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תקציר

רקע
תוכנית School Performance and Community Empowerment( SPACE( של הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל 
)ENP( פועלת מאז שנת 2005 בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים, והחל משנת הלימודים 
תשע”ז )2016/17( גם בקרב תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה. התוכנית שואפת לשפר את הישגי התלמידים בבחינות הבגרות 
באמצעות סיוע בלימודים והתייחסות לקשיים רגשיים וחברתיים. בשנת הלימודים תשע”ט )2018/19( השתתפו בתוכנית 870 תלמידי 
 י”ב, 75% מהם היו יוצאי אתיופיה, והם היוו 22% מתלמידי י”ב יוצאי אתיופיה בישראל. תוכנית SPACE מפעילה גם תוכנית פיילוט 

Bridge to America: I Have A Dream )להלן: ‘גשר לאמריקה’( לשיפור השפה האנגלית המדוברת, עבור כ-40 מתלמידיה.

מטרת המחקר
המחקר נועד לבחון את הישגי תלמידי כיתות י”ב יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית הסיוע הלימודי בשנת 
הלימודים תשע”ט, כפי שהם משתקפים בהצלחתם בבחינות הבגרות. כמו כן נועד המחקר לבחון מה הייתה השפעת התוכנית 
על ההישגים של תלמידי י”ב יוצאי אתיופיה המשתתפים בה. מטרה נוספת של המחקר היא ללמוד על יישום תוכנית הפיילוט 

‘גשר לאמריקה’ ועל תרומותיה לפי תפיסותיהם של המורים המלמדים והמנחות החינוכיות.

שיטת המחקר
מחקר זה מבוסס על ניתוח נתונים מקובצי הציונים של בחינות הבגרות המופיעים בחדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך 
בחודשים יולי-ספטמבר 2021. השפעת התוכנית על הישגיהם בלימודים של תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בה נבדקה 
באמצעות השוואה )בשיטת Nearest Neighbor Analysis( בין הישגי תלמידים שהשתתפו בתוכנית ובין הישגי תלמידים שלא 
השתתפו בה הדומים להם במאפייניהם האישיים ובמאפייני בתי הספר שבהם למדו; ובאמצעות השוואת הישגיהם של תלמידים 
שנבחנו בכיתה ח’ במבחני המיצ”ב )מבחנים שנועדו לבדוק מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית(. נוסף על כך, באמצעות ראיונות 
טלפוניים שנערכו בחודשים יוני-אוגוסט 2021 נאסף מידע איכותני מארבעה מורים המלמדים בתוכנית ‘גשר לאמריקה’ ומשתי 
מנחות חינוכיות בבתי הספר שהתוכנית פועלת בהם. הראיונות נותחו על פי קטגוריות תוכן, בהתאם לשאלות המחקר. כמו 
כן נערכו שיחות עם הנהלת התוכנית מהמטה של ENP בתחילת המחקר כדי ללמוד על התוכנית, ובעת גיבוש הממצאים כדי 

להעמיק את הבנתם. 
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עיקרי הממצאים 
בדומה לממצאים מן השנים הקודמות, הממצאים משנת הלימודים תשע”ט מעידים על הישגים גבוהים בלימודים בקרב המשתתפים 
בתוכנית. כך למשל, שיעור הזכאים לתעודת בגרות מלאה בקרב משתתפי התוכנית יוצאי אתיופיה גבוה משיעור זה בקרב כלל 
התלמידים בחינוך העברי. הישג זה נובע בעיקר משיעורן הגבוה של הבנות שהיו זכאיות לתעודת בגרות מלאה. הפער לטובת כלל 
התלמידים בחינוך העברי בשיעור הזכאים לתעודת בגרות איכותית )תעודה העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה( ובשיעור 

הניגשים לבחינת בגרות מוגברת באנגלית ובמתמטיקה הצטמצם עם השנים, אך הוא עדיין ישנו.

השפעת התוכנית בשנת הלימודים תשע”ט ניכרת באחוז המשיגים זכאות לתעודת בגרות מלאה. השפעה זו בולטת בקרב הבנות 
המשתתפות בתוכנית, בקרב תלמידים שהם ילידי אתיופיה וכן בקרב תלמידים שהישגיהם במבחני המיצ”ב בכיתה ח’ היו לא 
נמוכים מאוד וגם לא גבוהים במיוחד. בשנת הלימודים תשע”ט לא נמצאה השפעה של התוכנית על שיעור הזכאים לתעודת 

בגרות איכותית.  

המורים המלמדים בתוכנית ‘גשר לאמריקה’ והמנחות החינוכיות ביישובים שבהם התוכנית פועלת הביעו שביעות רצון רבה 
מהתוכנית. לתפיסתם יש לתוכנית תרומה של ממש לתלמידים המשתתפים בה הן בשיפור יכולות השיחה באנגלית הן בהיבטים 
רגשיים-חברתיים. מדברי המרואיינים עלה צורך בהבניה ברורה יותר של תוכנית הלימודים השנתית שאליה המורים נדרשים – 
מטרותיה והמדדים להצלחתה – וכן בשיתוף המורים בתהליכי ההבניה וברציונל המלווה אותם. כמו כן הביעו המורים צורך בלמידת 

עמיתים לצורך עזרה והעשרה הדדיות.

סיכום והמלצות
הישגיהם של משתתפי התוכנית גבוהים. רובם סיימו את הלימודים בתיכון עם זכאות לתעודת בגרות מלאה, ומעל מחצית 
מהמשתתפים סיימו את לימודיהם עם תעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה. אחוז הזכאים לתעודת בגרות 
מלאה מקרב משתתפי התוכנית יוצאי אתיופיה היה גבוה מאחוז זה בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי. הישגים אלו מרשימים 
במיוחד אם מביאים בחשבון את הרקע הלימודי והאישי החלש יותר של משתתפי התוכנית לעומת כלל התלמידים בחינוך העברי. 
בעקבות ההשפעה השונה של התוכנית על קבוצות תלמידים שונות יש צורך להבין את מקור הפער, ולתת מענה מותאם לכל 
קבוצה. כמו כן כדי לחזק את השפעת התוכנית על השגת תעודת בגרות איכותית המאפשרת קבלה לאוניברסיטה, יש מקום לבחון 

דרכים נוספות לתמוך בתלמידים באופן שיגדיל את שיעור הניגשים למספר יחידות מוגבר באנגלית במבחני הבגרות. 

נראה כי ישנה שביעות רצון מהפעלת התוכנית ‘גשר לאמריקה’. המורים המלמדים בה סבורים שיש לה תרומה חשובה אך רואים 
חשיבות גם בקידום פעולות שיסייעו להם לטייב את עבודתם, כמו הגדרת יעדים ברורים, היכרות מעמיקה יותר עם תוכני התוכנית 

ומטרותיה והסתייעות בלמידת עמיתים להעשרת מערכי השיעור.  
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תמצית 

מבוא
הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל )ENP( נוסד בשנת 2004. מטרתו לאפשר לבני הנוער יוצאי אתיופיה לממש את מלוא 
הפוטנציאל הטמון בהם ולהגביר את סיכוייהם לנִיעּות חברתית ולשילוב עתידי בשוק העבודה. הפרויקט כולל מגוון התערבויות, 
והמרכזית שבהן היא תוכנית School Performance and Community Empowerment( SPACE( למתן סיוע לימודי ורגשי-חברתי. 
תוכנית SPACE החלה לפעול בשנת 2005 בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה הלומדים בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים. 
היא שואפת לשפר את הישגי התלמידים בבחינות הבגרות באמצעות סיוע בלימודים 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 )להלן: שנה"ל( תשע”ז )2016/17( חל שינוי בדרכי העבודה של התוכנית לנוכח מדיניות הממשלה ‘דרך חדשה’ 
לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה בישראל. המטרה הייתה להפחית את היקף התוכניות המיועדות רק ליוצאי אתיופיה. משנה זו כללה 
תוכנית SPACE כ-80% תלמידים יוצאי אתיופיה וכ-20% תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה, הן בכל אחד מן היישובים שמשתתפים 

בתוכנית הן בתוכנית בכלל. 

דוח זה מציג את הישגי המשתתפים בתוכנית SPACE בשנה"ל תשע”ט )2018/19( כפי שהם משתקפים בהצלחתם בבחינות 
הבגרות ואת השפעת התוכנית על הישגיהם, וכן מידע על תוכנית פיילוט Bridge to America: I Have A Dream )להלן: ‘גשר 
לאמריקה’(. תוכנית זו הופעלה לראשונה בשנה"ל תשפ”א )2020/21( לשיפור יכולות הדיבור בשפה האנגלית בקרב תלמידים 
בכיתה ט’ המשתתפים בתוכנית SPACE. המידע נאסף בראיונות עם מורים המלמדים בתוכנית ועם מנחות חינוכיות המרכזות 

.SPACE את תוכנית

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 ההישגים 
בלימודים של תלמידי כיתות י”ב – יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה – שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנה”ל תשע”ט; )ב( את 

מידת ההשפעה של התוכנית על הישגי התלמידים. זאת כדי לזקק תובנות שיסייעו למנהלי התוכנית לטייב את המענים.

את החלק הזה במחקר ליוו שלוש שאלות מרכזיות:

מה הם מאפייני התלמידים שהשתתפו בתוכנית?  	

לאילו הישגים הגיעו התלמידים בבחינות הבגרות?  	

באיזו מידה התוכנית היא שהשפיעה על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות?  	
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חלק שני: ראיונות עם מורים המלמדים בתוכנית ‘גשר לאמריקה’ ועם מנחות חינוכיות ביישובים שהתוכנית פועלת בהם – 
מטרת חלק זה במחקר הייתה ללמוד על תפיסותיהם של המורים והמנחות החינוכיות בנוגע להפעלת תוכנית ‘גשר לאמריקה’ 

ולתרומתה לשיפור הישגי המשתתפים בה ולסייע להציף סוגיות מרכזיות הנוגעות ליישום התוכנית. 

אלו היו שאלות המחקר המרכזיות:

מהי לתפיסת המורים והמנחות החינוכיות מטרת התוכנית? 	

מה מאפייניהם של התלמידים המשתתפים בתוכנית? 	

מהי לתפיסתם של המורים והמנחות החינוכיות השפעת התוכנית על התלמידים המשתתפים בה ותרומתה להם? 	

כיצד מיושמת התוכנית? האם היו המורים והמנחות רוצים לשנות דבר מה בהפעלתה? אם כן, למה ואיך? 	

שיטת המחקר 
 המחקר מבוסס על נתונים ארציים של משרד החינוך על אודות כל התלמידים בישראל – יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה – 
כפי שהם מופיעים בחדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך. חדר זה מנגיש בסיסי נתונים לחוקרים, ובהם קובצי נתונים על 
מוסדות, תלמידים, ציוני בגרות ומבחני מיצ”ב )מבחנים שנועדו לבדוק מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית(. כדי לנתח את הנתונים 
על משתתפי התוכנית, תלמידי י”ב בשנה”ל תשע”ט, הוצפנו מספרי תעודות הזהות שלהם בחדר המחקר הווירטואלי ושם נותחו 
באמצעות תוכנת SPSS. הבדלים בין קבוצות התלמידים נבחנו במבחנים סטטיסטיים מקובלים. כדי ללמוד על השפעת התוכנית על 
הישגיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בה נעשה שימוש בקבוצת השוואה שזוהתה בדיעבד מתוך קובץ התלמידים של 
משרד החינוך, בהתאם למאפייני בית הספר ומאפיינים אישיים המופיעים בקובץ. לכל משתתף יוצא אתיופיה בתוכנית זווג תלמיד 
יוצא אתיופיה בעל מאפיינים אישיים דומים ומאפייני בית ספר דומים אשר לא למד בבית ספר שהשתתף בתוכנית. הזיווג נעשה 
בשיטת Nearest Neighbor Analysis. המאפיינים שנבחנו בקרב התלמידים היו מין, ארץ לידה )אתיופיה/ישראל(, השכלת האם 
)‘לא למדה’ / ‘פחות מיסודית’ / ‘יסודית או חט”ב’ / ‘תיכונית ומעלה’(; מאפייני בית הספר שנבחנו היו זרם בית הספר )‘ממלכתי’ / 
‘ממ”ד’(, אחוז הזכאים לתעודת בגרות איכותית בקרב כלל התלמידים בבית הספר בשנה”ל תשע”ט, מדד הטיפוח של בית הספר 
המשקף את המאפיינים החברתיים-כלכליים של התלמידים בשנה”ל תשע”ט. הזיווג נעשה ביחס של 1:1. באחד הניתוחים הובא 
בחשבון גם הציון במבחן המיצ”ב הארצי שנערך בכיתה ח’ למי שנבחנו בו, וזווגו תלמידים גם לפי רמת הישגים קודמת. השפעת 
התוכנית נותחה בשיטת Nearest Neighbor Analysis והתבססה על ארבעה מדדים לבחינת הישגי התלמידים. ניתוחים אלו 

בוצעו בחודשים יולי-ספטמבר 2021. 

להלן המדדים ששימשו לבחינת הישגיהם של התלמידים:

אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות )להלן: תעודת בגרות מלאה(; 	

אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מלאה שבה גם לפחות 4 יחידות באנגלית, ולכן היא מאפשרת הרשמה לאוניברסיטה  	
)להלן: תעודת בגרות איכותית(;
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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 בכל אחת מהן. 	

הראיונות עם המורים והמנחות החינוכיות היו ראיונות טלפוניים חצי מובנים. הם הוקלטו ותומללו. השתתפו במחקר ארבעה מורים 
)שלוש נשים וגבר אחד( ושתי מנחות חינוכיות מחמשת היישובים שבהם תוכנית הפיילוט ‘גשר לאמריקה’ פועלת. הראיונות נערכו 
בחודשים יוני-אוגוסט 2021. ניתוח הראיונות נעשה באמצעות בניית קטגוריות תוכן )ניתוח תוכן( וזיקוק תמות מרכזיות בהתאם 
לשאלות המחקר. כמו כן נערכו שיחות עם הנהלת התוכנית מהמטה של ENP בתחילת המחקר כדי ללמוד על התוכנית, ובעת 

גיבוש הממצאים כדי להעמיק את הבנתם. 

ממצאים 

SPACE תוכנית
שנת הלימודים תשע”ט היא השנה השלישית שבה השתתפו בתוכנית SPACE גם תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה. סך כול תלמידי י”ב 
שהשתתפו בתוכנית בשנה זו היה 870. מהם 75.3% היו יוצאי אתיופיה. בדיקה של מאפייני התלמידים משתתפי התוכנית ותוצאות 
מבחני המיצ”ב שבהם נבחנו משתתפי התוכנית כשהיו בכיתה ח’ הראתה שלכולם – יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה – היה 
רקע דומה בלימודים. נמצא שהרקע של כולם חלש לעומת זה של כלל התלמידים בחינוך העברי; והציון הגולמי שלהם היה 37 
נקודות בממוצע )לעומת 58.6 נקודות בממוצע בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי(. התלמידים יוצאי אתיופיה התאפיינו ברקע 
סוציו-דמוגרפי נמוך מזה של התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית: אחוז גבוה של ילדים שלאימהותיהם השכלה 
של 6 שנים או פחות )67.3% לעומת 5.6%, בהתאמה(, מספר ממוצע גבוה של ילדים במשפחה )3.9 לעומת 3.3, בהתאמה( ואחוז 

גבוה של תלמידים עולים )48.4% לעומת 6.0%(.

בשנה”ל תשע”ט משתתפי התוכנית בכיתה י”ב היוו 11.9% מכלל תלמידי י”ב בבתי הספר שבהם התוכנית פעלה. התלמידים שאינם 
יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית היוו מיעוט )3.4%( מכלל תלמידי י”ב שאינם יוצאי אתיופיה בבתי הספר האלה. לעומת זאת, 
תלמידי י”ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית בשנה”ל תשע”ט היוו 70.3% מכלל התלמידים יוצאי אתיופיה בבתי הספר שבהם 
התוכנית פעלה )אחוז נמוך מזה של שנה”ל תשע”ח – 75.0%; אך גבוה מזה שבשנה”ל תשע”ז – 63.0%(. תלמידי התוכנית יוצאי 

אתיופיה היוו 22.3% מכלל תלמידי י”ב יוצאי אתיופיה בישראל בשנה”ל תשע”ט.

ניתוח המידע המנהלי מהישגי בחינות הבגרות של משתתפי התוכנית הראה כי בשנה”ל תשע”ט היו ההישגים בבחינות הבגרות 
של כלל תלמידי כיתות י”ב שהשתתפו בתוכנית )יוצאי אתיופיה ושאינם יוצאי אתיופיה( גבוהים מהישגיהם של כלל התלמידים 
בחינוך העברי )77.0% בעלי תעודת בגרות מלאה לעומת 73.0%, 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 בשנה”ל תשע”ט רואים כי הפער 
באחוז הזכאים לתעודת בגרות מלאה – בין משתתפי התוכנית ובין כלל התלמידים בחינוך העברי – היה לטובת משתתפי התוכנית 
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)76.9% לעומת 73.0%, בהתאמה(. פער באותו כיוון נמצא גם אצל הבנות )81.8% לעומת 72.5%, בהתאמה(. בקרב הבנים לא 
נמצאו הבדלים של ממש בין יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית לכלל הבנים בחינוך העברי. 

הפער באחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות איכותית נמצא לטובת כלל התלמידים בחינוך העברי לעומת כלל משתתפי 
התוכנית יוצאי אתיופיה )65.2% לעומת 57.4%, בהתאמה( וכך גם בקרב הבנים )65.8% לעומת 51.5%, בהתאמה(. עם זאת, בקרב 
הבנות הפער לא נמצא מובהק סטטיסטית, ושיעור הבנות יוצאות אתיופיה שהשתתפו בתוכנית והשיגו תעודת בגרות איכותית 
)62.0%( דומה לשיעור כלל הבנות בחינוך העברי שהשיגו תעודת בגרות איכותית )64.7%(. מגמה דומה נמצאה גם כאשר נבדקו 
שיעורי התלמידים שניגשו למספר יחידות מוגבר )5-4 יחידות לימוד( באנגלית: הפער לטובת כלל החינוך העברי, במספר הניגשים, 
נמצא רק אצל הבנים )59.9% לעומת 71.7%, בהתאמה(, ואילו בקרב הבנות הפער לא נמצא מובהק סטטיסטית, ושיעור הבנות 
יוצאות אתיופיה שהשתתפו בתוכנית וניגשו ל-5-4 יחידות לימוד באנגלית )66.8%( דומה לשיעור שנמצא בקרב כלל התלמידות 
בחינוך העברי )68.2%(. בשני המינים נמצא עדיין פער ניכר )לטובת התלמידים בחינוך העברי( באחוז התלמידים הניגשים למספר 

יחידות מוגבר )5-4 יחידות לימוד( במתמטיקה.

מאז שנת הלימודים תשס”ט )2008/9( ישנה מגמה של עלייה באחוז הזכאים לתעודת בגרות מלאה ובאחוז הזכאים לתעודת 
בגרות איכותית, הן בקרב כלל התלמידים יוצאי אתיופיה הן בקרב התלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית. כדי להעריך 
אם ההישגים הגבוהים של משתתפי התוכנית בשנה”ל תשע”ט משקפים את השפעתה של התוכנית בודדה השפעת התוכנית 

באמצעות שימוש בקבוצת השוואה שנבנתה בדיעבד.

ניתוחים מול קבוצת השוואה של תלמידים שלא השתתפו בתוכנית שמאפייניהם האישיים ומאפייני הלימודים שלהם דומים 
מצביעים על השפעה מובהקת סטטיסטית של התוכנית על אחוז הזכאים לתעודת בגרות מלאה )P<0.05(, אך לא נמצאה השפעה 
של התוכנית על הזכאות לתעודת בגרות איכותית. ניכר כי בשנה”ל תשע”ט הצליחה התוכנית להשפיע על השגת תעודת בגרות 
מלאה בקרב התלמידים המשתתפים בה, השפעה נוספת על זו שהשפיעו מענים קיימים אחרים שאליהם נחשפים תלמידים 

דומים במאפייניהם, שאינם משתתפים בתוכנית.

בבדיקה של השפעת התוכנית על קבוצות שונות באוכלוסייה נמצא כי ישנה השפעה חיובית מובהקת של התוכנית על השגת 
זכאות לתעודת בגרות מלאה הן אצל בנות הן אצל תלמידים שנולדו באתיופיה. מעניין לראות כי אם מביאים בחשבון הישגים 
קודמים בלימודים של התלמידים ניכר כי ההשפעה של התוכנית על שיעור הזכאים לתעודת בגרות מלאה היא בעיקר בקרב 
התלמידים שיש להם הישגים קודמים )לפי ציון ממוצע גולמי של בחינות המיצ”ב שאליהן ניגשו בכיתה ח’( שהיו לא נמוכים מאוד 

וגם לא גבוהים מאוד. 

תוכנית הפיילוט ‘גשר לאמריקה’
המורים והמנחות החינוכיות שרואיינו סיפרו כי תוכנית הפיילוט ‘גשר לאמריקה’ תורמת לתלמידים המשתתפים בה הן ברמה 
הרגשית-חברתית – לחיזוק הביטחון העצמי בשיחה ובדיבור מול קהל ולגיבוש חברתי; הן ברמה הלימודית – לשיפור מיומנויות 
שיחה באנגלית, להעשרת אוצר המילים, לחיזוק הקריאה, להבנת הנקרא ולקידום הישגים במקצוע האנגלית בבית הספר. המורים 
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המלמדים בתוכנית גשר לאמריקה’ והמנחות החינוכיות סיפרו בראיונות כי הלמידה בקבוצות קטנות ובמרחב למידה בטוח מעודדת 
תרגול ושיחה פתוחה וחופשית ומסייעת להגברת הביטחון של התלמידים בהתבטאות בעל פה בכלל, ובדיבור באנגלית בפרט. 
לצד התרומה הלימודית, המרואיינים העידו גם על תרומה מבחינה חברתית הבאה לידי ביטוי בחברויות שנרקמות בין התלמידים 

ובתמיכה הדדית. 

המורים והמנחות החינוכיות ציינו שנדרש תיאום ציפיות מוסדר בין מנהלי התוכנית ובין המורים המלמדים בה וקביעה של מדדי 
הצלחה מותאמים המביאים בחשבון את מאפייני התלמידים המשתתפים בתוכנית. לדבריהם, מרבית התלמידים המשתתפים 
בתוכנית הם בעלי הישגים טובים או גבוהים באנגלית עוד טרם הצטרפותם אליה, וקביעת מדדי ההצלחה של התוכנית צריכה 
להביא זאת בחשבון. כמו כן המורים והמנחות החינוכיות ציינו כי ברצונם לקבל מידע נוסף על התוכנית ולהיות מעורבים יותר 
בהחלטות הנוגעות לתכנים, לבחירת התלמידים ולבניית מערכי שיעור. עוד עלה רצונם של המורים בלמידת עמיתים לצורך עזרה 

והעשרה הדדית.

סיכום והמלצות
הישגיהם של משתתפי התוכנית גבוהים. רובם סיימו את הלימודים בתיכון עם זכאות לתעודת בגרות מלאה, ומעל מחצית 
מהמשתתפים סיימו את לימודיהם עם תעודת בגרות העומדת בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה. אחוז הזכאים לתעודת בגרות 
מלאה מקרב משתתפי התוכנית יוצאי אתיופיה היה גבוה מאחוז זה בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי. הישגים אלו מרשימים 
במיוחד אם מביאים בחשבון את הרקע הלימודי והאישי החלש יותר של משתתפי התוכנית לעומת כלל התלמידים בחינוך העברי. 
בעקבות ההשפעה השונה של התוכנית על קבוצות תלמידים שונות יש צורך להבין את מקור הפער, ולתת מענה מותאם לכל 
קבוצה. כמו כן כדי לחזק את השפעת התוכנית על השגת תעודת בגרות איכותית המאפשרת קבלה לאוניברסיטה, יש מקום לבחון 

דרכים נוספות לתמוך בתלמידים באופן שיגדיל את שיעור הניגשים למספר יחידות מוגבר באנגלית במבחני הבגרות. 

נראה כי ישנה שביעות רצון מהפעלת התוכנית ‘גשר לאמריקה’. המורים המלמדים בה סבורים שיש לה תרומה חשובה אך רואים 
חשיבות גם בקידום פעולות שיסייעו להם לטייב את עבודתם, כמו הגדרת יעדים ברורים, היכרות מעמיקה יותר עם תוכני התוכנית 

ומטרותיה והסתייעות בלמידת עמיתים להעשרת מערכי השיעור.  
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15התלמידים בחינוך העברי

לוח 3: ניגשים ל-5-4 יחידות לימוד בבחינות הבגרות באנגלית ובמתמטיקה בשנת הלימודים תשע”ט – 
יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית, כלל יוצאי אתיופיה בארץ וכלל התלמידים בחינוך העברי בארץ, וכן 

19בחלוקה לפי מגדר

רשימת לוחות בנספחים
לוח א1: המאפיינים העיקריים של תלמידי י”ב בכל בתי הספר שבהם יושמה התוכנית SPACE בשנת 

41הלימודים תשע”ט, לפי מוצא התלמידים והשתתפותם או אי-השתתפותם בתוכנית
43לוח א2: הישגים בבחינות הבגרות של כלל משתתפי התוכנית SPACE בשנת הלימודים תשע”ט, לפי מוצא 

לוח א3: הישגים בבחינות הבגרות בשנת הלימודים תשע”ט של תלמידי י”ב – יוצאי אתיופיה המשתתפים 
44בתוכנית SPACE, כלל יוצאי אתיופיה בארץ וכלל התלמידים בחינוך העברי בארץ, לפי מגדר וארץ לידה

לוח א4: הישגים בבחינות הבגרות של תלמידי י”ב, יוצאי אתיופיה, בשנות הלימודים תשס”ו–תשע”ט – לפי 
46השתתפותם או אי-השתתפותם בתוכנית SPACE, ושל כלל התלמידים בחינוך העברי בארץ – לפי מגדר

לוח א5: המאפיינים העיקריים של תלמידי י”ב יוצאי אתיופיה – כלל המשתתפים בתוכנית SPACE: קבוצת 
49ניסוי לעומת קבוצת השוואה

רשימת תרשימים
תרשים 1א: השכלת אם וארץ לידה של תלמידי י”ב מבתי ספר שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 

8הלימודים תשע”ט – תלמידים שהשתתפו בתוכנית לעומת תלמידים שלא השתתפו בה

תרשים 1ב: מספר ילדים במשפחתם של תלמידי י”ב מבתי ספר שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 
9הלימודים תשע”ט – תלמידים שהשתתפו בתוכנית לעומת תלמידים שלא השתתפו בה

 תרשים 2א: השכלת אם וארץ לידה של תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת הלימודים 
10תשע”ט – תלמידים יוצאי אתיופיה ותלמידים שאינם יוצאי אתיופיה



 תרשים 2ב: מספר ילדים במשפחתם של תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת הלימודים 
11תשע”ט – תלמידים יוצאי אתיופיה ותלמידים שאינם יוצאי אתיופיה

11תרשים 3: זכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידי י”ב שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת הלימודים תשע”ט

תרשים 4: זכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידי י”ב יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE בשנת 
14הלימודים תשע”ט

תרשים 5: הישגים בבחינות הבגרות – יוצאי אתיופיה משתתפי תוכנית SPACE, לעומת כלל התלמידים 
17בחינוך העברי בשנת הלימודים תשע”ט

תרשים 6: הישגי בנים לעומת בנות בבחינות הבגרות בשנת הלימודים תשע”ט – משתתפי SPACE יוצאי 
17אתיופיה לעומת כלל התלמידים בחינוך העברי

תרשים 7: זכאים לתעודת בגרות מלאה מקרב תלמידי י”ב בשנות הלימודים תשס”ד–תשע”ט )2004–2019( – 
20כלל התלמידים בחינוך העברי, תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית SPACE וכלל יוצאי אתיופיה

תרשים 8: זכאים לתעודת בגרות איכותית מקרב תלמידי י”ב בשנות הלימודים תשס”ד–תשע”ט )2004–2019( – 
21כלל התלמידים בחינוך העברי, תלמידים יוצאי אתיופיה משתתפי תוכנית SPACE וכלל יוצאי אתיופיה

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(, שנת 

23הלימודים תשע”ט
תרשים 10: ההבדל בהשפעת התוכנית על תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית לעומת קבוצת 
ההשוואה )בעלי מאפיינים דומים, מבתי ספר שהם דומים אך לא השתתפו בתוכנית( בקרב בנות ובקרב 

24בנים, שנת הלימודים תשע”ט
תרשים 11: ההבדל בין השפעת התוכנית על תלמידים יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית ובין השפעתה 

על קבוצת ההשוואה )בעלי מאפיינים דומים, מבתי ספר שהם דומים אך לא השתתפו בתוכנית( בקרב ילידי 
25ישראל ובקרב ילידי אתיופיה, שנת הלימודים תשע”ט

תרשים 12: ההבדל בין השפעת התוכנית על יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית ונבחנו במבחני מיצ”ב בכיתה 
ח’ ובין השפעתה על קבוצת ההשוואה )תלמידים יוצאי אתיופיה בעלי הישגים דומים במבחני מיצ”ב בכיתה 

26ח’ ובעלי מאפיינים דומים, מבתי ספר שהם דומים אך לא השתתפו בתוכנית(, שנת הלימודים תשע”ט 
תרשים 13: ההבדל בין השפעת התוכנית על יוצאי אתיופיה שהשתתפו בתוכנית על פי הישגיהם במבחני 
מיצ”ב בכיתה ח’ ובין השפעתה על קבוצת ההשוואה )יוצאי אתיופיה בעלי הישגים דומים במבחני מיצ”ב 

27בכיתה ח’ ובעלי מאפיינים דומים, מבתי ספר שהם דומים אך לא השתתפו בתוכנית(, שנת הלימודים תשע”ט
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