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בוגרי פנימיות חינוכיות של המנהל 
לחינוך התיישבותי ועליית הנוער: 

הישגים בהשכלה
רמי בנבנישתי, ענת זעירא וסופי ארצב 

תקציר
המאמר מתאר הישגים בהשכלה של בוגרי פנימיות מנהל החינוך ההתיישבותי )פנימיות חינוכיות וכפרי 
נוער( ומשווה אותם לאלה של שאר הצעירים בשנתון שלהם. אוכלוסיית המחקר הייתה כלל היהודים 
בשנתון של ילידי 1981, שהיו בני 26 בעת עריכת המחקר. המחקר התבסס על ניתוח משני של קובצי 
מידע של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(. כדי לנטרל במידת האפשר הבדלים בגורמי הרקע 
)Propensity Score Matching(  PSM-ב השתמשנו  לשנתון,  לעמיתיהם  בפנימיות  שהתחנכו  מי  בין 
דומיהם בקבוצת הביקורת. ההשוואה מגלה  לבין  בין מי שהיו תלמידים בפנימיות החינוכיות  לצימוד 
כי גם לאחר נטרול ההבדלים במאפייני הרקע יש פערים מובהקים בין שתי הקבוצות, וההישגים של 
בוגרי הפנימיות החינוכיות בתחום ההשכלה היו נמוכים יותר בכל המדדים שנבדקו. המנבאים החזקים 
ביותר להמשך להשכלה גבוהה הם, כצפוי, תעודת בגרות והיבחנות בבחינה הפסיכומטרית. הממצאים 
מאירים את האתגרים העומדים בפני הפנימיות של המנהל לחינוך התיישבותי במסגרת תפקידן החשוב 

לשיפור מצבם החברתי של צעירים מקבוצות סיכון שונות. 

מילות מפתח: השכלה גבוהה, פנימיות חינוכיות, צימוד 

מבוא
במסגרת  הביולוגיות  ממשפחותיהם  הרחק  גדלים  בעולם  רבים  ומתבגרים  ילדים 

משפחות אומנה או מסגרות חוץ-ביתיות אחרות. המסגרות השונות נבדלות בהיבטים 

החוץ-ביתיות  המסגרות  כל  ההבדלים,  אף  על  ומנהליים.  טיפוליים  אידאולוגיים, 

הנפשית  להתפתחותם  הנחוצה  מיטיבה,  ולמתבגרים סביבה  לילדים  לספק  מיועדות 

זו אמורה לפצות על היעדר תמיכה  )UN General Assembly, 2010(. סביבה  והגופנית 

בילדים ומתבגרים אלה מהוריהם הביולוגיים. בישראל, האחריות להשמה חוץ-ביתית 

מתחלקת בין שני משרדים ממשלתיים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים אחראי 

על השמה של ילדים שנפגעו מהתעללות או הזנחה בדרגות שונות. הילדים מוצאים 

המיועדות  טיפוליות  למסגרות  משפט(  בית  בצו  או  ההורים  )בהסכמת  מבתיהם 

לשקמם, שכוללות משפחות אומנה ופנימיות מסוגים שונים; משרד החינוך, באמצעות 

המנהל לחינוך התיישבותי, אחראי על הפנימיות החינוכיות.

המרכזית  הלשכה  של  אלו  את  בהכרח  משקפות  ואינן  בלבד  המחברים  של  הן  במאמר  והמסקנות  הדעות   *

לסטטיסטיקה.
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קשתי, גרופר ושלסקי )2008( סקרו את התפתחותן של הפנימיות החינוכיות במדינת 

ישראל. "עליית הנוער" נוסדה לפני 75 שנים כתנועת הצלה, על רקע עליית הנאצים 

החינוך  ייחודיים.  מאפיינים  בעלת  חינוכית  כתנועה  והתפתחה  בגרמניה,  לשלטון 

וחיוני  מרכזי  מרכיב  היה  השונות,  צורותיה  על  עצמה"  עתירת  כ"סביבה  הפנימייתי, 

הסוכנות  מן  הנוער" חלק  "עליית  הייתה  זו. מתחילתה  תנועה  החינוכית של  בדרכה 

היהודית. ב-1996 היא הוטמעה במשרד החינוך לשם יצירת המנהל לחינוך התיישבותי, 

והגופים  הגורמים  לכל  גג  מסגרת  כיום  מהווה  זה  מנהל  הנוער.  ועליית  פנימייתי 

לאורך  שחלו  השינויים  למרות  החינוך.  משרד  בחסות  חינוכיות  פנימיות  המפעילים 

החברתי  ההקשר  ושל  הנוער  בכפרי  החניכים  אוכלוסיית  של  במאפיינים  השנים 

על  החינוכי שלהן מבוסס  פועלות, המודל  הפנימיות  והנורמות החברתיות שבתוכם 

הארץ  ילידי  נוער  בני  עם  ביחד  עולים  נוער  בני  קליטת  )א(  קבועים:  יסודות  מספר 

שנתקלים בקשיים כתוצאה משוליות תרבותית וחברתית, מבעיות הנובעות מהרקע 

הסוציו-אקונומי והמשברי של המשפחה ומהזנחה חינוכית; )ב( חינוך קבוצתי הנשען 

על קבוצת השווים שאינו מקפח את הפרט, אלא תורם להתפתחותו האישית; )ג( הצגת 

מצבי  עם  ולהתמודדות  לשיקום  כדרך  הנוער  בני  בפני  ואישיים  חברתיים  אתגרים 

משבר ומצוקה; )ד( חינוך המבוסס על האתוס היהודי-פלורליסטי; )ה( הפעלת המנהל 

לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער כרשת של כפרי נוער ומוסדות פנימייתיים 

מאפשרת תמיכה ולמידה הדדיות והרחבת טווח הפתרונות החינוכיים שניתן להציע 

לחניכים. בשנת תשע"א שהו בפנימיות של המנהל לחינוך התיישבותי 19,987 ילדים 

)ברמן, 2015(. 

כלל להשמה במוסדות של משרד הרווחה, ההשמה  הנלווית בדרך  בהשוואה לסטגימה 

לפנימיות המנהל היא מרצון וביזמת ההורים. לרוב היא נתפסת כמענה יעיל ולא מתייג 

לצרכים חינוכיים ואישיים של ילדים רבים מהשוליים החברתיים והגאוגרפיים של ישראל 

וקידום  הלמידה  מיומנויות  פיתוח  על  מושם  רב  דגש   .)2000 ואריאלי,  שלסקי  )קשתי, 

ההישגים החינוכיים; זאת נוסף על המטרה ההיסטורית של הפנימיות החינוכיות לשמש 

מסגרת קליטה ותמיכה לעולים. גם בימים אלו, שיבוץ לפנימייה חינוכית נתפס פעמים 

לחינוך  המנהל  פנימיות  מחניכי  ניכר  שחלק  הסיבה  זאת  עלייה.  למשבר  כפתרון  רבות 

ההתיישבותי הם עולים, בעיקר מאתיופיה וממדינות שהשתייכו בעבר לברית המועצות. 

הישגים חינוכיים של בוגרי מסגרות השמה חוץ-ביתית 
מחקרים שהשוו את מצבם של בוגרי מסגרות השמה חוץ-ביתיות לזה של עמיתיהם 

 Biehal,( שלא שהו במסגרות אלו, מצאו שתוצאות החיים שלהם טובות פחות בכלל 

 Clyden, Stein & Wade,1994; Broad, 1999; Courtney, Dworsky, Lee & Raap, 2010;
 Biehal, Clyden, Stein &( ובתחום ההשכלה בפרט )Festinger, 1983; Stein & Munro, 2008
 Wade, 1995; Cashmore & Paxman, 2006; Cheung & Heath, 1994; Clare, 2006; Courtney
Dworsky, 2006; Pecora et al., 2005; Stein, 2006 &(. לרכישת השכלה גבוהה שמור תפקיד 
מחקרים  של  רב  מספר  צעירים.  אנשים  של  החברתי-כלכלי  המעמד  בשיפור  חשוב 

 Baum & Ma, 2007;( מצביע על השכלה גבוהה כמנוף להישגים כלכליים ואישיים רבים
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גבוהה  בהשכלה  חוץ-ביתיות  מסגרות  בוגרי  השתלבות  כך,  בשל   .)Planty et al., 2007
הדיווחים  ככלל,  עניין רב בשנים האחרונות.  לרכוש תואר אקדמי מעוררים  ויכולתם 

מהעולם מראים שיעורי השתתפות נמוכים יותר בהשכלה גבוהה בקרבם מאשר בקרב 

 .)Casas & Motserrat, 2010; Jackson & Cameron, 2010( בני גילם באוכלוסייה הכללית

שגדלו  מאלה  לרבע  כי  נמצא  הברית  בארצות  ועמיתיו  קורטני  שערכו  אורך  במחקר 

במשפחת אומנה לא הייתה תעודת סיום תיכון, בהשוואה ל-7.3% חסרי תעודת סיום 

תיכון בקבוצת ההשוואה )Courtney et al., 2010(. באנגליה, 8% בלבד מבוגרי ההשמה 

החוץ-ביתית השיגו ציונים המאפשרים לגשת לבחינות כניסה לאוניברסיטה, בהשוואה 

.)Jackson, Ajayi & Quigley, 2005( 50% לממוצע ארצי העולה על

להשכלה  במוסדות  ללמוד  שמגיעים  החוץ-ביתית  ההשמה  מסגרות  מבוגרי  גם אלה 

גבוהה מתמודדים עם קשיים רבים )Martin & Jackson, 2002(. במחקר על 129 בוגרי 

השמה חוץ-ביתית במהלך לימודיהם באוניברסיטה בארצות הברית נמצא כי כולם חוו 

קשיים כלכליים משמעותיים במהלך לימודיהם, נאלצו לקחת הלוואות, עבדו במספר 

מקומות עבודה וחוו קונפליקט בין הצורך לעבוד לרצון לעמוד בדרישות האקדמיות. 

הם גם חוו קשיים ביצירת קשרים בין-אישיים וכן קשיים לימודיים, בשל פערים בידע 

או בשל היעדר מיומנויות אקדמיות. חלק מהמרואיינים אף פרשו מלימודיהם, כיוון 

.)Jackson et al., 2005( שקשייהם הכלכליים והלימודיים היו גדולים מדי

מחקר זה התמקד בבחינת מצבם בתחום ההשכלה והישגיהם החינוכיים של בוגרי מסגרות 

בישראל,  בפנימייה.  שהותם  סיום  לאחר  שנים  כשמונה  התיישבותי  לחינוך  המנהל 

אקדמיים  לימודים  להמשך  הכרחי  תנאי  תמיד  כמעט  מהווה  בגרות  לתעודת  זכאות 

תעודה  קבלת  לשם  על-תיכוניים  לימודים  להמשך  ואף  ובמכללות  באוניברסיטאות 

מקצועית. בדומה לזכאות לתעודת בגרות, בישראל גם לתוצאות הבחינה הפסיכומטרית 

יש תפקיד בסיכויי הכניסה להשכלה גבוהה. ציון גבוה בבחינה הפסיכומטרית מאפשר 

כולל  יותר,  רבים  אקדמיים  במוסדות  לימוד  תחומי  של  יותר  מגוונת  בחירה  לאדם 

מקטין  הפסיכומטרית  בבחינה  נמוך  ציון  זאת,  לעומת  יותר.  מבוקשים  לימוד  תחומי 

את אפשרויות הבחירה, הן של חוגי הלימוד והן של מוסדות הלימוד. לעתים ציון נמוך 

יש  האחרונים  בעשורים  זאת,  עם  גבוהה.  להשכלה  המשך  מאפשר  אינו  אף  במיוחד 

מכללות המאפשרות קבלה ללימודים גם ללא בחינה פסיכומטרית. 

השתלבות בהשכלה גבוהה היא אחד המשתנים המרכזיים שאנו בוחנים, והיא כוללת 

את המסלול האקדמי הנבחר - אוניברסיטה, מכללה, סמינר או האוניברסיטה הפתוחה. 

יותר  גבוהים  סף  במבחני  עמידה  משקפים  באוניברסיטאות  גבוהים  לימודים  ככלל, 

מאשר במסלולים האחרים, והם אף קשורים להישגים כלכליים גבוהים יותר בהמשך. 

בהקשר של המחקר הנוכחי הייתה חשיבות גם להמשך לימודים במסלול הטכנולוגי-

מקצועי. המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע )מה"ט( הוא הגוף הממלכתי 

הנדסיים-טכנולוגיים,  במקצועות  מוסמכים והנדסאים  טכנאים  הכשרת  על  המופקד 

ומעניק לבוגרי המסלול תואר טכנאי מוסמך ותואר הנדסאי. אלה תארים מקצועיים, לא 

אקדמיים, המאפשרים שילוב בשוק העבודה. המשך ללימודי מה"ט מהווה אינדיקציה 
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לשאיפה של הפרט להשתלב בשוק העבודה במקצוע ההנדסי-טכנולוגי הנלמד. תנאי 

קבלה ללימודים אלו הוא בגרות מלאה. אם לפרט אין בגרות מלאה, הוא חייב לעמוד 

בתנאים אחרים כדי להתקבל. מסיבה זו, כאשר נבחנים שיעורי המשך ללימודי מה"ט, 

יש צורך לבחון אותם בנפרד עבור בעלי זכאות לבגרות ועבור אלה שאינם זכאים.

חשוב לציין כי כשמדובר בצעירים בוגרי השמות חוץ-ביתיות, רוב המחקרים עוסקים 

באוכלוסייה של השמה למסגרות רווחה, כלומר צעירים שהוצאו מבתיהם בשל פגיעה 

או סיכון שהיו חשופים להם. המחקר הנוכחי עסק במסגרת חוץ-ביתית השונה במידה 

לחינוך  המנהל  החינוכיות שבאחריות  הפנימיות   - בעבר  שנחקרו  מהמסגרות  רבה 

רשויות  של  מעורבות  ללא  כלל  בדרך  מגיעים  החניכים  אלו  לפנימיות  התיישבותי. 

הרווחה ולא עקב הערכה מקצועית שהם סובלים מהזנחה או התעללות. זו המסגרת 

החוץ-ביתית הגדולה בישראל, ולה רקע ומאפיינים ייחודיים, הן בהשוואה למסגרות 

השמה אחרות בישראל והן בהשוואה לידוע בעולם על מסגרות דומות. מסיבה זו, יש 

של  זו  ספציפית  אוכלוסייה  על  בישראל  שנעשו  המחקרים  את  ולבחון  לסקור  צורך 

בוגרי פנימיות חינוכיות.

ממצאי מחקרים בישראל מצביעים על כך שלמערכת החינוך הפנימייתית יש בדרך כלל 

השפעה טובה על חיי בוגריה )גולן-קוק וסבג, 1992(. במחקרם של זעירא ובנבנישתי 

נעל"ה(.  וחניכי  נוער  )כפרי  חינוכיות  פנימיות  של  בוגרים  כ-500  השתתפו   )2008(

התמונה העולה ממחקרם היא שבטווח של 5-3 שנים מסיום השהות החוץ-ביתית, 

רוב הבוגרים של כפרי הנוער השתלבו היטב בחברה: לרובם היו תעודת בגרות מלאה, 

ומשפחתיים  אינטימיים  ויחסים  קבועים  והכנסה  מגורים  מקום  מלא,  צבאי  שירות 

תקינים. עם זאת, 5%-10% מהצעירים במדגם הראו תוצאות לא טובות בכל תחומי 

מוצא  מארצות  צעירים  בין  משמעותיים  הבדלים  ונמצאו  במחקר,  שנבדקו  החיים 

שונות, ובעיקר בלטו תוצאות טובות פחות בקרב צעירים ממוצא אתיופי. מן הראוי 

 ,)Zeira, 2009( לציין, שעל אף תהליכי דגימה מדוקדקים במחקר זה, כפי שתיארה זעירא

היו קשיים באיתור מספר גדול של בוגרים, בעיקר מקרב הבוגרים מהעדה האתיופית, 

שייתכן שתוצאות חייהם טובות פחות. 

שמעוני ובנבנישתי )2012( עקבו - על בסיס מאגרי מידע של הלמ"ס - אחר שנתון 

חייהם  שנות   19 במהלך  ובקהילה  חוץ-ביתיות  מסגרות  במגוון  שטופלו  ילדים  של 

הראשונות. הם בחנו את מאפייני הרקע והמצב של צעירים שטופלו בילדותם במסגרות 

השונות ואת התוצאות שאליהן הגיעו. נמצא כי ההישגים בבחינות המיצ"ב של משרד 

יחסית  נמוכים  היו  חינוכיות,  לפנימיות  יותר  בשלב מאוחר  שנכנסו  החינוך של אלו 

לשאר ילדי השנתון. בכל המדדים המתארים הישגים וקשיים, הילדים ששהו בפנימיות 

יותר משל  החינוכיות הפגינו הישגים נמוכים משל כלל הילדים בשנתון, אך גבוהים 

הרווחה  של  חוץ-ביתיות  במסגרות  ששהו  מילדים  וכן  הרווחה  בטיפול  שהיו  ילדים 

)בנבנישתי ושמעוני, 2012(. 

חינוכיות  פנימיות  בוגרי  על  בישראל  שנעשו  מעקב  ממחקרי  שונה  הנוכחי  המחקר 

במספר מאפיינים; ייחודו בכך שהוא נבנה על בסיס מאגרי מידע אדמיניסטרטיביים, 
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ובעולם.  בישראל  הוא מתמודד עם מגבלות מחקרי מעקב אחרים שנערכו  זו  ובדרך 

ולקבל  הבוגרים  את  לאתר  מהקושי  נובעת  המעקב  מחקרי  של  העיקרית  המגבלה 

את הסכמתם המודעת להשתתף במחקר )Zeira, 2009(. תנאי זה מסנן פעמים רבות 

אוכלוסייה של בוגרים, שאילו השתתפה, הממצאים שנצפו יכלו אולי להראות דפוס 

שונה. למשל, סביר מאוד שקשה לאתר דווקא את אותם בוגרים שמצבי החיים שלהם 

כן, מחקרים  כמו  וללא קשרים חברתיים.  במיוחד, שהם חסרי כתובת קבועה  קשים 

רבים מסתמכים על דיווחים סובייקטיביים של המשתתפים. אמנם דיווחים אלו הם 

חיוניים כשבוחנים כיצד הם תופסים את מצבם, אך יש להם מגבלות ברורות כשמנסים 

או  הכנסה  רמות  בגרות,  תעודת  שקיבלו  הבוגרים  שיעור  כמו:  תופעות,  לאמוד 

השתלבות בהשכלה גבוהה. מידע רשמי מבוסס עשוי לתת תמונה מלאה יותר, הנתונה 

פחות להטיות של המדווח.

לא  נובעת מכך שהם מבוססים על מדגמים  נוספת של מחקרי אורך אחרים  מגבלה 

גדולים, שבדרך כלל אינם מייצגים. נוסף על היותם של מאגרי מידע אדמיניסטרטיביים 

מקור מידע אובייקטיבי, שימוש בהם מאפשר התייחסות לכלל האוכלוסייה, ולא רק 

למדגם. כתוצאה מכך, קבוצת בוגרי פנימיות מנהל החינוך שאותה בחנו במחקר הנוכחי 

לא היוותה מדגם, אלא הייתה האוכלוסייה בשלמותה )כל ילידי שנת 1981 אשר היו 

רשומים בשנת הלימודים תשנ"ט בפנימיות מנהל החינוך(. יתרה מזו, במחקר נעשה 

שימוש במידע על נתוני רקע משפחתיים, כפי שתועדו במאגרי מידע של הלמ"ס. יש 

לציין שגם מחקרם של שמעוני ובנבנישתי )2012(, אשר בחן את מאפייניהם ותוצאות 

החיים של חניכי פנימיות חינוכיות, התבסס על מאגרי מידע אדמיניסטרטיביים של 

הלמ"ס; אולם מחקרם התייחס לתוצאות חיים עד גיל 19 בלבד ושל בני נוער ששהו 

של  שנתון  אחר  עקב  הנוכחי  המחקר  לעומתו,  חינוכית.  בפנימייה  בחייהם  אי-פעם 

על  והנתונים  התיישבותי,  לחינוך  המנהל  במסגרות  חניכים  היו   17 שבגיל  צעירים 

תוצאות החיים שלהם בתחום ההשכלה תועדו כשמונה שנים מאוחר יותר.

לסיכום, נדגיש שמחקר זה לא נועד להעריך את התרומה של פנימיות החינוכיות לקידום 

ההשכלה של בוגריהן; זאת משום שלא היה ביכולתנו לזהות את כל ההבדלים ברקע 

האישי והמשפחתי בין אלו שהיו בפנימיות ואלו שלא היו, ולשלוט בהם סטטיסטית. 

המחקר נועד להצביע על המצב בתחום ההשכלה של מי שהיו בפנימיות החינוכיות, 

לבחון עד כמה הוא דומה למצבם של אחרים הדומים להם במאפייני רקע מרכזיים 

שלא הגיעו לפנימיות כאלה, ולבדוק מי מבין בוגרי הפנימיות החינוכיות מגיע בהמשך 

חייו להישגים גבוהים יותר בתחום ההשכלה. להשוואה זו עשויה להיות תרומה לזיהוי 

צרכים בתחום זה ולתכנון מדיניות לקידום השתלבותם בלימודים על-תיכוניים.  

שאלות המחקר
פנימיות  בוגרי   1981 שנתון  ילידי  של  ההשכלה  בתחום  ההישגים  את  בחן  המחקר 

המנהל לחינוך התיישבותי בעת היותם בני 26 והשווה את מצבם בתחום זה לבני גילם 

שלא היו בפנימיות. שאלות המחקר המרכזיות היו:
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לחינוך א.  מנהל  פנימיות  בוגרי  בין  ההשכלה  בתחום  בתוצאות  ההבדלים  מה 

התיישבותי לבין בני נוער בעלי מאפיינים דומים שלא שהו במסגרת הפנימייה?

המנהל ב.  פנימיות  חניכי  של  שונות  קבוצות  בין  ההשכלה  בתוצאות  ההבדלים  מה 

לחינוך ההתיישבותי? למשל, האם יש הבדלים בתוצאות בין קבוצות מרקע הורי 

שונה )כגון רקע של עלייה או השכלה( ומאפיינים אישיים שונים )כגון מגדר(?

שיטה

בחירת השנתון ואוכלוסיית המחקר 
קובץ  מתוך  נבחר   ,)1998/1999( תשנ"ט  הלימודים  בשנת  ה-17  בני  את  לזהות  כדי 

מרשם האוכלוסין השנתון של ילידי 1981. הבחירה בשנתון זה נועדה לאפשר מעקב 

אחריהם עד להיותם בני 26, בשנת 2007. ההנחה היא שבגיל זה רובם כבר מיצו את 

יגיע  קטן  מספר  ורק  גבוהה,  להשכלה  וכניסה  הבגרות  תעודת  סיום  של  התהליכים 

להישגים אלו בגיל מאוחר יותר. 

בקובץ מרשם האוכלוסין נמצאו 112,899 רשומות פעילות של ילידי 1981. מהשנתון 

הנבחר נגרעו 3,612 שעלו לישראל רק אחרי 1 בספטמבר 1998, זאת כדי לאפשר מעקב 

בר השוואה אחר כל מי שהיה עשוי ללמוד בשנת הלימודים תשנ"ט. בהיעדר מידע על 

ההיסטוריה של מי שעלו לישראל במהלך שנת הלימודים הזאת, לא הייתה אפשרות 

לסווג אותם לקבוצת מעקב תקפה במודל שנבנה. כמו כן נגרעו רשומות שהערכנו כי 

 99,609 כללה  אוכלוסיית המעקב  בסוף התהליך,  נוער שעזבו את הארץ.  בני  הן של 

לחינוך  המנהל  של  במסגרות  החניכים  אוכלוסיית  של  רובה  שרוב  מכיוון  נבדקים. 

התיישבותי היא של יהודים )בשנתון המדובר - 2002 מתוך 2005 פרטים(, מסגרת 

ההתייחסות לצורך השוואה של בוגרי פנימיות אלו עם כלל השנתון היא אוכלוסיית 

יהודים ואחרים, שכללה 82,342 צעירים. 

משתני המחקר
מאפייני הצעירים בילדותם

מאפיינים דמוגרפיים: מין, ארץ מוצא, ותק בארץ נכון לתחילת המעקבא. 

הרווחה, ב.  משרד  ידי  על  טיפול  וסביבתו:  הילד  של  חברתיים-כלכליים  מאפיינים 

למד,  הילד  שבו  הספר  בית  פיקוח  המגורים,  יישוב  של  חברתי-כלכלי  אשכול 

לימודים בבית ספר לחינוך מיוחד

מאפייני ההורים

מאפיינים דמוגרפיים: ארץ מוצא האבא. 

מאפיינים חברתיים-כלכליים: השכלת האם, טיפול על ידי שירותי הרווחה, הרשעות ב. 

פליליות
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הישגים בהשכלה 

זכאות לבגרותא. 

לימודי מה"טב. 

השתתפות בבחינה פסיכומטריתג. 

לימודים במסגרות של השכלה גבוהה ד. 

בניית קובץ הנתונים 
המחקר התבסס על מיזוג של כמה קבצים: 

קובץ מרשם האוכלוסין, שנת 2000 - נגזרה אוכלוסיית ילידי 1981 )כפי שתואר א. 
למעלה(.

קובץ היורדים העדכני שנבנה בלמ"ס לצורכי מפקד האוכלוסין 2008 - מתוכו ב. 
זוהו מי שבמהלך המעקב ירדו מהארץ ולא חזרו אליה עד לסוף המעקב.

קובץ פנימיות של מנהל החינוך, שנת 1999 - 2021 מבני השנתון, יהודים ואחרים, ג. 
זוהו כחניכים בפנימיות של מנהל החינוך בשנת הלימודים 1998/1999. חשוב לציין 

כי על סמך הקובץ הנתון היה אפשר לזהות תלמידים ששהו בפנימייה חינוכית בגיל 

18 בלבד וסיימו את הלימודים בה, ולא ניתן היה להסיק מכך על מספרם של אלה 

שאי-פעם בחייהם שהו בפנימייה חינוכית. לאחר בחינת החפיפה בין אוכלוסיית 

תלמידי פנימיות מנהל החינוך לאוכלוסיית תלמידי פנימיות רווחה, נמצאו 16 איש 

החינוך  מנהל  פנימיות  כתלמידי  וגם  רווחה  פנימיות  כתלמידי  גם  בשנתון שזוהו 

ההתיישבותי. תלמידים אלה נוכו מאוכלוסיית פנימיות מנהל החינוך, וכך מספרם 

הסופי היה 2005 תלמידים. לאחר הורדת החניכים הערבים, נותרו 2002 בני השנתון 

שסיימו פנימיות של מנהל החינוך ההתיישבותי.

קובץ התלמידים של משרד החינוך, שנת הלימודים תשנ"ט ד. 

תלמידים ה.  אחרי  למעקב   - תש"ס-תשס"ז  לשנים  תלמידים  קבצי  של  נגזרת 
שנשארו כיתה בתקופת המעקב. 

נגזרת מהקובץ הרב שנתי של נבחני פסיכומטרי לשנים 2007-2000 - נשמרה ו. 
אינדיקציה למועד ההיבחנות הראשון ולציון הגבוה ביותר שהשיג נבחן בתקופה 

הנבדקת. 

קובץ סטודנטים במסגרת מה"ט - בין השנים 2007-2000ז. 

- ח.   2007-2000 בשנים  גבוהה  להשכלה  במוסדות  הסטודנטים  מקובץ  רשומות 
אפשרו לזהות מופע ראשון של סטודנט, שנת מופע ותחומי לימוד.

שנגזרו ט.  בגרות  לתעודת  זכאים  על  נתונים  כלל   - בגרות  לתעודת  זכאים  קובץ 
משלוש הסדרות העוסקות בבחינות הבגרות: 
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זכאים אינטרנים, שעמדו בבחינות וקיבלו תעודת בגרות עם סיום לימודיהם . 1

בבית הספר התיכון. נכללו מחזורי הלימודים 2004-1997. 

וקיבלו . 2 משנה  בחינות  באמצעות  חובותיהם  שהשלימו  אינטרנים,  נבחנים 

מחזורי  נכללו  בתיכון.  הלימודים  מסיום  שנים  שמונה  בתוך  בגרות  תעודת 

הלימודים 2000-1997. 

זכאים אקסטרנים בשנים 2007-1998. . 3

משתנה  גם  כלל  הסופי  הקובץ  הזכאים,  סוגי  שלושת  בין  ההבחנה  על  נוסף 

מסכם של כלל הזכאים לתעודת בגרות בשנתון. 

קובץ נתוני יסוד של משרד הרווחה )רב שנתי מצטבר(, עד שנת 2005 - נבנה י. 
משתנה שזיהה את בני השנתון שהם או הוריהם טופלו בשירותי רווחה. 

קובץ השמות במסגרות רווחה לשנים 1999-1998 - בקובץ זה נעשה שימוש על יא. 
מנת לזהות בוגרי השמה חוץ-ביתית של משרד הרווחה ולמנוע שיוך אפשרי שלהם 

לקבוצת ההשוואה מול בוגרי פנימיות המנהל.

קובץ הנתונים למחקר נוצר באמצעות קישור רשומות פרט לפי תעודות זהות, בהתאם 

לנוהלי העבודה הנהוגים בלמ"ס לשמירה על צנעת הפרט. כל העיבודים הסטטיסטיים 

נעשו על ידי הלמ"ס, ולא ניתנה גישה לרשומות אישיות. 

יצירת קבוצת ההשוואה
בפנימיות  שהיו  מי  בין  בתוצאות השכלה  הבדלים  בחנה  הראשונה  המחקר  שאלת 

האפשר  במידת  לבודד  צורך  היה  כך  לשם  השנתון.  מאותו  עמיתיהם  לבין  המנהל 

במאפייניהן,  דומות  שתהיינה  קבוצות  שתי  וליצור  הרקע  בגורמי  ההבדלים  את 

אך שונות בטיפול שתקבלנה, כלומר - להבחין בין מי שהתחנכו במסגרת המנהל 

כך השתמשנו  דומים להם שהתחנכו בקהילתם. לשם  לצעירים  לחינוך התיישבותי 

בשיטה  שימוש   .)Guo & Fraser, 2009(  )PSM(  Propensity Score Matching בשיטת 

זו נפוץ יותר ויותר במחקרים בתחום של מדעי החברה וההתנהגות, כאשר מסיבות 

אתיות אין אפשרות לתת טיפול לקבוצות ההשוואה או למנוע אותו מהן. בשיטה 

שייכות  הוא  התלוי  המשתנה  )שבה  לוגיסטית  רגרסיה  באמצעות  מחושבת  זו 

בקבוצת  להיות  במדגם  נבדק  כל  של  ההסתברות  טיפול(  או  ביקורת   - לקבוצה 

הטיפול, כלומר ציון המראה עד כמה הנבדק המסוים דומה לכלל הנבדקים השייכים 

הטיפול.  לקבלת   )PS(  Propensity Score-כ מוגדרת  זו  הסתברות  הטיפול.  לקבוצת 

לאחר מכן מזווגים מקבוצת הטיפול ומקבוצת הביקורת נבדקים שיש להם PS דומה, 

כדי ליצור מדגם חדש המכיל רק את הזוגות המזווגים. בדרך זו, מול כל נבדק השייך 

לקבוצת הטיפול מזווגים נבדק שאמנם נמצא בקבוצת הביקורת, אך ציון ה-PS שלו 

מי  לכל  זה,  באופן  הטיפול.  בקבוצת  להיכלל  דומה  סיכוי  לו  שהיה  כך  על  מצביע 

שהיה חניך בפנימייה הטיפולית הותאם צעיר באוכלוסייה הכללית שהיו לו מאפייני 
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יותר אצל ארצב,  רקע דומים, אך הוא לא שהה בפנימייה חינוכית )ראו פירוט רב 

בנבנישתי וזעירא, 2014(. 

 nearest neighbor matching within" השיטה שנבחרה לצורך הצימוד במחקר הנוכחי היא

Guo & Fraser, 2009( "a caliper(, שלפיה מחשבים עבור כל נבדק בקבוצת הטיפול את 
הקרובה  בשכנות  שהוא   PSM בעל  נבדק  ההשוואה  בקבוצת  ומחפשים   PSM-ה ציון 

ההסתברויות  טווח  של  הגדרה  תוך  זאת,  הטיפול;  שבקבוצת  הנבדק  של  לזו  ביותר 

להצמדה  הטווח  הגדרת  מספיק.  קרוב  כשכן  שייחשב  כדי  נבדק  כל  עבור  המתאים 

מאפשרת לפקח על כך ששני הפרטים המוצמדים יהיו דומים בצורה סבירה מבחינת 

מאפייני הרקע שלהם )ולמנוע מצב שבו נבדק בקבוצת ההשוואה הוא אמנם הקרוב 

שקשה  עד  גדול,  כה  הוא  ביניהם  ההבדל  אך  הטיפול,  בקבוצת  לנבדק  בציון  ביותר 

לראותם כדומים(. טווח זה נקבע על ידי החוקר, ובדרך כלל מקובל לקבוע אותו כשווה 

לרבע מסטיית תקן של ההסתברויות בכלל האוכלוסייה הנחקרת )במקרה שלנו בכלל 

 ;0.07308 הייתה  החזויות  ההסתברויות  של  התקן  סטיית  הנוכחי  במחקר  השנתון(. 

ההסתברויות  של  התקן  מסטיית  רבע  שהיווה   ,0.018 היה  שנקבע  הטווח  אי-לכך 

החזויות בשנתון. בתוך טווח זה, הנבדק שנבחר מקבוצת הביקורת היה בעל המרחק 

המוחלט הנמוך ביותר בהסתברות החזויה בינו לבין הנבדק הנבחר מקבוצת הטיפול 

עבור  תוצאות השכלה  הושוו  קבוצת ההשוואה  יצירת  לאחר   .)Guo & Fraser, 2009(

בוגרי פנימיות המנהל וקבוצת הצימוד שלהם. 

נציין, שגם לאחר יצירת שתי קבוצות שדמו זו לזו במאפייני רקע רבים, נותרו הבדלים 

שלא  משום  היתר  בין  המחקר,  במסגרת  לשליטה  ניתנו  שלא  רקע  במאפייני  ביניהן 

נמדדו. לכן, בכל זאת ייתכן שההבדלים בתוצאות בין קבוצת המחקר וקבוצת ההשוואה 

נבעו לא רק מעצם השהות של הראשונים בפנימייה חינוכית, אלא גם מגורמים שלא 

נשלטו סטטיסטית על ידי החוקרים )למשל הבדלים ברמת התמיכה מההורים, שלא 

נמדדה, ולכן גם לא נכנסה לחישובים הסטטיסטיים(.

המשך  המנבאים  הגורמים  לזיהוי  שנגעה  השנייה,  המחקר  שאלת  על  לענות  כדי 

לימודים בקרב בוגרי פנימיות חינוכיות, ערכנו רגרסיה לוגיסטית רב משתנית בצעדים 

הדרגתי  באופן  הוכנסה  צעד  בכל   .)Multivariate Hierarchical Logistic Regression(

קבוצת משתנים מנבאים נוספת, כדי לבחון את תרומתה מעל ומעבר לשאר המנבאים. 

ממצאים
בהשוואה  חינוכיות,  הפנימיות  בוגרי  של  הרקע  מאפייני  את  תחילה  יציג  הפרק 

תוצאות  בין  השוואות  יוצגו  בהמשך  השנתון.  ילידי  שאר  של  הרקע  למאפייני 

קבוצת  חברי  של  ההשכלה  תוצאות  לבין  חינוכיות  פנימיות  בוגרי  של  ההשכלה 

ההשוואה )בשיטת ה-PSM(, שהיו, כאמור, בעלי מאפייני רקע דומים, אך לא שהו 

בפנימייה חינוכית. בחלק האחרון נבחן, מהם הגורמים שניבאו את ההישגים בתחום 

ההשכלה של מי שהיו חניכים בפנימיות חינוכיות. 
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 השוואה בין מאפייני בוגרי פנימיות מנהל והוריהם 
לבין שאר השנתון

מכלל   2.5% שהיוו  החינוך,  מנהל  פנימיות  של  בוגרים   2,002 היו   1981 ילידי  בקרב 

המנהל  פנימיות  בוגרי   - קבוצות  בשתי  השנתון  מאפייני  את  מציג   1 לוח  השנתון. 

ושאר עמיתיהם לשנתון )היהודים ואחרים(. כפי שנראה, רוב מי שהתחנכו בפנימיות 

המנהל לחינוך ההתיישבותי הם ילידי חו"ל )60.3%(, לעומת 17.3% ילידי חו"ל בשאר 

באתיופיה  נולדו  בשנתון  המנהל  פנימיות  בוגרי  חו"ל  ילידי  מתוך   37.2% השנתון; 

)בהשוואה ל-1.1% בלבד בשאר השנתון(. כמו כן, שיעור העולים עם ותק נמוך בישראל 

)2-0 שנים( גבוה יותר בקרב בוגרי הפנימיות, לעומת שאר השנתון )11.8% לעומת 

7.2% בהתאמה(. בנקודת תחילת המעקב, שיעור בעלי תיק פלילי ובעלי הרשעות מתוך 

בוגרי הפנימיות היה 5.5% ו-1.5% בהתאמה, מעט גבוה משיעורם בקרב שאר השנתון 

)3.9% ו-0.9% בהתאמה(. מתוך בוגרי פנימיות המנהל 39.5% טופלו בשירותי רווחה 

בוגרי  שבקרב  בעוד  השנתון.  בשאר   10.2% לעומת  מהוריו(,  אחד  לפחות  או  )הילד 

הפנימיות החינוכיות שיעור מי שהשכלת אמם הייתה נמוכה )עד שמונה שנות לימוד( 

היה 54.4%, בקרב שאר ילידי השנתון השיעור היה 26.3%. 

לוח 1: מאפייני רקע של ילידי שנתון 1981 לפי כלל השנתון ובוגרי פנימיות חינוכיות

בוגרי פנימיות חינוכיותכלל השנתון*

N%N%

80,340100.02,002100.0סך הכול

ארץ לידה )יהודים ואחרים(

66,44482.779539.7ישראל

13,89617.31,20760.3אחר

מתוכם:

 מדינות שהשתייכו בעבר 
לברית המועצות 

10,11412.634917.4

8651.174537.2אתיופיה

2,9173.61135.6אחר

ותק עולים 
9767.214211.9עד שנתיים

32,69419.922218.6 עד 5 שנים

69,90173.082969.5 שנים ויותר

השכלת אם 

21,16526.31,08954.4עד 8 שנות לימוד

33,80442.163931.9בין 9 ל-12 שנות לימוד

14,85318.51989.9בין 13 ל-15 שנות לימוד

1610,51813.1763.8 שנות לימוד ומעלה
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בוגרי פנימיות חינוכיותכלל השנתון*

N%N%

1,4111.8472.3להורים היו הרשעות פליליות

8,17510.279139.5הילד ו/או הוריו טופלו בשירותי רווחה

מתוכם: 

2,7623.41899.4הילד עצמו טופל בשירותי הרווחה

7761.0-0.0הילד למד בבית ספר לחינוך מיוחד

1,1351.41989.9הילד נשאר כיתה

3,1043.91105.5לילד היה תיק פלילי אחד לפחות

7540.9311.5לילד הייתה הרשעה אחת לפחות

* לא כולל פנימיות חינוכיות

השוואת הישגים בתחום ההשכלה בין בוגרי הפנימיות החינוכיות 
לבין כלל השנתון

בשלב ראשון בחנו את ההישגים החינוכיים של בוגרי הפנימיות החינוכיות בהשוואה 

ניכרים בין בוגרי  2, היו הבדלים  לאלה של שאר השנתון. כפי שניתן לראות בלוח 

זכאות  שיעורי  שנבחנו:  ההישגים  במגוון  השנתון  לשאר  החינוכיות  הפנימיות 

מהם  יותר  קטן  וחלק  יותר,  נמוכים  היו  החינוכיות  הפנימיות  בוגרי  בקרב  לבגרות 

נבחן במבחן פסיכומטרי. מבדיקה נוספת עלה שהציון הממוצע של בוגרי הפנימיות 

נמוך משמעותית משל עמיתיהם  107.08( היה  )478, ס"ת  החינוכיות בפסיכומטרי 

ללימודים  המשיכו  השנתון  מכלל  ש-43.2%  בעוד   .)110.22 ס"ת   ,557.84( לשנתון 

החלק   .23.5% היה  החינוכיות  הפנימיות  בוגרי  בקרב  הממשיכים  שיעור  גבוהים, 

היחסי של ממשיכים להשכלה גבוהה שפנה לאוניברסיטאות היה נמוך יותר בקרב 

יותר של בוגרי פנימיות  גבוה  בוגרי הפנימיות החינוכיות. במקביל, נמצא ששיעור 

חינוכיות - הן זכאים לבגרות והן כאלו שלא היו זכאים לה - פנה ללימודי מה"ט. 

לוח 2: הישגים בתחום ההשכלה לפי כלל השנתון ובוגרי פנימיות חינוכיות

כלל השנתון*
N = 80,340

חניכי פנימיות חינוכיות
N = 2,002

N%N%

45,87157.189944.9זכאות לבגרות

3,8984.91547.7מה"ט

146837.75032.5ללא זכאות לבגרות

243062.310467.5עם זכאות לבגרות

136735.14327.9היבחנות בפסיכומטרי

 לוח 1 
)המשך( <<
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כלל השנתון*
N = 80,340

חניכי פנימיות חינוכיות
N = 2,002

N%N%

62445.61432.5מתוכם המשיכו להשכלה גבוהה

34,72343.247023.4המשך להשכלה גבוהה

15,43119.21698.4אוניברסיטאות

10,38812.91477.3מכללות

2,7213.4824.1סמינרים

6,1837.7723.6האוניברסיטה הפתוחה

 * לא כולל פנימיות חינוכיות

הסתברות חזויה להשתייך לקבוצת בוגרי הפנימיות החינוכיות
כדי להשוות את ההישגים של בוגרי הפנימיות החינוכיות לאלה של צעירים הדומים 

להם במאפייני הרקע, נטרלנו באמצעות PSM נתוני רקע שונים, ככל שניתן במסגרת 

המחקר. כדי לחשב את ה-PS בוצעה רגרסיה לוגיסטית לאמידת ההסתברות החזויה 

להשתייך לקבוצת בוגרי פנימיות חינוכיות. ראשית, מתוך קבוצת ההשוואה של שאר 

השנתון - שמנתה 80,340 איש - הוצאו 2,333 בוגרי מסגרות חוץ-ביתיות של משרד 

של  צימוד  למנוע  מנת  על  נעשתה  זו  פעולה  ציבור.  במוסדות  ששהו  מי  או  הרווחה 

בוגר השמה חוץ-ביתית של רווחה לבוגר פנימיית המנהל לחינוך התיישבותי הדומה 

לו במאפייניו. אם היה נעשה צימוד מסוג זה, הייתה נוצרת הטיה, משום שאז קבוצת 

הביקורת הייתה כוללת אנשים שקיבלו "טיפול" אחר של השמה חוץ-ביתית. לכן, אף 

חוץ-ביתית של משרד  נוספים להשמה  טיפול  סוגי  על  לפקח  היה באפשרותנו  שלא 

הרווחה, בקרה על משתנה זה הייתה פעולה הכרחית למניעת הטיה בתוצאות המחקר. 

בתום שלב זה נותרו בקבוצת ההשוואה 78,007 איש.

 .3 בלוח  מוצגות  ותוצאותיה  לוגיסטית,  רגרסיה  נערכה  התהליך  של  הראשון  בשלב 

כן או לא(  המשתנה שאותו מנבאים הוא בינרי )השתייכות לפנימיות החינוכיות - 

והניבוי נעשה על בסיס מספר משתני רקע. על מנת למנוע מצב של מולטי-קולינריות, 

נבדקו בשלב מקדים המתאמים בין כל המשתנים הבלתי תלויים שהיו מיועדים להיכנס 

לרגרסיה, והושארו רק משתנים שהמתאם ביניהם היה 5. או פחות. 

ילידי  לשאר  )בהשוואה  חינוכית  בפנימייה  לניבוי שהות  לוגיסטית  3: רגרסיה  לוח 
השנתון, שלא טופלו ברווחה( 

 מקדםקטגוריותהמשתנים
הרגרסיה

מנת יחס 
הסיכויים

1.796***0.5854בן / בתמין 

11.564***2.4479כן / לאהילד יליד אתיופיה

7.404***2.002כן / לאאב יליד אתיופיה לילד יליד ישראל 

 לוח 2 
)המשך( <<
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 מקדםקטגוריותהמשתנים
הרגרסיה

מנת יחס 
הסיכויים

0.624***0.4717-כן / לאאב יליד ישראל לילד יליד ישראל 

0.671***0.3989-כן / לאאב יליד רוסיה

6.762***1.9113כן / לאעולה חדש - ותק בארץ פחות מ-6 שנים 

2.116***0.7496כן / לאעולה ותיק - ותק בארץ בין 6 שנים ל-11 שנה

3.374***1.216כן / לאבית הספר שבו התלמיד למד בפיקוח ממלכתי-דתי 

0.291***1.2344-כן / לאבית הספר שבו התלמיד למד בפיקוח חרדי

0.968***0.0329-מספר שנות לימודהשכלת האם

הרשעות בדין של לפחות אחד ההורים בין השנים 
 1999-1995

1.720***0.5426כן / לא

2.198***0.7875כן / לאטיפול ברווחה בילד או בהוריו לפני שנת 1999 

0.863***0.1479- אשכול חברתי כלכלי של יישוב המגורים

 טיב התאמה - c=0.872, שיעור הניבויים המדויקים - 86.2%

***P<.001

בשל ערכים חסרים באחד או יותר מהמשתנים שהוכנסו לרגרסיה, 553 מבני השנתון 

לא קיבלו ציון הסתברות מספיק כדי להשתייך לקבוצת הטיפול, ולכן הוצאו מהניתוח. 

באופן זה גודל קבוצת המחקר )בוגרי פנימיות מנהל( היה 1,971 איש, ושאר השנתון 

כלל 77,454 איש. מהממצאים בלוח 3 עולה כי היו הבדלים בין בוגרי פנימיות חינוכיות 

לבוגרים אחרים בשנתון: לילידי אתיופיה ולילידי ישראל שאביהם יליד אתיופיה היה 

סיכוי גבוה במיוחד להיות בפנימייה חינוכית )מנת יחס הסיכויים היא פי 11.564 מבני 

השנתון שאינם ילידי אתיופיה ופי 7.404 מבני השנתון שאביהם אינו יליד אתיופיה(; 

גם עובדת היותו של נער עולה חדש )פחות משש שנים בארץ( העלתה באופן משמעותי 

את הסיכוי להיות בפנימייה חינוכית )מנת יחס הסיכויים היא פי 6.762 מבני השנתון 

האחרים(; לימודים של ילד בבית ספר בפיקוח ממלכתי-דתי העלו אף הם את הסיכוי 

להיות בפנימייה חינוכית )מנת יחס הסיכויים 3.374(. לעומת זאת, אם מישהו למד 

בבית ספר בפיקוח חרדי, הסיכוי שהוא יהיה בפנימייה חינוכית היה נמוך במיוחד )מנת 

יחס הסיכויים 0.291(.

הפנימיות  בוגרי   1,971 מתוך  ל-1,813  הוצמדו  ובו   PSM ניתוח  נערך  הבא  בשלב 

אך  דומים,  מאפיינים  בעלי  שהיו  השנתון  מבני   1,813 הטיפול(  )קבוצת  החינוכיות 

לא היו בוגרים של פנימייה חינוכית )קבוצת ההשוואה(. לא נמצא זיווג לשאר בוגרי 

ולא  אתיופי,  ממוצא  היו  זיווג  להם  נמצא  שלא  הבוגרים  רוב  החינוכיות.  הפנימיות 

ניתן היה למצוא להם בני זוג דומים שלא שהו בילדותם בפנימיות החינוכיות. בבדיקה 

נמצא  מעורכי המחקר(  לקבלן  וניתן  כאן,  מוצגות  אינן  )תוצאותיה  שערכנו בהמשך 

שהפרש הממוצעים וסטיות התקן לאחר הצימוד היה אפסי כמעט בכל מאפייני הרקע, 

דבר המעיד על דמיון רב במאפייני הרקע בין בוגרי הפנימיות החינוכיות לשאר ילידי 

השנתון שהוצמדו להם. ממצא זה מצביע על צימוד איכותי, המאפשר השוואת ההישגים 

החינוכיים שאליהם הגיעו בוגרי הפנימיות החינוכיות לאלו שהוצמדו אליהם בקבוצת 

 לוח 3 
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הפסיכומטרית  בבחינה  היבחנות  לבגרות,  זכאות  היו:  שהושוו  ההישגים  ההשוואה. 

והמשך לימודים בהשכלה גבוהה. 

באופן  גבוה  היה   )48.9%( ההשוואה  קבוצת  בקרב  לבגרות  הזכאים  שאחוז  מצאנו 

מובהק )χ2(1)=7.634, p<.001( מזה של בוגרי הפנימיות החינוכיות )44.4%(. בדקנו גם 

את ההבדל בשיעור ההיבחנות בבחינה הפסיכומטרית בין בוגרי פנימיות החינוכיות 

נחשב,  הפסיכומטרית  בבחינה  ההיבחנות  עצם  כי  לציין  חשוב  ההשוואה.  לקבוצת 

שאחוז  נמצא  גבוהה.  בהשכלה  להמשיך  כוונות  כהצהרת  הנוכחי,  המחקר  לצורך 

נמוך  היה   )25.6%( חינוכיות  פנימיות  בוגרי  בקרב  הפסיכומטרית  בבחינה  הנבחנים 

באופן מובהק )χ2(1)=29.671, p<.001( משיעורם בקרב קבוצת ההשוואה של שאר ילידי 

השנתון )33.9%(. 

הבחינה הפסיכומטרית היא כלי לחיזוי סיכויי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה 

הבחינה  השונים.  לחוגים  מועמדיהם  במיון  הלימוד  מוסדות  את  ומשמשת  גבוהה 

מיון  לאמצעי  ובהשוואה  אחיד  הערכה  בסולם  המועמדים  כל  את  לדרג  מאפשרת 

אחרים.1 לכן, נבדקו בכל אחת משתי הקבוצות ממוצעי ציוני הבחינה הפסיכומטרית 

שתי  בין  הפסיכומטרית  הבחינה  ציון  בממוצע  מובהק  הבדל  מצאנו  הנבחנים.  של 

הקבוצות: הממוצע בקרב בוגרי פנימיות חינוכיות )476, ס"ת 106.4( היה נמוך באופן 

מובהק )t(1,078)=3.77, p<.001( מזה של קבוצת ההשוואה )502, ס"ת 115.41(. הפער 

בין הציונים היה כרבע סטיית תקן. 

שיעור הממשיכים ללימודי מה"ט נבדק בנפרד בקרב מי שהיו זכאים לתעודת בגרות ומי 

שלא היו זכאים לתעודה זו. נמצא כי בקרב התלמידים שלא היו זכאים לתעודת בגרות, 

לא היה הבדל מובהק במספר הממשיכים ללימודי מה"ט בין בוגרי פנימיות חינוכיות 

)4.9%( לקבוצת ההשוואה )4.6%(. לעומת זאת, בקרב הזכאים לתעודת בגרות, מספר 

בוגרי הפנימיות החינוכיות שהמשיכו ללימודי מה"ט )12.3%( היה גבוה באופן מובהק 

 .)χ2(1)=7.24, p<.001( )8.3%( ממספר שאר בני השנתון שהמשיכו ללימודים אלו

באשר להמשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה, מצאנו שבקרב התלמידים שלא היו 

זכאים לתעודת בגרות, שיעור בוגרי הפנימייה שהמשיכו להשכלה גבוהה )4.2%( היה נמוך 

באופן מובהק )χ2(1)=7.047, p<.001( משיעור חברי קבוצת ההשוואה שהמשיכו להשכלה 

גבוהה )6.9%(. תמונה דומה נמצאה גם בקרב הזכאים לתעודת בגרות: שיעור הממשיכים 

 χ2(1)=36.65,( מובהק  באופן  גבוה  היה   )63.1%( ההשוואה  מקבוצת  גבוהה  להשכלה 

p<.001( מזה של בוגרי הפנימיות החינוכיות שהמשיכו להשכלה גבוהה )48.5%(.

שיעור נמוך יותר של בוגרי הפנימיות החינוכיות פנה לאוניברסיטאות )36.1%(, מאשר 

)43.1%(, בעוד שהפונים למכללות אקדמיות  שיעור הפונים בקרב קבוצת ההשוואה 

בקבוצת  עמיתיהם  מאשר   )48.1%( יותר  רבים  היו  הראשונים  מקרב  סמינרים  או 

הפנימיות  בוגרי  בקבוצת  הפתוחה  לאוניברסיטה  הפונים  שיעור   .)43.1%( ההשוואה 

על הבחינה, ראו באתר  1

 https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/psychometric/psychometric-about.html
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החינוכיות )15.7%( דמה לשיעור הפונים בקבוצת ההשוואה )14.4%(. הבדלים אלו לא 

היו מובהקים. 

גורמים המנבאים המשך לימודים של בוגרי פנימיות חינוכיות 
במסגרת אקדמית

הפנימיות  חניכי  מקרב  מי  המנבאים,  גורמים  לזהות  ביקשה  השנייה  המחקר  שאלת 

שהיו  מי  כל  בקרב  ערכנו  כך  לשם  גבוהה.  השכלה  של  למסגרות  ימשיכו  החינוכיות 

היה  התלוי  המשתנה  שבה  משתנים,  רבת  לוגיסטית  רגרסיה  החינוכיות  בפנימיות 

דיכוטומי )המשיך למסגרות השכלה גבוהה או לא המשיך(, והמשתנים המנבאים היו 

משתני רקע שהיו ידועים על החניכים ומשפחותיהם. הרגרסיה בוצעה בצעדים, כדי 

מנבאים.  משתנים  של  )"בלוקים"(  קבוצות  מספר  של  היחסית  התרומה  את  לזהות 

כפי שניתן לראות בלוח 3, רוב המשתנים המסבירים הם משתנים בינריים, שערכיהם 

)כן( או 0 )לא(, פרט ל"השכלת אם", שהוא משתנה רציף ומתייחס למספר שנות   1

לימוד של האם. לוח 4 מציג את מודל הרגרסיה לניבוי המשך להשכלה גבוהה. בלוח 

מסוים  כמה משתנה  עד  עוזר לבחון   )odds ratio( הסיכויים"  יחס  "מנת  הפרמטר  זה 

מאפשר לנבא את התוצאה )במקרה הנוכחי - המשך לימודים אקדמיים(: כשהערך של 

"מנת יחס הסיכויים" הוא 1, המשמעות היא שהמשתנה אינו מסוגל לנבא כלל המשך 

לימודים אקדמיים; ערכים שהם גבוהים בהרבה מ-1 משמעם שהסיכוי של קבוצה אחת 

להמשיך להשכלה גבוהה גבוה בהרבה משל הקבוצה האחרת; ערכים קטנים בהרבה 

מ-1 משמעם שהסיכוי של קבוצה אחת להמשיך להשכלה גבוהה הוא נמוך בהרבה משל 

הקבוצה האחרת.

לוח 4: מודל לוגיסטי רב משתני לניבוי המשך להשכלה גבוהה של בוגרי הפנימיות 
החינוכיות 

מודל 4מודל 3מודל 2מודל 1

מקדם המשתניםתחום
רגרסיה

מנת יחס 
הסיכויים

מקדם 
רגרסיה

מנת יחס 
הסיכויים

מקדם 
רגרסיה

מנת יחס 
הסיכויים

מקדם 
רגרסיה

מנת יחס 
הסיכויים

0.66***0.43-0.41***0.43-0.84***0.46-0.83***0.78-מיןמגדר

0.48-0.330.716-0.490.61***0.74-  יליד אתיופיה מוצא

אב יליד  
אתיופיה 

לילד יליד 
ישראל

  -1.910.15-1.530.22-1.730.18

אב יליד  
ישראל לילד 
יליד ישראל 

  0.111.120.061.06-0.060.94

אב יליד  
רוסיה 

  0.041.040.011.01-0.120.89

0.58*0.040.96-0.120.89-0.54-  עולה חדש 

0.58*0.130.88-0.180.83-0.56-  עולה ותיק 
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מודל 4מודל 3מודל 2מודל 1

מקדם המשתניםתחום
רגרסיה

מנת יחס 
הסיכויים

מקדם 
רגרסיה

מנת יחס 
הסיכויים

מקדם 
רגרסיה

מנת יחס 
הסיכויים

מקדם 
רגרסיה

מנת יחס 
הסיכויים

רקע 
הורי

1.10.021.02***0.07    השכלת אם 

הרשעות של 
שני ההורים 
או אחד מהם

    0.171.190.31.35

טיפול 
ברווחה בילד 

או בהוריו 
לפני שנת 

1999

    -0.210.810.011.01

תעודת השכלה
בגרות

      2.33***10.26

היבחנות 
במבחן 

הפסיכומטרי 

      2.07***7.94

C 0.5960.6410.6660.896מדד

כפי שנראה בלוח 4, בצעד הראשון המגדר הוא בעל כוח ניבוי רב. לבנים היה סיכוי 

 .0.46 היא  יחס הסיכויים  מנת   - גבוהה מאשר לבנות  יותר להמשיך להשכלה  נמוך 

טיב ההתאמה של המודל לאחר הצעד הראשון הוא 0.596, ושיעור הניבויים המדויקים 

הוא 35.2%. בצעד השני, הוספנו את קבוצת המשתנים שאפיינו את מוצא החניך והוריו. 

על סמך מודל זה ניתן לומר כי בהשוואה לעמיתיהם, לבנים ולילידי אתיופיה היה סיכוי 

נמוך להגיע להשכלה גבוהה. שאר משתני המוצא במודל זה לא נמצאו מובהקים. טיב 

ההתאמה של המודל השני גבוה במקצת מזה של המודל הראשון ועומד על 0.641. גם 

שיעור הניבויים המדויקים עולה ומגיע ל-59.4%. בצעד השלישי הוספנו משתני רקע 

של ההורים. בצעד זה, "מגדר" עדיין נותר מובהק, ונראה כי לבנים סיכוי נמוך יותר 

להגיע להשכלה גבוהה לעומת הבנות, גם כשמביאים בחשבון את שאר משתני הרקע 

האישיים וההוריים. המשתנה "יליד אתיופיה" מאבד את יכולת הניבוי המובהקת שלו, 

פנימיות  בוגרי  סיכויי  של  מובהק  מנבא  הוא  אם"  "השכלת  המשתנה  זאת,  ולעומת 

חינוכיות להמשיך להשכלה גבוהה. מן הראוי לציין שיש מתאם גבוה בין "השכלת אם" 

למוצא "יליד אתיופיה" )r=-.58(, כך שסביר שכוח הניבוי של "השכלת אם" משקף גם 

את העובדה שרוב האמהות ילידות אתיופיה אינן משכילות. במודל זה טיב ההתאמה 

נוספו  האחרון  בצעד  ל-65.7%.  ומגיע  עולה  המדויקים  הניבויים  ושיעור   0.666 הוא 

זה,  במודל  הפסיכומטרית".  בבחינה  ו"היבחנות  בגרות"  "תעודת  המשתנים  לניתוח 

המגדר עדיין מנבא באופן מובהק את ההמשך להשכלה גבוהה, אך תרומת המשתנה 

"השכלת אם" אינה מובהקת יותר. כמו כן היותו של בוגר הפנימייה עולה )בין אם הוא 

עולה חדש או עולה ותיק( מקטין את סיכויו להמשיך להשכלה גבוהה, לעומת מי שאינו 

"מוצא אתיופי"  בין המשתנים  הגבוה  להזכיר את המתאם  הראוי  מן  כאן  גם  עולה. 

ביותר  החזקים  המנבאים  האחרון,  בצעד  מפתיע,  לא  באופן   .)r=.57( ותיק"  ו"עולה 

 לוח 4 
)המשך( <<
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של המשך להשכלה גבוהה הם תעודת בגרות והיבחנות בבחינה הפסיכומטרית. מדד 

טיב ההתאמה במודל זה עולה באופן משמעותי ומגיע ל-0.896. גם שיעור הניבויים 

המדויקים גבוה מאוד ועומד על 89.4%.

דיון
מחקר זה - הראשון מסוגו בישראל - עקב אחר תוצאות השכלה של כל בוגרי פנימיות 

חינוכיות בשנה נתונה )שנת הלימודים 1998/1999(, בהיותם בני 26, באמצעות חיבור 

קבצים אדמיניסטרטיביים ממשרדי ממשלה שונים. אסטרטגיה זו אפשרה להשוות את 

מצבם בתחום ההשכלה של בוגרי הפנימיות החינוכיות לבני גילם שלא שהו בפנימיות 

החינוכיות.  הפנימיות  בוגרי  של  לאלו  דומים  שלהם  הרקע  שמאפייני  ולאלה  כלל, 

התוצאות שנבדקו הן: זכאות לתעודת בגרות, היבחנות בבחינה הפסיכומטרית, ציון 

בבחינה הפסיכומטרית, המשך ללימודים בהשכלה גבוהה והמשך ללימודי מה"ט. 

הפנימייה החינוכית היא מסגרת חוץ-ביתית ייחודית, המציעה לאוכלוסיות נזקקות או 

לקבוצות שנמצאות במעבר חברתי ותרבותי דרכי חינוך האופייניות לבתי ספר נבחרים 

ובנבנישתי  שמעוני  של  מחקרם  לממצאי  ובדומה  בהתאם,   .)2008 ועמיתים,  )קשתי 

)2012(, גם לבוגרי הפנימיות החינוכיות במחקר זה היו כמה מאפיינים שונים מאלה של 

 - עולים  גבוה של  היה שיעור  ילידי השנתון: באוכלוסיית הפנימיות החינוכיות  שאר 

ילידי השנתון;  בקרב שאר  לחמישית  בהשוואה  בישראל,  נולדו  לא  למעלה ממחציתם 

יותר מכך, ילידי אתיופיה או מי שהוריהם נולדו באתיופיה היוו יותר ממחצית ילידי חו"ל 

שזו  מפני  אינו מפתיע,  חינוכיות  בפנימיות  עולים  זה של  גבוה  זו. שיעור  באוכלוסייה 

אחת מאוכלוסיות היעד של פנימיות חינוכיות )Grupper, 2013(. כמו כן, נראה כי מצבם 

של בוגרי הפנימיות החינוכיות היה טוב פחות מזה של שאר ילידי השנתון גם בתחומים 

אחרים: הם היו מעורבים יותר בפעילות פלילית, הם או משפחתם היו מטופלים יותר 

בשירותי רווחה והשכלת האם של כמחציתם הייתה נמוכה משמונה שנות לימוד. 

זכאות לתעודת בגרות
תעודת בגרות מלאה היא המפתח להשכלה גבוהה. מצאנו ששיעור הזכאות לבגרות של 

בוגרי הפנימיות החינוכיות בזמן שסיימו את השהות בפנימייה היה נמוך יותר מזה של 

שאר בני השנתון. בהינתן התפקיד החינוכי של הפנימיות, ניתן היה לצפות כי דווקא בקרב 

בוגרי הפנימיות החינוכיות אחוז הזכאים לבגרות יהיה גבוה יותר. אחד ההסברים לכך 

עשוי להיות הרכב האוכלוסייה, שכאמור רובה עולים, ובהם יותר ממחצית ילידי אתיופיה. 

בהקשר זה, לילידי אתיופיה ישנם מאפיינים ייחודיים, שיכולים להשליך על תוצאות חיים 

שונות בכלל ובהיבט של השכלה בפרט: רובם הגיעו לישראל עם השכלה פורמלית מועטה 

לשיעור  בהשוואה  במיוחד  מאוד,  גבוה  בקרבם  העוני  שיעור   ;)2005 וקפלה,  )סבירסקי 

זה בקרב עולים ממדינות שהשתייכו בעבר לברית המועצות וילידי הארץ )חביב, הלבן-

אילת ושץ, 2010(. אולם נראה שהמוצא מספק רק הסבר חלקי, כי מצאנו שאחוז הזכאים 
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קבוצת  של  מזה  גם  מובהק  באופן  נמוך  היה  חינוכיות  פנימיות  בוגרי  בקרב  לבגרות 

ההשוואה, שבה שיעור יוצאי אתיופיה היה דומה לשיעורם בקבוצת החניכים. 

יכולות להיות גם סיבות נוספות לשיעור הנמוך יותר של זכאות לבגרות בקרב בוגרי 

פנימיות חינוכיות. מחד גיסא, מסגרת הפנימייה אמורה לתת מענה לצרכים לימודיים; 

גורמים  יש  נותנות את המענה הנדרש,  גיסא, בהנחה שהפנימיות החינוכיות  מאידך 

זמינים  נתונים אדמיניסטרטיביים  זה, כתוצאה מהיעדר  נבדקו במחקר  אחדים שלא 

או כתוצאה מהיעדר נתונים על כישורים אישיים שאינם ניתנים למדידה באמצעות 

מידע אדמיניסטרטיבי. אחת הדוגמאות למידע שיכול היה להאיר על הממצא שתואר 

לעיל היא מידע על נבדקים שקיבלו בשנת הלימודים 1998/1999 שירותי חינוך מיוחד. 

ניתן להניח כי גם בקרב בוגרי פנימיות חינוכיות, כמו בכל סוג אוכלוסייה, יהיו כ-10% 

בעלי לקויות שונות )מרגלית, 1997(, ואולי באוכלוסייה ייחודית זו שיעורם יהיה אף 

גבוה יותר. למרות זאת, שיעור הזכאים לשירותי שילוב בקרב חניכי פנימיות חינוכיות 

מעולם לא נבדק. סביר כי ללא טיפול או התאמות, תלמידים עם לקויות למידה יחוו 

קושי להגיע להישגים בתחום הלימודי. 

המחקר  קבוצות  שתי  בין  לבגרות  הזכאות  באחוז  להבדלים  נוספת  אפשרית  סיבה 

עשויה להיות הצורך המוגבר של תלמידי הפנימיות בסיוע בהכנה לבגרות. בנבנישתי 

וזעירא )2008( בחנו עד כמה יש לצעירים על סף סיום השהות במסגרות חוץ-ביתיות 

ניתן  כמה  עד  היציאה,  לאחר  עצמאיים  חיים  עם  להתמודדות  הנדרשים  כישורים 

לצפות שמשפחותיהם תסייענה להם בעת המעבר מהמסגרות לחיים עצמאיים, ומה 

צורכיהם לקראת עזיבת מסגרות אלו. מחקרם השווה בין צעירים שנמצאו במסגרות 

או  הסוציאליים  העובדים  של  מדיווחים  התקבלו  והנתונים  שונות,  חוץ-ביתיות 

בפנימיות  הצעירים  אצל  זיהו  העובדים  הלימודים,  בתחום  הצעירים.  של  המדריכים 

אחרות  חוץ-ביתיות  במסגרות  לצעירים  בהשוואה  גם  רבים,  צרכים  החינוכיות 

המדריכים  ידי  על  דווחו  החינוכיות  הפנימיות  חניכי  מבין   39.7% למשל,  שנבדקו; 

כנזקקים לסיוע בהכנה לבגרות. ממצא זה יכול להסביר את ההבדל בזכאות לבגרות בין 

בוגרי פנימיות אלו לקבוצת ההשוואה: שתי הקבוצות אמנם דומות במאפייני רקע, אך 

בהתבסס על תוצאות המחקר שתואר לעיל, ניתן לשער כי צעירים בפנימיות חינוכיות 

זקוקים לסיוע רב בהכנה לבגרות. מאידך גיסא, אין לנו מידע על מידת הסיוע בהכנה 

לבגרות שמקבלת הקבוצה שמתגוררת בבית. עם זאת, ייתכן כי עצם התנאי של מגורים 

יום-יומית של ההורים בצרכים הלימודיים  משותפים עם ההורים מאפשר מעורבות 

של הילדים. בהקשר זה, יש לתת את הדעת גם על כך שיש הבדל מהותי, שכמובן לא 

פוקח על ידי הצימוד, בין קבוצת הצעירים ששהו בילדותם בפנימיות ובין אלו שגרו 

בביתם - מדובר במשפחות שבהן ההורים מצאו לנכון להוציא את הילד לפנימייה, 

לעומת משפחות דומות להן מבחינת מאפייני הכנסה והשכלה שלא עשו זאת. ייתכן כי 

הבדל זה בין המשפחות מצביע על כך שמידת התמיכה המשפחתית של בוגרי פנימיות 

קטנה מזו של עמיתיהם אשר נשארים בבית, שכן אלו ממשיכים לקבל תמיכה הורית, 

המקלה עליהם את ההתמודדות עם המשך לימודים. 
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הישגים בבחינה הפסיכומטרית
שאחוז  מצאנו  גבוהים.  ללימודים  האפשרויות  את  מתווה  הפסיכומטרית  הבחינה 

הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בקרב בוגרי הפנימיות החינוכיות היה נמוך משמעותית 

מזה של שאר ילידי השנתון. דביר, מעגן ושפירא )2009( טענו שלמאפייני ההישגים 

הלימודיים המשקל המשמעותי ביותר בהסבר הסיכוי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית, 

ואילו למאפייני הרקע משקל משני בהסבר זה, והם הציגו את השכלת ההורים כמאפיין 

הרקע המשמעותי ביותר. נוסף על כך, מאפייני ההישגים של קבוצת השווים הסבירו 

בצורה משמעותית יותר את שיעור הנבחנים במוסד ואת ממוצע הישגיהם בבחינה. 

ולכן, בשל השיעור הנמוך של זכאים לבגרות בקרב בוגרי הפנימיות החינוכיות, לעומת 

קבוצת ההשוואה, גם שיעור ההשתתפות בבחינה הפסיכומטרית היה נמוך יותר. 

המשך להשכלה גבוהה
המשיכו  יותר  מעטים  חינוכיות  פנימיות  מצאנו שבוגרי  הצימוד,  לקבוצת  בהשוואה 

להשכלה גבוהה. ניתן להסביר זאת הן כהמשך לאחוז הנמוך יותר של זכאים לבגרות 

והן - לאחוז הנמוך יותר של נבחנים בבחינה הפסיכומטרית. כפי שכבר צוין, תעודת 

בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטה והיבחנות בבחינה הפסיכומטרית הן 

תנאים חשובים להמשך להשכלה גבוהה. הסבר זה נתמך על ידי תוצאות הרגרסיה הרב 

משתנית שבוצעה לצורך ניבוי המשך להשכלה גבוהה. בהקשר זה, כיוון חשוב להמשך 

הוא בחינת הגורמים המנבאים טיב תעודת בגרות והיבחנות בבחינה הפסיכומטרית 

בקרב קבוצת בוגרי פנימיות חינוכיות.

פונים  אינם  חוץ-ביתיות  מסגרות  שבוגרי  כך  על  מצביעים  בעולם  אחרים  מחקרים 

הן  לעתים,  הלימודיים.  להישגיהם  קשורות  שאינן  סיבות  בגלל  גם  גבוהה  להשכלה 

בוגרי המסגרות והן בני משפחותיהם אינם רואים את ההשכלה הגבוהה כחלק ממסלול 

החיים המצופה מהם. בדומה, בנבנישתי, זעירא, רפאלי ומלקמן )2013(, שבחנו 1,685 

את  להמשיך  ציפייה  הייתה  לא  מהם  שלרבים  מצאו  חינוכיות,  בפנימיות  חניכים 

לימודיהם לאחר סיום הפנימייה. המחברים הצביעו על כך שחלק מהציפיות הנמוכות 

היו קשורות לרקע משפחתי שבו איש לא ציפה שהחניכים יתמידו בלימודיהם וימשיכו 

ללימודים גבוהים. 

המחקר של בנבנישתי ועמיתיו )2013( גם מיקד את תשומת הלב על הצוות בפנימיות. 

הערכות החניכים את צוות המורים והמדריכים המלווה היו חיוביות, הן ברמת העזרה 

הלימודית והן ברמת התמיכה הרגשית שהגישו להם. השוואת ממצאי המחקר לנתוני 

המדריכים  בין  והיחסים  החברתי  שהאקלים  כך  על  ברור  באופן  מצביעה  המיצ"ב 

במערכת  תלמידים  זכו  שלהם  מאלו  בהרבה  חיוביים  היו  הנוער  בכפרי  לתלמידים 

למעורבות  בנוגע  החניכים  הערכות  זאת,  עם  הנוער.  לכפרי  מחוץ  הארצית,  החינוך 

הצוות בעידוד המחשבה על המשך לימודים לאחר הפנימייה היו נמוכות יותר. יש לתת 

השפעה  יש  מהתלמידים  החינוכי  הצוות  שלציפיות  שידוע  משום  כך,  על  הדעת  את 
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כדי  להשקיע  עשויים  שהם  המאמצים  ועל  מעצמם  שלהם  הציפיות  על  משמעותית 

שהחניכים  מאמינים  אינם  החינוכי  הצוות  מחברי  שחלק  ייתכן  אלו.  ציפיות  לממש 

יוכלו להתמודד עם המשך לימודים לאחר סיום השהות בכפר. על כן, נראה שיש מקום 

ובהכשרה  בהדרכה  במיון,  גם  צורך  שיש  וייתכן  הצוות,  של  וציפיות  עמדות  לבירור 

מתאימים של הצוות, כדי להגביר את יכולת כפרי הנוער לשדר רמה גבוהה של ציפיות 

לימודיות והתכוונות להמשך לימודים בהשכלה גבוהה. יש לציין ששיעור התלמידים 

שציינו שלחבר צוות יש השכלה גבוהה היה נמוך למדי )כשליש(, וייתכן שלמאפיין זה 

של הצוות הייתה השפעה בשידור הציפיות מהחניכים. מן הראוי להמשיך ולבדוק אם 

חברי צוות בעלי השכלה גבוהה נוטים לקדם ציפיות להמשך לימודים, לעומת חברי 

צוות שאין להם רקע של לימודים גבוהים.

השתלבות בהשכלה גבוהה מחייבת גם התמודדות עם דרישות חומריות ונפשיות לא 

קלות. צעירים שהם בוגרי מסגרות חוץ-ביתיות, ובעיקר אלו שמשפחתם מתמודדת 

לעצור  מתקשים  הנוכחי,  במחקר  החניכים  משפחות  כמו  קלים,  לא  חיים  מצבי  עם 

אמנם  לפרנסתם.  יתרמו  לא  שבהם  שנים  למספר  ולהתפנות  ההישרדות  מירוץ  את 

הם  כלל  בדרך  אולם  מבורכת,  היא  מלגות  בדמות  מקבלים  שהם  הכלכלית  התמיכה 

זה כדי להתמודד  לזמן  נזקקים  זאת לתת מזמנם להתנדבות. חלקם  נדרשים תמורת 

עם הדרישות הלימודיות. ייתכן שחלק מבוגרי הפנימיות החינוכיות שהם בעלי תעודת 

בגרות )או שיכולים להשלימה במאמץ לא גדול( צופים את הקשיים שעמם יתמודדו, 

ואינם משקיעים את המאמץ הנדרש  גבוהה  כן אינם מפתחים ציפיות להשכלה  ועל 

להשתלב בהמשך לימודים. 

המשך ללימודי מה"ט
לימודי מה"ט )המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע( הם לימודים לקראת 

אלו  מלימודים  המקצועית  התעודה  מוסמך.  טכנאי  או  הנדסאי  של  תואר  קבלת 

מהווה  מה"ט  ללימודי  הנלמד. המשך  במקצוע  העבודה  בשוק  מאפשרת השתלבות 

אינדיקציה לשאיפה של הפרט להשתלב בשוק העבודה במקצוע ההנדסי-טכנולוגי 

הנלמד. תנאי קבלה ללימודים אלו הם תעודת בגרות או היבחנות במקצועות ספציפיים 

ניתן  ציון עובר בהם. בהיעדר תעודת בגרות,  וקבלת  ועברית(  )מתמטיקה, אנגלית 

זה.  במסלול  לימודים  המשך  מאפשר  בהצלחה  וסיומה  ייחודית,  במכינה  להשתתף 

מצאנו  אקדמיים.  לימודים  להמשך  מהתנאים  נמוכים  ללימודים אלו  הקבלה  תנאי 

שאחוז בוגרי הפנימיות החינוכיות שהתחילו בלימודי מה"ט בין השנים 2007-2000 

היה גבוה יותר מזה של שאר ילידי השנתון, הן לפני הצימוד והן לאחריו. חיזוק לכך 

נמצא במחקר של בנבנישתי וזעירא )2008(, שלפיו אנשי מקצוע בפנימיות חשבו או 

היו בטוחים כי לכ-85% מהצעירים הייתה יכולת לעשות מאמץ להשתלב ולהצליח 

בעבודה או יכולת להשתלב בתכניות להכשרה מקצועית. 

לימודי מה"ט מכוונים להשתלבות בשוק העבודה, ועצם היותם של אחוז ניכר מבוגרי 

הפנימיות עולים ממדינות חלשות מבחינה סוציו-אקונומית )למשל יוצאי אתיופיה( 
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עשוי לדחוף אותם לחפש דרך מהירה להתפרנס באמצעות רכישת מקצוע. אולם זה 

גבוה, משום שקבוצת הצימוד דמתה במאפייניה לקבוצת  לבדו אינו בעל כוח הסבר 

שוב,  נזכיר  עולים.  ובני  מעולים  ברובה  הורכבה  לה,  ובדומה  מנהל,  פנימיות  בוגרי 

אותם  שלחו  בפנימיות  החניכים  משפחות  הצימוד,  בקבוצת  למשפחות  שבניגוד 

להתחנך מחוץ לבית. ייתכן שעצם ההוצאה מצביע על קשיים רבים יותר של ההורים, 

ההורים  בין  ביחסים  בריאותיות, קשיים  בעיות  כגון  זה,  נבדקו במחקר  קשיים שלא 

ואחים מתקשים אחרים במשפחה. קשיים אלו מגבירים את הצורך של בוגרי הפנימיות 

לעזור למשפחתם, ולכן הם גם מכוונים עצמם ביתר שאת למקצוע מכניס בטווח הקצר. 

הבדלים בין-תרבותיים 
והגירה  עולים. עלייה  היותם  מאפיין משמעותי של חניכי הפנימיות החינוכיות הוא 

קשיי  זה.  קושי  עם  והתמודדות  חדשה  למדינה  הסתגלות  של  קושי  בתוכן  טומנות 

ההסתגלות לסביבה החדשה הם זמניים, ומתגברים עליהם בחלוף הזמן ועם תמיכה 

עשויים  שונות  מוצא  מארצות  עולים  בין  תרבותיים  הבדלים  זאת,  עם  מתאימה. 

ועל  החדשה  למדינה  ההסתגלות  על  העלייה,  משבר  עם  ההתמודדות  על  להשפיע 

ילידי  תלמידים  בין  משמעותיים  פערים  יש  החינוך  בתחום  למשל  החיים.  תוצאות 

חו"ל.  ילידי  אחרים  תלמידים  לבין  הראשונים  בין  ואף  ישראל,  ילידי  לבין  אתיופיה 

היה  ב-2003  תשס"ג  מנבחני  אתיופיה  ילידי  בגרות  לתעודת  הזכאים  אחוז  לדוגמה, 

52%, ואחוז הזכאים מביניהם מנבחני תשס"ג ב-2011 היה 58% אחוזים. אחוזים אלה 

נמוכים הן לעומת כלל ילידי חו"ל )67% ו-74.2% בהתאמה( והן לעומת ילידי ישראל 

)70.9% ו-78.8% בהתאמה( )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2012, לוח 8.29(. 

בניגוד לעולים מאתיופיה, עולים ממדינות שהשתייכו בעבר לברית המועצות )להוציא 

עולים מהרפובליקות האסייתיות( הם בעלי השכלה גבוהה יותר וכישורים התואמים 

יותר את התרבות הישראלית )Rapoport & Lomsky-Feder, 2002(, ויש להם מוטיבציה 

רבה יותר להצליח במדינתם החדשה )הכהן, 2001(. מדיניות הממשלות בנוגע לעולי 

אתיופיה הייתה לכוון את כל הצעירים למסגרות דתיות של החינוך ההתיישבותי, שם 

מתקיימות תכניות חינוכיות ייחודיות לאוכלוסייה זו. ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים 

על כך שחרף ההשקעה, בתחום ההשכלה, הפנימיות החינוכיות אינן מצליחות לסגור 

את הפערים בין קבוצות המוצא. 

מגבלות המחקר
בטרם נדון במשמעות ממצאי המחקר לפיתוח מדיניות, נציין שיש להתייחס אליהם 

בזהירות הנדרשת בשל מספר מגבלות: המחקר זיהה את בוגרי הפנימיות החינוכיות, אך 

לא כלל מידע על משך שהותם במסגרת. למשך השהות במסגרת יכולה להיות השפעה 

לזהות  על המשתנים התלויים שנבדקו במחקר; במחקר הנוכחי לא הייתה אפשרות 

נוספים של הבוגרים, מאפיינים שהיו עשויים להשפיע הן על שילובם  מאפייני רקע 

במסגרת פנימייתית והן על תוצאות החיים שלהם בכלל ועל תוצאות בתחום ההשכלה 
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בפרט. הקושי לזהות מאפיינים כאלו נבע בחלקו מהיעדר נתונים אדמיניסטרטיביים 

)כגון מידע על לקויות למידה( ובחלקו - מהיעדר מידע על מאפיינים אישיים )כגון: 

תחושת מסוגלות עצמית, דימוי עצמי או תמיכה הורית(, שיכולים לקדם התקדמות 

הנוכחי  שהמחקר  נזכיר  אותה.  לבלום  או  בחיים  תחומים  במספר  הישגים  לקראת 

נותן בידינו תמונת מצב המתארת את מצבם של מי ששהו בפנימיות החינוכיות לפני 

כן,  כמו  משמעותי.  באופן  השתנה  כיום  בפנימיות  המצב  אם  יודעים  איננו  כעשור. 

משום שהמחקר התמקד בשנתון אחד, גם לא הייתה בידינו האפשרות לזהות בשינויים 

לאורך זמן. יש מקום להמשך המחקר והרחבתו, כך שייתן בידינו תמונה מקיפה יותר 

של השינויים שחלו בפנימיות החינוכיות לאורך השנים.

ילידי  הצעירים  כל  שנבדקו  בכך  ייחודית שמקורה  תרומה  למחקר  המגבלות,  למרות 

1981, ונערכו השוואות בין בוגרי הפנימיות החינוכיות ובין שתי קטגוריות אחרות - 

כלל האוכלוסייה וקבוצת השוואה )קבוצת הצימוד(, שדמתה להם במאפיינים רבים, 

אך משתתפיה לא התחנכו במסגרת חוץ-ביתית.

מסקנות והשלכות לפיתוח מדיניות ותכניות 
נמוכים  להישגים  מגיעים  חינוכיות  פנימיות  שבוגרי  כך  על  מצביע  הנוכחי  המחקר 

לחינוך  המנהל  עבור  המשמעות  הגבוהה.  ההשכלה  למסגרות  ובכניסה  בבגרות  יותר 

החינוכיות  הפנימיות  בוגרי  הרבה,  וההשקעה  המאמצים  שלמרות  היא  התיישבותי 

קבוצת  בני  בינם לבין  הלימודי  לסגור את הפער  יוצאים מהפנימייה מבלי שהצליחו 

הגיל שלהם מרקע חברתי-כלכלי דומה. פער זה בא לידי ביטוי גם בשיעורי הכניסה 

שלהם למוסדות ההשכלה הגבוהה. כדי להשיג את היעדים של הפנימיות החינוכיות 

יש צורך בהשקעה נוספת הן במהלך השהות בפנימייה והן בקרב הבוגרים. בנבנישתי 

ועמיתיו )2013( הדגישו את החשיבות של יצירת אווירה לימודית וציפיות להשכלה 

גבוהה עוד במהלך השהות בפנימייה. אולם לא די בכך, ומן הראוי להפנות את תשומת 

הלב גם לבוגרי הפנימיות.

בוגרי הפנימיות החינוכיות צריכים להיות קהל יעד למאמצי הכוונה להשכלה גבוהה. 

מן הראוי להביא לידיעתם מידע על האפשרויות העומדות בפניהם ולהציע להם מלגות 

ותמיכה, כדי שיבחרו במסלול זה למרות ההקרבה הנדרשת מהם לשם כך והוויתור על 

היותם בתחילת דרכם במערכת ההשכלה  גם בעת  השתלבות מידית בשוק העבודה. 

הגבוהה, יש לאתר אותם ואת צורכיהם המיוחדים ולהעמיד לרשותם ליווי ומשאבים 

משלימים, כדי שלא ינשרו מהלימודים בשל הקשיים שעמם הם מתמודדים. 

גבוהה  להשכלה  בדרכם  הפנימיות  בוגרי  של  לצרכים  המודעות  האחרונות  בשנים 

גדלה, והתרבו התכניות למענם. בין היתר, המנהל לחינוך התיישבותי מזמין בוגרים 

למפגשים, ובהם נמסר להם מידע על האפשרויות העומדות לרשותם. במפגשים יש 

להם.  מתאים  המסלול  אם  להחליט  לבוגרים  המאפשרים  ראשוני,  מיון  תהליכי  גם 

פנימיות  בוגרי  בסטודנטים  נעזרות  אף  ואייסף,  רש"י-קציר  קרן  כגון  עמותות,  כמה 
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כדי לקדם את המוטיבציה של חניכים העומדים בפני סיום לימודיהם לשקול המשך 

לימודים ולהשתלב במסגרות השכלה גבוהה. 

בצורה  מערב  וחלקם  דומים,  מאמצים  נעשים  בעולם  אחרים  שבמקומות  נציין 

משמעותית את המוסדות להשכלה גבוהה. כך למשל, באנגליה יש שיתוף פעולה של 

המקדמת  ציבורית  עמותה  עם  ואוניברסיטאות(  )מכללות  גבוהה  להשכלה  מוסדות 

השכלה לבוגרי השמה. בין היתר העמותה מעניקה "תו תקן" )quality mark( למוסדות 

כגון:  שונות,  בדרכים  חוץ-ביתיות  מסגרות  דאגה לבוגרי  המפגינים  גבוהה  להשכלה 

קשיים  עם  להתמודדות  וסיוע  הלימודים  במהלך  מתמשך  ליווי  כספית,  תמיכה 

בלימודים.2 גם בארצות הברית נעשה מאמץ לקדם השכלה בקרב בוגרי מסגרות חוץ-

ביתיות )שם הכוונה בעיקר לבוגרי שהות חוץ-ביתית במשפחות אומנה(. בין היתר, יש 

חקיקה המאפשרת להאריך את השהות באומנה עד גיל 21 או 24 עבור בוגרי אומנה 

ומדינות רבות מעניקות לבוגרי השמה לימודים  גבוהה,  שנכנסו למסלול של השכלה 

חינם במסגרות ציבוריות של השכלה גבוהה )לסקירה מעודכנת, ראו בנבנישתי, 2015(. 

פנימיות  בוגרי  של  המצב  תמונת  בהבנת  חשוב  צעד  מהווה  הנוכחי  המחקר  לסיום, 

חינוכיות: הוא נותן תשובות רבות בנוגע לתמונת מצב של בוגרי הפנימיות כשמונה 

הנושאים  המשך.  למחקרי  שאלות רבות  מעלה  גם  אך  הלימודים,  סיום  לאחר  שנים 

למחקרי המשך בתחום ההשכלה הם רבים ומגוונים; לדוגמה, בדיקת שיעורי לקויות 

הלמידה בקרב בוגרי פנימיות חינוכיות והקשר בין שיעור זה לזכאות לבגרות והמשך 

ובדיקת  הבגרות  בבחינות  התאמות  קבלת  של  בהיבטים  גם  זאת  גבוהה;  להשכלה 

הגורמים לניבוי זכאות לבגרות וכן היבחנות בבחינה הפסיכומטרית. מן הראוי להמשיך 

את המאמצים בתחום המחקר ואת פיתוח תכניות ההתערבות בישראל גם יחד, כדי 

להרחיב את העידוד והתמיכה להמשך לימודים במערכת ההשכלה הגבוהה בקרב מי 

שגדלו במסגרות חוץ-ביתיות.  
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