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 נוספים של המכון בנושאים קשורים פרסומים
 

 :דוחות הערכה נוספים על הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיה

ההערכת ההשפעה של תכנית הסיוע הלימודי של . 0034 .'קונסטנטינוב, ו'; קוברסקי, ר-ברוך'; רבי, ד-בן
. (2102)שע"ב בתהפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות 

 . 34-389-דמ מכון ברוקדייל. ירושלים-ג'וינט-מאיירס

הפרויקט הלאומי של הקהילה האתיופית בישראל: . 0036. 'קונסטנטינוב, ו'; קוברסקי, ר-ברוך'; רבי, ד-בן
מכון ברוקדייל. -ג'וינט-מאיירס .2112-2101הערכת השפעת התכנית לסיוע לימודי על הישגי התלמידים, 

 .36-303-דמ ירושלים

מחקר  -הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל: מרכזי נוער. 0036. 'בן רבי, ד'; קוברסקי, ר-ברוך
 .36-364-דמ מכון ברוקדייל. ירושלים-ג'וינט-מאיירס .2102ה שלישי, הערכ

הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: התכנית לסיוע . 0033. 'קונסטנטינוב, ו'; קוברסקי, ר-ברוך'; רבי, ד-בן
 .33-499-דמ מכון ברוקדייל. ירושלים-ג'וינט-מאיירס מחקר הערכה מסכם. -לימודי

, דוח 2112הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: מרכזי נוער . 0007. 'נבות, מ-כהן'; קוברסקי, ר-ברוך
 .07-463-דמ מכון ברוקדייל. ירושלים-ג'וינט-.. מאיירסהערכה שני

הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: התכנית למניעת השימוש . 0007. 'נבות, מ-כהן'; קוברסקי, ר-ברוך
 .07-455-דמ מכון ברוקדייל. ירושלים-ג'וינט-.. מאיירס, מחקר הערכה2112 .בסמים ואלכוהול

של הפרויקט הלאומי   SPACEתכנית . 0008. 'קונסטנטינוב, ו'; לוי, ד'; קוברסקי, ר-ברוך'; נבות, מ-כהן
מכון -ג'וינט-. מאיירסמחקר הערכה -(211000 -211002של עולי אתיופיה: הסיוע הלימודי ומרכזי הנוער )

 . 08-08-תמ  ברוקדייל. ירושלים

 פרסומים נוספים של המכון בנושאים דומים:

הסמויה בישראל: בחינה מחודשת  הנשירה. 0035. 'קונסטנטינוב ו'; נבות מ';  קוברסקי ר-ברוך'; בן רבי ד
 .35-383-דמשל ניתוק בקרב תלמידי בתי הספר. 

 בתי של פעולה דרכי מיפוי. 0035. 'מ, נבות-. כהן'רותם, ר'; קונסטנטינוב, ו'; קוברסקי, ר-ברוך'; רבי, ד-בן
 .  35-438-דמ(. 2102 –: מחקר חוזר )תשע"ב המתקשים התלמידים לקידום הביניים וחטיבות יסודיים הספר

-ברית ויוצאי אתיופיה יוצאי נוער בני. 0030'. ו, קונסטנטינוב'; ד, לוי, ש'; עמיאל'; פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן
 .30-309-דמ. ושוני דמיון – עולים ובני עולים: לשעבר המועצות

 

  



 

 

 

תכניות תגבור לימודי לאחר שעות אחר הלימודים: מטרות, דרכי פעולה . 0030. 'עמיאל, ש; 'בן רבי, ד
 .30-439-דמ ומדדים לבחינת איכות התכנית.

לקידום -+PACT ו PACTהערכת פרויקט . 0030. '.; אנג'ל, מ'; קונסטנטינוב, ו'; סומך, ס'רבי, ד-חביב ג'; בן
 .30-308-דמילדים יוצאי אתיופיה בגיל הרך והוריהם: דוח מסכם. 

מעקב אחר אינדיקטורים מרכזיים למצבה של . 0030. ', יאלמוג ;'א שץ, ;'חאילת, -הלבן ג';חביב, 
 . 30-430-דמ .האוכלוסייה האתיופית ברמה הארצית

 .30-433-דמתמונת מצב עדכנית.  -בני נוער עולים בישראל . 0030. 'קונסטנטינוב, ו; 'לוי, ד; 'סטרבצ'נסקי, פ-כאהן

ממצאי מחקר  -תכנית נוער "מסיכון לסיכוי" . 0008 .'ד, לוי ;'סיקרון, ל-ואזן'; סטרבצ'ינסקי, פ-כאהן
 .08-434-דמ ההערכה.

 

 , גבעת הג'וינט, 6883מכון ברוקדייל, ת"ד -ג'וינט-להזמנת פרסומים נוספים ניתן לפנות למאיירס

 brook@jdc.org.il, דואר אלקטרוני: 00-4330673, פקס: 00-3449500, טל': 7306900ירושלים 
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 תמצית המחקר 

פועלת, החל משנת הלימודים של הקהילה האתיופית בישראל תכנית הסיוע הלימודי של הפרויקט הלאומי 

. (ב"י-ז תיכוניים )כיתות בתי ספרמו ביניים מחטיבות אתיופיה יוצאי תלמידים בקרב (,000504תשע"ה )

 דגש עם ,אחריםהתלמידים ה לביןבינם פער את הולצמצם בלימודים  הישגיהם את לשפר שואפתהתכנית 

מתן  כדיתוך התכנית פועלת  וחברתים. לימודיים, רגשיים מתן מענים באמצעות ,הבגרות בחינות על מיוחד

של התלמידים יוצאי אתיופיה, ומשלבת גם פעילויות משותפות ליוצאי  תשומת לב לצורכיהם הייחודיים

 אתיופיה ולתלמידים שאינם יוצאי אתיופיה.

ברוקדייל ללוות את פעילות הפרויקט במחקר הערכה על -ג'וינט-תבקש מאיירסה הפעלת התכניתמתחילת 

לספק מידע כבסיס לתהליכי קבלת  כדיו המשך פיתוחהלם בתכנית, כדי לתרום לעיצובה ובולטירכיבים 

היבטים מגוון ך השנים ערך מכון ברוקדייל מחקרי הערכה שבחנו במש ה.תכנון המשך הפצתלהחלטות ו

הספר, נקודת -, נקודת המבט של מנהלי בתיהלימודיים בבחינות הבגרותבתכנית הסיוע הלימודי: ההישגים 

.  המחקר הנוכחי ממשיך לבחון את השפעת המבט של מפעילי התכניות ונקודת מבטם של התלמידים עצמם

השינוי לאורך  בחינת מגמותכדי בבחינות הבגרות, תוך  של התלמידים שהשתתפו בה התכנית על הישגיהם

-ישום המעטפת הרגשיתעוד בוחן הדוח את י .(0030036שנות פעילות התכנית )עד לשנת הלימודים תשע"ג, 

 חברתית ואת תרומותיה לתלמידים המשתתפים בה. 

 

 :(2102102)הישגי תלמידי י"ב בבחינות הבגרות תשע"ג  -עיקרי הממצאים א. 

 אחוז תלמידים בכיתה י"ב.  585השתתפו בתכנית ( 0030036) שע"גבת – הישגים של משתתפי התכנית

לתעודת בגרות העומדת זכאים  68%-, ו33%א הולתעודת בגרות מלאה הזכאים תלמידי התכנית 

יחידות לימוד  5)הכוללת עמידה בבחינות בגרות באנגלית בהיקף של אוניברסיטה הקבלה לבדרישות 

מהם זכאים  57%בארץ ) תלמידים יוצאי אתיופיהשל כלל ההישגיהם מ לפחות(. הישגים אלו גבוהים

 כים, אך עדיין נמוזכאים לתעודת בגרות העומדת בדרישות האוניברסיטה( 08%-לתעודת בגרות, ו

לתעודת בגרות  49%-מהם זכאים לתעודת בגרות, ו 39%) מאלו של כלל התלמידים בחינוך העברי

ממשתתפי התכנית שלא השיגו זכאות לתעודת ניכר כמו כן, שיעור . העומדת בדרישות האוניברסיטה(

(. גם שיעור זה גבוה משיעור 43%) 'קרבה לזכאות, ולכן יש להם 'בגרות נבחנו במספר יחידות בגרות

 (. 66%שהשיגו 'קרבה לזכאות' ) כלל התלמידים יוצאי אתיופיה

זכאות לתעודת בגרות מלאה בקרב הבנות שהשתתפו בתכנית גבוה יותר האחוז  – בנים ובנות .0

זכאות לתעודת בגרות העומדת ה(. לעומת זאת, אחוז 49%לעומת  36%מאשר בקרב הבנים )

(, בניגוד לשנים הקודמות, היה גבוה במקצת 0030036שע"ג )בתבדרישות הקבלה לאוניברסיטה 

 .(69%לעומת  50%בקרב הבנים מאשר בקרב הבנות )

זכאים לתעודת ההם ילידי הארץ. שיעור בתכנית כיום מרבית המשתתפים  – עולים וילידי הארץ .2

בקרב משתתפי התכנית שהם העומדת בדרישות האוניברסיטה מלאה וכן לתעודת בגרות בגרות 

 36%בקרב המשתתפים העולים )זכאים לתעודת בגרות: מן השיעור ילידי הארץ גבוה יותר 

לעומת  56%אמה; זכאים לתעודת בגרות העומדת בדרישות האוניברסיטה: , בהת48%לעומת 

 , בהתאמה(.60%
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 השפעת התכנית על משתתפיה, מעבר לשאר התשומות הלימודיות הניתנות  – השפעת התכנית

הישגי המשתתפים השוואה בין לתלמידים בכלל, ולתלמידים יוצאי אתיופיה בפרט, נבדקה באמצעות 

 שתי קבוצות: מ תלמידיםלהישגיהם של 

 ולא, דומים ספר בבתי שלמדו, דומים מאפיינים בעלי אתיופיה יוצאי תלמידיםהשוואה ל .0

 : בתכנית השתתפו

זכאות לבגרות, והן שיעור ההן ב האחוז נקודות 9 לש מובהק יתרוןנמצא  0030036 בשנת -

 . זכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות הקבלה לאוניברסיטהשיעור הב

ב במבחני המיצ"נתגלתה גם בפיקוח על הישגים קודמים של התלמידים השפעת התכנית  -

מלאה גבוה בקרב שיעור בעלי הזכאות לתעודת בגרות נמצא כי שנערכו בהיותם בכיתה ח. 

, וזאת התלמידים שלא השתתפו בתכנית נקודות האחוז לעומת 30-משתתפי התכנית ב

 . כיתה חים במבחני המיצ"ב שנערכו בכאשר הישגיהם של שתי הקבוצות היו דומ

השפעת התכנית נמצאה בולטת במיוחד עבור התלמידים שהיו בעלי הישגים נמוכים  -

נקודות האחוז בזכאות לתעודת בגרות לעומת  35(: יתרון של 57בבחינות המיצ"ב )עד ציון 

 נית. תלמידים בעלי מאפיינים דומים והישגים דומים בבחינות המיצ"ב, שלא השתתפו בתכ

 משתתפי למדו בהםש ספר בתי באותם שלמדו, אתיופיה יוצאי שאינם תלמידיםהשוואה ל .2

 (: לפחות שנים 3בתי ספר שהשתתפו בתכנית במשך  06) התכנית

 באחוז הקבוצות בין הפער הצטמצם( 0030036"ב )תשע ושנת( 000908"ח )תשס שנת בין -

 התלמידים ובאחוז( נקודות האחוז 34-ל 37-)מ מלאה בגרות לתעודת הזכאים התלמידים

 (.נקודות האחוז 00-ל 08-)מ האוניברסיטה בדרישות העומדת בגרות לתעודת הזכאים

 חל שיפור בהישגיהם  (0036-0003 שנים)ב השנים האחרונות 30-ב של כלל יוצאי אתיופיה: הישגים

בינם לבין הפער  ןמ 04%שהביא לצמצום של  ,בבחינות הבגרות של כלל התלמידים יוצאי אתיופיה

הפער בזכאות ן מ 03%בזכאות לתעודת בגרות רגילה, ולצמצום של כלל התלמידים בחינוך העברי 

 לתעודת בגרות המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה. 

 יישום ותרומות נתפסות של המעטפת הרגשית חברתית - עיקרי הממצאיםב. 

 לדברי המרואיינים, לתכנית יש מטרות ייחודיות המכוונות  – חברתית-הרגשיתהמעטפת  מטרות

בניית תמונת עתיד, חיזוק המסוגלות האישית, חיזוק הזהות הקהילתית, העשרה,  להעצמת התלמיד:

ממטרות אלו נגזרו הפעילויות  ניּות ללמידה.ויצירת ּפ תמיכה רגשית כאמצעי להצלחה בלימודים

תתפים בפעילויות הפגתיות ו0או מש התלמידים, ככללרתית. חב-הניתנות במסגרת המעטפת הרגשית

העשרתיות מחוץ לבית הספר, ומקבלים ליווי ותמיכה של איש מצוות התכנית במפגשים אישיים, 

דגש גם על פעולות לחיזוק מורשת ותרבות של מושם קבוצתיים ו0או סדנאות. במרבית בתי הספר 

יום הזיכרון לנספים בסודן, וכן על הקשר עם הורי  יוצאי אתיופיה, כמו אירוע חג הסיגד וציון

 התלמידים. 
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 כאמור, על שני רכיבים: תגבור לימודי ומעטפת מתבססתתכנית הסיוע הלימודי  – מודל ההפעלה ,

הבדלים במודל ההפעלה, התלויים בדרך העבודה של כל גוף  חברתית, המשולבים  זה בזה. יש-רגשית

בו פועלת התכנית. ככלל, פועלת התכנית באמצעות צוות מטעם הגוף שמפעיל ובמאפייני בית הספר 

 היאואחראי חברתי יוצא הקהילה, שמוקד עבודתו  ביישובהמפעיל, הכולל אחראי על כלל התכנית 

חברתית. כמו כן, כל בית ספר ממנה מטעמו איש מצוות בית הספר המרכז את -המעטפת הרגשית

 התכנית. 

 יינים מצוות התכנית ומבתי הספר ציינו לחיוב את שיתוף הפעולה בין המרוא – הספר בתי מעורבות

הספר והדגישו את חשיבות התכנון והעבודה המשותפת להטמעת התכנית בבית הספר בית להתכנית 

 מתבטאיםרכי התלמידים. שיתופי הפעולה ומעורבות בתי הספר בתכנית וולהתאמת המענים לצ

מידי התכנית, בחירת התלמידים שישתתפו בתכנית, תכנון : העברת מידע הקשור לתלאלו בתחומים

 .שילוב מורים מבית הספר בתכנית, חברתיות-וביצוע של פעילויות רגשיות

 בהם פועלת תכנית הסיוע הלימודי מתקיימים שיתופי שישובים יהן בחלק מ – שוביבי פעולה שיתופי

חברתיות עבור תלמידי -לקדם פעילויות רגשיותכדי ישוב, יגורמים נוספים בלבין פעולה בין התכנית 

 ביישובישוב, עם תכניות אחרות ילהיות: בין בתי הספר השונים בעשויים התכנית. שיתופי הפעולה 

 הנותנות מענה לבני נוער יוצאי אתיופיה ועם מרכזי הנוער של הפרויקט הלאומי. 

 חברתית תרומה -למעטפת הרגשיתש)אנשי מקצוע ותלמידים( ציינו המרואיינים  – תרומות התכנית

 רבה ומשמעותית לכל הגורמים המעורבים בה: התלמידים עצמם, הוריהם ובתי הספר. 

התכנית מיועדת בראש ובראשונה לקידום התלמידים, בכך שתספק להם  – תרומה לתלמידים -

כלים טובים להשתלבות בחברה. המרואיינים מציינים כי לא ניתן להתייחס בנפרד לתרומות 

המעטפת ולתרומות התגבור הלימודי, ויש לשים לב לכך שהאחד מזין את השני, כאשר הצלחה 

לימודים מחזקת את המסוגלות האישית, והעצמת התלמיד מקדמת את הישגיו הלימודיים. 

בניית פיתוח והעצמה אישית,  , כמו:התלמידים ציינו מספר תרומות מרכזיות בתחום הרגשי

 ., חיזוק הקשר עם הוריהםתמיכה ואוזן קשבתתמונת עתיד, העלאת המוטיבציה ללמידה, 

תכנית הסיוע הלימודי אינה מצהירה על מטרה מובחנת ביחס להורי  –תרומה להורים  -

התלמידים, אך מרבית המרואיינים רואים בחיזוק ההורים והקשר בין ההורים ובית הספר ובין 

בלתי נפרד מהעצמת התלמיד. מרבית המרואיינים התייחסו לחיזוק ההורים וילדיהם חלק 

מעורבות ההורים בבית הספר ובחיי ילדיהם בזכות התיווך של צוות התכנית, ובעיקר האחראי 

 ספרי.-החברתי והרכז הבית

מנהלי בתי הספר התייחסו למשאב שמביאה אתה התכנית המקדמת את  תרומה לבית הספר: -

הגופים המפעילים הדגישו את ההנגשה של ן ווחתם; אנשי המקצוע מהישגי התלמידים ואת ר

 תרבות יוצאי אתיופיה לכלל בית הספר. 

 ממצאי המחקר מצביעים על  – ודרכים לשיפורה חברתית-המעטפת הרגשית אתגרים בהפעלת

הבניה ותקצוב מוגדרים של המעטפת התחומים שלגביהם דיווחו המרואיינים על צורך בשינוי, ובהם: 

הדרכה והכשרה של האחראים החברתיים כדי לחזק את מיומנותם בתחומים חברתית, -הרגשית

בכל בתי הספר, הגדרה ותכנון מפורטים  איכותיספציפיים ולאפשר הפעלה של רכיבים אלה באופן 

יותר של המטרות ושל דרכי העבודה עם ההורים, ייעול ההתארגנות במקרים בהם עבודת האחראי 
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על פני מספר רב של בתי ספר, חיזוק התאום ואיגום המשאבים עם תכניות אחרות  החברתי מתפרסת

 ביישוב, הוספת מענים חסרים, כמו מענים רגשיים מקצועיים ומיומנויות למידה. 

של  , ממצאי המחקר לאורך השנים מראים על השפעה משמעותית של התכנית על הישגיהםלסיכום

תוצר של תהליך המורכב ממתן  הואבבחינות הבגרות. שיפור זה  ה.התלמידים יוצאי אתיופיה המשתתפים ב

-סיוע לימודי ומחיזוק רגשי של התלמידים באמצעות הפעילויות הניתנות במסגרת המעטפת הרגשית

"ב יכיתות  בוגרי מכלל 36%-04% בין השונות בשנים היוו בתכנית שהשתתפו"ב יכיתות  בוגריחברתית. 

עדיין . אתיופיה יוצאי התלמידים כלל בהישגי שיפורולשיפור בהישגיהם היה חלק ב, בארץ אתיופיה יוצאי

קיימים הבדלים משמעותיים בין הישגיהם של כלל התלמידים בחינוך העברי לבין הישגיהם של כלל 

משמעותי של התלמידים יוצאי אתיופיה, אך השיפור בהישגי התלמידים יוצאי אתיופיה הביא לצמצום 

י התכנית עומדים עדיין אתגרים משמעותיים, ובהם התמודדות עם הקשיים שבלימוד השפה בפנהפערים. 

, העומדות בדרישות תעודות בגרות איכותיות יותר מספר רב יותר של תלמידים המשיגיםהאנגלית, וקידום 

חברתית עשוי -כמו כן, המשך השיפור העבודה הנעשית במסגרת המעטפת הרגשית. לאוניברסיטההקבלה 

 .של  התלמידיםהעצמתם לוהביא לקידום נוסף של הישגיהם ושל רווחתם האישית ל
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 דברי תודה 

למר רוני אקלה, מנכ"ל  ובראשונה ברצוננו להודות לכל מי שסייע במחקר וִאפשר את ביצועו. בראש

 גרייס רודניצקילו ארצי;, מנהל תפעול לקהילה האתיופית בישראל; לשרון טרקיןהפרויקט הלאומי 

 האחראית על קשרי החוץ בפרויקט. 

את תכנית הסיוע הלימודי של הפרויקט הלאומי התכנית מטעם הגופים המפעילים  מנהליגם ל אנו מודים

מַנהלי בתי הספר ולכל אנשי הצוות בבית הספר לכל  ,, וכמובןשלהם ושל אנשי צוותם הפעולהעל שיתוף 

דת לבני הנוער שהשתתפו במחקר וחלקו אתנו את תודה מיוח שיתפו אותנו בניסיונם ובתובנותיהם.ש

  חוויותיהם ואת תפיסותיהם.

 אריאלה' לגב ובמיוחד, אנו מבקשים להודות למשרד החינוך שהעמיד לרשותנו נתונים לצורך ביצוע המחקר

 , האחראית על חדר המחקר.כנעני

אשר ליוותה מחקר זה מראשיתו ותרמה רבות  ,מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ונוער ,תודה למרים נבות

על התמיכה וההדרכה  ,מכון ברוקדייל-ג'וינט-מנכ"ל מאיירס ,ג'ק חביבפרופ' תודה ל .ניסיונהממתובנותיה ו

  במהלך השלבים השונים של המחקר.

ענת הראיונות, להסיוע בביצוע תודה לשרון עמיאל על הסיוע בבניית כלי המחקר, לדבורה ליבוביץ על 

 על התרגום, וללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוס. הלסטד לנעמי, על עריכת הדוחברבריאן 
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  רשימת הלוחות

( והישגיהם בבחינות 2102002מאפייני תלמידי כיתות י"ב המשתתפים בתכנית בתשע"ג ) 2.2 פרק
 הבגרות

 

: הישגים של תלמידי כיתות י"ב בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי, בקרב כלל יוצאי 3לוח 
 (0030036בתשע"ג ) בבחינות הבגרות אתיופיה בארץ, ובקרב תלמידים שהשתתפו בתכנית,

 
3 

: הישגים של תלמידי כיתות י"ב שלא הגיעו לזכאות לתעודת בגרות בקרב כלל התלמידים 0לוח 
בחינוך העברי, בקרב כלל יוצאי אתיופיה בארץ, ובקרב תלמידים שהשתתפו בתכנית, 

 (0030036בתשע"ג )בבחינות הבגרות 
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ות י"ב בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי, כלל יוצאי אתיופיה : הישגים של תלמידי כית6לוח 
בנים  -( 0030036בתשע"ג )בבחינות הבגרות בארץ, ובקרב תלמידים שהשתתפו בתכנית, 

 לעומת בנות
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: הישגים של תלמידי כיתות י"ב בקרב כלל יוצאי אתיופיה בארץ, ובקרב תלמידים 5לוח 
 עולים לעומת ילידי הארץ –( 0030036בתשע"ג )בבחינות הבגרות שהשתתפו בתכנית, 
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  : השפעת התכנית על הישגי המשתתפים בבחינות הבגרות2.2 פרק

 -בשנים תשע"ב בבחינות הבגרות בתכנית  שהשתתפו: הישגים של תלמידי כיתות י"ב 4לוח 
 (, לפי ציונים ממוצעים בבחינות מיצ"ב בהיותם בכיתה ח0030036 – 0033030תשע"ג )
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  רשימת התרשימים

נות הפעלתה: מתשס"ה בשבתכנית הסיוע הלימודי  שהשתתפוהספר והיישובים -: בתי3תרשים 
 (0035034( ועד תשע"ה )000504)

 
0 

( עד 000504שנות הפעלתה: תשס"ה )בבתכנית הסיוע הלימודי שהשתתפו התלמידים   : 0תרשים 
 (0035034תשע"ה )

 
6 

כיתות י"ב שהשתתפו בתכנית ותלמידים יוצאי אתיופיה דומים להם שלמדו : תלמידי 6תרשים 
, והפער (0030036הזכאים לתעודת בגרות בתשע"ג ) בבתי ספר שלא השתתפו בתכנית

 בין הקבוצות

 
 
30 

תלמידי כיתות י"ב שהשתתפו בתכנית ונבחנו במיצ"ב בהיותם בכיתה ח ובקרב  : 5תרשים 
תלמידים יוצאי אתיופיה דומים להם שגם נבחנו במיצ"ב, אך לא השתתפו בתכנית, 

והפער בין , (0030036 - 0030033תשע"ג ) -הזכאים לתעודת בגרות בשנים תשע"ב 
 הקבוצות
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בתכנית ובקרב תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה  תפושהשתתלמידי כיתות י"ב   : 4תרשים 
( 0030036-000908תשע"ג )-הזכאים לתעודת בגרות בשנים תשס"ח ,הספר-באותם בתי

 בתי ספר שהשתתפו בתכנית במשך כל שש השנים( 06)

 
 
36 

בתכנית ובקרב תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה באותם  שהשתתפותלמידי כיתות י"ב  : 3תרשים 
הזכאים לתעודת בגרות המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה בשנים  ,הספר-בתי

בתי ספר שהשתתפו בתכנית במשך כל שש  06)( 0030036-000908תשע"ג )-תשס"ח
 השנים(

 
 
35 

וצאי אתיופיה הזכאות לתעודת בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי ובקרב כלל י : 9תרשים 
 (0030036תשע"ג ) –( 000003בשנים נבחרות, תשס"א )

 
34 

הזכאות לתעודת בגרות המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה בקרב כלל התלמידים   : 8תרשים 
תשע"ג  -( 000003בחינוך העברי ובקרב כלל יוצאי אתיופיה בשנים נבחרות, תשס"א )

(0030036) 
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  רשימת הלוחות בנספחים

  התלמידים מאפייני: א נספח

 50 תשע"ג -: המאפיינים העיקריים של כלל תלמידי י"ב המשתתפים בתכנית בשנים תשס"ח3לוח א

(, 0030036: המאפיינים העיקריים של כלל תלמידי י"ב המשתתפים בתכנית בשנת  תשע"ג )0לוח א
 לפי ותק הפעלת התכנית בכיתות י"ב בבית ספרם
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תשע"ג  -: המאפיינים העיקריים של תלמידי י"ב שהשתתפו בתכנית בשנים תשע"ב 6לוח א
 (, לפי השתתפותם בבחינות מיצ"ב בהיותם בכיתה ח  0030036 - 0033030)

 
50 

נספח ג: זכאות לבגרות וזכאות לבגרות המאפשרת קבלה לאוניברסיטה בקרב כלל התלמידים 
 בחינוך העברי וכלל יוצאי אתיופיה

 

: זכאות לבגרות וזכאות לבגרות המאפשרת קבלה לאוניברסיטה בקרב כלל התלמידים 3לוח ג
 (0030036תשע"ג ) –( 000003כלל יוצאי אתיופיה בשנים תשס"א )בקרב בחינוך העברי ו
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 . מבוא0

 הפרויקט הלאומי 0.0

, השקיעו הממשלה, הרשויות המקומיות וארגוני המגזר השלישי 3785-מאז גל העלייה הראשון מאתיופיה, ב

מאמצים רבים כדי לסייע לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה להשתלב בחברה הישראלית, ולמאמצים אלו אכן 

לבין שאר בני  הייתה תרומה חשובה לקידומם. עם זאת, בתחומים רבים עדיין נותרו פערים ניכרים בינם

 לב מיוחדת. -הנוער באוכלוסייה היהודית, ומצבם דורש תשומת

הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה  משתתפיםקהילה האתיופית בישראל ה לשהלאומי פרויקט ב

(JFNA( ממשלת ישראל, נציגי הארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, הסוכנות היהודית לישראל ,)JAFI ,)

. שותפות זו מתבטאת בייצוג השותפים בגופים המנהלים של הפרויקט ( וקרן היסודJDCישראל )-ג'וינט

 ובשותפות כספית.

מטרתו של הפרויקט הלאומי היא לאפשר לבני הנוער יוצאי אתיופיה לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון 

הפרויקט הלאומי ייחודו של ת חברתית ולשילוב עתידי בשוק העבודה. יעּובהם ולהגביר את סיכוייהם לנִ 

בהכללתם של יוצאי אתיופיה בכל ההיבטים של פעילותו, כולל יישום, פיקוח, תכנון  בהתמקדותו ניכר

 אסטרטגי וקבלת החלטות.

 בינייםה מחטיבות אתיופיה תלמידים יוצאי בקרב פועלתתכנית הסיוע הלימודי של הפרויקט הלאומי 

 בינם פעראת הולצמצם  יםילימודה הישגיהם את לשפר שואפת היא. (ב"י-ז תיכוניים )כיתותהספר ה-בתימו

 ,וחברתיים לימודיים, רגשיים מתן מענים , באמצעותהבגרות בחינותבמיוחד ב ,אחריםהתלמידים הלבין 

התכנית  ך השנים יושמהבמש .לב לצורכיהם הייחודיים-תרבות שנועדה להעניק תשומת-גישה רגישתב

, בית ציפורה ועמותת חברת אדיוסיסטמססים, "למתנ ישראל, החברה וייס, אורט ברנקו באמצעות מכון

גם מרכזי נוער  מפעיל תמקד דוח זה, הפרויקט הלאומימ השבתכנית הסיוע הלימודי,  לענוסף  1"מקסם".

 (.0036, ובן רבי קוברסקי-בני נוער יוצאי אתיופיה )ברוךצורכיהם של מענה לבשעות אחר הצהריים הנותנים 

. בית הספרהתלמידים משתתפים בתגבור לימודי אחרי שעות הלמידה בהסיוע הלימודי במסגרת תכנית 

 לע. נוסף ועבריתהתגבור מתקיים בקבוצות למידה קטנות והוא ניתן בעיקר במקצועות אנגלית, מתמטיקה 

ופעילויות  פעילויות העשרההכוללת  ,חברתית-הפרויקט לתלמידים מעטפת רגשית מעניק תגבור הלימודיה

חברתיות שבמסגרתן מועברים לתלמידים תכנים שעיקרם העצמה אישית, הנגשה להשכלה גבוהה, שיפור 

מקבלים גם ליווי אישי של איש מצוות ם מקצת. (0034התמודדות עם קשיים )אקלה, הלמידה והמיומנויות 

 תחושת חיזוק, ללמידה המוטיבציה הגברת, הלימודיים הישגיםה אחר צמוד מעקב הכוללהתכנית, 

 (.0034, אקלה) הצורך במקרה ההורים, עם קשר ויצירת האישית המסוגלות

                                                   
הצטרפו לתכנית גם אורט ישראל, החברה למתנ"סים ועמותת  0003וייס לבדו, בשנת  פעל מכון ברנקו 0004בשנת   1

 0033עמותת מקסם ובית ציפורה יצאו מן התכנית, ובשנת  0030הצטרף גם בית ציפורה, בשנת  0009מקסם, בשנת 
 הצטרפה לתכנית חברת אדיוסיסטמס. 
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 פריסת התכנית 0.2

 בתי ספר 66-גדל מ הפעלהיא שבהם מוקדים מספר הו ,התכנית במהירותצמחה  בשנות פעילותה הראשונות

יישובים בשנת הלימודים  03-ב בתי ספר 308שיא של , ל(000504) יישובים בשנת הלימודים תשס"ה 9-ב

( החלה צמיחה 0030033שע"א )בת( חל צמצום בהיקף התכנית, ו000807שס"ט )בת (.000908) תשס"ח

ר' )יישובים  00-מ בתי ספר 80 בתכנית( השתתפו 0035034) שע"הבת; מחודשת במספר בתי הספר שבתכנית

  (.3תרשים 

עמד שס"ה, בת תכניתה נית. כך, עם תחילתביותר הוא מספר התלמידים המשתתפים בתכ חשובההנתון 

לאחר  .תלמידים בשנת הלימודים תשס"ח 3,900-כשיא של הגיע ל, ותלמידים 3,600-מספר התלמידים על כ

תרשים ר' תלמידים ) 5,300-כעמד על מספר התלמידים המשתתפים בתכנית  (0035034שע"ה )בתהצמצום, 

משנת תשס"ט תמודד הפרויקט הלאומי מאתם שים קיצוצים תקציביהיקף התכנית צומצם בגלל (. 0

הספר, -היישובים ומבתין צמצום זה הביא לכך שהפרויקט הלאומי הפסיק את פעילותו בחלק מ (.000807)

 מסתמנת מגמת ( ואילך0030033משנת תשע"א ) בתכנית הוצאו ממנה. עם זאת,נכללו ותלמידים שבעבר 

פועלת התכנית, אם כי מספר המשתתפים נותר דומה בשנים שבהם התרחבות מחודשת בהיקף בתי הספר 

 אלו. 

שנות הפעלתה*: מתשס"ה בבתכנית הסיוע הלימודי שהשתתפו הספר והיישובים -: בתי0תרשים 
 ; )במספרים מוחלטים((2100000( ועד תשע"ה )211000)

 
 

 תלמידי את כוללים לאעתידים, -ENPהנתונים לקוחים מדיווח הפרויקט הלאומי, והם כוללים גם את תלמידי  *
 .הטכנולוגי החינוך ותלמידי יסודי החינוך
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( עד 211000: תשס"ה )*שנות הפעלתהב בתכנית הסיוע הלימודישהשתתפו : התלמידים 2תרשים 
 ; )במספרים מוחלטים((2100000תשע"ה )

 
עתידים, לא כוללים את תלמידי -ENP, והם כוללים גם את תלמידי הנתונים לקוחים מדיווח הפרויקט הלאומי *

 החינוך יסודי ותלמידי החינוך הטכנולוגי.

 

 המחקר . מטרת2

על ברוקדייל ללוות את פעילות הפרויקט במחקר הערכה  -ג'וינט-מאיירסתבקש ה (000504) תשס"הב

לספק מידע כבסיס לתהליכי קבלת כדי ו המשך פיתוחהלם בתכנית, כדי לתרום לעיצובה ובולטירכיבים 

היבטים מגוון השנים ערך מכון ברוקדייל מחקרי הערכה שבחנו ך במש ה.תכנון המשך הפצתלחלטות והה

הספר, נקודת המבט של מפעילי -ההישגים בפועל, נקודת המבט של מנהלי בתי 2:בתכנית הסיוע הלימודי

 התכניות ונקודת מבטם של התלמידים עצמם:

כדי התמקדות תוך  ,בחן את תכנית הסיוע הלימודי ; הואנערך מחקר בסיס (211000בתשס"ו ) .0

 בחן גם אתתרומותיה הנתפסות. המחקר בחינת ושביעות הרצון ממנה  בבחינת, כמו גם ביישומה

 (.0008נבות, ואחרים, -במיוחד על דיווחי הרכזים ומנחי הנוער )כהן– נקודת מבטם של מפעילי התכנית

ממנה  רצוןהשביעות את יישום התכנית, ם הוא את בחן גנערך מחקר המשך, ש (211002בתשס"ז ) .2

מופעלת התכנית, ובמיוחד שבהם הספר -, הפעם מנקודת מבטם של אנשי הצוות בבתיהותרומת ואת

 (.0008נבות ואחרים, -הספר )כהן-ם של מנהלי בתיהדיווחיהתמקד המחקר ב

כלל את . המחקר הלימודי הסיוע תכניתנערך מחקר הערכה מסכם ומקיף על כלל  (2119001ש"ע )בת .2

הספר והתלמידים -נקודת מבטם של כלל הגורמים המעורבים בתכנית: מפעילי התכנית, מנהלי בתי

 (.0033רבי ואחרים, -עצמם, תוך השוואה לממצאים מהשנים הקודמות )בן

                                                   
; 0008נבות ואחרים, -מרכזי הנוער )כהן -ויקט הלאומי לאורך השנים נערכו גם מחקרים על תכניות נוספות של הפר  2

(, והתכנית למניעת השימוש בסמים ואלכוהול 0036קוברסקי ובן רבי, -א, ברוך0007נבות -קוברסקי וכהן-ברוך
 ב(. 0007נבות, -קוברסקי וכהן-)ברוך
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"ב, תלמידים שסיימו כיתה ישל בגרות ם על ההישגים בבחינות הבכל השנים נאספו ונותחו נתוניכן, -כמו

מכיוון שנתוני בחינות הבגרות כוללים  .על מנת ללמוד על תוצאות התכנית והשפעתה על הישגי התלמידים

גם את הישגיהם של תלמידי השנתון שנבחנו במועד חורף בשנה העוקבת, ציוני בחינות הבגרות נגישים 

תוח הישגי הבגרות לעבודה מחקרית רק כשנה לאחר שהתלמידים נבחנו בבחינות הבגרות. באופן זה, ני

 (000807)שס"ט , ת(000908)(, תשס"ח 000309)עבור תלמידים שסיימו כיתה י"ב בשנים תשס"ז עד כה נעשה 

( תשע"א )מסמך פנימי, לא 0036(, תש"ע )בן רבי ואחרים, 0033; בן רבי, ואחרים, 0008)כהן נבות ואחרים, 

 (. 0034בן רבי ואחרים, הופץ( ותשע"ב )

 יחסות לשני רכיביה:ייתמקד, כאמור, בתכנית הסיוע הלימודי תוך התהמחקר הנוכחי 

 (0030036שע"ג )בת הישגי התלמידים בבחינות הבגרות - לימודיה תגבורה .0

  יישום ותרומות - חברתית-רגשיתה מעטפתה .2

 

  שע"גבתהישגי התלמידים בבחינות הבגרות  – לימודיהתגבור ה. 2

יוצאי אתיופיה  – ארציים של משרד החינוך על כל התלמידים בישראלנתונים ב השתמשנולצורך המחקר 

 :, להלן הפירוטושאינם יוצאי אתיופיה

 הי"ב בארץ בשנים תשס" כיתותתלמידי על קובץ המכיל מידע  הבגרות: בבחינות םקובץ הישגי .0

 (, והישגיהם בבחינות הבגרות.0036030) גע"תש –( 000504)

כלל התלמידים בארץ )כולל המסגרת החינוכית על מכיל מידע הקובץ  י"ב:-קובץ תלמידים בכיתות ח .2

 (.0030036) גע"תש -( 000504) הבה למדו( בשנים תשס"

פיקוח, מדד טיפוח, סוג למדו התלמידים: שבהם הספר -על מאפייני בתי נתונים ובו קובץ מוסדות: קובץ .2

 מספר תלמידים וכד'.

 תלמידיםה, כאשר 0007-0008 בשנים כיתה חב"ב מיצ ציוני על מידע מכיל קובץציוני מיצ"ב:  קובץ .0

 3.שנים( 5)כלומר, לפני  כיתה חב היוי"ב  כיתה( 0036003)ת המחקר ובשנ שסיימו

 

בתי ב התלמידים כלללעומת יוצאי אתיופיה  התלמידיםשל  לימודיים םהישגי 2.0

 התכנית הפעלת ערב 4דתי,-בחינוך העברי הממלכתי והממלכתי ספר
( על רקע פערים ניכרים בין הישגיהם הלימודיים של התלמידים 000504שס"ה )בתהתכנית החלה לפעול 

דתי. להלן מוצגים נתונים -יוצאי אתיופיה, לבין הישגי כלל התלמידים בחינוך העברי הממלכתי והממלכתי

 ן.ספר תיכו-המדגימים פערים אלה לגבי ההישגים בבחינות הבגרות, בתום הלימודים בבית

  

                                                   
 השנה, 9000 שבשנת יווןמכ"(, ספרית-בית וצמיחה יעילות"ב )"מדדי המיצ בנתוני שימוש נעשה לא 0033 תבשנ 3

 , לא התקיים מבחן מיצ"ב. ח בכיתה היו 0033"ב י בוגרי שבה
 .לבגרות תלמידים המגישיםספר -בתי 4
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 :(211000"ה )שסבתבבחינות הבגרות  התלמידים הישגי

 מבין  47%מבין התלמידים יוצאי אתיופיה, לעומת  63%: בגרות לתעודת זכאיםשהיו  בוגרי כיתות י"ב

 דתי.-כלל התלמידים בחינוך העברי הממלכתי והממלכתי

  מבין  %73 5:לאוניברסיטה מאפשרת קבלהזכאים לתעודת בגרות אשר בוגרי כיתות י"ב שהיו

-מבין כלל התלמידים בחינוך העברי הממלכתי והממלכתי 40%התלמידים יוצאי אתיופיה, לעומת 

 דתי.

פערים אלה מדגישים את האתגר שעמד בפני התכנית לסיוע לימודי במאמציה לשפר את ההישגים של 

 התלמידים יוצאי אתיופיה.

( 2102102) ג"שעבתמאפייני תלמידי כיתות י"ב המשתתפים בתכנית  2.2

 והישגיהם בבחינות הבגרות
 מכלל תלמידי כיתות י"ב  33%המהווים  ,תלמידי כיתות י"ב 585השתתפו בתכנית  (0030036) גע"שבת

   7(.000908שס"ח )בת %04לעומת שיא של  6 ;עיוניים בתי ספר 53-מ ,יוצאי אתיופיה בארץ

  ביוצאי אתיופיה שלמדו כלל תלמידי י"ב ( מ33%) יםשני שלישהתלמידים שהשתתפו בתכנית היוו-

  8.קודמתהשנה אחוז בל זהההאחוז ; בתי ספר אלה 53

  (.30%(, ורובם היו ילידי הארץ )33%היו בנות ) גשע"בתמרבית תלמידי כיתות י"ב שהשתתפו בתכנית 

 ילדים למשפחה. 4בממוצע  ישמשפחותיהם של תלמידים אלו ב 

 כלל למדו לא( 40%) תלמידיםשל  מהותיאהן מ כמחצית . 

  לומדים תלמידי התכנית הם יוצאי אתיופיה.שבהם מתלמידי בתי הספר  38%בממוצע 

  תעודת מכלל תלמידי כיתות י"ב היו זכאים ל %90שבהם  בתי ספרלמדו ב גשע"בתמשתתפי התכנית

לבחינות שהגישו תלמידים הספר בחינוך העברי -כלל בתיהנתון בלעומת ממוצע ב גבוהנתון  9בגרות,

  10 .נקודות 8.3אלו היה  בתי ספר(. מדד הטיפוח של %39באותה השנה )בגרות ה

                                                   
 יחידות  5 של ברמה באנגלית בבחינה בהצלחה המותנית, אקדמיים ללימודים הרשמה המאפשרת בגרות תעודת 5

 .לפחות לימוד
 שאין או( בלבד ביניים חטיבות שהםספר -)בתי כלל"ב י כיתות תלמידי אין התכנית פעלה בהםש נוספיםספר -בבתי 6

בתי ספר טכנולוגיים שאינם  3-כמו כן, התכנית פועלת גם ב .זו בשנה בתכנית שהשתתפו"ב י כיתות תלמידי בהם
 נכללים במחקר הנוכחי

שס"ז בתמכלל יוצאי אתיופיה בכיתות י"ב,  %30.4( היוו תלמידי כיתות י"ב המשתתפים בתכנית 000403) שס"ובת 7
 שע"אבת, 34.4% -( 0007030)ש"ע בת 03.9% -( 000807שס"ט )בת, 05.9% -( 000908שס"ח )בת, 38.8% -( 000309)
 . 34.0% –( 0033030, ובתשע"ב )30.9% –( 0030033)

"ע שבת, %95 -(000807) "טשסבת, %96 -( 000908)"ח שסבת ,%94 -( 000309)"ז תשס, %36 –( 000403שס"ו )בת 8
 .33% –( 0033030, ובתשע"ב )43% -( 0030033) "אשעבת, 33% -(0007030)

 המשתתפיםתלמידים ה פרנתון "משוקלל" לפי מס המייצגיםהספר של התכנית, -נתונים של זכאות כללית בבתי  9
 ים(.יספר-ממוצע  של אחוזים בית)ולא  בתכנית

בית בו נמצא שמאפייני היישוב על מתבסס על מאפייני התלמידים ו ואידי משרד החינוך. ה-טיפוח נקבע עלהמדד   10
כלכליים -בהם המאפיינים החברתייםשספר -משקף בתי 30, כאשר מדד טיפוח 30-ל 3ומוגדר בערכים בין  הספר

 ביותר לתקציבי הטיפוח.  שנמדדו נמוכים ביותר והם הזקוקים
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 אחוזים גבוהים יחסית של זכאות לבגרות היו  גשע"בתלמדו משתתפי התכנית שבהם הספר -בתיב

בקרב כלל יוצאי  63%, לעומת 44%: (000504) שס"הבתבקרב יוצאי אתיופיה טרם הפעלת התכנית, 

של זכאות לבגרות העומדת בדרישות גם באחוזים גבוהים יחסית , ובאותה שנהאתיופיה בארץ 

רוט מאפייני י)לפ. (000504) שס"הבתבקרב כלל יוצאי אתיופיה  37%, לעומת 05%האוניברסיטה: 

 (. א ספח, נ3לוח אתלמידי י"ב שהשתתפו בתכנית בשנים השונות, ר' 

  השנים האחרונות,  4שהצטרפו לתכנית במהלך , 'החדשים'ראוי לציין שיש הבדל במאפייני בתי הספר

 שנים ויותר:  3בהם פועלת התכנית ש 'תיקיםוהו'לעומת בתי הספר 

 מהות יבבתי הספר ה"וותיקים"(, יותר א 07%לעומת  53%יותר בנים ) יש בתי הספר החדשיםב

 (. 03%לעומת  43%(, יותר ילידי אתיופיה )59%לעומת  30%שלא למדו כלל )

 בבתי הספר החדשים היו אתיופיה מיוצאי  35%, טרם הפעלת התכנית, רק (000504תשס"ה )ב

 יה"ס הוותיקים. תבב 60%זכאים לבגרות המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה,  לעומת 

 באותם בתי  שאינם יוצאי אתיופיהתלמידים בקרב ה( אחוז הזכאות הכללית 0030036שע"ג )בת

(, אבל אחוז הזכאים לתעודת בגרות 90%חדשים )בהוותיקים ודומה בבתי הספר היה הספר 

גבוה יותר בבתי היה  שאינם יוצאי אתיופיהתלמידים בקרב ההעומדת בדרישות האוניברסיטה 

 בהתאמה(.  40%לעומת  45%תיקים )והספר הו

מאוחר יותר לתכנית היו חלשים יותר מבתי הספר ו הצטרפשכי בתי הספר  מן האמור לעיל עולה

 נספח א(., 0לוח א)ר' פירוט מלא ב ותיקיםוה

 כללי - הישגים בבחינות הבגרות 1.2.3

 גע"שבתבבחינות הבגרות בתכנית  שהשתתפושל תלמידים יוצאי אתיופיה ם הישגיה מוצגים 3לוח ב

)בבתי כלל התלמידים בחינוך העברי לו (, בהשוואה לכלל תלמידי כיתות י"ב יוצאי אתיופיה בארץ0030036)

 .המגישים לבגרות( הספר

 

כלל יוצאי אתיופיה , בקרב בחינוך העבריכלל התלמידים בקרב  ,של תלמידי כיתות י"ב: הישגים 0 לוח
 0)באחוזים( ;(2002021) גע"שבת בבחינות הבגרותתלמידים שהשתתפו בתכנית,  בארץ ובקרב

 
כלל 

  התלמידים
 יוצאי כלל

 אתיופיה
 משתתפי

 תכניתה

 22,121  2,100 020 (N)  התלמידים
     

 83 33  99 0לפחותיחידות לימוד  35בה  שישלתעודת בגרות  זכאות
 33 57  39 מלאה בגרות תעודתזכאות ל

 68 08  49 6לאוניברסיטההמאפשרת הרשמה  בגרות לתעודת זכאות
 .הבגרות בבחינות נבחנים תלמידים שבהםבחינוך העברי  בתי ספרב  3
 ., קרבה לזכאותיחידות לימוד לפחות 35בהיקף של מעבר בחינות בגרות   0
 .יחידות לימוד לפחות 5באנגלית ברמה של  זכאים לתעודת בגרות וניגשו לבחינה 6
 

כלל קרב מ 57%)לעומת מלאה  זכאים לתעודת בגרותהיו  משתתפי התכניתמ 33%-ש 3 בלוח ניתן לראות

)לעומת  לאוניברסיטההיו זכאים לתעודת בגרות העומדת בתנאי ההרשמה אף  68%-, ויוצאי אתיופיה בארץ(
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 נמוכיםהיו אחוזי הזכאות של תלמידי התכנית בשנה זו אולם בקרב כלל יוצאי אתיופיה בארץ(.  08%

זכאות המאפשרת הרשמה , המיוחדאחוזי הזכאות של כלל התלמידים בחינוך העברי בארץ, במ

נוספים ממשתתפי התכנית היו קרובים להשגת זכאות  00%תעודת בגרות, ל םזכאיה לעלאוניברסיטה. נוסף 

ממשתתפי התכנית הגיעו לתעודת בגרות  83%ל, והכ-לתעודת בגרות, ועברו בחינות בגרות בהיקף חלקי. בסך

 99%-מכלל יוצאי אתיופיה בארץ, ו 33%משמעותית )זכאות או קרבה לזכאות לתעודת בגרות(, לעומת 

 .מכלל התלמידים

לשים לב, כי מתוך התלמידים שלא הגיעו לזכאות לבגרות, אחוז התלמידים המגיעים לקרבה לזכאות  מעניין

התלמידים שלהם אין זכאות מגיעים לקרבה לזכאות( בהשוואה ן מ 43%גדול יותר בקרב משתתפי התכנית )

משמעות הדבר היא שבבתי הספר  .(0ר' לוח ; )(66%(, ולכלל יוצאי אתיופיה )60%לכלל התלמידים )

המשתתפים בתכנית נעשים, ככל הנראה, מאמצים רבים יותר על מנת לקדם את ההישגים הלימודיים גם 

 בקרב התלמידים החלשים ביותר. 

כלל התלמידים בחינוך בקרב  בגרות לתעודת לזכאות הגיעו שלא ,של תלמידי כיתות י"ב: הישגים 2 לוח
 בבחינות הבגרות תלמידים שהשתתפו בתכנית, אתיופיה בארץ ובקרבכלל יוצאי העברי, בקרב 

 0)באחוזים( ;(2002021) גע"שבת

 
כלל 

 התלמידים
 יוצאי כלל

 אתיופיה
 משתתפי

 0תכניתה
 020 2,100 22,121 תלמידים מספר

    

 67 43 66 מלאה בגרות לתעודת זכאות אין

 00 39 30 (זכאות עד"ל יח 35) 0לזכאותתעודת בגרות קרובה  השיגו

 אין שלהם התלמידים מתוך לזכאות קרבה שהשיגו תלמידים
 43 66 60 מלאה בגרות לתעודת זכאות

 הבגרות בבחינות נבחנים תלמידים שבהםדתי -בחינוך העברי הממלכתי והממלכתי בתי ספרב  3
 , קרבה לזכאותיחידות לימוד לפחות 35מעבר בחינות בגרות בהיקף של   0
 

 השוואה לפי מין - הישגים בבחינות הבגרות 1.2.2

מהגרים מעלים כי הישגי הבנות טובים מהישגי הבנים מקרב קבוצות העולם על הישגי תלמידים ן נתונים מ

(Feliciano, 2012);  36%) השיגו זכאות לתעודת בגרות לעומת הבניםמקרב משתתפי התכנית יותר בנות 

לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה . לעומת זאת, באשר לזכאות , בהתאמה(49%לעומת 

  . בהתאמה( ,69%לעומת  50%)בנות לעומת הבנים ה, אחוז הזכאות היה גבוה מעט יותר בקרב לאוניברסיטה

מאשר בקרב כלל יוצאי אתיופיה בהרבה ל, הפערים בין בנים לבנות בקרב משתתפי התכנית קטנים ובסך הכ

 (. 6לוח ר' ים לפערים הקטנים בין בנים לבנות שנמצאו בקרב כלל התלמידים בארץ )בארץ, ומתקרב
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כלל יוצאי אתיופיה בקרב , העברי בחינוך התלמידים כללתלמידי כיתות י"ב בקרב  של: הישגים 2 לוח
בנים לעומת  -( 2002210) ג"עשבתבבחינות הבגרות בארץ, ובקרב תלמידים שהשתתפו בתכנית, 

 0)באחוזים(בנות 

 משתתפי התכנית  כלל יוצאי אתיופיה  כלל התלמידים 
 בנות בנים  בנות בנים  בנות בנים 

 222 002  0,010 0,001  00,010 20,009 תלמידים מספר
         

 35 שללתעודת בגרות  זכאות
 84 95  94 43  99 93 0לפחותיחידות לימוד 

 36 49  49 50  38 33 מלאה בגרות לתעודת זכאות

 המאפשרת בגרות לתעודת זכאות
 69 50  63 06  48 49 6לאוניברסיטההרשמה 

 הבגרות בבחינות נבחנים תלמידים שבהם דתי-בחינוך העברי הממלכתי והממלכתי בתי ספרב  3
 , קרבה לזכאותיחידות לימוד לפחות 35מעבר בחינות בגרות בהיקף של   0
 יחידות לימוד לפחות 5באנגלית ברמה של  לבחינהזכאים לתעודת בגרות וניגשו   6
 

 ילידי הארץ לעומת עולים -הישגי תעודת בגרות 1.2.1

  11.ילידי הארץ -, והיתר)שנולדו באתיופיה( תלמידים עולים ממשתתפי התכנית %86 ג היושע"בת

והן   (48%לעומת  36%)הן באחוז הזכאים לבגרות  ,גבוהים יותרהיו הישגיהם של ילידי הארץ נמצא כי 

אחוז הזכאים מעניין לציין ש. (60%לעומת  56%) באחוז הזכאים לבגרות העומדת בדרישות האוניברסיטה

 יותר דווקא בקרב התלמידים העוליםמעט  גבוה ה בארץבקרב כלל התלמידים יוצאי אתיופילתעודת בגרות 

 (.5לוח ר' )(; 58%לעומת  43%)

 

בקרב כלל יוצאי אתיופיה בארץ, ובקרב תלמידים שהשתתפו  ,כיתות י"בשל תלמידי הישגים : 0לוח 
 0עולים לעומת ילידי הארץ )באחוזים( –( 2002210) ג"תשעבשנת בבחינות הבגרות בתכנית, 

 משתתפי התכנית  כלל יוצאי אתיופיה  
 ילידי הארץ עולים  ילידי הארץ עולים  

 210 022  0,029 0,220  תלמידים מספר
       

 לימוד יחידות 35 בה בגרות לתעודת זכאות
 97 85  33 90  0לפחות

 36 84  58 43  מלאה בגרות לתעודת זכאות

הרשמה  המאפשרת בגרות לתעודת זכאות
 56 60  60 00  6לאוניברסיטה

 .הבגרות בבחינות נבחנים תלמידים שבהםדתי -והממלכתי הממלכתי העברי בחינוך בתי ספרב  3
 ., קרבה לזכאותיחידות לימוד לפחות 35בחינות בגרות בהיקף של מעבר   0
 .יחידות לימוד לפחות 5זכאים לתעודת בגרות וניגשו לבחינה באנגלית ברמה של   6
 
 

                                                   
 המשתתפיםן מ %98 0003בשנת : בירידה נמצאעד הזמן האחרון  התכנית משתתפי בקרב העולים התלמידים אחוז 11

אולם . 04% - 0033 ובשנת, 03% -0030 בשנת, 40% -0007 בשנת, 39% -0008 בשנת ,90% -0009, בשנת עולים היו
 .68%-ל – 0036ובשנת  עולים 60%-ל היעלי חלהשוב  0030 שנתב
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 הבגרותבבחינות על הישגי המשתתפים  התכנית השפעת 2.2

( היו טובים יותר 0030036) גשע"בתהנתונים שהוצגו עד כה עולה, כי הישגיהם של תלמידי התכנית ן מ

הישגי כלל ן ממוכים יותר נהיו עדיין אך מהישגיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה שלא השתתפו בתכנית, 

 זכאות לתעודת בגרות המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה(.בנוגע למיוחד התלמידים בחינוך העברי )ב

-בתי באותם אתיופיה יוצאי יםהתלמיד של הישגיהם התכנית תחילת לפני גם , שצוין לעילעם זאת, כפי 

בשאר  אתיופיה יוצאי תלמידים של םהמהישגי יותר גבוהים היו 0036בשנת  התכנית בהם פעלהש הספר

ספר, היו מלכתחילה -ייתכן גם שהתלמידים עצמם, שבחרו או נבחרו להשתתף בתכנית בכל בית הספר.-בתי

בעלי יכולות לימודיות גבוהות יותר מאלה שלא השתתפו בה. בהעדר הקצאה מקרית של תלמידים לתכנית 

י היא יצירת קבוצת השוואה בדיעבד, של תלמידים בעללבדיקת השפעה ולקבוצת השוואה, שיטה מקובלת 

 (. Stuart, 2010מאפיינים דומים שלא השתתפו בתכנית )

 

  על ידי בחינת הישגי המשתתפים בתכנית לעומת שתי קבוצות תלמידים: במחקר זה השפעת התכנית נבדקה

תלמידים יוצאי אתיופיה שהם בעלי מאפיינים דומים למשתתפי התכנית, ולומדים בבתי ספר בעלי  .0

בהם הם לומדים לא השתתפו אף פעם שמאפיינים דומים, אך לא השתתפו בתכנית )וגם בתי הספר 

 בתכנית(

 בהם למדו משתתפי התכנית.שבתי הספר אותם ב מדושל, אתיופיה יוצאי שאינם תלמידים .2

, אך הושוו לבדיקות שנעשו בשנים קודמות, על מנת ללמוד על שינויים 0030036נעשו לגבי שנת  הבדיקות

 בהשפעת התכנית לאורך השנים.

השוואה להישגי תלמידים יוצאי  – המשתתפים כללהשפעת התכנית על הישגי  1.1.3

  אתיופיה בעלי מאפיינים דומים, שלא השתתפו בתכנית 

ם הגבוהים יותר של משתתפי התכנית אכן משקפים את השפעת התכנית )ולא ההישגיעד כמה להעריך כדי 

בהם למדו(, ביצענו השוואה בין הישגי שהספר -את השפעת המאפיינים ההתחלתיים שלהם או של בתי

לא השתתפו בתכנית, אך למדו בבתי ספר שמשתתפי התכנית לבין הישגיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה ש

בעלי מאפיינים דומים. השוואה זו מאפשרת להפריד את השפעת  בתי ספרומים ולמדו בהם בעלי מאפיינים ד

, וללמוד מה היו, התכנית מהשפעת גורמים אחרים המשפיעים על כלל התלמידים יוצאי אתיופיה בישראל

 .ב, הישגיהם של תלמידי התכנית אלמלא השתתפו בהרּויבק

 

שתלמידים המשתתפים בתכנית יגיעו היא ציפייה ה. י"ב תלמידי 585השתתפו בתכנית ( 0030036)בתשע"ג 

הייחודיות של  יהבזכות תשומות, שלא השתתפו בתכניתלהם להישגים גבוהים מאלו של תלמידים דומים 

הדומים להם גדול יותר, משקף ַלתלמידים התכנית. ככל שהפער בין הישגי התלמידים המשתתפים בתכנית 

 הדבר השפעה גדולה יותר של התכנית. 

 

צורכיהם של לבהם התכנית אינה פועלת ניתנות תשומות אחרות כמענה ש בתי ספר, שבחלק מצייןליש 

בר לפעילויות ניתן לבחון היא ההשפעה הקיימת מע  שתלמידים יוצאי אתיופיה. לכן, השפעת התכנית 
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כמו כן ראוי לציין, שבניתוח זה נכללים הן תלמידים  הספר האחרים.-ימות בבתיולתכניות האחרות המתקי

מבתי ספר ותיקים בתכנית והן תלמידים שבזמן שנבחנו בבחינות הבגרות בית הספר שלהם השתתף בתכנית 

רק שנה או שנתיים. לכן הניתוח מייצג את ההשפעה הממוצעת של התכנית בעבור תלמידים שנחשפו לתכנית 

 תקופות זמן שונות. במשך

למדו ש 12,דומים מאפיינים בעלי אתיופיה יוצאי תלמידיםלעומת  התכנית משתתפייתרון של הא. 
 בתכנית השתתפו לאבבתי ספר ש

השיגו תעודת  68%-בגרות מלאה, ותעודת מתלמידי התכנית  33%, כאמור, השיגו( 0030036)  בתשע"ג

שלא  להם דומיםהעומדת בדרישות האוניברסיטה. הישגים אלו גבוהים מאלו של תלמידים בגרות 

העומדת השיגו זכאות לתעודת בגרות  63%-בגרות, ותעודת זכאות להשיגו  45%השתתפו בתכנית: 

, ונמצא יתרון כלומר, נתגלתה השפעה מובהקת של התכנית(. 6תרשים ר' בדרישות האוניברסיטה )

 תהעומד בגרותתעודת ל זכאותוב לתעודת בגרות כללית זכאותבנק' האחוז  9התכנית של למשתתפי 

  .דרישות האוניברסיטהב

למדו בבתי תלמידים יוצאי אתיופיה דומים להם שו בתכנית שהשתתפו ,"בי : תלמידי כיתות2תרשים 
 הקבוצות, והפער בין (2102002) שע"גבת בגרות לתעודתהזכאים  ,לא השתתפו בתכניתספר ש

 )באחוזים(

  
*p<0.05    

 

מוקדמת: ציון ממוצע הלימודית ה. השפעת התכנית על קבוצות תלמידים, לפי רמת היכולת ב
  חבמבחני המיצ"ב בכיתה 

את לבחון  כדי. יכולות לימודיות שונותלעתים לתכניות סיוע לימודי השפעה שונה על תלמידים בעלי 

  קבוצות, לשתיהתלמידים חילקנו את  ,מוקדמות לימודיות יכולות של בחשבון ההבא כדיתוך  ה,השפעת

ההישגים . ומעלה( 40לעומת ציון  ,57)ציון ממוצע עד  כיתה חלפי הישגיהם במבחני המיצ"ב שנערכו ב

                                                   
)ילידי  לידה ארץ, מין: התלמידים של אישיים מאפיינים: אלהההשוואה נבנתה על בסיס המאפיינים ה קבוצת 12

, השכלת האם )לא למדה כלל0השכלה לא ידועה, פחות מיסודית, יסודית0חט"ב, תיכון (אתיופיה ילידי, ישראל
העומדת בדרישות הקבלה  לבגרותדתי(, אחוז זכאות -)ממלכתי, ממלכתי זרם: הספר בית מאפייני .ומעלה(

 . לפירוט מלא של שיטת הניתוח ראו נספח ב. 0030036לאוניברסיטה בשנת  
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בתכנית, והיו ם של תלמידים יוצאי אתיופיה שלא השתתפו הבבחינות הבגרות של כל קבוצה הושוו להישגי

  13.בעלי מאפיינים דומים וגם בעלי הישגים דומים בבחינות המיצ"ב

בהם שמכיוון שמבחני המיצ"ב אינם נערכים בכל בית ספר בכל שנה, הנתונים על הישגי משתתפי התכנית 

אפשר לבצע את שבנוגע להם להגדיל את מספר התלמידים  כדיהיו זמינים רק לגבי חלק מהתלמידים. 

 (0033030-0030036) "גתשע-ב"עתש שניםמשתתפי התכנית שסיימו לימודיהם בהכול על הוא נערך  הניתוח,

 14.תלמידי י"ב שהשתתפו בתכנית בשנים אלה 885מתוך  746  - כיתה חונבחנו בבחינות המיצ"ב בהיותם ב

השנים יחד מאפשר לנטרל תנודות )שעשויות להיות מקריות(  יתרוף שיצהגדלת מספר הנבדקים,  לענוסף 

 בין שנה לשנה, ובכך להגיע לאומדן יציב יותר של השפעת התכנית. 

, 6לוח א)ר' משתתפי התכנית שנבחנו בבחינות המיצ"ב דומים, ברוב מאפייניהם, למשתתפים שלא נבחנו 

אלה שלא נבחנו(,  33%לעומת  96%י הארץ )בקרב אלה שנבחנו במיצ"ב  היו יותר יליד עם זאת,. נספח א

ויותר יחידות  5-שניגשו ל תלמידיםבהתאמה(, ויותר  44%לעומת  54%מהות שלא למדו כלל )יאל םפחות בני

     .בהתאמה( 56%לעומת  46%באנגלית )ובהתאמה(  9%לעומת  33%במתמטיקה )

נקודות האחוז למשתתפי התכנית  30של יש יתרון מובהק  0036-0030בשנים מניתוח הממצאים עולה כי 

)גם מבחינת ההישגים במיצ"ב(  דומיםלעומת תלמידים )שנבחנו במיצ"ב( בזכאות לתעודת בגרות מלאה, 

לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה אשר לזכאות בבהתאמה(.  45%-ו 33%לא השתתפו בתכנית )ש

 – (מהבהתא 53%לעומת  54%נקודות האחוז ) 5של , למשתתפי התכנית יש יתרון לא מובהק לאוניברסיטה

  .5ר' תרשים 

( במבחני 57ציון  עד) נמוכיםההתכנית בולטת במיוחד בעבור התלמידים שהיו בעלי ההישגים  השפעת

 3 שלנקודות האחוז בזכאות לבגרות מלאה ויתרון  35 שלהמיצ"ב שנערכו כשהיו בכיתה ח: יתרון מובהק  

  .(5 תרשים)ר'  האוניברסיטה בדרישות העומדתנקודות האחוז )לא מובהק( בזכאות לתעודת הבגרות 

                                                   
בבניית קבוצת ההשוואה החליף המשתנה "הישג ממוצע של התלמיד בבחינות המיצ"ב בכיתה ח" את המשתנה  13

 "השכלת האם"
"ב המיצ בנתוני תמששלה יתןנ לא (0030033) האחרונות בלבד, כי לגבי שנת תשע"א תייםבשננאלצנו להסתפק  14

, לא התקיים ח בכיתה היו 0033"ב י בוגרי בא השנה, 0009 שבשנת מכיוון"(, ספרית-בית וצמיחה יעילות)"מדדי 
 מבחן מיצ"ב.
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תלמידים יוצאי וונבחנו במיצ"ב בהיותם בכיתה ח  בתכנית שהשתתפו ,"בי תלמידי כיתות: 0תרשים 
 בגרות לתעודת הזכאיםאתיופיה דומים להם שגם נבחנו במיצ"ב, אך לא השתתפו בתכנית, 

 ים(אחוז)ב , והפער בין הקבוצות (2102002 - 2102000) תשע"ג -תשע"ב  יםבשנ

  
**p<0.01          :הפער בהישגים )בנקודות אחוז( בין שתי הקבוצותיתרון 

תשע"ג  -בתכנית בשנים תשע"ב  שהשתתפוהישגים בבחינות הבגרות של תלמידי כיתות י"ב  :0לוח 
 0)באחוזים( כיתה ח(, לפי ציונים ממוצעים בבחינות מיצ"ב בהיותם ב2102002 – 2100002)

  סה"כ 57עד  ומעלה 40
 תלמידים מספר 209 053 336

 :מלאה בגרות לתעודת זכאות   
 התכנית משתתפי 00 48 86
 השוואה קבוצת 00 54 93
 האחוז' בנק יתרון **02 **36 9

 :2לאוניברסיטההרשמה  המאפשרת בגרות לתעודת זכאות   
 משתתפי התכנית 00 63 95
 קבוצת השוואה 00 04 95
 יתרון בנק' האחוז 0 3 -

  הבגרות בבחינות נבחנים תלמידים שבהםדתי -והממלכתי הממלכתי העברי בחינוך בתי ספרב  3
  יחידות לימוד לפחות 5ברמה של זכאים לתעודת בגרות וניגשו לבחינה באנגלית   0
 

הפער בין תלמידים יוצאי אתיופיה לתלמידים שאינם יוצאי על  התכנית השפעת 1.1.2

  שנים לפחות 6בתכנית במשך  המשתתפיםבבתי ספר אתיופיה, 
דרך נוספת לבחון את השפעת התכנית על ההישגים של משתתפיה היא לבחון את הפער בין הישגי 

, ואת השינויים בפער זה הלומדים באותם בתי הספר אתיופיה יוצאי שאינםהמשתתפים להישגי תלמידים 

השוואה זו מאפשרת להפריד את השפעת התכנית מהשפעת גורמים אחרים המשפיעים על לאורך השנים. 

אלו בפרט, כגון שינויים ברמת הבחינות, רפורמות ארציות או שינויים  בתי ספרכלל מערכת החינוך ועל 

לצורך כך, נבדק הפער בין שתי קבוצות התלמידים באותם בתי ספר שהשתתפו  הספר;-בתי מדיניותב

 שנים. כמה בתכנית במשך 

בהם ששנים לפחות )כלומר, בכל שנה היו  3שהשתתפו בה במשך  בתי ספר 06( היו בתכנית 0030036) גשע"בת

שהשתתפו בתכנית בשנה מתלמידי י"ב  30%אלה למדו  בתי ספרבתלמידי כיתות י"ב שהשתתפו בתכנית(. 
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הספר הצטרפו לתכנית בהדרגה. כתוצאה מכך, תלמידים שסיימו את לימודיהם בכיתה י"ב בשנה -בתי .זו

ה קיבלו סיוע מהתכנית רק בשנה זו; בעוד שהתלמידים שלמדו בכית בית הספרהראשונה להפעלת התכנית ב

-ולאורך כל שנות לימודיהם בביתז, יכלו לקבל סיוע מכיתה בית הספרלהפעלת התכנית ב שישיתי"ב בשנה ה

משתתף בתכנית  בית הספרספר תיכון. משום כך, השפעת התכנית על מסיימי כיתה י"ב אמורה לגדול ככל ש

. לאפקט זה אנו קוראים , והפער בינם לבין התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה אמור לקטוןשנים רבות יותר

  15.השפעת מידת החשיפה לתכנית

 הנתונים לאורך השנים מראים על תנודות בהישגיהם  :(4תרשים ר' ) אחוז התלמידים הזכאים לבגרות

גם מהמספרים המשתנים של המשתתפים בכל שנה(, אך  ותהמושפע תנודותשל משתתפי התכנית )

(. 0030036) ג"שעבת 30%-( ל000908שס"ח )בתזכאים לתעודת בגרות  57%-מ – נראית מגמה של עלייה

במשך השנים, חל עם זאת, גם הישגיהם של התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה עלו באותן שנים. 

 אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה באותם בתי הספר( )תלמידים יוצאי צמצום בפער בין שתי הקבוצות

 מהפער 03%צמצום של  - 0030036נקודות האחוז בשנת  34 -ל 000908בשנת  נקודות האחוז 37-מ

, 0033 -ל 0008בין . עם זאת, ניתן גם לראות כי בשנים קודמות, ההתחלתי שהיה בין שתי הקבוצות

נקודות  39 -ל 0030נקודות האחוז, הפער גדל בשנת  9-8הפער בין הקבוצות היה קטן יותר ועמד על 

 . 0036 -האחוז, והצטמצם מעט ב

, הספר-תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה באותם בתיו בתכנית שהשתתפו"ב י תלמידי כיתות :0תרשים 
שהשתתפו  בתי ספר 22)( 2102002-211202) תשע"ג-תשס"ח בשנים בגרות לתעודת הזכאים

 ים(חוז; )באהשנים( ששבתכנית במשך כל 

 
 המשתתפים בתכנית אתיופיה יוצאיתלמידים  603(: 000908שס"ח )בת
 המשתתפים בתכנית אתיופיה יוצאי תלמידים 639(: 000807"ט )שסבת
 המשתתפים בתכנית אתיופיה יוצאי תלמידים 650(: 0007030"ע )שבת
 המשתתפים בתכנית אתיופיה יוצאי תלמידים 040(: 0030033ע"א )שבת
 המשתתפים בתכנית אתיופיה יוצאי תלמידים 089(: 0033030ע"ב )שבת
 המשתתפים בתכנית אתיופיה יוצאי תלמידים 070(: 0030036) גע"שבת

                                                   
 לצרכי מספיק גדול היה בהם הלומדים והתלמידים בתכנית הספר בתי היקף שבה, 0008 משנת החל נאסף זה מידע 15

 .ניתוח
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 (: 8)תרשים  לאוניברסיטה ההרשמהלתעודת בגרות העומדת בדרישות  םאחוז התלמידים הזכאי

 63%-עלה בקרב משתתפי התכנית מלתעודת בגרות העומדת בדרישות האוניברסיטה אחוז הזכאים 

על אף התנודות בין השנים, ישנה מגמה של צמצום (. 0030036) ג"שעבת 50%-ל( 000908שס"ח )בת

ההתחלתי  מהפער 07%צמצום של , נקודות האחוז 00הוא עמד על  0030036, ובשנת בין הקבוצות בפער

 . שהיה בין שתי הקבוצות

-תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה באותם בתיו בתכנית המשתתפים"ב י : תלמידי כיתות0תרשים 
 תשע"ג-תשס"ח בשניםהמאפשרת הרשמה לאוניברסיטה  בגרות לתעודת הזכאים ,הספר

 ; )באחוזים(השנים(ש ששהשתתפו בתכנית במשך כל  בתי ספר 22)( 2102002-211202)

 

 המשתתפים בתכנית אתיופיה יוצאיתלמידים  603(: 000908שס"ח )בת
 המשתתפים בתכנית אתיופיה יוצאי תלמידים 639(: 000807"ט )שסבת
 המשתתפים בתכנית אתיופיה יוצאי תלמידים 650(: 0007030"ע )שבת
 המשתתפים בתכנית אתיופיה יוצאי תלמידים 040(: 0030033ע"א )שבת
 המשתתפים בתכנית אתיופיה יוצאי תלמידים 089(: 0033030) ע"בשבת
 המשתתפים בתכנית אתיופיה יוצאי תלמידים 070(: 0030036) גע"שבת

 

 שינויים בהישגים בבחינות הבגרות של יוצאי אתיופיה בארץ לאורך השנים 2.4

בקרב של שיפור בהישגים שינויים שחלו בהישגיהם של תלמידי התכנית עולים בקנה אחד עם מגמה כללית ה

צמצום הפער בין הישגיהם לבין הישגי כלל התלמידים ל שו, ןר האחרווכלל יוצאי אתיופיה בארץ בעש

 בוגרי מכלל 36%-04% בין השונות בשנים היוו בתכנית שהשתתפו"ב יכיתות  בוגריבחינוך העברי בארץ. 

 יוצאי התלמידים כלל בהישגי שיפורבולשיפור בהישגיהם היה חלק , בארץ אתיופיה יוצאי"ב יכיתות 

 .אתיופיה

-ל 30%-עלה מ 0030036-ו 000003בין שנים בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי אחוז הזכאים לתעודת בגרות 

)בעיקר בשנתיים האחרונות(. בו זמנית אחוז זכאות לבגרות בקרב כלל יוצאי  נקודות האחוז 4-, כלומר ב39%

  (., פירוט מלא בנספח ג7נקודות האחוז )תרשים  33עליה של , 57%-ל 68%-מאתיופיה גדל באותה תקופה 
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בשנים  0: הזכאות לתעודת בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי ובקרב כלל יוצאי אתיופיה2תרשים 
 (2102002) ג"עתש –( 211100) אתשס"נבחרות, 

 
 

 תלמידים לבחינות הבגרותהספר בחינוך העברי המגישים -אחוז מתלמידי כיתות י"ב בבתי 3
 

בקרב כלל  .הזכאים לתעודת בגרות המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה מגמה דומה הסתמנה גם לגבי אחוז

, נקודות אחוז 6עליה של , 49%-ל 45%-מ 0036-0003בשנים  עלה אחוז הזכאיםתלמידים בחינוך העברי 

נקודות האחוז  36עליה של , 08%-ל 34%-זה מ מדדבקרב כלל התלמידים יוצאי אתיופיה חלה עלייה בואילו 

 , פירוט מלא מופיע בנספח ג(.30)תרשים 

לתעודת בגרות המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה בקרב כלל התלמידים בחינוך  הזכאים: 2תרשים 
; (2002210) גתשע" -( 211100) אתשס"נבחרות, בשנים  0העברי ובקרב כלל יוצאי אתיופיה

 )באחוזים(

 

 

דתי המגישים תלמידים לבחינות -הספר בחינוך העברי הממלכתי והממלכתי-מתלמידי כיתות י"ב בבתיאחוז  .3
 הבגרות

עדיין קיימים הבדלים משמעותיים בין הישגיהם של כלל התלמידים בחינוך העברי לבין הישגיהם של כלל 

הפער בזכאות של צום שיפור בהישגי התלמידים יוצאי אתיופיה הביא לצמההתלמידים יוצאי אתיופיה, אך 

לתעודת בגרות בזכאות פער ולצמצום של ה מהפער, 04%, צמצום של נקודות האחוז 3-לתעודת בגרות ב

  מהפער. 03% של , צמצוםנקודות האחוז 30-ב המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה
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 סיכום  2.2

  ,הישגי תלמידי התכנית טובים יותר מהישגי תלמידים יוצאי אתיופיה שע"ג בתגם כמו בשנים קודמות

 בעלי מאפיינים דומים שלא השתתפו בתכנית. 

 השפעת התכנית גדולה יותר על תלמידים שבכיתה ח השיגו ציונים נמוכים במבחני המיצ"ב. 

 שתתפי שנים לפחות, יש צמצום  בפער בהישגי הבגרות בין מ 3בתי הספר שהשתתפו בתכנית  06-ב

התכנית לבין התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה )בעיקר בזכאות לבגרות המאפשרת הרשמה 

 לאוניברסיטה(.

  מהפער  04%-חל שיפור בהישגי הבגרות של כלל יוצאי אתיופיה בארץ, וצמצום של כ 0036-0003בשנים

ומי, שהשתתפו בינם לבין כלל התלמידים בחינוך העברי. לתכנית הסיוע הלימודי של הפרויקט הלא

 מכלל יוצאי אתיופיה בכיתה י"ב לאורך השנים, תפקיד מרכזי בשיפור זה.  34%-בה כ

 יישום ותרומות –חברתי . מעטפת התכנית: מערך התמיכה הרגשי וה4

 מבוא  4.0

בין בשל שילוב  כלל בני הנוער מאפיינים גם את בני הנוער העולים, אולםים לינהאפימצבים וגורמי סיכון 

בני הנוער בקרב (. 3777)הרצוג,  , הם נתונים בסיכון כפולשבר המעבר התרבותילממשבר גיל ההתבגרות 

; דולב, 3778, 'ואחכלכלי של משפחותיהם )ליפשיץ -יוצאי אתיופיה קיים גורם סיכון נוסף, המצב החברתי

(. המּודעּות הגוברת לצורכיהם של בני הנוער בכלל ושל בני ;0009Myers-JDC-Brookdale,2012; סבר, 0009

הנוער המצויים בתהליך של מעבר תרבותי בפרט הולידה מגוון מענים בתחום החינוך הבלתי פורמלי למילוי 

 צורכיהם בשעות אחר הצהריים. 

הניתנת בנוסף למענים תכניות אחר הצהריים המיועדות לבני הנוער מתבססות על ההנחה כי תמיכה זמינה 

עשויה לסייע להם להתרחק מהתנהגויות סיכון ולתרום לעצמם, למשפחתם ולקהילתם הניתנים בבית הספר 

(Halpern, 1999תכניות אחר הצהריים מקטינות את משך הזמן שבו בני הנוער מבלים לבדם, מ .)קדמות 

, מניעת התערבות )כמו קידום למידה התנהגויות חברתיות רצויות, יוצרות פרק זמן נוח להפעלת תכניות

 Gottfredson) מספקות לבני הנוער הזדמנות ליצור קשרים תומכים עם מבוגריםשימוש בחומרים ממּכרים(, 

et al., 2007) ואח לוה .מאפשרות לבני הנוער הזדמנויות חיוביות ללמידה והתפתחות לפי צרכיהםו' (et al., 

2003 Hall ) ים המיועדות יאחר הצהרהמראים את תרומתן הרבה של תכניות  מחקרים בסקירתםמציגים

חיזוק  ת הספר,לבילקידום מגוון רחב של תחומים, בהם: שיפור הנוכחות והיחס של התלמידים  לבני נוער

מיומנויות שיפור , מבית הספר בשיעורי הנשירה ירידה, למידההרגלי שיפור ה, השאיפה להשכלה גבוה

 . התנהגויות סיכוןוצמצום  לימודיות והישגים

, (Durlak et al., 2010; 0030, עמיאלבן רבי ועל כך ר' בישראל ) אחרותהם יבדומה לתכניות אחר הצהרי

גם , פן הלימודימלבד ב ,תכנית הסיוע הלימודי של הפרויקט הלאומי לקהילה של יוצאי אתיופיה מתמקדת

 כגון: ,דום תוצאות חברתיות והתפתחותיותקידהיינו ב –של התלמידים  והחברתית הרגשיתמעטפת ב

 רכיב במסגרת (.0034כישורים חברתיים, הערכה עצמית ודימוי עצמי, יוזמה וכישורי מנהיגות )אקלה, 
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של הפרויקט הלאומי משתתפים התלמידים בתכנית הסיוע הלימודי  והחברתית הרגשית המעטפת

: העצמה אישית, הכנה לצבא, העשרה גוןכמחוץ לבית הספר, בסדנאות שונות ) האו העשר הבפעילויות הפג

מקבלים ליווי ותמיכה של איש מצוות התכנית )ברוב המקרים יוצא הם בתחומי עניין שונים ועוד(, ו

תלמידים ההורי שומרים על הקשר עם אתיופיה( במפגשים אישיים או קבוצתיים. במרבית בתי הספר 

חג הסיגד וציון יום הזיכרון לנספים  כגון:של יוצאי אתיופיה,  םותרבות םלחיזוק מורשתפעולות עורכים ו

 בסודן.

ברוקדייל ללוות את פעילות הפרויקט במחקר הערכה על -ג'וינט-מאיירסמכון  תבקשה (000504) תשס"הב

בסיס לספק מידע ככדי המשך פיתוחה, ולו היים בתכנית, כדי לתרום לעיצובהעיקררכיבים האודות 

לאורך השנים ערך מכון ברוקדייל מחקרי הערכה שבחנו  ה.לתהליכי קבלת החלטות ותכנון המשך הפצת

הספר, -היבטים שונים בתכנית הסיוע הלימודי מזוויות שונות: ההישגים בפועל, נקודת המבט של מנהלי בתי

 נקודת המבט של מפעילי התכניות ונקודת מבטם של התלמידים עצמם.

 חקרשיטת המ 4.2

חברתית שמספקת תכנית הסיוע הלימודי לתלמידים -תמקד במעטפת הרגשיתחלק זה של המחקר מ

חברתיים העומדים לצד הסיוע הלימודי ישמשו -המשתתפים בה. רציונל התכנית הוא כי התכנים הרגשיים

 לבחון את יישוםהיא  מטרת המחקר(. 0034כתשתית לשיפור התפקוד הלימודי של התלמידים )אקלה, 

צוותים המפעילים ה לשמשתתפי התכנית, מנקודת מבטם של תרומותיה  המעטפת הניתנת לתלמידים ואת

-, המחקר מאפשר ללמוד על ההתארגנות הביתנוסף על כך נשים מצוות בית הספר.אה לשאת תכניות ו

עוסקות ספרית והיישובית להפעלת מעטפת התכנית, ולפיכך הוא יכול לתרום ללמידה על מגוון התכניות ה

  בתחומים דומים.

בהם נעשית עבודה משמעותית שבתי ספר נבחרים  3-תבסס על ראיונות במחקר איכותני המ הואמחקר זה 

 .והגופים המפעילים את התכנית בתחום זה, על פי המלצת צוות הפרויקט הלאומי

 העיקריותהמחקר  שאלות

הלימודי )כוח האדם הפועל  חברתית של תכנית הסיוע-מהו מודל ההפעלה של המעטפת הרגשית .0

 ישוב(יבתכנית, מעורבות בתי הספר בהפעלת התכנית ושיתופי פעולה נוספים ב

 ?חברתית-מהן המטרות בהפעלת המעטפת הרגשית .2

 אילו סוגי פעולות ניתנות במסגרת המעטפת ולמי הן מיועדות? .2

  ?שיפור כדי לקדם את התכנית עוד יותרלשינוי או באילו תחומים יש מקום ל .0

 ?, להוריהם ולבית הספרתלמידיםל המעטפתפעולות מהי תרומתן הנתפסת של  .0

 מערך איסוף המידע

 ראיונות עם:יצגים את הגופים המפעילים את התכנית. בכל בית ספר בוצעו יהמבתי ספר,  3-אסף מהמידע נ

 0ת, רכז0תקהילתי 0תצוות, רכז 0ת, מנהל0תשובייי 0ת, מנהלהתכנית 0תרכזאנשי צוות מהגוף המפעיל ) .0

 נוער(. 0ת, מנחה0תחברתי
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 התכנית מבית הספר( 0תרכזאנשי צוות מבית הספר )מנהל0ת בית הספר או סגנו0ה ו .2

 קבוצת מיקוד עם תלמידי התכנית .2

ערך חברתית בכל אחד מהגופים המפעילים ודרכי העבודה, נ-מאפייני המעטפת הרגשיתללמוד על  כדי

 החברה למתנ"סיםיס, יו-מפעיל )אורט, ברנקו וףגכל התכנית מטעם  0תאיון עם אחראייר

הם פועלים בתי הספר בשאזורים של הפרויקט הלאומי ב םיהאזורי םמנהליהם , וע(ואודיוסיסטמס

 שנבחרו למחקר )שני ראיונות(.

סך בבהן השתתפו שקבוצות מיקוד  3ונערכו מרואיינים,  03עם ל נערכו במסגרת המחקר ראיונות וסך הכב

 תלמידים. 08ל והכ

 ממצאים 4.2

 מטרות ופעילויותהרגשית חברתית:  המעטפת 3.1.3

מקבל התלמיד במסגרת תכנית הסיוע הלימודי מטרות ייחודיות, המתמקדות, שחברתית -למעטפת הרגשית

חברתי. מפעילי התכנית רואים ביישום המעטפת מטרה לא פחות חשובה מיישום -, בתחום הרגשיכצפוי

"ברגע שנותנים לילד תמונת עתיד ותחושת מסוגלות, תעודת התגבור הלימודי, כפי שציין מנהל אזורי: 
או  ;"הבגרות כבר בידיים שלו, גם אם הוא לא יסיים את י"ב עם בגרות מלאה, הוא יעשה את זה אחר כך

מנהלת וכך גם ל מתחיל משם", וחברתית זה הערך העליון. הכ-"המעטפת הרגשית מנהל בית ספר שציין:

"אני חושבת שללא התמיכה הרגשית הזו לא היינו מצליחים כמו שאנחנו  הגופים המפעילים: אחדהתכנית מ
 בלי המעטפת".מצליחים. כמובן שאפשר להצליח יותר, אבל גם למה שאנחנו מגיעים לא היה אפשר 

 מטרותא. 

חברתית, כפי שנוסחו על ידי המרואיינים במחקר, ניתן לחלק למספר -הרגשיתאת המטרות של הפעילות 

חפיפה. הפעילות בכל התחומים מכוונת להעצמת התלמיד, שהיא המטרה ביניהן תחומים, אם כי קיימת 

 ית, וממנה נגזרות המטרות השונות. עיקרה

שללא התערבות היא כי יש לחשוף את התלמידים לאפשרויות שונות, ההנחה  .בניית תמונת עתיד .0

תמונת העתיד כמטרה  . רבים מהמרואיינים ציינו את בנייתעבורם נגישות יהיולא שתכן ימכוונת י

אחת ממנהלות התכנית  חשיפה להשכלה גבוהה. ה הדגשת בפעילות הרגשית חברתית, תוךמהעיקרית 

המטרה היא לבנות לילד תמונת עתיד, מה אני רוצה לעשות שאהיה גדול  "בהסתכלות כוללת,ציינה: 
"הרבה . אחראית חברתית סיפרה: ואיך אני מתמודד עם הקשיים בחיי היום יום כדי להשיג את זה"

פעמים אני חושבת שהמטרה שלי היא להראות, פשוט לפתוח להם את העיניים שיש אופציות, שיש 
: ומנהל אזורי שציין באופן דומהתיד ]הכוונה להשכלה גבוה[", מסלולים שבהם אפשר לבחור בע

"תפקיד המעטפת זה לתת את הגירוי לילדים שקיים דבר כזה, שאם גם אתה תלמד תוכל להגיע 
 לאוניברסיטה". 

נקודת המוצא היא שכדי שהתלמידים יגיעו להישגים )ולא רק לימודיים(  – חיזוק המסוגלות האישית .2

ים ציינה: היישובבאחד  כוללתבעצמם. אחראית  ה והביטחוןאמונהבהווה ובעתיד יש לחזק את 

אחראית ו "המטרה זה העצמה. להעצים את הילד. לתת לילדים עוד דחיפה של אני יכול, אני מסוגל",
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אף  אחראית כוללת אחרת. לתת להם העצמה ובטחון, להאמין בעצמי": "ציינה אחר ביישובכוללת 

ל בהיבט האישי של התלמיד זה להעצים כל מיני מרכיבים אישיותיים שלו ו"קודם כהרחיבה ואמרה: 
שאחר כך יתנו לו כלים למטרת העל של הפרויקט שזה להשתלב בחברה באופן מלא ושלם. להעצים 

העצמי שלו והדימוי העצמי, לתת לו כלים להתגבר על קשיים, להציב את המסוגלות שלו, את הביטחון 
  מטרות ובעצם לתת לו משאבים וכלים להשתלבות מיטבית בחברה".

ביקשו להדגיש את ההעצמה של התלמיד מתוך חיזוק שמרואיינים היו  חיזוק הזהות הקהילתית. .2

א כדי לחבר ושל המעטפת ה "כל הנושאהזהות שלו כחלק מקהילה. אחת ממנהלות התכנית ציינה: 
"לא להתכחש : מנהל תכנית בגוף אחר ציין. ואותם לעצמם וליצור זהות אישית וקהילתית מבוססת"

תלמידים יהיו ה"חשוב ש: אמרה. אחראית חברתית לזהות האתיופית, מתוך מודעות עצמית וביטחון"
"חשוב לתת להם רתית: . בבית ספר אחר ציינה אחראית חב"גאים בתרבות שלהם ויחזרו לשורשים

 . במה להתגאות ]התרבות האתיופית[, ויש הרבה במה להתגאות"

חוויות שאליהם הסיכוי להמטרה במקרה זה מתרכזת בעיקר בחשיפת התלמידים לידע ו העשרה. .0

עבר לתלמידים. דברים "לתת את המ  : אחראית כוללתשלהם להגיע ללא התכנית קטן. כפי שציינה 
"פעילויות העשרה פותחות להם צוהר לדברים ; או מנהלת בית ספר: הפרויקט"שלא היו מגיעים בלי 

לילדים לראות דברים  עטפת לא פחות חשובה מהלמידה עצמה, לגרום"המ, וגם מנהל אזורי: חדשים"
 . שהם לא רואים דרך הבית"

התכנית שמה לנגד עיניה כמטרה מרכזית את  הצלחה בלימודים.השגת תמיכה רגשית כאמצעי ל .0

 כנית ציינו כי על מנת שתלמיד ימצה(. כל מפעילי הת0034ההצלחה הלימודית של התלמידים )אקלה, 

ללמידה. כפי שאמרו מנהלי בתי ספר רגשית ו עליו להיות פנוי לשהלימודי את מלוא הפוטנציאל 

"אחת הבעיות הגדולות זה שהם ; תן לא יעזור"רגשי אז כל מה שלא ני-אם אין מענה חברתישונים: "
הבית, המשפחה, הסביבה, הדימוי העצמי,  -לא פנויים ללמידה, הם עסוקים בכל מיני דברים אחרים

בים למידה. ברגע שאנחנו מטפלים בהם אנחנו יפה אני נמצא, כל הדברים האלה מעכלאן אני הולך, א
ותר חשוב מעוד קורס במתמטיקה, כי אם אין "קורס בהעצמה הרבה י; מצליחים להגיע ללמידה"

 . פניות ללמידה גם עוד עשרים קורסים לא יעזרו"

"צריך לטפל בבעיה  נוספים, לדוגמה מנהל אזורי שציין: םמרואיינימטרה זו מופיעה גם בדבריהם של      
"אני , ומנהלת התכנית שאמרה: של הילד לפני שאפשר לגעת בלימודים ולקבל תוצאות" האמתית

 אחראית כוללת, או חושבת שברגע שאתה מחוזק אישיותית זה גם מקדם את הלימודים שלך"

"בעבר חשבנו הישגים ורק הישגים, היום אנחנו יודעים שהפן הרגשי חשוב באותה המידה שהדגישה: 
 ". ואפילו יותר. אם אין פניות ללמידה הוא לא ילמד

 פעילויותב. 

חברתית נגזרו ממטרות המעטפת אותן ציינו המרואיינים. -הרגשית טפתמעהפעילויות הניתנות במסגרת ה

לא בכל המסגרות ניתנות פעילויות מכל המגוון, ולא בכל הפעילויות משתתפים כל תלמידי התכנית, אך בכל 

חברתי של התלמידים המלווה את התגבור הלימודי. -המסגרות יש שימת לב ודגש על ההיבט הרגשי

מרבית הפעילויות הם תלמידי התכנית, אך לא רק, וניתן לראות פעילויות המיועדות אוכלוסיית היעד של 

 .ית, ולמורי התכניתלהורי התלמידים המשתתפים בתכנלכלל בית הספר, גם 



 

21 

 ת לתלמידי התכניתיופעילו

ומפעילויות חוץ  ומורכבות מפעיליות הניתנות במסגרת בית הספרהפעילויות לתלמידי התכנית מגוונות, 

הפעילויות המובנות מתקיימות  פעמים בשנה. 0-6הנחשבות כפעילויות שיא בתכנית, ומתקיימות לרוב 

 אחרי שעות הלימודים.

  .א והחברתית עם תלמידי התכנית -בעבודה הרגשיתהרכיב העיקרי שיחות אישיות או ליווי אישי

עיקר הדמות האחראית על הפעילויות צוות התכנית, ובהשיחות האישיות בין תלמידי התכנית ו

רכזת או ת 0ת חברתי0נוער, רכז 0ת, מנחהספרי-בית 0ת: רכזנקרא חברתיות )בדרך כלל-הרגשיות

זה שיחות בתכנית "הדבר הכי משמעותי שמתקיים ת(, כפי שתארה אחראית כוללת: 0קהילתי
[ הדמות יםחברתיה ם]האחראיאישיות, שזה פשוט אין סופי ועל בסיס יומיומי. אני חושבת שהם 

 . שמכירה את התלמידים הכי טוב בבית הספר, הם פשוט מדברים עם התלמידים על הכל"

אפשר לצוות התכנית להכיר לעומק את התלמיד ללתלמידים, קשיב לההיא השיחות האישיות מטרת 

רגשית  כהלאפשר לתלמידים פניות רגשית ללמידה ותמיובכך להתאים לו את הסיוע הטוב ביותר, 

"השיחות הן חלק מההכרה בשונות, בזכות השיחות כל אחד : ו המרואייניםאריכפי שת, מתאימה
 ל"נקודת המוצא צריכה להיות אוזן קשבת, שהתלמיד ירוקן כ; )מנהל אזורי( יקבל מה שהוא זקוק"

קשיב "חשוב שתהיה אוזן קשבת, שמישהו י ;)מנהל אזורי( מה שיש בתוכו ויוכל להתפנות ללמידה"
לילד. התלמידים אומרים שהמסגרת הקטנה עוזרת להם לדבר, עוזרת להם להגיד דברים שקשה להם 

 אחראית כוללת(.) ולבטא את הצרכים שלהם"

, בקשות של ואיש הצוות על בסיס פנייה של התלמיד עצמעם לשיחה אישית  בדרך כלל, תלמיד ניפגש

 , כפי שציינו המרואיינים:של התלמיד צוות בית הספר או מהבחנה של צוות התכנית בצורך
חברתיות נמצאת בבית הספר ומזמינה את התלמידים אם יש בעיה. ה"האחראית על הפעילויות 

"אני עושה להם שיחות  )מנהלת התכנית(; "הורים. לרוב זה שיחות עם תלמידיםלפעמים באים עם ה
. לפעמים או מורים מפנה אלי אישיות, יש תלמידים שצריכים שיחות קבועות, יש מקרים שהיועצת

 תוך כדי שיחה ]הכוונה לשיחה ספונטנית עם קבוצת תלמידים[ אני מזהה ילד שזקוק לשיחה אישית"

מיד, ואם יש קושי עם תלמיד, הוא צריך ת החברתית נמצאת פה ת"האחראי)אחראית חברתית(; 
 )מנהלת בית ספר(. "ה אישית או תמיכה, אז היא פהשיח

ובמרבית השיחות מתקיימים באופן שוטף בעיקר עם תלמידים הזקוקים לכך, הליווי האישי ו

המקרים צוות התכנית לא מגיע לבצע שיחות אישיות עם כל תלמידי התכנית, כפי שציינה אחראית 

"יהיה יומרני להגיד שאנחנו מגיעים לשיחות עם כולם, אבל אנחנו משתדלים ים: היישובכוללת באחד 
כמעט כל המרואיינים  ."איתם להיפגש חשובאם יש תלמידים נוספים ש בשיחות המחצית לראות

"כשמישהי הדגישו כי כל תלמיד יכול לפנות לאיש הצוות בכל זמן, כפי שציינה אחת התלמידות: 
: "למי או תלמיד בבית ספר אחר שאמר, חברתית["ה צריכה עזרה אז היא מדברת עם...]האחראית

  ., גם אם יש לו בעיה בבית או במשפחה"]עם האחראית החברתית[ אתהשיש קושי ניגש אליה ומדבר 

ים תיארה דוגמה לתהליך משותף בינה לבין הצוות החינוכי והטיפולי היישובאחראית חברתית באחד 

"המורה אמרה שהיא מרגישה שיש שינוי בילד אבל הוא לא נפתח מולה, אז אני לקחתי של בית הספר: 
יך, ולאט לאט הוא נפתח אלי, אני שיתפתי את היועצת ונתנו לו טיפול אותו לשיחה ועשינו ביחד תהל

מי שהצליחה להביא את תלמידות  בית ספר כימנהלת גם בבית ספר אחר הדגישה . רגשי עם פסיכולוג"
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על דברים ]בעקבות המחאה  אתנו "הבנות לא מדברות : האחראית החברתיתהייתה פתח יהתכנית לה
  זה יוצא".]אחראית חברתית[ [. אני חושבת שרק בשיחות עם המנחה 0034באביב  של יוצאי אתיופיה

 ברוב המקרים הסדנאות מיועדות לקבוצה מסוימת של תלמידים, בהתאם . והעשרה העצמה סדנאות

לתת ידע מסוים לתלמידים, כפי שסיפרה מנהלת  שמטרתן פעמיות חד סדנאותיש  הם.לצרכים של

 סדנא למשל כמו, ספציפיים דברים על מתמקדים שבהם סדנאות"יש התכנית מטעם אחד הגופים: 
 או. בגרות תעודת מחשבים ואיך צריך אתה בגרויות איזה לדעת ,בגרות תעודת לפני יא או י בכיתה
 ".מגמה לכל להגיע כדי צריך ומה לבחור ואיך השונות המגמות על שמסבירה נקודתית סדנא ט בכיתה

לשנות תפיסות או ללמד ולהעשיר  מטרתןטווח ו המיועדות לתהליכים ארוכי מתמשכות סדנאותיש 

-לרוב על ידי האחראי על הפעילות הרגשית מועברותבתחום תוכן מסוים. סדנאות אלו את התלמידים 

די הגוף המפעיל. הסדנאות עוסקות ברובן חברתית, ולעיתים על ידי מנחה חיצוני שמוזמן על י

לעיתים גם חינוך מיני, טחון עצמי, מוטיבציה, מנהיגות, יבתחומים כמו: הכנה לצבא, תמונת עתיד, ב

או בדרך כלל סדנאות אלו מיועדות לקבוצת תלמידים מסוימת, לפי שכבת גיל, מין,  כישורי למידה.

  אחרים.מאפיינים אישיים 

 .למודל לחיקוי, ברוב התכנית  הם לרוב על מנת לחשוף את תלמידימפגשים אלו  מפגש או הרצאה

המקרים זו דמות מן הקהילה, לעיתים המפגש הוא עם אדם שאינו מהקהילה אך בסיפור חייו הוא 

פרץ מחסום )נכות, עבר בעיתי וכד'( והצליח להתמודד עם הקשיים ולהגיע להישגים. באמצעות השיחה 

לדרך שעברו הדמויות, והדבר מאפשר הזדהות ובניית תמונת עתיד חיובית. נחשפים התלמידים 

, זה להביא תומתגבר כתפעילות נוספת שהול"מנהלת התכנית מאחד הגופים המפעילים מספרת: 
ם בצבא, תלמידים דני אבבה העיתונאי, קציניכמו,  מהקהילה איתן הם יכולים להזדהות. דמויות

הרצאה של מישהו שהוא היום אומן הייתה : "ת התלמידות סיפרהאח בתארים מתקדמים, סופרים".
פעילות הייתה ולפני זה היה תלמיד לא כל כך טוב, הוא הבין שכדי להצליח הוא צריך ללמוד. זו 

 טובה".

 .מיועד בדרך כלל לתלמידי התיכון. המטרה היא לחשוף את תלמידי  ביקור במוסד להשכלה גבוהה

ללה, ולהנגיש את ההשכלה הגבוהה לתלמידים כך שתהיה חלק התכנית לאוניברסיטה או למכ

"להראות שאקדמיה זו כיתה", מגופים שונים:  אחראיות חברתיותמתמונת העתיד שלהם, כפי שציינו 
. בדרך כלל "לחשוף לאקדמיה ולהפסיק חששות", "כדי שיראו שזה אפשרי ויתן להם תמונת עתיד"

ד עם צוות המוסד. לדוגמה, ביקור במכון ויצמן והשתתפות נערך סיור הכולל גם פעילות מובנית יח

בו שהאקדמי  בפעילות עם וטרינר במכון, או שיחה עם סטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים במוסד

 ועוד. במוסד  ממרצה, שמיעת הרצאה מבקרים

  .פעילויות כמו טיולים, ביקור במוזיאון, ביקור בכנסת. מטרת  מרכיב זה כוללפעילות העשרה

לעולמות תוכן שונים שהם לרוב אינם  תפעילויות אלו היא לחשוף את התלמידים בדרך מהנה וחווייתי

"אני רוצה : אחראית כוללתבסביבתם הקרובה או בפעילות משפחתית. כפי שציינה הכול נפגשים 
"המטרה מגוף מפעיל אחר: ת ספרי-בית, או רכזת ליו עדיין"לקחת אותם למקום שהם לא נחשפו א

גם הרחבה תרבותית, רוב התלמידים האלו לא נוסעים עם הוריהם למקומות שילדים אחרים  היא
 "זה טיולים חינוכיים כאלו. משקיעים ממש".. תלמידות מאחד מבתי הספר סיפרו: "גיעיםמ
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 .מיועדת בעיקר לחזק את החוויה  הפעילות ף".זו פעילות שעיקרה הוא "ימי כי פעילות הפגתית

החיובית של התלמיד בתכנית, גיבוש התלמידים, ולהוות הפוגה אחרי תקופת לימודים מואצת 

)לדוגמה: באולינג, סופרלנד, סרט, חוות סוסים(. פעילויות אלו אמנם מכוונות ליצירת חוויה חיובית 

"לקחנו ללונה פארק, ואין רכזת יישובית ציינה:  וכיף, אך בדרך כלל משולב בהן ערך נוסף. לדוגמה,
בזה משהו חינוכי, אבל עצם זה שהם היו במקום פעם ראשונה בחייהם, לחלקם גם יש חסך בפעילות 

"לפעמים לוקחים אותם לכל מיני , או רכזת אחרת שציינה: כיף, ובלי התכנית הם לא יגיעו לזה"
  ומחויבות והתלהבות".דברים של כיף כדי לתת להם תחושת שייכות 

  .הגישה של בחלק מבתי הספר מושם דגש על נושא ההתנדבות בקהילה, כחלק מהתנדבות בקהילה

ההתנדבויות מגוונות ויכולות  .קהילתיותמחויבות נתינה חוזרת, העצמה והתכנית השמה דגש על 

בבתי חולים,  להיות ביקור בבית אבות, בבית ספר לתלמידים עם מוגבלויות קשות, משלוחי מנות

"בתכלס, זו הפעילות הכי קיון שכונתי, חונכות תלמידים צעירים ועוד. כפי שציינה מנהלת תכנית: ינ
אתם נותנים לנו ואנחנו גם "יחס לפעילות ההתנדבותית אמר: י, ואחד התלמידים שהתמעצימה"

 .רוצים לתת, לא רק לקבל, פעילויות ההתנדבות חשובות"

 .כאשר רואים שקיים קושי משמעותי או שילד נמצא במצב של הזנחה, יוזם צוות התכנית  ביקורי בית

חברתי( ביקור בבית הילד יחד עם מחנך ו0או יועץ מבית הספר. ביקורי האו האחראי  ספרי-ביתהרכז ה)

 מנהליוודע למצבו של הילד ובכך לתת לו את הטיפול לו הוא זקוק. כפי שסיפרו תהבית מאפשרים לה

"יש ביקורי בית לפי הצורך. אם רואים שילד השתנה, משהו במצב ית מגופים מפעילים שונים: תכנ
, מדברים עם ההורים, עושים ביקורי בית, כדי להבין. זה מאוד מחזק אתוהרוח שלו השתנה, מדברים 

"כשאנחנו רואים שיש ; את הילד, הוא מרגיש שהוא מספיק חשוב כדי שיתאמצו ויבואו אליו הביתה"
האחראי על הפעילות החברתית שקושי, מקרים קשים, הזנחה, אנחנו עושים ביקורי בית. משתדלים 

לא ילך לבד אלא עם היועצת או המחנך. הרבה פעמים אחר כך המחנך אומר שהוא מבין עכשיו הרבה 
 .יותר טוב את המציאות בה חי הילד"

 פעילויות לכלל תלמידי בית הספר 

ישנן פעילויות המאורגנות על ידי צוות התכנית ומיועדות לכלל  הפעילויות הנפרדות לתלמידי התכנית,בצד 

  .תלמידי בית הספר

 .הפעילות הנפוצה ביותר היא פעילות המחזקת את המורשת והתרבות  מורשת ותרבות יוצאי אתיופיה

ם בבתי הספר מוזמנים בדרך אל הטקסי של יוצאי אתיופיה דרך חג הסיגד וטקס לזכר הנספים בסודן.

נים תרבותיים נוספים )כמו תלבושות, יכלל גם הורי התלמידים, מוגש אוכל אתיופי ומוצגים מאפי

סיפורים(. טקסים אלו מיועדים להעצמת תלמידי התכנית וחשיפת התרבות האתיופית לתלמידים 

אתיופיה גם בקרב כלל  באופן זה פועלים לחיזוק תרבותם ומורשתם של יוצאי שאינם יוצאי העדה.

תלמידי בית הספר, ויוצרים מרחב פעולה, המשלב תלמידים יוצאי אתיופיה עם תלמידים שאינם 

ישים, יזה החג שלנו, לא מתב"ציינה לגבי חג הסיגד:  האחראיות החברתיתאחת יוצאי אתיופיה. 
עושים פעילות עם כל  בחג הסיגד"ומנהלת התכנית מאחד הגופים המפעילים:  יש",ימפסיקים להתב

בית הספר, עם כל התלמידים גם אתיופים וגם אחרים, טקס, הסבר לכיתה, להזמין מישהו, איזו 
. הפעילות נעשית בשיתוף פעולה בין צוות ת, כל בית ספר יוצר לעצמו פעילות"ספרי-ביתפעילות 

להעצמת התלמידים  לציין שמרואיינים ראו בפעילויות אלה גם הזדמנות יראו .התכנית ובית הספר
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, שמי ד"יש אירועים לכל בית הספר, כמו חג הסיג אחראית כוללת: יוצאי אתיופיה. כפי שמספרת
שלוקח את התפקידים אלו תלמידי הפרויקט, ואני משתדלת לערב את התלמידים האחרים שמאד 

  רוצים להשתתף".

  אנשי הצוות השונים ציינו לחיוב הזמנה של דמות חזקה מן דמות מהקהילה. של מפגש או הרצאה

הקהילה לדבר בפני כלל בית הספר, כדי לחשוף את כלל התלמידים לדמות משמעותית ולחזק את 

תחושת הגאווה הקהילתית של התלמידים יוצאי אתיופיה, כפי שתיארה אחראית חברתית באחד 

קוי לבית הספר אני רוצה שגם תלמידים שהם "כאשר אני מביאה הרצאה של מודל לחימבתי הספר: 
לא מהקהילה יבואו, לתלמידי הקהילה זו הרגשת גאווה, ולתלמידים האחרים זו הזדמנות להכיר 

 . יותר טוב" ]את יוצאי אתיופיה[  אותנו

 פעילויות להורי התלמידים

להבין את מערכת  ם כליםהספר, לתת להורילבית בין ההורים  'לחבר'המטרות בעבודה עם ההורים היא 

ולחזק את  בית הספר, את הדרכים בהן הם יכולים לסייע לילדיהם ולהיות מעורבים בתהליך הלימודי,

"מעורבות ההורה : מנהלת התכנית מאחד הגופים המפעיליםהקשר בין ההורים לילדיהם. כפי שאמרה 
י. הורה מעורב יותר מחזק את מאוד חשובה, ההורה זה הגב של הילד. הורה חזק עוזר לילד, זה חשוב וקריט

מרואיינים השונים הסכימו כי פעילות עם הורים . ההילד. הורה אדיש מעביר לילד מסר שאולי זה לא חשוב"

)אחראית  "מעורבות הורים דוחפת יותר את התלמידים"היא חשובה ותורמת מאוד לקידום התלמידים, 

חברתית(, מתוך הבנה כי עבור חלק משמעותי מההורים קיים קושי בהבנת מערכת החינוך בארץ: 

"באתיופיה החינוך היה מוטל כולו על בית הספר, ופה יש אחריות משותפת, וההורים עדיין לא יודעים איך 
 .מנהלת תכניתארה י, כפי שתלסנכרן את עצמם מול בית הספר"

כוללת לרוב מפגש בתחילת השנה המיועד לידע את ההורים על התכנית ולרתום אותם פעילות עם ההורים 

משתתפים ילדיהם מטעם התכנית ובית הספר, ובמהלך השנה מתחלקת הפעילות עם הורי  ויות בהןלפעיל

 התלמידים למספר סוגים מרכזיים:  

  למיד ולבית הספר. המטרה היא לתווך להורים מצב הקשור לתצורך. הקשר עם הורים כאשר עולה

איש צוות התכנית משתתף בשיחות של ההורים עם צוות בית הספר, מתווך להורים את הדברים 

. לקשר בין איש הצוות וההורים יש חשיבות רבה בגיוס ההורים להגיע לאספות 16העולים בשיחה

אני  "לפני אספת הוריםאחר:  ביישוב אחראית כוללתהורים ופגישות בבית הספר, כפי שמתארת 
מתקשרת להורים, ומסבירה להם שמאוד חשוב שהם יגיעו, שאני אהיה ואתווך אם צריך ואעזור 

"מעורבות הורים זו חלק ממדיניות בית הספר, כאשר יש קושי מנהלת בית ספר סיפרה: גם  להם".
 .  הרכזת שתשתתף בישיבות כדי שתעזור להעביר מסר שיהיה ברור יותר"ן אנחנו לפעמים מבקשים מ

 המטרה היא לעודד את ההורים להיות נוכחים יותר בלימודי ילדיהם. כפי  קשר טלפוני מתמשך

"זה קשר אישי שבו איש הצוות מדבר עם ההורים בטלפון נותן להם להיוועץ : אחראית כוללתארה ישת
בו גם על בעיות וקשיים וגם על הצלחות. לא עם כל ההורים, אבל זה קיים... יש כל הזמן קשר עם 

"אין מצב, למרות כמות הילדים שיש, שהורים ת סיפרה כי: וחברתיההאחראיות ן . אחת מהורים"ה

                                                   
לדוגמה, מסביר להם מה זה אומר לשלוח את הילד לאבחון, מה המשמעות של אבחון, איפה אפשר לעשות זאת  16

 וכדומה
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... אני לא מתקשרת רק שמשהו לא בסדר, אני מתקשרת לא מכירים אותי. אני כל יום מדברת איתם
גם כשאני רוצה להגיד דברים טובים, וגם כדי לשמוע איך היה בשבועיים האחרונים, מה הדברים 

 . "םהחדשי

 בסדנאות אלו היא בעיקר העצמת ההורים וחיזוק המטרה עודיות להורי התלמידים. יסדנאות י

"יש ישובים שבהם יצרו קבוצת מנהיגות של הורים : כוללתהסמכות ההורית, כפי שסיפרה אחראית 
חראית . אעל סמכות הורית, תמונת העתיד של ילדיהם, מעורבות ההורים בבית הספר"הכול ומדברים 

הסברנו להורים מה זה בגרות, מאפיינים של גיל עשינו סדנא, "ארה גם כן: יאחר ת ביישוב כוללת
. לעיתים הסדנא היא לקבוצת הורים מסוימת ההתבגרות ולמה צריך לשים לב, איך לתקשר עם הילד"

ילדים "זיהינו סיפרה כי:  כוללת אחרתשמתגבשת לפי צרכים של התלמידים, לדוגמה, אחראית 
 . אים בסיכון, והזמנו את ההורים שלהם לסדנת אלכוהול וסמים"שנמצ

 .כנס יידע נקודתי להורי התלמידים, כמו, איך לההמטרה היא להעביר  הרצאה או מפגש חד פעמי

לתכנת המעקב של בית הספר, איך מתבצעת ההרשמה לתיכון וכדומה. מטרה אחרת היא מפגש 

ר בין דורי, גיל ההתבגרות. מפגשים אלו דומים לתכני המעביר להורים ידע הקשור לילדיהם, כמו קש

 הסדנאות, אבל הם מועברים כהרצאה או מפגש חד פעמי. 

  .המטרה בסדנאות אלו היא לחזק את הקשר בין ההורים סדנאות או מפגשים להורים ולתלמידים יחד

מחשבים המיועדת לתלמידים מצטיינים ולהוריהם; או  סדנתמשותפת, לדוגמה,  וילדיהם דרך למידה

יה משותפת בסרט העוסק במשפחה אתיופית, הרצאה משותפת ייצירת חוויה רגשית מעצימה כמו צפ

"מזמינים את ההורים להורים וילדים על יצירת קשר בין הורים וילדים. אחת התלמידות סיפרה כי: 
"כדי לקרב . אחראית חברתית סיפרה כי: בים את זה"ואותנו להרצאות וההורים באים והם מאוד אוה

את ההורים לקחתי מנחה שממש מתמחה בקשר בין הורים לילדים, גם יוצאת אתיופיה וגם לומדת 
 . פסיכודרמה, והיא הנחתה בעברית ואמהרית"

 הכשרות למורי התכנית

גופים המפעילים מעבירים הכשרות מסודרות למורי התכנית הכוללות תכנים פדגוגיים או חשיפה מן ה חלק

"גייסנו מורים חדשים, והם להיבטים בתרבות של יוצאי אתיופיה. כפי שספרה אחת ממנהלות התכנית: 
 יפרה:כמו כן ס ,עוברים תהליך לקראת המיצ"ב שמדבר על החומר הלימודי ואיך להתמודד עם מבחן גדול"

ידע שניתן בהשתלמות, זה גם איך להביא את הילד להאמין מן ה "כשאני עושה השתלמות למורים, חוץ
בעצמו. אני אומרת למורים שפחות חשוב שתפתרו תרגיל ויותר חשוב שתחזירו לילד את האמונה בעצמו 

"מורי התכנית . מנהלת התכנית מגוף מפעיל אחר סיפרה כי: שהוא מסוגל לפתור ואת חדוות הלמידה"
הכשרת  אבלולים להיות משהו תרבותי או פדגוגי". מחוייבים לעשות השתלמות או יום עיון, והנושאים יכ

"אין בפרויקט חלק פדגוגי להעביר הכשרות : , ובגוף אחר ציינו כיהאחיד המורים המלמדים בתכנית אינה
 ."כמו בפרויקטים אחרים למורים, זה לא מובנה

בהם חלק ממורי התכנית הם גם מורים מבית הספר הידע הניתן במסגרת שבמקומות  לדברי המרואיינים,

התכנית, בין אם מדובר על תוכן פדגוגי או על תכנים הקשורים לתרבות ומאפיינים של יוצאי אתיופיה, חוזר 

 ל מורי בית הספר מוזמנים להגיע להכשרותבהם כלשלבית הספר דרך אותם המורים. כמו כן, יש מקומות 

  כך גם הם נחשפים לתכנים התרבותיים. המיועדות למורי התכנית, ו
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 מודל ההפעלההמעטפת הרגשית חברתית:  3.1.2

מתמקד המחקר הנוכחי  חברתית מלווה.-תכנית הסיוע הלימודי מורכבת מתגבור לימודי וממעטפת רגשית

שלובים זה בזה, הממצאים חברתית. עם זאת, כיוון ששני הרכיבים -מודל ההפעלה של המעטפת הרגשיתב

מודל ההפעלה  .תספרית והיישובי-מאפשרים ללמוד גם על מודל ההפעלה הכללי של התכנית, ברמה הבית

של התכנית נשען על כוח האדם המפעיל את התכנית, על שיתוף פעולה בין בית הספר לתכנית כמו גם על 

עלות ביישוב, בין בתי ספר שונים או ברמת שיתוף פעולה ברמה היישובית, בין התכנית לתכניות אחרות הפו

  איגום משאבים ברשות.

, ותפקידן לקיים פועלות ברמה יישוביתהת של הפרויקט הלאומי ומקצועי ותועדעל ידי פוקח הפרויקט מ

, ושותפים לה מנהל האזור מנהל אגף החינוך ביישוב כל ועדה עומד בראשהתכנית. מעקב מקצועי אחר 

יישובית ועדת היגוי כמו כן, מתקיימת גם . י, מנהלי בתי הספר ונציגי הגוף המפעילמטעם הפרויקט הלאומ

 ביישוב. עשייה חינוכית בקרב יוצאי אתיופיהלכל הגורמים הקשורים לתכנון ושל מורכבת מנציגים ה

 כוח האדם הפועל בתכניתא. 

  להתנהלות הסיוע אחראים על מעקב ובקרה בנוגע מטעם הפרויקט הלאומי הם ה אזורייםמנהלים

אחראי על מספר  נהל אזורימכל  חברתית הניתנת במסגרת התכנית.-והמעטפת הרגשית הלימודי

משמש מתאם בין מנהלת הפרויקט הלאומי מרכז את הפעלת התכנית, הוא  םבהש, יישובים

 ומפקח עלמלווה את הגופים המפעילים, בין הגופים הפדגוגיים המפעילים את התכנית, לומדיניותה 

"המנהל האזורי מודע כפי שתיאר אחד המנהלים האזוריים את תפקידו:  הפעלת התכנית בשטח.
ומעודכן בכל התכניות המתנהלות בהקשר של הפרויקט הלאומי. הוא נותן את האישור או אי האישור 

  . לכל תכנית, בהתאם להתאמתה לעקרונות הפרויקט"

 אחראי על כל תכנית הסיוע הלימודי של  -נית(מטעם הגוף המפעיל )להלן מנהל התכ מנהל התכנית

 מפעיל. הגוף ההפרויקט הלאומי של יוצאי אתיופיה הפועלות באחריות 

 ממנה אחראי מטעמו על פעולות התכניתמפעיל כל גוף –( כולל אחראי )להלן  אחראי כולל על התכנית. 

, תחומי אחריותו משתנים בהתאם להגדרת תפקידו בכל גוף )אחראי על הפעילות ברמת הגוף המפעיל

ית היא: עיקרישוב(. מתיאורם של האחראים הכוללים את תפקידם עולה כי עבודתם היאו ההאזור 

 "ליווי והובלה של הצוותים", "עבודה, "לנהל את הפרויקט", "להביא את רוח הפרויקט ואת הנהלים"
 ואודתו של האחראי הכולל העב עיקר. מול השותפים של התכנית", "תכנון עבודה ובניית תכניות"

ישובים יחברתית. בחלק מה-של המעטפת הרגשיתהוא שותף גם לתכנון ולביצוע  התגבור הלימודי, אך

(, ובמקרים בסעיף הבאפעילויות המעטפת )ר' היא ממונה לצידו בעל תפקיד אחר שמוקד עבודתו 

שוב( משמש "האחראי ימספר המשתתפים בתכנית בילחרים )בהתאם למודל ההפעלה של הגוף או א

  .חברתית-הרגשית הכולל" גם כאחראי מרכזי על פעילויות המעטפת

 איש צוות מטעם הגוף המפעיל שמוקד  -)להלן אחראי חברתי( חברתי-אחראי על התחום הרגשי

תפקיד זה  .(נוער, רכז0ת קהילתית, רכז0ת חברתיתמנחה )עבודתו היא המעטפת הרגשית חברתית 

תלמידים(, כך שתחת אחריותו של  360מאויש לפי מספר תלמידים )מפתח בסיסי של איש צוות לכל 
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. למילוי התפקיד נבחר לרוב 17בעל התפקיד יכולים להיות בתי ספר שונים ולעיתים גם ישובים שונים

, ויוכל לתווך ביתר עבור התלמידיםבדמות לחיקוי אקדמאי יוצא אתיופיה, וזאת כדי שישמש גם 

ממונה איש צוות במקרים שבהם לא  .קלות בין ההורים ובית הספר, ובין ההורים ופעילויות התכנית

ייחודי למילוי תפקיד זה, האחראי הכולל על התכנית מטעם הגוף המפעיל הוא האחראי גם על פעילות 

 .פרי )ר' בהמשך(ס-בשיתוף הרכז הבית המעטפת )ר' למעלה(

חברתית, וכפי שצינו -האחראי החברתי הוא הדמות הבולטת בהוצאה לפועל של המעטפת הרגשית

אחד, לפגוש אותם, לבדוק -"חלק גדול מהתפקיד זה ללוות את התלמידים אחדמנהלי תכנית שונים: 
א את מה הצרכים, מה הקשיים, מה הבעיות, לעשות את החיבורים הנכונים עם המשפחות, להבי

המשפחות לתוך בית הספר ולתכנן את כל נושא הפעילויות"; "אני חושבת שהכוח של התכנית זה 
 . הרכז כמנהיג. הוא מוביל את הצוות והילדים. הוא נותן להם את האופק והחשיבה"

 פעילותם במסגרת מעטפת התכנית מתחלקת לארבעה תחומים מרכזיים:

 ברתיותתכנון ויישום של הפעילויות הרגשיות והח .0

 קשר אישי עם התלמידים בתכנית .2

 קשר עם הורי התלמידים שבתכנית .2

 יצירת שיתופי פעולה מיטביים עם צוות בית הספר והטמעת התכנית .0

 תפקיד זה ממלא איש מצוות בית הספר,  – (ספרי-בית רכז)להלן,  רכז התכנית בתוך בית הספר

ותפקידו לקדם שיתוף פעולה בין התכנית ובית הספר, תוך כדי בניית אחריות משותפת, לוודא 

התגייסות גבוהה של התלמידים לתכנית ולדאוג לצוות המורים של התכנית. כפי שציינה אחת 

ובעל מעמד בחדר  ית הספרבחייב להיות מתוך הרכז זו המשבצת הכי חשובה. "ממנהלות התכנית: 
דואג הוא  והוא נמצא אתם בקשר לאורך היום. תלמידיםלגייס גייס מורים, תפקידו להמורים. 
כמו כן, ציינה מנהלת התכנית בגוף מפעיל . ת הספר"מקשר בין מורי הפרויקט למורי ביו לאישורים

ת ויודע לעשות תכלול רכז שמכיר את המערכלגייס עדיף  ,מורכב ת ספרכאשר מדובר בבי" אחר כי
"הרכז הוא גם מחנך התכנית ובית הספר, כפי שציין אחד ממנהלי בתי הספר:  הרכז מקשר בין ."פנימי

כיתה וגם מרכז את הפרויקט. הוא נמצא באיזושהי צומת ויוצר קשר ישיר בין התכנית ובין בית 
 .  הספר"

י של התכנית, אך במרבית בתי הספר ספרי מתמקד בעיקר בהיבט הלימודי והפדגוג-תפקיד הרכז הבית

הוא שותף לעבודתו של האחראי החברתי, ולעתים, בהעדר פונקציה ייחודית לריכוז פעילויות 

 המעטפת, תפקיד הרכז מורחב גם למילוי מרכיבים אלו של התכנית, כפי שציינה מנהלת תכנית:
על הקשר עם הבית,  ספרי הוא גם בפונקציה של רכז קהילתי והוא אחראי-"אצלי הרכז הבית

. מכיוון שהרכז מצוות בית הספר, הוא השתלמויות מורים, קשר עם ילדים, שיחות עם בית הספר"

נמצא ומלווה את תלמידי התכנית כמעט בכל יום, ומהווה עבור התלמידים דמות מרכזית, אליה הם 

ני התלמידים "הרכז מקבל את פיכולים לפנות באופן שוטף. אחת מהאחראיות הכוללות תיארה: 
 .  בבוקר, מרגיש אותם, מדבר איתם, מכיל אותם"

                                                   
 ביישובים בהם מספר התלמידים המשתתפים בתכנית קטן במיוחד יכול להיווצר קושי באיוש המשרה.  17
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 מעורבות בתי הספר בתכניתב. 

מתקיימות  סיוע הלימודי היא תכנית תוספתית, והסיוע הלימודי והפעילויות הרגשיות והחברתיות תכנית ה

במרבית בתי הספר פועלת התכנית מזה מספר שנים, ובתי הספר  18לאחר שעות הלימודים של בית הספר.

רואים בתכנית ובאנשי צוותה חלק בלתי נפרד ממערך המענים הניתנים לתלמידים במסגרת בית הספר. כפי 

כיום התכנית מוטמעת בבית הספר. המנהל שותף לתכנית, מבקש את "שציין מנהל אזורי של הפרויקט: 
בית "היום זה שלוב זה בזה ]בית הספר והתכנית[,  :תי הספר ציין במפורשמנהל של אחד מב ."התכנית

: "תכנית כזו לא יכולה לעבוד באוויר, מנהלת בבית ספר אחר הדגישה ו",רואה בתכנית ממש חלק ממנ ספרה
 . היא חייבת להיות מחוברת לבית הספר"

 הקיימים בין בית הספר והתכניתבהם היא פועלת ושיתופי הפעולה ההדוקים שבבתי הספר התכנית  הטמעת

. המעורבות הרבה של התכנית בבית הספר, כמו גם השיפור ההם אחת החוזקות המשמעותיות של התכנית

 את בתי הספר לאמץ בחום את התכניתניעו בהישגיהם וברווחתם של התלמידים המשתתפים בה, ה יכרהנ

נהלת התכנית באחד הגופים המפעילים: ארה מיולראות בה חלק בלתי נפרד ממשאבי בית הספר. כפי שת

ופועלת עם יותר ילדים יש יותר אמון והשיחה יותר פתוחה... ככל שאתה ביישוב "ככל שהתכנית יותר זמן 
. הטמעת והעבודה שלך היא לטווח רחוק אפשר להעביר תהליכים יותר משמעותיים"ביישוב יותר יציב 

באמון שנוצר בין צוות התכנית וצוות בית הספר ובהסדרת תכנית בבית הספר לוקחת זמן והיא מותנית 

 יחסי העבודה ביניהם.

מנהלי בתי הספר מסתייעים , כאשר בסיס שיתופי הפעולה בין בית הספר והתכנית נע סביב הסיוע הלימודי

מתכנית  לקדם את תלמידי בית הספר, ומכניסים אותה כחלק תכנית הסיוע הלימודי כדישל  יהבתשומות

"הפרויקט מאוד חשוב לי כדי לבנות תכנית ה השנתית של בית הספר, כפי שציינה מנהלת בית ספר: העבוד
עבודה. בשעות הבוקר הבנות מקבלות סיוע בשפה, ואחרי הצהרים הן מקבלות דרך הפרויקט סיוע באנגלית 

לעשות "אנחנו משאב לטובת הילד שבא , ובאופן דומה ציינה גם אחת ממנהלות התכנית: ומתמטיקה"
 . , וכן "ככל שהקשר עם בית הספר יותר טוב אז הסנכרון יותר טוב"עבודה משותפת עם בית הספר"

חברתית הניתנת לתלמידים. -עם זאת, בית הספר מעורב במכלול התכנית, הכולל גם את הפעילות הרגשית

לאורך השנים,  לתכנית ולבתי הספר יש אחריות משותפת על התלמידים יוצאי אתיופיה שנבנתה והתגבשה

יתה תקופה י"לאורך השנים מעורבות בתי הספר מאוד השתפרה. הכפי שהיטיבה לתאר אחראית כוללת: 
של יחסו לתלמידים יוצאי אתיופיה כתלמידים של התכנית, המורה היה הולך למנחה ישבה בתי הספר הת

תכנית כתכנית שלהם, יחסים ליעור, היום המנהלים מתיהתלמידים שלך לא נכנסו לש -ואומרהפרויקט 
 . יש משהו שלם יותר בעבודה עם בית הספר"והם לוקחים אחריות על הקהילה. 

שיתופי הפעולה עם בתי הספר ומעורבות בתי הספר בתכנית מתבטאים בדרכים שונות, כשרכיבים 

 הלימודיים והרגשיים שלובים אלו באלו:

                                                   
ספרי הוא מורה בבית הספר ובמידת הצורך התלמידים יכולים להימצא אתו -עם זאת, יש לציין כי הרכז הבית 18

בקשר לאורך כל היום. כמו כן, האחראי החברתי מגיע פעמים רבות לבית הספר גם בשעות הבוקר, והתלמידים 
 רך כל היום. יכולים לפנות אליו. באופן זה המענה הרגשי במסגרת התכנית ניתן למעשה לאו
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 הבחירה במשתתפים בתכנית )במקרים שבהם התכנית  – בחירת התלמידים להשתתפות בתכנית

אינה מיועדת לכל יוצאי אתיופיה בבית הספר(, וההחלטה על המענים הלימודיים והרגשיים 

שתלמידי התכנית יקבלו מתבצעת בשיתוף מלא של צוות התכנית וצוות בית הספר. מנהלת התכנית 

ים לוקחים לתכנית. המיפוי הראשון "המנהל אומר אילו תלמידמאחד הגופים המפעילים ציינה: 
נעשה בשיתוף פעולה, אנחנו יושבים הכול . מנהלת בית ספר מציינת: "נעשה עם הנהלת בית הספר"

, ובבית ספר אחר תיארה כצוות, חושבים מי מהתלמידים מתאימים למה, מי להעצמה, מי לרגשי"

נהל. המנהל אומר למי "האחראית החברתית מארגנת את הפעילות ופונה לממנהלת התכנית: 
 . יעד את הפעילות ומי פנוי לכך"ילמהתלמידים 

 מידע על תלמידי התכנית מועבר מצוות התכנית לצוות בית הספר,  – העברת מידע הקשור לתלמידים

וההפך, ומסייע, הן לתכנית והן לבית הספר, לשפר את עבודתם עם התלמידים. כפי שציין אחד ממנהלי 

יועצות, מחנכות, יבת להיות בקשר עם צוות בית הספר, אנשי צוות התכנית מחי"עבודתם של התכנית: 
הרבה פעמים היא ]אחראית . אחת ממנהלות בתי הספר ציינה: "מורים, להבין בדיוק מה קורה שם"

דרכה אנחנו  נדע איך להגיב, להתנהג ומה לעשות.חברתית[ מספרת לנו דברים שסיפרו לה כדי ש
 ". את הצוות בצורה מאוד משמעותית גם במעטפת וגם בלימודי מתעדכנים. היא משלימה

אודות  על כך שהמידע ,יש בתי ספר שבהם צוות התכנית כותב הערות בתכנת המעקב של בית הספר      

עורי התגבור של הפרויקט מועבר ישירות לצוות בית הספר. יהתקדמות התלמיד ונוכחות במסגרת ש

התכנית יושב בישיבות הפדגוגיות הדנות בתלמידי התכנית. אחת בחלק גדול מבתי הספר צוות 

השיח עם בית הספר הוא מאוד פתוח לגבי מה שקורה עם הילדים... ממנהלות התכנית ציינה כי "
אנחנו מביאים עוד ידע גם על המצב בבית, מאחורי הקלעים, וזה בגלל שצוות התכנית בקשר מאוד 

"צוות התכנית מכיר את הילד, המשפחה, לת תכנית מגוף אחר: ". וכך גם מנהטוב עם הילד והמשפחה
 . לישיבות פדגוגיות" אתואת היחסים החברתיים שלו עם החברים שלו, וזה הידע הנוסף שהוא מביא 

אלא היא חלק או תכנת המעקב, העברת המידע אינה רק בפורומים רשמיים של ישיבות פדגוגיות       

מאחד מבתי הספר ציין כי  ספרי-ביתהתכנית מול בתי הספר. רכז יומית של צוות -םמהעבודה היו

 "השיח כל הזמן קיים והמידע זורם משני הכיוונים ]מהתכנית לבית הספר ומבית הספר לתכנית[",

"לפעמים המורים לא מבינים מה עובר על התלמיד, הוא עצוב או בדיכאון, אחראית חברתית ציינה כי: 
ה גזענות, שאחיו הגדול לא מתקבל לעבודה בגלל צבע העור, ואז פה אני וזה אולי תלמיד שבדיוק חוו

 ".נכנסת ואני אומרת למורים שימו לב, שיהיו ערים לזה

 הגופים המפעילים משתדלים ככל הניתן לגייס מורים  –  מורים מצוות בית הספר המלמדים בתכנית

זה  ת הספרכשמורה הוא מבי"מתוך בית הספר. מנהלת התכנית מאחד הגופים המפעילים ציינה: 
 אידאלי, כי הוא גם מחזיר לחדר המורים את הידע שהוא קבל בחשיפה לתרבות של יוצאי אתיופיה

 מנהלת בתי ספר ציינה: ."]אליהן נחשף בהכשרות הפדגוגיות הניתנות על ידי הגוף המפעיל[
ומנהלת בית ספר  ."עצמו, זו שאיפה וזה מוכיח את ת הספרלים מאוד שהמורים יהיו מורי בימשתד"

עם זאת, צוין "אנחנו מאוד משתדלים לשתף מורים מבית הספר שילמדו בתכנית".  אחרת סיפרה כי:

כי מאז הפעלת רפורמת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" יש קושי גדול יותר למצוא מורים הפנויים ללמד 

 בתכנית בגלל מחויבות המורים לשעות הרפורמה. 

 שיתוף הפעולה המרכזי בין בית הספר והתכנית מתקיים  – חברתיות-גשיותתכנון הפעילויות הר

צוות בית הספר שותף גם לתכנון וביצוע עם זאת,  בבניית תכנית העבודה הלימודית של התלמידים.
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ומערב בה את בית הספר.  צוות התכנית יוזם את הפעילות, וחברתיים של התכנית-ההיבטים הרגשיים

"מאוד חשוב לי שבית הספר יסכים איתי בתכנים שאני מעבירה. אני  אחראית חברתית סיפרה:
זה בית הספר שלהם. כשאני מוציאה פעילות הכול משתפת אותם במה שאני הולכת לעשות כי סך 

 אני מכתבת את המנהלים איזה תלמידים משתתפים בה, מה התהליך החינוכי, כל דבר". ,חברתית

"הפעילויות הן בהחלטות משותפות. חושבים על פעילות וזה עובר בבית ספר אחר ציין:  ספרי-ביתורכז 
-ואנחנו מחליטים על הפעילות המתאימה ביותר, על האופי המתאים ביותר. אנחנו בדו ,דרך ההנהלה

. אחראית שיח של מה נכון יהיה לעשות...מה חסר בבית הספר שהתכנית יכולה להוסיף או לתת"

מאוד הכול לפעילויות חוץ,  אתנו ד נציגים של בית הספר יוצאים "כמעט תמיכוללת בגוף אחר ציינה: 
 .בשיתוף עם בית הספר"הכול מאוד משותף, צוות התכנית מוביל את הרעיון ואת הארגון אבל 

 חלק מהפעילויות נערכות בשיתוף  – פעילויות משולבות לתלמידי התכנית ולכלל תלמידי בית הספר

פעולה עם בית הספר והן מיועדות לכלל התלמידים, למשל, ציון אירועי חג הסיגד או טקס זיכרון 

לנספי סודן; באופן זה פועלים לחיזוק תרבותם ומורשתם של יוצאי אתיופיה גם בקרב כלל תלמידי 

יה עם תלמידים שאינם יוצאי בית הספר, ויוצרים מרחב פעולה, המשלב תלמידים יוצאי אתיופ

"בפעם אחת האחראיות החברתיות סיפרה כי שיתופי הפעולה נבנו לאורך השנים: אתיופיה. 
הראשונה אני הובלתי את חג הסיגד ועשיתי את זה לבד... ובפעם השלישית בית הספר עשה את זה. 

חד ממנהלי התכנית . אהיום אני רק באה, מיעצת, תומכת, אבל האירוע הוא שלהם, של בית הספר"

"צוות התכנית עוזר לבית הספר להוציא לפועל פעילויות שבית הספר רוצה לעשות, כמו הסביר כי: 
מלבד זאת, יש בתי ספר שבהם חלק מהפעולות מיועדות לכלל תלמידי הכיתה או . ציון חג הסיגד"

ל לחיקוי או לשכבת גיל מסוימת, לדוגמה, מפגש עם דמות מהקהילה, המספרת את סיפורה כמוד

 כפעילות מעשירה בתחום תוכן מסוים. 

כלל בהם צוות התכנית בונה יחד עם צוות מבית הספר פעילות המתאימה לשמקרים  ישכן,  כמו      

, בנתה 0034לדוגמה, אחרי המחאה החברתית של יוצאי אתיופיה שהתרחשה באביב  . תלמידיםה

של בית הספר פעילות מתאימה המיועדת לכלל  האחראית החברתית בתכנית יחד עם הרכזת החברתית

מערכים, נתנו כמה עצות "...נפגשתי עם הרכזת החברתית, בנינו הכיתה שתועבר על ידי המחנכים: 
 .למחנכים, והמחנכים העבירו את המערכים לכלל התלמידים"

 שיתופי פעולה ביישובג. 

השותפות ביישוב היא בראש ובראשונה בוועדות ההיגוי המשותפות ובשיתוף הפעולה בין הפרויקט הלאומי 

למנהלי מחלקות החינוך. ברמת הפעילויות, יש יישובים שבהם שיתופי הפעולה אינם רק עם בית הספר, 

כלל התלמידים אלא עם גורמים נוספים ביישוב הנותנים מענים ייחודיים ליוצאי אתיופיה או מענים ל

ביישוב. שיתופי פעולה אלו מאפשרים איגום משאבים והוצאה לפועל של תכניות העשרה ופעילויות 

 חברתיות בהיקפים משמעותיים יותר. 

 המרואיינים ציינו כמה דפוסים של שיתוף פעולה, שלא כולם מתקיימים בכל יישוב: 

 מאפשרים:שיתופי פעולה אלו  בין בתי הספר השונים באותו היישוב. .0

"כדי . לדוגמה, מנהלת התכנית מאחד הגופים המפעילים סיפרה כי: חשיבה ועבודה משותפת -
ים יושבים יחד, בונים את התכנים, בוחרים את ספרי-ביתכל הרכזים ה לתכנן פעילות שיא

 . הילדים שישתתפו. זה כשיש הרבה בתי ספר"
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. ככל שיותר תלמידים בתכניתהיישוב המשתתפים להוציא לפועל פעילויות לכלל תלמידי  -

משתתפים בתכנית ביישוב, הגוף המפעיל יכול לאגם את המשאבים המופנים לפעילויות 

 המעטפת מכלל בתי הספר ולהוציא לפועל פעילות הדורשת יותר משאבים. 

שיתופי פעולה כאלו נחלקים לארבעה סוגים  עם תכניות אחרות ביישוב הנותנות מענה ליוצאי אתיופיה. .2

 זיים:מרכ

. שיתוף  פעולה מסוג זה מתאפשר כאשר יש שיח פתוח למטרה משותפת נקודתי איגום משאבים -

בין הגופים השונים הפועלים ביישוב ונכונות להתגייסות משותפת לקידום האוכלוסייה. 

"זיהינו שיש קבוצה שמאוד קשה ליצור לה מוטיבציה, אז יחד עם מוקד קליטה בנינו לדוגמה: 
אנחנו עושים סדנאות מחשב להורים בשילוב עם תכנית פאקט"; "יש שיתוף "להם תכנית"; 

תכנית פעולה עם הרשות למניעת סמים ואלכוהול בעיר בתקצוב של סדנאות הורים"; "עם 
 . שיתפנו פעולה בצורה מדהימה בטקס האחרון לזכר נספי סודן" "אחרי"

בעיות עם תלמידים מסוימים אז "אם יש סיפרה כי:  ספרית-ביתלדוגמה, רכזת  .העברת מידע -
, כדי "ייאחר" תכנית  אנחנו מזמנים כל גורם שעובד עם  התלמידים, אם זה לדוגמה מדריך של

שיתופים אלו מאפשרים ללמוד טוב יותר על מצבו . לדעת מה קורה עם התלמיד אחר הצהריים"

 של התלמיד ולהגיש לו את הסיוע הנדרש לו.

גופים הנותנים מענה לאותם בני הנוער ביישוב. בחלוקה זו  בין מספר חלוקת תחומי פעולה -

גם ליוצאי העדה וגם לאחרים ביישוב "יש פעילויות מאפשרת פריסת מענים רחבה יותר: 
שמשתתפים בהם התלמידים שלנו, אז אנחנו משתפים פעולה. המטרה שלנו זה לקדם את הילד, 

, כפי שציינה אה מה כל אחד יכול לתרום"אז במקום שנחזור אחד על השני בואו נשתף פעולה ונר

 אחראית חברתית מטעם אחד הגופים. 

אחראית כוללת מטעם העירייה או גופים אחרים. ביישוב הפועלים  עם מגשרים עבודה משותפת -

"עבודת המעטפת היא בשיתוף המגשרת, היא עושה עבודה מדהימה, היא מגיעה כמעט סיפרה: 
"בעיר יש פונקציה של מגשר מגוף מפעיל אחר: אית כוללת אחר; ולכל השיחות עם התלמידות"

ובגוף מפעיל שלישי סיפר  שהוא דמות מאוד נחשבת בקהילה והוא מגייס את ההורים לסדנאות",

: "יש מקומות שבהם יש מגשרים, הם לא מגשרים שלנו, אנחנו מנסים לעבוד כי התכנית מנהל
 אתם יחד כדי להוציא לפועל פעילות עם הורים".

שיתופי פעולה עם מרכזי הנוער מתקיימים בעיקר כאשר מדובר  – מרכזי הנוער של הפרויקט הלאומי .2

ביישוב שבו מספר קטן יחסית של תלמידים יוצאי אתיופיה, ומרכז הנוער ותכנית הסיוע הלימודי פונים 

לאותה אוכלוסייה. במקרים אלו, ציינו המרואיינים שיתופי פעולה פוריים, לדוגמה פעילויות משותפות, 

"יש נית עבודה, וסיוע לימודי ורגשי לתלמידים. מנהל אזורי ציין כי באחת הערים  התייעצויות לגבי תכ
חיבור ושיתוף פעולה הדוק בין מרכז הנוער ותכנית הסיוע הלימודי. אחרי שהסיוע הלימודי מסתיים בני 
הנוער מגיעים למרכז, יש שיעורים ותגבורים שמתקיימים במרכז, הצוותים של הסיוע הלימודי ושל 

יעצים ביניהם מה מתאים ואילו תכניות יז הנוער מתכננים יחד פעילויות, כדי למנוע כפילויות, ומתמרכ
פעילות עם מועדון הנוער, בנינו יחד חלק מהסדנאות  ה"היית. אחראית חברתית ציינה: כדאי לבנות"

בבוקר  שלנו. , שרובו היו התלמידיםויצאנו יחד לפעילויות, הפעילות הייתה לכל הנוער שמגיע למועדון
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סיפרה שיתוף הפעולה יכול להיות גם פונקציונלי בלבד, כפי ש ."ים במועדוןיהם אצלנו ואחרי הצהר

, כאשר מרכז הנוער מאפשר לתכניות הסיוע הלימודי שימוש מנהלת התכנית מאחד הגופים המפעילים

 במבנה בעת הצורך. 

אינם בהכרח התלמידים הנוער למרכז  גדול, בני הנוער המגיעיםביישוב לעומת זאת, כאשר מדובר 

המשתתפים בתכנית הסיוע הלימודי, ודווקא העדר החפיפה מאפשר לפרויקט הלאומי לתת מענים 

גדול תכנית הסיוע הלימודי ביישוב ", כפי שציין מנהל אזורי: ביישובלמספר גדול יותר של תלמידים 
לתלמידים הגרים בשכונה מסויימת... אני  פועלת בהרבה בתי ספר ואילו מרכז הנוער נותן מענה בעיקר

"יש בעיר מרכז , וכך גם ציינה אחראית כוללת: לא רואה צורך בשיתוף, זה לא בהכרח אותם ילדים"
 . נוער של הפרויקט אבל אין בינינו שיתופי פעולה, האוכלוסייה שמגיעה היא אחרת"

 ת הספרלתלמידים, להורים, לביה תרומ 3.1.1

חברתית אותה מקבלים תלמידי התכנית תרומה רבה ומשמעותית -המרואיינים, למעטפת הרגשיתלדברי 

 לכל הגורמים המעורבים: התלמידים עצמם, הוריהם ובתי הספר.

 תרומה לתלמידיםא. 

להם כלים טובים להשתלבות  היא מספקת ,כךלשם  .לקידום התלמידים ,בראש ובראשונה ,התכנית מיועדת

"הפערים והחסכים מאוד גדולים, ובלי התכנית רק רה מנהלת מאחד מבתי הספר: בחברה, כפי שתיא
בודדות יכולות לפרוץ את המעגל של טעוני הטיפוח. בזכות הפרויקט הן יפרצו את המעגל, הבנות שמסיימות 

רות לאומי. בזכות הפרויקט הן משתלבות ולא יכל כך גאות בעצמן, תורמות לקהילה כמורות חיילות או בש
"התכנית מאפשרת . מנהלת מבתי הספר אחר אמרה: ושרות, ואחר כך משתלבות באקדמיה ובעבודה"נ

; ילדים את הטוב, היא נותנת להם ביטחון, הילדים שעברו את ההעצמה נמצאים במקום אחר"מה להוציא

 . לבד""התרומה העיקרית זה שהילד מעריך את עצמו, ואז הוא יכול לצעוד או אחראית כוללת שסיפרה: 

המרואיינים ציינו כי לא ניתן להתייחס בנפרד לתרומות המעטפת ולתרומות התגבור הלימודי, ויש לשים 

תלמיד לב לכך שהאחד מזין את האחר; הצלחה לימודית מחזקת את המסוגלות האישית, והעצמת ה

ביחד, אני לא , זה רואה שהפרויקט הלאומי מועיל להם להישגים "אנימקדמת את הישגיו הלימודיים:  
"אי אפשר להפריד בין הלימודי לרגשי כי ; )רכזת בית ספרית( יכולה לעשות הפרדה בין הלימודי למעטפת"

ההצלחה הלימודית בנויה על זה, שאתה מציג זכאות ]לתעודת בגרות[ אתה מציג גם הצלחה בתחום 
כשילד לא נכנס לשיעור השיח  "קשה לעשות הפרדה בין תגבור למעטפת, גם; )רכז בית ספרי( רגשי"-החברתי

)מנהלת  "אין נתק בין חיזוק לימודי וחיזוק רגשי, זה אותו מכלול"; )מנהל בית ספר( הוא שידע שהוא רצוי"

 )מנהלת בית ספר(. בלי חווית ההצלחה בלימודים הילד לא מתקדם רגשית""; בית ספר(

 :מרכזייםתחומים  חמישהחברתיות ב-התלמידים סיפרו על תרומות הפעילויות הרגשיות

 הסדנאות בונות אותי, זה מפתח את ; "זה עוזר לנו להבין את עצמנו" – פיתוח והעצמה אישית"

"בסדנאות ; "זו זכות להיות בתכנית, את מתפתחת לכל מיני כיוונים, לא רק לימודים" ;עצמי"

 מדברים בעיקר על הצלחה וזה מעלה את הביטחון"

 עוזרת לדעת מה לעשות בעתיד"; "היה סיור באוניברסיטה, הראו לנו "התכנית  – בניית תמונת עתיד

 .שכדאי להשקיע בלימודים, שגם אנחנו יכולים להצליח"
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 כל מי שרוצה להצליח ללמוד ;  "הפעילויות נותנות יותר מרץ להשקיע" –  העלאת המוטיבציה"

למצות את היכולות שלך  באוניברסיטה או מכללה זו הדרך הראשונה, להיות בפרויקט, הם עוזרים גם

 וגם להיות עם מוטיבציה". 

 יעץ, נותן לנו נקודה להגיע י"בלי רכז אני מרגיש שאין לי לאן ללכת. הוא עוזר, מ – מציאת אוזן קשבת

, היא ]האחראית החברתית[ "כשמישהי צריכה עזרה אז היא מדברת עם הרכזת הקהילתית; אליה"

 -"אני אוהבת אותה ]את המנחה; נותנת לנו חוט למחשבה" , היא מעודדת אותנו,אתנו עושה שיחות 

, רוצה לדעת מה שלומנו, אתנו [, היא לוקחת אותנו לשיחות, באמת אכפת לה מהאחראית החברתית

 .על החיים" אתההיא שם בשבילנו. אנחנו מדברות 

 ולאמא""היה מפגש עם ההורים, היה כיף. זה מחבר אותך יותר לאבא  – חיזוק הקשר עם ההורים. 

לא רק במסגרת הפעולות הישירות  ,שהם מקבלים מצוות התכניתהרגשית תמיכה ה לעגם  דיברותלמידים 

"הוא זה שתופס תלמידים מספרים כי רכז בית הספר  :צמה, אלא גם סביב התגבור הלימודיונות להעהמכּו
רים שלא היה לי כוח אותם", "נותן לנו מוטיבציה, ואם יש מבחן הרכז בא ותומך", "היו הרבה שיעו

", "לא ידעתי מה לעשות אתנו להישאר, והרכז נתן לי כוח, זה לא ברור מאליו שלמישהו יהיה כל כך אכפת מ
עם הבגרות בלשון, הרכז נתן לי כתף ואת הרצון להצליח. בלעדיו לא הייתי מצליח בבגרות, הוא נתן לי 

 . "מתייחסים אלינו בתגבור"מרה בפשטות: . או תלמידה אחרת שאשעות, הוא לא שכח אותי, לא הרפה"

"משהו ים: ספרי-ביתכפי שסיפר אחד הרכזים הלצוות המורים חשיבות רבה בהעצמת התלמידים, גם 
"הדיאלוג , ומנהלת בית ספר שציינה: בקשר האישי עם המורה, משהו בחוויה הזאת מניע אותם ללמידה"

שיר, אבל זה טיפול עקיף, שומעים, מקשיבים מנסים של המורה עם התלמידות מאוד מקדם, זה לא טיפול י
התלמידים מספרים על מורים אכפתיים, מסורים, שאינם רק ממוקדים בהוראה אלא גם . לטפל בדברים"

"הקבוצה קטנה ויש חיבור עם המורה, הוא מדבר איתי בלי קשר : משקיעים בתמיכה נרחבת בתלמידים
"המורה ; מדבר איתי על הבגרות, מה אני אעשה בצבא, בחיים"ללימודים ועוזר לי מעבר ללימודים. הוא 

"המורות חמודות ; היא לא כמו כל המורות, היא חברמנית, אפשר לבוא אליה גם בלי קשר ללימודים"
ועוזרות, יש מורה שעושה מעל ומעבר, היא מחזקת אותנו בעוד דברים, מקפיצה אותנו הביתה אם נשארנו 

 .עד מאוחר"

"גם מקבלים התלמידים במסגרת התכנית כחיזוק רגשי: שי הספר התייחס גם להזנה אחד ממנהלי בת
י. הנושא של האוכל הוא מאוד ישהו שדואג לי, מישהו חשב עליהאוכל שהם מקבלים בתכנית זה רגשי. זה מ

זה להגיד אני מסתכל עליך ועל  ,חזק, התלמידים לא באים מאורגנים עם אוכל ליום לימודים. ההזנה
 .הצרכים שלך"

 תרומה להוריםב. 

מרבית הורי התלמידים, אך, כאמור, בנוגע ל מוגדרת תכנית הסיוע הלימודי אינה מצהירה על מטרה

הספר ובין ההורים וילדיהם חלק בלתי נפרד לבית המרואיינים רואים בחיזוק ההורים והקשר בין ההורים 

חיזוק המעורבות של ההורים. לדוגמה, ל את תרומת התכניתבעיקר ציינו יינים מהעצמת התלמיד. המרוא

"היום מגיעים הרבה יותר לאספות הורים, מה שפעם לא היו מגיעים... אחת ממנהלות התכנית סיפרה: 
ההורים השתתפו בחג הסיגד בבית הספר, שיתפו פעולה ומאוד נהנו. יש התקדמות, אבל עדיין זה לא 
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: "בזמן האחרון הורים מתקשרים אלי ומבקשים שאני אעזור להם, וזה סיפרה אית כוללתאחרו ,מיטבי"
: "תרומה נוספת זה כשההורים מגיעים לבית כי כוללתובבית ספר אחר סיפרה אחראית  שינוי משמעותי",

ל בית הספר. הפגישה היא עם בית הספר אבלבין הספר ויש שם מישהו שמבין אותם טוב יותר ומתווך בינם 
מאפשרת לקול של ההורה להישמע, וככה גם מבינים טוב יותר את הילד שלו, ]אחראית חברתית[ המנחה 

 וגם מחזיר להורה יותר אחריות על הילד".

 תרומה לבית הספרג. 

לבית הספר זה מצוין. זה משאב : "וציינו, התכנית אתהשמביאה  משאביםמנהלי בתי הספר התייחסו ל
בסופו של דבר זה לדעת שיש לי עוד שותף בלהביא את הילד הזה לבגרות "; "ין שעוזר לבנות האלהומצ

אחראים מצוות התכנית התייחסו של בית הספר".   "; "הצלחה של הילד זו הצלחהית הצלחהיוליצור חוו

"חג הסיגד נהיה כתרומה משמעותית של התכנית, כמו:  ,הספר לבתי האתיופית התרבות של הנגשהגם ל
יש בתי ספר שבכלל לא ידעו מה זה חג הסיגד או נספי סודן, ובבית ספר אחר: " ";ספרי-ביתחלק מהשיח ה

 ל השתנה, והכנסנו את זה כחלק מפעילות בית הספר". ואז ברור שכשאנחנו נכנסנו הכ

 חברתית ודרכים לשיפורה-אתגרים בהפעלת המעטפת הרגשית 3.1.3

חברתית היא חלק חשוב והכרחי -המעטפת הרגשית כי ,מדברי אנשי המקצוע והתלמידים שרואיינו עולה

מצביעים על התחומים שלגביהם גם ממצאי המחקר לצד זאת, במכלול המענים בתכנית הסיוע הלימודי. 

 : , ובהםדיווחו המרואיינים על צורך בשינוי

 תקציבבהשונות בין בתי הספר גדולה, הן  חברתית.-הבניה ותקצוב מוגדרים של הפעילות הרגשית 

תחושה כי החברתית והן במגוון הפעילויות. מדברי המרואיינים עלתה -לפעילות הרגשיתהמשמש 

היא אינה נתפסת בית הספר, ללתלמידים וחברתית -של המעטפת הרגשיתהרבה  הלמרות תרומת

צריך   תהליכי התכנון, הבקרה והתקצובב הם ציינו כיכיב הלימודי. ר  חשובה באותה מידה כמו ה

 מדברי המרואיינים עלו שני צרכים: .  להבליט רכיב זה ולהדגישו

"הדגש במודל ההפעלה של : חברתית בשיח ובעשייה-צורך להנכיח יותר את הפעילות הרגשית -
התכנית זה קבוצות הלמידה, הדברים האחרים חסרים, והם אינם נבחנים האם הם מתבצעים" 

אוד מעורב, אבל זה תמיד סביב ההישגים וקבוצות "הפיקוח של הפרויקט מ)מנהל תכנית(; 
הלמידה, בשיח אתם פחות בא לידי ביטוי הישגים של המעטפת...הייתי מנכיחה יותר ציפיות 

)מנהלת  ומטרות בעבודה הרגשית עם התלמידים. זה אומר לשים פוקוס לא רק על ההישגים"

רגשית, רוב הישיבות שלנו ]של "כולנו נשמח אם יהיה יותר כסף והכוונה לפעילות התכנית(; 
צוות בית הספר וצוות התכנית[ הן על המעטפת, אבל מה ששואלים אותנו בפיקוח זה על 

 )אחראית חברתית(.  ההישגים"

לפעילויות המעטפת שתאפשר הוצאה לפועל של מגוון פעילויות רגשיות וחברתיות עודי יתקצוב י -

"למעטפת יש חשיבות הכי גדולה, אבל לא מקבלת מנהל תכנית ציין: באופן דומה בכל בתי הספר. 
ישובים יסיוע הלימודי. תמיד נשאר מעט. במן ה מספיק תקצוב. זה מתוקצב לפי מה שנשאר
"חלק גדול . ובגוף אחר נאמר: ישובים קטנים"יגדולים יש פחות בעיה, הבעיה יותר בולטת ב

מספיק ממוקד למעטפת.  פרויקט לאמן ה מהתקציב מגויס מבחוץ, התקציב שאנחנו מקבלים
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פרויקט. אם היה יותר תקציב הייתי עושה מן ה סדנאות הורים, לדוגמה, לא מתוקצבות ישירות
 . יותר ומביאה יותר אנשי מקצוע"

 כדי לחזק את מיומנותם של  הדרכה והכשרה חשובים – הדרכה והכשרה של האחראים החברתיים

האחראים החברתיים בתחומים ספציפיים, כגון: עבודה עם הורים או בניית סדנאות העצמה, וכדי 

 לאפשר להפעיל את הרכיבים האלה באופן דומה בכל בתי הספר. 

האחראי על התכנית בבית הספר מטעם אחת מחוזקות התכנית. הוא ת התכנית כוח האדם המפעיל א

עליה נשענת התכנית, העיקרית ש, או0ו אחראי חברתי( הוא הדמות ספרי-בית)רכז  הגוף המפעיל

מילוי תפקיד זה בהצלחה חיוני   ובמאפייני אישיותו ודרכי עבודתו תלויה רבות מהצלחת התכנית.

"מניסיון שלי של לפחות עשרים שנה, תכניות עולות : , כפי שעלה מדברי המרואייניםלהצלחת התכנית
על בסיס הקשר האישי שקיים עם מי שמוביל את התכנית. ברגע שיש קשר אישי טוב יש או נופלות 

גם מנהלת בית ספר אחרת ציינה:  אמון בין האנשים, יש הערכה הדדית ואז השמיים הם הגבול".

"התכנית קמה ונופלת על ....]האחראית החברתית[. זה שהיא פה וכל כולה פה ומאה אחוז פה זו 
"ככל שיש צוות איכותי יותר שמאמין בדרך שלו, . וכך גם ציין מנהל אזורי: "הצלחה של התכנית

 המעטפת תצליחי יותר. הכול קשור בסופו של דבר לצוות".

הן מצד בית הספר והן מצד מפעילי התכנית, אך יחד לאנשי צוות אלו, צוינה הערכה רבה בראיונות 

כי השונות בסדנאות שמקבלים התלמידים בכל בתי ספר מאוד גם מנהלי התכניות ציינו עם זאת, 

"חלק גדולה, וטיבן תלוי מאוד במאפייני הכשרת איש הצוות והרקע עימו הוא מגיע לעבודה בתכנית: 

"לא כל אנשי הצוות שלנו  , מהחובות של איש הצוות זה לעשות סדנא, אבל לא כולם יודעים לעשות"

"אין אחידות מלאה בין הסדנאות בבתי הספר, ובבתי ספר שונים , מוכשרים להעביר סדנאות כאלו"

 . יש סדנאות שונות"

להקפיד על השמה מותאמת ונכונה של איש הצוות האחראי על העבודה ו להמשיך( 3בהתאם לכך: )

שיפור ריענון וללשים דגש על מתן הכשרות או הדרכות מקצועיות ל יש מקום( 0) -ועם התלמידים, 

  .ולבניית אחידות מסויימת בין בתי הספר ,מתמיד בעבודה

 יחסותיהת כולל, ההורים עם בעבודה הפעולה דרכי ושל המטרות של יותר מפורטים ותכנון הגדרה 

ההורים בנעשה  רוביע של הרבה החשיבות את ציינו המרואיינים כל. לפעילות גיוס להגברת לדרכים

בבית הספר, עדכון לגבי ילדיהם, ותיווך מול בית הספר, כמו גם העצמת ההורים, חיזוק הסמכות 

 שבהן עיקריותבעיקר לשתי סוגיות  התיחסו המרואיינים. לילדיהםההורית וחיזוק הקשר בין ההורים 

  י:קוש יש

: בהבאת ההורים לפעילויות מרואיינים רבים ציינו כי קיים קושי–  גיוס ההורים לפעילות -

"קשה להביא את ההורים, זה (; ספרי-בית)רכז  "הרבה פעמים מאוד קשה לתקשר עם ההורים"
"ההורים (; כוללת)אחראית לא פשוט, וגם בשבילם לצאת מהבית בערב זה משהו מאוד מורכב" 

רובם לא  מאוד רוצים להיות מעורבים, אבל יש להם הרבה מגבלות, לא תמיד הם יודעים איך,
נוהגים וקשה להם להגיע למפגשים, חלקם עובדים מאוד קשה, וגם בלילות והם לא פנויים. זה 

"זה עדיין לא מיטבי, קשה מאוד לגייס את הורי הקהילה. (; ספרי-בית)רכז  באמת מאוד מורכב"
 (.מנהלת תכנית) ההורים עובדים מאוד קשה כדי לפרנס, אין להם זמן"
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דרכי העבודה עם ההורים גדול )ר' מגוון  – מיטביות לעבודה עם ההורים הבניה של דרכי פעולה -

פרק המפרט את הפעילויות(, והשוני בין בתי הספר רב. יש מקום לבחון מהי עבודה מיטבית עם 

התואמת את מטרות התכנית ואת אפשרויותיה ולהטמיע דרכי עבודה דומות בין בתי  ,ההורים

יש מקום לציין, עבודה של צוות התכנית עם הורי התלמידים. הספר השונים, שיהוו את הבסיס ל

  כי בראיונות בלטו שתי דרכים שתרמו לחיזוק מעורבות ההורים: 

מעורבות ההורים תלויה  – קשר אישי שנוצר בין איש צוות התכנית והורי התלמידים .3

במקרים רבים בטיב הקשר שיוצרים אנשי התכנית עם הורי התלמידים, בניית האמון, 

הליווי והתיווך הניתן להורים במפגש מול בית הספר. מן הראיונות עלה כי ישנו ומאפייני 

המיידע את ההורים בין האחראי החברתי וההורים, קשר טלפוני רציף קיים יתרון כאשר 

באירועים, פגישות, מעדכן במצבו של הילד )גם כאשר עולה קושי אך גם כאשר ישנן 

 הצלחות(, מתעניין בחיי המשפחה. 

והם  ,הםיבחלק מבתי הספר נוצר קשר עם מגשר או מגשרת הפועלים ביישוב – מגשר .0

"המגשר יים: ספר-מגויסים למערך העבודה עם ההורים, כפי שתיאר אחד הרכזים הבית
בעצם מקרב אותנו יותר לאוכלוסייה הזו, מערב את ההורים שהרבה פעמים לנו קשה 

 . לעשות את זה. המגשר עושה את התיווך"

  כאשר  – עבודת האחראי החברתי מתפרסת על פני מספר רב של בתי ספרכאשר ייעול ההתארגנות

בתי ספר, ולעתים  כמה על מופקדתלמידים משתתפים בתכנית, האחראי החברתי מעט  הספר בבית

תלמידים,  360 -"יחס החניכה הוא מנחה לאחד ממנהלי התכנית: לדברי אף על פני יותר מיישוב אחד. 
אני חושב שזה יחס סביר. הבעיה היא כשזה מתפזר על כמה בתי ספר, כי איש הצוות צריך לעבוד מול 

ר, זה מורכב, גם פיזית להגיע לערים שונות מנהלות בתי ספר שונים, שזה פרסונות שונות בכל בית ספ
 . ועבודה עם רשויות שונות"

חברתית בפרט, מחייבות ליצור שיתופי פעולה מיטביים עם -פעילות התכנית בכלל והעבודה הרגשית

כל בית ספר, להתאים את הפעילות למאפייניהם של בתי הספר השונים, ובעיקר להיות בקשר מתמיד 

תיארו קשיים בביצוע  ,אחדחראים על יותר מבית ספר החברתיים, הא עם התלמידים. האחראים

 -אז אני מצליחה להגיע לבעיה של תלמיד, אם לא  ,"אם אני באותו בית ספר כמה ימיםפעולות אלה: 
לחלק את עצמך לשלושה בתי ספר היה בהתחלה מאוד קשה, בשביל ליצור ; "זה נדחה לשבוע הבא"
ה להיות שם, ההתמדה מאוד חשובה. אם היה לי יותר זמן רק בבית את צריכ ,אמון וקשר ממש טוב

ספר אחד את יודעת מה היה יכול לצאת מזה?"; "בגלל שיש לי חמש מסגרות כל הנושא של השיחות 
 האישיות ומיפוי העומק לוקח המון זמן, וכשצריך לגעת בכל התלמידים זה חיסרון".

רסות עבודתו של האחראי החברתי על פני מספר בתי בהתאם לכך, יש מקום לבחון באילו מקרים התפ

במקרים אלו עבודה אינטנסיבית שדרושה תכן יספר אכן פוגעת באיכות העבודה והמענים הניתנים. י

עבודה משותפים, או יחסי לבנות אמון ו צריךבהם שיותר, בעיקר בתי ספר חדשים יחסית בתכנית, 

 וליווי.בהם התלמידים זקוקים ליותר תמיכה שבמקרים 

 .איגום משאבים עם תכניות אחרות  איגום משאבים ושיתופי פעולה עם תכניות אחרות ביישוב

חברתיות, ומתן מענה -ביישוב מאפשר הוצאה לפועל של מגוון רחב יותר של פעילויות רגשיות
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לעתים העדר שיתוף פעולה נובע מסיבות הנוגעות להבדלים בדרכי עבודה  19.לתלמידים רבים יותר

"שיתופי הפעולה הם ספרי התייחס לשיתופי פעולה עם מרכזי נוער: -לדוגמה, רכז בית ,ארגוניות. כך
מורכבים, למרכזי הנוער יש את האג'נדה שלהם. כשאפשר אנחנו משתפים פעולה, אבל צריך לדעת 

"השנה התחלף גוף מפעיל של מרכז הנוער, ציינה:  אחראית חברתיתגם חרות". שלכל אחד יש כוונות א
באחד  זה גוף מפעיל אחר שגם רוצה להכתיב את התורה שלו, הוא רוצה שקודם כל יכירו אותו".

הגופים המפעילים ציינה מנהלת התכנית כי כדי לשתף פעולה יש צורך לחשוב איך לתת קרדיט לגופים 

 ומים. בעיות בירוקרטיות של חיובים ותשל השונים ואיך לפתור

להגביר את השפעת התכנית, יש מקום לבחון, הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית, איך ניתן כדי 

הן תכניות  –לחזק איגום משאבים ושיתופי פעולה מוסדרים עם תכניות אחרות הפועלות ביישובים 

 כניות לכלל בני הנוער ביישוב.  ייחודיות המכוונות לבני נוער יוצאי אתיופיה והן ת

 מרואיינים רבים ציינו צורך בשני סוגי מענים שאינם ניתנים כיום במסגרת  .הוספת מענים חסרים

 : , הדורשים ידע ייחודי ומקצועימעטפת התכנית

בעיקר לצורך בעבודה מקצועית, מעבר  המרואיינים התייחסו – מקצועייםמענים רגשיים  -

 ספרי: -רכז ביתכפי שהדגיש  ,חברתיההאחראי  על ידי והסדנאות המועברותלעבודה היומיומית 

יתי, מאוד מורכב, מאוד קשה להם. אני חושב שאם בעימאוד  ]התלמידים[ "השיח הרגשי שלהם
יחסה לחוסר במענה יהת מנהלת תכנית. נוכל לטפל בזה זה יהיה הישג עצום לתכנית ולחברה"

זה שיאפשרו לי לתקצב קבוצה של תרפיה. כי יש קבוצות  אם חסר לי משהו בתכניתמקצועי: "

ילדים בכל ישוב שזקוקות לזה. זה יכול להיות חלק מהמעטפת, ואני לא יכולה לממן את זה"; 

"אני חושבת שאת המעטפת הרגשית צריך לתת וכך גם אחראית כוללת מגוף מפעיל אחר ציינה: 
פחות סמסטר אחד מובנה על ידי איש להם משהו ממש מובנה ולהתחיל בשכבות הצעירות, ל

"חשוב להוסיף את העניין הרגשי כמשהו ממוסד, , ואחראית כוללת אחרת אמרה: מומחה"
. מנהלת בית ספר סיפרה כי החוסר במענה רגשי הביא אותה לפתוח מטעמה סדנא סדנאות"

אז אני שלו הבנות כל כך זקוקות,  ,"הפרויקט לא נותן טיפול רגשיהמטפלת בנושא הרגשי: 
. החוסר במענה רגשי עולה גם בקרב האחראים החברתיים פותחת קבוצות רגשיות מטעמי"

"חסר טיפול רגשי. אנחנו יותר מתמקדים חברתית: -המוציאים לפועל את הפעילות הרגשית
חברתית ואני לא נותנת -בלימודים, והטיפול הרגשי הוא קטן, אני אחראית על הפעילות הרגשית

לנו שנה שעברה סדנת הייתה "גם התלמידות סיפרו על הצורך שלהן בחיזוק רגשי: , וטיפול רגשי"
 .העצמה, זה מחזק, אבל לא מספיק, אומרים לנו תאמיני בעצמך, אבל בפועל זה לא קורה"

מרואיינים מתייחסים לחוסר של התלמידים בכישורי למידה כלליים,  – כישורי הלמידהחיזוק  -

"יש מקום לבנות ולא רק תגבור במקצוע כזה או אחר, כפי שציינה ופרטה אחראית יישובית: 
קורס מתמשך לאורך השנים מכיתה ז, בהתאם לרמה. בשנה אחת לתת הרגלי למידה, באחרת 

"יותר . ויש גם תלמידים שביקשו איך לנהל זמן" א,וכישורי למידה, איך לכתוב עבודה, איך לקר
 כאשר נשאלו על מה היו רוצים שיהיה עוד בתכנית. אסטרטגיות למידה" 

                                                   
 ר' בפרק העוסק בשיתופי פעולה ביישוב 19
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 סיכום 4.4

ממחקר ההערכה עלה כי לדברי המרואיינים )צוות התכנית, צוות בית הספר והתלמידים(, המעטפת 

רכיב חשוב בתכנית, והיא  מודי היאחברתית הניתנת לתלמידים המשתתפים בתכנית הסיוע הלי-הרגשית

 מוטמעת בבתי הספר ונתפסת בו כחלק בלתי נפרד מדרכי הפעולה לקידום תלמידים יוצאי אתיופיה. 

 יש שונות בין הגופים המפעילים ובין בתי הספר בסוגי הפעילויות הניתנות, אך ככלל: 

  התלמידים משתתפים בפעילויות הפגה או העשרה מחוץ לבית הספר, ומקבלים ליווי ותמיכה של איש

 מצוות התכנית במפגשים אישיים או קבוצתיים בתוך בית הספר. 

  במרבית בתי הספר שמים דגש גם על הקשר עם הורי התלמידים ומתקיימות פעולות לחיזוק מורשתם

 אירוע חג הסיגד וציון יום הזיכרון לנספים בסודן.  ותרבותם של יוצאי אתיופיה, כגון:

  של התלמידים יוצאי אתיופיה, ומשלבת  מתן תשומת לב לצורכיהם הייחודיים כדיתוך התכנית פועלת

 גם פעילויות משותפות ליוצאי אתיופיה ולתלמידים שאינם יוצאי אתיופיה.

מהמחקר עולה שיש חשיבות רבה לכוח האדם המפעיל את התכנית, ובעיקר לדמות הבאה במגע קרוב עם 

התלמידים בתכנית: רכז בית ספרי או אחראי חברתי. בעל תפקיד זה הוא הגורם המניע את התכנית, וטיב 

ות שבהם חברתית. במקומ-הקשר והאמון שנוצר בינו לבין התלמידים משפיע על הצלחת המעטפת הרגשית

 מודל לחיקוי עבור התלמידים. כבעל תפקיד זה הוא יוצא אתיופיה, הוא משמש גם 

התלמידים שהשתתפו במחקר הצביעו על תרומות רבות של התכנית בתחומים של פיתוח ושל העצמה 

אישית, בניית תמונת עתיד, העלאת המוטיבציה, תמיכה וליווי בהתמודדות עם קשיים, וחיזוק הקשר עם 

 הם.הורי

צורך בהבניה של הפעילות ותקצוב מוגדר  –זוהו מספר אתגרים בהפעלת התכנית וכיוונים לשיפורה, ובהם 

יותר, הוספת מענים רגשיים הניתנים על ידי איש מקצוע ופעילות לחיזוק מיומנויות למידה, חיזוק העבודה 

כניות אחרות ביישובים. עם ההורים, שיפור הכשרת האחראים החברתיים וחיזוק שיתופי הפעולה עם ת

חברתיות -התייחסות לאתגרים אלו עשויה להעצים אף יותר את התרומה שיש לפעילויות הרגשיות

 לתלמידים המשתתפים בתכנית הסיוע הלימודי.

המחקר הוצג בפני צוות התכנית, הן בפני המועצה הציבורית המובילה את הפרויקט והן בפני ראשי הגופים 

לפעולות המתמשכות לשיפור מתמיד של משמשים בסיס המחקר  ממצאיבשטח. המפעילים את התכנית 

 התכנית ולהרחבת תפוצתה.
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 נספחים

 נספח א: מאפייני התלמידים

תשע"ג -בשנים תשס"ח: המאפיינים העיקריים של כלל תלמידי י"ב המשתתפים בתכנית 0לוח א
(2102002-211000) 

 000403 000309 000908 000807 0007030 0030033 0033030 0030036 

 035 679 455 477 590 659 500 585 (N) התלמידים מספר

 22.0 20.2 20.0 20.0 21.9 29.2 29.1 01.9 בנים %

 02.2 21.1 20.2 20.0 01.0 22.2 29.2 22.1 ישראל ילידי %

 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.9 ... ... במשפחה ילדים של ממוצע מספר

 011 011 011 011 011 011 011 011 כ"סה - האם השכלת
 43.8 40.4 57.0 43.3 44.5 48.4 47.9 45.0 כלל למדה לא

 03.4 00.4 06.6 35.4 35.5 36.0 39.3 00.5 מיסודית פחות
 38.8 00.4 37.7 00.7 05.7 00.5 39.5 00.9 ביניים חטיבת0יסודית
 9.7 3.4 9.8 3.3 4.6 4.7 4.6 0.9 יותר או תיכונית

 00.2 02.2 02.2 00.0 09.2 09.2 02.2 00.2 ד"ממ ספר-בבית לומדים

 בבית ממוצע אתיופיה יוצאי אחוז
 02.0 02.0 00.2 02.9 02.2 00.0 02.0 00.2 הספר

-סך - במתמטיקה יחידות מספר
 011 011 011 011 011 011 011 011 הכול

 06.0 03.0 05.8 04.5 60.4 66.3 60.4 06.3 (ניגשו לא) 0
3 - - - - 3.7 - - - 
6 47.3 47.7 49.9 49.3 33.0 37.3 37.0 37.5 
5 35.0 9.3 9.9 7.0 30.0 6.0 7.6 3.8 
4 6.8 0.0 3.4 0.9 3.4 0.7 0.4 0.3 

 011 011 011 011 011 011 011 011 כ"סה – באנגלית יחידות מספר
 33.5 7.8 30.7 30.4 30.4 33.5 35.7 8.0 (ניגשו לא) 0
6 53.6 53.8 50.3 55.3 65.9 56.8 50.4 50.5 
5 50.5 66.8 65.0 66.3 50.8 64.0 66.0 68.3 
4 8.6 7.3 7.0 7.6 30.0 30.3 35.9 9.3 

 של ממוצע אקדמית זכאות אחוז
 באותם 000504 בשנת אתיופיה יוצאי
 20.0 29.2 22.2 20.2 20.0 20.0 22.0 20.2 ספר בתי

         

 של ממוצע אקדמית זכאות אחוז
 המחקר בשנת ותיקים ישראלים
 02.0 00.2 02.0 02.0 02.0 00.0 00.2 09.0 ספר בתי באותם

         

 0.2 0.9 0.9 2.0 2.2 2.2 ... … ספר בתי באותם ממוצע טיפוח מדד
         

 רק) ח בכיתה ב"במיצ ממוצע ציון
 01.0 02.9 ... 02.1 00.0 00.0 ... ... (ב"מיצ נבחני
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, לפי (2102002בשנת  תשע"ג ): המאפיינים העיקריים של כלל תלמידי י"ב המשתתפים בתכנית 2לוח א
  ותק הפעלת התכנית בכיתות י"ב בבית ספרם 

  0 חדשים ס"בי 3 ישנים ס"בי סה"כ 

 585 070 370 (N) התלמידים מספר
 01.0 22.2 22.0 ** בנים %
 00.2 20.1 02.2 ** ישראל ילידי %

 0.2 0.2 0.2 במשפחה ילדים של ממוצע מספר
 011 011 011 ** הכול-סך - האם השכלת

 47.5 53.9 43.8 כלל למדה לא
 30.7 08.4 03.4 מיסודית פחות

 37.6 38.3 38.8 ביניים חטיבת0יסודית
 30.5 3.0 9.7 יותר או תיכונית

 00.2 09.9 00.2 ** דתי-ממלכתי ספר-בבית לומדים
 02.2 09.1 02.0  הספר בבית ממוצע אתיופיה יוצאי אחוז

 011 011 011 * כ"סה – במתמטיקה יחידות' מס
 06.5 06.0 06.0 (ניגשו לא) 0
6 37.5 39.3 90.7 
5 3.8 8.7 6.9 
4 0.3 3.0 - 

 011 011 011 * הכול-סך - באנגלית יחידות' מס
 30.4 30.3 33.5 (ניגשו לא) 0
6 50.5 68.9 59.7 
5 68.3 53.3 65.7 
4 9.3 7.3 5.9 

 אתיופיה יוצאי של ממוצע אקדמית זכאות אחוז
 ** הספר-בתי  באותם 211000 בשנת

20.0 29.0 00.2 

    

 ותיקים ישראלים של ממוצע אקדמית זכאות אחוז
 ** הספר-בתי   באותם המחקר בשנת

02.0 00.2 09.9 

    

 0.2 2.2 0.2 ** בתי ספרבתי ספר באותם ממוצע טיפוח מדד
    

 01.1 01.2 01.0 ( *ב"מיצ נבחני רק) ח בכיתה ב"במיצ ממוצע ציון
 *P<0.05   **P<0.01 (0036בשנת  "חדשיםה"ס "הישנים" ובביה"ס "ה)הבדלים מובהקים בין משתתפים בבי. 
 שנים ויותר. 3בהם תלמידי י"ב השתתפו בתכנית ש בתי"ס –"ס "הוותיקים" בתיה 3
 שנים. 4בהם תלמידי י"ב השתתפו בתכנית עד ש בתי"ס –ס "החדשים" בתיה" 0
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 - 2100002תשע"ג ) -בשנים תשע"ב : המאפיינים העיקריים של תלמידי י"ב שהשתתפו בתכנית 2לוח א
   כיתה ח, לפי השתתפותם בבחינות מיצ"ב בהיותם ב(2102002

 
 משתתפי כ"סה

 לא נבחנו במיצ"ב נבחנו במיצ"ב התכנית

 885 647 404 (Nמספר התלמידים )

 20.2 20.2 20.0 בנים  %
 00.0 22.2 00.2 ילידי ישראל ** %

 0.2 0.1 0.9 מספר ממוצע של ילדים במשפחה
 011 011 011 הכול **-סך -השכלת האם 
 44.3 54.5 43.0 לא למדה כלל
 39.3 03.0 03.3 פחות מיסודית

 37.9 03.9 00.4 יסודית0חטיבת ביניים
 9.3 3.9 9.0 תיכונית או יותר

 02.1 00.9 00.0 דתי -ספר ממלכתי-לומדים בבית
 02.2 00.0 02.2 אחוז יוצאי אתיופיה ממוצע בבית הספר **

 011 011 011 סה"כ * –מס' יחידות במתמטיקה 
 05.0 37.4 00.0 )לא ניגשו( 0
6 37.6 37.3 37.3 
5 9.7 30.3 3.3 
4 0.3 0.6 0.8 

 011 011 011 הכול **-סך -מס' יחידות באנגלית 
 30.0 8.3 30.3 )לא ניגשו( 0
6 50.5 68.0 54.6 
5 63.3 50.3 63.3 
4 30.7 30.3 33.3 

אחוז זכאות אקדמית ממוצע של יוצאי אתיופיה 
 20.2 22.2 20.0 ספר ה באותם  בתי 211000בשנת 

    

אחוז זכאות אקדמית ממוצע של ישראלים ותיקים 
 00.2 02.2 02.2 ספר ה בשנת המחקר באותם  בתי

    

 0.2 0.2 0.2 ספרהבתי מדד טיפוח ממוצע באותם 
 *P<0.05   **P<0.01  נבחנים ולא נבחנים במיצ"ב()הבדלים מובהקים בין. 
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 ההישגים בבחינות הבגרותנספח ב: שיטת הניתוח לבחינת השפעת התכנית על 

 דומים אך, בתכנית השתתפו שלא תלמידים של השוואה קבוצת יצירת על התבסס הסטטיסטי הניתוח

נמצאו משפיעים שמאפיינים  הם השוואהל שהיוו בסיס המאפיינים. בה שהשתתפו לתלמידים במאפייניהם

 ארית:ילינבאופן מובהק ועקבי על הישגי התלמידים, במודלים שונים של רגרסיה 

 מין התלמיד 

  דתי(-לכתיבו הוא לומד )ממלכתי או ממש בית הספרזרם 

 )ארץ הלידה של התלמיד )יליד הארץ או יליד אתיופיה 

  קבוצות: לא למדה כלל0השכלה לא ידוע, פחות מיסודית, יסודית0חט"ב, תיכונית  5השכלת האם )לפי

 ומעלה( 

  בשנת  בית הספרבקרב ישראלים ותיקים בהעומדת בדרישות האוניברסיטה  לבגרותאחוז זכאות

 .ויותר( 80%, 30%-97%, 50%-47%, 00%-67%, 37%קבוצות: עד  4מחקר )לפי ה

 האישיים משתנה הישגי התלמיד הצורף גם ביחד  0030036-ו 0033030שנעשה לגבי שנים  השני בניתוח

הישגי התלמיד לפני ההשתתפות בתכנית,  אומדן שלכ ,בהתאמה 0007-ו 0008בשנים  "בהמיצבמבחני 

 ,אנגלית, שפה למקצועות ממוצע"ב מיצ ציון חושבהניתוח  צורך. להשכלת האםבמקום המשתנה של 

   .20ומעלה( 40, 06-57, 70קבוצות )עד  6-ומדעים וחולק ל מתמטיקה

תאים  330 ולהכ-ךסבהתלמידים המשתתפים בתכנית חולקו לתאים על פי שילוב המאפיינים הנ"ל )

ממלכתיים הספר ה-אפשריים(. במקביל, חולקו לתאים באותה שיטה כל התלמידים יוצאי אתיופיה בבתי

פי  דתיים שלא השתתפו בתכנית. מספר התלמידים בכל תא בקבוצת ההשוואה שוקלל על-והממלכתיים

 ם הנ"ל,הזהות במאפיינימספר התלמידים בתא המקביל בקבוצת הניסוי. באופן זה, נוצרו שתי קבוצות 

  למעט ההשתתפות בתכנית.

 

                                                   
איחוד השנים וגם הוצאת משתנה השכלת האם מהניתוח על נבחני מיצ"ב נעשו כדי למנוע יצירת תאים קטנים  20

 למדי, שמקשה על זיווג מדויק.  
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נספח ג: זכאות לבגרות וזכאות לבגרות המאפשרת קבלה לאוניברסיטה בקרב כלל התלמידים בחינוך 

 העברי וכלל יוצאי אתיופיה 

בשנים  0כלל יוצאי אתיופיהבקרב : זכאות לבגרות וזכאות לבגרות המאפשרת קבלה לאוניברסיטה בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי ו0ג לוח
 (2102002תשע"ג ) –( 211100תשס"א )

 הספר בחינוך העברי המגישים לבגרות-כיתות י"ב בבתי אחוז מתלמידי  3
 יחידות בחינה באנגלית 4 תעודת בגרות הכוללת לפחות 0

תשע"ג 
0036 

"ב תשע
0030 

 "אתשע
0033 

 "עתש
0030 

 "טתשס
0007 

 "חתשס
0008 

 "זתשס
0009 

 "ותשס
0003 

 "התשס
0004 

 "דתשס
0005 

 "גתשס
0006 

 "בתשס
0000 

 "אתשס
0003  

             
 התלמידים כלל

 העברי בחינוך

99,000 95,700 94,679 93,760 96,533 90,787 95,877 95,640 93,600 99,473 95,780 94,088 93,376 
 התלמידים מספר

(N) 

39.6 34.0 30.7 33.8 33.6 30.0 47.7 30.0 48.7 30.0 30.8 30.5 30.0 
 לתעודת זכאות
 בגרות

 
49.5 

 
44.8 

 
45.0 

 
46.4 

 
46.0 

 
46.0 

 
46.3 

 
46.3 

 
43.8 

 
46.6 

 
45.4 

 
45.3 

 
46.8 

 לתעודת זכאות
 המאפשרת בגרות
 2לאוניברסיטה קבלה

              
 אתיופיה יוצאי כלל             

6,035 0,337 0,960 6,040 0,930 0,003 0,363 0,360 0,365 0,043 3,800 3,355 3,335 
 התלמידים מספר

(N) 

57.0 59.5 56.8 50.0 67.7 64.8 69.5 64.6 63.3 55.6 50.7 50.8 69.7 
 לתעודת זכאות
 בגרות

 
09.3 

 
09.8 

 
06.0 

 
05.6 

 
06.7 

 
03.9 

 
00.5 

 
00.0 

 
38.4 

 
00.9 

 
37.8 

 
39.3 

 
34.0 

 לתעודת זכאות
 המאפשרת בגרות
 2לאוניברסיטה קבלה


