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תקציר

רקע 
תוכנית הסיוע הלימודי )SPACE( של הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל )ENP( פועלת מאז שנת 2005, ומלּוָּוה במחקר 

הלומדים  אתיופיה  יוצאי  בקרב תלמידים  פועלת  התוכנית  שנות הפעלתה.  כל  לאורך  מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל  הערכה של 

בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים, ושואפת לשפר את הישגיהם בבחינות הבגרות דרך מתן סיוע לימודי והתייחסות לקשיים 

השתתפו   2017 ובשנת  בישראל,  אתיופיה  יוצאי  י”ב  מתלמידי  ל-25%   12% בין  שנה  בכל  השתתפו  בתוכנית  וחברתיים.  רגשיים 

בתוכנית 17% מכלל תלמידי י”ב יוצאי אתיופיה.

בשנת הלימודים תשע”ז )2016/17( חל שינוי בדרכי העבודה של התוכנית עקב מדיניות הממשלה לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה 

הישראלית )“הדרך החדשה”(, שביקשה להפחית את היקף התוכניות המבדלות ליוצאי אתיופיה. החל משנה זו כללה התוכנית גם 

תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה, ביחס של 80% תלמידים יוצאי אתיופיה ו-20% תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה. 

מטרת המחקר
לבחון את הישגיהם של תלמידי י”ב יוצאי אתיופיה ושל תלמידי י”ב שאינם יוצאי אתיופיה המשתתפים בתוכנית הסיוע הלימודי 

בשנת 2017, כפי שהם משתקפים בהצלחתם בבחינות הבגרות. וכן, לבחון את השפעת התוכנית על הישגיהם של תלמידי י”ב יוצאי 

אתיופיה המשתתפים בה, זאת בהמשך לבדיקת ההשפעה של התוכנית על תלמידים אלו כפי שנעשתה לאורך שנות הפעלתה, 

וכבסיס לשיפורה.

שיטת המחקר 
המחקר מבוסס על ניתוח נתונים מקובצי הציונים של בחינות הבגרות של משרד החינוך. בנוגע לתלמידים שאינם יוצאי אתיופיה, 

רב- נתונים  מוצגים  אתיופיה,  יוצאי  לתלמידים  בנוגע  גולמיים.  נתונים  מוצגים  בתוכנית,  להשתתפותם  הראשונה  השנה  שזוהי 

התוכנית  נבדקה השפעת  כן  כמו  העברי.  בחינוך  כלל התלמידים  הישגי  לבין  הישגיהם  בין  בפער  השינויים  את  הבוחנים  שנתיים 

באמצעות השוואה בין הישגי המשתתפים בתוכנית לבין הישגי תלמידים הדומים להם במאפייניהם האישיים, במאפייני בתי הספר 

שבהם הם לומדים ובהישגיהם הקודמים. 

עיקרי הממצאים 
יותר מאשר בשנים קודמות, הממצאים משנת 2017 מצביעים על הישגים לימודיים  ואף  בדומה לממצאים מן השנים הקודמות, 

גבוהים של המשתתפים בתוכנית ועל השפעה ניכרת של התוכנית על ההישגים של תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בה. 
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גבוהים  אתיופיה(  יוצאי  ושאינם  אתיופיה  )יוצאי  זו  בשנה  בתוכנית  שהשתתפו  התלמידים  כלל  של  הבגרות  בבחינות  הישגיהם 

מהישגיהם של כלל התלמידים בחינוך העברי. הישגים אלה בולטים במיוחד אם מביאים בחשבון את הרקע הלימודי והאישי החלש 

יחסית של המשתתפים בתוכנית. 

מעקב אחר תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE לאורך השנים מראה כי מאז שנת 2009, ובעיקר בשנים 2016 

ההרשמה  בדרישות  העומדת  בגרות  לתעודת  הזכאים  ובאחוז  בגרות  לתעודת  הזכאים  התלמידים  באחוז  עלייה  הייתה  ו-2017, 

ובין כלל התלמידים בחינוך העברי. בשנת 2017 אחוז הזכאים לתעודת  ירידה בהיקף הפערים בינם  כן הייתה  לאוניברסיטה. כמו 

ובפעם  הבנות,  בקרב  העברי,  בחינוך  התלמידים  כלל  בקרב  זה  מאחוז  גבוה  היה  אתיופיה  יוצאי  התוכנית  משתתפי  בקרב  בגרות 

בדרישות  העומדת  בגרות  לתעודת  הזכאיות  אתיופיה  יוצאות  הבנות  אחוז  בין  הפער  כי  נמצא  עוד  הבנים.  בקרב  גם  הראשונה 

אחוז  זאת,  עם  הבנים.  אצל  והצטמצם  נסגר,  זאת  לתעודה  הזכאיות  העברי  בחינוך  הבנות  אחוז  ובין  לאוניברסיטה  ההרשמה 

בקרב  ניכרת  במידה  נמוך  עדיין  באנגלית,  גם   – הבנים  ובקרב  במתמטיקה,  בעיקר  מוגבר,  יחידות  למספר  הניגשים  התלמידים 

תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית לעומת בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי. 

יוצאי אתיופיה בעלי מאפיינים דומים, שלא השתתפו בתוכנית, מצביעים על  נתוני קבוצת ההשוואה של תלמידים  ניתוחים של 

השפעה ניכרת של התוכנית על הישגי התלמידים יוצאי אתיופיה שלמדו בבתי ספר שתוכנית SPACE פעלה בהם לפחות שלוש 

שנים ברציפות. השפעה מובהקת של התוכנית על הישגי התלמידים נמצאה גם אצל תלמידים שנולדו באתיופיה וגם אצל תלמידים 

שנולדו בישראל )מעט יותר אצל תלמידים שנולדו באתיופיה(, וכן אצל הבנים ואצל הבנות )יותר אצל הבנים(. 
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תמצית מנהלים

מבוא
הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל )ENP( נוסד בשנת 2004. מטרת הפרויקט היא לאפשר לבני הנוער יוצאי אתיופיה 

לִניעּות חברתית ולשילוב עתידי בשוק העבודה. הפרויקט כולל  ולהגביר את סיכוייהם  לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם 

אתיופיה  יוצאי  תלמידים  בקרב  פועלת  התוכנית  לימודי.  סיוע  למתן   SPACE תוכנית  היא  בהן  שהמרכזית  התערבויות  מגוון 

לימודי  סיוע  מתן  דרך  הבגרות,  בבחינות  הישגיהם  את  לשפר  ושואפת  התיכוניים,  הספר  ובבתי  הביניים  בחטיבות  הלומדים 

והתייחסות לקשיים רגשיים וחברתיים. מנהלי בתי הספר בוחרים את התלמידים שישתתפו בתוכנית לפי צורכיהם ובתנאי שאינם 

מקבלים מענה לימודי מתוכנית סיוע אחרת.

בשנת תשע”ז )2016/17( חל שינוי בדרכי העבודה של התוכנית לאור מדיניות הממשלה לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית 

2016(.1 החל משנה  )“הדרך החדשה”(, שביקשה להפחית את היקף התוכניות המבדלות ליוצאי אתיופיה )משרד ראש הממשלה, 

ו-20% תלמידים שאינם  יוצאי אתיופיה  יוצאי אתיופיה, ביחס של 80% תלמידים  SPACE גם תלמידים שאינם  זו, כללה תוכנית 

יוצאי אתיופיה, וזאת בכל אחד מן היישובים שבתוכנית ובתוכנית בכללה. בסך הכול השתתפו בתוכנית בשנה זו 5,814 תלמידים 

)כיתות ז’-י”ב(: 4,650 תלמידים יוצאי אתיופיה )שרבים מהם השתתפו בתוכנית כמה שנים( ו-1,164 תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה 

)שהשתתפו בתוכנית רק בשנה זו(. 

דוח זה מציג את הישגי המשתתפים בתוכנית הסיוע הלימודי בשנת 2017 כפי שהם משתקפים בהצלחתם בבחינות הבגרות, ואת 

השפעת התוכנית על הישגיהם. 

מערך המחקר 

מטרות ושאלות

מטרת המחקר הייתה לבחון את הישגיהם הלימודיים של תלמידי י”ב יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית 

SPACE בשנת 2017 עם סיום בחינות הבגרות ואת מידת ההשפעה של התוכנית על הישגים אלו.

את המחקר ליוו שלוש שאלות מרכזיות:

מהם מאפייני התלמידים שהשתתפו בתוכנית? . 1

לאילו הישגים הגיעו התלמידים בבחינות הבגרות? . 2

באיזו מידה השפיעה התוכנית על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות? . 3

דרך חדשה, מדיניות הממשלה לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, מסמך מדיניות, משרד ראש הממשלה, ספטמבר 2016:   1 

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/hevra/Documents/derechHA281216.pdf

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/hevra/Documents/derechHA281216.pdf
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המדדים לבחינת הישגיהם של התלמידים היו:

אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות ■

■  4 אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה )תעודה הכוללת היבחנות באנגלית ברמה של 

יחידות לימוד לפחות(

אחוז התלמידים שנבחנו בבחינות הבגרות בהיקף הקרוב לזכאות לבגרות )14 יחידות לימוד( ■

אחוז התלמידים שניגשו לבגרות באנגלית ומתמטיקה בהיקף של 4 או 5 יחידות לימוד ■

שיטת המחקר 
לאור השינויים שחלו בתוכנית בשנת תשע”ז והכללתם של תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה, נערך המחקר תוך התייחסות לקבוצות 

יוצאי אתיופיה   – האוכלוסייה השונות. לצורך המחקר השתמשנו בנתונים ארציים של משרד החינוך על כל התלמידים בישראל 

 .2017 בשנת  י”ב  תלמידי  התוכנית,  משתתפי  של  הזהות  תעודות  מספרי  נאספו  הנתונים  ניתוח  לצורך  אתיופיה.  יוצאי  ושאינם 

המספרים הוצפנו על ידי משרד החינוך והועברו לחדר מחקר וירטואלי שבו בוצעו הניתוחים.

ממצאים

מאפייניהם של כלל תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 2017:

660 תלמידים שלמדו ב-65 בתי ספר ■

543 תלמידים )82%( יוצאי אתיופיה ו-117 תלמידים )18%( שאינם יוצאי אתיופיה ■

משתתפי התוכנית היוו 9% מכלל תלמידי י”ב באותם בתי הספר:  ■

▫ 2% מקרב התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה 	

▫ 63% מקרב התלמידים יוצאי אתיופיה	

מניתוח המאפיינים המרכזיים של תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית עולה כי מאפייניהם הסוציו-דמוגרפיים של התלמידים יוצאי 

היו  הביניים  בחטיבת  הלימודיים  הישגיהם  אך  יוצאי אתיופיה,  נמוכים מאלו של תלמידים שאינם  בתוכנית  אתיופיה שהשתתפו 

זהים, כפי שהם משתקפים במבחני המיצ”ב הארציים שבהם נבחנו בכיתה ח’ )44 נקודות(. 

התלמידים  של  האישיים  מאפייניהם  את  בחנו  בתוכנית,  שהשתתפה  התלמידים  קבוצת  של  הייחודיים  מאפייניה  על  ללמוד  כדי 

שאינם  אלה  ועבור  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  עבור  בנפרד  בה,  השתתפו  שלא  התלמידים  מאפייני  לעומת  בתוכנית  שהשתתפו 

יוצאי אתיופיה. מהשוואה זו ניתן ללמוד כי מקרב יוצאי אתיופיה: הישגיהם הלימודיים של תלמידים שהשתתפו בתוכנית דומים 

להישגיהם הלימודיים של תלמידים שלא השתתפו בה, אך מאפייניהם הסוציו-דמוגרפיים של אלה שהשתתפו בתוכנית גבוהים 

יותר. מקרב התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה: הישגיהם הלימודיים וכן מאפייניהם הסוציו-דמוגרפיים של התלמידים שהשתתפו 

בתוכנית נמוכים משל אלו שלא השתתפו בה.



v

הישגיהם של תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 2017 

אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מקרב כלל משתתפי התוכנית גבוה )82%(, רוב משתתפי התוכנית )60%( היו אף זכאים 

לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה. 

החינוך  בכלל  התלמידים  מאחוז  גבוה  היה   2017 בשנת  התוכנית  משתתפי  אתיופיה  יוצאי  מקרב  בגרות  לתעודת  הזכאים  אחוז 

העברי2 )81% לעומת 71%(, והפער באחוז הזכאים לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה בין משתתפי התוכנית 

ובין כלל התלמידים בחינוך העברי קטן )58% לעומת 62%, בהתאמה(. 

אחוז התלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE שניגשו לבחינה במספר יחידות מוגבר באנגלית )4 ו-5 יחידות( בשנת 

2017 דומה לאחוז הניגשים מקרב כלל התלמידים בחינוך העברי )64% לעומת 67%, בהתאמה; ההבדלים לא נמצאו מובהקים במבחן 

χ2(; עם זאת, תלמידים מכלל החינוך העברי ניגשו בעיקר לבחינה של 5 יחידות באנגלית, ואילו תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו 

בתכנית SPACE ניגשו בעיקר לבחינה של 4 יחידות באנגלית. 

אחוז התלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית שניגשו לבחינה במספר יחידות מוגבר במתמטיקה )4 או 5 יחידות( בשנת 2017 

נמוך במיוחד לעומת אחוז הניגשים מקרב כלל התלמידים בחינוך העברי )12% לעומת 34%, בהתאמה;  p<0.0, במבחן )χ2. פער זה 

בא לידי ביטוי בשתי רמות המבחן )4 ו-5 יחידות לימוד(. בשנת 2017, בדומה לממצאים מן השנים הקודמות, הישגיהם של תלמידים 

באחוז  הן  בישראל,  אתיופיה  תלמידי  כלל  של  מאלו  מובהק  באופן  גבוהים  נמצאו   SPACE בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי 

הזכאים לשתי רמות תעודת הבגרות והן באחוז הניגשים למספר יחידות מוגבר באנגלית ומתמטיקה.

יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית לא נמצאו הבדלים מובהקים באחוז הזכאים לתעודת בגרות ובאחוז הזכאים  ובנות  בין בנים 

כלל התלמידים  ובין  יוצאי אתיופיה  התוכנית  בין משתתפי  הבדלים  נמצאו  כן  האוניברסיטה.  בדרישות  העומדת  בגרות  לתעודת 

בחינוך העברי, כאשר בוחנים הבדלים אלו בקרב הבנות והבנים בנפרד:

הישגי הבנות: אחוז הבנות הזכאיות לתעודת בגרות מקרב יוצאות אתיופיה שהשתתפו בתוכנית היה גם בשנה זו )בדומה לשנים 

2016-2014( גבוה מן האחוז בקרב הבנות בכלל החינוך העברי )80% לעומת 71%, בהתאמה(, והפער בין הזכאיות לתעודת בגרות 

העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה הצטמצם כמעט לגמרי )61% לעומת 62%(.

הישגי הבנים: בשנה זו, בפעם הראשונה, אחוז הזכאים לבגרות בקרב הבנים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית היה גבוה מאחוז 

העומדת  בגרות  לתעודת  הזכאים  בין  והפער  בהתאמה(,   ,70% לעומת   83%( העברי  החינוך  בכלל  הבנים  בקרב  לבגרות  הזכאים 

בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה היה קטן )55% לעומת 61%(. 

בבתי ספר המגישים תלמידים לבחינות הבגרות  2
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הישגים לאורך השנים של תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתכנית SPACE והשוואה לכלל התלמידים 
בחינוך העברי

בשנת  הבגרות  לבחינות  לראשונה  ניגשו  בה  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  והתלמידים   ,2005 בשנת  לפעול  החלה   SPACE תוכנית 

2006. משנת 2009 הפער באחוז הזכאים לבגרות בין משתתפי התוכנית לבין כלל התלמידים בחינוך העברי )בבתי ספר המגישים 

תלמידים לבחינות הבגרות( החל להצטמצם, ובשנים 2016 ו-2017 ניתן לראות מגמה רציפה של הישגים הגבוהים מאילו של כלל 

התלמידים בחינוך העברי. בשנת 2006 הפער בין משתתפי התוכנית לבין כלל התלמידים בחינוך העברי בזכאות לתעודת בגרות עמד 

על 7 נקודות האחוז לטובת כלל התלמידים בחינוך העברי, ובשנת 2017 הפער עמד על 10 נקודות האחוז לטובת משתתפי התוכנית. 

במשך השנים חלו עליות וירידות באחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה, ועד שנת 

2015 לא ניתן להצביע על מגמה ברורה. בשנים 2016 ו-2017 חלה עלייה חדה באחוז הזכאים לתעודה זו בקרב משתתפי התוכנית, 

עד כדי צמצום של הפער בינם לבין כלל התלמידים בחינוך העברי: פער של 16 נקודות האחוז בשנת 2006 ופער לא מובהק של 4 

נקודות האחוז בלבד בשנת 2017, כלומר, 75% מן הפער צומצם.

בנתונים  מדובר  זאת,  עם  בתוכנית.  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  של  גבוהים  הישגים  מציגים  כאן  עד  שתוארו  הנתונים 

ההישגים  את  לייחס  ניתן  לא  ולכן  המשתתפים,  התלמידים  של  ההתחלתיים  מאפייניהם  את  בחשבון  מביאים  שאינם  גולמיים, 

להשפעת התוכנית ללא ניתוח נוסף העושה שימוש בקבוצת השוואה.

השפעת תוכנית SPACE על שיפור ההישגים של תלמידים יוצאי אתיופיה בבחינות הבגרות

התוכנית  השפעת  את  בודדנו  השפעתה,  את  משקפים  התוכנית  משתתפי  של  הגבוהים  ההישגים  שבה  המידה  את  להעריך  כדי 

באמצעות שימוש בקבוצת השוואה. על בסיס קובצי משרד החינוך, לכל משתתף בתוכנית זווגו תלמידים יוצאי אתיופיה )ממוצע 

עם מאפיינים דומים, שלמדו בבית ספר עם מאפיינים דומים, שלא השתתפו בתוכנית3. הזיווג  מתוך שלושה תלמידים דומים( 

 .Nearest Neighbor Analysis נעשה בשיטת

)כגון  בה  המשתתפים  התלמידים  הישגי  על  המשפיעים  אחרים  גורמים  לבין  התוכנית  השפעת  בין  להפריד  לנו  אפשר  זה  ניתוח 

מאפיינים אישיים, מאפייני בית הספר ושינויים במדיניות הכללית של משרד החינוך(, וכך לאמוד מה היו הישגי התלמידים אם לא 

היו משתתפים בתוכנית. כמו כן בדקנו את השפעת התוכנית על תלמידים בעלי מאפיינים שונים – בנים לעומת בנות, וילידי אתיופיה 

לעומת יוצאי אתיופיה ילידי ישראל. הניתוח נערך על 318 תלמידים שלמדו ב-27 בתי ספר שהתוכנית פעלה בהם לפחות שלוש שנים.

התלמידים מקבוצת ההשוואה היו תלמידים שלמדו בבתי ספר שלא השתתפו בתוכנית SPACE, אך ייתכן שקיבלו מענים אחרים 

שסייעו להם בלימודיהם. לאור זאת, הניתוח מתייחס להשפעה של תוכנית SPACE מעבר להשפעות של מענים קיימים אחרים. 

מאפייני התלמידים: מין, ארץ לידה )אתיופיה/ישראל(, השכלת האם )לא למדה/פחות מיסודית/יסודית או חט"ב/תיכונית ומעלה(; מאפייני בית הספר: זרם   3

בית הספר )ממלכתי/ממ"ד(, אחוז הזכאים לתעודת בגרות המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה בקרב כלל התלמידים בבית הספר בשנת 2017, מדד הטיפוח 

של בית הספר המשקף את המאפיינים הסוציו-אקונומיים של התלמידים בשנת 2017. הזיווג נעשה ביחס של 3:1. באחד הניתוחים הובא בחשבון גם הציון 

במבחן המיצ"ב הארצי שנערך בכיתה ח', לאותם תלמידים שנבחנו בו.
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הניתוחים השונים מצביעים על פער ניכר בהישגים לטובת יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית, לעומת תלמידים בעלי מאפיינים 

דומים, מבתי ספר דומים, שלא השתתפו בתוכנית. נמצא כי למשתתפי התוכנית היה יתרון ניכר באחוז הזכאות לבגרות )פער של 

21 נקודות האחוז, שהיווה יתרון של 35% לעומת הלא משתתפים4(, ויתרון ניכר באחוז התלמידים שהשיגו תעודת בגרות העומדת 

נוספים  ניתוחים  30% לעומת הלא משתתפים(.  14 נקודות האחוז, שהיווה יתרון של  בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה )פער של 

מצאו כי השפעת התוכנית נשארה מובהקת גם כאשר מפקחים על הרמה הלימודית הקודמת, כלומר, משווים תלמידים עם רמה 

לימודית דומה )כפי שמשתקפת בציון במבחני המיצ”ב שנערכו כשהיו בכיתה ח’(. כמו כן נמצא כי להשתתפות בתוכנית יש יתרון 

ניכר בשני סוגי תעודות הבגרות עבור בנים ועבור בנות, כמו גם עבור תלמידים שנולדו באתיופיה ועבור משתתפים שנולדו בישראל. 

סיכום עיקרי הממצאים
בדומה לממצאים מן השנים הקודמות, ואף יותר מאשר בשנים קודמות, הממצאים משנת 2017 מצביעים על הישגים לימודיים 

אתיופיה  יוצאי  תלמידים  של  ההישגים  על  התוכנית  של  ניכרת  השפעה  ועל  בתוכנית  שהשתתפו  התלמידים  של  גבוהים 

שהשתתפו בה. 

הישגיהם בבחינות הבגרות של כלל התלמידים שהשתתפו בתוכנית בשנה זו )יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה( היו גבוהים מן 

ההישגים של כלל התלמידים בחינוך העברי. הישגים אלה בולטים במיוחד אם מביאים בחשבון את הרקע הלימודי והאישי החלש 

יחסית של התלמידים שהשתתפו בתוכנית. 

מעקב לאורך השנים אחר תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE מראה כי מאז שנת 2009, ובעיקר בשנים 2016 

ההרשמה  בדרישות  העומדת  בגרות  לתעודת  הזכאים  ובאחוז  בגרות  לתעודת  הזכאים  התלמידים  באחוז  עלייה  הייתה  ו-2017, 

בגרות בקרב  הזכאים לתעודת  2017 אחוז  בחינוך העברי. בשנת  כלל התלמידים  ובין  בינם  בהיקף הפערים  וירידה  לאוניברסיטה, 

גם  ובפעם הראשונה  הבנות,  בחינוך העברי, בקרב  כלל התלמידים  זה בקרב  גבוה מאחוז  היה  יוצאי אתיופיה  משתתפי התוכנית 

והצטמצם  הבנות  נסגר אצל  לאוניברסיטה  בדרישות ההרשמה  בגרות העומדת  הזכאים לתעודת  בין  כן הפער  כמו  הבנים.  בקרב 

בקרב הבנים. עם זאת, אחוז התלמידים שניגשו למספר יחידות מוגבר, בעיקר במתמטיקה, ובקרב הבנים – גם באנגלית, עדיין נמוך 

יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית לעומת בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי. על התוכנית  באופן משמעותי בקרב תלמידים 

לבחון דרכים כיצד ניתן לסייע לתלמידים המשתתפים בה לגשת לבחינת בגרות במספר יחידות גבוה יותר באנגלית ובמתמטיקה, 

כדי לשפר את איכות תעודת הבגרות שלהם. 

על  מצביעים  בתוכנית  השתתפו  שלא  דומים  מאפיינים  בעלי  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  של  ההשוואה  קבוצת  נתוני  של  ניתוחים 

השפעה ניכרת של התוכנית על הישגי התלמידים יוצאי אתיופיה שלמדו בבתי ספר שתוכנית SPACE פעלה בהם לפחות שלוש 

עבור  וגם  באתיופיה  שנולדו  תלמידים  עבור  גם  נמצאה  התלמידים  הישגי  על  התוכנית  של  מובהקת  השפעה  ברציפות.  שנים 

תלמידים שנולדו בישראל )מעט יותר עבור תלמידים שנולדו באתיופיה(, וכן גם עבור הבנים וגם עבור הבנות )יותר עבור הבנים(. 

יתרון: הפער בנקודות אחוז מחולק לאחוז בקבוצת ההשוואה  4
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דברי תודה
וִאפשר את ביצועו. בראש ובראשונה למר רוני אקלה, מנכ”ל הפרויקט הלאומי לקהילה  ברצוננו להודות לכל מי שסייע במחקר 

האתיופית בישראל; לשרון טרקין, מנהל תפעול ארצי; ולגרייס רודניצקי האחראית על קשרי החוץ בפרויקט. אנו מבקשים להודות 

למשרד החינוך שהעמיד לרשותנו נתונים לצורך ביצוע המחקר.

ולענת  תודה לחברינו במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל: לרויטל אביב מתוק על עריכת הדוח, לנעמי הלסטד על התרגום לאנגלית 

פרקו-טולדנו על ההפקה וההבאה לדפוס.
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20נספחים

רשימת תרשימים
אתיופיה  יוצאי  תלמידים   — ב-2017   SPACE בתוכנית  שהשתתפו  י”ב  תלמידי  של  מאפייניהם   :1 תרשים 

6לעומת תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה )באחוזים(

תרשים 2: מאפייניהם של תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית SPACE ב-2017 לעומת מאפייני התלמידים באותם 

7בתי ספר שלא השתתפו בה — תלמידים יוצאי אתיופיה ותלמידים שאינם יוצאי אתיופיה )באחוזים(

8תרשים 3: הישגי תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 2017 )באחוזים(

תרשים 4: תלמידי י”ב לפי רמות שונות של הישגים בבחינות הבגרות, מקרב יוצאי אתיופיה משתתפי תוכנית 

וכלל התלמידים בחינוך העברי   ,SPACE יוצאי אתיופיה המשתתפים בתוכנית  SPACE, ושאינם 
9)2017(, באחוזים

10תרשים 5: הישגי תלמידי י”ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 2017 )באחוזים(

יוצאי אתיופיה וכלל התלמידים בחינוך   SPACE 6: הישגים בבחינות הבגרות בשנת 2017: משתתפי  תרשים 

11העברי, בנים ובנות, 2017 )באחוזים(

העברי,  בחינוך  התלמידים  כלל   :2017-2006 בשנים  י”ב^  תלמידי  מקרב  לבגרות  הזכאים  אחוז   :7 תרשים 

12תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE וכלל יוצאי אתיופיה



בשנים י”ב^  תלמידי  מקרב  לאוניברסיטה  ההרשמה  בדרישות  העומדת  לבגרות  הזכאים  אחוז   :8  תרשים 

 SPACE תוכנית  משתתפי  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  העברי,  בחינוך  התלמידים  כלל   :2017-2006

13וכלל יוצאי אתיופיה )באחוזים(

תרשים 9: השפעת תוכנית SPACE — השוואה בין יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית^ לבין תלמידים יוצאי 

14אתיופיה בעלי מאפיינים דומים מבתי ספר דומים, שלא השתתפו בתוכנית, 2017 )באחוזים(

לבין  בתוכנית^  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  בין  השוואה   —  SPACE תוכנית  השפעת   :10 תרשים 

תלמידים יוצאי אתיופיה בעלי מאפיינים דומים, מבתי ספר דומים ועם הישגים דומים במבחני 

15המיצ”ב בכיתה ח’, שלא השתתפו התוכנית, 2017 )באחוזים(

תרשים 11: השפעת תוכנית SPACE — בנים לעומת בנות: השוואה בין תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו 

בתוכנית^ לבין תלמידים יוצאי אתיופיה בעלי מאפיינים דומים, מבתי ספר דומים, שלא השתתפו 

16בתוכנית, 2017 )באחוזים(

בין  השוואה  אתיופיה:  ילידי  לעומת  ישראל  ילידי  אתיופיה  יוצאי   —  SPACE תוכנית  השפעת   :12 תרשים 

משתתפי התוכנית^ לבין תלמידים יוצאי אתיופיה בעלי מאפיינים דומים, מבתי ספר דומים, שלא 

17השתתפו בתוכנית, 2017 )באחוזים(

רשימת לוחות בנספחים
לוח א: המאפיינים האישיים של תלמידי י"ב בכל בתי הספר שבהם הופעלה התוכנית בשנת תשע”ז )2016/17(, 

20לפי מוצא והשתתפות בתוכנית )באחוזים(

המשתתפים  אתיופיה  יוצאי   — י"ב  תלמידי  של   )2016/17( תשע”ז  בשנת  הבגרות  בבחינות  הישגים  ב:  לוח 

21בתוכנית וכלל יוצאי אתיופיה בארץ, לפי מגדר וארץ לידה )באחוזים(

לוח ג: הישגים בבחינות הבגרות של תלמידי י”ב — יוצאי אתיופיה בשנים תשס”ו-תשע”ז )2016/17-2005/6( — 

22לפי השתתפות בתוכנית וכלל התלמידים בחינוך העברי בארץ – לפי מגדר )באחוזים( – נתונים גולמיים
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1. מבוא
בין  שותפות  ומהווה  אתיופיה,  יוצאי  לקהילת  המסייעים  רבים  ארגונים  מאחד  בישראל  האתיופית  לקהילה  הלאומי  הפרויקט 

ישראל(,   JDC( הג’וינט   ,)JAFI( לישראל  היהודית  הסוכנות  ישראל,  ממשלת   ,)JFNA( אמריקה  צפון  של  היהודיות  הפדרציות 

בגופים המנהלים של הפרויקט  בייצוג השותפים  זו מתבטאת  יוצאי אתיופיה. שותפות  ונציגות הארגונים של קהילת  קרן היסוד 

)המועצה והוועד המנהל( ובשותפות כספית בין הארגונים היהודיים לבין ממשלת ישראל. מטרתו של הפרויקט היא ליצור שוויון 

ניעות  יאפשר  וכן  בהם,  הטמון  הפוטנציאל  מלוא  את  לממש  להם  יאפשר  הקהילה האתיופית אשר  יוצאי  לתלמידים  הזדמנויות 

חברתית ושילוב עתידי במקצועות הנדרשים בשוק העבודה. 

 School Performance and Community)  SPACE תוכנית  היא  בהן  שהמרכזית  התערבויות  מגוון  כולל  הפרויקט 

נוער במצבי סיכון והעצמת  2005 והיא מתמקדת בתחומים: חינוך,  Empowerment( למתן סיוע לימודי. התוכנית הושקה בשנת 
הקהילה. במסגרת תוכנית SPACE מקבלים התלמידים בכיתות ז’-י”ב מערך של סיוע לימודי, בדרך כלל כ-4 שעות שבועיות ולרוב 

במקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית. אם יש צורך, ניתנים תגבורים גם במקצועות נוספים שבהם נבחן התלמיד בבחינת בגרות. 

הסיוע הלימודי ניתן לאחר שעות בית הספר והוא כולל גם מערך הזנה לתלמידים שנשארים ללמוד. נוסף לתגבור השבועי ניתנים 

גם ‘מרתונים’ ולימודים מרוכזים לקראת בחינות הבגרות. מנהלי בתי הספר בוחרים את התלמידים שישתתפו בתוכנית לפי צורכי 

התלמידים ובתנאי שאינם מקבלים מענה לימודי מתוכנית סיוע אחרת. שני הגופים שהפעילו בשנת 2017 את התוכנית הם החברה 

למתנ”סים וברנקו-וייס, המפעילים מערך של רכזים או מנחי נוער ושל מורים בבתי הספר האמונים על הפעלת התוכנית ועל מתן 

מענה לצורכי התלמידים. 

בשנת 2014 התקבלה החלטת ממשלה שהטילה על משרד העלייה והקליטה ועל משרדים נוספים להמליץ בפני הממשלה על מדיניות 

2015 אושרו תוכניות המשרדים בהחלטות ממשלה  ובשנת  יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית,  חדשה לקידום שילובם המיטבי של 

התוכניות  היקף  את  ניכרת  במידה  יפחיתו  הממשלה  משרדי  כי  נקבע  הממשלה  מהחלטות  כחלק   1.)2016 הממשלה,  ראש  )משרד 

המבדלות ליוצאי אתיופיה, וכי התפיסה לפיה “יש להפריד כדי לחזק” תתקיים רק כאשר יש חסם מובנה לשילוב יוצאי אתיופיה, או 

בהינתן שורה של תנאים מצטברים המצדיקים זאת. בהתאם לכך, הפחית משרד החינוך בהדרגה את מספר התוכניות המבדלות. 

 .SPACE בשנת הלימודים תשע”ז )2016/17( שינה גם הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל את דרכי היישום של תוכנית

השינוי המרכזי נגע להפחתת הבידול של תלמידים יוצאי אתיופיה ולהרכב התלמידים שבתוכנית. משנת הלימודים תשע”ז, כללה 

התוכנית 80% תלמידים יוצאי אתיופיה ו-20% תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה, וזאת בכל אחד מן היישובים שבתוכנית, ובתוכנית 

בכללה. בשנה זו )תשע”ז( השתתפו בתוכנית 5,814 תלמידים בסך הכול – 4,650 תלמידים יוצאי אתיופיה ו-1,164 תלמידים שאינם 

יוצאי אתיופיה. 

http://www.pmo.gov. :2016 דרך חדשה, מדיניות הממשלה לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, מסמך מדיניות, משרד ראש הממשלה, ספטמבר  1

il/policyplannin/hevra/Documents/derechHA281216.pdf



2

21 בתי ספר שהצטרפו לראשונה לתוכנית בשנת  SPACE ל-132 בתי ספר, מהם  נוסף שחל הוא התרחבות תוכנית  שינוי מרכזי 

והיישובים, החלה התוכנית לפעול בשתי פעימות, כך שבחלק  תשע”ז. עקב השינויים וארגון התוכנית מחדש מול משרד החינוך 

מבתי הספר החלה התוכנית עם תחילת שנת הלימודים, ואילו באחרים החלה התוכנית רק בסוף חודש ינואר 2017. 

בבחינות  בהצלחתם  משתקפים  שהם  כפי   2017 בשנת  הלימודי  הסיוע  בתוכנית  שהשתתפו  התלמידים  הישגי  את  מציג  זה  דוח 

הבגרות, ואת השפעת התוכנית על הישגיהם. 
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2. מערך המחקר

2.1 שאלות המחקר ומטרותיו
מטרת המחקר הייתה לבחון את הישגיהם הלימודיים של תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית SPACE עם סיום בחינות הבגרות ואת 

מידת ההשפעה של התוכנית על הישגים אלו.

את המחקר ליוו שלוש שאלות מרכזיות:

מהם מאפייני התלמידים שהשתתפו בתוכנית? תוך הבחנה בין מאפייניהם של תלמידים יוצאי אתיופיה ובין מאפייניהם של . 1

אלה שאינם יוצאי אתיופיה.

לאילו הישגים הגיעו התלמידים בבחינות הבגרות? תוך התייחסות לכלל המשתתפים, ובהבחנה בין תלמידים יוצאי אתיופיה . 2

ושאינם יוצאי אתיופיה. כמו כן עבור תלמידים יוצאי אתיופיה נבחנו גם אחוז התלמידים שניגשו למספר יחידות מוגבר )4 או 5( 

באנגלית ומתמטיקה, וההישגים לאורך כל שנות הפעלת התוכנית )2017-2006( לעומת כלל האוכלוסייה בחינוך העברי, ונבחנו 

בנפרד הישגיהם של הבנים ושל הבנות.  

עבור . 3 נבחנה  התוכנית  השפעת  הבגרות?  בבחינות  אתיופיה  יוצאי  התלמידים  הישגי  על  התוכנית  השפיעה  מידה  באיזו 

תלמידים שלמדו בבתי הספר שבהם פעלה התוכנית לפחות 3 שנים ברציפות )התלמידים למדו בבתי ספר שבהם יכלו להיחשף 

לתשומות התוכנית לאורך כל לימודיהם בתיכון(. עבור תלמידים אלו נבחנה השפעת התוכנית על כלל המשתתפים, וכן נבדק 

האם הייתה השפעה שונה של התוכנית על ההישגים של בנים לעומת בנות ועל ההישגים של תלמידים יוצאי אתיופיה שנולדו 

בארץ לעומת תלמידים שנולדו באתיופיה. 

המדדים לבחינת הישגיהם של התלמידים היו:

אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות ■

■  4 אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה )תעודה הכוללת היבחנות באנגלית ברמה של 

יחידות לימוד לפחות(

אחוז התלמידים שנבחנו בבחינות הבגרות בהיקף הקרוב לזכאות לבגרות )14 יחידות לימוד( ■

אחוז התלמידים שניגשו לבגרות באנגלית ומתמטיקה בהיקף של 4 או 5 יחידות לימוד ■

2.2 שיטת המחקר 
תוך  המחקר  התבצע  אתיופיה,  יוצאי  שאינם  תלמידים  של  והכללתם  תשע”ז  בשנת   SPACE בתוכנית  שחלו  השינויים  לאור 

שימוש  נעשה  אוכלוסיות  בין  הבדלים  על  ללמוד  כדי  המחקר.  שאלות  פי  על  וזאת  השונות,  האוכלוסייה  לקבוצות  התייחסות 

במבחן χ2 בנוגע למדדים דיכוטומיים והתפלגויות )באחוזים(, ובמבחן One-way Anova בנוגע לממוצעים. כדי ללמוד על השפעת 
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התוכנית על הישגיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בה נעשה שימוש בקבוצת השוואה בדיעבד שזוהתה מתוך קובץ 

זווגו  בתוכנית  משתתף  לכל  בקובץ.  המופיעים  אישיים  ולמאפיינים  ספר  הבית  למאפייני  בהתאם  החינוך  משרד  של  התלמידים 

תלמידים יוצא אתיופיה )ממוצע מתוך שלושה תלמידים דומים( עם מאפיינים דומים, שלמדו בבית ספר עם מאפיינים דומים, 

 .Nearest Neighbor Analysis שלא השתתפו בתוכנית2. הזיווג נעשה בשיטת

)כגון  בה  המשתתפים  התלמידים  הישגי  על  המשפיעים  אחרים  גורמים  לבין  התוכנית  השפעת  בין  להפריד  לנו  אפשר  זה  ניתוח 

מאפיינים אישיים, מאפייני בית הספר ושינויים במדיניות הכללית של משרד החינוך(, וכך לאמוד מה היו הישגי התלמידים אם לא 

היו משתתפים בתוכנית. התלמידים מקבוצת ההשוואה היו תלמידים שלמדו בבתי ספר שלא השתתפו בתוכנית SPACE, אך ייתכן 

שקיבלו מענים אחרים שסייעו להם בלימודיהם. לאור זאת, הניתוח מתייחס להשפעה של תוכנית SPACE מעבר להשפעות של 

מענים קיימים אחרים. 

לצורך המחקר השתמשנו בנתונים ארציים של משרד החינוך על כל התלמידים בישראל – יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה, 

להלן פירוט הנתונים:

קובץ הישגים בבחינות הבגרות: קובץ ובו מידע על תלמידי כיתות י”ב בארץ בשנים 2017-2005 והישגיהם בבחינות הבגרות. ■

בשנים  ■ למדו(  שבה  החינוכית  המסגרת  )כולל  בארץ  התלמידים  כלל  על  מידע  ובו  קובץ  ח’-י”ב:  בכיתות  תלמידים  קובץ 

.2017-2005

קובץ מוסדות: קובץ ובו נתונים על מאפייני בתי הספר שבהם למדו התלמידים: סוג פיקוח, מדד טיפוח, מספר תלמידים וכד’.  ■

2013, כמקור מידע על הישגים קודמים של התלמידים  ■ קובץ ובו מידע על ציוני מיצ”ב בכיתה ח’ בשנת  קובץ ציוני מיצ”ב: 

שלמדו בכיתה י”ב בשנת 2017. 

לצורך ניתוח הנתונים נאספו מספרי תעודות הזהות של משתתפי התוכנית, תלמידי י”ב בשנת 2017. המספרים הוצפנו על ידי  ■

משרד החינוך והועברו לחדר מחקר וירטואלי שבו בוצעו הניתוחים.

מאפייני התלמידים: מין, ארץ לידה )אתיופיה/ישראל(, השכלת האם )לא למדה/פחות מיסודית/יסודית או חט"ב/תיכונית ומעלה(; מאפייני בית הספר: זרם   2

בית הספר )ממלכתי/ממ"ד(, אחוז הזכאים לתעודת בגרות המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה בקרב כלל התלמידים בבית הספר בשנת 2017, מדד הטיפוח 

של בית הספר המשקף את המאפיינים הסוציו-אקונומיים של התלמידים בשנת 2017. הזיווג נעשה ביחס של 3:1. באחד הניתוחים הובא בחשבון גם הציון 

במבחן המיצ"ב הארצי שנערך בכיתה ח', לאותם תלמידים שנבחנו בו.
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3. ממצאים

3.1 מאפיינים סוציו-דמוגרפיים של תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 2017
בשנת 2017 השתתפו בתוכנית 660 תלמידי י”ב שלמדו ב-65 בתי ספר. תלמידים אלה היוו 9% מכלל תלמידי י”ב באותם בתי ספר. 

82% ממשתתפיה  ובשנת 2017  יוצאי אתיופיה,  בידול התלמידים  SPACE את  פי החלטת “הדרך החדשה”, הפחיתה תוכנית  על 

בכיתה י”ב )543 תלמידים( היו יוצאי אתיופיה, ו-18% הנותרים )117 תלמידים( היו תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה. 

3.1.1 מאפייני התלמידים שהשתתפו בתוכנית — יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה

יוצאי  כי מאפייניהם הסוציו-דמוגרפיים של התלמידים  י”ב שהשתתפו בתוכנית מראה  ניתוח המאפיינים המרכזיים של תלמידי 

הלימודיים  הישגיהם  אך   ,)1 תרשים  )ר’  אתיופיה  יוצאי  שאינם  תלמידים  של  מאלו  יותר  נמוכים  בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה 

בחטיבת הביניים היו דומים. 

חלקם של משתתפי התוכנית מתוך כלל תלמידי י”ב בבית הספר: התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה היוו מיעוט )2%( מכלל  ■

תלמידי י”ב שאינם יוצאי אתיופיה באותם בתי הספר. לעומתם, מרבית מתלמידי י”ב יוצאי אתיופיה )63%( בבתי הספר שבהם 

פעלה תוכנית SPACE השתתפו בתוכנית.

39% מן  ■ )54%( מן התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה היו בנים, לעומת  חלקם של הבנים מקרב משתתפי התוכנית: כמחצית 

המשתתפים יוצאי אתיופיה.

42% תלמידים עולים  ■ נולדו בישראל, לעומת  )5%( לא  יוצאי אתיופיה  תלמידים עולים: בודדים ממשתתפי התוכנית שאינם 

מקרב יוצאי אתיופיה. בשתי הקבוצות, הוותק הממוצע של התלמידים העולים היה כ-10.5 שנים. 

השכלת אם: השכלת אימם של המשתתפים יוצאי אתיופיה נמוכה יותר מהשכלת אימם של תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה:  ■

של  האימהות  מן   17% לעומת  תיכונית,  על  השכלה  יש  אתיופיה  יוצאי  המשתתפים  של  האימהות  מן  אחוז  לשלושה  רק 

התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה; ל-70% מן האימהות של המשתתפים יוצאי אתיופיה השכלה של 6 שנים ומטה, לעומת 9% 

מן האימהות של תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה. 

יוצאי  ■ שאינם  התלמידים  ושל  אתיופיה  יוצאי  התלמידים  של  הלימודיים  מאפייניהם  הביניים:  בחטיבת  לימודיים  הישגים 

אתיופיה שהשתתפו בתוכנית, כפי שמשתקפים במבחני המיצ”ב הארציים שבהם נבחנו בכיתה ח’, זהים )ציון ממוצע של 44 

נקודות במבחן המיצ”ב משנת 2013(. 
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תרשים 1: מאפייניהם של תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית SPACE ב-2017 — תלמידים יוצאי אתיופיה לעומת תלמידים 
שאינם יוצאי אתיופיה )באחוזים(

 N=117 שאינם יוצאי אתיופיה ,N=543 יוצאי אתיופיה | χ2 ,p>0.01**

3.1.2 מאפייני התלמידים שהשתתפו בתוכנית לעומת מאפייני התלמידים שלא השתתפו בה באותם בתי ספר 

התלמידים  של  האישיים  מאפייניהם  את  בחנו  בתוכנית,  שהשתתפה  התלמידים  קבוצת  של  הייחודיים  מאפייניה  על  ללמוד  כדי 

שהשתתפו בתוכנית לעומת מאפייניהם של התלמידים שלא השתתפו בה, בנפרד עבור תלמידים יוצאי אתיופיה ועבור אלה שאינם 

יוצאי אתיופיה. מהשוואה זו ניתן לראות כי )תרשים 2, ולוח א בנספח(:

מקרב יוצאי אתיופיה: הישגיהם הלימודיים של התלמידים שהשתתפו בתוכנית ושל אלה שלא השתתפו בה דומים, אך מאפייניהם 

הסוציו-דמוגרפיים של משתתפי התוכנית היו גבוהים יותר. 

ההישגים הלימודיים של המשתתפים בתוכנית SPACE בכיתה ח’ היו דומים להישגים של התלמידים באותם בתי הספר שלא  ■

בהתאמה   ,41 לעומת   44  – ח’  בכיתה  שנערכו  הארציים  המיצ”ב  במבחני  הממוצע  בציון  שמשתקף  כפי  בתוכנית,  השתתפו 

)במבחן One-way Anova, ההבדלים לא נמצאו מובהקים(. 

גבוהים  ■ מעט  בתוכנית  שהשתתפו  התלמידים  של  הסוציו-דמוגרפיים  מאפייניהם  כי  המשקפים  מובהקים  הבדלים  נמצאו 

יותר: אחוז נמוך יותר של תלמידים שלא נולדו בישראל )42% לעומת 49% בקרב הלא משתתפים, P<0.05 במבחן χ2(, מספר 

הילדים הממוצע במשפחה נמוך יותר )4.2 לעומת p<0.05 ,4.4, במבחן One-way Anova(, והשכלת אם גבוהה יותר )ל-3% מן 

 .)χ2 במבחן P<0.01 ,האימהות השכלה על תיכונית, לעומת 1.5% מן האימהות של התלמידים שאינם משתתפים

יוצאי  שאינם  תלמידים  של  הסוציו-דמוגרפיים  ומאפייניהם  הלימודיים  הישגיהם  אתיופיה:  יוצאי  שאינם  התלמידים  מקרב 

אתיופיה המשתתפים בתוכנית נמוכים מאלו של התלמידים שאינם משתתפים בתוכנית.

באופן מובהק מאלו של תלמידים  ■ נמוכים  היו   SPACE בתוכנית  ח’ של התלמידים שהשתתפו  בכיתה  הישגיהם הלימודיים 

בציון הממוצע במבחני המיצ”ב  כפי שמשתקף  בתוכנית,  ולא השתתפו  בתי הספר  באותם  יוצאי אתיופיה הלומדים  שאינם 

 .)One-way Anova במבחן ,p<0.01( הארציים שנערכו בכיתה ח’ – 44 לעומת 57, בהתאמה
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התלמידים  ■ מן  ל-17%  רק   – אם  השכלת  יותר:  נמוכים  סוציו-דמוגרפיים  מאפיינים  המשקפים  מובהקים  הבדלים  גם  נמצאו 

One- במבחן ,p<0.01( שהשתתפו בתוכנית אם בעלת השכלה על-תיכונית, לעומת 31% מן התלמידים שלא השתתפו בתוכנית

way Anova(; ומספר ילדים במשפחה )3.4 בקרב התלמידים שהשתתפו בתוכנית לעומת 3 בקרב התלמידים שלא השתתפו 
.)One-way Anova במבחן ,p<0.01 ,בה

תרשים 2: מאפייניהם של תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית SPACE ב-2017 לעומת מאפייני התלמידים באותם בתי ספר שלא 
השתתפו בה – תלמידים יוצאי אתיופיה ותלמידים שאינם יוצאי אתיופיה )באחוזים( 

 2χ ,p>0.01** p>0.05*
N=117 - משתתפים בתוכנית ,N=6612 - תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה: אינם משתתפים

N=543 - משתתפים בתוכנית ,N=323 - תלמידים יוצאי אתיופיה: אינם משתתפים
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3.2 הישגיהם בבחינות הבגרות של תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 2017 
זכאים  אף  היו   )60%( התוכנית  משתתפי  רוב   ,)82%( גבוה  התוכנית  משתתפי  כלל  מקרב  בגרות  לתעודת  הזכאים  התלמידים  אחוז 

לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה )ר’ תרשים 3(. 

תרשים 3: הישגי תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 2017 )באחוזים(

N=660

בהשוואה בין משתתפי התוכנית ובין כלל התלמידים בחינוך העברי3 בשנת 2017 ניתן לראות כי אחוז התלמידים הזכאים לתעודת 

 SPACE בגרות הן מקרב התלמידים יוצאי אתיופיה )81%( והן מקרב התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה )86%( שהשתתפו בתוכנית

יוצאי  בין תלמידים   .)71%( גבוה באופן מובהק מאחוז הזכאים לתעודת בגרות מקרב כלל התלמידים בחינוך העברי  ב-2017 היה 

העומדת  בגרות  לתעודת  הזכאים  התלמידים  אחוזי  מובהקים.  הבדלים  נמצאו  לא  אתיופיה  יוצאי  שאינם  ותלמידים  אתיופיה 

בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה נמצאו דומים בשלוש הקבוצות )תרשים 4(.

כל הניתוחים מתייחסים לבתי ספר המגישים תלמידים לבחינות הבגרות.  3
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תרשים 4: תלמידי י”ב לפי רמות שונות של הישגים בבחינות הבגרות, מקרב יוצאי אתיופיה משתתפי תוכנית SPACE, ושאינם 
יוצאי אתיופיה המשתתפים בתוכנית SPACE, וכלל התלמידים בחינוך העברי )2017(, באחוזים

χ2 ,p>0.01**

SPACE 3.2.1 הישגיהם של תלמידי י”ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית

יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית למדו בבתי ספר שנכללו בתוכנית במשך שש שנים רצופות  י”ב  52% מתלמידי  בשנת 2017, 

)משנת 2012(, ו-7% נוספים למדו בבתי ספר שהשתתפו בתוכנית שלוש שנים רצופות )משנת 2015(. כלומר, רוב תלמידי י”ב יוצאי 

אתיופיה  יוצאי  לתלמידים  לימודי  סיוע  ניתן  שבהם  ספר  בבתי  למדו   )59%(  SPACE בתוכנית   2017 בשנת  שהשתתפו  אתיופיה 

במשך כל שנות לימודיהם בתיכון, ורובם אף במשך כל לימודיהם בחטיבת הביניים. 37% נוספים מקרב תלמידי י”ב יוצאי אתיופיה 

שהשתתפו בתוכנית הם תלמידים שבית הספר שבו למדו הצטרף לתוכנית בשנת 2017, ו-4% נוספים – בשנת 2016.

אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מקרב התלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית גבוה )81%(. רוב משתתפי התוכנית 

)58%( היו אף זכאים לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה )ר’ תרשים 5(. 
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תרשים 5: הישגי תלמידי י”ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 2017 )באחוזים(

N=543

5 יחידות(  SPACE שניגשו לבחינה במספר יחידות מוגבר באנגלית )4 או  אחוז התלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית 

בשנת 2017 דומה לאחוז הניגשים מקרב כלל התלמידים בחינוך העברי )64% לעומת 67%, בהתאמה, ההבדלים לא נמצאו מובהקים 

במבחן χ2(, עם זאת:

לבחינה ב-5 יחידות אנגלית ניגשו 20% מן התלמידים יוצאי אתיופיה שבתוכנית, לעומת 44% מכלל התלמידים בחינוך העברי.  ■

לבחינה ב-4 יחידות אנגלית ניגשו 44% מן התלמידים יוצאי אתיופיה שבתוכנית, לעומת 23% מכלל התלמידים בחינוך העברי.  ■

אחוז התלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE שניגשו לבחינה במספר יחידות מוגבר במתמטיקה )4 או 5 יחידות( 

בשנת 2017 נמוך במיוחד לעומת אחוז הניגשים מקרב כלל התלמידים בחינוך העברי )12% לעומת p<0.0  ,34%, במבחן χ2(. פער זה 

בא לידי ביטוי בשתי רמות המבחן: 

לבחינה ב-5 יחידות מתמטיקה ניגשו 3% מן התלמידים יוצאי אתיופיה שבתוכנית, לעומת 16% מכלל התלמידים בחינוך העברי.  ■

לבחינה ב-4 יחידות מתמטיקה ניגשו 9% מן התלמידים יוצאי אתיופיה שבתוכנית, לעומת 18% מכלל התלמידים בחינוך העברי.  ■

באופן  נמצאו  בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  של  הישגיהם  הקודמות,  השנים  מן  לממצאים  בדומה   ,2017 בשנת 

מובהק גבוהים מאלו של כלל תלמידי אתיופיה בישראל, הן באחוז הזכאים לשתי רמות תעודת הבגרות והן באחוז הניגשים למספר 

יחידות מוגבר באנגלית ומתמטיקה )ר’ לוח ב בנספח(. 

3.2.2 הישגים של תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית — בנים לעומת בנות 

יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית לא נמצאו הבדלים מובהקים באחוז הזכאים לתעודת בגרות ובאחוז הזכאים  ובנות  בין בנים 

כלל התלמידים  ובין  יוצאי אתיופיה  התוכנית  בין משתתפי  הבדלים  נמצאו  כן  האוניברסיטה.  בדרישות  העומדת  בגרות  לתעודת 

בחינוך העברי, כאשר בוחנים הבדלים אלו בקרב הבנות והבנים בנפרד:
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הישגי הבנות: אחוז הזכאיות לתעודת בגרות מקרב הבנות יוצאות אתיופיה שהשתתפו בתוכנית היה גם בשנה זו )בדומה לשנים 

2016-2014( גבוה מן האחוז בקרב הבנות בכלל החינוך העברי )80% לעומת 71%, בהתאמה(, והפער באחוז הזכאיות לתעודת בגרות 

העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה הצטמצם כמעט לגמרי, )61% בקרב משתתפות התוכנית יוצאות אתיופיה לעומת 62% 

בקרב כלל הבנות בחינוך העברי( )תרשים 6(.

אחוז הבנות שניגשו ל-4 או 5 יחידות באנגלית מקרב הבנות יוצאות אתיופיה שהשתתפו בתוכנית )68%( ומקרב כלל הבנות בחינוך 

העברי )66%( דומה, והפער לא נמצא מובהק, דבר המסביר את צמצום הפער באחוז הזכאיות לתעודת בגרות העומדת בדרישות 

ההרשמה לאוניברסיטה, המחייבת ציון עובר ב-4 יחידות אנגלית לפחות. לעומת זאת, אחוז הניגשות ל-4 או 5 יחידות במתמטיקה 

נמוך יותר באופן מובהק בקרב משתתפות התוכנית )15% לעומת p<0.01 ,33%, במבחן χ2(. )ר’ לוח ב בנספח(.

שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  הבנים  בקרב  לבגרות  הזכאים  אחוז  התוכנית,  תחילת  מאז  הראשונה  בפעם  זו,  בשנה  הבנים:  הישגי 

בתוכנית היה גבוה מן האחוז בקרב הבנים בכלל החינוך העברי )83% לעומת 70%, בהתאמה(, אך עדיין נותר פער באחוז הזכאים 

לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה )55% בקרב הבנים יוצאי אתיופיה לעומת 61% בקרב כלל הבנים בחינוך 

העברי( )תרשים 6(.

בקרב הבנים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית הן אחוז הניגשים ל-4 או 5 יחידות באנגלית והן אחוז הניגשים ל-4 או 5 יחידות 

במתמטיקה נמוך באופן מובהק )p<0.01, במבחן χ2( מאחוז הניגשים למספר יחידות בחינה אלו מקרב כלל התלמידים בחינוך העברי 

)59% לעומת 68%, בהתאמה באנגלית; 9% לעומת 36%, בהתאמה במתמטיקה( )ר’ לוח ב בנספח(. 

תרשים 6: הישגים בבחינות הבגרות בשנת 2017: משתתפי SPACE יוצאי אתיופיה וכלל התלמידים בחינוך העברי, בנים ובנות, 
2017 )באחוזים(

χ2 ,p>0.01** ,p>0.05*
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3.2.3 הישגיהם של התלמידים שהשתתפו בתוכנית SPACE לאורך השנים והשוואה להישגיהם של כלל 
התלמידים בחינוך העברי

בשנת  הבגרות  לבחינות  לראשונה  ניגשו  בה  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  והתלמידים   ,2005 בשנת  לפעול  החלה   SPACE תוכנית 

2006. משנת 2009 הפער באחוז הזכאים לבגרות בין משתתפי התוכנית לבין כלל התלמידים בחינוך העברי )בבתי ספר המגישים 

תלמידים לבחינות הבגרות( החל להצטמצם, ובשנים 2016 ו-2017 ניתן לראות מגמה רציפה של הישגים הגבוהים מאילו של כלל 

התלמידים בחינוך העברי. 

נקודות האחוז   7 על  בגרות עמד  בזכאות לתעודת  בחינוך העברי  כלל התלמידים  לבין  בין משתתפי התוכנית  2006 הפער  בשנת 

לטובת כלל התלמידים בחינוך העברי, ובשנת 2017 הפער עמד על 10 נקודות האחוז לטובת משתתפי התוכנית )ר’ תרשים 7(.

תרשים 7: אחוז הזכאים לבגרות מקרב תלמידי י”ב^ בשנים 2017-2006: כלל התלמידים בחינוך העברי, תלמידים יוצאי 
אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE וכלל יוצאי אתיופיה 

^בבתי ספר המגישים תלמידים לבחינות הבגרות

במשך השנים חלו עליות וירידות באחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה, ועד שנת 

2015 לא ניתן להצביע על מגמה ברורה. בשנים 2016 ו-2017 חלה עלייה חדה באחוז הזכאים לתעודה זו בקרב משתתפי התוכנית, 

עד כדי צמצום של הפער בינם לבין כלל התלמידים בחינוך העברי: פער של 16 נקודות האחוז בשנת 2006 ופער לא מובהק של 4 

נקודות האחוז בלבד בשנת 2017, כלומר, 75% מן הפער צומצם )ר’ תרשים 8(. 
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תרשים 8: אחוז הזכאים לבגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה מקרב תלמידי י”ב^ בשנים 2017-2006: כלל 
התלמידים בחינוך העברי, תלמידים יוצאי אתיופיה משתתפי תוכנית SPACE וכלל יוצאי אתיופיה )באחוזים(

^בבתי ספר המגישים תלמידים לבחינות הבגרות

בשנה  בארץ  אתיופיה  יוצאי  התלמידים  מכלל   17%  SPACE בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  י”ב  תלמידי  היוו   2017 בשנת 

זו, ולאורך השנים היוו תלמידי התוכנית כ-12%-25% מכלל התלמידים יוצאי אתיופיה בארץ. כאשר מסתכלים על הישגיהם של 

כלל התלמידים יוצאי אתיופיה רואים כי הישגיהם הלימודיים נמוכים לאורך כל שנות הפעלת התוכנית מהישגיהם של תלמידים 

יוצאי אתיופיה, אך מגמת  כלל התלמידים  רואים מגמת שיפור בהישגיהם של  כן,  כמו  היא פעלה;  בבתי הספר שבהם  הלומדים 

שיפור זו מתונה הרבה יותר מאשר בבתי הספר שבהם פעלה התכנית, הן עבור זכאות לבגרות והן עבור זכאות לבגרות העומדת 

בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה. גם כאשר בוחנים בנפרד רק את הישגיהם של תלמידים בבתי הספר שבהם התוכנית לא פעלה 

רואים מגמה דומה )ר’ לוח ג בנספח(.

בנתונים  מדובר  זאת,  עם  בתוכנית.  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  של  גבוהים  הישגים  מציגים  כאן  עד  שתוארו  הנתונים 

ההישגים  את  לייחס  ניתן  לא  ולכן  המשתתפים,  התלמידים  של  ההתחלתיים  מאפייניהם  את  בחשבון  מביאים  שאינם  גולמיים, 

להשפעת התוכנית ללא ניתוח נוסף העושה שימוש בקבוצת השוואה. ניתוח זה יוצג בפרק הבא. 
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3.3 השפעת תוכנית SPACE על שיפור הישגיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה בבחינות 
הבגרות

התוכנית  השפעת  את  בודדנו  השפעתה,  את  משקפים  התוכנית  משתתפי  של  הגבוהים  ההישגים  שבה  המידה  את  להעריך  כדי 

באמצעות שימוש בקבוצת השוואה. 

)כגון  בה  המשתתפים  התלמידים  הישגי  על  המשפיעים  אחרים  גורמים  לבין  התוכנית  השפעת  בין  להפריד  לנו  אפשר  זה  ניתוח 

היו הישגי התלמידים אם  וכך לאמוד מה  ושינויים במדיניות הכללית של משרד החינוך(,  בית הספר  מאפיינים אישיים, מאפייני 

לא היו משתתפים בתוכנית. כמו כן בדקנו את השפעת התוכנית על תלמידים בעלי מאפיינים שונים – בנים לעומת בנות, וילידי 

אתיופיה לעומת יוצאי אתיופיה ילידי ישראל. הניתוח נערך על 318 תלמידים ב-27 בתי ספר שהשתתפו בתוכנית לפחות שלוש 

שנים )בתי הספר ה’וותיקים’(, כלומר, תלמידים שיכלו לקבל את תשומות התוכנית לאורך כל שנות לימודיהם בתיכון.

התלמידים מקבוצת ההשוואה היו תלמידים שלמדו בבתי ספר שלא השתתפו בתוכנית SPACE, אך ייתכן שקיבלו מענים אחרים 

שסייעו להם בלימודיהם. לאור זאת, הניתוח מתייחס להשפעה של תוכנית SPACE מעבר להשפעות של מענים קיימים אחרים. 

הניתוחים השונים מצביעים על פער ניכר בהישגים לטובת יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית, לעומת תלמידים בעלי מאפיינים 

דומים, מבתי ספר דומים, שלא השתתפו בתוכנית )ר’ תרשימים 12-9(. 

תרשים 9: השפעת תוכנית SPACE — השוואה בין יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית^ לבין תלמידים יוצאי אתיופיה בעלי 
מאפיינים דומים מבתי ספר דומים, שלא השתתפו בתוכנית, 2017 )באחוזים(

**P>0.01 Paired T-test N=318  ^בבתי הספר ה’וותיקים’ 
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יתרון  שהיווה  האחוז,  נקודות   21 של  )פער  לבגרות  הזכאות  באחוז  משמעותי  יתרון  היה  התוכנית  למשתתפי  כי  מראה  הניתוח 

ההרשמה  בדרישות  העומדת  בגרות  תעודת  שהשיגו  התלמידים  באחוז  משמעותי  ויתרון  משתתפים4(,  הלא  לעומת   35% של 

לאוניברסיטה )פער של 14 נקודות האחוז, שהיווה יתרון של 30% לעומת הלא משתתפים(. 

יתרון זה, שנמצא עבור משתתפי התוכנית בשנת 2017, ממשיך ומחזק את המגמה שנמצאה בשנה קודמת )בגרויות 2016( שגם בה 

נמצאה השפעה של התוכנית על הישגיהם של התלמידים המשתתפים בה וזאת לעומת קבוצת ההשוואה, הן בזכאות לבגרות )פער 

והן באחוז התלמידים שהשיגו תעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה  12 נקודות האחוז, יתרון של 18%(,  של 

)פער של 10 נקודות האחוז, יתרון של 24%(. 

)כפי  דומה  לימודית  רמה  עם  תלמידים  משווים  כלומר,  הקודמת,  הלימודית  הרמה  על  מפקחים  כאשר  גם  כי  מראה   10 תרשים 

יוצאי אתיופיה משתתפי התוכנית יתרון משמעותי בזכאות  שמשתקפת בציון במבחני המיצ”ב שנערכו כשהיו בכיתה ח’(, הראו 

22 נקודות האחוז, יתרון של 37%( ובזכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה  לתעודת בגרות )פער של 

)פער של 18 נקודות האחוז, יתרון של 50%(. ניתוח זה מחזק את מסקנות הניתוח הראשון על השפעת התוכנית על ההישגים; עם 

זאת, מכיוון שבמבחני המיצ”ב נבחנים בכל שנה רק רבע מאוכלוסיית התלמידים, מספרם של התלמידים בניתוח זה קטן יותר )142 

תלמידים(, ויש להתייחס לממצאיו בזהירות. 

תרשים 10: השפעת תוכנית SPACE — השוואה בין תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית^ לבין תלמידים יוצאי 
אתיופיה בעלי מאפיינים דומים, מבתי ספר דומים ועם הישגים דומים במבחני המיצ”ב בכיתה ח’, שלא השתתפו 

התוכנית, 2017 )באחוזים( 

**N=142 Paired T-test P>0.01  ^בבתי הספר ה’וותיקים’ 

לעיתים לתוכניות סיוע לימודי יש השפעה שונה על תלמידים בעלי מאפיינים שונים. בדקנו את השפעת התוכנית על בנים לעומת 

על בנות, ועל תלמידים יוצאי אתיופיה שנולדו באתיופיה לעומת על אלה שנולדו בארץ. 

יתרון: הפער בנקודות אחוז מחולק לאחוז בקבוצת ההשוואה.  4
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מתרשים 11 עולה כי להשתתפות בתוכנית יש יתרון ניכר בזכאות לשני סוגי התעודות הן עבור בנים והן עבור בנות, אך בשנה זו 

השפעת התוכנית הייתה גדולה במיוחד עבור הבנים. 

בנות: הניתוח מראה כי למשתתפות התוכנית היה יתרון ניכר באחוז הזכאות לבגרות )פער של 16 נקודות האחוז, שהיווה יתרון  ■

של 26% לעומת הלא משתתפות(, ויתרון ניכר באחוז הזכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה )פער 

של 8 נקודות האחוז, שהיווה יתרון של 16% לעומת הלא משתתפות(.

בנים: הניתוח מראה כי למשתתפי התוכנית היה יתרון ניכר באחוז הזכאות לבגרות )פער של 33 נקודות האחוז, שהיווה יתרון  ■

של 60% לעומת הלא משתתפים(, ויתרון ניכר באחוז הזכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה )פער 

של 25 נקודות האחוז, שהיווה יתרון של 64% לעומת הלא משתתפים(.

תרשים 11: השפעת תוכנית SPACE — בנים לעומת בנות: השוואה בין תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית^ לבין 
תלמידים יוצאי אתיופיה בעלי מאפיינים דומים, מבתי ספר דומים, שלא השתתפו בתוכנית, 2017 )באחוזים(

 Paired T-test **P>0.01 *P>0.05 ^בבתי הספר ה’וותיקים’
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תרשים 12 מראה שלמשתתפי התוכנית שנולדו באתיופיה ולמשתתפים שנולדו בישראל היה יתרון ניכר לעומת תלמידים דומים 

להם שלא השתתפו בתוכנית, הן בזכאות לתעודת בגרות, והן בזכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה. 

היתרון של ילידי אתיופיה היה גבוה מעט יותר. 

תלמידים שנולדו באתיופיה: הניתוח מראה כי למשתתפי התוכנית יש יתרון ניכר באחוז הזכאות לבגרות )פער של 27 נקודות  ■

בדרישות  העומדת  בגרות  לתעודת  הזכאות  באחוז  ניכר  ויתרון  משתתפים(,  הלא  לעומת   47% של  יתרון  שהיווה  האחוז, 

ההרשמה לאוניברסיטה )פער של 17 נקודות האחוז, שהיווה יתרון של 36% לעומת הלא משתתפים(.

תלמידים שנולדו בישראל: הניתוח מראה כי למשתתפי התוכנית יש יתרון ניכר באחוז הזכאות לבגרות )פער של 19 נקודות  ■

בדרישות  העומדת  בגרות  לתעודת  הזכאות  באחוז  ניכר  ויתרון  משתתפים(,  הלא  לעומת   31% של  יתרון  שהיווה  האחוז, 

ההרשמה לאוניברסיטה )פער של 12 נקודות האחוז, שהיווה יתרון של 26% לעומת הלא משתתפים(.

תרשים 12: השפעת תוכנית SPACE - יוצאי אתיופיה ילידי ישראל לעומת ילידי אתיופיה: השוואה בין משתתפי התוכנית^ 
לבין תלמידים יוצאי אתיופיה בעלי מאפיינים דומים, מבתי ספר דומים, שלא השתתפו בתוכנית, 2017 )באחוזים(

 **Paired T-test P>0.01 ^בבתי הספר ה’וותיקים’



18

4. סיכום ומסקנות מעיקרי הממצאים
באמצעות  האתיופית  העדה  יוצאי  לתלמידים  הזדמנויות  שוויון  ליצירת  פועל  בישראל  האתיופית  לקהילה  הלאומי  הפרויקט 

מערך הסיוע הלימודי של תוכנית SPACE. התוכנית נועדה לאפשר לתלמידים לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם, ולקדם 

ניעות חברתית ושילוב במקצועות הנדרשים בשוק העבודה בעתיד. דוח זה מציג את הישגי המשתתפים בתוכנית SPACE בשנת 

יוצאי אתיופיה  2017 כפי שהם משתקפים בהצלחתם בבחינות הבגרות, ואת השפעת התוכנית על הישגים אלה בקרב תלמידים 

על  מצביעים   2017 משנת  הממצאים  קודמות,  בשנים  מאשר  יותר  ואף  הקודמות,  השנים  מן  לממצאים  בדומה  בה.  שהשתתפו 

הישגים לימודיים גבוהים של המשתתפים בתוכנית ועל השפעה ניכרת של התוכנית על ההישגים. 

שנת הלימודים תשע”ז )2017( היא השנה הראשונה שבה השתתפו בתוכנית SPACE גם תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה. מכלל 

זו, היוו תלמידים יוצאי אתיופיה 82%. המחקר הזה בחן רק את מאפייני התלמידים, ולא  תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית בשנה 

בחן את השפעות השינוי באוכלוסיית היעד של התוכנית על המשתתפים בה או על דרכי הפעלתה. לכל משתתפי התוכנית, יוצאי 

אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה, היה רקע לימודי דומה )וחלש יחסית לעומת כלל התלמידים בחינוך העברי(, כפי שנמצא במבחני 

לעומת  יותר  נמוך  סוציו-דמוגרפי  ברקע  התאפיינו  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  זאת,  עם  ח’.  בכיתה  כשהיו  נבחנו  שבהם  המיצ”ב 

תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה שהשתתפו בה. 

אתיופיה  יוצאי  שאינם  י”ב  תלמידי  מכלל   )2%( מיעוט  היוו   2017 בשנת  בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  שאינם  התלמידים 

יוצאי  63% מכלל התלמידים  היוו   2017 בשנת  בתוכנית  יוצאי אתיופיה שהשתתפו  י”ב  זאת, תלמידי  לעומת  בתי הספר.  באותם 

אתיופיה באותם בתי הספר שבהם פעלה התוכנית )אחוז שנמצא דומה גם לשנים קודמות(, ו-17% מכלל תלמידי י”ב יוצאי אתיופיה 

בישראל בשנה זו. מדובר בעלייה לעומת השנה הקודמת, מ-12% ל-17%. עלייה זו נובעת מכניסתה של תוכנית SPACE לבתי ספר 

חדשים, שבהם היא לא פעלה לפני כן. 

היו  אתיופיה(  יוצאי  ושאינם  אתיופיה  )יוצאי  בתוכנית  שהשתתפו  י”ב  תלמידי  כלל  של  הבגרות  בבחינות  הישגיהם   ,2017 בשנת 

גבוהים מהישגיהם של כלל התלמידים בחינוך העברי. הישגים אלה בולטים במיוחד אם מביאים בחשבון את הרקע הלימודי והאישי 

החלש יחסית של המשתתפים בתוכנית. 

כי הפער  יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית בשנת 2017 רואים  י”ב  בנוסף לכך, כאשר מסתכלים רק על הישגיהם של תלמידי 

באחוז הזכאים לתעודת בגרות בין משתתפי התוכנית ובין כלל התלמידים בחינוך העברי היה פער הפוך לטובת משתתפי התוכנית, 

בדרישות  בגרות העומדת  הזכאים לתעודת  באחוז התלמידים  כן, הפער  כמו  הבנים.  בקרב  גם  ובפעם הראשונה  הבנות  בקרב  הן 

המשתתפים  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  בין  פערים  יש  עדיין  זאת,  לצד  הבנים.  בקרב  והצטמצם  הבנות  אצל  נסגר  האוניברסיטה 

בתוכנית ובין כלל התלמידים בחינוך העברי באחוז התלמידים הניגשים למספר יחידות מוגבר, בעיקר במתמטיקה, ובקרב הבנים – 

גם באנגלית. 
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ביטוי באחוז הזכאים לשתי תעודות הבגרות,  לידי  כפי שבאים  גבוהים,  לימודיים  ממצאים אלו, המעידים מצד אחד על הישגים 

ומצד שני על פערים בולטים בין תלמידי התוכנית ובין כלל התלמידים בחינוך העברי באחוז התלמידים הניגשים למספר יחידות 

מגיעים התלמידים  הבגרות שאליה  איכות תעודת  על שיפור  גם  דגש  לשים  מקום  יש  כי  ומתמטיקה, מצביעים  באנגלית  מוגבר 

המשתתפים בתוכנית. 

מאז שנת 2009, ובעיקר בשנים 2016 ו-2017 הייתה עלייה באחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות ובאחוז הזכאים לתעודת בגרות 

העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה, הן בקרב כלל התלמידים יוצאי אתיופיה, והן בקרב קבוצת התלמידים יוצאי אתיופיה 

השפעת  את  בודדנו  השפעתה,  את  משקפים  התוכנית  משתתפי  של  הגבוהים  ההישגים  האם  להעריך  כדי  בתוכנית.  שהשתתפו 

התוכנית באמצעות שימוש בקבוצת השוואה שנבנתה בדיעבד. ניתוחים מול קבוצת השוואה של תלמידים דומים שלא השתתפו 

בתוכנית מצביעים על השפעה מובהקת סטטיסטית של התוכנית על הישגי התלמידים יוצאי אתיופיה, שלמדו בבתי ספר שתוכנית 

היא  גם כאשר  נמצאה  SPACE פעלה בהם לפחות שלוש שנים ברציפות. השפעה מובהקת של התוכנית על הישגי התלמידים 
נבדקה על קבוצות אוכלוסייה מסוימות: תלמידים שנולדו באתיופיה, תלמידים שנולדו בישראל )מעט יותר עבור תלמידים שנולדו 

באתיופיה(, וכן גם עבור הבנים וגם עבור הבנות )יותר עבור הבנים(, וזאת לעומת תלמידים דומים להם שלא השתתפו בתוכנית. 

ניכר כי בשנת 2017, בדומה לממצאים שעלו גם מניתוח הישגי הבגרות בשנת 2016, מצליחה התוכנית להשפיע על הישגי התלמידים 

וזאת מעבר להשפעות של מענים קיימים אחרים שאליהם נחשפים תלמידים דומים להם במאפייניהם שאינם  המשתתפים בה, 

.SPACE משתתפים בתוכנית
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נספחים
לוח א: המאפיינים האישיים של תלמידי י"ב בכל בתי הספר שבהם הופעלה התוכנית בשנת תשע"ז )2016/17(, לפי מוצא 

והשתתפות בתוכנית )באחוזים( 

יוצאי אתיופיה:אינם יוצאי אתיופיה:

לא משתתפיםמשתתפיםלא משתתפיםמשתתפים

)N( מספר התלמידים)323()543()6612()117(

מאפיינים אישיים:

%53.847.939.442.4 בנים

57.851.1*%94.993.2 ילידי ישראל

)N()4()281()193()139( עולים שיש מידע על ותק בארץ 

10.512.610.410.0ותק ממוצע בארץ – רק לעולים

4.24.4*3.43.0**מספר ממוצע של ילדים במשפחה

100100**100100**השכלת האם – סך הכול

8.54.157.376.2לא למדה כלל/לא ידוע

0.312.95.9-פחות מיסודית

18.813.615.89.3יסודית/חטיבת ביניים

55.650.610.97.1תיכונית

17.131.43.11.5על-תיכונית

)N()83()3714()268()119( נבחנים במיצ”ב

44.257.044.441.1**ציון ממוצע )גולמי( במיצ”ב בכיתה ח’ )בשנת 2013(

*P>0.01** P>0.05 )כוכביות בטורים “משתתפים” מסמנות הבדלים מובהקים בין משתתפים ולא משתתפים בתוכנית בתוך כל קבוצת אוכלוסייה(.

הערה: מובהקות בנוגע לאחוז הבנים, לאחוז ילידי ישראל ולהשכלת האם נבדקה במבחן Chi-Square; מובהקות בנוגע לוותק ממוצע )לעולים(, למספר 

.One-way Anova ילדים ממוצע ולציון ממוצע במיצ”ב נבדקה במבחן
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לוח ב: הישגים בבחינות הבגרות בשנת תשע”ז )2016/17( של תלמידי י"ב – יוצאי אתיופיה המשתתפים בתוכנית וכלל יוצאי 
אתיופיה בארץ, לפי מגדר וארץ לידה )באחוזים( 

יוצאי אתיופיה 
כלל יוצאי אתיופיה בארץהמשתתפים בתוכנית 

)3125()543(סך הכול תלמידים:

81.261.2**זכאות כללית לבגרות 

58.440.3**עוברים את סף האוניברסיטה

64.346.2**ניגשו ל-5-4 יחידות באנגלית

12.58.4**ניגשו ל-5-4 יחידות במתמטיקה

)1496()214(בנים:

83.252.9**זכאות כללית לבגרות 

55.131.4**עוברים את סף האוניברסיטה

59.337.2**ניגשו ל-5-4 יחידות באנגלית

8.95.9*ניגשו ל-5-4 יחידות במתמטיקה

)1629()329(בנות:

79.968.9**זכאות כללית לבגרות 

60.548.6**עוברים את סף האוניברסיטה

67.554.5**ניגשו ל-5-4 יחידות באנגלית

14.910.7**ניגשו ל-5-4 יחידות במתמטיקה

)1364()229(ילידי אתיופיה:

79.563.0**זכאות כללית לבגרות 

55.035.8**עוברים את סף האוניברסיטה

61.640.5**ניגשו ל-5-4 יחידות באנגלית

9.25.6**ניגשו ל-5-4 יחידות במתמטיקה

)1761()314(ילידי ישראל:

82.559.9**זכאות כללית לבגרות 

60.843.8**עוברים את סף האוניברסיטה

66.250.5**ניגשו ל-5-4 יחידות באנגלית

15.010.6**ניגשו ל-5-4 יחידות במתמטיקה

 * P>0.05 ** P>0.01
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לוח ג: הישגים בבחינות הבגרות של תלמידי י”ב — יוצאי אתיופיה בשנים תשס”ו-תשע”ז )2016/17-2005/6( — לפי השתתפות בתוכנית וכלל 
התלמידים בחינוך העברי בארץ — לפי מגדר )באחוזים( — נתונים גולמיים

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6

)543( )367( )403( )331( )484( )400( )347( )472( )599( )544( )397( )264( א( השתתפו בתוכנית:

89.9 86.9 79.4 85.2 81.0 82.3 81.6 80.9 77.0 75.4 76.3 78.0 עברו 14+ יחידות

81.2 73.8 66.5 71.9 61.2 62.8 58.8 60.2 56.9 48.9 52.4 52.7 זכאות כללית

58.4 51.5 38.7 44.7 37.8 40.0 34.9 42.4 34.1 30.7 32.5 37.9 סף האוניברסיטה

)214( )118( )164( )112( )162( )143( )109( )163( )185( )216( )155( )108( בנים:

90.7 83.1 70.7 77.7 74.1 74.8 77.1 71.2 67.0 76.9 67.1 70.4 עברו 14+ יחידות

83.2 65.3 54.9 63.4 56.8 57.3 49.5 45.4 50.3 49.5 39.4 40.7 זכאות כללית

55.1 44.9 23.2 32.1 40.1 30.1 30.3 29.4 23.8 28.7 20.6 27.8 סף האוניברסיטה

)329( )249( )239( )219( )322( )257( )238( )309( )414( )328( )242( )156( בנות:

89.4 88.8 85.4 89.0 84.5 86.4 83.6 86.1 81.4 74.4 82.2 83.3 עברו 14+ יחידות

79.9 77.9 74.5 76.3 63.4 65.8 63.0 68.0 59.9 48.5 60.7 60.9 זכאות כללית

60.5 54.6 49.4 51.1 36.6 45.5 37.0 49.2 38.6 32.0 40.1 44.9 סף האוניברסיטה

)318( )246( )230( )225( )248( )206( )335( )248( )210( )205( )132( )157(

ב( למדו בבתי ספר 
של התוכנית, אך לא 

השתתפו בה:

75.8 51.2 65.7 73.8 64.5 61.2 62.1 60.5 49.5 59.5 42.4 67.5 עברו 14+ יחידות

68.9 37.8 51.7 62.2 54.0 45.6 42.1 42.7 36.2 38.0 27.3 46.5 זכאות כללית

46.5 22.8 34.8 36.4 30.6 29.6 21.2 28.2 28.1 25.4 15.9 29.3 סף האוניברסיטה

)134( )121( )101( )89( )97( )85( )214( )108( )95( )97( )60( )58( בנים:

66.4 41.3 55.4 60.7 49.5 51.8 59.8 56.5 44.2 44.3 21.7 56.9 עברו 14+ יחידות

59.0 30.6 41.6 50.6 42.3 30.6 39.3 33.3 34.7 25.8 15.0 34.5 זכאות כללית

41.8 18.2 25.7 34.8 19.6 15.3 17.3 17.6 27.4 14.4 6.7 24.1 סף האוניברסיטה

)184( )125( )129( )136( )151( )121( )121( )140( )115( )108( )72( )99( בנות:

82.6 60.8 73.6 82.4 74.2 67.8 66.1 63.6 53.9 73.1 59.7 73.7 עברו 14+ יחידות

76.1 44.8 59.7 69.9 61.6 56.2 47.1 50.0 37.4 49.1 37.5 53.5 זכאות כללית

50.0 27.2 41.9 37.5 37.7 39.7 28.1 36.4 28.7 35.2 23.6 42.3 סף האוניברסיטה



23

לוח ג )המשך(

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6

)2195( )2517( )2396( )2112( )2256( )2044( )2013( )2266( )1951( )1457( )1584( )1694(

ג( למדו בבתי ספר 
שבהם התוכנית לא 

פעלה:

68.2 67.3 65.8 64.1 62.6 61.9 60.3 58.1 53.2 50.5 55.2 51.6 עברו 14+ יחידות

56.6 53.0 50.4 50.2 46.3 44.7 42.1 39.4 35.1 30.5 34.4 31.1 זכאות כללית

35.8 32.4 29.0 28.9 25.4 25.3 21.5 20.6 20.4 17.8 17.6 16.4 סף האוניברסיטה

)1106( )1220( )1194( )1071( )1144( )1055( )965( )1132( )1077( )741( )809( )846( בנים:

59.9 59.4 57.4 58.5 53.7 55.5 52.1 48.0 49.1 43.5 48.1 41.8 עברו 14+ יחידות

48.2 45.7 40.2 43.4 38.1 37.3 32.5 30.1 31.6 22.7 30.8 21.4 זכאות כללית

26.5 25.8 20.1 23.1 21.5 20.7 17.4 16.3 18.4 12.7 13.7 10.2 סף האוניברסיטה

)1089( )1297( )1202( )1141( )1112( )989( )1048( )1134( )874( )716( )775( )848( בנות:

76.7 74.7 74.1 69.9 71.8 68.8 67.7 68.2 58.2 57.8 62.6 61.3 עברו 14+ יחידות

65.2 59.8 60.6 57.3 54.8 52.7 50.7 48.6 39.4 38.7 38.2 40.7 זכאות כללית

45.2 38.6 37.9 34.9 29.3 30.2 25.3 24.9 22.9 23.2 21.7 22.5 סף האוניברסיטה

)3125( )3130( )3029( )2691( )3014( )2669( )2732( )3050( )2760( )2206( )2131( )2129(
ד( כלל יוצאי אתיופיה 

בארץ:

71.7 68.3 67.6 67.4 65.6 64.8 62.7 60.8 58.1 57.5 57.6 55.6 עברו 14+ יחידות

61.2 54.2 52.7 53.7 49.2 47.4 43.8 42.2 39.9 35.8 37.4 35.3 זכאות כללית

40.3 33.9 30.7 31.3 27.6 27.8 23.0 24.3 23.9 21.7 20.4 20.2 סף האוניברסיטה

)1496( )1459( )1459( )1281( )1410( )1290( )1307( )1426( )1357( )1054( )1034( )1018( בנים:

63.5 59.8 58.7 60.1 55.5 57.2 54.9 50.5 51.2 50.4 48.8 45.4 עברו 14+ יחידות

52.9 46.0 41.9 45.4 40.4 38.8 34.9 31.6 34.3 28.5 31.3 25.0 זכאות כללית

31.4 26.7 20.8 24.6 23.4 21.2 18.3 17.7 19.7 16.1 14.7 13.3 סף האוניברסיטה

)1629( )1671( )1570( )1410( )1604( )1379( )1425( )1624( )1403( )1152( )1097( )1111( בנות:

79.3 75.8 75.8 70.4 74.6 71.9 70.0 69.8 64.7 64.0 65.8 65.0 עברו 14+ יחידות

68.9 61.4 62.6 61.2 57.0 55.5 51.9 51.4 45.3 42.4 43.0 44.7 זכאות כללית

48.6 40.1 39.9 37.4 31.4 33.9 27.2 30.0 28.0 26.8 25.7 26.5 סף האוניברסיטה
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לוח ג )המשך(

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6

)83836( )83681( )82352( )77624( )77020( )74920( )75397( )76892( )73394( )72843( )74771( )74306(
ה( כלל התלמידים 

בחינוך העברי בארץ:

77.5 77.0 77.2 76.5 76.5 75.0 73.7 73.8 74.3 75.4 74.6 74.6 עברו 14+ יחידות

70.8 69.3 69.2 67.8 67.3 65.2 62.9 61.8 61.3 60.0 60.2 60.6 זכאות כללית

61.8 59.6 58.6 57.4 57.4 55.8 54.2 53.5 53.2 53.0 53.3 53.8 סף האוניברסיטה

)38827( )38609( )38137( )36121( )35419( )34665( )35315( )36221( )34642( )34728( )35423( )35671( בנים:

77.6 77.5 76.7 75.9 75.9 73.8 71.8 70.9 70.9 71.8 71.1 70.4 עברו 14+ יחידות

70.1 68.7 67.5 66.2 65.9 63.1 60.0 58.1 56.9 55.4 55.6 55.5 זכאות כללית

61.4 59.1 57.4 56.6 56.8 54.8 52.4 51.1 50.0 49.4 49.5 49.6 סף האוניברסיטה

)45009( )45072( )44215( )41503( )41601( )40255( )40082( )40671( )38752( )38115( )39348( )38635( בנות:

77.5 76.7 77.7 77.1 77.0 76.1 75.4 76.4 77.2 78.8 77.8 78.3 עברו 14+ יחידות

71.4 69.8 70.8 69.2 68.4 67.1 65.4 65.2 65.2 64.2 64.3 65.3 זכאות כללית

62.1 60.1 59.5 58.2 57.9 56.6 55.8 55.7 55.9 56.2 56.7 57.8 סף האוניברסיטה




