
ביתונה פועל לצמצום פערים חברתיים ע"י חינוך והכוונה 

ללימודים אקדמיים לחברה הערבית.

ביתונה – חינוך אקדמי

"לתקן את העולם, פירושו לתקן את החינוך"
)יאנוש קורצ'ק(

האתגר

מעל 80% ממסיימי התיכון בחברה הערבית אינם פונים ללימודים אקדמיים. עיקר 

הבעיה נעוץ בחוסר הידע של התלמידים לגבי השכלה גבוהה והבנת חשיבותה, וכן 

בתהליך הקבלה ללימודים.

הפתרון

יצירת מסגרת של ליווי אישי והקניית ידע חיוני בכל הנוגע ללימודים אקדמיים בישראל.

הדרך

עיקר הפעילות הוא סדרת סדנאות מעשיות ומקצועיות בנושאי קבלת החלטות, 

לימודים אקדמיים, חשיבות השכלה ושוק העבודה בישראל. כל זאת בנוסף לליווי אישי 

וצמוד לתלמידים מהתיכון ועד סיום התואר.



סדנאות 
מספר רב של מפגשים במסגרתם מוקנה לתלמיד היד הבסיסי בנוגע לרכישת השכלה, 

חשיבות ההשכלה, הקשר בין השכלה לתעסוקה וכן כיצד להשתלב בעולם העבודה לאחר 
הלימודים.  הסדנאות נבנו ע"י בכירים באקדמיה, והן מועברות ע"י סטודנטים ערבים, 

המהווים מודל לחיקוי.

ימי הורים
ליצירת סביבה חברתית תומכת,אנו מקיימים ימים פתוחים עבור הורי התלמידים כדי לגייס 

גם אותם לתהליך ההכנה של ילדיהם לאקדמיה.

סיורים במוסדות
כדי לתת לתלמידים לטעום מחווית האקדמיה כבר בזמן תיכון, הם יזכו לסיורים מודרכים 

במוסדות אקדמאיים נבחרים בישראל.

ייעוץ והכוונה
המיזם דוגל בשיטת "דלת פתוחה", לפיה כל תלמיד מוזמן לשאול שאלות, להתעניין ולקבל 

ליווי צמוד במטרה לתכנן את עתידו בצורה המיטבית.

הנגשת השכלה
אנו פועלים ליצירת מסלולים מותאמים במוסדות אקדמיים נחשבים, בינהם הקמת 

"המכינה לעתיד"- מכינה קדם אקדמית המאפשרת קבלה לתואר ראשון במסלול מותאם, 
במכללה האקדמית ת"א-יפו.

)המכינה מונה 36 סטודנטים , שקול לכ-10% ממסיימי יב' בשנה האחרונה ביפו(.

* התוכנית החברתית מוצעת לבית הספר, כמו גם לתלמידים– ללא עלות.

פירוט הפעילות

בתוכניתו להרחיב את הפעילות באופן הבא:

התחלה בשלב מוקדם יותר – כיום הפעילות מועברת לכיתות יב' בלבד. בכדי לחזק את 
ההשפעה אנו שואפים להתחיל את הפעילות כבר מכיתה י'.

הרחבת ההיקף – נכון לעכשיו, עיקר הפעילות מתרחשת בעיר יפו, אך הדרישה לפעילות 
מבתי-ספר נוספים רק גוברת ואנו שואפים להגדיל את יכולתנו לספק את דרישתם.

העמקת הפעילות – הוספת שעות לסדנאות, הוספת תכנים רלוונטיים, קיום מפגשים 
רבים יותר וכו'.

כלים נוספים – ברצוננו להקים פלטפורמת אינטרנט רחבה שתתרום לליווי האישי של כל 
תלמיד.

במבט קדימה

חשוב לצין שמשאבינו מוגבלים, וכל תמיכה שנגייס תסייע להוביל 

עוד ילד בשערי האקדמיה, עזרו לנו להשיג מטרה חשובה זו.

הישגים
בשנת הפעילות האחרונה נחשפו כ- 1000 תלמידים לפעילות החברתית של ביתונה

פרס מטעם המועצה להשכלה גבוהה למקימי המיזם.

מעל 75% מהסטודנטים שהגיעו באמצעות התוכנית זכו למלגות לימודים מלאות
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פייסבוק: ביתונה–بيتنا

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה או שאלה.

צוות ביתונה.


