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למחקרהרקע
ל"בצהעתידיםתוכניותשלהשפעותיהןעלמקיףמחקרבוצעלאכהעד❖
מיוצגות-תתאוכלוסיותבקרבקריירהלבחירתהנוגעיםמחקריםמעטקיימים❖

מתקדמותבתאוריותשימושעלמתבססהממצאיםניתוחבהםבאקדמיה
ועדכניות

לצדקוהדרישה,בחברההשוויוןאיבצמצוםהצורךעולההאחרונותבשנים❖
,Lindblom)מרכזילנושאויותריותרהופכתחברתי 2018; Miller et al.,
2009)

אייכנר)ל"בצהעתידיםלתוכניותהמתקבליםמספרלהכפלתל"הרמטכהנחיית❖
(2020,ולוקש
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שאלת המחקר

ל על "האם וכיצד משפיעות תוכניות עתידים בצה

?  הסטודנטים והבוגרים בהיבט אישי ומקצועי

שאלת מחקר
ספרות  
רקע תאורטימחקרית

מבנה 
מסלול

משתתפי  
מתודולוגיההמחקר

ממצאים 
5תרומהמסקנותראשוניים



ספרות מחקרית
הישראלילמשקמשמעותיתתרומהמהווההאקדמיתהעתודהמסלול❖

(Baram & Ben-Israel, 2019).
3000-ובכ,(2020,ועמיתיהגץ)בישראלומדעניםמהנדסיםשלמחסורקיים❖

.(2013,ועמיתיהחזן)ל"בצהוטכנולוגיטכנימערךאנשי
במקצועותוההתמדההבחירהעלמשפיעיםמועטיםולאמגווניםגורמים❖

Avargilמדעיים et al., 2020; Rocker Yoel & Dori, 2022; Shwartz et al.,)
2021)

כיומחייב,שרירותיתאפליההעדרידיעלביטוילידיבאהוגןהזדמנויותשוויון❖
כישרונותיהםלפיתוחהדרושיםלמשאביםשווהגישהתהיההאוכלוסייהלכלל

(Navin, 2011).

רקע  
שאלת מחקרלמחקר

ספרות  
רקע תאורטימחקרית

מבנה 
מסלול

משתתפי  
מתודולוגיההמחקר

ממצאים 
6תרומהמסקנותראשוניים



רקע תאורטי

רקע  
שאלת מחקרלמחקר

ספרות  
רקע תאורטימחקרית

מבנה 
מסלול

משתתפי  
מתודולוגיההמחקר

ממצאים 
7תרומהמסקנותראשוניים

Rawls (1971)

-התאוריה חברתית
קוגניטיבית

תאוריית 
הצדק

Bandura (1986)

-תאוריית הקריירה חברתית
קוגניטיבית

Lent, Brown, & Hackett (1994)

הוגןבחירת קריירה ושוויון הזדמנויות 



תיכון

אקדמיה

שירות חובה(ב"י-א"י)

שירות קבע

הלימודמוסדותדרישותפ"ע-פסיכומטרי
במנהלתומיוןשפיקינןמבחנימעבר

הלימודממוסדותקבלהאישורעתידים

אנגליתאוB.Scמדעיתוארלימודי
והתנסותהוראהתעודתלימודי

מעשית

ביצוע,הוראהלימודיסיום
כמוריםצבאיושירות'סטאז

.בפריפריהאנגליתאולמדעים
תוארלימודילשילובאפשרות

שני

בפריפריההוראההמשך
החינוךמשרדמטעם

מסלול עתידים להוראהמבנה

רקע  
שאלת מחקרלמחקר

ספרות  
רקע תאורטימחקרית

מבנה 
מסלול

משתתפי  
מתודולוגיההמחקר

ממצאים 
8תרומהמסקנותראשוניים



.האקדמיתהעתודהלמסלוללהתקבלנוספתהזדמנותמאפשרתעתידיםמכינת
קבלתי"עהבגרותובבחינותהפסיכומטריבמבחןהישגיםשיפורכוללתהמכינה
3לומתחלקב"יכיתהסוףשלמיוליהחל,כשנהאורךהמסלול.מכינהתעודת
:חלקים

קדם מכינה
-ספטמברמתחיל ביולי עד

פסיכומטריקורס
-ספטמברתחילת

הפסיכומטרימבחן

שנת המכינה 
אוקטובר עד יולי

מבצעים תעודת מכינה הכוללת  
מתמטיקה ,לימודי אנגלית

מדעי נוסףמקצוע, כתיבה,
'ניתן לשפר פסיכו

קבלה לעתודה
עתידים תלווה את  

בתהליך המכיניסטים
הקבלה לעתודה  

האקדמית

מבנה מסלול מכינת עתידים

רקע  
שאלת מחקרלמחקר

ספרות  
רקע תאורטימחקרית

מבנה 
מסלול

משתתפי  
מתודולוגיההמחקר

ממצאים 
9תרומהמסקנותראשוניים



מתודולוגיה

רקע  
שאלת מחקרלמחקר

ספרות  
רקע תאורטימחקרית

מבנה 
מסלול

משתתפי  
מתודולוגיההמחקר

ממצאים 
10תרומהמסקנותראשוניים

Parallel-בשימושנעשהבמחקר❖ convergence model,כליםהמשלבתמחקרשיטת
.זמניתבוושאלוניםראיונות-וכמותייםאיכותניים

משתתפיםקבוצתלכלמתאימותשאלותעםמובניםחציראיונות1)

:הכולליםהנחקרותמהקבוצותאחתלכלמותאמיםשאלונים2)

המשתתפיםלגביפרטים–

והתנהגותיסביבתי,אישי–SCT-בהראשיותמהתמותלאחתהשייכיםהיגדים–

פתוחותשאלות–

.ל"בצהמידעממערכותדמוגרפייםנתונים3)



משתתפי המחקר

רקע  
שאלת מחקרלמחקר

ספרות  
רקע תאורטימחקרית

מבנה 
מסלול

משתתפי  
מתודולוגיההמחקר

ממצאים 
11תרומהמסקנותראשוניים

14%

40%14%

32%

(N=465)משתתפי שאלון המחקר 

תלמידי מכינה סטודנטים

בשירות צבאי לאחר שירות

-ויהודים93%,נשים30%לשאלוןהמשיביםמבין❖

עתידיםשלהייחודיתלאוכלוסייהמשתייכים14%

עולים,האתיופיתהעדהבני,חרדים,דרוזים,בדואים)

(חדשים

תוארבעלי5,שניתוארבעלי125המשיביםמבין❖

דוקטורטפוסטלאחר2-ושלישי

הצהירו258-ועתידיםמכינתבוגרי64המשיביםמבין❖

לימודיהםבמהלךמעתידיםמלגהקיבלו/מקבליםכי

עתידיםתוכניתובכירימייסדי❖



ממצאים ראשוניים

רקע  
שאלת מחקרלמחקר

ספרות  
רקע תאורטימחקרית

מבנה 
מסלול

משתתפי  
מתודולוגיההמחקר

ממצאים 
1212תרומהמסקנותראשוניים

?עתידיםבתוכניתולהישארלהצטרףבחרתמדוע:לדוגמאראשונהשאלה
.י.פרטאנא?לומדה.שאתהמקצועומה

תלמידי 
מכינת  
עתידים

שהםהמעטפתאתאוהבתמאודשאניבגללעתידיםבתוכניתולהישארלהצטרףבחרתי"
עללישישמרגישהואניבהמטפליםאזבעיהכשישתמיד...בחינהמכללנודואגיםהם,נותנים

(2-24-2)"הוראהתעודתעםבשילובהמחשבומדעימתמטיקהלומדתאני.לסמוךמי

שרציתיהמקצועהיהשהוראהמכיווןלתכניתלהצטרךבחרתי,אנגליתוספרותבלשנותלומדת"
ואיכותיתמקצועיתבצורההחלוםאתלהגשיםההזדמנותליניתנהבצבא,צעירמגילבולעסוק

(2-6-1)"יותר

אתלשפרכדיעתידיםלמסלוללהיכנסובחרתי,ואלקטרוניקהחשמלהנדסתללמודשואףאני"
".התוארלפניופיסיקהמתמטיקהכמובמקצועותלהשתפרוגםבמכינהשליהאקדמיתהיכולת

(1-9-2)

אתלינותניםועתידיםבעתודהללמודהואשלישהחלוםמכיווןלמכינהללכתבחרתי"
(1-10-2)".המכינהלאחרנתוניםהנדסתללמודאשמח.זהאתלעשותההזדמנות

עתודאים 
להוראה



ממצאים ראשוניים

רקע  
שאלת מחקרלמחקר

ספרות  
רקע תאורטימחקרית

מבנה 
מסלול

משתתפי  
מתודולוגיההמחקר

ממצאים 
1313תרומהמסקנותראשוניים

עתידיםת.כבוגרהאםבנוסף.י.פרטאנא?אישיתלךתרמהעתידיםתוכניתכיצד:לדוגמאשנייהשאלה
לשמוענשמחעתידיםמכינתת.בוגרגםוהינךבמידה?רגיליםלעתודאיםבהשוואהמוסףערךשקיבלתהרגשת

.המכינהתרומתעלגםדעותיךאת

תלמידי 
מכינת  
עתידים

שלהייתהההרגשה-ההוראהתוכניתשלהמצומצםההרכבהיהשליהמוסףהערך":בוגרת
שבלעדיההכלכליתהתמיכהליעזרההאישיתברמה.ביטחוןתחושתנתןוזהקטנהמשפחה

(4-24-1)".ללמודיכולתילא

שלאכשחשבתיגם,התנאיםמהמשנהלאאפשרישהכללהאמיןליעזרהעתידים":עתודאי
-2)"מוטיבציהליונתנולוותרולאלהילחםליאמרועתידיםאנשיאבלמסלוללעבורלייאשרו
28-2)

הייתילאשעברהשנהתוארמתחילהייתיואם,התוכניתבזכותהשנהשהתבגרתימרגישאני"
(1-3-1)"משמעותייםלהישגיםמגיע

נכונהולמידהנכוןזמןניהולעלהרצאותלנוהיוהמכינהבמהלךרבותליתרמהעתידיםתוכנית"
שבועכלשיעוריקיבלנוובנוסףבמכינהשהיווהטוביםהמשמעותייםהדבריםאחדשזהבזום

(2-27-2").הפרטייםהשיעוריםעלויותאתלישחסךדברופיזיקהבמתמטיקה

בוגרת 
ועתודאי  
עתידים 
להוראה



ממצאים ראשוניים

רקע  
שאלת מחקרלמחקר

ספרות  
רקע תאורטימחקרית

מבנה 
מסלול

משתתפי  
מתודולוגיההמחקר

ממצאים 
1414תרומהמסקנותראשוניים

:המשיבים הראשונים לשאלון212בדיקת חשיפה לתוכנית עתידים  של 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

בית הספר כנס עידוד  
עתודה

הודעה  
מעתודה

כנס 
חשיפת 
עתידים

אחר חברים חברים הודעה  
מעתידים

רשתות 
חברתיות

ים
וז

אח

(N=212)חשיפת משתתפי המחקר לראשונה לעתידים 

גורם החשיפה



ממצאים ראשוניים

רקע  
שאלת מחקרלמחקר

ספרות  
רקע תאורטימחקרית

מבנה 
מסלול

משתתפי  
מתודולוגיההמחקר

ממצאים 
1515תרומהמסקנותראשוניים

1
2
3
4

שירות 
משמעותי 

ל"בצה

תדמית  
עתידים

שביעות 
רצון כללית  

מעתידים

תחושת  
שייכות  
לעתידים

קבלת עזרה 
מעתידים

תמיכת  
עתידים

צע
מו

מ

גורמים

(N=105)ממוצע השפעת הגורמים על הסטודנטים
:  סטודנטים105בדיקת ראשונית למאפייני הבחירה והישארות בתוכנית עתידים על 



מסקנות ראשוניות שהתקבלו

רקע  
שאלת מחקרלמחקר

ספרות  
רקע תאורטימחקרית

מבנה 
מסלול

משתתפי  
מתודולוגיההמחקר

ממצאים 
16תרומהמסקנותראשוניים

והאנגליתהפיזיקה,המתמטיקהמקצועותאתהרחיבובמחקרהמשתתפיםמרבית❖
ולתוכניותהאקדמיתלעתודהולקבלהלבחירהחיונייםוהםמאחרמוגברתברמהבתיכון
עתידים

המסגרתאתותואמיםקריירהבבחירתעצמיתמסוגלותשלהחשיבותאתמדגישים❖
וקריירהמשפחהשילובשלבהקשרבמיוחד,SCCT-וSCTשלהתאורטית

שירותלבצעהציפייהאוהרצון,המקדיםהמחקרמשתתפיבקרבכימראים❖
ל"בצהעתידיםבתוכניותוההתמדההבחירהעלמאדמשפיעיםמשמעותי

וגוברההולךהצורךבשלל"בצהעתידיםבתוכניותלבחורהנועראתולחזקלעודדיש:המלצה
.ותרבותייםחברתייםפעריםבצמצוםלסייעובמטרהל"בצהוהטכנולוגיההמדעלמקצועות



תרומה

רקע  
למחקר

דוגמא לשאלת  
המחקר

ספרות  
רקע תאורטימחקרית

מבנה 
מסלול

משתתפי  
מתודולוגיההמחקר

ממצאים 
17תרומהמסקנותראשוניים

ומהעתודהעתידיםמתוכניתנשירהגורמישליותרטובההבנה:יישומיהיבט❖
מיוצגות-תתואוכלוסיותנשיםשילובבהגדלתלסייעהעשוייםהגורמיםהבנת:חברתיהיבט❖

בכללובעולםבפרטבישראלSTEMM-הבמקצועותהגבוההבהשכלה
בקריירהוההתמדההבחירהעלהמשפיעיםהגורמיםשלוההבנההידעהרחבת:תאורטיהיבט❖

תאוריותשילוב–באקדמיהייצוג-בתתהמצויותקבוצותעלבדגש,צעירבגילוטכנולוגיתמדעית
SCT, SCCTחברתיוצדק

תוכניותכלפיעתידיםובוגריהסטודנטיםתפיסותלבחינתכליםפיתוח:מתודולוגיהיבט❖
.נוספיםחוקריםלשמשיוכלואשר,בפרטעתידיםותוכניותבכללהאקדמיתהעתודה



!תודה על ההקשבה
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(לא להצגה רשמית)מקורות 
:מתוךאוחזר."פריפריהלקידוםתוכניתנרחיב":ל"הרמטכ."מטרידים8200-להקבלהנתוני":הנשיא(2020),.א,לוקש,.א,אייכנר❖

https://www.ynet.co.il/news/article/rJ73LOijP
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