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 איכותית אקדמיהל תיופיהא צאייו–יואל תכנית 

 רקע

לאפשר להם השתלבות בתעסוקה  כדי פועלת לקדם צעירים יוצאי אתיופיה ללימודים אקדמיים איכותיים  תכנית יואל
  הולמת ומוביליות חברתית.

ת אצל אוכלוסיות המאמינה בכוח החינוך לקדם ניידות חברתית וכלכליתכנית יואל מופעלת על ידי עמותת חיבורים 
 מוחלשות ובכך לחולל  שיפור משמעותי במצבן. 

 ומבוססת על פעילות מתנדבים בכל הרמות. התכנית ממומנת על יד תרומות פרטיות בלבד. 2009התכנית פועלת מ 

 הבעיה

צעירים קיים עדיין פער משמעותי בין ההישגים הלימודיים של  שנות קליטה, 30מחקרים עדכניים מוכיחים שגם לאחר 
יוצאי אתיופיה לבין כלל האוכלוסייה היהודית בישראל. כתוצאה מכך הסיכויים שלהם לניידות חברתית וכלכלית נמוכים, 

 וזאת למרות שהושקעו משאבים רבים על ידי גורמים שונים: מוסדיים, פילנתרופיים וחברתיים.   

 התכנית מטרת

 .ום התמחותםהגדלת מספר האקדמאים יוצאי אתיופיה העוסקים בתח

 יעדים

 .הגדלת מספר הפונים להשכלה גבוהה 
 .שיפור נתוני הפתיחה לקבלה ללימודים אקדמיים 
 .שיפור הכישורים והמוכנות ללימודים 
 .בחירת תחומי לימוד מותאמים לסטודנט ולשוק התעסוקה 

 קהל היעד

ו מלאה, ציון מימ"ד או פסיכומטרי, צעירים יוצאי אתיופיה, בוגרי צבא או שרות לאומי, בעלי תעודת בגרות חלקית א
 המעוניינים בלימודים גבוהים איכותיים. בעלי אמביציה גבוהה, מחויבות לתכנית ונכונות להשקעה ומאמץ.

 התכנית מרכיבי
  על השכלה ברחבי הארץהפצת מידע 
  במהלך שנת המכינה.סיוע לימודי פרטני 
 עסוקה הולמת.במהלך כל שנות הלימודים ועד לת ליווי אישי של מנטור 
 לשיפור כישורים, ידע, גיבוש והעצמה. פעילות קבוצתית אינטנסיבית 
 מלגה לסיוע במימון המעונות. 

 הישגים

 130  הצעירים שהשתתפו בתכנית נמצאים בשלבים שונים של מימוש הפוטנציאל לקראת השתלבות בתעסוקה
 הולמת.



   )ע"ר( חינוך בונה חברה –עמותת חיבורים 

        קרן יוסף וקריסטינה קסירר                         

 90%  .ממשתתפי התכנית מסיימים את המכינה בהצלחה 
 70% במכינות  30%וגרים לומדים במוסדות אקדמיים במגוון תחומים כגון משפטים, חינוך ורפואה )לעומת מהב

 אחרות(.
 80%  האקדמאים יוצאי כלל בקרב  30%משתלבים בתעסוקה הולמת )לעומת יואל מהאקדמאים בוגרי תכנית

 אתיופיה(.

 שותפים

  בר אילןשל אוניברסיטת  הקדם אקדמיתהמכינה  
 קדמית  במכללת לוינסקיהמכינה הקדם א 
 המכינות של האוניברסיטה העברית 
 קרן יוסף וקריסטינה קסירר 
 תכנית למרחק 

 

  התכנית יתרונות

 שמשתכלל מדי שנה בהתאם לצרכים.פתרון מקיף למגוון הקשיים הייחודיים ליוצאי אתיופיה, מציעה  – תכנית כוללת
 

למת. כגוף חיצוני אנו מסתכלים על כל השלבים ומסייעים בכל מהכניסה למכינה ועד לתעסוקה הו – תכנית ארוכת טווח
 שלב בצורה המתאימה.

 
 .התכנית מתאימה לכל תחומי הדעת ולכל מוסדות הלימוד ואינה קשורה לתחום או מוסד ספציפי – תכנית פתוחה

 
של צוות ניהול  המסלול מותאם לצרכים הספציפיים של כל סטודנט, בזכות היכרות ממושכת ועמוקה – תכנית אישית

 התכנית עם כל סטודנט, באופן המאפשר מתן סיוע מדויק ויעיל.
 

הצלחת סטודנטים יוצאי אתיופיה בתחומים פורצי דרך, בחוגים מבוקשים ובמוסדות   - תרומה ייחודית לקהילה
 איכותיים, תוביל לשינוי בקרב הקהילה ובחברה כולה.  

 
דבים בכל תחומי הלימוד, הם אנשים בעלי כישורים מגוונים וניסיון רב צוות הניהול והמורים המתנ – הכול אנשים

 , מתוך קשר עמוק ומחויבות לסטודנטים, היא הבסיס לתכנית כולה.התנדבות משולבת במקצועיותבתחומם. 
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