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  10.8.2015, שני יום

 

 ת השריםוועדלדוח המוגש לדה הישראלית למען יהודי אתיופיה" ו"האגהתייחסות 

תחום  –" ( הדרך החדשה)" ם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראליתשילובל

 . החינוך

 

שוויוני של ה םלמען ייצוגהפועל ארגון סנגור ושינוי מדיניות, הינה הישראלית למען יהודי אתיופיה האגודה 

  .חברה הישראליתביוצאי אתיופיה בכל התחומים והרבדים 

השינויים שחלו על נתונים ו בשטח המצטבר , ניסיונה תפיסת עולמה - עלת ומתבססלתכנית האגודה הערות 

   כולה. חברה הישראליתבשל יוצאי אתיופיה בישראל  ו מאפייניהם הדמוגרפיים והחברתיים ב במהלך השנים

ולפרק   (2015)מיולי המוצעת תכנית הממשלתית ל ה של האגודהעקרוניות תיה יוה והסתייגויהערותלהלן 

שפורסמה בדוח  ,לביקורתו של מבקר המדינהבהמשך זו הוכנה ממשלתית תכנית יש לציין שבתוכה. החינוך 

    .2014 – 2008שנים ין העל כשליה של תכנית החומש שפעלה ב ,ג' 63המבקר מס' 

 :  הנחות יסוד  -כללי  .1

נובעים יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית,  שאינםפרטים בין פרטים יוצאי אתיופיה להפערים  .א

   . יכולותיהם של יוצאי אתיופיהאי מ נובעיםולא   חסמים מבנייםב, בנגישות להזדמנויותהבדלים מ

הטרוגנית כיתר קבוצות האוכלוסייה בישראל. מרביתם ילידי ישראל או קבוצה  מהווים יוצאי אתיופיה  .ב

, נקוטהטרוגניות זו מחייבת את משרדי הממשלה ל.  עלו בעשור האחרון מיעוטםרק וותיקים בארץ ו

נוקטת כלפי כלל האוכלוסייה. יש להתאים בגישה דיפרנציאלית כלפי יוצאי אתיופיה כפי שהיא 

יש לתת מענה לצרכיהם . וצרכיהם ללא קשר לצבע עורם  במאפייניהםפרטים הנבדלים ל המענים

מערכת עבורם להקים ולא  הקיימות  כלל חברתיותהדיפרנציאליות הבמסגרות  של יוצאי אתיופיה 

    נפרדת. מקבילה 

בין  חופשיתהבחירה הזכות את , כמו לכל אזרח במדינה דמוקרטית,  ליוצאי אתיופיהלאפשר  יש .ג

 וכול'(.  הכשרה מקצועיתהיכן יתגוררו, היכן ילמדו ילדיהם, היכן ירכשו  –)למשל  ותכניות מסגרות 

את  כדי לקבלשיידרשו לו  פרט  את הכלים והמיומנויותלהקנות ל של המערכת הממסדית  מתפקידה 

   קבלת החלטה זו. לצורך  הרלבנטי להנגיש לו את המידע ו ת עבורוהמיטביההחלטה 

הפוגעים בזכויותיהם חסמים מבניים   ו קיימים בעל משרדי הממשלה לבחון, כל אחד בתחומו, האם  .ד

. להלן שתי דוגמאות למציאות זו. האחת, מצאנו שבמשרדי ממשלה וברשויות של יוצאי אתיופיה

 האגפיםנמנעו יתר  ביוצאי אתיופיההמופקדת על הטיפול  יחידה נפרדתמקומיות בהן קיימת 

. של יוצאי אתיופיהתת שרות או מענה לצרכיהם ל אחריותההחובה ועל עצמם את מליטול המחלקות ו
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 ""הפרויקטים הייחודיים  ליוצאי אתיופיה תופעת  ות התרחבאנו עדים ל בשנים האחרונותהשנייה, 

במימון משותף של הממומנים  ,)מבלי להבחין בצרכיהם או ביכולותיהם הפרטניים של יוצאי אתיופיה(

 יוצאי אתיופיהלבידולם של  התרחבות זו , גרמה. וכספי תורמים מקומיותהשויות , הרמשרדי ממשלה

 שהמשותף להם והמבדיל בין חבריהם לכיתה הוא צבע ,, כולל הצעירים שבהםמכלל האוכלוסייה

 .  עורם

 וכיום בקרב רבים מבין יוצאי אתיופיה כלפי הממסד הממשלתי, שקיבל ותתחושות אי האמון השורר .ה

על  הצורך הדחוף לחולל שינוי מערכתי רחב  ותביטוי בהפגנות להם היינו עדים לאחרונה, מצביע

,  2016היקף  בדרכי טיפולו של הממסד ביוצאי אתיופיה, מוקדם ככל האפשר )החל מראשית  שנת  

  .שנת הלימודים תשע"ו (

חינוך,  -הנחייה זו תחול על כל נותני השירותים במשרדי הממשלה ורשויות מקומיות בתחומי  .ו

הפעלתן של יותר תימשך לא  2016החל מראשית שנת  ית וצה"ל.חה, בריאות, הכשרה מקצוערוו

 .  ייחודיות ונפרדותמערכות 

 אצבעמפנה "של משרד החינוך, שמתגבשת בימים אלה החדשה נו, גם התוכנית לצער .ז

בין תלמידים יוצאי אתיופיה  צמצום הפעריםדי בה לאין  תלמידים יוצאי אתיופיהכלפי " מאשימה

של  בלבד פתרונות קוסמטיים. גם בתכנית זו קיימים במערכת החינוך למידיםתכלל ה לבין 

תפישות עם האמיתית ת ותמודדן בה הואיבין יוצאי אתיופיה ללא יוצאי אתיופיה  "ערבוב"

  . הגזעניות המדירות את התלמידים יוצאי אתיופיה

מאבק האחד,  – שוריםיבשני מאת פעילותה לפיכך התכנית הממשלתית החדשה למקד על  .ח

חודיים  יצרכים יקיימים המקבעת את התפישה שליוצאי אתיופיה  תעיקש כנגד הגזענות הממסדי

לכל  מענה פרטני. והשני,  מתן לכלל האוכלוסייההמיועדת ולפיכך לא ניתן לשלבם בפעילות 

על סמך ארץ מוצאם של הוריו. רק בדרך זו יושג צמצום ולא  צרכיותלמיד יוצאי אתיופיה עפ"י 

 .הקיימים הפערים הכלכליים והחינוכייםי של אמית

ולבסוף, יש להדגיש שהשיפור במצבם של יוצאי אתיופיה בישראל הינו בעיקר פועל יוצא של  .ט

כלכלית הכוללת של הממשלה כלפי הקבוצות המוחלשות  ולא רק מתכניותיה  –מדיניותה החברתית 

 הייחודיות לשיפור במצבם.

חדשים מנגנונים מימון הקמתם  של אינה מבקשת להקים המוגשת על ידינו הצעה הברצוננו להדגיש ש

  ם יוצאי אתיופיה. במקופי לכ של משרדי הממשלה בהתייחסותםתי שינוי תפיששל  והטמעתאלא ונפרדים 

כפי המותאם לצרכי הפרט, התייחסות על בסיס פרטני ודיפרנציאלי תיושם התייחסות קבוצתית ומכלילה 

   ..המדינה לל תושבילגבי כשנעשה 

 

 הערות האגודה לטיוטת תכנית העבודה של משרד החינוך  .2
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 שפורסמה  של משרד החינוך העבודה  תכניתטיוטת את  ,שפורטו לעיליסוד הילאור הנחות  ,הבחנהאגודה 

 . לתגובות הציבור

שילובם "ל הממשלתיתתכנית למשרד החינוך לתכנית העבודה של של האגודה ערותיה המרכזיות הלן הל

 מערכתיטכני בלבד אלא שינוי אינו במערכת החינוך  הנדרש, לדעתנו,  שינויה. .המיטבי של יוצאי אתיופיה"

  . והגורמים המשיקים לה על כל מרכיביה ,כת החינוךבמערמהותי 

נתוני  עפ"י) על יוצאי אתיופיה במערכת החינוך  רקע נתונימספר  יוצגו  ,בטרם נפרט את ההמלצות עצמן

  (:משרד החינוך לשנת תשע"ה

 מכלל תלמידי ישראל )לא כולל גני ילדים(.בלבד  3%מהווים  תלמידים יוצאי אתיופיהה 

  90% מתוכם הם ילידי ישראל או וותיקים בארץ . 

  10%מתוכם לומדים בבתי ספר בהם חלקם היחסי אינו עולה על  50%למעלה מ . 

 8%  פנימיות אליהן ב) מרביתם  40% –בלבד לומדים בבתי ספר בהם חלקם היחסי גבוה מ מהם

 הדוח לא התייחס כלל (. 

  תלמידים גבוה של מספר לומדים ספר בהם מרבית התכניות התוספתיות שהופעלו התמקדו בבתי

 נמוך(. תלמידי בית הספר מכלל היחסי חלקם ) על אף ש יוצאי אתיופיה 

  ל  15% ב הישגיהם הממוצעים של התלמידים יוצאי אתיופיה נמוכים בין "המיצמבחני עפ"י נתוני– 

 משל ההישגים הממוצעים של כלל התלמידים במגזר היהודי.  20%

 

 :בתחום החינוך לצות האגודההמ

ילידי כולל )של תלמידים יוצאי אתיופיה הנמוכים הישגיהם הלימודיים האחריות לאין להטיל את  .1

הינה הנוכחי מצב הלשינוי מירב נטל ההוכחה . בלבד והוריהם על התלמידים( בארץ וותיקים ,ישראל

 אלו.  בהם הם לומדים תלמידים מנהלי בתי הספרמערכת החינוך, המורים ו -ל ש

המשאבים  התוספתיים שהוקצו להם בשנת יישמרו העדפה המתקנת ליוצאי  אתיופיה ותמשך ה .2

יוצא אתיופיה,  ( לכל תלמיד  Voucherבאמצעות מתן שובר )תשע"ה. הקצאת תוספת זו תעשה 

 ,לימודיעשרה או תגבור )תקצוב דיפרנציאלי( עבור  חוגי הו אקונומי של משפחת –הסוציו מצבה עפ"י 

 .רתועפ"י בחי

)כולל השטח לכל הגורמים בתוך המשרד ובדרגי באופן פורמלי להודיע החינוך משרד על הנהלת    .3

 לותדהמבביטול התכניות להחדשה  ומדיניותעל הלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות ( מנ

 . )למשל, באמצעות חוזר מנכ"ל( וצאי אתיופיהיתלמידים ל

נפרדות לתלמידים יוצאי  תכניות חדשות ותקצובן שלפעלתן היותר לא תאושר שנת תשע"ו, החל מ  .4

ויבוטלו תכניות מבדלות שמופעלות   תוקיימנפרדות  תותכנינוספות בפתיחת קבוצות , אתיופיה
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יוצא נוער לכלל האוכלוסייה )לדוגמה, בשכונות רבות קיים מועדון להמיועד  בסמיכות לשירות דומה

  (.  לכלל האוכלוסייה מועדון נוערהמיועד אתיופיה ובסמוך לו מתנ"ס 

שנת ראשית שהחל מ ,היישוביתכל הגורמים המפעילים תכניות ברמה ללהודיע החינוך משרד על  .5

 , פורמאליות ובלתי פורמאליות,  מתקציבו במימון תכניותמשרד היותר לא ישתתף  הלימודים תשע"ו

 . יוצאי אתיופיהתלמידים מבדלות ה

המסגרות השונות בהן היכול והוריו את אפשרות הבחירה בין  התלמידשל בחירתם העמיד לל יש  .6

המידע את   לתלמיד והוריו נגיש לה מחנך הכיתהמתפקידו של  השובר. אמצעותבתלמיד לקבל סיוע. 

 . תלמידה ם לצרכי התאמתיהם ווחסרונותיהם יתרונותעל אפשרויות הסיוע השונות לתלמיד, 

במסגרת הפורמאלית והבלתי עבור יוצאי אתיופיה תכניות רבות כיום משרד החינוך מפעיל  .7

על המשרד לפעול  (מתימטיקהוה בתחומי המדעים)כולל  ככלל מצטיינים תלמידים עבור, פורמאלית

עבורם הפעיל ולא להגדלת מספרם של תלמידים מצטיינים יוצאי אתיופיה המשולבים במסגרות אלו ל

 . מסגרות נפרדות

תי הספר בהם קיים בבמרבית המקרים ש יצ"ב הבית ספריים הננו למדיםהמנתוני מניתוח תוצאות  .8

שגם כלל תלמידיהם נמנים בתי ספר הם יוצאי אתיופיה (  של תלמידים 30%-ריכוז גבוה )למעלה מ 

לבתי ספר אלו מיטב המנהלים והמורים ולהפכם   להפנותעל הקבוצות המוחלשות. אנו ממליצים 

 לבתי ספר מגנטיים לסביבתם. 

 לומדיםתלמידים יוצאי אתיופיה בגיל חטיבת הביניים והחטיבה העליונה הבין מ 20% –למעלה מ    .9

רווח בקרב כלל אחוז הגבוה בהרבה מהזה ז . אחובמנותק ממשפחתם ושכונת מגוריהם, .בפנימיות

והתרומה של במהלך שנת תשע"ו את הצורך לבדוק בקבוצות גיל אלו. אנו ממליצים  ישראל תלמידי

  . יוצאי אתיופיה תלמידיםעבור היקף כה נרחב של  זהפנימייתי סדר המשך קיום ה

היסטוריה על הפרקים חובה הפרקי  במסגרת,  תלמידי ישראלכלל של לשלב בתכנית הלימודים  ש י   .10

  בישראל.  , בדומה לנלמד על יוצאי גלויות אחרותיוצאי אתיופיה רבות של תהו

המשולבים במערכת של המורים המוסמכים יוצאי אתיופיה מספרם יש להגדיל משמעותית את   .11

  . החינוך בכללותה 

גם דמויות כהות עור כדי להגביר בקרב תלמידי ישראל את המודעות  ולוודא שבספרי הלימוד יופיעיש  .12

 .ילדים(הבגני כהות עור בובות שילוב )כנ"ל גם  של האוכלוסייה בישראל גוניותלרב 

לקבלת  סובלנות מורים תכנים הקשורים לרב תרבותיות,העל משרד החינוך לשלב בהשתלמויות  .13

 . בהשתלמויות אלו השתתפות כלל המוריםאת האחר ומלחמה בגזענות ולחייב 

ממנהל  סטודנטים יוצאי אתיופיהטיפול בל להעביר את האחריותמלצות שפורטו לעיל, ברוח הה .14

מתן  מלגות שכר לימוד המופקדת על , מועצה להשכלה גבוההאל המשרד הקליטה הסטודנטים ב

רויקטים פהפעלת לעד כה  במקביל תוקם קרן מכספי עמותות שתרמו. כלל הסטודנטים בישראלל
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סטודנטים לסיוע פרטני ל  ולהפנותם ,העשויים להתבטל לאור הצעה זו בקרב יוצאי אתיופיהנפרדים 

 . (יםיסטודנטים ערבב דומה לקרן שהוקמה ל )יוצאי אתיופיה 

האחריות לביצועם  תוטל . שטחבשל השינוי אחר יישומו  מעקב ובקרהביצוע קיימת חשיבות רבה ל .15

. במשרד החינוך. ל הדרג המחוזי והארציש ובפיקוח ,על המורה ומנהל ביה"ס בו לומד התלמיד

מקבל  לסיועהזקוק  יוצא אתיופיה כל תלמידהאם  –במסגרת מעקב ובקרת אלו ייבדקו שאלות כגון 

? האם קיימת להשתתף בומיד תלמיד מתהאם ה? סיוע(ולא כולם זקוקים למענה ההולם את צרכיו )

כמה תלמידים ? הלימודי במצבושחל מהשיפור שביעות רצון בקרב התלמיד והוריו ומורי  בית הספר 

         יוצאי אתיופיה משולבים בתוכניות למצוינות ומחוננים.

 .סיכום 4

עדיין נתפסים בעיני הממסד , הם מאז עלו מרבית יוצאי לישראל. אף על פי כן השנ 30 – 25 –חלפו כ 

לאחר  ישראל. כולל אלו מבינם שנולדו כבר ב, ונפרדת מחייבים התייחסות מיוחדתהבחזקת "עולים חדשים" 

 גזענותואפליה גילויי עם  ,הצטמצמו משמעותיתפערים שלא עם שלושה עשורים אנו מוצאים את עצמנו עדיין 

יוצאי אתיופיה,  הצעירים  של הל המחא. גקהילה זוה בני רבים מקרבבקרב ת חוסר שייכות וניכור וושלתחו

מהווה קריאה חד ולמאבק בלתי מתפשר בגילויי הגזענות,   לשוויוןשזעקו  ,2015במאי את ישראל, שפקד 

החלטת תרם לו יוצאי אתיופיהפעילותם בקרב ם ומהפך  בדרך התייחסותבצע משמעית  למשרדי הממשלה ל

אשר מבקשת שוב הדרך החדשה(  –)הקרויה  חדשהתכנית שתגבש רדית להקים וועדה בין משממשלה ה

 .  יוצאי אתיופיהחדשה נפרדת עבור תכנית  לבנות

יוצאי אתיופיה ושימורן של ייחודית עבור  קיומה של תכנית לאומיתהמשך מדוע יש צורך באנו שואלים  

  ?שהוחלט לפרקןותכניות מסגרות 

 

עיצוב זהותם של ילדי ישראל, ועליה מוטלת בהינה ציר מרכזי ומשמעותי שמערכת החינוך סבורים אנו 

יתרון, ו נכסהבא,  לכבוד הדדי, להכרה ששונות ומגוון  הם  דורהבני  לחינוך האחריות למתן הזדמנות שווה

 יותר. למען עתידה של חברה ישראלית מתוקנת

הטמיע את ל מערכת החינוךעל  . מידיתחיל באופן חייב לה שינוי במערכת החינוך בתפישת יוצאי אתיופיהה

ביטוי לקבל תפישה זו על התלמידים בישראל. כלל י אתיופיה הם חלק אינטגרלי משתלמידים יוצאהתפיסה 

. של התלמיד סיום לימודיו התיכוניםלעד וגן הילדים מוהחברתיים,  םחינוכיילימודים, הה האלמנטיםבכל 

כשאר ויימדד עפ"י אותן אמות מידה  עפ"י צרכיוכל תלמיד יקבל כאשר רק שוויון הזדמנויות אמיתי יושג 

 .וצבע עורשל בתלמידי ישראל ולא יתויג 

 

 הננו מאמינים שקיימת כיום בהנהלת משרד החינוך הנכונות והפתיחות ליישום שינוי זה.
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