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 פרסומים נוספים של המכון בנושאים קשורים
 

 דוחות הערכה נוספים על הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיה
 

הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: תכנית . 0033קוברסקי, ר.; קונסטנטינוב, ו. -בן רבי, ד.; ברוך
 .33-499-. דממחקר הערכה מסכם -סיוע הלימודי ה
 

דוח  - 8002מרכזי נוער  -הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה . 0007נבות, מ. -קוברסקי, ר.; כהן-ברוך
  .07-463-. דמהערכה שני

 

התכנית למניעת  -הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה . 0007נבות, מ. -קוברסקי, ר.; כהן-ברוך
 .07-455-. דממחקר הערכה - 8002ואלכוהול  השימוש בסמים

 

של הפרויקט  SPACE תכנית. 0008 קוברסקי, ר.; לוי, ד.; קונסטנטינוב, ו.-נבות, מ.; ברוך-כהן
  .מחקר הערכה (800002-800000הלאומי של עולי אתיופיה: הסיוע הלימודי ומרכזי הנוער )

 .08-08-תמ
 

 פרסומים נוספים של המכון בנושאים דומים:

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

 

-+PACT ו PACTהערכת פרויקט . 0030רבי, ד.; סומך, ס.; קונסטנטינוב, ו.; אנג'ל, מ. -; בןחביב ג'.

 .30-308-דמך והוריהם: דוח מסכם. לקידום ילדים יוצאי אתיופיה בגיל הר
 

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

 

נית. תמונת מצב עדכ -בני נוער עולים בישראל . 0030סטרבצ'נסקי, פ.; לוי, ד.; קונסטנטינוב, ו. -כאהן
 .30-433-דמ

 

מיפוי דרכי . 0007קוברסקי, ר.; חסין ט. -נבות, מ.; לוי, ד.; קונסטנטינוב, ו.; עוואדיה, א.; ברוך-כהן
 .07-407-דמ הספר היסודיים וחטיבות הביניים לקידום התלמידים המתקשים.-הפעולה של בתי

 

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

של פעילות רחב נהיקף והגיע ל 0005שנת קהילה האתיופית בישראל הוקם בה לשהפרויקט הלאומי 

מלוא מטרתו היא לאפשר לבני נוער יוצאי אתיופיה לממש את . (000403תשס"ו ) לימודיםהשנת החל מ

לימודים הבהמשך  ת חברתית ולשילוב עתידייעּוהפוטנציאל הטמון בהם, ולהגביר את סיכוייהם לנ  

 העבודה.  ובשוק

(, ממשלת ישראל, נציגי JFNAהפרויקט מהווה שותפות בין הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה )

( וקרן JDCישראל )-'וינט(, גJAFIהארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, הסוכנות היהודית לישראל )

 של ייחודי מדמ  יהודיות. הקהילות הי ממשלת ישראל ויד-לממומן בשותפות ע הפרויקטהיסוד. 

, בוועד המנהל הארצי הפרויקט מרכיבי בכל בישראל אתיופיה יוצאי של השילוב הוא הפרויקט

 עדות המקומיות, ובתכנון אסטרטגי של הפרויקט, ניהולו והפיקוח עליו. וובו

לאחר שעות פרויקט כולל מספר מרכיבים משלימים: תכנית סיוע לימודי, מרכזי נוער לפעילות ה

פועלות לשילוב ועדות היגוי מקומיות אשר הקמת ו ,, פיתוח מנהיגות ברמה ארצית ומקומיתהלימודים

דוח זה מתייחס לתכנית מעורבות הרמה המוניציפלית. ומעגנות את  ,הקהילה האתיופית בפעילות

 וע הלימודי בלבד. הסי

 תיכוניים ספר-בתימו הביניים מחטיבותאתיופיה  יוצאי םתלמידי בקרב פועלתתכנית הסיוע הלימודי 

פער בהישגים בינם לבין ה את, ולצמצם בלימודים הישגיהם את לשפר שואפת והיא"ב( י-ז )כיתות

, לימודיים עניםמ מתן באמצעות ,זאת. הבגרות בחינות על מיוחד דגש עםאחרים, התלמידים ה

לב לצורכיהם -תרבות שנועדה להעניק תשומת-גישה רגישתב נקיטה, תוך וחברתיים רגשיים

 הייחודיים. 

מכון ברנקו וייס, אורט ישראל,  :גופים פדגוגיים מספר באמצעותלאורך השנים התכנית יושמה 

פות בתכנית היקף ההשתת "מקסם". ועמותת ציפורה בית, אדיוסיסטמסחברת החברה למתנ"סים, 

תלמידים בכיתות ז עד י"ב  3,900-ישובים וכ 03-. בשנה זו, היא יושמה ב000908-הגיע לשיאו ב

 ירידה במספר המשתתפים עקב ירידה משמעותית במימון התכנית. ההיית 000807השתתפו בה. מאז 

מסך  00%-כ , המהוויםתלמידים 6,800-כהשתתפו בה יישובים ו 37-התכנית יושמה ב 0033030בשנת 

תכנית ההתערבות הגדולה ביותר מהווה את עדיין . בכך, היא התלמידים האתיופים בכיתות ז עד י"ב

 . יסודי-בחינוך העל יוצאי אתיופיה םלמען תלמידי

 הן התמקדות תוך, תחילתו מאז הערכה במחקר הפרויקט את מלווה ברוקדייל מכון-ג'וינט-מאיירס

 זה דוח(. ואלכוהול סמים למניעת והתכנית הנוער)מרכזי  נוספות תבתכניו והן הלימודי הסיוע בתכנית

בדוחות קודמים הצגנו את . הלימודי הסיוע תכנית השפעת את הבוחנים דוחות בסדרת נוסף דוח הוא

והערכה מהתכנית, הספר -שום התכנית, שביעות רצון של התלמידים ומנהלי בתייממצאי המחקר על י

ת. הממצאים הראו שהמנהלים והתלמידים מביעים שביעות רצון רבה שלהם לגבי התרומה של התכני

מהתכנית, ורובם מרגישים שהתכנית תרמה להתקדמות התלמידים במידה רבה או רבה מאוד 

 רגשיים. -בתחומים לימודיים ובתחומים חברתיים
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 הבגרות של המשתתפים המגיעיםבבחינות  םהישגיהכן, אנו עוקבים מהתחלת התכנית אחר -כמו

 בצי הנתונים של משרד החינוך. ממצאים אלו הוצגו בדוחות קודמים.ולכיתה י"ב, על בסיס ק

)כולל  בגרות לתעודות הזכאות אחוזי שיפור: התכנית של מרכזיות מטרות בשתי מתמקדהנוכחי  הדוח

, גבוהה ברמה לימודים למסלולי התלמידים וקידוםתעודת בגרות המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה(, 

מציג ממצאים חדשים המעודכנים לשנת הלימודים , והעליונות בחטיבות והן הביניים בחטיבות הן

0007030 . 

תלמידים  על את השפעת התכנית בחוןלניתן ש ראשונהזו הפעם הש מכיוון, לדוח זה חשיבות מיוחדת

 מאפשר לקבל הדבר .((0007030-000908תש"ע )-תשס"ח) שלוש שנים רצופותמשך ב הבשהשתתפו 

הדבר . שתתפו בתכנית החל מכיתה ישה תלמידים על התכנית של המצטברת ההשפעהתמונה על 

תרומתה  ,לתכניתמספר שנים רב יותר  וחשפיי תלמידיםמשמעותי מכיוון שאנו מצפים שככל ש

של התכנית על הישגי  ניכרתהממצאים מצביעים על השפעה  ,בהמשך יוצגשגיהם תגדל. כפי שילה

 התלמידים.

 הבגרות בבחינות םתלמידיה הישגי על התכנית השפעת

הספר -הלימודים בביתהבגרות בסוף  בבחינות םהישגיה בבחינת מתמקדת התכניתהישגי  מדידת

 הזכאים שיעורהם: בהם  יםיהעיקרכש ,הבגרות הישגי לש אינדיקטורים מספר. אנו בוחנים התיכון

  1.לאוניברסיטה ההרשמהישות בגרות העומדת בדרתעודת ל הזכאים ושיעורבגרות תעודת ל

שלא  ו של תלמידים יוצאי אתיופיהמאליותר  טובים, הישגי משתתפי התכנית היו בכל המדדים

 ,השפעת התכניתל יותר הגבוהיםההישגים ניתן ליחס את מידה  ובאיזהעריך כדי ל ,אך. בה השתתפו

תלמידים בקבוצות  המשתתפים להישגי יש צורך לבצע ניתוח מעמיק יותר ולהשוות את הישגי

  :קבוצות השוואה שונותביצענו השוואה לשתי השוואה. על מנת לעמוד על השפעת התכנית, 

שאינם התקדמות התלמידים בין ליוצאי אתיופיה בתכנית  םשל תלמידיתקדמות הה ה ביןהשווא .3

ן לביהשפעת התכנית הבחין בין השוואה זו יכולה ל :ספר-לומדים באותם בתייוצאי אתיופיה ש

, , כמואלוספר -על בתיבמיוחד שמשפיעים על כל התלמידים במערכת החינוך, וגורמים אחרים 

  .לימודהשיטות תכנית הלימודים או בב שינויים למשל,

יוצאי  םשל תלמידיהתקדמותם בין לההתקדמות של תלמידי יוצאי אתיופיה בתכנית  ה ביןהשווא .0

השוואה ספר דומים: -ינים דומים ולמדו בבתישלא השתתפו בתכנית, אך הם בעלי מאפי אתיופיה

 םמגורמים אחרים שמשפיעים על הישגי תלמידי התכניתזו מאפשרת לנו להפריד את השפעת 

  יוצאי אתיופיה בכל הארץ.

של התכנית על הישגיהם של התלמידים  דומא משמעותיתעל השפעה  יםמצביע דיקותהב סוגי שני

 משמעותית עלייה נמצאה ,כן-כמו .שנבדקו הבגרות בחינותי יוצאי אתיופיה שהשתתפו בה, בכל מדד

ך יותר במשככל שהתלמידים נחשפו לתכנית  :הספר-ביתב הפעלתה שנות לאורך התכנית בהשפעת

  .יותר גדולה הייתה הישגיהם על השפעתה, (יותר נמוכה תהיבכ כשהיו סיוע לקבל חלוה)כלומר,  שנים

                                                   
 יחידות לימוד לפחות. 5בר בחינה באנגלית בהיקף של תעודה המותנית במע    1
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 להלן פירוט הממצאים: 

-800202 בין השנים ,ספר-בתי באותם, אתיופיה יוצאי שאינם לתלמידים ביחס הפערים צמצום .1

8009010: 

ובחן את השינויים  ,שנים 6ספר שהשתתפו בתכנית לפחות -בתי 08-ביחס להניתוח נעשה 
 בהישגיהם של המשתתפים בתכנית לעומת קבוצות ההשוואה. 

 (000908בשנת תשס"ח ) 57%-עלה בקרב משתתפי התכנית מ אחוז התלמידים הזכאים לבגרות 

 ,התקדמו לאשאינם יוצאי אתיופיה זאת, התלמידים  לעומת. (0007030בשנת תש"ע ) 30%-ל

נקודות  9-נקודות האחוז ל 00-נקודות האחוז, מ 36-בהצטמצם ן שתי הקבוצות ביפער ה לכן

 . (3תרשים  אור)מהפער(  34% ל)צמצום ש האחוז בלבד

 עלה  לאוניברסיטה ההרשמהדת בגרות העומדת בדרישות לתעו םאחוז התלמידים הזכאי

 לעומת. (0007030בשנת תש"ע ) 55%-ל( 000908בשנת תשס"ח ) 07%-בקרב משתתפי התכנית מ

 39-בהצטמצם בין הקבוצות והפער  התקדמו לא שאינם יוצאי אתיופיהזאת, התלמידים 

 אור) מהפער( 44%של נקודות האחוז )צמצום  35-נקודות האחוז ל 63-מ, האחוז נקודות

  .(0תרשים 

 בקרב תלמידי (8009010-800202) תש"ע-תשס"ח בשנים בגרות לתעודת הזכאים אחוז : 1תרשים 
-בתיתלמידים שאינם יוצאי אתיופיה באותם  ובקרב בתכנית שהשתתפו"ב י כיתות
 השתתפו בתכנית במשך כל שלוש השנים(ש ספר-בתי 82)הספר 
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 תש"ע-תשס"ח בשניםלאוניברסיטה  הרשמההמאפשרת  בגרות לתעודת הזכאים אחוז: 8תרשים 
תלמידים שאינם  ובקרב בתכנית שהשתתפו"ב י בקרב תלמידי כיתות (8009010-800202)

השתתפו בתכנית במשך כל שלוש ש ספר-בתי 82)הספר -בתייוצאי אתיופיה באותם 
 השנים(

 

 

, דומים מאפיינים בעלי אתיופיה צאייו תלמידים לעומתמשתתפי התכנית  של םההישגי בחינת .8

 :8009010-800202, בתכנית השתתפו שלא

 בשנת תשס"ח  57%-עלה בקרב משתתפי התכנית מבגרות  תעודתאחוז התלמידים הזכאים ל

. לעומת זאת, תלמידים שלא השתתפו בתכנית, לא (0007030בשנת תש"ע ) 30%-ל( 000908)

נקודות האחוז על  00היה יתרון של פי התכנית ( למשתת0007030)בשנת תש"ע התקדמו. כך, 

 נקודות האחוז בלבד בשנת תשס"ח 4התלמידים שלא השתתפו בתכנית )לעומת יתרון של 

 .(6תרשים  אור) (000908

 עלה  לאוניברסיטה ההרשמהלתעודת בגרות העומדת בדרישות  םאחוז התלמידים הזכאי

. לעומת (0007030בשנת תש"ע ) 55%-ל( 000908בשנת תשס"ח ) 07%-בקרב משתתפי התכנית מ

( למשתתפי 0007030)בשנת תש"ע זאת, התלמידים שלא השתתפו בתכנית, לא התקדמו. כך, 

 שיוויון)לעומת  בתכנית השתתפו שלא התלמידים על האחוז נקודות 39 של יתרון היה התכנית

 . (5תרשים  אור) (000908 "חתשס בשנת בהישגים

60 58 58 

29 
39 44 

0

10

20

30

40

50

60

70

2007/8 2008/9 2009/10

 משתתפי תכנית תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה



 

v 

בקרב תלמידי  (8009010-800202) תש"ע-תשס"ח בשנים בגרות עודתלת הזכאים אחוז: 3 תרשים
השתתפו בתכנית במשך כל שלוש ש ספר-בתי 82) בתכנית שהשתתפו"ב י כיתות

 השיפור ואחוז, תלמידים יוצאי אתיופיה שלא השתתפו בתכנית ובקרב השנים(
  בהישגים

 
 ק באחוז בקבוצת ההשוואה : הפער בהישגים )בנקודות אחוז( בין שתי הקבוצות, מחולשיפור

*p<0.05  **p<0.01 

 
 תש"ע-תשס"ח בשנים לאוניברסיטה הרשמההמאפשרת  בגרות לתעודת הזכאים אחוז: 4 תרשים

 ספר-בתי 82) בתכנית שהשתתפו"ב י בקרב תלמידי כיתות (8009010-800202)
תלמידים יוצאי אתיופיה שלא  ובקרב השתתפו בתכנית במשך כל שלוש השנים(ש

 בהישגים השיפור ואחוז, תפו בתכניתהשת

 
 : הפער בהישגים )בנקודות אחוז( בין שתי הקבוצות, מחולק באחוז בקבוצת ההשוואה שיפור

*p<0.05  **p<0.01 
 

"ב המיצ במבחני ביותר נמוכיםה הישגיםהבעלי  תלמידיםהניכרת במיוחד בקרב  התכנית תהשפע

שנבחנו במבחני המיצ"ב  0030-0008 בשנים התכנית משתתפיבין  והשווינ. ח בכיתה בהיותם שנערכו
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בעלי הישגים דומים במבחני  תלמידים ביןל, ביותר הנמוכים הציונים את והשיגו ח תהיבהיותם בכ

נמצא כי שיעור בעלי הזכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות . שלא השתתפו בתכנית ,המיצ"ב

  .בתכנית השתתפו שלא מידיםהתל בקרב השיעורההרשמה לאוניברסיטה כפול מאשר 

 הערות לסיכום

שהשתתפו בה:  התלמידים הישגי על התכנית שלניכרת  השפעה על מצביעיםהמחקר  ממצאי ,לסיכום

, ואף העלאת אחוזי הזכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות תעודת בגרותהעלאת אחוזי הזכאות ל

מת תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה. ההרשמה לאוניברסיטאות, וצמצום משמעותי של הפערים לעו

 בחטיבת לימודיהם שנות לאורך ולהישגיהם התלמידים לרווחת לתרומות מצטרפות ואל תרומות

ממצאים נוספים של המחקר  .קודמים בשלבים המחקר הצביע עליהן, תיכוןספר -ביתוב הביניים

ים באנגלית, דבר העשוי מביאים עדויות לעלייה בהיקף התלמידים הלומדים במסלולי לימוד מתקדמ

  לבשר על המשך שיפור באיכות תעודות הבגרות לעתיד.

 שהיו מהתלמידים וחלק, יותר גדול היה בתכנית המשתתפים מספר קודמות בשנים, כי גם לציין יש

 שלהם ההשתתפות ששנות ייתכן .התקציבי מהצמצום כתוצאה בה להשתתף הפסיקו בתכנית בעבר

 ישגים של תלמידים אלה בבחינות הבגרות. גם לה תרמו ותרי נמוכות כיתותתכנית בב

משנת הלימודים  החללזכור כי התכנית עדיין לא הגיעה למיצוי הפוטנציאל שלה, הן משום שרק  יש

 תחילת מאז מהתכנית סיוע שקיבלו תלמידיםהתיכון  הספר-ביתבאת לימודיהם  סיימוהאחרונה 

)לדוגמה, בנושא קידום תלמידים  התכנית ממאמצי קשחל משום והן, הביניים בחטיבת לימודיהם

( התפתחו רק בשנים כפי שתוארו בגוף הדוח - מסלולי לימוד מתקדמים יותר, באנגלית ובמתמטיקהל

 רבמ   את שמיצו תלמידים על התכנית השפעת תא לבחוןו להמשיךהאחרונות. בשנים הבאות ניתן יהיה 

  .להם לספק יכולה שהיא התמיכה

בכיתות ז עד י"ב השתתפו בתכנית  יוצאי אתיופיהמסך התלמידים  00%-רק כ ,במבוא כפי שצוין

 תחילתמאז בשנים דוח, גוף הב פורטכפי ש .000908שנת ואחוז קצת יותר גבוה ב ,0033030שנת ב

)משתתפים ולא  חל שיפור בהישגיהם בבחינות הבגרות של כלל התלמידים יוצאי אתיופיההתכנית 

מהווה גורם  השיפור בהישגיהם של התלמידים שהשתתפו בתכנית לאורך השנים. (בתכנית משתתפים

של כלל התלמידים קיימים עדיין פערים משמעותיים בין הישגיהם מרות זאת, ל .בשיפור זה משמעותי

, ובעיקר, כפי שמוצג בגוף הדוח, ביחס בחינוך העבריהישגי כלל התלמידים בין ליוצאי אתיופיה 

 . לבנים

תר תלמידים יגיעו לכיתת י"ב לאחר שהשתתפו בתכנית כבר החל מחטיבת הביניים, יש ככל שיו

אם ניתן יהיה להרחיב את התכנית בשנים הבאות . תלך ותגדל הישגיהםעל לצפות שהשפעת התכנית 

  ניתן לצפות לצמצום רב יותר של הפערים. מהתלמידים יוצאי אתיופיהכלול אחוז גבוה יותר תכך ש

הופצו ונדונו עם מפעילי התכנית ומממניה, ומשמשים כבסיס להמשך המאמצים  ממצאי המחקר

  לשיפור התכנית והמשך הפצתה.
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  דברי תודה

פשר את ביצועו. בראש ד"ר נגיסט מנגשה, ל ובראשונה ברצוננו להודות לכל מי שסייע במחקר וא 

וני אקלה, המנכ"ל לקהילה האתיופית בישראל; למר רהפרויקט הלאומי היוצאת של מנכ"לית ה

גרייס רודניצקי האחראית על קשרי החוץ לו ;אמיר טואבה, מנהל תפעול הפרויקט הלאומיל הנכנס;

בפרויקט. תודה מיוחדת גם למפקחים מטעם הפרויקט הלאומי שסייעו לנו בתהליך הלמידה ואיסוף 

 הנתונים.

הסיוע הלימודי של הפרויקט ים על התכנית מטעם הגופים המפעילים את תכנית אאנו מודים גם לאחר

, וכמובן שלהם ושל אנשי צוותם סעיד ענבוסי על שיתוף הפעולהוהלאומי: שירלי רימון, מרב אלקן 

לכל הרכזים ומנחי הנוער הפועלים מטעמם שבנדיבותם סייעו לנו לאסוף את הנתונים, ושיתפו אותנו 

 בניסיונם ובתובנותיהם. 

מידע ושיתפו אותנו בתרמו בראיונות, ששהשתתפו תלמידים הספר ול-צוותי בתילגם תודה מיוחדת 

 מחקר זה. המוצג ב

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

 , האחראית על חדר המחקר.כנעני אריאלה

קר זה מראשיתו ותרמה אשר ליוותה מח ,מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ונוער ,נבות-תודה למרים כהן

על  ,מכון ברוקדייל-ג'וינט-מנכ"ל מאיירס ,ג'ק חביבפרופ' תודה ל .ניסיונהמרבות מתובנותיה ו

  התמיכה וההדרכה במהלך השלבים השונים של המחקר.

צוק -על הליווי והייעוץ הסטטיסטי, לחן תמירואסף שרון אנו מודים לעמיתינו במכון: לאסף בן שוהם 

לרונלי רותם  את עבודת השדה ואיסוף הנתונים, נהשארגמיכל כץ לו ,עבודת שדהמנהלת היחידה ל

תודה לבלהה אלון על  עיצוב וארגון הדוח.מתוק שסייעה ב-לרויטל אביבשסייעה בהכנת הדוח ו

 ההבאה לדפוס.ההפקה והעריכה וללסלי קליינמן על 
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 רשימת לוחות 

 והישגיהם  (8009010"ע )תש בשנתי"ב המשתתפים בתכנית כיתות מאפייני תלמידי  3.8
 בבחינות הבגרות      

 בחינוך  התלמידים כללבקרב של תלמידי כיתות י"ב הישגים בבחינות הבגרות : 3 לוח
 תלמידים  כלל יוצאי אתיופיה בארץ, ובקרבבקרב , דתי-והמלכתי העברי הממלכתי            
 3                (0007030) תש"עשהשתתפו בתכנית, בשנת             

 

 התלמידים בחינוך כלל בקרב של תלמידי כיתות י"ב הישגים בבחינות הבגרות :  0לוח 
 תלמידים  ה בארץ, ובקרבכלל יוצאי אתיופי, דתי-העברי הממלכתי והממלכתי            

 9              בנים לעומת בנות - (0007030) תש"עשהשתתפו בתכנית, בשנת 
 

 המשתתפיםעל הישגי  התכנית השפעת 3.3
 אתיופיה יוצאי"ב יכיתות  תלמידי הישגי על בתכנית השתתפות השפעת בדיקת תוצאות : 6 לוח

 35          ב"במיצ ממוצע ציון לפי, (0007030-000908תש"ע )-תשס"ח בשנים הבגרות בבחינות
 

 מסלולי הלימוד ובחינות הבגרות של משתתפי התכנית בחטיבות העליונות 4.0

  לבחינות בגרות במתמטיקה ובאנגלית בהיקפים שונים, בקרב הניגשיםאחוז  : 5 לוח
 לכתי משתתפי התכנית, יוצאי אתיופיה בארץ וכלל התלמידים בחינוך העברי הממ            
 06                      (0007030תש"ע ) דתי,-והממלכתי            

 

 יחידות לימוד  5-שניגשו לבחינות בגרות ביוצאי אתיופיה  ב"יכיתות אחוז תלמידי  : 4 לוח
  ספר שהשתתפו בתכנית בכל אחת מהשנים-בתי 08-ובאנגלית ב או יותר במתמטיקה            
            0030-0008                  05 

 

 תרשימיםרשימת 

 פריסת התכנית 1.8

 הספר ומספר היישובים המשתתפים בתכנית הסיוע הלימודי -: מספר בתי3תרשים 
 0             (0033030( ועד תשע"ב )000504לאורך שנות הפעלתה: מתשס"ה )                 
 

 הלימודי לאורך שנות הפעלתה: : מספר התלמידים המשתתפים בתכנית הסיוע 0תרשים 
 0                (0033030( עד תשע"ב )000504תשס"ה )                 
 

  המשתתפיםעל הישגי  התכנית השפעת 3.3

 בקרב  (0007030-000908) תש"ע-תשס"ח בשנים בגרות לתעודת הזכאים אחוז: 6תרשים 
                  תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה  ובקרב בתכנית המשתתפים"ב י תלמידי כיתות                 

 30                  ספר שהשתתפו בתכנית במשך כל שלוש השנים(-בתי 08הספר )-באותם בתי    
 

  בשניםהמאפשרת הרשמה לאוניברסיטה  בגרות לתעודת הזכאים אחוז: 5תרשים 
  בתכנית המשתתפים"ב י תלמידי כיתות בקרב (0007030-000908) תש"ע-תשס"ח                 
 ספר -בתי 08הספר )-תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה באותם בתי ובקרב                 
 30                 שהשתתפו בתכנית במשך כל שלוש השנים(                 



 

 

( בקרב תלמידי 0007030-000908תש"ע )-אחוז הזכאים לתעודת בגרות בשנים תשס"ח: 4תרשים 
ספר שהשתתפו בתכנית במשך כל שלוש השנים( -בתי 08כיתות י"ב המשתתפים בתכנית )

       33          ובקרב תלמידים יוצאי אתיופיה שלא השתתפו בתכנית, ואחוז השיפור בהישגים
 

  בשניםהמאפשרת הרשמה לאוניברסיטה  בגרות לתעודת הזכאים אחוז: 3תרשים 
  בתכנית המשתתפים"ב י בקרב תלמידי כיתות (0007030-000908) תש"ע-תשס"ח       

תלמידים יוצאי אתיופיה ובקרב  ספר שהשתתפו בתכנית במשך כל שלוש השנים(-בתי 08)    
 30              ואחוז השיפור בהישגים, שלא השתתפו בתכנית

 
 הבגרות של יוצאי אתיופיה בארץ לאורך השניםבבחינות  םשינויים בהישגי 3.4

 כלל יוצאי בקרב ו התלמידים בחינוך העבריזכאות לתעודת בקרב כלל וז האח: 9תרשים 
 34            (0007030תש"ע ) -( 000003) בשנים תשס"ה אתיופיה                 

 

 : אחוז הזכאות לתעודת בגרות המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה בקרב כלל 8תרשים 
 ( 000003בשנים תשס"ה ) 3ב כלל יוצאי אתיופיההתלמידים בחינוך העברי ובקר                 
 34                 (0007030תש"ע ) -                 

 
 




