
 'הפרויקט הלאומי 
 לקהילה האתיופית בישראל': 
תוכנית SPACE למתן סיוע לימודי — 
 2018

רות ברוך-קוברסקי      ד"ר וצ'סלב קונסטנטינוב      אנה גרסימנקו

המחקר הוזמן ומומן על ידי הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל

 הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל הוא שותפות בין הפדרציות היהודיות 
 של צפון אמריקה )JFNA(, ממשלת ישראל, נציגי הארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, 
הסוכנות היהודית לישראל )JAFI(, ג'וינט ישראל )JDC( וקרן היסוד

דמ-20-825 

 'הפרויקט הלאומי 
 לקהילה האתיופית בישראל': 
תוכנית SPACE למתן סיוע לימודי – 2018 

רות ברוך-קוברסקי      וצ'סלב קונסטנטינוב      אנה גרסימנקו

המחקר הוזמן ומומן על ידי הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל

 הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל הוא שותפות בין הפדרציות היהודיות 

 של צפון אמריקה )JFNA(, ממשלת ישראל, נציגי הארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, 

הסוכנות היהודית לישראל )JAFI(, ג'וינט ישראל )JDC( וקרן היסוד



עריכת לשון: רעיה כהן

תרגום לאנגלית )תקציר ותמצית מנהלים(: נעמי הלסטד

עיצוב גרפי: אפרת ספיקר

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

ת"ד 3886 ירושלים 9103702

טלפון: 02-6557400

brook@jdc.org | brookdale.jdc.org.il

ירושלים | אלול תש"ף | אוגוסט 2020



עוד פרסומים של המכון בנושא
ברוך-קוברסקי, ר., קונסטנטינוב, ו. ובן רבי, ד. )2019(. ‘הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל’: תוכנית SPACE למתן סיוע 

לימודי 2017 — המשך מעקב אחר הישגי התלמידים ובחינת השפעת התוכנית על הישגים אלה. דמ-19-798.

הלימודי:  הסיוע  תכנית  בישראל:  האתיופית  לקהילה  הלאומי  הפרויקט   .)2016( ו.  וקונסטנטינוב,  ד.  בן-רבי,  ר.,  ברוך-קוברסקי, 

בתשע”ה  ותרומתה  הרגשית-חברתית  המעטפת  יישום  ובדיקת   )2012/13( בתשע”ג  התלמידים  הישגי  אחר  מעקב  המשך 

)2014/15(. דמ-16-713.

בן-רבי, ד., ברוך-קוברסקי, ר. וקונסטנטינוב, ו. )2015(. הערכת ההשפעה של תכנית הסיוע הלימודי של הפרויקט הלאומי לקהילה 

האתיופית בישראל על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות בשנת תשע”ב )2012(. דמ-15-687.

בן-רבי, ד., ברוך-קוברסקי, ר. וקונסטנטינוב, ו. )2013(. הפרויקט הלאומי של הקהילה האתיופית בישראל: הערכת השפעת התכנית 

לסיוע לימודי על הישגי התלמידים, 2010-2008. דמ-13-621.

ברוך-קוברסקי, ר. ובן-רבי, ד. )2013(. הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל: מרכזי נוער — מחקר הערכה שלישי, 2012. 

דמ-13-635.

בן-רבי, ד., ברוך-קוברסקי, ר. וקונסטנטינוב, ו. )2011(. הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: התוכנית לסיוע לימודי - מחקר הערכה 

מסכם. דמ-11-577.

כאהן-סטרבצ’ינסקי, פ., לוי, ד. וקונסטנטינוב, ו. )2010(. בני נוער עולים בישראל — תמונת מצב עדכנית. דמ-10-561.

ברוך-קוברסקי, ר. וכהן-נבות, מ. )2009(. הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: מרכזי נוער 2008, דוח הערכה שני. דמ-09-531.

ברוך-קוברסקי, ר. וכהן-נבות, מ. )2009(. הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: התוכנית למניעת השימוש בסמים ואלכוהול 2008 — 

מחקר הערכה. דמ-09-544.

Ben-Rabi, D., Baruj-Kovarsky, R., & Konstantinov, V. (2010). Ethiopian national project: Scholastic assistance 
program 2009 — Main findings from the third evaluation report on program impacts. ES-35-10.

brookdale.jdc.org.il :את הפרסומים אפשר להוריד ללא תשלום מאתר המכון



i

תקציר

רקע
הפרויקט  של  ורגשי-חברתי  לימודי  סיוע  למתן   )School Performance and Community Empowerment)  SPACE תוכנית 

מכון  של  הערכה  במחקר  מלּוָּוה  היא  פעילותה  שנות  בכל   .2005 שנת  מאז  פועלת   )ENP( בישראל  האתיופית  לקהילה  הלאומי 

התיכוניים  הספר  ובבתי  הביניים  בחטיבות  הלומדים  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  בקרב  פועלת  התוכנית  מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל. 

כה השתתפו  עד  וחברתיים.  רגשיים  והתייחסות לקשיים  לימודי  סיוע  בבחינות הבגרות באמצעות  הישגיהם  ושואפת לשפר את 

בתוכנית בכל שנה בין 12% ל-25% מתלמידי כיתות י”ב יוצאי אתיופיה בישראל. מחקר זה התמקד בשנת 2018. בשנה זו השתתפו 

בתוכנית 25% מתלמידי י”ב יוצאי אתיופיה.

)2016/17( חל שינוי בדרכי העבודה של התוכנית עקב מדיניות הממשלה ‘דרך חדשה’ מ-2016 החותרת  בשנת הלימודים תשע”ז 

ליוצאי  רק  המיועדות  התוכניות  היקף  את  להפחית  הייתה  זו  מדיניות  של  מטרתה  הישראלית.  בחברה  אתיופיה  יוצאי  לשילוב 

אתיופיה. החל משנה זו כללה תוכנית SPACE גם תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה, ביחס של כ-80% תלמידים יוצאי אתיופיה וכ-

20% תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה. 

מטרת המחקר
המחקר נועד לבחון את הישגי תלמידי כיתות י”ב יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית הסיוע הלימודי בשנת 

2018, כפי שהם משתקפים בהצלחתם בבחינות הבגרות. כמו כן נועד המחקר לבחון את השפעת התוכנית על הישגיהם של תלמידי 

י”ב יוצאי אתיופיה המשתתפים בה, בהמשך לבדיקה של השפעת התוכנית על תלמידים אלו שנעשתה לאורך שנות יישומה, בתור 

בסיס לביצוע שיפורים בתוכנית. מטרה נוספת של המחקר היא ללמוד על תפיסותיהן של מנהלות מחלקות חינוך ביישובים שונים 

בנוגע להפעלת תוכנית SPACE ולתרומותיה. 

שיטת המחקר
ציוני  תלמידים,  מוסדות,  קובצי  היתר  בין  ובהם  לחוקרים,  נתונים  בסיסי  מנגיש  וירטואלי,  מחקר  חדר  באמצעות  החינוך,  משרד 

בגרות ונתוני מיצ"ב. מחקר זה מבוסס על ניתוח נתונים מקובצי הציונים של בחינות הבגרות המופיעים בחדר המחקר הווירטואלי. 

גולמיים  יוצאי אתיופיה, שזוהי השנה הראשונה או השנייה להשתתפותם בתוכנית, השתמשנו בנתונים  בנוגע לתלמידים שאינם 

הישגי  לבין  הישגיהם  בין  בפער  השינויים  את  הבוחנים  רב-שנתיים  בנתונים  השתמשנו  אתיופיה,  יוצאי  לתלמידים  בנוגע  בלבד. 

כלל התלמידים בחינוך העברי.1 כמו כן נבדקה השפעת התוכנית על הישגיהם הלימודיים של תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו 

1  הכוונה במונח "החינוך העברי" היא לבתי הספר דוברי העברית. במחקר השתתפו רק בתי הספר התיכוניים בחינוך העברי המגישים לבגרות.   
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Nearest Neighbor Analysis( בין הישגי תלמידים המשתתפים בתוכנית ובין הישגי תלמידים  בה, באמצעות השוואה )בשיטת 

שלא השתתפו בתוכנית הדומים להם במאפייניהם האישיים, במאפייני בתי הספר שבהם למדו ובהישגיהם הקודמים. נוסף על כך, 

נאסף מידע מחמש מנהלות מחלקות חינוך ומנהלת מחלקת רווחה חינוכית ביישובים שהתוכנית פעלה בהם, באמצעות ראיונות 

טלפוניים. הראיונות נותחו על פי קטגוריות תוכן, בהתאם לשאלות המחקר. 

עיקרי הממצאים ומסקנות
2018 מצביעים על הישגים לימודיים גבוהים של המשתתפים בתוכנית;  בדומה לממצאים מן השנים הקודמות, הממצאים משנת 

וב-2018 השפעת התוכנית ניכרת בעיקר באחוז המשיגים תעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה )להלן, תעודת 

בגרות איכותית(. בהשוואה בין התלמידים לפי מאפיינים נמצא כי לכל משתתפי התוכנית, יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה, 

היה רקע לימודי דומה, חלש יחסית לכלל התלמידים בחינוך העברי, אך התלמידים יוצאי אתיופיה התאפיינו ברקע חברתי-כלכלי 

נמוך יותר.  

ניתוח המידע המנהלי מהישגי בחינות הבגרות של משתתפי התוכנית הראה: 

בשנת 2018 שיעור הזכאים לתעודת בגרות בקרב כלל התלמידים שהשתתפו בתוכנית )יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה(  	

היה גבוה משיעורם של כלל התלמידים בחינוך העברי. הישג זה בולט במיוחד אם מביאים בחשבון את הרקע הלימודי והאישי 

החלש יחסית של המשתתפים בתוכנית.  

הזכאים  	 ובשיעור  בכלל,  בגרות  לתעודת  הזכאים  אתיופיה  יוצאי  התוכנית  משתתפי  בשיעור  עלייה  הייתה   2009 שנת  מאז 

היה  אתיופיה  יוצאי  התוכנית  משתתפי  בקרב  בגרות  לתעודת  הזכאים  שיעור   2018 בשנת  בפרט.  איכותית  בגרות  לתעודת 

גבוה משיעור זה בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי — בזכות הישגיהן הגבוהים של הבנות. עם זאת, הפער בשיעור הזכאים 

לתעודת בגרות איכותית ובשיעור הניגשים לבחינת בגרות מוגברת לא רק באנגלית אלא גם במתמטיקה  נשאר עדיין לטובת 

כלל התלמידים בחינוך העברי, אך הצטמצם עם השנים. 

כלל  	 שיעור  על  התוכנית  של  השפעה  נמצאה  לא  בתוכנית  השתתפו  שלא  דומים  תלמידים  לקבוצת  השוואה  בניתוחי 

איכותית  בגרות  לתעודת  הזכאים  שיעור  העלאת  לידי  שהביאה  סטטיסטית  מובהקת  השפעה  נמצאה  אך  לבגרות,  הזכאים 

בקרב התלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית. השפעה חיובית זו סייעה לצמצם את הפער בינם ובין כלל התלמידים 

בחינוך העברי. עם זאת, כאמור, פער זה עדיין לא נסגר ויש להמשיך ולפעול לקידום הישגי התלמידים יוצאי אתיופיה ולבחון 

אפשרויות נוספות לחיזוקם. 

לתוכנית השפעה  	 יש  איכותית  בגרות  בהשגת תעודת  כי  נמצא  אוכלוסייה  קבוצות  מגוון  על  התוכנית  בבדיקה של השפעת 

בולטת על תלמידים הלומדים בבתי ספר ‘ותיקים’ )כלומר, בתי ספר שהתוכנית פועלת בהם לפחות שלוש שנים ברצף(. ניתן 

זמן על רצף  זו מחזקת את הגישה שחשוב לשמור לאורך  יתרון בחשיפה ארוכת טווח לתוכנית. מסקנה  להסיק אפוא שיש 

מענים בבית הספר כדי לאפשר לתלמידים יוצאי אתיופיה המשתתפים בתוכנית להשתתף בה בכל שנות לימודיהם בתיכון. 
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הם מקבלים עזרה בלימודים, הישגיהם בבחינות  מנהלות מחלקות החינוך סיפרו בראיונות על הרווח של המשתתפים מן התוכנית: 

הבגרות משתפרים, תלמידים חלשים מקודמים, הפערים בלימודים מצטמצמים  וגם תלמידים מצטיינים מקבלים תמיכה. התוכניות 

ובכך מתחזקים הגיבוש החברתי, המוטיבציה ותחושת השייכות. לצד שביעות הרצון הרבה  החברתיות מקדמות העשרה והעצמה 

מן התוכנית ציינו המנהלות הן את הצורך במשאבים נוספים שיאפשרו להוסיף מענים לימודיים וחברתיים ולהרחיב את קבוצות 

התלמידים המשתתפים והן את הקושי בגיוס תלמידים הזקוקים למעני התוכנית אך נמנעים מלהשתתף בה.



iv

תמצית מנהלים 

מבוא
הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל )ENP( נוסד בשנת 2004. הוא כולל מגוון התערבויות, והמרכזית שבהן היא תוכנית 

SPACEי)School Performance and Community Empowerment( למתן סיוע לימודי ורגשי-חברתי. תוכנית זו החלה לפעול 
ב-2005. מטרת הפרויקט היא לאפשר לבני הנוער יוצאי אתיופיה לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם ולהגביר את סיכוייהם 

לִניעּות חברתית ולשילוב עתידי בשוק העבודה. תוכנית SPACE פועלת בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה הלומדים בחטיבות הביניים 

ובבתי הספר התיכוניים. היא שואפת לשפר את הישגי התלמידים בבחינות הבגרות באמצעות סיוע לימודי וטיפול בקשיים רגשיים 

וחברתיים. מנהלי בתי הספר בוחרים את התלמידים שישתתפו בתוכנית לפי צורכי התלמידים ובתנאי שאינם מקבלים מענה לימודי 

מתוכנית סיוע אחרת. 

בשנת הלימודים תשע”ז )2016/17( חל שינוי בדרכי העבודה של התוכנית לאור מדיניות הממשלה ‘דרך חדשה’ )אגף ממשל וחברה, 

משרד ראש הממשלה, א”ת( לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. מדיניות זו ביקשה להפחית את היקף התוכניות המיועדות 

רק ליוצאי אתיופיה. משנה זו כללה תוכנית SPACEי80% תלמידים יוצאי אתיופיה ו-20% תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה, הן בכל 

2018(, השתתפו בתוכנית  )2017/18, להלן,  אחד מן היישובים שמשתתפים בתוכנית והן בתוכנית בכלל. בשנת הלימודים תשע”ח 

5,107 תלמידים מכיתות ז’ עד י”ב, בהם 4,219 יוצאי אתיופיה )83%( ו-888 שאינם יוצאי אתיופיה )17%(. כלל התלמידים שהשתתפו 

בתוכנית למדו ב-127 בתי ספר הפזורים ב-28 יישובים. 

דוח זה מציג את הישגי המשתתפים בתוכנית הסיוע הלימודי בשנת 2018 כפי שהם משתקפים בהצלחתם בבחינות הבגרות ואת 

וכן מידע על התוכנית שנאסף בראיונות עם מנהלות מחלקות חינוך ועם מנהלת מחלקת רווחה  השפעת התוכנית על הישגיהם, 

חינוכית, והתמקד בתפיסותיהן.

מטרות המחקר ושאלות המחקר 
.SPACE המחקר נחלק לשני חלקים מובחנים. לכל חלק מטרות משלו, וכל אחד מהם נועד ללמוד על היבט אחר בתוכנית

חלק ראשון: ניתוח הישגים בבחינות הבגרות — מטרת חלק זה במחקר הייתה לבחון עם סיום בחינות הבגרות: )א( את הישגיהם 

2018; )ב( את  SPACE בשנת  הלימודיים של תלמידי כיתות י”ב — יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה — שהשתתפו בתוכנית 

מידת ההשפעה של התוכנית על הישגי התלמידים. 

את החלק הזה במחקר 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
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להלן המדדים ששימשו לבחינת הישגיהם של התלמידים:

אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות; 	

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

יחידות לימוד לפחות( )להלן, תעודת בגרות איכותית(;

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

אחוז התלמידים שנבחנו בבחינות הבגרות באנגלית ומתמטיקה בהיקף של 4 או 5 יחידות לימוד. 	

על  ללמוד  הייתה  במחקר  זה  חלק  מטרת   — בהם  פועלת  שהתוכנית  ביישובים  חינוך  מחלקות  מנהלות  עם  ראיונות  שני:  חלק 

סוגיות  להציף  ולסייע  בה  המשתתפים  הישגי  לשיפור  ולתרומתה   SPACE תוכנית  להפעלת  בנוגע  אלו  מנהלות  של  תפיסותיהן 

מרכזיות הנוגעות ליישום התוכנית. 

אלו היו השאלות המרכזיות:

מהי לתפיסת המנהלות תרומת התוכנית ליישוב, לבתי הספר ולתלמידים המשתתפים בה? 	

מהן תפיסותיהן של מנהלות המחלקות בנוגע לשינוי שחל בתוכנית עם צירוף תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה? 	

מהי לתפיסתן של מנהלות המחלקות ייחודיות התוכנית לעומת תוכניות אחרות הפועלות ביישוב ומסייעות בתגבור לימודי,  	

ומה הערך המוסף שלה? 

האם היו רוצות לשנות משהו בהפעלת התוכנית? ואם כן, למה ואיך? 	

שיטת המחקר 
לצורך המחקר השתמשנו בנתונים ארציים של משרד החינוך על כל התלמידים בישראל — יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה 

— כפי שהם מופיעים בחדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך. באמצעות חדר המחקר הווירטואלי משרד החינוך מנגיש בסיסי 

משתתפי  על  הנתונים  את  לנתח  כדי  מיצ”ב.  ונתוני  בגרות  ציוני  תלמידים,  מוסדות,  קובצי  היתר  בין  הכוללים  לחוקרים,  נתונים 

והועברו לחדר  ידי משרד החינוך  2018, נאספו מספרי תעודות הזהות שלהם. המספרים הוצפנו על  י”ב בשנת  התוכנית, תלמידי 

נבחנו במבחנים  בין קבוצות  והבדלים   ,SPSS נותחו באמצעות תוכנת  וירטואלי שבו בוצעו הניתוחים. הישגי המשתתפים  מחקר 

סטטיסטיים מקובלים. השפעת התוכנית נותחה בשיטת Nearest Neighbor Analysis. ניתוחים אלו בוצעו בין החודשים אוקטובר 

2019 ופברואר 2020.  

הראיונות עם מנהלות מחלקות החינוך ביישובים )באחד היישובים הופנינו לראיין מנהלת מחלקת רווחה חינוכית, ובאחר ממלאת 

נשים.  מנהלות  רק  השתתפו  ותומללו.  הוקלטו  הם  מובנים.  חצי  טלפוניים  ראיונות  היו  ביישוב(  החינוך  מחלקת  מנהל  של  מקום 

באמצעות  נותחו  הם   .2019 בחודשי ספטמבר-נובמבר  נעשו  והראיונות  מזמיני המחקר,  רשימה שהעבירו  מתוך  נבחרו  היישובים 

בניית קטגוריות תוכן )ניתוח תוכן( וזיקקו תמות מרכזיות בהתאם לשאלות המחקר.
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סיכום הממצאים ומסקנות
אתיופיה.  יוצאי  שאינם  תלמידים  גם   SPACE בתוכנית  השתתפו  שבה  השנייה  השנה  היא   )2017/18( תשע”ח  הלימודים  שנת 

מדבריהן של מנהלות המחלקות עולה כי זהו שילוב מוצלח וחיובי; הוא מקדם חברויות ומונע תיוג. מכלל תלמידי י”ב שהשתתפו 

בתוכנית בשנה זו היוו תלמידים יוצאי אתיופיה 81%. בדיקה של מאפייני התלמידים משתתפי התוכנית ותוצאות מבחני המיצ”ב 

)מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית( שבהם נבחנו כשהיו בכיתה ה’ הראתה שלכל משתתפי התוכנית — יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי 

אתיופיה — היה רקע לימודי דומה. נמצא שהרקע של כולם חלש לעומת זה של כלל התלמידים בחינוך העברי; והציון שלהם היה 

48 נקודות בממוצע )לעומת 63 נקודות בממוצע בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי(. התלמידים יוצאי אתיופיה התאפיינו ברקע 

יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית: אחוז גבוה של אימהות שהשכלתן יסודית  סוציו-דמוגרפי נמוך מזה של התלמידים שאינם 

)4.1 לעומת 3.6, בהתאמה( ואחוז גבוה של  4%, בהתאמה(, מספר ממוצע גבוה של ילדים במשפחה  )71% לעומת  או נמוכה יותר 

תלמידים עולים )49% לעומת 7%(.  

בשנת 2018 משתתפי התוכנית בכיתה י”ב היוו 11% מכלל תלמידי י”ב בבתי הספר שבהם התוכנית פעלה. התלמידים שאינם יוצאי 

אתיופיה שהשתתפו בתוכנית היוו מיעוט )2%( מכלל תלמידי י”ב שאינם יוצאי אתיופיה בבתי הספר האלה. לעומת זאת, תלמידי 

י”ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית בשנת 2018 היוו 75% מכלל התלמידים יוצאי אתיופיה בבתי הספר שבהם פעלה התוכנית 

י”ב  )25%( מכלל תלמידי  יוצאי אתיופיה היוו רבע  63%(. תלמידי התוכנית  2017; אז השתתפו  )אחוז גבוה מזה שבשנה הקודמת, 

יוצאי אתיופיה בישראל בשנת 2018, לעומת 17% בשנה הקודמת. עלייה זו התרחשה בעקבות הגדלת היקף המענים בבתי הספר 

שבהם התוכנית כבר פעלה וכניסתה ליישובים ולבתי ספר שבהם לא פעלה קודם לכן. 

 SPACE והעצמה,  העשרה  המקדמות  החברתיות  והתוכניות  הלימודי  הסיוע  באמצעות  כי  סיפרו  שרואיינו  המחלקות  מנהלות 

והן  חברתי,  ולגיבוש  השייכות  ותחושת  המוטיבציה  לחיזוק   — הרגשית-חברתית  ברמה  הן  בה  המשתתפים  לתלמידים  תורמת 

ברמה הלימודית — לקידום הישגים בבגרות, לקידום תלמידים חלשים, לצמצום פערים לימודיים ולתמיכה בתלמידים מצטיינים. 

ניתוח המידע המנהלי מהישגי בחינות הבגרות של משתתפי התוכנית הראה כי בשנת 2018 היו ההישגים בבחינות הבגרות של כלל 

בחינוך  כלל התלמידים  גבוהים מהישגיהם של  יוצאי אתיופיה(  ושאינם  )יוצאי אתיופיה  בתוכנית  י”ב שהשתתפו  כיתות  תלמידי 

העברי )77% לעומת 72%, בהתאמה(. הישגים אלו בולטים במיוחד אם מביאים בחשבון את הרקע הלימודי והאישי החלש יחסית 

של המשתתפים בתוכנית לעומת הרקע של כלל התלמידים בחינוך העברי. 

כאשר מסתכלים רק על הישגיהם של תלמידי כיתות י”ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית בשנת 2018 רואים כי הפער באחוז 

משתתפי  בין   — מלאה(  בגרות  תעודת  )להלן,  לאוניברסיטה  ההרשמה  בתנאי  עומדת  שאינה  אך  מלאה,  בגרות  לתעודת  הזכאים 

התוכנית ובין כלל התלמידים בחינוך העברי — היה לטובת משתתפי התוכנית )78% לעומת 73%, בהתאמה(. פער באותו כיוון נמצא 

72%, בהתאמה(, אך לא אצל הבנים. לעומת זאת, הפער באחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות  )82% לעומת  גם אצל הבנות 

איכותית )כלומר, תעודת בגרות מלאה שלה גם לפחות 4 יחידות באנגלית( נמצא לטובת כלל התלמידים בחינוך העברי לעומת כלל 

משתתפי התוכנית יוצאי אתיופיה )66% לעומת 51%, בהתאמה( וכן בנפרד עבור הבנות )64% לעומת 53%, בהתאמה(, והבנים )65% 

כלל התלמידים  ובין  בתוכנית  אתיופיה המשתתפים  יוצאי  בין תלמידים  קיימים  נוספים שעדיין  פערים  בהתאמה(.   ,48% לעומת 



בחינוך העברי )לטובת כלל התלמידים בחינוך העברי( נמצאו באחוז התלמידים הניגשים למספר יחידות מוגבר )5-4 יחידות לימוד( 

במתמטיקה ובאנגלית. 

בגרות  לתעודת  הזכאים  באחוז  ובהם,  מלאה,  בגרות  לתעודת  הזכאים  התלמידים  באחוז  עלייה  של  מגמה  ישנה   2009 שנת  מאז 

איכותית, הן בקרב כלל התלמידים יוצאי אתיופיה והן בקרב קבוצת התלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית. כדי להעריך 

התוכנית  השפעת  את  בודדנו  התוכנית,  של  השפעתה  את  משקפים   2018 בשנת  התוכנית  משתתפי  של  הגבוהים  ההישגים  אם 

באמצעות שימוש בקבוצת השוואה שנבנתה בדיעבד. 

ניתוחים מול קבוצת השוואה של תלמידים דומים שלא השתתפו בתוכנית מצביעים על השפעה מובהקת סטטיסטית של התוכנית 

 5.8 של   )P<0.01( מובהק  )פער  בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  התלמידים  מקרב  איכותית,  בגרות  לתעודת  הזכאים  אחוז  על 

נקודות האחוז בין משתתפי התוכנית לקבוצת ההשפעה(, אך לא נמצאה השפעה של התוכנית על כלל הזכאות לתעודת בגרות מלאה. 

ניכר כי בשנת 2018 הצליחה התוכנית להשפיע על השגת תעודת בגרות איכותית בקרב התלמידים המשתתפים בה, וזאת מעבר 

זו  להשפעת מענים קיימים אחרים שאליהם נחשפים תלמידים דומים במאפייניהם שאינם משתתפים בתוכנית. השפעה חיובית 

מסייעת לצמצם את הפער בין התלמידים יוצאי אתיופיה המשתתפים בתוכנית ובין כלל התלמידים בחינוך העברי. עם זאת, פער 

זה עדיין לא נסגר ויש להמשיך ולפעול לקידום הישגיהם של התלמידים יוצאי אתיופיה ולבחון אפשרויות נוספות לחיזוקם.  

זכאות  השגת  על  התוכנית  של  מובהקת  חיובית  השפעה  ישנה  כי  נמצא  אוכלוסייה  קבוצות  על  התוכנית  השפעת  של  בבדיקה 

לתעודת בגרות מלאה הן עבור בנות והן עבור תלמידים הלומדים בבתי ספר ‘חדשים’ )בניגוד ל’ותיקים’, כלומר, בניגוד לבתי ספר 

שהתוכנית פועלת בהם לפחות שלוש שנים ברצף(; ואילו השפעה חיובית של התוכנית על השגת תעודת בגרות איכותית נמצאה 

הן עבור בנים והן עבור בנות, עבור תלמידים עולים שנולדו באתיופיה וגם עבור תלמידים הלומדים בבתי ספר ‘ותיקים’. ההבדלים 

בהשפעתה של התוכנית על קבוצות האוכלוסייה מחייבים מאמץ כדי להבין את מקור הפער וכדי ללמוד נושא זה. המטרה היא 

לזקק תובנות שיסייעו למפעילי התוכנית לטייב את המענים לאוכלוסיות ולתת מענה מותאם לכל קבוצת אוכלוסייה.

‘ותיקים’ מצביעה על היתרון הטמון  בגרות איכותית בקרב תלמידים הלומדים בבתי ספר  ההשפעה שנמצאה על השגת תעודת 

בחשיפה של התלמידים לאורך זמן לסיוע שהתוכנית נותנת. לפיכך יש לנסות ככל האפשר לשמור לאורך זמן על רצף מענים בבתי 

הספר המפעילים את התוכנית ולאפשר לתלמידים שהחלו להשתתף בה להמשיך את השתתפותם בכל שנות לימודיהם בתיכון. 

איסוף המידע הממוקד בראיונות עם מנהלות המחלקות האיר נקודות חשובות שיש להמשיך ולתת עליהן את הדעת כדי שהתוכנית 

תוסיף ותשתפר. המנהלות הביעו שביעות רצון רבה מהתוכנית; לתפיסתן יש לתוכנית תרומה של ממש לתלמידים וגם לבתי הספר 

שלהם וליישובים שהם חיים בהם. עם זה הן הדגישו את הצורך במשאבים נוספים שיאפשרו הן להוסיף מענים לימודיים וחברתיים 

והן להרחיב את קבוצות התלמידים המשתתפים בתוכנית. כמו כן הדגישו את הקושי בגיוס תלמידים הזקוקים למעני התוכנית אך 

נמנעים מלהשתתף בה. 
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דברי תודה
ברצוננו להודות לכל מי שסייע במחקר וִאפשר את ביצועו. בראש ובראשונה נודה לרוני אקלה, מנכ”ל הפרויקט הלאומי לקהילה 

למשרד  להודות  מבקשים  אנו  עוד  חוץ.  קשרי  מנהלת  רודניצקי  ולגרייס  ארצי;  תפעול  מנהל  טרקין,  לשרון  בישראל;  האתיופית 

החינוך על שהעמיד לרשותנו נתונים לצורך ביצוע המחקר.

תודה לחברינו במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל: לד”ר יואה שורק ולד”ר לייה מורן-גלעד על הערותיהן לדוח, ולד”ר דמיטרי רומנוב 

על הליווי הסטטיסטי.
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1. מבוא
בין  שותפות  ומהווה  אתיופיה  יוצאי  לקהילת  המסייעים  רבים  ארגונים  מאחד  בישראל  האתיופית  לקהילה  הלאומי  הפרויקט 

)JDC(, קרן  ג'וינט ישראל   ,)JAFI( )JFNA(, ממשלת ישראל, הסוכנות היהודית לישראל  הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה 

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

והוועד המנהל( ובשותפות כספית בין הארגונים היהודיים ובין ממשלת ישראל. מטרתו של הפרויקט היא ליצור שוויון הזדמנויות 

לתלמידים יוצאי הקהילה האתיופית אשר יאפשר להם הן מימוש מלוא הפוטנציאל הטמון בהם והן ניעּות חברתית ושילוב עתידי 

במקצועות הנדרשים בשוק העבודה. היבטי הפרויקט הם בין-תחומיים — חינוך, נוער במצבי סיכון והעצמת הקהילה.

SPACE תוכנית
School Performance and Community Empowerment) SPACE( למתן  במוקד ההתערבויות של הפרויקט עומדת תוכנית 

סיוע לימודי ורגשי-חברתי. 

2005 לנוכח הפערים הלימודיים הגדולים שנצפו בהישגים בבחינות הבגרות בין תלמידים יוצאי אתיופיה  התוכנית הושקה בשנת 

על  שהטילה  ממשלה  החלטת  התקבלה   2014 בשנת  אתיופיה.1  יוצאי  שאינם  התלמידים  לטובת  אתיופיה,  יוצאי  שאינם  מי  ובין 

משרד העלייה והקליטה ועל משרדים נוספים להמליץ לממשלה על מדיניות חדשה לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה 

משרדי  כי  נקבע   .)2016 חדשה,  )דרך  הציעו  שהמשרדים  התוכניות  ממשלה  בהחלטות  אושרו   2015 ובשנת  הישראלית,  בחברה 

הממשלה יפחיתו במידה ניכרת את היקף התוכניות המיועדות רק ליוצאי אתיופיה. עוד נקבע כי התפיסה ש"יש להפריד כדי לחזק" 

יוצאי אתיופיה או בהינתן שורה של תנאים מצטברים המצדיקים זאת. בהתאם לכך,  יימצא חסם מובנה לשילוב  תיושם רק אם 

הפחית משרד החינוך בהדרגה את מספר התוכניות שנחשבו תוכניות מבדלות.  

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

השינוי המרכזי נגע להרחבת הרכב התלמידים שבתוכנית גם לתלמידים שאינם יוצאי אתיופיה. מאותה שנה כללה התוכנית 80% 

תלמידים יוצאי אתיופיה ו-20% תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה, הן בכל אחד מן היישובים שבתוכנית, הן בתוכנית בכללה. שינוי זה 

נמשך גם בשנת הלימודים תשע"ח )2017/18, להלן, 2018(, והתוכנית כללה 5,107 תלמידים בכיתות ז' עד י"ב, בהם 4,219 תלמידים 

ב-127 בתי ספר  )17%(. כלל התלמידים שהשתתפו בתוכנית למדו  יוצאי אתיופיה  ו-888 תלמידים שאינם   )83%( יוצאי אתיופיה 

שהיו פזורים ב-28 יישובים. שני הגופים שהפעילו בשנת 2018 את התוכנית היו החברה למתנ"סים ומכון ברנקו וייס. ארגונים אלו 

מפעילים מערך של רכזים ומנחי נוער ושל מורים בבתי הספר, והם אמונים על הפעלת התוכנית ועל מתן מענה לצורכי התלמידים.  

1  בשנת 2004 נמצא פער של 19 נקודות האחוז בשיעור הזכאים לתעודת בגרות מלאה ופער של 33 נקודות האחוז בשיעור הזכאים לתעודת בגרות איכותית, 

בין תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה ובין תלמידים יוצאי אתיופיה, לטובת תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה )מתוך נתוני משרד החינוך(.
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מנהלי בתי הספר הם שבוחרים את התלמידים שישתתפו בתוכנית לפי צורכי התלמידים, ובתנאי שהתלמידים אינם מקבלים מענה 

לימודי מתוכנית סיוע אחרת. התוכנית ניתנת לתלמידים ברמות לימוד שונות, בהתאם לצורכי התלמידים. בכל בית ספר מנהלים 

את התוכנית רכזים מטעמה, והם גם הכתובת עבור תלמידי התוכנית למתן מענה על קשיים. הרכזים אחראים הן לתגבור הלימודי 

והן לפעילויות חברתיות מגוונות העוסקות בעיקר בהעצמה, בחיזוק תמונת העתיד ובהעשרה ומסייעות לגיבוש הקבוצה ולהעלאת 

המוטיבציה להשתתף בתוכנית כולה. תוספות חברתיות אלו מגוונות ותלויות ביישוב, בבית הספר ובשכבת הגיל. התוכנית מלּוָוה 

בוועדת היגוי יישובית שבה משתתפים בדרך כלל מנהל מחלקת החינוך, מנהלי בתי הספר, מפעילי תוכנית SPACE, נציגי הקהילה 

של יוצאי אתיופיה ובעלי עניין נוספים הפועלים ביישוב וכן הורים ותלמידים. 

כיתות  תלמידי  הזנה.  תוכנית  במסגרת  ארוחה  לתלמידים  ניתנת  הלימודי,  התגבור  תחילת  לפני  הלימודים,  יום  סיום  לאחר  מייד 

ז'-י"ב מקבלים מערך של סיוע לימודי, בדרך כלל כ-4 שעות שבועיות. מורי בית הספר, מורים אחרים או סטודנטים נותנים לכל 

תלמיד תגבור לימודי המותאם לצרכיו ויוצרים קשר אישי עם התלמידים. בדרך כלל התגבור ניתן במתמטיקה, באנגלית ובעברית, 

ואם יש צורך, גם במקצועות נוספים שבהם התלמיד צפוי להיבחן בבחינת בגרות. שיעורי התוכנית נעשים בקבוצות קטנות של 4–9 

תלמידים. נוסף על התגבור השבועי יש גם 'מרתונים' ולימודים מרוכזים לקראת בחינות הבגרות. 

במחקר  הפרויקט  פעילות  את  ללוות  התוכנית  מפעילי  ידי  על   )2004/5( תשס"ה  בשנת  מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל נתבקש  מכון 

בסיס  שיהווה  מידע  לספק  וכדי  פיתוחה  לעיצובה ולהמשך  לתרום  כדי  מרכזיים בתוכנית,  רכיבים  לבחון  המכון התבקש  הערכה. 

הסיוע  בתוכנית  שהשתתפו  התלמידים  הישגי  את  מציג  זה  דוח  התוכנית.  הפצת  המשך  של  ולתכנון  החלטות  קבלת  לתהליכי 

הלימודי בשנת 2018 כפי שהם משתקפים בהצלחתם בבחינות הבגרות וכן את השפעת התוכנית על הישגיהם. 
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2. מערך המחקר
למחקר שני חלקים מובחנים. כל אחד מהם נועד ללמוד על תוכנית SPACE מהיבט אחר. בחלקו הראשון של המחקר ניתחנו את 

ההישגים בבחינות הבגרות של תלמידי י"ב שהשתתפו בתוכנית, ובחלקו השני אספנו וניתחנו מידע מראיונות ממוקדים עם מנהלות 

לראיין ממלאת מקום של  הופנינו  וביישוב אחר  חינוכית,  רווחה  לראיין מנהלת מחלקת  הופנינו  היישובים  )באחד  חינוך  מחלקות 

מנהל מחלקת החינוך( ביישובים שבהם התוכנית מיושמת. 

— מטה הפרויקט הלאומי של  ידי מזמיני המחקר  ואושר על   )IRB( ברוקדייל  ועדת האתיקה של מכון  המחקר קיבל את אישור 

הקהילה האתיופית בישראל.  

2.1 שאלות המחקר ומטרותיו

החלק הראשון של המחקר: ניתוח הישגים בבחינות הבגרות

מטרת המחקר הייתה לבחון עם סיום בחינות הבגרות את הישגיהם הלימודיים של תלמידי י"ב שהשתתפו בתוכנית SPACE ואת 

מידת ההשפעה של התוכנית על הישגים אלו.

שלוש שאלות מרכזיות ליוו שלב זה של המחקר: 

ובין . 1 בין מאפייניהם של תלמידים שהשתתפו בתוכנית  והבחנו  זו  מהם מאפייני התלמידים שהשתתפו בתוכנית? בדקנו שאלה 

מאפייניהם של תלמידים שלא השתתפו בה )בבתי הספר שהשתתפו בתוכנית ובהשוואה לכלל התלמידים בחינוך העברי בישראל(; 

בקרב משתתפי התוכנית — הבחנו בין מאפייניהם של תלמידים יוצאי אתיופיה ובין מאפייניהם של מי שאינם יוצאי אתיופיה.

זו בנוגע לכלל המשתתפים, ובהבחנה בין תלמידים יוצאי . 2 לאילו הישגים הגיעו התלמידים בבחינות הבגרות? בדקנו שאלה 

אתיופיה למי שאינם יוצאי אתיופיה. אצל תלמידים יוצאי אתיופיה בחנו גם את אחוז התלמידים שניגשו למספר יחידות מוגבר 

)2018-2006( לעומת כלל האוכלוסייה בחינוך העברי. בחנו  5( באנגלית ובמתמטיקה ואת הישגיהם בכל שנות התוכנית  )4 או 

בנפרד את הישגיהם של הבנים ושל הבנות.   

השפעת התוכנית . 	 באיזו מידה התוכנית היא שהשפיעה על הישגי התלמידים יוצאי אתיופיה בבחינות הבגרות? בדקנו את 

על התלמידים יוצאי אתיופיה משתתפי התוכנית שלמדו בבתי הספר שבהם התוכנית יושמה בשנת 2018. כמו כן בדקנו אם 

יוצאי אתיופיה שנולדו  השפעתה של התוכנית הייתה שונה על הישגי בנים לעומת הישגי בנות, על ההישגים של תלמידים 

3 שנים ויותר )להלן, בתי  בארץ לעומת תלמידים שנולדו באתיופיה ועל הישגי תלמידים בבתי ספר שהתוכנית פועלת בהם 

— לעומת תלמידים  לימודיהם בתיכון  כל  'ותיקים'( — מה שאפשר לתלמידים אלו להיחשף לתשומות התוכנית במשך  ספר 

הלומדים בבתי ספר שבהם התוכנית פועלת שנה או שנתיים בלבד )להלן, בתי ספר 'חדשים'(.  
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המדדים לבחינת הישגיהם של התלמידים:

אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות )להלן, תעודת בגרות מלאה; אחד מסוגי תעודת הבגרות המלאה הוא תעודת בגרות  	

המאפשרת הרשמה לאוניברסיטה( 

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

יחידות לימוד לפחות, להלן, תעודת בגרות איכותית(

אחוז התלמידים שנבחנו בבחינות הבגרות בהיקף נמוך מהיקף המאפשר זכאות לתעודת בגרות מלאה, אך הוא קרוב אליו )14  	

יחידות לימוד(

אחוז התלמידים שניגשו לבחינות בגרות באנגלית ובמתמטיקה בהיקף של 4 או 5 יחידות לימוד.  	

החלק השני של המחקר: ראיונות עם מנהלות מחלקות חינוך ביישובים

מטרת חלק זה הייתה ללמוד על תפיסותיהם ותפיסותיהן של מנהלים ומנהלות, בעלי תפקידים בכירים ביישוב, בעניין הפעלת תוכנית 

SPACE ותרומותיה. חלק זה נועד לשמש מחקר ממוקד להצפת סוגיות מרכזיות. ארבע שאלות מרכזיות ליוו שלב זה של המחקר:

מהי לתפיסת בעלות התפקידים תרומת התוכנית ליישוב, לבתי הספר ולתלמידים המשתתפים?. 1

מהן תפיסותיהן של מנהלות המחלקות בעניין השינוי שחל בתוכנית עם צירוף תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה?. 2

מהי לתפיסת מנהלות המחלקות ייחודיות התוכנית לעומת תוכניות אחרות ביישוב שנועדו לסייע בתגבור לימודי ומה הערך . 3

המוסף שלה? 

האם הייתה המנהלת משנה משהו בהפעלת התוכנית? ואם כן, למה ואיך?. 4

2.2 שיטת המחקר 

החלק הראשון של המחקר: ניתוח הישגים בבחינות הבגרות

יוצאי  יוצאי אתיופיה ושאינם  לצורך המחקר השתמשנו בקובצי נתונים ארציים של משרד החינוך על כל התלמידים בישראל — 

אתיופיה — הנמצאים בחדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך. להלן פירוט הקבצים:

קובץ הישגים בבחינות הבגרות: קובץ ובו מידע על תלמידי כיתות י"ב בארץ בשנים 2018-2005 והישגיהם בבחינות הבגרות 	

קובץ תלמידים בכיתות ח'–י"ב: קובץ ובו מידע על כלל התלמידים בשנים 2018-2005 	

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

קובץ ציוני מיצ"ב )מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית(: קובץ ובו מידע על ציוני מיצ"ב בכיתה ה' בשנת 2011 — כמקור מידע  	

על הישגים קודמים של התלמידים שבשנת 2018 למדו בכיתה י"ב.2 

2  יש לציין כי בשנת 2018 לא ניתן היה להשתמש בנתוני מיצ"ב בכיתה ח', וזאת כי בשנת 2014, שבה היו תלמידי י"ב בכיתה ח', לא נערך מיצ"ב. לפיכך, 

הישגים קודמים של תלמידים נבחנו על פי נתוני מיצ"ב שהתלמידים ניגשו אליו בכיתה ה'.
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לצורך ניתוח הנתונים נאספו מספרי תעודות הזהות של משתתפי התוכנית, 1,021 תלמידי י"ב בשנת 2018. המספרים הוצפנו על ידי 
משרד החינוך והועברו לחדר מחקר וירטואלי, ושם בוצעו הניתוחים בחודשים אוקטובר 2019 ועד פברואר 3.2020

לאור השינויים שחלו בתוכנית SPACE בשנת הלימודים תשע"ז והכללתם של תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה התבצע המחקר, 

השתמשנו  האוכלוסייה  קבוצות  בין  ההבדלים  על  ללמוד  כדי  השונות.  האוכלוסייה  לקבוצות  בהתייחס  המחקר,  שאלות  פי  על 

על  ללמוד  כדי  לממוצעים.  בנוגע   One-way Anova ובמבחן  )באחוזים(,  והתפלגויות  קטגוריאליים  למדדים  בנוגע   c2 במבחן 

השפעת התוכנית על הישגיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בה השתמשנו בקבוצת השוואה שזוהתה בדיעבד מתוך 

קובץ התלמידים של משרד החינוך, בהתאם למאפייני בית הספר ומאפיינים אישיים המופיעים בקובץ. לכל משתתף בתוכנית זווג 

תלמיד יוצא אתיופיה בעל מאפיינים אישיים דומים ומאפייני בית ספר דומים אשר לא למד בבית ספר שהשתתף בתוכנית.4 הזיווג 

 .Nearest Neighbor Analysis נעשה בשיטת

)כגון  בה  המשתתפים  התלמידים  הישגי  על  המשפיעים  אחרים  גורמים  ובין  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 אילו לא 

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

שקיבלו מענים אחרים שסייעו להם בלימודיהם. הניתוח עוסק אפוא בהשפעה של תוכנית SPACE, מעבר להשפעות של מענים 

קיימים אחרים. 

החלק השני של המחקר: ראיונות עם מנהלות מחלקות חינוך ביישובים

כדי ללמוד על התפיסות של בעלות תפקידים בכירים ושל בעלי תפקידים בכירים ביישובים בעניין הפעלת תוכנית SPACE, נבחרו 

לימוד אחד  — כך שיש בהם לפחות מחזור  SPACE מיושמת כבר לפחות שלוש שנים  'ותיקים', שבהם תוכנית  יישובים  ארבעה 

של תלמידי תיכון, י'-י"ב, שהשתתפו בתוכנית במשך שלוש שנים לפחות — ורשות נוספת, 'חדשה'. המחקר כלל שלושה יישובים 

גדולים שבהם 3–7 בתי ספר המשתתפים בתוכנית, ושני יישובים קטנים, שבהם בית ספר אחד המשתתף בתוכנית, וזאת מתוך סך 

נערך מספר ראיונות מצומצם, אך הוא מאפשר הפניית  כי  לציין  יש  'חדשים'.  יישובים  ו-45  'ותיקים' בתוכנית  יישובים   30 הכול 

זרקור לסוגיות מסוימות. הראיונות מהווים פלטפורמה למחקר עתידי. עם זאת מספרם הנמוך של הראיונות אינו מאפשר הסקת 

מסקנות על כלל היישובים שהתוכנית פועלת בהם. 

הראיונות  דקות.  כ-30  נמשך  ריאיון  כל  המחקר.  לשאלות  בהתאם  שנערך  פרוטוקול  לפי  מובנים  חצי  טלפוניים  ראיונות  בוצעו 

עם  קשר  יצרו  גם  הם  המחקר.  מזמיני  שהעבירו  לרשימה  בהתאם  נבחרו  היישובים  נשים.  היו  המרואיינות  כל  ותומללו.  הוקלטו 

3  תוצאות בגרויות 2018 הועלו לחדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך בספטמבר 2019. 

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

הספר: זרם בית הספר )'ממלכתי' / 'ממ"ד' (, אחוז הזכאים לתעודת בגרות איכותית בקרב כלל התלמידים בבית הספר בשנת 2018, מדד הטיפוח של בית 

הספר המשקף את המאפיינים החברתיים-כלכליים של התלמידים בשנת 2018. הזיווג נעשה ביחס של 1:1. באחד הניתוחים הובא בחשבון גם הציון במבחן 

המיצ"ב הארצי שנערך בכיתה ח', למי שנבחנו בו.    
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בעלות תפקידים, סיפרו להן על המחקר וקיבלו את אישורן להשתתף בו. אם מרואיינת פוטנציאלית לא נתנה את אישורה למפעילי 

במועדים  טלפוניים  ראיונות  תואמו  במחקר  להשתתף  שהסכימו  תפקיד  בעלות  עם  קשר.  עימה  יצרו  לא  החוקרות  התוכנית, 

נוחים להן. בסך הכול רואיינו שלוש מנהלות מחלקת חינוך ביישובים, ממלאת מקום אחת של מנהל מחלקת חינוך ומנהלת אחת 

של מחלקת רווחה חינוכית. לפני תחילת הריאיון כל המרואיינות קיבלו הסבר על מטרת המחקר, והחוקרות קיבלו את הסכמתן 

להשתתף בראיונות. החוקרות הדגישו כי הריאיון יישאר אנונימי ויוקלט רק לצורכי המחקר, וכן כי זכותן של המרואיינות לסיים את 

הריאיון בכל רגע נתון. הראיונות נערכו בחודשים ספטמבר-נובמבר 2019 ונותחו באמצעות בניית קטגוריות תוכן )ניתוח תוכן(. כך 

זוקקו תמות מרכזיות בהתאם לשאלות המחקר )שקדי, 2003(.
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3. ממצאים מהחלק הראשון של המחקר: ניתוח הישגים 
בבחינות הבגרות

3.1 מאפיינים חברתיים-כלכליים של תלמידי י"ב שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 2018
בשנת 2018 השתתפו בתוכנית 1,021 תלמידי י"ב אשר למדו ב-75 בתי ספר. תוכנית SPACE יישמה את החלטת הממשלה 'דרך 

חדשה' והפחיתה את מה שנחשב בידול התלמידים יוצאי אתיופיה: בשנת 2018 81% ממשתתפיה בכיתה י"ב )827 תלמידים( היו 

יוצאי אתיופיה ו-19% הנותרים )194 תלמידים( היו תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה. תלמידי י"ב משתתפי התוכנית היוו 11% מכלל 

תלמידי י"ב בבתי הספר שבהם למדו. התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה היוו מיעוט )2.5%( מכלל תלמידי י"ב שאינם יוצאי אתיופיה 

SPACE השתתפו בתוכנית. מעט  )75%( בבתי הספר שבהם פעלה תוכנית  יוצאי אתיופיה  י"ב  באותם בתי ספר. מרבית תלמידי 

פחות ממחצית )44%( ממשתתפי התוכנית היו בנים. 

3.1.1 מאפייני תלמידים בבתי ספר שהשתתפו בתוכנית: מי שהשתתפו בתוכנית ומי שלא השתתפו בתוכנית 

ניתוח המאפיינים המרכזיים של תלמידי י"ב שהשתתפו בתוכנית מראה כי מתוך בתי הספר שהתוכנית פעלה בהם, המשתתפים בה 

)ר'  בה  השתתפו  שלא  תלמידים  של  מאלו  חלשים  חברתיים-כלכליים  מאפיינים  בעלי  היו  אתיופיה(  יוצאי  ושאינם  אתיופיה  )יוצאי 

וכאלה היו גם הישגיהם הלימודיים בבית הספר היסודי, כפי שמשתקף במבחני מיצ"ב. כלומר, תלמידי התוכנית  1ב(,  1א,  תרשימים 

השתייכו לקבוצת אוכלוסייה חלשה מקבוצת הלא משתתפים בה מבתי הספר שבהם התוכנית פעלה. )לפירוט מלא, ר' לוח א בנספח(.

10 שנים )סטיית תקן 3.9(.  	 41% ממשתתפי התוכנית היו עולים, והוותק הממוצע שלהם בישראל עמד על  תלמידים עולים: 

 11.9 היה  בישראל  והוותק הממוצע שלהם  בישראל,  נולדו  לא   )7%( בתוכנית  בודדים מהתלמידים שלא השתתפו  לעומתם, 

שנים )סטיית תקן 4.8(. 

השכלת אם: השכלת אימם של משתתפי התוכנית הייתה נמוכה מהשכלת אימם של תלמידים שלא השתתפו בתוכנית: רק  	

השתתפו  שלא  התלמידים  של  האימהות  מן   31% לעומת  על-תיכונית,  השכלה  הייתה  המשתתפים  של  האימהות  מן  ל-4% 

5% מן האימהות של תלמידים  בתוכנית; ל-58% מן האימהות של המשתתפים הייתה השכלה של שש שנים ופחות, לעומת 

שלא השתתפו בתוכנית. 

מספר ממוצע של ילדים במשפחה: המספר הממוצע של ילדים במשפחה בקרב תלמידי התוכנית היה 4.0 )סטיית תקן 1.8(.  	

מספר ממוצע גבוה מזה שנמצא בקרב תלמידים שלא השתתפו בתוכנית )3.1, סטיית תקן 1.5(.

הישגים לימודיים בבית הספר היסודי: הישגיהם הלימודיים של התלמידים משתתפי התוכנית, כפי שהם משתקפים במבחני  	

המיצ"ב הארציים שבהם נבחנו בכיתה ה', היו נמוכים משמעותית מהישגיהם של התלמידים שלא השתתפו בתוכנית ונבחנו 

וציון ממוצע  2011 לתלמידים שהשתתפו בתוכנית  נקודות במבחן המיצ"ב משנת   48 ציון ממוצע של  במיצ"ב באותה שנה: 

הממוצעים  הציונים  בין  ההבדל  בתוכנית.  שהשתתפו  ספר  בבתי  ולמדו  בתוכנית  השתתפו  שלא  לתלמידים  נקודות   60 של 
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p<0.01, One-way Anova. השוואה להישגיהם במיצ"ב של כלל התלמידים בחינוך העברי מראה  נמצא מובהק לפי מבחן 

כי הישגיהם של משתתפי התוכנית היו נמוכים בפער גדול אף יותר: הציון הממוצע במיצ"ב של כלל התלמידים בחינוך העברי 

עמד על 63 נקודות.   

תרשימים 1א, 1ב: מאפיינים חברתיים-כלכליים של תלמידי י"ב מבתי ספר שהשתתפו בתוכנית SPACE ב-2018 — תלמידים 
שהשתתפו בתוכנית לעומת תלמידים שלא השתתפו בה

תרשים 1א:  השכלת אם וארץ לידה של התלמיד

           p, c2>0.01**

  N=7,866 מי שאינם משתתפים בתוכנית  ;N=1,021 משתתפים בתוכנית
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תרשים 1ב: מספר ילדים במשפחה

 p, one-way Anova>0.01**

  N=7,866 מי שאינם משתתפים בתוכנית  ;N=1,021 משתתפים בתוכנית

3.1.2 מאפייני תלמידים שהשתתפו בתוכנית יוצאי אתיופיה ומי שאינם יוצאי אתיופיה 

כאשר מסתכלים רק על משתתפי התוכנית, רואים מניתוח המאפיינים המרכזיים של תלמידי י"ב כי לתלמידים יוצאי אתיופיה  	

פער  לעומת  2ב(.  2א,  תרשימים  )ר'  אתיופיה  יוצאי  שאינם  תלמידים  של  מאלו  חלשים  חברתיים-כלכליים  מאפיינים  היו 

חברתי-כלכלי זה, לא נמצא בין הקבוצות פער לימודי מוקדם, והדבר משתקף בהישגיהם של התלמידים במיצ"ב שבו נבחנו 

בכיתה ה' )לפירוט מלא, ר' לוח א בנספח(. 

תלמידים עולים: בקרב משתתפי התוכנית יוצאי אתיופיה, 49% היו עולים, והוותק הממוצע שלהם בישראל עמד על 9.9 שנים  	

)7%( היו עולים, והוותק הממוצע שלהם  )סטיית תקן 3.9(. לעומתם, רק בודדים ממשתתפי התוכנית שאינם יוצאי אתיופיה 

בישראל היה 12.1 שנים )סטיית תקן 5.0(.

השכלת אם: השכלת אימם של משתתפי התוכנית יוצאי אתיופיה הייתה נמוכה מהשכלת אימם של משתתפים שאינם יוצאי  	

אתיופיה: רק ל-2% מן האימהות של המשתתפים יוצאי אתיופיה הייתה השכלה על-תיכונית, לעומת 16% מן האימהות של 

6 שנים ופחות,  יוצאי אתיופיה הייתה השכלה של  יוצאי אתיופיה; ל-71% מן האימהות של המשתתפים  התלמידים שאינם 

לעומת 4% מן האימהות של תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה. 

מספר ממוצע של ילדים במשפחה: המספר הממוצע של ילדים במשפחה בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה עמד על 4.1 )סטיית  	

תקן 1.8(. מספר ממוצע זה גבוה מהמספר שנמצא בקרב תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה )3.6, סטיית תקן 1.7(.
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יוצאי  	 יוצאי אתיופיה ושל התלמידים שאינם  הישגים לימודיים בבית הספר היסודי: מאפייניהם הלימודיים של התלמידים 

)ציון ממוצע  דומים  ה',  בכיתה  נבחנו  כפי שהם משתקפים במבחני המיצ"ב הארציים שבהם  בתוכנית,  אתיופיה שהשתתפו 

יוצאי  51 נקודות לתלמידים שאינם  וציון ממוצע של  יוצאי אתיופיה  2011 לתלמידים  48 נקודות במבחן המיצ"ב משנת  של 

  .)One-way Anova אתיופיה. ההבדל בין הציונים הממוצעים לא נמצא מובהק לפי מבחן

תרשימים 2א, 2ב: מאפיינים חברתיים-כלכליים של תלמידי י"ב שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 2018 — תלמידים יוצאי 
אתיופיה לעומת תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה 

תרשים 2א: השכלת אם וארץ לידה של התלמיד

      p, c2>0.01**

 N=194 מי שאינם יוצאי אתיופיה ;N=827 יוצאי אתיופיה

תרשים 2ב: מספר ילדים במשפחה

p, one-way Anova>0.01**

 N=194 מי שאינם יוצאי אתיופיה ;N=827 יוצאי אתיופיה
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3.2 תלמידי י"ב שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 2018 — הישגים בבחינות הבגרות 
אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מלאה מקרב כלל משתתפי התוכנית היה גבוה )76.7%(; מהם, כמחצית ממשתתפי התוכנית 

)49.6%( היו זכאים לתעודת בגרות איכותית )ר' תרשים 	, ולפירוט ר' לוח ב בנספח(. 

תרשים 	: תלמידי י"ב שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 2018 — הישגים )באחוזים(

76.7% ממשתתפי תוכנית SPACE היו זכאים לתעודת בגרות מלאה

N=1,021

אתיופיה  יוצאי  התלמידים  בין   )c2 מבחן  )לפי  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא  התוכנית  משתתפי  של  הבגרות  תעודות  בבדיקת 

לתלמידים שאינם יוצאי אתיופיה: לא באחוז הזכאים לבגרות מלאה )77.8% בקרב יוצאי אתיופיה, ו-72.2% בקרב מי שאינם יוצאי 

אתיופיה( ולא באחוז הזכאים לתעודת בגרות איכותית )50.7% בקרב יוצאי אתיופיה, ו-44.8% בקרב מי שאינם יוצאי אתיופיה(. 

להלן נבדוק את הישגיה של כל קבוצה בנפרד.

3.2.1 תלמידי י"ב שאינם יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית בשנת 2018 — הישגים 

זכו לסיוע הלימודי באמצעות  שתלמידים אלו  כך   ,2017 יוצאי אתיופיה בתוכנית החל בשנת  שילובם של תלמידים שאינם 

התוכנית במשך שנה או שנתיים בלבד. כדי ללמוד על מקומם היחסי של הישגי תלמידים אלו בוצעו שתי השוואות:  

השוואה ליתר התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה הלומדים בבתי הספר שבהם יושמה התוכנית, וזאת כדי ללמוד על הישגי . 1

משתתפי התוכנית שאינם יוצאי אתיופיה ביחס להישגיהם של תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה;

השוואה לכלל התלמידים בחינוך העברי הלומדים בבתי ספר שמגישים בהם לבגרות, וזאת כדי ללמוד על הישגי משתתפי . 2

התוכנית שאינם יוצאי אתיופיה ביחס לממוצע ההישגים הארצי.

יוצאי  שאינם  התוכנית  משתתפי  התוכנית:  יושמה  שבהם  הספר  בבתי  אתיופיה  יוצאי  שאינם  התלמידים  לכלל  השוואה 

את  בבתי הספר שבהם פעלה התוכנית. כאשר משווים  יוצאי אתיופיה  כאמור 2.5% מכלל התלמידים שאינם  היוו  אתיופיה 

הישגיהם של משתתפי התוכנית שאינם יוצאי אתיופיה לאלו של יתר התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה ולא השתתפו בתוכנית 



12

בבתי ספר שהשתתפו בתוכנית, רואים שאחוז הזכאים לתעודת בגרות מלאה מקרב משתתפי התוכנית היה נמוך במיוחד )72.2% 

לעומת 83.5% בהתאמה; ההבדלים נמצאו מובהקים ]p<0.01[ לפי מבחן c2(. תמונה דומה מתקבלת גם בהשוואה של אחוז הזכאים 

c2(. כלומר, הישגיהם  לתעודת בגרות איכותית )44.8% לעומת  70.8% בהתאמה; ההבדלים נמצאו מובהקים ]p<0.01[ לפי מבחן 

בבחינות הבגרות היו נמוכים מאלו של יתר תלמידי י"ב שאינם יוצאי אתיופיה שלמדו בבתי ספר שהשתתפו בתוכנית. מגמות אלו 

נמצאו גם כאשר נבחנו הישגיהם של בנים ובנות בנפרד )ר' לוח 1(. 

השוואה לכלל התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה בחינוך העברי בישראל: מהשוואה בין הישגיהם של משתתפי התוכנית שאינם 

ובין אלו של כלל התלמידים בחינוך העברי5 עולה שאחוז כלל הזכאים לתעודת בגרות מלאה בקרב המשתתפים  יוצאי אתיופיה 

 ;)c2 מבחן  לפי  מובהקים  נמצאו  לא  ההבדלים  בהתאמה;  לעומת 72.7%   72.2%( העברי  בחינוך  התלמידים  כלל  בקרב  לאחוז  דומה 

ואילו אחוז הזכאים לתעודת בגרות איכותית נמוך יותר, בפער לטובת כלל התלמידים בחינוך העברי )44.8% לעומת 64.4% בהתאמה; 

ההבדלים נמצאו מובהקים ]p<0.01[ לפי מבחן c2(. מגמות אלו נמצאו גם כאשר נבחנו הישגיהם של בנים ובנות בנפרד )ר' לוח 1(.

לוח 1: הישגים בבחינות הבגרות — תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה בבתי הספר שבהם פעלה התוכנית: מי שהשתתפו בתוכנית, 
מי שלא השתתפו בה וכלל תלמידי י"ב בחינוך העברי בארץ בשנת 2018,^ וכן בחלוקה לפי מגדר )באחוזים( 

תלמידי י”ב שאינם יוצאי אתיופיה שלמדו בבתי 
הספר שהתוכנית פעלה בהם

כלל התלמידים בחינוך 
העברי

לא השתתפו בתוכניתהשתתפו בתוכנית
סך הכול:

)N()194()7,591()87,345(
83.572.7**72.2זכאות לבגרות מלאה 

64.4**70.8**44.8עמידה בדרישות האוניברסיטה
בנים:

)N()99()3,607()39,874(
80.373.5*71.7זכאים לבגרות מלאה 

65.4**67.4**45.5עומדים בדרישות האוניברסיטה
בנות:

)N()95()3,984()47,471(
86.372.0**72.6זכאיות לבגרות מלאה 

63.6**73.8**44.2עומדות בדרישות האוניברסיטה
 c2 מובהקות לפי מבחן P<0.01 ** ,p<0.05*

^ רק בבתי ספר המגישים לבגרות

המובהקויות מסמנות הבדלים בין משתתפי התוכנית ובין כל אחת מהקבוצות האחרות בהתאם לכוכביות.

5  רק בבתי ספר המגישים לבגרות.
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3.2.2 תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית בשנת 2018 — הישגים

לפני  הנוכחי, כהמשך למחקרים שנערכו בשנים קודמות,  היוו את עיקר המחקר  יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית  התלמידים 

שתלמידים שאינם יוצאי אתיופיה שולבו בתוכנית. בשנת 2018, 51% מתלמידי י"ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית למדו בבתי 

ספר שנכללו בתוכנית במשך לפחות שלוש שנים רצופות )לפחות משנת 2016(, כך שהסיוע הלימודי בתוכנית SPACE ניתן להם 

נוספים למדו בבתי ספר  ו-21%  2018 היו בתוכנית זה שנתיים,  28% למדו בבתי ספר שבשנת  לאורך כל שנות לימודיהם בתיכון; 

שבשנת 2018 היו בתוכנית זה שנה. 

א. זכאות לתעודת בגרות מלאה וזכאות לתעודת בגרות איכותית: כלל יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית

כמחצית   .)77.8%( גבוה  היה  בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  התלמידים  מקרב  בגרות  לתעודת  הזכאים  התלמידים  אחוז 

ממשתתפי התוכנית )50.7%( היו אף זכאים לתעודת בגרות איכותית )ר' תרשים 4(. 

תרשים 4: תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 2018 — הישגים )באחוזים( 

77.8% ממשתתפי תוכנית SPACE היו זכאים לתעודת בגרות מלאה

N=827

לבנות  הבנים  בין   .)42%( בה  שהשתתפו  הבנים  משיעור  מהמשתתפים(   58%( יותר  גבוה  היה  בתוכנית  שהשתתפו  הבנות  שיעור 

יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית נמצאו הבדלים מובהקים באחוז הזכאים לתעודת בגרות מלאה, לטובת הבנות )81.5% מהבנות 

לעומת 72.5% מהבנים; ההבדלים נמצאו מובהקים ]p<0.01[ לפי מבחן c2(; ואילו באחוז הזכאים לתעודת בגרות איכותית ההבדלים 

בין המינים לא נמצאו מובהקים )52.7% מהבנות ו-47.8% מהבנים(.  

25% מכלל תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה בארץ. כדי ללמוד על הישגיהם של התלמידים יוצאי   2018 משתתפי התוכנית היוו בשנת 

מול  אל  הישגיהם  נבדקו  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  של  הישגיהם  של  יותר  הרחבה  המסגרת  בתוך  בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה 
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הישגיהן של שלוש קבוצות השוואה. יש לציין כי השוואות אלו אין בהן כדי ללמד על השפעת התוכנית )על השפעה זו ניתן ללמוד 

בפרק 3.3( אלא רק כדי לאמוד את הישגי המשתתפים בהשוואה לקבוצות התייחסות. להלן ההשוואות שבוצעו: 

לעומת . 1 התוכנית  משתתפי  של  הישגיהם  על  ללמוד  כדי  וזאת  בתוכנית,  השתתפו  שלא  אתיופיה  יוצאי  לתלמידים  השוואה 

השוואה  קבוצת   — האחת  תת-קבוצות:  לשתי  חולקה  זו  קבוצה  בה.  השתתפו  שלא  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  של  הישגיהם 

לתלמידים הלומדים בבתי ספר שבהם יושמה התוכנית, וזאת כדי ללמוד על הישגי יוצאי אתיופיה משתתפי התוכנית בתוך 

השתתפו  שלא  בארץ  אתיופיה  יוצאי  התלמידים  לכלל  השוואה  קבוצת   — השנייה  בהם;  מיושמת  שהתוכנית  הספר  בתי 

בתוכנית, וזאת כדי ללמוד על הישגי יוצאי אתיופיה משתתפי התוכנית בראייה כלל-ארצית.6 

השוואה לכלל התלמידים יוצאי אתיופיה בחינוך העברי, וזאת כדי ללמוד על הישגי יוצאי אתיופיה משתתפי התוכנית ביחס . 2

לממוצע הארצי של הישגי כלל התלמידים יוצאי אתיופיה, משתתפי התוכנית ושאינם משתתפים בה כאחד.

וזאת כדי ללמוד על הישגי משתתפי . 3 השוואה לכלל התלמידים בחינוך העברי הלומדים בבתי ספר שבהם מגישים לבגרות, 

התוכנית יוצאי אתיופיה ביחס לממוצע הארצי, שאליו שואפת התוכנית להביא את משתתפיה.

השוואה נוספת נועדה ללמוד מה קרה לפער )או להעדר הפער( שנמצא בין הקבוצות, בהישגים במבחני המיצ"ב — אם הפער גדל או קטן 

או נשאר בעינו — בעת מבחני הבגרות. היא נערכה בין יוצאי אתיופיה משתתפי התוכנית ובין שתי קבוצות ההשוואה הראשונות שלעיל 

)האחת — יוצאי אתיופיה שלא השתתפו בתוכנית אף שהתוכנית יושמה בבית ספרם; השנייה — כלל יוצאי אתיופיה בחינוך העברי(.

הישגי בחינות הבגרות של תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית בהשוואה לשלוש הקבוצות

הנתונים מראים כי לעומת תלמידים יוצאי אתיופיה שלא השתתפו בתוכנית היו הישגיהם של משתתפי התוכנית יוצאי אתיופיה 

גבוהים, בעיקר באחוז כלל הזכאים לתעודת בגרות מלאה. ממוצע הישגיהם בשני סוגי תעודות הבגרות שנבדקו היה גבוה מממוצע 

ההישגים של התלמידים יוצאי אתיופיה שלא השתתפו בתוכנית, והדבר מעלה באופן יחסי גם את הישגיהם של כלל התלמידים 

יוצאי אתיופיה בארץ.7 השוואה של הישגיהם של משתתפי התוכנית לאלו של כלל התלמידים בחינוך העברי8 מראה כי משתתפי 

התוכנית השיגו אחוזי זכאות לבגרות מלאה גבוהים משמעותית מאלו של כלל התלמידים בחינוך העברי, אך אחוז הזכאים לתעודת 

בגרות איכותית היה נמוך מזה שנמצא עבור כלל התלמידים )ר' לוח 2(, )לפירוט מלא יותר ר' לוח ג בנספח(.

6  קבוצה זו כללה גם את קבוצת ההשוואה של התלמידים יוצאי אתיופיה שלא השתתפו בתוכנית מבתי הספר שבהם התוכנית פעלה.

7  מכיוון שנעשית בחירה הן אילו בתי ספר ישתתפו בתוכנית והן אילו תלמידים מבתי הספר שבתוכנית ישתתפו בה בעצמם, ישנה חשיבות גם להצגה של 

הישגי הקבוצה של כלל התלמידים יוצאי אתיופיה בארץ, הכוללת גם את משתתפי התוכנית וגם את התלמידים שלא השתתפו בה.

8  רק בבתי ספר המגישים לבגרות.
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לוח 2: הישגים בבחינות הבגרות — תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית לעומת תלמידים יוצאי אתיופיה שלא 
השתתפו בה, מבתי הספר שיישמו את התוכנית ומקרב כלל בתי הספר בארץ, ולעומת כלל התלמידים בחינוך העברי^ 

משתתפי 
התוכנית 

יוצאי 
אתיופיה

תלמידים יוצאי אתיופיה שלא 
השתתפו בתוכנית

כלל התלמידים 
יוצאי אתיופיה 

כלל התלמידים 
בחינוך העברי

בבתי ספר שבהם 
פעלה התוכנית

בכלל בתי 
הספר 

סך הכול:
)N()827()275()2,373()3,200()87,345(

72.7**65.3**61.0**64.4**77.8אחוז זכאות לבגרות מלאה
64.4**43.9**41.5**50.746.9אחוז עמידה בדרישות האוניברסיטה

בנים:
)N()345()131()1,162()1,507()39,874(

57.273.5**52.7**59.5**72.5אחוז הזכאים לבגרות מלאה
65.4**36.4**33.0**47.839.7אחוז העומדים בדרישות האוניברסיטה

בנות:
)N()482()144()1,211()1,693()47,471(

72.0**72.5**69.0**68.8**81.5אחוז הזכאיות לבגרות מלאה
63.6**52.753.549.650.5אחוז העומדות בדרישות האוניברסיטה

 c2 מובהקות לפי מבחן P<0.01 ** ,p<0.05*

^ רק בבתי ספר המגישים לבגרות

המובהקויות מסמנות הבדלים בין משתתפי התוכנית ובין כל אחת מהקבוצות האחרות בהתאם לכוכביות המצוינות.

זכאות לתעודת בגרות מלאה: אחוז הזכאים לתעודת בגרות מלאה בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית נמצא גבוה 

)77.8%( באופן מובהק )c2 ;p<0.01( מאחוז הזכאים בקרב התלמידים יוצאי אתיופיה שלא השתתפו בתוכנית, הן בכלל הארץ )61%( 

c2( מאחוז הזכאים בקרב כלל התלמידים בחינוך   ;p<0.01( והן בבתי הספר שבהם התוכנית פעלה )64.4%(, וגם גבוה באופן מובהק 

העברי )72.7%(.  

בנות: אחוז הזכאיות לתעודת בגרות מלאה מקרב הבנות יוצאות אתיופיה שהשתתפו בתוכנית היה גם בשנת 2018 )בדומה ל-2014–

2017( גבוה באופן מובהק מן האחוז בקרב הבנות בכלל החינוך העברי )81.5% לעומת 72.0%, בהתאמה; ההבדלים נמצאו מובהקים 

]p<0.01[ לפי מבחן c2(, וגבוה גם מהישגיהן של תלמידות יוצאות אתיופיה שלא השתתפו בתוכנית )69.0%(. 

בנים: אחוז הזכאים לתעודת בגרות מלאה בקרב הבנים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית היה דומה לאחוז בקרב הבנים בכלל החינוך 

העברי )72.5% לעומת 73.5%, בהתאמה(, וגבוה מהישגיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה שלא השתתפו בתוכנית )59.5%(. 

יוצאי  תלמידים  בקרב  לאוניברסיטה  ההרשמה  בדרישות  העומדת  בגרות  לתעודת  הזכאים  אחוז  איכותית:  בגרות  לתעודת  זכאות 

אתיופיה  יוצאי  התלמידים  בקרב  הזכאים  מאחוז   )c2  ;p<0.01( מובהק  באופן  גבוה  נמצא   )50.7%( בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה 
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שלא  אתיופיה  יוצאי  התלמידים  בקרב  הזכאים  מאחוז  מובהק,  באופן  לא  אך  וגבוה,   )41.5%( הארץ  בכלל  בתוכנית  השתתפו  שלא 

אחוז  העברי,  בחינוך  התלמידים  לכלל  בהשוואה  זאת,  לעומת   .)46.9%( בתוכנית  שהשתתפו  הספר  בבתי  ולמדו  בתוכנית  השתתפו 

הזכאים לתעודת בגרות איכותית מקרב התלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית נמוך באופן מובהק )c2 ;p<0.01( )בקרב כלל 

התלמידים בחינוך העברי עמד על 64.4%(. 

שלא  אתיופיה  יוצאות  התלמידות  מקרב  זו  לתעודה  הזכאיות  לאחוז  דומה  נמצא  איכותית  בגרות  לתעודת  הזכאיות  אחוז  בנות: 

השתתפו בתוכנית, ונמוך באופן מובהק מאחוז הזכאיות מקרב כלל הבנות בחינוך העברי )52.7% בקרב משתתפות התוכנית יוצאות 

.)c2 לפי מבחן ]p<0.01[ אתיופיה לעומת 63.6% בקרב כלל הבנות בחינוך העברי; ההבדלים נמצאו מובהקים

בנים: אחוז הזכאים לתעודת בגרות איכותית נמצא גבוה, אך ללא מובהקות סטטיסטית, מאחוז הזכאים לתעודה זו מקרב התלמידים 

שלא  אתיופיה  יוצאי  התלמידים  כלל  של  מזה  וגבוה  בתוכנית,  שהשתתפו  הספר  מבתי  בתוכנית,  השתתפו  שלא  אתיופיה  יוצאי 

יוצאי  הבנים  בקרב   47.8%( העברי  בחינוך  הבנים  כלל  מקרב  הזכאים  מאחוז  מובהק  באופן  נמוך  נמצא  זה  עם  בתוכנית;  השתתפו 

.)c2 לפי מבחן ]p<0.01[ אתיופיה לעומת 65.4% בקרב כלל הבנים בחינוך העברי; ההבדלים נמצאו מובהקים

מובחן  באופן  לראות  ניתן  העברי  בחינוך  התלמידים  לכלל  בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  י"ב  תלמידי  כלל  בין  הפערים  את 

בתרשים 5, ואת הפערים לפי בנים ובנות ניתן לראות בתרשים 6.

תרשים 5: הישגים בבחינות הבגרות — יוצאי אתיופיה משתתפי תוכנית SPACE, לעומת כלל התלמידים בחינוך העברי בשנת 
2018 )באחוזים( 

 c2 ,p<0.01**
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תרשים 6: הישגי בנים לעומת בנות בבחינות הבגרות בשנת 2018 — משתתפי SPACE יוצאי אתיופיה לעומת כלל התלמידים 
בחינוך העברי )באחוזים(

 c2 ,p<0.01**p<0.05*     

הישגי בחינות הבגרות של תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית בהתייחס לפערים בהישגיהם בבחינות המיצ"ב

 ,SPACE מבחני המיצ"ב שאליהם ניגשו בעבר, כשהיו בכיתה ה', אותם תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה שבשנת 2018 השתתפו בתוכנית

מאפשרים לבחון את הפערים בין הישגיהם ובין )א( הישגיהם של התלמידים שלא השתתפו בתוכנית מבתי ספר שכן השתתפו בה 

ו-)ב( הישגיהם של כלל התלמידים יוצאי אתיופיה בארץ. בחינה של הפערים בין קבוצות אלו במבחני המיצ"ב שאליהם ניגשו בכיתה 

ה' לעומת הפערים בין קבוצות אלו במבחני הבגרות מראה שעם השנים צומצם הפער הלימודי בין הקבוצות. יש לציין כי בדיקות כאלו 

יכולות להיעשות רק עבור תלמידים שנבחנו בבחינות המיצ"ב, ואלה היוו רק כמחצית ממשתתפי התוכנית.   

בין תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית ובין תלמידים יוצאי אתיופיה שלא השתתפו בתוכנית אך בכיתה י"ב למדו יחד בבתי 

הן בהישגיהם במבחני המיצ"ב שאליהם ניגשו בכיתה ה' והן  ספר שהשתתפו בתוכנית נמצא שיש פער לטובת משתתפי התוכנית, 

בנים

N=	45

בנות

N=482
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באחוז הזכאים לתעודת בגרות. כלומר, התלמידים שהשתתפו בתוכנית היו עוד טרם השתתפותם בתוכנית תלמידים בעלי הישגים 

גבוהים לעומת תלמידים שלא השתתפו בתוכנית ולמדו איתם בכיתה י"ב בבתי הספר שהשתתפו בתוכנית. 

יוצאי אתיופיה בישראל לא נמצא פער לימודי  ובין כלל התלמידים  יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית  לעומת זאת, בין תלמידים 

במבחני המיצ"ב שאליהם ניגשו בכיתה ה', אך נמצא פער — לטובת משתתפי התוכנית — באחוז התלמידים שהשיגו זכאות לתעודת 

בגרות מלאה. כלומר, הישגיהם הקודמים היו דומים, אך עם השנים נפער פער לטובת הישגיהם של משתתפי התוכנית. 

בשתי ההשוואות לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית באחוז הזכאים לתעודת בגרות איכותית )ר' לוח 	(.

 לוח 	: הישגי התלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית — בבחינות המיצ"ב בכיתה ה' ובבחינות הבגרות, לעומת הישגי 
יוצאי אתיופיה שלא השתתפו בתוכנית, אף שיושמה בבית ספרם, ולעומת כלל התלמידים יוצאי אתיופיה בישראל )באחוזים( 

תלמידי י"ב בבתי הספר שבהם פעלה התוכנית
כלל תלמידי י"ב יוצאי 

אתיופיה בארץ
יוצאי אתיופיה שהשתתפו 

בתוכנית
יוצאי אתיופיה שלא 

השתתפו בתוכנית

)N()400()131()1,323( נבחני מיצ"ב

43.647.7*47.9ציון ממוצע במיצ"ב בכיתה ה'

69.3**63.4**76.3זכאות לבגרות מלאה

48.542.048.5עמידה בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה
בגרות  ואחוז הזכאים לתעודת  בגרות מלאה  One-way Anova; אחוז הזכאים לתעודת  לפי מבחן  נבדק  ציון ממוצע במיצ"ב   P<0.01 **  P<0.05 *

העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה נבדקו לפי מבחן c2. המובהקויות מסמנות הבדלים בין משתתפי התוכנית ובין כל אחת מהקבוצות האחרות בהתאם 

לכוכביות המצוינות.

ב. אחוז הניגשים ל-4–5 יחידות לימוד בבחינות הבגרות באנגלית ובמתמטיקה — כלל התלמידים יוצאי אתיופיה 
שהשתתפו בתוכנית — בנים לעומת בנות9 

היבחנות ב-4–5 יחידות לימוד באנגלית מהווה סמן לתעודת בגרות איכותית: מי שקיבלו תעודת בגרות מלאה אחרי שנבחנו ב-4–5 

יחידות בבחינת הבגרות באנגלית וקיבלו ציון "עובר" זכאים לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה. 

יחידות מוגבר באנגלית ומעטים  ניגשו למספר   )55.0%( יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית  יותר ממחצית  כי  ניתוח הנתונים מראה 

)10.3%( למספר יחידות מוגבר במתמטיקה. אחוזים אלו נמוכים מאחוזי כלל התלמידים בחינוך העברי שניגשו למספר יחידות מוגבר, 

הן באנגלית והן במתמטיקה, והם מסבירים את האחוז הנמוך יותר של זכאים לתעודת בגרות איכותית בקרב יוצאי אתיופיה משתתפי 

התוכנית לעומת כלל התלמידים בחינוך העברי )ר' תרשים 5(. בהשוואה לכלל יוצאי אתיופיה בארץ נמצא כי אחוז הניגשים להיקף 

היחידות המוגבר באנגלית גבוה יותר בקרב משתתפי התוכנית )ר' לוח 4(. 

9  רק בבתי ספר המגישים לבגרות
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ניגשים למספר יחידות מוגבר באנגלית: אחוז התלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE וניגשו לבחינה במספר יחידות 

מוגבר באנגלית בשנת 2018 היה נמוך מאחוז הניגשים מקרב כלל התלמידים בחינוך העברי )55.0% לעומת 69.4%, בהתאמה; ההבדלים 

נמצאו מובהקים ]p<0.01[ לפי מבחן c2( וגבוה מאחוז הניגשים מקרב כלל התלמידים יוצאי אתיופיה בארץ )55.0% לעומת 48.9%, 

 .)c2 לפי מבחן ]p<0.01[ בהתאמה; ההבדלים נמצאו מובהקים

בהבחנה בין בנים לבנות ניתן לראות כי: 

בנים: אחוז הניגשים ל-4–5 יחידות לימוד באנגלית מקרב הבנים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית )53.9%( היה גבוה באופן מובהק 

)p<0.01, במבחן c2( מאחוז הניגשים שנמצא בקרב כלל הבנים יוצאי אתיופיה בארץ )41.8%( אך נמוך באופן מובהק )p<0.01, במבחן 

c2( מאחוז הניגשים מקרב כלל הבנים בחינוך העברי )71.5%(. 

מובהק  באופן  נמוך  היה   )55.8%( בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאות  הבנות  מקרב  באנגלית  יחידות  ל-4–5  הניגשות  אחוז  בנות: 

ודומה לאחוז שנמצא בקרב כלל הבנות   )66.7%( יחידות באנגלית בחינוך העברי  c2( מאחוז הבנות שניגשו ל-4–5  )p<0.01, במבחן 

יוצאות אתיופיה בארץ )55.2%(.

ניגשים למספר יחידות מוגבר במתמטיקה: אחוז התלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE שניגשו לבחינה במספר 

יחידות מוגבר במתמטיקה )4–5 יחידות( בשנת 2018 היה נמוך במיוחד לעומת אחוז הניגשים מקרב כלל התלמידים בחינוך העברי 

)10.3% לעומת 36.4%, בהתאמה; ההבדלים נמצאו מובהקים ]p<0.01[ לפי מבחן c2(, ודומה לאחוז כלל התלמידים יוצאי אתיופיה 

.)c2 בארץ שניגשו למספר יחידות מוגבר במתמטיקה )11.0%, פערים לא מובהקים לפי מבחן

בהבחנה בין בנים לבנות ניתן לראות כי: 

בנים: אחוז הניגשים ל-4–5 יחידות לימוד מקרב הבנים שהשתתפו בתוכנית )5.8%( היה נמוך באופן מובהק )p<0.05, במבחן c2( גם מאחוז 

הניגשים לבחינות אלו שנמצא בקרב כלל הבנים יוצאי אתיופיה בארץ )9%( וגם מאחוז הניגשים מקרב כלל הבנים בחינוך העברי )38.0%(.

בנות: אחוז הניגשות ל-4–5 יחידות לימוד במתמטיקה מקרב הבנות שהשתתפו בתוכנית )13.5%( היה דומה לאחוז הניגשות שנמצא 

בקרב כלל הבנות יוצאות אתיופיה בארץ )12.9%( אך נמוך באופן מובהק )p<0.01, במבחן c2( מאחוז הניגשות מקרב כלל הבנות בחינוך 

העברי )35.1%(. 
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לוח 4: ניגשים ל-4–5 יחידות לימוד בבחינות הבגרות באנגלית ובמתמטיקה בשנת 2018 — יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית, 
כלל יוצאי אתיופיה בארץ וכלל התלמידים בחינוך העברי בארץ, וכן בחלוקה לפי מגדר )באחוזים(

משתתפי התוכנית 
יוצאי אתיופיה

 כלל התלמידים 
יוצאי אתיופיה 

 כלל התלמידים 
בחינוך העברי 

)87,345()3,200()827(כל התלמידים:
69.4**48.9**55.0ניגשו ל-5-4 יחידות באנגלית

36.4**10.311.0ניגשו ל-5-4 יחידות במתמטיקה
)39,874()1,507()345(בנים:

71.5**41.8**53.9ניגשו ל-5-4 יחידות באנגלית
38.0**8.8*5.8ניגשו ל-5-4 יחידות במתמטיקה

)47,471()1,693()482(בנות:
66.7**55.855.2ניגשו ל-5-4 יחידות באנגלית

35.1**13.512.9ניגשו ל-5-4 יחידות במתמטיקה

* c2 P<0.01  ** P<0.05. המובהקויות מסמנות הבדלים בין הקבוצה שבה מופיעות הכוכביות ובין משתתפי התוכנית.

3.2.3 תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית במשך שנים אחדות — הישגים

2005 בגלל פער לימודי ניכר בין הישגיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה להישגיהם של יתר  SPACE החלה לפעול בשנת  תוכנית 

כאשר   .2006 בשנת  בגרות  לבחינות  לראשונה  ניגשו  בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  העברי.10  בחינוך  התלמידים 

מסתכלים על הישגיהם של משתתפי התוכנית במשך שנים יש לזכור כי מדובר בהרכב בתי ספר משתנה בכל שנה; היו בתי ספר 

והתלמידים המצטרפים  בתי הספר  אלו במאפייני  תנודות  אותה.  עזבו  או  לתוכנית  בעלי מאפיינים ממאפיינים שונים שהצטרפו 

לתוכנית או העוזבים את התוכנית בכל שנה משפיעות גם על אחוז הזכאים לתעודת בגרות מלאה באותה שנה.  

זכאות לתעודת בגרות מלאה: התבוננות בהפעלת התוכנית מראשיתה מראה כי החל בשנת 2009 הישגיהם של משתתפי התוכנית 

מתקרבים להישגיהם של כלל התלמידים בחינוך העברי שאינם יוצאי אתיופיה, ובשנים 2016–2018 ניתן לראות מגמה רציפה של 

הישגים הגבוהים מאלו של כלל התלמידים בחינוך העברי )ר' תרשים 7(. 

10  בשנת 2004 נמצא פער של 18.6 נקודות האחוז בשיעור הזכאים לתעודת בגרות מלאה בין יוצאי אתיופיה ובין שאר התלמידים בחינוך העברי, ופער של 

33.6 נקודות האחוז בשיעור הזכאים לתעודת בגרות איכותית. 
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תרשים 7: זכאים לתעודת בגרות מלאה מקרב תלמידי י"ב^ בשנים 2006–2018 — כלל התלמידים בחינוך העברי שאינם יוצאי 
אתיופיה, תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE וכלל יוצאי אתיופיה 

^בבתי ספר המגישים תלמידים לבחינות הבגרות

בדרישות  העומדת  בגרות  לתעודת  הזכאים  התלמידים  באחוז  וירידות  עליות  חלו  השנים  עם  איכותית:  בגרות  לתעודת  זכאות 

ההרשמה לאוניברסיטה מקרב משתתפי התוכנית יוצאי אתיופיה, אך ניתן להבחין במגמת עלייה כללית בהישגים. בכל זאת נותר 

ובין  יוצאי אתיופיה  בחינוך העברי שאינם  כלל התלמידים  בין  בגרות איכותית,  כל השנים פער בשיעור המשיגים תעודת  לאורך 

משתתפי התוכנית יוצאי אתיופיה )ר' תרשים 8(. 
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תרשים 8: זכאים לתעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה מקרב תלמידי י"ב^ בשנים 2006–2018 — כלל 
התלמידים בחינוך העברי, תלמידים יוצאי אתיופיה משתתפי תוכנית SPACE וכלל יוצאי אתיופיה )באחוזים(

^בבתי ספר המגישים תלמידים לבחינות הבגרות

י"ב, ובמשך כל השנים שבהן  יוצאי אתיופיה בכיתה  25% מכלל התלמידים   2018 יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית היוו בשנת 

12% ל-25%. ההישגים בקרב תלמידי  נע בין  יוצאי אתיופיה  י"ב  פעלה התוכנית שיעור המשתתפים בתוכנית מתוך כלל תלמידי 

התוכנית היו, בהתאמה להיקף שיעור ההשתתפות בתוכנית, חלק מרכיבי ההישגים הלימודיים של כלל התלמידים יוצאי אתיופיה. 

כאשר מסתכלים על הישגיהם של כלל התלמידים יוצאי אתיופיה רואים מגמת שיפור מתונה ועקבית, הן בכלל הזכאים לבגרות מלאה 

יוצאי  בנספח(. הנתונים שתוארו עד כאן מציגים הישגים גבוהים של תלמידים  ר' לוח ד  והן בזכאים לבגרות איכותית )לפירוט מלא, 

אתיופיה שהשתתפו בתוכנית. עם זאת, מדובר בנתונים גולמיים, שאינם מביאים בחשבון את מאפייניהם של התלמידים המשתתפים, 

ולכן לא ניתן לייחס את ההישגים והשינויים לאורך השנים להשפעת התוכנית ללא ניתוח נוסף המבוסס גם על קבוצת השוואה. 

ניתוח רגרסיה לאורך השנים )ר' לוח ו בנספח( הראה כי יש ככל הנראה סלקציה של בתי הספר ושל התלמידים שישתתפו בתוכנית. 

סלקציה זו אינה מאפשרת לנו לבחון את השפעת התוכנית בכל שנות הפעלתה כרצף אחד, ויש בה כדי להדגיש את החשיבות של 

הסתכלות על הישגי התלמידים בכל שנה נתונה כיחידה נפרדת אל מול קבוצת השוואה מתאימה. ניתוח זה עבור שנת 2018 יוצג 

בפרק הבא )3.3(. 
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3.3 השפעת תוכנית SPACE על שיפור הישגיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה בבחינות הבגרות
כדי להעריך עד כמה ההישגים הגבוהים של משתתפי התוכנית משקפים את השפעת התוכנית בודדנו את השפעתה באמצעות 

שימוש בקבוצת השוואה. על בסיס קובצי משרד החינוך, לכל משתתף בתוכנית זווג תלמיד יוצא אתיופיה בעל מאפיינים דומים, 

 .Nearest Neighbor Analysis שלמד בבית ספר עם מאפיינים דומים ולא השתתף בתוכנית.11 הזיווג נעשה בשיטת

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

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

בתוכנית. כמו כן בדקנו את השפעת התוכנית על תלמידים בעלי מגוון מאפיינים — לומדים בבתי ספר 'ותיקים' בתוכנית לעומת לומדים 

בבתי ספר 'חדשים' בתוכנית, בנים לעומת בנות, וילידי אתיופיה לעומת יוצאי אתיופיה ילידי ישראל. הניתוח נערך על 827 תלמידי י"ב 

יוצאי אתיופיה שהשתתפו בשנת 2018 בתוכנית SPACE )לפירוט מלא של מאפייני קבוצת ההשוואה ר' לוח ה בנספח(.

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

שסייעו להם בלימודיהם. הניתוח מתייחס אפוא להשפעה של תוכנית SPACE מעבר להשפעות של מענים קיימים אחרים. 

יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית לעומת תלמידים בעלי מאפיינים דומים, מבתי  הניתוחים מעידים על פער בהישגים לטובת 

ספר דומים שלא השתתפו בתוכנית. ואולם, בבדיקת תת-אוכלוסיות שונות מתבררים הבדלים בהשפעה )ר' תרשימים 9–12(. 

3.3.1 השפעת התוכנית על הישגיהם של כלל תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בה

משתתפי  בקרב  יתרון  נמצא  לא  כי  מראה   )9 )תרשים  בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  י"ב  תלמידי  כלל  אודות  על  הניתוח 

התלמידים  באחוז  התוכנית  משתתפי  בקרב  ממש  של  יתרון  נמצא  כן  אך  מלאה,  בגרות  לתעודת  הזכאות  כלל  באחוז  התוכנית 

שהשיגו תעודת בגרות איכותית )פער של 5.8 נקודות האחוז, כלומר יתרון של 13% לעומת הלא משתתפים(12. 

את  משפרת  התוכנית   :)2017 ובבגרויות   2016 )בבגרויות  קודמות  משנים  הממצאים  את  מאשש   ,2018 בשנת  שנמצא  זה,  יתרון 

הישגיהם של התלמידים המשתתפים בה — וזאת ביחס לקבוצת השוואה — באחוז התלמידים שהשיגו תעודת בגרות איכותית. עם 

זאת, בניגוד לשנת 2017, בשנת 2018 לא נמצאה השפעה של התוכנית על אחוז כלל הזכאים לתעודת בגרות מלאה. יש לזכור כי 

תעודת בגרות מלאה כוללת את כל סוגי התעודות המקנות זכאות לתעודת בגרות. תעודת בגרות איכותית היא תעודת בגרות מלאה 

שיש בה גם מספר יחידות מוגבר באנגלית ולפיכך היא עומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה. הפער בין שני המדדים משקף את 

האחוז הממוצע של התלמידים שהיו זכאים לתעודת בגרות מלאה אך לא ניגשו למספר יחידות מוגבר באנגלית.

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

2018, מדד הטיפוח של בית  הספר: זרם בית הספר )'ממלכתי'/'ממ"ד'(, אחוז הזכאים לתעודת בגרות איכותית בקרב כלל התלמידים בבית הספר בשנת 

הספר המשקף את המאפיינים החברתיים-כלכליים של התלמידים בשנת 2018. הזיווג נעשה ביחס של 1:1. בשנה זו )2018( לא בוצע ניתוח של השפעת 

התוכנית המביא בחשבון גם הישגים קודמים במיצ"ב, וזאת מכיוון שתלמידי י"ב ב-2018 לא נבחנו במיצ"ב כשהיו בכיתה ח'.    

12  יתרון: הפער בנקודות אחוז מחולק לאחוז בקבוצת ההשוואה.
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תרשים 9: השפעת תוכנית SPACE  — יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית לעומת קבוצת ההשוואה )תלמידים יוצאי אתיופיה 
בעלי מאפיינים דומים מבתי ספר שהם דומים אך לא השתתפו בתוכנית(, 2018 )באחוזים(

   N=827 Paired t-test P<0.01 **

בתוכניות סיוע לימודי יש לעיתים הבדלים בהשפעה על תלמידים בעלי מאפיינים שונים אלה מאלה. בדקנו את השפעת התוכנית 

על תלמידים בעלי מגוון מאפיינים.  

3.3.2 השפעת התוכנית על הישגיהם של תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בה — לפי ותק בית הספר בתוכנית

אורך  לפי  התוכנית  בהשפעת  שונות  על  ללמוד  מאפשרת  'חדשים'  לעומת  'ותיקים'  ספר  בבתי  הלומדים  תלמידים  בין  השוואה 

החשיפה של בית הספר לתכניה. מתרשים 10 עולה כי חשיפת בית ספר לאורך זמן רב יותר )לפחות שלוש שנים ברצף( לתוכנית 

בתיכון,  לימודיהם  שנות  כל  לאורך  מתשומותיה  ליהנות  לתלמידים  שאפשרה  בתוכנית  יותר  ארוכה  התנסות  כלומר   ,SPACE
הזכאים  כלל  שיעור  את  הגדילה  לא  ה'ותיקים'  הספר  בבתי  למידה  ואולם,  איכותית.  בגרות  לתעודת  הזכאים  אחוז  את  הגדילה 

לתעודת בגרות מלאה. הסיבה לפער טמונה ככל הנראה בהשפעה פחותה על אחוז התלמידים שהשיגו זכאות לבגרות שאין בה 

4 יחידות לימוד באנגלית. לעומת זאת, חשיפה קצרה של בתי ספר לתשומות התוכנית )בתי ספר שבהם התוכנית פעלה שנה או 

בגרות איכותית, כלומר  בגרות מלאה, אך לא את אחוז הזכאים לתעודת  שנתיים בלבד( הגדילה את אחוז כלל הזכאים לתעודת 

נמצאה פחות השפעה על השגת תעודת בגרות מוגברת באנגלית.  

שלא  	 דומים  תלמידים  לעומת  'ותיקים'  ספר  בבתי  שלמדו  לתלמידים  שהיה  היתרון  כי  מראה  הניתוח  'ותיקים':  ספר  בתי 

נקודות   12 של  היה   )]Paired t-test  **P<0.01[ מובהק  )פער  איכותית  בגרות  לתעודת  הזכאות  באחוז  בתוכנית  השתתפו 
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האחוז, כלומר יתרון של 31%; והוא מצביע על השפעת התוכנית על הישג זה. 

שלא  	 דומים  תלמידים  לעומת  'חדשים'  ספר  בבתי  שלמדו  לתלמידים  שהיה  היתרון  כי  מראה  הניתוח  'חדשים':  ספר  בתי 

השתתפו בתוכנית באחוז הזכאות לתעודת בגרות מלאה )פער מובהק (]Paired t-test **P<0.01]( היה של 7 נקודות האחוז, 

כלומר יתרון של 9%; והוא מצביע על השפעת התוכנית על הישג זה. 

תרשים 10: בתי ספר 'חדשים' או 'ותיקים' בתוכנית SPACE ^ — ההשפעה על תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית 
לעומת ההשפעה על קבוצת ההשוואה )תלמידים יוצאי אתיופיה בעלי מאפיינים דומים, מבתי ספר שהם דומים אך לא 

השתתפו בתוכנית(, 2018 )באחוזים(

  **P<0.01 Paired t-test
^בתי ספר 'ותיקים' — בתי ספר שבהם התוכנית פועלת שלוש שנים ברצף ויותר; בתי ספר 'חדשים' — בתי ספר שבהם התוכנית פועלת שנה או שנתיים ברצף.  

בדומה, ניתוח רגרסיה ליניארית לאורך השנים )ר' לוח ו בנספח( מצא כי רצף של שלוש שנים להשתתפות בית ספר בתוכנית תורם 

לתלמידיו. השפעה זו גדולה מן ההשפעה שיש לתוכנית על תלמידים המשתתפים בה שנה או שנתיים בלבד. ניתן להסיק מממצא 

זה כי השתתפות בית ספר בתוכנית לאורך זמן תורמת לשיפור הישגי התלמידים. 

3.3.3 השפעת התוכנית על הישגיהם של תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בה — בנים ובנות

השוואה בין בנים לבנות מאפשרת ללמוד על שונות בהשפעת התוכנית לפי מגדר. מתרשים 11 עולה כי התוכנית תרמה לשיפור 

ההישגים בבגרות בשני סוגי התעודות בקרב הבנות שהשתתפו בה לעומת תלמידות דומות במאפייניהן שלא השתתפו בתוכנית; 
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ואילו אצל הבנים שהשתתפו היה שיפור רק באחוז הזכאים לתעודת בגרות איכותית. 

כלל  	 באחוז  בתוכנית  השתתפו  שלא  דומות  בנות  לעומת  בתוכנית  שהשתתפו  לבנות  שהיה  היתרון  כי  מראה  הניתוח  בנות: 

 ;8% של  יתרון  כלומר  האחוז,  נקודות   6 של  היה   )]Paired t-test  **P<0.01] מובהק  )פער  מלאה  בגרות  לתעודת  הזכאות 

והיתרון שהיה להן באחוז הזכאות לתעודת בגרות איכותית )פער מובהק [Paired t-test *P<0.05[( היה של 5 נקודות האחוז, 

כלומר יתרון של 10%. ממצאים אלו מצביעים אפוא על תרומת התוכנית בהשגת שני סוגי תעודת הבגרות. 

בנים: הניתוח מראה כי היתרון שהיה לבנים שהשתתפו בתוכנית לעומת בנים דומים שלא השתתפו בתוכנית באחוז הזכאות  	

והוא   ;19% של  יתרון  כלומר  האחוז,  נקודות   8 של  היה   )] Paired t-test  **P<0.01] מובהק )פער  איכותית  בגרות  לתעודת 

מצביע על תרומת התוכנית להשגת תעודת בגרות מלאה הכוללת גם מספר יחידות מוגבר באנגלית. 

לעומת  בתוכנית  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  על  המגדר  השפעת   —  SPACE בתוכנית  בנים/בנות   :11 תרשים 
דומים אך לא השתתפו  דומים, מבתי ספר שהם  יוצאי אתיופיה בעלי מאפיינים  )תלמידים  ההשפעה על קבוצת ההשוואה 

בתוכנית(, 2018 )באחוזים(

  Paired t-test **P<0.01 *P<0.05

3.3.4 השפעת התוכנית על הישגיהם של תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בה — ילידי אתיופיה וילידי ישראל

השוואה בין תלמידים שנולדו באתיופיה )עולים( ובין תלמידים יוצאי אתיופיה שנולדו בישראל )דור שני או שלישי לעלייה מאתיופיה( 

מאפשרת ללמוד על שונות בהשפעת התוכנית לפי מקום הלידה. בתרשים 12 אפשר לראות שהתוכנית תרמה לעלייה באחוז הזכאים 
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לתעודת בגרות איכותית בקרב משתתפי התוכנית שנולדו באתיופיה, אך לא בקרב משתתפי התוכנית שנולדו בישראל.  

דומים  	 תלמידים  לעומת  באתיופיה  שנולדו  התוכנית  לתלמידי  שהיה  היתרון  כי  מראה  הניתוח  באתיופיה:  שנולדו  תלמידים 

שלא השתתפו בתוכנית באחוז הזכאות לתעודת בגרות איכותית )פער מובהק ]**P<0.01 Paired t-test [( היה של 10 נקודות 

האחוז, כלומר 26%; והוא מצביע על תרומת התוכנית להשגת תעודת בגרות מלאה הכוללת גם מספר יחידות מוגבר באנגלית. 

תלמידים שנולדו בישראל: לא נמצאה השפעה של התוכנית על תלמידיה שנולדו בישראל, בשני סוגי תעודות הבגרות שנבדקו.   	

תרשים 12: יוצאי אתיופיה בתוכנית SPACE — ילידי ישראל או אתיופיה — השפעת מקום הלידה על התלמידים שהשתתפו 
בתוכנית לעומת ההשפעה על קבוצת ההשוואה )תלמידים יוצאי אתיופיה ילידי ישראל או אתיופיה בעלי מאפיינים דומים, 

מבתי ספר שהם דומים אך לא השתתפו בתוכנית(, 2018 )באחוזים(

   **P<0.01 Paired t-test
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4. ממצאים מהחלק השני של המחקר: הראיונות עם מנהלות 
מחלקות חינוך ביישובים

הראיונות נערכו עם שלוש מנהלות מחלקות חינוך, ממלאת מקום של מנהל מחלקת חינוך ומנהלת מחלקת רווחה חינוכית. הם נעשו 

בחמישה יישובים; בארבעה מהם יושמה התוכנית כבר יותר משלוש שנים ברציפות. הראיונות נעשו בתחילת שנת הלימודים תש"ף 

לפעול  להתחיל  התעתדה  ובחלקם  לימודים,  שנת  באותה  לפעול  החלה  כבר  התוכנית  מהיישובים  בחלק   ;)2019 )ספטמבר–נובמבר 

נושאים,  לתמות מארבעה  בהתאם  נעשה  הראיונות  ניתוח  אלו.  מראיונות  לקוחים  זה  בפרק  המופיעים  הציטוטים  כל  קרוב.  במועד 

כפי שעלו מהראיונות: )1( ייחודיותה של תוכנית SPACE וחוזקותיה; )2( תפיסותיהן של מנהלות המחלקות את תרומות התוכנית — 

ליישוב, לבית הספר ולתלמידים המשתתפים בה; )3( התייחסותן של מנהלות המחלקות ל'דרך חדשה' ולשילוב תלמידים שאינם יוצאי 

אתיופיה בתוכנית הסיוע הלימודי; )4( אתגרים וצרכים שלתפיסת המרואיינות יש לתת עליהם את הדעת בהמשך הפעלת התוכנית. 

4.1 ייחודיותה של תוכנית SPACE וחוזקותיה
ייחודיותה וחוזקותיה של התוכנית הובלטו בדרך תיאורן של מנהלות המחלקות את התוכנית:

טיפול אישי ומענה מותאם: אצל כל המנהלות שרואיינו חזר תיאור המעיד כי מדובר בתוכנית פרטנית שבוחנת את מצבו הלימודי 

והרגשי של כל תלמיד ומתאימה את העבודה האישית איתו, אך כל אחת מן המנהלות בחרה להדגיש היבט ייחודי. מכלול ההיגדים 

משקף את הטיפול האישי והמענה המותאם שהתוכנית נותנת לכל משתתף:

"התוכנית יודעת לתפור לכל ילד בדיוק, לעשות מיפוי של הצרכים שלו ולבנות לו את התגבורים בהתאם לשאלונים ]בבגרות[ 
שהוא צריך לגשת אליהם."

"היא ]התוכנית[ מאפשרת להעניק סיוע לימודי והעשרה חברתית באופן דיפרנציאלי, לפי צורך, לקבוצות קטנות, אחרי בקרה 
מאוד יסודית."

"יש עבודת שטח — מי התלמידים שייכנסו, אילו מקצועות יהיו, מה הצרכים. בתי ספר, עם היועצת, והמחנכת, והאנשים 
המקצועיים, הם שממליצים על אנשים ]התלמידים[."

נוהל מאורגן להפעלת התוכנית: תיאורי מנהלות המחלקות משקפים איך נוהלי הארגון של התגבור שהתוכנית מספקת מסייעים 

שמנהלות  הנהלים  התלמידים.  של  וסיפוק  רווחה  של  הכללית  ולתחושה  להצלחתה  לתוכנית,  התלמידים  של  הזיקה  לחיזוק 

המחלקות שמו עליהם דגש נגעו בעיקר לשלושה עניינים: האחד — מתן התגבור מייד עם סיום יום הלימודים, כדי לאפשר רצף 

לימודי ולהימנע מהצורך באיסוף וריכוז של התלמידים מחדש; השני — תוכנית ההזנה שהתלמידים זוכים לה בהפסקה שבין יום 

הלימודים ובין מערך התגבור; והשלישי — ארגון התגבור בקבוצות קטנות ועם מורים איכותיים:
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"מה שעוד הילדים מספרים זה שהקבוצה הקטנה היא מאוד נעימה, הם בדרך כלל מאוד אוהבים את המורים שלהם." 

"זה הכול תמיד קם ונופל על הכוח האנושי. על הכוח המקצועי. על איכות האנשים.”

פעילות חברתית: מנהלות המחלקות הדגישו כי ייחודיותה וחוזקותיה של התוכנית טמונות ברכיב הרגשי-חברתי המתלווה אליה, 

המתווסף על הרכיב הלימודי ומשלים אותו. 

"יש לה ]לתוכנית[ גם היבטים חברתיים מאוד מעניינים, ]...[ וכל שנה יש עוד ועוד יוזמות שהן בעצם מיועדות לתלמידים 
שמשתתפים בתוכנית. נגיד הייתה תוכנית מנהיגות בשנה שעברה ותוכנית של תיעוד של סיפורי עלייה מאתיופיה. בעבר היו 

סיורים לאוניברסיטאות, לקחו גם את ההורים לאוניברסיטה. אז כל הדברים האלה מאוד מאוד מוסיפים." 

"ועוד דבר שמייחד את התוכנית זה שהיא לא עוסקת רק בלימודים, אלא היא מקדישה הרבה זמן גם לפעילויות חברתיות, הם 
יוצאים לטיולים. יש להם כל מיני הרצאות וכן הלאה." 

מעורבות ההורים בתוכנית: המרואיינות מספרות שהתוכנית מקבלת עליה אחריות כדי לוודא שהורי התלמידים מעורים ומעורבים 

במצב ילדיהם:

"בוועדות היגוי ]...[, בנוסף לתלמידים אני תמיד גם מזמינה הורים. מגיעים בדרך כלל משהו כמו שלושה או ארבעה הורים 
מכל בית ספר, כל פעם הורים אחרים. אז זה יפה לראות שההורים מאוד מעורים, הם יודעים מה קורה בתוכנית, שזה לא דבר 

שהוא רגיל כי הרבה פעמים בני נוער לא ממש רצים הביתה לספר כל דבר. אבל פה גם דרך התוכנית יש קשר עם ההורים, וגם 
התלמידים עצמם נהנים לספר להם."

"תמיד סיפרנו להורים, תמיד עשינו אספות הורים, אבל בשנתיים האחרונות עשינו אירועים מדהימים בשיתוף פעולה עם 
ההורים. הם באו, כאילו, לחגיגה. ]...[ אנחנו תמיד רצינו שההורים ידעו איפה הילד נשאר ]...[ השיתוף של ההורים זו עוד חוליה 

שהשלמנו מאוד. הייתה חשיבה נהדרת, וזה הפך למסורת." 

המשתתפות במחקר מתארות איך ועדת היגוי יוצרת שיתוף פעולה בין כל הגורמים  ועדת היגוי יישובית המלווה את התוכנית: 

את  וכן  הרשות;  בתוך  בתוכנית  המשתתפים  הספר  בתי  ובין  והרשות  התוכנית  מפעילי  בין  התלמיד:  לקידום  הפועלים  ביישוב 

פעולתה לצורך מעקב אחר התוכנית ביישוב ובקרתה כדי לשפר ולטייב את המענים. 

"יש ישיבות, ועדות היגוי, שפותחים הכול. ויש למידת עמיתים מבית ספר שהצליח ]...[ בית ספר מסביר איך הוא עושה את זה, 
ואיך הוא הגיע לתלמידים שאומרים שבלי התוכנית הם לא יכלו להצליח בבגרויות." 

המנהלות מדווחות על חשיבות נוספת של ועדות ההיגוי: השתתפות התלמידים. ההשתתפות מאפשרת לתלמידים להשמיע את 

קולם, וכך הם נעשים לא רק לצרכני התשומות אלא גם לשותפים לעשייה.
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4.2 תרומת התוכנית ליישוב, לבתי הספר ולתלמידים
של  בהתייחסויותיהן  הדגש  עיקר  עצמם.  ולתלמידים  הספר  לבית  ליישוב,  ממש  של  תרומה  לתוכנית  ייחסו  המחלקות  מנהלות 

המנהלות היה על תרומה לתלמידים המשתתפים בתוכנית, בהבחנה בין תרומה שעיקרה לימודי לתרומה שעיקרה רגשי-חברתי.

תרומה ליישוב: היו מעט התייחסויות שנגעו לתרומה כוללת ליישוב, והן עסקו בעיקר בתרומת התוכנית להעלאת אחוז הזכאות 

לבגרות ברמה העירונית. בתרומה כזו יש כדי להדגיש שחיזוק קבוצות אוכלוסייה חלשות תורם לחיזוק היישוב כולו. 

תוספתי  משאב  היא  שהתוכנית  בראייה  בעיקר  הייתה  הספר  בתי  לכלל  התוכנית  לתרומת  ההתייחסות  הספר:  לבית  תרומה 

המאפשר לבתי הספר לתת מענה על צורכי תלמידים, מעבר לסל ההקצאות העומד לרשותם.  

רואים שהמנהלות  כאשר מסתכלים על סך ההיגדים שנגעו לתפיסותיהן של המנהלות את תרומת התוכנית  תרומה לתלמידים: 

עסקו בעיקר בתרומת התוכנית לתלמידים המשתתפים בה בתחום הלימודי והרגשי-חברתי. 

לחיזוק  והן  חלשים  תלמידים  לקידום  הן  תורמת  התוכנית  שונות,  לימוד  לרמות  התוכנית  התאמת  באמצעות  לימודית:  תרומה 

תלמידים חזקים. עבור התלמידים החלשים היא מסייעת בהכנה לימודית לבחינות הבגרות, ובכך יש כדי להביא לידי צמצום פערים 

בין תלמידי התוכנית ובין כלל תלמידי בית הספר. להערכתן של מנהלות מחלקות החינוך ישנם תלמידים שללא סיוע התוכנית לא 

היו מצליחים להשיג זכאות לבגרות. עבור התלמידים החזקים הנמצאים בהקבצות הגבוהות, התוכנית מאפשרת חיזוק ושימור של 

יכולותיהם הלימודיות. 

מבנה הלמידה, בקבוצות קטנות, תורם לא רק להישגים אלא גם לחיזוק המוטיבציה ללמידה, והוא האחראי  לקשר האישי שנבנה 

עם המורים וחברי הקבוצה. 

תרומה רגשית-חברתית: ההצלחות של התלמידים בלימודיהם, בסיועה של התוכנית, מחזקות את הביטחון העצמי שלהם. לדברי 

היא  התוכנית  של  נוספת  תרומה  השווים.  בחברת  טוב  להרגיש  התוכנית  למשתתפי  מאפשרת  ההצלחה  חוויית  המנהלות,  אחת 

הגיבוש החברתי שנוצר בין התלמידים, בעיקר בזכות פעילויות המעטפת החברתית ובזמן הארוחה שהם מקבלים. הקשר שנוצר בין 

תלמידי התוכנית ובין הרכזים מחזק את מעטפת ההכלה עבור תלמידי התוכנית. 

4.3 תפיסותיהן של המנהלות בנוגע לשינוי שחל בתוכנית עם החלת 'דרך חדשה' וצירוף 
תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה

כאמור, בשנת 2016 נכנסה לתוקף החלטת הממשלה להימנע מתוכניות המיועדות רק לתלמידים יוצאי אתיופיה, וב-SPACE החלו 

חיובית  תרומה  הייתה  כי  השיבו  הכלל,  מן  יוצא  ללא  שראיינו,  המחלקות  מנהלות  כל  אתיופיה.  יוצאי  שאינם  תלמידים  בשילוב 

כי  מי שסברו  ובידול שהיו  תיוג  להפחית  וסייע  היה מבורך  וכי השינוי  יוצאי אתיופיה  בתוכנית של התלמידים שאינם  לשילובם 

התוכנית יוצרת. לאחר השינוי שנעשה בעקבות החלטת 'דרך חדשה' לשלב גם תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה, תיארו המנהלות 

תמונת מצב חיובית התורמת גם לצמצום התיוג וגם לחיזוק חברויות משולבות: 
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"אבל באמת בשנתיים האחרונות נפתחה האפשרות לשלב שם גם ילדים שהם לא יוצאי העדה, וזה יצר שוב איזשהו שקט 
והתגברו על הסיפור הזה של — את יודעת — של הסטיגמה ושל 'רק יוצאי העדה', אלא אנחנו מאפשרים באמת עזרה לתלמידים 

שיש צורך לתגבר אותם." 

"לוקחים את התלמידים, ולוקחים גם ילדים שהם לא מהאוכלוסייה ]שהם לא יוצאי אתיופיה[ שזה 20 אחוז, שזה בהחלט מרנין 
לראות את ההתקשרויות והחיבורים בין ילדי הקהילה לבין ילדים שהם לא מהקהילה. זה איזה פלוס שלדעתי אדיר." 

אחת המנהלות התייחסה בחיוב לשילובם של תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה, ובצד זה גם הדגישה שחשוב עדיין לשמר רוב של 

יוצאי אתיופיה, מצליח מצד  יוצאי אתיופיה. לתפיסתה, נראה שתמהיל זה של שילוב, שבו רוב של תלמידים  תלמידים שהם כן 

אחד הן למנוע את מה שנתפס כתיוג ובידול והן לחזק חברויות לאו דווקא בקרב יוצאי אתיופיה, ומצד שני גם לשמר את האחדות 

הקהילתית של התלמידים.

4.4 אתגרים וצרכים נוספים

היו מעוניינות  ומה לדעתן חסר בתוכנית או מה  גם מה לדעתן האתגרים שאיתם התוכנית מתמודדת  מנהלות המחלקות נשאלו 

לשנות בה כדי לטייב אותה עוד לנוכח קשיים אלו. 

עבודה עם הורים: אחד האתגרים שעלו היה בעבודה של צוותי החינוך עם הורי התלמידים. המנהלות מספרות על צורך להשקיע 

יותר בעבודה עם ההורים ובהסברה. אחת ההצעות שעלו נגעה להבניה של כוח אדם ייעודי לעבודה עם משפחות התלמידים כדי 

להתגבר על הקשיים הקיימים בשיתוף הפעולה עם ההורים. 

נגע לקושי לגייס תלמידים לתוכנית ולמשוך אליה תלמידים שזקוקים לה אך אין להם די מוטיבציה  נוסף  אתגר  גיוס תלמידים: 

הם  לסיוע  זקוקים  דווקא התלמידים שהכי  רבות  כי פעמים  ציינו  הניתנות. המשתתפות במחקר  ולצרוך את התשומות  להצטרף 

התלמידים שאינם מגיעים לתוכנית וכי יש למצוא את הדרך להגיע אליהם ואל משפחותיהם כדי לגייס אותם לכך. 

ואיכותיים כדי ללמד בתוכנית. קשה לגייס מורים מתוך בית הספר  נוסף הוא הקושי בגיוס מורים מקצועיים  אתגר  גיוס מורים: 

לתוכנית תוספתית, וקשה גם לגייס מורים חיצוניים למספר שעות קטן בכל שבוע. 

אי-ודאות בהיקף התקציב השנתי: עוד צוין שאי-הוודאות בקשר להיקף התקציב השנתי שעומד לרשות כל רשות מהווה גם הוא 

קושי. הוא נובע מאופן גיוס הכספים לתוכנית באמצעות תרומות. דרך זו מקשה על תכנון ארוך טווח. 

העדר גמישות בניהול התקציב: אחת ממנהלות המחלקות ציינה שהעובדה שאין גמישות בניהול התקציב היא קושי של ממש 

האחריות  את  החינוך  מחלקות  למנהלי  ולתת  התוכנית  תנאי  את  להגמיש  מציעה  המנהלת  המוגבל  התקציב  לנוכח  מבחינתה. 

לניהול התקציב ולהפעלת התוכנית בהתאם. באופן זה לטענתה, ניתן יהיה לתת מענים מותאמים יותר לכל תלמיד גם בתוך מתווה 

תקציב מצומצם. 
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היא  שהעלו  המרכזיות  הסוגיות  אחת  משאבים.  עוד  לאפשר  כדי  נוסף  בתקציב  צורך  על  דיברו  המנהלות  כל  משאבים:  תוספת 

תוכל  לתוכנית  משאבים  תוספת  שלתפיסתן  צרכים  המנהלות  ציינו  בראיונות  הדרושים.  המענים  למכלול  הספיק  לא  שהתקציב 

לפתור, והתמקדו בעיקר בצורך להרחיב את התוכנית לתלמידים נוספים ביישוב — הן עוד תלמידים יוצאי אתיופיה, גילאי חטיבה 

הקיימים  המענים  את  להרחיב  הצורך  את  ציינו  כן  כמו  התוכנית.  של  היעד  אוכלוסיית  עם  נמנו  שלא  יסודי,  תלמידי  והן  ותיכון, 

לתלמידים שכבר משתתפים בתוכנית: על ידי תוספת שעות תגבור לימודי ועל ידי תוספת פעילויות חברתיות. 
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5. סיכום עיקרי הממצאים, המסקנות וההמלצות 
הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל פועל ליצירת שוויון הזדמנויות לתלמידים יוצאי העדה האתיופית באמצעות מערך 

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

אודות  על  חינוך  מחלקות  מנהלות  של  תפיסות  הן  מציג  זה  דוח  העבודה.  בשוק  הנדרשים  במקצועות  בעתיד  ושילוב  חברתית 

התוכנית והן את הישגי המשתתפים בתוכנית SPACE בשנת 2018 כפי שהם משתקפים בהצלחתם בבחינות הבגרות ואת השפעת 

התוכנית על הישגים אלו בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בה. בדומה לממצאים מן השנים הקודמות, הממצאים משנת 

2018 מצביעים על הישגים לימודיים גבוהים של המשתתפים בתוכנית ועל השפעה של התוכנית על ההישגים. 

תוכנית SPACE ניתנת למגוון תלמידים ברמות לימוד שונות זו מזו. הפעלת התוכנית נעשית מייד לאחר סיום יום הלימודים וכוללת 

גם הזנה. כל תלמיד מקבל תגבור לימודי המותאם לצרכיו, בדגש על מתמטיקה ואנגלית. התגבור הלימודי ניתן בקבוצות קטנות על 

ידי מורי בית הספר, מורים אחרים או סטודנטים היוצרים קשר אישי עם התלמידים. התוכנית בכל בית ספר מנוהלת על ידי רכזי 

התוכנית, והם מהווים כתובת עבור תלמידי התוכנית ואחראים גם לפעילויות חברתיות מגוונות העוסקות בעיקר בהעצמה והעשרה. 

מאפיין נוסף של התוכנית הוא המעקב המסודר שעושים מפעילי התוכנית ודרישתם מבתי הספר לעמוד ביעדים מוגדרים עבור 

תלמידי התוכנית. בכל יישוב התוכנית מלווה גם בוועדת היגוי יישובית שבה משתתפים כלל בעלי התפקידים הרלוונטיים ביישוב 

)מנהל מחלקת החינוך, מנהלי בתי הספר שבהם התוכנית מיושמת, רכזי התוכנית, בעלי תפקידים נוספים העובדים עם בני הנוער( 

וגם התלמידים עצמם ונציגות הורים. בוועדות אלו דנים בסוגיות שעולות, שומעים מגוון קולות ומציגים הישגים וקשיים; נוצרת 

בהן למידת עמיתים, והחברים מתעדכנים בצרכים שמתעוררים.

אתיופיה.  יוצאי  שאינם  תלמידים  גם   SPACE בתוכנית  השתתפו  שבה  השנייה  השנה  היא   )2017/18( תשע"ח  הלימודים  שנת 

י"ב  ומונע תיוג. מכלל תלמידי  וחיובי. הוא מקדם חברויות  זהו שילוב מוצלח  מדבריהן של מנהלות המחלקות שרואיינו במחקר, 

81%. בהשוואה בין התלמידים לפי מאפיינים נמצא כי לכל משתתפי  שהשתתפו בתוכנית בשנה זו היוו תלמידים יוצאי אתיופיה 

התוכנית, יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה, היה רקע לימודי דומה, חלש יחסית לכלל התלמידים בחינוך העברי. הדברים עלו 

ממבחני המיצ"ב שבהם נבחנו כשהיו בכיתה ה'. הרקע הלימודי היה אפוא דומה, אך התלמידים יוצאי אתיופיה התאפיינו ברקע 

חברתי-כלכלי נמוך לעומת תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית. 

בשנת 2018 היוו כלל משתתפי התוכנית בכיתה י"ב 11% מכלל תלמידי י"ב בבתי הספר שבהם פעלה התוכנית. התלמידים שאינם 

)2%( מכלל תלמידי י"ב שאינם יוצאי אתיופיה בבתי הספר שהשתתפו בתוכנית.  יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית היוו מיעוט 

לעומת זאת, תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית בשנת 2018 היו 75% מכלל התלמידים יוצאי אתיופיה בבתי הספר שבהם 

היו  אתיופיה  יוצאי  התוכנית  תלמידי   .)63% השתתפו  אז   ;2017 לכן,  קודם  בשנה  השיעור  מן  גבוה  שנמצא  )שיעור  התוכנית  פעלה 

רבע )25%( מכלל תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה בישראל בשנת 2018 — עלייה לעומת השנה קודם לכן )אז היה שיעורם 17%(. עלייה זו 

נגרמה בחלקה בשל הרחבת המענים לתלמידים נוספים בבתי הספר שבהם התוכנית מיושמת וכניסתה של תוכנית SPACE ליישובים 

חדשים ולבתי ספר חדשים שבהם לא פעלה קודם לכן. 
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תורמת  התוכנית  והעצמה,  העשרה  המקדמות  החברתיות  והתוכניות  הלימודי  הסיוע  באמצעות  כי  סיפרו  המחלקות  מנהלות 

למשתתפים, הן בפן הרגשי-חברתי, לחיזוק המוטיבציה, תחושת השייכות והגיבוש החברתי, והן בפן הלימודי, לקידום הישגים בבגרות, 

קידום תלמידים חלשים, צמצום פערי לימוד ותמיכה בתלמידים מצטיינים. ניתוח המידע המנהלי מהישגי בחינות הבגרות של משתתפי 

התוכנית הראה כי בשנת 2018 ההישגים בבחינות הבגרות של כלל תלמידי י"ב שהשתתפו בתוכנית )יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי 

אתיופיה יחד( היו גבוהים; רובם סיימו את הלימודים בתיכון עם זכאות לתעודת בגרות מלאה )77%( ומחצית מהמשתתפים )50%( 

— עם זכאות לתעודת בגרות איכותית. 

כאשר מסתכלים רק על הישגיהם של תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית בשנת 2018 רואים פער באחוז כלל הזכאים 

 ,72% לעומת   78%( התוכנית  משתתפי  לטובת  העברי,  בחינוך  התלמידים  לכלל  התוכנית  משתתפי  בין  מלאה  בגרות  לתעודת 

בתוכנית  יחסית של המשתתפים  והאישי החלש  הלימודי  במיוחד אם מביאים בחשבון את הרקע  בולטים  אלו  הישגים  בהתאמה(. 

72%, בהתאמה(, אך לא אצל הבנים.  )82% לעומת  גם אצל הבנות  נמצא  לעומת כלל התלמידים בחינוך העברי. פער בכיוון דומה 

עם זאת, הסתכלות על אחוז הזכאים לתעודת בגרות איכותית מראה כי יש עדיין פער לטובת כלל התלמידים בחינוך העברי, הן 

אצל הבנות והן אצל הבנים. פער זה, לטובת כלל התלמידים בחינוך העברי, מוסבר באחוז נמוך יותר של תלמידים יוצאי אתיופיה 

הניגשים למספר יחידות מוגבר בבחינת הבגרות באנגלית. 

2009 ישנה מגמה של עלייה באחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מלאה ובאחוז הזכאים לתעודת בגרות איכותית  מאז שנת 

אם  להעריך  כדי  בתוכנית.  שהשתתפו  אתיופיה  יוצאי  התלמידים  קבוצת  בקרב  גם  ובהם  אתיופיה,  יוצאי  התלמידים  כלל  בקרב 

ההישגים הגבוהים של משתתפי התוכנית בשנת 2018 משקפים את השפעתה של התוכנית על הישגי התלמידים בשנה זו, בודדנו את 

 .Nearest Neighbor Analysis השפעת התוכנית באמצעות שימוש בקבוצת השוואה שנבנתה בדיעבד בעזרת זיווג שנעשה בשיטת

ניתוחים מול קבוצת השוואה של תלמידים דומים שלא השתתפו בתוכנית מצביעים על השפעה מובהקת סטטיסטית של התוכנית 

על אחוז הזכאים לתעודת בגרות מלאה שגם עומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה בקרב התלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו 

נמצאה השפעה של  לא  בין משתתפי התוכנית לקבוצת ההשפעה(, אך  נקודות האחוז   5.8 ]P<0.01[ של  )פער מובהק  בתוכנית 

התוכנית על זכאות בכלל לתעודת בגרות מלאה. ניכר כי בשנת 2018 הצליחה התוכנית להשפיע על השגת תעודת בגרות איכותית 

במאפייניהם  דומים  תלמידים  נחשפים  שאליהם  אחרים  קיימים  מענים  של  להשפעות  מעבר  בה,  המשתתפים  התלמידים  בקרב 

יוצאי אתיופיה המשתתפים  בין התלמידים  זו מסייעת לצמצם את הפער  SPACE. השפעה חיובית  שאינם משתתפים בתוכנית 

בתוכנית לכלל התלמידים בחינוך העברי. עם זאת, פער זה עדיין לא נסגר ואנו ממליצים להמשיך ולפעול לקידום הישגי התלמידים 

יוצאי אתיופיה ולבחון אפשרויות נוספות לחיזוקם. 

בבדיקה של השפעת התוכנית על כמה קבוצות אוכלוסייה נמצא כי ישנה השפעה מובהקת של התוכנית על השגת זכאות לתעודת 

בגרות מלאה בכלל, בקרב בנות ובקרב תלמידים הלומדים בבתי ספר 'חדשים'; ואילו השפעת התוכנית על השגת תעודת בגרות 

איכותית נמצאה בקרב בנים ובנות, בקרב תלמידים עולים שנולדו באתיופיה ובקרב תלמידים הלומדים בבתי ספר 'ותיקים'. ניכר 

שיש הבדלי השפעה של התוכנית על קבוצות אוכלוסייה שונות זו מזו. אנו ממליצים אפוא ללמוד נושא זה כדי להבין את מקור 

הפער ולזקק תובנות שיסייעו למפעילי התוכנית לטייב את המענים ולהתאימם לכל קבוצת אוכלוסייה.
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הטמון  היתרון  על  מעידה  'ותיקים'  ספר  בבתי  הלומדים  תלמידים  בקרב  איכותית  בגרות  תעודת  השגת  על  שנמצאה  ההשפעה 

בחשיפה של התלמידים לאורך זמן לסיוע שהתוכנית נותנת. לפיכך אנו ממליצים לנסות ככל האפשר לשמור לאורך זמן על רצף 

מענים הניתן בבתי הספר ולאפשר לתלמידים יוצאי אתיופיה המשתתפים בתוכנית להשתתף בה במשך כל שנות לימודיהם בתיכון.   

הראיונות עם מנהלות המחלקות היו מקור מידע שהאיר נקודות חשובות שראוי להמשיך ולתת עליהן את הדעת כדי לסייע לתוכנית 

להוסיף ולהשתפר. לצד שביעות הרצון הרבה מהתוכנית שהביעו המנהלות ותפיסתן שתרומת התוכנית חשובה במיוחד לתלמידים 

ולהרחיב את  וחברתיים  לימודיים  נוספים שיאפשרו להוסיף מענים  גם לצורך במשאבים  הנהנים מתשומותיה, התייחסו המנהלות 

ואת  היישוב  לצורכי  כדי לאפשר התאמה מיטבית  בניהול התקציב  בגמישות  גם את הצורך  קבוצות המשתתפים. המנהלות העלו 

הצורך בשיפור דרכי גיוס, הן של מורים לתוכנית והן של תלמידים שזקוקים לסיוע אך נמנעים מלהשתתף בה. בהינתן תקציב מוגבל, 

אנו מציעים למפעילי התוכנית לבחון כיצד ניתן לסייע לכל יישוב להתאים את התקציב הקיים לצרכיו. כמו כן, אנו מציעים לבחון 

מהו היקף התלמידים שהם חלק מאוכלוסיית היעד של התוכנית וזקוקים למענים שהיא נותנת אך אינם נהנים כיום מתשומותיה 

משלל סיבות. חשוב להבין את הגורמים המעכבים תלמידים אלו מלהצטרף לתוכנית ולבחון דרכים שיאפשרו את שילובם.  
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http://www.pmo.gov.il/policyplannin/hevra/Documents/derechHA281216.pdfמדיניות, משרד ראש הממשלה, ספטמבר 2016.  
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נספח: לוחות 
לוח א: המאפיינים העיקריים של תלמידי י"ב בכל בתי הספר שבהם יושמה התוכנית בשנת הלימודים תשע"ח, לפי מוצא 

והשתתפות בתוכנית 

יוצאי אתיופיהאינם יוצאי אתיופיהכלל התלמידים

משתתפים
לא 

משתתפיםמשתתפים
לא 

משתתפיםמשתתפים
לא 

משתתפים

)275()827()7,591()194()7,866()1,021(מספר התלמידים 

מאפיינים אישיים:

41.747.6*43.547.551.047.5*אחוז בנים

50.764.0**58.792.892.893.8**אחוז ילידי ישראל

)80()320()275()9()355()329(מספר העולים שיש בעניינם מידע על ותק בארץ 

9.911.1*10.011.912.112.1**ותק ממוצע בארץ — רק לעולים )בשנים(

3.63.14.14.0**4.03.1**מספר ממוצע של ילדים במשפחה

100100**100100**100100**השכלת האם - סה"כ )באחוזים(

46.14.12.62.656.345.8לא למדה כלל / לא ידוע

11.90.81.00.314.513.5פחות מיסודית

16.713.021.612.515.525.4יסודית/חטיבת ביניים

21.051.458.852.812.113.5תיכונית

4.330.716.031.81.61.8על-תיכונית

)131()400()3,891()101()4,022()501(נבחנים במיצ”ב 

47.943.6*50.560.4**48.459.9**ציון ממוצע )גולמי( במיצ”ב בכיתה ה’ )בשנת 2011(

מאפיינים בית-ספריים:

59.143.6**53.130.0**58.030.5**אחוז לומדים בבית ספר ממ”ד

23.117.8**21.010.8** 22.711.1**אחוז ממוצע של יוצאי אתיופיה בבית הספר ^
אחוז ממוצע של זכאות לבגרות מלאה בקרב כל 

77.082.580.380.8**79.682.4**התלמידים בביה”ס ^
אחוז ממוצע של עמידה בדרישות האוניברסיטה 

62.866.2**59.668.4**62.268.3**בקרב כל התלמידים בביה”ס ^

81.584.282.583.2**82.384.1**ציון ממוצע של ביה”ס בבגרות )עם בונוסים( ^

6.36.06.56.4**6.56.0**מדד טיפוח ממוצע של ביה”ס ^
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^ משוקלל לפי מספר התלמידים )לכל תלמיד בתוכנית הוצמדו מאפיינים של ביה"ס שלו(. 

* P<0.01 **  P<0.05 )כוכביות מסמנות הבדלים מובהקים בין משתתפים ובין לא משתתפים בתוכנית בתוך אותה קבוצת מוצא(.

 ;Chi-Square נבדקו באמצעות מבחן  ילידי ישראל, השכלת האם ואחוז תלמידי ממ"ד  הערה: מובהקויות של אחוז הבנים, אחוז 

אתיופיה  יוצאי  של  ממוצע  אחוז  במיצ"ב,  תלמיד  של  ממוצע  ציון  ממוצע,  ילדים  מספר  )לעולים(,  ממוצע  ותק  של  מובהקויות 

בביה"ס, אחוז ממוצע של זכאים ועומדים בסף דרישות האוניברסיטה בביה"ס, ציון ממוצע בבגרות בביה"ס ומדד טיפוח ממוצע 

.One-way Anova של ביה"ס נבדקו באמצעות מבחן

1 מ-422 עולים, על 93 )22%( אין מידע על ותק בארץ, מהם 88 עולי אתיופיה ו-5 עולים מארצות אחרות. 

לוח ב: הישגים בבחינות הבגרות של כלל משתתפי התוכנית בשנת הלימודים  תשע"ח )2017/18(, לפי מוצא )באחוזים( 

אינם יוצאי אתיופיהיוצאי אתיופיהסה"כ משתתפים

)N()1,021()827()194(

77.872.2 ^76.7זכאות לבגרות מלאה

49.650.744.8עמידה בדרישות האוניברסיטה

מס' יחידות באנגלית:

05.55.07.7 )לא ניגשו(

340.440.041.8

436.337.133.0

517.817.917.5

מס' יחידות במתמטיקה:

12.710.8 ^012.4 )לא ניגשו(

376.577.074.2

48.68.49.8

52.51.95.2
^ P<0.10 )הבדלים קרובים למובהקים בין משתתפי התוכנית — יוצאי אתיופיה ובין אלה שאינם יוצאי אתיופיה(.
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לוח ג: הישגים בבחינות הבגרות בשנת הלימודים תשע"ח )2017/18( של תלמידי י"ב — יוצאי אתיופיה המשתתפים בתוכנית, 
כלל יוצאי אתיופיה בארץ וכלל התלמידים בחינוך העברי בארץ, לפי מגדר וארץ לידה1 )באחוזים( 

יוצאי אתיופיה 
המשתתפים בתוכנית 

כלל יוצאי אתיופיה 
בארץ

כלל התלמידים בחינוך 
העברי בארץ

)87,345()3,200()827(סך הכול תלמידים:

72.7**77.865.3**זכאות לבגרות מלאה 

64.4**50.743.9**עמידה בדרישות האוניברסיטה

69.4**55.048.9**ניגשו ל-5-4 יחידות באנגלית

36.4**10.311.0ניגשו ל-5-4 יחידות במתמטיקה

)39,874()1,507()345(בנים:

72.557.273.5**זכאים לבגרות מלאה

65.4**47.836.4**עומדים בדרישות האוניברסיטה

71.5**53.941.8**ניגשו ל-5-4 יחידות באנגלית

38.0**5.88.8*ניגשו ל-5-4 יחידות במתמטיקה

)47,471()1,693()482(בנות:

72.0**81.572.5**זכאיות לבגרות מלאה

63.6**52.750.5עומדות בדרישות האוניברסיטה

66.7**55.855.2ניגשו ל-5-4 יחידות באנגלית

35.1**13.512.9ניגשו ל-5-4 יחידות במתמטיקה

)1,383()408(ילידי אתיופיה:

-79.467.7**זכאות לבגרות מלאה 

-50.040.6**עמידה בדרישות האוניברסיטה

-53.243.7**ניגשו ל-5-4 יחידות באנגלית

-9.38.2ניגשו ל-5-4 יחידות במתמטיקה

)1,817()319(ילידי ישראל:

-76.163.5**זכאות לבגרות מלאה 

-51.346.3*עמידה גם בדרישות האוניברסיטה

-56.852.9*ניגשו ל-5-4 יחידות באנגלית

-11.213.0ניגשו ל-5-4 יחידות במתמטיקה

)N( נבחנים במיצ"ב)34,715()1,323()400(

63.0**47.947.7 ציון ממוצע במיצ"ב בכיתה ה'
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1 לפי ארץ לידה — רק בקרב יוצאי אתיופיה

  P<0.01 ** P<0.05 *

הערה: כוכביות בטור "יוצאי אתיופיה המשתתפים בתוכנית" מסמנות הבדלים מובהקים בין יוצאי אתיופיה המשתתפים בתוכנית 

לכלל יוצאי אתיופיה בארץ; כוכביות בטור "כלל התלמידים בחינוך העברי בארץ" מסמנות הבדלים מובהקים בין יוצאי אתיופיה 

המשתתפים בתוכנית ובין כלל התלמידים בחינוך העברי בארץ — בקרב כלל התלמידים ובכל מגדר.

One- ציון ממוצע במיצ"ב נבדק באמצעות מבחן ,Chi Square כל המובהקויות, פרט לציון ממוצע במיצ"ב, נבדקו באמצעות מבחן

.way Anova



41

לוח ד: הישגים בבחינות הבגרות של תלמידי י"ב, יוצאי אתיופיה, בשנות הלימודים תשס"ו–תשע"ח )2005/6–2017/18( — לפי 

השתתפות בתוכנית, וכלל התלמידים בחינוך העברי בארץ — לפי מגדר )באחוזים( — נתונים גולמיים

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6

)827( )543( )367( )403( )331( )484( )400( )347( )472( )599( )544( )397( )264( א( משתתפים:

77.8 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 לבגרות מלאה

50.7 58.4 51.5 38.7 44.7 37.8 40.0 34.9 42.4 34.1 30.7 32.5 37.9
עמידה בדרישות 

האוניברסיטה

)345( )214( )118( )164( )112( )162( )143( )109( )163( )185( )216( )155( )108( בנים:

72.5 83.2 65.3 54.9 63.4 56.8 57.3 49.5 45.4 50.3 49.5 39.4 40.7 זכאים לבגרות מלאה

47.8 55.1 44.9 23.2 32.1 40.1 30.1 30.3 29.4 23.8 28.7 20.6 27.8
עומדים בדרישות 

האוניברסיטה

)482( )329( )249( )239( )219( )322( )257( )238( )309( )414( )328( )242( )156( בנות:

81.5 79.9 77.9 74.5 76.3 63.4 65.8 63.0 68.0 59.9 48.5 60.7 60.9 זכאיות לבגרות מלאה

52.7 60.5 54.6 49.4 51.1 36.6 45.5 37.0 49.2 38.6 32.0 40.1 44.9
עומדות בדרישות 

האוניברסיטה

)2,373( )2,513( )2,763( )2,626( )2,360( )2,530( )2,269( )2,385( )2,578( )2,161( )1,662( )1,734( )1,865(

ב( כל יוצאי אתיופיה 
שאינם משתתפים 

בתוכנית:1

61.0 58.2 51.6 50.5 51.1 47.1 44.8 42.1 39.7 35.2 31.5 33.9 32.4 זכאות לבגרות מלאה

41.5 37.1 31.5 29.5 29.4 25.9 25.7 21.5 21.4 21.1 18.8 17.5 17.5
עמידה בדרישות 

האוניברסיטה

)1,162( )1,240( )1,341( )1,295( )1,169( )1,248( )1,147( )1,198( )1,263( )1,172( )838( )879( )910( בנים:

52.7 49.4 44.3 40.3 43.7 38.4 36.8 34.0 30.4 31.8 23.0 29.7 22.2 זכאים לבגרות מלאה

33.0 28.1 25.1 20.5 23.9 21.4 20.3 17.4 16.5 19.1 12.9 13.2 11.1
עומדים בדרישות 

האוניברסיטה

)1,211( )1,273( )1,422( )1,331( )1191( )1,282( )1,122( )1,187( )1,315( )989( )824( )855( )955( בנות:

69.0 66.8 58.5 60.5 58.4 55.6 53.1 50.3 48.7 39.1 40.0 38.1 42.0 זכאיות לבגרות מלאה

49.6 45.9 37.6 38.2 34.8 30.3 31.3 25.6 26.1 23.6 24.8 21.8 23.5
עומדות בדרישות 

האוניברסיטה

1 כולל גם תלמידי ביה"ס שבהם כלל לא הופעלה התוכנית וגם תלמידי ביה"ס שבהם כן הופעלה התוכנית אך שלא השתתפו בה. 
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לוח ד )המשך(

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6

)3,200( )3,125( )3,130( )3,029( )2,691( )3,014( )2,669( )2,732( )3,050( )2,760( )2,206( )2,131( )2,129(
ג( כלל יוצאי אתיופיה 

בארץ:

65.3 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 לבגרות מלאה

43.9 40.3 33.9 30.7 31.3 27.6 27.8 23.0 24.3 23.9 21.7 20.4 20.2
עמידה בדרישות 

האוניברסיטה

)1,507( )1,496( )1,459( )1,459( )1,281( )1,410( )1,290( )1,307( )1,426( )1,357( )1,054( )1,034( )1,018( בנים:

57.2 52.9 46.0 41.9 45.4 40.4 38.8 34.9 31.6 34.3 28.5 31.3 25.0 זכאים לבגרות מלאה

36.4 31.4 26.7 20.8 24.6 23.4 21.2 18.3 17.7 19.7 16.1 14.7 13.3
עומדים בדרישות 

האוניברסיטה

)1,693( )1,629( )1,671( )1,570( )1,410( )1,604( )1,379( )1,425( )1,624( )1,403( )1,152( )1,097( )1,111( בנות:

72.5 68.9 61.4 62.6 61.2 57.0 55.5 51.9 51.4 45.3 42.4 43.0 44.7 זכאיות לבגרות מלאה

50.5 48.6 40.1 39.9 37.4 31.4 33.9 27.2 30.0 28.0 26.8 25.7 26.5
עומדות בדרישות 

האוניברסיטה

)87,345( )83,836( )83,681( )82,352( )77,624( )77,020( )74,920( )75,397( )76,892( )73,394( )72,843( )74,771( )74,306(
ד( כלל התלמידים בחינוך 

העברי בארץ:

72.7 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 לבגרות מלאה

64.4 61.8 59.6 58.6 57.4 57.4 55.8 54.2 53.5 53.2 53.0 53.3 53.8
עמידה בדרישות 

האוניברסיטה

)39,874( )38,827( )38,609( )38,137( )36,121( )35,419( )34,665( )35,315( )36,221( )34,642( )34,728( )35,423( )35,671( בנים:

73.5 70.1 68.7 67.5 66.2 65.9 63.1 60.0 58.1 56.9 55.4 55.6 55.5 זכאים לבגרות מלאה

65.4 61.4 59.1 57.4 56.6 56.8 54.8 52.4 51.1 50.0 49.4 49.5 49.6
עומדים בדרישות 

האוניברסיטה

)47,471( )45,009( )45,072( )44,215( )41,503( )41,601( )40,255( )40,082( )40,671( )38,752( )38,115( )39,348( )38,635( בנות:

72.0 71.4 69.8 70.8 69.2 68.4 67.1 65.4 65.2 65.2 64.2 64.3 65.3 זכאיות לבגרות מלאה

63.6 62.1 60.1 59.5 58.2 57.9 56.6 55.8 55.7 55.9 56.2 56.7 57.8
עומדות בדרישות 

האוניברסיטה
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לוח ה: המאפיינים העיקריים של תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה — כלל המשתתפים בתוכנית: קבוצת ניסוי לעומת קבוצת השוואה )באחוזים( 

כלל התלמידים שמשתתפים בתוכנית

קבוצת השוואהקבוצת ניסוי

)N( מספר התלמידים)827( )827(
מאפיינים אישיים:

41.741.7בנים

50.750.7ילידי ישראל

4.14.4**מספר ממוצע של ילדים במשפחה

100100השכלת האם - סה”כ

56.356.6לא למדה כלל / לא ידוע

14.514.5פחות מיסודית

15.515.5יסודית/חטיבת ביניים

12.112.1תיכונית

1.61.3על-תיכונית

מאפיינים בית-ספריים:

59.159.1אחוז הלומדים בבית ספר ממ”ד
23.115.5**אחוז ממוצע של יוצאי אתיופיה בבית הספר ^

80.377.6**אחוז ממוצע של זכאות לבגרות מלאה בקרב כל התלמידים בביה”ס ^

62.863.2אחוז ממוצע של עמידה בדרישות האוניברסיטה בקרב כל התלמידים בביה”ס ^

6.56.4**מדד טיפוח ממוצע של ביה”ס ^

^ משוקלל לפי מספר התלמידים )לכל תלמיד בתוכנית הוצמדו מאפיינים של ביה"ס שלו(. 

* P<0.01 ** P<0.05  מבחן Paired t-test )הבדלים בין קבוצת ניסוי לבין קבוצת השוואה בתוך כל קבוצת התלמידים(.

1 קבוצת ניסוי — תלמידי י"ב — יוצאי אתיופיה שהשתתפו אישית בתוכנית בשנת 2018. 

2 קבוצת השוואה — תלמידי י"ב — יוצאי אתיופיה שלמדו בבתי הספר שהתוכנית לא הופעלה בהם אף פעם, המזווגים לפי מאפייני 

חט"ב'/'תיכונית  או  מיסודית'/'יסודית  למדה'/'פחות  )'לא  האם  השכלת  )'אתיופיה'/'ישראל'(,  לידה  ארץ  מין,  הניסוי:  קבוצת 

ומעלה'(, זרם בית הספר, )'ממלכתי'/'ממ"ד'(, אחוז זכאים לסף האוניברסיטה בבתי הספר בקרב כלל התלמידים בשנת 2018, מדד 

טיפוח של בית הספר בשנת 2018, ציון במיצ"ב בכיתה ה' בשנת 2011 — רק בנוגע לנבחני מיצ"ב )הזיווג נעשה ביחס 1:1(. משתנים 

שנעשה בהם זיווג צוינו באפור.

הערה: לא נכנסו לקבוצת ההשוואה: תלמידי בתי הספר שבתוכנית אך שלא השתתפו באופן אישי; תלמידי בתי הספר שהשתתפו 

בתוכנית בשנים קודמות אך יצאו מהתוכנית בשנים הבאות ותלמידים בבתי ספר טכנולוגיים. 
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לוח ו: הגורמים המשפיעים על הישגי תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה בבחינות הבגרות לאורך שנים )2008/9–2017/18( — תוצאות 
רגרסיה ליניארית — בקרב משתתפים לעומת לא משתתפים בתוכנית 

משתתפים 	 שנים ויותרמשתתפים שנה-שנתייםכל המשתתפים
זכאות לבגרות 

מלאה
עמידה בדרישות 

האוניברסיטה
זכאות לבגרות 

מלאה
עמידה בדרישות 

האוניברסיטה
זכאות לבגרות 

מלאה
עמידה בדרישות 

האוניברסיטה
BBetaBbetaBbetaBbetaBbetaBbeta

 שנת המחקר 
)ביחס ל-2008–2009(: 

2018–2017**14.29**0.14**5.23**0.06**15.33**0.15**4.45**0.05**13.05**0.13**5.01**0.05
 השתתפות בתוכנית 

)ביחס ללא(: 

0.03**3.61**0.09**11.07**0.05-0.23-0.00**6.72**0.02 ^1.90 ^0.09**9.53**משתתפים

מגדר )ביחס לבנים(:

0.07**6.93**0.07**6.64**0.06**5.62**0.07**6.44**0.06**6.09**0.06**6.00**בנות
השכלת הורים )ביחס ל’לא 

למדו’/ ‘לא ידוע’(:

0.72-0.01-0.040.00-0.35-0.001.150.01-1.20-0.01-0.45-0.00-פחות מיסודית )5-1(

0.69-0.010.350.00-0.74-0.01-0.24-0.000.030.000.480.00-יסודית/חט”ב )11-6(

0.06**7.87**0.03*3.88*0.06**8.09**0.03*3.94*0.05**6.78**0.02 ^3.03 ^תיכונית ויותר )12+(

0.090.00-0.15-0.01-0.23-0.01-0.07-0.00-0.08-0.00-0.14-0.01-מס' ילדים במשפחה )רציף(

ארץ לידה )ביחס לאתיופיה(:

0.05**4.85**0.06-1.65-0.02**5.61**0.07-0.25-0.00**6.24**0.140.00ישראל

זרם ביה"ס )ביחס לממלכתי(:

0.06**5.99**0.071.000.01**6.79**0.071.700.02**6.23**0.710.01ממלכתי-דתי
אחוז יוצאי אתיופיה בשכבה 

0.05**0.14**0.14**0.42**0.04**0.12**0.14**0.42**0.04**0.13**0.14**0.43**)רציף(
אחוז זכאות לבגרות העומדת 

בדרישות האוניברסיטה — 
ממוצע בביה"ס בשנת המחקר 

0.49**0.76**0.51**0.83**0.50**0.74**0.51**0.84**0.47**0.76**0.48**0.82**)רציף(1
רמת השכלה ממוצעת של 
הורים בבי"ס יסודי )שנ"ל, 

0.020.050.00 ^0.28 ^0.02 ^0.30 ^0.03*0.43*0.020.150.01*0.32*רציף(1

)%( Adjusted R231.428.233.430.232.330.3
)P<0.10( קרוב למובהקות ^  P<0.01 **  P<0.05 *

1 של כל התלמידים — לא רק יוצאי אתיופיה.




