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זרקור: התכנית לקידום סטודנטים יוצאי אתיופיה

בשנת  החלה  אתיופיה  יוצאי  סטודנטים  לקידום  התכנית 
ברכישת  הזדמנויות  שוויון  לקדם  במטרה  תשע"ז  הלימודים 
השכלה גבוהה ואיכותית והשתלבות בשוק העבודה ולהעניק 
ליווי ותמיכה אקדמיים וחברתיים תוך ניצול המאפיינים הייחודים 
מהפריפריה  לסטודנטים  המיוחדת  והתאמתה  האו"פ  של 
החברתית והגיאוגרפית. התכנית מתמקדת בחיזוק מיומנויות 
ובמניעת  בלימודים  ההתמדה  בעידוד  ואישיות,  אקדמיות 
נשירה. מטרת־העל היא להביא את הסטודנטים לקו הגמר, 
לסיום מוצלח של לימודיהם ואף לייעץ, לתמוך ולתת הכוונה 

תעסוקתית לשילובם בשוק העבודה.

תכנית זו משתלבת במגמה מקבילה במל"ג/ות"ת, שבשנה 
ההשכלה  בהנגשת  הטיפול  לאחריותה  עבר  האחרונה 
של  ההנגשה  את  הגדירה  ות"ת  אתיופיה.  ליוצאי  הגבוהה 

מערכת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ייחודיות כיעד מרכזי 
בתכנית העבודה שלה. היא מהווה חלק מן המגמה להעמיק 
את המצוינות האקדמית והמחקרית בד בבד עם פתיחה של 
בחברה  והמגזרים  הקבוצות  לכל  הגבוהה  ההשכלה  שערי 
וקידום שוויון אמיתי, המאפשר לכל סטודנט בישראל להגשים 

את כישוריו, ללא קשר למוצאו או למקום מגוריו.

כ־90  ללימודים  רשומים  היו  באו"פ  התכנית  פתיחת  עם 
בשנת  התואר.  לימודי  של  שונים  בשלבים  סטודנטים, 
הנרשמים  חדשים  סטודנטים  לצרף  הוחלט  תשע"ח 
ללימודי תואר ראשון ושני באוניברסיטה. לאחר מסע שיווק 
הסטודנטים  מספר  משמעותי  באופן  גדל  פנימי  ופרסום 
לאוניברסיטה. בסמסטר הראשון  הנרשמים  יוצאי אתיופיה 
גדל  הבאים  ובסמסטרים  חדשים,  סטודנטים  כ־60  נקלטו 
כיום  בסמסטר.  סטודנטים  בכ־100  הנרשמים  מספר 
בוגרים  פעילים. שישה  סטודנטים  כ־450  בתכנית  לומדים 
של התכנית סיימו את הלימודים וקיבלו דיפלומה בטקסים 

שנערכו בחודש יוני 2019. 

מלגות  ליווי,  לסטודנטים  מוענקים  התכנית  במסגרת 
סדנאות  ותעסוקה,  העצמה  סדנאות  עזר,  שיעורי  )מלאות(, 
וטיפול  אבחונים  מימון  בלמידה,  בהדרכה  אישיים  ומפגשים 
מבחינת  והמשמעותית  הבולטת  התמיכה  פסיכולוגי. 
הסטודנטים היא שיעורי העזר שניתנים בהנחיה פרטנית על 
המרשימה  ההתגייסות  הפתוחה.  באוניברסיטה  מנחים  ידי 
של המנחים, הזמינות, ההשקעה והרצון הגדול שלהם לקדם 
את הסטודנטים להצלחה, הופכים אותם לשותפים בקידום 

הסטודנטים ובהצלחתם. 

הספר  בבית  ראשון  לתואר  הלומד  סטודנט  יצחק,  אבי 
לשלטון מקומי: 

גורלם בידם והתחילו לצעוד לעבר  "בני הקהילה לקחו את 
ציון ירושלים בדרך לא דרך. בחושך, ברעב, בצמא, במחלות 
בידיעה  נעשה  זאת  וכל  רבים,  קורבנות  גבו  אשר  קשות 
שהם משלמים מחירים כבדים, משאירים מאחור את עברם 
יהודי  רשמו  כך  יותר.  וחזק  יותר  גדול  חלום  עבור  ורכושם 
אתיופיה במו ידיהם פרק חשוב ומשמעותי בהיסטוריה של 
העם היהודי. זהו מסע המהווה מקור השראה עצום לכל בני 
האדם הן בנחישות הרבה שגילו בדרכים הקשות והכואבות 
והן בעמידה האיתנה בהתמודדות עם הקשיים הרבים שניצבו 

בפניהם לאורך כל הדרך." מולה מולו, סטודנטית בתוכנית לקידום סטודנטים יוצאי אתיופיה

טל
בי
 א

רן
לי
 א

ם:
לו
צי




