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 1106/01/62
אחוז הזכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידי י"ב יוצאי אתיופיה בהשוואה לכלל האוכלוסייה  במגזר 

 תשע"ג  –היהודי , תשס"ח 
 . רקע1

ולמוביליות המודרני התעסוקה בעולם להשתלבות הכרחי תנאי מהווה כיום בגרות תעודת של קיומה

 בשניםהאחרונות,  וחברתיתבהמשך. ומקומותהעבודהאףכלכלית מרביתמוסדותההשכלההגבוהה

בעלי תעודתבגרותאיכותיתאו והםדורשיםמהפוניםאליהםלהיותבעלי אינםמסתפקיםבתעודהזו

תשע"ב,–מטרתושלמסמךזההינהלבחוןהאםחלושינויים,ביןהשניםתשס"ח תוארראשוןלפחות.

העומדתבמבחניהסףלאוניברסיטאות( גרותרגילהואיכותית)באחוזיוצאיאתיופיההזכאיםלתעודתב

והאםהצטצמצמוהפערים1בהשוואהלאחוזהזכאיםבקרבכללהתלמידיםבחינוךהעבריבאותןשנים

ביןשתיהקבוצות.

אחוז תלמידי כיתות י"ב מקרב יוצאי אתיופיה וכלל התלמידים שנבחנו וזכאים לתעודת בגרות רגילה 

*תשע"ג –גרות איכותית העומדת במבחן הסף להשכלה גבוהה, תשס"ח ותעודת ב

סה"כ  שנה 
תלמידי 

 י"ב  
 

אחוז 
הנבחנים 

מבין 
 תלמידי י"ב

אחוז 
הזכאים 

מבין 
 התלמידים

אחוז העומדים 
בדרישות הסף 
 לאוניברסיטאות

זכאות  % -פער ב 
לבגרות בין יוצאי 

אתיופיה לכלל 
 האוכ'                     

זכאות  % - פער ב
לבגרות איכותית בין 
יוצאי אתיופיה לכלל 

 האוכ'

   חינוך עברי 

   5%.,2 92.5% 81.2% 81,,8, תשס"ח

   28.8% %/.,9 %,.86 8,156, תשס"ט

   96.9% 98.6% 86.8% /1,56, תש"ע

   92.6% 11.8% %/.88 9,266, תשע"א

   %/.96 19.1% 88.9% ,2,59, תשע"ב

   91.9% 1%.,1 81.6% ,/6,,, תשע"ג

   תלמידים יוצאי אתיופיה 

 6%.,1 65.6% 8%./1 69.1% %,.82 /1,16 תשס"ח

 19.5% 61.5% 11.5% 6%./2 81.1% 9/,1 תשס"ט

 15.1% 69.8% 12.6% 21.9% 81.9% /6/9 תש"ע

 66.9% 65.6% 11.1% 26.9% 1%.,8 1,118 תשע"א

 12.1% 5%.,6 11.2% 6%.,2 81.5% 5/,,1 תשע"ב

                                                           
1
 הנתונים כוללים את הלומדים בי"ב במגזר החרדי.  
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 %/.11 6%.,6 11.9% 25.5% 5%.,8 1,598 תשע"ג

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהונתונימשרדהחינוך–*המקור
 

 

 דברי הסבר :

תשע"ג–ביןהשניםתשס"ח62%–מספרהתלמידיםיוצאיאתיופיההלומדיםבכתהי"בעלהבכ .6

בעיקרמהעליהבמספרבעודשבקרבכללהאוכלוסייההיהודיתלאחלכלגידול.גידולזהנובע

שנותלימודובחלקו)הקטן(מהימשכותהעלייהמאתיופיה61התלמידיםיוצאיאתיופיההמסיימים

לישראלבאותןשנים.

ויותר89%אחוזהתלמידיםיוצאיאתיופיההניגשיםלבחינותהבגרותמקרבכללהלומדיםבי"בהינו .1

 כלוסייהבחינוךהעברי.ואףעולהבמרביתהשניםעלהאחוזבקרבסה"כהאו

בתשס"ח69.1%–הנתוניםמוריםעלגידולהדרגתיבאחוזיוצאיאתיופיההזכאיםלתעודתבגרות,מ .6

במשךשששנים!(.עלאףגידולמרשיםזה,עדייןאחוזהזכאים62.6%בתשע"ג)גידולשל25.5%-ל

ללהאוכלוסייההיהודית,שאףלתעודתבגרותבקרביוצאיאתיופיהנמוךבהרבהמזהשבקרבכ

–בתשס"חל92.5%–באחוזהזכאיםלתעודתבגרותבאותןשנים)מ61.6%בתוכהחלגידולשל

 בתשע"ג(.1%.,1

9.1%–גידולקטןיותרחלבמהלךשניםאלובאחוזיוצאיאתיופיההזכאיםלתעודתבגרותאיכותית .2

מאחוז%/9–שע"ג(.אחוזזההיהנמוךבתשע"גבכבת11.9%–בתשס"חל8%./1–בלבד)מ

הזכאיםלתעודתבגרותאיכותית)העומדתבמבחןהסףשלמוסדותההשכלההגבוההבקרבכלל

 בהתאמה(.91.9%לעומת11.9%האוכלוסייהבאותןשנים)

ולאלמרותהשיפורשחלבשניםהאחרונותבאחוזיוצאיאתיופיההזכאיםלתעודתבגרותכמעט .9

–בהשוואהל65.6%הצטצמצםהפערבינםלביןכללהאוכלוסייההיהודית,שעמדבשנתתשס"חעל

 בשנתתשע"גבהתאמה.6%.,6

בדומה,לאהצטמצמוהפעריםבאחוזהזכאיםיוצאיאתיופיהלתעודתבגרותאיכותיתלכלל .1

 תאמה(.בתשמ"גבה%/.11בתשס"חלעומתפערשל6%.,1האוכלוסייה)פערשל

נוספיםמקרב8%השניםמאזסיוםלימודיהםמשלימים8סקריםשעשתההלמ"סמוריםשבמהלך .,

 יוצאיאתיופיהבדומהלאחוזהמשלימיםבכללהאוכלוסייה.

 תובנות ומסקנות: 

 ודומהלזהשבקרב89%–אחוזהנבחניםלתעודתבגרותמקרבתלמידיי"ביוצאיאתיופיההינוכ

כללהאוכלוסייההיהודית.הישגהראוילציון!סבירלהניחשהפוטנציאלהקייםלהגדלתמספר

הנבחניםמכללתלמידיי"ב)בשתיהקבוצות(מוצהברובו.עלינולהדגישלפיכךבפעילותנובשנים

אותאתהצורךבגידולאחוזיוצאיאתיופיההלומדיםבי"בהזכאיםלתעודתבגרותככללובאחוזהב

הזכאיםלתעודתבגרותאיכותיתבפרט.
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 תשע"גבקרביוצאיאתיופיה–באחוזהזכאותלבגרות)רגילהואיכותית(ביןהשניםתשס"ח העלייה

יההיהודית,שאףהיאשיפרהאתהישגיה.לאהייתהמלווהבצמצוםפעריםבינםלביןיתרהאוכלוסי

 מסקנהזובולטתבעיקרבאחוזהזכאיםלבגרותאיכותית.

 העלייהבמהלךהשניםבאחוזהזכאיםלתעודתבגרותיוצאיאתיופיהנובעתבעיקרמגורמיםחיצוניים

שראל;עליההדרגתיתבמשקלםהיחסישלתלמידיםיוצאיאתיופיהילידיי–למערכתהחינוך,כגון

עליהברמתהשכלתםשלהוריהתלמידיםומעורבותםהגוברתבחינוךילדיהם;התבססותןהכלכלית

שלחלקמהמשפחותוהמעברההדרגתי,הגוברעםהמעברלחטיבתהביניים,שלהתלמידיםיוצאי

 2אתיופיהמבתיספרממלכתייםדתייםלבתיספרממלכתייםבהםאחוזהזכאותגבוהיותר.

 י"ההשפעתןשלמרביתהתוכניותהתוספתיותהמופעלותבקרבתלמידיםיוצאיאתיופיה,עכפיהנרא

עמותותהמגזרהשלישי,מעברלשינוייםהדמוגרפייםוהחברתייםשצויינובסעיףג'קיימתהשפעה

ימצומצמתיחסית,מהעודשרבותמהןמופעלותע"יכוחאדםשאינומקצועידיוואינןמפוקחותדייןע"

 משרדהחינוך.

 האחריותהכוללתעלהעלאתאחוזהזכאיםלתעודתבגרותבקרביוצאיאתיופיהועלצמצוםהפערים

בינםלביןכללהאוכלוסייההיהודיתמוטלתעלמשרדהחינוךולאעלהעמותותהמפעילותאתמרבית

פעילותושלהמשרדולאהתוכניותלזכאותלבגרות.מתפקידןשלעמותותאלולהוסיףבמידתהצורךעל

 להחליפה.

 המשךהפעילותהחינוכיתלהעלאתאחוזהזכאותלבגרותיוצאיאתיופיהבמתכונתהנוכחיתעשויה

להביאאמנםלשיפורהדרגתיאיטיבאחוזהזכאותלבגרותבקרבהתלמידיםיוצאיאתיופיהאולםאיןדי

יוצאיאתיופיהלביןשארהאוכלוסייהוכתוצאהבהכדילצמצםאתהפעריםהקיימיםכיוםביןתלמידים

מכךתקשהעלהשתלבותםהעתידיתשלתלמידיםאלובבגרותםבהיכנסםלשוקהתעסוקההתחרותי

 טכנולוגי,שדרישותיוהולכותועולות.–המודרני

 

יב לאור התמונה שתוארה לעיל,  קוראת האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה למשרד החינוך להצ

למערכת החינוך שלושה יעדים כמיתים ומדידים לגבי תלמידים יוצאי אתיופיה לחמש השנים הבאות, 

ואלו הם:

  להשוות את אחוז הזכאים לבגרות מקרב תלמידים יוצאי אתיופיה לאחוז הממוצע בקרב כלל

 אוכלוסיית התלמידים בחינוך העברי. 

 צאי אתיופיה תוך חמש שנים )בשנת תשע"ג להכפיל את  אחוז הזכאים לבגרות איכותית בקרב יו

 בלבד(.  2%..5האחוז עמד על 

  לפחות  25% –לצמצם את הפער באחוז הזכאות לבגרות בין יוצאי אתיופיה לכלל האוכלוסייה בכ

 בחמש השנים הבאות )עד סוף שנת הלימודים תשע"ט(.

                                                           
2
בחינוך הממ"ד קיימים בתי ספר רבים המופעלים ע"י עמותות. בבתי ספר אלו רמת הזכאות לבגרות גבוהה אולם  

 לימוד גבוה. בבתי ספר אלו לומדים מועטים בלבד מקרב  יוצאי אתיופיה.   ההורים נדרשים לשלם שכר
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ה מפורטת להשגתם, השגתם של שלושה יעדים אלו מחייבת את משרד החינוך להכין תכנית פעול

 צובם בהתאם.     ותק עפ"י בתי הספר והיישובים בהם לומדים תלמידים אלו
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