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תקציר

בפני והן הקולטים בתיהספר בפני הן אתגר מציבה החינוך במערכת אתיופיה עולי ילדי קליטת
עלידי שנערך מחקר מתוך נבחרים ממצאים מוצגים זה בדו"ח ומשפחותיהם. העולים התלמידים
בהם ה"זכאים"1 העולים שהתלמידים הארץ, ברחבי יסודיים בתיספר ב48 ברוקדייל ג'וינטמכון
בלבד. ה"זכאים" לעולים מתייחסים המחקר ממצאי התלמידים. מכלל מ1570 למעלה מהווים

יועצים קליטה, רכזי מורים, מנהלים,  בבתיהספר תפקידים בעלי ריאיון על מתבסס המחקר
ופסיכולוגים.

התלמידים לקליטת בתיהספר של ההיערכות דרכי על לעמוד הן: המחקר של העיקריות מטרותיו
בכיתות המורים של מהתארגנותם לעולים בכיתות המורים התארגנות שונה במה לבדוק העולים;
והתחומים מיוחדים בקשיים נתקלים העולים התלמידים שבהם התחומים את לזהות המשולבות;
בבתיהספר שונים תפקידים בעלי של והקשיים הצרכים את ולזהות יותר; מצליחים הם שבהם

העולים. התלמידים קליטת אתגר עם להתמודד בניסיונם

מספר ביתהספר, גודל כגון במאפיינים הן השונים, בתיהספר בין ניכרים הבדלים קיימים ככלל,
מאפיינים מספר ישנם עדיין זאת, עם יחד ה"זכאים". העולים בשיעור והן בו, שנקלטו התלמידים
לזרם שייכים  לאחד פרט  במחקר הכלולים בתיהספר כל כך, בתיהספר: לרוב המשותפים
הינו בהם הטיפוח טעוני ושיעור והצפון, חיפה הדרום, במחוזות ממוקמים רובם הממלכתידתי,
תקופה בכך ועוסקים להוראה, הוכשרו אלו בבתיספר המלמדים המורים רוב הממוצע. מעל
עולים תלמידים להוראת הראשונה השנה זו אין למרביתם שנים. מעשר למעלה  ביותר ממושכת

יותר. רב ניסיון בעלי הם לעולים בכיתות המורים ככלל, אך מאתיופיה;

להכנת פעילות התקיימה בתיהספר במרבית ביותר. מגוונות העולים לקליטת ההתארגנות דרכי
קליטת לקראת (7496) עצמם הוותיקים התלמידים ולהכנת ,(6470) הוותיקים התלמידים הורי

העולים.

הוקצה בשליש  אתיופיה בעולי הטיפול על האחראי תפקיד בעל קיים מבתיהספר בכשנישלישים
בביתהספר, אחר תפקיד הממלא אדם הוא האחראי נוסף ובשליש קליטה, רכז  מיוחד אדם לכך

מנהל. או מנהל סגן מורה, כגון

או עולים לכיתת התלמידים שיבוץ הוא העולים לקליטת בתיהספר בהתארגנות נוסף חשוב ממד
מכיתות העולים את הניתן, ככל להעביר, החינוך משרד הנחיית רקע על  וזאת משולבת,2 לכיתה

המשולבות. לכיתות לעולים

למדו העולים התלמידים סךכל מתוך כשלושהרבעים ,1994 פברוארמרץ המחקר, עריכת בעת
לעולים כיתות קיימות בהם מבתיהספר בכ£ל20 לעולים. בכיתות  וכרבע המשולבות בכיתות

מוגדרים העולים התלמידים שאר .1991 בינואר 1 מתאריך לארץ שעלו תלמידים  "זכאים" תלמידים 1

כ"וותיקים".

במשולב. ותיקים וישראלים עולים לומדים בהן הכיתות הן משולבות" "כיתות 2 ,



שנת סוף לקראת כבר המשולבות לכיתות יעברו התלמידים כל או רוב כי המנהלים העריכו
הבאה. הלימודים שנת במהלך יעברו התלמידים כי המנהלים העריכו נוספים 12 ב£9 זו. לימודים

התלמידים כל עבור שבועיות שעות 1.75 של תוספת לקבל זכאים עולים הקולטים בתיספר כידוע,
הסיוע שעות הקצאת על להם, המגיעות השעות סךכל קבלת על נשאלו המנהלים ה"זכאים".
בתי של המכריע הרוב בהן. המלמד כוחהאדם מאפייני ועל המשולבות ולכיתות לעולים לכיתות
תלמידים 50 יש בהם מבתיהספר בכשליש אך להם, המגיעות השעות מספר את קיבלו אכן הספר
לעולים לסיוע הנפוצה הדרך שמתחייב. כפי השעות סך קבלת אי של בעיה קיימת ויותר, עולים
קיימות בהם מבתיהספר ב£809 נעשה (וכך קבוצתיות לימוד שעות תוספת היא המשולבות בכיתות
פרונטליות שעות ותוספת ,(5496) אישיים עזר שיעורי באמצעות הן נוספות סיוע דרכי אלו). כיתות

מקצועי. כוחאדם עלידי בעיקר ניתן אלו בכיתות הסיוע .(4870) הכיתה לכלל

המשולבות, בכיתות תלמידים שמקבלים מזה קטן בהיקף סיוע מקבלים לעולים בכיתות תלמידים
מקצועי. בכוחאדם שימוש נעשה אלו מכיתות יותר קטן ובאחוז

בתכנית הכלולים הנושאים כל את לומדים המשולבות בכיתות עולים של יותר גבוה שיעור
בנוסף, בהתאמה. £469 77לעומת £9  לעולים בכיתות העולים לעומת החינוך משרד של הלימודים
ברמה אך אלו, נושאים אמנם לומדים המשולבות בכיתות העולים (670) מהמקרים קטן בחלק

יותר. נמוכה

בהרבה גבוה אחוז אך בעולים, המטפל לצוות הדרכה ניתנה בתיהספר של (£809) המכריע ברוב
1496 68%לעומת  המשולבות בכיתות המורים לעומת הדרכה מקבלים לעולים בכיתות מורים של

בהתאמה.
י 1

בין ניכר הבדל קיים העולים התלמידים לצורכי המותאמות לימודים תכניות עם להיכרות ביחס גם
המשולבות בכיתות מהמורים 1096 רק המשולבות. בכיתות המורים לבין לעולים בכיתות המורים
את המכירים אלה מבין נמוך ושיעור אלו, תכניות מכירים לעולים הכיתות ממורי מחצית לעומת

בהן. משתמשים אכן התכניות

הם בהם התחומים ועל בבתיהספר העולים התלמידים השתלבות על גם המחקר עמד כזכור,
השונות. ההקבצות בין התלמידים התפלגות היא זה לנושא אחת אינדיקציה במיוחד. מתקשים י

ניכר חלק אך ובחשבון, בעברית הנמוכה בהקבצה משולבים (כ£609) העולים התלמידים מרבית
(ד'ו') הגבוהות בכיתות תלמידים והגבוהה. הבינונית בהקבצה משולבים ל£459) £409 (בין

והגבוהה. הבינונית בהקבצות פחות משולבים

בהפעלת וכן מסקנות והסקת הכללה ביכולת הנקרא, בהבנת במיוחד מתקשים עדיין העולים
להצליח ורצון ריכוז זיכרון, כגון קשיים, ציינו לא המורים בהם תחומים יש אך ומקוריות, הדמיון

בלימודים.

חלק עדיין אך בתיהספר, לכללי היטב מסתגלים העולים התלמידים ככלל,  ההתנהגותי בתחום
בהיגיינה בעיות ועל עצמי ביטחון חוסר לביישנות, נטייה של גבוה שיעור על דיווחו מהמורים ניכר

אישית.
לבין עולים תלמידים בין קשר של חיובית מגמה קיימת המשולבות בכיתות  החברתי בתחום
מקיימים תלמידים של נמוך שיעור רק לעולים, הנפרדות בכיתות אך ותיקים, ישראלים תלמידים

"ותיקים". תלמידים עם קשר



צרכים בעיקר העלו המנהלים בבתיהספר: השונים התפקידים בעלי עלידי הועלו צרכים מספר
את המלמד לצוות מקצועי וייעוץ ובהדרכה לימוד בשעות בכוחאדם, בתקציב, לתוספות הנוגעים
,(£629) האתיופית התרבות עם היכרות לגבי שוטפת בהדרכה צורך העלו המורים מרבית העולים.

.($42<) הטרוגנית בכיתה להוראה ודרכים ,(5796) העולים התלמידים הורי עם קשר יצירת

רבות בעיות החינוך מערכת בפני העמידה מאתיופיה העולים התלמידים שקליטת ספק אין
התלמידים של מוצלח לשילוב אינדיקציות מספר שיש כך על מצביעים המחקר ממצאי ומגוונות.
באשר והן העולים, התלמידים קליטת לקראת להתארגן בתיהספר ליכולת באשר הן בבתיהספר,
שטרם בולטים צרכים מספר קיימים עדיין אולם שונים. במישורים עצמם התלמידים להתקדמות

מענה: קיבלו
לבתי0פר הניתן הסיוע ניצול

זכאים, הם לו הסיוע מלוא את מקבלים אינם מבתיהספר שחלק לכך הסיבות על לעמוד יש
אפקטיבית. פנימית והיערכות הסיוע של מלא ניצול יבטיח אשר למנהלים, ייעוץ מתן ולשקול

המשולבות בכיתות סורים של בהדרכה ההשתתפות תגםר
ההשתתפות רקע ועל עולים, תלמידים בהוראת מהמורים רבים של הניסיון חוסר רקע על
למורים, והדרכה השתלמות תכניות בבניית להמשיך יש המחקר, ממצאי הצביעו עליה הדלה

אלו. בפעילויות המשולבות בכיתות המורים של השתתפותם את ולהגביר
לעולים לסורים מיוחדות הדרכה תכניות בניית

כולל עצמם, המורים עלידי שזוהו כפי המורים, צורכי על העונות הדרכה תכניות לפתח יש
העולים. תרבות עם והיכרות ההורים, עם הקשר טיפוח הטרוגנית, בכיתה הוראה

מיוחדים הוראה ועזרי לימודים בתכניות והשימוש ההיכרות הגברת
המורים של היכרות המעודדות תכניות פיתוח ראשית, מישורים: בשני זה בתחום לפעול יש
הרחבת שנית, העולים. התלמידים של והתרבות הרקע עם הוותיקים הישראלים והתלמידים
לילדים במיוחד המתאימים הוראה ועזרי שיטות לימוד, בחומרי השימוש ועידוד ההיכרות

ולצורכיהם. העולים
מקצועי בלתי כוחאדם הדרכת

במתן בעבודתו, זה כוחאדם ללוות יש מקצועי, בלתי בכוחאדם הרווח השימוש בעקבות
המקצועי. ההוראה צוות עם תיאום תוך שוטפת, הדרכה

יחזק'םי תחומים וטיפוח קשיים זוהו בהם הלימוד בתחומי מאמצים ר'כח
הנקרא, הבנת כגון מיוחדים, קשיים זוהו בהם הלימוד לתחומי ביחס המאמצים את לתגבר יש
הלימודי בתחום האישית היוזמה עידוד תוך ומקוריות, דמיון והפעלת מסקנות, והסקת הכללה
כגון במיוחד, מצליחים העולים בהם התחומים את לטפח רצוי במקביל, ההתנהגותי. ובתחום

וספורט. חשבון אמנות,
בית שיעורי הכנת בנושא טיפול

קשיי רקע על במיוחד סדיר, באופן בית שיעורי הכנת אי של הרווחת לבעייה פתרון למצוא יש
מסגרות או להורים הדרכה תכניות הפעלת לדוגמה, זה. בנושא לילדיהם לסייע ההורים

בנושא. שתטפלנה אחריהצהריים בשעות לפעילות
לוותיקים עולים בין החברתיים הקשרים חיזוק

הוותיקים, הישראלים התלמידים לבין העולים בין החברתיים הקשרים את לטפח חשוב
אחריהצהריים. ובשעות הלימודים שעות במסגרת

העולים התלמידים הורי מעורםת תגםר
ביקורי באמצעות בו ומעורבותם ביתהספר עולם עם ההורים היכרות את להעמיק לנסות רצוי

היגיינה. ובעיות לביתהספר, הנדרש הציוד הבאת למידה, הרגלי בנושא והדרכה בית



תודה דברי

 ולמימונו המחקר וביצוע לתכנון תרומתו על ג'וינטישראל לצוות להודות לנו היא נעימה חובה
ובהבנת בעצה לנו סייעו אשר אמויאל וליונה אתיופיה, עולי תחום ראש לשעבר גולדברג, לאלן

והשלכותיהם. הנתונים משמעות

סמט למוטי הדתי, החינוך המינהל ראש לשעבר דגן, למתי  הדתי החינוך למינהל מיוחדת תודה
על  עמי בן ליעל ובמיוחד העלייה על האזוריים למפקחים העולים, התלמידים קליטת על הממונה
הרב. הפעולה שיתוף על בתיהספר ולצוותי למנהלים וכן שלביו, בכל המחקר בביצוע הרב הסיוע

המחקר, ובתכנון במימון והסיוע היוזמה על ,(1AEJ) אתיופיה עולי למען הישראלי הארגון לאנשי
המחקר. כלי בבניית העזרה על דור בן ולשושנה ובהכוונה, בייעוץ אותנו שליווה אודנהיימר למיכה

המחקר. כלי בבניית הייעוץ על הקליטה ממשרד גינדין לרחל

ולאלה ובהערות בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל מודים אנו ולבסוף,
קליינמן לליאת במיוחד זה, דו"ח כתיבת לקראת לחשיבה והן המחקר לביצוע הן מניסיונם שתרמו
שיזגל ולאילנה זו עבודה שערכה אלון לבלהה תודה המחקר. כלי בבניית שסייעו דולב, ולטלל

בהדפסות. שסייעה
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מבוא .1

בפני והן וצוותיהם בתיהספר בפני הן אתגר מציבה החינוך במערכת אתיופיה עולי ילדי קליטת
היסודית החינוך במערכת השתלבו שלמה" "מבצע עליית בעקבות העולים. ומשפחות הילדים

ממלכתייםדתיים. בבתיספר  המכריע ורובם עולים, תלמידים מ5,000 למעלה

והארגון החינוך משרד ישראל, ג'וינט עם בשיתוף ברוקדייל ג'וינטמכון ערך 1994 פברואר בחודש
נועד המחקר הארץ. ברחבי יסודיים בתיספר ב48 מחקר ,(iAEJn) אתיופיה יהודי למען הישראלי
העולים, התלמידים קליטת משימת עם בהתמודדותם בתיהספר של ההיערכות דרכי על לעמוד
הם בהם התחומים ועל מיוחדים בקשיים נתקלים העולים התלמידים בהם התחומים על ללמוד
בתיהספר צוותי בקרב שונים תפקידים בעלי של והקשיים הצרכים את ולזהות יותר, מצליחים

בעולים. המטפלים

המתבסס דו"ח מופק במקביל ומהמורים. בתיהספר ממנהלי שנאספו ממצאים מוצגים זה בדו"ח
פורסם). טרם וליפשיץ, (קליימן בבתיהספר ומפסיכולוגים מיועצים שנאסף מידע על

התלמידים לקליטת נערכו כיצד ובודק השונים בתיהספר של האפיונים על בתחילה עומד הדו"ח
לעולים המיוחדות בכיתות המורים של ההתמודדות דרכי נבחנות מכן לאחר מאתיופיה. העולים
מכן לאחר ותיקים. תלמידים עם העולים התלמידים שולבו בכיתותשבהן הננקטות הדרכים לעומת
והכלכלי. החברתי ההתנהגותי, הלימודי, בתחומים  עצמם העולים התלמידים אפיוני נבדקים
בבתי הצוות וצורכי אחרות חינוכיות למסגרות עולים הפניית  קשורות סוגיות שתי נבחנות לבסוף

הספר.

ומסוותיו למחקו הוקע .2

החינוך מערכת של ובתכנים במבנה השוני השונה, המסורת והסביבתי, התרבותי ברקע ההבדלים
במערכת למדו לא חלקם (אשר העולים התלמידים הורי של הייחודיים האפיונים וכן באתיופיה,
של השתלבותם על להקל בניסיונה משמעותי אתגר החינוך מערכת בפני מעמידים כלשהי), חינוך
של החינוך צורכי עם ההתמודדות לגבי כיום הרווחת המדיניות בבתיהספר. מאתיופיה תלמידים
בפועל, המשולבות. בכיתות לשלבם היא היסודי ביתהספר בגיל מאתיופיה העולים אוכלוסיית

בלבד. לעולים נפרדות בכיתות הסתגלות תקופת לאחר רק לעתים מתבצעת זו מדיניות

בבתיהספר, מאתיופיה תלמידים של אפקטיבי לשילוב להביא כדי המלצות מספר מועלות בספרות
למורה לאפשר התלמידים, של הייחוד על למורים ידע להקנות הצלחתם: סיכויי את להגביר וכדי
הטיפול את שירכז מיוחד צוות איש להקצות המיוחד, מהחינוך מקצוע אנשי עם להתייעץ
והוריהם "הרגילים" התלמידים את להכין ,(1991 שכטמן ;1990 רונן ;1991 (עזרא אלו בתלמידים
תכנית ולגבש ,(Camine Sl Kameenui 1990 ;1988 (רונן בביתהספר התלמידים של קליטתם לקראת
התלמידים מספר בין הולמת ל"פרופורציה לדאוג יש כמוכן ותלמיד. תלמיד לכל אישית לימודים

.(1990 הד שולמן, (חן, בביתהספר" המשלבים התלמידים מספר לבין המשולבים
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של קליטתם לגבי לבתיהספר הנחיות מספר החינוך משרד הפיץ תשנ"ד הלימודים שנת בתחילת
עולים, תלמידים בקליטת המתמקדות מורים בהשתלמויות השתתפות כולל העולים, התלמידים
זה. בנושא לטיפול ביתספרית ועדה והקמת העולים, התלמידים התקדמות אחר שוטף מעקב
וכן העולים, לתלמידים המתאימות לימודים ותכניות הוראה בשיטות להשתמש למורים הומלץ
אישי סיוע מתן תוך המשולבות, לכיתות לעולים מהכיתות עולים תלמידים שניתן, ככל להעביר,

ותלמיד. תלמיד כל אחר מעקב וביצוע

היו: המחקר מטרות
העולים התלמידים לקליטת בתיהספר של ההתארגנות דרכי את לבחון (1)

בכיתות המורים של מהתארגנותם לעולים בכיתות המורים התארגנות שונה במה לבדוק (2)
המשולבות

הם שבהם התחומים ואת מיוחדים בקשיים נתקלים העולים בהם התחומים את לזהות (3)
יותר מצליחים

המטפלים בתיהספר צוותי בקרב שונים תפקידים בעלי של והקשיים הצרכים על לעמוד (4)
בעולים.

העוזבים ותיקים ישראלים תלמידים על ידיעות התקשורת בכלי מתפרסמות אלה, שורות כתיבת עם
לביטוי באה טרם זו תופעה מאתיופיה. עולים תלמידים של גבוה אחוז יש שבהם בתיהספר את

הנוכחי. בדו"ח זה לנושא התייחסות אין ולכן המחקר עריכת בעת חריפותה במלוא

המחקר מערן .3

מכלל 6ל15 לפחות היוו מאתיופיה "הזכאים"3 העולים בהם היסודיים בתיהספר בכל נערך המחקר
"הזכאים" לעולים מתייחסים המחקר ממצאי בתיספר. 48 סה"כ  המחקר ביצוע בעת התלמידים4
בתי ו2 בדרום 10 במרכז, 11 חיפה, במחוז  10 הצפון, במחוז בתיספר 9 כללו בתיהספר בלבד.
תמונה קבלת לצורך ביתהספר, מנהל רואיינו ביתספר בכל ירושלים). חינוך (מינהלת במנח"י ספר
יום במגע הבאים בביתהספר ופסיכולוגים ויועצים במספר), 48) ביתהספר היערכות על כוללת
בכיתות המורים כל רואיינו כמוכן במספר). 37) בעיותיהם את מקרוב ומכירים התלמידים עם יומי
עולים לומדים בהן אחרות וכיתות קלט כיתות אולפן, כיתות (כולל מאתיופיה לעולים המיוחדות
יחד לומדים בהן כיתות אותן  משולבות"5 ב"כיתות המלמדים (176) מורים של ומדגם ,(47  בלבד י

מורים. 223 בסךהכל  אחרים ותלמידים אתיופיה עולי

מוגדרים העולים התלמידים יתר .1991 בינואר 1 מתאריך לארץ שעלו תלמידים  "זכאים" תלמידים 3

כ"וותיקים".

בתיהספר 48 מתוך ב12 כי הסתבר בדיעבד והתרבות. החינוך ממשרד שהתקבל מידע על התבססנו 4

עולים. תלמידים £149$10, היו

א'ג', מכיתות מורים 2  משולבות" ב"כיתות עולים המלמדים מורים חמישה רואיינו ביתספר בכל 5
בבתיהספר). קיימות אלו כיתות (כאשר ז'רו' מכיתות ומורה ד'ר, מכיתות מורים 2
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העוסק ישראל ג'וינט וצוות החינוך במשרד הבכיר הצוות עם בשיתוף פותחו המחקר כלי
מומחים וכן בבתיהספר, מאתיופיה עולים תלמידים בקליטת לסייע שנועדו חינוכיים בפרויקטים

אתיופיה. יהודי למען וארגונים בנושא שונים

בתיהספר אפיוני .4

מחוזות לפי והתלמידים בת'ה0פר פיזור 4.1
רוב הממלכתידתי. לזרם שייכים אחד) (למעט כולם אשר בתיספר, 48 נכללים במחקר כאמור,
למדו אלו בתיספר ושמונה בארבעים .(1 (לוח והצפון חיפה הדרום, במחוזות ממוקמים בתיהספר
ו"זכאים" ("ותיקים" מאתיופיה עולים 2,960  מתוכם תלמידים, 12,407 תשנ"ד הלימודים בשנת

"זכאים".6 עולים הם  תלמידים 2,483  המכריע הרוב כאחד).

מוחלטים) (במספרים מחוז לפי במחקר הכלולים והתלמידים בתיהספר :1 לוח
המחוז

דרום מנח"י* מרכז חיפה צפון סה"כ

16 2 11 10 9 48 בתיספר סה"כ

1,344 84 436 477 619 2,960 עולים סה"כ
1,117 78 402 302 584 2,483 "זכאים" סה"כ
227 6 34 175 35 477 "ותיסלם" סה"כ

ירושלים. חינוך מינהלת  מנח"י *

בבתיה0פר העולים ומספר בתיה0פר גודל .4.2
בהם לבתיספר עד תלמידים 75 לומדים בהם מבתיספר החל  בגודלם מאוד שונים בתיהספר
מבחינת יותר לקטנים יותר גדולים בתיספר בין משמעותי הבדל אין תלמידים. ל1,000 קרוב יש

.(2 (לוח בהם שנקלטו העולים התלמידים שיעור

בכחמישית השונים. בבתיהספר שנקלטו העולים של המוחלט במספר ניכרים הבדלים קיימים
עולים, ל50 26 בין נקלטו מבתיהספר אחוז בארבעים עולים, 25 עד נקלטו מבתיהספר (£ל19)

עולים. מ76 למעלה נקלטו מבתיהספר וב£ל12 עולים, ל75 51 בין נקלטו נוספים %29a

מאתרי העולים של המעבר בשל בתיהספר, בין תלמידים של גבוהה ניידות כיום יש כי לציין יש
הלימודים שנת לקראת להשתנות עשויה התמונה ולכן קבע, לדיור הקליטה ומרכזי הקרוואנים

הבאה.

החינוך מערכת של בבתיהספר הלומדים מאתיופיה העולים מהתלמידים לכמחצית מתייחס הדו"ח 6
(פרוות אתיופיה עולי של נמוך שיעור שבהם בבתיספר הלומדים תלמידים במחקר נכללו לא הרגילה.

תלמידים). כ800  משוער (מספר המיוחד החינוך במסגרות הלומדים ותלמידים מ£ל15)
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מוחלטים) (במספרים בביתהספר התלמידים ומספר העולים התלמידים שיעור לפי בתיספר :2 לוח
בביתהספר העולים* התלמידים אחוז
ומעלה $30< 29^£159 149^£109 סה"כ בביתהספר התלמידים (N=29)(N=7)מספר (N=12) (N48)

1 5 2 8 תלמידים 15075

2 6 2 10 תלמידים 200151

2 10 5 17 תלמידים 300201

1 4 3 8 תלמידים 400301

1 45 תלמידים 1,000401

91 53 27 52 בבתיהספר* העולים מספר ממוצע

בלבד. זכאים כולל *

ביתהספר להיערכות משמעות בעל נתון הינו בביתספר שנקלטו העולים התלמידים ששיעור בהנחה
קבוצות: לשלוש שבמחקר בתיהספר חולקו אלו, תלמידים לקליטת

בעלי בוד0פר להלן: ,£149£109 בין  מאתיופיה זכאים' עולים תלמידים של נסוך שיעור עם בת'0פר (1)

"זכאים". של נסוך שיעור
בתי90ר להלן: ,£2991596 בין  מאתיופיה "זכאיםי עולים תלמידים של ב'טני שיעור עם בתי0פר (2)

/ "זכאים". של בינוני שיעור בעלי
בעלי בת'90ר להלן: ויותר, 309&  מאתיופיה "זכאים" עולים תלמידים של גבוה שיעור עם בת'ספר (3)

"זכאיםי. של גםה שיעור
"זכאים", של בינוני שיעור יש בתיהספר (29) ממחצית ביותר במחקר, הנכללים בתיהספר 48 מבין
"זכאים". של גבוה שיעור יש (1596) בתיספר בשבעה ורק "זכאים", של נמוך שיעור יש (12) ברבע

עולים שקלכ* בבתיהספר הסיפוח טעוני שיעור
בין נע הממלכתייםדתיים בבתיהספר הטיפוח טעוני התלמידים שיעור של הארצי הממוצע
מעל הינו הטיפוח טעוני שיעור במחקר הכלולים בתיהספר של (כ£809) המכריע ברוב £ל20>$7.25

שקליטת ברור לממוצע. מתחת  וב1796 לממוצע, זהה הטיפוח טעוני שיעור ב£49 לממוצע,
מעטים. לא קשיים עם מתמודדים כך שגם אלו, לבתיספר נוספת מטלה מהווה העולים התלמידים

הסשולםת ובכיתות לעולים בכיתות התלמידים מספר ,
(670) וכרבע המשולבות, בכיתות לומדים העולים התלמידים מסךכל (1,813) כשלושהרבעים

לעולים. בכיתות לומדים

המורים אפיוני 4.3
חשיבות בעלי גורמים הם וניסיונו הכשרתו רמת בעולים, המטפל כוחהאדם של שטיבו ברור
מאתיופיה עולים המלמדים המורים של (£909) המכריע הרוב העולה. התלמיד של בקידומו מכרעת

החינוך. שבמשרד וסטטיסטיקה לכלכלה מהמחלקה התקבל המידע 7
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אחוזים עשרה אקדמי. תואר בעל או בכיר מורה תעודת בעלי והינם מקצועיים כמורים הוכשרו
בעלי הם המשולבות בכיתות המורים מבין יותר גבוה שיעור מוסמך. מורה תואר בעלי הם נוספים
לעולים. בכיתות מהמורים 759?. £?92לעומת  אקדמי תואר בעלי או בכיר מורה של תואר
המורים הן  המיוחד החינוך בתחום מתמחים הוראה תעודת להם שיש מהמורים כחמישית

המשולבות. בכיתות המורים והן לעולים בכיתות

החינוך במערכת מלמדים אחוזים אחדעשר ביותר. ממושכת תקופה בהוראה עוסקים המורים רוב
20 בין בהוראה עוסקים נוסף שליש שנים, 93 בין בהוראה עוסקים נוספים £309 לשנתיים, שנה בין ;

שנה. מ20 למעלה בכך עוסקים (£269) וכרבע שנה 10

למעלה  מאתיופיה עולים תלמידים מלמדים הם בהם הראשונה השנה זו אין המורים למרבית
$20< שנים, שלוש עולים מלמדים נוסף כרבע לשנתיים, שנה בין עולים מלמדים (5670) ממחציתם
המורים בין הבדלים קיימים זה בתחום גם שנים. מארבע למעלה מאתיופיה עולים מלמדים נוספים
בעלי בדרךכלל הם לעולים בכיתות המורים המשולבות. בכיתות המורים לבין לעולים בכיתות

יותר. רב ניסיון

מאתיופיה העולים התלמידים לקליסת בתיה0פר התארגנות .5

קליטת על להקל כדי ביתהספר התארגנות של היבטים מספר לגבי נשאלו והמורים המנהלים
העולים: התלמידים

הקולטת הוותיקה האוכלוסייה הכנת (1)

בעולים הטיפול את לרכז מיוחד תפקיד בעל הקצאת (2)

המשולבות ובכיתות לעולים בכיתות עולים תלמידים שיבוץ (3)
המשולבות ולכיתות לעולים לכיתות לימוד שעות תגבור (4)

בעולים המטפל לצוות וייעוץ הדרכה מתן (5)
בביתהספר. העולים השתלבות להקלת מיוחדות פעולות של קיומן (6)

הקולסת האוכלוסייה הכנת 5.1
התלמידים ולהכנת ,(£649) הוותיקים התלמידים הורי להכנת פעילות התקיימה בתיהספר במרבית
כיתתיות במסגרות שיחות התקיימו העולים. התלמידים לקליטת (£749.) הוותיקיםעצמם הישראלים
נערכו בתיהספר (£559) ממחצית בלמעלה השונה". "קבלת ועל העלייה קליטת נושא חשיבות על
בתיספר בכמה הורים. ועד עם שיחה נערכה מהם וברבע הורים, באסיפות ההורים עם שיחות
הוותיקים הישראלים התלמידים ולהורי העולים התלמידים להורי משותפת פעילות התקיימה

.(£79) ותרבותם מנהגיהם העולים, בנושא הרצאות נערכו ובאחרים ,(£139)

בעולים הסיפול לריכוז מיוחד תפקיד בעל הקצאת 5.2
הטיפול את שירכז מיוחד צוות איש הקצאת היא בתיהספר להתארגנות ההמלצות אחת
בעולי הטיפול על האחראי תפקיד בעל קיים מבתיהספר (31) בכשנישלישים העולים. בתלמידים
זה בתחום האחראי קליטה. רכז  לכך מיוחד אדם הוקצה אלו מבתיספר בכשליש אתיופיה.
סגן התפקיד את ממלא בתיהספר ובשאר בביתהספר מורה הוא מבתיהספר משליש בלמעלה
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אינה העולים בתלמידים לטיפול תפקיד בעל הקצאת אי המנהל. או היועצת ביתהספר, מנהל
.(3 לוח (ראה בביתהספר "זכאים" תלמידים של אחר או זה שיעור של לקיומו קשורה

בביתהספר העולים התלמידים שיעור לפי בעולים הטיפול את המרכז תפקיד בעל של קיומו :3 לוח
מוחלטים) (במספרים התפקיד את הממלא המקצוע איש ולפי

בביתהספר העולים התלמידים אחוז
ומעלה 3070 29701570 14701070 סה"כ

(n=7) (n=29) (N=12) (N=48) תפקיד בעל
2 11 4 17 כלל אחראי תפקיד בעל קיים לא
1 6 2 9 קליטה רכז
1 7 5 13 מורה
3 5 1 9 אחר* תפקיד בעל

יועצת. או מנהל מנהל, סגן *

המשולבות ובכיתות לעולים בכיתות עולים תלמידים שיבוץ 5.3
לכיתות לעולים מהכיתות עולים הניתן ככל להעביר היתה החינוך משרד של ההנחיות אחת כזכור,
בשנת זו. הנחיה אחר למלא המאמץ את משקפים אכן זה בנושא והממצאים המשולבות,
בשנת מבתיהספר. (36) בשלושהרבעים לעולים8 מיוחדות כיתות היו (199293) תשנ"ג הלימודים
עולים ישנם בהם וגם בתיהספר, (20) ממחצית פחות עד זה שיעור ירד ,(199394) תשנ"ד הלימודים
בכיתות לומדים העולים התלמידים מסךכל (1,813) כשלושהרבעים המשולבות. הלומדיםבכיתות

לעולים. בכיתות לומדים מהם (670) וכרבע המשולבות,

במחוזות מרוכזים לעולים כיתות קיימות בהם בתיהספר מרבית סחח: לפי לעולים כיתות של p3rp
באזור מבתיהספר וברבע הדרום במחוז מבתיהספר במחצית קיימות אלו כיתות והמרכז. הדרום

.(4 לוח (ראה המרכז

מוחלטים) (במספרים מחוז לפי לעולים כיתות קיימות בהם בתיספר :4 לוח
המחוז

צפון חיפה מרכז מנח"י דרום סה"כבתי"ס
(N=9) (N=10) (N=11) (N=2) (N=16) (N=48) לעולים כיתות

2 1 5 2 10 20 יש
7 9 6 : 6 28 אין

עולים תלמידים של השיבוץ יותר רווח "זכאים" תלמידים של גבוה שיעור בעלי בבתיספר כצפוי,
.(5 (לוח בלבד לעולים בכיתות

בלבד. מאתיופיה לעולים אחרות וכיתות קלט כיתות אולפן, כיתות כולל:  לעולים כיתות 8

6



בבתיהספר "הזכאים" שיעור לפי בהן, הלומדים "הזכאים" ואחוז לעולים כיתות של קיומן :5 לוח
(באחוזים)

בביתהספר "הזכאים" התלמידים שיעור
ומעלה 3070 29961596 14^1070 סה"כ לעולים כיתות

71 38 33 42 לעולים כיתות יש
53 18 20 27 לעולים בכיתות "הזכאים" 9£

ו
ו

העולים בקרב הלימודים ברמת להתרחש העשויים השינויים העולים: התלמידים של המיון תד'חת
לרמות מיון של תהליך מתבצע מבתיהספר (36) בשנישלישים הישגיהם. אחר תכוף מעקב מחייבים
בלמעלה מיון, של תהליך המבצעים בתיהספר מבין מאתיופיה. העולים התלמידים של לימודיות
מתבצע (72^ הגדול בחלקם לביתהספר. התלמיד קבלת בעת המיון מתבצע (£559) ממחציתם
גבוהה בתדירות מיון מתבצע בהם בתיספר קיימים לימודים. שנת כל בסיום או בתחילת נוסף מיון
יותר נמוך העולים לתלמידים מיון מתבצע בתיהספרבהם שיעור שליש). כל בסיום  (לדוגמה יותר
לעומת 58^<) לעולים כיתות אין בהם בתיהספר לעומת לעולים כיתות יש בהם בתיהספר בקרב

בהתאמה). 7596

לכיתה עולים מכיתת המעבר המקרים ברוב הסשולםת: לכיתות לעולים מכיתות למעבד הקריטריונים
בכיתות העולים. בכיתת העולה התלמיד של הצטיינות או טובים, הישגים בעקבות מתבצע משולבת
יכולת ריכוז, יכולת הם נוספים קריטריונים עצמאיים. וקריאה כתיבה יכולת על דגש קיים הנמוכות
כי המנהלים ציינו בתיספר בארבעה חברתית. השתלבות יכולת וכן הוראות, של והבנה ביצוע
אלה. כיתות לבטל החינוך משרד של הוראה בעקבות לעולים מהכיתות הועברו העולים התלמידים

להשארת המנהלים של ביותר הנפוץ השיקול לעולים: בכיוקת עולים תלמידים להשארת השיקולים
אחרים שיקולים (כ8096). העולים של הלימודית רמתם היה לעולים נפרדות בכיתות עולים תלמידים
(כ6096), ידע לתלמידים חסר בהם בתחומים לעולים בכיתה יותר מרוכזת להשקעה האפשרות היו
הוראת בעקבות וזאת ,(4796) המשולבות בכיתות עולים תלמידים של "מדי" גבוה משיעור והחשש
שתלמידים חשש מתוך וגם ,£259 על יעלה לא המשולבות בכיתות העולים ששיעור החינוך משרד

ביתהספר. את יעזבו ותיקים ישראלים

מכיתת תלמידים עברו בתיהספר (6596) במרבית המשולבות: לכיתות העולים מכיתות המעבר תהליך
בהם בתיהספר ממנהלי 20&0 רק אולם תשנ"ד. הלימודים שנת במהלך משולבת לכיתה עולים
לכיתות יעברו אלו הלומדיםבכיתות התלמידים רוב" או "כל כי העריכו לעולים כיתות עדיין קיימות
רוב" או "כל כי העריכו נוספים אחוז שניםעשר הלימודים. שנת סוף לקראת כבר המשולבות
ציינו 57Xמבתיהספר 2 הבאה. הלימודים שנת במהלך משולבת לכיתה יעברו התלמידים
דיווחו בלבד %11a הבאה. בשנה המשולבות לכיתות יעברו מהתלמידים "חלק" רק כי המנהלים

כלל. המשולבות לכיתות יעברו לא העולים כי המנהלים

אחר מעקב נערך בתיהספר בכל כמעט הסשולםת: לכיתות העוברים התלמידים ארור מעקב ביצוע
של המורים צוות או הכיתה מחנכת עלידי נערך המעקב המשולבות. לכיתות העוברים התלמידים

תקופתיים. מבחנים באמצעות ולעתים הקליטה, רכזת עלידי הקולטת, הכיתה
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המשולבות ולכיתות לעולים לכיתות לימוד שעות תגבור 5.4
של לתוספת זכאי ואילך 1991 משנת לארץ שהגיעו מאתיופיה תלמידים הקולט ביתספר כידוע,
אלו. בשעות השימוש לגבי המנהלים את הנחה החינוך משרד תלמיד. כל עבור שבועיות שעות 1.75

לסייע היא נוספת אפשרות הלימודים. בשעות לבודדים או לקבוצות לסייע כדי בהן להשתמש ניתן
הלימודים. יום בסיום וכד (מוקדמת) מטרימה הכנה העשרה, עזר, שיעורי עלידי

ההוראה שעות סך את קיבלו אכן בתיהספר האם (א) הן: זה בהקשר העולות המרכזיות השאלות
המשולבות, הכיתות לבין לעולים כיתות בין השעות בהקצאת הבדל יש האם ו(ב) זכאים? הם להן

בהן? שמלמד כוחהאדם מאפייני ומהם אלו, בכיתות היו סיוע סוגי אלו

בתיה0פר זכאים להן ההוראה שעות 5.4.1
העולים מספר את הכפלנו להם, המגיע השעות מספר את קיבלו אכן בתיהספר אם לבדוק כדי
1.75) החינוך משרד עלידי לתלמיד המוקצבות השבועיות השעות במספר בביתהספר "הזכאים"
של בעיה להם. המגיעות השעות סך את קיבלו אכן בתיהספר של המכריע הרוב לתלמיד). ש"ש
נקלטו בהם בבתיספר דווקא קיימת "הזכאים" העולים ממספר שמתחייב כפי השעות סך קבלת אי
תלמידים), 25 (עד תלמידים של קטן מספר שקלטו בתיספר זאת, לעומת תלמידים. מ50 למעלה
של מעבר בגלל כי נראה .(6 (לוח יותר אפילו ולעתים להם שהגיע השעות מספר את קיבלו
לכל המגיעות השעות מספר לגבי מעודכן תמיד אינו החינוך משרד שונים בתיספר בין תלמידים
ידעו שלא מכיוון השעות לקבלת בבקשה פנו לא מבתיספר חלק כי גם ייתכן וביתספר. ביתספר

להן. זקוקים היו שלא או להם, המגיע השעות מספר על

מוחלטים) (במספרים בביתהספר "הזכאים" מספר לפי לבתיספר, הוראה שעות של תוספת :6 לוח
בביתהספר "הזכאים" התלמידים מספר

21876 7551 5026 25 עד סה"כ
(N=6) (n=14) (N=19) (n=9) (N=48) שעות* מספר

2 2 1 5 10 ש"ש 437

3 17 2 22 ש"ש 8844

9 110 ש"ש 13189

4    4 ויותר ש"ש 132

: : : 2 2 ידוע לא
ש"ש. ב1.75 בביה"ס "הזכאים" התלמידים מספר הכפלת עלידי חושב השעות מספר *

שניתנים 0יוע 0וגי המשולבות, ולכיתות לעולים לכיתות השעות בהקצאת ההבדלים 5.4.2
בהן המלמדים המורים ומאפייני אלו, לכיתות

הכיתה; לכל הוראה שעות להוסיף האחת, לימודי. לתגבור שעות להקצאת דרכים מספר קיימות
העולים מבין לקבוצות אם ובין העולים לכל אם (בין לקבוצות לימוד שעות של תוספת השנייה,

אישיים. עזר שיעורי של תגבור והשלישית, מסוימים), בתחומים לחיזוק הנזקקים
המכריע ברוב המשולבות, בכיתות ביותר הנפוצה הסיוע דרך הסשולםת: בכיתות ליסוד שעות תוספת
שיעורי באמצעות הן נוספות סיוע דרכי קבוצתיות. לימוד שעות תוספת היא (כ£809), בתיהספר של
לכל הלימוד שעות תוספת .($48,) הכיתה לכלל פרונטליות שעות ותוספת ,(£549) אישיים עזר
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מורה הכיתה, מחנכת  מקצועי כוחאדם באמצעות בעיקר ניתנים לקבוצות התגבור או הכיתה
כוחאדם באמצעות הן ניתנים אישיים עזר שיעורי מיוחד. בחינוך המתמחה מורה או מקצועי
סטודנטים. או לאומי, שירות בנות חיילות, מורות  מקצועי בלתי כוחאדם באמצעות והן מקצועי
השוואה מתוך כאחד. מקצועי ובלתי מקצועי בכוחאדם נעזרים מבתיהספר ניכר בחלק כי לציין יש
ביותר והמגוון הרב הסיוע ניתן והצפון הדרום במחוזות כי עולה השונים במחוזות בתיהספר בין

.(7 לוח (ראה

(באחוזים) הסיוע וסוג מחוז לפי המשולבות,* בכיתות המיוחד הסיוע :7 לוח
המחוז

צפון חיפה מרכז מנח"י דרום בתיספר סה"כ
(n=9) (n=10) (N=1d (N=2) (N16) (N=48) הסיוע סוג

לימוד שעות תוספת
55 40 27 50 56 48 לכיתה

לימוד שעות תוספת
100 70 73 50 88 81 לקבוצה0
67 60 36 50 56 54 אישיים עזר שיעורי

הסיוע. את מקבלים חלקם) או (כולם העולים התלמידים בהם לבתיספר היא ההתייחסות *

כל ישנם אלו בתיספר ברוב הסיוע. סוגי כל ביותר נפוצים "זכאים" של בינוני שיעור עם בבתיספר
.(8 (לוח אדםמקצועי כוח באמצעות ניתן הסיוע אלו בתיספר ברוב כמוכן, הסיוע. סוגי שלושת
לימוד שעות תוספת לגבי במיוחד גדול השונים בתיהספר בין הסיוע סוגי בשלושת בשימוש הפער
נמוך שיעור בהם בבתיספר 3370 לבין "זכאים" של בינוני שיעור בהם בתיהספר מבין 6270  בכיתה

"זכאים". של גבוה שיעור בהם בבתיהספר ו^14 "זכאים", של

הסיוע וסוג בביתהספר, העולים התלמידים שיעור לפי המשולבות,* בכיתות המיוחד הסיוע :8 לוח
■ (באחוזים)

העולים התלמידים שיעור
ומעלה £309 29961596 14701090 בתיספר סה"כ

(N=7) (N=29) (N=12) (N"48)

לכיתה ליסוד שעות n9om
14 62 33 48 סיוע יש בהם בתיהספר סה"כ

55 25 42 מקצועי סיוע
14 10 8 10 מקצועי בלתי סיוע

ל7ןםצה ל'מוד שעות תוספת
71 86 75 81 סיוע יש בהם בתיהספר סה"כ
29 72 66 65 מקצועי סיוע
57 34 25 35 מקצועי בלתי סיוע

איש"ם עזר שיעור'
57 59 33 54 סיוע יש בהם בתיהספר סה"כ
29 34 42 38 מקצועי סיוע
29 38 33 38 מקצועי בלתי סיוע
הסיוע. את מקבלים חלקם) או (כולם העולים התלמידים בהם לבתיספר היא ההתייחסות *
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ככלל, בלבד. לעולים כיתות קיימות בתיספר בעשרים כאמור, לעולים: בכיתות ל'סח שעות תוספת
המשולבות, בכיתות תלמידים שמקבלים מזה קטן בהיקף סיוע מקבלים לעולים בכיתות תלמידים
בפחות כך, .(109 (לוחות מקצועי בכוחאדם שימוש נעשה לעולים הכיתות של יותר קטן ובשיעור
תוספת קיימת מבתיהספר בכשליש כיתתיות, לימוד שעות של תוספת קיימת מבתיהספר ממחצית
בהיקף ההבדל כי ייתכן אישיים. עזר שיעורי ניתנים בתיספר של דומה ובשיעור קבוצתיות, שעות
מיוחדת כיתה הקמת מעצם נובע המשולבות ובכיתות לעולים בכיתות כוחהאדם ובטיב הסיוע
לתגבור שעות נשארות ולא לביתהספר, המוקצות הסיוע שעות כל מנוצלות שבמסגרתה לעולים
הסיוע ניתן והמרכז הדרום במחוזות כי עולה השונים במחוזות בתיהספר בין השוואה מתוך נוסף.

.(9 (לוח לעולים בכיתות ביותר הרב

(באחוזים) הסיוע וסוג מחוז לפי לעולים,* בכיתות המיוחד הסיוע :9 לוח
המחוז

צפון חיפה מרכז מנח"י דרום בתיספר סה"כ
(n=2) (n=1) (n=5) (N=2) (N=10) (N=20) הסיוע סוג

50  20 50 50 40 לימוד שעות תוספת
60  40 35 לקבוצה לימוד שעות תוספת

 100 60 50 30 35 אישיים עזר שיעורי
הסיוע. את מקבלים חלקם) או (כולם העולים התלמידים בהם לבתיספר היא ההתייחסות *

יש בהם בבתיספר ביותר נפוץ לעולים בכיתות הסיוע המשולבות, הכיתות על לממצאים בדומה
יש בהם בבתיספר מקצועי. כוחאדם עלידי ניתן מהסיוע ניכר וחלק "זכאים", של בינוני שיעור
שהם המצומצם השעות שמספר וייתכן כלל, סיוע ניתן שלא כמעט "זכאים" של נמוך שיעור

.(10 (לוח זאת מאפשר אינו מקבלים

הסיוע וסוג בביתהספר העולים התלמידים שיעור לפי לעולים,* בכיתות המיוחד הסיוע :10 לוח
העולים התלמידים שיעור

ומעלה £ל30 £6159ל29 £1070ל14 בתיספר סה"כ
(N=7) (N=29) (N=12) (N=48)

לכיתה לימוד שעות r9om
25 55 20 40 סיוע יש בהם בתיהספר סה"כ
25 45 20 35 מקצועי סיוע
 18  10 מקצועי בלתי סיוע

לקבוצה לימת שעות ום90ת
50 45 35 סיוע יש בהם בתיהספר סה"כ
50 27  25 מקצועי סיוע
50 36  30 מקצועי בלתי סיוע

אישיים עזר שיעור'
25 45 40 40 סיוע יש בהם בתיהספר סה"כ

18  10 מקצועי סיוע
25 36 40 35 מקצועי בלתי סיוע

הסיוע. את מקבלים חלקם) או (כולם העולים התלמידים בהם בתיספר לגבי היא ההתייחסות *
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טיפוח טעוני של גבוה שיעור יש בהם בתיספר בין הבדלים נמצאו לא לעולים מיוחד סיוע בהקצאת
טיפוח. טעוני של נמוך שיעור יש בהם בתיספר לבין

ביתהספר במסגרת לעולים הניתנות נוספות תשומות 5.5
העזר לשיעורי או הלימוד שעות לתוספת מעבר נוסף, סיוע לעולים ניתן מהכיתות (3570) בכשליש
במסגרת אותו מקבלים סיוע המקבלים התלמידים מבין (3996) ניכר חלק בביתהספר. הקיימים
או (חיילת מתנדבת באמצעות אחריהצהריים בשעות עזרה מקבלים רבע סטודנטים, עלידי "פרח"
בכיתות עולים ככלל, תלמיד. בית או צהרון במועדונית, שוהים (149S) קטן וחלק לאומי), שירות בת
.(11 (לוח "פרח" במסגרת סיוע למעט המשולבות, בכיתות עולים מאשר סיוע יותר מקבלים לעולים

(באחוזים) הכיתות סוג לפי נוסף, מיוחד סיוע :11 לוח
המשולבות בכיתות לעולים בכיתות סה"כ

(N=177) (N=46) (N=223) הסיוע סוג
42 27 39 הסטודנטים של "פרח" תכנית
24 33 25 אחריהצהריים בשעות מתנדב של עזרה
10 33 14 . התלמיד בית או צהרון, מועדונית,
7 13 8 באתר בית שיעורי הכנת
4 20 7 ותיק תלמיד של סיוע

בעולים המספל ההוראה לצוות וייעוץ שוספת הדרכה מתן 5.6
המטפל ההוראה לצוות וייעוץ שוטפת הדרכה מתן הוא בתיהספר התארגנות של נוסף ממד
השתתפותם על נשאלו והמורים ביתהספר כלל ברמת הדרכה מתן לגבי נשאלו המנהלים בעולים.
בפורום וקבועה שוטפת הדרכה של קיומה על הן נשאלו בתיהספר מנהלי זו. בהדרכה האישית

בעולים. המטפל לצוות אישי ייעוץ לקבלת אפשרות על והן קבוצתי,

לצוות שוטפים ייעוץ או הדרכה ניתנו בתיהספר של (£809) הגדול ברוב שוטפת: קבוצתית הדרכה
של בתדירות ניתנה ההדרכה מתוכם, בכמחצית הנוכחית. הלימודים שנת במהלך בעולים המטפל

יותר. רחוקות לעתים ניתנה ההדרכה בתיהספר ביתר לחודש; אחת לפחות

התדירות .(26) בכמחציתם וקיימת בבתיהספר פחות רווחת ייעוץ לקבלת האפשרות אישי: ייעוץ
הצורך. לפי ניתן הייעוץ בתיהספר וברוב כלל, בדרך קבועה אינה הייעוץ לקבלת

במחוזות בעיקר מתקיים ייעוץ בתיספר. במרבית שוטפת הדרכה ניתנת המחוזות חמשת בכל
.(12 (לוח ובמנח"י המרכז הצפון,

(באחוזים) מחוז לפי ביתהספר, לצוות וייעוץ שוטפת הדרכה של קיום :12 לוח
המחוז

צפון חיפה מרכז מנח"י דרום בתיספר סה"כ
(N=9) (N=10) (N=ll) (N=2) (N=16) (N=48)

89 80 82 100 75 81 שוטפת הדרכה
89 40 64 100 31 54 ייעוץ
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על המורים גם נשאלו מהמנהלים, שהתקבל ו"עוץ הדרכה קץם על yarcf במקביל כאמור,
עם בעבודה לסייע שנועדה הנוכחית, הלימודים שנת במהלך כלשהי שוטפת בהדרכה השתתפותם
ההשתתפות בביעור' ניכרים הבדלים קיימים שונה. תמונה לכאורה עולה המורים מדיווחי העולים.
בכיתות מורים לבין לעולים בכיתות מורים בין הלימודים שנת במהלך שוספת ובהדרכה בהשתלמות
בכיתות מהמורים כשליש לעומת לעולים, בכיתות מהמורים משנישלישים למעלה המשולבות.
כשני מאתיופיה. עולים לתלמידים בהוראה לסייע שנועדו בהשתלמויות השתתפו המשולבות,
בהדרכה, השתתפו המשולבות, בכיתות מהמורים 6ל14 לעומת לעולים, בכיתות מהמורים שלישים
ביותר הגבוה המספר שבכיתתם משולבות בכיתות מורים רואיינו המחקר במסגרת כי להדגיש ויש
מקבלים המשולבות בכיתות מהמורים ביותר נמוך ששיעור מכאן גיל. שכבת באותה עולים של
המקבלים עיקר בביתהספר, הדרכה מתקיימת אם גם כלומר, .(13 (לוח בנושא כלשהי הדרכה

לעולים. בכיתות המורים הינם זו הדרכה

הם בה הכיתה סוג לפי מורים, של שוטפת ובהדרכה בהשתלמויות השתתפות שיעורי :13 לוח
. מלמדים
משולבות בכיתות מורים לעולים בכיתות מורים סה"כ

30 70 39 בהשתלמות השתתפו
14 68 26 שוטפת בהדרכה השתתפו

בביתהספר העולים השתלבות להקלת שהתקיימו מיוחדות פעולות 5.7
העולים של הרקע הכרת לשם הן בביתהספר, העולים השתלבות להקלת התקיימו פעילויות מגוון
בכשנישלישים הוותיקים. התלמידים לבין העולים התלמידים בין הקשרים את לחזק בכדי והן
בתיהספר במרבית ומנהגיהם. העולים של התרבות להכרת פעילות התקיימה מבתיהספר (64^
וילדים להורים משותפת פעילות במסגרת או השונות, העדות הכרת במסגרת התקיימה הפעילות
בתיהספר (72^ ברוב סרטים. והוקרנו מומחים מרצים שולבו מהפעילויות בחלק העדות. מכל
כללו אלו פעילויות החברתיים. קשייהם עם להתמודד לעולים לסייע כדי פעילויות התקיימו
העלאת העולים, הורי עם היכרות מפגשי אחרים, משותפים כיתתיים ואירועים טיולים, מסיבות,

הוותיקים. בבתי עולים תלמידים של ואירוח מאתיופיה העולים בנושא הצגות

המשולבות ובכיתות לעולים בכיתות המורים של התמודדות דרכי .6

מורים והן לעולים המיוחדות בכיתות מורים הן כאמור, רואיינו, בסקר הכלולים בבתיהספר
המלמדים מורים וחמישה לעולים בכיתות המורים כל רואיינו ביתספר בכל המשולבות. בכיתות

העולים. לשילוב בכיתתם ההתמודדות דרכי על המשולבות7 בכיתות

תלמידים המשלבת בכיתה המורה של מיעדיו בחלקם שונים לעולים בכיתה המורה של היעדים
בכיתה אלו. ליעדים מותאמת השונות בכיתות המורים התארגנות ותיקים. וישראלים עולים
ההטרוגנית. בכיתה העולה של והחברתי הלימודי שילובו הם המורה של המרכזיים יעדיו המשולבת

.2 בעמי 3 בהערה פירוט ראה 7
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תוך המשולבת, לכיתה לעבור שיוכלו כדי העולים את לקדם עניין למורה יש לעולים בכיתה
העולים. התלמידים בין גם הקיימת לשונות התייחסות

זה: בהקשר מרכזיות סוגיות מספר על נשאלו המורים
בתכנית הכלולים הנושאים כל את לומדים המשולבות ובכיתות לעולים בכיתות העולים האם (1)

החינוך? משרד של הלימודים
המשולבות? ובכיתות לעולים בכיתות ההוראה דרכי מהן (2)

העולים? להוראת במיוחד המתאימות לימודים בתכניות שימוש יש האם (3)
העולים? התלמידים של הלימודית ההתקדמות אחר ומעקב מיון ביצוע תדירות מהי (4)

ומדוע נלמדים ושאינם שנלמדים הלימוד מקצועות 6.1
בתכנית הכלולים הנושאים כל את לומדים המשולבות בכיתות עולים של יותר גבוה שיעור
בנוסף, בהתאמה. £ל46 לעומת >$<רר  לעולים בכיתות העולים לעומת החינוך משרד של הלימודים
ברמה אך אלו, נושאים לומדים אמנם המשולבות בכיתות העולים (696) מהמקרים קטן בחלק

יותר. נמוכה

,(£279) גיאוגרפיה ,0670) הטבע מקצועות את בעיקר לומדים אינם התלמידים לעולים בכיתות
תורה בעיקר הם המשולבות, בכיתות נלמדים שאינם המקצועות .(1856) ואנגלית (27^ היסטוריה

.($19.) וטבע ($19.) משנה ,(3570)

גדול פער הן הנושאים כל את לומדים אינם שהעולים לכך העיקריות הסיבות המורים, דיווחי לפי
או לחיזוק אלו לימוד שעות לנצל רצון הוותיקים, הישראלים לבין העולים בין הלימודים ברמת
העברית בשפה העולים של קשייהם בגלל או יותר, חשובים אחרים, נושאים של והשלמה תגבור

ובקריאה.

המשולבות ובכיתות לעולים בכיתות ההוראה דרכי 6.2
העולים לומדים הלימוד מזמן בחלק האם נשאלו המשולבות ובכיתות לעולים בכיתות המורים
בכיתות מורים של יותר גבוה שיעור כי עולה פרטני. באופן או מיוחדות לימוד בקבוצות שבכיתתם

.(14 (לוח המשולבות בכיתות מאשר פרטני באופן או בקבוצות מלמדים לעולים

לעולים ובכיתות המשולבות בכיתות בקבוצות לימוד :14 לוח
לעולים כיתות משולבות כיתות

(N=46) (N=177)

68 40 התלמידים כל
23 31 מהתלמידים חלק
10 30 לא אחד אף

ctriyn של הל'ס1ד קםצות את המלמד כוחהאדם
היא חיילת, מורה או הלאומי מהשירות בת  מתנדבת או הכיתה מחנכת לעולים, הכיתות ברוב
(שאינה בביתהספר מורה המשולבות, בכיתות לימוד. בקבוצות הלומדים העולים את שמלמדת זו
בסייעת או מיוחד בחינוך המתמחה במורה השימוש העולים. את מלמדות מתנדבת או המחנכת)
מתמחה מורה  מקצועי בכוחאדם השימוש .(15 (לוח הכיתות סוגי בשני נמוך בשיעור נעשה

13



במתנדבות שימוש המשולבות. בכיתות יותר רווח  בביתהספר כלשהי מורה או מיוחד בחינוך
 המשולבות בכיתות מאשר לעולים בכיתות יותר רווח הלאומי) השירות בנות או חיילות (מורות

.(15 (לוח בהתאמה 4370 לעומת £689

העולים של הלימוד קבוצות את המלמד כוחהאדם :15 לוח
המשולבות בכיתות לעולים בכיתות כוחהאדם

30 79 הכיתה מחנכת
34 16 מיוחד לחינוך מורה
50 24 בביתספר אחר מורה
7 11 סייעת
43 68 הלאומי השירות בת או חיילת מורה

1 : יועצת

לעולים בקםצות הלימוד של "ונרו
לרמה הלימודים חומר את להתאים ניסיון יש לעולים הלימוד בקבוצות המורים, דיווח לפי
בכיתות הן בהוראה, ההתקדמות קצב בידע. ולחסכיו בעברית, שלו לידע העולה, של הלימודית
שימוש יש יותר, איטי הוא לעולים, בקבוצות לימוד מתקיים בהן המשולבות בכיתות והן לעולים
בחלק מידע. לעולים חסר שבהם לימוד בנושאי התמקדות ויש יותר, קלה בעברית במונחים

שונה. לימודים בתכנית שימוש יש (4070) לעולים מהכיתות

מאתיופיה העולים להוראת המתאימות לימודים בתכניות שימוש 6.3
מאתיופיה, עולים להוראת המתאימות מיוחדות לימודים תכניות עם היכרותם על נשאלו המורים
אחרות. מיוחדות אוכלוסיות בשביל או מאתיופיה, העולים בשביל שפותחו בתכניות השימוש ועל
מבחינת לעולים בכיתות מורים לבין המשולבות בכיתות מורים בין ניכרים הבדלים קיימים שוב,
מחצית לעומת המשולבות, בכיתות מהמורים 107 רק מיוחדות. לימודים תכניות עם היכרותם
המורים מבין מאתיופיה. עולים להוראת המתאימות תכניות מכירים לעולים, בכיתות מהמורים
לעולים בכיתות מהמורים ומחצית המשולבות, בכיתות המורים מבין רבע רק אלו, תכניות המכירים

בהן. משתמשים אכן

התלמידים של הלימודית ההתקדמות אחר ומעקב מיון ביצוע תדירות 6.4
העולים

אחר תכוף מעקב מחייבים העולים בקרב הלימודים ברמת להתרחש העשויים השינויים כאמור,
מיון תהליכי מתבצעים תדירות באיזו נשאלו המשולבות ובכיתות לעולים בכיתות המורים הישגיהם.
את למיין כדי מבחנים נערכו מהכיתות בשנישלישים שבכיתתם. העולים הישגי אחר ומעקב
המשולבות מהכיתות ב78£9  הלימודית התקדמותם אחר ולמעקב לימודיות לרמות התלמידים
מהכיתות ב44£9  לחודש אחת לפחות המיון נערך מהכיתות בשליש לעולים. מהכיתות וב£649

המשולבות. מהכיתות וב£299 לעולים

14



הוותיקים הישראלים הישגי לעומת העולים הישגי
העולים הישגי בין פער נמצא (£839) לעולים הכיתות ושל (8070) המשולבות הכיתות של הגדול ברוב
במקצוע במיוחד גבוה פערים על המדווחים שיעור במבחנים. הוותיקים התלמידים הישגי לבין

.(16 (לוח העברית

מקצוע לפי והוותיקים העולים של בהישגים פערים על שדיווחו המורים שיעור :16 לוח
המשולבות בכיתות לעולים בכיתות סה"כ המקצוע

78 67 76 עברית
27 34 28 חשבון
11 13 11 אנגלית

5 1 גיאוגרפיה
: 5 2 תורה

ההוראה בשיסות או הלימודים בתכנית המורה עלידי שינויים עריכת
בעקבות בכיתתם ההוראה בשיטות או הלימודים בתכנית שינויים ערכו מהמורים כשלושהרבעים
האטת יותר, נמוכה לרמה הלימוד רמת הורדת היו: שנערכו העיקריים השינויים המבחנים. תוצאות

פרטנית. עבודה על או בקבוצות עבודה על דגש יתר ושימת הלימוד קצב

העולים התלמידים אפיוני .7

האפיונים לגבי נשאלו  לעולים בכיתות והן המשולבות בכיתות הן  שרואיינו המורים כל
בכיתות המלמדים המורים כל את מייצגים כאמור, אלו, מורים העולים. התלמידים את המייחדים
המספר נמצא בהן המשולבות בכיתות המלמדים ומורים במחקר, הכלולים בבתיהספר לעולים
של התנהגותם על הלימודי, התחום על נשאלו המורים ושכבה. שכבה בכל עולים של ביותר הגבוה
הכלכלי. התחום ועל משפחותיהם על החברתי, התחום על לביתהספר, והסתגלותם התלמידים

הלימודי בתחום אפיונים 7.1
גילם ככלל, לגילם. המתאימות בכיתות השתלבו העולים התלמידים מבין כמה נשאלו המנהלים
הוותיקים. הישראלים התלמידים של הגיל שכבת את תואם העולים התלמידים ($62<) רוב של

מגילם. הצעירה גיל בשכבת לומדים מהעולים אחוזים ושמונה שלושים

מספר (1) העולים: התלמידים של הלימודי מצבם של מאפיינים מספר על נשאלו המורים
בכיתות ואנגלית חשבון, עברית, במקצועות השונות בהקבצות המשובצים העולים התלמידים
בכיתות מקצועות במספר בלימודים רמתם אשר העולים התלמידים מספר (2) המשולבות;
לתלמידים יש בהם תחומים (3) מתחתיה; או הכיתה, ברמת הכיתה, רמת מעל היא המשולבות
במסגרת במיוחד הצלחות לתלמידים יש בהם תחומים (4) הלימודים; במסגרת מיוחדים קשיים

הלימודים.

השונות בהקבצות השתלבות 7.1.1
דומה השונות בהקבצות המשובצים התלמידים התפלגות הקבצות, יש בהן המשולבות בכיתות
ניכר חלק אך הנמוכה, בהקבצה משובצים (כ^60) התלמידים מרבית וחשבון. העברית במקצועות
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תלמידים של יותר נמוך שיעור באנגלית, והגבוהה. הבינונית בהקבצות משולבים (6ל40*45) מהם
והגבוהה. הבינונית בהקבצות משובצים (£ל22)

זאת, לעומת והגבוהה. הבינונית בהקבצה פחות משולבים ז'ח') (ד'ו', הגבוהות בכיתות תלמידים
קיימת זו מגמה אלו. בהקבצות המשולבים תלמידים של ביותר הגבוה השיעור קיים ב'ג' בכיתות

.(17 לוח (ראה המקצועות בכל

(באחוזים) ושכבה מקצוע לפי השונות, בהקבצות עולים תלמידים השתלבות :17 לוח
השכבה

ז^ת ז£ר כ^כ א; סה"כ ההקבצה
עבר'ת

9 23 12 15 גבוהה
10 24 24 34 25 בינונית
90 67 54 54 60 נמוכה

חשםן
5 15 31 20 21 גבוהה
29 17 22 32 22 בינונית
67 67 48 48 57 נמוכה

אנגלית
 7   5 גבוהה

14 19 33  17 בינונית
86 74 67 : 78 נמוכה

נבחרים במקצועות העולים התלמידים רמת 7.1.2
התלמידים רוב לרמת העולים התלמידים רמת את להשוות נתבקשו המשולבות בכיתות המורים
היהדות.8 ובמקצועות האנגלית החשבון, העברית, במקצועות שבכיתתם, הוותיקים הישראלים
התלמידים רוב לרמת מתחת הם שבכיתתם העולים מרבית כי המקצועות, כל לגבי העריכו המורים
.(18 לוח (ראה השונים במקצועות התלמידים ברמת משמעותיים הבדלים אין הוותיקים. הישראלים

ו

(באחוזים) המשולבות בכיתות הוותיקים לרמת בהשוואה נבחרים במקצועות העולים רמת :18 לוח
■    _ 1

המקצוע

יהדות אנגלית חשבון עברית העולים רמת

5 6 16 6 הכיתה רמת מעל
26 21 6 29 הכיתה ברמת ,
69 73 78 66 הכיתה לרמת מתחת ו

הקבצות. קיימות בכיתתם אשר תלמידים רק ולא התלמידים, כל נכללים זו בהערכה 8
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במיוחד מתקשים התלמידים בהם תחומים 7.1.3
בקשיים נתקלים מהם אחד אף כמעט או חלקם, העולים, התלמידים רוב האם נשאלו המורים
והתנהגויות מוטיבציה, קוגניטיביים, כישורים העברית, בשפה שליטה הבאים: בתחומים מיוחדים

המורים. דיווחי לפי התלמידים, לרוב האופייניים קשיים על נדווח להלן הלמידה. בתחום

כמחצית הנקרא. בהבנת הוא העברית בשפה בשליטה העיקרי הקושי העברית: בשפה שליטה
הנלמד החומר של בקריאה קשיים על דיווחו וכרבע הנקרא, בהבנת קשיים על דיווחו מהמורים
יותר נמוך שיעור ככלל, בכיתה. השיחה והבנת הדיבור בתחום קשיים על דווח ולא כמעט בכיתה.
המורים לעומת הנקרא, ובהבנת בקריאה המתקשים תלמידים על דיווחו לעולים בכיתות מורים של
לעולים בכיתות יותר הנמוך המתקשים שיעור את להבין ניתן כי ייתכן .(19 (לוח המשולבות בכיתות
המורים של השונה הציפיות רמת עקב או לעולים, בכיתות הלימודים וקצב החומר רמת רקע על

מהתלמידים.

של ביותר קטן שיעור קיים קליטה, במרכז או קבע, ביישובי גרים התלמידים בהם בבתיספר
המגורים כי נראה קרוואנים. באתרי גרים העולים בהם בתיספר לעומת בעברית, בדיבור מתקשים

בעברית. בדיבור טובה לשליטה תורמים ותיקים לישראלים בשכנות

ובהפעלת מסקנות, והסקת הכללה ביכולת קשיים על דיווחו מהמורים כמחצית קוגניטיביים: כישורים
בהערכותיהם הבדלים אין בריכוז. או בזיכרון קשיים על דווח שלא כמעט אך ומקוריות,9 הדמיון

.(19 (לוח המשולבות שבכיתות לאלה לעולים בכיתות המורים של

אך בלימודים, להצליח ומוטיבציה רצון יש התלמידים שלמרבית דיווחו המורים ללימודים: מוטיבציה
ושו"ת שגולןקוק דומה מגמה מחזק זה נתון אישית. יוזמה בהפעלת קושי קיים כי ציינו שליש
הודגשה זה במחקר דומים. באינדיקטורים השתמשו בו השמונים משנות במחקר הציגו (1987)
הבדלים אין זה בתחום גם בפועל. בביטויה הקושי גם אך ללימודים, העולים של הרבה המוטיבציה

.(19 (לוח המשולבות בכיתות והמורים לעולים בכיתות המורים של בהערכותיהם

($22) חלקם הבית, שיעורי בהכנת קשיים על דיווחו מהמורים כשליש :norVn בתחום התנהגות
קשיים על דווח שלא כמעט אך בכיתה, פעילה ובהשתתפות עצמית עבודה ביכולת קושי על דיווחו
על דיווחו לעולים בכיתות מורים סופה. עד משימה ביצוע לגבי או עזרה, לבקש לנכונות באשר
לעומת סופה, עד משימה ביצוע לגבי וכן עזרה, לבקש לנכונות באשר יותר נמוך מתקשים שיעור
מרגישים התלמידים העולים, כיתת שבמסגרת ייתכן .(19 לוח (ראה המשולבות בכיתות המורים

עזרה. לבקש ולגיטימציה ביטחון יותר

תפקיד של השונות ומהתפיסות והחברתיים התרבותיים מההבדלים נובעים זה בתחום הקשיים כי ייתכן 9

הישראלית. לחברה בהשוואה האתיופית בחברה התלמיד
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הקושי סוג לפי בלימודים, קשיים יש העולים התלמידים שלרוב המדווחים המורים שיעור :19 לוח
הלימוד כיתת וסוג

ב: המלמדים המורים שיעור
משולבת כיתה עולים כיתת סה"כ

fN=176) fN=47^ (N=223) הקושי סוג
העברית בשפה שליטה

13 4 11 בכיתה השיחות הבנת
13 9 11 בעברית דיבור
29 9 24 בכיתה הנלמד של בעברית קריאה
51 28 46 הנקרא הבנת

7ן!גנ'טיב"ם כישורים
10 4 9 זיכרון
7 7 7 ריכוז
52 50 52 מסקנות והסקת הכללה יכולת
43 33 40 ומקוריות דמיון הפעלת

ללימודים מוסיבציה
4 4 4 בלימודים להצליח רצון
33 35 34 אישית יוזמה

למ'דת'ת התנהגות
14 4 12 עזרה לבקש נכונות או יכולת
13 9 12 סופה עד משימה ביצוע
23 22 22 עצמית עבודה יכולת
27 2 22 בכיתה פעילה השתתפות
37 30 35 בית שיעורי הכנת

בית מסגרת עם לראשונה נפגשים א' בכיתה תלמידים שומת: בכיתות העולים התלכרד'ם של קשיים
בשכבות התלמידים מאשר שונים בקשיים ייתקלו כי כמובן לצפות ויש השונות, דרישותיו על הספר

.(20 (לוח גבוהה ברמה ויכולות מיומנויות נדרשות בהן יותר, הגבוהות

והמגמות שונות, בשכבות התלמידים בין העברית בשפה בשליטה ברורים הבדלים אין
.(19 בלוח אינדיקטורים (ראה זו את זו סותרות השונים באנדיקטורים

ולהפעלת ולריכוז, לזיכרון ביחס השונות בשכבות קשיים על הדיווחים בשיעורי הבדלים נמצאו לא
הכללה ביכולת קושי על דיווחו הנמוכות בכיתות המורים מבין יותר גבוה שיעור אך ,norpar הדמיון

מסקנות. והסקת

בתחום אך השונות, בשכבות המורים דיווחי בין הבדלים היו לא לל'סח'ם למוטיבציה ביחס גם
בתחומים קשיים על הגבוהות בשכבות מורים של יותר גבוה שיעור דיווחו הלמידתית ההתנהגות
בכיתות מורים של יותר גבוה שיעור קיים זה בתחום הבית. שיעורי הכנת בתחום למעט שונים,

הגבוהות. בכיתות לעומת מתקשים על שדיווחו הנמוכות

במיוחד מצליחים העולים בהם מקצועות 7.1.4
מילוליים, כישורים דורשים שאינם במקצועות בעיקר העולים התלמידים הצלחת על דיווחו מורים

בחשבון. וכן ובספורט, בציור במלאכה, האומנות, בתחום כגון,

18



הקושי סוג לפי בלימודים, קשיים יש העולים התלמידים שלרוב המדווחים המורים שיעור :20 לוח
שכבות ולפי

השכבה
ז'ח' ד'ר ב'ג' א' סה"כ

(N=16) (N=9l) (N=84) (n=32) (N=223) הקושי סוג
העברית בשפה שליטה

19 9 7 22 11 בכיתה השיחות הבנת
19 10 12 6 11 בעברית דיבור
19 25 23 25 24 בכיתה הנלמד של בעברית קריאה
38 48 43 50 46 הנקרא הבנת

קוגניטיביים כישורים
13 6 10 13 9 זיכרון
6 8 9 7 ריכוז

40 20 52 55 52 מסקנות והסקת הכללה יכולת
38 42 40 36 40 ומקוריות דמיון הפעלת

ללימודים ס1ט'בצ'ה
13 3 5 3 4 בלימודים להצליח רצון
38 38 30 28 34 אישית יוזמה

לס'דת'ת התנהגות
25 12 13 9 12 עזרה לבקש נכונות או יכולת
30 13 13 3 12 סופה עד משימה ביצוע
19 26 19 19 22 עצמית עבודה יכולת
31 26 18 13 22 בכיתה פעילה השתתפות
40 26 25 10 24 למידה בעזרי שימוש
31 31 41 41 35 בית שיעורי הכנת

לביתה0פר וההסתגלות ההתנהגותי בתחום אפיונים 7.2
בקשיים נתקלים מהם, אחד אף כמעט או חלקם העולים, התלמידים רוב האם נשאלו המורים
בכיתה, התנהגות ביתהספר, בדרישות עמידה לביתהספר: והסתגלות ההתנהגות בתחום הבאים
הקשיים על נדווח להלן מעטים. קשיים על דיווחו המורים זה בתחום ככלל, אישיותיים. ומאפיינים

התלמידים. רוב את המורים, דיווחי לפי מאפיינים, אשר

בביתהספר, סדיר ביקור הם קשיים על דווח ולא כמעט בהם התחומים ב'תהספר: ner/rni nOTy
התחומים ביתהספר. ציוד על ושמירה לביתהספר, בזמן הגעה כולל זמנים, בלוחות עמידה
ובעיקר כתיבה), וכלי מחברות ספרים, (כגון, לביתהספר הנדרש הציוד הבאת הם יותר הבעייתיים
לדיווחי המשולבות בכיתות המורים דיווחי בין משמעותיים הבדלים אין אישי. ניקיון על שמירה 

.(21 (לוח לעולים בכיתות המורים

וייתכן בכיתה התלמידים התנהגות לגבי קשיים על שדיווחו מורים היו שלא כמעט בכיתה: התנהגות
והסמכות המרות קבלת את המדגיש בבית, הילדים שמקבלים המסורתי לחינוך זאת לייחס שניתן

.(21 (לוח המבוגר המורה של

af \ 6\
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עצמי ביטחון חוסר ועל ,(43^ לביישנות נטייה על דיווחו מהמורים ניכר חלק אישיותיים: מאפ"נים
בכיתות המורים מבין יותר גבוה שיעור שבכיתתם. העולים התלמידים רוב בקרב הרווחים (£ל34),
.(21 (לוח לעולים בכיתות המורים לעומת אלו בתחומים מתקשים העולים רוב כי דיווחו המשולבות
עצמי ביטחון ולחוסר לביישנות הנטייה ולכן ביטחון יותר חשים לעולים בכיתות התלמידים כי ייתכן

פחות. בקרבם רווחת

הקושי סוג לפי התנהגותיים, ישקשיים העולים התלמידים שלרוב המדווחים המורים שיעור :21 לוח
הלימוד כיתת וסוג

רגילה כיתה עולים כיתת סה"כ
(N=176) (N=47) (N=223) הקושי סוג

ביתה0פר niwrn nory43 בביתהספר סדיר ביקור
7 9 7 זמנים בלוח עמידה
11 2 9 ביתהספר ציוד על שמירה
27 18 25 הנדרש הציוד הבאת
43 54 45 אישי ניקיון

בכיתה וזתנתטת
3 7 4 המורים להוראות ציות
2 9 4 בכיתה הפרעות

אישיותיים מאפיינים
46 30 43 ביישנות
34 21 34 עצמי ביטחון חוסר
14 28 21 חברתיים קשרים קשירת
15 24 17 בקטטות להסתבך נטייה
10 H 10 אלימות

בקטטות להסתבך נטייה ועל (2\70) חברתיים קשרים בקשירת קושי על דיווחו מהמורים חלק
לכך והסיבה אלו, בתחומים קושי על דיווחו לעולים בכיתות מהמורים יותר גבוה שיעור .(1796)

בבתי הכיתות. סוגי בשני דומה והשיעור אלימות, בעיות על דיווחו מהמורים כ^10 ברורה. אינה
ביטחון לחוסר או לביישנות נטייה על פחות דווח קבע ביישוב מתגוררים התלמידים בהם ספר

עצמי.

ותיקים ישראלים תלמידים לבין עולים תלמידים בין קשר  החברתי התחום 7.3
המורים הלימודי. בתחום העולים התלמידים תפקוד על השלכות יש החברתי בתחום להשתלבות
סיום שלאחר ובשעות בביתהספר ותיקים תלמידים לבין עולים תלמידים בין קשרים על נשאלו

הלימודים.

בביתהספר קשרים 7.3.1
מספר על וכן כללי באופן הוותיקים התלמידים לבין העולים בין הקשרים טיב על נשאלו המורים
של ישיבה כגון בביתהספר, השהייה בזמן העולים של החברתיים הקשרים של ספציפיים היבטים
העולים של רצונם בהפסקות, משותפים משחקים ותיקים, ישראלים תלמידים לצד עולים תלמידים
תלמידים של נכונותם מידת ועל בפועל, אלה לוועדות ובחירתם כיתה בוועדות תפקידים למלא

לעולים. לעזור ותיקים
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"טובים" קשרים יש המשולבות בכיתות הלומדים ($81) העולים למרבית כי עולה המורים מדיווחי
נמוך שיעור קיים לעולים בכיתות הלומדים עולים בקרב הוותיקים. התלמידים עם מאוד" "טובים או

המשולבות. בכיתות ותיקים תלמידים עם טובים קשרים של (£449) יותר

,($60) בהפסקות משותפים במשחקים ביטוי לידי באים הטובים הקשרים המורים, דיווחי לפי
התלמידים בבתי עולים של באירוח ,(5190 עולים לתלמידים ותיקים תלמידים של בלימודים בסיוע
ציינו מהמורים ($7) קטן שיעור .($13) לעולים ותיקים של לימודי ציוד ובהשאלת ,($23) הוותיקים

הוותיקים. התלמידים את בבתיהם אירחו מהעולים חלק כי

תוך במריבות מתבטא הדבר טובים, אינם הוותיקים התלמידים לבין העולים בין שהקשרים במידה
או ,($16) עולים לצד לשבת רוצים אינם ותיקים שתלמידים בכך או ,($26) גנאי בכינויי שימוש
כי ציינו מהמורים קטן חלק .($11) היגיינה ובעיות הולם בלתי לבוש בגלל מהם מתרחקים שהם
על המקשה העולים של ביטחון וחוסר ביישנות של וכן במנטליות ניכרים הבדלים של בעיה קיימת

אליהם. להתחבר הוותיקים

"לעתים" כי דיווחו מהמורים ניכר חלק ותיקים: ישראלים תלמידים לצד עולים תלמידים של ישיבה
של רצון אי הן לכך העיקריות הסיבות ותיקים. ישראלים לצד עולים לישיבת ביחס בעיה מתעוררת
הסבירו המורים מהמקרים קטן בחלק אישית. בהיגיינה בעיות בשל העולים לצד לשבת הוותיקים
לשבת מעוניינים אינם הוותיקים שהתלמידים או אלו לצד אלו לשבת מעדיפים העולים שהתלמידים
בעיה שציינו מהמורים כרבע כי לציין יש להם. מציקים האחרונים שאלה מכיוון העולים לצד

קיימת. שאינה כמעט כיום אך בעבר, יותר רווחת היתה הבעיה כי דיווחו זה בתחום

סוג לפי העולים, של חברתית השתלבות של שונים ממדים על המדווחים המורים שיעור :22 לוח
הלימוד כיתת

משולבות כיתות עולים כיתות סה"כ השתלבות ממדי
ותיקים: עם בהפסקות משחקים

59 26 52 התלמידים רוב
29 37 30 חלקם
12 37 18 שלא כמעט

בוועדות: תפקידים למלא סעונ"נ'ם
59 40 55 התלמידים רוב
25 31 26 חלקם
17 29 19 שלא כמעט

שומת: לוועדות נבחרים
40 43 41 התלמידים רוב
26 40 28 חלקם
34 17 31 שלא כמעט

משחקים העולים התלמידים רוב כי דיווחו מהמורים כמחצית בהפסקות: משותפים משחקים
לבין המשולבות הכיתות על הדיווחים בין ניכר הבדל יש אך  ותיקים תלמידים עם בהפסקות
מהמורים רבע רק לעומת המשולבות, בכיתות המורים ($60) רוב לעולים. הכיתות על הדיווחים
.(22 (לוח וותיקים עולים תלמידים בין בהפסקות משותפים משחקים על דיווחו לעולים, בכיתות
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(לדברי עצמם לבין בינם לשחק העולים של העדפה הן לכך המורים שהעלו העיקריות הסיבות
השפה. בעיית ובגלל יותר"), מסוגרים "הם המורים

דיווחו המשולבות בכיתות מהמורים (£ל59) ממחצית למעלה שונות: לוועדות עולים תלסיד'ם בחיות
דיווחו (4096) ניכר שיעור בביתהספר. או בכיתה שונות לוועדות להיבחר מעוניינים העולים רוב כי
התלמידים זה בעניין כי ציינו מורים .(22 (לוח שונות לוועדות נבחרים אכן העולים התלמידים כי
נבחרים אינם הם לעתים  אלו לתפקידים נבחרים שאינם אחרים מתלמידים שונים אינם העולים
ואינם להיבחר כלכך מעוניינים אינם שהם מכיוון או חברתית" מבחינה "מקובלים שאינם מכיוון

מאמץ. בכך משקיעים

מצד נכונות חוסר של תופעה קיימת שלא כמעט לעולים: לעזור ותיקים ישראלים תלמידים של נכומת
לעולים לעזור נכונים מהתלמידים (4770) כמחצית  העולים לתלמידים לסייע הוותיקים התלמידים

מסוימת. במידה לעזור נכונים (3970) משליש ולמעלה רבה, במידה

קבע ביישובי מתגוררים התלמידים מרבית בהם בבתיספר מורים כי ככלל, לציין יש לסיכום
ויותר ותיקים, וישראלים עולים של משותפת לישיבה ביחס בעיות של יותר קטן שיעור על מדווחים
שונות. בוועדות תפקידים ולמלא הוותיקים, הישראלים עם משותפים למשחקים העולים של נטייה

ביתה0פר למסגרת מחוץ קשרים 7.3.2
על אחריהצהריים, בשעות ותיקים תלמידים עם עולים תלמידים של מפגשים על נשאלו המורים
לאירועים עולים תלמידים של הזמנה על וכן הוותיקים התלמידים בבתי עולים תלמידים של אירוח

אחרים). ובילויים (מסיבות חברתיים

פעילות של במסגרת יותר מתנהלים ותיקים לתלמידים עולים בין אחריהצהריים בשעות המפגשים
הסיבה .(23 (לוח הוותיקים בבית עולים של אירוח או הזמנה באמצעות ופחות מאורגנת חברתית
העולים, מגורי של הגיאוגרפי בריחוק המורים, לדברי נעוצה, המפגשים של הנמוך לשיעור העיקרית
הבדלי  הן שהועלו נוספות סיבות הוותיקים. למגורי העולים מגורי ממקום הסעות שאין ומכיוון

שונות. בכיתות ולימודים מנטליות

בכיתות הלומדים ותלמידים לעולים בכיתות תלמידים של החברתית במעורבות הבדלים ניכרו לא
בית לשעות מחוץ חברתיות לפעילויות להזמנות ביחס למעט ביתהספר, למסגרת מחוץ המשולבות
מוזמנים התלמידים מרבית כי דיווחו המשולבות בכיתות (£519) מהמורים כמחצית הספר.
(לוח לעולים בכיתות המורים מבין 17 90 לעומת אחרים), ובילויים מסיבות (כמו לפעילויותחברתיות
ותיקים ישראלים עם נפגשים קבע ביישובי המתגוררים עולים של יותר גבוה שיעור כצפוי, .(23

חברתיות. לפעילויות ומוזמנים אחריהצהריים, בשעות

ביתה0פר עם הקשר  העולים התלמידים משפחות 7.4
על ההורים, באסיפות ההורים של נוכחותם על  התלמידים משפחות עם הקשר על נשאלו המורים
על וכן הדרכה, להורים ניתנת בהם התחומים על העולים, התלמידים בבתי הבית ביקורי היקף

ההורים. עם הקשר במהלך המורים נתקלים בהם הבעיות
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ההורים מהמקרים קטן בחלק הורים. לאסיפות מגיעים העולים 62)הורי *) רוב המורים, דיווחי לפי
ההורים אסיפות ובחלקם הקרוואנים, מאתר מיוחדת הסעה באמצעות ההורים לאסיפת מגיעים

ההורים. של המגורים באתר מתקיימות
שיעור הלימודים. שנת במהלך העולים מהתלמידים (£489) כמחצית בבתי בית ביקורי ערכו המורים
תלמידים בבתי לעומת לעולים בכיתות תלמידים של בבתיהם בוצעו בית ביקורי של יותר גבוה

בהתאמה. £349 לעומת 5896  המשולבות בכיתות עולים

ישראלים לבין העולים בין ביתהספר למסגרת מחוץ קשרים על המדווחים המורים שיעור :23 לוח
הלימוד כיתת סוג לפי ותיקים,

בכיתות בכיתות
משולבות לעולים סה"כ הקשר סוג

אחריהצהריים בשעות מאורגנים לא מפגשים
9 3 8 התלמידים רוב
14 26 17 חלקם
76 71 75 שלא כמעט

הוותיקים בבתי עולים אירוח
11  9 התלמידים רוב
21 9 19 חלקם
68 91 72 שלא כמעט

מאורגנות חברתיות לפעילויות הזמנה
51 17 46 התלמידים רוב
15 7 14 חלקם
34 76 40 שלא כמעט

ניתנה בהם העיקריים הנושאים שונים. בנושאים ההורים את הדריכו הם כי דיווחו מהמורים כשליש
הילד של מתאימה הצטיידות וכן ,(2570) למידה הרגלי ,(347) ובבית אישית היגיינה היו הדרכה

.(696) לביתהספר

בעיות על 82דיווחו 9S מתוכם, ההורים. עם הקשר במהלך בבעיות נתקלים המורים (6170) מרבית ,
הנובעות בעיות על  ר1896 העברית השפה ידיעת אי בגלל בתקשורת קשיים רקע על בעיקר העולות ^

ילדיהם להשתלבות חשיבות מייחסים אינם גם מההורים חלק המורים, דיווחי לפי הרב. הריחוק מן
לילדיהם לסייע ההורים של אייכולתם היו שהועלו נוספים קשיים (כ£ל20). ולהישגיהם בביתהספר
אי המשפחה, תפקוד על המקשות חדהוריות) משפחות (כגון, המשפחה בתוך בעיות בלימודים,
החינוכיות בתפיסות ניכרים ופערים כשנדרש, לאבחון ילדיהם את להפנות הורים של הסכמה .

ההורים. עלידי המקובלות אלו לבין בישראל המקובלות

הכלכלי התחום 7.5
ומשפחותיהם. העולים התלמידים מתמודדים הכלכלייםאיתם הקשיים על נשאלו בתיהספר מנהלי
יכולת אין להורים זה. בתחום קשיים להורים יש כללי באופן כי דווח בתיהספר של המכריע ברוב
ילדיהם של השתתפות לממן להם קשה (כ£809), לביתהספר הנדרש הציוד את לרכוש כספית
לביתהספר. החובה תשלומי את לממן יכולים אינם ורובם ,(859?<) בביתהספר הנערכות בפעילויות

.(3^) פחות שכיחה לביתהספר הנדרשים הכספים את לשלם נכונות אי
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אחרות חינוכיות למסגרות עולים תלמידים הפניית .8

המיוחד החינוך למסגרות עולים תלמידים הפניית 8.1
הינה המיוחד החינוך למערכת תלמידים המפנים מקצועות בעלי בפני העומדת הסוגיות אחת
לרשות העומדים האבחון כלי כי דעים תמימות כיום קיימת מאתיופיה. העולים התלמידים אבחון
מותאמים אינם ותיקים, ישראלים תלמידים מאבחנים בעזרתם אשר והיועצים, הפסיכולוגים
צוותי בפני החינוך משרד המליץ כך בעקבות שונה.10 תרבותי מרקע המגיעים מאתיופיה לעולים

המיוחד. לחינוך מאתיופיה עולים תלמידים להפנות שלא בתיהספר

עולים או ותיקים ישראלים תלמידים בפועל הפנו הם האם המורים נשאלו המחקר במסגרת
אחוזים ושישה ארבעים המיוחד. בחינוך שיבוצם על החלטה קבלת לצורך מאתיופיה "זכאים"
כשני  זו החלטה קבלת לצורך "זכאים", עולים או ותיקים ישראלים תלמידים הפנו מהמורים

המשולבות. בכיתות מהמורים ו£419 לעולים בכיתות מהמורים (£679) שלישים

הוותיקים. הישראלים בקרב £39 לעומת 936  לאבחון הופנו "זכאים" עולים של יחסית גבוה שיעור
העולים מבין £29  תלמידים של זהים שיעורים המיוחד לחינוך עברו בפועל כי להדגיש יש אך

.(24 (לוח כאחד הוותיקים והישראלים ה"זכאים"

האוכלוסייה וסוג הלימוד, כיתת סוג לפי המיוחד לחינוך בפועל ומעבר הפניות שיעורי :24 לוח
שהופנתה

המשולבות בכיתות לעולים בכיתות סה"כ
(N=855) (N=715)(N= 1,570) יזכא'ם: עול'ם א.

7 10 9 לאבחון הופנו
1 2 2 מיוחד לחינוך עברו

(N=3,236) (N=0) (N=3,236) ות'ק'ם: ישראלים ב.
33 לאבחון הופנו
2 : 2 מיוחד לחינוך עברו

המשך למסגרות עולים תלמידים הפניית 8.2
מכרעת השפעה יש  תיכוניים ובתיספר ביניים חטיבות  העולים מופנים אליהן ההמשך למסגרות
על ללימודים להתקבל ירצו כאשר בפניהם שיעמדו האפשרויות על הן העולים, של עתידם על

בתעסוקה. השתלבותם על והן תיכוניים,

עולים 241 בסקר שנכללו בבתיהספר לימודיהם את סיימו (19931992) תשנ"ג הלימודים בשנת
2396 ביניים, בחטיבת לימודיהם את המשיכו (£469) המסיימים מבין כמחצית מאתיופיה. "זכאים"

וקשיים בביתספר, פורמלית בלמידה התלמידים מרבית של המועט הניסיון הן לכך העיקריות הסיבות 10
לבין מאתיופיה העולים תפקוד בין השוואה מאפשרים אינם אשר לעולה המקצוע בעל בין בתקשורת

להתפרסם). עומד ,1994 וליפשיץ קליימן (ראה ותיקים ישראלים תלמידים בקרב הקיימת הנורמה
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לבגרות, מסלול ללא לבתיספר עברו 1396 לבגרות, לימודים מסלול יש בבתיספרבהם ללמוד עברו
לימודיהם. המשך מסלול על מידע נתקבל לא נוספים £199 ולגבי

החשש בשל עלה זה נושא פנימייתיות. לימוד במסגרות עולים של השתלבותם הינה נוספת סוגייה
הוריו. לבין בינו לניתוק או לריחוק תביא פנימייתית במסגרת העולה התלמיד השתלבות כי
בקרב רווחת פנימייתיות במסגרות העולים התלמידים להשתלבות הנטייה כי עולה מהממצאים
למסגרות שובצו מתוכם ($72.) כשלושהרבעים  לימודיהם שהמשיכו העולים התלמידים מרבית
בעיות ,(£269) במשפחה בעיות היו שבהן והעיקריות לכך, סיבות מספר העלו המנהלים פנימייתיות.
שמסגרת מכיוון וכן ,(2170) בפנימייה ללמוד העולה התלמיד של רצון ,(2396) ההורים של כלכליות

.(17^ וחברתית לימודית מבחינה העולה את יותר ומקדמת תומכת הפנימייה

ביתהספר צוות צורכי .9

שעדיין צרכים יש העולים קליטת לקידום חיוניים תחומים באלו היא במחקר שנחנו הסוגיות אחת
מענה. מקבלים אינם

המנהלים עלידי שהועלו צרכים 9.1
וייעוץ לימוד שעות כוחאדם, תקציב, לתוספות הנוגעים צרכים, של רחב מגוון העלו המנהלים

מקצועי.

דיווח לפי תקציב. בתוספת הצורך את העלו המנהלים (5596) ממחצית למעלה  תקציב (1)
והוצאות בטיולים השתתפות לימוד, וספרי ציוד מימון תאפשר תקציב תוספת המנהלים,

לממן.'1 יכולים אינם העולים שהורי אחרות
של תוספת או ,(5096) קבוצות או יחידים של לתגבור עזר שעות נחוצות לרובם  תגםר שעות (2)

(כ^20). הלימודים יום בסוף העשרה שעות
כוחאדם של בתוספת צורך יש מהמנהלים (3096) ניכר לחלק  מקצועי כוחאדם תו90ת (3)
מיוחד. חינוך של ומוריםבתחום אמהרית, דוברי מורים מתורגמנים, פסיכולוגים, כגון, מקצועי,

מלאה. במשרה קליטה ברכז צורך יש (1596) לחלקם
בתוספת מהמנהלים (2396) כרבע עלידי הצורך הועלה בנוסף,  מקצועי בלתי כוחאדם תוספת (4)
בהכנת ובעזרה בכיתות עזר ככוח חיילות, ומורות סייעות כגון, מקצועי בלתי כוחאדם של

בית. שיעורי
לימודים בתכניות ושימוש העולים של התרבות הכרת בתחום בהדרכה הצורך הועלה  הדרכה (5)

.(£239) מהמנהלים כרבע ידי על
הן שונים, לבתיספר העולים של מאוזנת בהפניה הצורך את גם העלו (1396) מהמנהלים כמה

התלמידים. רמת מבחינת והן מספרית מבחינה

לבתי המקומית מהרשות כספים העברת אי של המנהלים, עלידי צוינה שלא בעיה, קיימת כי גם ידוע 11

העולים. התלמידים לקידום ונועדו החינוך ממשרד הועברו אלה כספים הספר.
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המורים עלידי שהועלו צרכים 9.2
התרבות עם היכרות לגבי בעיקר מומחים יועצים עלידי שוטפת בהדרכה צורך העלו המורים מרבית
הטרוגנית בכיתה להוראה ודרכים (5796) העולים התלמידים הורי עם קשר יצירת ,(6270) האתיופית

.(42*)

בכוחאדם צורך בכיתתם: יום ביום נתקלים הם בהם לקשיים הקשורים צרכים העלו מהמורים חלק
שונים במקצועות מוכנים עבודה בדפי צורך מתקשים; לתלמידים בכיתה קבוע באופן שיסייע
נוספים צרכים מאתיופיה. לעולים המתאימות לימודים בתכניות הקיים המחסור שונות; וברמות
להורי הכוונה בית, שיעורי בהכנת לתלמידים אחריהצהריים בשעות לימודי סיוע היו שהועלו

בעולה. המטפלים השונים הגורמים בין הקשר בחיזוק צורך וכן מקצוע, אנשי עלידי העולים

ומסקנות סיכום .10

התלמידים של לקליטתם היסודיים בתיהספר היערכות בנושא חלוץ סקר הינו הנוכחי הסקר
מכלל לפחות כ6ל15 מהווים העולים שבהם בתיהספר, בכל בוצע הסקר מאתיופיה. העולים
בבית שונים תפקידים בעלי עם ראיונות על התבסס הסקר בתיספר. 48 הכל בסך התלמידים,
של גדולים מספרים נקלטים בהם בתיהספר מאפייני  עיקריים תחומים במספר והתמקד הספר,
אפיונים העולים, בקליטת בתיהספר של ההתמודדות דרכי מגוון מאתיופיה, "זכאים" עולים

מענה. ללא נותרו שעדיין ביתהספר צוות של וצרכיו העולים, התלמידים את המייחדים

טעוני בשיעור הן העולים, התלמידים בשיעור הן  בתיהספר בין ניכרים הבדלים קיימים ככלל,
לצד אולם הבלתימסופקים. הצרכים בהערכת והן העולים, לקליטת ההיערכות בדרכי הן הטיפוח,
המגמות של פירוט להלן עיקריות. משותפות מגמות מספר עולות בתיהספר בין הקיים הרב השוני

זה. במחקר שבדקנו העיקריים בתחומים העולות

מבתיהספר, ניכר בחלק שוטף באופן מתבצע הסשולםת בכיתות העולים התלמידים שילוב תהל'ן
מהעולים כרבע מאידך, הרגילות. בכיתות משולבים אכן "הזכאים" מהתלמידים וכשלושהרבעים
יותר גדולה נטייה קיימת עולים, של גבוה שיעור יש בהם ובבתיספר לעולים, בכיתות לומדים עדיין

נפרדות. בכיתות העולים את ולהשאיר להמשיך
המגיעה השעות לכמות בהתאם המקרים ברוב נעשית החינוך ממשרד הלימוד שעות ו00פת הקצאת
הוראה שעות פחות מקבלים עולים של גבוה מספר שקלטו מבתיהספר כשליש אך הספר, לבתי
היקף לכך, בנוסף שונים. ספר בתי בין עולים תלמידים של מעבר עקב בעיקר וזאת להם. מהמגיע

המשולבות. לכיתות הניתן מזה קטן העולים בכיתות השעות תגבור
בתי במרבית ניתנת קבוצתית הדרכה מבתיהספר. במחצית רק ניתן פרטני ייעוץ  והדרכה "עוץ

זו. בהדרכה משתתפים שאינם כמעט המשולבות בכיתות המורים אך הספר,
בלבד ולמעטים לעולים בכיתות המורים למחצית מוכרות לעולים המתאימות מיוחדות תוכניות
בתכניות משתמשים הכיתות סוגי בשני מהמורים מעטים כן, על יתר המשולבות. בכיתות מהמורים

אלו.
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תוספת תקציבים, בתוספת לצורך נוגעים בעיקרם אשר צרכים מספר העלו השונים בת'ה0פר צוותי
על ובהדרכה הוראה בעזרי למורים וסיוע מקצועי והבלתי המקצועי כוחהאדם תגבור לימוד, שעות

שונים. בתחומים מומחים ידי

ברוב הנמוכות. משולביםבהקבצות מהתלמידיםעדיין כ£ל60  העולים התלמידים של הל'סח'ת הרמה
הוותיקים, הישראלים התלמידים רוב לרמת מתחת העולים רוב נמצאים המשולבות הכיתות
והסקת הכללה יכולת הנקרא, הבנת  במיוחד מתקשים עדיין העולים בהם תחומים וקיימים
צוינו לא בהם חשובים תחומים שישנם לציין יש אולם ומקוריות. הדמיון בהפעלת וכן מסקנות,

בלימודים. להצליח ורצון ריכוז זיכרון, כגון קשיים,

בית לכללי היטב מסתגלים העולים התלמידים כי נראה  חברתית והשתלםת התנהגות סאפ"ני
לביתהספר. הנדרש הציוד בהבאת בעיה קיימת עדיין התנהגות. בעיות על דווח לא וככלל הספר
בכיתות במיוחד חיוביות, מגמות מסתמנות ביתהספר, במסגרת החברתי, בתחום כללית,

נפרדות. בכיתות לומדים העולים כאשר ופחות המשולבות,
בית של הכספיות בדרישות לעמוד מתקשים ההורים כי נמצא  וביתהספר העולים הורי בין קשר

מלא. באופן בביתהספר להשתלב התלמידים יכולת על המקשה נתון הספר,

רבות בעיות החינוך מערכת בפני העמידה מאתיופיה העולים התלמידים שקליטת ספק אין
התלמידים של מוצלח לשילוב אינדיקציות מספר שיש כך על מצביעים המחקר ממצאי ומגוונות.
באשר והן העולים, התלמידים קליטת לקראת להתארגן בתיהספר ליכולת באשר הן בבתיהספר,
שטרם בולטים צרכים מספר קיימים עדיין אולם שונים. במישורים עצמם התלמידים להתקדמות

מענה: קיבלו
לבתי90ר הניתן הסיוע ניצול

זכאים, הם לו הסיוע מלוא את מקבלים אינם מבתיהספר שחלק לכך הסיבות על לעמוד יש
אפקטיבית. פנימית והיערכות הסיוע של מלא ניצול יבטיח אשר למנהלים, ייעוץ מתן ולשקול

המשולםת בכיתות מור'ם של בהדרכה ההשתתפות תגםר
ההשתתפות רקע ועל עולים, תלמידים בהוראת מהמורים רבים של הניסיון חוסר רקע על
למורים, והדרכה השתלמות תכניות בבניית להמשיך יש המחקר, ממצאי הצביעו עליה הדלה

אלו. בפעילויות המשולבות בכיתות המורים של השתתפותם את ולהגביר
לעולים לסורים מיוחדות הדרכה תכניות בניית

כולל עצמם, המורים עלידי שזוהו כפי המורים, צורכי על העונות הדרכה תכניות לפתח יש
העולים. תרבות עם והיכרות ההורים, עם הקשר טיפוח הטרוגנית, בכיתה הוראה

מיוחדים הוראה ועזרי לימודים בתכניות והשימוש ההיכרות הגברת
המורים של היכרות המעודדות תכניות פיתוח ראשית, מישורים: בשני זה בתחום לפעול יש
הרחבת שנית, העולים. התלמידים של והתרבות הרקע עם הוותיקים הישראלים והתלמידים
לילדים במיוחד המתאימים הוראה ועזרי שיטות לימוד, בחומרי השימוש ועידוד ההיכרות

ולצורכיהם. העולים
מקצועי בלתי כוחאדם הדרכת

במתן בעבודתו, זה כוחאדם ללוות יש מקצועי, בלתי בכוחאדם הרווח השימוש בעקבות
המקצועי. ההוראה צוות עם תיאום תוך שוטפת, הדרכה

"חזקים" תחומים וטיפוח קשיים זוהו בהם הלימוד בתחומי מאמצים ריכוז
הנקרא, הבנת כגון מיוחדים, קשיים זוהו בהם הלימוד לתחומי ביחס המאמצים את לתגבר יש
הלימודי האישיתבתחום היוזמה עידוד תוך ומקוריות, דמיון והפעלת מסקנות, והסקת הכללה
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ו .י *

כגון במיוחד, מצליחים העולים בהם התחומים את לטפח רצוי במקביל, ההתנהגותי. ובתחום
וספורט. חשבון אמנות,

בית שיעור' הכנת בנושא טיפול
קשיי רקע על במיוחד סדיר, באופן בית שיעורי הכנת אי של הרווחת לבעייה פתרון למצוא יש
מסגרות או להורים הדרכה תכניות הפעלת לדוגמה, זה. בנושא לילדיהם לסייע ההורים

בנושא. שתטפלנה אחריהצהריים בשעות לפעילות
לוותיקים עולים בין החברתיים הקשרים חיזוק

הוותיקים, הישראלים התלמידים לבין העולים בין החברתיים הקשרים את לטפח חשוב
אחריהצהריים. ובשעות הלימודים שעות במסגרת

העולים התלמידים הורי סעורםת תגםר
ביקורי באמצעות בו ומעורבותם ביתהספר עולם ההוריםעם היכרות את להעמיק לנסות רצוי

היגיינה. ובעיות לביתהספר, הנדרש הציוד הבאת למידה, הרגלי בנושא והדרכה בית
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Abstract

The absorption of Ethiopian immigrant children into the school system poses a challenge both
to the schools involved, and to the children and their families. This report presents selected
findings from a study conducted by the JDCBrookdale Institute in 48 elementary schools in
Israel in which children who immigrated since the beginning of 1991 compirse more that
15 70 of the student population.

The study is based on interviews of school staff  pirncipals, teachers, absorption
coordinators, guidance counsellors, and psychologists. The present report presents findings
based on interviews with pirncipals and teachers. A second report based on interviews with
school guidance counselors and psychologists is being published concurrently (dayman and
Lifshitz, forthcoming).

The pirmary objectives of the study were to examine the ways in which elementary schools
organized themselves to absorb Ethiopian immigrant children; to ascertain the degree to
which Ethiopian immigrant children are being absorbed in regular classes rather than special
classes for immigrants1; to examine how the preparations of teachers of special classes for
immigrants differed from those of teachers of regular classes; to identify areas in which the
children have special difficulties, and those in which they are more successful; and to identify
the needs and difficulties of school staff working with immigrant students.

While the schools differ significantly in features such as size, number of immigrant students,
and percentageof immigrant children among the student population, most share the following
characteirstics: all but one belong to the state religious school system; most are located in
the south of the country, or in Haifa or the north; and all have student populations containing
an aboveaverage percentage of disadvantaged children.

The arrangements made by elementary schools to absorb Ethiopian immigrant children vary
greatly. Most of the schools prepared the veteran Israeli students (749?>) and their parents
)647c) for the absorption of immigrant children in advance. In sometwothirds of the
schools, a member of staff was made responsible for activities with immigrant students: in
one third, a regular member of staff  teacher, vicepirncipal or pirncipal  undertook this
role; and in the other third, a special new position  absorption coordinator  was created.

Another significant feature of the schools5 arrangements is the placement of immigrant
children in special classes for immigrants or in regular classes. The Ministry ofEducation5 s

directive calls for Ethiopian immigrant children to be placed in regular classes as far as

J "Regular" classes comprise both immigrant students and veteran Israeli students.



possible. However, the children's initial absorption tends to be in special classes for
immigrants (henceforth "immigrant classes").

At the time the study was conducted (FebruaryMarch 1994), threequarters of the Ethiopian
immigrant children were studying in regular classes, and onequarter in immigrant classes.
In about20 ^ of the schools with immigrant classes, the principal estimated that most, if not
all, of the students in these classes would be transferred to regular classes by the end of the
school year, and in an additional 1270, the pirncipal estimated that this would occur in the
course of the following school year.

Schools which absorb immigrant children are entitled to receive an additional 1.75 weekly
teaching hours for each eligible student. School pirncipals were asked about receipt of the
total teaching hours due them, the allocation of these hours in immigrant classes and regular
classes, and the kind of staff teaching the additional hours. While the great majoirty of
schools receive the total number of additional teaching hours due them, onethird of the
schools in which there are 50 or more immigrant students do not. The most common way
of providing assistance to the immigrant children in regular classes is by giving additional
group learning hours. This was the case in about 809£ of schools with regular classes.
Additional assistance for immigrant children is provided through individual tutoirng (5456
of schools with regular classes) and through additional hours of instruction for the whole
class (48$>). For the most part, assistance in regular classes is provided by professional
staff.

Children in immigrant classes receive less assistance than those in regular classes, and this
assistance is less likely to be provided by professional staff. Additional hours of instruction
for the whole class are provided in less than half of the immigrant classes, and additional
group learning hours and individual tutoirng are provided in about onethird of the classes.
By contrast, half of the regular classes benefit from additional teaching hours for the whole
class, threequarters from additional group learning hours, and more than half from
individual tutoirng.

The percentageof immigrant students studying all the subjects on the Ministry of Education's
curirculum is higher among those in regular classes {1170) than among those in immigrant
classes(46 ^>). It should be noted, however, that in a small number of cases (69S), the
immigrant students in regular classes study the subjects on the curriculum at a lower level
than do the veteran Israeli students.

In the vast majority of the schools (8096), special training is available to staff working with
immigrant students. However, the percentage of teachers who have participated in this
training is far higher among teachers of immigrant classes than among teachers of regular
classes  6870 and 1496, respectively.



Teachers of immigrant classes also differ from teachers of regular classes with regard to their
familiarity with study programs specially developed for immigrant students. Only 1096 of
the teachers of regular classes were familiar with these programs, as opposed to half the
teachers of immigrant classes, and only a small percentage of the former actually used these
programs.

The study also examined the immigrant students' absorption into the school system and the
areas in which they have special difficulties. One indication of the students' degree of
absorption is their distirbution among different studygroup levels. While the majoirtyof the
immigrant students (some 607c) study Hebrew and basic mathematics at a low level, a large
proportion (between40 % and45 96) study these subjects at an intermediate or an advanced
level. The percentage of older immigrant children (those in the fourth and fifth grades)
studying these subjects at an intermediate or an advanced level is smaller than the percentage
of younger children.

The immigrant students still have special difficulty with reading comprehension, certain
cognitive skills (inference and deduction), useof imagination, and creativity. However, there
are a number of areas in which no difficulties were noted, including memory skills, the
ability to concentrate, and motivation.

In the area of behavior, while the immigrant students have generally adapted well to school
rules and norms, many teachers reported that a high percentage of students suffer from
shyness and lack of confidence, and noted problems with personal hygiene.

As regards social absorption, there are positive signs of social ties between immigrant
students and veteran Israeli students in the regular classes. There is far less contact with
veteran Israeli students among those in immigrant classes.

A number of needs were cited by members of staff. School pirncipals mentioned the need
for additional budgets, personnel, hours of instruction, and training and counselling for staff
responsible for immigrant students. The majority of teachers mentioned the need for special
training to learn about Ethiopian culture (6270), establish ties with immigrant parents (5170),
and acquire teaching strategies for regular classes (4296).

The absorption of Ethiopian immigrant children is a great challenge for the school system.
The survey findings reveal a number of indications of the successful absorption of these
children, relating both to the schools' arrangements and to the children's progress in different
areas. However, there are a number of areas in which significant needs have yet to be
addressed:



* Taking Advantage of the Assistance Provided to Schools
It is important to ascertain why some schools have not received all the assistance to
which they are entitled. In addition, it may be beneficial to provide guidance to
school pirncipals, to ensure that schools take full advantage of the assistance available
and to help them organize themselves to successfully meet the challenge of absorbing
the immigrant children.

* Expanding Training for Teachers of Regular Classes
The research findings indicate that while teachers of regular classes have only limited
expeirence of teaching Ethiopian immigrant students, their participation in special
training programs is low. There is a need to develop special training programs for
these teachers, and to increase thelatter' s participation in such programs.

* Developing Special Training Programs for Teachers Working with Ethiopian
Immigrant Children
Special training programs to meet the needs identified by the teachers themselves
must be developed. These programs would deal with teaching strategies for
heterogenous classes, the need to form ties with Ethiopian immigrant parents, and the
cultural background of the Ethiopian immigrants.

* Fostering the Use of Study Programs and Special Teaching Aids
This area must be dealt with on two levels. First, programs must be developed to
familiairze teachers and veteran Israeli students with the background and culture of
the Ethiopian immigrants. Second, teachers should be encouraged to use strategies
and aids specially suited to the needs of Ethiopian immigrant children.

* Providing Training to NonProfessional Staff
There are many nonprofessional personnel in the schools, and they should receive
ongoing training for work with Ethiopian immigrant students, in coordination with the
professional teaching staff.

* Investing Special Efforts in the Immigrant Students' "Weaker" Areas of Study
and Promoting their "Stronger" Areas
Efforts must be redoubled in those areas of study in which the children have special
difficulties. At the same time, areas in which the children are especially successful
 such as art, arithmetic and sports  should be promoted.

* Addressing Problems with Homework
A common problem among Ethiopian immigrant students is not doing homework on
a regular basis. This problem must be addressed, taking into account the difficulties
Ethiopian immigrant parents have in helping their children with homework. Special
programs for parents andafter school frameworks for children should be developed.
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* Promoting Social Ties between Immigrant and Veteran Israeli Students
Social ties between Ethiopian immigrant students and their veteran Israeli peers
should be encouraged, both duirng school hours and in afterschool frameworks.

* Encouraging the Involvement of Ethiopian Immigrant Parents
It is important that Ethiopian immigrant parents become better acquainted with their
children's schools, and more involved in their children's education. This can be
achieved through home visits, and instruction about learning and study habits, the
equipment children should birng to school, and the importance of personal hygiene.
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