
2022יולי  

צעירים וצעירות ערביות  השתלבותקידום
בשנת מעבר
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הייחודיות של המחקר 

לומדים בעיקר  )ב נמוך יחסית "מתמקד בצעירות וצעירים ערביים שהסיכוי שלהם להשתלב באקדמיה אחרי סיום י-1

(מקצועית/במגמה טכנולוגית נמוכה

משתתפים ומשתתפות900-מדגם גדול של כ-2

מזהה את הפרופילים הדמוגרפים והפסיכולוגים החברתיים של צעירות וצעירים שמוכנים להשתתף בשנת מעבר  -3

ואת אלה שלא מוכנים

מזהה גורמים פוטנציאלים להגברת הנכונות על פי פרופילים שונים של צעירות וצעירים ערביים-4



תפיסת מסוגלות ושאיפות

אישיותי

פתיחות לחוויות  
חדשות

קונפורמיות

מיקוד שליטה

תוצאות צפויות

תמריצים

תפיסת שנת מעבררגשי/זהותי

וודאות הבחירה הנוכחית הלימודיות 
ותעסוקתיות

מסוגלות עצמית

חוויות לימודיות

תחושת שייכות 
לבית ספר

השתתפות 
בתוכניות לפיתוח  

אישי

מנבאים לנכונות להשתתפות בשנת מעבר: מודל קונספטואלי

מגדרנקודת פתיחה הישגים לימודייםמגמת לימוד

לימודים/שוק העבודה/נכונות ליציאה לשנת מעבר

רגשות לגבי 
העתיד

מודעות לתוכניות  
מעבר תפיסת נורמות 

חברתיות ביחס  
לתעסוקה  

ולימודים

תפיסת ציפיות  
אחר משמעותי

חברתי

בחירה נוכחית

נקודת יעד
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(N=904)דמוגרפיה-תיאור המדגם

בנים  
51%

בנות  
49%

מגדר

א"י
22%

ב"י
78%

כיתה

צפון
42%

מרכז
29%

דרום
29%

אזור מגורים

מוסלמים
94%

נוצרים
6%

דת 

לא  
דתי  
63%

דתי  
37%

רמת דתיות

לא אקדמית
78%

אקדמית
22%

השכלת אבות  

לא אקדמית
75%

אקדמית
25%

השכלת אימהות  
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(N=904)פן לימודי -תיאור המדגם

מדעית  
20%

טכנולוגית  
40%

מקצועית  
40%

מגמת לימוד

יחידות  3
לימוד  
48%

4/5
יחידות  
לימוד  
52%

מספר יחידות באנגלית

יחידות  3
לימוד  
55%

4/5
יחידות  
לימוד  
45%

מספר יחידות במתמטיקה

פרטי  
6%

ממלכתי  
84%

הכשרה 
מקצועית  

10%

כןסוג בית הספר
8%

לא
92%

קשיים מאובחנים/לקות למידה

10%

34%

47%

9%

לא טוב  
(59פחות מ )

מספיק  
(  60-74)טוב

(  75-89)טוב  טוב מאוד  
(90-94 )

הערכת ציונים
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בשורה התחתונה

בלבד מהצעירים והצעירות הערביות מוכנים במידה גבוהה להשתתף בשנת מעבר 17%•

בלימודיםלמתקשיםללימודים והמיועדת הכנהשנת מעבר נתפסת כתוכנית •

:פרופילים של צעירים וצעירות ביחס להשתתפות בשנת מעבר על פי גורמים שוניםשניזוהו •

o (  כיתה ואזור מגורים, כמו מגדר)דמוגרפים

o (  ומספר יחידות באנגלית ובמתמטיקה, הערכת ציונים, מגמת לימוד)לימודיים

o תפיסת  , רגשות כלפי העתיד, פתיחות לחוויות חדשות)פסיכולוגים וחברתיים

(שייכות לבית הספר ועוד, חוויה לימודית, נורמות חברתיות

שונות להגברת התערבויותשונות מצריכים ומגמות לימוד שונים אזורים דמוגרפים •

הנכונות של צעירות וצעירים להשתתף בשנת מעבר
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להשתתפות בשנת מעברנכונות גבוההמידת בלבד מהצעירים והצעירות הערביות הביעו 17%

(רבהבמידה -6, לאכלל-1)? מהי מידת הנכונות שלך להשתתף בשנת מעבר אחרי סיום תיכון

מידת נכונות גבוההמידת נכונות בינוניתמידת נכונות נמוכה

22%
18%

22%21%

12%

5%

במידה  -23456כלל לא-1
רבה
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חשוב להגביר את מידת הנכונות של הצעירים והצעירות להשתתף  
בשנת מעבר



צעירות וצעירים ערבים מקשרים את שנת מעבר לנושאים הקשורים בלימודים בעיקר
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(אחתמתשובהיותר לסמןניתן)?אליהבנוגעלך שעולותהמחשבותמהן,מעברשנתעל חושבכשאתה

**

*

על הכנה ללימודיםיותרחושבות ( בהשוואה לבנים)בנות , בממוצע* 

על בזבוז זמן  יותרחושבים ( לעומת שאר המגמות)ובקרב תלמידים במגמה מדעית , (בהשוואה לבנות)בנים , בממוצע** 

חשוב להוביל תהליך של מיתוג מחדש של שנת מעבר במיוחד בקרב בנים  
שמקשרים אותה לבזבוז של זמן



שנת מעבר תמשוך צעירים שמתכוונים ללמוד באקדמיה ולא תמשוך את אלו שבטוחים  , לפי תפיסת הצעירים
המקצועי שלהם/לגבי העתיד הלימודים

52%

31% 30% 29% 29% 28%

22%
19%

16%

12%

תלמידים שרוצים  
להשתלב באקדמיה  

אחרי סיום תיכון  

תלמידים  
המתלבטים לגבי  

העתיד  
מקצועי  /הלימודי

שלהם  

לתלמידים שרוצים  
להשתלב באקדמיה  
ולתלמידים שרוצים  

להשתלב השוק  
העבודה מיד אחרי  

ב"סיום י

תלמידים שרוצים  
לשפר את הציונים  

שלהם כדי  
להתקבל ללימודים  

אקדמיים

תלמידים שרוצים  
להשתלב בהכשרה  
מקצועית מיד עם  

סיום התיכון

תלמידים שסיימו  
תיכון ללא בגרות 

שלמה ורוצים  
לעשות השלמות  

תלמידים שרוצים  
לשפר את הציונים  

שלהם כדי  
להתקבל ללימודים  

מקצועיים

תלמידים שסיימו  
תיכון עם בגרות 

שלמה

תלמידים שרוצים  
להשתלב בשוק  

העבודה אחרי סיום  
תיכון  

תלמידים הבטוחים  
בהחלטות שלהם  

לגבי העתיד  
מקצועי  /הלימודי

שלהם  

(אפשר לבחור יותר מתשובה אחת)? איזה תלמידים שנת מעבר תמשוך, לפי דעתך
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חשוב לבנות מסלולים שונים בשנת מעבר אשר ימשכו צעירים שאינם  
מתכוונים לרכוש לימודים אקדמיים  
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אחוז זהה של צעירים וצעירות הביעו נכונות גבוהה להשתתף בשנת מעבר ולהשתלב בהכשרה מקצועית אחרי 
ואחוז יותר גבוה הביעו נכונות להשתלב באקדמיה או לצאת לשוק העבודה. סיום תיכון

40%35%28%34%

42%47%
44%34%

17%18%
27%31%

לימודים אקדמייםשוק עבודההכשרה מקצועית  שנת מעבר

מידה נמוכה

מידה בינונית

מידה גבוהה

שוק העבודה אחרי סיום תיכון/הכשרה מקצועית/ברור לי שאני אשתלב בלימודים אקדמיים



?  גבוהה יותרהנכונות להשתתף בשנת מעבר היא דמוגרפיותבקרב איזה קבוצות 

מגדר  •
כיתה•
אזור מגורים  •
רמת דתיות  •
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מהדרום, א"יתלמידי כיתה , בנותהנכונות להשתתף בשנת מעבר גבוהה יותר בקרב 

2.8

3.1

בנותבנים

2.9

3.2

א"יב"י

כל ההבדלים מובהקים סטטיסטית  *

3.4
3.1

2.3

דרום צפון מרכז
12

(במידה רבה-6, כלל לא-1)

מומלץ להתחיל בשיווק שנת  
א"מעבר כבר בכיתה י



?  גבוהה יותרהנכונות להשתתף בשנת מעבר היא לימודיותבקרב איזה קבוצות 

מגדר•
כיתה•
אזור מגורים  •
רמת דתיות  •

מגמה לימודית  •

סוג בית הספר  •

יחידות באנגלית  •

יחידות במתמטיקה  •

הערכת ציונים •

תוכנית עתידית•
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צעירים בעלי פוטנציאל גבוה להשתלבות באקדמיה נוטים לרצות להשתתף בשנת מעבר

סטטיסטית  כלל ההבדלים מובהקים 

3.5 3.0 2.7

מדעית   טכנולוגית   מקצועית

*מגמה לימודית

2.73.2

ארבע וחמש יחידות  שלוש יחידות באנגלית  
באנגלית

מספר יחידות לימוד באנגלית

2.73.3

ארבע וחמש יחידות  שלוש יחידות במתמטיקה
במתמטיקה

מספר יחידות לימוד במתמטיקה

2.07
2.723.283.26

לא טוב  
(59פחות מ )

מספיק  
(  60-74)טוב

טוב מאוד  (  75-89)טוב 
(90-94 )

הערכת ציונים

14
...(מערכות בריאות, חינוך, ניהול עסקי)תעסוקתית , ...(אומנויות העיצוב, עבודה סוציאלית, גאוגרפיה)הומנית /טכנולוגית, ...(פיזיקה, כימיה, ביו טכנולוגיה, הנדסה)מדעית* 



בחירת תחום עיסוק/שנת מעבר עשויה להיתפס כשלב מקדים לקראת ההשתלבות בלימודים

2.0
2.3

2.82.9

3.3

להתחיל לעבוד 
בעבודה קבועה

להתחיל לעבוד להישאר בבית
בעבודה זמנית

להתחיל הכשרה  
מקצועית

להתחיל לימודים  
אקדמיים

:הדבר העיקרי שאני מתכוון לעשות הואלימודי תיכוןמיד עם סיום , למיטב ידיעתך•
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חשוב לפתח התערבויות  
ייעודיות להגברת הנכונות  

להשתתפות בשנת מעבר של מי  
שמתכנן להישאר בבית או 

לעבוד בעבודה קבועה  



16

מסתייגים להשתתף בשנת מעבר/זוהו שני פרופילים דמוגרפיים עיקריים לצעירים שמוכנים

הנכוניםהמסתייגים

62%38%
(רבהבמידה -6, לאכלל-1)? מהי מידת הנכונות שלך להשתתף בשנת מעבר אחרי סיום תיכון: על השאלה3או 2או 1כל מי שציין * 
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להשתתף בשנת מעבר*המסתייגיםפרופיל דמוגרפי של הצעירים 

בן  : מגדר•

ב "י: כיתה•

מרכז: אזור מגורים•

הכשרה מקצועית: לימודיתמגמה •

3: מתמטיקה / באנגליתיחידות לימוד  •

טובהלא : הערכת ציונים על ידי הצעיר•

קבועהעבודה : תוכנית עתידית•

לא : פורמליותחינוך לא השתתפות בעבר בתוכניות •

(רבהבמידה -6, לאכלל-1)? מהי מידת הנכונות שלך להשתתף בשנת מעבר אחרי סיום תיכון: על השאלה3או 2או 1כל מי שציין * 
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להשתתף בשנת מעבר*הנכוניםפרופיל דמוגרפי של הצעירים 

בת: מגדר•

א"י: כיתה•

דרום: אזור מגורים•

מדעית: לימודיתמגמה •

5או 4: מתמטיקה / באנגליתיחידות לימוד  •

טובה: הערכת ציונים על ידי הצעיר•

להשתלב באקדמיה: תוכנית עתידית•

(רבהבמידה -6, לאכלל-1)? מהי מידת הנכונות שלך להשתתף בשנת מעבר אחרי סיום תיכון: על השאלה6או 5או 4כל מי שציין * 
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להשתתף בשנת מעבר  *המסתייגיםחברתי של הצעירים -פרופיל פסיכולוגי

נמוכהחדשותלחוויותהפתיחותמידת•
כשוליבלימודיםשלוהצלחהבהספרביתתפקיד אתתופס•

שלוהעתיד לגביאופטימיותפחותמרגיש•

חדשיםדבריםשל מלימוד פחותנהנה•
ממנוהספר ביתלצוותשאכפתפחותמרגיש•
מעברבשנתערביםצעיריםשל להשתתפותנורמהשקיימתפחותתופס•
מלאהבגרותעםלסייםממנוהוריושל נמוכהציפייה•
מקצועיתהכשרה/באקדמיהלהשתלבממנוהוריושל נמוכהציפייה•
מעברשנתתוכניותאתמכירלא•
מלאהבגרותעםתיכוןלסייםנמוכהמסוגלותכבעל עצמואתתופס•
ומקצועייםאקדמייםלימודיםלסייםנמוכהמסוגלותכבעל עצמואתתופס•

(רבהבמידה -6, לאכלל-1)? מהי מידת הנכונות שלך להשתתף בשנת מעבר אחרי סיום תיכון: על השאלה3או 2או 1כל מי שציין * 



תפיסת מסוגלות ושאיפות

אישיותי

פתיחות לחוויות  
חדשות

קונפורמיות

מיקוד שליטה

וודאות הבחירה הנוכחית הלימודיות 
ותעסוקתיות

מסוגלות עצמית

מנבאים לנכונות להשתתפות בתוכניות שנת מעבר

מגדרנקודת פתיחה הישגים לימודייםמגמת לימוד

לימודים/שוק העבודה/נכונות ליציאה לשנת מעבר

בחירה נוכחית
וודאות בחירה

נקודת יעד

רמת דתיות 
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הנכונות להשתתף בשנת מעבר גבוהה יותר בקרב צעירים שפתוחים לחוויות חדשות ובקרב אלה שמיקוד  
השליטה שלהם הינו חיצוני

2.7
3.3

מידה גבוההמידה נמוכה

פתיחות לחוויות חדשות

2.7
3.3

מידה גבוההמידה נמוכה

מיקוד שליטה חיצוני

2.9 3.0

מידה נמוכה מידה גבוהה

קונפורמיות

אני סקרן לגבי דברים רבים•
אני אדם מקורי הנוטה להעלות רעיונות חדשים•

אי ההצלחה שלי בלימודים הייתה / ההצלחה•
תלויה בעיקר בבית הספר

אני עושה מה שאחרים עושים•
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מיתוג שנת מעבר צריך להתמקד בשיווקה כחוויה לימודית חדשה  
ומסקרנת

(במידה רבה-6, כלל לא-1)



תפיסת מסוגלות ושאיפות

אישיותי

פתיחות לחוויות  
חדשות

קונפורמיות

מיקוד שליטה

וודאות הבחירה הנוכחית הלימודיות 
ותעסוקתיות

מסוגלות עצמית

מנבאים לנכונות להשתתפות בתוכניות שנת מעבר

מגדרנקודת פתיחה הישגים לימודייםמגמת לימוד

לימודים/שוק העבודה/נכונות ליציאה לשנת מעבר

בחירה נוכחית
וודאות בחירה

נקודת יעד

רמת דתיות 
22



תפיסת מסוגלות ושאיפות

אישיותי

פתיחות לחוויות  
חדשות

קונפורמיות

מיקוד שליטה

וודאות הבחירה הנוכחית הלימודיות 
ותעסוקתיות

מסוגלות עצמית

מנבאים לנכונות להשתתפות בתוכניות שנת מעבר

מגדרנקודת פתיחה הישגים לימודייםמגמת לימוד

לימודים/שוק העבודה/נכונות ליציאה לשנת מעבר

בחירה נוכחית
וודאות בחירה

נקודת יעד

רמת דתיות 

רגשי/זהותי

חוויות לימודיות

רגשות לגבי 
העתיד

תחושת שייכות 
לבית ספר

23



הנכונות להשתתף בשנת מעבר גבוהה יותר בקרב האופטימיים לגבי העתיד שלהם

2.3

3.2

מידה גבוההמידה נמוכה

אופטימיות

2.9 3.0

מידה נמוכה מידה גבוהה

לחץ

2.9 3.0

מידה נמוכה מידה גבוהה

פחד

(במידה רבה-6, כלל לא-1)? באיזה מידה אתה מרגיש כל אחד מהרגשות הבאים כשאתה חושב על העתיד שלך

24

שיווק שנת מעבר צריך להדגיש את האופטימיות של הצעירים לגבי 
העתיד שלהם



,  הנכונות להשתתף בשנת מעבר גבוהה יותר בקרב אלה שמרגישים שאכפת לצוות בית הספר מהם
ומתארים חוויה לימודית חיובית בעיקר, מרגישים הנאה ללמוד דברים חדשים

2.5
3.4

מידה גבוההמידה נמוכה

שייכות לבית הספר

2.2

3.3

מידה גבוההמידה נמוכה

מוטיבציה לימודית

25(במידה רבה-6, כלל לא-1)

(1-6)מרגיש הנאה ללמוד דברים חדשים •(1-6)מרגיש שצוות בית הספר אכפת לו ממני •

2.0
2.6

3.4

חיוביתנטרליתשלילית

חוויה לימודית

החוויה הלימודית  איך אתה מתאר את •
(שלילית, ניטרלית, חיובית)? בתיכון

התערבות שמתמקדת בהגברת תחושת השייכות לבית הספר אמורה 
להגביר את נכונות הצעירים להשתתף בשנת מעבר



תפיסת מסוגלות ושאיפות

אישיותי

פתיחות לחוויות  
חדשות

קונפורמיות

שליטהמיקוד

וודאות הבחירה הנוכחית הלימודיות 
ותעסוקתיות

מסוגלות עצמית

מנבאים לנכונות להשתתפות בתוכניות שנת מעבר

מגדרנקודת פתיחה הישגים לימודייםמגמת לימוד

לימודים/שוק העבודה/נכונות ליציאה לשנת מעבר

בחירה נוכחית
וודאות בחירה

נקודת יעד

דתיותרמת

רגשי/זהותי

חוויות לימודיות

רגשות לגבי 
העתיד

תחושת שייכות 
לבית ספר

26



תפיסת מסוגלות ושאיפות

אישיותי

פתיחות לחוויות  
חדשות

קונפורמיות

מיקוד שליטה

וודאות הבחירה הנוכחית הלימודיות 
ותעסוקתיות

מסוגלות עצמית

מנבאים לנכונות להשתתפות בתוכניות שנת מעבר

מגדרנקודת פתיחה הישגים לימודייםלימודמגמת

לימודים/שוק העבודה/נכונות ליציאה לשנת מעבר

בחירה נוכחית
וודאות בחירה

נקודת יעד

דתיותרמת

רגשי/זהותי

לימודיותחוויות

רגשות לגבי 
העתיד

תחושת שייכות 
לבית ספר

תפיסת נורמות  
חברתיות ביחס  

לימודים , לתעסוקה
ושנת מעבר 

תפיסת ציפיות  
אחר משמעותי

חברתי

27



הנכונות להשתתף בשנת מעבר גבוהה יותר בקרב אלה שחשבו שרוב הצעירים מעדיפים להשתלב בשנת  
מעבר

2.4

3.9

מידה גבוההמידה נמוכה

תפיסת נורמות כלפי שנת מעבר

28(במידה רבה-6, כלל לא-1)

שעדיף להשתלב בשנת מעבר לאחר סיום תיכוןרוב הצעירים הערבים חושבים 

התערבות שמעבירה את המסר  
שרוב הצעירים הערבים חושבים 

שעדיף להשתתף בשנת מעבר 
אמורה להגביר את נכונות 

הצעירים לקחת בה חלק 



ב"ההורים שלי מצפים ממני להשתלב בשוק העבודה מיד אחרי סיום י•

הנכונות להשתתף בשנת מעבר גבוהה יותר בקרב אלה שהוריהם מצפים מהם לסיים עם בגרות  
הכשרה מקצועית/להשתלב באקדמיה/מלאה

3.1 2.9

מידה נמוכה מידה גבוהה

ציפייה לצאת לשוק העבודה אחרי תיכון

2.3

3.3

מידה גבוההמידה נמוכה

הכשרה /ציפייה להשתלב באקדמיה
מקצועית

2.2

3.3

מידה גבוההמידה נמוכה

ציפייה לסיים עם בגרות מלאה

29(במידה רבה-6, כלל לא-1)

מקצועיים/ ההורים שלי מצפים ממני להשתלב בלימודים אקדמיים•ב עם בגרות שלמה"ההורים שלי מצפים ממני לסיים את לימודי י•

התערבות שמתמקדת בהורים  
שמביעים את ציפיותיהם  

מילדיהם ביחס ללימודים 
להשתתף בשנת מעבר אמורה  

להגביר את הנכונות של  
הצעירים 



תפיסת מסוגלות ושאיפות

אישיותי

פתיחות לחוויות  
חדשות

קונפורמיות

מיקוד שליטה

וודאות הבחירה הנוכחית הלימודיות 
ותעסוקתיות

מסוגלות עצמית

מנבאים לנכונות להשתתפות בתוכניות שנת מעבר

מגדרנקודת פתיחה הישגים לימודייםלימודמגמת

לימודים/שוק העבודה/נכונות ליציאה לשנת מעבר

בחירה נוכחית
וודאות בחירה

נקודת יעד

דתיותרמת

רגשי/זהותי

לימודיותחוויות

רגשות לגבי 
העתיד

תחושת שייכות 
לבית ספר

תפיסת נורמות  
חברתיות ביחס  

לימודים , לתעסוקה
ושנת מעבר 

תפיסת ציפיות  
אחר משמעותי

חברתי

30



תפיסת מסוגלות ושאיפות

אישיותי

פתיחות לחוויות  
חדשות

קונפורמיות

שליטהמיקוד

וודאות הבחירה הנוכחית הלימודיות 
ותעסוקתיות

מסוגלות עצמית

מנבאים לנכונות להשתתפות בתוכניות שנת מעבר

מגדרנקודת פתיחה הישגים לימודייםמגמת לימוד

לימודים/שוק העבודה/נכונות ליציאה לשנת מעבר

בחירה נוכחית
וודאות בחירה

נקודת יעד

רמת דתיות  

רגשי/זהותי

חוויות לימודיות

רגשות לגבי 
העתיד

תחושת שייכות 
לבית ספר

תפיסת נורמות  
חברתיות ביחס  

לימודים , לתעסוקה
ושנת מעבר 

תפיסת ציפיות  
אחר משמעותי

חברתי

תוצאות צפויות

תמריצים

תפיסת שנת מעבר

השתתפות 
בתוכניות לפיתוח  

אישי

מודעות לתוכניות  
מעבר

31



מהצעירים אינם מכירים תוכניות שנת מעברשני שליש

65%

28%

7%

לא מכיר בכלל  שמעתי באופן כללי  מכיר טוב 

(  מכיר טוב, שמעתי באופן כללי, לא מכיר בכלל)? באיזו מידה אתה מכיר תוכניות שנת מעבר•

32

לא זוכר 27.0
מכינה  

באוניברסיטאות
11

רואד 10
ריאן 9

יק'אג 3
שירות לאומי 4

בראאם-براعم 3
תחדיאת-تحديات 2
מסאר 1
תפוח 1

שער לאקדמיה 2
אלפא 1

בית ספר לאקדמיה 1
לצעיריםריאן 1

הכנה להכשרה 
מקצועית 1

תוכנית להגברת 
המצטיינים 1

תוכנית מעורבת של 
יהודים וערבים  

במכללת עפולה 1
מלמדות מתמטיקה 

וערבית 1

חשוב להגביר את מידת ההיכרות של הצעירים הערבים עם שנת מעבר



הנכונות להשתתף בשנת מעבר גבוהה יותר בקרב אלה שמכירים את שנת מעבר

3.4
2.7

כן לא

היכרות עם שנת מעבר

(במידה רבה-6, כלל לא-1)

33

?באיזו מידה אתה מכיר תוכניות שנת מעבר

העלאת המודעות לגבי שנת  
מעבר אמורה לתרום להגברת  

הנכונות להשתתפות בה



צעירים שאינם מכירים את שנת מעבר מקשרים אותה לבזבוז זמן לעומת אלה שמכירים אותה ואשר  
מקשרים אותה לעצמאות

תוכנית  
ליזמים

תוכנית  
למתקשים

תכנית 
למצטיינים

השקעה 
לעתיד

עצמאות בזבוז זמן
הכנה  
למקצוע

הכנה  
לשוק  
עבודה

הכנה  
ללימודים

הצלחה

9% 40% 16% 26% 26% 8% 20% 19% 48% 22%
/ מכירים
שמעו  
לגביה

10% 35% 14% 22% 20% 19% 15% 21% 42% 23%
לא מכירים

מכירות/

חשוב להעלות את המודעות בקרב צעירים על אודות שנת מעבר •
מי שמכיר מקשר אותה יותר לעצמאות•
זמןמי שלא מכיר מקשר אותה לבזבוז של  •

?ה תכניות מעבר/ה מכיר/באיזה מידה את

שמעו לגביה/מכירים טוב35%

לא מכירים65%



הנכונות להשתתף בשנת מעבר גבוהה יותר בקרב אלה שהשתתפו במסגרות חינוך לא פורמאליות

3.4
2.9

כן לא

השתתפות בתוכניות לא פורמאליות בעבר

(במידה רבה-6, כלל לא-1)

35

?  האם השתתפת במסגרות חינוך לא פורמאליות

צעירים ערבים שהשתתפו בעבר  
בתוכניות חינוך בלתי  

פורמאליות אמורים להיות קהל  
יעד פוטנציאלי להשתתפות  

בשנת מעבר



תפיסת מסוגלות ושאיפות

אישיותי

פתיחות לחוויות  
חדשות

קונפורמיות

שליטהמיקוד

וודאות הבחירה הנוכחית הלימודיות 
ותעסוקתיות

מסוגלות עצמית

מנבאים לנכונות להשתתפות בתוכניות שנת מעבר

מגדרנקודת פתיחה הישגים לימודייםמגמת לימוד

לימודים/שוק העבודה/נכונות ליציאה לשנת מעבר

בחירה נוכחית
וודאות בחירה

נקודת יעד

רמת דתיות  

רגשי/זהותי

לימודיותחוויות

רגשות לגבי 
העתיד

תחושת שייכות 
לבית ספר

תפיסת נורמות  
חברתיות ביחס  

לימודים , לתעסוקה
ושנת מעבר 

תפיסת ציפיות  
אחר משמעותי

חברתי

תוצאות צפויות

תמריצים

תפיסת שנת מעבר

השתתפות  
בתוכניות לפיתוח  

אישי

מודעות לתוכניות  
מעבר

36



הנכונות להשתתף בשנת מעבר גבוהה יותר בקרב צעירים שמאמינים ביכולת שלהם לסיים לימודים עם  
לסיים לימודים אקדמיים מקצועיים/ בגרות מלאה

2.2
3.3

מידה גבוההמידה נמוכה

לסיים תיכון עם בגרות מלאה

2.3

3.3

מידה גבוההמידה נמוכה

מקצועיים/לסיים לימודים אקדמיים

37

מקצועיים/אני מאמין ביכולת שלי לסיים בהצלחה לימודים אקדמיים•ב עם תעודת בגרות מלאה"אני מאמין ביכולת שלי להצליח לסיים י•

צעירים שיש להם  : קהל יעד פוטנציאלי להשתלב בשנת מעבר הם
לימודים /תפיסת מסוגלות עצמית לסיים תיכון עם בגרות מלאה

מקצועיים גבוהה/אקדמיים



צעירים שמחזיקים ברמת וודאות גבוהה לגבי מטרות העתיד הלימודיות שלהם נכונים להשתלב בשנת  
החלטיים לגבי עבודה מיד עם סיום תיכון נכונים יותר להשתתף בשנת  שאינםצעירים , מאידך. מעבר
מעבר

2.4
3.5

מידה גבוההמידה נמוכה

השתלבות באקדמיה

2.7
3.4

מידה גבוההמידה נמוכה

השתלבות בהכשרה מקצועית

3.2
2.6

מידה גבוההמידה נמוכה

להשתלב בשוק העבודה

38

ברור לי שאני אשתלב בשוק העבודה מיד עם  ●ברור לי שאני אשתלב בלימודים מקצועיים  ●ברור לי שאני אשתלב בלימודים אקדמיים בישראל●
סיום לימודי תיכון

מאמצי השיווק צריכים להתמקד בצעירים שמתכננים לעבוד מיד עם  
סיום תיכון



תפיסת מסוגלות ושאיפות

אישיותי

פתיחות לחוויות  
חדשות

קונפורמיות

שליטהמיקוד

וודאות הבחירה הנוכחית הלימודיות 
ותעסוקתיות

מסוגלות עצמית

מנבאים לנכונות להשתתפות בתוכניות שנת מעבר

מגדרנקודת פתיחה הישגים לימודייםמגמת לימוד

לימודים/שוק העבודה/נכונות ליציאה לשנת מעבר

בחירה נוכחית
וודאות בחירה

נקודת יעד

רמת דתיות  

רגשי/זהותי

חוויות לימודיות

רגשות לגבי 
העתיד

תחושת שייכות 
לבית ספר

תפיסת נורמות  
חברתיות ביחס  

לימודים , לתעסוקה
ושנת מעבר 

תפיסת ציפיות  
אחר משמעותי

חברתי

תוצאות צפויות

תמריצים

תפיסת שנת מעבר

השתתפות 
בתוכניות לפיתוח  

אישי

מודעות לתוכניות  
מעבר

39



40

ופחות להתנסות במקומות עבודה, צעירים מחפשים להיחשף למקצועות ולידע חדש

18%
9%7%5%

25%

18%18%17%

57%
73%75%78%

ללא  )התוכנית תאפשר התנסות 
במקומות עבודה ( תגמול

רלוונטיים  

התוכנית תאפשר חשיפה  
למסלולי המשך בלימודים  

אקדמיים והכשרות מקצועיות  

התוכנית תאפשר חשיפה  
למקומות עבודה אפשריים

התוכנית תאפשר חשיפה  
למקצועות בשוק העבודה

יפחית

לא ישפיע

יגביר

*
*

יותר חושבות שזה יגביר את הסיכוי להשתתף בשנת מעבר( בהשוואה לבנים)בנות , בממוצע** 

(יגבירו3+, לא ישפיעו0, יפחיתו3-)באיזה מידה כל אחד מהבאים יגביר או יפחית את הסיכוי שלך להשתתף בשנת מעבר



41

ליווי אישי מתמשך וקורסים אונליין, חשיפה למודל חיקוי: שלושת התמריצים העיקריים

33%
22%25%

18%15%
6%5%5%

33%
46%39%

40%
35%

24%24%21%

33%33%36%
42%

51%

69%71%74%

התוכנית תכלול לינה  
מחוץ לבית

התוכנית תועבר לבנים 
ולבנות בנפרד

התוכנית תכלול 
תלמידים בעלי הישגים  

לימודיים נמוכים

התוכנית תועבר מחוץ  
ליישוב אבל ללא לינה  

התוכנית תכלול 
תלמידים שמעוניינים  
להשתלב בהכשרה  

מקצועית וגם תלמידים  
שמעוניינים להשתלב 

באקדמיה

התוכנית תכלול 
קורסים ייעודיים  

שמועברים אונליין  

התוכנית תספק ליווי  
אישי אחרי סיום שנת  

מעבר

התוכנית תכלול 
מפגשים עם ערבים  
שהצליחו להשתלב 

בתחום העיסוק  
שמעניין אותו

(יגבירו3+, לא ישפיעו0, יפחיתו3-)באיזה מידה כל אחד מהבאים יגביר או יפחית את הסיכוי שלך להשתתף בשנת מעבר

יפחית

לא ישפיע

יגביר

* ** ****
חושבות שזה יגביר את הסיכוי להשתתף בשנת מעברפחות( בהשוואה לבנים)בנות , בממוצע* 
חושבות שזה יגביר את הסיכוי להשתתף בשנת מעבריותר( בהשוואה לבנים)בנות , בממוצע**
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כלל המדגם-זרזים להגברת הנכונות של צעירים ערבים להשתתפות בשנת מעבר

oהמקצוע המתאים לו/ תאפשר לצעיר לקבל החלטה טובה יותר לגבי תחום הלימודים
o  תאפשר לצעיר לפתח מיומנויות מנהיגותיות

תפיסת נורמות חברתיות בקרב צעירים כלפי שנת מעבר

ב עם תעודת בגרות  "עצמית לסיים יתפיסת מסוגלות 

ההצלחה של הצעיר תלויה בבית הספר( מיקוד שליטה חיצוני)

התוכנית תועבר מחוץ ליישוב אבל ללא לינה

היכרות  מוקדמת עם שנת מעבר

(מקצועית<טכנולוגית< מדעית)מגמת לימוד גבוהה
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לפי מגדר  -זרזים להגברת הנכונות של צעירים ערבים להשתתפות בשנת מעבר

בנים
בנות  

ודאות לגבי 
ההשתלבות באקדמיה

נורמה נתפסת כלפי  
שנת מעבר בקרב  

צעירים ערבים

תוצאה צפויה משנת  
תעזור לצעיר  -מעבר

לקבל החלטה נכונה 
תחום /לגבי המקצוע

הלימודים המתאים

התוכנית תועבר מחוץ  
לעיר ללא לינה 

תפיסת מסוגלות  
עצמית לסיים תיכון עם  

תעודת בגרות מלאה 

נורמה נתפסת כלפי  
שנת מעבר בקרב  

צעירים ערבים

תוצאה צפויה משנת  
תעזור לצעיר  -מעבר

לקבל החלטה נכונה 
תחום /לגבי המקצוע

הלימודים המתאים

היכרות קודמת עם  
שנת מעבר

זרזים משותפים זרזים ייחודיים 
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להשתתפות בשנת מעברבאזור צפוןזרזים להגברת הנכונות של צעירים 

תוצאה צפויה משנת  
תעזור לצעיר  -מעבר

לקבל החלטה נכונה 
תחום /לגבי המקצוע

הלימודים המתאים

נורמה נתפסת כלפי  
שנת מעבר בקרב  

צעירים ערבים

-מיקוד שליטה חיצוני
תפיסת בית הספר  

כאחראי על ההצלחה 
של הצעיר 

תוצאה צפויה משנת  
תעזור לצעיר  -מעבר

לקבל החלטה נכונה 
תחום /לגבי המקצוע

הלימודים המתאים

תפיסת מסוגלות  
עצמית לסיים תיכון 
עם תעודת בגרות

תוצאה צפויה משנת  
תעזור לצעיר  -מעבר

לקבל החלטה נכונה 
תחום /לגבי המקצוע

הלימודים המתאים

זרזים משותפים זרזים ייחודיים 

מגמה מקצועיתמגמה טכנולוגיתמגמה מדעית
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להשתתפות בשנת מעברבמרכזלנכונות של צעירים ערבים וחסמיםזרזים 

בחירה ודאית  
להשתלב בהכשרה  

מקצועית 

תוצאה צפויה משנת  
פיתוח  -מעבר

מיומנויות מנהיגותיות

מרגישים אופטימיות  
כלפי העתיד  

בחירה וודאית  
להשתלב הכשרה  

מקצועית

תפיסת הצעיר שהוריו  
מצפים ממנו להשתלב  

הכשרה  /באקדמיה
מקצועית

היכרות קודמת עם  
שנת מעבר

להכיר  -תוצאות צפויות
את החברה היהודית 

מגמה מקצועיתמגמה טכנולוגיתמגמה מדעית

זרזים משותפים חסמיםזרזים ייחודיים 
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להשתתפות בשנת מעברבדרוםלנכונות של צעירים ערבים וחסמיםזרזים 

לימודית חיוביתחוויה
חוויה לימודית חיובית

תוצאה צפויה משנת  
תעזור לצעיר  -מעבר

לקבל החלטה  נכונה 
תחום /לגבי המקצוע

הלימודים המתאים  
ותפתח מיומנות  

מנהיגותית

נורמה נתפסת כלפי  
שנת מעבר בקרב  

צעירים

נורמות נתפסות  
להשתלבות בשוק  

עדיף  "העבודה 
לצעירים לעבוד מיד  
עם סיום תיכון בכדי  

"להרוויח כסף

נורמה נתפסת כלפי  
שנת מעבר בקרב  

צעירים

תפיסת נורמות 
להשתלבות בשוק  

עדיף  "העבודה 
לצעירים לעבוד מיד  
עם סיום תיכון בכדי  

"להרוויח כסף

היכרות קודמת עם  
שנת מעבר

מגמה מקצועיתמגמה טכנולוגיתמגמה מדעית

זרזים משותפים חסמיםזרזים ייחודיים 
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בנות מושפעות מהאימהות, בנים מושפעים מהאבות-המשפחה היא המשפיעה העיקרית על הצעירים

-7, במידה רבה-6, כלל לא-1)? באיזה מידה כל אחד מהם משפיע על קבלת ההחלטות שלך לגבי העתיד הלימודי והמקצועי, מבין האנשים הבאים
(לא רלוונטי

4האחוז המוצג הוא  של מי שענה מעל 

*

**

מושפעות יותר מאימהות( בהשוואה לבנים)בנות , בממוצע** 
מושפעים יותר מאבות( בהשוואה לבנות)בנים , בממוצע* 

על מנת להגביר את הנכונות 
של הצעירים והצעירות  
צריך -להשתתף בשנת מעבר

להשפיע על האבות והאימהות  
(בהתאמה)



הצעירים והצעירות ירצו לשמוע על אודות שנת מעבר מאנשי מקצוע  

?  את מי היית רוצה שיעביר את המפגש, במידה ויש לך הזדמנות להיות נוכח במפגש החשיפה של תוכניות שנת מעבר

48

*

*

פחות בחרו בראש המועצה או בדמות מצליחה בחברה הערבית( בהשוואה לשאר המגמות)תלמידים במגמה מדעית , בממוצע** 

צוות בית הספר ומפעילי  
התוכניות אמורים להעביר את  

מפגשי החשיפה
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סדר יום

ממצאי מחקר בקרב צעירים  
וצעירות 

פידבקים והתייחסות  ממצאי מחקר בקרב הורים

49



(N=206)דמוגרפיה-תיאור המדגם

50

גבר
52%

אישה
48%

מגדר

צפון
46%

מרכז
27%

דרום
27%

אזור מגורים

מוסלמ
ים

90%

נוצרים
10%

דת 

לא  
דתי  
33%

דתי  
67%

רמת דתיות

לא  
אקדמית

71%

אקדמית
29%

השכלה

הורים



(N=206)מאפייני ילדי המשתתפים -תיאור המדגם

כן
8%

לא
92%

קשיים מאובחנים/לקות למידה

51

מדעית  
22%

מקצועית  
34%

טכנולוגי
ת  

44%

מגמת לימוד

בנים  
57%

בנות  
43%

ילד-מגדר

יחידות  3
לימוד
48%

יחיד4/5
ות לימוד

52%

מספר יחידות באנגלית

יחידות  3
לימוד
45%

יחיד4/5
ות לימוד

55%

מספר יחידות במתמטיקה

5%

26%

57%

12%

לא טוב  
(59פחות מ )

מספיק  
(  60-74)טוב

(  75-89)טוב  טוב מאוד  
(90-94 )

הערכת ציונים
פרטי  

9%

ממלכתי  
82%

הכשרה 
מקצועי

ת  
9%

סוג בית הספר

הורים



בשורה התחתונה

מההורים מוכנים במידה גבוהה שילדיהם ישתתפו בשנת מעברכמעט רבע•

למתקשיםללימודים ותוכנית בהכנהשנת מעבר מתקשרת אצלם , הורים כמו צעירים•

בלימודים  

:ישנם הבדלים משמעותיים ברמת הנכונות של ההורים על פי גורמים שונים•

o (  כמו אזור מגורים)דמוגרפים

o רגשות כלפי  , תפיסת פתיחות לחוויות חדשות של ילדיהם)פסיכולוגים וחברתיים

(תפיסת נורמות חברתיות, העתיד של ילדיהם

התערבויות הקשורות לתוצאות צפויות משנת מעבר עשויות להגביר את הנכונות של  •

.  ההורים בכך שילדיהם ישתתפו בשנת מעבר

52
הורים



1234

53

תפיסת שנת מעבר
גורמים פוטנציאלים  

להגברת הנכונות של 
ההורים  

להגברת  מסרים
הנכונות של ההורים נכונות ההורים  

שילדיהם ישתתפו  
בשנת מעבר

הורים



מקשרים את שנת המעבר לנושאים הקשורים ללימודים( בדומה לצעירים)הורים 

54
הורים

(אחתמתשובהיותר לסמןניתן)?אליהבנוגעלך שעולותהמחשבותמהן,מעברשנתעל חושבכשאתה



ציינו ששנת מעבר תמשוך את אלה שרוצים להשתלב באקדמיה אחרי סיום תיכון  ( בדומה לצעירים)חצי מההורים 

52%

31% 30% 29% 29% 28%
22% 19% 16%

12%

תלמידים שרוצים  
להשתלב 

באקדמיה אחרי 
סיום תיכון  

תלמידים 
המתלבטים לגבי 

העתיד  
מקצועי /הלימודי

שלהם 

לתלמידים שרוצים 
להשתלב 
באקדמיה 

ולתלמידים שרוצים  
להשתלב השוק  

העבודה מיד אחרי 
ב"סיום י

תלמידים שרוצים  
לשפר את הציונים  

שלהם כדי  
להתקבל ללימודים  

אקדמיים

תלמידים שרוצים  
להשתלב בהכשרה  
מקצועית מיד עם  

סיום התיכון

תלמידים שסיימו  
תיכון ללא בגרות 

שלמה ורוצים  
לעשות השלמות 

תלמידים שרוצים  
לשפר את הציונים  

שלהם כדי  
להתקבל ללימודים  

מקצועיים

תלמידים שסיימו  
תיכון עם בגרות  

שלמה

תלמידים שרוצים  
להשתלב בשוק  

העבודה אחרי סיום 
תיכון  

תלמידים הבטוחים  
בהחלטות שלהם 

לגבי העתיד 
מקצועי /הלימודי

שלהם 

צעירים

(אפשר לבחור יותר מתשובה אחת)? איזה תלמידים שנת מעבר תמשוך, לפי דעתך

55

49%

36% 34% 34% 32% 31%
26%

19% 18%
14%

תלמידים שרוצים  
להשתלב באקדמיה  

אחרי סיום תיכון  

תלמידים שרוצים  
להשתלב בהכשרה  
מקצועית מיד עם  

סיום התיכון

תלמידים  
המתלבטים לגבי  

העתיד  
מקצועי  /הלימודי

שלהם  

תלמידים שרוצים  
לשפר את הציונים  

שלהם כדי להתקבל  
ללימודים אקדמיים

לתלמידים שרוצים  
להשתלב באקדמיה  
ולתלמידים שרוצים  

להשתלב השוק  
העבודה מיד אחרי  

ב"סיום י

תלמידים שסיימו  
תיכון ללא בגרות  

שלמה ורוצים  
לעשות השלמות  

תלמידים שרוצים  
לשפר את הציונים  

שלהם כדי להתקבל  
ללימודים מקצועיים

תלמידים שסיימו  
תיכון עם בגרות  

שלמה

תלמידים שרוצים  
להשתלב בשוק  

העבודה אחרי סיום  
תיכון  

תלמידים הבטוחים  
בהחלטות שלהם  

לגבי העתיד  
מקצועי  /הלימודי

שלהם  

הורים



1234

56

תפיסת שנת מעבר
גורמים פוטנציאלים  

להגברת הנכונות של 
ההורים  

להגברת  מסרים
הנכונות של ההורים נכונות ההורים  

שילדיהם ישתתפו  
בשנת מעבר

הורים



להשתתפות בשנת מעברמההורים בחברה הערבית הביעו רמת נכונות גבוההרבע-כ

(רבהבמידה -6, לאכלל-1)? בת שלך ישתתפו בשנת מעבר אחרי סיום תיכון/מהי מידת הנכונות שלך שהבן

מידת נכונות גבוההמידת נכונות בינוניתמידת נכונות נמוכה

22%
18%

22%20%

12%

5%

כלל -1
לא

במידה -23456
רבה

נכונות בקרב צעירים

57

12%

16%

22%22%

19%

8%

במידה  -23456כלל לא-1
רבה

הורים



?  באיזה קבוצת הורים מוכנים שהילדים שלהם ישתתפו בשנת מעבר היא יותר גבוהה

58

3.43.5

אישהגבר

3.43.5

דתי  לא דתי  

3.8
3.3 3.5

מדעית   טכנולוגית   מקצועית  

3.43.7

נוצריםמוסלמים

3.53.5

שלוש יחידות  
אנגלית  

ארבע וחמש 
יחידות אנגלית  

3.43.53.5
3.2

לא טוב 
פחות מ )

59)

מספיק  
(  60-74)טוב

-75)טוב 
89 )

טוב מאוד  
(90-94  )

הורים



שילדיהם ישתתפו בשנת מעבר גבוהה יותרהצפוניםבשונה מהצעירים הנכונות של ההורים 

כל ההבדלים מובהקים סטטיסטית  *

59

3.8

3.3
3.0

צפון דרום מרכז

3.4 3.1
2.3

דרום צפון מרכז

צעירים

הורים

-1)? בת שלך ישתתפו בשנת מעבר אחרי סיום תיכון/מהי מידת הנכונות שלך שהבן
(במידה רבה-6, כלל לא
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ההורים שדיווחו על נכונות גבוהה יותר שילדיהם ישתתפו בשנת מעבר הם אלה שתופסים את ילדיהם 
ונהנים ללמוד דברים חדשים, חשוב להם לגבש דעה משלהם, כסקרנים

הורים

3.13.6

מידה גבוההמידה נמוכה

מוטיבציה לימודית

3.0
3.6

מידה גבוההמידה נמוכה

פתיחות לחוויות חדשות

3.13.6

מידה גבוההמידה נמוכה

גיבוש דעה עצמית

בת שלי מרגיש הנאה ללמוד דברים חדשים/הבן• בת שלי סקרן לגבי דברים רבים/הבן• בת שלי לגבש דעה משלו/חשוב לבן•

מיתוג שנת מעבר צריך להתמקד בשיווקה כחוויה לימודית חדשה  
ומסקרנת עבור הצעירים  

(במידה רבה-6, כלל לא-1: מהי מידת ההסכמה שלך עם כל אחד מההיגדים הבאים)
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ההורים שדיווחו על נכונות יותר גבוהה שילדיהם ישתתפו בשנת מעבר הם אלה שמרגישים יותר תקווה  
ואופטימיות לגבי העתיד של ילדיהם  

הורים

(רבהבמידה-6, לאכלל-1)? בת שלך/ באיזו מידה אתה מרגיש כל אחד מהרגשות הבאים כשאתה חושב על העתיד של הבן

3.0
3.6

מידה גבוההמידה נמוכה

אופטימיות

2.9
3.6

מידה גבוההמידה נמוכה

תקווה

שיווק שנת מעבר צריך להדגיש את האופטימיות והתקווה של ההורים  
לגבי העתיד של ילדיהם

3.1
3.7

מידה גבוההמידה נמוכה

בלבול
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לחץ ובטחון בנוגע לעתיד של הילדים  , אין הבדל משמעותי במידת הנכונות של ההורים שמרגישים פחד
שלהם במידה נמוכה בהשוואה לאלה שמרגישים במידה גבוהה

הורים

(רבהבמידה-6, לאכלל-1)? בת שלך/ באיזו מידה אתה מרגיש כל אחד מהרגשות הבאים כשאתה חושב על העתיד של הבן

3.53.5

מידה גבוההמידה נמוכה

פחד

3.33.6

מידה גבוההמידה נמוכה

לחץ

3.23.5

מידה גבוההמידה נמוכה

בטחון
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עם  . מידע תגביר את הנכונות שלהם שילדיהם ישתתפו בשנת מעבר/גם בקרב ההורים חשיפה למקצועות
אחוז גבוה של הורים מאשר צעירים ציינו שהתנסות במקומות עבודה רלוונטיים עשויה להגביר את  , זאת

הנכונות

18%9%7%5%

25%
18%18%17%

57%
73%75%78%

התוכנית תאפשר 
ללא  )התנסות 

במקומות  ( תגמול
עבודה רלוונטיים  

התוכנית תאפשר 
חשיפה למסלולי  
המשך בלימודים  

אקדמיים והכשרות  
מקצועיות  

התוכנית תאפשר 
חשיפה למקומות  
עבודה אפשריים

התוכנית תאפשר 
חשיפה למקצועות  

בשוק העבודה

צעירים  

יפחית

לא ישפיע

יגביר

12%5%3%3%

19%

12%13%12%

68%
83%84%85%

התוכנית תאפשר התנסות  
במקומות  ( ללא תגמול)

עבודה רלוונטיים  

התוכנית תאפשר חשיפה  
למקומות עבודה אפשריים

התוכנית תאפשר חשיפה  
למסלולי המשך בלימודים 

אקדמיים והכשרות מקצועיות  

התוכנית תאפשר חשיפה  
למקצועות בשוק העבודה

הורים

(יגבירו3+, לא ישפיעו0, יפחיתו3-)באיזה מידה כל אחד מהבאים יגביר או יפחית את הסיכוי של הילד שלך להשתתף בשנת מעבר
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33%22%25%18%15%6%5%5%

33%46%39%40%35%
24%21%24%

33%33%36%42%51%
69%74%71%

התוכנית תכלול לינה מחוץ 
לבית

התוכנית תועבר לבנים  
ולבנות בנפרד

התוכנית תכלול תלמידים 
בעלי הישגים לימודיים  

נמוכים

התוכנית תועבר מחוץ ליישוב  
אבל ללא לינה  

התוכנית תכלול תלמידים 
שמעוניינים להשתלב 

בהכשרה מקצועית וגם 
תלמידים שמעוניינים  
להשתלב באקדמיה

התוכנית תכלול קורסים  
ייעודיים שמועברים אונליין  

התוכנית תכלול מפגשים עם  
ערבים שהצליחו להשתלב 

בתחום העיסוק שמעניין אותו

התוכנית תספק ליווי אישי  
אחרי סיום שנת מעבר

צעירים

(יגבירו3+, לא ישפיעו0, יפחיתו3-)באיזה מידה כל אחד מהבאים יגביר או יפחית את הסיכוי של הילד שלך להשתתף בשנת מעבר•

יפחית

לא ישפיע

יגביר

34%31%
15%16%15%

2%3%3%

34%35%

39%35%28%

17%16%15%

32%34%
46%49%57%

81%81%82%

התוכנית תכלול לינה  
מחוץ לבית

התוכנית תכלול 
תלמידים בעלי הישגים  

לימודיים נמוכים

התוכנית תועבר לבנים 
ולבנות בנפרד

התוכנית תועבר מחוץ  
ליישוב אבל ללא לינה  

התוכנית תכלול 
תלמידים שמעוניינים  
להשתלב בהכשרה  

מקצועית וגם תלמידים  
שמעוניינים להשתלב 

באקדמיה

התוכנית תכלול מפגשים  
עם ערבים שהצליחו  

להשתלב בתחום העיסוק  
שמעניין אותו

התוכנית תספק ליווי  
אישי אחרי סיום שנת  

מעבר

התוכנית תכלול קורסים  
ייעודיים שמועברים  

אונליין  

הורים

ליווי אישי  , חשיפה למודל חיקוי, שלושת התמריצים העיקריים בקרב הורים הינם-בדומה לצעירים
מתמשך וקורסים אונליין


