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 לכל מאן דבעי,

 המלצה –תוכנית יואל הנדון: 
 

יוצאי אתיופיה באקדמיה  לשילובהחשובות ביותר בתחום מהתוכניות אתחיל ואומר, תוכנית יואל הינה 
 לשוק העבודה.והבאתם 

 
הוקמה כמענה למצב התעסוקה של אקדמאים יוצאי אקדמיה איכותית, לתיופיה אצאי יו –ל "תוכנית יוא

 שרובם ככולם לא הועסקו במקצוע שאותו רכשו.  ,אתיופיה
 מעניקהובכך  ,תוכנית משלבת סיוע לימודי אינטנסיבי, ליווי אישי, פעילות קבוצתית ומלגה למימון המעונותה

המכינה. אין כיום מסגרת כה מקיפה ואינטנסיבית עבור יוצאי אתיופיה שנת  מעטפת שלמה לסטודנט במהלך
 במכינות. 

 
 –ועמותת "חיבורים  אילן -ברהקדם אקדמית באוניברסיטת המכינה תוכנית יואל פועלת כשיתוף פעולה בין 

 השפעה רבה על התלמידים.   תובעל, 2016מאז  חינוך בונה חברה"
למעט ניהול בהיקף של חצי משרה. ניהול התוכנית נעשה בצורה אישית  ,מתבצעת בהתנדבות הפעילות כולה

והם משמשים , מנוהלת ומופעלת על ידי מתנדביםהתוכנית תוך מעקב ודאגה להצלחתו של כל סטודנט.  ,דומא
 וץ לימודי ואישי., וכן כמנטורים המעניקים להם ייעכמתגברים לסטודנטים במקצועות הלימוד השונים

את ומקטין  ,לימודים יוצר היכרות הדדית ושינוי תפישותהלסטודנט במהלך שנת  נדבהמפגש בין המת
 הפערים בחברה.

"קדימה להשכלה", שבמסגרתה  –במהלך שנה זו תלמידי יואל עצמם לוקחים חלק בפעילות התנדבותית 
י אתיופיה, מסבירים על חשיבות הלימודים ני נוער של קהילות יוצאמועדויוצאים למפגשים בפנימיות ו

 .םהאקדמאיים, מהווים דוגמה אישית ומובילים את הצעירים בסביבתם לשאוף גבוה ולהאמין ביכולותיה
 

 הסטודנטים של הישגיהם את משמעותית בצורה העלה אקדמית הקדם במכינה יואל תוכנית של שילובה
כתוצאה אילן, -במכינה של אוניברסיטת בר הניסיון  שלנו,. לפי לאקדמיה וקבלתם במכינה אתיופיה יוצאי

 !מבוגרי יואל ממשיכים ללימודים גבוהים 70%ממעטפת אישית זו, 
 

ה מול עולים יפערים גדולים בהשתלבות יוצאי אתיופ יכחוקר בתחום הכלכלה ושוק העבודה, גיליתי במחקרי
באה למלא מקום חשוב ביותר לשילובם , אשר תי להכיר וללמוד על תוכנית יואלשמחמכל מוצא אחר. 

ערכת בתחום המכינות הקדם אקדמיות מזכות להיות חלק מההבאקדמיה ובשוק העבודה. אני שמח שיש לי 
 ושילובם של יוצאי אתיופיה באקדמיה. 

 
ובשוק  בהשכלה הייופתא יוצאי לשילובשלנו, תוכנית יואל היא מהתוכניות החשובות ביותר  סיוןימהנ

 .וכלכלי אישי, חברתי, אקדמי סיוע ידי על אתיופיה יוצאי צעירים לקדם שאת ביתר ופועלת, העבודה
 פתח גבוהה השכלה ברכישתורואים  ,תוכניתשל מקימי ה פועלםמברכים את כל המתנדבים ואת  אנו

 יישר כח ענק!  ,בישראל מלאה וכלכלית חברתית להשתלבות
 

כפרויקט המוביל באופן מעשי לצמצום פערים  ,הפרויקט בשנים הבאותלהגדלת חשיבות רבה  הרוא יאנ
 חברה הישראלית ולמוביליות חברתית.ב
 

 בכבוד רב,
 

 גיל אפשטיין
 פרופ' לכלכלה

 המערך לתוכניות ייעודיותראש 
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