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  מבוא. 1
  

 השכלה עם ישראלהגיעו לרבים מהם .  להתמודד עם קשיים ייחודייםיםעולים יוצאי אתיופיה נאלצה

שוק העבודה של עם עם מערכת החינוך ושלהם היכרות ה ולפיכך , כללהשכלהאו ללא  ה מועטתפורמלי

הפער הגדול בין התרבות האתיופית לזו הישראלית מעלה . מוגבלת החברה הישראלית המודרנית

   .קשיים משמעותיים בלימוד השפה העבריתכולל ,  בכל תחומי החייםיםאתגר

  

גבוה בהרבה  ןבקרב הוריות-חדהמשפחות השיעור ו, דאומ תהן גדולו משפחות יוצאי אתיופיה, בנוסף

 של כל הגורמים האלה הובילו לשיעור גבוה מאוד. כלל האוכלוסייה הישראליתשיעור בל בהשוואה

הן חיות , בדיורעניקה להן מ הסיוע המיוחד שהממשלה על אףו , בקרב משפחות יוצאות אתיופיהעוני

  .מגביל את סיכויי התעסוקה שלהןגם מה ש, ריפריהפרוב בקהילות מעוטות הכנסה וב-פי-על

  

  בחברה הישראליתבאופן מלאהשתלב ל יוכלויוצאי אתיופיה כדי ששברור , בעובדות אלהבהתחשב 

רשויות ה, נקטו הממשלה, 1984-ראשון מאתיופיה בעלייה המאז גל ה. הם זקוקים לסיוע מקיף

 רבים כדי לסייע לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה יוזמות ומאמציםב ,המגזר השלישימקומיות וארגוני ה

פערים עדיין נותרו , עם זאת. למאמצים אלה הייתה תרומה חשובה. להשתלב בחברה הישראלית

, למגמות שליליותמדאיגים נים סימ ישנם בשנים האחרונות, זאת ועוד. משמעותיים בתחומים רבים

  . בעבריינות ובאלימות במשפחהעלייהכגון 

  

 בני נוער 27,000- היו בישראל כ2005-ב. לב מיוחדת- דורש תשומתהאתיופייוצאי  הנוער מצבם של בני

נולדו  15,000-ו, מהם נולדו בארץ להורים שעלו מאתיופיה 12,000-כ ;19 עד 10יוצאי אתיופיה גילאי 

 ותלבההשת המשמעותית על ה והשפעת,השכלה של ההחשיבות). 2007, וקמחי אריה-בן (באתיופיה

בישראל ארציים  נתונים .ת היטבידועו , בחברה הישראליתיוצאי אתיופיה של בני נוער יתעתידה

בין אלה של בני נוער יוצאי אתיופיה ל של ההישגים בהשכלהמעידים על פערים משמעותיים בין 

גם  וישנ ).; 2004Wolda, 2006, רנובלסקי'אריה וצ-בן; 2007, וקמחי אריה-בן(אוכלוסייה הכללית ה

כגון , במגוון רחב של תחומים אחריםבקשיים לעתים תכופות  ותקלייבני נוער יוצאי אתיופיה שחשש 

 ית וחשיפה למצבים של סיכוןרגשרווחה , יחסים חברתיים ומשפחתיים, בפעילות לאחר הלימודים

 Mengesha, 2004; Wolda, 2006;Myers-JDC-Brookdale ;2005, מנגשה; 1998,  ואחריםליפשיץ(גבוה 
Institute, 2001.(  

  

   הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה1.1
הפדרציות של צפון -הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה מהווה שותפות בין איחוד הקהילות היהודיות

הסוכנות היהודית לישראל , נציגי ארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, ממשלת ישראל, )UJC (אמריקה

)JAFI( ,ישראל-וינט'ג) JDC (שותפות זו מתבטאת בייצוג השותפים בגופים המנהלים של . קרן היסודו

  . הפרויקט ובשותפות כספית
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 לממש את בני הנוער יוצאי אתיופיהאפשר ללמטרתו של הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה היא 

שילוב עתידי בשוק לת חברתית ויעּוִנלהגביר את סיכוייהם לוכן , א הפוטנציאל הטמון בהםומל

 קהילתייחודי בכך שהוא מתמקד בהכללתם של חברי הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה . בודההע

  .תכנון אסטרטגי וקבלת החלטות, פיקוח, כולל יישום, של פעילותו בכל ההיבטים האתיופייוצאי 

  

 עבור קהילת יוצאי אתיופיהב הקיימים שירותיםהאת  הצרכים ות אתמפול הפרויקט הלאומי החל

, 18-13בגילאי מקד הת להוחלט,  שנאסףמידעהבהתבסס על ). מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסבסיוע (

  : מרכזיים מרכיביםמספר כוללת SPACEתכנית . 2004-בהוחל שבהפעלתה  SPACE1במסגרת תכנית 

ות על מבוסס ה,לאחר הלימודים המיועדות לבני הנוערבשעות הספר -בביתהמתקיימות תכניות  .1

 . כוללת סיוע לימודי ותמיכה אישיתה גישה ,למתן מענה על צורכי בני הנוערגישה הוליסטית 
 . והכנה לקראת השירות בצבא ותכנית למניעת שימוש באלכוהול וסמים בקהילהמרכזי נוער .2
 .המקומית והארצית ברמות מנהיגות קהילתיתהכשרת ב  המתמקדתתכנית להעצמת הקהילה .3

  .התמדה בת מאזחבמתרו, קטן בקנה מידה 2004-התכנית החלה לפעול ב
  

 ,.Cohen-Navot et al(בדוח זה אנו מסכמים ממצאים משני דוחות קודמים שהוגשו לפרויקט הלאומי 
גם מציגים אנו . מרכזי הנוערשל הספר ו-התכנית הלימודית בבתישל ם משויביחס לי )2004 ,2007

הראשון של המשתתפים בתכנית שנתון  של הלימודייםהישגים הנתונים על ההשפעה של התכנית על ה

   .ב"שסיימו כיתה י

  

   תיאור המחקר1.2
  ת המחקרומטר. א

מכון ברוקדייל לעבוד עם הפרויקט -וינט'ג-החל מאיירס,  של הפרויקט הלאומיהבעקבות בקש, 2005-ב

 סיוע בפיתוח מערכת מידע כולל, SPACEפיתוח תכנית ב מחקרית לתמוך מבחינההלאומי כדי 

והערכה של מרכיבים , רויקט הלאומי בהקשר למאפיינים ולהישגים של התלמידיםשל הפמינהלית 

  . SPACEמרכזיים של תכנית 

  

שם ול, הפיתוחהמשך  מידע על הפעלתה של התכנית ועל השפעותיה כבסיס ללתת: יעדי ההערכה היו

לימודי תכנית לסיוע בבעיקר עד כה ההערכה התמקדה .  של התכניתיתקבלת החלטות על הפצה עתיד

  : מספק ממצאים מרכזיים עלנוכחי הדוח ה.מרכזי הנוערבו

 בשנות הלימודים מלאההה ת התכנית לסיוע לימודי במהלך השנתיים הראשונות להפעליישומה של ♦

 .)2006/7- ו2005/6 (ז"ו ותשס"תשס
- של הקבוצה הראשונה של בוגרי בית)2005/6(  ו"תשס הלימודיםבבחינות הבגרות בשנת הצלחות  ♦

 .פר תיכון שהשתתפו בתכניתס
 .של תפעול מלאלפחות לאחר שנה אחת , 2006באביב מרכזי הנוער  ♦

                                                   
1  School Performance and Community Empowerment) והעצמת הקהילהספרי- תפקוד בית .(  
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  המחקר על התכנית לסיוע לימודי. ב

  :המחקר על התכנית לסיוע לימודי עוסק בשאלות המפתח הבאות

 ?כיצד מופעלת התכנית .1
הספר -ים ולבתיה של התכנית למשתתפיתוהספר וצוות התכנית את תרומ-כיצד תופסים מנהלי בתי .2

 ?שבהם היא מופעלת
 ?בבחינות הבגרותשל תלמידים יוצאי אתיופיה ם הל התכנית על הישגישמהי השפעתה  .3
  

  :הנתונים נאספו ממספר מקורות

שאלונים תקבלו ה. הספר- בכל אחד מבתיתכניתה אחראי על הפעלתל 2006במאי שאלון שהועבר  .1

 . 2006-הספר שבהם הופעלה התכנית ב- בתי82 מבין 79-מ
הראיונות .  תלמידים או יותר10 השתתפו בתכניתשבהם ספר - למנהלי בתיןטלפובשאלון שהועבר  .2

 . מנהלים נענו104תשעים מבין . 2007נערכו במהלך חורף 
 עם צוות הפרויקט הלאומי ועם צוותים של הארגונים ,אישיים וקבוצתיים, עומקלראיונות  .3

במהלך שנות . ספר-הצוות והתלמידים בבתי,  המנהליםועם, סיוע לימודיהתכנית ל את המפעילים

  . ראיונות70-נערכו כ ז"ו ותשס"תשסהלימוד 
 .ז"תשסוו "תשסהתכנית במהלך שנות הלימוד של  ארציות ומקומיות תצפיות בישיבות .4
דמוגרפיים -והמאפיינים הסוציוהישגים בבחינות הבגרות גבי הנתונים ארציים ממשרד החינוך ל .5

  .2006 עד 2002סיימו את לימודיהם בשנים של תלמידים ש
  

  המחקר על מרכזי הנוער. ג

  :המחקר עסק בשאלות המפתח הבאות

 ?מהם המאפיינים והצרכים של בני הנוער המבקרים במרכזים .1
 ?ות במרכזיםבצעאילו פעילויות מת .2
הגורמים התורמים ואת הקשיים הכרוכים בביצוע התכנית את  מנהלי המרכזים כיצד תופסים .3

 ?הצלחת המרכזיםל
 ?התרומות המרכזיותאת  כיצד הם תופסיםוה בני הנוער שבעי רצון מהמרכזים מעד כ .4
  

  :איסוף הנתונים כלל

 במרכזים במשך והועברו שאלונים לכל מי שביקר. סקר של בני הנוער המבקרים במרכזי הנוער ♦

 2. בני נוער348הכל מילאו את השאלון -בסך. שבוע שלם
 .ים הארצייםחרא המרכזים ועם האם שלירכזהו עם ראיונות לעומק נערכ ♦

  מועד איסוף,2006ה במאי מהמידע נאסף בכל שבעת המרכזים שכבר פעלו במשך שנת לימודים של

  .הנתונים

                                                   
 . דומים בכל המרכזיםשיעורי הסירוב היו.  מבני הנוער שביקרו במרכזים סירבו למלא את השאלון12%-כ   2
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  התכנית לסיוע לימודי. 2
  

לצמצם את שיעורי , הספר-למנוע מתלמידים לנשור מביתהם   לסיוע לימודיSPACEתכנית יעדיה של 

 ולצמצם פערים בהישגים בין , של התלמידיםי הלימודהתפקודלשפר את , הספר-הניתוק מבית

  :שואפת  התכניתבמיוחד. תלמידים יוצאי אתיופיה לבין תלמידים אחרים

תעודת למסלולים המכוונים מושמים בלהגדיל את מספר התלמידים אשר בסוף חטיבת הביניים  .1

  .תיכונייםספר - בבתיבגרות
 .סלולי למידה מתקדמים יותר באנגלית ובמתמטיקה את השתתפותם במרחיבלה .2
 יהם העומדות בפנהזדמנויותה את וחיבשירהשיג תעודות בגרות באיכות גבוהה יותר אפשר להם לל .3

 .ללימודים גבוהיםלהמשיך 
 .לספק תמיכה לצמיחה רגשית וחברתית .4
  

קור מהם ,  בפרט,ושל תלמידים יוצאי אתיופיה, בכלל, מתקשיםצורכיהם של תלמידים , כפי שנאמר

במיוחד , הפעילו ,רבים מהמגזר השלישיהרשויות המקומיות וגופים , משרד החינוךו ,לדאגה בישראל

 SPACEהתכנית לסיוע לימודי של . בניסיון לסגור את הפערים בהישגיםתכניות שונות , בעשור האחרון

הספר בהם -מספר בתי תגדלידי ה-על,  התמיכה הניתנת לתלמידים יוצאי אתיופיהמתמקדת בחיזוק

  הסיוע הניתןהיקףת גדלידי ה- על,ספרה-יבתאחד מידי הגדלת היקף הכיסוי בכל -על, ניתן סיוע

ים של ילב מיוחדת לצרכים הייחוד-תשומתעניק נועדה להשתרבות -תרגיש גישהידי -ועל, ואיכותו

  .התלמידים יוצאי אתיופיה

  

-עלהספר ה-ית הביניים ובבתוב בחטיב" עד י'זהתכנית מספקת סיוע לאחר שעות הלימודים בכיתות 

  . ברחבי ישראלייםיסוד

  

  התכניתיקף  ה2.1
וייס וחברת -מכון ברנקו. )2004/5( ה"תשס התכנית החלה לפעול במחצית השנייה של שנת הלימודים

  . הצטרפו להפעלה גם אורט ומקסם) 2005/6( ו "תשסוב, סים התבקשו להפעיל את התכנית"המתנ
  

ספר בשנת - בתי80-ל, )2004/5 (ה"תשס  הלימודיםספר בשנת- בתי32-מחה במהירות מהתכנית צ

מספר היישובים בהם . )2006/7 (ז"תשס שנת הלימודיםספר ב- בתי120-ול, )2005/6(ו "תשסהלימודים 

 שנת יישובים ב14-ל, )2004/5 (ה"תשס בשנת הלימודים יישובים 7-גדל מפועלת התכנית לסיוע לימודי 

הנתון המשמעותי . )2006/7(ז "תשסבשנת הלימודים  יישובים 23- ועד ל)2005/6 (ו"תשס דיםהלימו

 תלמידים 1,300ביותר הוא העלייה במספר התלמידים המשתתפים בתכנית שעם תחילתה עמד על 

 6,500-הגיע לו, )2005/6 (ו"תשס הלימודים בשנת 3,650-עלה עד ל, )2004/5 (ה"תשס שנת הלימודיםב

  ). 1ראו תרשים  ()2006/7(ז "תשסהלימודים בשנת ם תלמידי
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הספר שבהם הופעלה התכנית ומספר -מספר היישובים ובתי: התרחבות התכנית :1תרשים 
 )2006/7 (ז"תשסו) 2005/6  (ו"תשס ,)2004/5 (ה"תשס  שנים :*המשתתפים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

משותפת  משתתפים בתכנית 600 כוללים )2006/7(ז "תשסודים שנת הלימהנתונים על מספר המשתתפים ב  * 
ספר - משתתפים בתכנית מיוחדת בבתיש תלמידים 300-ו,  מצטייניםעתידים לתלמידים- עם קדם
  . בדוח הנוכחיהנסקרלא  האלתכניות ההפעלה של . טכנולוגיים

  
   אוכלוסיית היעד וכיסוי התכנית2.2

שנולדו (יוצאי אתיופיה התלמידים  לת את כללוכע לימודי לסיוSPACE  אוכלוסיית היעד של תכנית

 אשר ,הספר בהם פועלת התכנית-בבתיב "עד י' בשכבות ז) באתיופיה או שהוריהם נולדו באתיופיה

  .ואינם לומדים במסגרת של החינוך המיוחד, תואחרתכניות רך דצורכיהם  לעאינם מקבלים מענה 

  

  אזהם דיווחו .2007סקר טלפוני במאי במסגרת רואיינו הספר שבהם התכנית הופעלה -מנהלי בתי

 25%-ב: רוב התלמידים יוצאי אתיופיה בההשתתפו , בהם פעלה התכניתשהספר - בתימרביתשב

 75%-הספר השתתפו למעלה מ- מבתי35% עודביוצאי אתיופיה ו הספר השתתפו כל התלמידים-מבתי

הספר בהם הופעלה -צאי אתיופיה שלמדו בבתיהתלמידים יוכלל מתוך . מהתלמידים יוצאי אתיופיה

   .75%השתתפו בתכנית ,  לסיוע לימודיSPACEתכנית 
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ספרם לא - התכנית נשאלו מדוע חלק מהתלמידים יוצאי אתיופיה בבתיהאחראים עלהן המנהלים והן 

 ינםהספר היו תלמידים שא- בכחמישית מבתי,לפי הדיווח. סיוע לימודיל SPACE השתתפו בתכנית

 מפני שהצרכים שלהם אינם משתתפיםהספר התלמידים -לסיוע מיוחד ובשליש מבתיקים זקו

תכניות  החליף לזה עקבי עם העיקרון של הפרויקט הלאומי שלא נתון .  מענה בתכנית אחרתיםקבלמ

כמעט מחצית המנהלים דיווחו שיש תלמידים שאינם מעוניינים , בנוסף. ן עליהלהוסיףאלא , קיימות

- או אי, הלימודיתפקודבגלל היעדר מוטיבציה לשפר את ה, לימודי סיוע  לSPACEנית להשתתף בתכ

  . בלבדיוצאי אתיופיהל המיועדתרצון להשתתף בתכנית נפרדת 

  

-בתוך בתיהתכנית של כיסוי  הלהשלמת מכשול לא צוין כ שהיקף המשאבים הזמינים יןחשוב לצי

ם תלמידים שאינם משתתפים בגלל משאבים בלתי דיווחו שישנ) 3%(רק מנהלים מעטים ביותר . הספר

  .מספקים של התכנית

  

. מתקשים כדי לסייע לתלמידים נוספות ותכניות  פעולותקיימותהספר בישראל -בבתי, כפי שצוין

הספר שלהם - בבתייוצאי אתיופיה  לתלמידים שסייעוות נוספהמנהלים נשאלו האם התקיימו תכניות 

ה תכנית פעל לא 2006- בתכנית בושתתפההספר ש- מבתי41%-ב. מודי לסיוע לילפני הכנסת התכנית

. הכיסוי של התלמידים היה חלקי בלבדהספר האחרים -בבתי. יוצאי אתיופיה תלמידיםמען  למתקוד

סיוע לימודי בהרחבת הסיוע לתלמידים יוצאי  לSPACEתכנית של ממצא זה מדגיש את חשיבותה 

  .אתיופיה

  

  .בחינות הבגרותבת ולאחר מכן בתוצאות להלן נדון בהפעלת התכני

  

   יישום התכנית2.3
  משתתפי התכניתלתשומות הניתנות . א

נפגשים ספר שבו -או בבית, ספרם-בין אם בבית, ב מקבלים תשומות מהתכנית"עד י' תלמידי כיתות ז

מתקיימות . התשומה העיקרית היא סיוע לימודי. הצהריים-ספר בשעות אחר-תלמידים ממספר בתי

, יות חברה והתנסותו כגון פעיל,גם פעילויות העוסקות בצרכים החברתיים והרגשיים של בני הנוער

לבנות מערכת מנסים  התכנית יליעמפ, לבסוף.  העשרהחוגי וםידי בני גיל-חונכות על, סדנאות להעצמה

עם יחסים הק וזיחבבאמצעות ארגונים אחרים בכמה יישובים התכנית פועלת . וריםהיחסים עם ה

  .הספר-בתיבין  בין ההורים לקשרלאנשי  באמצעות עריכת סדנאות הדרכה להורים או ,למשל ,ההורים

  

ממוצע של (תגבור לאחר שעות הלימודים מתן סיוע לימודי הוא  לSPACEתכניות העיקרי של מוקד ה

. יםך שנת הלימודשבמ) ממוצע של חמישה תלמידים(בקבוצות קטנות )  שעות לשבוע לכל תלמיד4.1

 תלמידי ,בנוסף. הספר לאחר הלימודים-למידים מקבלים ארוחות בימים שבהם הם נשארים בביתהת

. כדי להתכונן לבחינות הבגרות") מרתונים("ספר תיכון משתתפים בקבוצות לימוד של יום שלם -בית

 ; התכניתשמקצועות אלה הוגדרו כמוקדמאחר , רוב התלמידים מקבלים עזרה באנגלית ובמתמטיקה

  .סיוע בעברית או בנושאים אחרים הקשורים לשפהגם כשליש מקבלים 
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שעות לאחר  יםשמתקיימ שיעוריםה יםבו מתמקדי עיקרה הדגש התכנית נשאלו על האחראים על

ברוב המקומות : שוטף בכיתההחומר שנלמד באופן לימוד  למתמקדת בסיוערוב הפעילות . הלימודים

) 30%(כשליש .  מורכב מסקירה של החומר שנלמד בכיתההסיוע, )68%(בהם התכנית מתקיימת 

למידים תה,  מהמקומות27%-בכ. מהתלמידים במקומות אלה למדו חומר חדש לפני שאר הכיתה

 .מקבלים עזרה בשיעורי הבית
 

  *סיוע לימודיתכנית ל השלהעיקרי דגש ה: 2תרשים 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
שאר ". בדרך כלל"או " תמיד" העיקרי דגשהח שזהו דיווהאחראי על התכנית  המקומות בהם אחוז  * 

  ".אף פעם"או , "בדרך כלל לא", "לפעמים"הן ות וריגקטה
  

בפיתוח מיומנויות עוסקים גם המסגרות במחצית :  מיומנויות למידהקמתמקדת גם בחיזוההדרכה 

המלמדים  מהמורים חלק.  הידע הכללי ולהעשרהעמקת להישנן פעילויות ובשליש ,ותנילמידה כולל

 בדרך כלל מורים :האחרים מגויסים במיוחד לתכנית. )30%(הספר -צוות הרגיל של ביתל שייכים

-מנהלי בתיהגדול של רוב ה. הוראה או סטודנטים מתחומים אחריםסטודנטים ל, ספר אחרים-מבתי

ון כג, היו רוצים שהמורים המלמדים בתכנית יקבלו יותר הכשרה בתחומים רלוונטיים) 83%(הספר 

  .ובהקשר לתרבות האתיופית,  ועם עולים חדשיםמתקשיםשיטות הוראה לעבודה עם תלמידים 

  

  סיוע חברתי ורגשי. ב

, השואפת להתייחס לכלל הצרכים של התלמיד, SPACEכחלק מנקודת המבט הכוללת של תכנית 

רה היא המט. תיותגם תמיכה רגשית ופעילויות חברבתכנית משתתפים לים המפעילים פהגומספקים 

ובכך לקדם מוטיבציה ,  הכלליתתםאת רווחוהספר - בביתם של המשתתפיםלהגדיל את מעורבות

סיוע אישי ניתן . נעשה שימוש במגוון דרכים כדי להתמודד עם צרכים אלה. והישגים לימודייםגבוהה 

 ,מתקיימות פעילויות חברתיות וניסיוניות, כפי שנאמר. עם צוות התכניתשוטף  קשרבאמצעות 

התכנית דיווחו גם האחראים על רוב . ידי קבוצת השווים וכיתות העשרה-חונכות על, ת העצמהוסדנא

בהישגים הלימודיים של התלמידים  ותמתמקדעמם  שיחות עם הורי התלמידים כאשר רוב הקשרעל 
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בין ארבעת הארגונים המפעילים את התכנית ישנה שונות גדולה , עם זאת. שביעות רצון מהתכניתבו

ארגונים ידי -הדרכה וסיוע להורים על ניתנים  יישוביםבכמה, כן-כמו.  עם ההוריםקשרבהיקף ה

   .אחרים

  

  שביעות רצון מהתכנית לסיוע לימודי והערכת תרומתה. ג

מהנתונים עולה . )3ראו תרשים (ת מהתכנית ולל הכרצונם-על שביעותגם הספר נשאלו -מנהלי בתי

שתכנית הסיוע מכך מרוצים מאוד ) 79%(מרביתם . ים היא גבוההשל המנהלהכוללת ששביעות הרצון 

ידים מתלאף ציינו שהצרכים של רוב או כל ה) 77%(ורבים , ספרם- הופעלה בביתSPACEהלימודי 

ידי -הניתן עלדיווחו שהם תופסים את הסיוע הלימודי ) 71%(רובם , בנוסף.  מקבלים מענהושתתפשה

SPACE ם של התלמידיםלהתקדמותבמידה רבה  כתורם.  

  

הצרכים של התלמידים   המידה בהתה של הערכ,שביעות רצון מתכנית הסיוע הלימודי: 3תרשים 
הספר -לפי דיווח מנהלי בתי, ושל תרומתה של התכנית לתלמידים,  מענהיםקבלמ
  )באחוזים(

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

כמעט כל . מסוימים התכנית בתחומים תאת תרומכיצד הם תופסים גם הספר נשאלו -מנהלי בתי

, כן-על-יתר. למוטיבציה ולהישגים של התלמידים,  לביטחון העצמיתרמוהמנהלים דיווחו שהתכנית ת

,  מהמנהלים64% -ביטחון עצמי : הבאיםלמעלה ממחצית דיווחו על תרומה משמעותית בתחומים 

  . 54% -מוטיבציה , 57% -הישגים לימודיים 

  

79 77 71

18 20 24

3 3 5

שביעות רצון מקיום התכנית
בבית-הספר

צורכי התלמידים מקבלים
מענה בתכנית

התכנית תורמת במידה רבה
למשתתפים

במידה רבה/רבה מאוד במידה בינונית במידה מועטה או בכלל לא
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לפי סוג , פעתה של התכנית לסיוע לימודי על התלמידיםהערכת המנהלים את הש: 4תרשים  

 ) באחוזים(התרומה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  

  
  

 25%רק : הספר-בביתהורי התלמידים דיווחו על תרומה למעורבות מהמנהלים שיעור נמוך יותר 

 דיווחו על תרומה 53%-ו, ספר-בית-מהמנהלים דיווחו שהתכנית השפיעה במידה רבה על יחסי הורה

  .  בתחום זההיעדר כל תרומהעל עטה או מו

  

התלמידים הדגישו את תרומתה . ערכנו גם ראיונות עומק עם מספר מועט של תלמידים, כפי שנאמר

  :הספר-של התכנית להצלחתם בבית

  " ההישגים שלי עלו, התגבור מחזק אותי"

  " הפרויקט נותן לי את הכלים להצליח ולשפר במקצועות שאני מתקשה בהם"

  ."חשבון אני שולט יותר בחומר ממה שהייתי בתחילת השנהבגלית ובאנ"

  

הספר -אה בתכנית לסיוע לימודי אמצעי לשתף פעולה עם בתיוהפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה ר

לפי הערכתם של כמעט מחצית . טוב יותר על הצרכים של התלמידים יוצאי אתיופיהלתת מענה כדי 

יגה שיפור משמעותי בעבודתם של המורים עם תלמידים יוצאי התכנית אכן הש, המנהלים )49%(

חשוב , עם זאת. נותנת הזדמנות למקד את התשומות בתלמידים יוצאי אתיופיהתכנית ה. אתיופיה

בקרב כמה מהתלמידים שאינם רצון ות שביע- מהמנהלים חשו שהתכנית גורמת לאי20%-לשים לב ש

  . די ושהיו רוצים להשתתף בתכניתיוצאי אתיופיה שזקוקים אף הם לסיוע לימו

  

25

64 54 57
23

27
36 3953

8 10 5

הגדילה את מעורבות
ההורים

ביטחון עצמי של
התלמידים

מוטיבציה של
התלמידים

ההישגים הלימודיים
של התלמידים

במידה בינונית במידה רבה/רבה מאוד במידה מועטה או בכלל לא
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לפי סוג , הספר- התכנית לסיוע לימודי על בתיה שלהערכת המנהלים את השפעת: 5תרשים 
  )באחוזים(התרומה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  סוגיות בהפעלה. ד

לב -הספר העלו מספר סוגיות הדורשות תשומת-הראיונות עם האחראים על התכנית ועם מנהלי בתי

  :בהן. נוספת

  

חלק נתגלה קושי בגיוס .  הצורך להגביר את המוטיבציה והאחריות האישית של התלמידים-

בראיונות פתוחים שנערכו עם האחראים על התכנית עלה כי היה צורך במאמץ . מהתלמידים לתכנית

 :לב אישית כדי לגרום לכמה מהתלמידים להשתתף-ניכר ובתשומת
 יש ;... אותם לרדוף אחרי תלמידים ולשכנעכיםריהיינו צ. הדברים לא התנהלו על מי מנוחות"

 לחזור כיםצריהיינו  אחרי שקבענו ...לא מספיק לקבוע את הפעילות. תלמידים שלא מגיעים

  ".הרבה חיזורים אחרי התלמידיםהיו .  אותםשכנעל, ן אליהםטלפל, לפרסם דף, ולהודיע

  

כמה מסגרות . בציה של התלמידיםמשיך לבחון דרכים להגביר את המוטיצריכה לההתכנית , לפיכך

  . לבחון את הצלחתם של צעדים אלהחשובויהיה , לשם כךכבר החלו ליישם אסטרטגיות שונות 

  

ברמה גבוהה חיונית למימוש מלא של הפוטנציאל של איכותית הוראה .  שיפור איכות המורים-

 דיווחו על קושי בגיוס הספר וכמה מהאחראים על התכנית-כשליש מבין מנהלי בתי. התגבור הלימודי

 כות הנמוותרושכמבע מהוהקושי נלעתים קרובות כמה מהם דיווחו ש. מורים מיומנים ברמה גבוהה

  .ותוצעמה

  

49

9
20

33

27 13

18

63 68

התכנית שיפרה את עבודת בית-
הספר עם תלמידים יוצאי

אתיופיה

התכנית שיפרה את ההישגים
הלימודיים

התכנית גרמה לאי-שביעות רצון
בקרב התלמידים שאינם יוצאי

אתיופיה

במידה בינונית במידה רבה/רבה מאוד במידה מועטה או בכלל לא
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על הצרכים של התלמידים לתת מענה הספר חשו גם שלמורים לא היו מספיק כלים כדי -מנהלי בתי

 במיוחד - בהכשרה נוספת שמונים ושלושה אחוזים מהמנהלים ציינו שיש צורך. בכמה תחומים

הבנת התרבות האתיופית והיכרות עם , בהקשר למתן מענה על צרכים מיוחדים של התלמידים העולים

חשוב למצוא דרכים לשפר את הגיוס של צוות הוראה . חומר הלימודים הכלול בבחינות הבגרות

  .נית ולשדרג את הידע והמיומנויות של המורים שכבר מלמדים בתכ,מיומןאיכותי ו

  
הספר הצביעו על -יכמה ממנהלי בת. הפעילויות החברתיות והעבודה עם ההורים,  הרחבת ההעשרה-

 ולעבוד עם ההורים כדי ,פעילויות החברתיות המוצעות לתלמידיםהאת הצורך להרחיב את ההעשרה ו

גונים ידי האר-עלמוצעים כעת שירותים אלה , כפי שצוין. לחזק את מעורבותם בלימודים של ילדיהם

 מרכזי ידי-על ו,ידי ארגונים אחרים המפעילים תכניות מיוחדות למשפחות- על,המספקים סיוע לימודי

מספר המשתמשים חשוב לבחון את האפשרות להרחיב את ). ראו בפרק הבא(הנוער השכונתיים 

מים י גוריד-לפעילות זו של הפרויקט הלאומי מתבצעת ע, שובים רביםימכיוון שבי. שירותים האלהב

אסטרטגיות לשיתוף פעולה חשוב גם לקדם , גם גורמים נוספים של היישובפועלים ובתחום זה , שונים

   .ולחלוקת האחריות בין הספקים השונים בכל יישוב

  

אחת הסוגיות שעולות .  סוגיות הקשורות לייעוד הסיוע הלימודי אך ורק לתלמידים יוצאי אתיופיה-

סיוע לימודי היא שהתכנית ניתנת בלעדית לתלמידים  לSPACEית הספר את תכנ-כאשר מכניסים לבתי

ת בקרב תלמידים שאינם עולי חנ-חמישית מהמנהלים מרגישים שהתכנית גורמת לאי. יוצאי אתיופיה

חשוב להתמודד עם מתחים . אתיופיה הזקוקים אף הם לסיוע לימודי ומעוניינים להשתתף בתכנית

- בביתדיווחו שבים מהם ושר המנהלים ראו בכך מקור לדאגהובו בזמן לזכור שרק מיעוט  מ, אלה

   .לא היה מענה ליוצאי אתיופיה לפני תחילת התכניתספרם 

  
הספר דיווחו על קשיים בארגון קבוצות ההוראה -מנהלי בתיכמעט מחצית .  קשיים מינהליים-

שהתייחסו ) 47%(השיעור הגבוה יחסית של מנהלים .  קביעת לוח זמניםם שלובהתמודדות עם אילוצי

  . פתרונות יצירתייםהמשך חיפוש אחרבשלסוגיה זו מצביע על החשיבות 

  

   נתונים ראשוניים על תוצאות הבגרות2.4
זכאות לתעודת . בלימודים ית של תכנית הסיוע הלימודי היא לקדם הישגים גבוהיםעיקרהמטרה ה

הן מהוות דרישות  ו,מודיםבליהצלחה  לש מדדים מרכזיים ותנחשבשל התעודה הבגרות ואיכותה 

  .להמשיך להשכלה גבוהה כדי חובה

  

על של משרד החינוך הבגרות מתבסס על הנתונים הארציים חינות בבההצלחה הניתוח של שיעורי 

 התלמידים של ההישגיםאת  נתונים אלה מתעדים בבירור את הצורך לשפר .בגרותהבחינות הישגים ב

 הבגרות בין בחינות על פערים משמעותיים בהישגים בהם מצביעים. בלימודים יוצאי אתיופיה

 מהתלמידים יוצאי אתיופיה שסיימו 35%: כלל התלמידים היהודיםתלמידים יוצאי אתיופיה לבין 

 התלמידים ל מכל64%-בהשוואה ל, 2006-בהספר התיכון היו זכאים לתעודת בגרות -את בית

חוזים מהתלמידים יוצאי אתיופיה היו זכאים עשרים א).  בנספח1-ראו לוח א(באוכלוסייה היהודית 
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התלמידים  כלל מ57%-בהשוואה ל, לתעודת בגרות שענתה על דרישות כניסה לאוניברסיטה

  .באוכלוסייה היהודית

  
בקרב ו, בכלל, הנתונים הארציים מצביעים על ירידה בזכאות לתעודת בגרות בקרב עולים חדשים

עור הזכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידים ישירד  2006עד  2004-מ. בפרט, תלמידים יוצאי אתיופיה

שיעורי ההצלחה ).  בנספח1-ראו לוח א (2006- ב35%- ול2005- ב36%- ל2004- ב44%-יוצאי אתיופיה מ

באחוזי יציבות יחסית הייתה , ירידה כללית זועל אף .  במתמטיקה ובאנגלית ירדו אף הםבבחינות

- ב21%-מ: האוניברסיטהעונה על דרישות הכניסה לתעודת בגרות ו קיבלהתלמידים יוצאי אתיופיה ש

בגרות מדגימות את האתגר של ה בחינותמדדים של ב מגמות אלה .2006- ב20%- ו2005- ב19%-ל 2004

  .הישגים בקרב התלמידים יוצאי אתיופיהאת ה גרדלשהתכנית לסיוע לימודי במאמציה 

  

  תיאור הניתוח. א

 38-אבל רבים מהם היו חטיבות ביניים ורק ב, ספר- בתי80-בנית הופעלה התכו "תשסשנת הלימודים ב

הניתוח מתייחס להישגים בבחינות , כךלפי. ב"י בקרב תלמידי כיתותהתכנית הופעלה הספר -מבתי

   . ו"בתשסב "בקרב תלמידי כיתות יהופעלה התכנית לסיוע לימודי הספר שבהם - בתי38-הבגרות ב

  

 חלה ירידה ,הספר- כמו בכלל בתי,הספר בהם פועלת התכנית-גם בבתיעיון בנתונים מלמד כי 

 שנבדקו מדדיםחלק מה על פי 2006- ל2004בהישגים בבחינות הבגרות של יוצאי אתיופיה בין השנים 

  :  בהם פועלת התכניתספרה-יבבת. ) בנספח2-ראו לוח א(

 2005- ב48%- ל2004- ב58%-שיעורי הזכאות לתעודת בגרות של התלמידים יוצאי אתיופיה ירדו מ ♦

 2006-ונשארו באותה רמה ב
, 2005- ל2004-שיעורי הזכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות הסף של האוניברסיטאות ירדו מ ♦

 . 2006-אך עלו שוב ב
 .2006-כך עלו ב- ואחר2005 עד 2004-גם שיעורי ההצלחה בבחינות במתמטיקה ירדו  מ ♦
 . 2006- ואז עלו ב2005- ל2004-עקביים משיעורי ההצלחה באנגלית נותרו  ♦

שיעורי ההצלחה בבחינות הבגרות של תלמידים יוצאי הספר ללא התכנית לסיוע לימודי -בבתי

  . 2006- והמשיכו לרדת ב2005-אתיופיה ירדו ב

  

ב שהשתתפו "תלמידי כיתות י לש היו שנתון ראשון 2006הספר ביוני -התלמידים שסיימו את בית

ב בתכנית "תלמידי כיתות יהשתתפו הספר - מבתי14-ב. אחת  שנת לימודים מלאהלפחותבתכנית 

ספר אלה השתתפו בתכנית -בבתיהבוגרים כך ש, קודמתמחצית השנייה של שנת הלימודים המהלך הב

נבחנו בבחינות הבגרות השתתפו בתכנית שב "הספר תלמידי כיתות י-בתי 24בשאר . וחציבמשך שנה 

  .רק שנה אחת

  

 וניתן, הספר התיכון-ות בדרך כלל במהלך שלוש השנים של ביתפרסמתבחינות הבגרות , ודזאת וע

התוצאות , לפיכך.  בתכניתלהשתתףלפני שהתחילו עוד מהבחינות בחלק  להניח שתלמידים אלה נבחנו 

  . משקפות את ההשפעות של חשיפה חלקית בלבד לתכניתהנמדדות
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 נבחנה הבגרות של התלמידים בבחינות  םהישגיה על השפעתה של תכנית הסיוע הלימודי, כאמור

 כוללים מידע על המאפיינים קבצים אלה. קובצי נתונים של משרד החינוךניתוח של באמצעות 

מכיוון שהתכנית מופעלת ברמת . הספר-מאפיינים של בתיעל הדמוגרפיים של התלמידים ו-הסוציו

 את הניתוח על נוססיב, הספר-אי אתיופיה בבית התלמידים יוצלואוכלוסיית היעד היא כל, הספר-תיב

מהתכנית  בין אם הם נהנו ישירות, ספרה-יבתאחד מההישגים של כל התלמידים יוצאי אתיופיה בכל 

ספר אלה לא -מהתלמידים יוצאי אתיופיה בבתיבממוצע  25%, כפי שנאמר בפרק הקודם. ובין אם לאו

 משום שהם השתתפו בתכנית אחרת שענתה  :קריותמשתי סיבות עי ,מהתכנית קיבלו תשומות ישירות

  .על צורכיהם או משום היעדר מוטיבציה

  

שכלל נתונים אישיים על כל , מכון הלבשבי הכין משרד החינוךשהניתוח התבצע על קובץ מיוחד 

וכך , הספר בהם למדו- ובתימשפחותיהם, שאינם יוצאי אתיופיהו יוצאי אתיופיה , בישראלהתלמידים

כדי לעמוד , הנתונים כמובן אנונימיים לחלוטין. (ידי ההערכה-פשר ניתוח מלא של הנתונים כנדרש עלִא

  ).בתנאי הסודיות

  

הספר שבהם הופעלה תכנית הסיוע -בין כל אחד מבתי" התאמה"סס על התבהניתוח הסטטיסטי 

ספר תיכון - בתי431ספר דומים אלה נבחרו מבין -בתי. ספר אחרים דומים-הלימודי לבין שלושה בתי

הופעלה לא סיוע לימודי  לSPACEושתכנית  2006-ב בישראל שלמדו בהם תלמידים יוצאי אתיופיה

תלמידים ה לש התוצאות היומה ים מייצגת דומהספר ה- שהמגמה בקרב בתיההנחה הייתה. בהם
  . התכנית לא הייתה מופעלתאילויוצאי אתיופיה 

  
התבצעה תוך שימוש בחבילה סטטיסטית מיוחדת ) דומיםהספר ה-בתי" בחירת("הספר -התאמת בתי

   :ונעשתה על בסיס המשתנים הבאים) com.journal-stata.www://httpראו (

  

 עולה ,הספר שבהם הופעלה התכנית- הישגי התלמידים יוצאי אתיופיה בבתיתנתונים על רמהמ

עוד לפני שהתכנית , ספר אחרים-ר אלה נטו להיות גבוהים יותר מאשר בבתיספ-בבתיההישגים ש

-בתי" הותאמו"תחילה , הספר-בתישל  הכדי לפקח על הבדלים אלה ברמ). 3-ראו לוח א(לפעול החלה 

בגרות בקרב בחינות ה על בסיס ההישגים בספר אחרים- לבתיהתכניתשבהם הופעלה ספר ה

   .ספר כלשהו- השנה האחרונה לפני שהתכנית החלה לפעול בבית, 2004-התלמידים יוצאי אתיופיה ב

  
  :הספר-ביתשל הספר על בסיס מאפיינים נוספים של התלמידים ו-לאחר מכן התאמנו את בתי

כגון שיעור התלמידים שנולדו מחוץ , הספר-דמוגרפיים של התלמידים בבית-המאפיינים הסוציו ♦

 .הרמה הממוצעת של השכלת האמהות, לישראל
 .הספר-שיעור יוצאי אתיופיה בבית ♦
 .הספר-כגון גודל בית, הספר-ימאפיינים של בת ♦
 .2004-התלמידים בכלל אוכלוסיית רמת ההישגים של  ♦
  

  . 'ראו נספח ב המשתניםשל לקבלת תיאור מלא של המתודולוגיה של הניתוח ו
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  תוצאות הניתוח. ב

הספר -מאפייני בתיר מפקחים על שכאש  בהמשך פרק זה מצביעים על כךוממצאי הניתוח שיוצג

תוצאות ספר על הה-תיבבסיוע לימודי  לSPACE הפעלת תכניתישנה השפעה חיובית ל ,והתלמידים

הצלחה במתמטיקה : על פי כל המדדים שדווחו, זאת . יוצאי אתיופיהשל התלמידים הבגרות בבחינות

כניסה ונה על דרישות ה העת בגרות וזכאות לתעודבסיסית זכאות לתעודת בגרות , ובאנגלית

  .אוניברסיטהל

  
  . של הממצאיםרט יותרופתיאור מלהלן 

  
בתחומי המפתח סיוע מתן  התכנית לסיוע לימודי התמקדה במיוחד ב,כפי שצוין: הישגים במתמטיקה

 הממוצע של תלמידים יוצאי אתיופיה שהישגיהם אחוז מוצג ה6בתרשים . של מתמטיקה ואנגלית

הספר שבהם -בבתי הן הבגרותבחינות  ענו על הדרישות של 2006-יקה בבבחינות הבגרות במתמט

מהנתונים עולה כי . מים שבהם התכנית לא הופעלהדוהספר ה-בבתיהן הופעלה התכנית לסיוע לימודי ו

הספר עם התכנית עברו את בחינות הבגרות במתמטיקה -רוב התלמידים יוצאי אתיופיה שלמדו בבתי

 מהתלמידים יוצאי אתיופיה 55.8%בהשוואה לממוצע של , )פר השוניםהס- בבתי67.5%ממוצע של (

בתכנית ענו על דרישות שהשתתפו תלמידים יותר מה 11.7% ,בממוצע. התכניתללא ספר דומים -בבתי

הספר -י בקרב התלמידים בבת21%-מצביע על הישגים גבוהים בנתון זה . הבגרות במתמטיקהבחינות 

  .  דומים ללא התכניתעם התכנית בהשוואה לבתי ספר

  

 אחוז ממוצע של תלמידים יוצאי אתיופיה שעברו את בחינות הבגרות במתמטיקה: 6תרשים 
   ללא התכניתדומיםספר -בבתי וספר עם תכנית הסיוע הלימודי-בבתי: ^ובאנגלית

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ) יחידות3(ת בגרות דותע עובר ברמה הדרושה לןציו    ^
p< 0.01 **  
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 מהתלמידים יוצאי אתיופיה שלמדו 75.2%בממוצע הנתונים מצביעים על כך ש: גליתהישגים באנ

 61%בהשוואה לממוצע של , בגרות באנגליתתעודת הספר עם התכנית השיגו תוצאות שמקנות -בבתי

ההבדל בשיעורי מכאן ש). 7ראו תרשים (מים דוהספר ה-בקרב התלמידים יוצאי אתיופיה בבתי

  ). גבוה יותר23%( נקודות האחוז 14.2-מגיע לת ההצלחה בבחינות באנגלי

  
 אחוז ממוצע של תלמידים יוצאי אתיופיה הזכאים לתעודת בגרות בסיסית ולתעודת : 7תרשים 

 ספר עם תכנית הסיוע הלימודי-בבתי: בגרות העונה על דרישות הכניסה לאוניברסיטה
  ובלעדיה

 
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   יחידות של אנגלית4 לפחות המקנות זכאות עםתעודות     ^
 p< 0.05   *  

 
ניתחנו את אחוז התלמידים יוצאי אתיופיה שהיו זכאים לתעודת בגרות : ות בגרותזכאות לתעוד

ארבעים ושמונה אחוזים  .למתמטיקה ולאנגלית בנוסףשונים  נושאים 6-הכוללת בחינות בכ, מלאה

, 2006-ע הלימודי היו זכאים בספר עם תכנית הסיו- התלמידים יוצאי אתיופיה בבתיבממוצע מבין

ראו (ספר דומים ללא התכנית - מהתלמידים יוצאי אתיופיה שלמדו בבתי37.9%בהשוואה לממוצע של 

 27%-הצלחה גבוהה ב זכאות מייצגהשיעורי ב נקודות האחוז 10.3ההבדל של ).  לעיל7תרשים 

  .הספר ללא התכנית-בהשוואה לבתי

  

המדד הסופי שאנו מציגים מתייחס : שות הכניסה לאוניברסיטהזכאות לתעודת בגרות העונה על דרי

האוניברסיטאות דורשות אנגלית . כניסה לאוניברסיטההים בבחינות הבגרות שעונים על דרישות ציונל

  . בתעודה הבסיסית3- יחידות לפחות בהשוואה ל4ברמה של 

  

עם התכנית לסיוע לימודי ספר -מהתלמידים יוצאי אתיופיה בבתיבממוצע  33.2%- שעולההנתונים מ

מהתלמידים בממוצע  23.6%- בהשוואה ל,האוניברסיטהעונה על דרישות הכניסה להשיגו תעודה 

 41% .הצלחה גדולה יותר בשיעוריע על ב נקודות מצ9.6הפער של . ספר דומים ללא התכנית-בבתי

 גדול יותר יטאיתבשיעורי הזכאות לתעודת בגרות ברמה אוניברס  ההבדל .הספר עם התכנית-בבתי
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 וההומים באנגלית ציונ את העובדה ששיפור הומשקף,  כללית לתעודת בגרותזכאות בהבדלהמאשר 

  . ברמה הגבוהה יותרת בגרותלעתים קרובות מפתח להשגת תעוד

  

 משמעותית של התכנית ה הניתוח הסטטיסטי של קובצי הנתונים הארציים מצביע על השפע,לסיכום

- ת בהבדלים המשמעותיים בין שיעורי ההצלחה בבתיחשממו הההשפע. 2006-על שנתון הבוגרים ב

דבר מדגיש את החשיבות של הרחבת התכנית ה. ספר דומים ללא התכנית-הספר עם התכנית לבין בתי

 במיוחד לאור הפערים הגדולים ת משמעותיחבה זוהר. כדי שתכלול יותר תלמידים יוצאי אתיופיה

יוצאי התלמידים והירידה בהישגים של כלל , אוכלוסייה היהודיתכלל היחסית ל ,עדייןנותרו ש

  .אתיופיה בשנים האחרונות

  

 חלה ירידה בהישגים של ,הספר- כמו בכלל בתי,הספר בהם פועלת התכנית-חשוב לציין שגם בבתי

המשמעות של ההישגים , לפיכך.  שנבדקו במרבית המדדים2006- ל2004פיה בין השנים ויוצאי אתי

 היא בעיקר במניעת ירידה נוספת ,הדומיםהספר -יחסית לבתי, הספר עם התכנית-בתיב יותר הגבוהים

   .ההישגים במתמטיקה ובאנגליתחיזוק וב, תבשיעורי הזכאות הבסיסי

  

 התלמידים י התלמידים שהצליחו במתמטיקה ובאנגלית גבוהים יותר משיעוריהעובדה ששיעור

  .נוספיםמקצועות שקול מתן סיוע לימודי בצורך למלאה מצביעה על ה שזכאים לתעודת בגרות

  

שנתון .  בעתידהתכנית בוגרי לשתכנית המחקר ממשיכה לעקוב ולנתח תוצאות של בחינות בגרות 

נתונים אלה יהיו זמינים . יותר ספר רבים ומגוונים-בתימ כולל תלמידים רבים יותר 2007הבוגרים של 

ובשנים  2007-יבות מיוחדת יש לעובדה שהבוגרים בחש. 2008קיץ סוף לניתוח ממשרד החינוך ב

   . יקבלו תשומות מהתכנית במשך שנות לימוד רבות יותרהבאות

  

  מרכזי הנוער. 3
  

ידי הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה - מופעלים על" לבני נוער במצבי סיכוןאיתור וטיפולמרכזי "

  שבה הנווצאי אתיופיה החיים בשכמטרתם לתת שירות לכל בני הנוער י. SPACEכחלק מתכנית 

המרכזים מוסיפים ממד נוסף למאמצים . בני נוער בסיכוןלובמיוחד ,  מרכזים אלהממוקמים

הספר לספק שירותים בכל תחומי החיים המשמעותיים של בני נוער יוצאי -בתיהמתקיימים ב

  .אתיופיה

  

 דרך. שעות הפנאיבפעילויות  מסגרת ליםספקומ, המרכזים פועלים כמסגרות לאחר שעות הלימודים

 ,את כל בני הנוער שיש להם צרכיםאליהם כדי למשוך יישוג  הכוללת מאמצי , עם בני הנוערתםעבוד

מכוונות חינוכיות ה באמצעות פעילויות ,זאת. לזהות ולמנוע התנהגויות סיכוןהמרכזים מנסים 

, וללות הספקת סיוע וטיפולמטרות נוספות כ. ם התפתחות אישית וחברתיתודיולק, ערכיםהנחלת ל

  .כגון הפניות לשירותים קהילתיים שהמרכזים נמצאים איתם בקשר
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ישראל ליהודי -אעמותת עלמי, ן לפיתוח חדרהרהק, פידל: ת המרכזים אלילהפעמספר ארגונים נבחרו 

שניים מהמרכזים מקבלים מימון אך ורק מהפרויקט הלאומי של עולי . ס של גדרה"והמתנ, אתיופיה

  . הרשויות המקומיות וגופים אחריםבמשותף עםחמישה מרכזים אחרים ממומנים . תיופיהא

  

   מאפייני בני הנוער שמבקרים במרכזים3.1
ממוצא הם הם בשל המבקרים ) 94%( ואכן הרוב הגדול ,המרכזים מיועדים לבני נוער יוצאי אתיופיה

ת כמעט שווה בשווה בין מי שנולדו האוכלוסייה מתחלק). הם או הוריהם נולדו באתיופיה(אתיופי 

   ).54%(לבין ילידי הארץ ) 46%(באתיופיה 

  

במרכזים . 18-15 איהם גיל) 58%(כאשר הרוב , 18- ל12טווח הגילים של המבקרים במרכזים נע בין 

  ).62%(אבל שיעורם של הבנים גבוה יותר , מבקרים גם בנים וגם בנות

  

רבות יש מספר ילדים ב. כלכלי נמוך-פיינות במעמד חברתיבני הנוער באים ממשפחות המאו, כצפוי

כמעט חשוב לציין ש.  ילדים או יותר6 יש 58%-ל,  ילדים או יותר4ות יש  מהמשפח90%-ל :גדול

  . בשכראף אחד מההורים אינו עובד) 30% (משפחותבשליש מה

  

 לעבוד כדי להרוויח היו רוצים) 87%(ב האחרים ואבל ר,  בשכרעובדים ) 14% ( מעטיםבני נועררק 

שיעורם , עם זאת.  נשרו4%ספר ורק -המבקרים במרכזים לומדים בבתי) 96%(מרבית בני הנוער . כסף

  . שנות לימוד12 לא יסיימווספר - אינם הולכים לבית17- מבני ה7%-גיל והשל אלה שנשרו גדל עם 

  
 מאפיינים של בני הנוער שבאים למרכזים :1לוח 

 348 יינו שרואבני הנוערמספר 
  )באחוזים(מאפיינים 

 94  )בני הנוער או האמהות(מוצא אתיופיה 
 46  נולדו באתיופיה
 54  נולדו בישראל

 38 בנות
 62  בנים
 42 14-12גיל 
 58 18-15גיל 

 90  ילדים או יותר4משפחות עם 
 58  ילדים או יותר6משפחות עם 

 30 עובדאף אחד מההורים אינו 
 

) 26%(כרבע התלמידים המבקרים במרכזים . הספר- קשיים רציניים בביתמצביעים עלמספר מדדים 

) 10%(אחד מתוך עשרה תלמידים  . חודשמדימדווחים שהם מחסירים שלושה ימי לימודים או יותר 

עשרים  .נכשלו במקצוע אחד לפחות) 50%(ם תלמידי ומחצית מה,או יותרנושאים נכשל בארבעה 
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הקשורים עניינים ממאוד מודאגים במרכזים דיווחו שהם המבקרים הנוער ושמונה אחוזים מבני 

  . אלהעניינים מ ,מה- לפחות במידת,מודאגים נוספים דיווחו שהם 44%-ו, הספר-ביתל

  

אם הם עסקו הבני הנוער נשאלו . אפשר לאתר התנהגויות סיכון מוקדם ככל ה מאודשחשובמובן 

 או היו מעורבים בהתנהגות אלימה ,ו או השתמשו בסמיםהשתכר, בהתנהגויות אסורות או מסוכנות

  ).8ראה תרשים (

  

השימוש .  מבני הנוער עודדו אותם להשתתף בפעילויות אסורות או מסוכנות37%חבריהם של 

מכירים ) 32%(שיעור דומה . תכרו לפחות פעם אחתׁשִה) 34%(כשליש : בחומרים אסורים נפוץ אף הוא

השיעור של מי שהיו . דיווחו שהם עצמם השתמשו בסמים) 7%(מהם מישהו שהשתמש בסמים וכמה 

סכין או , מקל( דיווחו שהם נשאו כלי נשק 11%-ו, 33%-מעורבים בקטטות בקרב בני הנוער מגיע ל

 מהם דיווחו שהם 16%:  ומעלה15רוב אלה שנשאו כלי נשק הם בנים גילאי . לשם הגנה עצמית) אקדח

   .14-12רב בני  בק7%נושאים כלי נשק לעומת 

  
 )באחוזים(התנהגות סיכון לפי דיווח בני הנוער : 8תרשים 

37

34

7

32

33

11

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

חברים עודדו עיסוק בפעילויות אסורות/מסוכנות*

השתכרו**

השתמשו בסמים

מכירים מישהו שמשתמש בסמים

היו מעורבים בקטטות 3 פעמים או יותר בשנה האחרונה     

נשאו כלי נשק***

 
  "לעתים קרובות, כן"או " לפעמים, כן"אחוז בני הנוער שענו   * 

  לפחות פעם אחת  ** 
 לשם הגנה עצמית, סכין או אקדח, נשאו מקל*** 

 
התנהגות ב נוקטיםעל כך שרבים מהם , אם כן, ם מצביעיםהדיווחים של בני הנוער המבקרים במרכזי

 :כולל ,בנינו מדד של מצבי סיכון מדווחים. וסיכון גבוה או חשופים למצבי סיכון מסוג כלשהשל 

 פעמים 4(היעדרויות תכופות , ) או יותר4(הספר - מספר גדול של ציוני נכשל בבית,הספר-נשירה מבית

מעורבות ,  להשתתף בפעילויות אסורות או מסוכנותיםעודדמחברים , בסמיםשימוש , )בחודש או יותר

 מבני הנוער שמבקרים במרכזים דיווחו על 37%, לפי מדד זה. נשקכלי ונשיאת , ) או יותר3(בקטטות 

  .של התנהגויות עם סיכון גבוהלפחות שני סוגים 
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ר בשעות שלאחר ם מבקרים בכל שירות אחר לבני הנוענאי) 67%(שלישים מבני הנוער -כשני

נתונים . לא השתתפו קודם לכן מעולם בכל מסגרת אחרת לבני נוער) 60%( ושיעור דומה ,הלימודים

  .מרכזי הנוער ביצירת הזדמנויות חדשות לאוכלוסיית היעד אלה משקפים את התפקיד המשמעותי של

  

   פעילויות במרכז3.2
- ממוצע כב, לעתים תכופות למרכזים ענוטים להגימהממצאים עולה שבני הנוער המבקרים במרכזים 

  .  שעות בכל פעם3.3ממוצע של : הם גם מבלים זמן רב במרכזים. שבועמדי  ימים 3.6

   

  :המרכזים מציעים בעיקר

 .שעות שלאחר הלימודיםבמסגרת נורמטיבית שבה אפשר לבלות זמן פנאי ו ♦
 .מוזיקה ומשחקים, יד-כתאמנות ומלא, פעילויות ספורט, כגון מועדוני מחשב, פעילויות העשרה ♦
 .הכנה לשירות בצבא, גותיכגון סדנאות למנה, סדנאות לפיתוח אישי ♦
 .הפעילויות חבר ♦
 . לפי הצורך,ים אחריםגופאיתור בעיות והפניות ל ♦
 .סיוע בשיעורי בית ♦
  

שבעים ושמונה אחוזים אמרו שהם ). 81%(רוב בני הנוער שבעי רצון מאוד מהפעילויות במרכז 

ים במרכז כללשיעור דומה הסכימו במידה רבה או במידה רבה מאוד שה. שות במרכז לעמהמוצאים 

ושיעור גדול מרגישים שהם לא רק משתתפים בפעילויות אלא גם שקולם נשמע לגבי הנעשה , ברורים

תבטא הכפי ש, מרביתם מסכימים במידה רבה שהמרכז מספק להם מקור לסיוע אישי. במרכז

 קטן יותרשיעור , בה בשעה. הם מישהו שהם יכולים לדבר איתושאלה האם יש לתשובה על הב

  .מרגישים שהמרכז מסייע להם להתמודד עם בעיות אישיות או משפחתיות
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  )באחוזים(ווח בני הנוער יפי דל ,שביעות רצון מהמרכזים: 9תרשים 

 

81

78

55

27

78

51

9

8

13

13

10

17

10

14

32

60

14

32

אני מרוצה מהמרכז

יש לי מה לעשות במרכז 

אני מרגיש שיש לי למי
לפנות

עוזרים לי להתמודד עם
בעיה אישית או במשפחה

הכללים במרכז ברורים
(אסור ומותר)

המדריכים משתפים אותי
בהחלטות           

מסכים במידה רבה או במידה רבה מאוד מסכים במידה בינונית מסכים במידה מועטה או בכלל לא

  
בני הנוער נשאלו גם על הערכתם את תרומותיו , כזמרבפעילויות הדיווחים על שביעות רצון מלבנוסף 

  ).10ראו תרשים (של המרכז 

  

שבעים ושמונה אחוזים מסכימים במידה רבה או במידה רבה מאוד שיש להם מקום אליו הם יכולים 

ושיעור דומה מסכימים שהמרכז הוא מקום בו הם יכולים לעשות דברים  ,שלהםללכת בשעות הפנאי 

 שהשתתפו בפעילויות במרכז מרגישים במידה מי שישים וארבעה אחוזים מ).75%(שמעניינים אותם 

השפיעה על תחומים שונים של שלהם שתתפות הרבה שהם עושים דברים שחשובים להם אישית ושה

או , שהם פגשו חברים חדשים, שהעברית שלהם השתפרה, רבים חשים בטוחים יותר בעצמם: חייהם

מרכז אל אנשים בצוות הידי -מחצית מדווחים שהם הופנו עלכ.  השתפרושיעורי הבית שלהםש

  .  ושיעור דומה דיווחו על קבלת עזרה בבעיה אישית,שיכולים לסייע להם
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  )באחוזים( המרכזים תותרומ את הנוער בני של הערכתם: 10 תרשים

78

75

64

60

46

44

42

37

39

12

12

15

14

5

15

16

13

14

10

13

21

26

49

41

42

50

47

יש לי לאן ללכת בשעות הפנאי 

אני עושה דברים שמעניינים אותי

אני עושה דברים שחשובים לי

אני יותר בטוח בעצמי 

אני יודע עברית יותר טוב

הכרתי חברים חדשים

השתפרתי בלימודים

מצאתי דרך לפתור בעיה אישית

הפנו אותי לאנשים שיכולים לעזור לי

מסכים במידה רבה או במידה רבה מאוד מסכים במידה בינונית מסכים במידה מועטה או בכלל לא

  
 הם. המרכזים הצלחת מאחוריש קרייםהעי םגורמיה על ראיונותהצביעו ב המרכזים ם שלרכזיה

כאשר  ,בני הנוערלבין הצוות בין אנשי  רצופיםיחסים אכפתיים   מערכתשלהדגישו את החשיבות 

  . בשביל בני הנוער )role model(חיקוי ל מותד יםמשמשאנשי הצוות 

  

רה כולל השירות למניעת נשי, צורךהכל המרכזים משתפים פעולה עם שירותים קהילתיים בשעת 

שירות המבחן לנוער , רותי רווחה לשיותמחלקות מקומי, והשירות לקידום נוער במשרד החינוך

עם . מועדוני נוער אחרים והמשטרה, סים"מתנ, הספר-בתי, רווחהמשרד הבוצעירים לנערים והשירות 

יה הי שגוף עירונימשאלה לשיתוף פעולה רב יותר ולהקמת בראיונות עמם  מהרכזים ביטאו כמה, זאת

  .נוער ברמה המקומיתהאחראי על תכנון העבודה עם בני 

  

הם היו רוצים לראות שיפור בשלושה .  המרכזים העלו גם סוגיות אחרות שיש לטפל בהןם שלירכזה

 באותם (בהם הרחבת מגוון הפעילויות המוצעות ומספר הימים שהמרכזים פתוחים: תחומים עיקריים

ה ם והכללים המרכזימוקמ שבהם מהמבניםשיפור , )מוגבלבהם  ימי הפעילות ם שלמרכזים שמספר

על שביעות רצון גבוהה ועל אף הם בני הנוער דיווחו . טיפולמקצועות המרבים יותר  חברי צוות של

היה דיווחו שבני הנוער אחוז נמוך יותר מ, עם זאת.  בתחומים רבים במרכזיםםתרומת השתתפות

לא כל בני הנוער . ו שהמרכז עזר להם עם בעיות אישיותמישהו בצוות המרכז שיכלו לפנות אליו א

  .עשויים להזדקק לסיוע כזה אבל נראה שיש צורך לחזק את התחום הזה
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של עולי  הפרויקט הלאומי ותמרכזי הנוער הוצגו בפני מנהיגב ים שנערכוסקרהממצאים ראשוניים מ

 23 פועלים בחסות הפרויקט הלאומי וכיום ,החלו לפעול עוד מרכזי נוער, מאז. 2006ביוני אתיופיה 

הרבה נעשה כדי להוסיף ולשדרג את עבודתם של המרכזים ולהבטיח שהם יספקו . מרכזי נוער

סוגיה מרכזית הייתה להבטיח שהמרכזים יענו על הצרכים . ים לבני הנועראפקטיבישירותים 

אלה  של והן יבינורמט אלה שמצבם שלהן , בני הנוער המשתמשים בשירות זהכל המגוונים של 

בשיתוף עם ו , את חבילת הפעילויות במרכזיםלגוון יותרנעשו מאמצים .  במצבי סיכון גבוהיםשנמצא

 .הוכנסו תכניות וסדנאות לפיתוח אישי וחברתי ארגונים אחרים העובדים עם הפרויקט הלאומי

רבות ברחבי שכונות ל  של השירות פעילותותרחבהכדי תוך ה של שירות מרכזי זה תימשך הערכה

  .הארץ

  

  סיכום. 4
  

לקדם את בני הנוער יוצאי אתיופיה באמצעות היא הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה מטרתו של 

 המחקר הנוכחי בחן שני מרכיבים .תייםחברה וייםרגשה, םילימודיהתכניות שיענו על צורכיהם 

  .מודי ומרכזי הנוערהתכנית לסיוע לי: 2005- בתחילהשהפעלתם ה SPACEעיקריים של תכנית 

  

 יישובים 23- היא הופעלה ב2007עד .  התרחבה באופן משמעותי מאז תחילתההתכנית לסיוע לימודי

'  תלמידים יוצאי אתיופיה בכיתות ז7,000-והיא משרתת כ, ספר תיכוניים- חטיבות ביניים ובתי119-ב

השתתפו בתכנית לסיוע  פעלההוהיא הספר בהם -בבתיהתלמידים יוצאי אתיופיה ) 75%(רוב . ב"עד י

שנת  הלך בשעות שלאחר הלימודים בקבוצות קטנות במתגבור לימודימספקת התכנית  .לימודי

, בנוסף .בעיקר במתמטיקה ובאנגלית,  שעות הוראה בכל שבוע4-כל משתתף מקבל כ. הלימודים

  .  מקבלים סיוע מרוכז לפני בחינות הבגרותספר תיכון - בביתהתלמידים

  

ם דיווחו שבמידה מנהליה.  מהתכניתהספר-של מנהלי בתיגבוהה  שביעות רצון מצביעים עלם הממצאי

תרומות . ומתרומתה לקידום התלמידים, הספר שלהם-מהפעלת התכנית בבית רבה הם היו שבעי רצון

שיפור הישגים לימודיים ,  העצמי של התלמידיםןמשמעותיות במיוחד בחיזוק הביטחוכאלה נתפסו 

 באופן רהכמה מהמנהלים דיווחו גם שהתכנית שיפ. הספר-ם לביתתלמידיה מוטיבציה שלוהגברת ה

  .עם התלמידים יוצאי אתיופיההספר -בית של צוות העבודהניכר את 

  

סיוע לימודי על ההישגים בבחינות הבגרות של השנתון  לSPACEנו את השפעתה של תכנית בדק

- באמצעות ניתוח סטטיסטי רבה התבצעהבדיקה .ב שהשתתפו בתכנית"הראשון של בוגרי כיתה י

 ציוני הבגרות של תלמידים יוצאי ביןהניתוח השווה . משתני של הנתונים הארציים של משרד החינוך

ספר -ציונים של תלמידים יוצאי אתיופיה בבתילבין  ,הספר שבהם הופעלה התכנית-אתיופיה בבתי

   .תכניתשאינם משתתפים ב דומים

  



 

 23

של תלמידים יוצאי בבחינות הבגרות לתכנית הייתה השפעה ניכרת על ההישגים מהממצאים עולה ש

 שהשיגו דיםמיהתלהאחוז הממוצע של . שבהם הופעלה תכנית לסיוע לימודיספר -אתיופיה בבתי

לתעודת בגרות הן ושיעור הזכאים , ציונים באנגלית ובמתמטיקה ברמה הנדרשת לקבלת תעודת בגרות

הספר עם -גבוהים יותר בבתי, ות ברמה הנדרשת לכניסה לאוניברסיטהלתעודת בגרהן בסיסית ו

   . ללא התכניתאחריםהדומים הספר ה-תיבהשוואה לב ,התכנית

  

שעדיין מאוד להמשיך לפעול לצמצם את הפערים המשמעותיים ממצאי המחקר מצביעים על הצורך 

 ולפתח אסטרטגיות שיךלהמיש . קיימים בין התלמידים יוצאי אתיופיה לבין התלמידים אחרים

הצלחה של ההוראה בשיפור ה. יעילות להעלאת המוטיבציה של התלמידים ולשפר את איכות ההוראה

.  נוספיםתגבור במקצועותמצביעה על החשיבות שבשיקול האם לתת הציונים במתמטיקה ובאנגלית 

לענות טוב יותר על כדי ,  תמיכה רגשיתכמו גם, ניתן גם להרחיב את ההעשרה והפעילויות החברתיות

הורים כדי לקדם את מעורבותם ההצורך לעבוד עם , לבסוף. הצרכים המגוונים של התלמידים

  ה שיש להתמודד איתת מרכזיסוגיהם מהווה ההשכלת ילדיבותמיכתם 

  

 בתחום של חינוך בלתי 18 עד 12 מציעים פתרונות לצרכים של יוצאי אתיופיה בני מרכזי הנוער

המרכזים . העשרה וסדנאות לפיתוח אישי,  פעילויות לאחר שעות הלימודיםתספקידי ה-על, פורמלי

תוך מתן , מיועדים לספק פעילויות משמעותיות לאחר שעות הלימודים לכל בני הנוער יוצאי אתיופיה

  .הקהילבבאמצעות הפניה לשירותי טיפול , לב מיוחדת לצרכים של בני נוער במצבי סיכון גבוה-תשומת

  

להגיע אליהם מרכזים נוטים ב המבקרים. מבקרים במרכזים אלה הם יוצאי אתיופיהכמעט כל ה

הייתה זו הפעם הראשונה שהם ביקרו ) 60%(לרבים . מספר פעמים בשבוע במשך מספר שעות כל פעם

 מבני הנוער 4%רק . אינם מבקרים במרכזי נוער או במועדונים אחרים) 67%( ורובם ,במרכז נוער

הספר - בביתמתקשיםרבים מבני הנוער , עם זאת. הספר-שרו באופן רשמי מביתשביקרו במרכזים נ

  .סיכון גבוהשל  מהם דיווחו על שתיים או יותר התנהגויות 37%- ו,ובתחומים אחרים

  

. רבים מהמשתתפים שבעי רצון מאוד מהמרכזים: תפיסותיהם של בני הנוער את המרכזים הן חיוביות

 ביותר היו הספקת מסגרת לבילוי פנאי ופעילויות מעניינות וחשובות התרומות שדווחו בתכיפות הרבה

כגון מצבם , בני נוער רבים רואים גם תרומה משמעותית בתחומים אחרים. והגברת הביטחון העצמי

מיומנות טובה ,  לקבלת עזרה בקהילה לגופים אחריםעזרהפניות לַה, יכולתם לפתור בעיות, החברתי

  .ר בשיעורי הביתיותר בשפה העברית ושיפו

  

באמצעות פעילויות , הממצאים מצביעים על הצורך לשקול את הרחבת הפעילויות המוצעות במרכז

את לחזק חשוב גם לבחון דרכים . חדשות והגדלת מספר הימים בשבוע שבהם המרכז פתוח

 כמה, לבסוף. מרכזים לקבלת סיועבהצוות אנשי תחושותיהם של בני הנוער שהם יכולים לפנות ל

 הצורך להרחיב את שיתוף הפעולה עם שירותים קהילתיים הצביעו עלמרכזי הנוער מהרכזים של 

  .יותר מעורבים אחרים ולעודד את ההורים להיות

  



 

 24

SPACEוהתכניות הן של סיוע לימודי והן של מרכזי נוער התרחבו באופן , נכנס לשנתו הרביעית 

 ותמספקתכניות אלה ,  של עולי אתיופיהשל הפרויקט הלאומיהכוללת על פי הגישה . משמעותי

, פעילויות לאחר שעות הלימודים, הישגים לימודיים: שירותים חשובים לבני הנוער בתחומי מפתח

תמשיך לבחון את יישום התכנית ותוצאותיה בה ההערכה , בהמשך. ועוד, התפתחות חברתית ואישית

צרכים של בני נוער יוצאי  הלעעיל שהתכנית ממשיכה להתמודד עם האתגר של מתן מענה מובשעה 

  .אתיופיה
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  לוחות: נספח א
 

ספר -בתי, בבחינות הבגרות תלמידים אחריםשל הישגים של תלמידים יוצאי אתיופיה ו: 1-לוח א
 )באחוזים (2006-2002,  בלבדדוברי עברית

2006  2005  2004  2003  2002   
  תלמידים יוצאי אתיופיה          

  )N (מספר התלמידים  1,582  1,802  2,024  2,080  2,107
  1מתמטיקה: ציון עובר  51  48  53  49  48
 1 אנגלית: ציון עובר  58  62  63  62  60
 זכאות לתעודת בגרות  43  43  44  36  35

20  19  21  20  18  
זכאות לתעודת בגרות אשר עונה על דרישות 

 2הכניסה לאוניברסיטה
           
  תלמידים אחרים          

  )N (מספר התלמידים  68,608  68,742  70,993  69,677  67,803
  1מתמטיקה: ציון עובר  74  75  75  74  74
 1 אנגלית: ציון עובר  84  85  83  83  85
 זכאות לתעודת בגרות  66  66  65  62  64

57  55  57  58  58  
רישות זכאות לתעודת בגרות אשר עונה על ד

 2הכניסה לאוניברסיטה
  כנדרש לתעודת בגרות,  יחידות או יותר3ברמה של    1
  יחידות בחינה באנגלית 4   2

 תלמידים נבחנים בבחינות הבגרותם הבספר ש-הנתונים המוצגים כאן כוללים רק תלמידים בבתי: הערה
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ר בהם הופעלה תכנית ספ- בבתי-בבחינות הבגרות הישגים של תלמידים יוצאי אתיופיה   : 2-לוח א
 )באחוזים (2006הסיוע הלימודי עד 

2006  2005 2004  2003  2002   

         
ספר עם תכנית -תלמידים יוצאי אתיופיה בבתי

 הסיוע הלימודי
  )N (מספר התלמידים  235  322  373  379  440

  1מתמטיקה: ציון עובר  69  65  70  61  67
 1 אנגלית: ציון עובר  76  78  75  75  77
 זכאות לתעודת בגרות  62  58  58  48  48

32  28  34  34  35  
זכאות לתעודת בגרות אשר עונה על דרישות 

 2הכניסה לאוניברסיטה
 ז"יותר במהלך שנת הלימודים תשסמאוחר התכנית הופעלה " האחרים"הספר - בכמה מבתי  * 
  כנדרש לתעודת בגרות,  יחידות או יותר3ברמה של    1
   יחידות בחינה באנגלית4   2

  

 תכנית הסיוע הלימודי עםספר - בבחינות הבגרות בבתישל הצלחה ממוצעים םשיעורי  :3-ח אלו
 התכנית עםספר -גודל הפער בין השיעורים בבתי,  ללא התכניתדומיםספר -ובבתי
  ואחוז הגידול, ספר דומים-ובבתי

 -היקף ההבדל 
ספר -יחסית לבתי
  דומים

 
  
 הבדלה

 דומיםספר -בתי
ללא תכנית סיוע 

  לימודי

ספר עם -בתי
תכנית סיוע 
  לימודי

  

21%  
**11.7%  

)5.2(  55.8%  67.5%  
ציוני עובר בבחינות 

  במתמטיקה

23%  
**14.2%  

 )4.9(  61.0%  75.2%  
ציוני עובר בבחינות 

  1באנגלית

27%  
*10.3  
 )5.4(  37.9%  48.2%  

  
  1זכאות לתעודת בגרות

41%  
9.6  

)5.8(  23.6%  33.2%  
זכאות לתעודת בגרות 

 2ברסיטאיתברמה אוני

p < 0.05 * 
p < 0.01** 

  כנדרש לתעודת בגרות,  יחידות או יותר3ברמה של    1
   יחידות בחינה באנגלית4   2
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  תיאור של הניתוח הסטטיסטי: נספח ב
  

על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות הוערכה באמצעות סיוע לימודי  לSPACEתכנית השפעתה של 

שבון השפעות אפשריות הנובעות ממאפיינים אחרים של שלקח בח, משתני-ניתוח סטטיסטי רב

ואוכלוסיית , הספר-מכיוון שהתכנית מופעלת ברמת בית.  ולפני כן2006-הספר ב-יהתלמידים ושל בת

בחרנו לבסס את הניתוח על ההישגים של , הספר-היא כלל התלמידים יוצאי אתיופיה בביתשלה היעד 

  .ספר-ביתהתלמידים יוצאי אתיופיה בכל 

  
הספר שבהם הופעלה תכנית -לכל אחד מבתי" השכן הקרוב ביותר"של שימוש בשיטת ההתאמה תוך 

 התכנית בו הופעלה אילולא הספר-בבית קורה היה מהחושב אומדן של  ,הסיוע הלימודי

)(counterfactual ,ספר דומים שבהם תכנית הסיוע הלימודי לא - בהסתמך על התוצאות של בתיוזאת

  .הופעלה

  
 ביןלבצע את ההתאמה כדי פשרו לנו להשתמש במשתנים הבאים י הנתונים של משרד החינוך ִאקובצ

  :הספר-בתי

  הספר-מאפיינים של בית. א

 ) או דתיממלכתי(פיקוח  ♦
 מחוז במשרד החינוך ♦
 הספר- של בית"טיפוחמדד " ♦
 )2006-2004( מספר התלמידים -גודל  ♦

  :הספר-יתדמוגרפיים של כל התלמידים בב-מאפיינים סוציו. ב

 )2006(שיעור התלמידים שנולדו מחוץ לישראל  ♦
 )2006(התלמידים כל אחד מ של יהםילדים במשפחותה מספרממוצע  ♦
 )2006(ממוצע מספר שנות ההשכלה של האם  ♦
 )2006(בנות השיעור  ♦

  :הספר-דמוגרפיים של התלמידים יוצאי אתיופיה בבית-מאפיינים סוציו. ג

 )2004-ב ו2006-ב(הספר -בביתשיעור התלמידים יוצאי אתיופיה  ♦
 )2006(שיעור התלמידים יוצאי אתיופיה שנולדו מחוץ לישראל  ♦
 )2006(ילדים בקרב משפחות של תלמידים יוצאי אתיופיה ה מספרממוצע  ♦
 )2006(ממוצע מספר שנות ההשכלה של האם בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה  ♦
 )2006(שיעור הבנות בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה  ♦

   )לפני יישום התכנית (2004- בבבחינות הבגרותשל התלמידים  הישגים .ד

 )2004( תעודת בגרות שקיבלושיעור כל התלמידים  ♦
 )2004(שיעור התלמידים יוצאי אתיופיה שעברו את הבחינה במתמטיקה  ♦
 )2004(שיעור התלמידים יוצאי אתיופיה שעברו את הבחינה באנגלית  ♦
 )2004( שקיבלו תעודות בגרות שיעור התלמידים יוצאי אתיופיה ♦
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 מאפשרת לתהליך ההתאמה להתייחס 2004הספר משנת -הכללת המאפיינים של התלמידים ושל בית

ברמת התוצאות  הספר-במיוחד על הבדלים בין בתי" לפקח"כדי . 2006 עד 2004-ם שחלו מילשינוי

ם יוצאי אתיופיה ושל כל הבגרות של תלמידיבחינות ההתאמה כוללת נתונים על תוצאות , החינוכיות

  . לפני שהתכנית הופעלה2004-הספר ב-התלמידים בבית

  

דים של הישגי התלמידים יוצאי דמב" התאמות מדויקות"הגדרנו תחילה , ספר-בהתאמה בין בתי

 כדי לתת ,2004-בגרות בתעודת  וזכאות לת הישגים באנגלי,אתיופיה בהקשר להישגים במתמטיקה

  . ההתאמהלהם משקל מיוחד בתהליך

  

- שלושה בתיSPACEספר המשתתף בתכנית -כל ביתעם להשוואה  נבחרו,  על משתנים אלהבהתבסס

 התכנית לאהספר אילו-אומדנים של מה היה קורה בבית. הספר שלא השתתפו בתכנית-בין בתימפר ס

השפעתה של התכנית הוערכה כממוצע . ספר אלה- נבנו בהתבסס על התוצאות של שלושה בתייושמה

חשוב לציין שנערכו . האומדןה של לבין התוצאהתכנית ם עספר ה-של ההבדלים בין התוצאות בבתי

תוצאות ה וכולם הראו השפעה משמעותית על ,של התאמת משתניםומגוונים שילובים שונים ב ניסויים

  .הבגרותבבחינות 

  

 hlp.nnmatch/0072st/3-4sj/software/com.journal-stata.www://http -פרטים נוספים ניתן לקבל ב
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