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 טרת הסקררקע ומ .א
,ראשוניםבוגריםתלמידים98סיימו'(,טבמכינהיב'ו-י')פעילותשנות3לאחר,ז"תשסהלימודיםשנתבסוף

סטארט -תפנית לבגרות ולמניעת נשירה תכניתבשהשתתפו ספרבתיבשניב"יבכיתהלימודיהםאת,
עתתכניתטרםהצטרפותםל.1רכשותעודתבגרות51%-ולמעלהמהתכניתפעלהבהםהראשוניםהמקיפים

 'טבכיתהלמדו בנשירהסמויהועלסףהיותלמידיםאלה, נשירהבעליההישגיםהנמוכיםביותרבשכבה,
.ביותרכיםנמוהיו,בגרותתעודתולרכושלימודשנות02לסייםשסיכוייהם,ככאלהגלויה,ונחשבו

בתי"סלהרחיבהפעילותהתכניתה 161ובסיוםתשע"בחברתית-בפריפריההגאופיםמחוזותומגזריםנוס,
תלמידיםסיימויב'במסגרתה.

.בוגרים/ות2,112סה"כ)כולליב'(לתכניתעדכהתלמידים,ו2,511-התכניתבתשע"בהקיפהכ

:חיוביותהשפעותסטארט-לבגרותתפניתלתכניתכישהראורביםממצאיםהתקבלוהשניםלאורך
רכישתעלשיעורהישגים,שיפורעל,יד,עלהתנהגותותחושותהשתייכותתפקידהתלמומילויהלמידהעל

.לצה"ל2עלשיעוריגיוסווגלויהסמויהנשירהצמצוםבהיקפיהעלתעודותבגרות,

 שדיווחיםהתקבלולאחרונה כך החלקמעל תכניתבוגרי לומדיםבאקדמיה ולימודי-החלו תואר לימודי
צהלה.שראלומחויתעודהב

אמודבאופןראשוניאתהיקפיההשתתפותשלבוגריהתכניתבלימודיםגבוהיםלהייתהזהסקר  של מטרתו
בתשע"בבאקדמיהובלימודיםעלתיכוניים לצפותאתההיקפיםהצפוייםבשנה"ל)שנתביצועהסקר( וכן

םגבוהיםולסייםבהצלחהלהשתלבבלימודיתכנית,זאתכחלקממטרהנוספתוהיאלסייעלבוגריהתשע"ג
בחברההישראלית.והשוויוןהצדקלהגברתסטארטהשואפתכניתדיתוארראשוןלפחותכחלקמיעדיתלימו

 3סטארט –תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה  -על התכנית  .ב
,י"רשלקרןמשותפתסטארט,ה–בחינתהפרסומיםהשוניםהנוגעיםבתכניתתפניתלבגרותולמניעתנשירה

במחוזותהחינוךומשרדר"שחאגףהחינוךמשרד מקומיותורשויות, , זו תכנית כי לפעולהחלהמראה
.בפריפריהשוניםישובים01במעלהיוםפועלת,וכיהיאהדרוםבמחוזד"בתשס

תלמידיט'תלמידים51-31-נוערבסיכון,כעלתבבתיספרתיכונייםבפריפריה,ומקבלתאליהוהתכניתפ
המתקבלים גלויה. נשירה ובסכנת סמויה נשירה של בסטאטוס ומצויים בשכבה הנמוכים ההישגים בעלי

4)מתוקנןציוניםשליליים7-בעליממוצעשלכלתכנית וממוצעכל,בתעודתההערכהבהיותםבכיתהט'(
.במקצועותהליבה(13)ציוןממוצע51-ציוניהםכ

ה נשירתתכניתמטרת למנוע בגרותהיא תעודת לרכישת ולהובילם אלה תלמידים של והסמויה הגלויה ם
תעודהאשרתאפשרמוביליותתעסוקתית,השתלבותחברתית מלאהעדלסיוםחוקלימודיהםבכתהי"ב,

נורמטיביתונגישותלהשכלהגבוהה.

לתשיטתצמצוםבכיתותמואצותהמופעלותע"יצוותביה"ס,בהןמופעלומדיםהתלמידיםהחלמכיתהי',
סוציולוגחינוכי.–קרןרש"יועקרונותיה,שפותחהע"ינסים)מקס(כהן–הפעריםהמואץשלתכניתתפנית

,רוכשיםממסיימייב'(66%-)כבכיתהי'תכניתמהמתחיליםלימודיהםב59%-התוצאותעדכהמראותשכ
-.כמוכן,למעלהמ5תהיב'בביתספרתיכוןמסיימיםכימהמתחיליםבי',91%-תעודתבגרותבסיוםיב'וכ

6בשירותבטחוני,מתגייסיםלצה"ל.המחויביםתכניתמבוגריה95%


המלווים–השיטה רציונל רבים לימודיים כישלונות שצברו תלמידים גם לומדים המקיפים הספר בבתי
צליח.משרדהחינוךמקצהבתסכולונטייהשלבתיהספר,התלמידיםומשפחותיהם,לאבדןאמוןביכולתלה

שיעורים יש עדיין המאמץ, למרות אולם קטנות(, בכיתות למידה )כגון שונים משאבים תלמידים לאותם
.הקודמתלגלויהגבוהיםיחסיתשלנשירהסמויה

 בהשגתרציונלתכניתסטארטפועלתמתוך והיאמכילהמרכיביםשוניםשמיועדיםלסייע ברור תיאורטי
המטרות.


                                                           

.2118ו"חמחקר,יולי,ד"סטארט–בוגריתכניתתפניתלבגרותומניעתנשירה"אוניברסיטתבןגוריון,המרכזלצמיחהבחינוך,1
2118,יולי"סטארט–דו"חשיעוריגיוסלצה"לולשירותלאומי,בוגריתוכניתתפנית"עמותתאחרי,2

 2101,יוליסטארט–מניעתנשירה–תוכניתתפניתלבגרות,בוגריתשס"ט,דו"חשיעוריגיוסלצה"לולשירותלאומיתכניתתפנית,
.05–01,עמ'2101סטארט",ינואר–השיטהכפישמופיע"דו"חתכניתתפניתלבגרותולמניעתנשירהמבוססעלתקצירהתכניתו3

להרחבהנוספת:
.0988רבות,משרדהחינוךוהת"."שיטתהמבצעהלימודי)צמצוםהפעריםהמואץכהן,נ.,
.2115,קרןרש"יומשרדהחינוך".ולצומחסטארט,כיתהעיוניתמואצת,שינוימבנימסל–תפניתלבגרותתכנית"כהן,נ.,

,6מס'",מניתוקלשילוב"שמשא.)עורך(.:מתוך"בגרותביתדגן,מודליישומילצמצוםנשירהמביה"סוהגדלתשיעוררוכשיתעודת–כהן,נ.,"פרויקטהבגרות
.66–19עמ.,0911מנהלחברהונוער,ירושלים,

אוניברסיטתבןגוריון,תקנוןלשםהשוואהביןתלמידיםמרמותלימודשונות,כפישנקבעונעשהבושימושע"יאוניברסיטתבןגוריון.ראה:-םציוניםשלילייםמתוקנני4
 .2118,דו"חמחקר,יולי"סטארט–בוגריתכניתתפניתלבגרותומניעתנשירה"המרכזלצמיחהבחינוך,

.2102שאושרלפרסוםע"יאוניברסיטתת"אויפורסםבאוקטוברדו"חביניים,-סטארט,תוצאותתשע"א-נשירהראה:תכניתתפניתלבגרותולמניעת5
 .2100תוצאותתשס"ט,דצמבר-סטארט,דו"חמסכםסופי-ראה:תכניתתפניתלבגרות6
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נכשליםובמשךהרציונל לימודיהםבביה"ס, בתחילת כבר חלקמהתלמידים, כי המנחהאתהתכניתהוא
לצבור ממשיכים להישגיםשנים להגיע יכולתם לפיה כוזבת תפיסה לאמץ להם הגורם כישלונות רצף

לחב במעגלים ומועברת נוסף, לימודי כישלון כל עם מתעצמת זאת תפיסה נמוכה. הנה ריםמשמעותיים,
תהליך מתפתח כך, ועוד. הספר בית להנהלת ההוראה, לצוות להורים, השווים", ל"קבוצת בכיתה,

 המתחזקעםכל"-"תתהתלמידסימבולישל-אינטראקציוני "נוסףומובילכישלוןמשיג"איןעליושליטה,
לחוסרמוטיבציהוייאוש.

 בעקבות הכישלונותלרוב, להקרצף הללו התלמידים מנותבים ולמסלולי, הביניים בחטיבת נמוכות בצות
 במסלוליםאלו תיכוניים(. ספר )בבתי נמוכים עתידיתתכניותלימוד חסרותאוריינטציה נמוכות, הלימוד

חוסר ובשל אלה בשל "מואטת". בהם וההוראה נמוכות ציפיות "משדרות" הן והמשכית. רלוונטית
משיג"לביןה"מצליחנים",הולךוגדלעדלממדיםשאיןהמוטיבציהההולךוגובר,הפערהלימודיביןה"תת

.לצמצמוכמעטאפשרות

התודעההסובייקטיביתהכושלת,בהשבויהתלמידה"לאמצליח",סותרתאתהדרישותהביתספריותממנו
בעקבותסתירהזומתפתחאצלה"תתמשיג" דיסוננסלמלאאתתפקידהתלמידולרכושהישגיםגבוהים.

י,שההיחלצותממנומתרחשתלאפעםדרךרציונאליזציות,הבאותלידיביטויגםבנשירהסמויהקוגניטיב
ההקבצותוהמסלוליםהנמוכים.בקרבתלמידיםמוגלויההמתרחשתבעיקר

 של התכנית הנחות יסוד
ולהגיעלהישגיםמרשימים.תהספרא.פרטלשיעורמזערישלחריגים,כלאחדיכוללהצליחבבי

,הסיבותלאיהצלחהלימודיתאינןקוגניטיביותבעיקרןאלא,סוציולוגיות,התאםלממצאיםהמחקרייםב.ב
חברתיות,מערכתיותוארגוניות.-תרבותיות,פסיכולוגיות

בתנאיפעולהבלתישגרתיים,תיהספר,ג.התכניתמאמינהשמצבזהאינו"מכתגורל",וניתןלשנותו,ומוריב
יכוליםלשנותו.,מהקיימיםאחרים

 שיטה ודרך פעולה
נשירה בסכנת שנמצאים תלמידים אותם את להוביל מנת הישגיתעל עללהצלחה מידה-, אמות פי

תפניתלפעולבדרכיםהבאות:תכניתכגון,הצלחהבבחינותבגרות,בחרה-אוניברסאליות

ב0 הנהלת מוריו, הוריו, )גם התלמיד שבוי בה הכוזבת" "התודעה שינוי וקבוצת. השווים קבוצת יה"ס,
באמצעותהפעלתתהליכים להישגיםמרשימים. להגיע מסוגל ולפיההואאינו  התלמידיםאליהמשתייך(
בומובןלתלמידהקשרשבין לימודייםמחודשיםהמוביליםלשרשרתהצלחותלימודיותאמיתיותודיאלוג

השקעהלהצלחה.

למשתניםהפניםבית2 מובנה מענה מתן כגון,-. פעולות הלימודית. ההצלחה המסביריםאתאי ספריים,
הלימודיםמאתגרותמאודורלוונטיות,המשדרותציפיותגבוהות.תכניות

ספריים,המסביריםאתאיהצלחהבביה"ס.-.דרךהפעולה,נותנתמענהמובנהלמשתניםהחוץבית3
רגשיי לצרכים מענה מתן קטנות, למידה קבוצות ומוריםכגון, )רכז( מנהיג באמצעות התלמיד, של ם

באמצעות אנונימיות צמצום משמעותיים". "אחרים ומהווים התלמיד עם עמוק רגשי קשר המפתחים
התמקדותבמספרמקצועותלימודמצומצםיחסיתומעורבותההוריםבתהליכים.

בפרקזמןקצריחסית1 גדולהיחסית, למידהמואצתשלכמותחומרלימודי מדוברבלמידהאפקטיבית. .
 רביותר,בפרקזמןקצרמהרגיל.למידהמהרגיללהמוקדשזמן

 עקרונות נוספים:
o תחומיםבזמןו,רלוונטייםיעדיםמאתגריםמאוד
o נהיגומנהיגותלתהליךמ
o תהליכיםמוטיבציונייםהוליסטייםטרםובזמןהתהליך
o נחישותוחשיבהתוצאתית
o השינויכנורמה
o לימודיתשינויסביבהושבירתשגרה
o מענהלצרכיםרגשיים
o ומחויבותהצוותלתוצאותעבודתצוות 
o ע"יצוותמוריביה"ס–הפעילות
o גםבאמצעותמיפוידינמיעלהישגיכלתלמידומעקברציףבקרהמתמדת
o כניתלימודיםמפורטתעדלרמהשעתיתת
o הזדמנויותלהצלחהואמיתיותשרשרתהצלחותלימודיות המפריכותומנפצותהתודעהבדבראיריבוי

יכולתלהצלחהלימודית
o התמקדותבמס'מקצועותלימודמצומצם–פחותזהיותר
o שותפותהורים 
o .פעילותגםבשעותהערבובחלקהמחוץלביה"סועוד
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עקרונותהתכניתתורגמומבניתוכולליםאתהרכיביםהמבנייםהעיקרייםהבאים: -מבנה התכנית 
o תלמידים.07–מורהלכלקבוצתלמידה,שגודלההממוצע-ות למידה קטנותקבוצ 
o תלמידים.32בהיקףהעסקהגדולמהרגיל,למקסימום-)והנהלתביה"ס(הנהגת התכנית על ידי רכז
o מידיבוקרובסוףכליוםלמידהוכןבעתלמידהאחרישעותהלימודים.–שיחות  קבוצה 
o הורים(.אספותיד,ביקוריביתהוריכלהתלמידיםושילובימעגלים)עםכלתלמ-שיחות אישיות 
o  ".הורים,מורים,הנהלה,תלמידים–שילובי מעגלים, של כל ה"אחרים המשמעותיים
o הנלמדיםבהתאםלחלוקההבאה:מקצועותלימודבגרותיים;מקצועותשלושה סוגי מקצועות לימוד

.ירה)עלפיהחלטתהתלמיד(לימודחובה)לאבגרותיים(;מקצועותבח
o .מסטריאליתילמידה ס
o ימילימודמרוכזיםומרתוניםלימודיים.למידה אחה"צ והערב, 

 
מטרות,שיטותהפעולה,ועקרונותהתכניתהםשעמדובבסיסהסקרהמתוארבעמודיםהבאים.
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 מתודולוגיה .ג

 אוכלוסייה:. 1ג.
הסקרתקיףאתכלבוגריתשאוכלוסייםהוחלטבמטרהלאמודאתהיקפיההשתתפותבלימודיםאקדמיי

תכניתה באקדמיה הלומדים את לאתר שאיפה מתוך תשע"ב ועד מתשס"ז פעילותה שנות לתאריםבכל
סטארט,כניתתלעמודבהםבהצלחהוזאתכחלקמיעדיולסייעלהםבמידתהצורךוללימודיהמשךאחרים,

בחברההישראלית.השוויוןהצדקולהגברת

.בוגרים/ות2,112סה"כשניםתשס"זעדתשע"בסיימויב'במסגרתהתכניתביןה

(.72.8%)תכניתהבוגרים/ות2,112סה"כ,מתוךבוגרים/ותמכלהשנתונים0,187בפועל,נסקרוסה"כ


 ומשתתפיםבסקרקיץתשע"ביב'בוגרי.0לוח
 קרהשתתפו בס % מס' השתתפו בסקר מס' מסיימי יב' שנת סיום יב'

70.1% 71 98 תשס"ז
 17.9% 017 317 תשס"ח

 68.9% 279 115 תשס"ט

 78.5% 219 307 תש"ע

 77.0% 350 155 תשע"א

 85.1% 390 161 תשע"ב

 %,.12 1,,,1 2,0,2 סה"כ



 ושאלון הסקר איסוף הנתונים. 2ג.
כלהנתונים דרישתמשרדהמדעןהראשישלמשרדהחינוך, כךבעלפי ניתוחיםביחסלכלצעומוצפנים. ו
ללאנתוניםמזהים.הרלוונטייםבוגריםה

לימודיהםבביה"סהתיכוןהתבצעבאמצעותסקירהטלפוניתשלאיסוףהנתונים לאחרשסיימו הבוגרים,
,תכניתבמסגרתה עלידי חודשייםכבתקופהמרוכזתשלצוותסוקריםשהוקםלצורךכךבעמותתיכולות,

(.2102יולי-)יוני

שאלותאודותגיוסלצבא/לשירות,ביןהשארכללוחוברע"יעמותתיכולות,אלוןאשרהועברלבוגריםהש
על ולימודים באקדמיה גבוהים בלימודים השתתפות סטאטוס ולימודי, תעסוקתי מצב לבגרות, זכאות

 .)ראהבנספח(תיכוניים
נבח כאשרהתשובותשהתקבלו נעשהשימושבשאלותסגורות, מתוךרשימההמכילהאתטווחבשאלון רו

התשובותהאפשריות.בוגריםמהמגזרהבדואיוהדרוזינסקרועלידיסוקריםדובריערבית,כדילהתגברעל
קשייתקשורת.

 עיבוד הנתונים:. 3ג.
שאלוןשחובר.שניתנולהבוגריםכפיהתבססעלתשובותעיבודהנתונים

.תכניתמכללבוגריה72.8%המהוויםמכלהשנתוניםבוגרים/ות0,187-כאמורנמסרותשובותמ
כיום,וצפילתשע"ג,כלזאתבהתבססעל–לימודיםגבוהיםבתשע"בהנתוניםרוכזוועובדולכדיסטאטוס

תשובותהנסקרים.
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 . הגדרות,ג.

לאמודבמטרה יחסי הלמידהבאקדמיהובלימודיםעלתיכונייםגםבאופן הוהלאוכלוסייאתהיקפי גדרו,
:המושגיםהבאים

מתשס"זועדלתשע"בתכניתתלמידיםשסיימויב'במסגרתה–תפנית לבגרות סטארט תכניתבוגרי  .0

הטלפוני–בוגרים התכנית שנסקרו .2 הסקר לשאלון שהשיבו סטארט לבגרות תפנית תכנית בוגרי
.שהתבצעבקיץתשע"ב

לשירותביטחונימחויב–מלש"ב  .3

וממוצעהציוניםחישובממוצעהציונים,תכניתפוטרםהצטרפותהתלמידיםלכפישמו–ציוני תלמידים  .1
לתלמיד ל,השליליים כפוף הציונים, תקנון גוריוןכפי בן אוניברסיטת ע"י השוואת7שנקבע ומאפשר ,

ציוניםאחידה,שלתלמידיםהלומדיםבהקבצותלימודיותמרובדותובעלותרמותלימודיותשונות.

כללהבוגריםשהשתתפובסקרוהינםבוגרימ870-דים גבוהים/על תיכוניים בתשע"גפוטנציאל ללימו .5
מתשס"זועדתשע"ב)כולל(וכיוםהםלאחרשירותצבאי/לאומיאושאינםמחויביםתכניתומסיימייב'ב

 (2)ראהלוחלשירותבטחוני)מלש"ב(.

הבוגריםשהשתתפובסקרוהינםבוגריכללמ661-בתשע"ב על תיכונייםפוטנציאל ללימודים גבוהים/ .6
ב יב' תשע"תכניתומסיימי ועד שאינםאמתשס"ז או צבאי/לאומי שירות לאחר הם וכיום )כולל(

 .(2)ראהלוחמחויביםלשירותבטחוני)מלש"ב(.

 .לומד/תלימודיתוארראשוןאוגבוההיותרבאוניברסיטה/מכללה–לימודי תואר  .7

 מקניםתעודההמעידהעלהשכלהעלתיכונית.לימודיםה–לימודי תעודה  .8

 לימודי תואר ולימודי תעודה. –לימודים גבוהים  .9

 לומד/תבמכינה/שיפוראוהשלמתבגרות/פסיכומטרי–לימודים על תיכוניים  .01

ו/אותעודהבוגריםשהודיעושבכוונת–ללימודים גבוהים  אוריינטציה .00 עלםללמודלימודיתואר, ו/או
.תיכוניים


 

פוטנציאללימודיםגבוהים.2לוח

שנת
סיום

יב'

 תשע"ב פוטנציאל לימודים גבוהים תשע"ג פוטנציאל לימודים גבוהים

מסיימי
 יב'

מס'
השתתפ
 ובסקר

פוטנציאל 
לימודים 

תשע"ג גבוהים
לאחרבוגרים

שירות
בצה"ל/לאומיולא

 מלש"ב

שיעור 
פוטנציאל 
לימודים 

 תשע"ג גבוהים
בוגרים
ותלאחרשיר

בצה"ל/לאומיולא
מתוךכלל-מלש"ב

 הנסקרים

מסיימי
 יב'

מס'
השתתפ
 ובסקר

פוטנציאל 
לימודים 

תשע"ב גבוהים
לאחרבוגרים

שירות
בצה"ל/לאומיולא

 מלש"ב

שיעור 
פוטנציאל 
לימודים 

תשע"ב גבוהים
לאחרבוגרים

שירות
בצה"ל/לאומיולא

מתוךכלל-מלש"ב
 הנסקרים

 92.9% 65 71 98 92.9% 65 71 98 תשס"ז

 93.2% 037 017 317 93.2% 037 017 317 תשס"ח

 63.1% 077 279 115 63.1% 077 279 115 תשס"ט

 32.5% 80 219 307 32.5% 80 219 307 תש"ע

 57.1% 211 350 155 57.1% 211 350 155 תשע"א

 - - - - 51.1% 200 390 161 תשע"ב

 50.2% 550 1,0,5 1,6,2 5%.,6 11, 1,,,1 2,0,2 סה"כ

 


  

                                                           
2118,יולימחקרסיכוםממצאי,דו"ח"סטארט –תפנית לבגרות ומניעת נשירה  תכניתבוגרי "אוניברסיטתבןגוריון,המרכזלצמיחהבחינוך,7
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 עיקר הממצאים:.ד

 
הנסקרים(0,187-מ36.5%)סטארט  –בוגרי תכנית תפנית לבגרות  ,62. סה"כ 1ד. –בכלהשנתונים)תשס"ז

ועלתשע"ב( גבוהים לימודים ללמוד כוונה מביעים ו/או תיכוניים ועל גבוהים לימודים בתשע"ג ילמדו ,
 תיכוניים.

 . סטאטוס בתשע"ב:2ד.

–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרים051סה"כ.א תשס"ז מהפוטנציאל22.7%)תשע"א–סטארט
 .לימודים גבוהים ועל תיכונייםב"ישראלומחוצהלהבתשעבב(,לומדים"בתשעגבוהיםללימודים

גבוהיםכיוםללימודיםמפוטנציאל06.8%מהנ"ל)סטארט–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרים000.1א.
לימודיתואר,–51)תעודה ולימודי ראשון תואר לימודי בישראלומחוצהלהב"בתשעבתשע"ב(לומדים

 .לימודיתעודה(57
ט בכיתה לתכניתהצטרפוטרם', מתוקנן)ממוצע ציוניםבעליהיול"הנהבוגרים000, ,61.1–(

 (.מתוקנן)שליליים ציונים ,.6היולתלמידובממוצע

כיוםגבוהיםללימודיםמפוטנציאל5.9%)סטארטנוספים–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרים39.2א.
 .)השלמה/שיפורבגרות/פסיכומטרי(ייםלימודים על תיכונב"בתשע,לומדים(ב"בתשע

 אוריינטציה ללימודים גבוהים:.ב
סטארט–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרים317 דיווחו28.1%)תשע"א–תשס"ז מהנסקרים(

 שמעוניינים ללמוד לימודים אקדמאיים/על תיכוניים.

 . סטאטוס לימודים גבוהים צפוי בתשע"ג2ד.

מהפוטנציאלללימודיםגבוהים08.9%תשע"ב)–סטארטתשס"ז–רותבוגרי/ותתכניתתפניתלבג065.א
לימודי תואר ראשון ולימודי  בתשע"ג(,לומדיםו/אוהתקבלוויחלוללמודבתשע"גבישראלומחוצהלה

 לימודיתעודה(.-62לימודיתואר,–013)תעודה

'בכיתה ט לתכנית, טרםהצטרפו היו065, הנ"ל ,62.1 -)מתוקנן(ציונים ממוצעבעליהבוגרים
 )מתוקנן(.שליליים ציונים ,.5היולתלמידובממוצע
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 : אתשע" -של בוגרי תשס"זתשע"ב, בלימודים גבוהים סטאטוס  – ממצאים .ה

 תשע"א: –בוגרי תשס"ז  בתשע"ב, גבוהיםגבוהים ועל תיכוניים ואוריינטציה ללימודים . לימודים 1ה.

 .א סטארט–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרים157סה"כ )–תשס"ז דיווח10.7%תשע"א ומהנסקרים(
ל ם גבוהים ועלימודי , ומתכוונים ללמוד בעתידבתשע"בלימודים גבוהים ועל תיכוניים שלומדים 
 תיכוניים.

 3לוח תשס"ז. -בוגרי תשע"א הלומדים בתשע"ב גבוהים לימודים לה ומחוצה ובישראל עללימודים
ב"בתשעסטאטוס-מתכווניםללמודבעתידלימודיםגבוהיםועלתיכונייםאחריםהתיכוניים,ו

ועל גבוהים  לימודים כ"סהכללי
 סוג מכלתיכוניים 

 בתשע"ב 
מתוךכללהנסקרים

 ללימודים סה"כ אוריינטציה
 -גבוהים

 מתוך כלל הנסקרים 

סה"כ בלימודים גבוהים 
ובעלי אוריינטציה 

  -ללימודים גבוהים
 מתוך כלל הנסקרים

שנת סיום 
 יב'

מסיימי 
 יב'

 שנים
 מסיום יב' 

השתתפ
 ו בסקר

 68.6% 18 12.9% 31 25.7%08 71 5 98 תשס"ז
 16.9%6923.0% 31 23.8% 35 0171 317 תשס"ח
51.0% 050 39.8% 000 01.3%11 279 3 115 תשס"ט
 33.3% 83 23.7% 59 9.6% 21 219 2 307 תש"ע

 31.2% 016 21.8% 73 9.1% 33 350 0 155 תשע"א
 1.1%, 61, 0%.,2 301 13.1% 160 1,0,5 - 1,6,2 סה"כ

 תשע"א –בוגרי תשס"ז  ,. סטאטוס לימודים גבוהים בתשע"ב2.ה

–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרים051סה"כ .א תשס"ז פוטנציאלהמ22.7%)תשע"א–סטארט
 .על תיכונייםו לימודים גבוהיםב"בתשעבישראלומחוצהלהב(,לומדים"בתשעגבוהיםללימודים

 פירוט:
סטארט–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרים000. 1א. פוטנציאלהמ06.8%)תשע"א–תשס"ז

בתשע"ב(ללימודים כיום גבוהים בישראלתעודה ולימודי ראשון תואר לימודיב"בתשעלומדים,
.ומחוצהלה

ללימודיםמהפוטנציאל8.2%)תשע"א–תשס"זסטארט–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרים51.2א.
.בישראלומחוצהלהראשון תואר לימודיב"כיוםבתשעלומדים,גבוהיםבתשע"ב(

ללימודיםמהפוטנציאל8.6%)תשע"א–תשס"זסטארט–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרים57.3א.
.בישראלומחוצהלה תעודה לימודיב"כיוםבתשעלומדים,גבוהיםבתשע"ב(

  נ"להבוגריםה000בכיתהט',טרםהצטרפולתכנית, )מתוקנןציונים ממוצעהיובעלי ,61.1–(
 .)מתוקנן(ציונים שליליים ,.5היוובממוצעלתלמיד

–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרים39 .ב סטארט –תשס"ז מפוטנציאל5.9%)נוספיםתשע"א
.לימודים על תיכונייםב"בתשע,לומדים(ב"בתשעכיוםגבוהיםללימודים

סטאטוס-תיכונייםלימודיםעלבומחוצהלהובישראלגבוהיםלימודיםבאתשע"-תשס"זבוגרי.1לוח
 ב"בתשע

לימודי תעודהתואר ראשון כללי
ראשון תואר 

סה"כ על תיכוניותעודה

שנת
סיום
 יב'

מסיימ
 ייב'

שנים
מסיו
 םיב'

השתת
פו

 בסקר

פוטנציאל
לימודים
גבוהים
בוגרים
לאחר
שירות

בצה"ל/לאו
מיולא
 מלש"ב

א.
לומדים
לתואר
ראשון
בתשע"

 ב

.0א.
%

לומדי
ם

לתואר
ראשון
בתשע"

מתוךב
 הפוט'

.2א.
ממוצע
ציונים
 בט'

.3א.
ממוצע
ציונים
שליליי
 םבט'

ב.
לומדים
לימודי
 תעודה

%.0ב.
לומדים
לימודי
תעודה
מתוך
 הפוט'

.2ב.
ממוצ
ע

ציונים
 בט'

.3ב.
ממוצע
ציונים
שליליי
 םבט'

ממוצע
ציונים
 בט'

ממוצע
ציונים
שליליי
 םבט'

ג.
מכינה/ה
שלמת
בגרות/פס
 יכומטרי

%.0ג.
לומדים

מכינה/השב
למת

בגרות/פסיכ
מתוךומטרי

 הפוט'
סה"כ
 כללי

סה"כ
 כללי

 27.7%0801.8% 76.918.3 6.6 18.8 03.8% 9 8.1 16.7 3.0% 2 65 71 5 98 תשס"ז

 25.5% 35 5.8% 86.953.8 7.3 53.8 8.8% 02 6.6 53.7 01.9% 05 037 017 1 317 תשס"ח

תשס"
 ט

 22.6% 11 5.0%96.150.1 6.6 51.5 9.6% 07 6.2 52.7 7.9% 01 077 279 3 115

 29.6%21 3.7% 37.618 6.6 50.1 02.3% 01 8.8 13.1 03.6% 00 80 219 2 307 תש"ע

 06.5% 33 6.1% 02753.6 6 50.1 1.5% 9 8.1 55.2 6.1% 02 211 350 0 155 תשע"א

 22.1% 160 %,.6 ,3 ,.5 61.1 5.1 61.3 5%., 61 1.1 62.2 2%., ,6 550 1,0,5 - 1,6,2 סה"כ
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 :, סטאטוס בתשע"בתשע"א –בוגרי תשס"ז  ,אוריינטציה ללימודים גבוהים . 3.ה

והנסקרים(דיווח0,196-מ28.1%)תשע"א–תשס"זסטארט–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרים317 .א
 לתואר/תעודה/על תיכוני.ללמוד לימודים בכוונתם ש

:פירוט
269. 1א. בוגרים/בוגרות –תשס"ז ש21.5%)תשע"א דיווחו הנסקרים(, ללמודבכוונתםמכלל

ולרכושתואראקדמי.

.2א. בוגרים/בוגרות31 ש2.7%)תשע"א–תשס"ז דיווחו ללמודלימודיבכוונתםמכללהנסקים(
תעודה

.3א. להשלים/לשפרהכוונתםמכללהנסקרים(דיווחוש1.8%)תשע"א–תשס"זוגרים/בוגרותב8
בגרות/פסיכומטרי

 ב"בתשעסטאטוס-גבוהיםללימודיםאוריינטציה,אתשע"-בוגריתשס"ז.5לוח
 אוריינטציה ללימודים גבוהים כללי

שנת 
סיום 

 יב'
מסיימי 

 יב'

שנים 
מסיום 

 יב'
השתתפ
 ו בסקר

וניינים דיווחו שמע
ללמוד לתואר 

מתוך  -באקדמיה
 המשתתפים בסקר

דיווחו שמעוניינים 
ללמוד לימודי 

  -תעודה
 מתוך המשתתפים בסקר

דיווחו שמעוניינים 
ללמוד 

במכינה/בגרות/פסי
  -כומטרי

 סה"כ מתוך המשתתפים בסקר

 12.9% 30 1.1% 1 1.3% 3 38.6% 27 71 5 98 תשס"ז

 23.0% ,3 1.1% 1 1.7% 0 22.1% 33 017 1 317 תשס"ח

 39.8% 111 0.1% 1 5.1% 01 33.3% 93 279 3 115 תשס"ט

 23.7% ,6 0.6% 1 2.1% 5 21.0% 51 219 2 307 תש"ע

 21.8% 13 1.1% 1 2.1% 7 08.8% 66 350 0 155 תשע"א

 0%.,2 301 0.1% , 2.1% 30 6%.,2 ,25 1,0,5 - 1,6,2 סה"כ
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 בוהים בתשע"גלימודים ג -צפוי סטאטוסממצאים:  .ו

. לימודים גבוהים ועל תיכוניים ואוריינטציה ללימודים גבוהים ועל תיכוניים, צפי לתשע"ג, בוגרי כל 1.ו
 תשע"ב: –השנתונים תשס"ז 

ים(הנסקר0,187–מ35.6%)תשע"ב–תשס"זסטארט–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרים529סה"כ .א
ועל תיכוניים ומתכוונים ללמוד בעתיד לימודים  ודים גבוהיםהתקבלו ויחלו ללמוד בתשע"ג לימשדיווחו

 (.6,7,8)לוחות גבוהים ועל תיכוניים.

 תשע"ב –. צפי סטאטוס לימודים גבוהים בתשע"ג, בוגרי תשס"ז 2ו.

–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרי065סה"כ .א תשס"ז מהפוטנציאל08.9%)תשע"ב–סטארט
לימודי  בישראלומחוצהלהג"ילמדובתשעיםודיווחושהתקבלוולומדג(,"בתשעגבוהיםללימודים

 .(6)לוחתואר ותעודה 

 פירוט:
ללימודיםמהפוטנציאל00.8%)תשע"ב–סטארטתשס"ז–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרי013. 1א.

ח)לובתשע"ג  בישראלומחוצהלה תואר לימודיודיווחו שהתקבלו וילמדו (,לומדיםגגבוהיםבתשע"
.(6


ללימודיםמהפוטנציאל7.0%)תשע"ב–סטארטתשס"ז–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרי62. 2א.
לומדים להבתשע"ג תעודה ודיווחו שהתקבלו וילמדו לימודיגבוהיםבתשע"ג(, ומחוצה .בישראל

.(6)לוח

 טרםהצטרפתם בכיתהט', )מתוקציוןבעליהבוגריםהנ"להיו065לתכנית, ,52.0-נן(ממוצע
.(6)לוחשליליים)מתוקנן(ציונים6.9והילתלמידובממוצע

 :תשע"ב –בוגרי תשס"ז , .  אוריינטציה ללימודים גבוהים3.ו

הנסקרים(דיווחו0,187-מ26.2%)תשע"ב–תשס"זסטארט–לבגרותתפניתתכניתות/בוגרי389 .א
 .(7)לוח יםכוניעל תילימודים שבכוונתם ללמוד לימודים לתואר/תעודה/

 (.7יחלוללמודבתשע"גלימודיםלתואר/תעודה/עלתיכוני)לוח25מהנ"ל, 

 389)361נותרו בוגרי25בניכוי סטארט–לבגרותתפניתתכניתות/הנ"ל( תשע"ב–תשס"ז
)לוחשבכוונתם ללמוד לימודים לתואר/תעודה/על תיכוני הנסקרים(שדיווחו0,187-מ21.5%)
7.) 

 :פירוט
תואראקדמי.לדיווחושבכוונתםללמודמהנסקרים(20.9%)בתשע"-תשס"ז/ותבוגרי326. 1א.

.מהנסקים(דיווחושבכוונתםללמודלימודיתעודה2.0%)בתשע"-ותתשס"זבוגרי/30.2א.

תשס"זבוגרי/7.3א. ש1.5%)בתשע"-ות דיווחו להשלים/במהנסקרים( בגרות/כוונתם לשפר
.יפסיכומטר
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ג"בתשעתעודהולימודיתוארלימודיויחלולומדיםכ"סה-גבוהיםלימודים-ג"בתשעצפוי.סטאטוס6לוח
בישראלומחוצהלה

 סה"כ לימודי תעודה תואר ראשון כללי

שנת
 סיוםיב'

מס'
מסיימי

 יב'

שנים
מסיום

 יב'
השתתפו
 בסקר

פוטנציאל
לימודים
גבוהים

רלאחבוגרים
שירות

בצה"ל/לאומי
 ולאמלש"ב

א.תואר
-ראשון

לומדים
בתשע"ב
וכאלה

שהתקבלו
ומתחילים
ללמוד
 בתשע"ג

.תואר0א.
%-ראשון

לומדים-
בתשע"ב
וכאלה

שהתקבלו
ומתחילים
ללמוד
-בתשע"ג

מתוךבעלי
 הפוט'

.2א.
מוצע
ציונים
 בט'

.3א.
ממוצע
ציונים
שליליים

 בט'

ב.לימודי
-תעודה

מדיםלו
בתשע"ב
וכאלה

שהתקבלו
ומתחילים
ללמוד
 בתשע"ג

.לימודי0ב.
%-תעודה

לומדים
בתשע"ב
וכאלה

שהתקבלו
ומתחילים
ללמוד
-בתשע"ג

מתוךבעלי
 הפוט'

.2ב.
ממוצע
ציונים
 בט'

.3ב.
ממוצע
ציונים
שליליים

 בט'

ג.סה"כ
לימודים
-גבוהים
תואר
ותעודה
 תשע"ג

.%0ג.
סה"כ

לימודים
-יםגבוה

תואר
ותעודה
-תשע"ג
מתוך
בעלי
 הפוט'

.ממוצע2ג.
ציונים
 בט'

.3ג.
ממוצע
ציונים
שליליים

 בט'

 7.316.9 20.5% 01 6.6 18.8 03.8% 9 8.1 11.1 7.7% 5 65 71 6 98 תשס"ז
 6.7 53.8 20.2% 29 7 51 9.5% 03 6.1 53.7 00.7% 06 037 017 5 317 תשס"ח
 6.8 50.3 21.9% 37 6.6 51.5 9.6% 07 7.2 52 00.3% 21 077 279 1 115 תשס"ט
 7.6 18 27.2% 22 6.6 50.1 02.3% 01 8.8 13.1 01.8% 02 80 219 3 307 תש"ע

 7 51.6 21.1% 11 6 50.1 1.5% 9 7 55.6 05.5% 30 211 350 2 155 תשע"א
 7.8 52.3 01.9% 23 - - 0.9% 1 7.8 52.3 9.1% 09 200 390 0 161 תשע"ב

 ,.5 62.1 %,.,1 156 5.5 ,.61 1.1% 52 1.1 62.5 %,.11 103 11, 1,,,1 - 2,0,2 סה"כ





ב"תשע-ז"תשסבוגרי–גבוהיםללימודיםאוריינטציה.7לוח

דיווחו על אוריינטציה אקדמית  באוריינטציה אקדמיתכללי
 ומתחילים ללמוד בתשע"ג

באוריינטציה אקדמית ללא 
 מהם בתשע"ג ללמוד המתחילים

שנת
סיום
 יב'

מסיימ
 ייב'

שנים
מסיו
 םיב'

השתת
פו

 בסקר

בכוונתם
ללמוד
 לתואר

בכוונתם
ללמוד
לימודי
 תעודה

בכוונתם
ללמוד
במכינה/ב
גרות/פסי
 כומטרי

סה"כ דיווחו 
שמעוניינים 

ללמוד 
לימודים 

גבוהים מכל 
 סוג

מתחילי
ם

לימודי
תואר
 בתשע"ג

מתחילים
לימודי
תעודה
 בתשע"ג

מתחילים
יםעללימוד

תיכוניים
בתשע"ג

)מכינה/בגרות/
 פסיכומטרי(

סה"כ דיווחו 
אוריינטציה 

אקדמית ומהם 
מתחילים 
לימודים 
גבוהים 
 בתשע"ג

דיווחו
שמעוניינים

ללמוד
ללאלתואר

מתחילים
מהם
 בתשע"ג

דיווחו
שמעונייני
םללמוד
לימודי
תעודה,
ללא

מתחילים
מהם
 בתשע"ג

דיווחו
שמעונייני
םללמוד

וני,עלתיכ
ללא

מתחילים
מהם
 בתשע"ג

סה"כ דיווחו 
אוריינטציה 

אקדמית ללא 
מתחילים 

מהם 
 בתשע"ג

 28 1 3 25 2 1 1 2 30 1 3 27 71 5 98 תשס"ז

 33 1 1 33 1 1 0 1 ,3 1 0 33 017 1 317 תשס"ח

 98 0 00 86 13 3 3 7 111 1 01 93 279 3 115 ט"תשס

 58 3 5 51 1 0 1 1 ,6 1 5 51 219 2 307 תש"ע

 68 1 5 63 6 1 2 3 13 1 7 66 350 0 155 תשע"א

 79 3 7 69 3 3 11 2, 6 7 69 390 - 161 תשע"ב

 ,35 1 31 325 26 1 5 12 ,,3 ,1 31 ,33 1,,,1 - 2,0,2 סה"כ

 תפיםמהמשת %
 6%.,2 0.6% 2.1% %,.21 1.1% 0.6% %,.0 %,.0 25.2% %,.0 2.6% 22.1% 100.0% - בסקר

 



ג"בתשעתעודהולימודיתוארלימודיויחלולומדיםכ"סה-גבוהיםלימודים-ג"בתשעצפויאטוס.סט8לוח
בעליאוריינטציהללימודיםגבוהיםובוגרים בישראלומחוצהלה

לימודים גבוהים תשע"ג, ובעלי כללי
 אוריינטציה ללימודים גבוהים

 כ"סה

שנת
 סיוםיב'

מסיימי
 יב'

שנים
מסיום

 יב'
והשתתפ
 בסקר

ג.סה"כלימודים
תואר-גבוהים

 ותעודהתשע"ג

סה"כדיווחו
אוריינטציה
אקדמיתללא
מתחיליםמהם

 בתשע"ג

סה"כמתחיליםלימודיתואר
ותעודהבתשע"גוכאלה
שדיווחועלאוריינטציה
ללימודיםגבוהים)ללא
 מתחיליםמהםבתשע"ג(

מהנסקרים,%
מתחיליםלימודיתואר

וכאלהותעודהבתשע"ג
שדיווחועלאוריינטציה
ללימודיםגבוהים)ללא
 מתחיליםבתשע"גמהם(

 61.1% 12 28 01 71 6 98 תשס"ז

 12.2% 62 33 29 017 5 317 תשס"ח

 18.1% 035 98 37 279 1 115 תשס"ט

 32.0% 81 58 22 219 3 307 תש"ע

 31.8% 018 68 11 350 2 155 תשע"א

 26.0% 012 79 23 390 0 161 תשע"ב

 36.5% ,62 ,35 156 1,,,1 - 2,0,2 סה"כ
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 המלצות: .ז
 
 -כללי

הממצאיםהכולליםאתשיעוריההשתתפותבהשכלההגבוההוהעלתיכוניתוכןהאוריינטציהלהשכלהגבוהה
מצביעיםעלהצלחתהשלתכניתתפניתבעידודםשלתלמידיםבעליהשיגים-תכניתועלתיכוניתבקרבבוגריה

 אקדמיות,קרי,גישהחיוביתללימודיםגבוהיםותרומהלחברה."-שכבהלגבשעמדותפרונמוכיםב

כניתתפעילותובפרטשידועשבעלי ההישגים הנמוכים בשכבה תכניתבפרט כשמדובר בתלמידים שהיו טרם ה
לאכוללתכיוםפעילותמובנ–תפניתלבגרותומניעתנשירה למידיהתהמכוונתתיסטארטבבתי"סתיכוניים,

להשכלהגבוהה.ובוגריה


 אנו ממליצים:לשם הרחבת היקפי ההשתתפות והפניה להשכלה גבוהה של בוגרי התכנית 

פעילותמובניתבבתיה"סהתיכונייםכחלקמה .א ופעילותההמכוונתללימודיםגבוהיםשהינםתכניתעל
 חברתית.ולהשתלבותתעסוקתיתומפתחלמוביליות

 לותהנ"לבבתיה"סהתיכונייםתכלול:אנוממליציםשהפעי.1א.

 .שיחותופעילותלהגברתהאמונהביכולתהתלמידיםלהצליחגםבאקדמיה

 .המצוייםבאקדמיהתכניתעםבוגריהשלתלמידיהתכניתשיחותומפגשים

  מקצוע אנשי עם ומפגשים גפישיחות מנהלי חינוכיים, יועצים פסיכולוגיםתעסוקתיים, )כדוגמת
במכ וכיוצ"ב(רישום ובאוניברסיטאות האישישיציגוללות התועלות את התלמידים ,ותבפני
כתוצאהמההשתלבותורכישתתוארבאקדמיה.והתעסוקתיות,החברתיות

 שי הניכור )לצמצום אקדמיים במוסדות סיורים וקייביצוע בוגריתכן עם במוסדות ומפגשים ים(
 ותאלה.כניתהלומדיםבהםוכןעםבעליתפקידיםבמוסדהת

הלימודים .ב סיום לאחר בוגרים ומפגשי בצה"ל השירות בעת גם מתמשכת פעילות על ממליצים אנו
 מסרמידעמקיףעלהלימודיםהגבוהים,אפשרויותהלימודוכו'.יבתיכון,בהםי

 :אנוממליציםלנקוטבפעילותשתכליתה-וכאלהשיתווספובוגריםהמצוייםכרגעבאקדמיהבהתייחסל .ג

,שתכליתהמלגותמובנהךבאמצעותמערגםותמיכהסיועכלכלימניעתנשירה,פעילותתמיכה,עידוד,
לסייעלהםלהתמודדבהצלחהעםהדרישותהאקדמיותבמוסדותלהשכלהגבוההולצלוחבהצלחהאת
השנההראשונהבהנדרשהסטודנטלאמץדרכילמידהחדשותולהתמודדעםמשימותואתגריםשפחות

 לומעברובביתהספרהעליסודי.נהירים
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 פרטים אישיים

____________.שנתלימוד0

_.שםמשפחה_________3ה________.שםהתלמיד/2

_______________.ישוב5_.ביתספר___________1

.נקבה2.זכר0.מיןהבוגר/ת6

 

 גיוס/התנדבות
ביחסלשירותלאומי/אזרחי/שנתשירות.7








סטאטוסביחסלשירותצבאילמלש"ב.8


חם/תומךלחימה/תפקידיתראיכותיושארהתפקידיםהאםלו.9


 

 
 פרטים על תעודת הבגרות

 
האםזכאילתעודתבגרות?.01

.מספריח"לבאנגלית00

קהמספריח"לבמתמטי.02

 
 

 תעסוקה כיום
טאטוסתעסוקתיכיוםס.03

 (31לעבורלשאלהבחרבאפשרותאחרתישבמידהו,01לשאלהרבמידהובחרלומד/לומדועובדישלעבו)
עובדולומד6עובד0
בשירותלאומיאואזרחי7בצבא2
לאעובדולאלומד8לומד3
בחופשה9לאעובד1
רתביתעקר/עק01בחופשתלידה5

 
 

 לימודים כיום

סטאטוסלימודיהיום.01
 
 
 במידה ולומד כיום לימודים גבוהים 

 
.עירבהממקוםהמוסדהאקדמי___________________06.שםהמוסדהאקדמי_____________________05

.חוגלימודים__________________________07

.שנתלימודשלהתלמיד08


.שנתסיוםלימודים09

.קבלתמלגהלימודיםכיום21

.במידהומקבלמלגתלימודיםכיוםמהיכן____________20

כיוםמתנדבבשירותאזרחי6בעברהתנדבתילשירותלאומי0

לאהתנדבתיבעברולאמתנדבכיוםלשירותלאומיאואזרחי7בעברהתנדבתילשירותאזרחי2

כיוםמתנדבלשנתשירות8כיוםמתנדבבשירותלאומי3

 1 סיימתיאתשירותיהצבאי 3 כיוםמשרתבצה"ל 2 כיוםלקראתגיוסלצה"ל 0
לאשירתתיבצה"לולאאשרת

 

 שארתפקידים 1 יתראיכותי 3 תומךלחימה 2 לוחם 0

 לא כן
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התחילללמודבאקדמיהאיךפרשמסיבהאקדמית8בכוונתילהתחילבקרובבהליכיקבלהלאוניברסיטה/מכללה0

התקבללחו"לתשע"ג9לומדלימודיתעודה2

לאהתקבללאוניברסיטה/מכללה01התקבללחברוןתשע"ג3

 התקבללאוניברסיטה/מכללהוממתיןלתחילתהלימודים00/מכללהלקראתתוארראשוןלומדבאוניברסיטה1


סייםלימודיתעודה02לומדלפסיכומטרי5

מנסהלהתקבללחברוןתשע"ג03י"ד(–לומדלימודיםעלתיכוניים)י"ג6

7



רשמסיבהכלכליתהתחילללמודבאקדמיהאיךפ01לומדבמכינהאקדמיתאומשלים/משפרבגרויות

אחר51320

תשע"ח"זתשעתשע"ותשע"התשע"דתשע"ג

 כן לא
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 במידה וסיים לימודים גבוהים
 
.סוגהתואר22


___________________.עירבהממוקםהמוסדהאקדמי___21.שםהמוסדהאקדמי___________________23

.חוגלימודים___________________________25


 י"ד(/לימודי תעודה-לימודים על תיכוניים )י"ג
 
ימודיתעודה.סטאטוסביחסללימודיםעלתיכונים/ל26







.עירבהממוקםמוסדהלימודים_________________28.שםהמוסדהלימודים________________________27

.שםהתעודהשתתקבלבסיוםהלימודים___________29


 לימודים עתידיים

.האםהתקבלתלמוסדאקדמילקראתהשנההחדשה31








.האםניסתלהתקבללמוסדאקדמיולאהתקבלת30


לנסותולהתקבלללימודיםבשנההקרובה.האםבכוונתך32











.במידהואיןבכוונתךלנסותלהתקבלללימודיםבשנההקרובהמדוע?________________________________________33


במידהותקבלסיועמשמעותיבמימוןהלימודיםהאםבכוונתךללמודבאקדמיהבשנההקרובה?.31

________________________________.הערות35



תאריך_____________שםהסוקר____________חתימה_______________

 

 שני ראשון

כיוםלומדלימודיתעודה0

סייםלימודיתעודה2

כיוםלומדלימודיםעלתיכוניים3

סייםלימודיםעלתיכונים1

לא0

כןללימודיםבאוניברסיטה2

כןללימודיםבמכללה3

יכונייםכןללימודיםעלת1

כןללימודיתעודה5

 לא כן

לא0

כןללימודיםבאוניברסיטה2

כןללימודיםבמכללה3

כןללימודיםעלתיכוניים1

כןללימודיתעודה5

 לא כן


