עמל תל שבע תל שבע 15
 הנדסת תוכנה באר שבע המכללה הטכנולוגית עמל תל שבע תל שבע 16
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 באקדמיה –  ומקצוע חסם תשס" –תלמידים בוגרי תוכנית תפנית  - 2מס'  נספח

 תיכון בי"ס ישוב שם התלמיד 
ישוב המוסד  שם המוסד האקדמי בו למד

 האקדמי
 חוג לימודים

 במוסד האקדמי
 ספרות עברית ד.נ שקמים ת אחווהמכלל עמל ערוער ערוער 1
 גיל רך -הוראה  באר שבע קיי מכללה עמל ערוער ערוער 2
 מזרח תיכוןלימודי  באר שבע גוריון-אוניברסיטת בן עמל ערוער ערוער 3
 ניהול תעשייתי שדרות ספירמכללת  עמל ערוער ערוער 4
 חינוך גופני -הוראה  באר שבע מכללת קיי עמל ערוער וערער 5
מדעים (כמיה/ביולוגיה) באר שבע מכללת קיי עמל ערוער ערוער 6
מדעים (כמיה/ביולוגיה) באר שבע מכללת קיי עמל ערוער ערוער 7
 מתמטיקה באר שבע טכנולוגית ב"שמכללה  עמל ערוער ערוער 8
מערכות בקרה –הנדסה באר שבע נולוגית ב"שטכמכללה  עמל ערוער ערוער 9
 מנהל עסקים באר שבע מכללה למינהלה עמל ערוער ערוער 10
 הנדסת חשמל באר שבע טכנולוגיתהמכללה ה עמל ערוער ערוער 11
 מכינה קדם אקדמית באר שבע מכללת קיי עמל ערוער ערוער 12
 ת רפואיתמזכירו באר שבע ת אתגרמכלל עתיד כסייפה כסייפה 13
 מכינה קדם אקדמית באר שבע מכללת קיי עתיד כסייפה כסייפה 14
 מכינה קדם אקדמית באר שבע מכללת קיי עתיד כסייפה כסייפה 15
 הנהלת חשבונות באר שבע ת אתגרמכלל עתיד כסייפה כסייפה 16
 ניהול משאבי אנוש שדרות ת ספירמכלל עתיד כסייפה כסייפה 17
 מינהל באר שבע ת מרכז הנגבמכלל יד כסייפהעת כסייפה 18
 גיל הרך –הוראה  באר שבע ת מרכז הנגבמכלל עתיד כסייפה כסייפה 19
 מזרח תיכון וערבית באר שבע גוריון-אוניברסיטת בן עתיד כסייפה כסייפה 20
 מכינה קדם אקדמית באר שבע מכללת קיי עתיד כסייפה כסייפה 21
 הנדסת מחשבים באר שבע טכנולוגית מכללה העתיד כסייפ כסייפה 22
 הנדסת תוכנה באר שבע מכללה טכנולוגית עתיד כסייפה כסייפה 23
 מכינה קדם אקדמית ד.נ. שקמים מכללת אחווה עתיד כסייפה כסייפה 24
 רוקחות ירדן -עמן        אוניברסיטת אלאהליה עתיד כסייפה כסייפה 25
 הנדסת חשמל באר שבע ניברסיטת בן גוריון או עתיד כסייפה כסייפה 26
 גיל הרך –הוראה  באר שבע מכללת קיי עמל אלפארוק כסייפה 27
 גיל הרך –הוראה  באר שבע מכללת קיי עמל אלפארוק כסייפה 28
 מכינה קדם אקדמית באר שבע קיימכללת  עמל אלפארוק כסייפה 29
 כינה קדם אקדמיתמ שדרות ספירמכללת  עמל אלפארוק כסייפה 30
 הסטוריה ד.נ. שקמים אחווהמכללת  עמל אלפארוק כסייפה 31
 ספרות עברית שדרות ספירמכללת  עמל אלפארוק כסייפה 32
 מזרח תיכון באר שבע גוריון-אוניברסיטת בן עמל אלפארוק כסייפה 33
 מזכירות רפואית באר שבע מכללה למנהל עמל אלפארוק כסייפה 34
 מכינה קדם אקדמית באר שבע קיימכללת  עמל אלפארוק פהכסיי 35
 מכינה קדם אקדמית באר שבע קיימכללת  עמל אלפארוק כסייפה 36
 מכינה קדם אקדמית באר שבע בקיי מכינה עמל אלפארוק כסייפה 37
 מדעי התנהגות שדרות ספיר מכללה עמל אלפארוק כסייפה 38
 גיל הרך –הוראה  באר שבע מכללת קיי עמל אלפארוק כסייפה 39
מדעים (כמיה/ביולוגיה) ד.נ. שקמים אחווהמכללת  עמל אלפארוק כסייפה 40
 מכינה קדם אקדמית באר שבע קיימכללת  עמל אלפארוק כסייפה 41
 מכינה קדם אקדמית שדרות ספירמכללת  עמל אלפארוק כסייפה 42
 מכינה קדם אקדמית םד.נ. שקמי מכללת אחווה עמל אלפארוק כסייפה 43
 חינוך גופני -הוראה  באר שבע מכללת קיי עמל אלפארוק כסייפה 44
 לימודי מזרח תיכון ד.נ. שקמים אחווהמכללת  עמל אלפארוק כסייפה 45
 עברית ספרות שדרות ספירמכללת  עמל אלפארוק כסייפה 46
 תמכינה קדם אקדמי באר שבע מכללת קיי עמל אלפארוק כסייפה 47
 גאוגרפיה באר שבע גוריון-אוניברסיטת בן עמל אלפארוק כסייפה 48
 לוגיסטיקה שדרות ספירמכללת  עמל אלפארוק כסייפה 49
 תקשורת באר שבע מכללת קיי עמל אלפארוק כסייפה 50
 הסטוריה ד.נ. שקמים אחווהמכללת  עמל אלפארוק כסייפה 51
 מכינה קדם אקדמית שבע באר מכללת קיי עמל אלפארוק כסייפה 52
 מכינה קדם אקדמית באר שבע מכללת קיי עמל אלפארוק כסייפה 53
 מכינה קדם אקדמית באר שבע מכללת קיי עמל אלפארוק כסייפה 54
 מכינה קדם אקדמית ד.נ. שקמים מכללת אחווה עמל אלפארוק כסייפה 55
 אקדמיתמכינה קדם  באר שבע מכללת קיי עמל אלפארוק כסייפה 56

 


