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 עמוד הענייניםתוכן 

  ה ושיטה מטרה, אוכלוסיי –חלק א : מבוא 

 3 ........................................................................................................סקרמטרת ה. 0א.

 3 ............................................................................................................. אוכלוסייה2א.

 4 ........................................................................................... איסוף הנתונים וניתוחם3א.
  

 5 ......................................................................................................חלק ב' : עיקר הממצאים
  

  תשע"א –חלק ג' : הממצאים לגבי כלל המשתתפים בכל שנות הפעילות תשס"ז 
 6 ......................................... שיעורי הצלחה בבחינת הבגרות של כלל המשתתפים בתוכנית0ג. 

ית המשותפת עם קרן גילברט בשנה"ל . סטאטוס עיסוק עכשווי של כלל משתתפי התוכנ2ג.
 ...................................................................................................."אתשע -תשס"ז
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תשע"א,  -. סטאטוס עיסוקי של כלל משתתפי התוכנית עם קרן גילברט בשנה"ל תשס"ז3ג.
 8 .......................................................................................................במגזר היהודי

תשע"א,  -. סטאטוס עיסוקי של כלל משתתפי התוכנית עם קרן גילברט בשנה"ל תשס"ז4ג.
 8 .......................................................................................................במגזר הבדווי

תשע"א, ומצויים כיום  -תפי התוכנית עם קרן גילברט בשנה"ל תשס"זשיעור כלל משת 5ג.
לפי שנת השתתפות בהליכי קבלה, לומדים או שסיימו לימודי תואר/תעודה באקדמיה, 

 9    בתוכנית
הלומדים או שסיימו תשע"א,  -עם קרן גילברט בשנה"ל תשס"ז התוכניתמשתתפי שיעור . 6ג.

שנת השתתפות  לפי, תעודה באקדמיה/לימודי תואר
 9 .................................................................................................................בתוכנית

  
  שנ"ל השתתפות הממצאים לגבי הסטאטוס העיסוקי של כלל המשתתפים עפ"י –חלק ד' 

 פעלה בשנה"ל תשס"ז . הסטאטוס העכשווי של משתתפי התוכנית שהו0ד.
 01 ...............................................................................שנים(  4.5 – 3.5)סיימו יב' לפני 

 . סטאטוס משתתפי התוכנית שהופעלה בשנה"ל תשס"ח 2ד.
 01 .............................................................................. ( :שנים אחרי סיום יב' 3.5 - 2.5)

 . סטאטוס משתתפי התוכנית שהופעלה בשנה"ל תשס"ט 3ד.
 04 ............................................................................. ( :שנים אחרי סיום יב' 2.5 – 0.5)

 . סטאטוס משתתפי התוכנית שהופעלה בשנה"ל תש"ע 4ד.
 06 ............................................................................... ( :שנים אחרי סיום יב' 0.5 -1.5)

 . סטאטוס משתתפי התוכנית שהופעלה בשנה"ל תשע"א 5ד.
 08 .......................................................... ( :נים אחרי סיום יב'ש 1.5 -)עדיין לומדים בתיכון

  
  נספחים

בשנים בשיתוף קרן גילברט מקצוע חסם  –לבגרות משתתפי תוכנית תפנית  - 0נספח מס' 
 11 .................................................... 2102באקדמיה, פברואר , תשע"א-תשס"ז

בשנים וף קרן גילברט בשיתמקצוע חסם  –לבגרות משתתפי תוכנית תפנית   - 2 מס' נספח
 14 ..................................... 2102, פברואר המצויים בהליכי קבלה למוסד אקדמי תשע"א-תשס"ז
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 מטרה, אוכלוסייה ושיטה  - מבוא:  אחלק 

 מיסודה של קרן רש"י.  -, הינה אחת מתוכניות עמותת יכולות מקצוע חסם -תפנית לבגרות  תוכנית

ים( ממקצועות יכשלו באחד )עד שנילת אליה תלמידי כיתות יא' ו/או יב', שעפ"י חוות הדעת של בית הספר, יהתוכנית מקב

מתוך מטרה  הבגרות )או שנכשלו בבחינת הבגרות במקצוע זה(, ומקצוע זה מהווה עבורם חסם לרכישת תעודת בגרות.

 סייעת לתלמידים בעמידה בהצלחה במקצוע החסם.לסייע לתלמידים לרכוש תעודת בגרות בסיום יב', התוכנית פועלת ומ

, טרם התוכנית. צוות התוכנית מביה"ס בו מופעלת ה"סהתלמידים מאותרים באמצעות מיפוי דינאמי אותו מבצע בי

 ית, מפעיל את שיטת הלמידה המואצת של עמותת יכולות, לאחר הכשרה וליווי פדגוגי ע"י מנחי התוכנית.נהתוכ

לשני סוגי המשתנים הבלתי תלויים העיקריים המסבירים אי הצלחה בבי"ס מעניקה מענה השיטה בדרך פעולתה, 

שינוי תפיסה ותודעה בדבר יכולות התלמיד בנוסף, השיטה מעניקה מענה לצורך ב .)משתנים פנים וחוץ בית ספריים(

  .לימוד בני שנים בצמצום פערינחיצות למידה מוגברת בשל המענה לצורך בו

  עקרונות ורכיבי פעולה כגון:כוללת השיטה 

  יעדים מאתגרים מאוד התחומים בזמן  מנהיג ומנהיגות לתהליך תהליכים מוטיבציוניים הוליסטיים טרם ובזמן 

עבודת  מענה לצרכים רגשיים שינוי סביבה  שבירת שגרה  השינוי כנורמה  נחישות וחשיבה תוצאתית  התהליך 

 שרשרת הצלחות לימודיות  לימודים מפורטת עד לרמה שעתית  תוכנית י כל תלמיד בקרה מתמדת על הישג צוות 

 שותפות הורים  התמקדות במס' מקצועות לימוד מצומצם  -פחות זה יותר  ריבוי הזדמנויות להצלחה  מי אמיפוי דינ

.פעילות גם בשעות הערב ובחלקה מחוץ לביה"ס ועוד  

מקצוע חסם, החל משנה"ל תשס"ה בעשרות בתי"ס  -תפנית לבגרות  תוכניתפעילות קרן גילברט מהווה שותף חשוב ל

 .משנה"ל תשס"ה ועד לתשע"א תלמידי תיכון 0,511 -לבמחוז דרום,  ובקרב מעל 

 :סקרמטרת ה .1א.

ולימודים באקדמיה של אחר עיסוק בדיקה ומעקב תוצאות בהתאם לבקשתה, מציג מוגש לקרן גילברט ההנוכחי, סקר ה

  יב'.את כיתה התוכנית המשותפת לאחר שסיימו  שתתפימ

 תשס"ז.-תלמידי התוכנית בשנים תשס"הסטאטוס ובדק  2112הדו"ח הנוכחי מצטרף לדו"ח שפורסם בינואר 

 :אוכלוסייה .2א.

מקצוע חסם שהופעלה בבתי"ס תיכוניים בדרום בשנה"ל  -תפנית לבגרות  תוכנית משתתפיהנוכחי יתייחס להסקר 

פברואר -לממצאי סקר שבוצע בינואר בהתאםבכיתה יב', שנים מתום סיום לימודיהם וחצי  ארבעעד , תשע"א-תשס"ז

2102. 

 , תשע"א –בשיתוף קרן גילברט בתשס"ז  מקצוע חסם -השתתפו בתוכנית תפנית לבגרות שתלמידים  0,144תוך מ

 אלה. יהיה ביחס למשיביםניתוח תוצאות הסקר  .(88.4%) תלמידים  251נסקרו 

 תשע"א, –מקצוע חסם, בשיתוף גילברט, בשנה"ל תשס"ז  -בתי"ס ותלמידים בתוכנית תפנית לבגרות  - 1לוח 
 .תלמידים שנסקרומספר הו

 נסקרים % תלמידים נסקרו תלמידים השתתפו בתי"ס ישובים שנ"ל

 81.7% 184 225 11 6 תשס"ז

 84.4% 173 205 10 4 תשס"ח

 89.6% 199 222 10 5 תשס"ט

 90.5% 201 222 11 4 תש"ע

 96.5% 193 200 10 6 תשע"א

 88.4% 950 1,074 סה"כ
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 איסוף הנתונים וניתוחם .3א.

  .תשע"א-ם, בתיה"ס והתלמידים שהשתתפו בתוכנית בשנים תשס"זינאספו ורוכזו נתוני שמות כלל היישוב .א

 . ודים בהשכלה גבוההלגבי סטאטוס עיסוק / לימנבנה שאלון ייעודי הכולל שאלות נקודתיות  .ב

 . תשע"א -תשס"ז שניםמקצוע חסם, ב -התוכנית שהשתתפו בתוכנית תפנית לבגרות משתתפיהתבצע סקר טלפוני עם  .ג

התבקש כל אחד מהמשיבים לענות טלפונית על שאלות  ובמסגרת. 2102טלפוני התבצע בחודש פברואר הסקר ה

 הנתונים בדו"ח הנוכחי.את  נועיבדיים עמם הנתונים הבסיס , מהוות אתהמשיביםהשאלון. תשובותיהם הטלפוניות של 

את  וראיינ. אלו, י רכזי תכניות הלימודים בבי"ס במגזר"עאספו התוכנית מהמגזר הבדואי נ משתתפי 582 -הנתונים מ .ד

"ס אשר נמצאים בקשר עם הממנהלי ומורי בישהתקבל מידע בתוכנית באופן ישיר. כמו כן, הם נעזרו ה משתתפי

 ידים ומעורבים בחייהם גם לאחר תום התוכנית.התלמ

 :כמוצג להלן טוסאהגדרות סטעפ"י  מוין המשיביםתעסוקתי של הלימודי או הסטאטוס ה .ה

 : משיבים שבעת ביצוע הסקר עדיין למדו בכיתה יב'.עדיין לומד בבי"ס תיכון .1

 חודש לפני גיוס עד ל ר שבועותנמצאים מספשבעת ביצוע הסקר : משיבים לפני גיוס לצה"ל/כוחות הביטחון .2

 לצה"ל.    

 ./אזרחיהתנדבו/מתנדבים לשירות לאומישבעת ביצוע הסקר : משיבים התנדב לשירות לאומי/אזרחי .3

 .בצה"למשרתים שבעת ביצוע הסקר משיבים  :משרת בצה"ל .4

רסיטה/מכללה( או לומדים באקדמיה )אוניבשבעת ביצוע הסקר : משיבים בלימודים אקדמיים/קדם אקדמיים .5

 בגרויות/פסיכומטרי. שיפורמכינה/ -במסגרות קדם אקדמיות לומדים 

 סיימו לימודים אקדמיים )אוניברסיטה/מכללה(.שבעת ביצוע הסקר : משיבים סיים לימודים לתעודה או לתואר .6

 ל )לא עתודאים(.יימו לימודי תעודה וכעת משרתים בצה"שבעת ביצוע הסקר ס: משיבים בשירות צבאי םאקדמאי .7

, )אוניברסיטה/מכללה(משיבים שבעת ביצוע הסקר הגישו מועמדות למוסד אקדמי : למוסד אקדמי בהליכי קבלה .8

 וממתינים לתשובה בנוגע לקבלתם. מצויים בהליכי קבלה

 .לא עובדים ולא לומדיםנמצאים בחופשה או שבעת ביצוע הסקר : משיבים בחופשה/בבית .9

 עובדים.שבעת ביצוע הסקר  משיבים :עובד .11
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 חלק ב' : עיקר הממצאים:

 עמדומקצוע חסם המשותפת עם קרן גילברט,  –בתוכנית תפנית לבגרות מהמשתתפים  0,144 -מ 25% -כ .1ב.
 .בהצלחה בבחינת הבגרות במקצוע החסם

)חלק תשע"א -מכלל הנסקרים שהשתתפו בתוכנית המשותפת עם קרן גילברט בשנים תשס"ז 34.5% .2ב.
יב'(, דיווחו שהם לומדים שנים מסיום  4.5מהמשתתפים עדיין לומדים ביב' וחלקם בהתאם לשנת סיום יב' עד 

 או בהליכי קבלה לאקדמיה.באקדמיה באקדמיה או שסיימו לימודי תואר/תעודה 

 דייןע םתשע"א )חלק-מכלל הנסקרים שהשתתפו בתוכנית המשותפת עם קרן גילברט בשנים תשס"ז 28.4% .3ב.
שנים מסיום יב'(, דיווחו שהם לומדים באקדמיה או שסיימו  4.5לומדים ביב' וחלקם בהתאם לשנת סיום יב' עד 

 .באקדמיהלימודי תואר/תעודה 

 

 

 מהמגזר היהודימשתתפים ממצאים עיקריים המתייחסים ל

תשע"א  –בשנים תשס"ז שהשתתפו בתוכנית המשותפת עם קרן גילברט  יהודימכלל הנסקרים במגזר ה 02.1% .5ב.
שנים מסיום יב'(, דיווחו שהם לומדים באקדמיה או  4.5)חלקם עדיין לומדים ביב' וחלקם בהתאם לשנת סיום יב' עד 

 שסיימו לימודי תואר/תעודה או לומדים באקדמיה, או בהליכי קבלה לאקדמיה.

תשע"א  –רן גילברט בשנים תשס"ז שהשתתפו בתוכנית המשותפת עם ק יהודימכלל הנסקרים במגזר ה 02.1% .6ב.
שנים מסיום יב'(, דיווחו שהם לומדים באקדמיה או  4.5)חלקם עדיין לומדים ביב' וחלקם בהתאם לשנת סיום יב' עד 

 שסיימו לימודי תואר/תעודה באקדמיה.

 

 

 

 

 ההסבר לכך ששיעור המשתתפים באקדמיה מהמגזר היהודי הינו נמוך יחסית:  .8ב.
  נוספים, עדיין לומדים בכיתה יב'. 8.4%-שירות לאומי ומתנדבים בבצה"ל ום משרתי - 56.1%

שנים  4.5 - 3.5תשס"ז בתוכנית המשותפת עם קרן גילברט )שהשתתפו במהנסקרים במגזר היהודי  %33.3 .9ב.

ה או בהליכי קבל דיווחו שהם לומדים באקדמיה או שסיימו לימודי תואר/תעודה באקדמיה - (אחרי סיום יב'

 לאקדמיה.

 ממצאים עיקריים המתייחסים למשתתפים מהמגזר הבדווי 

-שהשתתפו בתוכנית המשותפת עם קרן גילברט בשנים תשס"ז מכלל הנסקרים במגזר הבדווי %48.8 .11ב.

שנים מסיום יב'(, דיווחו שהם לומדים  4.5תשע"א )חלקם עדיין לומדים ביב' וחלקם בהתאם לשנת סיום יב' עד 

 שסיימו לימודי תואר/תעודה או לומדים באקדמיה, או בהליכי קבלה לאקדמיה. באקדמיה או

תשע"א -מכלל הנסקרים במגזר הבדווי שהשתתפו בתוכנית המשותפת עם קרן גילברט בשנים תשס"ז 38.8% .11ב.
אקדמיה או שנים מסיום יב'(, דיווחו שהם לומדים ב 4.5)חלקם עדיין לומדים ביב' וחלקם בהתאם לשנת סיום יב' עד 

 שסיימו לימודי תואר/תעודה באקדמיה.
 ביב' בבי"ס תיכון. לומדיםנוספים, עדיין  5.2%

 גברים(.  - 0.4%נשים,  - 23.5%) לא עובדיםנוספים,  24.2% .עובדיםנוספים,  21.4%

ם אחרי שני 4.5 - 3.5)המשותפת עם קרן גילברט  במגזר הבדווי משתתפי תשס"ז בתוכניתמהנסקרים  42.6% .12ב.
 או בהליכי קבלה לאקדמיה. באקדמיהדיווחו שהם לומדים באקדמיה או שסיימו לימודי תואר/תעודה  -( סיום יב'

 .  %44.51מסיום התיכון עומד על  שנים 8בתוך אחוז הפונים לאקדמיה, בישראל, 
 2(28.3%, חינוך ערבי 44.8% –)חינוך עברי 

                                                 
1
, לימודיהם התיכוניים מסיוםשנים  8המשך לימודים גבוהים של מסיימי תיכון בתוך  -8.44,  לוח 2100למ"ס   

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_47&CYear=2011 
2

 נתוני הלמ"ס המתייחסים לישראל, אינם זהים למשתנה/ים המדווחים בסקר הנוכחי, ומוצגים לצורך ידיעה. 

          - שנים אחרי סיום יב'( 4.5 - 3.5מהנסקרים משתתפי תשס"ז בתוכנית המשותפת עם קרן גילברט ) %44.8  .4ב. 

 דיווחו שהם לומדים באקדמיה או שסיימו לימודי תואר/תעודה באקדמיה או בהליכי קבלה לאקדמיה.

 –קרן גילברט בשנים תשס"ז  מכלל הנסקרים במגזר היהודי שהשתתפו בתוכנית המשותפת עם %56.1. 7ב.

 . תשע"א, דיווחו שהם עדיין משרתים בצה"ל ובשירות לאומי/אזרחי

 נוספים, לפני גיוס. 5.2%נוספים, עדיין לומדים ביב' בבי"ס תיכון.  8.7%

 נוספים, עובדים. 14.9%נוספים, לא עובדים.  3.1%

 

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_47&CYear=2011
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_47&CYear=2011
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 בשיתוף
 משרד החינוך

 מחוז דרום

 בשיתוף
קרן רוזלינד וארתור 

 ישראל -גילברט 

 
 :תשע"א-שנות הפעילות תשס"ז לגבי כלל המשתתפים בכל ממצאיםה:  'גחלק 

מקצוע חסם, בשיתוף קרן -שיעורי הצלחה בבחינת הבגרות של כלל המשתתפים בתוכנית תפנית לבגרות. 1ג.

 תשע"א-גילברט, בשנים תשס"ז

תשע"א, השתתפו -מקצוע חסם בשנים תשס"ז-בפעילות המשותפת עם קרן גילברט במסגרת תוכנית תפנית לבגרות

עמדו בהצלחה בבחינת הבגרות במקצוע מתחילים לימודיהם בתוכנית, מה 25%-כדרום ו תלמידים ממחוז 0,144

 כמוצג להלן: החסם

  הצלחה 92% -משתתפים  225 -תשס"ז 

  הצלחה 95% -משתתפים  215 -תשס"ח 

  הצלחה 94% -משתתפים  222 -תשס"ט 

  הצלחה  99% -משתתפים  222 -תש"ע 

  הצלחה 95% -משתתפים  211 -תשע"א  

 

 
 

 

 

  

 

 :3תשע"א -בשנה"ל תשס"זעם קרן גילברט המשותפת  כלל משתתפי התוכניתעכשווי של עיסוק סטאטוס . 2ג.

 :הנסקרים 251 העיסוק של להלן התפלגות סטאטוס

 6.5% - .עדיין לומדים בבי"ס תיכון 

 2.1% - .לפני גיוס לצה"ל/כוחות הביטחון 

 2.8% - .התנדבו לשירות לאומי/אזרחי 

 02.3% - ים בצה"ל/כוחות הביטחון.משרת 

 34.5% - .לומדים באקדמיה, בלימודים קדם אקדמיים או בהליכי קבלה 

 28.4% -  לומדים או סיימו לימודים לתעודה או לתואר אקדמי 

 08.3% - .לא עובדים - 06.4% עובדים 

לוח 3. התפלגות כלל בוגרי התוכנית תשס"ז - תשע"א, לפי עיסוק,

חלק עדיין לומדים ביב' ועד 4.5 שנים מסיום יב'

6.5%
2.0% 2.8%

19.3%

34.5%

28.4%

18.3%

5%-

5%

15%

25%

35%

45%

עדיין לומדים

בבי"ס תיכון

לפני גיוס

לצה"ל

שירות

לאומי/אזרחי

בצה"ל באקדמיה, קדם

אקדמיה, או

בהליכי קבלה

לומדים

באקדמיה או

סיימו

עובדים
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 מאחר וישנם משתתפים עם יותר מעיסוק אחד. כך לדוגמא, ישנם תלמידים שלומדים ועובדים בו זמנית. 011%-האחוזים מסתכמים לכדי יותר מ 

לוח 2. התוכנית בשיתוף גילברט - שיעורי הצלחה בבחינת הבגרות במקצוע 

החסם, עפ"י שנ"ל

92.0% 95.0% 94.0% 99.0% 95.0%

0%

25%

50%

75%

100%

תשס"ז תשס"ח תשס"ט תש"ע תשע"א
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 בשיתוף
 משרד החינוך

 מחוז דרום

 בשיתוף
קרן רוזלינד וארתור 

 ישראל -גילברט 

 
 השתתפובה המשותפת עם קרן גילברט לפי שנה"ל  כלל משתתפי התוכניתסטאטוס עיסוק עכשווי של . 4 לוח

 בתי"ס ישובים שנ"ל
תל' 

 בתוכנית
סה"כ 
 נסקרו

עדיין  .1
 לומד

בבי"ס 
 תיכון

2 .
לפני 
גיוס 
 לצה"ל

 התנדב. 3
לשירות 

 לאומי/אזרחי

 משרת. 4
 בצה"ל/
כוחות 
 הביטחון

לימודים . ב5
 / אקדמיים
קדם 

 אקדמיים

 םסיי. 6
לימודים 
לתעודה 

או 
 רלתוא

7 .
 קדמאיא

בשירות 
 צבאי

מנסה . 8
להתקבל 
למוסד 
 -אקדמי

ממתין 
 לתשובה

9 .
בחופשה

 בבית/
11 .

 עובד

 46 41 21 1 02 43 8 4 1 1 083 224 00 6 תשס"ז

תשס"
 ח

4 01 215 044 1 1 2 03 55 2 3 06 36 41 

תשס"
 ט

5 01 221 022 0 2 4 55 41 1 1 2 26 32 

 21 32 21 1 1 48 42 5 4 1 210 222 00 4 תש"ע

 22 22 1 1 1 31 35 2 03 60 023 211 01 6 תשע"א

 N 1,171 951 62 19 27 183 246 21 3 58 156 174 סה"כ

 18.3% 16.4% 6.1% 0.3% 2.2% 25.9% 19.3% 2.8% 2.0% 6.5% 88.7% 111% סה"כ %

ולא והכנס לחישוב. , היות ומשיב אחד הינו כיום תלמיד ישיבה דתית251-ולא ל  242-* החישוב הסופי מסתכם ב  
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 בשיתוף
 משרד החינוך

 מחוז דרום

 בשיתוף
קרן רוזלינד וארתור 

 ישראל -גילברט 

 :במגזר היהודישע"א, ת -בשנה"ל תשס"זעם קרן גילברט משתתפי התוכנית כלל של עיסוקי סטאטוס . 3ג.

 8.4% - .עדיין לומדים בבי"ס תיכון 

 5.2% - .לפני גיוס לצה"ל/כוחות הביטחון 

 6.3% - .משרתים בצה"ל/כוחות הביטחון - 42.4% התנדבו לשירות לאומי/אזרחי 

 02.1% - .לומדים באקדמיה, בלימודים קדם אקדמיים או בהליכי קבלה 

 12.0% -  לומדים או סיימו לימודים לתעודה או לתואר אקדמי 

 04.2% - .לא עובדים. - 3.1% עובדים 

 :במגזר הבדווי שע"א,ת -בשנה"ל תשס"זעם קרן גילברט של כלל משתתפי התוכנית עיסוקי סטאטוס . 4ג.

 5.2% - ים בבי"ס תיכון.עדיין לומד 

 1.1% - .משרתים בצה"ל/כוחות הביטחון. - 1.1% לפני גיוס לצה"ל/כוחות הביטחון 

 1.4% - .התנדבו לשירות לאומי/אזרחי 

 48.8% - .לומדים באקדמיה, בלימודים קדם אקדמיים או בהליכי קבלה 

 38.8% -  לומדים או סיימו לימודים לתעודה או לתואר אקדמי 

 21.4% - .לא עובדים. - 24.2% עובדים 

 , עפ"י מגזרתשע"א -מקצוע חסם, בשיתוף גילברט, תשס"ז -תוכנית תפנית לבגרות  סטאטוס עיסוקי, משתתפי. 5לוח 

 מין סטאטוס

 כולם בדווים יהודים

 מספר %
 אקדמאים

 )סיימו/לומדים
 /בהליכי קבלה( 

 אקדמאים
 )סיימו/
 לומדים(

 מספר %
 אקדמאים

 )סיימו/לומדים/
 י קבלה( בהליכ

 אקדמאים
 )סיימו/
 לומדים(

 מספר %
 אקדמאים

 )סיימו/לומדים/
 בהליכי קבלה( 

 אקדמאים
 )סיימו/
 לומדים(

בבי"ס  לומד .1
 תיכון

     62 6.5%     30 5.2%     32 8.7% כולם

     27 2.8%     16 2.7%     11 3.0% זכר 

     35 3.7%     14 2.4%     21 5.7% נקבה 

לפני גיוס . 2
 לצה"ל

     19 2.0%     0 0.0%     19 5.2% כולם

     10 1.1%     0 0.0%     10 2.7% זכר 

     9 0.9%     0 0.0%     9 2.4% נקבה 

שירות ב. 3
 לאומי/אזרחי

     27 2.8%     4 0.7%     23 6.3% כולם

     3 0.3%     2 0.3%     1 0.3% זכר 

     24 2.5%     2 0.3%     22 6.0% נקבה 

 בצה"ל משרת. 4

     183 19.3%     0 0.0%     183 49.7% כולם

     103 10.8%     0 0.0%     103 28.0% זכר 

     80 8.4%     0 0.0%     80 21.7% נקבה 

לימודים . ב5
אקדמיים/קדם 

 אקדמיים

 39 10.6% כולם

12.0% 

12.0% 

35.6% 207 

48.8% 

38.8% 

25.9% 246 

34.5% 

28.4% 

 112 11.8% 102 17.5% 10 2.7% זכר 

 134 14.1% 105 18.0% 29 7.9% נקבה 

 לימודי םסיי. 6
 תעודה או

 רתוא

 21 2.2% 19 3.3% 2 0.5% כולם

 8 0.8% 7 1.2% 1 0.3% זכר 

 13 1.4% 12 2.1% 1 0.3% נקבה 

 יאקדמא. 7
 בשירות צבאי

 3 0.3% 0 0.0% 3 0.8% כולם

 3 0.3% 0 0.0% 3 0.8% זכר 

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% נקבה 

. בהליכי קבלה 8
 למוסד אקדמי

 לא רלוונטי  58 6.1% לא רלוונטי  58 10.0% לא רלוונטי  0 0.0% כולם

טילא רלוונ  26 4.5% לא רלוונטי  0 0.0% זכר   לא רלוונטי  26 2.7% 

 לא רלוונטי  32 3.4% לא רלוונטי  32 5.5% לא רלוונטי  0 0.0% נקבה 

 בבית/. 9
 חופשהב

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  156 16.4% לא רלוונטי  לא רלוונטי  145 24.9% לא רלוונטי    11 3.0% כולם

רלוונטי לא  לא רלוונטי  8 1.4% לא רלוונטי    6 1.6% זכר   לא רלוונטי  לא רלוונטי  14 1.5% 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  142 14.9% לא רלוונטי  לא רלוונטי  137 23.5% לא רלוונטי    5 1.4% נקבה 

 עובד. 11

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  174 18.3% לא רלוונטי  לא רלוונטי  119 20.4% לא רלוונטי    55 14.9% כולם

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  94 9.9% לא רלוונטי  לא רלוונטי  67 11.5% לא רלוונטי    27 7.3% זכר 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  80 8.4% לא רלוונטי  לא רלוונטי  52 8.9% לא רלוונטי    28 7.6% נקבה 

 כללי -סה"כ . 11

ילא רלוונט  לא רלוונטי  582 100.0% לא רלוונטי    368 100.0% כולם  לא רלוונטי  לא רלוונטי  950 100.0% 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  401 42.2% לא רלוונטי  לא רלוונטי  228 39.2% לא רלוונטי    173 47.0% זכר 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  549 57.8% לא רלוונטי  לא רלוונטי  354 60.8% לא רלוונטי    195 53.0% נקבה 

רלוונטי לא    1 0.3% כולם *  לא רלוונטי  לא רלוונטי  1 0.1% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% 

     1 0.1%     0 0.0% לא רלוונטי    1 0.3% זכר  

     0 0.0%     0 0.0% לא רלוונטי    0 0.0% נקבה  
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 כי קבלה, לומדים בהליכיום מצויים תשע"א, ו -עם קרן גילברט בשנה"ל תשס"זהתוכנית  משתתפיכלל שיעור  .5ג.
 :לפי שנת השתתפות בתוכנית, באקדמיה תעודה/או שסיימו לימודי תואר

  44.8%  -( שנים אחרי סיום יב' 4.5 - 3.5תשס"ז בתוכנית )משתתפי 

 ( שנים אחרי סיום יב' 3.5 - 2.5משתתפי תשס"ח בתוכנית )-  43.4% 

 ( שנים אחרי סיום יב' 2.5 - 0.5משתתפי תשס"ט בתוכנית )-  36.2% 

 ( שנים אחרי סיום יב' 0.5 - 1.5משתתפי תש"ע בתוכנית )-  33.8% 

 05.5% -( שנים אחרי סיום יב' 1.5 – יב'-משתתפי תשע"א בתוכנית )חלק עדיין ב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 תעודה /הלומדים או שסיימו לימודי תוארשע"א, ת -בשנה"ל תשס"זעם קרן גילברט  התוכניתמשתתפי שיעור . 6ג.

 :לפי שנת השתתפות בתוכנית, הבאקדמי

 33.2%  -(שנים אחרי סיום יב' 4.5 - 3.5)תשס"ז בתוכנית  משתתפי 

 34.5%  - (שנים אחרי סיום יב' 3.5 - 2.5)תשס"ח בתוכנית  משתתפי 

 35.2%  - (שנים אחרי סיום יב' 2.5 - 0.5)תשס"ט בתוכנית  משתתפי 

 23.9%  - (יב'שנים אחרי סיום  0.5 - 1.5)תש"ע בתוכנית  משתתפי 

 05.5% - (שנים אחרי סיום יב' 1.5 – יב'-)חלק עדיין בתשע"א בתוכנית  משתתפי 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 6. רכשו תואר/תעודה אקדמית או לומדים באקדמיה או בהליכי קבלה, לפי 

שנ"ל השתתפות

44.8% 43.7%
36.2% 33.8%

15.5%

0%

20%

40%

60%

משתתפי תשס"ז משתתפי תשס"ח משתתפי תשס"ט משתתפי תש"ע משתתפי תשע"א

לוח 7. רכשו תואר/תעודה ולומדים באקדמיה, לפי שנ"ל השתתפות

33.9% 34.5% 35.2%

23.9%

15.5%

0%

20%

40%

60%

משתתפי תשס"ז משתתפי תשס"ח משתתפי תשס"ט משתתפי תש"ע משתתפי תשע"א
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 בשיתוף
 משרד החינוך

 מחוז דרום

 בשיתוף
קרן רוזלינד וארתור 

 ישראל -גילברט 

 :השתתפובה  "להשנ עפ"יהממצאים לגבי הסטאטוס העיסוקי של כלל המשתתפים  -' דחלק 

 שנים( : 4.5 – 3.5)סיימו יב' לפני התוכנית שהופעלה בשנה"ל תשס"ז  משתתפי העכשווי של סטאטוס. ה1.ד

 (.80.3%) 083תלמידי יא' ויב'. מתוכם נסקרו  225בתוכנית בתשס"ז השתתפו 

 הנסקרים:הסטאטוס העכשווי של להלן התפלגות 

 1% - עדיין לומדים בבי"ס תיכון 

 1% - לפני גיוס לצה"ל/כוחות הביטחון 

 3.8% - התנדבו לשירות לאומי/אזרחי 

 4.4% -  משרתים בצה"ל/כוחות הביטחון 

 44.8% -  תואר אקדמי/תעודה לימודי לומדים או סיימובהליכי קבלה או. 

 33.2% - לימודים לתעודה או לתואר אקדמי  לומדים או סיימו 

 20.2% -  מהמגזר הבדווי( 02.0% –בחופשה או לא עובדים )מרביתן נשים 

 25.0% - עובדים 

 תשס"זשנה"ל במקצוע חסם, בשיתוף גילברט,  - תפנית לבגרות תוכניתתלמידי  .8 לוח

 שכבה פיקוח בי"ס ישוב
תל' 

 בתוכנית
תל' עפ"י 

 מגזר

שיעורי הצלחה בבחינת 
 הבגרות במקצוע החסם 
 )מצליחים ביחס למתחילים(

מספר שנים מאז סיום יב', 
ועד למועד פרסום הדו"ח 

 הנוכחי

 21 יב' מ"מ מקיף ו' באר שבע

25 

 שנים אחרי סיום יב' 4.5 81%

 שנים אחרי סיום יב' 4.5 011% 20 יב' מ"מ מקיף ז' באר שבע

 שנים אחרי סיום יב' 4.5 86% 04 יב' מ"מ מקיף טוביהו באר שבע

 שנים אחרי סיום יב' 4.5 – 3.5 21% 21 יא'/יב' מ"מ מקיף רגר באר שבע

 שנים אחרי סיום יב' 4.5 011% 21 יב' מ"מ מקיף עמל אופקים

 22 יב' בדווי מקיף אלפארוק כסייפה

031 

 שנים אחרי סיום יב' 4.5 86%

 שנים אחרי סיום יב' 4.5 – 3.5 011% 21 יא'/יב' בדווי מקיף עתיד כסייפה

 שנים אחרי סיום יב' 4.5 – 3.5 011% 21 יא'/יב' בדווי מקיף ערוער ערערה

 שנים אחרי סיום יב' 4.5 011% 24 יב' בדווי מקיף חדש ערערה

 שנים אחרי סיום יב' 4.5 22% 24 יב' בדווי מקיף עמל לקיה

 שנים אחרי סיום יב' 3.5 41% 21 יא' בדווי מקיף עמל תל שבע

 - 92% 225 225 סה"כ

 



 
                                                                                                                               

                      

- 00 - 

 

 בשיתוף
 משרד החינוך

 מחוז דרום

 בשיתוף
קרן רוזלינד וארתור 

 ישראל -גילברט 

 (שנים אחרי סיום יב' 4.5 - 3.5) 2112סטאטוס בפברואר  - זתשס"משתתפי התוכנית ב. 9לוח 

 מין סטאטוס

 כולם בדווים יהודים

 מספר %

 אקדמאים
 )סיימו/
 לומדים/

ליכי בה
 קבלה( 

 אקדמאים
 )סיימו/
 לומדים(

 מספר %
 אקדמאים

)סיימו/לומדים/
 בהליכי קבלה( 

 אקדמאים
 )סיימו/
 לומדים(

 מספר %
 אקדמאים

)סיימו/לומדים/
 בהליכי קבלה( 

 אקדמאים
 )סיימו/לומדים(

בבי"ס  לומד .1
 תיכון

   0 0.0%   0 0.0%   0 0.0% כולם

   0 0.0%   0 0.0%   0 0.0% זכר 

   0 0.0%   0 0.0%   0 0.0% נקבה 

לפני גיוס . 2
 לצה"ל

   0 0.0%   0 0.0%   0 0.0% כולם

   0 0.0%   0 0.0%   0 0.0% זכר 

   0 0.0%   0 0.0%   0 0.0% נקבה 

שירות ב. 3
 לאומי/אזרחי

   7 3.8%   2 1.6%   5 9.3% כולם

   0 0.0%   0 0.0%   0 0.0% זכר 

   7 3.8%   2 1.6%   5 9.3% בהנק 

 משרת. 4
 בצה"ל

   8 4.4%    0.0%   8 14.8% כולם

   7 3.8%   0 0.0%   7 13.0% זכר 

   1 0.5%   0 0.0%   1 1.9% נקבה 

לימודים . ב5
אקדמיים/קדם 

 אקדמיים

 17 31.5% כולם

33.3% 

33.3% 

20.2% 26 

49.6% 

34.1% 

23.5% 43 

44.8% 

33.9% 

 15 8.2% 12 9.3% 3 5.6% זכר 

 28 15.3% 14 10.9% 14 25.9% נקבה 

 לימודי םסיי. 6
 תעודה או

 רתוא

 19 10.4% 18 14.0% 1 1.9% כולם

 7 3.8% 7 5.4% 0 0.0% זכר 

 12 6.6% 11 8.5% 1 1.9% נקבה 

 אקדמאי. 7
 בשירות צבאי

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% כולם

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% זכר 

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% נקבה 

בהליכי קבלה . 8
 למוסד אקדמי

 לא רלוונטי 20 10.9% לא רלוונטי 20 15.5% לא רלוונטי 0 0.0% כולם

 לא רלוונטי 7 3.8% לא רלוונטי 7 5.4% לא רלוונטי 0 0.0% זכר 

טילא רלוונ 0 0.0% נקבה   לא רלוונטי 13 7.1% לא רלוונטי 13 10.1% 

 בבית/. 9
 חופשהב

 לא רלוונטי לא רלוונטי 40 21.9% לא רלוונטי לא רלוונטי 38 29.5% לא רלוונטי לא רלוונטי 2 3.7% כולם

 לא רלוונטי לא רלוונטי 5 2.7% לא רלוונטי לא רלוונטי 4 3.1% לא רלוונטי לא רלוונטי 1 1.9% זכר 

 לא רלוונטי לא רלוונטי 35 19.1% לא רלוונטי לא רלוונטי 34 26.4% לא רלוונטי לא רלוונטי 1 1.9% בהנק 

 עובד. 11

 לא רלוונטי לא רלוונטי 46 25.1% לא רלוונטי לא רלוונטי 25 19.4% לא רלוונטי לא רלוונטי 21 38.9% כולם

נטילא רלוו 17 13.2% לא רלוונטי לא רלוונטי 14 25.9% זכר   לא רלוונטי לא רלוונטי 31 16.9% לא רלוונטי 

 לא רלוונטי לא רלוונטי 15 8.2% לא רלוונטי לא רלוונטי 8 6.2% לא רלוונטי לא רלוונטי 7 13.0% נקבה 

 כללי -סה"כ . 11

לוונטילא ר לא רלוונטי 183 100.0% לא רלוונטי לא רלוונטי 129 100.0% לא רלוונטי לא רלוונטי 54 100.0% כולם  

 לא רלוונטי לא רלוונטי 72 39.3% לא רלוונטי לא רלוונטי 47 36.4% לא רלוונטי לא רלוונטי 25 46.3% זכר 

 לא רלוונטי לא רלוונטי 111 60.7% לא רלוונטי לא רלוונטי 82 63.6% לא רלוונטי לא רלוונטי 29 53.7% נקבה 

 



 
                                                                                                                               

                      

- 02 - 

 

 בשיתוף
 משרד החינוך

 מחוז דרום

 בשיתוף
קרן רוזלינד וארתור 

 ישראל -גילברט 

 ( :שנים אחרי סיום יב' 3.5 - 2.5ס"ח )התוכנית שהופעלה בשנה"ל תש משתתפיסטאטוס . 2.ד

 (.84.8%) 044תלמידי יא' ויב'. מתוכם נסקרו  215בתוכנית בתשס"ח השתתפו 

 להלן התפלגות תשובות הנסקרים:

 1% - עדיין לומדים בבי"ס תיכון 

 1% - לפני גיוס לצה"ל/כוחות הביטחון 

 5.2% - התנדבו לשירות לאומי/אזרחי 

 4.5% -  ות הביטחוןמשרתים בצה"ל/כוח 

 43.4% -  תואר אקדמי/תעודה לימודי לומדים או סיימובהליכי קבלה או 

 34.5% - לימודים לתעודה או לתואר אקדמי  לומדים או סיימו 

 21.4% -  מהמגזר הבדווי( 04.8% –בחופשה או לא עובדים )מרביתן נשים 

 23% - עובדים 

 

 בשנה"ל תשס"חשיתוף גילברט, מקצוע חסם, ב –תוכנית תפנית לבגרות תלמידי . 11 לוח

 שכבה פיקוח בי"ס ישוב
תל' 

 בתוכנית
תל' עפ"י 

 מגזר

שיעורי הצלחה בבחינת 
 הבגרות במקצוע החסם 
 )מצליחים ביחס למתחילים(

מספר שנים מאז סיום יב', 
ועד למועד פרסום הדו"ח 

 הנוכחי

 06 יב' מ"מ מקיף ח' באר שבע

22 

 'שנים אחרי סיום יב  3.5 24%

 'שנים אחרי סיום יב  3.5 011% 21 יב' מ"מ מקיף ז' בעבאר ש

 'שנים אחרי סיום יב  3.5-2.5 82% 02 יא'/יב' מ"מ רגר באר שבע

 'שנים אחרי סיום יב  3.5 011% 24 יב' מ"מ אמית באר שבע

 'שנים אחרי סיום יב  3.5 21% 21 יב' מ"מ טוביהו באר שבע

 21 יב' בדווי אלפארוק כסייפה

016 

 'שנים אחרי סיום יב  3.5 011%

 'שנים אחרי סיום יב  3.5 011% 22 יב' בדווי עתיד כסייפה

 'שנים אחרי סיום יב 2.5  011% 21 יא' בדווי ערוער ערערה

 'שנים אחרי סיום יב  3.5 011% 24 יב' בדווי אלנור ערערה

 'שנים אחרי סיום יב 2.5  41% 21 יא' בדווי עמל תל שבע

 - 95% 215 215 כסה"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                               

                      

- 03 - 

 

 בשיתוף
 משרד החינוך

 מחוז דרום

 בשיתוף
קרן רוזלינד וארתור 

 ישראל -גילברט 

 

 (שנים אחרי סיום יב' 3.5 - 2.5) 2112סטאטוס בפברואר  - חתשס"משתתפי התוכנית ב. 11לוח 

 מין סטאטוס

 כולם בדווים יהודים

% 
מס
 פר

 אקדמאים
 )סיימו/
 לומדים/
בהליכי 
 קבלה( 

 אקדמאים
 )סיימו/לומדים(

 מספר %
 אקדמאים

)סיימו/לומדים/
 ליכי קבלה( בה

 אקדמאים
 )סיימו/
 לומדים(

 מספר %

 אקדמאים
)סיימו/לומדים

/בהליכי 
 קבלה( 

 אקדמאים
 )סיימו/לומדים(

בבי"ס  לומד .1
 תיכון

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% כולם

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% זכר 

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% נקבה 

גיוס  לפני. 2
 לצה"ל

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% כולם

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% זכר 

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% נקבה 

שירות ב. 3
 לאומי/אזרחי

     9 5.2%     0 0.0%     9 13.0% כולם

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% זכר 

     9 5.2%     0 0.0%     9 13.0% נקבה 

 משרת. 4
 בצה"ל

     13 7.5%     0 0.0%     13 18.8% כולם

     12 6.9%     0 0.0%     12 17.4% זכר 

     1 0.6%     0 0.0%     1 1.4% נקבה 

לימודים . ב5
אקדמיים/קדם 

 אקדמיים

 16 23.2% כולם

29.0% 

29.0% 

37.1% 39 

53.3% 

38.1% 

31.6% 55 

43.7% 

34.5% 

 25 14.4% 21 20.0% 4 5.8% זכר 

 30 17.2% 18 17.1% 12 17.4% נקבה 

 לימודי םסיי. 6
 תעודה או

 רתוא

 2 1.1% 1 1.0% 1 1.4% כולם

 1 0.6% 0 0.0% 1 1.4% זכר 

 1 0.6% 1 1.0% 0 0.0% נקבה 

 אקדמאי. 7
 בשירות צבאי

 3 1.7% 0 0.0% 3 4.3% כולם

 3 1.7% 0 0.0% 3 4.3% זכר 

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% נקבה 

בהליכי קבלה . 8
 למוסד אקדמי

 לא רלוונטי  16 9.2% לא רלוונטי  16 15.2% לא רלוונטי  0 0.0% כולם

 לא רלוונטי  5 2.9% לא רלוונטי  5 4.8% לא רלוונטי  0 0.0% זכר 

 לא רלוונטי  11 6.3% לא רלוונטי  11 10.5% לא רלוונטי  0 0.0% נקבה 

 בבית/. 9
 חופשהב

 לא רלוונטי    36 20.7% לא רלוונטי    30 28.6% לא רלוונטי  לא רלוונטי  6 8.7% כולם

 לא רלוונטי    5 2.9% לא רלוונטי  לא רלוונטי  1 1.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  4 5.8% זכר 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  31 17.8% לא רלוונטי  לא רלוונטי  29 27.6% לא רלוונטי  לא רלוונטי  2 2.9% נקבה 

 עובד. 11

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  40 23.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  19 18.1% לא רלוונטי  לא רלוונטי  21 30.4% כולם

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  24 13.8% לא רלוונטי  לא רלוונטי  13 12.4% לא רלוונטי  לא רלוונטי  11 15.9% זכר 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  16 9.2% לא רלוונטי  לא רלוונטי  6 5.7% לא רלוונטי  לא רלוונטי  10 14.5% נקבה 

 -סה"כ . 11
 כללי

 כולם
100.0

% 
 לא רלוונטי  לא רלוונטי  69

100.0
% 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  105
100.0

% 
 לא רלוונטי  לא רלוונטי  174

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  75 43.1% לא רלוונטי  לא רלוונטי  40 38.1% לא רלוונטי  לא רלוונטי  35 50.7% זכר 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  99 56.9% לא רלוונטי  לא רלוונטי  65 61.9% לא רלוונטי    34 49.3% נקבה 
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 בשיתוף
 משרד החינוך

 מחוז דרום

 בשיתוף
קרן רוזלינד וארתור 

 ישראל -גילברט 

 

 ( :שנים אחרי סיום יב' 2.5 – 1.5התוכנית שהופעלה בשנה"ל תשס"ט ) משתתפיסטאטוס . 3ד.

 הנסקרים: (. להלן התפלגות תשובות82.6%) 022תלמידי יא' ויב'. מתוכם נסקרו  222בתוכנית בתשס"ט השתתפו 

 1.5% - עדיין לומדים בבי"ס תיכון 

 0% - לפני גיוס לצה"ל/כוחות הביטחון 

 2% - דבו לשירות לאומי/אזרחיהתנ 

 24.6% -  משרתים בצה"ל/כוחות הביטחון 

 36.2% - לימודי תעודה/תואר אקדמי בהליכי קבלה או לומדים או סיימו 

 35.2% - לימודים לתעודה או לתואר אקדמי  לומדים או סיימו 

 03.0% -  מהמגזר הבדווי( 02.6% –בחופשה או לא עובדים )מרביתן נשים 

 02.6% - עובדים 

 

 מקצוע חסם, בשיתוף גילברט, בשנה"ל תשס"ט -תוכנית תפנית לבגרות תלמידי  .12 לוח

 שכבה פיקוח בי"ס ישוב
תל' 

 בתוכנית
תל' עפ"י 

 מגזר

שיעורי הצלחה בבחינת 
 הבגרות במקצוע החסם 
 )מצליחים ביחס למתחילים(

מספר שנים מאז סיום יב', 
ועד למועד פרסום הדו"ח 

 הנוכחי

 08 יא'/יב' "ממ אמית באר שבע

22 

 שנים אחרי סיום יב' 2.5-0.5 83%

 שנים אחרי סיום יב' 2.5-0.5 82% 24 יא'/יב' מ"מ טוביהו באר שבע

 שנים אחרי סיום יב' 2.5   011% 20 יב' מ"מ מקיף א' באר שבע

 שנים אחרי סיום יב' 2.5-0.5 011% 05 יא'/יב' מ"מ מקיף ח' באר שבע

 שנים אחרי סיום יב' 2.5-0.5 25% 21 יב'יא'/ מ"מ רגר באר שבע

 26 יב' בדווי אלפארוק כסייפה

020 

 שנים אחרי סיום יב' 2.5   88%

 שנים אחרי סיום יב' 2.5   011% 24 יב' בדווי עתיד כסייפה

 שנים אחרי סיום יב' 2.5   88% 25 יב' בדווי עמל לקיה

 י סיום יב'שנים אחר 2.5   26% 24 יב' בדווי ערוער ערערה

 שנים אחרי סיום יב' 2.5   011% 22 יב' בדווי אלביאן תל שבע

 - 94% 222 222 סה"כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                               

                      

- 05 - 

 

 בשיתוף
 משרד החינוך

 מחוז דרום

 בשיתוף
קרן רוזלינד וארתור 

 ישראל -גילברט 

 
 שנים אחרי סיום יב'( 2.5 – 1.5) 2112סטאטוס בפברואר  –. משתתפי התוכנית בתשס"ט 13 לוח

 מין סטאטוס

 כולם בדווים יהודים

 מספר %

 אקדמאים
לומדים)סיימו/

/בהליכי 
 קבלה( 

 אקדמאים
 )סיימו/לומדים(

 מספר %
 אקדמאים

 )סיימו/לומדים/
 בהליכי קבלה( 

 אקדמאים
 )סיימו/לומדים(

 מספר %
 אקדמאים

)סיימו/לומדים/
 בהליכי קבלה( 

 אקדמאים
 )סיימו/לומדים(

בבי"ס  לומד .1
 תיכון

     1 0.5%     0 0.0%     1 1.3% כולם

     1 0.5%     0 0.0%     1 1.3% זכר 

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% נקבה 

לפני גיוס . 2
 לצה"ל

     2 1.0%     0 0.0%     2 2.5% כולם

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% זכר 

     2 1.0%     0 0.0%     2 2.5% נקבה 

שירות ב. 3
 לאומי/אזרחי

     4 2.0%     0 0.0%     4 5.1% כולם

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% זכר 

     4 2.0%     0 0.0%     4 5.1% נקבה 

 משרת. 4
 בצה"ל

     55 27.6%     0 0.0%     55 69.6% כולם

     36 18.1%     0 0.0%     36 45.6% זכר 

     19 9.5%     0 0.0%     19 24.1% נקבה 

לימודים . ב5
ם/קדם אקדמיי

 אקדמיים

 3 3.8% כולם

3.8% 

3.8% 

55.8% 67 

57.5% 

55.8% 

35.2% 70 

36.2% 

35.2% 

 33 16.6% 33 27.5%   0.0% זכר 

 37 18.6% 34 28.3% 3 3.8% נקבה 

 לימודי םסיי. 6
 תעודה או

 רתוא

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% כולם

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% זכר 

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% בהנק 

 אקדמאי. 7
 בשירות צבאי

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% כולם

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% זכר 

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% נקבה 

בהליכי קבלה . 8
 למוסד אקדמי

 לא רלוונטי  2 1.0%   2 1.7% לא רלוונטי  0 0.0% כולם

 לא רלוונטי  2 1.0%   2 1.7% לא רלוונטי  0 0.0% זכר 

 לא רלוונטי  0 0.0%   0 0.0% לא רלוונטי  0 0.0% נקבה 

 בבית/. 9
 חופשהב

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  26 13.1% לא רלוונטי  לא רלוונטי  25 20.8% לא רלוונטי  לא רלוונטי  1 1.3% כולם

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  1 0.5% לא רלוונטי  לא רלוונטי  1 0.8% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% זכר 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  25 12.6% לא רלוונטי  לא רלוונטי  24 20.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  1 1.3% נקבה 

 עובד. 11

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  39 19.6% לא רלוונטי  לא רלוונטי  26 21.7% לא רלוונטי  לא רלוונטי  13 16.5% כולם

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  18 9.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  16 13.3% לא רלוונטי  לא רלוונטי  2 2.5% זכר 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  21 10.6% לא רלוונטי  לא רלוונטי  10 8.3% לא רלוונטי  לא רלוונטי  11 13.9% נקבה 

 -סה"כ . 11
 כללי

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  79 100.0% כולם
100.0

% 
 לא רלוונטי  לא רלוונטי  120

100.0
% 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  199

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  91 45.7% לא רלוונטי  לא רלוונטי  52 43.3% לא רלוונטי  לא רלוונטי  39 49.4% זכר 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  108 54.3% לא רלוונטי  לא רלוונטי  68 56.7% לא רלוונטי  לא רלוונטי  40 50.6% נקבה 
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 בשיתוף
 משרד החינוך

 מחוז דרום

 בשיתוף
קרן רוזלינד וארתור 

 ישראל -גילברט 

 ( :שנים אחרי סיום יב' 1.5 – 1.5התוכנית שהופעלה בשנה"ל תש"ע ) משתתפיסטאטוס . 4ד.

 (. להלן התפלגות תשובות הנסקרים:21.5%) 210תלמידי יא' ויב'. מתוכם נסקרו  222בתוכנית בתש"ע השתתפו 

 1% - ים בבי"ס תיכוןעדיין לומד 

 2% - לפני גיוס לצה"ל/כוחות הביטחון 

 2.5% - התנדבו לשירות לאומי/אזרחי 

 35.8% -  משרתים בצה"ל/כוחות הביטחון 

 33.8% -  לימודי תעודה/תואר אקדמי בהליכי קבלה או לומדים או סיימו. 

 23.2% - לימודים לתעודה או לתואר אקדמי  לומדים או סיימו 

 05.2% - מהמגזר הבדווי( 05.4% –לא עובדים )מרביתן נשים  בחופשה או 

 01% - עובדים 

 
 בשיתוף גילברט, בשנה"ל תש"עמקצוע חסם,  -תוכנית תפנית לבגרות תלמידי . 14 וחל

 שכבה פיקוח בי"ס שוב
תל' 

 בתוכנית
תל' עפ"י 

 מגזר

שיעורי הצלחה בבחינת 
 הבגרות במקצוע החסם 
 )מצליחים ביחס למתחילים(

מאז סיום יב', מספר שנים 
ועד למועד פרסום הדו"ח 

 הנוכחי

 04 יב' מ"מ מקיף ו' באר שבע

015 

 'שנים אחרי סיום יב 1.5  24%

 'שנים אחרי סיום יב 1.5  011% 02 יב' מ"מ טוביהו באר שבע

 'שנים אחרי סיום יב 1.5  26% 24 יב' מ"מ מקיף ג' באר שבע

 'שנים אחרי סיום יב 1.5-0.5  011% 21 יא'/יב' מ"מ רגר באר שבע

 'שנים אחרי סיום יב 1.5  011% 25 יב' מ"מ עמל אופקים

 02 יב' בדווי עתיד/אבורביע כסייפה

004 

 'שנים אחרי סיום יב 1.5  011%

 'שנים אחרי סיום יב  0.5 25% 22 יא' בדווי אלנור ערערה

 'שנים אחרי סיום יב 1.5  011% 23 יב' בדווי עמל ערערה

 'שנים אחרי סיום יב 0.5 011% 21 יא' בדווי אלנור רהט

 'שנים אחרי סיום יב 1.5  011% 22 יב' בדווי עמל לקיה

 'שנים אחרי סיום יב 1.5  011% 08 יב' בדווי אלביאן תל  שבע

 - 99% 222 222 סה"כ
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 בשיתוף
 משרד החינוך

 מחוז דרום

 בשיתוף
קרן רוזלינד וארתור 

 ישראל -גילברט 

 
 אחרי סיום יב'( 1.5 – 1.5) 2112סטאטוס בפברואר  –משתתפי התוכנית בתש"ע . 15 וחל

 מין סטאטוס

 כולם בדווים יהודים

 מספר %
 אקדמאים

)סיימו/לומדים/
 בהליכי קבלה( 

 אקדמאים
 מספר % )סיימו/לומדים(

 אקדמאים
 )סיימו/לומדים/
 בהליכי קבלה( 

 אקדמאים
 )סיימו/
 לומדים(

 מספר %
 אקדמאים

 )סיימו/לומדים/
 בהליכי קבלה( 

 אקדמאים
 ו/לומדים()סיימ

בבי"ס  לומד .1
 תיכון

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% כולם

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% זכר 

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% נקבה 

לפני גיוס . 2
 לצה"ל

     4 2.0%     0 0.0%     4 4.8% כולם

     3 1.5%     0 0.0%     3 3.6% זכר 

     1 0.5%     0 0.0%     1 1.2% קבהנ 

שירות ב. 3
 לאומי/אזרחי

     5 2.5%     2 1.7%     3 3.6% כולם

     3 1.5%     2 1.7%     1 1.2% זכר 

     2 1.0%     0 0.0%     2 2.4% נקבה 

 משרת. 4
 בצה"ל

85.7 כולם
% 

72     0.0% 0     35.8% 72     

33.3 זכר 
% 

28     0.0% 0     13.9% 28     

52.4 נקבה 
% 

44     0.0% 0     21.9% 44     

לימודים . ב5
אקדמיים/קדם 

 אקדמיים

 3 3.6% כולם

3.6% 

3.6% 

38.5% 45 

55.6% 

38.5% 

23.9% 48 

33.8% 

23.9% 

 21 10.4% 18 15.4% 3 3.6% זכר 

 27 13.4% 27 23.1% 0 0.0% נקבה 

 דילימו םסיי. 6
 תעודה או

 רתוא

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% כולם

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% זכר 

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% נקבה 

 אקדמאי. 7
 בשירות צבאי

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% כולם

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% זכר 

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% נקבה 

ה בהליכי קבל. 8
 למוסד אקדמי

 לא רלוונטי  20 10.0% לא רלוונטי  20 17.1% לא רלוונטי  0 0.0% כולם

 לא רלוונטי  12 6.0% לא רלוונטי  12 10.3% לא רלוונטי  0 0.0% זכר 

 לא רלוונטי  8 4.0% לא רלוונטי  8 6.8% לא רלוונטי  0 0.0% נקבה 

 בבית/. 9
 חופשהב 

לוונטילא ר  2 2.4% כולם  לא רלוונטי  לא רלוונטי  32 15.9% לא רלוונטי  לא רלוונטי  30 25.6% לא רלוונטי  

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  1 0.5% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  1 1.2% זכר 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  31 15.4% לא רלוונטי  לא רלוונטי  30 25.6% לא רלוונטי  לא רלוונטי  1 1.2% נקבה 

 עובד. 11

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  20 10.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  20 17.1% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% כולם

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  10 5.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  10 8.5% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% זכר 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  10 5.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  10 8.5% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% נקבה 

     -סה"כ . 11
 כללי      

 כולם
100.0

% 
 לא רלוונטי  לא רלוונטי  117 100.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  84

100.0
% 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  201

42.9 זכר 
% 

טילא רלוונ  36  לא רלוונטי  לא רלוונטי  78 38.8% לא רלוונטי  לא רלוונטי  42 35.9% לא רלוונטי  

57.1 נקבה 
% 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  123 61.2% לא רלוונטי  לא רלוונטי  75 64.1% לא רלוונטי  לא רלוונטי  48
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 בשיתוף
 משרד החינוך

 מחוז דרום

 בשיתוף
קרן רוזלינד וארתור 

 ישראל -גילברט 

 

 ( :נים אחרי סיום יב'ש 1.5 -יכוןהתוכנית שהופעלה בשנה"ל תשע"א )עדיין לומדים בת משתתפיסטאטוס . 5ד.

 (. להלן התפלגות תשובות הנסקרים:26.5%) 023תלמידי יא' ויב'. מתוכם נסקרו  211בתוכנית בתשע"א השתתפו 

 30.6% - עדיין לומדים בבי"ס תיכון 

 6.4% - לפני גיוס לצה"ל/כוחות הביטחון 

 0% - התנדבו לשירות לאומי/אזרחי 

 08.0% -  ת הביטחוןמשרתים בצה"ל/כוחו 

 05.5% - לימודי תעודה/תואר אקדמי בהליכי קבלה או לומדים או סיימו. 

 05.5% - לימודים לתעודה או לתואר אקדמי  לומדים או סיימו 

 00.4% - (01.4% – בחופשה או לא עובדים )מרביתן נשים מהמגזר הבדווי 

 05% - עובדים 

 

 גילברט, בשנה"ל תשע"אשיתוף מקצוע חסם, ב –תוכנית תפנית לבגרות תלמידי . 16 וחל

 שכבה פיקוח בי"ס ישוב
תל' 

 בתוכנית
תל' עפ"י 

 מגזר

שיעורי הצלחה בבחינת 
 הבגרות במקצוע החסם 
 )מצליחים ביחס למתחילים(

מספר שנים מאז סיום יב', ועד 
 למועד פרסום הדו"ח הנוכחי

 22 יב' מ"מ 'אמקיף  באר שבע

21 

 'שנים אחרי סיום יב 1.5 20%

 שנים לאחר סיום יב' 1.5-לא סיימו יב ו 21% 21 יא'/יב' מ"מ 'ומקיף  עבאר שב

 'שנים אחרי סיום יב 1.5 85% 03 יב' מ"מ מקיף ח' באר שבע

 שנים לאחר סיום יב' 1.5-לא סיימו יב ו 25% 21 יב'יא'/ מ"מ רגר באר שבע

 לא סיימו יב' 011% 05 י' מ"מ עמל אופקים

 21 'אי בדווי אלסלאם חורה

001 

 לא סיימו יב' 011%

 'שנים אחרי סיום יב 1.5 21% 02 'בי בדווי אלהוושלה אבו בסמה

 'שנים אחרי סיום יב 1.5 22% 25 'בי בדווי עבל לקיה

 לא סיימו יב' 011% 26 יא'/יב' בדווי אלביאן תל שבע

 'שנים אחרי סיום יב 1.5 011% 21 'בי בדווי עמל תל שבע

 - 95% 211 211 סה"כ
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 בשיתוף
 משרד החינוך

 מחוז דרום

 בשיתוף
קרן רוזלינד וארתור 

 ישראל -גילברט 

 

  2112סטאטוס בפברואר  ,מקצוע חסם, בשיתוף גילברט, בשנה"ל תשע"א –תוכנית תפנית לבגרות תלמידי . 17 וחל

 ( :נים אחרי סיום יב'ש 1.5יב' עד -עדיין לומדים בתיכון ב)

 מין סטאטוס

 כולם בדווים יהודים

 מספר %

 אקדמאים
)סיימו/לומדים

/בהליכי 
 קבלה( 

 קדמאיםא
 )סיימו/
 לומדים(

 מספר %
 אקדמאים

 )סיימו/לומדים/
 בהליכי קבלה( 

 אקדמאים
 )סיימו/
 לומדים(

 מספר %
 אקדמאים

 )סיימו/לומדים/
 בהליכי קבלה( 

 אקדמאים
 )סיימו/לומדים(

בבי"ס  לומד .1
 תיכון

     61 31.6%     30 27.0%     31 37.8% כולם

     26 13.5%     16 14.4%     10 12.2% זכר 

     35 18.1%     14 12.6%     21 25.6% נקבה 

לפני גיוס . 2
 לצה"ל

     13 6.7%     0 0.0%     13 15.9% כולם

     7 3.6%     0 0.0%     7 8.5% זכר 

     6 3.1%     0 0.0%     6 7.3% נקבה 

שירות ב. 3
 לאומי/אזרחי

     2 1.0%     0 0.0%     2 2.4% כולם

     0 0.0%     0 0.0%     0 0.0% זכר 

     2 1.0%     0 0.0%     2 2.4% נקבה 

 משרת. 4
 בצה"ל

     35 18.1%     0 0.0%     35 42.7% כולם

     20 10.4%     0 0.0%     20 24.4% זכר 

     15 7.8%     0 0.0%     15 18.3% נקבה 

לימודים . ב5
יים/קדם אקדמ

 אקדמיים

 0 0.0% כולם

0.0% 

0.0% 

27.0% 30 

27.0% 

27.0% 

15.5% 30 

15.5% 

15.5% 

 18 9.3% 18 16.2% 0 0.0% זכר 

 12 6.2% 12 10.8% 0 0.0% נקבה 

 לימודי םסיי. 6
 תעודה או

 רתוא

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% כולם

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% זכר 

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% בהנק 

 אקדמאי. 7
 בשירות צבאי

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% כולם

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% זכר 

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% נקבה 

בהליכי קבלה . 8
 למוסד אקדמי

 לא רלוונטי  0 0.0% לא רלוונטי  0 0.0% לא רלוונטי  0 0.0% כולם

 לא רלוונטי  0 0.0% לא רלוונטי  0 0.0% לא רלוונטי  0 0.0% זכר 

 לא רלוונטי    0.0% לא רלוונטי  0 0.0% לא רלוונטי  0 0.0% נקבה 

 בבית/. 9
 חופשהב    

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  22 11.4% לא רלוונטי  לא רלוונטי  22 19.8% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% כולם

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  2 1.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  2 1.8% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% זכר 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  20 10.4% לא רלוונטי  לא רלוונטי  20 18.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% נקבה 

 עובד. 11

רלוונטי לא  29 26.1% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% כולם  לא רלוונטי  לא רלוונטי  29 15.0% לא רלוונטי  

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  11 5.7% לא רלוונטי  לא רלוונטי  11 9.9% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% זכר 

נטילא רלוו  לא רלוונטי  18 9.3% לא רלוונטי  לא רלוונטי  18 16.2% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% נקבה   

   -סה"כ . 11
 כללי

 כולם
100.0

% 
 לא רלוונטי  לא רלוונטי  193 100.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  111 100.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  82

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  85 44.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  47 42.3% לא רלוונטי  לא רלוונטי  38 46.3% זכר 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  108 56.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  64 57.7% לא רלוונטי  לא רלוונטי  44 53.7% נקבה 

* 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  1 0.5% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  1 1.2% כולם

נטילא רלוו  לא רלוונטי  0 0.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  1 1.2% זכר   לא רלוונטי  לא רלוונטי  1 0.5% 

 לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% לא רלוונטי  לא רלוונטי  0 0.0% נקבה 

 אינו מופיע בשקלול הנתונים בשל הסטאטוס השונה שלו )לימודיו אינם אקדמיים/קדם אקדמיים(. -תלמיד ישיבה דתית  *
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  – 1נספח מס' 

 2112' פב באקדמיה,, תשע"א-בשנים תשס"זבשיתוף קרן גילברט מקצוע חסם  –לבגרות משתתפי תוכנית תפנית 

 חוג לימודים ישוב המוסד האקדמי שם המוסד האקדמי בי"ס תיכון יישוב משפחה שם התלמיד  

 חינוך לגיל הרך באר שבע מכללת קיי רגר באר שבע .ש .מ 0

 חינוך והוראה לגיל הרך תל אביב מכללת לוינסקי מקיף ז באר שבע .ו .ט 2

 הנהלת חשבונות באר שבע מכללת אתגר רגר באר שבע .פ .ח 3

 הנדסת תעשייה וניהול באר שבע סמי שמעון עמל אופקים .א .י 4

 ותהנדסת מכונ באר שבע בן גוריון 'אונ אמית באר שבע .ח .מ 5

 הנדסת כימיה באר שבע כנולוגיתמכללה ט עמל אופקים .י א. 6

 מכונות תהנדס באר שבע מכללת עמל מקיף ז באר שבע .ח ט. 4

 מכונות תהנדס באר שבע מכללת עמל מקיף ז באר שבע .ח ג. 8

 חשמל תהנדס באר שבע מכללת שחק מקיף ג באר שבע .ב ג. 2

 חשמל תהנדס באר שבע מכללת שחק מקיף ג באר שבע .ח א. 01

 בנין תהנדס באר שבע מכללה טכנולוגית עמל אופקים .ב א. 00

 אלקטרוניקה תהנדס באר שבע מכללת עמל אמית באר שבע .י      .מ 02

 אלקטרוניקה תהנדס באר שבע מכללת עמל אמית באר שבע .י      .מ 03

 תיירות באר שבע אוניברסיטה הפתוחה מקיף ז באר שבע .ב .ט 04

.ח .ל 05  לוגיסטיקה שער הנגב ספירכללת מ טוביהו באר שבע 

 לוגיסטיקה שער הנגב ספירמכללת  טוביהו באר שבע .ל .ר 06

 כלכלה ומנהל עסקים אשקלון מכללת אשקלון עמל אופקים .א .ח 04

 רפואת שיניים רומניה מולדובה אבו רביע )עתיד( כסייפה .ר.א .נ 08

 רפואה רוסיה מוסקבה עתיד ערוער ערערה .ע .א .ש 02

 רפואה רומניה מולדובה עמל ערערה  ערערה .ג .א .ש 21

 רפואה רומניה מולדובה עתיד ערוער ערערה .ע .א .ר 20

 רפואה רומניה מולדובה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ע.ח .פ 22

 רפואה רומניה מולדובה תיכון אורט אלהואשלה קצר אסר .א .ע 23

 רפואה ומניהר מולדובה עתיד ערוער ערערה .ק .א .ע 24

 רפואה רומניה מולדובה עתיד ערוער ערערה .ע .א .ס 25

 רפואה רומניה מולדובה עתיד ערוער ערערה .א      .מ 26

 רפואה רומניה מולדובה עתיד ערוער ערערה .ע .א      .מ 24

 רפואה רומניה מולדובה אלפארוק כסייפה .נ      .מ 28

 רפואה רומניה ולדובהמ עמל לקיה לקיה .ר .א      .מ 22

 רפואה רומניה מולדובה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ח .א .י 31

 רפואה רומניה מולדובה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ח .א .י 30

 רפואה רומניה מולדובה עמל ערערה  ערערה .ע .א .ט 32

 רפואה רומניה מולדובה עמל ערערה  ערערה .ג .א .ה 33

 רפואה רומניה מולדובה תיכון אורט אלהואשלה סרקצר א .ע. א .ה 34

 רפואה אוקראניה אוקראינה עמל ערערה  ערערה .ע .א .ג 35

 רפואה רומניה מולדובה טוביהו באר שבע .א ג. 36

 רפואה רומניה מולדובה עתיד ערוער ערערה .ע .א א. 34

 רפואה רומניה מולדובה עתיד ערוער ערערה .ע .א א. 38

 רפואה אוקראינה גמפוסטריוס מקיף עמל תל שבע .ר. א א. 32

 רפואה רומניה מולדובה עמל ערערה  ערערה .ס .א א. 41

 רפואה רומניה מולדובה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .א א. 40

 רנטגן ירדן עמאן עמל לקיה לקיה .ס .א .ע 42

 רנטגן ירדן עמאן עמל לקיה לקיה .ר א. 43

 רוקחות ירדן עמאן רוערעתיד ע ערערה .א .נ 44

 רוקחות ירדן עמאן עתיד ערוער ערערה .ס .א      .מ 45

 רוקחות ירדן עמאן תיכון אורט אלהואשלה קצר אסר .א .ט 46

 רוקחות ירדן עמאן עתיד ערוער ערערה .ע .א .ו 44

 רוקחות ירדן עמאן תיכון אלביאן תל שבע .ר .א א. 48

 תקשורת כפר קאסם מכללה אלפארוק כסייפה .א .ס 42

 תקשורת כפר קאסם מכללה אלפארוק כסייפה .ע .א      .מ 51

 תקשורת שדרות ספירמכללת  עמל לקיה לקיה .ב .א .ע 50
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 תואר שני פסיכולוגיה ירדן עמאן ארוקאלפ כסייפה .א .ו 52

 פסיכולוגיה ירדן אלאהליה אלפארוק כסייפה .א .נ 53

 פסיכולוגיה ירדן  עמאן עמל לקיה לקיה .ע .א .ס 54

 פסיכולוגיה ירדן אלירמוק אלפארוק כסייפה .נ .ז 55

 פסיכולוגיה ירדן עמאן אלפארוק כסייפה .א .ב 56

 פסיכולוגיה ירדן הליהאלא אלפארוק כסייפה .א .א 54

 פסיכולוגיה באר שבע ןגוריואונ' בן  אלפארוק כסייפה .א .א 58

 פיזיקה באר שבע ןגוריואונ' בן  אלפארוק כסייפה .א .נ 52

 שפה רומניה מולדובה מקיף עמל תל שבע .א .ל 61

 שפה רומניה מולדובה מקיף עמל תל שבע .א .ב 60

 לימודי דת חברון ברוןמכללת ח עמל לקיה לקיה .א .ק 62

 לימודי דת חברון מכללת חברון עמל לקיה לקיה .נ .ע 63

 לימודי דת ירדן עמאן עמל לקיה לקיה .ג .א .ע 64

 לימודי דת חברון מכללת חברון עמל לקיה לקיה .א .ע .נ 65

 לימודי דת חברון מכללת חברון עמל לקיה לקיה .א .מ 66

 לימודי דת ירדן עמאן עמל לקיה לקיה .א א. 64

 לימודי דת חברון מכללת חברון עמל לקיה לקיה .ע .א א. 68

 לימודי דת חברון מכללת חברון עמל לקיה לקיה .ג .ח 62

 לימודי דת חברון מכללת חברון עמל לקיה לקיה .ר .ד 41

 לימודי דת חברון מכללת חברון עמל לקיה לקיה .ע .א .א 40

 לימודי דת חברון מכללת חברון עמל לקיה לקיה .ע .א ח. 42

 משפטים רמת גן בר אילןאוני'  מקיף עמל תל שבע .א .ת 43

 משפטים שדרות ספירמכללת  אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ג .ר 44

 רגר באר שבע .ג .ל 45
האקדמי למשפט רכז מה

 ועסקים
 משפטים רמת גן

 משפטים ירדן עמאן אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ח .א .ס 46

 ערבית ירדן עמאן עמל לקיה לקיה .ש .א .ר 44

 ערבית חברון מכללת חברון אלפארוק כסייפה .ע .א .ר 48

 ערבית ירדן עמאן עמל לקיה לקיה .א .ס 42

 ערבית ירדן עמאן עמל לקיה לקיה .א .נ 81

 ערבית ירדן עמאן עמל לקיה לקיה .ע .א .נ 80

 רביתע ירדן עמאן עמל לקיה לקיה .ע .א א. 82

 ערבית חברון מכללת חברון אלפארוק כסייפה .א .י 83

 ערבית חברון מכללת חברון אלפארוק כסייפה .ע .א .ע 84

 ערבית חברון מכללת חברון עמל ערערה  ערערה .ע .א .י 85

 ערבית ירדן עמאן עמל לקיה לקיה .ב .א .ח 86

 ערבית ירדן עמאן עמל לקיה לקיה .א .ח 84

 ערבית חברון מכללת חברון אלנור ערערה .ס א. ע. 88

 ערבית חברון מכללת חברון אלנור ערערה .ס .א      .מ 82

 עברית באר שבע פתוחהה 'יאונה עמל לקיה לקיה .א ע. 21

 עברית ד.נ שקמים מכללת אחווה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .פ א. 20

 תעברי באר שבע ןגוריובן אוני'  עמל לקיה לקיה .פ א. 22

 ספרות באר שבע פתוחהה' יאונה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .א .ע 23

 ספרות באר שבע ןגוריובן אוני'  עמל לקיה לקיה .ב .א .נ 24

 ספרות שדרות מכללת ספיר עמל לקיה לקיה .א .ד 25

 ספרות ד.נ שקמים מכללת אחווה עמל לקיה לקיה .ע .א .א 26

 סיעוד ירדן אסראאאונ'  אלפארוק כסייפה .מ .א .ע 24

 סייעת גננת תל שבע מתנ"ס תל שבע מקיף עמל תל שבע .א .א .ש 28

 מעבדה רפואית אשקלון מכללת אשקלון אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ח .א .ע 22

 מנהל עסקים באר שבע ןגוריובן אוני'  מקיף ז באר שבע .א .ש 011

 מחשבים ר שבעבא המכללה הטכנולוגית אלנור ערערה .צ      .מ 010

 מחשבים באר שבע המכללה הטכנולוגית אלנור ערערה .ס .א .ס 012

 מחשבים באר שבע המכללה הטכנולוגית אלנור ערערה .ס .א      .מ 013

 מחשבים באר שבע המכללה הטכנולוגית אלנור ערערה .פ .נ 014

 תיכון מזרח באר שבע תקהילתימכללה  אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ח .א .ר 015

 מזרח תיכון באר שבע תקהילתימכללה  אבו רביעה )עתיד( כסייפה .א .מ 016
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 מדעים שדרות מכללת ספיר אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ע .א .נ 014

 מדעים ד.נ שקמים מכללת אחווה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ק .נ 018

 מדעים ד.נ שקמים מכללה אחווה עתיד ערוער ערערה .ע .א .נ 012

 מדעים ד.נ שקמים מכללת אחווה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .א      .מ 001

 מדעים באר שבע מכללת קיי מקיף עמל תל שבע .ע .א א. 000

 מדעים ד.נ שקמים מכללת אחווה אבו רביעה )עתיד( הכסייפ .ע. א א. 002

 מדעים ד.נ שקמים מכללת אחווה עתיד ערוער ערערה .ג .א א. 003

 מדעים ד.נ שקמים מכללת אחווה עמל ערערה  ערערה .ס א. א. 004

 מדעים ד.נ שקמים מכללת אחווה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ר .א א. 005

 מדעים ד.נ שקמים ללת אחווהמכ אלנור ערערה .א ס. 006

 ב.א כללי ד.נ שקמים אחווה מכללת אלנור ערערה .א ג. 004

 ב.א כללי חברון מכללת חברון עתיד ערוער ערערה .א .ח 008

 ב.א כללי חברון מכללת חברון עתיד ערוער ערערה .ש .א א. 002

 ב.א כללי ד.נ שקמים מכללת אחווה עמל לקיה לקיה .א א. 021

 כימיה באר שבע המכללה הטכנולוגית אלנור ערערה .א .ס 020

 כימיה באר שבע המכללה הטכנולוגית אלנור ערערה .א .ב 022

 כימיה באר שבע המכללה הטכנולוגית אלנור ערערה .ק א. 023

 יועצת מס באר שבע מכללת אתגר אלנור ערערה .ג .א .ת 024

 רךהחינוך לגיל  ברוןח מכללת חברון עתיד ערוער ערערה .ע .א .נ 025

 רךהחינוך לגיל  באר שבע מכללת קיי מקיף עמל תל שבע  .א .ז 026

 חינוך לגיל הרך באר שבע מכללת קיי מקיף עמל תל שבע .א .נ 024

 חינוך גופני ירדן עמאן עמל לקיה לקיה .ע .א .ע 028

 חינוך באר שבע תהקהילתיהמכללה  עתיד ערוער ערערה .ג .א .ר 022

 חינוך חברון מכללת חברון עתיד ערוער ערערה .ע .א .ר 031

 חינוך חברון מכללת חברון עתיד ערוער ערערה .צ .א .פ 030

 חינוך חברון מכללת חברון עתיד ערוער ערערה .ע .א .ס 032

 חינוך באר שבע אלאהליה עמל לקיה לקיה .ר .ס 033

 חינוך חברון מכללת חברון עתיד ערוער ערערה .צ .א .ס 034

 חינוך חברון מכללת חברון עתיד ערוער ערערה .צ .א .נ 035

 חינוך באר שבע פתוחהה' יאונה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ה       .מ 036

 חינוך באר שבע פתוחהה' יאונה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ר       .מ 034

 חינוך אור יהודה אור יהודהמכללת  אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ק      .מ 038

 חינוך חברון מכללת חברון אלפארוק כסייפה .פ .א      .מ 032

 חינוך באר שבע אלאהליה עמל לקיה לקיה .ז .ק 041

 חינוך אור יהודה אור יהודהמכללת  אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ר .א .ו 040

 חינוך באר שבע פתוחהה' יאונה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ס .א .ס 042

 חינוך אור יהודה אור יהודהמכללת  אלפארוק כסייפה .ח .א .כ 043

 חינוך באר שבע אלאהליה עמל לקיה לקיה .ג .א .ט 044

 חינוך אור יהודה אור יהודהמכללת  אבו רביעה )עתיד( כסייפה .א .ח 045

 חינוך באר שבע תקהילתימכללה  אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ח .א .ו 046

 חינוך אור יהודה אור יהודהמכללת  אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ח .א א. 044

 חינוך באר שבע מכללה קהילתית אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ח .א א. 048

 חינוך אור יהודה אור יהודהמכללת  אלפארוק כסייפה .ח .א א. 042

 חינוך אור יהודה אור יהודהמכללת  אלפארוק כסייפה .א א. 051

 חינוך באר שבע מכללת קיי תיכון אלביאן תל שבע .ר .א א. 050

 חינוך באר שבע פתוחהה' יאונה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .א א. 052

 דח. מיוח באר שבע מכללת קיי מקיף עמל תל שבע .ע .א .ת 053

 דח. מיוח תל שבע מתנ"ס תל שבע מקיף עמל תל שבע .ר .א א. 054

 דח. מיוח שדרות לת ספירמכל מקיף עמל תל שבע  .א .ר 055

 דח. מיוח שדרות מכללת ספיר מקיף עמל תל שבע .א .נ 056

 יהוטרינר רומניה מולדובה מקיף עמל תל שבע .א .ע 054

 ההיסטורי באר שבע מכללה קהילתית אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ח .א .ת 058

 ההיסטורי באר שבע אלאהליה עמל לקיה לקיה .ע .א .ר 052

 ההיסטורי באר שבע אלאהליה עמל לקיה לקיה .א .ר 061

 ההיסטורי באר שבע המכללה העממית אבו רביעה )עתיד( כסייפה .א .ס 060

 ההיסטורי באר שבע פתוחהה' יאונה אלפארוק כסייפה .ג .א .ס 062

 ההיסטורי באר שבע אלאהליה עמל לקיה לקיה .ח .ס 063
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  -המשך  - 1נספח מס' 

 2112באקדמיה, פברואר , תשע"א-בשנים תשס"זבשיתוף קרן גילברט מקצוע חסם  -תפנית  משתתפי תוכנית

 ההיסטורי באר שבע אלאהליה עמל לקיה לקיה .ג .א .ס 064

 ההיסטורי באר שבע מכללת הנגב עמל ערערה  ערערה .ע .א .נ 065

 ההיסטורי באר שבע אלאהליה עמל לקיה לקיה .א      .מ 066

 ההיסטורי באר שבע אלאהליה עמל לקיה לקיה .ב .א א. 064

 ההיסטורי באר שבע תהקהילתיהמכללה  עתיד ערוער ערערה .ג .א .ל 068

 ההיסטורי באר שבע פתוחהה' יאונה אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ג .א .ח 062

 ההיסטורי באר שבע ןגוריובן אוני'  אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ק .ה 041

 ההיסטורי שדרות מכללת ספיר אבו רביעה )עתיד( סייפהכ .ר .א .י 040

 ההיסטורי באר שבע מכללת הנגב עמל ערערה  ערערה .ס .א .ח 042

 ההיסטורי שדרות מכללת ספיר אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ר .א .ב 043

 ההיסטורי באר שבע אלאהליה עמל לקיה לקיה .א א. 044

 ההיסטורי באר שבע האלאהלי עמל לקיה לקיה .ע .א א. 045

 הנדסת תוכנה באר שבע המכללה הטכנולוגית אלנור ערערה .א .נ 046

 הנדסת תוכנה באר שבע המכללה הטכנולוגית אלנור ערערה .א      .מ 044

 הנדסת תוכנה באר שבע המכללה הטכנולוגית אלנור ערערה .א      .מ 048

 הנדסת תוכנה שבע באר המכללה הטכנולוגית אלנור ערערה .א .ט 042

 הנדסה כימית באר שבע המכללה הטכנולוגית אלנור ערערה .א .נ 081

 הנדסה אזרחית באר שבע סמי שמעוןמכללת  עמל ערערה  ערערה .א .פ 080

 הנדסה באר שבע ה הטכנולוגיתלהמכל אלנור ערערה .א א. 082

 סההנד באר שבע סמי שמעוןמכללת  עתיד ערוער ערערה .ק .א .ע 083

 הנדסה באר שבע הטכנולוגית המכללה אלנור ערערה .א .מ 084

 הנדסה באר שבע הטכנולוגית המכללה תיכון אלביאן תל שבע .ג .ר .א .ג 085

 הנדסה סכנין מכללת סכנין אבו רביעה )עתיד( כסייפה .ס  א. 086

 חשמלת הנדס באר שבע סמי שמעוןמכללת  עתיד ערוער ערערה .ע .א .ע 084

 חשמלת הנדס באר שבע סמי שמעוןמכללת  עתיד ערוער ערערה .א .ס 088

 חשמלת הנדס באר שבע סמי שמעוןמכללת  עתיד ערוער ערערה .א .ח 082

 חשמלת הנדס באר שבע הטכנולוגית המכללה עמל ערערה  ערערה .א א. 021

 בנין הנדסת באר שבע הטכנולוגית המכללה אלנור ערערה .ס .א א. 020

 בניין תהנדס באר שבע הטכנולוגית המכללה עתיד ערוער ערערה .ק .א .ה 022

 הוראה באר שבע מכללת קיי אלנור ערערה .א      .מ 023

 הוראה באר שבע מכללת קיי אלנור ערערה .ק .א א. 024

 הוראה באר שבע מכללת קיי עתיד ערוער ערערה .ש.א .ע 025

 הוראה באר שבע קיי מכללת עתיד ערוער ערערה .ק .א .ר 026

 הוראה באר שבע מכללת קיי אלפארוק כסייפה .א .ע 024

 הוראה באר שבע מכללת קיי אלפארוק כסייפה .א א. 028

 לימודי דת ירדן אלירמוק תיכון אלביאן תל שבע .ה .א .י 022

 גננת ד.נ שקמים מכללת אחווה עמל לקיה לקיה .א א. 211

 בניין באר שבע ה הטכנולוגיתהמכלל אלנור ערערה .א .ס 210

 בניין באר שבע המכללה הטכנולוגית אלנור ערערה .א א. 212

 הביולוגי ד.נ שקמים מכללת אחווה עמל לקיה לקיה .ר .א      .מ 213

 ביולוגיה באר שבע אוני' בן גוריון עמל לקיה לקיה .ג .א א. 214

 הוטכנולוגיבי שדרות מכללת ספיר עמל לקיה לקיה .א      .מ 215

 ב.א כללי באר שבע המכללה הקהילתית מקיף עמל תל שבע  .ח .ש 216

 ב.א כללי באר שבע אלאהליה תיכון אלביאן תל שבע .ר .א      .מ 214

 ב.א כללי באר שבע מכללת הנגב עתיד ערוער ערערה .א      .מ 218

 ב.א כללי באר שבע מכללת הנגב עתיד ערוער ערערה .ע .א .ז 212

 ב.א כללי ד.נ שקמים ספיר מקיף עמל תל שבע .ע .א .ה 201

 ב.א כללי ד.נ שקמים ספיר מקיף עמל תל שבע .ט .א .ד 200

 ב.א כללי באר שבע אלאהליה תיכון אלביאן תל שבע .ע .א א. 202

 אנגלית חברון מכללת חברון עמל לקיה לקיה .ס .ש 203

 נגליתא ירדן עמאן עמל לקיה לקיה .ס .א .י 204

 אנגלית חברון מכללת חברון עתיד ערוער ערערה .ק .א .ו 205

 אנגלית באר שבע בן גוריוןאוני'  אבו רביעה )עתיד( כסייפה .א .ה 206

 אנגלית חברון מכללת חברון עתיד ערוער ערערה .ע .א א. 204

 אנגלית חברון מכללת חברון עמל לקיה לקיה .א א. 208

 אנגלית חברון מכללת חברון לקיה עמל לקיה .ד .א א. 202
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   - 2נספח 

מוסד להמצויים בהליכי קבלה  תשע"א-בשנים תשס"זבשיתוף קרן גילברט מקצוע חסם  –משתתפי תוכנית תפנית 

 .אקדמי

 ד"מס
שם 

 התלמיד
שם 

 משפחה
 בי"ס תיכון יישוב

 
 בי"ס תיכון יישוב שם משפחה שם התלמיד ד"מס

 אלנור ערערה .ד א. .ח 54  מקיף ז באר שבע .כ .א 1

 עמל ערערה  ערערה .ע .א .ח 55  טוביהו באר שבע .ע .א 2

 אלנור ערערה .ג. א  .ח 56  מקיף א באר שבע .א .א 3

 אלנור ערערה .ס .א  .ח 57  טוביהו באר שבע .נ .א 4

 עמל לקיה לקיה .א  .ח 58  רגר באר שבע .ל .א 5

 עמל לקיה יהלק .א  .ח 59  אמית באר שבע .ז .א 6

 עמל ערערה  ערערה .ע .א  .ח 60  אמית באר שבע .ש .א 7

 עמל לקיה לקיה .מ .ט 61  מקיף ז באר שבע .ט .ש .א 8

 אלנור ערערה .א .י 62  מקיף ז באר שבע .ש .א 9

 אלנור ערערה .ב .א .י 63  מקיף א באר שבע    .ו .א 10

 וראלנ ערערה .א .ל 64  רגר באר שבע .ח .א 11

 רהט-אלנור רהט .מ .א .מ 65  מקיף ח באר שבע .ב .א 12

 רהט-אלנור רהט .ה .א .מ 66  טוביהו באר שבע .ב .א 13

 רהט-אלנור רהט .א .מ 67  מקיף ו באר שבע .ש .ע .א 14

 אלנור ערערה .א .מ 68  מקיף ח באר שבע .ס .א 15

 עמלמקיף  תל שבע .ע .א .נ 69  מקיף ז באר שבע .ב .א 16

 אלנור ערערה .א .נ 70  טוביהו באר שבע .ס .א 17

 אלפארוק כסייפה .ע .א .נ 71  מקיף ז באר שבע .נ .א 18

 אלנור ערערה .א .נ 72  טוביהו באר שבע .ע .א 19

 אלנור ערערה .ס .א .נ 73  טוביהו באר שבע .ש .א 20

 אלנור ערערה .ס .א .נ 74  אלנור ערערה .א .א 21

 עמל ערערה  ערערה .ע .א .נ 75  אלנור ערערה .ד .א .א 22

 אלנור ערערה .א .ס 76  רהט-אלנור רהט .א .א 23

 עתיד ערוער ערערה .ע .א .ס 77  מקיף עמל תל שבע .ח .א 24

 אלנור ערערה .צ .ס 78  אלנור ערערה .ג .א .א 25

 אלנור ערערה .א .ס 79  אלנור ערערה .ס .א .א 26

 עתיד ערוער ערערה .ק .א .ס 80  עמל לקיה הלקי .א .א 27

 עמל ערערה  ערערה .ע .א .ס 81  אלנור ערערה .ג. א .א 28

 מקיף עמל תל שבע .כ .א .ס 82  רהט-אלנור רהט .מ .א .א 29

 רהט-אלנור רהט .ט .ס 83  רהט-אלנור רהט .ז .א 30

 אלנור ערערה .ג .א .ס 84  עתיד ערוער ערערה .ה .א .א 31

 אלנור ערערה .א .ע 85  מקיף עמל תל שבע .ע. א .א 32

 אלנור ערערה .א .ע 86  רהט-אלנור רהט .א .א 33

 מקיף עמל תל שבע .כ .א .ע 87  מקיף עמל תל שבע .ק .א .א 34

 אלנור ערערה .א .ע 88  עתיד ערוער ערערה .צ .א .א 35

 מקיף עמל תל שבע .א .א .ע 89  עמל ערערה  ערערה .ע .א .א 36

 אלנור ערערה .א .ע 90  אלפארוק כסייפה .א .ב 37

 אלנור ערערה .ס .א .פ 91  מקיף עמל תל שבע .א .ג 38

 עמל ערערה  ערערה .ג .א .פ 92  אלנור ערערה .ג .ד 39

 אלנור ערערה .א .פ 93  רהט-אלנור רהט .ר .א .ה 40

 רה עמל ערע ערערה .ע .א .פ 94  אלנור ערערה .ר .ה 41

 מקיף עמל תל שבע .ע .פ 95  עמל ערערה  ערערה .ע .א .ה 42

 עמל לקיה לקיה .כ .א .פ 96  אלנור ערערה .ג .א .ה 43

 עתיד ערוער ערערה .ע .א .פ 97  מקיף עמל תל שבע .ג .א .ה 44

 אלנור ערערה .ס .א .ר 98  אלנור ערערה .ג .א .ה 45

 עמל ערערה  ערערה .ע .א .ר 99  אלנור ערערה .א .ה 46

 מקיף עמל תל שבע .ע .ר 100  עמל ערערה  ערערה .ע .א .ה 47

 רהט-אלנור רהט .מ א. .ר 101  אלנור ערערה .צ .א .ז 48

 רהט-אלנור רהט .ש .א .ש 102  רהט-אלנור רהט .א .ז 49

 רהט-אלנור רהט .א .ש 103  אלנור ערערה .א .ז 50

 אלנור ערערה .ג .ת 104  עתיד ערוער ערערה .צ .א .ח 51

 אלפארוק כסייפה .נ .ת 105  אלנור ערערה .א .ח 52

       עמל לקיה לקיה .א .ח 53

 


