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Message from the Chairman and the General Director

Associate Professor  
Pnina Motzafi-Haller
Ben Gurion University of the Negev

“Steinberg enabled me to begin the process of upward 
mobility by strengthening my self-image, giving me an 
excellent education, focusing my values, helping me to 
adopt achievement-oriented language, and widening my 
social horizons.”      

Born to parents who emigrated from Iraq, Pnina graduated 
from the Steinberg residence in 1972.  

The year 2012 was characterized by vigorous activity in all 

branches of the Society for Advancement of Education, 

Jerusalem (SAE). Some results of these activities are 

apparent, while others are not yet visible, as they are 

nestled in an ongoing process that will bear fruit in the 

future. Our diverse activities express the SAE’s educational 

and social values and goals.

Among our many activities, a portion of which are 

presented in this annual report, some are particularly 

striking:

Ongoing professional development of SAE’s teaching 

and counseling staff is spearheaded by Pedagogical 

Director Michal Shavit, with the assistance of Pedagogical 

Coordinator, Hamutal Prat. Our goal is to instill a culture of 

learning in all of our educational campuses and projects, 

and in so doing, enhance the exchange of professional 

knowledge between staff. We thank the Lautman Fund 

for its support for these processes, as well as The Zofnat 

Institute for its guidance in planning.

Renovations and improvements that were carried 

out in our various educational institutions demonstrate 

SAE’s commitment to providing an optimal learning 

environment with conditions that are respectable, 

comfortable, and pleasant. We thank our partners in the 

Jerusalem Municipality, the Maor Foundation, Rad Data 

Communications, members of the 1972 graduating 

class from Boyer Academy, and Jungo for their generous 

contributions towards achieving this important goal. 

Assisting students with special needs, through the 

establishment of the “Niot Project” and learning centers in 

all SAE campuses, was made possible as a result of Special 

Needs Coordinator Eden Israeli, with the assistance of 

Guy Finkelstein, the former director of Leshem. This work 

provides an educational response suitable to students’ 

needs and improves their achievements and their lives. 

We thank Haim and Ilana Watzman, who devote a great 

deal of their time to developing this essential project, 

dedicated to the memory of their son Niot (z”l). We also 

thank the Jerusalem Municipality, the Education Ministry, 

and our many donors who ensure the existence of this 

highly important initiative. 
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 פרופסורית חברה 
פנינה מוצפי-האלר  

אוניברסיטת בן-גוריון 

“הפנימיה פתחה בפני מסלול של מוביליות חברתית ותעודת בגרות 

ראויה, סגנון דיבור ומערכת ערכים הישגית, ואפשרה לי לפתח מערכת 

של קשרים חברתיים משמעותיים.”

פנינה נולדה במגדל העמק כבת חמישית להורים שעלו מעיראק, והיא 

בוגרת מחזור 1972 של פנימיית שטיינברג.  

  

The Talia Project is an example of a program promoting 

educational and academic excellence. By the end of this 

school year, 12 Talia students will earn undergraduate 

degrees in computer science, while having completing their 

high school studies at the Amalya High School for Girls. At 

present 100 girls are in different stages of the program, and 

we wish them success. We thank the Friedberg Foundation-

Yedidut Toronto for providing scholarships for program 

participants, and our partners at the Jerusalem College of 

Technology.

The Value of Pluralism is part of SAE’s basic world view, 

and it is expressed in the diversity that characterizes 

the students enrolled in our schools, residences, and 

programs. “Gvanim in Education”, a program that exists 

due to a generous donation from the Jewish Community 

Federation of San Francisco, invites principals and other 

senior educators in SAE schools to engage in a year-

long, personal and group journey to celebrate diversity in 

Judaism. Program graduates apply pluralistic Jewish values 

in their schools and residential facilities. 

Ahead of our fiftieth anniversary, we want to express our 

commitment to continuing on this path, to expand our 

influence within additional communities and sectors, 

to contribute towards reducing gaps, and assisting our 

students to become leading citizens in an Israeli society 

that is improved, more open minded, and more tolerant. 

We call on you to join us and to take part in social and 

educational activities that bear fruit.

Sincerely, 

Yosi Ashkenazi  Eitan Moran 
Chairman  General Director
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Mission 
The Society for Advancement of Education, Jerusalem 
(SAE) is a non-profit organization. Established in 1962, SAE 
is dedicated to empowering youth from disadvantaged 
communities in Israel to attain distinction in their social, 
educational and leadership endeavors. 

Charge 
The long-term negative effects on youth who grow 
up in risk situations such as poverty, neglect, or social 
marginalization cannot be overcome by intermittent 
assistance. SAE maintains that interventions lasting 
between three and six years are required to repair negative 
self-concepts, rebuild low self-esteem and self-efficacy, and 
reverse the effects of years of low-quality education.   

While all the years preceding adulthood are essential for 
healthy development, SAE asserts that the age between 
13-18 years represent a “last-chance” for youth to adopt the 
healthy attitudes, behaviors and skills necessary to build 
a successful career path, a healthy lifestyle and a social 
conscience.

Need
According to the May 2013 report on poverty and inequality 
published by the Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD), the Israeli poverty index is 
currently the most severe (20.9%), and has deteriorated 
more sharply over the past 15 years than any of the other 
34 member states. As a result, increasing numbers of youth 
from families that have fallen below the poverty line are 
considered to be at-risk. 

These children have high academic aptitudes and display 
no significant behavioral problems. As a result, they hold 
the key to lifting themselves and their families out of the 
cycle of poverty. Access to affordable, top quality schools 
and a warm and supportive environment will enable these 
children to attain their full potential in all realms of life.    

Based on independent data collected by the Henrietta 
Szold Institute, over 85% of youth in SAE residential facilities 
come from impoverished backgrounds. More than half 
come from homes in which only one parent is present or 
functioning.

Success Indicators
A central indicator of SAE’s success is the level at which 
its students pass their matriculation (Bagrut) exams. This 
success is critical for achieving upward mobility since a 
complete Bagrut certificate with high scores expands a 
young adult’s opportunities for meaningful military service, 
acceptance to college or university, and enrollment in the 
workforce. 

On average 85% of SAE youth graduate high school  •
with a full Bagrut, while the national average for high 
school matriculation remains below 50% for the general 
population.
Over 90% of SAE youth complete military service or  •
national service, compared to 51% for the general 
population.
SAE has over 30,000 graduates. •

Lay Leadership Board
The SAE Board is comprised of nine volunteers. Of these, 
six are graduates of SAE educational institutions, four hold 
PhDs, and one is a former SAE high school principal. All 
members of the board are veteran leaders is Israeli civil 
society. 

Contact Information

Eitan Moran      
General Director     
Email: director@kidum-edu.org.il
Office: +972-2-644-1101

Daniel Hasson
Director of Resource Development
Email: danielh@kidum-edu.org.il
Web: www.kidum-edu.org.il/en

About Us
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Yosi Ashkenazi (Chair)
Yosi Ashkenazi was born in Turkey and came to Israel as a 
small child. His family settled in Nes Tsiona, which at that 
time was a fledgling community of immigrants living in 
transit camps. A Boyar graduate, Ashkenazi has worked in 
the private sector as a senior advisor in the field of collective 
bargaining and human resource management. Ashkenazi 
has served as SAE Chair since 1996.

Prof. Dov Chernichovsky
Dov Chernichovsky is a professor of Health Economics 
and Policy at Ben Gurion University, and a Fellow at the 
United States National Bureau of Economic Research. 
Chernichovsky is an SAE graduate from 1964, and has been 
Board Member since 2008.

Dr. Yaakov Hadani
Yaakov Hadani holds a PhD in Philosophy from Strasburg 
University in France, and is a former Director of the 
prestigious Lifshitz Institute for Jewish Education in 
Jerusalem.  Hadani has served on the SAE Board since 
2009.

David Elani CPA
David Elani is a chartered accountant and serves as Chair of 
the SAE Finance Committee. Elani is an SAE graduate from 
1967, and has been a Board Member since 2006.

Dr. Pnina Scherzer
Pnina Scherzer is a senior researcher in the Department of 
Nephrology and Hypertension Laboratories at Hadassah 
University Hospital in Jerusalem. Scherzer is an SAE 
graduate from 1971, and has been a Board Member since 
1996.

Ms. Hadasa Almog
Hadassa Almog is an economic advisor to the Union of 
Local Authorities in Israel. She is an SAE graduate from 1971, 
and has been a Board Member since 2009.

Mr. Avraham Barashi
Avraham Barashi is a former Deputy Director of the Israeli 
Ministry of Education, and has served on the SAE board 
since 1999.

Ms. Hannah Sourkis
Hannah Sourkis holds an MA in Education from the Hebrew 
University. She was the first principal of the Mae Boyar High 
School - a position she held for 40 years. Surkis has served 
on the SAE Board since 2004.

Dr. Yaakov Loupo
Yaakov Loupo holds a PhD in Sociology from Paris University 
and is an educator and published author. Lupo is an SAE 
graduate and has served on the SAE Board since 2008.

Board Members
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“My time at the Boyar residence exposed me to children 
who were thirsty for wisdom and knowledge and who 
appreciated the opportunity granted to them. This gave 
me a human perspective that has accompanied me 
throughout my life.” 

Born in a displaced persons camp in Germany following the 
Second World War, Yona graduated from Boyar in 1964.

Prof. Yona Keisari
President of the Israeli Society for Cancer Research 
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פרופ' יונה קיסרי 
נשיא הארגון הישראלי לחקר הסרטן

"השהות שלי בפנימיית בויאר והחשיפה לבני נוער צמאי ידע ודעת, 

שהעריכו את ההזדמנות שניתנה להם, נתנו לי פרספקטיבה אנושית 

שמלווה אותי כל חיי."

יונה נולד במחנה עקורים בגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה, והוא 

בוגר מחזור 1964 של פנימיית בויאר.  

צילום: המכון לחקר הסרטן
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The Mae Boyar Educational Residence was established in 
1964 to honor the memory of Mae Rachel Boyar. Today 
it is home to over 300 students from disadvantaged 
communities in Israel’s geographic and economic 
peripheries. All residence students study at the Boyar 
high school and are guided by values of social action and 
scholastic excellence.

Activity Highlights in 2012 Include:

Renewing the Dorm Rooms: •   With the generous 
support of the graduating class of 1972 and Jungo 
Connectivity Ltd, 16 Boyar dorm rooms were refurbished 
with new floors, furniture, and lighting. 

Operation “Pillar of Defense”: •   During the November 
2012 Israeli Defense Forces (IDF) operation “Pillar of 
Defense”, Boyar adopted 150 families whose homes in 

Southern Israel were under heavy rocket fire from Gaza. 
Boyar was commended for this act in a special letter from 
Jerusalem’s Mayor, Nir Barkat.  

Boyar in the USA:  •  After winning first prize in a 
photography competition, and with the generous 
support of photographer Atalia Katz, a Boyar residential 
student travelled to the US with a photography exhibition 
that was displayed at the JFNA-GA in Baltimore, and at 
the home of the Israeli Consul General in New York, 
Ambassador Ido Aharoni. 

בפנימיית בויאר, הפועלת לצד בית הספר בויאר, מתחנכים 300 תלמידים 

בעלי יכולות לימודיות גבוהות מכל רחבי הארץ. בפנימייה הם זוכים 

לסביבה לימודית מאתגרת ולחברה איכותית, ומקבלים את התמיכה והליווי 

הנדרשים למימוש כישוריהם. לאחר שעות הלימודים הם לוקחים חלק 

במגוון רחב של חוגים, פעילויות חברתיות ואירועי תרבות, ואף תורמים 

לקהילה בפעולות התנדבות שונות. חניכי הפנימייה מהווים כשליש 

מתלמידי בית הספר, והמפגש בינם לבין תלמידי ירושלים וסביבתה 

מעשיר את כולם.

אירועים בולטים בשנת 2012
שיפוץ חדרי מגורים: במהלך שנת 2012 יזמו בוגרי מחזור 1972 • של 

הפנימייה מבצע מיוחד, והודות לתרומתה ועזרתה של קבוצת ג'נגו 

מנתניה שיפצו שמונה חדרי מגורים מהמסד עד הטפחות: החליפו 

רצפה, צבעו את הקירות ורכשו ריהוט חדש. 

בנובמבר  אימוץ משפחות מדרום הארץ בתקופת מבצע "עמוד ענן":  •

התארחו בפנימייה משפחות מהאזורים המופגזים בדרום הארץ. 

החניכים והצוות קיבלו את האורחים בחום, העסיקו את הילדים, וסייעו 

גם ל-150 המשפחות שהתארחו במרכז ציפורי, כולל אירוח משלחת 

ילדים בגן החיות. על עשייה זו זכו למכתב הוקרה מעיריית ירושלים.

בזכות תרומתה של הצלמת עתליה  תחרות צילום ותערוכה בארה"ב:  •

כ"ץ התקיימה במהלך השנה תחרות צילומים של תלמידי בויאר. 

חניך הפנימייה שזכה בפרס הראשון הצטרף למשלחת האגודה 

לקידום החינוך לכנס שנתי של הקהילות היהודיות בארה"ב שהתקיים 

בבולטימור, וכן השתתף בקבלת הפנים בבית הקונסול הכללי של 

מדינת ישראל בניו יורק. 

Mae Boyar Educational Residence, Jerusalem הפנימייה ע”ש מאי בויאר, ירושלים

Mae Boyar Residence

Principal: Erez Amber

Address: 1 Tora VeAvoda Street, Jerusalem

Office: +972-2-642-0297

Website: www.boyar.co.il

פנימיית בויאר

מנהל: ארז אמבר

תורה ועבודה 1, בית וגן, ירושלים

משרד: 02-642-0297

 www.boyar.co.il :אתר
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פנימיית שטיינברג הוקמה בכפר סבא בשנת 1967 על ידי האגודה 

לקידום החינוך יחד עם סול ובטי שטיינברג, במטרה לאפשר לבני נוער 

מכל רחבי הארץ ללמוד בבתי הספר המובילים בכפר סבא ובכך לממש 

את הפוטנציאל הלימודי הטמון בהם. בשטיינברג פותח מודל חינוכי 

ייחודי, המאפשר לחניכים ללמוד באחד מתשעה בתי ספר ברחבי העיר, 

ולהתאים לכל אחד תכנית לימודים אישית מתוך שפע מגמות הלימוד 

הקיימות. בפנימייה מתחנכים כ- 190 נערים ונערות בכיתות ז’-י”ב מכל 

חלקי הארץ.

אירועים בולטים בשנת 2012
במרץ ביקרו בפנימייה נכדתם ונינתם של  ביקור משפחת שטיינברג:  •

המייסדים, סול ובטי שטיינברג. הן נפגשו עם חניכים וחברי צוות, ועם 

דוד מייזלמן, שהיה מנהלה הראשון של הפנימייה.

חוגגים 45 לשטיינברג: ב-6 בספטמבר התכנסו מעל 800 • בוגרים 

וחניכים בפנימייה למפגש מחזורים מרגש. את הערב הנחתה בוגרת 

הפנימייה, חברת הכנסת אורית זוארץ.

זהו שמו של מחזה שנכתב והופק על ידי חניכי כתה י”א.  “חשופים”:  •

המחזה מעלה את המודעות לנזקי השימוש בסמים ובאלכוהול. בהצגת 

הבכורה נכחו ראש העיר כפר סבא ותלמידים מחטיבת בר-לב בעיר, 

שהשתתפו גם בדיון מונחה עם צוות השחקנים. 

Established by SAE together with Sol and Betty Steinberg 
in 1967, the Steinberg Interdisciplinary Residence provides 
190 students in 7th through 12th grades from across Israel 
with the opportunity to study in leading high schools in 
Kfar Saba. Steinberg students benefit directly from a highly 
demanding study environment as well as from a wide 
range of after school enrichment activities.

Activity Highlights  in 2012 Include:
Steinberg Family Visit: •   In March 2012, Betty and Sol 
Steinberg’s granddaughter and great-granddaughter 
visited the residential campus and met with current 
students and staff, and with David Meiselman – 
Steinberg’s first and long-serving former principal.   

Celebrating 45 Years:  •  On September 6th 2012, over 
800 graduates and students gathered at the Steinberg 

campus and reconnected with old friends. The evening 
proceedings were facilitated by Steinberg graduate, 
Knesset Member Orit Zuaretz.   

“Exposed”:  •  “Exposed” is a play that was written and 
produced by 11th grade students at Steinberg. The 
play raises awareness of the harmful effects of drug 
and alcohol abuse. Students from Bar-Lev Junior High 
School and Kfar Saba Mayor, Yehuda Ben Hamo attended 
the opening night, which was followed by a facilitated 
discussion between the cast and the students. 

Steinberg Interdisciplinary Residence, Kfar Saba פנימיית שטיינברג, כפר סבא

Steinberg Interdisciplinary Residence

Principal: Erez Shuevich

Address: 34 Geula Street, Kfar Saba

Office: +972-9-742-5917

Website: www.steinberg.org.il 

פנימיית שטיינברג

מנהל: ארז שעיוביץ

כתובת: גאולה 34, כפר סבא

משרד: 09-742-5917

 www.steinberg.org.il :אתר
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Established by SAE in 2000, Ein Carmit is located on the 
grounds of Ein Kerem Agricultural School in Jerusalem, and 
is home to 105 youth in 7th through 12th grades. These 
students come primarily from disadvantaged communities. 
The residence values academic excellence and social 
partnership, and offers activities that blend environmental 
awareness with a love for the Land of Israel.

Activity Highlights  in 2012 Include:
Technology Center:  •  With the generous support of RAD 
Data Communications, Ein Carmit students now have 
access to a new, on-campus technology center. The 
center is equipped with 20 computer workstations for 
general studies, and 10 additional computers for one-
on-one tutoring, remedial learning and treating learning 
disabilities.

Sports: •   The Ein Carmit basketball team achieved second 
place in the national basketball championships - a league 
of 60 boarding schools affiliated with the Residential Care 
Division of the Ministry of Education.       

Contributing to the Community: •   Ein Carmit students 
in 10th and 11th grades worked hand-in-hand on a small 
business initiative with children from AKIM - the National 
Association for the Habilitation of Children and Adults with 
Intellectual Disabilities. Together they produced and sold 
fragrant soaps, the profits of which were donated to  AKIM.      

Ein Carmit Educational Residence

פנימיית עין כרמית הוקמה בשנת 2000 וממוקמת במתחם בית הספר 

החקלאי עין-כרם בירושלים. הפנימייה קטנה ומשפחתית ומתחנכים בה 

כ-120 בני נוער מכיתות ז’-י”ב. עין כרמית דוגלת בערכי מצוינות לימודית 

ושותפות חברתית, הבאים לידי ביטוי בחוגים מגוונים ובפעילויות רבות 

בעלי זיקה למסורת היהודית ולתרבותה, לאהבת הארץ ולפיתוח מודעות 

לסביבה חקלאית וירוקה. 

אירועים בולטים בשנת 2012
הודות לתמיכתה הנדיבה של חברת רד תקשורת  מרכז טכנולוגי:  •

מחשבים בע”מ נפתח השנה בעין כרמית מרכז טכנולוגי חדיש. במרכז 

20 מחשבים המשמשים כתחנות עבודה ללימודים כלליים, ועוד 10 

מחשבים המיועדים לעבודה פרטנית, להוראה מתקנת ולטיפול בלקויות 

למידה.

ספורט: • נבחרת הכדורסל של עין כרמית זכתה במקום השני באליפות 

הארצית בכדורסל. בליגה השתתפו 60 נבחרות של פנימיות המינהל 

לחינוך התיישבותי.

חניכי כתות י’ ו-י”א בעין כרמית עסקו  יזמות עסקית ותרומה לקהילה:  •

ביזמות עסקית, יד ביד עם ילדי אקי”ם - האגודה הלאומית לקימום 

אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל. יחד הם ייצרו ומכרו סבונים 

ריחניים ומוצרי קוסמטיקה טבעיים, והכסף שהרוויחו נתרם לאקי”ם.

פנימיית עין-כרמית, ירושלים

Ein Carmit Educational Residence

Principal: Yaniv Weitzman

Address: Ein Carem Youth Village

Office: +972-2-644-7465

Web: www.ein-carmit.org.il 

פנימיית עין כרמית

מנהל: יניב ויצמן

כתובת: ד.נ. הרי יהודה

משרד: 04-644-7465

 www.ein-carmit.org.il :אתר
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The ORT-Netanya Residence was established in 1970 on a 
sprawling green campus at ORT Yad Leibovitch - one of the 
leading high schools in central Israel. The residence has a 
vibrant student body with over 100 students in 7th through 
12th grades. These students come primarily from Israel’s 
social and economic peripheries and from the former 
Soviet Union.

Activity Highlights  in 2012 Include:
Spending Purim Together:  •  Over 200 students, parents 
and teachers spent a weekend in March together at the 
residence and enjoyed theatrical performances prepared 
by the students, a formal-dress parade and competition, 
and informal educational activities celebrating the Purim 
holiday.    

Saluting our Sponsors: •   In May 2012, ORT-Netanya 
held a special evening event to thank its dedicated 

community of volunteers, staff members and donors. 
The residence choir performed for 150 people, including 
national service volunteers, representatives from Cisco 
Systems Inc., the CEO of Ziv Neurim, Mr. Benny Vaknin, 
and patron, Mr. Itzik Hamnon. 

1st Place in the Ziv Neurim Sea Challenge:  •  A year 
of challenging beach and oceanography exercises 
culminated in a championship event held in June at the 
Ashdod Blue Marina. ORT-Netanya 10th graders won first 
place, and 38 other residence students won prizes as well.  

ORT-Netanya Educational Residence 

פנימיית אורט נתניה נוסדה בשנת 1970 בלב הקמפוס הירוק ורחב הידיים 

של קריית החינוך אורט יד-ליבוביץ’ בנתניה, אחד מבתי הספר המובילים 

באזור. הפנימייה מונה כמאה חניכים בכתות ז’-י”ב, רבים מהם מאזורי 

הפריפריה ועולים ממדינות חבר העמים לשעבר. התפיסה החינוכית של 

הפנימייה כוללת טיפוח חניכים משכילים ורחבי אופקים, בעלי חשיבה 

עצמאית וסקרנות טבעית.

אירועים בולטים בשנת 2012
שבת משפחות ו”הפנינג פורים”: • בחג פורים התקיים בפנימייה סוף שבוע 

עליז בהשתתפות כמאתיים איש - חניכי הפנימייה ובני משפחותיהם, 

ומחנכים מבית הספר. המשתתפים  וכן מורים  צוות הפנימייה, 

נהנו מהופעות של החניכים, תחרות תחפושות, הפעלות ופעולות 

משותפות.

האירוע נערך במאי, לכבוד המתנדבים  ערב הצדעה למתנדבים ותורמים:  •

והתורמים שתרמו מזמנם לטובת חניכי הפנימייה ורווחתם: מורי מרכז 

הלמידה, מלווים מחברת “סיסקו”, פנסיונרים שוחרי גינון, מתנדבים 

בשנת שירות לפני צבא, בני וקנין - מנכ”ל “זיו נעורים”, ואיציק חכמון 

שתרם לפעילויות חניכים. המתנדבים קיבלו תעודות הוקרה וצפו 

בהופעה של מקהלת הפנימייה. באירוע השתתפו כ-150 איש.

זכייה באליפות “זיו נעורים”: • ביוני התקיים האירוע המסכם של שנת 

הפעילות בחוג הימאות מטעם עמותת “זיו נעורים”, במרכז הימי של 

העמותה במרינה הכחולה באשדוד. 38 חניכי קבוצות נעל”ה ט’ ו-י’ 

השתתפו בפעילויות אתגריות וחווייתיות, בים ועל החוף, וזכו בפרסים. 

קבוצת נעל”ה י’ זכתה במקום הראשון. 

פנימיית אורט-נתניה

ORT-Netanya Educational Residence

Principal: Avital Tayar

Address: 34 Pinkas Street, Netanya

Office: +972-9-862-6754

Web: www.ort-netanya.org

פנימיית אורט-נתניה

מנהלת: אביטל טייר

כתובת: רחוב פנקס 34, נתניה

משרד: 09-862-6754

www.ort-netanya.org :אתר
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Founded by SAE and the Jeselsohn Family in 1971, the 
Amalia residence caters to over 130 observant teenage girls 
who study at the Amalia High School. Most girls come from 
economically disadvantaged homes in Israel’s geographic 
periphery, and a small group comes from France. Guided by 
the values of tolerance, empathy and scholastic excellence, 
Amalia helps the girls develop their Jewish identities.

Activity Highlights  in 2012 Include:
Reconnecting with Graduates:   • In February 2012, 
over 70 recent Amalia graduates spent Shabbat at 
the residence together with current students. A core 
component of the weekend activity was to motivate the 
girls in 11th and 12th grades to volunteer for National 
Service.

Hike in the Mt. Meron Nature Reserve: •   In mid-October 
2012, a group of 100 girls from the Amalia residence spent 

a weekend doing group dynamics exercises, forming a 
community and hiking in the Mt. Meron Nature Reserve 
in Northern Israel. 

Shabbat together with Families: •   In May 2012, over 
40 Amalia residents, mostly from communities in the 
geographic peripheries of Israel, spent the traditional 
Shabbat meal at the homes of senior staff members. 

Amalia Residential Campus for Girls, Jerusalem

פנימיית עמליה נוסדה בשנת 1971 על ידי האגודה לקידום החינוך 

ומשפחת יסלזון. היא שוכנת בקמפוס ירוק ומטופח בשכונת גבעת מרדכי 

בירושלים, ומשמשת כבית ללמעלה מ-130 תלמידות מדרשיית עמליה. 

רוב תלמידות הפנימייה באות מאזורי הפריפריה ומרקע סוציו-אקונומי 

נמוך, וחלקן - מקרב יהדות צרפת. הפנימייה מחנכת לזהות יהודית דתית-

תורנית, למצוינות לימודית ולסובלנות חברתית.

אירועים בולטים בשנת 2012
שבת בוגרות: בפברואר השנה התכנסו ובאו לפנימייה כ-70 • בוגרות 

מהמחזור שסיים בשנה החולפת ליומיים של מפגשים ושיחות, בכללן 

- פאנל “לקראת שרות” לתלמידות י”א-י”ב.

טיול ושבת במירון: באוקטובר יצאו כ-100 • חניכות הפנימייה לטיול בצפון, 

שם נהנו מהטבע והנוף. בשבת התקיים במירון סמינריון, בהשתתפותן 

הערה של החניכות.

במאי התקיימה שבת המשפחות המסורתית, שבה  שבת משפחות:  •

התארחו כ-40 מתלמידות הפנימייה וסעדו את סעודת השבת בביתן 

של נשות הצוות )ביניהן אם הבית, הרכזת והמנהלת(. 

פנימיית עמליה, ירושלים

Amalia Residential Campus

Principal: Ofra Cohen

Address: 31 Heller Street, Jerusalem

Office: +972-2-649-9555

פנימיית עמליה

מנהלת: עפרה כהן

כתובת: רחוב הלר 31, ירושלים

משרד: 02-649-9555
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Benjamin Tal
Deputy Chief Economist at Canadian Imperial Bank 
of Commerce (CIBC)

“Steinberg allowed me to experience many things that 
were not available to me otherwise. I developed wonderful 
friendships and in many ways learned the meaning of 
independence and of trusting myself.”

Born in Pardes Katz, Benjamin graduated from Steinberg 
residence in 1980.
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בנימין טל
סגן הכלכלן הראשי, הבנק המסחרי בקנדה

“פנימיית שטיינברג אפשרה לי להתנסות בדברים שלא היו נגישים לי 

בשום דרך אחרת. פיתחתי חברויות נפלאות, ולמדתי באופנים שונים את 

משמעותם של עצמאות ואמון בעצמי.”

בנימין נולד בפרדס כץ, והוא בוגר מחזור 1980 של פנימיית שטיינברג.

Dr. Pnina Scherzer
Researcher at Hadassah University Hospital, 
Jerusalem

“My time at Steinberg residence taught me to be a serious 
student and to fulfill my goals by taking the straight and 
correct path.”

Born in Yavniel, Pnina graduated from the Steinberg 
residence in 1971.
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ד”ר פנינה שרצר
חוקרת במרכז הרפואי הדסה בירושלים 

“התקופה שביליתי בפנימיית שטיינברג לימדה אותי להיות תלמידה 

רצינית, ולהגשים את שאיפותיי על- ידי בחירת הדרך הישרה והנכונה.”

פנינה נולדה ביבניאל והיא בוגרת מחזור 1971 של פנימיית שטיינברג.   
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The Niot Project is a comprehensive model that enables 
students, parents and school staff to work together 
effectively to improve the scholastic performance 
and emotional resilience of teenagers with learning 
disabilities. 
Launched in 2012, the Niot Project honors the life and 
learning of Niot Watzman (z”l), who was a student at SAE’s 
Dror High School in Jerusalem. Niot was triumphant in 
his struggle with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) and received one of the highest Bagrut scores in 
his class. Tragically, Niot died in a diving accident in April 
2011 while on vacation from active duty in the IDF Golani 
Brigade. 
Private gifts and municipal and governmental support for 
the Niot Project totaled $150,000, which  enabled SAE to 
implement the Niot Project model in all eight of its Israeli 
high school and boarding school campuses.

Activity Highlights  in 2012 Include:
129 students received subsidies for diagnostic testing.  •

While these diagnostic tests are necessary for teens with 
learning disabilities to gain adjustments on their high 
school finals, the costs are prohibitively expensive for 
parents and are not subsidized by the school system.

15 training workshops assisted students with learning  •
disabilities to develop effective study techniques, cope 
with test anxiety and manage stress.  

31 training seminars guided teachers and peer educators  •
to work more effectively with teens who have learning 
disabilities.

The Niot Project

הפרויקט “בנאות למידה” הוא מודל מקיף המאפשר לתלמידים, הורים 

וצוות בית הספר לעבוד יחד ביעילות לשיפור הישגיהם הלימודיים וחוסנם 

הנפשי של מתבגרים בעלי לקויות למידה.

הפרויקט, שנוסד ב 2012, מנציח את זכרו של נאות וייצמן ז”ל, אשר 

למד בתיכון דרור של האגודה לקידום החינוך בירושלים. נאות התמודד 

עם הפרעת קשב מסוג ADHD, ובזכות עבודה מאומצת של צוות בית 

הספר, המשפחה ונאות עצמו, השלים בתום לימודיו תעודת בגרות עם 

ציונים מהגבוהים בכיתתו. נאות נפטר באורח טראגי בתאונת צלילה 

באפריל 2011, בעת חופשה במסגרת שירותו הצבאי בחטיבת גולני.

בזכות תרומות וסיוע עירוני וממשלתי בסך כולל של 150,000$ הצליחה 

האגודה לקידום החינוך ליישם את פרויקט “בנאות למידה” בכל שמונת 

בתי הספר והפנימיות שבבעלותה.

אירועים בולטים בשנת 2012
מימון אבחונים:  129 • תלמידים זכו בהשתתפות במימון אבחונים. האבחון 

הכרחי לבעלי לקויות למידה כדי לקבל את ההתאמות הדרושות, אך 

עלותו גבוהה ורבים מההורים אינם יכולים לממנו בכוחות עצמם.

15 • סדנאות תמיכה  סדנאות לתלמידים: במהלך השנה התקיימו 

לתלמידים בעלי לקויות למידה, שבמסגרתן פיתחו טכניקות ללמידה 

יעילה ולהתמודדות עם לחץ וחרדת מבחנים.

31 • מפגשי השתלמות,  במהלך השנה התקיימו  הדרכה למורים: 

שבמסגרתם קיבלו מורים ומחנכים הדרכה כיצד ניתן לקדם ביעילות 

מתבגרים בעלי לקויות למידה.

בנאות למידה

Haim Watzman 

Email: hwatzman@gmail.com

Mobile: +972-544-612-939

Eden Israeli

Email: eden@kidum-edu.org.il 

חיים ויצמן

hwatzman@gmail.com :דוא”ל

נייד: 0544-612-939

עדן ישראלי

eden@kidum-edu.org.il :דוא”ל
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באוקטובר נפתחה התכנית “גוונים בחינוך”, בהשתתפות 19 מנהלים 

ואנשי חינוך בכירים באגודה.

“גוונים” נוסדה בשנת 2000 על ידי הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו, 

במטרה לפתח רשת מנהיגים שייקחו חלק פעיל בפיתוח יוזמות לקידום 

זהות יהודית פלורליסטית במרחב הציבורי בישראל, ויחזקו את קיומה 

של מדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית. השנה הודות לתרומת 

הפדרציה, נפתחה תכנית מיוחדת, המותאמת במיוחד לאגודה לקידום 

החינוך.

התכנית היא בבחינת מסע אישי וקבוצתי למשתתפיה, הכולל מפגשים 

והכרויות עם אנשים, זרמים והשקפות עולם; מסע שמהותו היא ברור זהות 

והיפתחות כלפי האחר.

ייחודה של התכנית טמון ברבגוניות המאפיינת אותה מבחינת הרכב 

המשתתפים והתכנים ודרכי העיסוק בתכנים אלו )הרצאות, סדנאות, 

מפגשים, סיורים בארץ(. השונות, המגוון, הריבוי - כל אלה משמשים 

כמקור השראה. התכנית מתמקדת בנושאים הרלוונטיים לאגודה כארגון 

חינוכי, וביניהם: הכרת הזרמים השונים הקיימים היום ביהדות, סובלנות, 

יהדות וצדק חברתי, התבגרות ומגדר, יהדות ודמוקרטיה ועוד. 

משתתפי התכנית יפתחו יוזמות מעשיות לקידום החינוך לפלורליזם 

ובפרויקטים שהם  יישמו בשנה הבאה בארגוניהם  ביהדות, אותה 

מובילים.

October 2012 marked the opening of “Gvanim in Education”, 
a year-long program in which 19 SAE principals and senior 
educational staff members participated.

Based on a program established in 2000 by the Jewish 
Community Federation of San Francisco, “Gvanim in 
Education” creates a network of leaders who develop 
initiatives for advancing pluralistic Jewish identity amongst 
the Israeli public, and for strengthening Israel as a Jewish 
democratic country. “Gvanim in Education” was tailor 
made for SAE by the Federation and is supported by the 
Federation’s generous contribution.

“Gvanim in Education” is a personal and group journey 
that aims to help participants clarify their own identity 
while also maintaining openness to the other. Participants 
meet others from different streams of Judaism in lectures, 
workshops, meetings and field trips around the country. 
Difference, diversity and plurality serve as thematic 
inspiration. 

Topics explored in 2012 included an introduction to 
different streams of Judaism; tolerance; Judaism and social 
justice; Judaism and democracy; and more. 

Program participants developed practical initiatives that 
advance Jewish pluralism through education. Participants 
will implement their initiatives in the coming year at the 
institutions and organizations that they lead.

Gvanim in Education גוונים בחינוך

מנהלת הפרויקט: חמוטל פרת

 hamutalp@kidum-edu.org.il :דוא”ל
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Youth at Heart is a three-year preventative care initiative that 
uses informal education to help moderate-risk youth develop 
a sense of responsibility and belonging in normative Israeli 
society. Established in 2011, Youth at Heart is a collaborative 
effort of SAE, in partnership with JDC-Ashalim and five 
government ministries:  Welfare and Social Services, Health, 
Education, Environment, and Sport and Culture. 

Activity Highlights  in 2012 Include:
Youth at Heart centers operate in five cities:  Arad, Yafia  •
(near Nazareth), Beersheva, the Hatikva neighborhood 
of Tel Aviv and Kiryat Arba. Centers in large cities attract 
100 adolescents each, while smaller centers attract 60 
adolescents. 

The youth centers, which operate in close cooperation  •
with other social services available in each city, have been 
established in the  neighborhoods where the adolescents 

live, providing informal educational programming in the 
afternoons and evenings.

Due to the high number of immigrants attending the  •
youth centers, Youth at Heart has localized collaboration 
with the Ministry of Absorption. In Arad, approximately 
50% of the youth is from the former Soviet Union (FSU); 
in Beersheva, 20% of the youth is from the Caucasus and 
47% are from the FSU; in Kiryat Arba, over 40% is Bnei 
Menashe.

Youth at Heart

התכנית “יש מצב” מציעה מודל עבודה בין-משרדי ייחודי הנותן מענה 

מניעתי-טיפולי לבני הנוער בסיכון ולהוריהם. התכנית מפעילה מרכזי 

נוער רב תחומיים בקהילה, העובדים בשיתוף פעולה עם מערכת החינוך 

הפורמאלית, המסגרות השונות בקהילה והמשפחה. את התכנית מובילה 

האגודה לקידום החינוך, יחד עם ג’וינט-אשלים וחמשה משרדי ממשלה: 

הרווחה והשירותים החברתיים, החינוך, הבריאות, הגנת הסביבה, והתרבות 

והספורט.

התכנית הקימה מרכזי נוער בתל אביב )שכונת התקווה(, ערד, באר שבע, 

קריית ארבע ויפיע, כאשר בכל מרכז פעילים כ-100 בני נוער, ובישובים 

קטנים כ-60 בני נוער.

הנוער  לבני  ונגישים  העיר  או  בלב השכונה  המרכזים ממוקמים 

ומשפחותיהם בשעות אחה”צ והערב. הצוות המקצועי מקיים קשרים 

שוטפים עם השירותים העירוניים ועם בעלי תפקידים מקומיים ומחוזיים 

של המשרדים השותפים. 

שיעור העולים החדשים בקרב המשתתפים בתכנית גבוה למדי: בערד 

כ- 50% הם יוצאי מדינות חבר העמים, בבאר שבע 20% הינם יוצאי קווקז 

ו- 47% יוצאי מדינות חבר העמים, בקריית ארבע כ- 40% הם מקהילת בני 

מנשה. מתקיימים שיתופי פעולה ברמה המקומית עם משרד הקליטה.

יש מצב

Youth at Heart

Project Manager: Eli Buskila

Email: eli1b@bezeqint.net 

יש מצב

מנהל הפרויקט: אלי בוסקילה

 eli1b@bezeqint.net :דוא”ל
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Financial Statements 2012עלות ב- $Cost in USדוח כספי 2012

7,574,750Educational Residencesפנימיות חינוכיות

8,237,500High Schoolsבתי ספר תיכוניים

1,858,500The Na’ale Programתכנית נעל”ה

2,406,250Steering Center for Ethiopian Immigrantsמרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה 

181,500Youth At Heartפרויקט “יש מצב”

83,250Girls Spaceפרויקט “שרשרת”

68,750Learning Disabilitiesלקויות למידה

278,000Special Projectsפרויקטים מיוחדים

386,000Building Depreciationפחת

175,000Administrationהנהלה וכלליות 

$21,249,500Total Expenses in 2012סה”כ הוצאות

Educational Residencesפנימיות חינוכיות 

2,275,500Salariesמשכורות לצוות 

Food )including nutrition supervision(1,602,500כלכלת תלמידים כולל דיאטנית

1,556,000Building Maintenanceפחת

602,000Extra-Curricular Activitiesתרבות וחוגים

437,000Accounting and Administrationחשבונאות ואמרכלות

272,750Transport for Studentsהסעות תלמידים

232,750Securityשמירה

223,500Support for Students with Special Needsסיוע לתלמידים נזקקים

97,250Additional Tutoring Hoursשעורי עזר

93,750High School Paymentsדמי שירות לבתי ספר

64,500Promotion and Office Expensesמשרדיות ופרסום

48,000Taxes and Feesמסים, אגרות וכיבודים

47,250Psychological and Medical Treatmentייעוץ פסיכולוגי וטיפול רפואי

22,000Washingכביסה

$7,574,750Subtotal Educational Residencesסה”כ הוצאות אחזקת פנימיות 

High Schoolsבתי ספר תיכוניים

6,153,750Salariesמשכורות לצוות

581,000Extra-Curricular Activitiesתרבות וחוגים

572,000Building Maintenanceאחזקת בתי הספר

406,500Accounting and Administrationחשבונאות ואמרכלות 

196,750Additional Tutoring Hoursשעורי עזר

184,000Outingsטיולים

131,000Promotion and Office Expensesמשרדיות ופרסום

12,500Taxes and Feesמסים, אגרות ובנקאות

$8,237,500Subtotal for High Schoolsסה”כ הוצאות אחזקת בתי הספר

Shula Mozes
Founder and Chairperson of the Mozes-Wolfowitz 
Foundation and Lamerhav

"The four years I spend at Boyar were among the most 
beautiful years of my life. As a new immigrant, I was 
integrated into Israeli society immediately, and shown how 
to receive assistance and also how to give back." 

Shula emigrated to Israel with her parents from Romania in 
1965 and graduated from Boyar in 1970. 
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שולה מוזס
מייסדת ויו”ר קרן מוזס וולפוביץ ותכנית למרחב 

“ארבע השנים בפנימיית בויאר היו מן היפות והמשמעותיות בחיי. בהיותי 

עולה חדשה, הפנימייה אפשרה לי להתערות בחברה הישראלית באופן 

מידי, וכך למדתי להיעזר, לקבל, וגם לתת.”

שולה עלתה ארצה מרומניה יחד עם הוריה ב-1965, והיא בוגרת מחזור 

1970 של פנימיית בויאר. 
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Alumni Associations
Amalia
Boyar
Dror
Ein Carmit
ORT-Netanya
Steinberg

Government Agencies
Ministry of Culture and Sport
Ministry of Education
Ministry of Immigrant Absorption
Ministry of Environmental Protection
Ministry of Health
Ministry of Public Security
Ministry of Social Affairs and Social Services
Municipality of Jerusalem
Municipality of Kfar Saba
Municipality of Netanya
Prime Minister’s Office (Nativ)
Regional Council of the Jerusalem Hills

Academic Institutes and Colleges 
Bar Ilan University
Ben Gurion University 
Haifa University
Hebrew University
Henrietta Szold Institute
Jerusalem College of Technology
Technion: Institute of Technology
Technoda
Tel Aviv University 
Weizmann Institute 
Zofnat Institute

Foundations and Donors
Boyar Family
Fritz Naphtali - Israeli German Friendship
Friedberg Foundation
Glencore Society for Education and Welfare
Geller Family Foundation
Jeselsohn Family
Lautman Fund

Maor Foundation
Matan Investing in the Community
Matanel Foundation
Merhavim
Morris and Sylvia Trachten Foundation
Moses-Wolfowitz Foundation
Moscowitz Foundation
Otto and Marianne Wolman Foundation
PEF – Israel Endowment Funds, Inc.
Private Individuals
Reggi Marder Foundation
Sobell Foundation
Vanguard Charitable Endowment

Non-Governmental Organizations
Congregants of Yedidya Synagogue in Jerusalem
Congregants of the Hebrew Educational Alliance in 
Denver
AKIM
Leshem
Ruach Tova
Shachen Tov
Ziv Neurim

Business Sector
Bank Yerushalayim
Cellcom
Cisco Systems
Liveperson
RAD Data Communication
Rami Levy
RS Ran Ltd. 
Salesforce

International Jewish Organizations
American Jewish Joint Distribution Committee (JDC)
Jewish Federations of North America
Jewish Community Federation of San Francisco
Jewish Agency for Israel
Jewish Federations of Canada-UIA
United Jewish Israel Appeal

SAE’s activities in 2012 were made possible  thanks to the 
generous support of the following partners. 
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Negist Yosef
Educational and Cultural Mediator 

“We give Ethiopian-Israeli children the opportunity to 
widen their horizons. I am happy that the Steering Center 
pushes us to identify capable children and help them fulfill 
their dreams.”

Negist immigrated to Israel from Ethiopia in 1991.

נגסט יוסף
מגשרת חינוכית חברתית, מרכז ההיגוי 

“אנחנו מעניקות לתלמידים האתיופיים-ישראלים הזדמנות להכיר 

עולם אחר ולהרחיב את אופקיהם. אני שמחה שמרכז ההיגוי תומך בנו, 

המגשרים, מעצים אותנו ודוחף אותנו לאתר את התלמידים בעלי היכולת 

ולהגשים להם את החלום”.

 

נגסט עלתה לישראל מאתיופיה ב-1991.  
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בוגרים

עמליה

בויאר

דרור

עין כרמית

אורט-נתניה

שטיינברג

גופים ממשלתיים

המועצה האזורית מטה יהודה

משרד הבריאות

משרד החינוך

משרד העליה והקליטה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

משרד התרבות והספורט

המשרד להגנת הסביבה

משרד ראש הממשלה )נתיב(

עיריית ירושלים

עיריית כפר סבא

עיריית נתניה

מכוני מחקר, מכללות ואוניברסיטאות 

האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בן-גוריון

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת תל אביב 

טכנודע

הטכניון 

מכון ויצמן 

מכון לב

מכון סאלד 

מכון צפנת

קרנות ותורמים

משפחת בויאר

משפחת שטיינברג

משפחת יסלזון 

קרן פרץ נפתלי

קרן פרידברג-ידידות טורונטו

גלנקור קרן לחינוך ורווחה

קרן גלר

קרן לאוטמן 

קרן מאור

קרן מתנאל

מתן משקעים בחברה

מרחבים

קרן מוריס וסילביה טרחטן

קרן מוזס-וולפוביץ

קרן מוסקוביץ 

קרן אוטו ומריאן וולמן

פי.אי.אף

קרן רג’י מרדר

קרן סובל

קרן וונגארד

תורמים פרטיים

מלכ”רים

חברי קהילת ידידיה, ירושלים 

חברי הקהילה היהודית בדנוור  

עמותת לשם

אקי”ם

זיו נעורים

ירושלים אוהבת חיות 

עמותת רוח טובה

עמותת שכן טוב

יד אליעזר

תעשייה ומסחר

בנק ירושלים

סלקום

חברת סיסקו

ידיעות אחרונות  

לייבפרסון

רד תקשורת

רמי לוי

אר.אס. רן

סיילספורס

ארגונים יהודיים בינלאומיים

ארגון הג’וינט העולמי

הסוכנות היהודית לארץ ישראל

הקהילות היהודיות בארה”ב

מגבית אנגליה 

מגבית קנדה

פדרציית סן פרנסיסקו 

 האגודה מבקשת להודות לכל הגורמים שבזכותם התאפשרו 
פעולותינו ב-2012:

Ariella Poni-Kronish
Educator, History of the Jewish People 

“The educators at Boyar instilled in us  a passion for the 
subjects they taught.Thanks to one of my teachers, I 
have made sharing the story of the Jewish People my life 
calling.”

Born in Jerusalem, Ariella graduated Boyar High School 
in 1998.

אריאלה פוני-קרוניש
מחנכת ומורה להיסטוריה של עם ישראל 

“המורים בבויאר הכניסו בנו אהבה אמתית למקצועות אותם הם לימדו. 

בזכות מורה נפלא ומקסים להיסטוריה, המקצוע הפך להיות אהוב עלי 

וכיום בזה בדיוק אני עוסקת. “

אריאלה נולדה בירושלים, והיא בוגרת מחזור 1998 של בית הספר 

בויאר. 
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התכנית “ראויים לקידום”, בשיתוף עם המוסדות להשכלה גבוהה בארץ, 

מסייעת לפתוח את שערי האקדמיה לאלו שסיכוייהם ההתחלתיים 

אישיים,  )קשיים  חייהם  נסיבות  נמוכים בשל  ללימודים  להתקבל 

פיזיולוגיים, נפשיים, סביבתיים ומשפחתיים(. על בסיס העדפה מתקנת 

וסולם ניקוד הנקבע על סמך פרמטרים הכוללים התייחסות לרקע האישי, 

זוכים התלמידים הללו לרכוש השכלה כשווים, בהתאם ליכולותיהם 

האובייקטיביות.

אירועים בולטים בשנת 2012
במהלך השנה סייעה התכנית ל- 1,482 • להגיש מועמדות ללימודים 

במוסדות להשכלה גבוהה, מהם כ- 1,200 התקבלו ללימודים.

מאז הקמתה בשנת 2006 סייעה התכנית ל- 8,241 • צעירים.

“ראויים לקידום” עובדת בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית,  • 

הטכניון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת 

תל-אביב ואוניברסיטת בר-אילן. 

“Advancing to Academia”, operated in partnership with Israeli 
universities, assists young adults who face personal, emotional, 
health or environmental obstacles in pursuing higher 
education. Project staff members help candidates make their 
case to Israeli universities on the basis of affirmative action, 
and by collecting the necessary medical files, legal documents, 
and psychiatric reports.  

Activity Highlights  in 2012 Include:
Over the past year “Advancing to Academia” fielded 1,482  •
applications from young adults requiring assistance. Of 
these, approximately 1,200 were admitted to universities 
for academic study. 

Since its inception in 2006, “Advancing to Academia”  •
has processed 8,241 applications made by young adults 
desiring to pursue academic study. 

“Advancing to Academia” processes applications on  •
behalf of the Hebrew University, Technion: Israel Institute 
of Technology, University of Haifa, Ben Gurion University 
of the Negev, Tel Aviv University, and Bar Ilan University. 

Advancing to Academia ראויים לקידום

Advancing to Academia

www.kidum-edu.org.il

Office: +972-2-644-1159

ראוים לקידום

www.kidum-edu.org.il :אתר

משרד:  02-644-1159 
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Dr. Sarit Tsabari-Bechor
Veterinary Doctor 

“Life at Steinberg taught me the power of working in a 
group, and how to trust my abilities, draw support from my 
close friends, and to take responsibility for leading others.”

Born in Yad Eliyahu, Sarit graduated from Steinberg 
residence in 1986. 

ד”ר שרית צברי-בכור
רופאה וטרינרית

“החיים בשטיינברג לימדו אותי מה הכוח של קבוצה, כיצד לסמוך על 

היכולות שלי, כמו גם לסמוך על חברים קרובים כשצריך, לקחת אחריות 

ולהוביל אחרים.”

שרית נולדה ביד אליהו, והיא בוגרת מחזור 1986 של פנימיית שטיינברג.

Janna Bar
Doctoral Student in Social Work, 
Ben Gurion University

“Na’ale gave me the opportunities, resources and skills 
necessary to   to work hard, achieve excellence, and 
actualize my dreams.”

Born in Russia, Janna graduated high school in Israel 
with Na’ale in 1999.

ג’נה בר
דוקטורנטית במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב

“תכנית נעל”ה העניקה לי את ההזדמנויות, את המשאבים והכלים, אני רק 

ידעתי לנצל אותם נכון ולעבוד קשה כדי להצטיין ולממש את שאיפותיי.“

ג’נה נולדה ברוסיה, והיא בוגרת מחזור 1999 של נעל”ה. 
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Na’ale is a three- to four-year high school program, which 
integrates youth in 9th through 12th grades into schools 
and boarding schools across Israel, and leads to a full Israeli 
matriculation certificate. Established in 1992, Na’ale is a joint 
initiative of SAE, the Israeli Prime Minister’s Office (through 
Nativ), the Ministry of Education, and the Jewish Agency 
for Israel. The name Na’ale is a Hebrew acronym for “Youths 
who Immigrate Before their Parents.”

Activity Highlights  in 2012 Include:
Na’ale Celebrates 20 Years:  •  Over 15,000 teenagers from 
across the Jewish world have graduated Na’ale since the 
program’s inception in 1992. According to multi-year 
statistics, over 90% of Na’ale graduates become Israeli 
citizens, over 85% attain high quality matriculation 
certificates. 

2012 Participants:  •  In the 2012 school year, Na’ale 
attracted 1,300 teenagers from 35 countries. The majority 
of these teenagers came from the former Soviet Union. 
Others came from Western Europe, the USA, Canada, and 
South America.

The Na’ale Program

National Project: •	  In 2012, Na’ale students were placed 
in 27 educational residences across Israel, with 80% 
learning in the National Curriculum and 20% in the 
National Religious Curriculum. 

Military and National Service: •	  According to the 
IDF, approximately 600 Na’ale graduates are currently 
serving in the Israeli army, including in elite combat 
units. Approximately 100 of these are officers. The IDF 
human resources division has confirmed that graduates 
of Na’ale perform better and have higher motivation than 
any other social group in Israel.

Graduates Unit:•	   The Na’ale Graduates Unit accompanies 
students from the end of their matriculation exams 
through their military service and until they find 
meaningful employment. 

Recruitment: •	  In recent years, Na’ale has intensified 
efforts to recruit students from the former Soviet Union, 
Europe, North and South America, and South Africa.

The Na’ale Program

Director: Yeshayahu Yechieli

Website: http://www.elite-academy.org/en/ 
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התלמידים מתחנכים השנה ב-27 פנימיות ברחבי הארץ, כ- 80% בחינוך 

הממלכתי, וכ- 20% בחינוך הדתי לגווניו, לפי בחירת ההורים. מקומות 

החינוך בהם נקלטים תלמידי נעל”ה נבחרים בקפידה, והם נתונים לפיקוח 

צמוד של המינהל לחינוך התיישבותי.

בצה”ל משרתים כיום כ-600 בוגרי נעל”ה בכל הזרועות, כולל בכל 

היחידות המובחרות. כ-100 מהם קצינים וקצינות בסדיר ובקבע, ויש גם 

המשרתים במסגרות השירות הלאומי האזרחי. לפי נתוני אכ”א, לבוגרי 

נעל”ה יש יכולות ביצוע ומוטיבציה גבוהות יותר משל כל קבוצה חברתית 

אחרת בישראל.

בוגרי נעל”ה הוותיקים ביותר סיימו את לימודיהם התיכוניים בתשנ”ה 

)1995(, השתחררו מצה”ל, סיימו את לימודיהם האקדמיים כולל תארים 

מתקדמים, והשתלבו במשק ובחברה. רבים מהם הקימו משפחות והביאו 

לעולם צברים “נכדי נעל”ה”. 

למינהלת נעל”ה אגף בוגרים, המלווה את בוגרי התכנית במשך כמה שנים 

ומסייע להם להשתלב בחיים האזרחיים במדינה.

המינהלת מקיימת פעילות אינטנסיבית לגיוס תלמידים במדינות חבר 

העמים לשעבר ובמדינות המערב - אמריקה הצפונית והדרומית, אירופה 

ודרום אפריקה.

תכנית נעל”ה )נוער עולה לפני ההורים(, שעומדת בפתחו של העשור 

השלישי להקמתה, הפכה עם השנים לתכנית בינלאומית בעלת היקף 

פעילות רחב וחסר תקדים להבאתם של בני נוער רבים ומשפחותיהם 

מהתפוצות. התכנית פורסת בפני בני הנוער מערך תמיכה המאפשר 

להם ללמוד בבתי ספר שונים הפזורים ברחבי הארץ כדי שיוכלו 

להשלים תעודת בגרות ישראלית ולהשתלב בתחומי העשייה, החברה 

והתעסוקה. 

אירועים בולטים בשנת 2012
עד היום התחנכו בתכנית למעלה מ-15,000 • בני נוער, בעיקר מברית 

המועצות לשעבר. לפי נתונים רב שנתיים, ממוצע ההתאזרחות עומד 

על כ-90% במחזור. ממוצע הזכאים לתעודת בגרות עומד על כ-85%. 

ההערכה היא כי בזכות התכנית הגיעו לישראל למעלה מ-50,000 

עולים חדשים בעקבות ילדיהם השוהים בה זה מכבר.

בשנת הלימודים הנוכחית כ-1,300 תלמידי נעל”ה הגיעו מ-35 • מדינות, 

מרביתם מברית המועצות לשעבר, והיתר - מהעולם המערבי, בעיקר 

מאמריקה )צפון, מרכז ודרום( ומצרפת. 

תכנית נעל”ה 

תכנית נעל”ה

ראש מינהלת: ישעיהו יחיאלי

http://www.elite-academy.org/he :אתר
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Mark Barash
Faculty of Health Science and Medicine, 
Bond University

Mark is a widely published expert in the field of genetic 
profiling and forensic medicine whoattained the rank of 
Chief Inspector in the Israeli Police Force. He is  currently 
completing a Ph.D. in Australia.  

Born in the FSU, Mark graduated high school in Israel with 
Na’ale in 1995.
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ד”ר מארק ברש
המחלקה למדעי החיים ורפואה, אוניברסיטת בונד באוסטרליה

מארק הוא מומחה נודע בתחומי הגנטיקה והרפואה המשפטית, 

נושא דרגת פקד במשטרת ישראל ומשלים את לימודי הדוקטורט 

באוניברסיטת בונד באוסטרליה.

מארק נולד בברית המועצות לשעבר, והוא בוגר מחזור 1995, של 

נעל”ה.
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Established in 1994 by the Ministry of Education, the 
Steering Center works in collaboration with Ethiopian-
Israeli leaders to support and assist in the integration of 
over 11,000 Ethiopian students in 53 towns across the 
country. The Steering Center strengthens these students’ 
academic performance, serves as an anchor for preserving 
Ethiopian cultural identity and heritage, and leads toward 
the students’ full absorption into Israel.

Activity Highlights  in 2012 Include:
Educational and Cultural Mediators:  •  The Steering 
Center continued to operate a team of 55 educational 
mediators  work ing in  140 schools  with  h igh 
concentrations of Ethiopian-Israeli students. Reaching 
11,000 students every day,  Steering Center mediators 
helped Ethiopian students  achieve their full scholastic 
potential.

“Thinking Ahead”: •   With the generous support of 
Glencore and the Ministry of Education, the Steering 
Center provided additional tutoring hours to over 200 
capable students in elementary schools and junior high 
schools in 15 cities across the country. The students 
received tutoring in mathematics, English, Hebrew 
language and science.

Steering Center for Ethiopian Immigrants

“Follow My Lead”:   • With the generous support of the 
Otto and Marianne Wolman Foundation, 500 Ethiopian-
Israeli school children in elementary and junior high 
school were connected with members of the Ethiopian 
community who have succeeded in their professional 
lives. Architects, lawyers, doctors, academics and business 
people served as role models who helped the children 
build a strong self-image, improve their motivation and 
increase their capacity to succeed at school, in academia, 
and in their careers. 

Matanel Scholarships: •   With the generous support of 
the Matanel Foundation, 30 talented Ethiopian-Israeli 
students received scholarships to study in prestigious 
private schools in Israel. An additional 105 students 
received scholarships to attend science-oriented summer 
camps run by Israeli universities, academic colleges, 
the Technion: Institute of Technology, the Weizmann 
Institute, and Technoda. 

Hebrew-Amharic Newspaper:  •  In collaboration with 
Yediot Aharonot, the Steering Center continued to 
publish the “Nagat News” Hebrew-Amharic newspaper 
in 2012. Over 20,000 copies were distributed five times 
a year throughout the country to members of the 
community and to people who work the community. 

Steering Center for Ethiopian Immigrants

Director: David Maharat

Address: 1 Tora Ve Avoda Street, Jerusalem

Office: +972-2-644-1125

Website: http://www.mercaz-higui.org.il/pages/
index.aspx 
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בתמיכתה הנדיבה של קרן אוטו ומריאנה וולמן קיים מרכז  “ממני”:  •

ההיגוי מפגשים בין תלמידים יוצאי אתיופיה בבתי ספר יסודיים 

ובחטיבות ביניים לבין יוצאי הקהילה שהצליחו בחייהם המקצועיים 

ויכולים לשמש כדגם חיובי עבורם. אדריכלים, עורכי דין, רופאים, 

אנשי אקדמיה ואנשי עסקים נפגשו עם כ-500 תלמידים וסייעו להם 

לבנות דימוי עצמי חיובי וחזק, חיזקו את המוטיבציה שלהם והגבירו 

את אמונתם ביכולתם להצליח בבית הספר, באקדמיה ובכל קריירה 

שיבחרו.

מלגות קרן מתנאל: הודות לתרומתה הנדיבה של קרן מתנאל זכו 30 • 

תלמידים יוצאי אתיופיה במלגות לימודים בבתי ספר פרטיים יוקרתיים 

105 נוספים קיבלו מלגות השתתפות בקייטנות מדעים  בישראל. 

באוניברסיטאות, במכללות, בטכניון, במכון ויצמן ובמרכזי “טכנודע”.

עיתון “ידיעות נגט” • בעברית ובאמהרית, בשיתוף עם ידיעות אחרונות, 

המשיך לצאת לאור. מעל 20,000 עותקים הופצו, 5 פעמים בשנה, 

לחברי הקהילה ולאלה הקשורים עמם.

מרכז ההיגוי הוקם בשנת 1994 על ידי משרד החינוך, בשיתוף עם נציגי 

הקהילה האתיופית ואנשי ציבור מהחברה הישראלית. המרכז משמש 

כזרוע מייעצת ומבצעת לקידום חינוכי של למעלה מ- 11,000 בני נוער 

יוצאי אתיופיה במערכת החינוך, ב-53 יישובים ברחבי הארץ. 

הודות למרכז ההיגוי זוכים בני הנוער יוצאי הקהילה האתיופית בליווי, 

תמיכה, טיפוח והכוונה הן במוסדות החינוך השונים והן במסגרות 

החיצוניות להם. מרכז ההיגוי רואה חשיבות עליונה בהקניית ערכי התרבות 

הישראלית תוך שמירה על מסורת חיי הקהילה האתיופית, ופועל לשימור 

האיזון הקיים והמפרה בין השניים.

אירועים בולטים בשנת 2012
מרכז ההיגוי המשיך להפעיל צוות של  מגשרים חינוכיים ותרבותיים:  •

55 מגשרים חינוכיים ב-140 בתי ספר ברחבי המדינה שבהם שיעור 

התלמידים יוצאי אתיופיה גבוה. המגשרים סייעו לתלמידים לממש 

ולהרחיב את יכולותיהם האקדמיות.

בסיוע נדיב של קרן גלנקור ומשרד החינוך, סיפק  “חושבים קדימה”:  •

מרכז ההיגוי שעות לימוד פרטניות במתמטיקה, אנגלית, לשון ומדעים 

ללמעלה מ-200 תלמידים מוכשרים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות 

ביניים ב-15 ערים. 

מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה

מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה

מנהל: דוד מהרט

כתובת: תורה ועבודה 1, ירושלים

משרד: 02-644-1125

http://www.mercaz-higui.org.il/ :אתר

pages/index.aspx
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Mulugeta Nega
Steering Center Educational Mediator 

“Exposing Ethiopian-Israeli youth to prestigious Israeli 
universities and the Technion is the best way to build their 
motivation, their will to succeed, and their belief in their 
own abilities.”  

Born in Ethiopia, Mulugeta immigrated to Israel in 1987. 

Zahava Abeba
Steering Center Regional Manager

“I believe with all my heart in the ability of the children and 
families from our community to succeed in their studies, 
to complete their matriculation and to integrate fully into 
quality schools. Thereafter they will study at university, lead 
by personal example, and become upwardly mobile.”

Zahava immigrated to Israel from Ethiopia in 1982. 
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מולוגטה נגה
מגשר חינוכי חברתי, מרכז ההיגוי 

“חשיפת בני נוער אתיופיים-ישראלים לאוניברסיטאות יוקרתיות ולטכניון 

היא הדרך הטובה ביותר לבנות את המוטיבציה שלהם, את הרצון להצליח 

ואת האמונה שלהם ביכולותיהם”.

מולוגטה נולד באתיופיה, ועלה לישראל בשנת 1987.   

זהבה אבבה
מנחה אזורית במרכז ההיגוי

“אני מאמינה בכל לבי ביכולת של התלמידים והמשפחות מקהילתנו 

להצליח בלימודים, להשלים תעודות בגרות משמעותיות ולהשתלב בבתי 

ספר איכותיים, ובסופו של דבר ללמוד באוניברסיטאות, להוות מודל חיקוי 

ולהיות אזרחים מובילים בחברה.”

זהבה עלתה לישראל מאתיופיה ב-1982.
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Established almost 20 years ago, Dror is still the only national 
religious juniorhigh and highschool of its kind in Jerusalem. 
Dror offers 260 observant Jewish boys and girls the opportunity 
to study together in an egalitarian learning environment that 
is guided by the values of pluralistic education and respect for 
and commitment to Jewish tradition and lifestyle. Dror was 
adopted by SAE in 2006.

Activity Highlights  in 2012 Include:
“Science Experts” • :  In January, a new five-point track 
was opened for academically gifted students interested 
in taking physics as a high school major at Dror. 
Dror Development Project:   • With the generous support 
of the Maor Foundation, and in recognition of their 
invaluable contribution to the school, Dror teachers 
received new lockers, tables, chairs, air conditioners and 
computers for their staff room.       

Shabbat B’Yachad:  •  Led by the Dror Student Council 
and generously supported by the Maor Foundation, 114 
students and teachers spent a Shabbat together at the 
Mount Meron Field School with the aim of bringing the 
school together as a community. Students led discussions 
on issues of Jewish identity, spirituality workshops and 
prayer sessions.

Dror Pluralistic High School, Jerusalem

תיכון דרור, הממוקם בשכונת קריית משה בירושלים, הינו תיכון ממלכתי 

דתי מעורב לבנים ובנות. בית הספר מיועד לציבור המעוניין להעניק לילדיו 

חינוך דתי פלורליסטי מתוך כבוד ומחויבות למסורת ולאורחות החיים 

היהודיים. התיכון מונה כ-265 תלמידים, ופועל במתכונת שש-שנתית 

הכוללת חטיבת ביניים וחטיבה עליונה.

אירועים בולטים בשנת 2012
מגמה חדשה בפיסיקה: בינואר נפתח בבית הספר מסלול לימוד בן 5 • 

יחידות לימוד לתלמידים מוכשרים המעוניינים להרחיב את לימודיהם 

בפיסיקה. 

הודות לתרומתה הנדיבה של קרן מאור ומתוך הוקרה  פיתוח וציוד:  •

עמוקה לפועלם החינוכי של המורים, צוייד חדר המורים בתאי אחסון 

)לוקרים(, בשולחנות, כיסאות, מזגנים ומחשבים חדשים. 

שבת ביחד: הודות לתרומתה הנדיבה של קרן מאור בילו 114 • מתלמידי 

ומורי בית הספר שבת משותפת בבית ספר שדה הר מירון. השבת 

אורגנה על ידי מועצת התלמידים, ובמסגרתה התקיימו דיונים על זהות 

יהודית, סדנאות רוחניות ותפילה משותפת. 

תיכון דרור, ירושלים

Dror Pluralistic High School

Principal: Ruchama Kook

Address: 7 Kosovski Street, Jerusalem

Office: +972-2-651-2828

תיכון דרור

מנהלת: רוחמה קוק

כתובת: קוסובסקי 7, ירושלים

משרד: 02-651-2828
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מדרשיית עמליה נוסדה בשנת 1971 בקמפוס ירוק ומטופח בשכונת 

גבעת מרדכי הוותיקה בירושלים, ולומדות בה כ-400 נערות. המדרשייה 

פועלת במתכונת החינוך הדתי-לאומי, ודוגלת בערכי חינוך על פי תפיסת 

עולם דתית-רוחנית וישראלית-ציונית. דגש רב מושם על הפנמת עיקרי 

האמונה על ידי חשיפת הנערות לידע הלכתי רחב ומעמיק. עמליה 

מאפשרת לנערות מוכשרות המעוניינות בכך להגיע להישגים לימודיים 

מצוינים, תוך בניית עולמן האישי והרוחני.

אירועים בולטים בשנת 2012
פרויקט טליה: תכנית לימודים ייחודית בת 5 שנים המציעה ל- 80 • 

תלמידות מצטיינות הזדמנות להשלים תעודת בגרות ותואר אקדמי 

במדעי המחשב מטעם המכללה הירושלמית לטכנולוגיה, בטרם הגיען 

לגיל 19. הודות לתרומתה הנדיבה של קרן ידידות טורונטו-פרידברג 

קיבלו 15 מתלמידות התכנית מילגה שסייעה לממן את שכר הלימוד 

במכללה. 

מחנה בטבע: לאחר הכנות ממושכות יצאו לראשונה 100 • תלמידות 

כיתות ח’ ו-ט’ לשהייה של יומיים בטבע, באזור קיבוץ כפר עציון. 

הבנות הקימו מאהל, בישלו ארוחות, ישנו תחת כיפת השמים ולמדו 

על ההיסטוריה של האזור. לרבות מהן הייתה זו חוויה ראשונה של 

שהות בחיק הטבע, וההתלהבות הייתה רבה.

שיפורים טכנולוגיים: • לאחרונה שופרו מאוד השירותים הטכנולוגיים 

והציוד האורקולי במדרשייה. נרכשו מקרנים ומחשבים ניידים, הותקן 

“לוח חכם” באחת מכיתות החטיבה, הותקן חדר צפייה, נרכשה ערכת 

הגברה לטקסים והרצאות והותקנה מערכת הגברה קבועה בבית 

הכנסת. כמו כן נרכש והותקן שרת חדש למערכת המחשבים והוצבה 

מכונת צילום לשימוש התלמידות.

Founded in 1971 by SAE, with the generous support of the 
Jeselsohn Family, Amalia is a national-religious high school 
attended by 402 girls from Jerusalem and surrounding areas.  
Educating on the basis of religious and Zionist ideals, Amalia 
provides girls with the opportunity to achieve academic 
excellence while developing their personal and spiritual 
identities.

Activity Highlights  in 2012 Include:
Project Talya:  •  Project Talya is an intensive, five-year 
study track offering 80 gifted girls an opportunity to 
complete their high school diploma and a B.Sc. academic 
degree in Computer Science from the Jerusalem College 
of Technology, all by the age of 19. Thanks to a generous 
gift from Yedidut Toronoto-Friedberg Foundation, 15 
talented and deserving students received scholarships 
to help cover the costs of academic tuition. 

Nature Camp:  •  After weeks of preparation, 100 Amalia 
students in 8th and 9th grades spent two-days immersed 
in nature near Kibbutz Kfar Etzion. The girls set up camp, 
slept under the stars, and prepared their own meals.  

Technology Upgrade:  •  In keeping with Amalia’s 
commitment to excellence in education, SAE purchased 
new data projectors, laptop computers, and a smart-
board for the school’s classrooms.

Amalia High School for Girls, Jerusalem מדרשיית עמליה, ירושלים

Midrashiat Amalia

Principal: Rabbi Yair Altshuler

Address: 31 Heller Street, Jerusalem

Office: +972-2-649-9502 

Website: http://www.amalia.manhi.org.il

מדרשיית עמליה

מנהל: הרב יאיר אלטשולר

כתובת: הלר 31, ירושלים

משרד: 02-649-9502

http://www.amalia.manhi.org.il :אתר
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Established in by SAE in 1964 with a generous gift from Lou 
Boyar, the Mae Boyar High School is known for its  educational 
excellence and social action. Over 970 students dedicate 
themselves to values of respect, acceptance of the other, and 
diversity. Of these students, one-third lives in the campus 
residence.

Activity Highlights  in 2012 Include:
Good-Deeds-Day:  •  In March, 180 Boyar students in 
9th and 10th grades spent a day cleaning, painting and 
renovating homes of elderly citizens in an impoverished 
neighborhood in Jerusalem.  

Reception with Israeli Consul General in New York:  •  
During November, a delegation of Boyar teachers, 
students and graduates held a reception at the home 
of Israeli Consul General in New York, Ambassador 

Ido Aharoni, together with the Boyar Family. With the 
generous assistance of photographer Atalia Katz, two 
Boyar students presented a photography exhibition and 
catalog entitled “Israel through the Eyes of the Youth.”  

Year-end Hike to the Golan:  •   The Boyar annual trip 
for 11th graders, which was held during December in 
the Golan, included sleeping under the stars, a Shabbat 
Together with religiously observant teens at the Hispin 
Youth Hostel, and volunteer work in maintaining the 
hiking trails around the Sea of Galilee. 

The Mae Boyar High School, Jerusalem

תיכון בויאר הוקם בשנת 1964 בשכונת בית וגן בירושלים תוך שהוא 

חורט על דגלו את ערכי המצוינות הלימודית והעשייה החברתית. בתיכון 

לומדים כ-970 תלמידים, כשליש מתוכם חניכי פנימיית בויאר הסמוכה. 

בית הספר מחנך את תלמידיו לאור ערכי כבוד האדם, קבלת השונה 

וריבוי הדעות, תוך עידודם להגשמה עצמית, מצוינות, מנהיגות ומעורבות 

פעילה בקהילה.

אירועים בולטים בשנת 2012
יום המעשים הטובים: • במארס התקיים יום המעשים הטובים, שבמסגרתו 

התנדבו כ-180 מתלמידי כתות ט’ ו-י’ לנקות, לצבוע ולשפץ בנייני 

שיכונים ברחוב שטרן בקרית יובל, וזכו לשבחי המארגנים.

בנובמבר השתתפה  קבלת פנים בבית הקונסול הכללי בניו יורק:  •

משלחת מתלמידי בית הספר בקבלת פנים בבית הקונסול הכללי 

של ישראל בניו יורק. באירוע נשאו דברים הקונסול עידו אהרוני 

ובני משפחת בויאר. במסגרת האירוע הוצגה תערוכת צילומים של 

התלמידים, וחולקה חוברת מיוחדת שהופקה לרגל התערוכה.

בדצמבר התקיים טיול שנתי ברמת  טיול שנתי וסמינר לשכבת י”א:  •

הגולן. הטיול כלל לינת שטח, שבת משותפת עם נוער דתי באכסניית 

חיספין והתנדבות להכשרת חלקים משביל סובב כנרת.

בית הספר ע”ש מאי בויאר, ירושלים

Mae Boyar High School

Principal: Dafna Menashe Baruch

Address: 1 Tora Ve Avoda Street

Office: +972-2-642-2696

Website: http://www.schooly2.co.il/boyer/

בית הספר ע”ש מאי בויאר

מנהלת: דפנה מנשה ברוך

כתובת: תורה ועבודה 1, ירושלים

משרד: 02-642-2696

http://www.schooly2.co.il/boyer :אתר
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Yoni Geva
Film Director and Producer

After graduating from Boyar high school, Yoni served in 
a prestigious films unit of the IDF Education Corps and 
completed a BA with distinction in Film and Cinema. He  is 
currently working on two independent films.  

Born in Jerusalem, Yoni graduated from Boyar High School 
in 1995.

יוני גבע
במאי ומפיק סרטים

עם תום לימודיו בתיכון בויאר שירת יוני ביחידת ההסרטה היוקרתית של 

צה”ל, השלים תואר ראשון בהצטיינות בקולנוע והיום עובד במסגרת הפקת 

שני סרטים עצמאיים.

יוני נולד בירושלים, והוא בוגר מחזור 1995 של בויאר.
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יוסי אשכנזי )יו”ר(
בעל תואר שני בהצטיינות במגמת ניהול משאבי אנוש מאוניברסיטת תל 

אביב ותואר ראשון בסוציולוגיה וחינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 

בעברו שירת בתור יועץ לענייני כוח אדם, יחסי עבודה ומערכות שכר 

במגזר הציבורי בתעשייה ובענף המלונאות. עבד כמרצה ומרכז קורסים 

בתחום ניהול משאבי אנוש, יחסי עבודה ושכר במכללה למינהל, חברת 

“אשרות” ובטכניון. מכהן כיו”ר מ-1996. 

 

פרופ’ דב צ’רניחובסקי
פרופסור למדיניות ולכלכלת בריאות במחלקה לניהול מערכות בריאות 

באוניברסיטת בן- גוריון בנגב. עמית מחקר במכון הלאומי למחקר כלכלי 

)NBER( בארצות הברית, יועץ לבנק העולמי, חבר במועצת ‘האגודה 

Baxter Prize לחקר מדיניות  למלחמה בסרטן’ ובוועד המייעץ של 

בריאות, ומרכז את עבודת צוות הבריאות במרכז TAUB לחקר מדיניות 

חברתית בישראל. בוגר בויאר מ-1964, ומכהן בוועד המנהל משנת 

 .2008

ד”ר יעקב הדני
ראש המסלול ללימודים לתואר שני ומנהל המרכז להגות בחינוך 

היהודי במכללת ליפשיץ ירושלים. בוגר במקרא ובהיסטוריה ומוסמך 

האוניברסיטה העברית בהיסטוריה של עם ישראל. בעל PhD בפילוסופיה 

יהודית מאוניברסיטת שטרסבורג צרפת, בעל השכלה פדגוגית ומוסמך 

בכיר לחינוך והשכלה תורנית )ישיבת כרם ביבנה(. תפקידים קודמים: 

ראש מכללת ליפשיץ, יועץ שר החינוך להשכלה גבוהה, יועץ פדגוגי לשר 

החינוך, חבר הוועד המנהל של אוניברסיטת בר-אילן, ראש מינהל החינוך 

הדתי במשרד החינוך, ממונה ארצי על תוכניות טיפוח ושיקום שכונות, 

מפקח, מפקח מחוזי, מנהל בתי ספר בדרום ומורה. מכהן בוועד מנהל 

משנת 2009. 

 

דוד אלעני
רואה חשבון, רמת גן. יו”ר ועדת הכספים של האגודה לקידום החינוך, 

ירושלים. בוגר בויאר מ-1964, ומכהן בוועד המנהל משנת 2009. 

 

ד”ר פנינה שרצר
רופאה וחוקרת במחלקה לנפרולוגיה ויתר לחץ דם בהדסה עין כרם. 

חברה באגודה הישראלית לנפרולוגיה, האגודה הישראלית לסוכרת 

והאגודה הבין לאומית לנפרולוגיה. 1988 - זוכת פרס זיגלר להצטיינות 

במחקר רפואי מטעם בית הספר לרפואה בטכניון. 2001 - זוכת פרס 

האגודה הישראלית לנפרולוגיה ויתר לחץ דם. בוגרת פנימיית שטיינברג 

מ-1971 ומכהנת בוועד המנהל משנת 1996.  

 

הדסה אלמוג
יועצת כלכלית בחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע”מ. יועצת 

כלכלית של מרכז המועצות האזוריות בישראל. ייצוג מייצגת האזוריות מול 

משרדי הממשלה בנושאים המוניציפאליים השונים: תקציבי חינוך, רווחה, 

מענקי משרד הפנים, מים, ביוב ועוד. בוגרת פנימיית שטיינברג מ-1971, 

ומכהנת בוועד המנהל משנת 2009. 

 

אברהם בראשי
כיהן כסגן מנהל כללי בכיר במשרד החינוך, כמנכ”ל וכיו”ר הוועד המנהל 

של המפעל להכשרת ילדי ישראל, וכחבר בוועד המנהל של “מנהיגות 

אזרחית”. מכהן בוועד המנהל של האגודה לקידום החינוך משנת 1999.

 

חנה סורקיס
ילידת ירושלים, בעלת תואר שני בחינוך מהאוניברסיטה העברית. ניהלה 

את בית הספר התיכון ע”ש מאי בויאר ועבדה בו במשך כ- 40 שנה, מאז 

הקמתו בשנת 1964. חברה בוועד המנהל של המכללה לאיכות השלטון 

וחברה בוועד המנהל של האגודה לקידום החינוך משנת 2004. 

 

ד”ר יעקב לופו
בעל PhD לסוציולוגיה מאוניברסיטת פריז בצרפת, כיום מורה להיסטוריה 

ואזרחות בחטיבה העליונה בתיכון הראל. כתב ספרים רבים. בוגר בויאר 

מ-1964 ומכהן בוועד המנהל משנת 2008. 

הוועד המנהל
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האגודה לקידום החינוך, ירושלים, היא ארגון ללא כוונת רווח שנוסד בשנת 

1962 במטרה לחזק בני נוער מקהילות מוחלשות בפריפריות החברתיות 

והגיאוגרפיות של ישראל, ולקדמם לקראת הצלחה ומנהיגות חברתית 

וחינוכית.

המשימה
האגודה מכירה בכך שלא ניתן להתגבר על נזקים ארוכי טווח שנגרמים 

כתוצאה מהתבגרות בסביבת סיכון )כגון עוני והזנחה( בלי תמיכה עקבית 

ויסודית. תקופת זמן של שלוש עד שש שנים היא תקופת זמן מינימאלית 

להתערבות ולתמיכה חינוכית לצורך בניית דימוי עצמי חיובי ולתיקון 

השפעתו של חינוך לקוי.

להשקפת האגודה, אין ספק בנחיצותו של חינוך איכותי בגילאי טרום 

הבגרות, ועל אחת כמה וכמה הוא נחוץ בגילאים 13 - 18, שהן “ההזדמנות 

האחרונה” של בני נוער לאמץ גישות חיוביות, דרכי התנהגות ומיומנויות 

הכרחיות לבניית מסלול קריירה מוצלח, מודעות חברתית וסגנון חיים 

בריא.

הצורך
על פי דו”ח OECD  שפורסם במאי 2013 בעניין עוני ואי שוויון, מדד 

העוני בישראל הוא מהחמורים מבין 34 המדינות שנחקרו )20.9%(, וחלה 

בו החמרה תלולה ב - 15 השנים האחרונות. כתוצאה מכך, בני נוער רבים 

בקבלה ללימודים אקדמיים ובהשתלבות בשוק התעסוקה. ככזו היא כלי 

משמעותי למוביליות חברתית.

לבני נוער אלה הישגים לימודיים גבוהים, אין להם בעיות התנהגות 

משמעותיות ועל כן יש להם יכולת לחלץ את עצמם ואת משפחותיהם 

ממעגל העוני. כל שהם זקוקים לו הוא גישה לבתי ספר איכותייים ולסביבה 

חמה ותומכת, כדי שיוכלו לממש את הפוטנציאל הרב הטמון בהם.

על פי נתוני מכון הנרייטה סאלד, מעל 85% מבני הנוער המתחנכים 

בפנימיות האגודה לקידום החינוך גדלו בתנאי עוני, ולמעלה ממחציתם 

באים ממשפחות שבהן רק הורה אחד נוכח או מתפקד.

מדדי הצלחה
אחד המדדים המרכזיים לבחינת הפעילות החינוכית של האגודה לקידום 

החינוך הוא הצלחת התלמידים בבחינות הבגרות. תעודת בגרות טובה 

משפיעה על המשך דרכם של התלמידים – בשרות משמעותי בצבא, 

קבלה ללימודים אקדמיים והשתלבות בשוק התעסוקה. ככזו היא כלי 

משמעותי למובילות חברתית.

בממוצע, 85% מתלמידי האגודה משלימים תעודת בגרות מלאה )לעומת 

ממוצע ארצי של 50%(.

מעל 90% מבוגרי האגודה משלימים שרות צבאי או לאומי מלא )לעומת 

ממוצע ארצי של 51%(.

לאגודה לקידום החינוך מעל 30,000 בוגרים.

הוועד המנהל 
הוועד המנהל של האגודה מורכב מתשעה מתנדבים, ששה מהם בוגרי 

מוסדות החינוך של האגודה, לארבעה מתוכם תואר דוקטור ואחת היא 

מנהלת לשעבר של בית ספר של האגודה. כולם בעלי עמדות בכירות 

בחברה הישראלית.

אודותינו 
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ליצירת קשר
איתן מורן

מנכ”ל

director@kidum-edu.org.il :דוא”ל

טל’: 02-6441101

דניאל חסון

מנהל פיתוח משאבים

 danielh@kidum-edu.org.il :דוא”ל

www.kidum-edu.org.il :אתר
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Beny Sella, Adv.
Law Firm Partner

“I acquired my values and developed my inner world at 
Boyar, where I was a  curious adolescent immersed in a 
unique learning environment that valued love of our Land, 
our People, and all of humanity.”

Benny immigrated to Israel with his parents from Kurdistan 
in 1951, and graduated Boyar in 1969. 

ph
ot

o:
 O

ur
ia

 Ta
dm

or
ר  

מו
תד

ה 
רי

או

בני סלע
עורך דין

“את ערכיי ועולמי הפנימי רכשתי בבויאר, בתור מתבגר סקרן בסביבת 

חינוך ערכית ולימודית שאין טובה ממנה, שהעניקה לי חינוך לאהבת 

הארץ, העם והאדם.”

בני עלה ארצה עם הוריו מכורדיסטן ב-1951, והוא בוגר מחזור 1969 

של בויאר. 

שנת 2012 התאפיינה בעשייה נמרצת בכל מוסדות האגודה לקידום 

החינוך, ירושלים. פירותיה של עשייה זו – חלקם ניכרים לעין וחלקם 

טמונים בלב-לבם של תהליכי עומק מתמשכים, שיבשילו בעתיד. העשייה 

הזו, על כל רבדיה, מבטאת את ערכינו ויעדינו החינוכיים והחברתיים.

בין שפע הפעילויות, שחלקן מוצגות בדוח השנתי שלפניכם, יש כמה 

בולטות במיוחד:

פיתוח-מקצועי מתמיד לצוותי המורים והמדריכים בבתי הספר והפנימיות 

של האגודה, בהובלת המנהלת הפדגוגית מיכל שביט, ובעזרת רכזת 

הפיתוח הפדגוגי, חמוטל פרת. תכלית הפיתוח המקצועי נועדה להטמיע 

בבתי החינוך שלנו תרבות של “ארגון לומד”, המאופיינת בחקירה ושיפור 

של העשייה החינוכית בתוך ובין המוסדות במסגרת פורומים מקצועיים 

מגוונים.

אנו מודים לקרן לאוטמן על תרומתה ותמיכתה בתהליכים אלה, ולמכון 

“צפנת” לייעוץ ארגוני על השותפות העמוקה בחשיבה ובתכנון המערכים 

השונים.

 

שיפור תשתיות והתחדשות פיסית של מוסדות החינוך שלנו קיבלה בשנה 

החולפת תנופה גדולה, מתוך ההכרה בכך שלמידה מיטבית צריכה 

להתקיים בתנאים מכבדים, נוחים ונעימים.

אנו מודים לשותפינו הנאמנים בעיריית ירושלים, לקרן מאור ולחברת 

“רד תקשורת”, לבוגרי מחזור 72’ של פנימיית בויאר ולקבוצת ג’נגו על 

תרומותיהם הנדיבות לטובת מטרה חשובה זו.

קידום תלמידים לקויי למידה, באמצעות הקמת מרכזי “נאות למידה” 

בפנימיות ובבתי הספר של האגודה. השקעתנו הרבה במרכזי הלמידה 

בהובלתה של עדן ישראלי, רכזת לקויות הלמידה, ובסיועו של גיא 

פינקלשטיין, מנהל לשעבר של הארגון “לשם”, מבטאת את אמונתנו לפיה 

יש בכוחה של עבודה עקבית, מקיפה ומקצועית כדי לשפר את הישגיו ואת 

חייו של כל תלמיד הנתקל בקשיים. 

אנו מודים לחיים ויצמן, אביו של נאות ויצמן ז”ל, המקדיש את מיטב זמנו 

לפיתוח הפרויקט המהווה הנצחה פעילה של בנו, וכן לעיריית ירושלים, 

למשרד החינוך ולכל התורמים הרבים.

התכנית “טליה” היא דוגמה לתכנית למצוינות לימודית שפירותיה הבשילו: 

בתום חמש שנים ישלימו 12 בוגרות התכנית את לימודיהן האקדמיים 

ויזכו בתואר ראשון במדעי המחשב, במקביל לסיום לימודיהן התיכוניים 

במדרשיית עמליה. מנהלי התוכנית, הגב’ חסי גל וד”ר דן בוכניק, 

במסירותם ובמקצועיותם, הבטיחו את הצלחת התוכנית. 100 תלמידות 

נוספות מצויות בשלבים השונים של התוכנית. בכך מבטאת האגודה את 

שאיפתה לפתוח בפני תלמידיה את מירב ההזדמנויות להתפתחות אישית 

ואינטלקטואלית. 

אנו מודים לקרן פרידברג-ידידות טורונטו שתרומתה סייעה בהענקת 

מלגות שכ”ל, וכן לשותפינו במכון הגבוה לטכנולוגיה, מכון טל.

ערכי הפלורליזם, הסובלנות וקבלת האחר הם חלק מהשקפת העולם 

הבסיסית שלנו, והם באים לידי ביטוי בקשת הרחבה של האוכלוסיות 

והמגזרים שאותם משרתים בתי הספר, הפנימיות והתכניות שאנו 

מפעילים. התכנית גוונים מזמנת למנהלים לבכירים במוסדות האגודה 

לערוך מסע אישי וקבוצתי להיכרות עם זרמים שונים ביהדות ולבירור 

זהותם האישית. בוגרי התכנית מנחילים גישה פלורליסטית בקרב הצוותים 

והתלמידים בבתי הספר ובפנימיות. אנו מודים לפדרציית סן פרנסיסקו, 

יוזמי התכנית, לברק לוזון ולתמר אלפרוביץ’ על תרומתם לפרויקט זה.

כל אלה ועוד רבים הם פירות עשייתם המסורה של עובדי האגודה 

ומוסדותיה, העושים לילות כימים למען קידום התלמידים הבאים בשערינו. 

זו ההזדמנות להודות לכל המורים, המדריכים, הרכזים, המנהלים, עובדי 

המטה, עובדי המשק והמנהלה, וכן לכל התורמים והגופים הממשלתיים 

והעירוניים על עזרתם בפיתוח האגודה ומוסדותיה.

לרגל שנת היובל שאנו עומדים בפתחה, אנו מתחייבים להמשיך לצעוד 

ולהוביל בדרך זו, להרחיב את השפעתנו בקרב קהילות ומגזרים נוספים 

בחברה, לתרום לצמצום הפערים ולקדם את חניכינו ותלמידינו להיות 

בוגרים שהם אזרחים מובילים בחברה ישראלית טובה יותר, איכותית 

ורחבת אופקים, מוסרית וסובלנית. אנו קוראים לכם לבוא לצעוד איתנו, 

ולקחת חלק בעשייה החינוכית והחברתית הזו.

שלכם,

דבר המנכ”ל והיו”ר

איתן מורן

מנכ”ל

יוסי אשכנזי

יו”ר הוועד המנהל
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