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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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 בבחינות והישגיהם( 0030036) ג"בתשע בתכנית המשתתפים ב"י כיתות תלמידי מאפייני 6.0
 הבגרות
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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 )

 
30 

  

  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(
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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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