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מבוא 

שילובם של צעירים יוצאי הקהילה האתיופית במערכת ההשכלה הגבוהה היא אחד היעדים החשובים 

, וולונטריים וציבוריים, ממשלתיים -מטרה זו נרתמו גופים שונים  למימוש. בקליטתם בחברה הישראלית

, ומתוך כך, זאת מתוך הכרה כי השכלה גבוהה היא מפתח להשתלבות בתחומי תעסוקה מגוונים

. להשתלבות מעמיקה יותר בחברה הישראלית

ליוצאי  תכנית להכשרת מורים, כמהלך יזום של מכללת אורנים, ט החלה לפעול"בשנת הלימודים תשס

היא תמונת ראי של החברה הישראלית וניתן , כמכללה אקדמית לחינוך, אורנים. הקהילה האתיופית

אך נעדרו בתמונה זו סטודנטים , חילוניים ודתיים ועוד, מזרחיים ואשכנזים, לפגוש בה יהודים וערבים

מהלך יזום לקליטת ,  םבגיבוי הנהלת אורני, נקטה הפקולטה לחינוך ,לאור זאת. להוראה יוצאי אתיופיה

מחנכים בני הקהילה -להכשיר מורים (1): תוך הצבת שלושה יעדים מרכזיים, מועמדים בני הקהילה

( 3)-ו; לבנות קבוצת מנהיגות חינוכית מובילה בקרב הקהילה( 2); האתיופית ולשלבם במערכת החינוך

.  רטובאורנים בפ, תרבותי במערכת החינוך בכלל-להרחיב את הדיאלוג הבין

הסטודנטים בוחרים לעצמם את חוגי , דהיינו. 'הרוב ביחד ומעט לחוד'התכנית מבוססת על העיקרון של 

ניתן למצוא סטודנטים יוצאי אתיופיה , ואכן. בם ככלל הסטודנטים באורניםינטיות ל על פיהלימוד 

-לחינוך חברתי יסודי ובחוג-לבית הספר היסודי והעל, לחינוך המיוחד, בתכניות ההכשרה לגיל הרך

נמצא לנכון להקצות בכל אחת משנות הלימוד קורס אקדמי אחד הנותן מענה לצרכים , עם זאת.  קהילתי

בנושאים הקשורים , קורסים אלה עוסקים בתהליכי גיבוש זהות. הייחודים של הסטודנטים יוצאי הקהילה

בשנה , ובנוסף. תוח אישייםלקהילה האתיופית ולמפגש שלה עם החברה הישראלית ובתהליכי העצמה ופי

מאז מלווה . 'מיכאל'ההחלטה נפלה על השם . הוצע לקבוצה לתת לעצמה שם מייחד, הראשונה של התכנית

. מינהלייםבעיקר בהיבטים ארגוניים ו, שם זה את הקבוצה ומשרת את המערכת

ולבחון , ניםמטרת המחקר הנוכחי היא לחקור קבוצת סטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים במכללת אור

את תפיסותיהם לגבי המשמעויות של  , וכן ,את מידת השתלבותם במכללה בהקשר אקדמי וחברתי

.   בפרט, ומנהיגות חינוכית שלהם בקהילתם בעתיד, מנהיגות חינוכית בכלל

מאפייני קליטה כלכליים והשכלתיים בקרב יוצאי אתיופיה 

מהם כשליש ילידי ישראל והשאר ילידי , נפשות 110,000קהילת יוצאי אתיופיה בישראל מונה כיום מעל 

מרבית יוצאי אתיופיה מתגוררים במספר מצומצם של (. 2009, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)אתיופיה 

הגם שמרביתם מתגוררים במגורי קבע , כלכלי נמוך-ישובים המאופיינים בדרך כלל במעמד סוציו

למרות הצהרות מקדימות של , אתיופיה בשכונות עוני כך נוצרו מובלעות אתניות של יוצאי. בבעלותם

(.  2002, סבירסקי וסבירסקי)גורמי הקליטה על מדיניות פיזור שונה 
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, עולי אתיופיה בקצה הנמוך של סולם היוקרה התעסוקתישל גם בתחום התעסוקה היה חשש להתקבצות 

בד בבד עם . שאבים רבים בהכשרתם המקצועית והתאמתם לשוק העבודה המקומיולשם כך הוקצו מ

ישנה מערכת קצבאות של ביטוח לאומי למי שאינם מסוגלים להשתלב , ההכשרה וההשמה בתעסוקה

  שיעור ההשתתפות של יוצאי אתיופיה בשוק העבודה נמוך יחסית לזה של  כלל. במערך העבודה בישראל

בכלל האוכלוסייה  76%לעומת  ,מועסקים( מיעוטם נשים)למחצית יוצאי אתיופיה קצת מעל ; האוכלוסייה

התכניות להכשרה מקצועית לא הביאו לתוצרים המצופים ומרבית המתכשרים , בפועל. הישראלית

ישנה קבוצה של משכילים צעירים , עם זאת. הם הוכשרואליבקורסים אלה אינם מועסקים במקצועות 

טכנאיים , חופשיים, תלבו בענף השירותים הציבוריים בעיסוקים אקדמייםיוצאי אתיופיה אשר הש

במשרדי הממשלה או ברשויות , במשרות אשר כרוכות בטיפול ביוצאי העדה, כנראה, מדובר. ופקידותיים

סבירסקי )קבוצה זו מהווה מנהיגות בפועל ומודל לחיקוי לצעירים וצעירות בני העדה . המקומיות

(. 2002, וסבירסקי

כי למערכת החינוך תפקיד מכריע בקידום תהליכי הסתגלות והשתלבות של תלמידים עולים , מיותר לומר

כאשר הצלחה , בית הספר מהווה סוכן ִחברות וִתרבות לתלמידים עולים, בטווח הקצר. בחברה הישראלית

מודים הצלחה בלי, בנוסף. הצלחה בלימודים מהווה מדד משמעותי לתהליך ההסתגלות שלהם-או אי

(. 2003, פסטרנק)מהווה מדד לשילוב חברתי וכלכלי שלהם בעתיד 

על אף העובדה שמדינת ישראל היא מדינת הגירה בהגדרה ולמרות שהיו ניסיונות לנקוט במדיניות פיזור 

ממשיכה מערכת החינוך הישראלית לסבול מקשיים בהתמודדות עם קליטת נוער עולה ובעיקר , מושכלת

אותרו שלושה תחומים (. 2003, לוין ושוהמי)יוחסים ברובם להבדלים בין תרבויות המ ,קשיים בהוראה

המתייחס ליכולת התפקוד , התחום הלימודי: הנחשבים למוקדי קושי מרכזיים של תלמידים עולים

המתייחס באופן ספציפי  לתפקוד בשפה חדשה , התחום הלשוני; האקדמי במקצועות הלימוד בבית הספר

המתייחס לאינטראקציות חברתיות ולתחושה של , התחום החברתי; ים מסיטואציה זוולקשיים הנובע

(. 2000, בן פרץ ושטיינהרט)מעמד ושייכות 

מרבית תעודות הבגרות של יוצאי אתיופיה אינן עומדות בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה ולכן 

ליפשיץ )מוסדות אלה לימודים בכון לאקדמיות כשלב מעבר בין התי-משתתפים יוצאי העדה במכינות קדם

תעודת  22%-ומהם רק ל 38%בגרות בקרב יוצאי אתיופיה הוא תעודת שיעור הזכאים ל(. 1996, ונועם

יחידות לימוד  4-יחידות לימוד ו 21לפחות  ,דהיינו, בגרות העומדת בדרישות הקבלה לאוניברסיטה

( 2010, זמר)סטודנטים במשרד הקליטה הנהל יא ִמ ח שהוצ"בדו, ולכן(. 2010, אילת-חביב והלבן)באנגלית 

מבני העדה לומדים  20%רק , שחלפו כבר שלושה עשורים מאז שעלו יוצאי אתיופיה לישראל אףכי , מצוין

(. אילן-בעיקר בחיפה ובבר)סטודנטים בכל שבע האוניברסיטאות  421, לתואר ראשון באוניברסיטאות

סטודנטים במכללות להכשרת מורים ובכללם נשואי  214מהם   -1,151 -במכללות לומדים יותר סטודנטים 

.  מחקר זה

השתלבותם של יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל הולכת וגדלה בשנים , יחד עם זאת

 ,תיכונית-סטודנטים יוצאי אתיופיה במערכת העל 307למדו רק   1993בעוד שבשנת , כך למשל. האחרונות

השתלבות זו (. 2009, משרד הקליטה, הִמנהל לסטודנטים עולים) 2034-ט ל"תשס מספרם הגיע בשנת

אקדמיות ליוצאי העדה ולסיוע ממשלתי בשכר לימוד מלא -התאפשרה הודות להרחבת המכינות הקדם

(.  2002, סבירסקי וסבירסקי)במתן מלגת קיום חודשית ובסיוע במגורים , שנים 6-5למשך 

ביעים הסטודנטים יוצאי אתיופיה בהקשר ללימודים הגבוהים הם בראש הקשיים העיקריים עליהם מצ

במבט (. 19%)וקשיים בשפה העברית ( 38%)לימודים בלאחר מכן עומס , (58%)וראשונה קשיים כלכליים 

למעלה ממחצית הבוגרים דיווחו כי היו מעוניינים  ללמוד תחום או מקצוע אחר מזה שלמדו , לאחור

(. 2000, קונסטנטינוב ולוי, פרנקוביץ-אלנבוגן) בלימודיהם הראשוניים



מנהיגות חינוכית 

במיוחד  ,מנהלים ומורים מנהיגיםמדגישה ביתר שאת את נחיצותם של בשנים האחרונות מערכת החינוך 

בהקשר של משבר  המגמה זו מופיע. למורכבת יותר והופכתלאור העובדה שהסביבה החינוכית משתנה 

 ,Teaching at Risk; 2005, כוח המשימה הלאומי)חינוכיות בארץ ובעולם  רמותלנוכח הצורך ברפוו

, תפיסת המורה: י כגוןבית ספרהדרישה היא להתייחסות מחודשת לנושאים הקשורים לארגון ה(. 2004

הסביבה החינוכית , מטרות החינוך, נית הלימודיםכת, תלמידתפיסת מקום ה, המבנה הארגוני

לעבור שינויים לא רק במבנה  שייאלצושפיע על בתי הספר תפיסה חדשה זו ת. ואסטרטגיות הוראה ולמידה

 יעמדו (תהיכ, בית ספר)בראש ארגוני העתיד . ישאפו להקנות לתלמידיהםשהם אלא גם בערכים , שלהם

. ביעילות םללוותגם להתמודד עמם ובסופו של דבר , ליזום שינויים, מנהיגים המסוגלים לצפות קדימה

ליכולת התבוננות עצמית ולהשקפת עולם חינוכית כדי , לכישורים, יידרשו לידע( המורים)ה מנהיגים אל

לא פעם נאמר . אמונות ומודעות עצמית, שיוכלו להעריך מחדש את תפקידם ולבנות בסיס יציב של ערכים

 ,Hesselbein, Goldsmith and Beckhard)שיעילותו של ארגון תלויה ביעילותו של המנהיג העומד בראשו 

1996  .)

, שבמכלול המרכיבים המשפיעים על הישגי תלמידים ממחקרים שנערכו בשנים האחרונות ניתן ללמוד

למורים טובים יש  .Darling-Hammond, 2004))חשיבות ראשונה במעלה בעל איכות ההוראה היא מרכיב 

ם להגיע להישגים סיכוייהם של תלמידי. םההשפעה מצטברת ומתמשכת על איכות הלמידה של תלמידי

טובים , לעומת תלמידים שנחשפו למורים באיכות ירודה, אקדמיים גבוהים בעקבות חשיפה למורים טובים

היא  ,(Darling-Hammond, 2003)האמונד -טוענת דרלינג, ממצאים אלומהמסקנה המתבקשת . יותר

לצמצום , לים בבתי הספרשיש להשקיע מאמץ ומשאבים בעיצוב תהליכים שיובילו לשילובם של מורים יעי

.  שחיקתם המהירה בעבודה ולמניעת נטישתם את המקצוע

 מתחזקת, (2005)מוסקוביץ -מבהירה קרן, התפיסה שמורים צריכים ליטול יוזמה חינוכית בבית הספר

של תיאוריות אלה ביסודן  .אוריות ארגוניות למערכת החינוךית לנוכח חדירתן שלבשנים האחרונות 

( Top down)למטה -שכיוונם מלמעלה תהליכי השפעהיחול בעקבות שהשינוי בחינוך לא  עומדת האמונה

המשמעות היא . מתחילים מהשטחאלה ה, כלומר ,(Bottom up)למעלה -ם שכיוונם מלמטהתהליכי אלא

עליהם לשנות את האופן שבו , אולם כדי שהם יעשו זאת .צמם תפקידי מנהיגותשעל המורים ליטול על ע

 (,Frost & Harrisם את תפקידם במקביל ובמשולב לשינוי הציפיות מהם בסביבת העבודה הם תופסי

יש תפקיד מכריע בעיצוב תפיסת , ברות מקצועיבתוקף היותם סוכן ִח , הכשרת המוריםללמוסדות . (2003

האמצעי העיקרי העומד לרשותם הוא פיתוח תכניות לימודים שמטרתן להעצים את . המורה את תפקידו

כותבים שונים מאפיינים את .  מנויות המורה לעתיד לביצוע תפקידים הכרוכים במנהיגות חינוכיתמיו

שישנה הסכמה רחבה לגביה היא , תכונה מרכזית. תכונותיה ומאפייניה של מנהיגות חינוכית, מהותה

 & Frost)כאשר המטרה המדריכה אותו היא קידום הלמידה , יכולת ההשפעה שיש לאיש החינוך על זולתו

Harris, 2003). טוען קרנסטון  ,'חדש'המורה הCranston, 2000)) , צריך לפעול בהתחשב בשתי נקודות

ובטווח הארוך עליו לקדם את בית הספר , בטווח הקצר עליו להוביל את תלמידיו להישגים בלימודים: זמן

 . מות חינוכיות המובילות ללמידה פורייהביוז

המחקר 

יו ושאלות מטרות המחקר

במחקר הנוכחי ביקשנו לבדוק מספר היבטים הקשורים בקבוצת סטודנטים יוצאי אתיופיה אשר נקלטה 

במחקר נאפיין קבוצה ייחודית זו ונבחן את מידת השתלבותם במכללה בהקשר אקדמי . במכללת אורנים
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ובקהילתם בעתיד , אל  עמדותיהם של סטודנטים אלה כלפי מנהיגות חינוכית בכלל  וכן נתייחס, וחברתי

.   בפרט

: להלן שאלות המחקר

אתיופיה  כלכליים וההשכלתיים של הסטודנטים יוצאי -הסוציו, מה הם המאפיינים הדמוגרפיים .1

 ?במכללה

 ? האם הסטודנטים השתלבו בלימודים אקדמיים במכללה .2

 ?שולבים מבחינה חברתית במכללהמ האם הסטודנטים חשים .3

 ?הישראלית ובקהילתם מהן עמדותיהם וציפיותיהם של הסטודנטים כלפי מנהיגות חינוכית בחברה  .4

ועיבוד הנתונים  כלי המחקר, שיטת המחקר

באמצעות  תאמיסקר ִמ  נערךית נבמתודה הכמות. כמותנית ואיכותנית: המחקר כלל שתי מתודות

על סמך נתונים  ,במחקר מסוג זה נבדקים בעיקר קשרים בין משתנים. למשתתפיםשניתנו שאלונים 

סברותיהם , רגשותיהם, בהם משיבים מרואיינים לגבי עמדותיהםש ,הנאספים באמצעות שאלונים

כלי המחקר במתודה הכמותנית הוא שאלון  (.1998, נחמיאס ונחמיאס)הקשרי המחקר  אודות ,וכדומה

השאלון (. דובמידה רבה מא=5; כלל לא=1) 5עד  1-בסולם ליקרט מאשר כלל שאלות סגורות המדורגות 

 השכלתיים ורמת ידיעת העברית של, דמוגרפיים, כלכליים-סוציו םמאפייני( 1: )כלל שאלות סגורות אודות

קליטה אקדמית ( 2: )גוף השאלון כלל פריטים הקשורים בשאלות המחקר שפורטו לעיל. םהסטודנטי

עמדות ( 3) ;(2009, לפי שאלות שנכללו במחקרה של תותרי)החברתי בה במכללה והערכת האקלים 

  (.2008, עבאדי ולב ארי)משתתפי המחקר כלפי מנהיגות חינוכית 

. ממוצעים וסטיות תקן של תשובות המרואיינים, התפלגויותלקבל  נערכו עיבודים סטטיסטיים על מנת

התבססנו גם על רכיבים איכותניים ( הבאראו בסעיף )בשל ההיקף המצומצם של אוכלוסיית המחקר 

בשלוש שאלות פתוחות בהן התבקשו המשיבים לציין את  הסיבות שבגללן בחרו במקצוע , בשאלונים

נשאלה , וכן, שלהן הם מייחסים את החשיבות הרבה ביותר, את הפעילויות שירצו לבצע בעתיד, ההוראה

שולבו תשובות נבחרות  ,לה הפתוחה בשאלוןהשיבו לשאשבמידה . שאלה כללית על לימודיהם במכללה

.  כלשונן המאמרבגוף 

הן השאלות הפתוחות . התקיימו ראיונות עומק עם ששה סטודנטים  תודה האיכותניתמסגרת המב, בנוסף

תמות המרכזיות לנושאים משותפים ומשמעותיים ביחס לשאלות הקיבוץ  על ידי ונותחוהן הראיונות 

באינפורמציה המעמיקה והמפורטת שהם הוא  ,יתרונם של ראיונות אלו(. 2003, שקדי)ולהקשרו  המחקר

פרשנות להתורמים לניתוח ו  להעלות נושאים חדשים םוביכולת ,שאלוניםשנאסף מן ה מידעמוסיפים ל

. שאלוניםאמצעות ההחומר שהתקבל ב

אוכלוסיית המחקר 

הסטודנטים הסדירים יוצאי מכלל  89%אשר היוו , סטודנטים יוצאי אתיופיה 25במחקר השתתפו 

הם  60%, מבין המשיבים. ע"אתיופיה אשר למדו במכללת אורנים לתואר ראשון בשנת הלימודים תש

-חוגי הלימוד רבים ומגוונים והנפוצים הם חינוך חברתי. 'והיתר סטודנטים בשנה ב' סטודנטים בשנה א

שליש מהסטודנטים מתכשרים . אחרים כל היתר לומדים בחוגים(. 12%)וחינוך לגיל הרך ( 32%)קהילתי 

-שליש נוסף מכשיר עצמו לעבודה חינוכית בחינוך הבלתי, להוראה במסלול ההכשרה לבית הספר היסודי

  .מתכשרים להוראה בגיל הרך 12%-יסודיים ו-להוראה בבתי ספר על -עוד כחמישית , פורמלי

לב ) 90%גבוה מזה ועומד על אף ים כאשר בכלל המכללה שיעור הנש, (76%)מרבית המשיבים הם נשים 

גיל זה דומה לגילאי יתר (. שנים 3סטיית תקן של ) 25גילם הממוצע של המשיבים הוא (. 2010 ;2009, ארי

רק כרבע ממשתתפי (. 88%)מרבית הסטודנטים רווקים  .ע"בתש' וב' הסטודנטים במכללה בשנתונים א

כאשר מרביתם עלו בשנות , 1999-1984לו בין השנים היתר נולדו באתיופיה וע, המחקר הם ילידי ישראל



יישובים שונים בחיפה והיתר ב 24%, מעל מחצית ממשתתפי המחקר מתגוררים בערים קטנות. התשעים

עוד חמישית בבתי , דתיים-מעל למחצית מהמשיבים למדו בבתי ספר תיכונים ממלכתיים. עירוניים ינםאש

רוב הסטודנטים , כלומר. בבתי ספר אחרים, 8%, דתיות והיתר בפנימיות 16%, חילוניים-ספר ממלכתיים

. יוצאי הקהילה האתיופית הגיעו לאורנים ממסגרות של החינוך הדתי

העריכו את רמת ידיעת השפה העברית שלהם כגבוהה ( 84%)מרבית המשיבים  :ידיעת השפה העברית

כאשר . 'כותבים היטב'ציינו שהם  4%-ו 'קוראים היטב'ציינו שהם  12% ,'שליטה מלאה בשפה'  -ביותר

ציינו שיש לכך השפעה  72%, נשאלו באיזו מידה לידיעת השפה העברית השפעה על רמת ציוניהם במכללה

ציינו כי יש לידיעת השפה העברית השפעה  8%-חמישית השיבו שיש לכך השפעה בינונית ו, רבה ורבה מאד

 .מועטה בלבד על רמת ציוניהם

ממצאים 

  י במכללהשילוב אקדמ

מסתבר שהקשיים שתוארו , באשר לקשיים בהם נתקלו הסטודנטים בשנת לימודיהם הראשונה במכללה

התמודדות , ידיעת השפה האנגלית. להערכת המשתתפים, הסטודנטים היו בעוצמות בינוניות בלבד על ידי

שות היו הקשיים בחירת הקורסים והסתגלות לשיטות לימוד חד, הבנת מילים לועזיות, עם עומס מטלות

הבנת טקסטים בעברית והבנת . בעוצמה בינונית בלבד, כאמור, אבל גם הם דורגו, המשמעותיים ביותר

נראה שהקשיים אותם חווים משתתפי (. 1לוח )המרצים גם הם היוו קושי במידה בינונית ואף מועטה יותר 

כפי שאולי , ואינם ייחודיים, סטודנטים לתואר ראשון באשר הםחווים המחקר דומים במהותם לאלה ש

 .בשל השתייכותם לקהילה האתיופית, ניתן היה לצפות

מידת הקושי בשילוב אקדמי במהלך שנת הלימודים הראשונה במכללה  : 1לוח 

 סטיית תקן ממוצע 

 1.22 2.92( 'וכד דיון אנאליטי, למידה עצמאית)הסתגלות לשיטות לימוד חדשות 
 1.14 2.68הבנת המרצים 

 1.19 2.56ה והבנת טקסטים בעברית קריא
 1.09 3.04הבנת מילים לועזיות 

 1.28 2.36התבטאות בעברית 
 0.97 3.00בחירת קורסים 

 0.94 3.32התמודדות עם עומס המטלות 
 1.24 3.16כתיבת עבודה אקדמאית 

 1.14 2.68למידה לבחינות 
 1.21 2.84פה -הכנת רפרט בעל

 1.19 3.44ידיעת השפה האנגלית 
 1.26 2.88הסתגלות לחיים האקדמיים 

 

בעייתית במיוחד בהקשר לקשיים לימודיים בהם נתקלו הסטודנטים בתחילת -לעומת התמונה הלא

הראיונות חשפו קשיים לימודיים . עולה תמונה מעט מורכבת יותר בראיונות שנערכו עימם, לימודיהם

: כפי שניתן ללמוד מהדברים הבאים, בהסתגלות לחיים האקדמיים, בעברית ובאנגלית וכן

  ]...[כי יש דרישות מסוימות של איך ,  הופך להיות מסובך" כאלה"העסק הזה של להגיש עבודות ו, כן
(  א]...[ )להגיש עבודה שלא הכרתי 

  אמרתי שיש לי קשיים ואני אשמח לקבל איזה  1.ת"הזמינו אותי לקש]...[ הייתה לי בעיה באנגלית
( ש]...[ )ית שהם הקלות באנגל
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. מרכז תמיכה לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים –ת "קש 



 זה לא ! טעויות ארבעמותר לך לטעות רק , נגיד הכתבה, אני כן התקשיתי; מבחינה לימודית נכון
בכל , יש דברים שצריכים להתחשב בהם, צריכים לקבל את זה, לא כולם זו שפת האם שלהם! הגיוני

( ט]...[ )מי שהוא עולה חדש 

? בידול שילוב או –הערכת האקלים החברתי במכללה  ותפיסתו 

מתוך . 2על כך ניתן ללמוד מלוח ? כיצד מעריכים סטודנטים יוצאי אתיופיה את האקלים החברתי במכללה

זכו להערכה גבוהה היחסים עם דיירי המעונות , שלל ההיבטים המאפיינים את האקלים החברתי במכללה

עבודות אקדמיות  הגשת, התאקלמות חברתית טובה, (מהמשיבים 72%המהווים , בקרב המתגוררים שם)

, קיום יחסים חברתיים עם סטודנטים שאינם יוצאי העדה, עם סטודנטים שאינם יוצאי העדהבמשותף 

הסטודנטים אינם . תחושה של שוויון ותחושה של נכונות סטודנטים שאינם יוצאי אתיופיה להכירם

ובפעילות באגודת  הקלות בבחינות, (מה חושבים עליהם)מייחסים חשיבות רבה ליחס האחרים אליהם 

-שוויוני ורב, ניכר כי הסטודנטים מעריכים את האקלים החברתי במכללה כטוב מאוד. הסטודנטים

.  תרבותי

הערכת השילוב החברתי במכללה   :2לוח 

סטיית תקן ממוצע  

 1.17 2.79ת בפעילויות חברתיות שמסייעות לך להסתגל בלימודים /ה משתתף/את
 1.16 3.27סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללה יש יחס שוויוני ל

במכללה סטודנטים יוצאי אתיופיה מקיימים קשרים חברתיים עם 
סטודנטים אחרים  

3.91 1.04 

 0.96 3.62סטודנטים אחרים מעוניינים להכיר סטודנטים יוצאי אתיופיה 
 1.12 3.68סטודנטים יוצאי אתיופיה  זוכים  ליחס שווה  באגודת הסטודנטים  

 1.25 3.59נטים יוצאי אתיופיה זוכים ליחס שווה  בנושא המלגות  סטוד
סטודנטים יוצאי אתיופיה מקבלים הקלות בבחינות ובמטלות הלימוד 

בגלל קשיי שפה 
1.86 0.99 

 1.01 3.37יש סטודנטים יוצאי אתיופיה החוששים להביע את דעותיהם  
 1.00 3.16סטודנטים יוצאי אתיופיה משתתפים בדיונים בכיתה  

סטודנטים יוצאי אתיופיה נאלצים להשקיע  יותר מאמץ מסטודנטים 
אחרים 

3.39 1.11 

 0.35 1.13יש סטודנטים יוצאי אתיופיה הפעילים באגודת הסטודנטים 
 0.89 3.75ה שווה בין שווים במכללה /ה מרגיש/את

יחסיך עם הסטודנטים האחרים במעונות הם   -למתגוררים במעונות
טובים  

4.38 1.28 

סטודנטים יוצאי אתיופיה המתגוררים במעונות משתתפים בפעילויות 
החברתיות שמתקיימות במעונות 

3.94 1.14 

 1.21 2.91המרצים משתדלים לעזור לסטודנטים יוצאי אתיופיה 
 1.02 4.04ת להגיש עבודות עם סטודנטים שאינם יוצאי אתיופיה /ה נוהג/את
ת הפנאי עם סטודנטים שאינם יוצאי ת לבלות את שעו/ה נוהג/את

אתיופיה 
3.33 1.16 

 0.77 4.08? התאקלמת במכללה מבחינה חברתית
שאינם יוצאי )חשוב לך מה חושבים עליך הסטודנטים האחרים 

( אתיופיה
2.60 1.40 

 

 תרומתו לשילוב לעומת בידול '-הרוב ביחד ומעט לחוד': מבנה הלימודים

וכן ההחלטה על מתן שם המייחד , הקורס הייחודי לכל שנתון  -ים המבדלים למדנו מן הראיונות כי הרכיב

כפי שמעידות , נמצאים במרכזו של ויכוח שלא הוכרע בקרב הסטודנטים יוצאי הקהילה 2את הקבוצה

 :ההתייחסויות הבאות
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 .נבחר ברוב קולות על ידי חברי הקבוצה בשנתון הראשון –" מיכאל" –השם עצמו  



התנגדות לקורסים הייחודיים מתוך חשש לתיוג 

  ]...[שמגיע לנו " טהורים"כאילו אנחנו כאלה , ובה לדעתיזה עשה איזה שהיא הפרדה לא ט! זה לא טוב
 (ט]...[ )ללמוד על עצמנו 

  ]...[תנו לפתוח את ההזדמנות להיות סטודנט רגיל בלי ערבי . שהמילה סטודנט אתיופי לא תהיה
למרות שאני יודעת שזו לא כוונת , שאני שונה, לפחות לי, זה נותן תחושה –תרבות על העדה וכנסים 

 (נ.[  )]..המשורר 

 תרבותית -התנגדות לקורסים הייחודיים מתוך רצון לממש באופן מושלם גישה רב

 שואלים ]...[ ולא ככה בנפרד , הייתי רוצה להתערבב עם כולם וללמוד מכולם על התרבויות שלהם
 (ט)? למה שזה סגור רק לנו , אותי לגבי הקורס שלנו

 אבל לאנוס את . וי לכל מיני סוגי תרבויותיש הרבה מקום לביט. תרבותית באורנים-יש גישה רב
 (ש]...[ )האנשים כאילו למסגרת ייחודית אך ורק של התרבות האתיופית 

  כיוון שמלמדים אותם מרצים שאינם בני הקהילה  התנגדות לקורסים הייחודיים

  אילו כ]...[ קצת הפריע לי שהמרצה של הקורס היא קיבוצניקית והיא מלמדת אותנו על המורשת שלנו
( י]...[ )זה צרם לי , קוראת בספרים ובאה ומלמדת? מה זה

'  בעד'הועלו גם טיעוני ' נגד'ולעומת טיעוני ה

: לפיו הבידול מאפשר למכללה ליצור לקבוצה מערך תמיכה ייחודי, פרקטי, האחד

 נראה לי שהרוב כן  3,"קשת"אני חושב שכן צריך להיות פרויקט כזה בגלל העזרה שנותנים לנו ב
 ]...[צריכים את המקום הזה 

  ]...[יש .  כאילו לא להסתרבל בכל המערכת!  זה מבורך, ורכז הקבוצה  שאפשר לפנות אליו זה כן טוב
(   ש]...[ )מישהו אחד שעושה את ההכוונה הזו מול המערכת 

 (ט! )חייבים אותו  -4זה שיש את ירון 

: י של חלק מחברי הקבוצההצורך בגיבוש חברת/טיעון שני התומך בבידול הוא הרצון

 אפשר  ]...[ מי שנגיד לא חזק מבחינה חברתית כן יכול להתחזק שם !  גם הגיבוש הקבוצתי הזה חשוב
 ( א]...[ )להפנות אליו אנשים 

 אני חושבת שכשיש קורסים משותפים הם . פרויקט מיכאל הוא חשוב כי זה עושה בינינו גיבוש
( סנ)ץ המכינה שהייתה בקי מאחדים אותנו כמו

התומכים ציינו . המתנגדים מתריעים בפני בידול ותיוג. הוויכוח בקרב חברי הקבוצה לא הוכרע: לסיכום

. הבידול מאפשר מערך תמיכה ייחודי לחברי הקבוצה ובכלל זה ריכוז חברתי ואקדמי: את היתרונות

בקורסים , בין היתר ,והוא נוצר', מבפנים'חלקם מציינים את חשיבות הגיבוש הקבוצתי המאפשר תמיכה 

. הייחודיים

עמדות כלפי מנהיגות חינוכית 

, קהילתי-חלק משמעותי מהסטודנטים לומדים בחוג לחינוך חברתי, כפי שצוין בתיאור אוכלוסיית המחקר

ציינו את מטרתם לסייע לקהילתם באמצעות המקצוע אף רבים . המאופיין בפעילות קהילתית ענפה

?  הם לגבי מנהיגות חינוכיתמהן עמדותי. שירכשו באורנים

, 'האחר'נתפסת בראש ובראשונה כיכולת לחנך תלמידים לקבלת  ,מנהיגות חינוכית בקרב משתתפי המחקר

להשפיע על , להוביל גם מורים אחרים בבית הספר בכיוון זה, להובילם למעורבות חברתית משמעותית

סת המנהיגות החינוכית הבאה לידי ביטוי תפי. ולעודד צוות מורים אשר יתפתח וילמד, קהילת בית הספר

תרבותיות ותהליכי הובלת שינוי בקרב -בעמדות הסטודנטים יוצאי אתיופיה כוללת מרכיבים שונים של רב

 (.3לוח )קהילת בית הספר 
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 .טים בעלי צרכים מיוחדיםמרכז תמיכה לסטודנ 
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. רכז הקבוצה 



עמדות כלפי מנהיגות חינוכית   :3לוח 

 
 

סטיית תקן ממוצע 

 0.58 4.41היכולת להוביל תלמידים למעורבות חברתית משמעותית 

   היכולת להוביל מורים אחרים לעשייה משמעותית בבית הספר 

( קהילתית, חברתית)
4.33 0.63 

 0.71 4.37 היכולת לעודד את התלמידים להגיע להישגים לימודיים גבוהים 

 0.62 4.29 היכולת להשפיע על קהילת בית הספר 

 0.81 3.66שונים  ם היכולת להשפיע על הנהלת בית הספר לשנות מדיניותה בתחומי

 0.55 4.29 יצירת מעורבות חברתית בקרב התלמידים

 0.65 4.52בקהילתם  'אחר'עידוד התלמידים לדאגה ואיכפתיות כלפי ה

 0.82 3.91היכולת לגרום לשינויים במדיניות משרד החינוך בהיבטים שונים 

 0.64 4.68היכולת לחנך תלמידים לקבלת האחר או השונה מהם 

 1.15 3.82בסטראוטיפים חברתיים   עיסוק

 0.76 4.20מעודדת צוות מורים לומד ומתפתח 

 
מנהיגים 'באיזו מידה הם סבורים שניתן לכנותם , משתתפי המחקר התבקשו גם לאפיין את עצמם

, ציינו כי הם מעריכים עצמם כמנהיגים במידה רבה ואף רבה מאוד( 71%)מרבית המשתתפים . 'חינוכיים

.  ו עצמם במנהיגים במידה בינונית ואיש מהם לא ציין את היותו מנהיג במידה מועטההעריכ 29%

ציפיות ביחס  למנהיגות חינוכית בעתיד 

משתתפי המחקר ביחס לעתידם מצביעות על מוטיבציה גבוהה בהקשר לנכונות לעסוק  יהם שלציפיות

להוביל , להתקדם ללימודי תואר שני, להיות מנהיגים חינוכיים, להוביל שינוי חברתי בקהילתם, בחינוך

. לפעול למען יצירת קבוצת מנהיגות בקהילתם ולעסוק במקצוע ההוראה, שינויים בבתי הספר בהם ילמדו

בקבוצה חדורת רוח שליחות ורצון , אם כן, מדובר(. 4לוח )הציפייה למעורבות פוליטית היא בינונית בלבד 

 .עז להוביל שינוי באמצעות מערכת החינוך

ציפיות לעתיד  :4וח ל

סטיית תקן ממוצע  

 1.06 3.69י במקצוע ההוראה /תעסוק 

 0.87 4.30 ת בהובלת שינוי חברתי בקהילתך/י מעורב/תהיה 

 0.77 4.45י בחינוך של ילדים או בני נוער /תעסוק

 0.86 4.13י ללימודי תואר שני  /תתקדם

 0.84 3.91 ת בהובלת שינוי בבית ספרך/י מעורב/תהיה 

 0.73 4.21 ת /ה חינוכי/ת להיות מנהיג/מעוניין 

 0.95 2.95ת בפעילות פוליטית /י להיות מעורב/תנסה 

 0.93 3.79 י למען יצירת קבוצות מנהיגות בקהילתך/תפעל 

 
מהן הפעילויות : התבקשו משתתפי המחקר להשיב לשאלה הפתוחה הבאה, בהמשך לנתונים הללו

? ת את החשיבות הרבה ביותר/ה מייחס/אתשלהן , י לבצע בעתיד/שתרצה

מדבריהם עולה שוב תחושת השליחות והרצון להוביל שינויים . סטודנטים 18על שאלה זו השיבו 

 . משמעותיים בקהילתם ובעיקר בקרב נוער בסיכון ונוער מנותק



הפעילויות שאני רוצה לבצע בעתיד 

 ידם אינה משגת לקידום השכלתםס יסודי ש"צ לילדי בי"תכניות לבני נוער ותכניות אחה .

 לשנות את חלומותיהם של הקהילה שלי ולעזור ילדים .

 לעבוד יותר עם בני נוער יוצאי העדה האתיופית  .

 מעורבות ברמה ארצית בקהילה ושינוי הגישה החינוכית לנוער בכלל ולנוער בסיכון במיוחד  .

 אשר ההוראהאני רוצה לעבוד עם הקהילה וגם לעסוק יותר בקידום נוער מ  .

  נוער המרגיש מנותק גם בקרב ארצה להיות מעורבת חברתית בחיי הקהילה האתיופית ובמיוחד
.  מהחברה הישראלית

 להקים מרכז נוער בעיר מגורי ושאני אנהל בו ואשקם את כל הקהילה שלי  .

 שיסייע כמו הקמת מוקד . אחת הפעילויות שבהן הייתי רוצה לעסוק הוא שינוי חברתי בקשר לקהילה
אני רוצה לעסוק במקצוע הוראה בבית ספר ולהתקדם לתואר שני , דורות וכןהויגשר בפערים בין 

.  בקידום נוער

סיכום ודיון 

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון קבוצה ייחודית של סטודנטים הלומדים במכללת אורנים מנקודת מבט 

עמדותיהם וציפיותיהם לגבי מנהיגות את , של הצלחת השילוב האקדמי והחברתי שלהם במכללה וכן

.  חינוכית בקהילתם ובחברה הישראלית

הסטודנטים יוצאי אתיופיה חווים  נראה כי, בשנת לימודיהם הראשונה, באשר לשילוב אקדמי במכללה

התמודדות עם עומס המטלות , בידיעת השפה האנגליתקשיים , קשיים אופיניים לסטודנטים  באשר הם

לממצאי מחקר שנערך בקרב סטודנטים מהמגזר הערבי באותה , למשל, בהשוואה. מיתוכתיבת עבודה אקד

בכל הקשור לקריאת והבנת , ניכרת הסתגלות בעייתית יותר של האחרונים למכללה, (2009, תותרי)מכללה 

גם רמת ידיעת העברית של הסטודנטים הערבים . הבנת המרצים והתבטאות בעברית, טקסטים בעברית

מחצית מהמשיבים הראשונים לעומת . מזו של יוצאי אתיופיה( לפי הגדרתם האישית)ותית נמוכה משמע

. מהאחרונים העריכו את ידיעת העברית שלהם כגבוהה ואף גבוהה מאוד בתחילת לימודיהם במכללה 84%

. אבל בקרב הסטודנטים הערבים המצב קשה יותר, בשתי קבוצות הסטודנטים מורגש עומס לימודי

ואין כמעט הבדל ביניהן , לשיטות לימוד חדשות מאפיינת שליש ממשתתפי שתי הקבוצותההסתגלות 

עברם של הסטודנטים יוצאי אתיופיה מקלה עליהם את עם ההיכרות של הסביבה היהודית . בהקשר זה

אם כי בשיטות ההוראה במכללה יש חידוש עבור , בהשוואה לסטודנטים הערבים, המפגש עם המכללה

.  שתי הקבוצות במידה שווהחלק ממשתתפי 

לפיהם דיווחו , (2000, קונסטנטינוב ולוי, פרנקוביץ-אלנבוגן)בניגוד מסוים לממצאי מחקרים קודמים 

הסטודנטים , עומס בלימודים וקשיים בשפה העברית, סטודנטים יוצאי אתיופיה על קשיים כלכליים

ה בולט גם לגבי מבנה הלימודים המבוסס יתרון ז. לא ציינו גורמים אלה כמקשים במיוחדהנוכחי  במחקר

אשר לגביהם , למעט הקורסים הייחודיים לקבוצת יוצאי אתיופיה', הרוב ביחד ומעט לחוד'על העיקרון של 

בעוד התומכים מציינים את , המתנגדים מתריעים בפני בידול ותיוג. בקרב חברי הקבוצה חלוקותדעות ה

 אףחלקם . ארגוני ואקדמי, חברי הקבוצה ובכלל זה ריכוז חברתיוביניהם מערך תמיכה ייחודי ל ,היתרונות

. 'מבפנים'הדגישו את תרומת הקורסים הייחודיים לגיבוש הקבוצתי המאפשר תמיכה 

, האם הם חשים שהשתלבו במכללה? מכללתי-כיצד חשים הסטודנטים כתוצאה מהמפגש החברתי הכלל

לפיהם  ילדים , (2000)מה לממצאי בן פרץ ושטיינהרט בדו -או שמא חשים בידול וניכור מיתר הסטודנטים 

? אמוןחוסר ניכור ו, יוצאי אתיופיה מאופיינים בהתנהגות של הסתגרות

ציינו בחיוב את האקלים החברתי בכל הקשור לקיום יחסים , מסתבר שהסטודנטים יוצאי אתיופיה

ם היא שמתייחסים אליהם תחושת, כמו כן. חברתיים עם סטודנטים שאינם יוצאי הקהילה האתיופית

( 2009, תותרי)חוויות הסטודנטים הערבים במכללה , לעומת זאת. תרבותית-באופן שוויוני ומתוך גישה רב



תרבותיות ושיתוף פעולה עם -רב, הרבה פחות חיוביות לגבי היבטים של תחושת שוויון, בהקשר זה

טים שאינם מאותו מוצא אתני או בכל הקשור בקשרי חברות עם סטודנ, כך למשל. סטודנטים יהודים

בשל העובדה שקליטתם החברתית . יחס שווה באגודת הסטודנטים ועוד, השתתפות בדיונים בכיתה, לאומי

הסטודנטים יוצאי אתיופיה אמנם ציינו כי בקרב בני הקהילה שוררים יחסים טובים והם , כה מוצלחת

יחד . ם עשויים להוות כתובת לייעוץ בעת צרהאך מרבית חבריהם אינם בני הקהילה וה, מסייעים זה לזה

כשני , בשתי הקבוצות: דומים הסטודנטים יוצאי אתיופיה לסטודנטים הערבים ,בשני היבטים, עם זאת

שלישים מהמשיבים סבורים שבני קבוצתם חוששים להביע דעותיהם בכיתה וכן שעליהם להשקיע מאמץ 

. ודנטים יהודים שאינם אתיופיםרב יותר על מנת להצליח בלימודים בהשוואה לסט

משתתפי המחקר סבורים שמנהיג חינוכי אמור להיות מסוגל להוביל תלמידים למעורבות חברתית 

חנך לבנוסף סבורים הסטודנטים שמנהיגים חינוכיים אמורים . בבית הספר עמיתיומשמעותית וכך גם את 

בעמדות אלה דומים משתתפי מחקר זה  .דהיינו לקבל את האחר והשונה בקרב התלמידים, תרבותיות-לרב

מרבית משתתפי המחקר , בהתאם(. 2008, עבאדי ולב ארי)לסטודנטים בתכניות המצוינות ברחבי הארץ 

כפי שביטאה , מקצוע ההוראה נתפס כאמצעי להובלת שינויים בקהילה. תופסים עצמם כמנהיגים חינוכיים

קהילתי -המרכזית שבחרתי ללמוד חינוך חברתיהסיבה (: "בתשובה לשאלה פתוחה)זאת אחת המשתתפות 

אבל גם מכיוון שאני רואה במקום , הינה מכיוון שזה מקצוע שמעניין אותי ואני מרגישה מחוברת אליו

". בשביל לשנות את המצב ,ולכן אני רוצה לעבוד במקצוע זה, [האתיופים]מגוריי את מצב הנערים 

-אך בעיקר מנכונותם למעורבות חברתית, ית המכללההתלהבותם של משתתפי המחקר מכל הקשור בחווי

אשר רואים , בכך הם דומים למשתתפי תכניות המצוינות במכללות השונות. דוקהילתית בולטת מא

. תרבותיות בקרבה כחשובים ביותר-במנהיגות חינוכית המכוונת לשינוי בקהילה וגיבוש עמדות של רב

בנוסף לעמדות חיוביות כלליות )לקהילתם הספציפית  משתתפי המחקר רואים את החשיבות הרבה בסיוע

אך מעוניינים לעשות זאת ללא התיוג הנלווה להיותם בני ( על אודות חשיבותה של מעורבות חברתית

כפי שהתבטאה בתשובה לשאלה , אלא מתוך תחושת שליחות ומנהיגות באשר היא, הקהילה האתיופית

העיסוק : "]...[ אחת ממשתתפות המחקר( במכללה לגבי הערות כלליות אודות הלימודים)פתוחה 

 'סטודנט אתיופי'המילה , שבהגדרה[ הייתי רוצה]...[ ]בסטודנטים אתיופיים יצא מכלל שליטה ופרופורציה 

זה נותן  –בלי ערבי תרבות על העדה וכנסים , תנו לפתוח את ההזדמנות להיות סטודנט רגיל. לא תהיה

.   "]...[(למרות שאני יודעת שזו לא כוונת המשורר )שאני שונה , לפחות לי, תחושה

משתתפי המחקר מעידות על מוטיבציה גבוהה בהקשר לנכונות לעסוק  יהם שלציפיות, באשר לעתידם

להוביל שינויים בבתי הספר בהם ילמדו , להיות מנהיגים חינוכיים, להוביל שינוי חברתי בקהילתם, בחינוך

.  ות בקהילתםולפעול למען יצירת קבוצת מנהיג

וראייתם את , תפיסת הסטודנטים את מקצוע ההוראה כמנוף להובלת שינוי בעתיד בקהילתם, לבסוף

, מהווה תשתית טובה להרחבת גיוס סטודנטים יוצאי אתיופיה למכללות להוראה, עצמם כמנהיגים בעתיד
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