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 תקציר מנהלים

 

 רקע

 ובמכללות. הבחינה הפסיכומטרית משמשת ככלי מיון מרכזי באוניברסיטאות •

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

נקודות  200-גבוה בכ ,הציון הממוצע של נבחנים מהמעמד העליון, 2008מאז שנת  •

 .ם מהמעמד התחתוןמהציון הממוצע של נבחני

כלכליים -צעירים המתגוררים ביישובים המשתייכים לשלושת האשכולות החברתיים •

(, מצעירים המתגוררים ביישובים 52.4%1גבוהים, מגיעים להשכלה גבוהה פי שניים )ה

 .2(23.8%) 4-1המשויכים לאשכולות 

 1.5%-מהווה כ , המשתייכת לאשכול החברתי הראשון,האתיופייוצאי אוכלוסיית  •

 בלבד. 0.9%מהאוכלוסייה בישראל, אך שיעורם במוסדות לשכלה גבוהה עומד על 

גוררים ביישובים המשויכים לאשכול הנמוך ביותר, נוטים לנשור לאחר סטודנטים המת •

מאשר סטודנטים מיישובים השייכים לאשכול  ,שנת לימודיהם הראשונה פי שלושה

 .הגבוה ביותר

 

 מטרות התכנית 

כלכלית בישראל ובכללם -שבירת מחסום הפסיכומטרי לתושבי הפריפריה החברתית .1

תקבל למחלקות יוקרתיות באוניברסיטאות, ויצירת ליוצאי אתיופיה, המונע מהם לה

מבחינה -אווירה המעודדת את המוסדות להשכלה גבוהה לחפש חלופות הוגנות

 תרבותית לפסיכומטרי.

בניית מנהיגות מקצועית ואקדמית בכירה בקרב תושבי הפריפריה ובכללם יוצאי  .2

 אתיופיה.

אתיופיה מבחינת יכולתם  שינוי הדימוי העצמי של תושבי הפריפריה ובכללם יוצאי .3

 להשתלב ברמות המקצועיות הבכירות.

 

 תיאור התכנית

תושבי הפריפריה ובכללם יוצאי אתיופיה המעוניינים להשתתף בתכנית, פונים למכון  •

 פוירשטיין.

 , ומקבלים הודעות קבלה / דחייה /אישי ריאיוןו LPADהמועמדים עוברים אבחון  •

 יותר ליכולותיהם.הצעה לתחום לימודים אחר המתאים 

 

 

 

                                            

 29-20הנתון מתייחס לצעירים בין הגילאים  1
 .2017, מרכז אדו"ה 2016תמונת מצב חברתית  2
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 הסטודנטים המתקבלים לתכנית: •

o  משתתפים בקורס העשרה אינסטרומנטאלית לפיתוח מיומנויות חשיבה

 והקניית אסטרטגיות למידה, לפני תחילת הלימודים.

o 3מקבלים יעוץ קוגניטיבי ע"י צוות בכיר של מכון פוירשטיין. 

 

 ממצאים

 .(34%) הםימודיסטודנטים סיימו בהצלחה את ל 122 –בוגרים  •

את לימודיהם בין  החלומהפריפריה סטודנטים  87 -ו האתיופי יוצאיסטודנטים  263 •

 רופיןמכללת אריאל וו, חיפה בר אילן, באוניברסיטאות העברית 2019עד  2010השנים 

 במקצועות בהם הם בחרו.

סטודנטים יוצאי אתיופיה נכנסו במסגרת התכנית  263: 4קבלה למקצועות הלימוד •

במדעי הרוח  146ברפואה;  14במדעי הטבע וההנדסה ובכללם  117: אוניברסיטאותל

פריפריה נכנסו במסגרת הסטודנטים מ 87בפסיכולוגיה.  13-במשפטים ו 40ובכללם 

 9במדעי הרוח ובכללם  24במדעי הטבע וההנדסה;  63: התכנית לאוניברסיטאות

 .בפסיכולוגיה 4-במשפטים ו

 טרי:רמת יוקרה וציון פסיכומ •

o  התקבלו  יוצאי אתיופיה סטודנטים 144: יוצאי אתיופיהסטודנטים

למקצועות  93, 700מעל בפסיכומטרי בקבלה ישירה למקצועות בהם נדרש 

 .550-650למקצועות בהם נדרש בין  26 - ו ,650בהם נדרש מעל 

 יוצאי אתיופיה:

רמת 

 יוקרה
 סה"כ מגדר

  גברים נשים  

 (55%) 144 (73%) 49 (49%) 95 גבוהה

 (35%) 93 (22%) 15 (40%) 78 בינונית

 (10%) 26 (5%) 3 (11%) 23 נמוכה

 (100%) 263 (100%) 55 (100%) 196 סה"כ

 

 

                                            

 מן המוסדות הסטודנטים זוכים לליווי של רכז מטעם מכון פוירשטיין ולתמיכה כלכלית. בנוסף, בחלק 3

חלוקת תחומי הלימוד על פי פקולטה נעשתה על פי החלוקה של הלמ"ס ומופיע  4 •

 .1בנספח 
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o :התקבלו למקצועות בהם  פריפריהמה סטודנטים 63 סטודנטים מהפריפריה

למקצועות בהם התקבלו  10 ;700מעל בפסיכומטרי בקבלה ישירה נדרש 

למקצועות בהם נדרש בין  14, ו בקבלה ישירה פסיכומטריב 650נדרש מעל 

550-650.  

 פריפריה:

רמת 

 יוקרה
 סה"כ מגדר

  גברים נשים  

 (72%) 63 (86%) 37 (59%) 26 גבוהה

 (12%) 10 (12%) 5 (11%) 5 בינונית

 (16%) 14 (2%) 1 (30%) 13 נמוכה

 (100%) 87 (100%) 25 (100%) 45 סה"כ

 

o י בהשוואה לאוכלוסייה: ציוני פסיכומטר 

נמצאו נמוכים  האתיופי יוצאישל  ציוני הפסיכומטרי: הפייוצאי אתיו ▪

בכל מחלקה. הממוצע הכללי של האוכלוסייה, באופן מובהק מ

אילולא התכנית, סטודנטים אלו לא היו מתקבלים  –כלומר 

 למחלקות אלו. 
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ים הסטודנטשל  ציוני הפסיכומטריסטודנטים מהפריפריה:  ▪

נמצאו נמוכים באופן מובהק מציוני במחלקות היוקרתיות,  מהפריפריה

אילולא התכנית, סטודנטים  –. כלומר בכלל האוכלוסייה הסטודנטים

בדרגות היוקרה הבינונית ונמוכה אלו לא היו מתקבלים למחלקות אלו. 

לא ניתן היה לבצע ניתוח סטטיסטי בעקבות מיעוט הסטודנטים 

 בקבוצה.

 

 

 נשירה •

o  4.9%מהתכנית בשנה הראשונה עומד על של יוצאי אתיופיה אחוז הנשירה 

יוצאי אתיופיה הנשירה גברים(, כאשר בקרב  4.5%, ו נשים 5.1%בלבד )

  11.9%בקרב הסטודנטים שנולדו בארץ ו 9.7% נעה ביןאוניברסיטאות המ

 .5%7.4ל ובקרב האוכלוסייה הכללית היא עומדת עבקרב העולים, 

o ( נשר לאחר השנה 1.1%נטים מהפריפריה, רק סטודנט אחד )מקרב הסטוד

 .הראשונה. )יש לציין כי התכנית החלה השנה את שנתה השלישית(

 

 

 מסקנות

הסטודנטים באמצעות התכנית הצליח לשלב סטודנטים רבים למקצועות ומיון אבחון  •

 ואוניברסיטאות יוקרתיות, אליהן לא היו מתקבלים אילולי התכנית.

מן האוניברסיטאות נמוך מהממוצע יוצאי אתיופיה שירה של הסטודנטים אחוז הנ •

נשר רק סטודנט אחד , ובקרב התכנית לפריפריה, נכון להיום הכללי של האוכלוסייה

 מהתכנית.

                                            

 .7, מתוך הודעה לתקשורת לרגל חג הסיגד, לוח 2016לשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  5
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 רקע

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

ת הצבת המועמדים על סולם באוניברסיטאות ובמכללות השונות. הבחינה מאפשר

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

להשכלה גבוהה. בשנים האחרונות מתגברת הטענה כי הבחינה מוטה תרבותית 

ומפלה לרעה אוכלוסיות מוחלשות. על פי דו"ח התאחדות הסטודנטים בישראל 

חן והשכלתם הם המנבאים המשמעותיים ביותר של , מוצא הורי הנב20126מאוגוסט 

הישגיו בבחינה הפסיכומטרית. הדו"ח אף קובע כי לבחינה הפסיכומטרית תפקיד 

משמעותי בשעתוק פערי ההשכלה בישראל. על פי דו"ח של מרכז המחקר והמידע של 

נקודות  200-, הציון הממוצע של נבחנים מהמעמד העליון גבוה בכ20147-הכנסת מ

ון הממוצע של נבחנים מהמעמד התחתון, נתון אשר נשאר קבוע במהלך העשור מהצי

. בהתאם לכך, צעירים המתגוררים ביישובים המשתייכים לשלושת 8האחרון, ועד היום

(, 52.4%9כלכליים הגבוהים, מגיעים להשכלה גבוהה פי שניים )-האשכולות החברתיים

. בנוסף, גם לאחר 10(23.8%) 4-1ת מצעירים המתגוררים ביישובים המשויכים לאשכולו

תחילת לימודיהם, נמצא כי סטודנטים המתגוררים ביישובים המשויכים לאשכול הנמוך 

ביותר, נוטים לנשור לאחר שנת לימודיהם הראשונה פי שלושה מאשר סטודנטים 

 מיישובים השייכים לאשכול הגבוה ביותר.

לית, נכללת גם האוכלוסייה כלכ -בתוך האוכלוסייה המשתייכת לפריפריה החברתית

מהאוכלוסייה בישראל, ההכנסה הממוצעת  1.5%-. חברה זו מהווה כהאתיופי ייוצאשל 

פחות מהממוצע בכלל האוכלוסייה, והיא נמצאת באשכול  35%למשק בית הינה 

 20-29שיעור הסטודנטים בגילי  2016/2017החברתי כלכלי הנמוך ביותר. בשנת 

בלבד למרות ששיעורם באוכלוסייה בגיל זה  1.2%מד על במוסדות להשכלה גבוהה ע

 . 2.5%11עמד על 

ניתן להסביר פער זה על ידי שני גורמים עיקריים: ראשית, ציון הפסיכומטרי של נבחנים 

(, 576לעומת  447.6נמוך מהממוצע הכללי של סטודנטים יהודים ) האתיופי יוצאי

 20.2%לעומת  30.2%עומד על ולפיכך שיעור הדחייה שלהם מן האוניברסיטאות 

                                            

התאחדות הסטודנטים בישראל,  –למיון מועמדים ללימודים גבוהים: בעד ונגד  הבחינה הפסיכומטרית ככלי 6
 .2012אוגוסט 

מחקר המרכז והמידע של הכנסת,  –המיון בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה וסוגיית הבחינה הפסיכומטרית  7
 .2014ינואר 

 .2018 , הלשכה המרכזית לססטיסטיקה,168( סטטיסטיקל 2016/17השכלה גבוהה תשע"ז ) 8
 29-20הנתון מתייחס לצעירים בין הגילאים  9

 .2017, מרכז אדו"ה 2016תמונת מצב חברתית  10
 .2017בנובמבר  14לקט נתונים לרגל חג הסיגד,  –האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל  11
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 9.7%נע בין מהאוניברסיטאות באוכלוסייה הכללית. יתר על כן, שיעור הנשירה שלהם 

בקרב  7.4%לעומת בקרב העולים,  11.9%בקרב הסטודנטים שנולדו בארץ, ל

 . 12בסוף שנת הלימודים הראשונה האוכלוסייה הכללית

לשקילה מחודשת של שימוש אקונומית ותרבותית גורם -החשש מפני הטיה סוציו

בבחינה הפסיכומטרית כסנן לכניסה ללימודים אקדמיים ומביא לפתיחת מסלולי 

קבלה שונים שאינם תלויים בציון הפסיכומטרי באוניברסיטאות ובמכללות השונות. 

מסלולים אלו מתבססים על מתן משקל מוגבר לציוני הבגרות )קבלה ישירה( ושילוב 

 . 13במכינות, או בקורסים מקווניםציוני הבגרות עם ציון 

בנוסף לכך, בשנים האחרונות, האגודה לקידום החינוך ירושלים, מקדמת תכנית 

על בסיס העדפה  –"ראויים לקידום", המאפשרת למועמדים להתקבל ללימודים 

על פי סולם ניקוד הנקבע על סמך פרמטרים הכוללים התייחסות לרקע  –מתקנת 

 ועים שהתרחשו בעת לימודיו בתיכון. אישי של המועמדים והאיר

שיטת הקבלה נותרה עם זאת, שיטת המיון המתבססת על הבחינה הפסיכומטרית 

 העיקרית כיום במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

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

כך, ב"מכון פוירשטיין" גובשה משמעותי במיוחד בקרב קבוצות מוחלשות. בעקבות 

כלכלית, המתבססת על ניסיון -תכנית לשילוב סטודנטים מן הפריפריה החברתית

לזהות פוטנציאל למידה ולא על יכולות ביצוע עכשוויות בלבד. לשם כך, מחלקת 

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

 אישי. ריאיוןבולות הביצוע הנוכחיות והלמידה בנפרד מיכ

 מטרות התכנית

כלכלית -שבירת מחסום הפסיכומטרי לתושבי הפריפריה החברתית .1

בישראל ובכללם ליוצאי אתיופיה, המונע מהם להתקבל למחלקות 

יוקרתיות באוניברסיטאות, ויצירת אווירה המעודדת את המוסדות 

 בותית לפסיכומטרי.מבחינה תר להשכלה גבוהה לחפש חלופות הוגנות

בניית מנהיגות מקצועית ואקדמית בכירה בקרב תושבי הפריפריה  .2

 ובכללם יוצאי אתיופיה.

                                            

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת: יוצאי אתיופיה בהשכלה גבוהה בישראל, תש"ס  12
 .2016בנובמבר  28 .7לוח  (,2015/2016תשע"ו ) –( 1999/2000)

החל משנת הלימודים תשע"ח, אוניברסיטת תל אביב תאפשר לסטודנט ללמוד שלושה קורסים מקוונים  13
 ולהתקבל לחלק מהפקולטות על סמך הציונים בקורסים הללו בשילוב ממוצע ציוני הבגרות.
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שינוי הדימוי העצמי של תושבי הפריפריה ובכללם יוצאי אתיופיה  .3

 מבחינת יכולתם להשתלב ברמות המקצועיות הבכירות.

 תיאור התכנית

באוניברסיטה העברית אשר נתנו באוניברסיטת בר אילן ו 2010התכנית החלה בשנת 

לעבור את תהליך המיון ללימודים על ידי  האתיופי יוצאיאפשרות למועמדים מתאימים 

 90"מכון פוירשטיין". תנאי בסיסי להגשת מועמדות לתכנית היה ממוצע בגרויות 

ומעלה. החל משנת הלימודים תשע"ז ציון הפסיכומטרי המינימלי להגשת מועמדות 

וכן  14פעילות, התכנית התרחבה לתושבי הפריפריה ותשנ 8. לאחר 400לתכנית הינו 

 .רופיןלאוניברסיטאות אריאל וחיפה ומכללת 

, אשר הינו אבחון אישי ריאיוןו LPADמועמדים העומדים בתנאים אלו עוברים אבחון 

דינאמי שמטרתו לנבא את פוטנציאל הלמידה בנפרד מיכולת ביצועית עכשווית. 

, המועמדים מקבלים הודעת קבלה, דחיה או האישי האבחון והריאיוןבהתאם לתוצאות 

 הצעה לתחום לימודים שונה המתאים יותר ליכולותיהם.

כלכלית אשר לא עמדו -התכנית מעניקה הזדמנות לסטודנטים מהפריפריה החברתית

בדרישות הקבלה הרגילות, להתקבל לחוגים מבוקשים באוניברסיטאות יוקרתיות. 

, אריאל וחיפה ת בר אילן, העבריתאואוניברסיטהנה פרי שיתוף פעולה של תכנית זו הי

יורק, קרן רוטשילד -, מכון פוירשטיין, ג'וינט ישראל, הפדרציה של ניוומכללת רופין

 וקרנות נוספות.

במסגרת התכנית משתתפים הסטודנטים בקורס בהעשרה אינסטרומנטלית )תכנית 

ומקבלים יעוץ  ,למידה( לפני תחילת לימודיהם לפיתוח מיומנויות חשיבה ואסטרטגיות

 . 15קוגניטיבי ע"י צוות בכיר של "מכון פוירשטיין"

 ליםכ

Learning Potential Assessment Device (LPAD )– ( 1979פוירשטיין)16 

 האבחון הדינאמי בנוי משלושה שלבים:

  

                                            

 ברסיטההגדרת תושבי פריפריה משתנה בהתאם לאוני 14
 בחלק מן המוסדות הסטודנטים זוכים לליווי של רכז מטעם מכון פוירשטיין ולתמיכה כלכלית. 15

16 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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למידה': מערכת מבחנים הבוחנת חשיבה מופשטת,   -שלב 'המבחן שלפני  .1

ארגון המרחב, חשיבה מתמטית, הסקה מילולית, הבנה וביצוע הוראות. המבחן 

 נועד לבדוק את רמתו העכשווית של הנבדק בתחומים קוגניטיביים מגוונים.

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

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

 הלמידה היא ליצור דגמי שינוי בתחומים שהתגלו כלקויים.

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

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

דומות, שהולכות ומתרחקות בהדרגה מהמשימות המקוריות אותן קיבל בשלב 

שלפני' ומתבקש לבצע אותן תוך שימוש באסטרטגיות שלמד בשלב  –חן 'המב

'הלמידה'. בשלב זה נבחנת יכולת הנבדק ליישם את מה שלמד בשלב הלמידה 

 למשימות ההולכות ונעשות שונות מהמשימה המקורית.

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

יכולתו ללמוד ולהשתנות בעקבות חשיפה ללמידה. האבחון מאפשר כמו גם לבדוק את 

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

 לכישלונו, ולהבחין בין קושי ביכולות הנבדקים לקושי בתנאים משניים.

 אישי ריאיון

מהלך הריאיון מציג הריאיון נערך על ידי צוות מחלקת החינוך של "מכון פוירשטיין". ב

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

באקדמיה. מטרת הריאיון הינה לבחון את מידת הבשלות ללימודים אקדמאיים, מידת 

 המוטיבציה ותחושת המסוגלות של המועמד.

 הערכת התכנית

נטים באקדמיה, צוות המחקר על מנת להעריך את יעילות האבחון והשתלבות הסטוד

של "מכון פוירשטיין" אוסף את ציוני הסטודנטים אשר התקבלו לתכנית, ועוקב 

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

 צע בסוף כל שנת לימודים אקדמאית., וציון ממו- LPADהפסיכומטרי, בגרות, אבחון ה

 :השערת המחקר

רת המחקר הראשונה הייתה כי הסטודנטים אשר החלו בתכנית יעמדו בדרישות השע

האוניברסיטה, ואחוזי הנשירה מהלימודים לא יפלו מאחוזי הנשירה הכלליים 

 באוניברסיטאות.
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 משתתפים 

 933 לאור פרסומים באתרי האוניברסיטאות ורשתות חברתיות, פנו ל"מכון פוירשטיין"

 יוצאי אתיופיה 263) ,התקבלו לתכנית (38%) 350וכם , מתבמהלך השנים סטודנטים

 וריאיון אישי.  LPAD, על סמך אבחון תושבי הפריפריה( 87 -ו

 של הסטודנטים שהתקבלו לתכנית.  LPAD-מוצגים נתוני אבחון ה 1בטבלה מספר 

 של הסטודנטים שהתקבלו לתכנית  LPAD: ציוני מבחני ה 1טבלה 

  יוצאי אתיופיה: .1
 

 T test ס.ת. צעממו   מבחן

פרוגרסיות מספריות 

(N=261) 

 20.90 57.18 לפני
24.42 *** 

 13.03 83.56 אחרי

 (N=233איתורון )
 13.22 88.55 לפני

7.57 *** 
 7.49 94.78 אחרי

 (N=190אנלוגיות )
 14.85 76.25 לפני

1.87 
 15.08 73.81 אחרי

 

 :17פריפריה

 T test ס.ת. ממוצע   מבחן

 (N=87ות מספריות )פרוגרסי
 19.97 65.30 לפני

10.39 *** 
 12.31 86.57 אחרי

 (N=86איתורון )
 9.50 92.98 לפני

5.05 *** 
 4.14 97.70 אחרי

 ממצאים

 סטודנטים  350 במסגרת התכנית החלו את לימודיהם 2010-2011מאז שנת הלימודים 

הם  87מתוכם  (.ופיןבר 9ובחיפה,  4 ,באריאל 5 ,בבר אילן 166 ,בעברית 166)

דרישות כל השלימו את ( כבר 120מתוכם ) 34%ו יוצאי אתיופיה  263מהפריפריה, 

 .2. פירוט מספר הסטודנטים בכל מוסד לימודי מופיע בטבלה התואר

                                            

בשנתיים האחרונות הוסר מבחן האנלוגיות מבטריית האבחון, ולכן אין עליו נתונים בקרב הסטודנטים  17
 מהפריפריה שהצטרפו לתכנית לפני שנתיים.
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 18מקצועות הלימוד ורמת היוקרה

במדעי  117: סטודנטים יוצאי אתיופיה נכנסו במסגרת התכנית לאוניברסיטאות 263

במדעי  146; בהנדסת חשמל ומדעי המחשב 24ו ברפואה 14הנדסה ובכללם הטבע וה

פריפריה הסטודנטים מ 87בפסיכולוגיה.  13-במשפטים ו 40ובכללם  החברה והחינוך

 26ובכללם  במדעי הטבע וההנדסה 63: נכנסו במסגרת התכנית לאוניברסיטאות

 4-במשפטים ו 9ובכללם  חינוךבהחברה ובמדעי  24; בהנסת חשמל ומדעי המחשב

 .3במחלקות הלימוד מופיע בטבלה  התפלגות כלל הסטודנטים בפסיכולוגיה.

באוניברסיטאות לפי  שהחלו ללמוד : התפלגות מספר הסטודנטים2טבלה 

  שנת לימודים אקדמאית

 יוצאי אתיופיה:

  2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

 כ"סה

 144 19 24 8 9 11 12 11 18 14 18 בר אילן

 115 14 11 14 17 14 10 18 16 0 1 עברית

 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 אריאל

 263 35 37 22 26 25 22 29 34 14 19 כ"סה

 גברים. 25%נשים  75% -מתוכם 

  פריה:יפר

 כ"סה 2019-2020 2018-2019 2017-2018  

 22 13 7 2 ילןבר א

 51 18 15 18 עברית

 1 1 0 0 אריאל

 4 4 0 0 חיפה

 9 9 0 0 רופין

 87 45 22 20 כ"סה

 גברים. 49%נשים  51% -מתוכם 

                                            

חלוקת תחומי הלימוד על פי פקולטה נעשתה על פי החלוקה של הלמ"ס ומופיע  18 •

 .1בנספח 
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: התפלגות הסטודנטים בחוגים השונים באוניברסיטה העברית 3טבלה 

 אילן -ובאוניברסיטת בר

 יוצאי אתיופיה:

' מס חוג
 סטודנטים

' מס חוג
 סטודנטים

' מס גחו
 סטודנטים

 2 לוגיסטיקה -ניהול 4 כימיה 1 אגרואקולוגיה
 1 ניהול טכנולוגיה 12 כלכלה 4 אופטומטריה

 6 סיעוד 6 לוגיסטיקה 1 אינטרנט וחברה
 29 תעבודה סוציאלי 2 החברה ימדע 6 ביוטכנולוגיה

ביוכימיה ומדעי 
 המזון

 14 פסיכולוגיה 3 מדעי המדינה 2

 5 קרימינולוגיה 19 במדעי המחש 4 ביולוגיה
מדעי הסביבה  1 הנדסה

 ויחסים בינלאומיים
 14 רוקחות 1

 9 ריפוי בעיסוק 2 מדעי הצמח 1 הנדסה אזרחית
 12 רנטגן 5  מדעי התזונה 5 הנדסת חשמל

 14 רפואה 1 מדעי התרופה 1 הפרעות בתקשורת
 2 רפואת שיניים 5 רפואיים -מדעים ביו 1 ח"מ ופסיכולוגיה

מנע"ס + לימודי  5 חינוך
 אסיה

תכנית משותפת  2
 ביולוגיה כימיה

1 

 4 תקשורת 40 משפטים 1 חשבונאות
   1 מתמטיקה 6 ל"יחב

   3 ניהול מערכות חינוך 5 יעוץ חינוכי

 

  :פריפריה

' מס חוג
 סטודנטים

 סטודנטים' מס חוג

 1 מתמטיקה 4 כלכלה

 ברופין( 9 +) 4 סיעוד 1 אינטרנט וחברה
 2 תעבודה סוציאלי 1 גיהביוטכנולו

 1 הפרעות בתקשורת  13 הנדסת חשמל
 4 פסיכולוגיה 3 מדעי הצמח

 3 רוקחות 5 רפואיים -מדעים ביו

 8 ריפוי בעיסוק 9 משפטים
 2 רפואת שיניים 1 מדעי החיים מורחב

מערכות מידע ומדעי 
 הקוגניציה

 13 מדעי המחשב 1

מנהל עסקים 
 גיאוגרפיהו

י ביולוגיה ומדע 1
 הרפואה

1 
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 רמת יוקרה

על מנת לבחון את השתלבות הסטודנטים במקצועות הלימוד בהם קשה יותר 

לשלוש דרגות יוקרה על פי תנאי הקבלה הישירה )ללא  המקצועות חולקולהתקבל, 

)רמת  2017התחשבות בבחינת הבגרות( שהתפרסמו באתר האוניברסיטה העברית ב

ל  550בין  –; נמוכה 699ל  650בין  -; בינונית  699פסיכומטרי מעל  –יוקרה גבוהה 

(. יש לציין כי לא שובצו סטודנטים למקצועות בהם לא נדרש פסיכומטרי, או נדרש 650

 מוצגת התפלגות הסטודנטים בכל קבוצה. 4. בטבלה 550-פסיכומטרי נמוך מ

 : התפלגות הסטודנטים על פי רמות יוקרה ומגדר.4טבלה 

 יוצאי אתיופיה:

 רמת

 יוקרה
 סה"כ מגדר

  גברים נשים  

 (55%) 144 (73%) 49 (49%) 95 גבוהה

 (35%) 93 (22%) 15 (40%) 78 בינונית

 (10%) 26 (5%) 3 (11%) 23 נמוכה

 (100%) 263 (100%) 67 (100%) 196 סה"כ

 

 פריפריה:

רמת 

 יוקרה
 סה"כ מגדר

  גברים נשים  

 (72%) 62 (86%) 36 (59%) 26 גבוהה

 (12%) 10 (12%) 5 (11%) 5 נוניתבי

 (16%) 14 (2%) 1 (30%) 13 נמוכה

 (100%) 87 (100%) 42 (100%) 44 סה"כ

 

( הסטודנטים הגיעו למחלקות בהם נדרש ציון פסיכומטרי 72%-55%צא כי רוב )נמ

מאוד גבוה וקשה להתקבל, ורק סטודנטים בודדים שובצו למחלקות בהם דרישות 

 (.10-16%)בין  יחסית הפסיכומטרי נמוכות
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 פסיכומטרי

על מנת לבחון את יעילות התכנית לשלב סטודנטים במקצועות אליהם לא היו 

מתקבלים אילולא התכנית, הושוו ציוני הפסיכומטרי של הסטודנטים בכל רמת יוקרה 

(. נמצא כי 201419לממוצע ציוני הפסיכומטרי הכללי באותה הרמה )לפי נתוני הלמ"ס 

הפסיכומטרי של כלל הסטודנטים בכל רמת יוקרה, היה גבוה באופן ממוצע ציוני 

פריפריה הו  )p, 03.30=)240(t (001.>מובהק מציוני הסטודנטים יוצאי אתיופיה

(<.001p, 74.9=)67(t בטבלה .)מוצגים ממוצעי ציון הפסיכומטרי של  1ואיור  5

 וך נתוני הלמ"ס,הסטודנטים בתכנית לעומת הממוצע הכללי באותה דרגת יוקרה )מת

2014-2015.) 

: ממוצעי הפסיכומטרי של הסטודנטים בתכנית, לעומת הממוצע 5טבלה 

  באוכלוסייה בחלוקה לרמות יוקרה.

 יוצאי אתיופיה:

 פסיכומטרי כללי  
 יוצאיפסיכומטרי 

 האתיופי
T test 

   סטיית תקן ממוצע סטיית תקן ממוצע  

 ***30.03 75.97 522.25 53.97 642.07 כללי

 ***22.66 71.27 533.32 32.43 677.46 גבוה

 ***15.92 62.61 492.26 36.09 605.90 בינוני

 ***13.84 46.99 449.20 36.48 565.30 נמוך

 

 פריפריה:

 T test פריפריהפסיכומטרי  פסיכומטרי כללי  

   סטיית תקן ממוצע סטיית תקן ממוצע  

 ***9.74 88.64 560.44 39.12 667.96 כללי

 ***9.67 88.98 565.72 23.51 680.19 גבוה

  64.45 568.33 19.00 596.77 בינוני

  26.09 440.67 - 565.80 נמוך

                                            

ם ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, לפי תחום ומקצוע לימוד תוצאות ההרשמה של מועמדי - 1.10לוח  19
 - בעדיפות ראשונה וממוצע ציונים בבחינה הפסיכומטרית

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

http://www.cbs.gov.il/publications/highereducation/t1_10.xls
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( 1) השוואת ממוצע ציון הפסיכומטרי בין סטודנטים יוצאי אתיופיה :21-גרף 

 .לכלל הסטודנטים על פי יוקרה (2והפריפריה )

 נשירה

מהסטודנטים בכלל האוניברסיטאות נושרים לאחר  %4.7, 2014 20על פי נתוני הלמ"ס

 . 9.3%ומתוך הגברים  6.1%השנה הראשונה ללימודים. כמו כן, מתוך הנשים נושרות 

, 11.9%ל 9.7%על  נעה בין מתוך האוכלוסייה של סטודנטים יוצאי אתיופיה הנשירה

 .כתלות בארץ הלידה

                                            

 -מודים, החלפת מוסד אקדמי והחלפת מקצוע לימודים בשנה הראשונה של התואר הראשון הפסקת לי 20
 2014ממצאים ראשונים מתוך סקר השכלה גבוהה, 
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השוואת ממוצע פסיכומטרי בין יוצאי אתיופיה לכלל  
על פי יוקרה, הסטודנטים

פסיכומטרי כללי פסיכומטרי יוצאי אתיופיה  
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גבוה בינוני נמוך

השוואת ממוצע פסיכומטרי בין פריפריה לכלל  
על פי יוקרה, הסטודנטים

פסיכומטרי כללי פסיכומטרי בפריפריה
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סיטה נמצא כי אחוז הנשירה לאחר בתכנית פוירשטיין לשילוב יוצאי אתיופיה באוניבר

מן הגברים שהתחילו  4.5%-מהנשים ו 5.1%, בלבד 4.9%מד על והשנה הראשונה ע

. במחזור הראשון של הפריפריה שהתחיל בתשע"ח אף את התכנית לא עברו לשנה ב'

 .בלבד תאח יתסטודנט ה, ובמחזור השני שהתחיל בתשע"ט נשרסטודנט לא נשר

נשירה בקרב הנשים  7.9% .7.1%על י הנשירה עומדים לאורך כל התכנית, אחוז

נשירה בקרב הגברים. )אין נתונים מקבילים של הלמ"ס על נתוני  5.5%-בתכנית ו

אחוזי הנשירה לפי  יםמוצג 10 - 6בטבלאות  שנים לכלל האוכלוסייה(. 4נשירה לאורך 

 שנת לימודים, מגדר, שנת התכנית, חוג וסיבת הנשירה.

 סיום הלימודים בזמן תקני

 2010שהחלו את לימודיהם בשנת מהסטודנטים  58.5%רק  201921מתוך נתוני הלמ"ס 

בלבד  39.5%יוצאי אתיופיה מתוך , ולפי דרישות החוג סיימו את לימודיהם בזמן התקני

מתוך הסטודנטים אשר החלו בתכנית  זמן התקני. לעמת זאת,סיימו את לימודיהם ב

 .2הנתונים מוצגים באיור  .22ימו בזמןסי 74.8% 0102מאז שנת 

 ים מוחלטים ואחוזי נשירה לאורך התכנית לפי שנת לימודים: מספר6טבלה 

 סה"כ שנה ג שנה ב שנה א

14 (4%) 5 (1)% 6 (2%)  25 (7%) 

 

 : מספרים מוחלטים ואחוזי נשירה בסה"כ, לפי מגדר7טבלה 

 סה"כ מגדר

   זכר נקבה

19 

(8%) 

6  

(2%) 

25 

(7%) 

 

 : מספר הנושרים לפי שנה8טבלה 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

0 2 6 3 6 2 0 4 2 

                                            

 067/2019מתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת  21
 טרם השלימו שלוש שנים באקדמיה.הנתונים לא מתייחסים לאוכלוסייה מהפריפריה אשר  22
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 : מספר סטודנטים נושרים לפי חוג9טבלה 

 מדעי המדינה מדע המחשב מדע החברה טיקהלוגיס כלכלה יעוץ חינוכי הנדסת  חשמל

1 2 2 3 1 3 1 

 

 פסיכולוגיה סיעוד משפטים מדעי התרופה מדעי התזונה מדעי הסביבה

1 1 1 2 3 4 

 

שוואה לאתיופים הסטודנטים המסיימים את לימודיהם בזמן התקני, בה אחוז: 2איור 

 .יוצאי אתיופיה

 

 מסקנות

לעמוד במשימות והצלחתם של הסטודנטים  נתוני הנשירה הנמוכים של התכנית מתוך

עולה  בחינת התפלגות המקצועות בהם שולבו,במקביל ל לסיים את לימודיהם בזמן,ו

סטודנטים בעלי ציוני פסיכומטרי נמוכים מן  כי תכנית פוירשטיין הצליחה לשלב

ת בארץ. התכנית, מחלקות המובילובהפריפריה החברתית כלכלית, באוניברסיטאות ו

וי פוטנציאל הלמידה של והריאיון האישי, נמצאה יעילה בזיה LPAD-באמצעות אבחון ה

ה לשלב כל שנה עשרות סטודנטים במגוון חילצמהיא ובאופן זה,  הסטודנטים,

 . מחלקות היוקרתיות ביותרבמחלקות המתאימות ליכולותיהם, ואף 

74.8

39.5

58.5
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יוצאי אתיופיה בתכנית יוצאי אתיופיה באוכלוסייה אוכלוסייה ישראלית כללית

סיום הלימודים בזמן תקני
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 ,לימודיתטיבית ויקוגנשל תמיכה  יתר על כן, התכנית מעניקה לסטודנטים מעטפת

לאורך כל שנות הלימודים, ועל ידי כך מתמודדת בהצלחה עם אחוזי הנשירה הגבוהים 

, ומורידה את אחוזי הנשירה של הסטודנטים והאוכלוסייה בכלל בקרב יוצאי אתיופיה

 אף מתחת לממוצע הארצי. 

 דיון

ים על כך כי תהליך הסינון מצביע ,אחוזי הנשירה הנמוכים בקרב הסטודנטים בתכנית

והשיבוץ למקצועות הלימוד באמצעות האבחון הדינאמי, יכול להוות חלופה למבחן 

 ,יכולות הלימודיותההפסיכומטרי, מאחר והוא מצליח לזהות את פוטנציאל הלמידה ו

ליכולותיהם. ממצא  ומתאימיםובאמצעותו לשבץ את הסטודנטים למקצועות יוקרתיים 

ההולכת ומתגבשת בקרב אקדמאים ומקבלי ההחלטות בישראל כי זה תומך בהשערה 

מבחן הפסיכומטרי יוצר אפליה בלתי צודקת עבור מיעוטים בכלל ויוצאי אתיופיה ה

בפרט. המבחן, מהווה עבורם מחסום בלתי חדיר לקבלה למקצועות הלימוד הנחשקים, 

ההשכלה למרות שנמצא כי הם מסוגלים להתמודד עם האתגרים הכרוכים במערך 

 הגבוהה בישראל.

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

כלים קוגניטיביים, להתמודדות עם מערך ו אסטרטגיות למידה אלא גם מעניקה להם

עם הלימודים. קרוב לוודאי שבזכות המערך הכולל, הסטודנטים מצליחים להתמודד 

להתמיד בכל שנות הלימודים ולסיים את התואר  וכך, ברסיטהבאוניהרבים  האתגרים

 בזמן. 

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

את סיכוייהם לצאת ממעגל העוני ולהשתלב גם תואר יוקרתי, התכנית מגדילה 

תיופיה בתוך התכנית מגדילה את אחוז הסטודנטים יוצאי א בחברה. כמו כן,

 , וכך תורמת לתהליך השתלבותם במערך ההשכלה הגבוהה בישראל.הקמפוסים

תהליך זה, יעודד צעירים נוספים לרכוש השכלה גבוהה, יקל על השתלבותם בחברת 

ויעלה את תחושת המסוגלות שלהם להתמודד עם  ,הסטודנטים באוניברסיטאות

 האתגרים באוניברסיטאות, אף במחלקות היוקרתיות.

מתוכם גברים, למרות  48%בקרב הסטודנטים תושבי הפריפריה מעניין לציין כי 

נשים, והפער לטובת הנשים  60%שבאוכלוסייה הכללית בתואר ראשון בישראל, יש 

, אשר כוללים  עזרה התכניתמתחזק עוד יותר בקרב תושבי הפריפריה. יתכן שמאפייני 

 יםומעודד יםקצוע לעתיד, מאפשראשר יעניקו מנחשקים, לקבלה למקצועות לימוד 

 לרכוש השכלה גבוהה. מן הפריפריה גברים
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למרות שמאפייני התכנית ליוצאי אתיופיה זהים, עדיין יש ייצוג נמוך של גברים בתכנית, 

 מרביתם אינםוהדבר נובע מכך ש. ייתכן (25%בכלל ) בדומה לייצוגם באוניברסיטה

מתמטיקה, דבר המונע מהם להתקבל יח'  5או  ,מגמות מדעיותבלומדים בתיכון 

 לתחומי הלימוד המדעיים באוניברסיטה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יםנספח

 1נספח 

 2018, 2.4חלוקת מקצועות הלימוד לפי פקולטות, על פי החלוקה בלמ"ס לוח 

 מדעי הרוח הכלליים

שפות, ספרויות ולימודים 

 חינוך והכשרה להוראה רגיונליים

 ינוךח לשון עברית תנ"ך, מקרא

 חינוך עיוני ומחקרי ספרות עברית פה(-תלמוד )תורה שבעל

 דידקטיקה תחומי במדעי הרוח-רב יהדות
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 מינהל חינוכי שפה וספרות ערבית תחומי במדעי היהדות-רב

 ייעוץ חינוכי ספרות כללית פילוסופיה כללית

 חינוך מיוחד שפה וספרות אנגלית פילוסופיה יהודית

 פסיכולוגיה חינוכית לימודים רומאניים דיתתולדות המחשבה היהו

פילוסופיה והיסטוריה של 

 שפה וספרות צרפתית המדעים

הוראת הטכנולוגיה 

 והמדעים

פילוסופיה, מידע ותרבות 
 הוראת מדעי הרוח והחברה לימודים קלאסיים דיגיטלית

 הוראת יהדות תולדות האסלאם ותרבותו היסטוריה כללית

 חינוך לשוני מודי מזרח אסיהלי היסטוריה ישראלית

 מדעי החברה לימודי אירופה היסטוריה של ארצות האסלאם

 כלכלה מחקר התרבות לימודי שואה

 כלכלה חקלאית מדעי התרבות תולדות הציוויליזציות הימיות 

 תכנית משולבת פילוסופיה, תחומי בתרבות-בין ארכאולוגיה

 כלכלה ומדעי המדינה בלשנות מדע הדתות

 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לימודי התרבות העברית ימודי ארץ ישראלל

 לימודים כלליים

אמנות, אומנויות ואמנות 

 לימודי מגדר שימושית

 שירותי אנוש תולדות האמנות (4מדעי הרוח והחברה)

 מדעי המדינה תחומי-רב -אמנויות  עסקים ומדעי הניהול

 אומייםל-יחסים בין אמנות יהודית מינהל עסקים

 לימודי בטחון מוזיקה שמאות מקרקעין

 חקר סיכסוכים וישובם מוזיקולוגיה כלכלה ומינהל עסקים

 פסיכולוגיה תולדות התאטרון חשבונאות

 מדעי הקוגניציה קולנוע וטלוויזיה לימודי עבודה

 מינהל כללי ומינהל ציבורי

תכניות לימודים מיוחדות 

 עבודה סוציאלית ושונות

 ספרנות בורימינהל צי

הכשרת מנהלים למרכזים 

 קהילתיים

 לימודי הגיל הרך מקצועות עזר רפואיים מערכות מידע-מדעי הניהול

 גאוגרפיה רוקחות התנהגות ארגונית-מדעי הניהול

 תחומי במדעי החברה-רב הפרעות בתקשורת מנהל מערכות בריאות

 במדעי החברה חוג משולב בריאות הציבור מימון וחשבונאות-מדעי הניהול

 קרימינולוגיה בריאות נפש קהילתית ניהול מלונות

 תקשורת סיעוד ניהול משאבי טבע

 לימודים עירוניים ואזוריים לימודי זיקנה משפטים

 מדעי ההתנהגות רפואת חירום רפואה

 מדעי החברה ריפוי בעיסוק רפואה כללית

 (4וח)מדעי החברה והר טיפול באמצעות אמנויות רפואת שיניים

 הנדסה ואדריכלות פיזיותרפיה חקלאות

 הנדסה אזרחית דיאטטיקה בעלי חיים

 הנדסת בניין מדעי הרפואה המעבדתית גידולי שדה וירקות

 הנדסת תחבורה ותעבורה אופטומטריה מטעים וצמחי נוי

 הנדסה סביבתית המדעים הביולוגיים מדעי הצמח

 הידרוטכניקה ביולוגיה מדעי הקרקע והמים
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 הנדסה גאודטית בוטניקה הגנת הצומח

 הנדסת מכונות זואולוגיה ביוכימיה ותזונת האדם

 מכניקה מיקרוביולוגיה רפואה וטרינרית

 הנדסת רובוטיקה  גנטיקה איכות הסביבה ומשאבי טבע

 הנדסת חשמל פיזיולוגיה המדעים הפיזיקליים

 חשמל -הנדסת מחשבים  נוירוביולוגיה כימיה

 ביוכימיה ורגניתכימיה א 
מדעי  -הנדסת מחשבים 

 המחשב

 הנדסת מערכות תקשורת מדע המוח כימיה פיזיקלית

 הנדסה אווירונאוטית אקולוגיה כימיה תעשייתית

 הנדסה כימית לימודי מדבר פיזיקה

 הנדסת מזון וביוטכנולוגיה מדעי הרפואה מתמטיקה-פיזיקה 

 ייה וניהולהנדסת תעש ביוטכנולוגיה פיזיקה גרעינית 

 טכנולוגיה-מדעים וננו-ננו

מתמטיקה, סטטיסטיקה 

 הנדסת מערכות מידע ומדעי המחשב

 הנדסת מערכות מתמטיקה גאופיזיקה

 ניהול והנדסת בטיחות פיזיקה -מתמטיקה  גאולוגיה

 ארכיטקטורה ובינוי ערים מדעי המחשב -מתמטיקה  הידרולוגיה

 נוףאדריכלות  סטטיסטיקה מדעי כדור הארץ

 עיצוב תעשייתי  מדעי המחשב מדעים

 הנדסת חומרים מערכות מידע ניהוליות  

 הנדסה גרעינית    

 רפואית-הנדסה ביו    

 הנדסה ביוטכנולוגית    

 הנדסת אנרגיה    

 

 


