
 

 
 

  תכנית יואל
 אקדמיה איכותיתל תיופיהא צאייו

 רקע
יואל לקראת   תכנית  אקדמיים,  ללימודים  אתיופיה  יוצאי  צעירים  בהכנת  המובילה  התכנית  היא 

-בר  יברסיטתת פועלת במכינה הקדם אקדמית באונהתכני  השתלבות בתעסוקה הולמת כאקדמאים.
 חוגים המבוקשים.ההמוסדות האקדמיים ו  מרביתבבלימודיהם מבוגריה ממשיכים  80%-כו, אילן

לקדם  לתרום לצמצום פערים והמאמינה בכוח החינוך    , תכנית יואל מופעלת על ידי עמותת חיבורים
ובכך לחולל שיפור משמעותי   אקונומית-הסוציומהפריפריה אוכלוסיות בקרב ניידות חברתית וכלכלית 

 . בחברה
של מבוססת על פעילות  ,  2009שנת  מ  - חינוך בונה חברה  –פועלת תחת עמותת חיבורים   כניתוהת

 תרומות פרטיות בלבד.מממומנת ו ,מתגברים, מנטורים וצוות מנהל : מתנדבים 120
 

 
 

 לרפואה  ד"ר השרות הציבורי        בד סוציאליעו      מהנדסת אזרחית     אח מוסמך       עו"ד
 רחל נגה        נתי אברה    שמואל מקונן             רחל אלמו איינו גטה     פלגוש בלטה  

 

 אתגר ה
שנות  40מחקרים עדכניים מוכיחים שגם לאחר 

קליטה, קיים עדיין פער משמעותי בין ההישגים  
הלימודיים של צעירים יוצאי אתיופיה לבין כלל  

ייצוגם  האוכלוסייה היהודית בישראל. 
ם  הצעירי משיעור נמוך משמעותיתבאקדמיה 
משאבים   השקעתוזאת למרות  ,באוכלוסיה

ם, משלתיימ , רבים על ידי גורמים שונים
 ,פילנתרופיים וחברתיים.  כתוצאה מכך

הסיכויים שלהם לניידות חברתית וכלכלית 
 נמוכים.  

 

 מטרת התכנית
מספר   אתיופיה  הגדלת  יוצאי  האקדמאים 

 העוסקים בתחום התמחותם.

 קהל היעד 

שרות   או  צבא  בוגרי  אתיופיה,  יוצאי  צעירים 
לתכנית  לאומי, בעלי אמביציה גבוהה, מחויבות  

 ונכונות להשקעה ומאמץ. 

 

 סיפור אישי 

  29אסתר בת 

משכונה מוחלשת בנתניה,  הגיעה
חוסר  עם מצב משפחתי מאד מורכב, מ

אמון ביכולותיה וחוסר כיוון לימודי  
 . מוגדר

יצרה  לקחה כל סיוע אפשרי,  ,ביואל
הגיעה מנטורית ו הקשר קרוב עם 

צוות יואל  במכינה.   מצויניםלהישגים 
 קבלה לתואר.גם סייע לה ב

סיימה תואר ראשון בחינוך  אסתר 
התקבלה  ו וקרימינולוגיה בהצטיינות 

  –לתואר שני למסלול יוקרתי  
באוניברסיטת בר  קרימינולוגיה קלינית

 אילן.
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 יעדים

 על השכלה ברחבי הארץ. מידע על ידי הפצת  הגדלת מספר הפונים להשכלה גבוהה ▪

 לקבלה ללימודים אקדמיים.  שיפור נתוני הפתיחה ▪

 והמוכנות ללימודים.  שיפור הכישורים ▪

 לסטודנט ולשוק התעסוקה.  באופן מותאם בחירת תחומי לימודדיוק ב ▪

 כניתומרכיבי הת

 :כוללתה נותנת מעטפת אישית ורחבה יואל תכנית
 

 . סיוע לימודי פרטני ▪

 בשנת המכינה, והמשך ליווי לפי צורך עד לתעסוקה הולמת. ליווי אישי של מנטור ▪

 לשיפור כישורים, ידע, גיבוש והעצמה.  פעילות קבוצתית אינטנסיבית ▪

 .יואלממלגה מגורים במעונות בסיוע  ▪

 הישגים

 בוגרים.  251עד היום סיימו את התכנית  ▪
 ממשתתפי התכנית מסיימים את המכינה בהצלחה.  90%-כ ▪
מבוגרי יואל לומדים במוסדות אקדמיים במגוון תחומים כגון משפטים, חינוך ורפואה   80%-כ ▪

 מבוגרים יוצאי אתיופיה במכינות אחרות(. 40%-כ )לעומת
בקרב    40%-כ  מהאקדמאים בוגרי תכנית יואל משתלבים בתעסוקה הולמת )לעומת  80%-כ ▪

 כלל האקדמאים יוצאי אתיופיה(.

 מימון 

 מתקציב יואל מוקדש למלגות לסטודנטים לסיוע במימון המעונות.  67% ▪
 ל." בארץ ובחו המימון מגויס מתורמים פרטיים ועסקיים, קרנות וחברות ▪
ל ▪ זהה  התרומות  ותקציב  יואל,  בתקציב  משמעותי  נדבך  מהווה  ההשקעה סך  ההתנדבות 

 התנדבות בשווה ערך.ב
העמותה נהנית משרותי פרו בונו של עו"ד, רו"ח, הנהלת חשבונות ומבקר פנים. גם הפעילות   ▪

 במדיה החברתית והאתר מבוצעים על ידי המתנדבים.
 כיתה לביצוע כל הפעילויות. לתכנית יואלהמכינה הקדם אקדמית בבר אילן מקצה  ▪

 שותפים

  המכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת בר אילן ▪
 קרן יוסף וקריסטינה קסירר ▪
 בנק לאומי ▪
 קרן ארקין  ▪
 קרן לוי לאסן  ▪



 

 
 

 ילין לפידות  ▪
 צ'ק פוינט ▪

 

 יתרונות התכנית  

יחד עם הסיוע  של הסטודנט,  ההשקעה הגדולה    שלהשילוב  הישגי התכנית מוכיחים ש  –פתרון מוכח  
 לעתיד טוב יותר. ויוצרים אופק  פרי יםנושא והמעטפת האישיתהרב 

 
צמתי החלטה ובהשתלבות  ב  לפי בקשתם  משיכה ללוות את הבוגריםמהתכנית    –תכנית ארוכת טווח  

 בתעסוקה הולמת. 
 

ואינה  ברחבי הארץ, מוסדות הלימודמרבית מתאימה לכל תחומי הדעת ולהתכנית   –תכנית פתוחה 
 . מוסד ספציפילקשורה לתחום או 

 
 .  עם הסטודנטים   הצוותהיכרות של  הבזכות    וזאת  כל סטודנטל  מענה מותאם אישיתה  –תכנית אישית  

 
בחוגים מבוקשים  הצלחת סטודנטים יוצאי אתיופיה בתחומים פורצי דרך,     -תרומה ייחודית לקהילה  

כל סטודנט המשתתף בתוכנית מניע   .ובמוסדות איכותיים, תוביל לשינוי בקרב הקהילה ובחברה כולה
מעגל חיים רחב של כל משפחתו ושל הקהילה בה הוא נמצא, ומייצר דוגמה אישית התורמת להעלאת 

גבוההלהמוטיבציה   ויה  .השכלה  ואחיותיהם    מידיוצרים שינוי  בוגרים מהווים מודל לחיקוי לאחיהם 
 נוספים.   רבים בקרב צעירים 

 
יוצא אתיופיה ב  –מינוף השקעות ציבוריות   לימודי  מכינה ובשנת ההמדינה משקיעה בכל סטודנט 

המכינה   ₪ לשנה בהתאמה. במידה והסטודנט אינו מסיים   ₪20,000 ל    40,000אקדמיה בין  התואר ב
פרי  ה  או נושאת  אינה  הזו  ההשקעה  ב ותואר,  להשתלב  העבודה  יכולתו  יואל נפגעתשוק  תכנית   .
לה את סיכויי ההצלחה של הסטודנטים לסיים תואר ולהשתלב בתעסוקה הולמת, ובכך מנצלת  גדימ

 ההצלחה האישית. את ההשקעה הציבורית ומשפרת באופן מיטבי את 
 

כוללת למגוון    –  תכנית  מקיף  הסטודנטים  הצרכיםפתרון  למציאות  התאמה  תוך  ,  של  מתמדת 
 בתעסוקה.הן באקדמיה והן המשתנה 

 
רים המתנדבים בכל תחומי הלימוד, הם אנשים בעלי  תגבהמו  , המנטוריםצוות הניהול   –  הכול אנשים

קשר עמוק    המושתתת עלכישורים מגוונים וניסיון רב בתחומם. התנדבות משולבת במקצועיות,  ידע,  
 ומחויבות לסטודנטים, היא הבסיס לתכנית כולה.


