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 הפוליטי־ציבורי על עיצוב המדיניות לקידום 

ילדים ובני נוער יוצאי אתיופיה בישראל
חנה כץ וחן ליפשיץ

המאמר עוסק בהבנת השפעתו של השיח הפוליטי־ציבורי על אחד ההיבטים 
מדיניות   — בישראל  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  לקידום  המדיניּות  רשת  של 
במיוחד  גבוהה  השקעה  לעומת  מצוינות  לטיפוח  בתכניות  חסר  השקעת  של 
בתכניות לתגבור לימודי של תלמידים תת־משיגים. הבנת השפעתו של השיח 
ההשקעה  ממדי  שבין  היחס  בשל  ציבורית  חשיבות  בעלת  היא  המדיניות  על 
הציבורית רחבת ההיקף בתלמידים התת־משיגים לבין רמת הישגיהם הנמוכה 
והעקיבה לאורך השנים. הבנת התופעה מעוגנת בהבנת היחסים בין חלק מן 
השחקנים ברשת המדיניּות ברמה הארצית. בבסיס המאמר עומדת הטענה כי 
היא  אתיופיה  יוצאי  לתלמידים  לימודיות  תגבור  בתכניות  ההשקעה  מדיניות 
בין היתר תוצר של השיח הפוליטי־ציבורי של רשת המדיניּות ובתוכה עצמה. 

ההסבר המוצג במאמר מבוסס על סקירה וניתוח של דוחות מרכז המחקר 
והמידע של הכנסת, שנכתבו לוועדות הכנסת. דוחות אלו משמשים בין היתר 
בסיס לדיוני הוועדות ומשפיעים על עבודתן. הדוחות הם מקור מידע עצמאי 
הכנסת. ההסבר מאיר את שורשי  בעל חשיבות, אך לא בלעדי, עבור חברי 
המדיניות וממפה את מקורות הידע המחקרי של שיח המדיניות הפוליטי־ציבורי. 
כמו כן הוא מצביע על חלק משחקני הידע ברשת המדיניות הטווה את הבסיס 
על  מצביע  הדוחות  ניתוח  זה.  במאמר  הנחקרת  למדיניות  הלגיטימציה  ואת 
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שיח מדיניות המתמקד בקשיים ומובל על־ידי גופים ממשלתיים, ארגוני מגזר 
שלישי וחוקרים מן האקדמיה וממכוני מחקר אחרים. שיח זה משפיע על תהליך 
גיבוש המדיניות בנושא קידום תלמידים תת־משיגים ואחרים יוצאי אתיופיה 
במערכת החינוך, על בחירת התכניות עבורם ועל התקציבים המוקדשים להם. 
כך  אתיופיה,  יוצאי  בתלמידים  החינוכית  להשקעה  הנוגעת  המדיניות  שינוי 
השיח.  בשינוי  כרוך  למצוינות,  בתכניות  יותר  רחבה  השקעה  גם  שתכלול 
למצוינות  בתכניות  ההשקעה  להרחבת  הראשון  שהצעד  היא  המאמר  מסקנת 
שינוי במעגל ההשקעה  ביצירת  להיות  צריך  יוצאי אתיופיה  בקרב תלמידים 

באמצעות הוספת נרטיב של מצוינות לשיח.

הישגים  תת־הישגיות,  מצוינות,  מוצא(,  )ארץ  אתיופיה  תלמידים,  מפתח:  מילות 
לימודיים, מדיניות חינוכית, רשתות מדיניות, שיח מדיניות, הקצאת משאבים, תקציבים

מאמר זה עוסק בהבנת השפעתו של שיח המדיניות הפוליטי־ציבורי על רשת המדיניות1 
לימודים  בתכניות  ההשקעה  למדיניות  הסבר  ומציג  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  לקידום 
בתגבור  יתר  ובהשקעת  מצוינות  בטיפוח  חסר  בהשקעת  המאופיינת  אלו,  לתלמידים 
התלמידים התת־משיגים. ההסבר מעוגן בהבנת היחסים בין חלק מן השחקנים המרכזיים 
 Ball & Exley, 2010; Lifshitz & Katz, ;2010 ,ברשת המדיניּות ברמה הארצית )בינס
2015(. דגשים אלו בשיח הפוליטי־ציבורי עשויים להשפיע גם על הדימוי העצמי של 

תלמידים אלו וגם על המוטיבציה שלהם לחתור למצוינות. 
בשנת הלימודים תשע"ד )2014-2013( למדו בבתי הספר במערכת החינוך העברי 
יוצאי אתיופיה, כ־3% מכלל התלמידים בבתי הספר האלה. חלק  כ־35,000 תלמידים 
ניכר מהם )37%( נולדו באתיופיה )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2015(.2 כמחציתם 
התלמידים  באתיופיה.  שנולדו  התלמידים  בעיקר  דתיים,  ממלכתיים  ספר  בבתי  למדו 
מאופיינים בנקודת פתיחה מאתגרת במיוחד בשל המשאבים המצומצמים של המשפחות 
שהם גדלים בהן. ניתוח הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה במבחני המיצ"ב )מדד יעילות 
וצמיחה בית־ספרית( של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך במקצועות עברית 
וחשבון מעיד על פערים גדולים במקצועות אלו בקרב עולים ובני עולים כאחד )כהן, 
קדושאי ורגבי, 2014(. ליפשיץ וכץ )Lifshitz & Katz, 2015( בחנו את רמת ההישגים 
של תלמידים יוצאי אתיופיה לעומת יתר התלמידים בבתי ספר דוברי עברית במקצועות 

הפוליטית,  במערכת  המעורבים  הגופים  בין  האינטראקציה  המדיניּות,  רשתות  גישת  לפי   1
כגון גופי ממשל, המגזר העסקי, קבוצות עניין והמגזר השלישי, היא שקובעת את המדיניות 

הציבורית בנושא מסוים.
הערת מערכת: לאורך המאמר מדובר למעשה בתלמידים ממוצא אתיופי, שכאמור, רק כשליש   2

מהם נולדו באתיופיה. עם זאת, הם מכונים כאן בשם הכללי "יוצאי אתיופיה".
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עברית, מתמטיקה ואנגלית, ובחינתם מעידה על שלוש מגמות מרכזיות: מגמה אחת 
היא רמת ההישגים של תלמידים יוצאי אתיופיה, הנמוכה במידה ניכרת מרמת ההישגים 
של התלמידים האחרים בבתי הספר דוברי עברית; מגמה נוספת — הפערים בהישגים 
בכיתות הגבוהות יותר )כיתות ו-ח( גדולים יותר מן הפערים בהישגים בכיתות הנמוכות 
)כיתה ב( )השוואה זו נערכה במקצוע העברית — המקצוע היחיד שנבחנים בו בכיתה ב(; 
ומגמה שלישית — אחוז התלמידים יוצאי אתיופיה בעלי ציון גבוה במקצוע העברית )80 
ויותר( קֵטן מ־32% בכיתה ב ל־10% בכיתה ה ול־11% בכיתה ח. השתלבות ישראלים 
מנתוני  אך  השנים,  עם  ומתרחבת  הולכת  גבוהה  להשכלה  במוסדות  אתיופיה  יוצאי 
מרכז טאוב )פוקס וברנד, 2015( עולה כי הם פונים בעיקר למקצועות רווחה והוראה 

ומתקשים להשתלב בתחומי לימוד ותעסוקה יוקרתיים יותר. 
היקף ההשקעה הציבורית בתלמידים יוצאי אתיופיה בשני העשורים האחרונים עומד 
על למעלה מ־200 מיליון ש"ח בכל שנה )192 מיליון ש"ח לתכניות העשרה וטיפוח 
לעומת 8 מיליון ש"ח לתכניות מצוינות(,3 ולאורך השנים לא חל בו שינוי של ממש )אפל, 
2001ב, 2001ד; חביב, הנדין ועבודי, 2010; טרואן, 2005; מרכוס, 2004; קוך־דוידוביץ, 
החינוך  משרד  תקציב  עמד   2012 בשנת  לדוגמה,   .)Lifshitz & Katz, 2015 2011ב; 
לתלמידים יוצאי אתיופיה על 222 מיליון ש"ח, ורובו הגדול התמקד בילדים ובבני נוער 
— בתכניות לגיל הרך ובית הספר היסודי, לתגבור לימודי בחטיבות הביניים ובתיכון, 
לנוכח   .)2014 והקליטה,  העלייה  )משרד  בצבא  ולהשתלבות  לגיוס  ולהכנה  להעשרה 

בישראל קיימות ארבע מסגרות מרכזיות לכלל התלמידים שאותרו כמצוינים במסגרת החינוך   3
ספר  בבתי  ייחודיות  מצוינּות  כיתות  למידה במסגרת של  ייחודיות —  כיתות  )א(  הפורמלי: 
ציבוריים־אזוריים; )ב( מרכזי מחוננים — למידה במסגרות מצוינּות יישוביות שלומדים בהן יום 
לימודים אחד )יום העשרה שבועי(, כלומר התלמיד נעדר מיום אחד של לימודים בבית הספר; 
)ג( מגוון תכניות למחוננים בבתי הספר שהם לומדים בהם, כגון תכניות "מנחים עמיתים", 
"הגיגית" או "אלפא", המטפחות את התלמידים בתחומים שונים; )ד( חוגי העשרה בשעות אחר 
הצהריים בתחומי המדעים המיועדים לטיפוח של תלמידים מצוינים. בחינוך העל־יסודי קיימים 
בתי ספר למצוינות בתחומי הטכנולוגיה והאמנות ותכניות אחר הצהריים למצוינים. תלמידים 
החינוך,  )משרד  הצהריים  אחר  בשעות  מצוינות  במסגרות  בעיקר  משולבים  אתיופי  ממוצא 

2016ב(. 
החינוך  במסגרות  בישראל  קיימות  תת־משיגים  לתלמידים  תגבור  תכניות  של  רחב  מגוון   
לכלל  מיועדות  חלקן   .)2010 ועמיאל,  )בן־רבי  ובסופו  הלימודים  יום  במהלך  הפורמליות 
במסגרת  בלבד.  עולים  לתלמידים  מיועדות  וחלקן  חדש",  "אופק  התכנית  כגון  התלמידים, 
חוזר  על־פי  הספר.  בבית  ממורה  קטנות  בקבוצות  או  פרטני  סיוע  לקבל  ניתן  אלו  תכניות 
מנכ"ל ס"א/9)א( )משרד החינוך, 2016ג(, כל תלמיד עולה זכאי לקבל שעות תגבור, לאחר 
עזר... על מנת לצמצם את פערי הלימודים"  לימודים אישית לשיעורי  לו "תכנית  שהוכנה 
)שריר, ללא תאריך(. קיימת שונות בין קבוצות העולים השונות במשך תקופת הזכאות ובמספר 
שעות התגבור. כמו כן קיים מגוון רחב של תכניות תגבור ייחודיות לתלמידים יוצאי אתיופיה, 
כגון תכניות הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה והתכניות של מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה 
במערכת החינוך. התגבור הלימודי בתכניות אלו מתקיים לרוב בקבוצות קטנות בהובלת מורה 

)משרד החינוך, 2016א(. 
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ההשקעה הציבורית הגדולה של הממשלה ושל גופים ציבוריים ופרטיים בארץ ומחו"ל 
של  לתהליך  לצפות  היה  אפשר  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  של  הלימוד  הישגי  בקידום 
צמצום פערים ברמת ההישגים ולתמונת הישגים שונה. ואולם, רמת ההישגים הנמוכה 
של תלמידים אלו משתמרת לאורך שנים, ולמרות זאת לא חל שינוי של ממש במדיניות 
הציבורית של השקעת המשאבים בתכניות הלימודיות עבורם, כפי שעולה גם ממסקנתם 

של פוקס וברנד )2015(.
יוצאי  תלמידים  לקידום  התערבות  תכניות  של  בהערכות  רבת־שנים  התבוננות 
אתיופיה מצביעה על תופעה חוזרת ונשנית המאפיינת את תכניות התגבור לתלמידים 
אלו — לתלמידים אין מוטיבציה להגיע לתכניות לאחר הלימודים או במהלכם, בין היתר 
)ליפשיץ,   )exclusion( ויוצרות תופעה של הדרה  משום שהן מתייגות אותם כחלשים 
אגור, מרגולין, ניסים ורוזנברג, 2006-2000; ליפשיץ, נועם ובוזגלו, 1997; ליפשיץ, 
נועם וחביב, 1998; ליפשיץ, נועם וסגל, 1997; ליפשיץ וצוברי־קפלן, 2010-2006א, 
2010-2006ב, 2010-2006ג(. סיבות נוספות העשויות להסביר את המגמה של העדר 
מוטיבציה והתמדה בהשתתפות של תלמידים יוצאי אתיופיה בתכניות התגבור הלימודי 
מסיבות  בלימודים  להתקדם  לתלמיד  מסייעת  אינה  התכנית  כי  התחושה  )א(  אלו:  הן 
הקשורות באיכות כוח האדם המועסק בהן; )ב( העדר מודעות של הצוות לחשיבותה של 
תרבות המוצא או חוסר נכונותו לתת לה מקום של כבוד ולראות בה מקור שהתלמידים 

יכולים לשאוב ממנו כוח ולשפר את הישגיהם )סבר, 2001, 2007(. 
בשל הרקע הכלכלי־חברתי של קהילת יוצאי אתיופיה אחת האפשרויות המרכזיות 
לניעות חברתית וליציאה ממעגל העוני היא רכישת השכלה גבוהה. ההצלחה בלימודים 
היא בעלת חשיבות רבה עבור התלמידים יוצאי אתיופיה, שכשני שלישים מהם גדלים 
במשפחות עניות לעומת כרבע מן הילדים במשפחות היהודיות הוותיקות )חביב, הלבן־
המקצועית  הספרות   .)2013 שפירא,   ;2015 וברנד,  פוקס   ;2010 ואלמוג,  שץ  אילת, 
בתחום זה קושרת בין רמת ההישגים בלימודים, יכולת ההשתלבות במוסדות להשכלה 
ברקלי,  )אנדבלד,  להן  המתלווה  ההכנסה  ורמת  ואיכותה  התעסוקה  שיעורי  גבוהה, 
וברנד,  פוקס   ;2006 וולדה־צדיק,  קינג  נאון,   ;2010 דוד,  בן   ;2011 ופרומן,  גוטליב 
Rouse & Kemple, 2009 ;2015(. שיפור של ממש ברמת ההשכלה של ילדים ונערים 

יוצאי אתיופיה יכול אפוא להביא לניעות חברתית ולמנוע תופעה של עוני מתמשך. 
נושא המצוינות והצורך להשקיע בחינוך למצוינות בקבוצות מיעוט נעדר כאמור 
מן השיח הפוליטי־ציבורי. היעדרן של תכניות לקידום מצוינות בבתי ספר לא מבוססים 
ובקרב קבוצות מיעוט עשוי להשפיע במידה ניכרת על הדימוי העצמי של התלמידים. 
כמו כן, היעדרן של תכניות לקידום המצוינות עשוי להביא להתפתחותה של זהות גזעית 
)Ford, 2010; Ford & Whiting, 2011(, לתיוג התלמידים ולפגיעה במגוון ההזדמנויות 
החינוכיות העומדות בפניהם וביכולתם לניעות חברתית, ובכך להרחיב את אי־השוויון 
החברתי )Borland, 1997, 2012; Lifshitz & Katz, 2015(. מחקרים העלו את החשש כי 
ריבוי הדיווחים על הקשיים של תלמידים תת־משיגים מקבוצות מיעוט, ובמקרה זה — 
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 Aronson, Fried, & Good, 2002; Steele,( תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך
 1997; Steele & Aronson, 1995; Steele & Davies, 2003; Stroessner & Good, 2011;
 ,)Ball, 1990; Gillborn, 2008( והשיח על פערים בהישגים ,)Walton & Cohen, 2007
עלולים להביא לתיוג שלילי של התלמידים בעיני עצמם, בעיני הצוות החינוכי ובקרב 
אוכלוסיית בית הספר שהם משתלבים בו. כמו כן, הם עשויים לפגוע בייחוד בתלמידים 
בעלי ההישגים הגבוהים, שכן הם ירתיעו אותם מלהיכנס למסלולים יוקרתיים ויביאו 
לצמצום המרחב של שאיפותיהם הלימודיות, לפגיעה בשאיפותיהם לקריירה ולהערכת 

חסר של מוריהם. 
המועצות  ברית  יוצאי  ובהם  עולים,  לתלמידים  המכוונת  החינוך  מדיניות  בחינת 
היום,  אף  בהם  ונתקלים  בעבר  בהם  נתקלו  שהם  הרבים  הקשיים  רקע  על  לשעבר, 
מידת  על  להשפיע  העשויים  מרכזיים,  מאפיינים  שלושה  בעלת  מדיניות  על  מלמדת 
לשעבר  המועצות  ברית  יוצאי  תלמידים  )א(  החינוך:  במערכת  בהשתלבות  ההצלחה 
כבעלות  נתפסות  הרוסית  והתרבות  השפה   — משאבים  כבעלי  מאבק  לאחר  נתפסים 
לעידוד  זוכה  הישירה  הקליטה  מדיניות  )ב(  בקרבם;  ולטפח  לשמר  שראוי  פוטנציאל 
של  עצמאיות  יוזמות  של  הפעלתן  הצלחת  )ג(  עצמאית;  עצמית  התנהלות  ומאפשרת 
יוצאי ברית המועצות לשעבר לקידום מצוינות לימודית, כגון בית הספר "שבח־מופת", 
זוכה להכרה במשרד החינוך, כפי שהומלץ בחוזר מנכ"ל )משרד החינוך, 1995( וכפי 
שעולה במקורות אחרים )לשם וליסק, 2001; סבר, 2012; רסניק, 2010; שהם, רסניק, 
צבר בן־יהושע ושפירא, 1997(. עם זאת, ייתכן כי נקודת הפתיחה של מרבית התלמידים 
הרווחת בארץ  וקרובה לתרבות המערבית  יותר  גבוהה  המועצות לשעבר  ברית  יוצאי 

יותר מזו של תלמידים יוצאי אתיופיה.
וינהבר ובן נון )2010( וכן רש ודר )Resh & Dar, 2012( טענו כי אי־השוויון בחינוך 
כפי  האחרונים,  בעשורים  ישראל  ממשלות  בקרב  לאי־נחת  עוד  גורם  שאינו  רק  לא 
גדולה של  מידה  המניחה מראש  גישה  אימצה  הקיימת  שהיה בעבר, אלא שהמדיניות 
וינהבר ובן נון )שם( מצביעים על כך שבבתי ספר לא  אי־שוויון. ממצאי מחקרן של 
מבוססים )לפי מדד הטיפוח( יש משקל נמוך לתכניות המיועדות לתלמידים מצטיינים 
מתייחס  נוסף  ממצא   .)72%( מתקשים  לתלמידים  לתכניות  גבוה  משקל  לעומת   )5%(
יותר לתכניות המיועדות  להעדפות הגורמים הפילנתרופיים — אלו מעדיפים לתרום 

לתלמידים חלשים.
יוצאי  לתלמידים  המתייחסת  החינוך  מדיניות  כי  הטענה  עומדת  המאמר  בבסיס 
אתיופיה היא בין היתר תוצר של השיח הפוליטי־ציבורי של רשתות המדיניּות הקיימות 
הכנסת  של  והמידע  המחקר  מרכז  של  בדוחות  גם  ביטוי  לידי  הבא  החינוך,  בזירת 
המובאים בפני ועדות הכנסת )פרידברג, 2010(. דוחות אלו, המתבססים על מחקרים 
של אנשי אקדמיה, ארגוני סנגור וארגוני מגזר שלישי וכן של חוקרים מטעם גופים 
ממשלתיים, מציגים בהרחבה את הקשיים ואת הבעיות של הקהילה. השיח על הקשיים 
ועל מדיניות חינוך התומכת בעיקר בתגבור המתקשים ַמבֶנה את הקהילה כחלשה, את 
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כאוכלוסייה  בהם  המטפלים  וגורמים  המורות  ראיית  ואת  כחלשים  עצמם  התלמידים 
המאופיינת בעיקר בהתמודדות עם בעיות. מיעוט התכניות המופנות לטיפוח תלמידים 
בקרב  חיובי  דימוי  לחזק  יכולות  שהיו  גבוהה,  לימוד  ברמת  תלמידים  או  מצטיינים 
תלמידים יוצאי אתיופיה, גורם אף הוא להבניה של פרטים ושל אוכלוסייה כמי שאינם 

בעלי יכולות הצטיינות. 
ואופי  יוצאי אתיופיה, רמת הישגיהם בלימודים  הוצגו פרופיל התלמידים  עד כה 
ההשקעה הציבורית לקידומם, והובאה התייחסות למאפייני מדיניות קליטתם במערכת 
שתוצג  התאורטית  הסקירה  לשעבר.  המועצות  ברית  יוצאי  תלמידים  לעומת  החינוך 
כיצד  ולשאלה  הפוליטי־ציבורי  השיח  מובנה  שבו  לאופן  תשתית  מספקת  זה  במאמר 
הוא משפיע על עיצוב מדיניות החינוך כלפי תלמידים יוצאי אתיופיה. כמו כן מוצגת 
בו דילמת ההשקעה במצוינות לצד ההשקעה בתלמידים התת־משיגים. ממצאי המחקר 
יעלו את דפוס הצגת הקשיים והבעיות של הקהילה בדוחות של מרכז המחקר והמידע 
של הכנסת, את ההמלצות העולות מהם ואת השיח הפוליטי־ציבורי שהן יוצרות. הדיון 
יתמקד במשמעויות של אופי השיח בין שחקני ידע לבין שחקני ממשל ברשת המדיניּות 
ובהשפעתו על דגשי מדיניות ההשקעות בתכניות הלימוד לתלמידים יוצאי אתיופיה הן 

מבחינת התוכן והן מבחינת התקציב ותוצע בו חלופה לשינוי של מעגל ההשקעה. 

שיח פוליטי־ציבורי

חברתית־ בעיה  של  לתיאור  המתייחסים  טיעונים  מקבץ  הוא  פוליטי־ציבורי  שיח 
ועוסק בנושאים שעל סדר  זירות  והוא מתנהל במגוון  ולפתרון המוצע לה,  פוליטית 
)Dye, 2008; Fischer, 2003(. שיח פוליטי־ציבורי הוא אחד המנגנונים  היום הציבורי 
מידת  ואת  בחברה  הסובלנות  מידת  את  מבטא  והוא  הדמוקרטיה,  לשמירת  הבסיסיים 
האכפתיות של האזרחים. בשיח נשמעות דעות שונות ומנוגדות של קבוצות ופרטים, 
והוא מורכב יותר ככל שהחברה מרובת שסעים ותרבויות. תאוריית ההבניה החברתית 
לפי  והשפעותיו.  הפוליטי־ציבורי  השיח  להבנת  מסייעת   )social constructionism(
התאוריה, מנהיגים, הוגי דעות, אליטות וקבוצות אינטרס שונות יוצרים תובנות, הבנה 
ומשמעויות בהתאם לאינטרסים שלהם על מנת לגייס ולהניע תומכים לפעולה. הבניית 
המציאות והפרשנויות של כל צד מעוגנות בסביבה התרבותית ובמסורות של כל קבוצה 
)נחמיאס, ארבל־גנץ ומידני, 2010א; פלג, 2003(. התאוריה מצביעה על חשיבותן של 
חברתי־פוליטי  כתהליך  החברתיות  התופעות  או  הבעיות  הגדרת  ושל  התהליך  הבנת 
סיבה־תוצאה.  יחסי  של  נרטיבי  סיבתי  וסיפור  חשיבה  תבניות  בו  שמוצעים  מורכב, 
ההבניה החברתית מתרחשת במסגרת הרחבה של היחסים החברתיים, שמוגדרים בהם 
יחסי הכוחות החברתיים הנוגעים לשאלות של מעמד, עדתיות ומגדר. לפי תאוריה זו, 
המציאות נתפסת ומעוצבת על־ידי הזרם ההגמוני בחברה באמצעות יחסי כוח כלכליים, 

 .)Fischer, 2003 ;2004 ,פוליטיים, תרבותיים וגם חינוכיים )קימרלינג
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אדם.  בני  של  חברתיות  תפיסות  על  מבוסס  פוליטי־ציבורי  שיח  כי  עולה  מכאן 
במקרה של מדיניות ציבורית השיח מבוסס על תפיסות חברתיות של קובעי המדיניות, 
ותפיסות אלו מתארות, מגדירות ומאפיינות את הבעיות החברתיות ואת האוכלוסייה 
או  קיימים  דימויים  מחזקות  אלו  תפיסות  ציבורית,  מבחינה  המדיניות.  מושא  שהיא 
מפיצות דימויים חדשים, והם יוצרים אקלים פוליטי המווסת את היחס בזירה הפוליטית 
)להט, 2009;  ונותן לגיטימציה למדיניות שנבחרה  והציבורית כלפי מדיניות מסוימת 
אמונות  לבין  ואמונות(  )ערכים  ליבה  אמונות  בין  קשר  תיארה  להט   .)Fischer, 2003
 ,)youth at risk( "המדיניות. אחת הדוגמאות לכך היא השימוש במינוח "נוער בסיכון
 )deficiencies( המתייג בני נוער ומשפחותיהם כפתולוגיים ומדגיש את החסכים שלהם

 .)Te Riele, 2006( במקום לחדד את הצורך לספק להם חינוך באיכות גבוהה
זאת ועוד, פישר )Fischer, 2003( גרס כי תאוריית ההבניה החברתית מאפשרת להבין 
את הדרך שבה נעשית ההבניה החברתית של האופי או של היכולות של האוכלוסייה 
לזהות את ההשתייכות הארגונית  היא מאפשרת  כן,  כמו  שהמדיניות מתייחסת אליה. 
של יוצרי השיח — פוליטיקאים, אנשי מקצוע, חוקרי אקדמיה ומומחי הידע והתקשורת 
— ואת הקשרים ביניהם. שורשיו של השיח, כמנגנון מרכזי ביצירת ההבניה החברתית, 
ממה  ונובע  נבנה  והוא  בחברה,  קבוצות  בין  הכוח  וביחסי  החברתי  במבנה  נטועים 
שנתפס ומוצג כידע הנכון. השיח הציבורי מבטא גם שליטה אידאולוגית של קבוצות 
חברתיות על מוקדי עוצמה כלכליים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיות וחינוכיים, שהן 
העולם  תפיסות  ולפי  האינטרסים  לפי  החברתית  המציאות  את  באמצעותם  מגדירות 
שלהן )קימרלינג, 2004(. זירת החינוך, ומערכת החינוך בפרט, הן מוקד עוצמה שנועד 
מה  באמצעות  בקולקטיב  חברתיות  קבוצות  של  היחסי  מיקומן  את  לשנות  או  לשמר 
שהן מאפשרות ומה שהן מונעות מקבוצות אלו. הקשרים והשיח המקצועי בין המומחים 
באקדמיה לבין אנשי המקצוע בשדה, שיח המעוגן בידע הדיסציפלינרי שלהם, בשפה 
 Fischer,( ובהמשגה שהם מביאים לשיח וממנו — משפיעים על תהליכי עיצוב המדיניות
2003(. קימרלינג )2004( הביא בספרו את דבריו של לוקאס, שהצביע על כך שמערכת 
ההגמוני,  הזרם  מן  חלק  קבוצות שאינן  בקרב  בפערים  ההשקעה  מדגישה את  החינוך 
עוצמת  את  משקפת  החינוך  מערכת  קימרלינג,  לדעת  הלימודית.  המצוינות  את  ולא 
 Ball, 1990;( ההגמוניה ואת אופן תפיסתם של תלמידים מקבוצות שאינן חלק ממנה

 .)Gillborn, Rillock, Vincent, & Ball, 2012
בין קבוצות בעלות עוצמה בחברה מתקיים שיח הדדי. שיח אחד הוא השיח שבין 
האקדמיה לבין הפוליטיקה )Ball & Exley, 2010; Dye, 2008; Fischer, 2003(, וקיימת 
בו שליטה פרשנית )או פרשנות סמכותית( על השדה שהוא עוסק בו לצד חסימה של 
)Resh & Dar, 2012( ואצל רש  פרשנויות אחרות. דוגמה לכך מופיעה אצל רש ודר 
וכפיר )2004(, שהציגו את יחסי הגומלין ההדוקים, את ההשפעות ההדדיות ואת השיח 
שבין משרד החינוך )הרשות המבצעת( לבין האקדמיה שחקרה את יישום מדיניות המיזוג 
באותה  דיברו  הוותיקות,  לאליטות  השתייכו  הקבוצות  שתי  השלכותיה.  ואת  החינוכי 
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"שפה", דגלו באותה אידאולוגיה וקבעו את תחומי המחקר. בעקבות כך הן השפיעו על 
אופי המחקרים, ובכך, לפי פישר, חסמו פרשנויות חלופיות )Fischer, 2003(. דוגמה 
אחרת מופיעה במחקרם של בול ואקסלי, שהצביעו על השפעתם של שחקני ידע מצוותי 
 Ball & Exley,( בבריטניה  החינוך  מדיניות  על  האקדמיה  ומן   )think thank( חשיבה 

.)2010
ניתוח של שיח פוליטי־ציבורי כחלק מניתוח מדיניות ציבורית כלשהי מחייב זיהוי 
של שחקני מפתח הקובעים את המדיניות, של תפיסותיהם ועמדותיהם ושל יחסי הגומלין 
ביניהם. גישת רשתות המדיניות מתמקדת במארג היחסים שבין נציגי קבוצות אינטרס, 
לתחום  הרלוונטית  השלטונית  בסמכות  המחזיק  לבין  אליטות  ונציגי  בתחום  מומחים 
המדיניות )בינס, 2010; נחמיאס, ארבל־גנץ ומידני, 2010ב; Ball & Exley, 2010(. לפי 
גישה זו, עיצוב מדיניות ציבורית ויישומה הם תוצר של יחסי גומלין בין בעלי עניין 
רלוונטיים בממשל  נושאי תפקידים   — )policy-issue( בנושא מסוים   )stake holders(
)פוליטיקאים ופקידים ממונים( — לבין נציגי קבוצות אינטרס, אליטות וארגונים שיש 
 Ball & Exley, 2010; Heclo, 1978; Jansen, 2002; Rhodes,( להם זיקה לנושא המדיניות
הסבר  מספקת  המדיניות  רשתות  גישת  כן,  כמו   .)1997; Ripley & Franklin, 1991
בין שחקני ממשל לבין שחקנים  בין שחקנים ברשת, כולל  אפשרי לקשרים הנוצרים 
מחוץ לממשל ברמה הארצית והמקומית, ובתוך כך היא נותנת ביטוי למידת השפעתם 
של קשרים אלו על מאפייני המדיניות )בינס, Dye, 2008; Fischer, 2003 ;2010(. הגישה 
עם  ידע,  כגון  משאבים,  חולקים  ממשל  שחקני  שבו  האופן  את  השאר,  בין  בוחנת, 
וחוקרת את תבנית  או מן המגזר השלישי,  שחקנים מחוץ לממשל, מן המגזר העסקי 
בהן  פועלים  שהם  הדרכים  ואת  השונים  העניין  בעלי  השחקנים  בין  הנוצרת  היחסים 
 .)Ball & Exley, 2010; Coleman & Skogstad, 1990( לשינוי המדיניות או לשימורה
לפי תפיסה זו, המדיניות הציבורית תשקף את מכלול האינטרסים של הרשת, שנוצרת 
בין בעלי העניין בעקבות אינטראקציות דינמיות המתקיימות ביניהם. רש וכפיר )2004( 
את  החינוך(,  בתחום  ציבוריות  )ועדות  המשותפות  הפעולה  זירות  את  במאמרן  הציגו 
האינטרסים המשותפים הקיימים בין שתי האליטות בישראל — אנשי האקדמיה והפקידות 
הבכירה בשירותים הציבוריים — בשיח על מדיניות האינטגרציה בחינוך ואת ההשקעה 
כי  המחקר מלמדת  ספרות  באקדמיה.  מועדפים  מחקר  בתחומי  הבכירה  הפקידות  של 
ההבניה החברתית של תפיסת אוכלוסיות כחלשות, במשולב עם ריבוי שחקנים )אליטות 
וקבוצות אינטרס שונות(, מאפשרים לקבל החלטות על בסיס הסכמות ופשרות בלבד 
ומביאים לכך שהשינויים החלים במדיניות הציבורית הם קלים בלבד )נחמיאס ועמיתיו, 

.)Jansen, 2002 ;2010ב
חקר רשתות מדיניות מתייחס למנעד רחב של ממדים, משתנים, דפוסים ותהליכים 
)לפירוט ראו Van Waarden, 1992(, לרבות מגוון השחקנים ברשת המדיניות הפועלים 
במרחב הרלוונטי לתחום כלשהו או רק חלק מן השחקנים )ברמה הארצית והמקומית(. 
דוגמאות לכך הן מחקרה של בינס )2010(, שבחנה את מקומה של הסוכנות היהודית 
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 Ball( ברשת מדיניות הקליטה בישראל ובמעמדה הייחודי, או מחקריהם של בול ואקסלי
Exley, 2010 &(, רש ודר )Resh & Dar, 2012( ורש וכפיר )2004(, שבדקו אף הם פלח 
של רשת המדיניות. גם אנו בחרנו להתייחס במחקר זה לפלח של רשת המדיניות ברמה 

הארצית, פלח שאינו זוכה בדרך כלל לתשומת לב.

דילמת ההשקעה בטיפוח תלמידים מצטיינים לצד ההשקעה בתלמידים 
מתקשים 

קבוצות:  לשתי  בעיקר  מתייחסות  והן  מצטיינים,  לתלמידים  אחדות  הגדרות  קיימות 
"מחוננים", בעלי פוטנציאל ויכולת חשיבה גבוהים )איי־קיו 135 ומעלה(, ו"מצטיינים", 
בעלי הישגים גבוהים בלימודים. ההנחה היא שכ־3%-4% מכל אוכלוסייה נורמטיבית 
הם תלמידים מחוננים, ו־8%-12% הם תלמידים מצטיינים )אלון, שרץ וכרמלי, 2007; 
ההגדרות  כל   .)2009 שני,   ;2010 וזוהר,  רחמל   ;2009 החינוך,  משרד  2006ב;  וורגן, 
כוללות מאפייני אישיות ומאפיינים אחרים, כמו מוטיבציה, סקרנות, דבקות במשימה 
לידע  וצימאון  מקוריות  יצירתיות,  למידה עצמאית,  יכולת  להשקיע מאמץ,  ונחישות 

)ליפשיץ וצוברי־קפלן, 2010-2006ב, 2010-2006ג(.
בתלמידים  השקעה  בין  לקשר  בנוגע  מרכזיות  גישות  שלוש  קיימות  בספרות 
מצטיינים לבין החתירה לשוויון הזדמנויות, ומתוך כך — בנוגע להשקעה בתלמידים 
תת־משיגים. חוקרי חינוך רבים סבורים כי השאיפה לקדם מצוינות הישגית היא בעלת 
השלכות שליליות על השאיפה לשוויון הזדמנויות בחינוך, וקיים קשר לינארי חיובי בין 
רמתם של הישגי הלימוד לבין מידת אי־השוויון בהישגים, כלומר ככל שרמת ההישגים 

גבוהה יותר, הפערים בהישגים גדלים )יונה, 2005; שמידע, 1987(. 
TIMSS-1999 טענו מברך וליברמן )2004( טענה  לעומתם, על סמך ניתוח נתוני 
הפוכה — קיים קשר לינארי שלילי בין רמתם של הישגי הלימוד לבין מידת אי־השוויון, 
כלומר ככל שרמת ההישגים גבוהה יותר, הפערים בהישגים קֵטנים. ממאמרן של מברך 
וליברמן עולה כי יש חשיבות להשקיע משאבים בגילים הצעירים, כדי שכלל התלמידים 
ממבנה  נובעת  זו  חשיבות  דומה.  מוקדם  ידע  עם  החינוך  במערכת  דרכם  את  יתחילו 
ההוראה לתלמידים המתויגים כ"חלשים" )פורמלי, של פיקוח ושליטה(, השונה ממבנה 
ההוראה לתלמידים המתויגים כ"חזקים" )בלתי פורמלי, של אוטונומיה והשראה(, וכן 
מן הצורך להרחיב את ההשקעה בשכבות החלשות מבחינה חברתית־כלכלית. מאמרן של 
מברך וליברמן מסתיים בהמלצה לעודד מצוינות בכל רמות החינוך, "כך שהתלמידים 

הטובים יהיו 'קטר' שימשוך אחריו את כל המערכת" )שם, עמ' 214(. 
בן־דוד הדר )2009( הציגה גישה שלישית, מורכבת יותר. היא ביססה את דבריה על 
ניתוח הישגי תלמידים בישראל בבחינות הבגרות בשנת 2002 וטענה כי הקשר בין רמתם 
של הישגי הלימוד לבין מידת אי־השוויון בהישגים הוא בעל אופי של עקומת פעמון 
)U הפוכה, כהגדרתה(. לטענתה, שוויון הזדמנויות ומצוינות אינם מטרות סותרות, אלא 
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משולבות, ומטרתם של בתי הספר היא לפעול לשיפור מתמיד של כל התלמידים על־
פי רמת הישגיהם בלימודים. לדבריה, יישום מדיניות אחידה של צמצום פערים פוגעת 
בתלמידים ברמת הלימודים הבינונית והגבוהה, והיא בבחינת צעד בלתי שוויוני. אם כן, 
יש צורך לטפל באופן שונה בתלמידים הנמצאים בשני קצותיה, השמאלי והימני, של 
עקומת הפעמון, צעד העשוי להיראות לכאורה לא שוויוני. ואולם, המדיניות משקיעה 
כיום "הרבה בחלשים", ולפיכך נוצר מצב של "מימון חסר למצטיינים" )שם, עמ' 372(, 

העלול לפגוע ברמת הישגיהם ובעקרון השוויון. 

מטרת המחקר 

מטרת המחקר המוצג במאמר זה הייתה לבחון את שורשי תופעת המדיניות של השקעת 
יתר של משאבים בתכניות לתגבור לימוִדי של תלמידים יוצאי אתיופיה ושל השקעת 
חסר בתכניות למצוינות עבורם. לשם כך נבחנו השפעתם של רכיבי רשת המדיניּות 
על נרטיב השיח הפוליטי־ציבורי והשפעתו של נרטיב זה על דגשי ההשקעות בתכניות 

לימודים. 

שיטה
גישה  איכותנית.  מחקר  בגישת  בחרנו  הנחקרת  התופעה  של  אופייה  את  לבחון  כדי 
שהיא  ההקשר  ואת  מקורם  את  ולהבין  הנחקרת  בתופעה  רכיבים  לזהות  מאפשרת  זו 
 Denzin & Lincoln, 2005; Heaton, 2008;  ;2001 בן־יהושע,  )צבר  בו  מתרחשת 

 .)Marshall & Rossman, 2006; Silverman, 2011

מקורות המידע

מקור המידע המרכזי במחקר זה היה חומר תיעודי כתוב. מסמכים נחשבים כמקור מידע 
 Barnett, 2004; Hodder, 2000; ;2003 ,אילם, פתוח, בלתי פולשני ועשיר בפרטים )שקדי
Miles & Huberman, 1994(. המחקר התבסס על מקורות המידע האלה: )א( כל הדוחות 
 2013-2000 בשנים  הכנסת  לוועדות  שנכתבו  הכנסת  של  והמידע  המחקר  מרכז  של 
ועסקו בילדים ובבני נוער יוצאי אתיופיה; )ב( המחקרים ששימשו בסיס לדוחות אלו. 

נערך מיפוי של כל מקורות המידע שכל דוח מתבסס עליהם )ראו הדגמה בלוח 1(. 
הכנסת  לחברי  מספק  והוא   ,2000 בשנת  הוקם  הכנסת  של  והמידע  המחקר  מרכז 
להכנת  שוטפים,  דיונים  לקראת  כבסיס  בקשתם  לפי  ומחקרים  מסמכים  ולוועדותיה 
חקיקה ולפעילויות פרלמנטריות אחרות )הכנסת, מרכז המחקר והמידע, ללא תאריך(. 
ועדות הכנסת הן זירה חשובה, אך לא יחידה, שמתגבשת ומתעצבת בה מדיניות חברתית 
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באמצעות חקיקה, העלאת נושאים לסדר היום ופיקוח על יישום מדיניות )וייס־גל, גל 
 Hazan, 2001; Longley & Davidson, 1998; Shaw, ;2010 ,ואברמי, 2009; פרידברג
וגורמים  המדיניות  שקובעי  בלעדי,  לא  כי  אם  חשוב,  צומת  הן  אלו  ועדות   .)1979
אחרים בעלי עניין נאבקים בו לקידומה או לבלימתה של מדיניות מסוימת )גל ואחדות, 
2007; פרידברג, 2010(. הדוחות של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מציגים לחברי 
ונציגי הקהילה(  )חברי כנסת, אנשי מקצוע, מנהיגים  בדיוניהן  ולמשתתפים  הוועדות 
נתונים שנאספו בארץ ובחו"ל וממצאי מחקרים של חוקרים מן האקדמיה, של מכוני 
על  להשפיע  העשוי  רקע  כגורם  נתפסים  והם  ממשלתיות,  מחקר  יחידות  ושל  מחקר 
דיוני הוועדות ועל החלטותיהן )פרידברג, 2010(. בדוחות של מרכז המחקר והמידע של 
הכנסת שנסקרו במסגרת המחקר מוצגים מאפיינים מרכזיים של ילדים ובני נוער יוצאי 

אתיופיה ומשפחותיהם, בעיותיהם המרכזיות והדרכים לטיפול בבעיות אלו. 
מהקשרים  המושפע  ועמום,  רב־ממדי  מורכב,  תהליך  הוא  מדיניות  עיצוב  תהליך 
מדיניות,  למחקרי  הנוגע  בכל  וחינוכיים.  כלכליים  פוליטיים,  תרבותיים,  חברתיים, 
אופן  ומיישמיה, על  המדיניות  אופן פעולתם של מעצבי  מידע על  מסמכים מספקים 
מדיניות  תהליכי  חקר  עליהם.  ההשפעה  גורמי  ועל  ציבורית  מדיניות  של  היווצרותה 
בין  תכתובות  בכנסת,  ועדות  דיוני  של  )פרוטוקולים  מסמכים  על  המבוסס  בישראל 
משרדי ממשלה ואחרים( הוא מחקר מתפתח בישראל )ראו, לדוגמה, בר, 2000; דורון, 
2002; יונה וספורטא, 2000; שנקר־שרק, 2012(. נמצא מחקר אחד העוסק בפוטנציאל 
נמצאו  לא  זה  מאמר  לכתיבת  עד  אך   ,)2010 )פרידברג,  הכנסת  ועדות  של  הפיקוח 
העולה  ובנרטיב  שלהם  הידע  בבסיס  הכנסת,  של  המחקר  בדוחות  העוסקים  מחקרים 
מהם. לפי בול ואקסלי )Ball & Exley, 2010( ולפי דיי )Dye, 2008(, חשיבות השימוש 
במחקרים מסוג זה נובעת מן העובדה שדוחות מרכז המחקר והמידע של הכנסת משמשים 

סמכות מקצועית המביאה לידי קונצנזוס את בחירות המדיניות בנושא מסוים. 

ניתוח המידע

טקסט אינו צריך להתקבל רק מתוך התייחסות לכוונת מחבריו, מאחר שאין לו משמעות 
אחת אמתית מוחלטת. נוסף על כך, הפרשנות המיוחסת לטקסט מסוים, מתוך התייחסות 
לטקסטים אחרים העוסקים באותו נושא, מביאה לתובנות בדבר השיח וההבניה החברתית 
הנובעים ממנו )קליין, 2010(. הניתוח במחקר זה שילב ניתוח תוכן מבני וניתוח תוכן 
נושאי, כלומר נבחנו הן תוכני הדוחות והן הנרטיב העולה מהם בשני הרבדים — הגלוי 
וזיהוי הנרטיב העולה מהן,  זיהוי של הסוגיות המרכזיות  והנסתר. ברובד הגלוי נערך 
 Bauer, 2006;( ואילו ברובד הסמוי זוהו העמדות והתפיסות העומדות בבסיס הנרטיב
בעלי  סיפורים  קבוצת  לתיאור  משמש  "נרטיב"  המונח   .)Bryman, 2008; Gill, 2006
קו משותף, הבונים תבנית בעלת משמעות מסוימת, כגון עמדות כלפי קבוצות מיעוט 

)קליין, 2010; שקדי, 2003(.
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ממצאים
בשנים 2013-2000 פרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת 36 דוחות המציגים מידע 
על מצבם של ילדים ובני נוער יוצאי אתיופיה. 12 מהם התמקדו במצבם של ילדים ובני 
נוער יוצאי אתיופיה בלבד )ראו לוח 1(, ואילו ביתר הדוחות מוצגים נתונים על ילדים 
העולים  הנוער  ובני  הילדים  כלל  מצבם של  מהצגת  כחלק  אתיופיה  יוצאי  נוער  ובני 
בישראל. מניתוח דוחות אלו עולות כמה מגמות מרכזיות: )א( יש דפוס חוזר ונשנה של 
הצגת יוצאי אתיופיה כקהילה חלשה ומרובת קשיים; )ב( ההמלצות מפנות את עיקר 
)ג( השיח הפוליטי־ציבורי  המשאבים לאוכלוסיות ה"מתקשות" לפי הקשיים שהוצגו; 
הקליטה של  מדיניות  ברשת  עניין  בעלי  קבוצות  הידע של שלוש  על  מבוסס  בנושא 

תלמידים יוצאי אתיופיה, המופץ באמצעות דוחות מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 
הדגמה של דוחות מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהוגשו כבסיס לדיון בכנסת 
ושל מקורות המידע הכתובים שהם התבססו  יוצאי אתיופיה  נוער  ובני  ילדים  בנושא 
עליהם מוצגת בלוח 1. בשל קוצר היריעה, בלוח 1 מוצגת הדגמה של שנים נבחרות, 

שהוגשו בהן ארבעה דוחות או יותר. 

לוח 1: דוחות מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהוגשו כבסיס לדיון בכנסת 
 בנושא ילדים ובני נוער יוצאי אתיופיה ומקורות המידע הכתובים 

שהתבססו עליהם )2013-2000(  

שנה

דוחות מרכז המחקר 
והמידע של הכנסת 

)מספר הדוחות 
וגורם מזמין(

סוגיות מרכזיות 
הנוגעות לילדים 

ולבני נוער יוצאי 
אתיופיה

מקורות הידע 
והמידע שהדוחות 
מתבססים עליהם 

סוגיות מרכזיות ושיוכם הארגוני
5 דוחות:2001

ועדת העלייה, 
הקליטה והתפוצות; 

ועדת החינוך 
והתרבות וח"כ 

גוזנסקי בוועדה 
מיוחדת

)אפל 2001א, 
2001ב, 2001ג, 

2001ד(; דיון מיוחד 
בהצעת החוק של 

ח"כ ריגר )שפיגל, 
2001א, 2001ב( 

קשיי השתלבות של 
ילדים ובני נוער 

במערכת החינוך; 
רמת הישגים נמוכה; 

שיעור גבוה של 
התנהגויות סיכון; 

המיצב החברתי־
כלכלי של המשפחות 
מקשה על השתלבות 

הילדים;
יש צורך להקצות 

משאבים למתקשים 
בלימודים ולטפל 

בהתנהגויות סיכון; 
לא כל ההמלצות 

מיושמות.

אקדמיה: 
האוניברסיטה 

העברית בירושלים 
)סבר וגור, 2001(

ארגונים אחרים 
)המגזר השלישי(: 

ג'וינט־מכון 
ברוקדייל )חביב, בן־
רבי וארגוב, 2001; 
חביב, הלבן־אילת, 
שץ ואלמוג, 2010; 
כהן־נבות, אלנבוגן־
פרנקוביץ וריינפלד, 

2001; ליפשיץ, 
)2000

קשיי השתלבות 
בתחומי החינוך, 
לרבות בגיל הרך 
וברמות המשפחה 

והקהילה. 
שיעורי הנשירה 

והעבריינות גבוהים 
במיוחד. 

יש צורך במגשרים 
בין־תרבותיים 

ובהכשרת כוח אדם 
בתחום הבין־תרבותי 

ותכנון תכניות מניעה.  

←
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שנה

דוחות מרכז המחקר 
והמידע של הכנסת 

)מספר הדוחות 
וגורם מזמין(

סוגיות מרכזיות 
הנוגעות לילדים 

ולבני נוער יוצאי 
אתיופיה

מקורות הידע 
והמידע שהדוחות 
מתבססים עליהם 

סוגיות מרכזיות ושיוכם הארגוני
6 דוחות:2003

ועדת העלייה 
והקליטה )אפל, 
2003ב, 2003ג(; 

ועדת החינוך 
והתרבות )אפל, 

2003ד(; דיון מיוחד 
ביוזמת ח"כ גמליאל 

)אפל, 2003א(;
דיווח מיוחד לח"כ 

מיקי איתן )ורצברגר, 
)2003

רמת הישגים נמוכה 
של ילדים ובני נוער; 

שיעור גבוה של 
התנהגויות סיכון: 

נשירה, שימוש 
בחומרים פסיכו־

אקטיביים ופתיחת 
תיקים במשטרה;
ליקויים בדרכי 

הטיפול להתמודדות 
עם תופעות אלו; יש 

צורך להרחיב את 
המשאבים המוקצים 

לכך.

אקדמיה: 
אוניברסיטאות תל 

אביב ובר־אילן 
)לוין, שוהמי, 
ספולסקי, לוי־

קרן, ענבר ושמש, 
2002; שוהמי, לוין 

וספולסקי, 2003(

גוף ממשלתי: הרשות 
למלחמה בסמים 

)אדלשטיין, 2003(
ארגונים אחרים 

)סנגור ומגזר 
שלישי(: האגודה 
הישראלית למען 

יהודי אתיופיה 
)2003(, ג'וינט־
מכון ברוקדייל 

)ליפשיץ ועמיתיה, 
)2006-2000

רמת הישגים 
לימודיים נמוכה 

במיוחד של תלמידים 
יוצאי אתיופיה 

במערכת החינוך;
שימוש רחב בחומרים 

ממכרים; מערכת 
החינוך אינה ערוכה 
לענות על הצרכים 

של העולים; 
המיצב החברתי־כלכלי 
של המשפחות מקשה 

על השתלבות ילדיהן; 
יש צורך להשקיע 
בהסברה ובמניעה, 

להרחיב באופן 
ניכר את המשאבים 

ולהתייעל כדי לטפל 
בבעיות ולצמצם את 

הפערים.

5 דוחות:2006
ועדת העלייה, 

הקליטה והתפוצות; 
ועדת החינוך, 

התרבות והספורט 
)וורגן, 2006א, 
2006ב, 2006ג; 

וייסבלאי, 2006; 
מי־עמי, 2006(

רמת הישגים נמוכה 
של תלמידים; קשיי 
השתלבות במוסדות 

להשכלה גבוהה; 
שיעור גבוה של 

נשירה והתנהגויות 
סיכון )עבריינות, 
שימוש בחומרים 

פסיכו־אקטיביים(; 
הסללת יתר של 

התלמידים למסלולי 
לימוד ברמה נמוכה 

ולחינוך המיוחד;

התכניות להתמודדות 
עם הבעיות הן 

במימון הממשלה; 
רק תלמידים מעטים 
משתתפים בתכניות 

למצוינות.

אקדמיה: 
אוניברסיטת חיפה 

)שני, 2006(

גוף ממשלתי: הרשות 
הלאומית למלחמה 
בסמים ובאלכוהול 

)בר־המבורגר, 
אזרחי, רוזינר 

ושטיינברג, 2006(, 
משרד ראש הממשלה 

ומשרד הרווחה 
)שמיד, 2006(, 

המשרד לקליטת 
העלייה )כהן, 2006(

ארגונים אחרים 
)סנגור(: האגודה 
הישראלית למען 

יהודי אתיופיה )פלד, 
)2006

רמת הישגים נמוכה 
של תלמידים יוצאי 

אתיופיה בתחום 
האוריינות והלשון; 

שיעור גבוה של 
משפחות עניות; 
שיעור גבוה של 
שימוש בחומרים 

פסיכו־אקטיביים ושל 
בעלי תיקים פליליים; 

קשיים רגשיים 
בעקבות ההגירה.

יש צורך להדק 
תיאום, רציפות טיפול 

ובקרה על הטיפול.
יש צורך להקצות 

משאבים להתמודדות 
עם תופעת האלימות 

ולהכשיר צוותים 
מטפלים כדי 

להתמודד עם תופעה 
זו.

←

←
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שנה

דוחות מרכז המחקר 
והמידע של הכנסת 

)מספר הדוחות 
וגורם מזמין(

סוגיות מרכזיות 
הנוגעות לילדים 

ולבני נוער יוצאי 
אתיופיה

מקורות הידע 
והמידע שהדוחות 
מתבססים עליהם 

סוגיות מרכזיות ושיוכם הארגוני
8 דוחות:2011

ועדת העלייה, 
הקליטה והתפוצות 
ויו"ר ועדת החינוך 
)מזרחי, 2011; קוך־
דוידוביץ, 2011א, 

2011ב, 2011ג; 
רבינוביץ, 2011(; 
הוועדה לזכויות 
הילד והח"כים 

מיכאלי ואפללו 
)וורגן, 2011(; 

הוועדה לזכויות 
הילד )וייסבלאי, 

2011א, 2011ב(

קשיי השתלבות 
בלימודים: ניתוק, 

נשירה סמויה, רמת 
הישגים נמוכה; 
השתלבות יתר 

במסלולים ברמה 
לימודית נמוכה, 
בבתי ספר בעלי 
ריכוז גבוה של 

עולים יוצאי אתיופיה 
ובחינוך המיוחד.

גוף ממשלתי: 
המשרד לקליטת 
העלייה והמועצה 

לשלום הילד )קושר, 
בן־אריה וכהן, 
2011(, משטרת 
ישראל )מזרחי 
וזאולן, 2011(,
מבקר המדינה 

)לינדנשטראוס, 
)2008 

ארגונים אחרים 
)סנגור ומגזר 

שלישי(: ג'וינט־מכון 
ברוקדייל )כאהן־

סטרבצ’ינסקי, לוי 
וקונסטנטינוב, 2010(

פרופיל המשפחות של 
הילדים העולים והיקף 

ילדים עולים במצבי 
סיכון שונים מצריכים 

השקעה והתארגנות 
מיוחדות.

רבים מבני נוער יוצאי 
אתיופיה מעורבים 

בפלילים.
בני נוער יוצאי 

אתיופיה משתתפים 
במידה פחותה 

במסגרות פנאי.

4 דוחות2013
ועדת העלייה, 

הקליטה והתפוצות 
)זעירא, 2013; 

פידלמן, 2013א, 
2013ג(, הוועדה 

לזכויות הילד 
)רבינוביץ, 2013(, 
חברי הכנסת ה־19 

)פידלמן, 2013ב(

שיעור גבוה של 
משתמשים בסמים 

קשים ושל המופנים 
לטיפול שירות 

המבחן בקרב 
בני הנוער יוצאי 

אתיופיה; רמת 
הישגים נמוכה של 

יוצאי אתיופיה 
במבחני הבגרות 

ובפסיכומטרי;
שיעורי השתלבות 
נמוכים במוסדות 
להשכלה גבוהה 

לעומת כלל 
האוכלוסייה 

היהודית; שיעור 
מטופלים גבוה 

ברשות חסות הנוער 
ושיעורי פשיעה 
גבוהים; נטייה 

לאובדנות. 

אקדמיה: 
אוניברסיטת בר־אילן 

)הראל־פיש, קורן, 
פוגל־גרינווולד, בן 
דוד ונווה, 2006(. 

)הראל־פיש משמש 
גם כראש הרשות 

הלאומית למלחמה 
בסמים ובאלכוהול.(

גוף ממשלתי: 
משטרת ישראל, 
נתונים וראיונות 

עם בעלי תפקידים 
במשטרת ישראל 
ובמשרד הרווחה 

והשירותים 
החברתיים. 

ארגונים אחרים 
)סנגור ומגזר 

שלישי(: ג'וינט־
מכון ברוקדייל 

)כאהן־סטרבצ'ינסקי 
ועמיתיה, 2010(.

שיעור גבוה של 
צריכת סמים 

ואלכוהול בקרב בני 
נוער יוצאי אתיופיה; 

שיעור גבוה של 
קטינים יוצאי 

אתיופיה המופנים 
לטיפול בשירות 

המבחן לנוער.

←
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דפוס חוזר של הצגת הקהילה של יוצאי אתיופיה כקהילה חלשה ומלאת 
קשיים

כפי שעולה מלוח 1, ברובם המכריע של הדוחות )33 מתוך 36( מוצג מצבם של ילדים 
אינטנסיבי שהתמקד  דיווח  על  כחמור. הממצאים מצביעים  יוצאי אתיופיה  נוער  ובני 
בסוגיה זו בשנים 2001 )התפרסמו 5 דוחות(, 2003 )התפרסמו 6 דוחות(, 2006 )התפרסמו 
 Lifshitz & Katz,( )5 דוחות(, 2011 )התפרסמו 8 דוחות( ו־2013 )התפרסמו 5 דוחות

 .)2015
יוצאי  נוער  ובני  שילדים  הרבים  הקשיים  את  המציג  נרטיב  מופיע  הדוחות  בכל 
סיכון,  התנהגויות  ובעיות:  קשיים  שורה של  מציגים  הדוחות  בהם.  נתקלים  אתיופיה 
כגון מעורבות בפלילים, שימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים ונטייה לאובדנות, קשיים 
בהשתלבות במסגרות חינוכיות, רמת הישגים נמוכה בלימודים ושיעור גבוה של פונים 
לרווחה בעקבות התמודדות עם קשיים שונים במשפחה. לדוגמה, 8 דוחות עוסקים בקשיי 
השתלבות במסגרות חינוכיות, כולל דיווח על שיעורים גבוהים של נשירה גלויה ונשירה 
2000א,  )אפל,  ילדים  בגני  המבקרים  אתיופיה  יוצאי  ילדים  של  נמוך  ושיעור  סמויה 
2000ב; וורגן, 2006ב, 2006ג, 2011; קוך־דוידוביץ, 2011ג; שפיגל, 2001א, 2001ב(; 
ומבחני  בגרות  או  )מיצ"ב  ארציים  במבחנים  נמוכה  הישגים  ברמת  עוסקים  דוחות   9
)טכנולוגיים  מלאה  לבגרות  שאינם  במסלולים  ובהשתלבות  ובין־לאומיים  אוריינות( 
 ;2010 וייסבלאי,   ;2007 2006ג,  2006ב,  וורגן,  2003ג;  2001ב,  )אפל,  חקלאיים(  או 

פידלמן, 2013ב; קוך־דוידוביץ, 2011ב, 2011ג(. 
הדוחות נבדלים זה מזה בזיהוי מקור הבעיה ובדרכים לפתרונה. הם מצביעים על כמה 
גורמים מרכזיים המביאים לרמת התפקוד הנמוכה של ילדים ובני נוער יוצאי אתיופיה: 
בהתארגנות   — אחר  וחלק  אתיופיה,  יוצאות  משפחות  במאפייני  מקורו  מהם  חלק 

ממשלתית ומקומית שאינה יעילה.
לעומת זאת, תלמידים יוצאי אתיופיה מוזכרים במשפט אחד או בשני משפטים בלבד 
ב־3 דוחות המציגים את העשייה של משרד החינוך לטיפוח מצוינות — קיומו של חוג 
מדע וטכנולוגיה של תלמידים יוצאי אתיופיה )גולדמן, 2003(, השתתפות של בני נוער 
יוצאי אתיופיה בתכנית "עתידים" )טרואן, 2005( והשתלבותם של 74 תלמידים יוצאי 

אתיופיה במסלולי מצוינות )וורגן, 2006ב(.

המלצות המפנות את עיקר המשאבים לאוכלוסיות "מתקשות" לפי תחומי 
הקושי שהוצגו

את  להרחיב  היא  הדוחות  בכל  כמעט  המרכזית  ההמלצה  המוצגים,  הקשיים  בעקבות 
ההשקעה באוכלוסיות המתקשות לפי קשיים אלו, ישירות או באמצעות הרחבת הצוותים 

המקצועיים המטפלים בהן והדרכתם.
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בתחום החינוך, 11 דוחות המליצו להרחיב את התקציבים לאוכלוסיות בעלות קשיים 
השקעה  2001ב(;  2000א,  )אפל,  לפנימיות  תלמידים  הוצאת  האלה:  המטרות  למען 
בתכניות למניעת נשירה במכינות קדם־אקדמיות )אפל, 2001א, 2001ב(; תכניות תגבור 
מתקשים  תלמידים  איתור  הצהריים;  אחר  ובשעות  הספר  בבתי  מתקשים  לתלמידים 
ותלמידים בסיכון כדי למנוע נשירה; הקצאת שעות לשיעורי עזר; סיוע בבחינות בגרות 
והרחבת שעות הסיוע לרכישת השפה העברית )אפל, 2001א, 2001ב; וורגן, 2006ב, 
2007; וייסבלאי, 2010; טרואן, 2005; קוך־דוידוביץ, 2011ג; שפיגל, 2001א, 2001ב(; 

מתן הקלות לנבחנים בבחינות הבגרות )אפל, 2001א, 2003ג; וורגן, 2006ב(. 
הקולטים  ליישובים  התקציב  את  להרחיב  המליצו  דוחות   6 החינוך,  בתחום  עוד 
תלמידים עולים ולהרחיב את התקציב לתלמידים עולים יוצאי אתיופיה )אפל, 2001ג; 
וייסבלאי, 2010; קוך־דוידוביץ, 2011ג( ולשיעורי עזר לבתי ספר "עתירי עולים" )אפל, 
2001א, 2001ב, 2003ג; וייסבלאי, 2010(. ב־5 דוחות הופיעו המלצות להרחיב תקציבים 
למטרות האלה: הוספת מגשרים חינוכיים, יועצים חינוכיים וקציני ביקור סדיר שיסייעו 
לצוותים בבתי הספר להתמודד עם הקשיים המורכבים הכרוכים בקליטת תלמידים יוצאי 
2000א,  )אפל,  אלו  מקצוע  אנשי  של  עבודתם  את  וייעלו  החינוך  במערכת  אתיופיה 

2000ב, 2001א, 2001ב, 2003ד; מזרחי, 2011(.
טיפול  האלה:  למטרות  התקציב  את  להרחיב  המליצו  דוחות   7 הרווחה,  בתחום 
)אפל,  בהם  המטפל  האדם  כוח  והכשרת  אובדנות  של  במצב  נוער  ובבני  בעבריינים 
לבני  מניעה  תכניות  2011א(,  קוך־דוידוביץ,   ;2006 מי־עמי,   ;2005 טרואן,  2003ג; 
נוער הנמצאים במצב של סיכון, לרבות שימוש בסמים ובאלכוהול והתנהגות אובדנית 
ופיתוח   ,)2012 2011א,  קוך־דוידוביץ,  2013ג;  פידלמן,   ;2008 נתן,   ;2011 )מזרחי, 
תכניות המחזקות את האוכלוסייה החלשה )מי־עמי, 2006; נתן, 2008(. דוחות נוספים, 
באוכלוסיות  לטיפול  סוציאליים  עובדים  של  תקנים  להוסיף  המליצו  במספר,  שניים 

המתקשות )אפל, 2000א; נתן, 2008(. 

השיח הפוליטי־ציבורי והביטוי לרשתות מדיניּות שנוצרו בוועדות הכנסת 

בחינת כל 36 הדוחות של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא ילדים ובני נוער 
יוצאי אתיופיה מעלה כי הם מתבססים על דוחות מחקר ועל דוחות מצב שביצעו שלוש 
וארגוני מגזר שלישי  דוחות(   8( )א( ארגוני סנגור  קבוצות מרכזיות של בעלי עניין: 
הפועלים לקידום אוכלוסיית הילדים ובני הנוער יוצאי אתיופיה )12 דוחות( )סך הכול 
בטיפול  העוסקים  הממשלה,  במימון  או  ממשלתיים  מגופים  חוקרים  )ב(  דוחות(;   20
בילדים ובבני נוער יוצאי אתיופיה )17 דוחות(; )ג( אנשי אקדמיה המתמחים בהגירה 
ובאוכלוסיות בסיכון )8 דוחות(. כל שחקן בשלוש הקבוצות האלה הוא בעל מומחיות 
הנוגעת לילדים ובני נוער יוצאי אתיופיה ובעל היכרות טובה ביותר עם אוכלוסיית יוצאי 
אתיופיה. הדבר אמור בייחוד בנוגע לארגוני הסנגור ולארגונים של יוצאי אתיופיה, אך 
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התערבות  תכניות  בהפעלת  ניסיון  הצוברים  ממשלתיים  מגופים  לחוקרים  בנוגע  גם 
בקרב אוכלוסייה זו, ואנשי אקדמיה המתמחים בביצוע מחקרים ובאיסוף מידע בקרב 

קבוצות מהגרים וילדים בסיכון. 
החינוך,  ועדת  והתפוצות,  הקליטה  בוועדת  מדובר  זה  במחקר   — הכנסת  ועדות 
התרבות והספורט והוועדה לשלום הילד — הן זירת מדיניות המאפשרת לקדם אינטרסים 
של כל אחת משלוש הקבוצות — ארגוני סנגור ומגזר שלישי, חוקרים מגופים ממשלתיים 

ואנשי אקדמיה המתמחים בהגירה ובנוער בסיכון. 
המשאבים  להרחבת  הניתן  ככל  פועלים  השלישי  המגזר  וארגוני  הסנגור  ארגוני 
ההשקעה  את  להצדיק  אינטרס  בעלי  והם  אתיופיה,  יוצאי  נוער  ובני  ילדים  לקידום 
הגבוהה בתכניות לצמצום פערים ולסמן צרכים בלתי מסופקים. קבוצה זו כוללת שלושה 
שחקנים מרכזיים: מאיירס־ג'וינט־מכון ברוקדייל )9 דוחות מחקר(, האגודה הישראלית 

למען יהודי אתיופיה )6 דוחות מצב( ומרכז אדווה )2 דוחות(. 
חוקרים מגופים ממשלתיים העוסקים בקידום ילדים ובני נוער יוצאי אתיופיה הם 
בעלי אינטרס להרחיב את המשאבים העומדים לרשות מערך השירותים של כל אחד 
ויותר.  יותר  ולהופכו למקצועי  היעד  הניתן לאוכלוסיית  מהם כדי לחזק את השירות 
דוחות(   3( ובאלכוהול  בסמים  למלחמה  הלאומית  הרשות  בעיקר  נכללים  זו  בקבוצה 
והרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )2 דוחות(, שהיא יחידת סמך במשרד החינוך. 
לצד גופים אלו מתקיימת פעילות של יחידות שונות במשרדי ממשלה שונים — החינוך, 

הקליטה, הרווחה ומבקר המדינה )2 דוחות(.
ראויה  במה  לקבל  מעוניינים  בסיכון  ובילדים  בהגירה  המתמחים  האקדמיה  אנשי 
להצגת הידע המקצועי שלהם ותקציבים ציבוריים רחבים למחקר שיאפשר לקדם את 
אוכלוסיית הילדים ובני הנוער. בקבוצה זו נכללים כמה חוקרים מן המכון לחקר הטיפוח 
בחינוך באוניברסיטה העברית )2 דוחות( וחוקרים יחידים מן האוניברסיטאות תל אביב 

)דוח אחד(, בר־אילן )2 דוחות( וחיפה )2 דוחות(. 
מפגש האינטרסים המשותפים וההדדיים של שלושת השחקנים המרכזיים בוועדות 
וכפיר,  )רש  בכירים  שירותים  ונותני  אקדמיה  אנשי  בין  המשותפת  השפה  הכנסת, 
Resh & Dar, 2012 ;2004(, התלות ההדדית הקיימת ביניהם והמפגש עם חברי הכנסת, 
 iron( ברזל"  "משולש  מתפיסת  המעבר  את  מציג  נוספת,  פעם  להיבחר  המעוניינים 
triangle( של נבחרים, ביורוקרטים וארגוני סנגור ומגזר שלישי לתפיסה של רשתות 
רשתות  תפיסת   .)Cerny, 2001; Van Waarden, 1992( הגלובליזציה  בעידן  מדיניּות 
המדיניּות מאפשרת לזהות את הקונצנזוס בין חברי הרשת בכל הנוגע לסוגיות המועלות 
בשיח הפוליטי־ציבורי בדיוני ועדות הכנסת שמדיניות מתהווה בהן. ההשפעות ההדדיות 
של  הדוחות  כותבי  לבין  הממשלה  ומשרדי  הסנגור  ארגוני  באקדמיה,  חוקרים  בין 
מרכז המחקר והמידע של הכנסת מתבטאים בין היתר ב"גלי שיח" — סוגיות ייחודיות 
המוצגות תחילה בדוחות המחקר החיצוניים לכנסת, ובעקבות זאת הן מוצגות בהדגשה 
רב־תרבותיות  בתחום  עובדים  הכשרת  כגון  בסוגיות  מדובר  והמידע.  המחקר  במרכז 
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 ,2006  ,2003-2002( פסיכו־אקטיביים  בחומרים  הרב  השימוש   ,)2002-2001 )בשנים 
2008, 2013(, קידום האוריינות )2007-2006( וסוגיית האובדנות )2009-2001, 2013(.

דיון
מאמר זה עוסק בהבנת היבט ייחודי של שורשי התופעה של מדיניות ההשקעה בתכניות 
של  לתגבור  בתכניות  במיוחד  גבוהה  השקעה   — אתיופיה  יוצאי  לתלמידים  לימודים 
תלמידים תת־משיגים והשקעת חסר בקידום תכניות לטיפוח מצוינות בקרב תלמידים 
אלו. תופעה זו מקבלת משמעות מיוחדת בשל היחס שבין ההשקעה הציבורית רחבת 
הנמוכה  הישגיהם  ברמת  ויציבות  רציפות  לבין  אתיופיה  יוצאי  בתלמידים  ההיקף 
גולדשמיט  רגבי,   ;2012 ורגבי,  רון־קפלן  רפ,  גליקמן,  )גולדשמיט,  השנים  לאורך 
והתעסוקה של מבוגרים צעירים  לבין תחומי הלימוד  ובין שני אלו   ,)2011 וגליקמן, 
יוצאי אתיופיה בבגרותם )פוקס וברנד, 2015(. ממצאי המחקר מצביעים על כך שאחד 
יוצאי  תלמידים  בקרב  החינוכיות  ההשקעות  מדיניות  לגיבוש  המרכזיים  המקורות 
של  שיח  הכנסת,  בוועדות  המתקיים  הפוליטי־ציבורי  השיח  הוא  בישראל  אתיופיה 
רשתות מדיניּות הקיימות בזירת החינוך בישראל — ארגוני סנגור קהילתיים וארגוני 
המתמחים  אקדמיה  אנשי  אתיופיה,  יוצאי  תלמידים  לקידום  הפועלים  שלישי  מגזר 
בהגירה ובנוער בסיכון וחוקרים מטעם גופים ממשלתיים שונים. השיח בסוגיה זו מובנה 
באמצעות דוחות של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שהם אחד המקורות לדיונים 
מתבססים   ,1 בלוח  שמוצגים  כפי  אלו,  דוחות  הכנסת.  בוועדות  החלטות  ולקבלת 
על מחקרים ועל דוחות מצב של אנשי אקדמיה, ארגוני סנגור ומגזר שלישי וגופים 
ממשלתיים. לטענתנו, השיח בין שחקני ידע לבין שחקני ממשל בזירת מדיניות החינוך 
 Ball, 1990; Ball & Exley, ;2004 ,הוא בעל השפעה על דגשי המדיניות )רש וכפיר

 .)2010; Resh & Dar, 2012
ולכן  אתיופיה,  יוצאי  תלמידים  של  והבעיות  הקשיים  בהצגת  ממוקדים  הדוחות 
המענים המומלצים לבעיות ולקשיים אלו הם ההשקעות הממוקדות בתגבור המתקשים, 
להבנתנו,  גבוהה.  לימוד  ברמת  או  מצטיינים  תלמידים  לטיפוח  המלצות  כמעט  ואין 
דוחות אלו יוצרים נרטיב סיבתי המגדיר ומקבע את התלמידים יוצאי אתיופיה כתלמידים 
במתקשים  במיוחד  גבוהה  השקעה  של  למדיניות  לגיטימציה  ליצירת  ומשמש  חלשים 
 .)Ball & Exley, 2010; Fischer, 2003  ;2009 )להט,  במצוינות  חסר  השקעת  ושל 
לקונצנזוס  המביאה  מקצועית,  כסמכות  שימשו  עליהם  מבוססים  שהדוחות  המחקרים 
דוגמת  חוסמת פרשנויות אחרות,  ובה בעת   )Dye, 2008( מתמשך בבחירת המדיניות 
אלו העולות אצל ליפשיץ וכץ )Lifshitz & Katz, 2015(, המכוונות להרחבת ההשקעה 
בתכניות לימוד למצוינות, ובייחוד בגיל בית הספר היסודי. העובדה שתהליך זה נפרש 
לאורך יותר משני עשורים מעלה אפשרות של נרטיב סיבתי המשרת את האינטרסים 
של הגופים השונים, כפי שעולה גם ממחקרן של וינהבר ובן נון )2010( וממחקרה של 
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מחקר  בבסיס  העומדים  הדוחות  מן  העולה  הסיבתי  הנרטיב  ועוד,  זאת   .)2010( בינס 
איננה  וכמעט  הלימוד  פערי  צמצום  את  מאוד  מדגישה  החינוך  מערכת  כי  מלמד  זה 
מדגישה את טיפוח המצוינות. תהליך זה משקף יחסי כוח המשמשים, במודע או שלא 
)דהאן  אתיופיה  יוצאי  תלמידים  של  העתידי  החברתי־כלכלי  מקומם  לשימור  במודע, 

 .)Ball, 1990 ;2004 ,ויונה, 2006; קימרלינג
 Aronson et al., 2002; Steele, 1997;( השלילי  התיוג  באיום  הנוגעים  ממחקרים 
Stroessner & Good, 2011( עולה חשש מפני ההשלכות הקריטיות העשויות להיות לשיח 
הממתג את התלמידים יוצאי אתיופיה כחלשים, נטולי משאבים רלוונטיים ובעלי הישגי 
לימוד נמוכים. שיח זה עלול להנציח נטייה של ילדים יוצאי אתיופיה ושל הסגל החינוכי 
המטפל בהם שלא לשאוף להשתלב במסגרות מצוינות קיימות בעקבות ההשפעה של 
 Butler, ציפיות המורה מהם על התנהלותו מולם בכיתות הטרוגניות )באב"ד, 1996; 
1994(. דפוס התנהגות זה פוגע במיוחד בתלמידים ברמה לימודית גבוהה — הן בתמונת 
העתיד שלהם והן על־ידי הרתעתם מהשתלבות במסגרות יוקרתיות. סוגיה זו מדאיגה 
במיוחד לאור נתוני המיצ"ב בשנת 2010, שהצביעו על כך שחלק ניכר מן התלמידים 
יוצאי אתיופיה בכיתות ב )כשליש מהם( הם בעלי ציון גבוה או בינוני־גבוה, כלומר 
הם בעלי פוטנציאל להשתלב בתכניות למצוינות. אחוז זה קֵטן במידה ניכרת בכיתות 
הנמוכות  בכיתות  קיימת חשיבות רבה לטפח את התלמידים האלה כבר  ולכן  ו־ח,  ה 
כדי לשמר את רמת הלימודים הגבוהה. זאת ועוד, מאחר שכמעט כל התקציב המיועד 
לקידום תלמידים יוצאי אתיופיה )96%( מכוון כיום לתלמידים המוגדרים על־ידי משרד 
החינוך כ"חלשים" ו"בינוניים", תלמידים ברמה לימודים בינונית־גבוהה משולבים גם 

 .)Lifshitz & Katz, 2015( הם במסגרות אלו, ולא במסגרות למצוינות
הפוליטי־ השיח  בין  הקושר  מעגלי,  קשר  על  מלמד  כיום  הקיים  ההשקעה  מעגל 
ציבורי, המדגיש את הקשיים ואת החולשות של תלמידים יוצאי אתיופיה, לבין השקעת 
המשאבים הַרבה בתכניות תגבור למתקשים ובצמצום פערים והשקעת החסר בתכניות 

לפיתוח מצוינות )ראו איור 1(.
מעגל ההשקעה מבטא את החיבור בין השיח הפוליטי־ציבורי והנרטיבים העומדים 
בבסיסו לבין מיצוב התלמידים ומיתוגם במסגרות הלימודיות ולבין מדיניות הטיפוח של 
יש להרחיב את השיח באמצעות  כי  והמצטיינים. מסקנתנו היא  התלמידים המתקשים 
הוספת נרטיב — נרטיב המצוינות. סביר להניח כי שינוי במעגל ההשקעה באמצעות 
הרחבת השיח והנרטיבים הכלולים בו יביא לשינוי במיצוב ובמיתוג של התלמידים — 
הזרקור יופנה גם להשקעה בקבוצות החזקות יותר באוכלוסייה זו ויעודד הפניית תקציבים 
ובניית תשתיות מקצועיות לטיפוח התלמידים המצוינים, ודבר זה עשוי לחזק גם את 
דימוים העצמי והקהילתי של התלמידים הן כלפי פנים הקהילה והן כלפי חוץ. תהליכים 
אלו עשויים לשפר את יכולתם להשתלב בתכניות למצטיינים בשלבי חינוך מתקדמים 
יותר, וכך הם יהיו ה"קטר שימשוך אחריו את כל המערכת", כפי שתיארו זאת מברך 

וליברמן )2004, עמ' 214(.
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ולמחקרי� בתחו� זה 

השינוי המוצע

מיצוב ותיוג של 
התלמידי� ג� 

כמצויני�

שיח ציבורי 
פוליטי על טיפוח 

מצוינות

דימוי התלמידי� 
כבעלי פוטנציאל 

למצוינות בעיני עצמ� 
ובעיני הצוות החינוכי

הפניית חלק ניכר
מ� המשאבי� לטיפוח 
מצוינות ולמחקרי� 

בתחו� זה

רמת הישגי� 
גבוהה ותמונת 
עתיד אופטימית

1 ר  ו - אי  7 ,מגמות- מאמר   

- כרך 52-2  חן ליפשיץ בינתחומי  - כתב עת  מגמות   1850 ות- צאלה , צו  1868  - ורים   רחל- אי

תרשים 1: שינוי במעגל ההשקעה לקידום ההישגים של תלמידים ממוצא אתיופי
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מגבלות המחקר ומחקרים בעתיד

השיח   — מדיניּות  שיח  של  השפעתו  בהבנת  שהתמקד  מחקר  על  מבוסס  זה  מאמר 
אתיופיה.  יוצאי  לתלמידים  לימודים  בתכניות  ההשקעה  מדיניות  על  הפוליטי־ציבורי 
עולים  לאוכלוסיית  הנוגע  בכל  המדיניות  שיח  של  ההשפעה  בהבנת  התמקד  המחקר 

מסוימת. 
מקור המידע המרכזי שהמחקר התבסס עליו הוא דוחות מרכז המחקר והמידע של 
הכנסת. יש שיראו מגבלה באי־שימוש במקורות מידע נוספים, כגון פרוטוקולים של 
דיוני הוועדות בכנסת או ראיונות עם שחקני ידע נוספים ושחקנים אחרים ברשת. אין 
בפרוטוקולים  ולהעמיק  נוספים  מקורות  בניתוח  להתמקד  צריך  עתידי  שמחקר  ספק 
של הוועדות ובתצפיות בדיוני הוועדות עצמן כדי לבחון את היחסים בין חברים ברשת 
המדיניות ואת השפעתם על הנרטיב ועל השפה בוועדות הכנסת בכל הנוגע לתלמידים 
יוצאי אתיופיה. נוסף על כך, מחקר עתידי שיעסוק באופי היחסים בין שחקנים מרכזיים 
ברמה הארצית והעירונית עשוי לתרום רבות להבנת היבטים נוספים במדיניות החינוך 
של תלמידים יוצאי אתיופיה. כמו כן, יש מקום למחקר שיבחן לעומק את הקשרים בין 

 .)Ball & Exley, 2010( שחקני ידע, דוגמת מחקרם של בול ואקסלי
מגבלות הזמן והמקום לא אפשרו להרחיב את המחקר גם להיבטים משווים, ולכן 
ראוי לבחון את טענת המחקר בנוגע לשתי אוכלוסיות נוספות: אוכלוסייה אחת היא 
תלמידים ממוצא מזרחי שהגיעו בעליות הגדולות בסמוך לקום המדינה ועד שנות ה־60 
וה־70 של המאה ה־20. בחינה זו מאפשרת להשוות בין אוכלוסיות בעלות מאפיינים 
חברתיים־דמוגרפיים דומים. האוכלוסייה האחרת היא תלמידים יוצאי ברית המועצות 
לשעבר שהגיעו לארץ בשנות ה־90 של המאה ה־20. ראוי לבחון את אופיו של שיח 
המדיניות, השיח הפוליטי־ציבורי, כפי שבא לידי ביטוי בדוחות מרכז המחקר והמידע 
של הכנסת בנוגע לשתי אוכלוסיות אלו. הממד המשווה יכול להתייחס בעיקר לשיח על 
תלמידים יוצאי ברית המועצות לשעבר, משום שמרכז המחקר והמידע של הכנסת הוקם 
בשנת 2000. ואולם, אפשר לבחון את השיח המקצועי על אוכלוסיית התלמידים ממוצא 

מזרחי בוועדות הכנסת בשנות ה־60 וה־70 של המאה הקודמת.
המאמר מצביע על צורך לבחון סוגיות אלו במבט רחב יותר של מדיניות החינוך 
ולהרחיב גם את שאלת הייחודיות — האם התופעה של השקעה גבוהה בתגבור ומיעוט 
השקעה במצוינות היא תופעה ייחודית למדיניות חינוך לתלמידים יוצאי אתיופיה או 
שמא היא מאפיין כללי של מדיניות החינוך או אולי מאפיין של קבוצות מיעוט של 
עולים ושל מי שאינם עולים. מן הראוי שמחקר עתידי יבחן שאלות אלו ושאלות נוספות 
הנובעות מהן מתוך התבססות על תמונת נתונים רחבה ככל האפשר. כמו כן יש לבחון 
את השונות בנקודת הפתיחה של תלמידים עולים מארצות שונות ואת האופן שבו מידת 

קרבתם לתרבות המערבית הישראלית נתפסת בעיניהם ומשפיעה עליהם.
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סיכום

נראה כי השיח הפוליטי־ציבורי בתחום קידום תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך 
)א( דרך הצגתם של התלמידים בדוחות המחקר  בישראל מושפע מן הגורמים האלה: 
של אנשי האקדמיה כאוכלוסייה חלשה הזקוקה לסיוע; )ב( ההבנה של ארגוני הסנגור 
הקהילתיים וארגוני המגזר השלישי המעוניינים לקדם את התלמידים, משום שהמדינה 
קובעי  של  נטייתם  )ג(  מתקשים;  כתלמידים  יוגדרו  אם  רק  אלו  בתלמידים  תשקיע 
המדיניות שלא לשנות במידה ניכרת את המדיניות שנקבעה, המשקיעה משאבים רבים 

בצמצום פערים ובתגבור המתקשים. 
גובה מחיר כבד  ההשקעה הממוקדת בתלמידים המתקשים או התת־משיגים בלבד 
מתלמידים יוצאי אתיופיה שהם מצטיינים או בעלי הישגים גבוהים, שאינם ממצים את 
הפוטנציאל שלהם. בה בעת היא גובה מחיר כבד גם מן התלמידים המתקשים, המאבדים 
השקעה  גבוהים.  הישגים  בה  שיש  עתיד  לתמונת  השאיפה  ואת  לחיקוי  המודל  את 
הצוות  של  יותר  הרחבים  המעגלים  על  גם  משפיעה  כמתקשים  המתויגים  בתלמידים 
אתיופיה  יוצאי  תלמידים  של  הדימוי  את  מנציחה  שהיא  מפני  הקהילה,  ושל  החינוכי 
כחלשים, ולא כתלמידים בעלי פוטנציאל למצוינות. אנו סבורות כי שינוי במדיניות 
ההשקעה יביא לשיפור של ממש ברמת ההישגים של התלמידים, אם כי אין פירוש הדבר 

שיש להפסיק את ההשקעה רחבת ההיקף בתלמידים התת־משיגים.
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למצבה של האוכלוסייה האתיופית ברמה הארצית. ירושלים: מאיירס־ג'וינט־מכון 

ברקודייל.
חביב, ג', הנדין, א' ועבודי, ח' )2010(. דוח מעקב שני: ביצוע תוכנית החומש לשיפור 
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יונה, י' )2005(. בזכות ההבדל: הפרויקט הרב־תרבותי בישראל. ירושלים: מכון ון ליר 
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כאהן־סטרבצ'ינסקי, פ', לוי, ד' וקונסטנטינוב, ו' )2010(. בני נוער עולים בישראל: 
תמונת מצב עדכנית. ירושלים: מאיירס־גו'ינט־מכון ברוקדייל.
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סבר, ר' וגור, י' )2001(. "עדשות מגע": גישור בין־תרבותי בכפר נוער עתיר חניכים 
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עולים.  נוער  בני  בקרב  פסיכו־אקטיביים  בחומרים  שימוש  )2013ג(.  א'  פידלמן, 
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http://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/YozmotChinuciyotVeRefrmot/OfekChadash
http://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/YozmotChinuciyotVeRefrmot/OfekChadash
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