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 מנהליםתקציר 

 רקע

 .הבחינה הפסיכומטרית משמשת ככלי מיון מרכזי באוניברסיטאות ובמכללות 

 .מתגברת הערכה כי המבחן מוטה תרבותית, ומשמר את פערי ההשכלה בישראל 

 אך 20-29מהאוכלוסייה בגילי  2.5%-אוכלוסיית בני העדה האתיופית מהווה כ  ,

 בלבד. 1.2%שכלה גבוהה עומד על השיעורם במוסדות ל

  ממוצע ציון הפסיכומטרי של נבחנים מבני העדה האתיופית נמוך מהממוצע הכללי

 (.576לעומת  447.6של סטודנטים יהודים )

  לעומת  12.8%אחוז הנשירה של בני העדה האתיופית מהאוניברסיטאות עומד על

באוכלוסייה היהודית הכללית )הודעה לתקשורת: יוצאי אתיופיה בהשכלה  10.8%

 ( .2016הגבוהה בישראל, 

 מטרת התכנית

  שבירת מחסום הפסיכומטרי ליוצאי אתיופיה, המונע מהם להתקבל למחלקות

יוקרתיות באוניברסיטאות, ויצירת אווירה המעודדת את המוסדות להשכלה גבוהה 

 מבחינה תרבותית לפסיכומטרי.-לחפש חלופות הוגנות

  יוצאי אתיופיה.בניית מנהיגות מקצועית ואקדמית בכירה בקרב 

  שינוי הדימוי העצמי של יוצאי אתיופיה מבחינת יכולתם להשתלב ברמות המקצועיות

 הבכירות.

 תיאור התכנית

  קט, פונים למכון פוירשטיין.אתיופית המעוניינים להשתתף בפרויעדה ההבני 

  המועמדים עוברים ראיון אישי ואבחוןLPAD ומקבלים הודעות קבלה / דחייה /הצעה ,

 ום לימודים אחר המתאים יותר ליכולותיהם.לתח
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 :הסטודנטים המתקבלים לתכנית 

o   משתתפים בקורס העשרה אינסטרומנטאלית לפיתוח מיומנויות חשיבה לפני

 תחילת הלימודים

o  משתתפים בסדנאות העצמה 

o מקבלים תמיכה כלכלית 

o  שיעורי עזרמקבלים 

o  התואר.ליווי ותמיכה של רכז/ת מטעם המכון לאורך כל שנות 

 ממצאים

 174  סטודנטים בני העדה האתיופית החלו את לימודיהם באוניברסיטאות העברית

 ובר אילן במקצועות בהם הם בחרו.

 קבלה למקצועות הלימוד  

o 71  103ברפואה, ו 12סטודנטים החלו את לימודיהם במדעים המדויקים ובכללם 

 8במשפטים, ו  27סטודנטים החלו את לימודיהם במדעי הרוח והחברה ובכללם 

 בפסיכולוגיה.

o 80 .סטודנטים השלימו את לימודי התואר הראשון 

o 86 למקצועות  64הגבוהה ביותר,  1סטודנטים התקבלו למקצועות ברמת היוקרה

 למקצועות ברמת היוקרה הנמוכה. 24ברמת יוקרה בינונית, ו 

 

 

 

                                            

. תנאי הקבלה 2017החלוקה על פי רמות יוקרה נעשתה על פי תנאי הקבלה שהתפרסמו באתר האוניברסיטה העברית בשנת  1
לפקולטות מסתמכות על ציון הבגרות והפסיכומטרי, בדו"ח זה נבנה סולם אחיד המשקלל את הנתונים המתפרסמים באתר. במידה 

, ברמת היוקרה 700מעל  –ציון בפסיכומטרי ברמת היוקרה הגבוהה היא ולא נלקח בחשבון ציון הבגרות, דרישת המינימום ל
 . 550-650, ורמת היוקרה הנמוכה היא בין 650-699הבינונית היא בין 

יש לציין כי ציונים אלו אינם משקפים את ציוני הסטודנטים בפסיכומטרי בכל פקולטה, אלא נועדו לדו"ח זה לשם ההשוואה בין 
 הפקולטות בלבד.
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 רמת יוקרה
 )על פי פסיכומטרי(

 סה"כ מגדר

  גברים נשים  

 (49%) 86 (63%) 20 (46%) 66 גבוה 

 (37%) 64 (31%) 10 (38%) 54 בינוני 

 (14%) 24 (6%) 2 (16%) 22 נמוך 

 (100%) 174 (100%) 32 (100%) 142 סה"כ

o  ציוני הפסיכומטרי של יוצאי אתיופיה, נמצאו נמוכים באופן מובהק מציוני

התכנית, אילולא  –הסטודנטים בכל מחלקה באוכלוסייה הכללית. כלומר 

 סטודנטים אלו לא היו מתקבלים למחלקות אלו.

 

 

 נשירה 

o נשירה  10.8%לעומת בלבד,  4.6%יקט עומד על אחוז הנשירה מהפרו

 .בני העדה האתיופית בקרב 12.8%באוכלוסייה הכללית ו 

 מסקנות

  יקט הצליח לשלב סטודנטים רבים הפרו במסגרתמיון ואבחון הסטודנטים

 למקצועות ואוניברסיטאות יוקרתיות, בהם לא היו מתקבלים אילולי התכנית.

 .נשירת הסטודנטים מן האוניברסיטאות נמוכה מן הממוצע הכללי של האוכלוסייה 

300

400

500

600

700

800

גבוה בינוני נמוך

השוואת ממוצע פסיכומטרי בין יוצאי אתיופיה  
על פי יוקרה, לכלל הסטודנטים

פסיכומטרי כללי פסיכומטרי אתיופיים
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 רקע

הבחינה הפסיכומטרית משמשת ככלי מיון למרבית החוגים , 80-החל משנות ה

ובמכללות השונות. הבחינה מאפשרת הצבת המועמדים על סולם באוניברסיטאות 

במוסדות  ואת אחוזי הנשירה הערכה אחיד, ומטרתה לחזות סיכויי הצלחה בלימודים

להשכלה גבוהה. בשנים האחרונות מתגברת הטענה כי הבחינה מוטה תרבותית ומפלה 

, 20122מאוגוסט דו"ח התאחדות הסטודנטים בישראל  יפל לרעה אוכלוסיות מוחלשות. ע

מוצא הורי הנבחן והשכלתם הם המנבאים המשמעותיים ביותר של הישגיו בבחינה 

הפסיכומטרית. הדו"ח אף קובע כי לבחינה הפסיכומטרית תפקיד משמעותי בשעתוק 

 ,20143-דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מ יפל פערי ההשכלה בישראל. ע

נקודות מהציון הממוצע של  200-ליון גבוה בכהציון הממוצע של נבחנים מהמעמד הע

 נבחנים מהמעמד התחתון.

של שימוש בבחינה  מחודשתרם לשקילה וותרבותית ג אקונומית-סוציוהחשש מפני הטיה 

לפתיחת מסלולי קבלה שונים  ומביאהפסיכומטרית כסנן לכניסה ללימודים אקדמיים 

שאינם תלויים בציון הפסיכומטרי באוניברסיטאות ובמכללות השונות. מסלולים אלו 

מתבססים על מתן משקל מוגבר לציוני הבגרות )קבלה ישירה( ושילוב ציוני הבגרות עם 

. עם זאת, שיטת המיון המתבססת על הבחינה 4ציון במכינות, או בקורסים מקוונים

ית היא עדיין שיטת הקבלה העיקרית כיום במערכת ההשכלה הגבוהה הפסיכומטר

 בישראל.

-20בין הגילאים  מהאוכלוסייה 2.5%-אוכלוסיית בני העדה האתיופית בישראל מהווה כ

 %1.2עמד על  2016-2015, בישראל, אך שיעורם במוסדות להשכלה גבוהה בשנת 29

יקריים: ראשית ציון הפסיכומטרי של ניתן להסביר פער זה על ידי שני גורמים ע .5בלבד

                                            

 .2012התאחדות הסטודנטים בישראל, אוגוסט  –בחינה הפסיכומטרית ככלי למיון מועמדים ללימודים גבוהים: בעד ונגד ה 2
 .2014מחקר המרכז והמידע של הכנסת, ינואר  –המיון בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה וסוגיית הבחינה הפסיכומטרית  3
פשר לסטודנט ללמוד שלושה קורסים מקוונים ולהתקבל לחלק החל משנת הלימודים תשע"ח, אוניברסיטת תל אביב תא 4

 מהפקולטות על סמך הציונים בקורסים הללו בשילוב ממוצע ציוני הבגרות.
 .7201בנובמבר  11לקט נתונים לרגל חג הסיגד,  –האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל  5
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 447.6נבחנים מבני העדה האתיופית נמוך מהממוצע הכללי של סטודנטים יהודים )

לעומת  30.2%(, ולפיכך שיעור הדחייה שלהם מן האוניברסיטאות עומד על 576לעומת 

באוכלוסייה הכללית. יתר על כן, שיעור הנשירה שלהם ממוסדות להשכלה  20.2%

בסוף שנת הלימודים  בקרב סטודנטים יהודים 10.8%לעומת  12.8%מד על הגבוהה עו

  .6הראשונה

הפער בין פוטנציאל הלמידה לבין מימושו קיים אצל כולם, אך ניכר כי הבדל זה 

תכנית  הבש" גומכון פוירשטייןב"בעקבות כך, משמעותי במיוחד בקרב קבוצות מיעוט. 

ניסיון המתבסס על המשלב תהליך אבחון , באקדמיה לשילוב סטודנטים יוצאי אתיופיה

. לשם כך, וכן ליווי והכוונה של הסטודנטים במהלך הלימודים לזהות פוטנציאל למידה

המתמקד בזיהוי  -  LPAD - נעזרת באבחון ה "מכון פוירשטיין"מחלקת החינוך של 

 .וראיון אישי פוטנציאל הלמידה בנפרד מיכולות הביצוע הנוכחיות

 ת התכניתמטרו

שבירת מחסום הפסיכומטרי ליוצאי אתיופיה, המונע מהם להתקבל למחלקות  .1

יוקרתיות באוניברסיטאות, ויצירת אווירה המעודדת את המוסדות להשכלה גבוהה 

 מבחינה תרבותית לפסיכומטרי.-לחפש חלופות הוגנות

 בניית מנהיגות מקצועית ואקדמית בכירה בקרב יוצאי אתיופיה. .2

הדימוי העצמי של יוצאי אתיופיה מבחינת יכולתם להשתלב ברמות המקצועיות שינוי  .3

 הבכירות.

 תיאור התכנית

ניתנת אפשרות למועמדים מתאימים בני  באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטה העברית

תנאי בסיסי . "מכון פוירשטיין"המיון ללימודים על ידי תהליך את לעבור  העדה האתיופית

                                            

תשע"ו  –( 1999/2000לה גבוהה בישראל, תש"ס )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת: יוצאי אתיופיה בהשכ 6
 .2016בנובמבר  28(, 2015/2016)
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ומעלה. החל משנת הלימודים תשע"ז  85לתכנית הוא ממוצע בגרויות  להגשת מועמדות

 . 400לתכנית הינו  הגשת מועמדותציון הפסיכומטרי המינימלי ל

דינאמי  אבחוןאשר הינו , LPAD אבחוןו ראיון אישי עומדים בתנאים אלו עובריםהמועמדים 

בהתאם . בנפרד מיכולת ביצועית עכשווית את פוטנציאל הלמידה שמטרתו לנבא

המועמדים מקבלים הודעת קבלה, דחיה או הצעה לתחום לתוצאות האבחון והריאיון, 

 .ליכולותיהם לימודים שונה המתאים יותר

לא עמדו בדרישות הקבלה אשר הזדמנות לסטודנטים ממוצא אתיופי מעניקה התכנית 

פרי  הרגילות, להתקבל לחוגים מבוקשים באוניברסיטאות יוקרתיות. תכנית זו הינה

שיתוף פעולה של אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית, ג'וינט ישראל, המנהל 

מכון "יורק, קרן קיילי, קרן קיסריה, קרן גרוס ו-לסטודנטים עולים, הפדרציה של ניו

 ."פוירשטיין

טיבי אשר נבנה יקוגנ-מטאקורס ב משתתפיםלאחר הקבלה לאוניברסיטה, הסטודנטים 

 40לל ולפני תחילת הלימודים וכ מועברודים אקדמיים. הקורס ללימ כהכנהספציפית 

קורס של העשרה נלמדים תכנים מתוך השעות למשך שבועיים. בקורס 

תכנית לפיתוח )(  Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006אינסטרומנטאלית )

הנדרשות  טיביותיקוגנ-ומגוון מיומנויות מטא (אסטרטגיות למידהמיומנויות חשיבה ו

  להצלחתם בלימודים )לדוגמא שליטה באימפולסיביות או אסטרטגיות לשיפור הזיכרון(.

תקופת לימודיהם הסטודנטים מלווים ברכזת מטעם המכון אשר  יתר על כן, למשך כל

טיבי ע"י ידואגת לתמיכה אישית וכלכלית, שיעורים פרטיים במקרה הצורך, וכן ייעוץ קוגנ

וירשטיין". כמו כן כל הסטודנטים יוצאי אתיופיה זוכים למלגת צוות בכיר של "מכון פ

 לימודים מלאה ממשרד הקליטה.
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 כלים

Learning Potential Assessment Device (LPAD )– ( 1979פוירשטיין)7 

 דינאמי בנוי משלושה שלבים:האבחון ה

, בחנים הבוחנת חשיבה מופשטת, זיכרון': מערכת מלמידה - שלב 'המבחן שלפני .1

נועד המבחן . תוא, הסקה מילולית, הבנה וביצוע הורארגון המרחב, חשיבה מתמטית

  .לבדוק את רמתו העכשווית של הנבדק בתחומים קוגניטיביים מגוונים

בשלב זה, מקנה המאבחן לנבדק אסטרטגיות חשיבה ולמידה  – הלמידהשלב  .2

שלב מטרת  עיקריות ומשניות שיאפשרו לו לשפר את תפקודו במטלות הללו.

  ליצור דגמי שינוי בתחומים שהתגלו כלקויים. היא הלמידה

בו ניתן לזהות ולהעריך את מידת השינוי שחל אצל ': למידה - שלב 'המבחן שאחרי .3

מטלות דומות, בשלב זה, הנבדק מקבל הנבדק כתוצאה מההתערבות שניתנה לו. 

 –ב 'המבחן בשל מהמשימות המקוריות אותן קיבלבהדרגה שהולכות ומתרחקות 

'. באסטרטגיות שלמד בשלב 'הלמידה תוך שימוש מתבקש לבצע אותןשלפני' ו

למשימות בשלב הלמידה את מה שלמד  ליישםהנבדק  נבחנת יכולתשלב זה ב

 ת ונעשות שונות מהמשימה המקורית.ההולכו

מצבו הנוכחי של הנבדק, כמו על האבחון מאפשר ללמוד באמצעות שלושת שלבים אלו, 

. האבחון מאפשר ללמידהאת יכולתו ללמוד ולהשתנות בעקבות חשיפה  לבדוק גם

הגורמים להצלחתו או  להתחקות אחר ,לעקוב אחר תהליך הלמידה של הנבדק

 לקושי בתנאים משניים. יםבין קושי ביכולות הנבדק , ולהבחיןלכישלונו

 ראיון אישי

מציג איון יבמהלך הר. "פוירשטייןמכון "החינוך של מחלקת צוות  דייל איון נערך עיהר

תחום הלימוד אותו ירצה לרכוש ומציין את הרקע הלימודי ממנו הגיע  את המועמד 

                                            

7 Feuerstein, R., Rand, Y. & Hoffman, M. (1979).  The Dynamic Assessment of Retarded Performers: The 
Learning Potential Assessment Device. Baltimore, MD: University Park Press. 
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מידת מידת הבשלות ללימודים אקדמאיים, איון הינה לבחון את ימטרת הר באקדמיה.

 ותחושת המסוגלות של המועמד. המוטיבציה

 הערכת התכנית

, צוות המחקר של והשתלבות הסטודנטים באקדמיהיעילות האבחון על מנת להעריך את 

עד  יהםקב אחרועו סף את ציוני הסטודנטים אשר התקבלו לתכנית,וא "מכון פוירשטיין"

ציוני הפסיכומטרי, נאספים על כל סטודנט אשר התקבל לתכנית, . להשלמת לימודיהם

 , וציון ממוצע בסוף כל שנת לימודים אקדמאית.- LPADבגרות, אבחון ה

 ערות המחקרהש

ית יעמדו כי הסטודנטים אשר החלו בתכנ ראשונה הייתהת המחקר ההשער .1

ואחוזי הנשירה מהלימודים לא יפלו מאחוזי הנשירה  ,שות האוניברסיטהבדרי

 הכלליים באוניברסיטאות.

ה כי האבחון הדינאמי הנעשה במסגרת התכנית ינבא יתיהשערת המחקר השנייה ה .2

הם מאשר ציוני הסטודנטים באוניברסיטאותשילוב טוב יותר את הצלחת 

 בפסיכומטרי.

  משתתפים

( 26%) 174, מתוכם סטודנטים 665לאור פניה דרך העיתונות, פנו ל"מכון פוירשטיין" 

נתוני אבחון  מוצגים 1טבלה מספר בוראיון אישי.  LPADאבחון  על סמךלו לתכנית התקב

התפלגות  מוצגות 2-3טבלאות ב של הסטודנטים שהתקבלו לתכנית. LPAD-ה

בו  (3( ולפי מקצוע לימוד )טבלה מספר 2הסטודנטים לפי אוניברסיטה )טבלה מספר 

 .החלו את לימודיהם
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 של הסטודנטים שהתקבלו לתכנית LPAD: ציוני מבחני ה 1טבלה 

 T test ס.ת. ממוצע   מבחן

LPAD 
average 

(N=175) 

 11.37 73.31 לפני
12.37** 

 9.17 82.90 אחרי

פרוגרסיות 
מספריות 

(N=175) 

 21.03 56.06 לפני
20.73** 

 13.26 83.28 אחרי

איתורון 

(N=175) 

 13.11 87.92 לפני
6.43 ** 

 7.95 94.46 אחרי

אנלוגיות 

(N=175) 

 15.14 75.73 לפני
-1.17 

 14.92 74.13 אחרי

 

ת לימודים שנ הסטודנטים באוניברסיטאות לפי: התפלגות מספר 2טבלה 

 אקדמאית

  
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
 סה"כ

בר 
 אילן

18 14 18 11 15 11 6 93 

 81 20 16 10 18 16 0 1 עברית

 174 26 27 25 29 34 14 19 סה"כ 

 גברים. 18%נשים ו 82% -מתוכם 
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באוניברסיטה העברית  בחוגים השונים: התפלגות הסטודנטים 3טבלה 

 אילן-באוניברסיטת ברו

 חוג
' מס

סטודנט
 ים

 חוג
' מס

 סטודנטים
 חוג

' מס
 סטודנטים

 1 מדעי החברה 6 כלכלה 3 אופטומטריה

 8 פסיכולוגיה 4 לוגיסטיקה 5 ביוטכנולוגיה

ביוכימיה ומדעי 

 5 קרימינולוגיה 5 מדעי המדינה 2 המזון

 11 רוקחות 1 מדעי הצומח 1 ביולוגיה

 7 ריפוי בעיסוק 4 מדעי התזונה 2 הנדסת חשמל

 4 חינוך

 -מדעים ביו

 11 רנטגן 2 רפואיים

 11 רפואה 27 משפטים 3 חשבונאות

 4 ל"יחב

ניהול מערכות 

 3 חינוך

תכנית משותפת 

 1 ביולוגיה כימיה

 1 שיניים תאופר 2 לוגיסטיקה -ניהול 5 יעוץ חינוכי

 3 תקשורת 6 סיעוד 2 כימיה

מדעי המחשב 

מתמטיקה 

   22 ס"עו 2 פיסיקה

 .כל סטודנטשל  יםהראשי ותהמקצוע מוצגים רק*

 רמת יוקרה

על מנת לבחון את רמת השתלבותם של הסטודנטים במקצועות הלימוד היוקרתיות 

באוניברסיטה, חולקו המחלקות לשלוש דרגות יוקרה. כדי להשוות בין המחלקות, יצרו 

הפסיכומטרי ללא התחשבות בציון  ציון דרישתהמבוסס על החוקרים סולם אחיד 

האוניברסיטה העברית  הבגרות )המשתנה ממועמד למועמד( אשר התפרסם באתר

 –; נמוך 699ל  650בין  -; בינוני  699פסיכומטרי מעל  –רמת יוקרה גבוהה ) .87201בשנת 

                                            

יין שלכל הסטודנטים יש ציוני בגרות ולכן ציוני הפסיכומטרי אשר נועדו ליצירת סולם אחיד להשוואה אינם משקפים את יש לצ 8
 ציוני הסטודנטים בפועל, אלא נועדו לשם ההשוואה בין המקצועות בלבד.
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יש לציין כי לא שובצו סטודנטים למקצועות בהם לא נדרש פסיכומטרי (. 650ל  550בין 

 התפלגות הסטודנטים בכל קבוצה. מוצגת 4טבלה ב .550מ נמוךנדרש פסיכומטרי  או

  

 מגדר., ורמות יוקרה: התפלגות הסטודנטים על פי 4טבלה 

רמת 

 יוקרה
 סה"כ מגדר

  גברים נשים  

 (49%) 86 (63%) 20 (46%) 66 גבוה

 (37%) 64 (31%) 10 (38%) 54 בינוני

 (14%) 24 (6%) 2 (16%) 22 נמוך

 (100%) 174 32 142 סה"כ

 

 תוצאות

 נשירה

 מתוכם לא המשיכו לשנת 4.6%(, רק N=174התכנית )מתוך הסטודנטים אשר החלו את 

יהודים באוניברסיטאות, וביחס ל הסטודנטים מה 10.8%הלימודים השנייה, לעומת 

 . 9בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה )אשר אינם בתכנית( %12.8

נשירה בקרב הנשים בתכנית  6.1% - 9%לאורך כל התכנית, אחוזי הנשירה עומדים על 

 4בקרב הגברים. )אין נתונים מקבילים של הלמ"ס על נתוני נשירה לאורך  נשירה 11%-ו

 זי הנשירה לפי שנת לימודים, מגדרמוצגות אחו 8- 6שנים לכלל האוכלוסייה(. בטבלאות 

 .חוגו

 

 

 

                                            

 2016הודעה לתקשורת: יוצאי אתיופיה בהשכלה הגבוהה בישראל,  9
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 : מספרים מוחלטים ואחוזי נשירה לאורך התכנית לפי שנת לימודים6טבלה 

 סה"כ שנה ג שנה ב שנה א

7 (5%) 2 (1%) 4 (3%) 13 (9%) 

 

 : מספרים מוחלטים ואחוזי נשירה בסה"כ, לפי מגדר7טבלה 

 סה"כ מגדר

   זכר נקבה

10 (8%) 3 (11%) 13 (9%) 

 

 : מספר סטודנטים נושרים לפי חוג8טבלה 

הנדסת  
 חשמל

יעוץ 
 חינוכי

 כלכלה
-לוגיס
 טיקה

מדעי 
 המדינה

 עו"ס סיעוד משפטים
-פסיכו
 לוגיה

2 2 1 1 1 1 3 1 1 

 

 בחירת מקצוע הלימוד

למחלקות יוקרתיות  א אתיופיצואחד ממטרות התכנית הייתה שילובם של הסטודנטים ממ

הסטודנטים אשר החלו את לימודיהם,  174באוניברסיטה, על פי רצונם. נמצא כי מתוך 

 103(, ו/ רפואת שיניים ברפואה 12למדו במקצועות המדעים המדויקים )ובכללם  71

בפסיכולוגיה(. יתר על כן  8במשפטים ו 27לימודיהם במדעי החברה )ובכללם החלו את 

  (.2016-2017סוף שנת הלימודים עד ודנטים השלימו את לימודי התואר )סט 80

על מנת לבחון את השתלבותם במחלקות יוקרתיות, המחלקות דורגו על פי דרישות 

הקבלה לציון הפסיכומטרי, ללא התחשבות בציון הבגרות, כפי שהתפרסם 

באוניברסיטה העברית. התפלגות הסטודנטים בין המחלקות הייתה כדלהלן: גבוה = 

כנית מחלקות בהם דרישת . יש לציין כי אין בת13.8%; נמוך =36.8%; בינוני =49.4%

 . 450הפסיכומטרי הוא נמוך מ
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 100יוקרה, ציוני הפסיכומטרי של הסטודנטים יוצאי אתיופיה היו כ הת ונמצא שבכל רמ

באותם המחלקות כפי שהתפרסמו נקודות פחות ממוצע הפסיכומטרי של הסטודנטים 

ים לא היו . כלומר, אילולא התכנית, הסטודנט(=001p6.76, -F.>) ,102014בלמ"ס 

של  הפסיכומטריציון ממוצעי  מוצגים 1ואיור  10טבלה במתקבלים לאותם המחלקות. 

 )מתוך נתוני באותה דרגת יוקרהלעומת הממוצע הכללי תכנית הסטודנטים ב

 (.2014-2015הלמ"ס,

הממוצע , לעומת תכניתהסטודנטים ב: ממוצעי הפסיכומטרי של 10טבלה 

 .לרמות יוקרהבאוכלוסייה בחלוקה 

 פסיכומטרי כללי  
בני פסיכומטרי 

 תאתיופיהעדה ה
T test 

 ממוצע  
סטיית 

 תקן
 ממוצע

סטיית 
 תקן

  

 **24.12 78.12 514.03 54.86 637.53 כללי

 **18.10 74.04 545.45 33.22 673.08 גבוה

 **13.66 64.52 487.80 37.80 605.21 בינוני

 **9.59 43.34 423.17 46.84 547.63 נמוך

 

 

ופי לכלל אתיסטודנטים ממוצא פסיכומטרי בין ציון ההשוואת ממוצע  :1גרף 

 הסטודנטים על פי יוקרה

                                            

ל מועמדים ללימודי תואר ראשון  באוניברסיטאות, לפי תחום ומקצוע לימוד בעדיפות  ראשונה תוצאות ההרשמה ש - 1.10לוח  10
 http://www.cbs.gov.il/publications/highereducation/t1_10.xls - וממוצע ציונים בבחינה הפסיכומטרית

673.08
605.21

547.63545.45
487.8

423.17

0
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גבוה בינוני נמוך

פסיכומטרי כללי פסיכומטרי אתיופים

http://www.cbs.gov.il/publications/highereducation/t1_10.xls
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 אחוזי נשירה וציוניםניבוי 

או  (p=.61) מנבא את ציוניהם בלימודים ואינ  LPADה ןהסטודנטים במבח נמצא כי ציון

 . שלהם מן האוניברסיטה (p=.92) את אחוזי הנשירה

 מסקנות

תכנית פוירשטיין לשילוב יוצאי אתיופיה מתוך ניתוח ציוני הסטודנטים עולה כי 

של הסטודנטים שהתקבלו  פוטנציאל הלמידה נמצאה יעילה בזיהויבאוניברסיטאות 

מדים עם ציוני פסיכומטרי בקרב מועי והריאיון האיש LPAD-בעזרת אבחון ה לתכנית

כל שנה לשלב עשרות סטודנטים במגוון מחלקות  מצליחהבאופן זה, התכנית  נמוכים.

 .באוניברסיטאות מובילות בארץ המתאימות ליכולותיהם, ואף למחלקות היוקרתיות ביותר

בהצלחה עם שיעורי הנשירה הגבוהים בקרב יוצאי  תהתכנית מתמודדיתר על כן, 

בקרב  10.8%, ו יוצאי אתיופיה בקרב 12.8%לעומת  4.6%אתיופיה באוניברסיטאות )

בעזרת שילובם למקצועות המתאימות ליכולותיהם, הכנה  (האוכלוסייה היהודית הכללית

  לקראת הלימודים ותמיכה וליווי לאורך כל שנות הלימודים.

יש לציין כי סטודנטים יוצאי אתיופיה אשר אינם נמצאים בתכנית גם כן זוכים לליווי 

בלים מלגת לימודים מלאה חברתי ממשרד הקליטה, וכל הסטודנטים מק –לימודי 

 משרד הקליטה.מ

 דיון

אחוזי הנשירה הנמוכים בקרב הסטודנטים בתכנית מצביעים בין השאר, על כך כי תהליך 

הסינון והשיבוץ למקצועות הלימוד באמצעות האבחון הדינאמי, יכול להוות חלופה 

למבחן הפסיכומטרי, מאחר והוא מצליח לזהות את פוטנציאל הלמידה ובאמצעותו לשבץ 

ליכולותיהם. ממצא זה, תומך בהשערה  אימיםומתאת הסטודנטים למקצועות יוקרתיים 

ההולכת ומתגבשת בקרב אקדמאים ומקבלי ההחלטות בישראל כי מבחן הפסיכומטרי 

יוצר אפליה בלתי צודקת עבור מיעוטים בכלל ויוצאי אתיופיה בפרט. המבחן, מהווה 
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עבורם מחסום בלתי חדיר לקבלה למקצועות הלימוד הנחשקים, למרות שנמצא כי הם 

 גלים להתמודד עם האתגרים הכרוכים במערך ההשכלה הגבוהה בישראל.מסו

עם זאת, חשוב לציין כי התכנית אינה מסתיימת עם קבלת הסטודנטים לאוניברסיטה, 

אלא גם  מעניקה להם כלים קוגניטיביים, שיעורי עזר ותמיכה כלכלית להתמודדות עם 

סטודנטים מצליחים להתמודד מערך הלימודים. קרוב לוודאי שבזכות המערך הכולל, ה

לא רק עם האתגרים הלימודיים, אלא גם להתמיד בכל שנות הלימודים ולסיים את 

 התואר בזמן. 

יתר על כן, בנוסף ליתרונות הישירים לסטודנטים הזוכים לרכוש השכלה גבוהה ולקבל 

תואר יוקרתי, תכנית זו גם מגדילה את אחוז הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתוך 

יברסיטאות, ומגדילה את סיכוייהם לצאת ממעגל העוני ולהשתלב בחברה. כמו כן, האונ

תהליך השתלבותם של יוצאי אתיופיה במערך ההשכלה הגבוהה בישראל, יעודד צעירים 

נוספים לרכוש השכלה גבוהה, ותעלה את תחושת המסוגלות שלהם להתמודד עם 

 האתגרים באוניברסיטאות, ואף במחלקות היוקרתיות.

 


