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 תמצית המחקר

 הרקע למחקר. 0

קידומם של התלמידים המתקשים בלימודים ובהסתגלות לבית הספר הוא אחד מיעדיה החשובים של 

המובא בדוח זה . מטרת המחקר פועלים בתי הספר במגוון דרכיםמערכת החינוך בישראל. לשם כך 

היא ללמוד על דרכי הפעולה לקידום התלמידים המתקשים הקיימות בחינוך היסודי ובחטיבות 

הביניים ועל הקשיים והצרכים של בתי הספר בתחום זה. המידע אמור להוות בסיס לתכנון המדיניות 

התלמידים המתקשים ולשמש את הגורמים העוסקים בתחום  ולתכנון דרכי התערבות הולמות לקידום

 זה במשרד החינוך, ברשויות המקומיות, בבתי הספר ובארגוני המגזר השלישי.

 

מכון ברוקדייל -ג'וינט-על ידי מאיירס 0003ממשיך מחקר שנערך בשנת  המוצג בדוח זהמחקר ה

)להלן "המחקר  00071בשנת  בשיתוף לשכת המדען הראשי במשרד החינוך ועמותת אשלים ופורסם

מכון ברוקדייל, -ג'וינט-ביוזמת משרד החינוך ומאיירס 0030. המחקר הנוכחי נערך בשנת הראשון"(

והוא נועד לספק תמונה עדכנית על התמודדות בתי הספר עם צורכי התלמידים המתקשים. הצורך 

במדיניות מערכת החינוך מאז מידע עדכני בולט במיוחד לאור הרפורמות, היוזמות והשינויים שחלו ב

 איסופו של המידע במחקר הראשון. 

 

המחקר מתבסס בעיקרו על סקר בקרב מדגם ארצי של מנהלים ושל מחנכים בבתי ספר יסודיים 

דתיים )דוברי עברית ודוברי ערבית(. מלבד זאת, בעשרה -ובחטיבות ביניים ממלכתיים וממלכתיים

 המחקר בחן את פעילותם של בתי הספר בארבעה מישורים: בתי ספר נבחרים נערך מחקר איכותני. 

  ההיערכות הכללית של בתי הספר לעבודה עם תלמידים מתקשים: איתור וזיהוי תלמידים

 מתקשים, בניית תכניות עבודה, הצבת יעדים לעבודה עם תלמידים מתקשים.

  דום התלמידים: לקיהפעלת מגוון אסטרטגיות 

אסטרטגיות למתן מענה לצורכי כלל התלמידים בכיתה: שיטות הוראה מותאמות לכיתה  -

 הטרוגנית, הוספת כוח אדם לכיתה, שינוי הרכב הכיתה וגודלה. 

אסטרטגיות למתן מענה לצורכי התלמידים המתקשים: תגבור לימודי בתוך הכיתה ומחוצה  -

 דה עם הורי התלמידים המתקשים. חברתי על ידי אנשי מקצוע, חונכות ועבו-לה, סיוע רגשי

 ספרי: עבודת צוות, תמיכת הצוות הטיפולי, הכשרות -מערך התמיכה לצוות ההוראה הבית

 לקידום תלמידים מתקשים.

 הספר: גורמים בקהילה ותכניות ביזמת גורמים חיצוניים לבית -הקשר עם גורמים מחוץ לבית

 הספר.

 

                                                   
מיפוי דרכי הפעולה . 0007קוברסקי ר'; חסין, ט'. -'; ברוךעוואדיה א, מ'; לוי ד'; קונסטנטינוב ו'; נבות-כהן 1

-. מאיירסדוח מסכם מדעי :המתקשיםשל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לקידום התלמידים 
  מכון ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינט
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בתי הספר לקידום התלמידים המתקשים, על  ממצאי המחקר מספקים תמונה מקיפה על פעילות

הערכת המנהלים והמחנכים את המידה שבה הסיוע הניתן לתלמידים המתקשים הולם את צורכיהם 

עם זאת, חשוב  2ומקדם אותם, על קשיים ואתגרים ביישום הפעילויות ועל צרכים לא מסופקים.

שומן של הפעילויות או על אודות להבהיר כי אין בממצאי המחקר מידע מעמיק על אודות איכות יי

 מידת ההצלחה בהשגת יעדיהן. 

 

הממצאים מוצגים בדוח תוך בחינת ההבדלים בין בתי הספר היסודיים לחטיבות הביניים ובין בתי 

הספר דוברי העברית לבתי הספר דוברי הערבית. כמו כן, מוצגים ההבדלים העיקריים בין ממצאי 

. להלן מוצגים עיקרי הממצאים 0030-צאיו של מחקר זה, שנערך בלבין ממ 0003המחקר שנערך בשנת 

 והסוגיות וכיווני הפעולה הנובעים מהם. 

 

 עיקרי הממצאים . 2

המחנכים דיווחו על אחוזים משמעותיים של תלמידים בכיתתם המתקשים בלמידה או בהסתגלות  .1

בחטיבות הביניים. יש שונות גדולה בין  60%-בממוצע בבתי הספר היסודיים ו 00%לבית הספר: 

 בתי הספר באחוז התלמידים המתקשים. 

ידים מתקשים נפוצות אסטרטגיות עבודה להתמודדות עם שונות בין התלמידים ולקידום תלמ .2

בבתי הספר. עם זאת, בין בתי הספר השונים והכיתות השונות יש שונות רבה בהיקף השימוש 

 באסטרטגיות השונות ובאחוז התלמידים המתקשים המקבלים סיוע. 

חלה עלייה בשימוש בדרכי הפעולה שנחשבות   0003עולה כי לעומת שנת  0030-מממצאי המחקר ב .3

חברתיים בשיחותיהם עם התלמידים -חסם של המחנכים לתחומים הרגשייםרצויות, ובעיקר, בי

. עם זאת, דרכי פעולה אלה ואחרות קטנות בקבוצות או פרטנית בהוראה שימושועם הוריהם וב

)תכנון הפעילות עם תלמידים מתקשים, עבודה עם הורי התלמידים המתקשים, קשר שוטף עם 

 בתי הספר ובקרב כל המחנכים.שירותי קהילה( עדיין אינן נפוצות בכל 

חלה עלייה באחוז המחנכים בבתי הספר היסודיים שהעריכו שהם יכולים  0030-, ב0003לעומת  .4

להתמודד באופן הולם עם צורכי התלמידים המתקשים ובאחוז התלמידים המתקשים שלהערכתם 

בבתי הספר  מהמחנכים 40%-רק כ 0030יה זו, בשנת יעל אף על מקבלים מענה הולם לצורכיהם.

מרגישים שהכלים והמשאבים שיש ברשותם מאפשרים להם התמודדות ציינו כי הם היסודיים 

מהמחנכים העריכו כי פחות  05%כמו כן, . עם צורכי התלמידים המתקשים , במידה רבה,הולמת

העריכו  ממחצית התלמידים המתקשים בכיתתם מקבלים מענה הולם לצורכיהם. בממוצע

 . רכיהםוצאת  הולםה מענה מקבליםהמתקשים אינם  מהתלמידים 65%המחנכים כי  

בחטיבות הביניים לא חלו שינויים בין השנים בנושאים אלה, והיקף הצרכים הלא מסופקים בהן  .5

, במידה חשיםכי הם  ציינומהמחנכים  אחוזים 64% רק. רב יותר מאשר בבתי הספר היסודיים

 65%כמו כן, . צורכי התלמידים המתקשיםשהם יכולים להתמודד באופן הולם עם רבה, 

                                                   
, אך מטעמי נוחות בלבד לחלופין בדוח זה בלשון זכר ובלשון נקבהמתוארים אנשי המקצוע השונים  2

 ההתייחסות היא לשני המינים.
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מהמחנכים העריכו כי פחות ממחצית התלמידים המתקשים בכיתתם מקבלים מענה הולם 

 מענה מקבליםהמתקשים אינם  מהתלמידים 55%העריכו המחנכים כי  לצורכיהם. בממוצע

 . רכיהםוצאת  הולםה

 סוגיגבי מידת תרומתם של בקרב אחוזים ניכרים מהמחנכים בשני שלבי החינוך יש ספקות ל .6

מהמחנכים ציינו שהם סבורים שסוגי הסיוע  40%-30%רק  –המתקשים  לתלמידים השונים הסיוע

 95%-97%שנבדקו תורמים לקידום התלמידים המתקשים במידה רבה. כמו כן, מרבית המחנכים )

חשים ינו שהם ציבחטיבות הביניים, לגבי סוגי הסיוע השונים(  46%-99%, היסודיים הספר בבתי

 אינו מספיק. המקבל סיוע, שהיקף הסיוע הניתן לכל תלמיד 

חלה עלייה באחוז המחנכים החשים שיש להם, במידה רבה, עברית הדוברי בבתי הספר היסודיים  .7

בראיונות חברתיים של התלמידים. -"כתובת" להתייעצות בנוגע להתמודדות עם הקשיים הרגשיים

שיבות היועצות, הפסיכולוגים וצוות החינוך המיוחד בתמיכה הודגשה ח עם צוותי בתי הספר

בצוות ההוראה. עם זאת, חלק מהמחנכים ציינו שהם חשים שיש להם "כתובת" להתייעצות רק 

 בחטיבות הביניים(.  09%בבתי הספר היסודיים,  37%במידה בינונית, מועטה, או כלל לא )

חל צמצום פערים משמעותי בין בתי הספר דוברי העברית לבתי הספר  0030-ב 0003לעומת שנת  .8

דוברי הערבית, בין היתר, בהיקף המענים לתלמידים מתקשים, בהימצאותם של יועצים 

ופסיכולוגים ובמידת ההתייעצות של המחנכים אתם )בשני שלבי החינוך(, בהתייחסות לצרכים 

תלמידים ובהיקף עבודת הצוות )בחטיבות הביניים(. עם זאת, גם לאחר חברתיים של ה-הרגשיים

צמצום הפערים, בבתי הספר דוברי הערבית משתמשים פחות בשיטות הוראה פרטניות ובמנגנוני 

תמיכה והתייעצות, הן עם גורמים בתוך בית הספר והן עם שירותי קהילה, יש היקף נמוך יותר של 

מקצועיים וחונכות, -טיפוליים מעניםלמידים מתקשים, בפרט המיוחדים לת הסיוע מסוגיחלק 

 ופחות משאבי כוח עזר לא מקצועי. 

המנהלים והמחנכים ציינו מספר קשיים ביישומן האפקטיבי של אסטרטגיות פעולה שונות לקידום  .9

תלמידים מתקשים, ובהם, תנאים פיזיים לא הולמים למתן סיוע פרטני )בעיקר בבתי ספר 

שיים בהעברת מידע ותיאום בין מורי הכיתה לבין נותני הסיוע האחרים, מתן סיוע יסודיים(, ק

והכשרה לא מספקת של כוח אדם לא מוסמך,  בכיתה למידהלימודי וטיפולי על חשבון שעות ה

 המספק תגבור לימודי מחוץ לכיתה ובתוך הכיתה.

כשרה בנושאים הקשורים , בשני שלבי החינוך( הביעו צורך בה60%-30%שיעור ניכר מהמחנכים ) .11

הנושאים הבולטים שבהם הובע צורך בהקניית  להתמודדות עם צורכי התלמידים המתקשים.

מיומנויות היו שיטות דידקטיות בהוראת תלמידים מתקשים, שיטות להעלאת המוטיבציה של 

התלמידים, התמודדות עם בעיות משמעת )במיוחד בחטיבות הביניים( ועבודה עם הורי 

ם. בבתי הספר דוברי הערבית הדגישו במיוחד את הרצון בהכשרה בנושא איתור קשיים התלמידי

 אצל תלמידים וזיהוים. 

בתחום קידום התלמידים לא השתתפו בשנים האחרונות בהכשרות דיווחו שמהמחנכים  כשליש .11

 ולא נחשפו למידע עדכני ולרענון בתחום. פחות משליש מההכשרות כללו ליווי שוטף של המתקשים

 המורים במסגרת ההכשרות. 
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 לתלמידים הסיוע במימון מעורבים רבים וגורמים מקורות ולפיה, מורכבת תמונה עולה מהמחקר .12

 בראיונות)כולל: משרד החינוך, רשויות מקומיות וגורמי מגזר שלישי(.  ובהספקתם המתקשים

מכל אבים סיפרו המנהלים על המאמצים הרבים שהם עושים כדי לאגם מש הספר בבתי העומק

במערכת שנכללו בסקר דווח על שימוש מבתי הספר  40%-בכולנהל אותם ביעילות. המקורות 

 םביכולת הספר בתיבין  שהפערים להניח סבירממוחשבת למעקב אחר הסיוע הניתן לכל תלמיד. 

המשאבים, בניהולם ובהקצאתם מסבירים חלק מההבדלים בהיקף הסיוע  בהשגתלפעול ביעילות 

 לתלמידים.  ןהנית

 

 הסוגיות העיקריות העולות מהממצאים וכיווני הפעולה. 3

מועד  – 0030מועד המחקר הראשון ושנת  –  0003המחקר מצביע על שינויים חיוביים שחלו בין שנת 

המחקר החוזר. שינויים אלה כוללים שימוש רב יותר בדרכי הפעולה הנחשבות כתורמות לקידומם של 

התלמידים המתקשים; צמצום חלק מהפערים בין בתי הספר דוברי העברית לבתי הספר דוברי 

הערבית; עלייה בתחושתם של המחנכים שהכלים והמשאבים שברשותם מאפשרים להם להתמודד 

ם צורכי התלמידים המתקשים; ועלייה בשיעור המחנכים הסבורים שרוב התלמידים ביעילות ע

 המתקשים מקבלים מענה הולם לצורכיהם. 

 

רבים  מסופקים לא צרכיםעל ו אתגריםעל , קשיים על מצביע המחקרשינויים חיוביים אלה,  בצד

משמעותי של תלמידים מתקשים  שיעור: ובהם, המתקשים התלמידים לקידום הספר בתי בפעילות

 55%בבתי הספר היסודיים,  65%המענה שהם מקבלים אינו הולם את צורכיהם )שלהערכת מחנכיהם 

מגוון האסטרטגיות לקידום תלמידים רבה בין בתי הספר והכיתות ב שונותבחטיבות הביניים(; 

חנכים לתחומים של דרכי עבודה הנחשבות רצויות )התייחסות של המחלקית  הטמעהמתקשים ו

 בקבוצות או פרטנית בהוראה שימושחברתיים בשיחותיהם עם התלמידים ועם הוריהם; -רגשיים

; תכנון הפעילות עם תלמידים מתקשים, עבודה עם הורי התלמידים המתקשים, קיום קשר קטנות

 הולמת"כתובת"  להם שאין החשים מחנכים של מבוטל לא שיעור; שוטף עם שירותי קהילה(

מרגישים שהכלים המשמעותי של מחנכים ; ושיעור בנוגע להתמודדות עם קשיי התלמידים יעצותלהתי

עם צורכי התמודדות הולמת  והמשאבים שיש ברשותם מאפשרים להם רק במידה בינונית או מועטה

 התלמידים המתקשים.
  

ית. בין היתר, בבתי כן, נותרו פערים משמעותיים  בין בתי ספר דוברי עברית לבתי ספר דוברי ערב כמו

במנגנוני תמיכה והתייעצות, הן עם ו בשיטות הוראה פרטניות משתמשים פחותערבית הספר דוברי ה

המיוחדים  הסיוע מסוגייותר של חלק  קטןקהילה, היקף ב םספר והן עם שירותיהגורמים בתוך בית 

 מקצועיים וחונכות ופחות משאבי כוח עזר לא מקצועי. -טיפוליים מעניםלתלמידים מתקשים, בפרט 

 

והמחנכים הצביעו על קשיים שונים ביישומן האפקטיבי של אסטרטגיות פעולה שונות  המנהלים

תנאים פיזיים לא הולמים למתן מענים פרטניים )בעיקר בבתי ספר  םלקידום תלמידים מתקשים, ובה

תיאום בין מורי הכיתה ונותני סיוע אחרים, מתן סיוע לימודי יסודיים(, קשיים בהעברת מידע ו

 המעורב, מוסמך לא אדם כוח של מספקת לא הכשרהו בכיתה למידהוטיפולי על חשבון שעות 



 

v 

"ס ביה מורה עם הרגילה בכיתה התלמיד של הלמידה שעות חשבון על הנעשות בפעילויות במקרים

 (.הכיתה בתוך תגבור גם אך, לכיתה מחוץ לימודי תגבור)בעיקר, 
 

 התלמידים קידום בתחום הכשרה לקבל הספר בתי צוותירצונם של  על מצביעים הממצאים

 .מהמחנכים בשני שלבי החינוך דיווחו על צורך בהכשרה בנושאים שונים( 60%-30%) המתקשים

ם הוראת תלמידילהבולטים שבהם הובע צורך בהקניית מיומנויות הם שיטות דידקטיות  הנושאים

מתקשים, שיטות להעלאת המוטיבציה של התלמידים, התמודדות עם בעיות משמעת )במיוחד 

בחטיבות הביניים( ועבודה עם הורי התלמידים. בבתי הספר דוברי הערבית הדגישו במיוחד את הרצון 

לא ש דיווחומהמחנכים  כשלישזאת ועוד, בהכשרה בנושא איתור קשיים אצל תלמידים וזיהוים. 

 עדכני למידע נחשפו ולא המתקשים התלמידים קידום בתחוםשנים האחרונות בהכשרות השתתפו ב

 . המורים של שוטף ליווי כללו מההכשרות משליש פחות, ורק בתחום ולרענון

שיפור פעילות בתי הספר לקידום התלמידים אלה ניתן לגזור מספר כיווני פעולה להמשך  ממצאיםמ
 המתקשים:

במיוחד לבתי הספר הבטחת נגישות רחבה ושוויונית יותר של דרכי פעולה ושל סוגי סיוע,  .1

 .פער בין היקף הצרכים להיקף המענים גדול במיוחדשבהם ה

, בהיקף הסיוע המשך צמצום הפערים בין בתי הספר דוברי העברית לבתי ספר דוברי הערבית .2

 לתלמידים המתקשים ובדרכי הפעולה לקידומם. 

יצירת תנאים פיזיים הולמים למתן בין היתר, באמצעות האפקטיביות במתן הסיוע,  שיפור .3

הסדרת דרכים לחילופי מידע ולתיאום בין מורי  מענה פרטני )בעיקר בבתי הספר היסודיים(;

 למידההכיתה ונותני תשומות אחרים; מתן סיוע לימודי וטיפולי בדרך שתמנע הפסד שעות 

 .בכיתה

באמצעות תגבור ההכשרה , מקצועי לחיזוק יכולתם של צוותי בתי הספרהכשרה ופיתוח  .4

בתחומים שבהם הובע צורך )במיוחד בהוראת התלמידים המתקשים, בהעלאת המוטיבציה של 

התלמידים ללמידה ובעבודה עם הורים(; חיזוק תהליכי הליווי השוטף והלמידה המתמשכת בתוך 

ל המחנכים;  היעזרות ביועצות ובצוות החינוך בתי הספר;  דאגה למתן הכשרה עדכנית לכל

 המיוחד לשם הקניית ידע למחנכים; המשך פיתוח הידע המקצועי והפצתו. 

באמצעות חיזוק מנגנוני התמיכה למורים בהתמודדות עם צורכי התלמידים המתקשים,  .5

 טיפולי-מפגשי צוות להתייעצות, תכנון עבודה ולמידה משותפת; סיוע של הצוות התמיכתי

 וצוות החינוך המיוחד.

פיתוח באמצעות דאגה לניהול ולהקצאה יעילים של המשאבים העומדים לרשות בתי הספר,  .6

השימוש במנגנונים למיפוי צרכים ומשאבים ובמנגנונים יכולתם של בתי הספר בנושא זה; חיזוק 

;  להקצאת סוגי הסיוע והיקפם באופן דיפרנציאלי, בהתאם לצרכים השונים של התלמידים

תכניות החירה מושכלת בין בתי הספר במידע שיאפשר לשימוש מועיל בתכניות חיצוניות, הספקת 

וחיזוק תפקידן במתן הכשרה לצוותים; שימוש מושכל בכוח אדם בלתי מוסמך  המוצעות להם

 כמשאב נוסף לסיוע לתלמידים, תוך דאגה להכשרתו.



 

vi 

פעילות עם הורי התלמידים המתקשים; , ובהן, המשך חיזוק דרכי פעולה הנחשבות כרצויות .7

; קשר עם השירותים הקהילתיים התלמידיםחברתיים של הרגשיים וה םהרכיולצ תייחסותה

 )במיוחד, חיזוק הקשר עם שירותי הרווחה, בבתי הספר דוברי הערבית(.  

דיניות ממצאי המחקר יופצו בצורה רחבה, תוך כדי ניצול פורומים שונים לדיון ולדיאלוג עם קובעי מ

 ועם אנשי המקצוע בשדה. 
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 דברי תודה

 ברצוננו להודות לאנשים הרבים שתרמו לביצוע מחקר זה:

ראשית, אנו מודים למנהלים ולמחנכים שהשתתפו בסקר ותרמו את המידע שאפשר את ביצוע מחקר 

החינוך זה, לכל אנשי הצוות בבתי הספר שנבחרו להשתתף במחקר האיכותני ולאנשי המקצוע במשרד 

 שרואיינו במסגרת המחקר.

 ולאנשישסייעו לרתום את מנהלי בתי הספר להשתתף במחקר,  ,אנו מודים מאוד למפקחים המחוזיים

  .המחקר שלבי בכל הסיוע על, מדר זכריה' פרופ בראשות, הראשי המדען לשכת

המכון על ליווי  ג'וינט מכון ברוקדייל: לפרופ' ג'ק חביב, מנכ"ל-אנו מודים לחברי צוות מאיירס

המחקר לאורך כל הדרך, וכן לכל חברי צוות המרכז לילדים ולנוער על התמיכה לאורך כל הדרך. תודה 

על הייעוץ בניתוח הנתונים, לדגנית לוי,  לאסף שרוןפיש ולד"ר גד אבקסיס; תודה גם -לד"ר יוסי הראל

בן שלומי, שריכזו לרה יהלומי ותממתי אנג'ל על העזרה בשלבים שונים של המחקר, ללשרון עמיאל ול

לג'ני מתוק, -את עבודת השדה, לתמי יבלונקה על הסיוע בביצוע המחקר האיכותני, לרויטל אביב

 ן בהפקת הדוח. על תרומתלענת ברבריאן וללסלי קליינמן רוזנפלד, 
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 64 לפי שלב חינוך ומגזר, המחנכיםעל פי דיווח  חברתי-סיוע רגשי המקבלים תלמידים: 05 לוח

 64  ........... חינוך וסוג שלב לפי, המנהלים דיווח על פיבבתי הספר  החונכים מאפייני: 04 לוח

 ,           המתקשים התלמידים של םההורי עם ותפורמליה בפעילויות ותעיקריה מטרותה: 03 לוח
 68  .................................................... לפי שלב חינוך ומגזר, המנהלים דיווח על פי              

 , המתקשים התלמידים הורי עם תפורמלי פעילות נערכת שבהם והכיתות ספר בתי: 09 לוח
 69  .................................... לפי שלב חינוך ומגזר, והמחנכים המנהלים דיווח על פי              

 , המחנכים דיווח על פי מיוחדת פורמלית בפעילות משתתפים שהוריהם תלמידים: 08 לוח
 69  ..................................................................................... לפי שלב חינוך ומגזר             

 , המתקשים התלמידים להורי הפורמליות פעילויותמעורב בהמ האדם כוח: 07 לוח
 70  ...................................................... חינוך וסוג שלב לפי, המנהלים דיווח על פי              

 , המנהלים דיווח על פי המתקשים התלמידים לקידום המיועדות האסטרטגיות: 60 לוח
 73  .................................................................................... לפי שלב חינוך ומגזר              

  תלמידים לקידום סוגי הסיוע 5-מ דאח לפחות שמקבלים התלמידים: 63 לוח
 (, טיפולי מענה, חונך, לכיתה מחוץ תגבור, כיתה בתוך תגבור) מתקשים              
 74  ..................... לפי שלב חינוך ומגזר, מחנכיםה דיווח פיעל  לפי שלב חינוך ומגזר              

 בכיתה  אלו סוגי סיוע המקבלים ם התלמידי מתוך ,שילוב לסל הזכאים תלמידיםה: 60 לוח
 75  .................................................... לפי שלב חינוך ומגזר, על פי דיווח המחנכים              

 , סוגי הסיועמ דאח בכל התלמידים שמקבלים בממוצע שבועיות שעות מספר: 66 לוח
 76  .................................................... לפי שלב חינוך ומגזר,  המחנכים דיווח פי לע             

 , המחנכיםעל פי דיווח  אותו מקבלים אינם אך סיועל הזקוקים התלמידים: 65 לוח
 77  .................................................................................... לפי שלב חינוך ומגזר              

  ( שבה מספר השעות הניתנות לתלמידים בכל אסטרטגיה רבה או מאוד בההמידה )ר: 64 לוח
 78  ...  ומגזר, לפיסוג האסטרטגיה, שלב חינוך המחנכים מספיקות להם  על פי דיווח

 נותני הסיוע שמקבלים הדרכה )"רובם" או "כולם"(  על פי דחווח המנהלים, : 63 לוח
 80  ..................................................................................   לפי שלב חינוך ומגזר              

                  המתקשים התלמידים את ( "מאוד רבה" או" רבה במידה)" מקדמת הפעולה: 69 לוח
 81  ............................. לפי שלב חינוך ומגזר, המחנכים דיווח על פי אותה המקבלים

 , והמחנכים המנהלים דיווח על פי הצוות לעבודת מדדים – צוות ישיבות: 68 לוח
 83  ..................................................................................... לפי שלב חינוך ומגזר             

  



 

 

 ( יותר או בשבוע פעם) הספר מבית שונים גורמים עם  בקשר נמצאים: 67 לוח
  המחנכים פי על המתקשים התלמידים עם בעבודה  לבעיות בנוגע              
 85  .......................................לפי שלב חינוך ומגזר(, צוות בישיבות או אישי באופן)              

 , יועצים: ההוראה צוות בעבודת התומכים מקצוע אנשי יש שבהם הספר בתי: 50 לוח
 86  ........... לפי שלב חינוך ומגזר, המנהלים דיווח על פי א"מתי ומדריכי פסיכולוגים              

  התומכים מקצוע אנשי עם (ויותר בחודש פעם) בקשר הנמצאים מחנכים: 53 לוח
  עם בעבודה שעולות להתלבטויות או לבעיות בנוגע ההוראה צוות בעבודת              
 87  ...... לפי שלב חינוך ומגזר, (צוות בישיבות או אישי באופן) המתקשים התלמידים              

  עם לעבודה הקשורים בנושאים הספר בבית להתייעצויות" כתובת" הימצאות: 50 לוח
 89  ................. לפי שלב חינוך ומגזר, המחנכים הערכת פי על המתקשים התלמידים              

  המתקשים התלמידים בקידום להצליח כדי  תחומים במגוון בהכשרה בסיוע צורך: 56 לוח
   לפי שלב חינוך ומגזר, המחנכים דיווח פי על ( מאוד רבה או רבה במידה)             
 94  ............................................................................... המבוקש הסיוע סוג ולפי              

 , המתקשים התלמידים עם העבודה לקידום בהכשרות השתתפות: 55 לוח
 96  .................................... לפי שלב חינוך ומגזר, והמחנכים המנהלים דיווח על פי              

  המתקשים התלמידים עם העבודה לקידום וההשתלמויות ההדרכה תחומי: 54 לוח
 98  .............. לפי שלב חינוך ומגזר, המנהלים דיווח פי על הנוכחית הלימודים  בשנת              

 99  .............. ומגזר חינוך שלב לפי, המחנכיםעל פי דיווח  בהכשרה הלמידה מאפייני: 53 לוח

  בהכשרות המתקשים התלמידים לקידום הרלוונטיות והמיומנויות הידע הקניית: 59 לוח
 100  .................................. לפי שלב חינוך ומגזר, והמחנכים המנהלים הערכת פי על              

  פי על השונים הקהילה שירותי עם שוטף קשר המקיימים הספר בתי :58 לוח
 103  ...................................... שירות סוג ולפי לפי שלב חינוך ומגזר, המנהלים דיווח             

  התלמידים לקידום חיצוניות תכניות מיושמות בהםש והכיתות הספר בתי: 57 לוח
 106  .................... לפי שלב חינוך ומגזר, והמחנכים המנהלים דיווח פי על המתקשים              

  המיושמות המתקשים התלמידים לקידום החיצוניות התכניות הפעלת זמן משך: 40 לוח
 107  ................................... מגזרו חינוך שלב לפי, המנהלים דיווח על פי הספר בבתי             

  לקידום חיצוניות בתכניות המשתתפים התלמידים מאפייני: 43 לוח
 108  ........................ מגזרוחינוך  שלב לפי,  המנהלים דיווחעל פי  מתקשים תלמידים             

  דיווח על פי הספר בבתי החיצוניות התכניות של העיקריים הפעילות תחומי :40 לוח
 109  ...................................................................... לפי שלב חינוך ומגזר, המנהלים             

  הספר בבתי המיושמות החיצוניות התכניות של הפדגוגית המעורבות אופי: 46 לוח
 , לפחות אחת חיצונית תכנית מתקיימת ספרם שבבית המנהלים דיווח על פי             
 110  ..................................................................................... לפי שלב חינוך ומגזר             

 111 לפי שלב חינוך ומגזר, המנהלים עמדות פי על הספר לבית חיצוניות תכניות הכנסת: 45 לוח

  



 

 

 , המנהלים דיווח על פי הספר לבתי החיצוניות התכניות של הרצויות תרומותיהן: 44 לוח
 112  .................................................................................... לפי שלב חינוך ומגזר              

  המנהלים הערכת פי על המתקשים לתלמידים החיצוניות התכניות תרומת: 43 לוח
 112  ....................................................................לפי שלב חינוך ומגזר, והמחנכים              

  דיווח על פי המתקשים התלמידים עם בעבודתם ס"בתיה של העיקריים הקשיים: 49 לוח
 115  ..................................................................... לפי שלב חינוך ומגזר, המנהלים              

 116  לפי שלב חינוך ומגזר, המתקשים התלמידים עם פעילותם כלפי  המחנכים עמדות: 48 לוח

  התלמידים צורכי עם להתמודד מאפשרים והמשאבים הכלים שבה המידה: 47 לוח
 118  ................................. לפי שלב חינוך ומגזר, המחנכים הערכת על פי המתקשים              

 ,  המחנכים הערכת על פי  לצורכיהם הולם מענה המקבלים המתקשים התלמידים: 30 לוח
 119  ..................................................................................... לפי שלב חינוך ומגזר             

 

 רשימת לוחות בנספחים

 בתי הספר במחקר ובמדגם, לפי שלב חינוך ומגזר :3א לוח

  שמילאו המנהלים מאפייני בין השוואה(, מנהלים) הספר בתי מדגם תיאור: 3ב לוח
 363  ............................. יסודיים ספר בתי –שאלון מילאו שלא המנהלים ובין שאלון               

  שמילאו המנהלים מאפייני בין השוואה(, מנהלים) הספר בתי מדגם תיאור: 0ב לוח
 363  ................................. ביניים חטיבות –שאלון מילאו שלא המנהלים ובין שאלון               

 363  ............................................................................ קבוצה בכל היענותה אחוזי: 6ב לוח

 367  ............................ לפי שלב חינוך ומגזר, המנהלים דיווח על פי ס"יהתב מאפייני: 3ד לוח

 350  ........ שלב חינוך ומגזר, המחקר שנת לפי, המנהלים דיווח על פי ס"יהתב מאפייני: 0ד לוח

 353  ..................................... לפי שלב חינוך ומגזר, הספר בתי מנהלי של מאפייניהם: 6ד לוח

 350  .................... שלב חינוך ומגזר, המחקר שנת לפי, ס"יהתב מנהלישל  הםמאפייני: 5ד לוח

 356  .................................................... לפי שלב חינוך ומגזר, כיתות מחנכי מאפייני: 4ד לוח

 355  ................................. שלב חינוך ומגזר, המחקר שנת לפי, כיתות מחנכי מאפייני: 3ד לוח

 188  ........ : התלמידים המתקשים בכיתה על פי הערכת המחנכים, לפי אשכול בית ספר3לוח ח

 188 : התלמידים המתקשים בכיתה על פי הערכת המחנכים, לפי מדד טיפוח של בית ספר0לוח ח

 189 על פי דיווח המנהלים, לפי שלב חינוך ומגזר : קיום הקבצות לפי הכיתות והמקצועות6לוח ח

 מקבלי סוגי הסיוע בכיתות שבהן ניתנים מענים לימודיים מיוחדים לקידום : 5לוח ח
 189  ..................... המחנכים, לפי שלב חינוך ומגזרעל פי דיווח  התלמידים המתקשים             

 חברתי לקידום התלמידים -: מקבלי סוגי הסיוע בכיתות שבהן ניתנים סיוע רגשי4לוח ח
 190  .................................... המתקשים  על פי דיווח המחנכים, לפי שלב חינוך ומגזר             



 

 

 חברתיות המיושמות למען קידום התלמידים המתקשים  -: היקף התשומות הרגשיות3לוח ח
 191  ...................................................... על פי דיווח המנהלים, לפי שלב חינוך ומגזר             

 : מקבלי סוגי הסיוע בכיתות שבהן נערכת פעילות עם הורי התלמידים המתקשים  9לוח ח
 192  ......................................................גזרעל פי דיווח המחנכים, לפי שלב חינוך ומ             

 המחנכים, על פי דיווח  : התלמידים הזקוקים לסיוע אך אינם מקבלים אותו8לוח ח
 193  ........................................ רק בכיתות שניתנו סוגי הסיוע -לפי שלב חינוך ומגזר              

 המחנכים, על פי דיווח  :  התלמידים הזקוקים למענה אך אינם מקבלים אותו7לוח ח
 194  ....................................... רק בכיתות שניתנו סוגי הסיוע -לפי שלב חינוך ומגזר               

  : קשיים ביישום האסטרטגיות למתן תרומות מיוחדות לתלמידים המתקשים30לוח ח
 195  .................................................... לפי שלב חינוך ומגזר, המנהליםעל פי דיווח                

  : הפעולה מקדמת )במידה "רבה" או "רבה מאוד"( את התלמידים המתקשים33לוח ח
 196  ............................ המנהלים, לפי שלב חינוך ומגזרעל פי דיווח  המקבלים אותה               

 בה המחנכים נמצאים בקשר עם גורמים שונים בנוגע לבעיות שתדירות ה: 30לוח ח
 פן אישי או בישיבות צוות(, ותלמידים המתקשים )באההתלבטויות של לאו                
 197  .................................................................................... ומגזרלפי שלב חינוך                

 : הצורך של המחנכים להיעזר בהכשרה בתחומים שונים, כדי להצליח  36לוח ח
 197  ...................... בקידום התלמידים המתקשים, לפי שלב חינוך ולפי ותק המורים               

 תחומים שונים, כדי להצליח בצורך של צוות בית הספר להיעזר בהכשרה ה: 35לוח ח
 בקידום התלמידים המתקשים על פי דיווח המנהלים, לפי שלב חינוך ומגזר                
 198  ........................................................................... )במידה רבה או רבה מאוד(               

 : תחומי ההדרכה וההשתלמויות לקידום העבודה עם התלמידים המתקשים בשנת 34לוח ח
 198  ....................... ומגזרהמנהלים, לפי שלב חינוך על פי דיווח  הלימודים  הנוכחית               

 מחנכים בנושא קידום התלמידים המתקשים, ההדרכות שקיבלו ה: מאפייני 33לוח ח
 199  .................................................................................... לפי שלב חינוך ומגזר               

 : המחנכים המעריכים את היקף התלמידים המתקשים המקבלים מענה 39לוח ח
 200  .......................................................... ספרהרכיהם, לפי אשכול בית והולם לצ               

 : המחנכים המעריכים את היקף התלמידים המתקשים המקבלים מענה 38לוח ח
 200  ............................................ ספרהטיפוח של בית הרכיהם, לפי מדד והולם לצ               

 

  רשימת תרשימים

  בשני המחנכים הערכת פי על בכיתות המתקשים התלמידיםהשינוי באחוז : 3 תרשים
 66  ................................................................... המחקר שנת לפי, החינוך שלבי                  

  ואיתור צרכים זיהוי לצורך המחנכים של המידע מקורותשימוש בהשינוי ב: 0 תרשים
 54  ........................ יסודיים ספר בתי -.ומגזר מחקר שנת לפי, מתקשים תלמידים                  



 

 

 מתקשים תלמידים איתור לצורך המחנכים של המידע מקורותשימוש בהשינוי ב: 6 תרשים
 54  .............................. (.ביניים חטיבות - ומגזר מחקר שנת לפי, צורכיהם וזיהוי                  

  רבה במידה) הטרוגנית לכיתה המותאמות הוראה בשיטות שימושהשינוי ב: 5 תרשים
 46  .................. מחקר ושנת מגזר לפי ,המחנכיםעל פי דיווח  (רבה במידה או מאוד                 

  או מאוד רבה במידה) המשתמשים הביניים בחטיבות מחנכיםהשינוי באחוז ה: 4 תרשים
  מגזר לפי, הטרוגנית לכיתה המותאמות ההוראה בשיטות ( רבה במידה                 
 46  ......................................................................................... מחקר שנת ולפי                 

  הוראה מתקיימת שבהם הספר בתי אחוזהשינוי ב :לכיתה אדם כוח הוספת: 3 תרשים
 44  ...... מחקר ושנת מגזרלפי שלב חינוך,  המנהלים דיווח פי על יחד מורים שני של                  

  בחטיבות המנהליםעל פי דיווח  3הקבצות יש שבהם הספר בתיאחוז השינוי ב: 9 תרשים
 49  ...............................................................מחקר שנת ולפי מגזר לפי, הביניים                 

 מופעלת שבהם והכיתות הספר בתיאחוז השינוי ב – לכיתה מחוץ לימודי תגבור: 8 תרשים
 30 מחקר ושנת מגזרלפי שלב חינוך, , והמחנכים המנהלים דיווח פי על האסטרטגיה

  מקצועיים-טיפולים מענים ניתנים שבהם והכיתות הספר בתיהשינוי באחוזי : 7 תרשים
 33  ................ מחקר ושנת מגזרלפי שלב חינוך, , והמחנכים המנהלים דיווח פי על                  

  המנהלים דיווח עלפי, חונכות ניתנת שבהם והכיתות הספר בתיהשינוי באחוזי : 30 תרשים
 39  ............................................................... מחקר ושנת מגזרלפי שלב חינוך,                    

 , המתקשים התלמידים הורי עם פעילות נעשית שבהם הספר בתי אחוזהשינוי ב: 33 תרשים
 90  ............................... מחקר ושנת מגזרלפי שלב חינוך, על פי דיווח המנהלים,                    

  לכיתה מחוץ לימודי תגבורשמספר שעות  שהעריכו המחנכים אחוזהשינוי ב: 30 תרשים
 97  מחקר ושנת מגזר, חינוך שלב לפי לתלמידים )במידה רבה או רבה מאוד( מספיק                

 , הביניים בחטיבות המנהלים דיווח פי על צוות לעבודת מדדיםהשינוי ב: 36 תרשים
 70  .......................................................................... מחקר שנת ולפי מגזר לפי                   

 , המנהלים דיווח פי על הספר בבית חינוכית יועצת הימצאותהשינוי ב: 35 תרשים
 70  ............................................................... מחקר ושנת מגזר, חינוך שלב לפי                   

 , המנהלים דיווח פי על הספר בבית פסיכולוגית הימצאותהשינוי ב: 34 תרשים
 73  .............................................................. מחקר ושנת מגזר, חינוך שלב לפי                    

 , חברתיים, התנהגותיים בנושאים להתייעצות הולמת כתובת הימצאותהשינוי ב: 33 תרשים
  המתקשים התלמידים עם לעבודה הקשורים בנושאים הספר בבית רגשיים                   
 70  ............................................. מחקר ושנת מגזר לפי, המחנכים הערכת פי על                   

  התלמידים עם העבודה לקידום בהכשרות שהשתתפו הספר בתיהשינוי באחוז : 39 תרשים
 , חינוך שלב לפי, המנהלים דיווח פי על האחרונה בשנה המתקשים                    
 303  .................................................................................... מחקר ושנת מגזר                    

  השירותים עם שוטף קשר המקיימות הביניים חטיבות יהשינוי באחוז: 38 תרשים
 305  ............................. מחקר ושנת מגזר לפי, המנהלים דיווח פי על הקהילתיים                    



 

 

  לקידום לפחות אחת חיצונית תכנית מיושמת שבהם הספר בתיהשינוי באחוז : 37 תרשים
 336 שלב חינוך ומגזר, מחקר שנת לפי, המנהלים דיווח פי על המתקשים התלמידים                    

  עם לפעילותם ביחס הבאות העמדות את שהביעו המחנכים אחוזהשינוי ב: 00 תרשים
 339  .............................................. לפי שלב חינוך ומגזר, המתקשים התלמידים                    

  להתמודד להם מאפשרים והמשאבים הכליםהמחנכים שחשים שהשינוי באחוז : 03 תרשים
 , חינוך שלב לפי, המחנכים הערכת על פי, המתקשים התלמידים צורכי עם                    
 300  .................................................................................... מחקר ושנות מגזר                   

  מקבלים בכיתה המתקשים תלמידיםהמחנכים המעריכים שההשינוי באחוז : 00 תרשים
 303  ............................................  מחקר ושנת מגזר לפי, לצורכיהם הולם מענה                    
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 . מבוא0

 רקע 0.0

הספר הוא אחד מיעדיה החשובים של  תלמידים המתקשים בלימודים ובהסתגלות לביתהקידומם של 

 המוצג בדוח זהבמגוון דרכים. מטרת המחקר  בתי הספרמערכת החינוך בישראל. לשם כך, פועלים 

בחינוך היסודי ובחטיבות תלמידים מתקשים  של םמלקידוהמיועדות על דרכי הפעולה הן היא ללמוד 

 גורמיםאת הם של בתי הספר בתחום זה. המידע מיועד לשמש הרכיוצעל ו הםעל קשייהן והביניים 

במשרד החינוך, ברשויות המקומיות, בבתי הספר ובארגוני המגזר השלישי  זה בתחום העוסקים

 הולמות לקידום התלמידים המתקשים.הדרכי התערבות של מדיניות ושל ולהוות בסיס לתכנון 

מכון ברוקדייל -ג'וינט-מאיירס על ידי 0003מחקר שנערך בשנת  המשכו של הוא הנוכחיהמחקר 

נבות -)כהן 0007בשיתוף לשכת המדען הראשי במשרד החינוך ועמותת אשלים ושפורסם בשנת 

-ג'וינט-ערך ביוזמת משרד החינוך ומאיירס(. המחקר הנוכחי נ"הראשון"המחקר  להלן, 0007ואחרים, 

בתי הספר עם צורכי התלמידים  ם שלנועד לספק תמונה עדכנית על התמודדותהוא מכון ברוקדייל ו

 . בחינת השינויים שחלו בין שני המחקריםהמתקשים,  תוך 

 לקידום התלמידים המתקשים, על בתי הספרממצאי המחקר מספקים תמונת מצב מקיפה על פעילות 

ספר ממלכתיים  ימחנכים בבתשל בסיס סקר שנערך בקרב מדגם ארצי מייצג של מנהלים ו

מחקר איכותני בעשרה בתי ספר. עם זאת, חשוב להבהיר כי אין בממצאי על בסיס וממלכתיים דתיים ו

המחקר מידע מעמיק על אודות איכות יישומן של הפעילויות השונות או על אודות הצלחתן בהשגת 

 יעדיהן.

 הצורך במחקר המשך

מכון ברוקדייל, בשותפות עם לשכת המדען הראשי, מחקר -ג'וינט-ערך מאיירס 0003כאמור, בשנת 

שסיפק בפעם הראשונה מידע שיטתי ומקיף על פעילות בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לקידום 

מטות המחוזות. להנהלת המשרד ול(. הממצאים הוצגו 0007נבות ואחרים, -תלמידים מתקשים )כהן

הצגת ממצאי המחקר והשלכותיהם, יוחד לערך יום עיון שמכון ברוקדייל -מאיירס ג'וינטכמו כן, 

מנהלי מחלקות חינוך של בעלי תפקידים בכירים ממשרד החינוך, של מנכ"ל המשרד ו ם שלבהשתתפות

 ועוד.   שלישיהמגזר המובילי ארגוני של ברשויות מקומיות, 

המשרד על ממצאי המחקר ביקש מנכ"ל המשרד לבצע מחקר המשך. מחקר  בדיונים עם הנהלת

 ההמשך נועד להשיג מטרות אלו:

  יוזמות הרפורמות, העדכון הממצאים מהמחקר הראשון. הצורך במידע עדכני בולט במיוחד לאור

 שינויים שחלו במדיניות מערכת החינוך מאז איסוף המידע במחקר הראשון. הו

  משמעותיים, על פי ממצאי השלב הראשון של המחקר, הם ש ,תחומיםחר מב הבדיקה שלהעמקת

 השתלמויות של המורים.הדרכה והכשרה, ההובהם אופן השימוש במשאבי השילוב ואופן ביצוע ה
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 ספר דוברי ההצרכים בבתי על יותר על דרכי הפעולה ופירוט רב קבלת מידע שיאפשר ללמוד ב

ספר ומורים שיאפשר מספר משיבים מספיק כדי ליצור  ערבית. זאת, באמצעות בניית מדגם בתיה

נושאים שרלוונטיים רק לחלק מהמשיבים )ר'  אומדנים יציבים לגבי פעילות בתי ספר אלה גם בַּ

 בהמשך תיאור איסוף המידע(.

  לתלמידים מתקשים במבט כולל, תוך התייחסות  הבתי הספר למתן מענ התארגנותלמידה על

כל והתאמתם לתלמידים, חלוקת עבודה ושיתוף פעולה בין  סוגי הסיועמגוון בחירה בין ה לדרכי

תלמידים השל ם מגורמים בבית הספר, תפיסת היעדים ודרכי העבודה הרצויות לשם קידומיני 

שהומלצו על ידי  )בבתי ספר נבחריםמידע איכותני  קבלתמתקשים ועוד. זאת, באמצעות ה

 הספר תיבלהלן  יכונו; לות טובה ומעניינת בתחום זהמפקחים מחוזיים ככאלה שיש בהם פעי

כהשלמה  ,בבתי הספר נוספים מקצוע אנשינקודת מבטם של מ (ר' פירוט בהמשך  - "מיטביים"ה

 מחנכים. של על מדגם ארצי מייצג של מנהלים ו התבססשלאיסוף המידע הכמותי 

 הקשורות סוגיות, מבניים מאפיינים: בישראל החינוך מערכת 0.2

 שחלו הבולטים והשינויים המתקשים התלמידים עם להתמודדות

 (2112) הראשון המחקר מאז

 בישראל החינוך מערכת של עיקרייםה מבנייםה מאפייניםה 1.2.1

של כפי שיפורט בהמשך, המחקר מתבסס על סקר בקרב מדגם ארצי מייצג של מנהלי בתי ספר ו

: החלוקה לשני בישראלמחנכים. המדגם נערך על בסיס שני מאפיינים מבניים של מערכת החינוך 

בתי הספר דוברי העברית  –יסודי ולשני מגזרים בחינוך הממלכתי -חינוך יסודי וחינוך על –שלבי חינוך 

חשוב ו ,םובתי הספר דוברי הערבית. זאת, משום שבין שלבי החינוך ובין המגזרים יש הבדלים מהותיי

 מתקשים. התלמידים האת פעילות בתי הספר לקידום לבדוק לאורם 

מערכות: בתי ספר -במערכת החינוך הממלכתית בישראל יש שלוש תת מגזרים:ההבדלים בין 

 דמיוןה 3דתיים דוברי עברית ובתי ספר דוברי ערבית.-ממלכתייםדוברי עברית, בתי ספר ממלכתיים 

המערכות השונות משרתות -תת .בין מערכות אלו נבדקים רבות במחקר החינוכי בישראל והשוני

תית או לא דתית(, לעומת האוכלוסייה הערבית, הכוללת )ד יתיהודההאוכלוסייה  -אוכלוסיות שונות 

לאומיות בעלות שפה ותרבות -ים, הנבדלים כקבוצות אתניותוגם תלמידים דרוזים, צ'רקסים ובדו

 ייחודית. 

למשל, העוני נפוץ  נבדלים זה מזה:באוכלוסייה קבוצות ה-של תת כלכליים-החברתיים הןמאפייני

נמוכה. בכל העולם, וגם ההשכלה הבמיוחד בקרב האוכלוסייה הערבית, כמו גם שיעור האנשים בעלי 

של התלמידים  תםכלכלי של המשפחה לבין הצלח-החברתי הבישראל, קיים קשר הדוק בין מעמד

על ריבוי צרכים לימודיים ואחרים. ואכן,  מעיד כלכלי נמוך-מעמד חברתי; פעמים רבות יםבלימוד

                                                   
מערכת החינוך כוללת גם את האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי, שתחת פיקוחו נמצאים גם בתי הספר הפרטיים  3

בחלקם )החינוך הדמוקרטי, האנתרופוסופי ועוד( ובעיקר בתי הספר של הזרמים החרדיים השונים: מעיין 
גם מחקר דומה  נערך החינוך התורני, החינוך העצמאי ובתי ספר במסגרות אחרות. במקביל למחקר הנוכחי

ג'וינט מכון -בשנת הלימודים תשע"ב על ידי מאיירס נערךהעוסק בבתי הספר של רשת מעיין החינוך התורני 
 ברוקדייל.
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בקרב מהיקפו גבוה בהרבה  ערביתהבבתי הספר דוברי בקרב התלמידים היקף הנשירה מבית הספר 

, וכן גם אחוזי התלמידים שנכשלים במבחנים הסטנדרטיים של עבריתהבבתי הספר דוברי התלמידים 

המיצ"ב ושאינם משיגים תעודות בגרות )ר' פירוט בהמשך(. חשוב לציין גם  את האתגרים הנוספים 

גם ערבית  -, הנובעים מהצורך ללמד שפות נוספות ים בתי הספר דוברי הערביתשעמם מתמודד

רית ומהמורכבות של מתן חינוך לתלמידים החשים וגם עב (ספרותית )השונה מערבית מדוברת

 כמיעוט, עם שאלות זהות רבות.

ממחקרם המערכות השונות. -בדפוסי הפעולה שבין בתי הספר בתת הבדלים עלוהמקצועית  מהספרות

המערכות בהקצאת זמן הלימוד -עלה כי יש הבדלים משמעותיים בין תת (0003אבות )-של רש ובן

ברים מצאו אחידות גבוהה יותר בין בתי הספר בתכנית הלימודים של החינוך . המחהשונים מקצועותל

הערבי, לעומת בתי הספר האחרים. הם מסבירים זאת במגבלת משאבים, בהיצמדות למקצועות 

 החובה, בנגישות נמוכה לתכניות חיצוניות ובכוח הוראה שמרני יותר, הממעיט ביוזמות פדגוגיות. 

נמצאו הבדלים מועטים בלבד בין בתי הספר  0003ראוי לציין שבמחקר המיפוי הראשון שנערך בשנת 

דתיים דוברי העברית. עם זאת, נמצאו הבדלים בין כלל בתי הספר דוברי -הממלכתיים והממלכתיים

לתלמידים המתקשים, בהיקף מנגנוני  סוגי הסיועבהיקף הערבית העברית לבין בתי הספר דוברי 

ועוד. לכן בדוח הנוכחי לא נבדקה מערכת החינוך  מיכה הארגוניים לצוות ובמידת ההיעזרות בהםהת

דתי בנפרד, והוגדל מדגם בתי הספר דוברי הערבית כדי לאפשר אומדנים מדויקים יותר של -הממלכתי

 היקף ההבדלים בין המערכות ושל השינויים שחלו בין השנים. 

ים המהותיים שבין שלבי החינוך השונים מתבטאים במבנה משרד ההבדל הבדלים בין שלבי החינוך:

באמצעות אגפים  כמערכות נפרדות יסודי-החינוך, אשר מפעיל את החינוך היסודי ואת החינוך העל

נפרדים. בין שלבי החינוך שנבדקו בסקר )בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים( יש הבדלים בצורכי 

התלמידים, בקבוצות הגיל ובשלבי המסלול הלימודי שלהם. בדרך כלל הקשיים על רקע התנהגותי 

  4.לבולטים יותר בגיל מבוגר יותר, וגם היקף הפערים הלימודיים צפוי לעלות עם הגי

 את מדגישים היסודי בחינוך :הלימודים תכנית של העיקריים בדגשים הבדלים ישבין שלבי החינוך 

 למקצועות המעבר מתחזק בכלל יסודי-העל ובחינוך הביניים ובחטיבות היסוד מיומנויות רכישת

 .כאחד ומדעיים הומניסטיים – נוספים מובחנים

שנתיים -ובמקרים רבים הן מצורפות לתיכונים כבתי ספר ששרבות מחטיבות הביניים גדולות במיוחד, 

 עם העבודה טיב על השפעה להיות עשויה הספר בית גודלהמשרתים אוכלוסייה גדולה ורבגונית. ל

 .המתקשים התלמידים

לימודים  ,בדרך כלל -נוסף על כך, תכניות ההכשרה למקצוע ההוראה מתקיימות במסגרות נפרדות 

יסודי. -למורי החינוך היסודי, לעומת לימודים באוניברסיטה למורי החינוך העלמכללות בבסמינרים ו

הפונים מרמת הדרישות על אופייה ועל השלכות על תוכני הלמידה, יש להבדלים במסגרת ההכשרה 

                                                   
מבתי הספר  אופרד מבתי הספר היסודיים נבעיות הקיימות בחטיבות הביניים, הנובעות מהיותן גוף בדיון ל 4

 .0008ך, ברש וקבוצת ון ליר לחינו ר'התיכוניים, 



 

4 

למקצוע. ככלל, סף הקבלה הנדרש כדי להתקבל ללימודים באוניברסיטאות גבוה מזה הנדרש 

 (.0009אדווה, במכללות הציבוריות )מרכז 

ם בתחומים פעולתדפוסי בבתי הספר ו של המחקרים מעידים על הבדלים בין שלבי החינוך בגיש

 ;גדול יחסית שעות בבתי הספר היסודיים המחנכת מלמדת מקצועות אחדים במשך מספר: שונים

תחומי של מקצועות -וההוראה כוללת שילוב רב ,התמקצעות ההוראה בתחום מסוים מודגשת פחות

מקצוע. לעומת זאת, בחטיבות הביניים מתנהלת הוראה דיסציפלינרית -והעברת ידע שאינו צמוד

-ובן)רש המופקדת במידה רבה יותר בידי מורים מקצועיים ומגדילה את קווי התיחום בין המקצועות 

 (.0003אבות, 

גדול  מגוון מאפשרתגדול יותר; היא  היסודיים הספרבבתי  ניהוליתה אוטונומיההשל  היקפהכן,  כמו

 (.0003אבות, -ובן)רש  הספר בבתי המיושמות הלימודים תכניות יותר של 

 עם התלמידים המתקשים בישראלמערכת החינוך  בהתמודדותסוגיות  1.2.2

בישראל מרבים לעסוק ביכולתה של מערכת החינוך לקדם את התלמידים המתקשים. בעבר הובעה 

תלמידים במדינות אחרות,  הם שלהתלמידים בישראל לעומת הישגידאגה מהישגיהם הנמוכים של 

(. 0000)הלר,  TIMSS-(, וOECD, 2007) PISAכדוגמת  ,לאומיים-כפי שעלה מתוצאות המבחנים הבין

(, 0030בצד הדיווח על שיפור בהישגיהם של התלמידים בישראל )ר' דוח ראמ"ה על מבחני המיצ"ב, 

ם הצורך לשמור על ההישגים ועם סוגיות נוספות, ובהן הפערים בין מערכת החינוך עדיין מתמודדת ע

 קבוצות האוכלוסייה בהישגים הלימודיים ותופעת "הנשירה הסמויה".

כלכלי -היקף הפערים בין קבוצות באוכלוסייה על בסיס מצב חברתי אוכלוסייה: קבוצותפערים בין 

ם והן בתוצאות מבחני המיצ"ב ומבחני ילאומי-ביןאו מוצא, כפי שמתבטא הן בתוצאות המבחנים ה

, אצל בלס ואדלר, 0008; בלס ואחרים, 0006; שילר ואסולין, 0030הבגרות, מעורר דאגה )ראמ"ה, 

(. נוסף על כך במחקרים צוינו פערים 0033; שביט וברונשטיין, 0030; מרכז אדוה, 0033; בן דוד, 0007

, ובהם: היקף שימוש נמוך שונות אוכלוסיות המשרתיםבהיקף המשאבים העומדים לרשות בתי הספר 

יחסית במשאבי השילוב בקרב האוכלוסייה הערבית, הבדווית והחרדית )נאון, מילשטיין ומרום, 

(; היקף נמוך יותר של פעילות גורמים חיצוניים בבתי ספר דוברי ערבית לעומת בתי ספר דוברי 0030

בצד פערים הנגרמים בשל היקף משאבים שונה  (,0008עברית )משרד החינוך ולשכת המדען הראשי, 

מתרומות, תאגידים עסקיים ומפעילויות עסקיות של המגיע מהרשויות המקומיות, תשלומי הורים, 

. היקפם של מקורות תקציביים אלה גדול בהרבה ברשויות מקומיות מבוססות בתי הספר עצמם

ב בנושא ר' מאמריהם של סבירסקי כלכלית, לעומת היקפם ברשויות מקומיות חלשות )לפירוט נרח

(. ראוי לציין כי לאחרונה ננקטו צעדים לצמצום חלק מפערים 0036, 0030בוזגלו, במרכז אדוה, -ודגן

 .  בהמשך שיתואראלה, כפי 

מאוד, שנות לימוד הצטמצמו  30לאחרונה, ממדי הנשירה מבית הספר לפני סיום הנשירה הסמויה: 

ותלמידים  3778ילדי עולים שעלו אחרי  – אוכלוסייה מסוימותאך היקף התופעה בקרב קבוצות 

עדיין גדול יחסית. בה בעת, עלתה בעשור האחרון המודעות למצבם של  – (0007ערבים )בלס ואדלר, 

תלמידים המגיעים לבית הספר, אך עקב קשיי למידה  –התלמידים המוגדרים כ"נושרים סמויים" 
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ה משמעותית ואינם מפיקים את המיטב משהייתם בבית הספר. הסתגלות אינם מעורבים בלמידקשיי ו

הנשירה  היקף, לצורך ועדת הכנסת המיוחדת בעניין הנשירה מבית הספר, נערך אומדן של 0003בשנת 

 תלמידים. האומדן הקיף (0000)הוועדה המיוחדת לנושא הנשירה מבתי הספר,  בישראלהסמויה 

HBSC-ר הבאמצעות נתוני מחק ,בישראל י-ו בכיתות
, שבו דיווחו התלמידים על 3778משנת  5

 תניכור כלפי בית הספר, על אלימות, על קרבנּוההיעדרויות תכופות, על כישלון בלימודים, על תחושת 

הסקר האחרון,   מעיבוד נתוני. (0003ריינפלד, ו פרנקוביץ-אלנבוגן, נבות-כהן) חברתי בידוד על או

בכיתות  9%-30% בין נע סמויה נשירהשיקפו  שדיווחיהם התלמידים אחוזכי  עלה, 0030נערך בשנת ש

אלה  נתונים .ביטויי נשירה סמויה של יותר נמוך היקף הסתמן 00%-09%-כ עודשל  ומדיווחיהם ;ח-ו

 .(0007, 0006, 0000, 3779ואחרים, )הראל  קודמותשהתקבלו בסקרים שנערכו בשנים  נתוניםלדומים 

 (2002) הראשון המחקר מאז שחלו העיקריים שינוייםה 1.2.1
הגישה שעל פיה על בתי הספר לפתח את דרכי התמודדותם עם התלמידים המתקשים בתוך מערכת 

על "יעד ההכלה" )בהמשך  0030התבטאה בהכרזתו של משרד החינוך בשנת ולחזקן החינוך הרגילה 

 מענים מגוון למידים מתקשים. באמצעות ההכלה אפשר להציע לתנה המונח ל"תרבות הכלה"(שּו

, כדי להימנע להכילם ן של המסגרות הרגילותבמסגרת החינוך הרגיל. זאת, תוך הרחבת יכולת

או לוועדות הקובעות זכאות לסל שילוב, כאשר אפשר להתמודד עם  למסגרות מיוחדות מהפנייתם

מנהלים, סגני הוא "הכשרת מפקחים, השגת יעד ההכלה אחרות. היבט חשוב בבדרכים ם הקשיי

מנהלים, יועצים ומורים המלמדים במסגרות שונות בנושא השילוב". כמו כן הוגדרו מנגנונים מנהליים 

  6הרשות.ברמת ותקציביים ליישום יעד זה ברמת בית הספר ו

להשפיע על ; שינויים העשויים שינויים שחלו במערכת החינוך בשנים האחרונותמהלך זה מצטרף לַּ 

  שינויים אלו:כמה  מלהלן פירוט  מתקשים.התלמידים השל בתי הספר עם  םדרכי התמודדות

 ות  כוללות, בין היתר, העלאת שכר המורים, מרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה": הרפורה

העצמתו של מנהל בית הספר והרחבת סמכויותיו, הקצאת שעות לעבודה פרטנית של המורים עם 

רפורמת "אופק  7חדש להתפתחותם המקצועית של המורים.התלמידים וההורים וקביעת ִמתווה 

(, ותוכנן 0008חדש" החלה להיות מיושמת בבתי הספר בשנת הלימודים תשס"ח )ספטמבר 

"עוז לתמורה" החלה  הרפורמה(. 0036שנים )עד לשנת  3ליישמה בהדרגה בכל בתי הספר בתוך 

כמעט כל בתי  ברפורמות השתתפו"ב תשע"ל להיות מיושמת בבתי הספר בשנת תשע"ב. בשנה

 רביםוכמחצית מחטיבות הביניים. להיבטים  דתי-והממלכתי הממלכתי בחינוך היסודיים הספר

, שנועדה להתייחס גם לתכנים וההורים התלמידים עם הפרטנית עבודהל ובמיוחד, הרפורמות של

                                                   
5 

Health Behavior of School-Aged Children  –  סקר בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון
 פרופ'לאומי. המחקר בראשות -, כחלק מסקר בין3775בקרב תלמידי בתי ספר, שנערך בישראל החל משנת 

ג'וינט מכון ברוקדייל, ובמימון -אילן, בשיתוף מאיירס-פיש מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-יוסי הראל
 משרד החינוך, משרד הבריאות והרשות הארצית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

 

 מתוך התכנית לפיתוח מקצועי בנושא ההכלה, אתר משרד החינוך:  6

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D6D7C3B7-CABE-4E78-AB62-

49B9F2B1C139/152205/PituachMikzoi.pdf.)      
4C8B-F7FE-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/329F6A02-)מתוך דוח ראמ"ה על יישום אופק חדש  7

3C108EF0182E/144428/Report_Ofek_Hadash_2014.pdf-AB0B.)  
 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D6D7C3B7-CABE-4E78-AB62-49B9F2B1C139/152205/PituachMikzoi.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D6D7C3B7-CABE-4E78-AB62-49B9F2B1C139/152205/PituachMikzoi.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/329F6A02-F7FE-4C8B-AB0B-3C108EF0182E/144428/Report_Ofek_Hadash_2014.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/329F6A02-F7FE-4C8B-AB0B-3C108EF0182E/144428/Report_Ofek_Hadash_2014.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/329F6A02-F7FE-4C8B-AB0B-3C108EF0182E/144428/Report_Ofek_Hadash_2014.pdf
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עבודה עם יש השפעה משמעותית על הספרית, -ביתההסתגלות הלימודיים וגם לתכנים של 

עד שנת הלימודים  "אופק חדש"התלמידים המתקשים, ואמנם מדוח ראמ"ה על יישום רפורמת 

בתי הספר בשעות פרטניות. יתר על כן,  תלמידיבהשתתפות  גידולכי חל  עולה (0030033תש"ע )

ו לתלמידים שהוגדרו יוחד (93%רובן הגדול של השעות הפרטניות ) ,לפי דיווחי המחנכים בדוח זה

מן המורים הביעו שביעות רצון מהאפשרות  90%"ה כי ראמעל ידיהם כמתקשים. עוד עולה מדוח 

 לבנות מסגרת הוראה מותאמת ודיפרנציאלית לתלמידים. שניתנה להם

 ,שהקצתה משאבים נוספים לאוכלוסיות  הבדווי והדרוזי הפעלת תכנית החומש למגזר הערבי

.  במסגרת לימודי השפה והטמעת תכנית הלימודים החדשה בערבית אלה, תוך כדי  הדגשת

צעדים אלו:  הוספת שעות תקן כדי לבנות רצף טיפולי לתלמידים מתקשים ננקטו תכנית החומש 

בהם אותרו שלבתי ספר על ידי מומחה ליווי מכיתה א ועד ו; הקצאת שעות תגבור לבגרויות; 

שובים ייבאינטגרציה הלביצוע תהליכי  ת המקומיתמטעם הרשוליווי ; צרכים של סיוע מיוחד

עורים פרטניים יהמיועדות לש; הפעלת תכניות פדגוגיות ך לגבש פעילות יישובית כוללתצריבהם ש

 33-תלמידים בעלי לקויות למידה באבחון ולטיפול במיזם ל ; הפעלתלהפגה ולחוגים לימודיים

ת חמש שנים נוספות של התכנית, שתכלול, בימים אלה נערכים במשרד החינוך להפעל 8.שוביםיי

בין היתר, התמקדות ברשויות ובבתי ספר בעלי צרכים מרובים, כמו גם השקעת משאבים בחיזוק 

 החינוך הבלתי פורמלי, פעילויות פנאי והתנדבות לבני נוער. 

 פנה משאבים נוספים לרשויות מקומיות  בסיכון ונוער לילדים הלאומית התכנית השתלבות המַּ

רשויות ברשויות ערביות וב תוך התמקדותכלכלית נמוכה, -אוכלוסיות ברמה חברתית עלותב

אוכלוסייה חרדית ועולים חדשים. רבים מהשירותים שפותחו במסגרת התכנית מרוכזים שבהן 

לאל -)סבומיועדים לתלמידים בעלי קשיים וממוקמים בתוך בתי הספר ומתבצעים בשיתוף עמם 

. נוסף על כך, במסגרת התכנית הוטמעו כלים למיפוי צרכים ומצבי סיכון של ילדים (0033, וחסין

שיטתי ומשותף  רשותיבגני הילדים ובבתי הספר. זאת, כבסיס לתכנון שירותים ביישוב וכתהליך 

יישובים  90-בכ 0008בין מערכת החינוך ושאר שירותי הקהילה. התכנית החלה לפעול בשנת 

יישובים; כך שכיום מרבית הילדים במדינה גרים ביישובי  70-ד כוהתרחבה לאחרונה לעו

 התכנית.

 המקצה מערך מאורגן "(השילוב)"חוק  0000 משנת המיוחד החינוך לחוק התיקון יישום המשך ,

לצורך  סיוע לתלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרת מערכת החינוך הרגילהשל של איתור ו

(. 0030; נאון, מילשטיין ומרום, 0007וורגן, )החינוכי  בפן והן החברתי בפן הן, בכיתה שילובם

זאת, כחלופה להשמת התלמידים בכיתה מיוחדת לחינוך מיוחד או בבית ספר נפרד, מתוך גישה 

שרצוי, עד כמה שניתן, לאפשר גם לילדים עם צרכים מיוחדים ללמוד בכיתות הלימוד הרגילות 

ם צרכים מיוחדים, אשר ועדת שילוב מוסדית של בתי הספר. התיקון לחוק קובע כי ילד ע

החליטה על זכאותו לשילוב, זכאי לתוספת של הוראה ולימוד וכן לשירותים מיוחדים )מורים 

רפואיים, מאבחנים דידקטיים, מורים -מטפלים ביצירה ובהבעה, עובדים פרה להוראה מתקנת,

                                                   
 .בנושא התכנית באתר משרד החינוךר' פירוט  8

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/IrgunLimudim/ThomeyPeilot/TochnitHachomesh/.)   

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/IrgunLimudim/ThomeyPeilot/TochnitHachomesh/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/IrgunLimudim/ThomeyPeilot/TochnitHachomesh/
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ם מומחים לבעיות התנהגות, מומחים לעיוורים ולכבדי ראייה ולחירשים ולכבדי שמיעה, מורי

 סייעות וכו'(. 

 ( 000504משנת הלימודים תשס"ה)  על ידיואילך היקף הזכאות של הילד לשירותי הסיוע נקבע 

המפתח שנקבע להקצאת שעות  .ספרית, על פי שלוש רמות תפקוד בסיסיות-ועדת השילוב הבית

שעות שבועיות לתלמיד,  3.84-ומכלל התלמידים במוסד חינוכי מסוים  4.5%שילוב הוא כיום עד 

משרד החינוך ההקצאה המינימלית המאפשרת סיוע רצוף ומועיל. עם  על ידיהקצאה המוגדרת 

זאת, להערכת משרד החינוך, המתבססת בין היתר על מחקרים מהעולם, שיעור התלמידים 

צאה מיוחד גדול מהמכסה שנקבעה. נוסף על ההקהחינוך הבחינוך הרגיל הנזקקים לשירותי 

האמורה, בשנה"ל תשס"ו החל משרד החינוך להקצות שעות שילוב גם כתוספת דיפרנציאלית 

שעות שבועיות  0.9לתלמידים בעלי לקויות קשות ומורכבות. מאז שנה"ל תשס"ח המשרד מקצה 

-רגשייםההתייחסות לצרכים הדגשת ה (.0007)וורגן,  ;בשנה זו( 9,300-לכל התלמידים האלה )כ

חברתיים ומשפחתיים מתוך הכרה במחסור הניכר בפסיכולוגים בבתי הספר בישראל. מאז שנת  

תקנים לפסיכולוגים, והיקף פעילותם של היועצים ושל  300מתווספים מדי שנה  0030

והכיסוי הארצי של ם, יש מחסור בפסיכולוגיהפסיכולוגים בבתי הספר גדל. עם זאת, גם כיום 

כחלק מכך מסתמנת עלייה  9.מהתקינה הרצויה בממוצע הארצי 30%-כומד על עהפסיכולוגים 

תכניות המדגישות את ההיבטים של רווחה נפשית בלימודים, כולל הדרכה למורים הבפיתוח 

ההתמודדות עמם, תכניות לבעלי לקויות של בנושא הבנת הצרכים הרגשיים של התלמידים ו

כל אלו מתבצעים בשילוב אנשי מקצוע שונים מתחום למידה, תכניות לעבודה עם הורים ועוד. 

רפואיים והטיפוליים ובסיוע ארגונים ועמותות -הפרההמקצועות הפדגוגיה ומקצועות הרפואה, 

כי בשלוש השנים מצוין  ()שפ"ירות הפסיכולוגי הייעוצי יאתר השזאת ועוד, ב כגון "אשלים".

החינוך היא חלק חשוב בעבודתם של  ההתמודדות המשותפת של ההורים ושל צוותיהאחרונות 

מדריכי השירות. במסגרת תפיסה זו גובשו בעבור משרד החינוך המלצות לגבי הקשר בין ההורים 

של זמה למחקר יישומי בחינוך, והיעל ידי  (גכיתות -למערכת החינוך בגיל הרך )גילאי גן

 .למדעים בישראלהאקדמיה הלאומית 

 הקצאת משאבים לבתי הספר הרגילים. בשנה"ל תשס"ח ינוי בשיטת חישוב מדד הטיפוח לש

(, בעקבות פסיקת בג"ץ, שּונה מדד הטיפוח שעל פיו מוקצים לבתי הספר משאבים ושעות 000908)

יסודי החל משנת הלימודים תשס"ח ובשלבי ה שלב חינוךמדד הטיפוח החדש מחושב ללימוד. 

 שפיתחה החדש הטיפוח מדד רכיבי(. 0009)וורגן,  חינוך חט"ב וחט"ע החל משנת תשס"טה

)מדד זה  00% - בפריפריה מגורים; 50% – ביותר המשכיל ההורה השכלתהם אלו:  הוועדה

 מדדהחליף את מדד אזור העדיפות הלאומית, שעל פי פסיקת הבג"ץ לא הוגדר באופן שוויוני(; 

 – מצוקה מארץ ועלייה לידה ארץ של שילוב; 00% – (המשפחה של ברוטו שנתית הכנסה) כלכלי

 10.האגרגטיבית ברמה ואה בו השימוש אך, התלמיד ברמת חושבמ המדד. 00%
 

 הוחל בהפעלת פיילוט לניהול עצמי של בתי  0000-יישום רפורמת הניהול העצמי. בראשית שנות ה

 כלל בתי פועל משרד החינוך להעביר את 0033משנת החלטת הממשלה  הספר היסודיים, ועל פי

                                                   
השירות הפסיכולוגי הייעוצי במסגרת מחקר על פעילות השירותים הפסיכולוגיים ידי  למתוך נתונים שנמסרו ע9

 , לקראת פרסום, מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל(. לסקי, שגיא ואנג'ליאשכנזי, טופבשגרה ובחירום )
10 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scientist/Mehkar/madadAtipoch0  0003000030עודכן 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scientist/Mehkar/madadAtipoch/
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ועד  (0033030)משנה"ל תשע"ב  היסודיים הרשמיים בחינוך הרגיל לניהול עצמי, החל הספר

מד סל תקציב ועמנהל בית הספר לרשות במסגרת הניהול העצמי,  (.0035034) שנה"ל תשע"ה

אגם בתוכו את כלל המקורות התקציביים המגיעים למוסד החינוכי ממשרד אמור ל והואעצמאי, 

מקורות אחרים. המעבר לניהול העצמי נועד להעביר את מוקד מו הרשות המקומיתמהחינוך, 

הסמכות הפדגוגית, הניהולית והכלכלית את המרחב ו קבלת ההחלטות לבית הספר ולהגדיל את

מצפים , וכוללני לצורכי התלמידים. מלבד זאתלאפשר מתן מענה מיטבי  כדי, בית הספרשל 

הניהול והלמידה  שביח את תרבותתהמורים,  צוותאת עצים את המנהל וששיטת הניהול העצמי ת

רחיב ות םמחויבותאת ו של בתי הספר לתפוקות ולתוצאות םחזק את אחריותת, בית הספרשל 

.בבית הספר את מעגל השותפים והפועלים לקידום החינוך
11 

 

  התקבל בכנסת תיקון לחוק לימוד חובה שכותרתו "הגבלת מספר  0009פיצול כיתות. ביוני

יילמדו  (ב-אבלימודי מיומנויות היסוד". תיקון זה קובע כי בלימודים בכיתות יסוד )התלמידים 

 (שעות מכלל שעות הלימוד השבועיות של מיומנויות היסוד )קריאה, כתיבה וחשבון 30לפחות 

תלמידים. נקבע שהחוק יוחל  00במסגרת לימודים שבה מספר התלמידים למורה אינו עולה על 

ב -איין חלקי מבחינת היקף השעות הנלמדות בכיתות מפוצלות. פיצול כיתות בהדרגה, ויישומו עד

תשע"ג  לשניםתשע"ב ובתכנית האסטרטגית שלו  לשנתנכלל בתכנית העבודה של משרד החינוך 

 (. 0030כאחד מהכלים לשיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים )וורגן,  "דותשע

 

ים: סקירת הספרות דרכי הפעולה לקידום התלמידים המתקש 0.3

 המחקרית
דרכי הפעולה הננקטות  בנושא מחקרהמצוינים בספרות הבתת פרק זה נסקרים ההיבטים העיקריים 

קידומם של התלמידים המתקשים. סקירת ספרות זו מהווה את הבסיס למסגרת שם בבתי הספר ל

ובמדידתו. בהמשך המושגית שלפיה נערך המחקר. תת הפרק נפתח בדיון במושג "תלמידים מתקשים" 

מוצגות דרכי התמודדותם של בתי הספר עם תלמידים אלו, תוך התייחסות למגוון רבדים, כולל: 

ההתארגנות הכללית של בתי הספר להתמודדות עם השונות בין התלמידים; האסטרטגיות העיקריות 

החינוכיים למתן סיוע מיוחד לתלמידים מתקשים; ומערך התמיכה המקצועי העומד לרשות הצוותים 

 בתוך בית הספר ומחוץ לו.

 א. התלמידים המתקשים בלימודים ובהסתגלות לבית הספר
תלמידים רבים מגיעים כיום לבתי הספר כשהם מתמודדים עם קשיים לימודיים, רגשיים, התנהגותיים 

 ,Kourkoutasa & Xavier)סיכויי התפתחותם הכללית והאקדמית וקשיים אלו משפיעים על  ,ומשפחתיים

"(, המוגדרים under-achieversשל חלק מהתלמידים )" הישגיות"-(. הספרות המקצועית דנה ב"תת2010

הישגיהם אינם משקפים את מלוא  –ובעיקר  ,מהממוצע יםנמוכהישגיהם הלימודיים כתלמידים ש

ית (. לפי התפיסה החינוכSmith, 2003) למעשה, הפוטנציאל שלהם אינו ממומש במלואוכך ש -יכולתם 

וים פערים רגשיים וקוגניטיביים ואינם (, תלמידים מסוימים חו  0030חברתית )מור, -הפסיכולוגית

                                                   
מארזי תכנון, ניהול והיערכות, תשע"ד   -משרד החינוך, המנהל הפדגוגי  'בנושא זה וגם בשאר הנושאים ר 11

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/matana2014.pdf 



 

9 

ממצים את הפוטנציאל שלהם לצמיחה וללמידה משמעותית. הלמידה בבית הספר היא בעלת ערך נמוך 

תית , והחו וים תלישות חברשלהםעדים לסיכון בשל הרקע מבחינתם, בעיקר כשמדובר בתלמידים המּו

 ומתמודדים עם בעיות קיומיות מורכבות.

, משום פעמים רבות הקשיים בלימודים נוצרים כבר בבית הספר היסודי ואף בכיתות הנמוכות

 Ammar etהתלמידים אינם מצליחים לרכוש את מיומנויות היסוד שתאפשרנה להם להצליח בהמשך )ש

al., 2000; Barr & Parrett, 2001; Barton, 2003; Donmoyer & Kos, 1993 .) מהתלמידים למקצת

בעיות ספציפיות מאובחנות. גם בעיות  איןולמקצתם קשב וריכוז  לקויות למידה או קשיייש המתקשים 

שמקורן רגשי, חברתי או משפחתי עלולות לגרום לקשיי למידה ולקשיי הסתגלות למסגרת בית הספר 

 ,Alexander et al.,1997; Frank, 1990; Rumberger; 0006עסבה ואחרים, -; אבו0003נבות ועוואדיה, -)כהן

1995; Willms, 2003רקע תרבותי יש להם (. מהגרים ועולים חדשים, המתקשים ברכישת השפה או ש

(. Kahane, 1998; Offer, 2004; Yair & Gazit, 2006לימודים )בשונה, עלולים גם הם להיתקל בקשיים 

מקהילות שבהן הסביבה האוריינית מצומצמת יחסית לספק  םהבאי הורים מוגבלת שלה םיכולת

 & Jacob, 0033ם הלימודיים של הילדים )הלילדיהם סביבה אוריינית עשירה עשויה להשתקף בביצועי

Ludwigעשוי להיווצר , במשך הזמן על צורכיהם (. אם התלמידים המתקשים אינם מקבלים מענה הולם

 שלוש יש" (0030אפשטיין )-לוין ם לבין הרמה הכללית בכיתה. לפיבין רמת הידע והמיומנויות שלהפער 

אינה 'ש לימודים תכנית: עצמה במערכת התלויות המתקשים התלמידים של לקושי ותעיקרי סיבות

 שיתופם ואי, 'דייּהמתאמצת ' אינה0או ו מתאימה שאינה הוראה, שונות אתניות קבוצות אל 'מדברת

 ". בשיעורים המתקשים התלמידים של המלא

מהספרות המקצועית עולה כי כישלון בלימודים בשלבי הלימודים המוקדמים נחשב לגורם סיכון 

 ;0000נבות, -משמעותי בחיזוי נשירה מהלימודים לפני סיום התיכון ושל עיסוק בהתנהגויות סיכון )כהן

Seeley, 2004; Steams et al., 2007; Cox et al., 2007 הספרות המקצועית את (. לאחרונה, מדגישה

בקרב תלמידים  ( "disengagement""הנשירה הסמויה", המבטאת תהליך של התנתקות מבית הספר )

שעדיין רשומים בבית הספר באופן פורמלי אך אינם לומדים באופן משמעותי ואינם מפיקים תועלת 

בים של התנתקות (. מצ0003ריינפלד, ו פרנקוביץ-אלנבוגן, נבות-כהןממשית מהתהליך הלימודי )

(, בהצקות לילדים אחרים Pouncy, 1999הן מימי לימודים והן משיעורים ) -מתבטאים בריבוי היעדרויות 

(, בתחושות Kronick & Hargis, 1990(, בקשיים בלימודים )Toby, 1989ולמורים, באי הכנת שיעורי בית )

 (.Atkinson et al., 2000של ניכור כלפי בית הספר ובבעיות התנהגות בבית הספר )

 המתקשים התלמידיםב. היערכות בתי הספר לקידום העבודה עם 

אחד האתגרים המשמעותיים של בתי הספר בימינו הוא לקדם את רווחתם של כלל תלמידי בית הספר, 

של כל  ם(, ולתמוך ביכולתKourkoutasa and  Xavier, 2010כמו גם את זו של התלמידים המתקשים )

חברתי שלהם. התפיסה הרווחת בספרות המקצועית -התלמידים לממש את הפוטנציאל האקדמי והרגשי
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וכי בית הספר אמור לספק תמיכה זו בעזרת  ,מסוג מסויםלתמיכה  זקוקים כיום היא כי רוב התלמידים

  12מתן מענים לתלמידים ולמורים, בתחום הלימודי, הרגשי והחברתי.

 בכיתה התלמידים שונות עם להתמודדות העיקריות האסטרטגיות 0.ב

בתי הספר נוקטים מגוון אסטרטגיות שנועדו להתמודד עם השונות ביכולתם של התלמידים, במיוחד 

כאשר מדובר בכיתה גדולה והטרוגנית. בהן, שימוש בשיטות ההוראה המותאמות לכיתה הטרוגנית; 

אם על פי רמת  – (צועות לימוד מסוימיםהכנסת כוח אדם נוסף לכיתה; וחלוקת הכיתות )במק

 ואם בחלוקה שאינה לפי רמות לימוד )פיצול כיתות(.  (הלימודים )הקבצות

 ההטרוגנית לכיתה המותאמותהוראה  שיטות

משתמשים במגוון כלים ודרכים כדי להתאים את ההוראה הוראה אפקטיבית נעשית על ידי מורים ה

התלמידים, כדי שיגיעו להישגים המתאימים לרמת הכיתה לצורכיהם הייחודיים וליכולתם של כל 

(Darling-Hammond & Baratz-Snowden, 2007 שיטות ההוראה החדשות מאפשרות למורים ללמד .)

הכיתה לקבוצות לימוד קטנות; באמצעות חומרי  תלמידים במגוון דרכים: בהוראה יחידנית או בחלוקת

תלמידים על פי ה לעמשימות הטלת או באמצעות תם; לימוד, המותאמים לרצון התלמידים או לרמ

צורכיהם ועוד. שיטות ההוראה המותאמות לכיתות ההטרוגניות חשובות משום שהן נותנות מענים 

 ,Barr & Parrettלימודיים וסיוע על פי צורכי התלמיד, מבחינת נקודות החולשה שלו ונקודות החוזק שלו )

2001; Young et al., 1988; Slavin & Madden, 1989 עם זאת, ההתמודדות עם כיתה הטרוגנית, שבה .)

ומתן בהכנת השיעורים  השקעה רבה יותר של המורההתלמידים בעלי רמה לימודית שונה, דורשת הן 

הכשרה, משאבים מתן (, והן Rossi & Springfield, 1997תשומת לב רבה יותר במסגרת הלמידה השוטפת )

בטכנולוגיות ִמחשוב מתקדמות כדי לחזק משתמשים (. בשנים האחרונות 0003ון, צוות )גורדון ושרוכלים לַּ 

  13, תוך התייחסות לקשייו הספציפיים של כל תלמיד.היחידניתאת ההוראה 

 ח אדם נוסף לכיתהוכהכנסת 

הוראת "עם כיתות הטרוגניות היא הכנסת כוח אדם נוסף לכיתה. בעבודתם אחת הדרכים לסייע למורים 

של כל התלמידים,  לשם מתן מענה לצורכיהםשל בתי הספר  האסטרטגיכ אומצה (co-teaching) "עמיתים

  Villa, Thousand & Nivan, 2004; Snellספרית הרגילה )-כולל המתקשים ביותר, בתוך המסגרת הבית

Janney, 2005   :אצלKohler-Evans, 2006 ;Nichols, Dowdy & Nichols,2010  אסטרטגיה זו מבוססת על .)

 ,Scruggsכיתה, יקבלו עליהם אחריות שווה ויעבדו בשיתוף פעולה )בהמודל שלפיו שני המורים ילמדו 

Mastropieri & Mcduffie, 2007 שיתוף הפעולה וההוראה המשותפת מספקים למורים החדשים תמיכה .)

אצל  Donaldson 2001; Liberman, Sax & Miles, 2006ומחזקים את מנהיגותם של המורים הוותיקים יותר )

Dove & Honigsfeld, 2010תח במקורו כדי לקדם את איכות כלל ההוראה בכיתות ּו(. על אף שהמודל ּפ

מכוחם "הוראת עמיתים" משתמשים בשיטת הרגילות, מן הספרות המקצועית עולה כי בארצות הברית 

                                                   
ספריות שנועדו להתמודד -בית-תיארה בסקירה מעניינת כמה היבטים של תכניות כלל( 0030ן )אפשטיי-לוין 12

בתי ספר  ,ם של תלמידים בעולם. היא ציינה תחומים המשותפים לכלל התכניות הללו )למשלהעם קשיי
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ל תלמידים בעלי קשיים משמעותיים שהוחזרו חוקים ושל תקנות שנועדו לאפשר את שילובם ש של 

וכי  ,(Act of Individuals with Disabilities Education AIDEA 2004לכיתות החינוך הרגיל מהחינוך המיוחד )

הוראת עמיתים חלוקת בח הרוו   הפעולה א בדרך כלל מורה מן החינוך המיוחד. בדפוסוההנוסף  המורה

מסתובב בין התלמידים, מוודא כי הם  אחר מורהעומד מול הכיתה וד חא מורהאלא ; ה שווהנהעבודה אינ

 .(Woldd-Michael et al., 2003עוקבים אחר הנעשה בכיתה ומסייע למתקשים )

 לתכנון זמן לייחד יש, להצלחתה לתרום וכדי במשותף תתבצע אכן שההוראה כדי כי מציינים חוקרים

 לא(. Dieker & Murawski, 2003; Dove & Honigsfeld, 2010 ( משותפים ולדיונים ולהתייעצויות משותף

 ;Mastropieri et al., 2005) בצוותא ללמד שעומדים למורים הולמת הכשרה להעניק מכך חשוב פחות

Scruggs, Mastropieri, & McDuffie, 2007; Weiss & Lloyd, 2003  אצל :Ploessl et al., 2010 .)דאב 

 המשותפת ההוראה מטרות את בדייקנות לזהות יש כי הוסיפו (Dove & Honigsfeld, 2010) והניגספלד

 .המטרות להשגת אסטרטגיות ושל תהליך של, מטרה של במונחים אותן ולבטא

 הוראה בשיטת תומכים כלל בדרך" עמיתים הוראת" בשיטת המלמדים מורים כי עולה הספרות שמן אף

 על הממצאים(, Scruggs, Mastropieri & McDuffie, 2007) וחברתית מקצועית תועלת בה ומוצאים זו

 שנערך (Meta-analysis) על חניתו(. Kohler-Evans, 2006) אחידים אינם התלמידים לקידום השיטה יעילות

 (.Murawski & Swanson, 2001) זו שיטה של המשמעותית ליעילותה מוצקות הוכחות העלה לא בנושא

 מורות, בישראל, למשל) מסייע אדם כוח אלא, מוסמך הוראה כוח אינו בכיתה הנוסף האדם כוח לעתים

 (. לאומי שירות בנות או חיילות

 גודל הכיתהוב שינוי בהרכב

אך אחד הגורמים הנחשבים כמשפיעים על איכות הלמידה ועל הישגי התלמידים הוא גודל הכיתה. 

הישגים לימודיים ל כיתות קטנותבין גבוה ותלמיד -מורהרבים שקשרו בין יחס המחקרים הלמרות 

 ;Reynolds, Magnuson & Ou, 2010 ;Finn, Gerber & Boyd-Zaharias, 2005  ,גבוהים יותר )למשל

משמעיים )ר' גם שרן -חדהממצאים אינם   - (Jepsen & Rivkin, 2002ובהתייחס לאיכות ההוראה גם 

למספר  יחסיתהכוללים גם את שטח הכיתה  ,מצביעים על קשרים מורכביםהם ו (0009וטאן, 

תרבותיים ועוד. אף על פי כן, אחת הדרכים הקשרים ההאת שיטת ההוראה, את התלמידים, 

 פיצול אהי (אף גדולות יחסית –להתמודדות עם מורכבות ההוראה בכיתות הטרוגניות )ובישראל 

משך כל בם כיתות קטנות יותר משאבים לקיודי הכיתה בשיעורים מסוימים, מתוך הנחה שגם אם אין 

הכיתה תרום לקידומה של לבהחלט  עשויההקטנת הכיתה בחלק מהשיעורים הרי ששעות הלימודים, 

הלימודית של  תםהתלמידים המתקשים בפרט. הפיצול נעשה ללא קשר לרמלקידום ובכלל 

 התלמידים. 

ות היא חלוקת הכיתה התלמידים בכיתה ועם גודלן של הכיתשונות שיטה נוספת להתמודדות עם 

 ., בדרך כלל למשך שנת לימודים אחת לפחותבאותו מקצועשל כל תלמיד  ויהישגלהקבצות לפי 

מסלולי לימוד המתבטאים במספר הרמות, בגודל היחסי של של קיימים דפוסים של הקבצות או 

משך בההקבצות השונות, במספר המקצועות שבהם לומדים התלמידים בהקבצה או במסלול )למשל, 

למידה  שלפיהשיטת ההקבצות מבוססת על התפיסה ועוד.  (במקצוע אחד או אחדים ,כל שעות הלימוד
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הקצב את הרמה, את לימודית תאפשר להתאים את התוכן, היכולת הבקבוצות הומוגניות מבחינת 

(, Chisaka, 2002אצל   Cahan et al., 1996שיטות ההוראה לתלמידים המתפקדים ברמות שונות )את ו

 ע להישגים לימודיים טובים יותר. ילהגתלמידים החלשים יותר תסייע לוכך 

הוטל ה בנכונותשל המאה הקודמת נבדקה טענה זו על ידי חוקרים רבים, ו 40-מאז שנות ה ,עם זאת

בין הישגי תלמידי ההקבצות לתלמידים בבתי ספר  יםההבדלמראים שהמחקרים מקצת שכן  ;ספק

לא זו בלבד כי (. נטען  Rees, Brewer & Argys, 2000) קיימים כלל שאינםד או ללא הקבצות קטנים מאו

ם התפתחותעלולות לפגוע ב אלא שהןהזדמנויות להצלחה לימודית האת  מגדילותההקבצות אינן ש

 ;Cheunga & Rudowicza, 2003 ;Hallinan, 2003) ים המתקשיםהתלמידחלק מהלימודית של 

Kerckhoff, 1986 ;  0005 ,; Ireson, Hallam & Hurley Wiliam & Bartholomew, 2004הסיבה (. ייתכן ש

תלמידים הלומדים בהקבצות נמוכות הרק לעתים רחוקות  – בין הרמותהנמוכה הניידות לכך היא 

טובה יותר, בהקבצות הגבוהות שאיכות ההוראה גבוהה יותר. אחת הטענות היא עולים להקבצה 

הזמן ולעתים אף  ,לימוד מעניינים ומאתגרים יותרהליחים יותר, תחומי מורים מנוסים ומצמשום שה

מעצם נטען כי הקבצות הנמוכות. עוד המיוחד להעברת התכנים הלימודיים ממושך יותר מאשר ב

ת תפקודם מודלים לחיקוי מבחינהקבצות הנמוכות בעשויים לשמש  פחות תלמידים  הגדרתן,

כאשר המורים מקדישים למשמעת  ,בעיות משמעת בכיתהמו הפרעותמיותר סובלות הן , ובלימודים

 ;Chisaka, 2002אצל (Good & Brophy, 1991: 385  יותר לאטיותר זמן ומתקדמים במערכת הלימודים 

Hallinan, 2003; Worthy, 2009). ( רש ודרResh & Dar, 2013  וגםResh, 1999) כי ההשמה  מראים

מסלולי בחירת על כלומר  העצמי בהקשרים אקדמיים,-סותבהקבצה נמוכה עשויה להשפיע על תפי

 הלימוד בתיכון ועל איכות תעודת הבגרות. 

המיון והלימודים בהקבצה מסוימת על  פעתהשפעות ההקבצות על התלמידים, הש עוד נבדקו

 & Hallamמחקרים )ר' החברתיים בחיי התלמידים. הו (מוטיבציוניים) ניעתייםהרגשיים, ההיבטים ה

Ireson, 2006 ; Hallinan, 2003 ) חברתי גבוה יותר והם  מעמדמראים כי לתלמידים בהקבצות הגבוהות

חבריהם ללימודים. מחקרים אחרים מראים כי תלמידים  על ידיהמורים ו מוערכים יותר על ידי

 ,(Chisaka ,2002 ;Mulkey et al., 2005בהקבצות הנמוכות נוטים לפתח הערכה עצמית נמוכה )

 Chisaka, 2002, נמוכים יותר )כךלעל ידם כמו גם הזמן המוקדש שלהם ללימודים, המוטיבציה ו

Hallinan, 2003). איירסון והאלאם (Ireson & Hallam, 2009)  בהקבצות  לימודיםקשר בין  ישמראים כי

להבהיר את הקשר בין  כדיהנמוכות לתפיסה עצמית לימודית נמוכה, ומציינים כי דרוש מחקר נוסף 

 ההקבצות לתפיסה העצמית הכללית.

מחקרים בתחום ההקבצות עולה כי יש הציינו שמניתוח  (Resh & Dar, 2013לסיום, נציין כי רש ודר )

 השפעה חיובית, גם אם מתונה, של ההטרוגניות בכיתה על ההישגים האקדמיים.

החל וש בהקבצות לפי נושאים ולפי כיתות. מסיבות אלו ועוד, משרד החינוך בישראל מגביל את השימ

אנגלית, אך זאת תוך הקפדה על יצירת במכיתה ז מתיר משרד החינוך לקיים הקבצות במתמטיקה ו

; 3775רס אבמ 6מיום  8תנאים המאפשרים ניידות תלמידים ועלייתם מרמה לרמה )חוזר מנכ"ל נד0

יסודי אפשר לערוך מבחנים -ספר העללאחר הקבלה לבית ה: "0030)ב(, 3חוזר מנכ''ל תשעג0וגם 
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מצהיר  0000)ב( 9חוזר מנכ"ל תשס0"(. בלשם שיבוץ תלמידים בקבוצות למידה או במגמות ,פנימיים

קיום מסגרות לימוד גמישות ומשלבות שאינן משרד החינוך כי קידום התלמידים מתממש גם ב

קיום ההנחיה ב תות רגילות;עידוד מגמת הקידום של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיבמתייגות; 

עידוד י; ובהספר היסוד-הכיתות של בית בכל להימנע מיצירת הקבצות בלימוד מיומנויות היסוד

 , שם(. קידום התלמידים במקום מיונם 6.0(; )סעיף שיטות הוראה דיפרנציאליות )פרטניות וקבוצתיות

 מתקשים תלמידיםסיוע ל למתן העיקריות האסטרטגיות 2.ב

 לימודיתגבור 

עשויות לאפשר מתן תשומת לב אישית יותר לכל תלמיד ומתן תגבור לימודי  לעילשצוינו  האסטרטגיות

. חלק מהתלמידים, בעיקר התלמידים בעלי תהיבכ השוטפת הלמידה במהלךלתלמידים מתקשים 

הצרכים המיוחדים, מקבלים לעתים סיוע קבוע במהלך שעות הלימודים )כגון עזרה של סייעת(. עם 

הולם לתלמידים מענה זאת, ההטרוגניות של התלמידים בכיתה מקשה על מורים רבים לספק 

ישה את העבודה עם התלמידים כך שלצד הגישה המדג(; Richmond et al., 2009המתקשים ביותר )

המתקשים במסגרת הלמידה השוטפת בכיתה, יש גישה אחרת הדוגלת במתן תשומות ייעודיות 

 (. Donmoyer & Kos, 1993לתלמידים המתקשים באופן מיוחד, מחוץ ללמידה השוטפת של הכיתה )

אים תלמידים היא אסטרטגיה נפוצה, ובה מוצי (”Pullout programs“הוצאת תלמידים מהכיתה )

מסוימים מכיתתם הרגילה למשך חלק משעות הלימודים לחדר אחר, לצורך הוראה של חומר 

הלימודים. הבסיס הרעיוני לשיטה הוא שתלמידים עם קשיים יקבלו הוראה מיוחדת או מוגברת, 

בתחומים מסוימים ובקבוצות קטנות, ועל ידי מורים שהוכשרו לכך. כל זאת עד שהישגיהם יאפשרו 

(. מתן תגבור לתלמידים, באופן Richmond et al., 2010הם לתפקד באופן עצמאי בכיתה הרגילה )ל

יחידני או בקבוצות קטנות, נמצא כדרך יעילה כדי לקדמם ולאפשר להם לסגור פערים לימודיים 

 ;Barr & Parret, 2001ולחזור במהירות לכיתה, זאת במיוחד כשהתגבור ניתן בהיקף נרחב ואינטנסיבי )

Richmond et al., 2010 .) 

אולם, הממצאים על תרומתן של התכניות למתן תגבור מחוץ לכיתה, לעומת שיטות אחרות או לעומת 

(, וזאת Barr & Parret, 2001; Richmond et al.,2010 ;משמעיים )-ההוראה הרגילה בשיעור, אינם חד

כיתה הרגילה; העדר לַּ ן מסגרת התכנית בעיקר בשל קשיים ביישום התכניות: בזבוז זמן במעבר בי

מקום מסודר וקבוע לקיום השיעורים; העדר תיאום בין אנשי הצוות המלמדים בכיתות; ושימוש 

 ;Brandts, 1999; Archambault,1989בכוח הוראה שהוא פחות מיומן ומנוסה מכוח ההוראה בכיתה )

Dieker & Murawski, 2003; Gelzheiser et al., 1992; Meyers, 1990; Slavin & Madden, 1989; DeCapua, 

Smathers, Tang, 2009 נוסף על כך, יש מודעות לאפשרות של השפעה חברתית שלילית של התכניות .)

 המפרידות בין התלמידים המקבלים תשומות לבין שאר תלמידי הכיתה. 

בון למידה עם שאר יש הבחנה משמעותית בין התגבור מחוץ לכיתה שמתבצע בשעות הבוקר, על חש

 ;Slavin and Madden, 1989הכיתה, לבין התגבור הניתן כתוספת של זמן למידה, בשעות אחר הצהריים )

King, 1990( יש חוקרים .)Wong & Wang, 1994 )  המציינים שבמקרים רבים, תלמידים מתקשים אינם

כן, מחקרים שבדקו זקוקים להוראה מותאמת אישית, אלא רק ל"זמן הוראה" ממושך יותר. וא
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תכניות של תוספת זמן לימוד, הממוקד לצורכי התלמידים המתקשים, מצאו תרומה של תכניות אלו 

(Lavy & Schlosser, 2004 ,0036; בן רבי ואחרים .)כך, מחקרים על תכניות שנתנו תגבור בדומה ל

 ,Borman & Boulayלימודי ממושך במשך חופשת הקיץ הצביעו על תרומה משמעותית למשתתפים )

2004; Cooper et al., 1996 .) 

 רגשיים-חברתייםמענה לצרכים 

בית הספר הוא סביבה שבה הרכיבים החברתיים והרגשיים ממלאים תפקיד חשוב: הספרות המקצועית 

חברתית והישגים אקדמיים שזורים זה בזה, וכי רכיבים חברתיים, רגשיים -מדגישה כי יכולת רגשית

 Zins etאצל  Byrne et al., 1998 ;Cohen, 2008 ;Wentzel, 1993ל הישגי התלמידים )ואתיים משפיעים ע

al., 2007 ;Zins, Elias & Maurice, 2007יתם הלימודית ועל י(, על תפקודם בבית הספר, על חוו

החוויה במקביל, . (Barnes & Stewart, 1991;Zins, Elias & Maurice, 2007המוטיבציה שלהם ללמוד )

הלימודית משפיעה על בריאותם הנפשית של התלמידים ועל השתתפותם בחיים החברתיים בבית הספר, 

 ,Mor, 2003; Elias et al., 1997; Gandara & Bial, 2001 ;Hoffman, 2009 ;Cohenבמשפחה ובקהילה )

, בתי הספר נתפסים כזירה חשובה, אם לא נוסף על כך(. 0030, מור, 0003 נבות ואחרים,-; כהן2008

 Roeser, Eccles, & Samoroff, 2000נות )ּכת, לקידום התנהגויות בריאות ומניעת התנהגויות מסַּ עיקריה

 (.Zins,  Elias & Maurice, 2007אצל: 

 

בתוך בתי  מתן סיוע טיפוליקיום צוות טיפולי  :הנחות אלו עומדות בבסיס הפעולות שבית הספר נוקט

מאמצים  -כחלק ממערכת הלימודים  -ספרי ובתחום הרגשי -הספר, הפעלת תכניות בתוך האקלים הבית

לחיזוק הקשר בין ההורים והמשפחה לבית הספר והצמדת חונכים לילדים הזקוקים לכך. ההנחה היא 

 פרט.כי פעילויות אלה יסייעו לתלמידים בכלל, ולתלמידים בעלי קשיי למידה והסתגלות, ב

  טיפולי המענ

לטיפול בקשיים רגשיים של תלמידים  "מבטיחות"ספר נחשבות כמסגרות הבית -מבוססות-ההתערבויות

, בראש ובראשונה בשל הנגישות של אנשי Kourkoutasa & Xavier, 2010)על ידי אנשי מקצוע טיפוליים )

 & Kourkoutasa ) חאוויירקורקוטסה ו הטיפול לתלמידים והיכולת לאתר קשיים ולתת להם מענה מהיר.

Xavier ,2010)  מתקיים הטיפול בושלהקשר להתייחס מאפשר  טיפול במסגרת בית הספרהמדגישים כי 

של התלמיד לטובת טיפול מקיף  (ועירוב הסביבה המידית )משפחה, מורים, חברים ( )קונטקסטואליזציה

ברוקס  יבה, במרפאה לבריאות הנפש למשל(.ושלם יותר בקשיים שלו )במקום לנתק את הטיפול מהסב

(Brooks, 2006) סוגי הסיועאת שלטיפול תהיה השפעה משמעותית ומתמשכת על הילדים,  כדיטוענת ש 

ולספק שלו של הילד שיכולים לפקח על תרגול הכישורים יומית -היוםאנשים בסביבתו  צריכים לספק

 יחסים תומכים לאורך זמן.

טיפול בבית הספר משפרת משמעותית את הסתגלותם של תלמידים בסיכון  נמצא כי תוספת של אנשי

בשכיחות הגבוהה ביותר כבעל שצוין מצא כי הגורם  (Marshall,1990לבית הספר. למשל, מרשל )

פוטנציאל לצמצום שיעורי הנשירה מבית הספר היה תוספת של יועצים, במיוחד בבתי הספר היסודיים. 

יועצים החשיבות עבודתם של מדגישים את  (Kourkoutasa & Xavier, 0030 קוטסה וחאווייר )רקו גם

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Elias%2C+Maurice+J.)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Elias%2C+Maurice+J.)
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חשוב לציין שאנשי טיפול  במתן מענים כוללניים לתלמידים בעלי קשיים לימודיים, חברתיים ורגשיים.

 Simonsen et)לא רק לתלמידים, אלא גם לתמיכה ולהדרכה לצוות החינוכי  חשוב משאבהם בבית הספר 

al., 2010) . 

הן בעבור תלמידים מתקשים והן  14,(SELרגשי )-בתי ספר יכולים גם להפעיל תכניות בתחום החברתי

-דגש אישי )כלומר, להתמקד בלימוד מיומנויות רגשיותעלות להיות בעשויות לכלל הכיתה. תכניות אלו 

כפתי, דגש סביבתי, היינו, ביצירתם של תנאים סביבתיים המקדמים אקלים אעלות חברתיות( ו0או ב

על שבחנו את האפקטיביות של ה-מניתוחי .(Zins,  Elias & Maurice, 2007)בטוח, תומך ומוביל להצלחה 

רגשית הן בעלות השפעה חיובית על -חברתיתהלמידה התכניות לקידום התכניות אלו עולה כי 

רגשיות, שינוי חיובי בעמדות -משתתפיהן במגוון תחומים, כגון שיפור המיומנויות החברתיות

 & Durlak et al., 2011 ;Payton et al., 2008 ;Löselבית הספר )לגבי החברה ולגבי המשתתפים לגבי עצמם, 

Beelmann, 2003 ;Hattie, 2009 שיפור ביחסים החברתיים עם קבוצת השווים ,)(Hattie, 2009) שיפור ,

והמצוקה תנהגות הבעיות התת ית והפחחברת-התנהגות הפרומידת הבהישגים הלימודיים, עלייה ב

 .  (;Durlak et al., 2011Payton et al., 2008 )  הנפשית המדווחת

  חונכות

 ויחס לב תשומת מתןל בחונכים שימושה היא האחרונות בשנים רבה לפופולריות שזכתה האסטרטגיה

כוללת  חונכותה(. Smink, 2004; Wheeler et al., 2010) וחברתיים רגשיים צרכים בעלי לתלמידים אישי

בניית  באמצעות נוער בנישל ו ילדים לשפר את הישגיהם הלימודיים של ןתמטרו התערבות דרכי מגוון

החונכים עשויים . לחיקוי מודל גםעבורו  המהווה ;יותר מבוגר חונך לבין צעיר חניך בין אישי קשר

 לכולם המשותף ;תלמידים ואפילו הספר בית צוותמורים מ, סטודנטים, מהקהילה מתנדביםלהיות 

 כאנשי שלהם הידע מתוקף ולא, עמם שלהם האישי הקשר במסגרת הילדים למען פעילותם הוא

 . (DuBois et al., 2011) מקצוע

, החניך של החיובית התפתחותו קידום, כלומר כללית עשויה להיות מטרה החונכות תכניותמטרתן של 

 DuBois et) ועוד חברתיות סיטואציות עם התמודדות, בלימודים עזרה מטרה ממוקדת יותר, למשל, או

al., 2011; DuBois et al., 2002) . נושא המפגש ו קהילהאו ה, ביתה, הספר ביתמקום המפגש עשוי להיות

   וכו'. בית שיעורי בהכנת עזרה, משותף בילויעשוי להיות 

סקירות שנערכו על מחקרי הערכה של תכניות חונכות שונות העלו כי לתכניות אלו יכולת להשפיע 

 ,.DuBois et al., 2011; DuBois et al., 2002; Grossman et al)בהן באופן חיובי אך מתון על המשתתפים 

2012; Ritter et al., 2009) נוער מרקע  חונכות נמצאו מיטיבות במיוחד בעבור ילדים ובניה. תכניות

, בבדיקת מצב הילדים כשנתיים לאחר סיום תכנית נוסף על כךהמאופיין במספר גורמי סיכון. 

 . (DuBois et al., 2011)החונכות נמצא כי השפעתן החיובית נשמרת  

                                                   
היא היכולת לזהות ולנהל רגשות, לפתור בעיות באופן  (social emotional learningגשית )למידה חברתית ור14

 .(Zins,  Elias & Maurice, 2007) אפקטיבי ולקיים יחסים חיוביים עם אחרים
 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Elias%2C+Maurice+J.)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Elias%2C+Maurice+J.)
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ת של תכניות החונכות: סינון והתאמת החונכים לתכנית מספר מאפיינים נמצאו כתורמים לאפקטיביו

)שימוש בחונכים על פי התאמת הרקע המקצועי והלימודי שלהם למטרות התכנית, ושימוש בחונכים 

 (בעלי רקע בתחום העזרה(; התאמת הזוגות על פי עניין משותף; מתן הכשרה )ראשונית או מתמשכת

; הודעה (DuBois et al., 2011; DuBois et al., 2002)לחונכים; ניטור איכות היישום של התכנית 

לחונכים על פרק הזמן המצופה מהם לקשר עם החניך; קיום פעילויות משותפות לחניכים עם 

 ;DuBois et al., 2011) החונכים; ותמיכה של התכנית במעורבות ההורים ובשימוש במערך הקהילתי

DuBois et al., 2002). 

 הוריםהפעילות עם 

בית ספר תפקיד משמעותי בקידום הישגי הילדים בבית הספר. -למעורבות ההורים וליחסי הורים

הורים משפיעה על הישגיהם של הילדים הבהם מעורבות שהספרות המחקרית זיהתה אופנים שונים 

 ,Hattie, 2009 ;Hill & Tyson, 2009 ;Jeynes, 2005 ;Jeynes, 2007 ;Mbwanaמצבם בבית הספר )על ו

2009 ; Bacona & Causton-Theoharis, 2013), (סוציאליזציה) הִחברּות בעיקר ביצירת תהליך. 

כדי לאפשר להם להיות מעורבים ולתמוך , הספרהתכניות המיועדות להקנות להורים את "שפת" בית 

בלמידה של ילדיהם; התכניות לשיפור המיומנויות ההוריות )כמו הקניית משמעת, השגחה, הצבת 

גבולות ותקשורת(; והתכניות לקידום הקשר בין ההורים לילדים )תכניות המספקות פעילויות 

נמצאו יעילות לקידום הילדים, וזאת בניגוד  – (משותפות להורים וילדיהם סביב מטרות התכנית

(. Hattie, 2009; Mbwana, 2009לתכניות אשר מטרתן הייתה להעניק להורים השכלה בנושא מסוים )

-Metaעל )-וניתוחיסקרו מחקרים  (Ginsburg-Block,  Manz & Mcwayne, 2010ואחרים ) בלוך-גגינזבור

analysis) ורבות הורים וסיכמו כי לרובן השפעה חיובית על הישגי שעסקו בהערכת תכניות לעידוד מע

יסודי, כולל ילדים ממשפחות עניות הספר הרך ובבית ההקריאה והמתמטיקה של ילדים בגיל 

השתתפות הורים בתכניות ש ,קבוצת מחקרים גדולה עלהומקבוצות מיעוט. למשל, מסקירת ניתוח של 

      ו העלאת הישגי התלמיד בממוצע מהאחוזוןהדרכה למעורבות הורים היא בעלת אפקט שמשמעות

בעלי השכלה  הממצאים תקפים הן להורים בעלי השכלה גבוהה והן להורים .96-עד לאחוזון ה 40-ה

החוקרים מוסיפים וכותבים על סוגים שונים של קשרים בין בתי הספר להורים  נמוכה יחסית.

של מעורבות המשפחה, והם ממליצים לקדם  ממדי-בית( ועל אופייה הרב-)מבוססי בית ספר ומבוססי

 השקעת מאמצים הן בבתי הספר והן בהורים. כדי את הקשר בין ההורים לבתי הספר, תוך 

 ספרי-הביתתמיכה לצוות ההוראה הג. מערך 

 מערך תמיכה ארגונית 0ג.

נחלתו של כל צוות בית הספר.  אכיום מקובלת התפיסה כי ההתמודדות עם התלמידים המתקשים הי

הכרחי ליישום טוב יותר של האסטרטגיות לתמיכה  אשיתוף פעולה הולם בין אנשי הצוות הועולה ש

עשויה לאפשר תמיכה ספרית -הבית המסגרתשכן (; Simonsen et al., 2010בתלמידים המתקשים )

  Kourkoutasa & Xavier, 2010).) משמעותית בצוות ההוראה
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שלו ידע כל מורה חולק עם עמיתיו את השבו פעולה בין מורים, שיתוף : צוות לעבודת גנוניםמנ יצירת

לתרום לשיפור ההוראה, למציאת פתרונות לבעיות חינוכיות בעת הצורך ומכאן גם  עשוי, ואת ניסיונו

 .(Goddard, Goddard & Tschannen-Moran, 2007לקידום הישגי התלמידים )

 ו, והספרות המחקרית דנה בחשיבות תפקודבעבודת המורים יש חשיבות ניכרתבית הספר  "אקלים"ל

 & Druianמנהל בית הספר ביצירת תנאים לעבודה פדגוגית יעילה עם התלמידים המתקשים )של 

Butler, 2001; Barr & Parrett, 2001 ,לפו  (. ויין וּו0004; סומך ודרך זהבי( קWayne & Woolfolk, 1993 )

ות את צוות המורים מגבירה את אמונם של המורים ביכולתם להשפיע בכי הנהלה המוכנה לגַּ  מציינים

על התלמידים. הופקינס ושטרן מצאו כי בבתי ספר שבהם ההוראה איכותית קיימת הנהלה מגובשת, 

(. מחקרים על Hopkins & Stern, 1996; Waters, Marzano & McNulty, 2004מנהיגות חזקה )בעלת 

הבהרת  על ידיקיד המנהל ביצירת סביבה חיובית בבית הספר. זאת, מנהלי בתי ספר מדגישים את תפ

מטרותיו של בית הספר, רצוי באמצעות תהליך שיתופי שמוביל להפנמת המטרות ולהסכמה כללית 

(. מן הספרות המקצועית גם עולה החשיבות הרבה McMeekin, 2003, Ibtesam, 2005לגבי "נכונותן" )

לנהל טוב יותר כדי , NFIE, 1995)ת )ספרי-ביתפיתוחה של המערכת השיש לפיתוח צוות בית הספר ול

האפקטיביות של בית הספר על להשפיע על איכות ההוראה וכדי את הכוחות המקצועיים הקיימים ו

(Koliba & Gajda, 2008; Sanders, Ashton & Wright,. 2005  ;Goldhaber & Anthony, 2004) . 

 ,Koliba & Gajda, 2008 ;Fullan; 0000, נבות-כהן)מישורים כמה בצוות מיוחסת השפעה הלעבודת 

1992 ;Friedman, 1994 ;Maeroff, 1993 ;Reimer, 2004 ;Gates & Robinson, 2009)להלן פירוטם ;: 

שיפור הלכידות ולתרום ל םהתגבר על הבדידות המאפיינת את עבודתמורים לעשויה לסייע ל היא .1

 .החברתית

מּוּכרת כאמצעי לחיזוק תפקודם של המורים; יחד הם יכולים להשפיע על סביבת צוות העבודת  .2

 .הלימוד בהתאם לצורכי התלמידים ולהתחלק בנטל העבודה

 .נתפסת כמנגנון יעיל להעשרת תפקידו של המורה ולהעצמתו היא .3

בים יש לציין, כי עבודת הצוות חשובה במיוחד בעבודה עם התלמידים המתקשים, שכן צורכיהם הר

 והמורכבים מחייבים, פעמים רבות, פעילות מורכבת והתייעצות הדדית.

כמו כן, בספרות העוסקת בשינוי מתוכנן בחינוך, זוהתה עבודת הצוות כאסטרטגיה המעודדת שינוי 

 ;0004זהבי, -סומך ודרך ;3783לזרוביץ, -; שרן והרץ3770, ושחר )שרן וחדשנות בארגון בקרב מורים

Fullan, 1992; Gigante & Firestone ,2008 ;Shachar, Gavin & Sharan, 2010 Maeroff, 1993 צוות .)

הוא מרכיב , בעלי מוכנות להוביל שינוי ובעלי תחושת קהילתיות, מורים בעלי מודעות עצמית גבוהה

 &Druian) חיוני ביישום מוצלח של תכניות התערבות המיועדות לחולל שינוי בפעילות בית הספר

Butler, 2001; Duttweiler, 2004; Rossi & Springfield, 1997.) 

עבודת צוות מוצלחת ושיטתית כוללת תקשורת עשירה, בין היתר, באמצעות ישיבות מורים תכופות, 

וכן תצפיות הדדיות בכיתות, תכנון משותף של פעולות ההוראה בכיתות, הוראת עמיתים ועזרה הדדית 

http://www.tcrecord.org/AuthorDisplay.asp?aid=17155
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מציינות כי  (0004זהבי )-סומך ודרך (.Little, 1982; Knackendoffel, 2005ביישום שיטות חדשות )

לאפקטיביות הצוותים בהשוואה למשתנים ברמת  תורמות תדירות המפגשים והטרוגניות הצוותים

 הצוות והפרט.

מלבד חשיבותה של עבודת הצוות בקרב מורי בית הספר, בספרות המקצועית מצוינת התועלת 

בבית הספר, הכולל, למשל, מנהל, פסיכולוג, יועץ חינוכי,  מקצועי-הבין הצוות שבעבודה משותפת של

מטפלים ממקצועות שונים ומורים. בצוותים אלו דנים בסוגיות ובמקרים ייחודיים של תלמידים 

 Simonsenסימונסן ואחרים  )(. Barr and Parrett, 2001לטיפול בתלמידים מתקשים ) תכניותומקדמים 

et al., 2010) שים את חשיבות השותפות בין אנשי החינוך המיוחד לצוות ההוראה הרגיל באיתור מדגי

צרכים ובתכנון ובהפעלת התערבויות בעבור כלל התלמידים המתקשים בכיתות הרגילות ואת תפקידם 

צוות של   משותפת השל אנשי החינוך המיוחד בהדרכה ובתמיכה לצוות ההוראה הרגיל. נמצא כי עבוד

בעלי נכויות של לה את רמתם הלימודית וההתנהגותית של תלמידים מתקשים ומקצועי מע-בין

 (. Hunt et al., 2003, Hunt et al.,2004וצרכים מיוחדים )

 הכשרת צוות ההוראה לקידום התלמידים המתקשים   2ג.

 לבצעללמוד  מוטלמורים ה לע; מידע לתלמידיםאיננה מתמצית רק במסירת הוראה אפקטיבית 

העוסקים בהישגי  (. מחקרים רביםDarling-Hammond & Baratz-Snowden, 2007משימה זו היטב )

           מורים לבין הישגי תלמידיהם השל  המקצועיתלמידים מלמדים על קשר בין ההשקעה בפיתוח 

(; Darling-Hammond et al., 2009  ,0007אבדור .)שורים מחקרים אחרים מצביעים על כך שמשתנים הק

 ;Reimer, 2004; Wang et al., 1994לניהול כיתה קשורים במיוחד להצלחתם של התלמידים בלימודים )

Scheerens & Bosker, 1997 תכניות להכשרת מורים היא לשפר את תפקוד המורים. ה(. מטרתן של

ה ושיטות הדבר נעשה דרך הקניית שליטה טובה יותר בחומר הלימוד, שיפור ופיתוח של שיטות ההורא

אישיים לשיפור העבודה עם תלמידים והוריהם ושיפור בעבודת -לניהול הכיתה, הקניית כישורים בין

וה מדגישים כי הדרישה לרמה מקצועית גבוהה של המורים חייבת להיות מלּו(.0009הצוות. שרן וטאן )

 בקיום תהליכים ארגוניים ופדגוגיים שיתמכו בפעולה המיטבית. 

יש חשיבות רבה ללמידה מתמשכת של המורים במהלך כל שנות עיסוקם  ,ההוראה ללימודי במקביל

(. האתגרים הרבים הניצבים בפני המורה במהלך עבודתו עולים במיוחד "in-service training"במקצוע )

בעבודה עם אותם תלמידים שאינם מגיעים להישגים הלימודיים הרצויים ושמתקשים להסתגל לבית 

הרבה המאפיינת את התלמידים הללו מבחינת צורכיהם הלימודיים, החברתיים ת הספר. השונּו

כלים לגבי העבודה הספקת הת ידע ונחלהכולל מתמשכת, מקצועית והרגשיים, מצריכה הכשרה 

 (. Darling-Hammond, 1998אישית עם התלמידים המתקשים )-הפדגוגית והבין

אמצים להטמיע דרכי פעולה חדשות, כמו שיטות הצורך בהכשרה להנחלת ידע וכלים בולט במיוחד במ

הוראה מותאמות ודרכי התמודדות אחרות עם כיתה הטרוגנית, בניית תכניות אישיות לתלמידים 

(. תכניות התערבות רבות מדגישות מתן הכשרה Magrab, 1999ומעקב אחר התלמידים המתקשים )

אישית עם התלמידים ופיתוח צוות -יןוהנחיה למורים בתחום הפדגוגי, כמו גם בתחום של עבודה ב

(Cuciti, Appelbaum & Witwer, 1992; Rumberger & Larson,1992; Harris, 1990; Angrist & Lavy, 
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2001; Marshall, 1990; ,יש גם תכניות הכשרה ששואפות לחולל שינוי כוללני במערכת בית הספר .)

יים במבנה הארגוני ובפעילות של בית מתוך התפיסה שקידום התלמידים המתקשים מחייב שינו

 הספר. 

ההכשרה להטמעת שינויים בעבודה עם התלמידים המתקשים צריכה גם לעסוק בשינוי גישת המורים 

כלפי הצרכים של התלמידים המתקשים וכלפי הרחבת תפיסת תפקידו של המורה, כדי שיוכל 

 ;Gaziel, 2001למסגרת בית הספר )להתייחס גם לצרכים רגשיים וחברתיים המשפיעים על ההסתגלות 

Mor, 2003; California State Dept. of Education, 19900003נבות ואחרים, -; כהן ;Weare, 2000; 

Gandara & Bial, 2001; Webster-Stratton & Reid, 2004 ,0036; כהן נבות ועוואדיה .) 

משמעיים. כך, בעוד שחלק -נם חדעם זאת, ממצאי המחקר לגבי האפקטיביות של תכניות ההכשרה אי

מהמחקרים מראים שיפורים בהישגים הלימודיים ובהתנהגות בעקבות יישום תכניות הכשרת המורים 

 0036Reimer, 2004; Cohen, 2000; Gaziel, 2001; NFIE, 1995; California State)כהן נבות ועוואדיה, 

Dept. of Education, 1990; Harris, 1990; Marshall, 1990; Jordan et al., 1992 הרי שיש גם מחקרים ,)

 ,Kennedyשל קנדי ) ( Meta-analysisהמציגים תוצאות מעודדות פחות, כפי שניתן לראות מניתוח העל )

כשרה הנמצא שיפור בהישגי התלמידים בעקבות ה 76מתוך מקרים  30-בו נמצא כי רק בו (1998

ב בין הכשרה ילא מצאו קשר עק (Harris & Sass, 2011ס )האריס וסַּ ַּא ,לכך הניתנת למורים. בדומה

של מורים בבתי הספר היסודיים יעילות ההוראה אלא ש, ההוראה יעילותלמקצועית פורמלית 

(, בעיקר בחמש השנים הראשונות informal on-the-job trainingוחטיבות הביניים עלתה עם הניסיון )

 לעבודתם, אך גם מעבר לכך. 

 מן הספרות עולים שני היבטים חשובים ליעילות ההכשרות:

שהכשרה תהיה  כדי עבודה בשטח, תוך התחשבות בהקשר המקומי ובצורכיהם של המורים בפועל:

עליה להדגיש הוראה פעילה, הערכה, תצפית ורפלקסיה יותר מאשר דיון מופשט, כך שהמורים  ,יעילה

יוכלו לפתח את כישוריהם הפדגוגיים. כמו כן, הכשרות תהיינה יעילות יותר כאשר הן ניתנות בהקשר 

(. על Darling-Hammond & Richardson, 2009רפורמה כללית  )של רחב של מטרות בית הספר ו

יום של המורים ולעסוק בבעיות משמעותיות שבהן נתקלים -ות להיות קשורות לעבודת היוםההכשר

 Reimer, 2004; Jacob & Lefgren, 2002;ן ותרגול )המורים. עליהן לכלול רכיבים של ליווי שוטף, אימּו

(. בהקשר זה נציין גם כי חשוב שההכשרה תשלב את כל הצוות, כך שההתפתחות תהיה 0007אבדור, 

 (.Darling-Hammond & Richardson, 2009ת ולא ייחודית לכיתה אחת )ספרי-ביתכלל 

בהתנהגות המורה ובהתנהלותו יחוללו שינוי של ממש כדי שההכשרות  ההכשרה לאורך זמן:

(. Borman et al., 2001; Reimer, 2004; Kerka, 2003המקצועית, עליהן גם להיות ארוכות טווח )

דבר ; ב החוזר על עצמו בתכניות הכשרה רבותיזמן היא קושי משמעותי ועק מחקרים העלו שמגבלת

הפוגע באיכות ההכשרה ואינו מאפשר להתמודד עם ההתנגדות של מורים לשינויים בדרכי עבודתם 

 ;Kedzior, 2004; Borman et al., 2001ועם חוסר האמונה ביכולתה של ההכשרה לשפר את המצב )

Reimer, 2004הזמן והמשאבים הדרושים נגזר בדרך כלל ממטרות תכנית ההכשרה  (. ההיקף של

ותוכנה. כך, למשל, מחקרי הערכה על תכניות שנועדו לשפר את העבודה עם עולים חדשים ועם 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272710001696


 

21 

תלמידים בסיכון מצאו ששנת ההתערבות הראשונה יוחדה בדרך כלל לשינוי עמדות ולהעברת מידע. 

וב המורים רק במהלך השנה השנייה ליישום התכנית. זמן שינוי התנהגותי משמעותי הושג בקרב ר

נבות ולבנדה, -ה של הגישה החדשה )כהןתוהרחב ההיה חשוב לשם חיזוק (נוסף )שנה שלישית ורביעית

 (.0036, עוואדיהו נבות-כהן ;0006

 הספר לבית מחוץ גורמים עם קשרה. ד

 קשר עם שירותים בקהילה 0ד.

התיאום ושיתוף הפעולה בין הגורמים הבאים במגע עם ילדים סבורים שחוקרים ואנשי מקצוע רבים 

 ;Daro & Donnelly, 2002; Wulczyn, 2009) חשוב מאודבני משפחותיהם לבין בעלי קשיים שונים 

Walsh et al., 1999; Zellman & Fair, 2002; Provan et al., 2002 ,McKeown, 2012 לאל וארזי, -אצל סבו

בית הספר יכול וצריך לפתח שותפויות עם גורמים ש היאשנמצאה במחקר  הרווחת התפיסה(. 0033

(. Brooks, 2006בקהילה כדי לחזק את יכולת התמודדותם של הילדים ושל בני הנוער עם קשייהם  )

סוגי זאת, משום שרווחתם של הילדים מושפעת מתחומים רבים, ובית הספר אינו יכול לספק את כלל 

עם ארגונים אחרים יכולים  (networks) מידע שלהם הם זקוקים. בתי ספר שיוצרים רשתות הסיוע

 & 0004Hite, Williamsלחלוק עמם  מימון וידע ובכך להגביר את נגישותם של שירותי קהילה לילדים )

Baugh, ;.(Brooks, 2006   ספר לבין הנוסף על כך מודגשת גם חשיבות שיתוף הפעולה בין בתי

השירותים האמונים על הגנתם של ילדים בסיכון, בשל יכולתם של אנשי הצוות בבתי הספר לזהות 

 (.0030יסבלאי, ועדויות למצבי סיכון אצל ילדים )ו

 קשר עם גורמים פדגוגיים המפעילים תכניות בתוך בתי הספרה 2ד.

. חיצוניות תכניות הוא ולצוות המתקשים לתלמידים עזרה לקבלת הספר בתי של המקורות אחד

 קשיי עם להתמודד הצוות של יכולתו את לחזק כדי הספר לבית מחוץ ובמשאבים בידע בשימוש מדובר

 שלאפשרי  מגוון שי. ישיר באופן תלמידיםצורכיהם של הל ףנוס מענה לתת כדי או ,התלמידים

 או ,(חדשים עולים, למשל) הספר בתי בתוך ייחודיות לאוכלוסיות מיועדות להיות ותעשוי הן: תכניות

 ,(הזנה תכניות למשל) כלכליים, לימודיים בתחומים המענ להציע ותעשוי הן; הספר בית תלמידי לכלל

 המופנים מענים או לתלמידים ישירות שמופנים מענים להציע ותעשוי הן ;חברתיים או רגשיים

 מניעת למשל) מסוים נושא סביב והקהילה המשפחה לכלל המיועדים מענים גם ולעתים למורים

, הניהול בשיטות, ספרי-הבית האקלים בשינוי לעסוק התכניות ותעשוי הספר בית כלל ברמת(. אלימות

 עם הפעולה שיתוף ובהגברת הספר בבית ההורים מעורבות בחיזוק, לתלמידים המורים בין ביחסים

; Bifulco & Duncombe, 2005; Clune, 1998) הספר לבית מחוץ המקצועיים השירותים ועם הקהילה

 התכניותכי חשוב להבנות את  מודגש המקצועית בספרות(. 0003, ואחרים יקשת; 3778, ואחרים שרן

 Davis et בו הקיימים לתנאים המתאימות התנסויות ומספק הספר בית עם פעולה שיתוף שיוצר באופן

al., 2005) .)הספר בתי על כי מדגישים והחוקרים, ההטמעה לתהליכי רבה חשיבות נודעת, זאת מלבד 

  (.Wilson & Lipsey, 2007) בהצלחה ליישם יוכלו הם שאותן תוהתכני את לבחור

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Hite%2C%20Julie%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Hite%2C%20Julie%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Hite%2C%20Julie%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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 המחקר שיטת. 2

 המחקר מערך 2.0

 כלי מחקר אלו:מיפוי דרכי הפעולה והתכניות לקידום התלמידים המתקשים נעשה באמצעות 

המידע נאסף  .הביניים ובחטיבות היסודיים הספר בבתי מחנכים ושל מנהלים של ארצי סקר

בתי ספר, המייצגים את כלל בתי הספר היסודיים וחטיבות  535באמצעות שאלונים במדגם של 

 בתי ספר.  30דתי בישראל ובאמצעות מחקר איכותני שכלל -הביניים בחינוך הממלכתי והממלכתי

, וזאת כדי הביניים ובחטיבות יסודיים הספר בבתי ומחנכים ספר בתי מנהלי מדגם בקרב סקרים

ללמוד על דרכי הפעולה של בתי הספר מנקודת מבטם הייחודית של בעלי תפקידים אלה. דיווח 

המנהל, מנקודת מבטו המקיפה והכוללת לגבי צורכי כלל אוכלוסיית בית הספר, נועד לספק מידע על 

מחנך, לעומת זאת, נועד לספק המדיניות הנהוגה בבית הספר ועל המתרחש בבית הספר כולו. דיווח ה

האישית בהתמודדות עם קידום תלמידים מתקשים ועל  ומידע על המתרחש בכיתתו, וכן על חוויית

 צרכיו בתחום זה. 

. חלק זה במחקר מאפשר ללמוד על ביניים חטיבות 5-וב יסודיים ספר בתי 5-ב איכותני מחקר

ם ועל מכלול האסטרטגיות שבשימוש ספרית הכוללת לקידום תלמידים מתקשי-ההתארגנות הבית

, תל אביב, מרכז, חיפה י"מנחברמת בית הספר. בתי הספר נבחרו משישה מחוזות שונים )דרום, 

על פי המלצות מפקחי כל מחוז כבתי הספר שבהם מתבצעת פעילות טובה ומעניינת לקידום  (.וצפון

. חשוב הספר ה"מיטביים"בתי  בהמשך הדוח יכונו בתי ספר אלה, לשם הקיצור,תלמידים מתקשים. 

טיב העבודה הנעשית בבית הספר באופן כללי, אלא  עלבכינוי זה אמירה כללית אין לזכור כי 

 יחסות לתפיסות המפקחים בקשר לטיב העבודה עם תלמידים מתקשים הנעשית בבתי ספר אלה.יהת

יועצות, פסיכולוגיות, בכל אחד מבית ספר אלו נערכו ראיונות עם אנשי מקצוע )מנהלים, מחנכים, 

 מורות שילוב וכדומה(, ששיקפו נקודות מבט שונות ומשלימות. 

, וזאת כדי במשרד שונים אגפים ומנהלי החינוך במשרד מפתח אנשי עם עומקראיונות  גם נערכו

 ללמוד על הנעשה במערכת החינוך ועל תחומי עניין הרלוונטיים למחקר. 

 .0030יולי -ינוארבחודשים התבצע המידע איסוף 

 על כך השתמשנו בנתונים נוספים מתוך:נוסף 

  הנתונים המנהליים על בתי הספר מקובץ משרד החינוך 

  סקריHBSC -  .על ידיניתוח מיוחד שנערך ללמידה על עמדת תלמידים כלפי הסיוע הניתן להם 

, הם סקרים בין Health Behavior in School-Age Childrenסקרי מכון ברוקדייל. -ג'וינט-מאיירס

-Harel) 0030הסקר האחרון נערך בשנת   .3775לאומיים שמועברים בפריסה ארצית מאז שנת 

Fisch et al., 2013)תלמידים בבתי ספר דוברי עברית בכיתות ו, ח,  30,000-, ומדגם הסקר הקיף כ

  .תלמידים 6,300-י, י"א, י"ב.  בכיתות ו ובכיתות ח הקיף הסקר כ
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  כבסיס  – 0003סקר מיפוי דרכי העבודה של בתי הספר לקידום תלמידים מתקשים, שנעשה בשנת

 .(0007, אחריםונבות -להשוואה לסקר הנוכחי )כהן

 אוכלוסיית המחקר והמדגם 2.2

 המחקר אוכלוסיית. א

אוכלוסיית המחקר כללה את המנהלים ואת המחנכים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים 

(, שהיא שנת ביצוע המחקר, היו 0030דתי. בשנת תשע"ב )-אל, בחינוך הממלכתי והממלכתיבישר

של משרד החינוך, תשע"ב בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים )על פי קובץ המוסדות  5,646בישראל 

(. מאוכלוסייה זו הוצאו בתי ספר שלא עמדו תיחום אוכלוסיית המחקראשר נתוניו היוו את הבסיס ל

בתי ספר אשר היוו את אוכלוסיית המחקר,  0,049ונותרו  ()ר' נספח אשנקבעו למחקר ריונים בקריט

 וממנה נדגמו בתי הספר.

  הדגימה תיאור. ב

בשלב הראשון נדגמו בתי ספר מתוך אוכלוסיית המחקר, ומנהלי בתי הספר הנדגמים נתבקשו למלא 

 בדגימה, המחנכים שרואיינו.שאלונים. בשלב השני נדגמו, מתוך בתי הספר שעלו 

 הספר בתי דגימתשלב ראשון: 

 דגימת בית הספר נעשתה בצורה שכבתית, ובתי הספר חולקו לפי הקבוצות הללו: 

  15בתי ספר יסודיים או חטיבות ביניים. –שלב חינוך
 

 דתי(, או בתי ספר דוברי ערבית )כולל -בתי ספר דוברי עברית )כולל הממלכתי והממלכתי – מגזר

 בי, צ'רקסי, דרוזי ובדווי(. ער

 ת של כלכלי-תחברתייצג את הרמה היהמ ()מקובץ משרד החינוך 16מדד טיפוח של בית הספר

 משפחות התלמידים: נמוכה או בינונית וגבוהה. 

הוחלט כי קבוצת  בתוך כל קבוצה סודרו בתי הספר על פי שלישוני מדד הטיפוח )נמוך, בינוני, גבוה(.

נו, בתי יכיוון שההתפלגות בתוך כל מגזר אינה זהה )דהי, יחסי בתוך כל קבוצה קבע באופןיהטיפוח ת

 מבתי הספר . מחציתהספר החלשים במגזר הערבי חלשים יותר מבתי הספר החלשים במגזר היהודי(

מבתי הספר היו  מחציתו (6בתי ספר חלשים )קבוצת טיפוח  היו (שלב חינוך ומגזרבכל קבוצה ) שנדגמו

המדגם נבנה כך כדי לאפשר להתייחס לשונות  (.0-ו 3חזקים )קבוצת טיפוח וניים ובינבתי ספר 

 הקיימת בתוך כל מגזר וכדי להשוות בין המגזרים. 

                                                   
 .שנתיים-כולל גם חטיבות ביניים עצמאיות וגם חטיבות ביניים שהן חלק מבתי ספר שש 15
ידי משרד החינוך ומתבסס על מאפייני אוכלוסיית התלמידים ועל מאפייני היישוב. -מדד הטיפוח נקבע על 16

-משקף בתי ספר שבהם המאפיינים החברתיים 30; מדד טיפוח 30-ל 3מדד הטיפוח מוגדר בערכים בין 
חקר משרד החינוך כלכליים שנמדדו הם הנמוכים ביותר והם הזקוקים ביותר לתקציבי הטיפוח. לצורך המ

חילק את בתי הספר בכל שלב ובכל מגזר לשלוש קבוצות לפי מדד הטיפוח, כאשר הקבוצה השלישית היא 
 הקבוצה בעלת המאפיינים הנמוכים ביותר. 
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בתי ספר לפחות.  50יהיה של  (נקבע כי גודל הדגימה בכל תא )המורכב משלב חינוך, מגזר ומדד טיפוח

 (. 3לוח ר' בתי ספר ) 535בסך הכול התקבל מדגם של 

 מנהלים  –  הספר: מדגם בתי 1לוח 
 כלכלי-חברתי מעמד
 3 התלמידים של

 ביניים חטיבות יסודיים ספר בתי
 ערבית  דוברי עברית  דוברי ערבית  דוברי עברית  דוברי כ"סה

  56 35 56 45 נמוך
  45 33 53 45 גבוה או בינוני
 414 97 125 84 118 "כסה

 על פי מדד הטיפוח של בית הספר. 3

 המחנכיםדגימת שלב שני: 

 דגימת צורךבתי ספר שנכללו במדגם. ל 535בשלב השני נדגמו הכיתות שמחנכיהן רואיינו באותם 

 מהנדג יסודי ספר בית מכל. החינוך משרד של"ב" תשע כיתות"קובץ מ כיתות נדגמו המחנכים

ו. -משכבות ד ןומחציתג, -א משכבות נדגמות מהכיתו, מחצית אקראית כיתה אחת או שתיים

)ר'  כיתות 438מדגם המחנכים כלל  .ספר ביתכיתה אחת מכל  מהנדג (ט-)שכבות ז בחטיבות הביניים

 (.0לוח 

 מחנכים – : מדגם בתי הספר2לוח 
  ביניים חטיבות יסודיים ספר בתי 

 "כסה ערבית  דוברי עברית  דוברי ערבית  דוברי עברית  דוברי לימוד שכבות
    95 80 ג-א
    38 98 ו-ד
  79 303   ט-ז

 518 97 121 142 158 "כסה
 

 בפועל שהתקבל המדגם תיאור. ג

(. בין המדגם 6מהמדגם המתוכנן )ר' לוח  97%מנהלים המהווים  608רואיינו . המנהלים עם הריאיון

ספר שלהם מדד טיפוח בינוני וגבוה המדגם שהתקבל בפועל ניתן לראות כי מנהלים מבתי לבין שנבחר 

נקודות האחוז יותר מאשר מנהלים מבתי ספר שלהם מדד טיפוח נמוך; וכי מנהלים בבתי ספר  8-ענו ב

נקודות האחוז יותר ממנהלים בבתי ספר דוברי עברית )מאפייני המדגם  35-30-דוברי ערבית ענו ב

 ר' נספח ב(. -בפועל לעומת המדגם המתוכנן

כדי שהבדלים אלו לא יבואו לידי ביטוי בניתוח הנתונים, שוקלל המדגם בפועל )ולא המדגם שנבחר(, 

ה לזו של האוכלוסייה מגזר ומדד טיפוח דומ  לפי שלב חינוך, באופן זה התפלגות המדגם המשוקלל 

 הכללית. 

בית במילוי  ,להגיע לאחוזי היענות גבוהים ככל הניתן כדי ִאפשר צוות המחקר לַּמנהלים גמישות מרִַּ

השאלון; כך שניתן היה למלא את השאלון באינטרנט או בגרסה מודפסת. את השאלון המודפס אפשר 

להיענות שאלה או לענות על כל היה להחזיר בפקס או בדואר שליחים. כמו כן, צוות המחקר היה זמין 
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המנהלים שתחת פיקוחם למלא את  בעידוד רבות סייעו בקשה. מלבד זאת, מפקחי המחוזותלכל 

 ר' נספח ג(. -השאלונים ולשתף פעולה עם צוות המחקר )לפירוט מלא של דרך איסוף הנתונים

 : ראיונות עם מנהלים בפועל3לוח 
 כלכלי-חברתי מעמד
 3התלמידים  של

 ביניים חטיבות יסודיים ספר בתי
 ערבית  דוברי עברית  דוברי ערבית  דוברי עברית  דוברי "כסה

  64 55 69 69 נמוך
  53 40 69 50 גבוה או בינוני
 328 81 94 74 79 "כסה
 328 175 –"כ חטיבות ביניים סה 153 –"ס יסודיים בתי"כ סה 
 על פי מדד הטיפוח של בית הספר. 3

מבתי הספר לא  8%. פרטי המחנכים הושגו מבתי הספר )ר' פירוט בהמשך(. המחנכים עם הריאיון

מחנכים שהם  696מסרו פרטים על המחנכים, ולכן לא היה אפשר לראיינם. בסופו של דבר, רואיינו 

מהמחנכים שבתי הספר מסרו עבורם פרטים. בשאר  83%-מהמחנכים במדגם המתוכנן ו 90%

יסוף לפירוט מלא של דרך א) ;(5המקרים לא התקיים ריאיון משום שהמחנך סירב להתראיין )ר' לוח 

 ר' נספח ג(.  -הנתונים

 : ראיונות עם מחנכים בפועל4לוח 
 כלכלי-חברתי מעמד
 3 התלמידים של

  ביניים חטיבות יסודיים ספר בתי
  ערבית דוברי  עברית דוברי  ערבית דוברי  עברית דוברי כ"סה

   60  59 45 44 נמוך
   53  50 43 53 גבוה או בינוני
 373 73 89 111 111 כ"סה
 373 162 – ביניים חטיבות כ"סה 211 – יסודיים ס"בתי כ"סה 
 .הספר בית של הטיפוח מדד פי על 3

המחנכים שהשתתפו במחקר מצוי על מנהלי בתי הספר ועל מידע מפורט על מאפייני בתי הספר, 

 בנספח ד.

 כלי המחקר ושיטת איסוף הנתונים 2.3

 המושגית המסגרת .א

 "תלמידים מתקשים":של לצורך המחקר גובשה והוצגה למנהלים ולמחנכים הגדרה 

תלמידים אשר רמת הישגיהם הלימודיים נמוכה באופן משמעותי מהמצופה לשכבת הכיתה ו0או שיש 

 שמתקשים, חדשים עולים כוללת זו הגדרה להם בעיות התנהגות והסתגלות שמפריעות להם ללמוד.

 בכיתות תלמידים כוללת אינה ההגדרה. שילוב לשעות הזכאים ותלמידים הספר לבית ולהסתגל ללמוד

 .המיוחד החינוך של

ה תשומת לב מרובה לבניית מערכת מושגים ברורה ומוסכמת, כך יוחד, 0003במחקר הראשון, בשנת 

. המחקר הנוכחי )בשנת (למושגים אלו )ר' נספח ה ותימנע פרשנות שתישמר אחידות בין המרואיינים
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תגובות המקצועית ועל פי הסקירת הספרות  על פיעדכונה כדי במערכת מושגים זו, תוך השתמש  (0030

 שהתקבלו בעקבות המחקר הראשון. 

כמו כן, עודכנה במחקר הנוכחי גם המסגרת המושגית לבחינת פעילות בתי הספר. על פי מסגרת זו, 

 בארבעה מישורים:פעילות בתי הספר לקידום התלמידים המתקשים מתבצעת 

  היערכות כללית של בתי הספר לעבודה עם התלמידים המתקשים, המתייחסת לבניית התשתית

בעבודה עם התלמידים המתקשים: איתור התלמידים המתקשים, זיהוי צורכיהם ומעקב אחר 

התקדמותם והישגיהם, וזאת כדי שיהיה אפשר לבנות תכנית עבודה אשר מתאימה להם 

 ולצורכיהם. 

  אסטרטגיות למתן מענים לקידום התלמידים, המאפשרות מתן מענים  לתלמידים בבית הספר

 בהתאם לצורכיהם. מענים אלו נחלקים לשני סוגים:

אסטרטגיות המיועדות לתת מענה לשונות הקיימת בין התלמידים. אסטרטגיות אלו אינן  -

ספרי -ג הביתמופעלות באופן מיוחד בעבור התלמידים המתקשים, אך הן חלק מהמאר

המאפשר מתן מענה גם לתלמידים אלה: שימוש בשיטות הוראה להתמודדות עם כיתה 

 הטרוגנית, הוספת כוח אדם לכיתה ושינוי בהרכב הכיתה.

אסטרטגיות המכוונות ישירות לקידום התלמידים המתקשים. אסטרטגיות אלו מיועדות  -

ללות תגבור לימודי, טיפול לתת מענה לתלמידים אשר אותרו כתלמידים מתקשים, והן כו

 רגשי ועבודה עם הורים.

 ספרי, הכולל עבודת צוות ומתן תמיכה לצוות ההוראה -מערך התמיכה לצוות ההוראה הבית

מעמיתים בבית הספר ומבעלי מקצוע נוספים; כמו גם הכשרות לצוות החינוכי בנושאים 

 רלוונטיים לקידום העבודה עם התלמידים המתקשים. 

 ים מחוץ לבית הספר, המתייחס לסיוע שמקבלים בתי הספר מגורמים מחוץ לבית קשר עם גורמ

הספר, כולל  שירותי קהילה שונים, הנותנים מענים לתלמידים עם קשיים ולצוותים החינוכיים, 

או גורמים פדגוגיים חיצוניים לבתי הספר המפעילים בהם תכניות ייחודיות המיועדות לקידום 

 תלמידים מתקשים.

 הכמותיים המחקר יכל .ב

 )מופיעים בנספח ו(. כלי המחקר העיקריים של המיפוי הם שאלונים למנהלי בתי הספר ולמחנכים

כדי שיהיה  ,0003השאלונים במחקר הנוכחי היו דומים לשאלונים במחקר הראשון, שנערך בשנת 

לים על סמך ביצוע המחקר עודכנו הכלפני להשוות בין הממצאים מהמחקר הראשון. עם זאת, אפשר 

אנשי הנהלת משרד החינוך ומפקחי המחוזות  יהם שלממצאי המחקר הראשון ועל סמך תגובות

שיחות עם אנשי מקצוע במטה משרד החינוך )מפקחים לממצאי המחקר שהוצגו להם והן על סמך 

 ,מחוזיים, ראשי אגפים, אנשי מקצוע בכירים באגפים שונים במשרד החינוך כמו שפ"י ושח"ר(. לפיכך

כדי לאפשר  במחקר השני צאוהּו במחקר הראשון, המעטנו להשתמש בניתוח הנתונים השאלות שבהן

הכשרת המורים לדוגמה להכניס שאלות בנושאים שמהתגובות עלה כי ראוי להוסיפן או להרחיבן, 

 .השילוב במשאביוהשימוש 
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  הם אלו: שנכללו בשאלוניםהעיקריים  הנושאים

 : למנהל השאלון

 תהצוו ועבודת הספר בית על כלליים פרטים 

 המתקשים התלמידים היקף הערכת 

 לרבות המקצועות שבהם מופעלות, היקפן, דרכי פעולה מיוחדות לקידום התלמידים המתקשים ,

  כוח האדם המספק אותן, הערכת תרומתן ועוד

 הספר בית לצוות והשתלמויות הדרכות 

 ל גורמי חוץמיוחדות במעורבות פדגוגית ש תכניותו פרויקטים 

 : למחנך השאלון

 והמקצועות אותם הוא מלמד הספר בבית המחנך תפקיד 

 הכיתה כלל עםהוראה שונות  בשיטות שימוש 

  התלמידים רכיולצ ממדית רבהתייחסות 

 בכיתה המתקשים התלמידים היקף הערכת 

  מענים הניתנים לתלמידים המתקשים 

 והשתלמויות הדרכהצוות,  עבודת 

 מיוחדות במעורבות פדגוגית של גורמי חוץ המופעלים בכיתה  תכניותו פרויקטים 

 התלמידים  רכיוצעם  ותיעילב תמודדלהבה הכלים והמשאבים מאפשרים ש המידה הערכת

 המחנכיםנוספים של  צרכיםועם  המתקשים

נאסף בשאלון למילוי עצמי, והמידע מהמחנכים נאסף בראיונות טלפוניים )לפירוט  מהמנהלים המידע

 העברת השאלונים, ר' נספח ג(.דרכי 

 של מנטייתם הטבעית הנובעת חברתית רצייה עשויה להשתקףהמקצוע בראיונות  בתשובות אנשי

בבניית השאלונים ננקטו . חיובי באור ספרם בית עבודתאו את  עבודתם ואת עצמם את להציג אנשים

ורט, והובהר למרואיינים כי צעדים כדי למזער הטיות אפשריות אלה: הודגש איסוף מידע עובדתי ומפ

ממצאי הסקר ידּווחו בצורה אנונימית, וכי זהותם לא תועבר לגורם כלשהו במערכת החינוך מעבר 

 לצוות המחקר.

 האיכותני המידע ג. איסוף

 בשלב  .הפורמלית ובשדה החינוך מערכת של השונים בדרגים תפקידים בעלי עם עומק ראיונות 

משוב על ממצאי המחקר לקבל   הייתה םמטרת. ראיונות 9 נערכו השאלונים ועדכון המחקר תכנון

שהתרחשו במערכת החינוך בזמן שבין שני המחקרים )בין  לעדכן את המידע על השינוייםהראשון, 

המידע במחקר ההמשך. לעסוק שבהם רצוי  םמוקדיבנוגע ל יעץולהתי( 0030ושנת  0003שנת 
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מהנהלת המשרד והמחוזות של משרד החינוך ו גובות שהתקבלתה לענוסף שהתקבל בראיונות 

 בעת הצגת ממצאי המחקר הראשון. 

 הומלצו למחקר על ידי ש ספר בתי) "מיטביים"הספר ה בתי 11-ב יםתפקיד בעלי עם ראיונות

בעקבות הפעילות הטובה והמעניינת הנעשית בהם לקידום התלמידים  המחוזייםהמפקחים 

 התלמידים עם לבדוק לעומק את העבודה נועד האיכותני המחקר ראיונות(. 40) (המתקשים

עבודת , קשיים עם ילדים לאתר כדי הספר בתי של ההתארגנות דרכי: הספר בתי ברמת המתקשים

 שונים גורמים בין פעולה ושיתוף עבודה חלוקתבתי הספר לקידום התלמידים המתקשים, 

 . ועוד שמתעוררות תוך כדי עבודה דילמותבפתרון ה, פעולות ביצועבו הקצאהב, באיתור

של מגוון אנשי מקצוע המעורבים בעבודה עם התלמידים המתקשים  םבראיונות נבחנה נקודת מבט

 ברמת בית הספר: 

  מנהלי בתי הספר 

 מורים מקצועיים העובדים עם תלמידים מתקשים , ומורים מקצועיים מחנכים: חינוכיה הצוות

רכזת  למשל,ותחומים ) שכבות רכזי( ותפקודי למידה )מת"לית, מעריכת מורת שילוב למשל,)

 חינוך מיוחד, רכזת מל"א(

 תופסיכולוגי, תויועצ: טיפוליה צוותה נשיא 

חטיבות  4-בו (בתי ספר דוברי ערבית 0בתי ספר דוברי עברית,  6בתי ספר יסודיים ) 4-בנערך  המחקר

ראיונות . ה("מיטביים"כ במחקר והוגדרשספר  תיב , כולם דוברות ערבית( 0דוברות עברית,  6ביניים )

היו מובנים למחצה, והציבו את הנושאים העיקריים לריאיון, תוך מתן חופש פעולה למראיין 

ולמרואיין לדון בכל התכנים הנראים להם רלוונטיים לנושאים אלה. כל הראיונות התקיימו בבתי 

 בסקר הכמותי.שעלו הסוגיות  עלהספר עצמם. הנתונים מחלק זה של המחקר מספקים מידע משלים 

מבט כולל על סוגיות בהתנהלות בתי הספר, שאינו מתאפשר בסקר  לקבל כמו כן, הם מאפשרים

הכמותי ולמידה על דרכי עבודה הנתפסות כמיטביות. הפרוטוקולים נגזרו מתוך ממצאי המחקר 

כלים על פי הראיונות המקדימים שנערכו עם בעלי תפקידים במערכת החינוך, וכן מהראשון, 

 )ר' נספח ז(.ת המקצועית הרלוונטית מתאימים מהספרו

 רהספ בתי מאפייני על החינוך משרד של נהלימ  ה מידעה ד.

וכדי לבצע את דגימת בתי הספר, התקבלו ממשרד החינוך נתונים  תי הספרב י מאפיינכדי ללמוד על 

תשע"ב, חטיבות הביניים בישראל. המידע נמסר על שנת על מנהליים על כלל בתי הספר היסודיים ו

 שנת ביצוע המחקר.

 HBSC מסקר מידעה ה.

      קר מסגרת מחבמחקר מידע שנאסף בשולב לקבל מידע מנקודת מבטם של התלמידים עצמם  כדי

התנהגויות סיכון בקרב תלמידי בתי ספרHBSC (Health Behavior of School-Aged Children –   ,)-ה

-אילן, בשיתוף מאיירס-לחינוך באוניברסיטת בר פיש, מבית הספר-שנערך בראשות ד"ר יוסי הראל

לאומי -הוא מחקר בין HBSCמחקר  ג'וינט מכון ברוקדייל, ובמימון משרד החינוך ומשרד הבריאות.
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 בשנתיצג של תלמידים. יבקרב מדגם ארצי מ 377517מדינות, כולל בישראל, מאז שנת  50-בכנערך ש

ספר הבבתי  תלמידים 6,300-כו רואיינ( Harel-Fisch et al., 2013) ;( 0033-0030הלימודים תשע"א )

מגוון נושאים מקיף והערבי. המחקר י יהודהח בחינוך -חטיבות הביניים בכיתות ו וביסודיים וה

תפקודם בתחומים שונים. ממצאי לושל התלמידים רווחתם הכללית להקשורים להתנהגויות בריאות, 

הסיוע הלימודי שהם על בבית הספר, הלימודים  על המחקר מאפשרים ללמוד על תפיסות התלמידים

 הצורך בסיוע לימודי נוסף. על מקבלים ו

 הביניים וחטיבות היסודיים הספר בתי של הפעולה דרכי – 2002 מסקר מידעה ו.

  מתקשים תלמידים לקידום
, נבות כהן) 0003 בשנת שנערך הקודם הסקר לנתוני הנוכחי מהסקר נבחרים נתונים בין השוואה

בשני המחקרים נערך סקר מנהלים וסקר מחנכים ונבדקו אותם נושאים; כך אפשר  (.0007, ואחרים

 ללמוד על שינויים לאורך זמן בתחומי המחקר העיקריים. 

 ז. הבדלים בין המדגמים בשני מועדי המחקר

, הודגשו ההבדלים בין בתי ספר דוברי עברית ממלכתיים 0003במחקר הראשון, שנערך בשנת 

נדגמו בנפרד. לעומת זאת, לאחר ניתוח הנתונים מהמחקר הראשון, הוחלט   הםדתיים, ו-ממלכתייםו

, אלא יםדתי-יםממלכתיהו יםממלכתיבתי הספר ה במחקר השני שלא להתמקד בהבדלים בין 

להתמקד בהבדלים בין מגזרים )בתי ספר דוברי עברית ובתי ספר דוברי ערבית(. זאת, לאור מיעוט 

מאפייניהם בחון לעומק את רצון ללאור הו םיהיהודי הפיקוח סוגימשמעותיים בין שני ההבדלים ה

 ערבית. ההייחודיים של בתי הספר דוברי 

כך, הוקטן במחקר הנוכחי מדגם בתי הספר דוברי העברית ולא נערכה דגימה נפרדת בהתאם ל

 .הערבית דוברי הספר מבתי המדגם הוגדל, זאת לעומתדתי. -הממלכתי ומהפיקוח הממלכתי מהפיקוח

  . המחקר ממועדי אחד בכל שרואיינו והמחנכים המנהלים מספרי בין השוואהה צגתומ 4בלוח 

 השוואה בין שני מועדי המחקר  – : ראיונות עם מנהלים ומחנכים בפועל5לוח 

 

 ביניים חטיבות יסודיים ספר בתי
 ערבית דוברי עברית דוברי ערבית דוברי עברית דוברי "כסה

0003 0030 0003 0030 0003 0030 0003 0030 0003 0030 
 328 345 83 57 75 303 95 40 97 304 מנהלים

 373 455 96 50 87 303 330 88 303 005 מחנכים
 

 מאפייני בין משמעותיים הבדלים לא נמצאו, בשיטת הדגימה בין השנים ההבדלים שלמרות לציין ראוי

; הנתונים שוקללו לפי חלקו היחסי של המחקרים בשני שהשתתפו, המנהלים או המחנכים הספר בתי

. הדמיון הרב שנמצא בין שני (ר' נספח ד) כל סוג בית ספר בקרב כלל אוכלוסיית בתי הספר בארץ

 מועדי המחקר מאפשר להשוות בין המועדים.  

                                                   
 .0030, 0003, 0005, 0000, 3778, 3775נערך בישראל בשנים:  HBSCמחקר  17
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 שיטת הניתוח 2.4

 נכיםולמח םא. ניתוח המידע מהשאלונים למנהלי

 הקבצים שקלול

כאמור, דגימת בתי הספר הייתה דגימת שכבות אקראית. על כן, בניתוח  :המנהלים נתוני שקלול

צג נאמנה את חלקו היחסי בכלל הנתונים על כלל המנהלים שוקללו הקבצים, כך שכל מתראיין ייַּ 

ליו הוא : לכל בית ספר הוצמד משקל בהתאם למשקל היחסי של התא שאזההאוכלוסייה באופן 

כלומר, כיחס שבין סך בתי הספר  –משתייך. המשקל בכל שכבה חושב כהיפוך הסתברות הדגימה 

 באוכלוסייה באותו תא לבין מספר בתי הספר שנכללו במחקר בפועל. 

מכיוון שבתוך כל בית ספר נדגם מורה אחד או שני מורים, המשקל שקיבל כל  :המחנכים קובץ שקלול

 (: משקל בית הספר מהשלב הראשון של הדגימה )ר' לעילאלומורה בקובץ המדגם נבנה על פי רכיבים 

ומספר המורים שרואיינו באותו בית ספר. המשקל הסופי חושב כיחס בין משקל בית הספר לבין מספר 

 באותו בית ספר. המורים שרואיינו

 הניתוח תכנית

הממצאים בדוח מוצגים בנפרד לכל שלב חינוך )יסודי, חטיבה(, תוך כדי הדגשת הממצאים הייחודיים 

וערבי(. נוסף על כך מוצגות ההשוואות בין הממצאים העיקריים מהמחקר הראשון י יהודלכל מגזר )

 .0030לממצאי המחקר השני שנערך בשנת  0003שנערך בשנת 

לק מהנושאים נבנו מדדים מסכמים )כגון: מדד מסכם לשימוש המחנך בשיטות לעבודה בכיתה לח

 נספרו הפריטים שדווח כי השתמשו באותה פעולה. ובאמצעותם  (הטרוגנית

. התוכנה SPSSשל  Complex Samplesמובהקות המבחנים הסטטיסטיים חושבה באמצעות תוכנת 

דגימת שכבות ולגבי מורים  –מבצעת תיקון למובהקות בהתחשב בתכנית הדגימה )לגבי מנהלים 

דגימת אשכולות בשכבות(. בדוח מופיעים ניתוחים לפי קבוצות שבהן מספר התצפיות האפקטיביות 

מת קטן, לפיכך, במקרים אלו האומדנים המוצגים בדוח חשופים לטעויות דגימה. כדי להסב את תשו

. 50%-ל 04%שבין הרמות  18לב הקוראים לכך, סומנו בסוגריים אומדנים בעלי טעויות דגימה יחסיות

 לא הובאו בדוח.  50%-אומדנים בעלי טעויות דגימה יחסיות הגבוהות מ

   האיכותני מהמחקר המידע ניתוח .ב

בית הספר ואת דרכי ניתוח של כל בית ספר לחוד כדי לאפיין את מכלול העבודה בנערך בשלב הראשון 

אשר בעבודתו הייחודיים לקידום תלמידים מתקשים. בשלב השני נותח המידע מכלל בתי הספר 

 בדרכי וייחודיים משותפים בהיבטים עסק הניתוח ;רוחביות שעלוהסוגיות לים ועיקריהלנושאים 

שולב המידע מהניתוח האיכותני יחד  בשלב השלישי שונים ספר בתיב מתקשים תלמידים עם העבודה

 עם המידע מהסקרים. 

                                                   
 האומדן.טעות דגימה יחסית מוגדרת כטעות דגימה חלקי  18
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 מגבלות המחקר 2.5

המחקר מבוסס בעיקר על דיווחי המנהלים והמחנכים על הנעשה בבית הספר ועל תפיסתם על מגוון 

 דרכי הפעולה. בצד התרומה של איסוף המידע ישירות מאנשי המקצוע, לדרך איסוף זו כמה מגבלות: 

סוגי של ו הפעולה דרכישל  תןתרומעל  גורמיםכתם המקצועית של מגוון המחקר בוחן את הער .1

 . השונים סוגי הסיועו הפעולה דרכי של תועלתן בהערכת עוסק אינו הניתנים; הוא הסיוע

המחקר מפיק מידע על הפעילות למען התלמידים המתקשים ברמת בית הספר והכיתה )בכמה בתי  .2

ספר ובכמה כיתות קיימות הפעילויות השונות(. הנתונים אינם מאפשרים לבדוק את היקף סך כל 

בין התלמידים  סוגי הסיועהתשומות הניתנות לכל תלמיד ברמה הארצית ואת רמת הפיזור של 

 סוגי הסיוע, באיזו מידה מענים רבים ניתנים למספר קטן של תלמידים או שלמשל –השונים 

שמקבלים  סוגי הסיועמפוזרים בין מספר תלמידים גדול יותר. כמו כן, אין מידע על תמהילי 

 התלמידים. 

, הנבדק הנושא של אחידה להגדרה שותפים והמחנכים שהמנהלים כך על מסתמך המידע איסוף .3

כדי להשיג מתקשים.  תלמידים  ם מתקשים והגדרת האסטרטגיות לקידום כגון, הגדרת תלמידי

בית, כל אחד מהמונחים הללו הוגדר במפורט בגוף השאלון ואף הובאו הסברים  רמת אחידות מרַּ

ודוגמאות )ר' תיאור ההסברים בגוף הדוח ובשאלונים המובאים בנספח ה(. אחידות התגובות של 

רת השלב המקדים במחקר הראשון ונמצאה ברמה גבוהה. עם המרואיינים נבדקה במיוחד במסג

 זאת, עדיין ייתכן כי חלק מהמושגים הובנו בדרכים שונות.  

פעילות בתי הספר לקידום התלמידים  – . ממצאים3

 המתקשים

 בפרק זה מוצגים ממצאי המחקר בנושאים אלו: 

  (6.3היקף התלמידים המתקשים ויעדי בתי הספר בעבודה עמם )פרק 

  (6.0ההיערכות הכללית של בתי הספר לעבודה עם התלמידים המתקשים )פרק 

  (6.6אסטרטגיות לקידום התלמידים )פרק 

 (6.5ספרי )פרק -מערך התמיכה לצוות ההוראה הבית 

  (6.4קשר עם גורמים מחוץ לבית הספר )פרק 

 הצוותים  מענה על הצרכים על פי תפיסת מידת ההקשיים בעבודה עם התלמידים המתקשים ו

 (6.3)פרק  בבתי הספר

 התלמידים המתקשים שיעור  3.0

פרק זה דן בממצאים שעלו מדיווחי המנהלים והמחנכים על היקף התלמידים המתקשים, כולל  תת

דיווחו על הספר מנהלי בתי התייחסות לתלמידים הזכאים לסל שילוב בבתי הספר ובכיתות שבמדגם. 

תלמידים בחטיבות הביניים. בשני  550היסודיים, ועל  הספרתלמידים בבית  535מספר ממוצע של 

 .  (ר' נספח ד)  תלמידים בכיתה 08המחנכים על מספר ממוצע של דיווחו שלבי החינוך 
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 ממצאים נבחרים

  מתלמידי הכיתות בחטיבות  01%התלמידים המתקשים הוא בממוצע שיעור המחנכים, על פי הערכת

שנמצאו במחקר שנערך לשיעורים אלו דומים  שיעוריםבממוצע בבתי הספר היסודיים.  41%-הביניים וכ

 .4112בשנת 

  משולבים תלמידים מהחינוך המיוחד. שילוב תלמידים בכיתות האם הרגילות נפוץ יותר ברוב בתי הספר

יותר נפוץ ם לחינוך מיוחד הפועלות בתוך בתי הספר הרגילים ודיים, ושילוב בכיתות א  בבתי הספר היס

מהתלמידים בבית  01%-בחטיבות הביניים. בשני שלבי החינוך התלמידים המשולבים בכיתות מהווים כ

 הספר ובכיתה. 

 התלמידים המתקשים בבית הספר היקף 1.1.1

"התלמידים המתקשים", והיא הוצגה למנהלים כבסיס לסקר גובשה הגדרה מוסכמת של המושג 

 :. להלן ההגדרהולמחנכים שמילאו את השאלונים

"נגדיר תלמידים מתקשים כתלמידים אשר רמת הישגיהם הלימודיים נמוכה באופן משמעותי 
מהמצופה לשכבת הכיתה ו0או יש להם בעיות התנהגות והסתגלות שמפריעות להם ללמוד. 

 הזכאים ותלמידים הספר לבית ולהסתגל ללמוד שמתקשים, שיםחד עולים כוללת זו הגדרה
 ".המיוחד החינוך של בכיתות תלמידים כוללת אינה ההגדרה. שילוב לשעות

בכיתות רגילות, אך היא אינה כוללת משולבים ותלמידים הזכאים לסל שילוב את ההגדרה זו כוללת 

 מהמחקר הנוכחי.יתות של החינוך המיוחד אשר אינם חלק ּכתלמידים בַּ את ה

, התבקשו המנהלים לדווח על מספר התלמידים המתקשים בבית הספר, שלעילעל פי ההגדרה 

 .(3על מספר התלמידים המתקשים בכיתתם )ר' לוח  – והמחנכים

  תלמידים מתקשים בממוצע בבית הספר,  03%על המנהלים בבתי הספר היסודיים דיווחו

 תלמידים מתקשים בממוצע בכיתה.  00%והמחנכים דיווחו על 

  תלמידים מתקשים בבית ספרם, והמחנכים  04%בחטיבות הביניים דיווחו המנהלים בממוצע על

 תלמידים מתקשים בממוצע בכיתתם. 60%על 

 מבתי הספר היסודיים  33%-ספר: בעוד שבשונות רבה בין בתי ה יש התלמידים המתקשים שיעורב

מתלמידי הכיתות כתלמידים  30%-מחטיבות הביניים דיווחו המחנכים על פחות מ 35%-וב

 04%-וח על יותר ממחטיבות הביניים דּו 30%-מבתי הספר היסודיים וב 65%-מתקשים, ב

מחטיבות  34%-מבתי הספר היסודיים וים ספורבתי ספר )אחוזים כמה תלמידים מתקשים. ב

 מהתלמידים הם תלמידים מתקשים.  40%-וח שלמעלה מדּו( הביניים

  מדברי המנהלים בשני המגזרים עולה כי אחוז התלמידים המתקשים בבתי הספר דוברי הערבית

בשני שלבי החינוך מעט גבוה יותר מאחוז המתקשים בבתי הספר דוברי העברית. בדיווח 

 ים בין המגזרים. המחנכים, לעומת זאת, לא נמצאו הבדל

  ,בעלי מדד טיפוח שונה או בין ההבדלים בין בתי ספר בשיעור התלמידים המתקשים בכיתה כמו כן

ר' כלכליים שונים, לא היו מובהקים )-ביישובים השייכים לאשכולות חברתייםבתי ספר הנמצאים 

 (.בנספח ח, 0לוח חו 3לוח ח
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    לפי שלב חינוך ומגזרדיווח המנהלים והמחנכים,  על פי: תלמידים מתקשים 6לוח 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית

דוברי 
 סה"כ ערבית

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

 149 76 73 169 91 78 (N) 1סך כל בתי הספר
 ממוצע של תלמידים  %

 09 *05 04 05 *00 *03 "סהמתקשים  בבי

 (33) (36) (35) (38) (35) (34)   תקן סטיית

2סך כל הכיתות
  (N) 211 111 111 162 89 73 

 ממוצע של תלמידים  %
 08 60 60 06 00 **00 מתקשים בכיתה

 (38) (03) (00) (35) (30) (30) תקן סטיית
       

 111 111 111 111 111 **111 סה"כ
  עשירית הכיתות שעד %

 (33) (35) 35 (9) (36) (33) מתלמידיהן מתקשים
בין עשירית לרבע הכיתות ש %

 08 03 03 30 40 45 מתלמידיהן מתקשים
 בין רבע למחציתהכיתות ש %

 43 55 54 03 60 63 מתלמידיהן מתקשים
מחצית הכיתות שבהן מעל  %

 (30) 33 34 -- -- -- מתלמידיהן מתקשים
 .P<0.05 ;   **P<0.01* .של רגרסיה לינארית F  Waldלפי מבחן –ממוצעים  ; 0χ מבחן לפי –אחוזים  :מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –הכוכביות בטור "בתי ספר יסודיים  הערה:

חטיבות הביניים; הכוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתיה"ס דוברי העברית 
 ך כל שלב חינוך.לבין בתיה"ס דוברי הערבית בתו

 .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 .(N=328ס )"מתוך כלל בתיה 3
אחוז התלמידים הממוצע מחושב באופן רציף, אחוז המחנכים המעריכים  (.N=373)מתוך כלל הכיתות במדגם  0

 לפי קטגוריות. את שיעור התלמידים המתקשים בכיתתם מחושב
 

: 2012למחקר שנערך בשנת  2002שינויים בין המחקר שנערך בשנת  1.1.2

 אחוז התלמידים המתקשים
לא חלו שינויים  0030מחקר שנערך בשנת ל 0003בין המחקר שנערך בשנת  19לפי הערכת המחנכים

 (.3תרשים התלמידים המתקשים בשני שלבי החינוך ובשני המגזרים )ר' בשיעור משמעותיים 

                                                   
 .דיווח המנהלים חושב באופן שונה בשני המחקרים, ולכן נתונים אלו לא מוצגים בדוח 19
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בשני שלבי  2,1התלמידים המתקשים בכיתות על פי הערכת המחנכיםהשינוי באחוז : 1תרשים 
 החינוך, לפי שנת המחקר

  

 

 

 חּושבו על פי מספר מדויק שמסרו המחנכים. המחקרים הנתונים בשני 3
 (.N =373: 0030; מדגם N=455:0003מתוך כלל המחנכים במדגם )מדגם  0
 

 תלמידים מהחינוך המיוחד המשולבים בבתי הספר 1.1.1

תת קבוצה בתוך כלל התלמידים המתקשים הם תלמידים הזכאים לסל שילוב מתוקף חוק החינוך 

  20.המיוחד

שילוב תלמידים מהחינוך המיוחד בבית הספר הוא חלק בלתי נפרד ממערך העבודה, כפי שציינה אחת 

"לכיתות החינוך המיוחד בבית הספר  21:בריאיון שנערך באחד מבתי הספר "המיטביים"המנהלות 

-ספרית יש מקום חשוב באג'נדה הבית-ולשילוב התלמידים בהן בכיתות הרגילות ובעשייה הבית

 ספרית".

יש תלמידים הזכאים לסל שילוב. ( , בשני שלבי החינוך76%המנהלים דיווחו כי כמעט בכל בתי הספר )

 –שיטה זו נפוצה יותר בבתי הספר היסודיים  –צורות השילוב הנפוצות הן שילוב בכיתות האם שתי 

 השילוב חטיבות הביניים. תלמידיבהנפוצה יותר שיטה  – 22וכיתות אם לחינוך מיוחד בתוך בית הספר

 (. 9לוח ר' מתלמידי בתי הספר בשני שלבי החינוך ) 30%-כהם 

  

                                                   
הנחת המחקר היא כי התלמידים המשולבים הם תת קבוצה בקבוצת התלמידים המתקשים, אך ייתכן שיש  20

בחן תלמידים משולבים שמסיבות שונות מחנכיהם לא הגדירו אותם כתלמידים מתקשים. נושא זה לא נ
 במחקר הנוכחי.

חשוב לזכור כאמור, הכוונה לבתי הספר שהשתתפו במחקר האיכותני בעקבות המלצת המפקחים המחוזיים.  21
יחסות יכי בכינוי זה אין אמירה כללית לגבי טיב העבודה הנעשית בבית הספר באופן כללי, אלא הת

 .תי ספר אלהשר לטיב העבודה עם תלמידים מתקשים הנעשית בבאלתפיסות המפקחים ב
 דרכי הפעולה בכיתות אלו אינן נסקרות במחקר. 22
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 לפי שלב חינוך ומגזרדיווח המנהלים,  על פי  1שילוב בבית הספרזכאים לסל תלמידים ה:  7לוח 
 ()באחוזים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 153 97 95 173 70 83 (N"ס )סך כל בתיה
 75 70 93 75 70 93 בתיה"ס שבהם תלמידים זכאים לסל שילוב

 30 33 11 33 **7 11 ממוצע - תלמידים הזכאים לסל שילוב

 (7) (9) (8) (4) (5) (4) תקן סטיית
 .P<0.01** של רגרסיה לינארית.  F  Waldלפי מבחן –ממוצעים  :מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים ה הערה:

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

 .(N=328ס )"מתוך כלל בתיה 3
 

מיוחדים הצרכים הבעלי תלמידים החינוך המיוחד מאפשרת לַּ מערכת שילוב יחידני בכיתות רגילות: 

תוספת לתכנית הלימודים  המהווההשילוב ) סלבמסגרת  הלקבל תמיכהלומדים בכיתות רגילות 

  כדי לאפשר את השתלבותם. (במסגרות החינוך הרגיל תלמידיםהניתנת ל

 ( 70%כמעט כל המחנכים בבתי הספר היסודיים) מיד שילוב אחד לפחות, ציינו כי בכיתתם יש תל

 (. 95%בחטיבות הביניים ציינו זאת כשלושה רבעים מהמחנכים )ו

  תלמידי שילוב בבתי הספר היסודיים )יותר בבתי  30%המחנכים ציינו כי בכיתות יש בממוצע

23בחטיבות הביניים. 33%-( ו35% – הספר היסודיים דוברי הערבית
 

  ,מהתלמידים המתקשים בכיתות בבתי הספר  49%תלמידים הזכאים לסל שילוב מהווים, בממוצע

 מהתלמידים המתקשים בכיתות בחטיבות הביניים.  50%-היסודיים ו

נוסף על שילוב התלמידים בכיתות הרגילות יש תלמידים  24כיתות מיוחדות בתוך בתי ספר רגילים:

אם מיוחדות. בבתי ספר רבים יש כיתות אם לתלמידים  המשולבים בבתי הספר הרגילים בכיתות

מחטיבות  90%-מהחינוך המיוחד, ומנתוני הסקר עולה כי הן רו וחות יותר בחטיבות הביניים )ב

מבתי הספר היסודיים(. בשני שלבי החינוך כיתות אלו נפוצות יותר בבתי הספר  44%הביניים לעומת 

בבתי ספר היסודיים דוברי  59%ים דוברי הערבית לעומת מבתי הספר היסודי 98%-דוברי הערבית )ב

 מחטיבות הביניים דוברות העברית(. 37%מחטיבות הביניים דוברות הערבית לעומת  85%-העברית, וב

  

                                                   
האחוז הממוצע של זכאי סל שילוב (, 0030על פי נתונים שפורסמו בשנתון המועצה הלאומית לשלום הילד ) 23

מכלל תלמידי בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות  8.5%בשנת הלימודים תשע"ב היה 
 העליונות.

 כיתות אלו אינן חלק מהמחקר הנוכחי.כאמור,  24
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 לפי שלב חינוך ומגזר   1דיווח המחנכים, על פי בבית הספר :  תלמידים הזכאים לסל שילוב8לוח 
  ()באחוזים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 303 330 162 87 96 (Nסך כל הכיתות )
 בהן יש לפחות שאחוז הכיתות 

 90 94 74 83 73 **91 תלמיד אחד הזכאי לשילוב 

 אחוז זכאים לשילוב מכלל 
 33 33 11 35 *33 12 0ממוצע  –תלמידי הכיתה 

 (33) (30) (11) (7) (9) (8) סטיית תקן
אחוז זכאים לשילוב מכלל התלמידים 

 55 53 42 36 45 **57 6בממוצע -המתקשים בכיתה
 (63) (64) (35) (63) (66) (3) סטיית תקן
 .P<0.05 ;  **P<0.01*  של רגרסיה לינארית. F  Waldלפי מבחן –ממוצעים  ;0χ מבחן לפי –אחוזים  :מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
עברית היה"ס דוברי תבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין ב ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךערבית בתוך כל היה"ס דוברי תלבין ב
 .(N=373)אחוז מכלל המחנכים במדגם  3
 (.0הנתון מחושב על בסיס לכל הכיתות במדגם )אם אין תלמידים שזכאים לשילוב, האחוז הוא 0
 (.0אם יש תלמידים מתקשים אך אין תלמידים משולבים, האחוז הוא  6
 

 היערכות בתי הספר לעבודה עם התלמידים המתקשים  3.2

ספרית הקשורה לעבודה עם התלמידים המתקשים )אך עדיין לא למתן -פרק זה דן בהיערכות הבית תת

הסיוע עצמו(. ההיערכות כוללת בראש ובראשונה את איתור התלמידים המתקשים, את זיהוי 

צורכיהם ואת תכנון העבודה על פי הצרכים. זאת היערכות דינמית והיא משמשת גם למעקב אחר 

כמו כן, כחלק מהרקע לעבודת בתי הספר לקידום התלמידים לאורך זמן.  מצבו של התלמיד

 המתקשים, נשאלו המנהלים על יעדי בתי הספר הנוגעים לקידום תלמידים אלו. 

 ממצאים נבחרים

  צוותי בתי הספר משתמשים במגוון מקורות המידע העומדים לרשותם כדי לאתר תלמידים מתקשים וכדי

עלה היקף השימוש של המחנכים במקורות  4104-4112 יים והרגשיים. בשניםללמוד על צורכיהם הלימוד

המידע המספקים מידע על מצבם הרגשי והחברתי של התלמידים, בעיקר בחטיבות הביניים ובבתי הספר 

 דוברי הערבית.

 הזכאים מתלמידי הכיתה הוכנו תכניות אישיות; כמחציתן הוכנו לתלמידים  01%-מחנכי הכיתות ציינו כי ל

לסל שילוב. מרביתן נועדו לתחומים לימודיים וכמחציתן לתחומים רגשיים, התנהגותיים, חברתיים או 

 משפחתיים.

  היעדים הבולטים שהמנהלים הציבו בעבודה עם התלמידים המתקשים הם בעיקר שיפור ההישגים

מוטיבציה של רגשי. בחטיבות הביניים מתמקדים גם בשיפור ה-הלימודיים ושיפור המצב החברתי

 בהשגת שיתוף פעולה עם ההורים. –התלמידים ובבתי הספר היסודיים 
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 צרכיםהאיתור וזיהוי התהליכי  1.2.1

בהתאם ולתכנן לאתרם, להבין את צורכיהם יש  קודם כוללהעניק סיוע לתלמידים המתקשים,  כדי

כך שיהלמו באופן המרבי את צרכיו הייחודיים של כל  ;הסיוע תכניותאת והעבודה דרכי את לכך 

מידת התקדמותו על פי דינמיים, ויש לעדכנם כל העת על פי מצבו של התלמיד,  תהליכים תלמיד. אלה

 תמשמעותיהרמה הנדרשת. עבודה מאורגנת ומתוכננת של תהליכי האיתור וזיהוי הצרכים על פי ו

 משאבים מוגבלים. כאשר הבמיוחד 

המעקב המתמשך, המאפשר לצוות בית הספר  ואעותי מתהליך האיתור וזיהוי הצרכים המשמ חלק

מבתי הספר "המיטביים" ", כפי שציינה אחת המחנכות. אנשי צוות נוספים הדופק על הידלהיות "עם 

 וציינו: אחר התלמידים חסו אף הם לחשיבותו של המעקב יהתישהשתתפו במחקר האיכותני 

 תלמיד אין"; "נכון עובדים שאנחנו ולוודא עצמנו את לבדוק הזמן כל, חשוב מאוד"המעקב 
 מנהלים הזמן כל"; "אנחנו פתוח דבר שום נשאר לא, הסוף ועד השנה  מתחילת מעקב בלי

 ".הכיסאות בין נופלים לא שהם לוודא כדי, המתקשים התלמידים אחר מעקב

לתהליך האיתור וזיהוי הצרכים יש שני מוקדים; האחד הוא השימוש במקורות המידע שבעזרתם 

אוסף הצוות החינוכי את המידע הרלוונטי לאיתור התלמיד, והשני הוא אמצעי הִתכלול של מקורות 

 אלו, כדי לקבל תמונה מלאה ועדכנית על התלמיד.

 איתור תלמידים מתקשיםלא. מקורות המידע לזיהוי ו

ולרשות בכלל לצורך איתור התלמידים המתקשים ולצורך זיהוי צורכיהם עומדים לרשות בתי הספר 

 המחנכים בפרט מקורות מידע רלוונטיים. 

כלי מערכת מידע ממוחשבת, מבחנים ו מידע העומדים לרשות המחנכים:הבסקר נבחנו מקורות 
נך על התלמידים עם הוריהם ועם המחשל המחנך עם תלמידים, שיחות של , אבחונים, שיחות מיפוי

  25אנשי מקצוע נוספים מתוך בית הספר או מחוצה לו.

מערכת מידע בחלק ניכר מבתי הספר יש כיום  שימוש בתי הספר במערכת המידע הממוחשבת:

היא מאפשרת, בין השאר, לעקוב אחר תפקודו של כל תלמיד, ולסייע לאתר את התלמידים . ממוחשבת
 המתקשים ולזהות את צורכיהם. 

 כפי שציין אחד המחנכים:

"אנחנו עובדים עם תוכנה ממוחשבת שבה כל מורה מדווח על מהלך השיעור, נוכחות, 
מידע על תפקוד נמוך של התנהגות, תפקוד לימודי ואם היו דברים חריגים. אם אני מקבל 

 יומי."-התלמיד,  אני מיד נכנס לתמונה. הדיווח הוא יום

יותר מאשר בבתי  (70%ברוב בתי הספר משתמשים במערכת המידע הממוחשבת; בחטיבות הביניים )

 (.7)ר' לוח ; (87%ערבית )הספר דוברי היותר בבתי  –(; ובבתי הספר היסודיים 99%הספר היסודיים )

                                                   
תהליכי איתור הצרכים וזיהוי תלמידי מתקשים עשויים להיות גם חלק מישיבות צוות ושיחות עם אנשי  25

 צוות אחרים בבית הספר, שעליהן יפורט בהמשך בחלק העוסק במערך התמיכה הארגוני. 
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 בשני שלבי החינוך  מעקב אחר הישגי התלמידיםש במערכת המידע הממוחשבת לשם השימומטרת ה
 ממנהלי חטיבות הביניים(.  73%-ביסודי ו 90%שהוצגו למנהלים )מטרות ה מביןביותר  היא הנפוצה

 ומרבית המנהלים בחטיבות הביניים  (50%-מעט פחות ממחצית מהמנהלים בבתי הספר היסודיים )כ

 נוכחות אחר מעקבציינו כי בבית ספרם משתמשים במערכת מידע ממוחשבת לצורך  (90%-)כ

 . חברתיים-הרגשיים צורכיהםאחר או  התנהגותם ואחרהתלמידים 

 לפי שלב חינוך ומגזר ,המנהלים דיווח פי על הממוחשבת המידע במערכת השימוש:  9 לוח
     ()באחוזים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 153 79 74 173 92 81 (N) 3סך כל בתי הספר
 במערכת משתמשים ס ה"בתיה

 76 70 92 87 **90 **77 2מידע ממוחשבת
 ס המשתמשים במערכת "בתיה

       מידע ממוחשבת לצורך:
 53 **83 76 39 **64 **43 מעקב אחר נוכחות תלמידים
 70 70 91 89 **35 **71 מעקב אחר הישגי תלמידים

 מעקב אחר התנהגות ו0או צרכים 
 63 **80 71 49 **63 **42 חברתיים-רגשיים

 .0χ.  **P<0.01 מבחן לפי –אחוזים  :מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  הכוכביות: הערה

ס דוברי העברית "בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתיה ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךס דוברי הערבית בתוך כל "לבין בתיה

 (.N=328אחוזים מכלל בתיה"ס ) 3
המנהלים שהשיבו כי הם משתמשים במערכת המידע הממוחשבת באחד מהנושאים הבאים לפחות: מעקב  0

חברתיים, -אחר נוכחות התלמידים, מעקב אחר הישגי התלמידים, מעקב אחר התנהגות ו0או צרכים רגשיים
 מעקב אחר מערך הסיוע וההתערבות עם התלמידים.

 

במבחנים,  (השימוש התדיר )לעתים קרובות או תמיד :יבכלי מיפושימוש המחנכים במידע ממבחנים ו

 .(30במבדקים ובכלי מיפוי לצורך איתור התלמידים המתקשים נפוץ בשני שלבי החינוך )ר' לוח 

לתלמידים המתקשים. באחד הראיונות הסיוע גם תפקיד חשוב בהיערכות בתי הספר למתן  מיפויל

 שנערכו בבתי הספר "המיטביים" מספרת היועצת:

סוגי לדעת כיצד להיערך למתן  כדי כלי מיפוי"מיד עם תחילת הלימודים בכיתה ז נעשים 
 " ורכז פדגוגי באחד מבתי הספר הדגיש כי:הסיוע

בתחילת השנה אנו ממלאים לכל תלמיד טופס מיפוי שכולל נקודות חולשה וחוזקה, מקום "
זה אני מגייס את מי ומה שצריך כדי לעזור  על פילשיפור, פתרונות, יעדים, משאבים וכו', ו

 ".נקודתית לאותו תלמיד

  רבים מהמחנכים, יותר בחטיבות הביניים, דיווחו כי הם משתמשים בתוצאות של מבחן סטנדרטי

לצורך איתור  (הביניים בחטיבות מהמחנכים 85%, היסודיים הספר בבתי מהמחנכים 96%)

 התלמידים המתקשים. 
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 דיווחו ( הביניים בחטיבות 33%-ו היסודיים הספר בבתי 90%)י שלבי החינוך מרבית המחנכים בשנ

תפקוד התלמיד בתחומים שאינם רק לימודיים לצורך איתור לבדיקת על שימוש במיפוי כיתתי 

 תלמידים מתקשים. 

לצורך איתור תלמידים ( )לעתים קרובות או תמיד כלי מיפוימשימוש במידע ממבחנים וה: 11לוח 
 )באחוזים(  לפי שלב חינוך ומגזר  1 פי דיווח המחנכים, על מתקשים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nסך כל המחנכים  )
 תוצאות מבחן0מבדק סטנדרטי 
 98 83 84 99 90 *73 שהועבר לכל תלמידי הכיתה
 כלי מיפוי כיתתי המתייחס 

 תפקוד התלמיד0ה בתחומים ל
 44 36 61 93 37 71 שאינם רק לימודיים

סה"כ" מסמנות הבדלים  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים ה :הערה  0χ * ..P<0.05 מבחן לפי :מובהקות
בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים  ; הכוכביותמובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים

 .שלב חינוך כל בתוך ס דוברי הערבית"בתיה ס דוברי העברית לבין"מובהקים בין בתיה
 (.N=373כלל המחנכים במדגם ) מתוך 3
 

אבחונים מקצועיים מאפשרים לצוות ההוראה לקבל מידע  מקורות מידע מאבחון דידקטי/פסיכולוגי:

 התלמיד קשיי את למקד ההוראה צוות על מקל אבחוןה על קשיי התלמיד ועל דרכי עבודה מותאמות.

 בין סוגי הסיוע בחלוקת העדפה ליצור גם יכול ולעתים, התאמותל או לסיוע זכאותמתן  ומאפשר

 .(33לוח ר' ) התלמידים

  בשני שלבי החינוך ציינו כי תלמיד אחד לפחות בכיתתם אובחן   (70%-המחנכים )כמרביתם של

 כבעל לקות למידה או כבעל הפרעת קשב וריכוז. 

 מהתלמידים בכיתתם אובחנו כבעלי  36%דיווחו המחנכים בבתי הספר היסודיים כי  26בממוצע

שעברו אבחון. ההבדל  מהתלמידים 37%המחנכים בחטיבות הביניים דיווחו בממוצע על  27קשיים.

בין שלבי החינוך באחוז התלמידים המאובחנים עשוי לנבוע ממגוון סיבות: עלייה בהיקף הקשיים, 

לבצע   – יותרמענה מקיף  לתלמידים המתקשים הצורך באבחון רשמי כדי שבית הספר יוכל לתת

לצורך קבלת  מבחני הבגרותלאבחונים כחלק ממערך ההכנה למעבר ללימודים בבית ספר תיכון ו

 התאמות במבחנים.

  בבתי הספר בעוד שבבתי הספר היסודיים אחוז המאובחנים דומה בין המגזרים, בחטיבות הביניים

, 33%לעומת  00% –שיעור המאובחנים כפול מהשיעור בבתי הספר דוברי הערבית דוברי העברית 

היסודיים עשוי לנבוע  בהתאמה. הפער בין המגזרים שקיים בחטיבות הביניים אך לא בבתי הספר

                                                   
נק' האחוז מאחוז המתקשים, לפי הערכת המחנכים. העדר  30-האחוז הממוצע של המאובחנים נמוך בכ 26

אבחון יכול לנבוע מכך שמדובר במקרה שאינו מצריך אבחון כמו קשיים על רקע מעבר או הסתגלות )כמו 
, עמדות עולים חדשים(, כמו גם מקרים שמצריכים אבחון אך אינם מאובחנים מסיבות שונות )כלכליות

ההורים וכד'(. כמו כן, ייתכנו מקרים שבהם תלמיד אובחן כבעל ליקויי למידה או הפרעת קשב וריכוז, אך 
 אינו מוגדר על ידי המחנך כתלמיד מתקשה כי על אף הקושי הצליח להגיע לרמת תפקוד נאותה. 

 . על היקף התלמידים המתקשים 6.3.3מידע נוסף על התלמידים המתקשים ר' בסעיף  27
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מכך שבבתי הספר היסודיים מאובחנים בעיקר תלמידים בעלי קשיים ברורים, ואילו בחטיבות 

הביניים האבחון עשוי להקנות גם התאמות בבחינות הבגרות גם במקרים של קשיים קלים יותר, 

 והיקף הפנייה לאבחון מושפע גם ממודעותם של ההורים ומיכולתם הכלכלית.

 לפי שלב חינוך ומגזר  1 דיווח המחנכים, על פיתלמידים שאובחנו להם ליקויי למידה  :11לוח 
  ()באחוזים

               

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nסך כל המחנכים )
 אחוז הכיתות שבהן אובחנו תלמידים 

בעלי ליקוי למידה0הפרעות קשב וריכוז 
 90 **70 88 86 88 86  ()לפחות אחד

 אחוז המאובחנים מכלל תלמידי 
 33 **00 19 30 36 **13 0ממוצע  –הכיתה 
 (30) (00) (19) (33)  (7)  (11) תקן סטיית

 .P<0.01של רגרסיה לינארית. **  F  Waldלפי מבחן –ממוצעים  ;0χ מבחן לפי –אחוזים  :מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

ס דוברי העברית "בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתיה ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךת בתוך כל ס דוברי הערבי"לבין בתיה

 .(N=373) אחוז מכלל המחנכים במדגם 3
 (.0אין תלמידים מאובחנים0זכאים לשילוב, האחוז הוא  הנתון מחושב על בסיס לכל הכיתות במדגם )אם 0
 

מרבית המחנכים ציינו כי הם משוחחים עם התלמידים  עם התלמידים: מהשיחותמקורות המידע 

(. 30בכיתתם על מגוון נושאים, ומידע זה מסייע למחנך לאתר קשיים וצרכים בקרב התלמידים )ר' לוח 

 אחת המחנכות שרואיינה במסגרת בתי הספר "המיטביים" ציינה:

ם כל התלמידים "יש הרבה שיחות אישיות עם התלמידים אחרי שעות הלימודים. יש שיחות ע
כדי לשמוע את כולם ולהקשיב להם. הרבה שיחות סביב אלימות, ציפיות, להעלות את 

 " . הדברים החזקים בכל תלמיד, איך אפשר לשפר, לשתף את התלמיד בתהליך בצורה נינוחה

 רכזת שכבה סיפרה:

המון, "כשאת יושבת עם תלמיד מתקשה ולומדת איך הדברים עובדים בבית, אז את רואה 
 ".ויש לך אפשרות לעזור לו

  במדד המסכם ניתן לראות כי כמעט כל המחנכים בחטיבות הביניים ורוב המחנכים בבתי הספר

 88%על נושאים לימודיים ) 28היסודיים דיווחו שהם שוחחו עם רוב התלמידים או עם כולם

ימודי ומעט פחות בחטיבות הביניים(, בעיקר על מצבם הל 73%מהמחנכים בבתי הספר היסודיים, 

 על העדפותיהם הלימודיות. 

  מחנכים רבים, וגם הפעם יותר בחטיבות הביניים, שוחחו עם רוב התלמידים או עם כולם על

בחטיבות הביניים, ויותר בחטיבות  83%בבתי הספר היסודיים,  33%חברתיים )-נושאים רגשיים

                                                   
 קטגוריות נוספות: אף לא אחד, מעטים, כמחצית. 28
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תלמידי הכיתה, אך גם על נושאים (, בעיקר על מצבם החברתי בין 88% -ביניים דוברות עברית 

 אישיים ומשפחתיים. 

 ( )באחוזים  לפי שלב חינוך ומגזר  1 המחנכים,על פי דיווח  : שיחות עם תלמידים12לוח  

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 303 330 162 87 96 (Nסך כל המחנכים )
 92 97 96 93 86 *88  2מדד מסכם  –א. נושאים לימודיים 

 העדפות ביחס לחומרי לימוד 
 46 53 44 30 **38 **29 או שיטות לימוד
 70 79 95 70 85 **86 מצבם הלימודי  

  –חברתיים -ב. נושאים רגשים
 57 **88 81 71 64 **66   3מדד מסכם     

 46 **83 75 90 37 69 תחומי התעניינות מיוחדים 
 93 **75 89 98 *73 88 מצבם החברתי בין תלמידי הכיתה 

-פעילויות חברתיות  בבית של העדפות 
 38 94 73 97 *36 67 הספר 

 39 *83 78 38 48 **61 בעיות אישיות ומשפחתיות אחרות
סה"כ" מסמנות  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה .0χ * .P<0.05 ;   **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות

בטורים "דוברי עברית" מסמנות  ; הכוכביותהבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים
 .שלב חינוךהבדלים מובהקים בין בתיה"ס דוברי העברית לבין בתיה"ס דוברי הערבית בתוך כל 

 (.N=373מתוך כלל המחנכים במדגם  ) 3
  .מסכם: אחוז המחנכים שדיווחו על שיחות עם כל0רוב התלמידים לפחות באחד משני הנושאים מדד 0
  .5בין מ נושאים 6-מדד מסכם: אחוז המחנכים שדיווחו על שיחות עם כל0רוב התלמידים לפחות ב 6
 

מרבית המחנכים ציינו כי הם משוחחים עם הורי  מקורות מידע משיחות עם הורי התלמידים:

 (.36התלמידים בכיתתם על מצבם של התלמידים )ר' לוח 

 רכזת שכבה:

"ברמה הפרטנית יש הרבה פגישות משותפות של מחנך עם יועצת והורים של תלמידים 
מתקשים, לפעמים בשילוב גורמים מקצועיים כמו פסיכולוג. אנחנו עושים הרבה שיחות כאלו 

טיפול  –עם ההורים כדי לנסות ולזהות מקור של קשיים ולראות איך אפשר לסייע 
 ".אישי0משפחתי, לעורר מודעות למעורבות ההורים בבית

  המדד המסכם את הקשר של המחנכים עם הורי התלמידים מלמד כי מעט יותר ממחצית

שוחחו עם  (בחטיבות הביניים 46%-בבתי הספר היסודיים, ו 49%מהמחנכים בשני שלבי החינוך )

 הקשורים לתלמידים בכיתתם. הורי התלמידים או עם כולם על מגוון נושאים  29רוב

  בשני שלבי החינוך שוחחו המחנכים עם הורי התלמידים בעיקר על הישגיהם הלימודיים של

, ועל התנהגות התלמיד בבית הספר (הביניים בחטיבות 73%-ו ביסודי מהמחנכים 75%)התלמידים 

 . (הביניים בחטיבות 84%-ו ביסודי מהמחנכים 83%)

 

                                                   
 אחד, מעטים, כמחצית.לא קטגוריות נוספות: אף  29



 

40 

 דיווחו כי הם  (בחטיבות הביניים 34%-ביסודי ו 36%חצית מהמחנכים )בשני שלבי החינוך מעל מ

במידע מהשיחות עם הורי התלמידים לצורך איתור  30משתמשים לעתים קרובות או תמיד

 התלמידים המתקשים. 

  )באחוזים( לפי שלב חינוך ומגזר  1 פי דיווח המחנכים, : שיחות עם הורי התלמידים על13לוח 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nסך כל המחנכים )
       2:המחנך שוחח עם הורי התלמידים על

 89 70 91 89 *79 94 הישגים לימודיים של התלמיד0ה
 98 83 85 37 *84 81 ס"התנהגות תלמיד0ה בבתיה

 30 37 67 39 98 75 מצבם החברתי בין תלמידי הכיתה 
 48 49 57 34 *40 55 תחומי עניין של התלמיד0ה 

נושא אישי או משפחתי של התלמיד0ה 
 67 *46 51 59 58 48 ()לא לימודי

 45 55 53 56 57 57 3התלמידים הורי עם שיחות מסכם מדד
 המחנך עושה שימוש לעתים קרובות 

או תמיד במידע מההורים לצורך איתור 
 30 33 34 48 35 36 תלמידים מתקשים 

 . 0χ. *P<0.05 מבחן לפי :מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

ס דוברי העברית "בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתיה ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךס דוברי הערבית בתוך כל "לבין בתיה

   (.N=373)במדגם  מתוך כלל המחנכים 3
 אחוז המחנכים שדיווחו על שיחות עם רוב ההורים או עם כולם. קטגוריות נוספות: כמחצית, מעטים, בכלל לא.  0
חמשת הנושאים  מבין  לפחות בארבעה נושאיםעם רובם  אואחוז המחנכים שדיווחו על שיחות עם כל ההורים  6

  .שצוינו
 

הם משוחחים עם  במהלך השנה ציינו כיהמחנכים  31מקורות מידע משיחות עם אנשי מקצוע נוספים:

אנשי צוות בבית הספר ועם אנשי מקצוע מחוץ לבית הספר על אודות התלמידים בכיתתם, כדי לקבל 

מידע על מצבם של התלמידים או להתייעץ בנוגע לדרכים לסייע להם. המחנכים נשאלו על מספר 

מצוות בית התלמידים מכיתתם שעליהם שוחחו עם: מורים נוספים מסגל בית הספר, עם גורם בכיר 

הספר, עם גורם מהצוות הטיפולי של בית הספר, עם מורת השילוב ועם גורם מקצועי מחוץ לבית 

 (.35הספר )ר' לוח 

  אחוז התלמידים שהמחנכים שוחחו עליהם עם מגוון גורמים גבוה יותר בקרב מחנכים בחטיבות

 הביניים מאשר בקרב מחנכים בבתי הספר היסודיים. 

  הספר דוברי העברית, לעומת בתי הספר דוברי הערבית, אחוז גבוה יותר ברוב המקרים, בבתי

 מהמחנכים דיווחו על אחוז גבוה יותר של תלמידים שעליהם שוחחו עם גורמים מקצועיים שונים.

                                                   
 , לעתים רחוקות.אחת לא פעם קטגוריות נוספות: אף 30
חלק זה דן בשיחות של המחנכים עם אנשי מקצוע אחרים על כלל תלמידי כיתתם. על שיחות של המחנכים  31

 הצוות אנשי עם המחנכים בהתייעצות והדן הארגוני התמיכה במערך וסקפרק העעם צוות בית הספר ר' גם ב
 .המתקשים התלמידים עם עבודתם על
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  המחנכים דיווחו כי הם שוחחו על התלמידים בכיתתם בעיקר עם מורים נוספים מסגל בית הספר

בממוצע מהתלמידים בחטיבות  99%-ו בבתי הספר היסודייםבממוצע מהתלמידים  48%)לגבי 

 הביניים(. 

 אך עדיין לגבי אחוז משמעותי מתלמידי כיתתם, ציינו כי הם משוחחים עם מחנכים מעט פחות ,

 58%מהתלמידים בבתי הספר היסודיים,  67%גורמים בכירים מצוות בית הספר )לגבי 

מהתלמידים  08%פוליים מצוות בית הספר )לגבי ועם גורמים טי (מהתלמידים בחטיבות הביניים

 מהתלמידים בחטיבות הביניים(.  54%בבתי הספר היסודיים, 

  בממוצע, לגבי כרבע מתלמידי הכיתה שוחחו המורים עם מורת השילוב. כיוון שהמחנכים דיווחו

מהתלמידים בכיתתם זכאים לסל שילוב, נראה כי המחנכים משוחחים עם מורת  33%-30%כי 

שילוב לא רק על תלמידי השילוב, ובכך הם נעזרים בידע שלה ובניסיונה לקידום תלמידים ה

 נוספים.

   .שיחות עם גורם מקצועי חיצוני התקיימו על תלמידים מעטים בלבד 

לפי  1 פי דיווח המחנכים, : שיחות של המחנך על תלמידי כיתתו עם אנשי מקצוע נוספים על14לוח 
 ()באחוזים שלב חינוך ומגזר

       

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (N) המחנכים  כל סך
בכיתה  2אחוז ממוצע של התלמידים

 שעליהם שוחח המחנך בשנה 
       :האחרונה עם אנשי מקצוע נוספים
 המחנך שוחח על התלמיד0ה עם 

 44 **86 77 44 48 **58 ס "מורים נוספים מסגל ביה
 (69)  (08)  (32)  (69)  (68)  (38) סטיית תקן

 המחנך שוחח על התלמיד0ה עם 
 09 **46 48 63 *50 *39 ס"גורם בכיר מצוות ביה

 (07) (69) (37) (66) (63) (36) תקן סטיית
 המחנך שוחח על התלמיד0ה עם 

 06 **43 45 37 **63 **28 ס "גורם טיפולי מצוות ביה
 (09) (63) (63) (06) (63) (07) תקן סטיית

 המחנך שוחח על התלמיד0ה עם 
 07 06 04 60 03 09 מורה0ת שילוב 

 (63) (07) (63) (63) (63) (60) תקן סטיית
 המחנך התייעץ בנוגע לתלמיד0ה 

 5 5 5 6 *4 5 ס "מקצועי מחוץ לביהעם גורם 
 (36)  (3) (8) (7) (33) (30) תקן סטיית

0לפי מבחן  של רגרסיה לינארית; שני המדדים האחרונים Wald Fלפי מבחן  *:מובהקות
χ. P<0.05 ;  **P<0.01 .

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
 העברית דוברי סבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתיה" ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .חינוך שלבדוברי הערבית בתוך כל  ס"בתיה לבין
 .ממוצע מכלל תלמידי הכיתה )לא רק מתקשים( אחוז 0(; N=373נשאלו כל המחנכים במדגם ) 3
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מהראיונות האיכותניים שנערכו בבתי הספר "המיטביים" עלה כי בתי הספר משתמשים במקורות 

 מידע נוספים כדי לאתר תלמידים מתקשים וכדי לזהות את צורכיהם, ובהם:

  המעבר לבית הספר שבו למדו התלמידים לפני  ()גן או בית ספר יסודיקשר עם המוסד החינוכי

"אנחנו באחד מבתי הספר:  (מת"ליתמעריכת תפקודי הלמידה )להלן . כפי שציינה הנוכחי
 עם לעבוד להמשיך איך וטיפים עצות נותנים, התלמידים על ומדברים לחטיבה תיקים מעבירים
 איתור התלמידים המתקשיםאצלנו "; רכזת החינוך המיוחד בבית ספר אחר מציינת כי: "התלמיד

 פוגשות את הגננות ותלמידי הגנים".מתחיל בגנים. המורות שלנו 

 .במקצת מבתי הספר סיפרו המרואיינים כי על תלמידים אשר זוהו  תצפיות על תלמידים

כתלמידים שייתכן שיש להם קשיים נערכות תצפיות לצורך זיהוי הקשיים ואיתורם ולצורך תכנון 

ו בוחרים תלמיד אחד שהיה במוקד, והיינו "היינהמתאימים. מחנכת סיפרה:  סוגי הסיוע
מתצפתים על התנועות שלו, ההתנהגות שלו, האינטראקציה שלו בשיעור, היחס שלו למורה. בסוף 

 התצפית דנו בו, במה שראינו ואיך אנחנו עוזרים לו." 

 באמצעות מעקב מסודר אחר  נעשית םולזהות צרכים . אחת הדרכים לאתרשימוש במחברת מעקב

התנהגות התלמיד. המעקב מאפשר לזהות דפוסי התנהגות חוזרים, קשיים מתמשכים ומאפיינים 

"אני מנהלת מחברת מעקב אחרי נוספים בהתנהלותו של כל תלמיד. כפי שציינה אחת המחנכות: 
חרי כל כך הרבה תלמידים. זה עוזר, אבל זה לא פשוט. צריך הרבה עקביות, וזה לא פשוט לעקוב א

 תלמידים".

 המעקב בבית הספר מתחיל עוד  . אחת המנהלות סיפרה:איתור לקראת המעבר לחטיבת הביניים"
שכן התלמידים עוברים מיונים הכוללים בחינות וריאיון, שמטרתם ; טרם כניסת התלמידים אליו

יים מגיעים "עוד טרם כניסתם לחטיבת הבינ. מנהלת אחרת סיפרה כי: להעריך את צורכיהם"
גיבוש חברתי ולימודי )שפה, מתמטיקה  –ועוברים "מכינה" התלמידים המתקשים לבית הספר 

 ."ואנחנו מאתרים ילדים עם פער לימודי גדול ( ואנגלית

 םמתקשים ואיתורהתלמידים הצורכיהם של מקורות המידע לזיהוי ִתכלול 

דע על התלמידים ותיעודו הוא התכלול מהראיונות האיכותניים עלה כי חלק בלתי נפרד מאיסוף המי

של כל מקורות המידע יחד כדי לקבל תמונה מלאה ומגובשת על כל תלמיד; תמונה שתאפשר לבנות 

 ברמת התלמיד, השכבה וכלל בית הספר.  -מערך מענים הולם 

  להלן מתוארות שתי דרכי פעולה שצוינו בראיונות שנערכו עם אנשי הצוות בבתי הספר "המיטביים":

 המרואיינים ציינו את חשיבותן הרבה של ישיבות הצוות שבהן דנים חברי  32.ישיבות צוות וועדות

הצוות החינוכי במצבם של התלמידים. בישיבות אלו מוצג מידע שנאסף ונלמד על כל תלמיד על ידי 

את המידע הזה, ולחשוב חשיבה מושכלת על דרכי  מגוון אנשי מקצוע, והישיבה מאפשרת לתכלל

כל שבוע אנחנו מנהלים ישיבות פרט, מגישים דוח על תלמידים "העבודה. מחנכת אחת סיפרה: 
אנחנו מנהלים  שנראה שיש אתם בעיה לגבי היעדרויות, ירידה בציונים, במוטיבציה, חוסר תפקוד.

  ".זה הביא אותנומעקב ובוחרים דרכי פעולה, בודקים מה עשינו ולאן 

                                                   
 בנושא זה נדון בהרחבה בפרק העוסק במערך התמיכה הארגוני לצוות. 32
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אנו דנים בתלמידים המתקשים וכל איש מקצוע " שבה:ועדה יועצת מבית ספר אחר תיארה 
הולך לבתי התלמידים הנושרים ומנהל מעקב, עובד סוציאלי  מתמקד בתפקיד שלו, למשל: קב"ס

עורך ביקורי בית ומשתף את ההורים. בצורה זו אנו מקבלים תמונה שלמה מכל הגורמים ויותר 
 " קל לנו לטפל בתלמיד.

 יש הקפדה .מעקב תמידי באמצעות ישיבות צוותיות ופדגוגיות"יש אצלנו  סגנית מנהל סיפרה:
 " .כח בישיבות כי זה מאוד חשובשכל הצוות יהיה נו

 מקצת מבתי הספר שרואיינו פיתוח כלים ייחודיים בבתי הספר המאפשרים תכלול של מידע .

הדגישו כי בבית ספרם פותחו כלים ייעודיים לצורך תכלול המידע הנאסף על כל תלמיד. היועצת 

 באחד מבתי הספר סיפרה כי:

והמנהלת שלנו עשתה הרחבה  עיר,הלים במנ ל ידיזה כלי שפותח ע 'מפות התבוננות"'
סוג של איסוף וקיבוץ נתונים. המפה זה  .מותמשמעותית של הכלי הזה ופיתחה עוד מספר סכ  

זהו כלי מדהים ביותר  .הזו עושה את המיפוי הראשוני כי רואים שם את כל הקריטריונים
רוחבית, אבל מאוד מעמיקה יה יי אם עושים בו שימוש נכון. יש לנו יכולת לראות ראיבעינ

עם הכלי הזה כיועצת אני יכולה לראות ממש מה  ומדויקת של הקשיים הספציפיים של הילד.
מאוד קריטיים ומשמעותיים  הדיוק שבזיהוי של הקושי –הקושי הראשוני ומה המשני 

 " .יקומענה הכי מד , ולמתןלתהליך ההתערבות

 : תהליכי איתור וזיהוי צרכים 2112שנערך בשנת  למחקר 2116שינויים בין המחקר שנערך בשנת 
מניתוח השינויים בין שני המחקרים ניתן לראות כי יש מגמה המצביעה על עלייה בשימוש של 

המחנכים במקורות המספקים מידע בתחומים שאינם רק לימודיים, תוך התייחסות רבה יותר 

תלמיד. שינוי זה בולט מעט יותר להיבטים הרגשיים, ההתנהגותיים, החברתיים והאישיים של ה

 בחטיבות הביניים ובבתי הספר דוברי הערבית. 

ביניים דוברות העלייה באחוז המחנכים בחטיבות  :ומיפוי ם ממבחנים במידע המחנכים שימוש

המשתמשים במיפוי כיתתי הבוחן את תפקוד התלמיד בתחומים  (נקודות האחוז 00-הערבית )של כ

 שאינם רק לימודיים. 

על פי המדד המסכם נמצאה עלייה באחוז  רגשיים:-חברתיים נושאים על תלמידים עם יחותש

חברתיים: בחטיבות הביניים -רובם על נושאים רגשיים עםתלמידיהם או  המחנכים ששוחחו עם כל
 60עלה האחוז הממוצע בשני המגזרים; העלייה מעט גדולה יותר בחטיבות הביניים דוברות העברית )

נקודות האחוז בחטיבות הביניים דוברות הערבית(. כמו כן, בבתי הספר היסודיים  00-נקודות האחוז ו
 קודות האחוז. נ 65דוברי הערבית נמצאה עלייה של 

נקודות האחוז באחוז  00-על פי המדד המסכם, נמצאה עלייה של כ: התלמידים הורי עם שיחות
המחנכים בשני שלבי החינוך ובשני המגזרים אשר ציינו כי שוחחו על תלמידיהם עם רוב הורי 

 התלמידים או עם כולם. 

: השינוי הבולט בין הספר לבית מחוץ מקצועיים גורמים עם או הספר בית מצוות אנשים עם שיחות

 נקודות האחוז באחוז המחנכים בבתי הספר דוברי הערבית ששוחחו 4-שני המחקרים הוא עלייה של כ

 עם גורם טיפולי מצוות בית הספר.
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לצורך זיהוי צרכים ואיתור תלמידים  1מקורות המידע של המחנכיםהשינוי בשימוש ב: 2תרשים 
 )באחוזים( תי ספר יסודייםב -מתקשים, לפי שנת מחקר ומגזר

 
 . 0χ. *P<0.05;   **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות

 
 (.n=312;0030 n=211  0003) בבתיה"ס היסודייםמתוך כלל המחנכים במדגם  3
  נושאים הארבע מבין שלושהב לפחות(. ומעלה 30%מדד מסכם: אחוז המחנכים שדיווחו על שיחות עם כל התלמידים או עם רובם ) 0
  נושאים חמישה מביןארבעה ב לפחות(. ומעלה 30%מדד מסכם: אחוז המחנכים שדיווחו על שיחות עם כל ההורים או עם רובם ) 6

קטגוריות  0030צוין המספר המדויק של התלמידים ושל ההורים שאתם שוחח המחנך על נושא מסוים; בשנת  0003בשנת  הערה:
את אחוז המחנכים ששוחחו עם כל  0030, "רובם0כולם". לשם השוואה לקחנו בשנת התשובה היו: "אף אחד", "מעטים", "כמחצית"

 מהתלמידים או עם הוריהם. 30%את אחוז המחנכים ששוחחו עם  0003ההורים או התלמידים או עם רובם על נושא מסוים; ובשנת 
     של רגרסיה לינארית(. Wald Fמובהקות לפי מבחן ) ;אחוז ממוצע מכלל תלמידי הכיתה )לא רק מתקשים(5

 

לצורך איתור תלמידים מתקשים וזיהוי  1מקורות המידע של המחנכיםהשינוי בשימוש ב: 3תרשים 
 )באחוזים( חטיבות ביניים -צורכיהם, לפי שנת מחקר ומגזר 

 
 .0χ. *P<0.05 ; **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות

קטגוריות  0030צוין המספר המדויק של התלמידים ושל ההורים שאתם שוחח המחנך על נושא מסוים; בשנת  0003בשנת  :הערה 
עם כל  את אחוז המחנכים ששוחחו 0030התשובה היו: "אף אחד", "מעטים", "כמחצית", "רובם0כולם". לשם השוואה לקחנו בשנת 

 מהתלמידים או עם הוריהם. 30%את אחוז המחנכים ששוחחו עם  0003ובשנת  ההורים או התלמידים או עם רובם על נושא מסוים;
 (. n=143 ;0030 n=162  0003במדגם ) בחטיבות הביניים מתוך כלל המחנכים 3
  .נושאים הארבע מבין שלושהב לפחות ( ומעלה 30%מדד מסכם: אחוז המחנכים שדיווחו על שיחות עם כל התלמידים או עם רובם ) 0
  .נושאים חמישה מביןארבעה ב לפחות ( ומעלה 30%מדד מסכם: אחוז המחנכים שדיווחו על שיחות עם כל ההורים או עם רובם ) 6
 של רגרסיה לינארית(. Wald Fאחוז ממוצע מכלל תלמידי הכיתה )לא רק מתקשים(; )מובהקות לפי מבחן  5
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 תלמידים מתקשיםהתכנון העבודה עם  1.2.2

ממגוון מקורות ובמגוון תחומים, על פי קשייהם ועל פי צורכיהם, סיוע התלמידים המתקשים מקבלים 

אישיות"  תכניותמדיניות משרד החינוך ממליצה על הכנת "כפי שאותרו על ידי צוות ההוראה. 

חוק על פי התלמיד זכאי לסיוע מיוחד כאשר צרכיו.  על פיהמותאמות לעבודה עם כל תלמיד מתקשה 

הכוללת גם מעקב מסודר אחר התקדמות  33,השילוב, המדיניות אף מחייבת הכנת תכנית אישית

 (.34לוח ר' )הניתנים לו סוגי הסיוע ואחר   34התלמיד

 רכי התלמידיםוצל שהם עריםהמרואיינים ציינו  "מיטביים"הספר הבראיונות האיכותניים בבתי 

חברתיים. הודגשו הניסיונות -ם הרגשייםהרכיום הלימודיים והן לצהרכיולצ הם מתייחסים הןוש

"סל" מענים המותאם לצרכיו, לחוזקות ולקשיים הייחודיים לו  -לתכנן לכל תלמיד תכנית התערבות 

 שינויים במצב התלמיד.  על פי הולרצונותיו. הם גם הדגישו את החשיבות של עדכון התכנית 

 
מתלמידי  39%עבור  בשני שלבי החינוך יםלפי דיווח המחנכ תלמידים המקבלים "תכנית אישית":

מתלמידי חטיבות  34%ועבור  (מהתלמידים המתקשים 94%-הכיתה בבתי הספר היסודיים )ולכ

. בדומה לחלקם של זכאי סל אישיות תכניותהוכנו  (מהתלמידים המתקשים 40%-)ולכ הביניים

מהתכנית  44%ק השילוב )השילוב בקרב התלמידים המתקשים, כמחצית מהתכניות הוכנו במסגרת חו

 בחטיבות הביניים(.  57%-בבתי הספר היסודיים ו

רוב התכניות קשורות לתחום בשני שלבי החינוך דיווחו המחנכים שרכיבי "התכנית האישית": 

וכמחצית מהתכניות קשורות (, הביניים בחטיבות 80%-ו היסודיים הספר בבתי 84%) הלימודי

התמקדות בתחומים שאינם בהכרח ה, רגשיים, התנהגותיים או משפחתיים. נושאים חברתייםל

בראיונות האיכותניים הודגש הצורך יותר בבתי הספר היסודיים דוברי הערבית. בלטה לימודיים 

בבניית תכנית עבודה ייחודית המותאמת לצורכי התלמידים, על פי קשייהם ועל פי נקודות החוזק 

-הרגשיים של כל תלמיד, תוך התייחסות לצרכיו הלימודיים ולצרכיו שזוהו כמשמעותיות בתפקודו

 חברתיים. 

 93%)במרבית בתי הספר כי  המחנכיםדיווחו בשני שלבי החינוך תהליך הכנת "התכנית האישית": 

הוכנו "התכניות האישיות" בשיתוף גורם נוסף מצוות  (הביניים בחטיבות 95%-ו היסודיים הספר בבתי

כמו כן,  איכותן.את את תהליך הכנת התכניות ו שפרעשוי לופו של הגורם הנוסף בית הספר. שית

אישיות שאינן  תכניות, שכן חשובכתובות. נושא זה האישיות" התכניות דיווחו רוב המחנכים כי "

במעקב אחר הביצוע ובשל קושי  כתובות עלולות לאבד מערכן בשל חוסר שיטתיות בהכנתן וביישומן

  בפועל.

                                                   
)תכנית  בשאלון לא הוגדר מהי "תכנית אישית", ומחנך היה עשוי להתייחס לתכניות רשמיות כמו תח"י 33

 ותל"א )תכנית לימודים אישית(, או לכל תכנית עבודה שנבנית בבית הספר.  ( חינוכית יחידנית
בתכניות האישיות יש אבני דרך המגדירות התקדמות של תלמיד; הישגי התלמידים והתקדמותם נבחנים 34

 בדרך כלל באותם כלים שצוינו קודם לכן בתהליכי האיתור וזיהוי הצרכים. 
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מעקב אחר יישום מכלול תכנית העבודה עם התלמיד חשוב מאוד,  35אחר העבודה עם התלמיד:מעקב 

. בשני שלבי החינוך ציינו המחנכים כל מיני גורמיםתחומים ועל ידי מגוון ב הסיוע ניתןבעיקר כאשר 

 (,הביניים בחטיבות 97%-ו היסודיים הספר בבתי 86%כי יש מעקב הן אחר יישום התכניות האישיות )

 מהמחנכים 83%-ו היסודיים הספר בבתי מהמחנכים 75%)והן אחר התקדמות התלמיד על פי התכנית 

 .(הביניים בחטיבות

  

לפי שלב  דיווח המחנכים, על פי: הכנת תכניות אישיות לעבודה עם התלמידים המתקשים 15לוח 
  ()באחוזים חינוך ומגזר

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 303 330 162 87 96 (Nסך כל הכיתות )
תלמידי הכיתה אחוז ממוצע של 

 34 34 15 38 39 17 3שלגביהם הוכנו תכניות אישיות

 (33) (39) (17) (33) (36) (14) סטיית תקן
מתוך המחנכים שציינו שבכיתתם 

       0תכניות אישיות הוכנו לתלמידים
סך כל  הכיתות שבהן יש תכניות 

 193 79 73 117 34 40 (Nאישיות )
אחוז ממוצע של תכניות שהוכנו 

 45 58 49 30 45 55  6במסגרת חוק השילוב
 (67) (56) (42) (64) (69) (36) סטיית תקן

התחומים שאליהם מתייחסות 
       5התכניות האישיות

 98 86 82 83 84 85 לימודי
 30 40 52 37 **53 48 חברתי, התנהגותי או משפחתי-רגשי

       : דרכי הכנת התכניות
 90 38 69 98 95 75 כתובות )מתועדות(

הוכנו בשיתוף גורם נוסף מצוות 
 93 94 74 90 93 71 ס "בתיה

       מעקב אחרי התכניות 
 80 98 79 85 86 83 יש מעקב אחר יישום התכנית 

יש מעקב אחר התקדמות התלמיד0ה 
 83 84 86 75 75 *94 בעקבות התכנית 

 . 0χ.  **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

 העברית דוברי סבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתיה" ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .חינוך שלבדוברי הערבית בתוך כל  ס"בתיה לבין

 (.N=373כל המחנכים במדגם  ) אחוז ממוצע מכלל תלמידי הכיתה )לא רק מתקשים(, נשאלו 3
 (.N=310נשאלו רק מחנכים שבכיתתם הוכנו תכניות אישיות ) 0
  .אחוז ממוצע של תכניות שהוכנו במסגרת חוק השילוב בתוך כל התכניות שהוכנו בכיתה 6
; מוצג אחוז המחנכים שציינו שהיבט זה מאפיין ( N=310מכל המחנכים שבכיתתם הוכנו התכניות האישיות ) 5

 אחת".לא "אף -. קטגוריות נוספות הן: "חלק" ואת כל התכניות או את רובן

                                                   
 אחר התקדמות התלמיד הוא חלק מהתהליך  המתמשך והדינמי של איתור צרכים וזיהוים. המעקב  35
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. כפי סוגי הסיועמעקב אחר התקדמות התלמיד, יש צורך בניהול מעקב מקיף יותר אחר מכלול הלצד 

שתואר קודם לכן, במרבית בתי הספר יש מערכת מידע ממוחשבת למעקב אחר הלמידה. מנהלי בתי 

בבתי הספר היסודיים,  53%הספר דיווחו כי בערך במחצית מבתי הספר, ויותר בחטיבות הביניים )

מסתייעים במערכת מידע ממוחשבת כדי לעקוב אחר מערך הסיוע  (.בחטיבות הביניים 44%לעומת 

 וההתערבות עם התלמידים. 

 לקידום התלמידים המתקשים גיוס משאבים לשם סיוע 1.2.1

מתקשים, כמו כלל המימון לבתי הספר, מגיע בעיקר ממשרד התלמידים הקידום המיועד להמימון 

. כמו כן יש מגוון מקורות מימון נוספים, כגון: תקציבים מרשתות חינוך החינוך ומהרשויות המקומיות

שאליהן שייכים חלק מבתי הספר, כספים המגיעים מגורמי המגזר השלישי, תשלומי הורים ועוד. חלק 

ממשאבים אלה משמשים להשלמת המימון של הפעילויות השוטפות וחלקם למימון פעילויות 

 מיוחדות. 

על המאמצים הרבים שנעשים בבתי הספר כדי לאגם מנהלים "המיטביים" סיפרו  בראיונות בבתי ספר

גורמים לצורך השגת מימון כל מיני גם יצירת קשרים עם  מדוברמשאבים ולנהל אותם ביעילות. 

 ולפיתוח יוזמות חדשות. 

צוות נוספים עולה כי שיתוף פעולה פורה בין בתי הספר והגורמים  אנשי שלו המנהלים מדבריהם של

המסייעים האפשריים, ובעיקר עם העירייה, עשוי לתרום רבות ליכולת בית הספר לגייס יותר משאבים 

 כפי שהסבירה אחת המנהלות:המאפשרים לו לתת מענים רבים ואיכותיים יותר לתלמידיו. 

פעולה עם גורמים חיצוניים. תמיד אומרים כן  "אנחנו מאמינים בכמה שיותר שיתופי
רכזת החינוך המיוחד  לפרויקט, ואחר כך חושבים איך להקציע זוויות כדי להכיל אותו."

"סוד ההצלחה הוא שיתוף פעולה ומיצוי כל מה שיש לנו מכל סל  באחד מבתי הספר ציינה כי:
 " .אפשרי

 ם המשאבים בצורה נכונה:ת היטיבה לסכם את החשיבות הרבה שבאיגוואחת המנהל

לחשוב על הצרכים שוב ושוב ועל איזה מענה אנו נותנים,  -מחשבה יצירתית וניהול משאבים "
וזה דורש הרבה מחשבה יצירתית. יש משאבים במערכת החינוך והחוכמה היא להשכיל לנצל 

 ".אותם כראוי, וזה דורש מהמנהל מחשבה פורצת דרך

רפורמת ה"ניהול עצמי" בבתי הספר א זה ִמתגברת עם הרחבת ראוי לציין כי חשיבותו של נוש

 היסודיים, המעניקה לבתי הספר עצמאות רבה יותר בהשגת המשאבים ובניהולם. רפורמה זו נמצאת

, ומדיווחי המנהלים בבתי הספר היסודיים שהשתתפו בסקר עולה כי בעת בתהליך הטמעה הדרגתי

מהמנהלים בחטיבות הביניים דיווחו כי  33%לציין כי גם   מהם נכללו בה. מעניין 53%ביצוע המחקר 

בית הספר מנוהל בניהול עצמי. כנראה מדובר ביוזמה של העיריות או של רשתות החינוך שאליהן 

 שייכים בתי ספר אלה. 
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 יעדים לעבודה עם התלמידים המתקשים  1.2.3

היעדים העיקריים בעבודה עם התלמידים המתקשים משקפים את תפיסות העולם של המנהלים ואת 

סדר העדיפות בעבודתם החינוכית. המנהלים התבקשו )בשאלה פתוחה( לכתוב מהם שלושת היעדים 

 (.33העיקריים של בית הספר בעבודה עם התלמידים המתקשים בשנה זו ) ר' לוח 

  :היו אלו המתקשים התלמידים עם תםבעבוד ייםהעיקר יעדיהםעל פי תשובות המנהלים, 

 מצבה שיפורבחטיבות הביניים(; ו 35%בבתי הספר היסודיים,  34%הלימודיים ) הישגיםה שיפור 

 45%; 34% - בבתי הספר היסודיים, ויותר בבתי ספר יסודיים דוברי עברית 33%) רגשי-חברתיה

 בחטיבות הביניים(. 

 ( גם את היעד של שיפור המוטיבציה של 63%יינו כשליש מהמנהלים )בחטיבות הביניים צ

 התלמידים. 

 ( גם את היעד של השגת שיתוף פעולה עם ההורים.05%בבתי הספר היסודיים ציינו המנהלים ,) 

 (.33לוח ר' )  העברית דוברי היסודיים הספר בבתי בולטת המגמה

  התלמידים, שילוב תלמידים מתקשים אחוזים ספורים מהמנהלים ציינו גם קידום אישי של

 בכיתות רגילות, חיזוק של שיתוף הפעולה בין גורמים שונים והדרכת מורים.

: היעדים העיקריים של מנהלי בתי הספר בעבודה עם התלמידים המתקשים בשנת המחקר 16לוח 
   1)באחוזים(  לפי שלב חינוך ומגזר)תשע"ב(, 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 143 72 71 166 87 79 (Nסך כל בתי הספר )
 33 36 64 96 36 65 שיפור הישגים לימודיים

 46 44 54 58 *34 61 שיפור מצב רגשי0חברתי, כולל העלאת הביטחון העצמי
 68 07 31 37 (33) **13 שיפור המוטיבציה של התלמידים

 34 00 19 37 (33) 13 שיפור תהליכי האיתור של תלמידים מתקשים
 34 (7) 11 (34) *08 **24 השגת שיתוף פעולה עם ההורים

 09 00 23 38 08 25 שיפור דרכי הוראה0עבודה
 08 *34 18 (35) -- (*9) שיפור בעיות התנהגות

 .0χ * .P<0.05 ;  **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –הכוכביות בטור "בתי ספר יסודיים  :הערה

חטיבות הביניים; הכוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתיה"ס דוברי העברית 
 לבין בתיה"ס דוברי הערבית בתוך כל שלב חינוך.

 .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50-ל 0.04 טעות הדגימה היחסית נעה בין )  (
  יעדים. 6כיוון שניתן היה לציין עד  300-(; האחוזים אינם מסתכמים לN=328אחוזים מכלל בתי הספר ) 3
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  התלמידים קידוםל מענה מתןל אסטרטגיות 3.3

הקיימת שונות ה ד עםלהתמוד ; לפיכך עליו הןלכל תלמידיונועד להעניק חוויית לימודים בית הספר 

. לשם כך מופעלות בבתי הספר מתקשיםהתלמידים ה הם הייחודיים שלצורכיביניהם והן לענות על 

של בית הספר בתחומים השונים,  ועל היערכותבדרך כלל . אסטרטגיות אלו נשענות אסטרטגיות כמה

 ואינן מתבצעות במנותק ממנה. 

עם  להתמודדהשוטפת של בית הספר שבאה  ובפעילות עוסק ראשוןה חלקה: לשניים מחולק זה פרק

לענות על ר הבאה הספ בית בפעילות עוסק השני החלק ואילו, התלמידים בין הקיימתהשונות 

 מתקשים. התלמידים ה צורכיהם של

 ות בין התלמידים שונהעם  להתמודדותאסטרטגיות  1.1.1

 ועל החינוך ובמערכת הספר בתימקצוע בבהתבסס על הספרות המקצועית, על ראיונות עם אנשי 

הקיימת  שונותהעם  להתמודד, אופיינו האסטרטגיות המיועדות 0003ממצאי המחקר שנערך בשנת 

-בין התלמידים. אסטרטגיות אלו אינן מיוחדות לתלמידים המתקשים, אך הן חלק מהמארג הבית

יטות הוראה מותאמות לכיתה גם לתלמידים אלה. שלוש האסטרטגיות הן אלו: ש ספרי הנותן מענה

 הטרוגנית, הוספת כוח אדם לכיתה ושינוי הרכב הכיתה. 

 ממצאים נבחרים

 לפחות באחת  כמעט בכל בתי הספר היסודיים ובערך בשני שלישים מחטיבות הביניים משתמשים

 משיטות ההוראה המותאמות לכיתה הטרוגנית. 

  יותר מאשר בחטיבות  4 לכיתה, כמעט פיביותר משליש מבתי הספר היסודיים מוסיפים כוח אדם

 הביניים.  

  במרבית בתי הספר משני שלבי החינוך מפצלים כיתות; במרבית חטיבות הביניים ובמיעוט מבתי הספר

 מתקשים. הם מיוחדות לתלמידים מחטיבות הביניים יש כיתות א  בערך בשליש היסודיים יש הקבצות; 

 הוראה של מורה ושל כוח נהוגה יותר פר דוברי הערבית, בבתי הספר דוברי העברית, לעומת בתי הס

ם נפרדות אדם נוסף שאינו מוסמך; ובחטיבות הביניים דוברות העברית יש יותר הקבצות וכיתות א  

 מתקשים.  הלתלמידים 

  בבתי הספר דוברי הערבית, לעומת בתי הספר דוברי העברית, מרבים להשתמש בהוראה של שני מורים

וביותר חטיבות ביניים דוברות ערבית משתמשים לפחות באחת משיטות ההוראה יחד )ביסודי(, 

 המותאמות לכיתה הטרוגנית. 

  נראה צמצום פערים בין המגזרים בהיקף השימוש בהוראה של שני מורים  4104ושנת  4112בין שנת

הוראה מסוג  ערבית בשני שלבי החינוך שבהם מתקיימתהבתי הספר דוברי  אחוזביחד, וזאת עקב ירידה 

; ובקיום הקבצות בחטיבות הביניים, וזאת עקב עלייה משמעותית באחוז חטיבות הביניים דוברות זה

   .הקבצות קיימותמתהערבית שבהן 
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 א. שיטות הוראה המותאמות לכיתה הטרוגנית

ההוראה לצרכיו הייחודיים של התלמיד ולעזור למורה להתמודד עם נועדו להתאמת שיטות אלו 

או   פרטנית הוראה  דרכים:  במגוון   התלמידים את  ללמד  למורים  מאפשרות  הן  בכיתה.   השונות

שימוש בחומר לימוד המותאם לרצון התלמידים  36בחלוקת הכיתה לזוגות או לקבוצות לימוד קטנות,

 או לרמתם ומתן מגוון משימות לתלמידים על פי צורכיהם. 

טביים" ציינו המרואיינים את שיטות ההוראה המותאמות בראיונות האיכותניים בבתי הספר "המי

 להוראה בכיתה הטרוגנית. מחנכת סיפרה:

"כשאין פיצול כיתות אז משתדלים לעבוד בתוך הכיתה בכמה רמות. זה מחייב אותנו לחבר 
דפי עבודה, מי שיותר טוב רץ עם העבודה, ומי שיותר קשה לו עובדים אתו כמה שאפשר". 

ציינה: "אנחנו מודעות לצרכים ומתאימות את השאלות לרמה, כדי שהתלמיד מחנכת אחרת 
 לא יהיה מובך כי הוא לא יכול לענות על השאלה."

  הוראה המותאמות לכיתה הטרוגניתההיקף ויישום: שיטות 

 ( 38%-90%אחוזים גבוהים יותר מקרב המחנכים בבתי הספר היסודיים)  דיווחו כי הם מרבים

להתמודדות בכיתה ההטרוגנית, וזאת לעומת מחנכים שהוצגו בסקר שיטות להשתמש במגוון ה

 36%מהמחנכים בבתי הספר היסודיים, לעומת  73%(. בסך הכול, 50%-50%בחטיבות הביניים )

 (.39ממחנכי חטיבות הביניים דיווחו שהם משתמשים במידה רבה באחת השיטות לפחות )ר' לוח 

 לים בין המגזרים. אחוז המחנכים בחטיבות הביניים שדיווחו בבתי הספר היסודיים לא נמצאו הבד

כי הם מרבים להשתמש באחת מהאסטרטגיות לפחות גבוה יותר בבתי הספר דוברי הערבית 

ביניים דוברות ה, בהתאמה(, בחטיבות 48%לעומת  98%לעומת האחוז בבתי הספר דוברי העברית )

על פי סוגי משימות לתלמידים שונים,  מגוון ןמתעל שיעור גבוה יותר של דיווחו בעיקר ערבית ה

 , בהתאמה(. 65%לעומת  36%) רמת תפקודם

  

                                                   
: "באיזו מידה את0ה משתמש0ת השנה בשיטות של הוראה פרטנית, הוראה בזוגות או כך השאלה נוסחה 36

" יש לציין שהרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" מיושמות, לפי דיווח ?בקבוצות קטנות בהוראה בכיתה
מחטיבות הביניים שבמדגם. ( 56%מחצית )ערך בוב (79%המנהלים במחקר, כמעט בכל בתי הספר היסודיים )

כך שיש להניח שבבתי ספר אלו רוב המורים עובדים עם תלמידים במסגרת שעות פרטניות בהתאם להסכם 
ת משתמשים בשיטמידה שבה המורים ה לעשעות הפרטניות האלו, אלא שאלנו על הברפורמות. בסקר לא 

לא כל המחנכים הבינו שאלה זו באותו שתכן יי עם זאת,פרטנית במסגרת הוראה שוטפת בכיתה. ההוראה ה
 אופן.
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)במידה רבה מאוד או במידה רבה(  שיטות ההוראה המותאמות לכיתה הטרוגניתהשימוש ב: 17לוח 
 )באחוזים( 1לפי שלב חינוך ומגזר, על פי דיווח המחנכים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nסך כל המחנכים )
הוראה פרטנית 0 הוראה בזוגות או 

 57 67 41 33 95 **72 קבוצות קטנות

שימוש בחומרי לימוד מותאמים 
 46 67 42 99 38 **71 לקבוצות שונות

 מתן סוגי משימות שונות לתלמידים
 36 **65 41 95 34 **68 שונים, בהתאם לרמת תפקודם
 מדד מסכם: שימוש בשיטה 

 78 *58 63 92 91 **91 2אחת לפחות 
 . 0χ. *P<0.05;   **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
עברית הה"ס דוברי תיבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין ב ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךערבית בתוך כל היה"ס דוברי תלבין ב
 . קטגוריות נוספות: בכלל לא, במידה מועטה, במידה בינונית. (N=373) מתוך כלל המחנכים במדגם 3
שיטות המוצגות בלוח במידה  6מתוך לפחות מדד מסכם: אחוז המחנכים שדיווחו על שימוש בשיטה אחת  0

 רבה או רבה מאוד.
 

: שיטות הוראה המותאמות 2112-למחקר שנערך ב 2116שינויים בין המחקר שנערך בשנת 
  לכיתה הטרוגנית

ההבדל הבולט בין שני המחקרים הוא העלייה שחלה באחוז המחנכים שדיווחו כי הם משתמשים 

במידה רבה בהוראה פרטנית, בהוראה בזוגות או בהוראה בקבוצות קטנות. עם זאת, ייתכן כי בעקבות 

הרפורמה "אופק חדש" לַּמערכת, השתנתה במשך השנים המשמעות של המונח "הוראה הכנסת 

 בכל אחת מהשנים. שהמחנכים לא התייחסו למושג זה באותו האופןתכן י, ייכךלפ 37.פרטנית"

  יסודיים הספר הנקודות האחוז, והעלייה בולטת יותר בבתי  36בחינוך היסודי נמצאה עלייה של

 (. 5נקודות האחוז; ר'  תרשים  34עברית )הדוברי 

  ביניים הנקודות האחוז, והעלייה בולטת יותר בחטיבות  33בחטיבות הביניים נמצאה עלייה של

 (. 4נקודות האחוז, ר'  תרשים  38ערבית )הדוברות 

                                                   
במסגרת רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" נעשה שימוש במונח "שעות פרטניות", המתארות עבודה  37

 יתה.הנעשית עם תלמיד אחד עד חמישה תלמידים מעבר לשעות הלימוד בכ
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)במידה רבה מאוד או  בשיטות הוראה המותאמות לכיתה הטרוגניתשימוש השינוי ב : 4תרשים 
 ושנת מחקר מגזר, לפי ייםבמידה רבה( על פי דיווח המחנכים בבתי הספר היסוד

 2,1 (באחוזים)

 
 . 0χ. *P<0.05 מבחן לפי :מובהקות

 .(n=312 ;0030 n=211  0003"ס היסודיים )מתוך כלל המחנכים במדגם בבתיה 3
 קטגוריות משלימות: במידה בינונית, במידה מועטה, בכלל לא.  0
מתוך לפחות אחת שיטה על שימוש ב ()במידה רבה או במידה רבה מאוד מדד מסכם: אחוז המחנכים שדיווחו 6

  .שלוש השיטות שהמוצגות בתרשים
 

)במידה רבה מאוד או  שימוש בשיטות ההוראה המותאמות לכיתה הטרוגניתהשינוי ב : 5תרשים 
, לפי מגזר ולפי שנת מחקר על פי דיווח המחנכים בחטיבות הביניים במידה רבה(

 2,1( )באחוזים

 
0לפי מבחן  :מובהקות

χ.  *P<0.05.  
 .(n=143 ;0030 n=162 0003מתוך כלל המחנכים בחטיבות הביניים במדגם ) 3
 קטגוריות משלימות: במידה בינונית, במידה מועטה, בכלל לא.  0
מתוך שלוש השיטות שהמוצגות  לפחותמדד מסכם: אחוז המחנכים שדיווחו על שימוש בשיטה אחת  6

 במידה רבה או רבה מאוד.בתרשים 
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 מורים יחד והוראה של מורה ושל כוח אדם נוסף  שניב. תוספת כוח אדם לכיתה: הוראה של 

מדובר על הוראה של שני  חת: באשונות זו מזו שתי אסטרטגיותחסת ליימתהוספת כוח אדם לכיתה 

כוח אדם נוסף שאינו מוסמך של מדובר על הוראה של מורה ו חרתמורים יחד באותו השיעור ובא

למורים תלמידי הכיתה, ובכך לסייע  ענות על צורכיהם שלהאסטרטגיות נועדו ל שתילהוראה. 

 עם השונות בכיתה. להתמודד 

 היקף ויישום: הוספת כוח אדם לכיתה

 (09%)רבע בובערך מבתי ספר היסודיים,  (59%)מחצית בבערך  שני מורים מלמדים יחד בכיתה 

מחטיבות  (03%)בערך ברבע נהוגה , והיא פחות בחטיבות הביניים אסטרטגיה זו נפוצהמהכיתות. 

 מהכיתות.  30%-הביניים ובכ

 (65%בשליש מבתי הספר היסודיים )נהוגה ך מוסמ בלתי נוסף אדם כוחשל ו מורה של הוראה 

 39%-במהכיתות. גם אסטרטגיה זו נפוצה פחות בחטיבות הביניים והיא מתקיימת  39%-וב בערך

 מהכיתות.  30%-מחטיבות הביניים ובכ

  ספר הערבית מאשר בבתי היסודיים דוברי הספר ההוראת שני מורים יחד שכיחה יותר בבתי

, בהתאמה(. לעומת זאת, השימוש בכוח אדם לא 56%לעומת  33%עברית )היסודיים דוברי ה

מחטיבות  00%-ים ומבתי הספר היסודי 50%בעיקר בבתי הספר דוברי העברית )נהוג מוסמך 

 (.38ערבית, בשני שלבי החינוך )ר' לוח  ההביניים(, וכמעט שלא נמצא בבתי הספר דוברי 

 67%-מבתי הספר היסודיים וב 35%-ל, שימוש באחת משתי השיטות לפחות קיים בובסך הכ 

 מהכיתות.  39%-מחטיבות הביניים וב 63%-מהכיתות; וב

פי דיווח המנהלים והמחנכים, לפי  בתי הספר והכיתות על: תוספת כוח אדם לכיתה: היקף 18לוח 
 שלב וסוג חינוך )באחוזים(

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית

דוברי 
 סה"כ ערבית

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

 153 79 74 175 94 81 (N) 1סך כל  בתי הספר

 04 09 26 33 *56 **47 הוראת שני מורים יחד בכיתה 
 הוראה של מורה וכוח אדם 

 4 **00 17 (35) **50 **34 לא מוסמך יחד בכיתה

2סך כל  הכיתות
  ((N    211 111 111 162 89 73 

 (8) (30) (9) 60 03 **27 הוראת שני מורים יחד בכיתה 
 הוראה של מורה וכוח אדם 

 -- (*33) (11) -- *03 *17 לא מוסמך יחד בכיתה
 . 0χ. *P<0.05;   **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים ה: הערה
עברית היה"ס דוברי תבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין ב ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .חינוךשלב בתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --; 0.50 -ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
  .(N=328) מכלל בתי הספר  3
 .(N=373) אחוז מכלל המחנכים במדגם  0
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 הערכה של הוספת כוח אדם לכיתה לקידום הישגי התלמידים המתקשים

 את תפיסתם של המחנכים לגבי תרומתה של תוספת כוח האדם לכיתה לקידום  המחקר בוחן

שני שלישים כמהמחנכים בבתי הספר היסודיים ו (93%כשלושה רבעים ) 38התלמידים המתקשים.

מהמחנכים בחטיבות הביניים, ללא הבדלים משמעותיים בין המגזרים, העריכו שהוראה של  (30%)

39לקידום התלמידים המתקשים. שני מורים יחד תורמת במידה רבה
 

 : הוספת כוח אדם לכיתה 2112למחקר שנערך בשנת  2116שינויים בין המחקר שנערך בשנת 

  כוח אדם נוסף בלתי מוסמך.    של הוראה של מורה ונהוגה לא חל שינוי באחוז בתי הספר שבהם 

 על הוראה של שני  שבהם דווח נמצאה ירידה באחוז בתי הספר דוברי ערבית, בשני שלבי החינוך

נקודות האחוז בחטיבות  33-נקודות האחוז בבתי הספר היסודיים ו 38מורים יחד )ירידה של 

שנמצאו  (ירידה אשר מצמצמת את הפערים )ובחטיבות הביניים אף מעלימה אותם(; הביניים

 (. 3בין בתי הספר מהמגזרים השונים )ר' תרשים  0003בשנת 

 יחד מלמדים בתי הספר שבהם שני מוריםהשינוי באחוז  – תה: הוספת כוח אדם לכי6תרשים 
 מגזר ושנת מחקר לפי שלב חינוך,  ,על פי דיווח המנהלים בכיתה

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0לפי מבחן  :מובהקות 

χ. *P<0.05  . 
 (.N =328: 0030; מדגם N=345:0003מתוך כלל המנהלים במדגם )מדגם  3

  

                                                   
 בדיקה שיטתית של האפקטיביות של האסטרטגיות השונות חורגת , כאמור, מהיקף סקר זה. 38
. מוסמך בלתי נוסף אדם וכוח מורהמלמדים  שבכיתתם מחנכיםה ים את אחוזכוללממצאים אלה אינם  39

 בים.להפיק אומדנים יצי אי אפשרו נמוך זו אסטרטגיה מתקיימת שבכיתתם המחנכים שמספר מכיוון זאת,

 בתי הספר היסודיים חטיבות הביניים
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 נפרדות אם כיתות ויצירת: פיצול כיתות, חלוקה להקבצות או בגודלה ג. שינוי בהרכב הכיתה

  מתקשים לתלמידים

 .נועד לענות על צרכים אחריםכל שינוי והכיתה מטרה אחרת  הרכבלכל אחד מהשינויים ב

 למורה לתת יותר תשומות לתלמידים תאפשרמאת גודל הכיתה ו אסטרטגיה זו מקטינה כיתות פיצול

והן בחטיבות הביניים (  90%במרבית בתי הספר, הן היסודיים )נהוג במקצועות נבחרים. פיצול כיתות 

(90%.)40  

 

 והיא מאפשרתכיתות נפרדות במקצועות מסוימים  אסטרטגיה זו יוצרת חלוקת הכיתה להקבצות:

מתקיימת ברוב המוחלט של חטיבות  להקבצות. חלוקת התלמידים קבוצות הומוגניותלמידה ב

(; 85%ערבית )החטיבות דוברות הלעומת  (76%עברית )ה(, מעט יותר בחטיבות דוברות 73%הביניים )

בעיקר במתמטיקה נהוג לחלק את הכיתה להקבצות  41בחטיבות הביניים בשני המגזרים .(37 לוח)ר' 

לעומת  86%בחטיבות הביניים דוברות העברית ) להקבצות בעיקר נהוג לחלק(. באנגלית 80%-)ביותר מ

  .(בנספח ח 6לוח חר' ) ;בבתי הספר דוברי הערבית( 37%

מבתי הספר  38%-דּווח על קיומן ב 42ו,-א הקבצות בכיתותלמשרד החינוך התנגדותו של למרות 

 ו(.-אהיסודיים )בשכבות 

מיוחד, אלא מדובר החינוך הכיתות אלו אינן כיתות של  מתקשים:הם מיוחדות לתלמידים כיתות א  

או קדם מב"ר, אמ"ץ )אמונה  (על כיתות כמו: תל"ם )תנופה לבגרות מלאה(, מב"ר )מסלול בגרות רגיל

או קדם אמ"ץ, אתגר, קלט ועוד, שברובן שייכות לתכניות של  (בעצמי, מוכן למאמץ, צופה להישגים

 באופן ממוקד  של התלמידיםצורכיהם   מלא אתלמאפשרת ה זו אגף שח"ר במשרד החינוך. אסטרטגי

מעט יותר מדיווחי המנהלים עולה כי כיתות אלו מתקיימות ב .לכל תלמיד תשומת לב מוגברתלהעניק ו

(, וכמעט שאינן קיימות בבתי הספר היסודיים. בחטיבות הביניים 68%שליש מחטיבות הביניים )מ

בתי לעומת ם מיוחדות לתלמידים מתקשים קיימות באחוז כפול בבתי הספר דוברי העברית כיתות א  

 , בהתאמה(.  03%לעומת  50%הספר דוברי הערבית )

  

                                                   
, בשכבות על ידי משרד החינוך ותעל פי חוק ומתוקצב מחולקותהכיתות  ב-כיתות אבכפי שהוזכר במבוא,  40

 אחרים.תקציביים ממקורות  פיצול הכיתות נעשה ככל הנראההאחרות 
המספר המועט של בתי הספר היסודיים שבהם קיימות הקבצות לא מאפשר לנתח בשלב חינוך זה לפי 41

  .טעויות דגימהמקצועות בגלל 
ו' יש לקיים את -על פי הנחיות משרד החינוך אין לקיים הקבצות לימוד בבית הספר היסודי, בכיתות א' 42

רוגנית. ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות אולם זאת ללא קשר להישגי התלמידים וללא הלימוד בכיתה הט
 (.3775מארס  6 8)חוזר מנכ"ל נד0 הליכי מיון
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  ()באחוזים לפי שלב חינוך ומגזר 1 המנהלים,על פי דיווח : שינויים בהרכב הכיתה19 לוח

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

 153 79 74 175 94 81 (N) 1סך כל  בתי הספר:
 34 90 71 93 90 72 יש פיצול כיתות 

 85 *76 91 (30) 03 **18 יש הקבצות 
יש כיתות אם מיוחדות 

לתלמידים מתקשים שאינם 
 03 **50 38 (36) *-- (**6) תלמידי חינוך מיוחד

 . 0χ. *P<0.05 **  ;P<0.01 מבחן לפי :מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתיה"ס דוברי העברית  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 חינוך.ס דוברי הערבית בתוך כל שלב "לבין בתיה

  .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 .(N=328) יה"ס תמתוך כלל ב 3
 

 שינוי הרכב הכיתה : 2112והמחקר שנערך בשנת  2116שינויים בין המחקר שנערך בשנת 

מכיוון שהשאלות על פיצול את השינויים בין השנים אפשר לבדוק רק עבור השימוש בהקבצות, 

 . 0003שנת הכיתות ועל יצירת כיתות מיוחדות לתלמידים מתקשים לא נשאלו בסקר שנערך ב

חטיבות הביניים בשיעור  (84%-ל 50%-גדולה )מהעלייה הההבדל העיקרי בין שני מועדי המחקר הוא 

מצום הפער בין , ומכאן צהרמה הלימודית לפי דוברות הערבית שבהן דווח על קיום ההקבצות

 (.9המגזרים )ר' תרשים 

על פי דיווח המנהלים בחטיבות הביניים,  1בתי הספר שבהם יש הקבצותהשינוי באחוז : 7תרשים 
 (לפי מגזר ולפי שנת מחקר )באחוזים

 
0לפי מבחן  :מובהקות

χ . 
 **P<0.01. 
 (.N =175: 0030; מדגם N=170:0003מתוך כלל המנהלים בחטיבות הביניים שבמדגם )מדגם  3
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 תלמידים המתקשים קידום האסטרטגיות ל 1.1.2

כל תלמידיו, מפעילים בתי הספר גם  לשם קידומם שללצד דרכי העבודה השוטפת שנוקט כל בית ספר 

וסיוע חברתי -רגשיסיוע , תגבור לימודילקידום התלמידים המתקשים:  ממוקדותאסטרטגיות 

 התלמידים המתקשים.המבוסס על קשר עם הורי 

 פי דיווח המנהל, והן ברמת הכיתה לע  יישום האסטרטגיות נבדק הן ברמת בית הספרגם במקרה זה 

הגדרת  – נספח ה)ר' של כל  אסטרטגיה הגדרה מדויקת הוצגה מחנך למנהל או ל .פי דיווח המחנך לע

 בכיתה. ו פעלת האסטרטגיות בבית הספרהעל וסדרת שאלות  (המושגים

בבתי הספר ובכיתות בשני שלבי החינוך ובשני היקף הפעילויות בתת פרק זה מובאים נתונים על 

 סך על לעמוד לנו מאפשרים אינם הסקר נתונילשים לב, כי  יש. על מגוון תכניות הסיוע בהםוהמגזרים 

ם אם , איננו יודעיכלומר .התלמידים בין הסיוע סוגי התפלגותכל תלמיד ועל  שקיבל הסיוע סוגי

 או ,למדי גדול הם מקבליםש הסיוע שעות שסך כךשל סוגי סיוע; תלמידים מסוימים מקבלים מגוון 

כמו כן, הסקר אינו בוחן את  .תלמיד מקבל סיוע מועטוכל  ,מקבלים סיוע רביםתלמידים  שמא

על האסטרטגיות, אלא הוא מאפשר ללמוד על הערכתם של המנהלים והמחנכים תועלתן הממשית של 

 תרומתן של התשומות לקידום התלמידים המתקשים. 

 ממצאים נבחרים

 בתוך הכיתה. בחטיבות הביניים היקף תגבור ניתן לימודי התגבור בחלק ניכר מבתי הספר היסודיים ה

לימודי מחוץ לכיתה, לעומת התגבור המבתי הספר.  יםבפחות משני שלישניתן מסוג זה נמוך יותר, והוא 

 כמעט בכל בתי הספר, הן היסודיים והן חטיבות הביניים.  ניתן זאת, 

  בחלק  ןניתמקצועי -הסיוע הטיפולימתקשים, הוהחברתיים הניתנים לתלמידים  יםהרגשיסוגי הסיוע מבין

חונכות הניתנת בפחות ממחצית מבתי הספר. רווח יותר מה ואניכר מבתי הספר בשני שלבי החינוך, וה

 והן החונכות נפוצים יותר בבתי הספר דוברי העברית.מקצועי -ע הטיפוליסיובשני שלבי החינוך הן ה

 בשני שלבי החינוך במעט יותר ממחצית מתקיימת פורמלית עם הורי התלמידים המתקשים הפעילות ה

 ערבית.  היסודיים דוברי הספר המבתי הספר, ויותר בבתי 

 ר לימודי מחוץ לכיתה, בעוד שתגבור מתוך כלל הכיתות במדגם מקבלים כחמישית מתלמידי הכיתה תגבו

ופעילות עם הורי התלמידים המתקשים ניתנים לעד כעשירית  חברתי-סיוע רגשילימודי בתוך הכיתה, 

 מתלמידי הכיתה.  

  לימודי מחוץ היה בתגבור יעל רואים שיש 4104למחקר שנערך בשנת  4112בין המחקר שנערך בשנת

חברתיים, -ירידה במענים הרגשיים רואים שישלכיתה בבתי הספר דוברי הערבית בשני שלבי החינוך; 

ה בפעילות הפורמלית עם הורי התלמידים המתקשים יעלישיש ו ,במיוחד בחטיבות ביניים דוברות עברית

  בשני שלבי החינוך ובשני המגזרים.

 לה צה: תגבור לימודי בתוך הכיתה ומחוהלימודי אסטרטגיות למתן מענה לצרכים בתחוםא. 

בתוך הכיתה, כחלק ממערך סיוע נקודתי )לתלמיד מסוים או לקבוצת  ניתנים לימודייםה סוגי הסיוע

מחוץ  (בזמן הלימוד של שאר הכיתה; או כסיוע לימודי הניתן )לתלמיד או קבוצת תלמידים (תלמידים

 .  אחר כך לכיתת הלימוד, במהלך שעות הלימודים או 
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 ילימודההסיוע היקף 
לימודי בתוך הכיתה והן  תגבורהן  -לימודי תגבור  ניתן לתלמידים המתקשיםבמרבית בתי הספר 

תגבור הלימודי בתוך הכיתה שכיח יותר בחינוך היסודי, וה תגבורהתגבור לימודי מחוץ לכיתה. 
 (.00)ר' לוח  החינוך שלבי בשניכל בתי הספר ב כמעט ניתןלימודי מחוץ לכיתה ה

 במרבית ניתן לימודי בתוך הכיתה: בבתי הספר היסודיים התגבור הלימודי בתוך הכיתה התגבור ה

מהכיתות.  (46%(, ובערך במחצית )70% – וביותר בתי הספר דוברי הערבית  83%בתי הספר )

 ( 63%)ובערך בשליש מבתי הספר  33%-בניתן בחטיבות הביניים בתוך הכיתה התגבור הלימודי 
 מהכיתות. 

  תגבור לימודי מחוץ לכיתה: התגבור הלימודי מחוץ לכיתה מתקיים כמעט בכל בתי הספר משני

 89%מחטיבות הביניים( ובמרבית הכיתות ) 73%-מבתי הספר היסודיים, ו 74%שלבי החינוך )

 בחטיבות הביניים(.  80%-בבתי הספר היסודיים ו

פי דיווח  על לקידום התלמידים המתקשים ניתן תגבור לימודי כיתות שבהםהספר וה: בתי 21לוח 
 )באחוזים( לפי שלב חינוך ומגזר, 2והמחנכים 1המנהלים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית

דוברי 
 סה"כ ערבית

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

  ( Nסך כל  בתי הספר )
 81 94 175 74 79 153  :תגבור לימודי בתי ספר שבהם יש

 30 30 61 70 *98 **81 בתוך הכיתה
 70 *78 96 70 73 95 מחוץ לכיתה

       

  (N) סך כל הכיתות
 73 89 162 111 111 211 :לימודי תגבור ישכיתות שבהן 
 04 60 31 48 43 **53 בתוך הכיתה
 83 80 81 98 *70 87 מחוץ לכיתה

0לפי מבחן אחוזים  :מובהקות
χ.  *P<0.05  ; **P<0.01 . 

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
 בתיה"ס דוברי העבריתבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  בתיה"ס דוברי הערביתלבין 
 (.N=328) המנהלים במדגםאחוז מכלל 3
 (.N=373) אחוז מכלל המחנכים במדגם0
 

 התגבור הלימודימקבלי 
 מתלמידי הכיתה בחינוך היסודי  33%לימודי בתוך הכיתה: מתוך כלל המדגם, בממוצע התגבור ה

43.(03בחטיבות הביניים )לוח  3%-ו ,מקבלים תגבור לימודי בתוך הכיתה
 

 מתלמידי הכיתה בחינוך היסודי  03%כלל המדגם, בממוצע  לימודי מחוץ לכיתה: מתוךהתגבור ה

בחטיבות הביניים, בשני שלבי החינוך האחוזים מעט גבוהים יותר בבתי  37%-מקבלים תגבור זה, ו

44.(03הספר דוברי העברית )לוח 
 

                                                   
יחסים רק לכיתות שבהן דיווחו המחנכים שכן מתקיים תגבור לימודי בתוך הכיתה, נמצא יעם זאת, אם מת 43

בחטיבות  37%-בבתי הספר היסודיים, ו 00%חמישית מתלמידי הכיתה )בערך לכי הוא ניתן בממוצע 
 בנספח ח., 5לוח ח הביניים(. ר' 

עם זאת, אם מתייחסים רק לכיתות שבהן דיווחו המחנכים שכן מתקיים תגבור לימודי מחוץ לכיתה, נמצא כי  44
 0לוח חבחטיבות הביניים(. ר'  05%-בבתי הספר היסודיים  ו 04%הוא ניתן בממוצע לרבע מתלמידי הכיתה )
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2,1 ( )באחוזים לפי שלב חינוך ומגזרדיווח המחנכים,  על פי מקבלים תגבור לימודי: 21לוח 
 

 

 חטיבות ביניים ספר יסודייםבתי 

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nסך כל המחנכים )

התלמידים המקבלים תגבור לימודי 
 5 3 6 33 33 **11 ממוצע  –בתוך הכיתה 

 (7) (34) (14) (35) (35) (14) סטיית תקן
התלמידים המקבלים תגבור לימודי 

 34 *00 19 38 *06 21 ממוצע  –מחוץ לכיתה 

 (36) (37) (18) (39) (37) (18) סטיית תקן
0לפי מבחן אחוזים  :מובהקות

χ;  לפי מבחן  –ממוצעיםWald F של רגרסיה לינארית. * ;P<0.05  ; **P<0.01 . 
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

 אין תלמידים שמקבלים תשומה זו., גם אם כעת (N=373) מכלל הכיתות במדגם 3
 (.0 הואאחוז התלמידים המקבלים אותה  –בכיתה אין תשומה זו אם אחוז מכלל התלמידים בכיתה ) 0
 

 המספק את התגבור הלימודי כוח האדם

ניתן בעיקר על ידי שלושה  צה להמנהלי בתי הספר דיווחו כי התגבור הלימודי בתוך הכיתה ומחו

 (:00)לוח  ואלו הם גורמים

  .מתקשים, הלימודי לתלמידים התגבור הבמתן חשוב מורי בית הספר תפקיד למורים מבית הספר

מבתי הספר היסודיים, ובמעט יותר ממחצית  (84%. בחלק ניכר )לה הצהן בתוך הכיתה והן מחו

תגבור הלימודי בתוך הכיתה ניתן על ידי מורי בתי הספר. התגבור המחטיבות הביניים  (43%)

 75%לימודי מחוץ לכיתה ניתן על ידי מורי בית הספר במרבית בתי הספר בשני שלבי החינוך )ה

 בחטיבות הביניים(. 70%-בבתי הספר היסודיים ו

 תגבור לימודי בתוך הכיתה הניתן על ידי מורה ייעודית נהוג בערך בשני שלישים  45.מורה ייעודית

אף יותר בחטיבות הביניים( ו 30%-יסודיים ובבתי הספר ה 39%מבתי הספר בשני שלבי החינוך )

מורות לבחטיבות הביניים(.  97%בבתי הספר היסודיים,  84%בבתי הספר דוברי הערבית )

מבתי הספר  73%-ב  לימודי מחוץ לכיתההתגבור הייעודיות תפקיד משמעותי אף יותר במתן ה

 מחטיבות הביניים.  80%-היסודיים וב

  מקצועי כולל בנות שירות לאומי, מורה חיילת, סטודנטים, בלתי מקצועי. כוח אדם בלתי כוח אדם

ערך מקצועי בהבלתי אדם הכוח לימודי בתוך הכיתה ניתן על ידי התגבור המתנדבים וכדומה. 

 (. תגבור לימודי90%-36%מבתי הספר שבהם ניתן מענה זה בשני שלבי החינוך )בשני שלישים 

 33%בבתי הספר היסודיים )שכיח יותר מחוץ לכיתה  ם הבלתי מקצועיהמסופק על ידי כוח האד

בשני שלבי החינוך ובשני סוגי התגבור  ;מחטיבות הביניים( 40%מבתי הספר היסודיים לעומת 

כי בבתי הספר דוברי הערבית אין מערך לציין שכיח יותר בבתי הספר דוברי העברית. יש  הוא

 מסייעות בבתי הספר. מורות חיילות ובנות שירות לאומי ה

                                                   
 ת עולים. ת שמע , מורַּ ת שילוב, מורַּ כמו מורַּ  45
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המנהלים, לפי שלב וסוג חינוך על פי דיווח  המתקשים לתלמידים נותני התגבור הלימודי: 22לוח 
 1()באחוזים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית

דוברי 
 סה"כ ערבית

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

סך כל בתיה"ס שבהם דווח על תגבור 
 131 63 67 111 59 51 (Nהכיתה )לימודי בתוך 

 34 46 56 97 89 **85 מורים מבית הספר

 97 **44 61 84 **30 67 מורה ייעודית
 59 **38 63 54 **86 72  0מקצועיבלתי כוח אדם 

סך כל בתיה"ס שבהם דווח על תגבור 
 144 76 68 161 88 72 (Nלימודי מחוץ לכיתה )

 88 70 91 76 74 94 מורים מבית הספר
 95 85 82 80 *75 *91 מורה ייעודית

 60 **44 51 03 **95 *61  0מקצועיבלתי כוח אדם 
0לפי מבחן  :מובהקות

χ. *P<0.05 ;  **P<0.01. 
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 בתוך כל שלב חינוך. ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

 יה"ס או הכיתות שבהם מיושמות האסטרטגיות המתאימות.תאחוזים מתוך ב 3
 הכוונה לאדם שאינו מורה מקצועי כמו: בנות שירות לאומי, מורה חיילת, סטודנטים, מתנדבים וכד'. 0

 

 : מענים לימודיים2112-למחקר שנערך ב 2116שינויים בין המחקר שנערך בשנת 

תגבור לימודי בתוך ניתן בתי הספר שבהם בשיעור לא חלו שינויים משמעותיים  0030-ל 0003בין שנת 

הכיתות שבהן מתקיים תגבור לימודי מחוץ לכיתה חלו שינויים  שיעורב. עם זאת, מחוצה לההכיתה ו

 .(8בין השנים שהביאו לצמצום הפער בין המגזרים באסטרטגיה זו )ר' תרשים 

 נקודות האחוז באחוז הכיתות  00-בבתי הספר דוברי הערבית, בשני שלבי החינוך, חלה עלייה של כ

 בהן ניתן תגבור לימודי מחוץ לכיתה. ש

  נקודות האחוז.  35עברית חלה ירידה של הביניים דוברות הבחטיבות 
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בתיה"ס והכיתות שבהם מופעלת השינוי באחוזי  –: תגבור לימודי מחוץ לכיתה 8תרשים 
מגזר ושנת מחקר  לפי שלב חינוך,  1והמחנכים,האסטרטגיה על פי דיווח המנהלים 

 )באחוזים(
 

 

 

0לפי מבחן  :מובהקות
χ.  **P<0.01. 

(; ומכלל המנהלים במדגם )מדגם N =373: 0030; מדגם N=455:0003אחוז מכלל המחנכים במדגם )מדגם  3
0003:N=345 0030; מדגם :N =328.) 
 

, חונכות מקצועי-טיפוליסיוע : אסטרטגיות למתן מענה לצרכים בתחום הרגשי והחברתיב. 

 על ידי צוות ההוראהתמיכה ו

מטפלים אנשי המקצוע מתחום הטיפול )כמו: יועצת, פסיכולוגית,  על ידי ןניתהרגשי והחברתי הסיוע 

ידי חונך שמלווה את התלמיד אך אינו מוסמך או על רפואיים, מטפלים באמנות וכדומה(; -פרה

ם בוגרים וכדומה(; או על ידי צוות ההוראה של בית הספר, לעבודה טיפולית )כמו: סטודנטים, תלמידי

 ובעיקר מחנכי הכיתות. 

 וחונכות ימקצוע-טיפוליסיוע הרגשיים והחברתיים:  סוגי הסיוע

נפוץ  מקצועי-טיפוליהסיוע המתקשים, ההרגשיים והחברתיים הניתנים לתלמידים הסיוע  ימבין סוג

נפוצים יותר בבתי הספר דוברי  לרוב מקצועי והן החונכות-הטיפוליהן הסיוע וחונכות, לעומת ה יותר

 (.06העברית )ר' לוח 

  בחטיבות  84%-בבתי הספר היסודיים ו 89%במרבית בתי הספר ) ןנית: מקצועי-טיפוליסיוע

          בבתי הספר היסודיים 48%הספר ) יבתבאותם כיתות המחצית יותר מלתלמידים ב (הביניים
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שכיח יותר בכיתות ובבתי הספר דוברי  סוג סיוע זהבחטיבות הביניים(. בחינוך היסודי  49%-ו

דומה בשני המגזרים,  סוגי הסיועבתי הספר שבהם מתקיימים שיעור העברית. בחטיבות הביניים 

 למידים מקבלים מענים אלו גבוה יותר בבתי הספר דוברי העברית. תבהן שהכיתות שיעור אך 

  :53%-בבתי הספר היסודיים ו 56%החונכות ניתנת בפחות ממחצית מבתי הספר )חונכות 

       מהכיתות בבתי הספר היסודיים 07%בחטיבות הביניים(, ובפחות משליש מכיתות בית הספר )

 מהכיתות בחטיבות הביניים(, והיא נפוצה יותר בבתי הספר דוברי העברית. 36%-ו

על פי  לקידום התלמידים המתקשים תן סיוע רגשי וחברתיניכיתות שבהם הספר וה: בתי 23לוח 
 )באחוזים( לפי שלב חינוך ומגזר  2והמחנכים, 1המנהליםדיווח 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית

דוברי 
 סה"כ ערבית

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

 153 79 74 175 94 81 (N) הספר בתי כל סך

 80 83 85 98 *87 87  מקצועי-טיפוליסיוע בתיה"ס שבהם יש 
 29 **45 41 29 *48 43  חונכות יש שבהם"ס בתיה

 211 303 330 162 87 96 (N)  סך כל הכיתות
 54 *30 57 56 **35 58  מקצועי-טיפוליסיוע כיתות שבהן יש 

 -- (*34) 13 (8) **63 **29 כיתות שבהן יש חונכות
0לפי מבחן  :מובהקות

χ. *P<0.05  ; **P<0.01 . 
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

 .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50 -ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( )  
 .(N=328) מכלל בתי הספר 3
  .(N=373) אחוז מכלל המחנכים במדגם  0
 

 וחונכות ימקצוע-טיפולי סיוע :הסיוע הרגשי והחברתי מקבלי

  מקבלים מענה זה,  היסודימתלמידי הכיתה בחינוך  9% מתוך כלל המדגם: מקצועי-טיפוליסיוע 

בחטיבות הביניים. בשני שלבי החינוך האחוזים מעט גבוהים יותר בבתי הספר דוברי  – 8%-ו

 46(.05העברית )ר' לוח 
 

  בחטיבות  0%-מתלמידי הכיתה בחינוך היסודי מקבלים מענה זה, ו 5%חונכות: מתוך כלל המדגם

  47(.05ותר בבתי הספר דוברי העברית )ר' לוח הביניים, בשני שלבי החינוך האחוזים מעט גבוהים י

  

                                                   
, מקצועי-טיפולי הק לכיתות שבהן דיווחו המחנכים שיש תלמידים המקבלים מעניחסים ריעם זאת, אם מת 46

מהתלמידים בחטיבות הביניים. ר'  34%-מהתלמידים בבתי הספר היסודיים, ול 33%-הטיפול ניתן בממוצע ל
 , בנספח ח.4לוח ח

החונכות ניתנת יחסים רק לכיתות שבהן דיווחו המחנכים שיש תלמידים המקבלים חונך, יעם זאת, אם מת 47
, 4לוח חמתלמידי הכיתה בחטיבות הביניים.  ר'  34%-מתלמידי הכיתה בבתי הספר היסודיים, ול 36%-ל

 בנספח ח.
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 לפי שלב חינוך ומגזרהמחנכים, על פי דיווח  חברתי-סיוע רגשי: תלמידים המקבלים 24לוח 
 2,1 ( באחוזים)

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nסך כל הכיתות )
 0.5 *0 2 3 **5 4 ממוצע  –התלמידים המקבלים חונכות 

 (0) (30) (9) (4) (33) (11) סטיית תקן
אחוז התלמידים המקבלים מענים 

 3 *7 8 5 **9 7 ממוצע  –טיפוליים 
 (7) (36) (12) (3) (7) (8) סטיית תקן
  .P<0.05  ; **P<0.01*  .רגרסיה לינארית של Wald F מבחן לפי: מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
עברית ה ס דוברי"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךערבית בתוך כל ה ס דוברי"בתיהלבין 
 , גם אם כעת אין תלמידים שמקבלים תשומה זו.(N=373) מכלל הכיתות במדגם 3
 (.0 הואאחוז התלמידים המקבלים אותה  –בכיתה אין תשומה זו אם אחוז מכלל התלמידים בכיתה ) 0

 

 וחונכות מקצועי-טיפול סיוע :יוהחברת הרגשי הסיוע את ספקהמהאדם  כוח
  בכל מיני פסיכולוגית, מטפלים הבעיקר על ידי היועצת החינוכית, ניתן : מקצועי-טיפוליסיוע

 יתקלינאלמשל, רפואיים )-פרהומטפלים  וכו' (תנועהביצירה, ב)מטפלים באמנות, תחומים 
 (. בנספח ח 3לוח חלפי נותני הטיפול, ר'  סוגי הסיוערוט ילפ) ;בעיסוק( אתקשורת או מרפ

  הספר היסודיים מבתי  33%מקצועיים )בלתי  מבוגריםחונכות: מרבית המנהלים דיווחו על חונכים
הביניים(. על מורים כחונכים דיווחו בעיקר בחטיבות מחטיבות  53%שבהם יש חונכות לעומת 

, פחות בחטיבות ביניים דוברות עברית (בהם יש חונכותשמבתיה"ס  36%) דוברות ערבית הביניים 
 בבתי הספר היסודיים. שלא וכמעט  (60%)

 1 (שלב וסוג חינוך )באחוזיםלפי דיווח המנהלים,  על פיבבתי הספר החונכים מאפייני  :25לוח 

 מאפייני החונכים

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית

דוברי 
 סה"כ ערבית

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

 61 50 03 66 50 05 (Nסך כל בתי הספר )
       החונכים הם:

 36 **60 36 (08) *-- **-- מורים 
 (00) **40 46 47 39 *66  ()מבוגרים 0מקצועיבלתי כוח אדם 
 . 0χ. *P<0.05;   **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 ערבית בתוך כל שלב חינוך.היה"ס דוברי תלבין ב
 .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --; 0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 יה"ס שבהם מיושמות האסטרטגיות המתאימות. תאחוזים מתוך ב 3
 מתנדבים וכד'.לסטודנטים, למורה חיילת, להכוונה לבנות שירות לאומי,  0
 

 י צוות ההוראה בבית הספריד על  הניתנת תמיכה :חברתי-ירגש יועס
, ות(מקצועי וחונכ-)סיוע טיפולי שעליהם נשאלו המחנכים בסקרים חברתי-הרגשי הסיועסוגי  מלבד
 נתנית תוהחברתי תהרגשי תמיכהמהניכר כי חלק  "המיטביים"ספר האנשי הצוות בבתי  ציינו
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אמנם על פי על ידי צוות ההוראה של בית הספר, ובעיקר על ידי מחנכי הכיתות.  לתלמידים המתקשים
הם מכירים היטב את התלמידים ויש , אך שי המקצועות הטיפולייםאינם אנ צוות ההוראהרוב, אנשי 

כדי תלמידים, עם השהם מקיימים שיחות אישיות מדובר בעיקר ב. יומי בכיתתם-להם עמם קשר יום
  48.קשייםהעם  התמודדללסייע להם  וכדי לעודדם, לקדמם

התלמידים עם אנשי הצוות  שלבמחקר האיכותני סיפרו על שיחות  המרואיינים. שיחות וליווי אישי

שיחות אלו עוסקות בין היתר בתכנים רגשיים וחברתיים, תוך הדגשת דרכי נמצא כי המתקשים. 

"התלמיד מקבל יחס  :לדוגמה, אחת המנהלות ציינה 49.התמודדות שנועדו לסייע ולקדם תלמידים אלו
הוא הרבה . וא המפתחהדיבור ה יבעיני"; מנהלת אחרת אמרה: אישי, כתף ותחושת הכלה מהצוות"

; "הוא הבסיס, כי התלמידים מבינים שלמערכת אכפת מהם, שהם חשובים ;יותר חשוב מהלימוד
; ללטף, לגעור, להציב גבולות" – "אנחנו הרבה פעמים צריכים להיות ההורים אחת המחנכות ציינה:

ב בגלל קשיים, "תלמיד שלי רצה לעזומחנך מבית ספר אחר תיאר תהליך שעבר עם אחד מתלמידיו: 
יומי לחיזוק ולהבנה של הצרכים שלו וליווי אישי. -שוחחנו והוא נשאר והשתפר. יצרתי אתו קשר יום

; ברגע שהוא רואה שמאמינים בו, ויש יחס אישי, אז הוא מרגיש שדואגים לו, והוא יכול להצליח"

"אני מתחילה : מחנכת נוספת סיפרה אף היא על עבודתה עם תלמידים שלהם בעיות התנהגותיות
 –לשוחח אתו על התקנון של ביה"ס, כללי התנהגות בביה"ס, תרבות השיח, קשר עם ילדים אחרים 

 .עבודה מהיסוד"

המחנכים פעולות עושים . במקרים מסוימים פעולות ייעודיות בתחום הרגשי לקידום התלמידים

אישיות עם התלמידים, המיועדות גם הן לעודד ולקדם את התלמידים. השיחות מלבד ה נוספות

"אנו עושים ישיבה אישית עם כל תלמיד וכל ילד בוחר יעד למחצית לדוגמה, אחת המחנכות ציינה: 
כותבים מה היעד, מי יעזור לו להגשים את היעד, ליישם את ההחלטה, מה יכול לסייע לו  –השנייה 

ר לו. יש מועד ליישום שהוא קובע בעצמו, ההורים חותמים על זה, להגיע לשם, מי יכול לעזו
למה זה הצליח או לא הצליח.  –וכשמגיעים למועד אנחנו בודקים מה נעשה ובודקים מה עבד ומה לא 

"אם יש ילדים חריגים  :. מחנכת אחרת מספרתלאורך כל הזמן אנחנו מעודדים אותו, תומכים בו"
במתנות קטנות, בתמיכה והערכה אחרי משימות, שולחת מכתבים בהתנהגות, אני 'קונה' אותם 

להורים לגבי התקדמות או גם על ידי מתן תפקיד חשוב למילוי בכיתה, למשל: אחריות על תזכורת 
"פעמיים בשבוע . מנהלת מספרת כי: בשבילי מה לעשות בסוף היום, להיות יד ימיני בפעילות מסוימת"

מדברים על נושאים חברתיים, רגשיים, אקטואליים...המטרה היא  כל כיתה מקיימת מעגל בוקר שבו
 .את הדברים שמפריעים להם" 'לאוורר'שהתלמידים יוכלו 

. במקצת בתי הספר דיווחו על גישה חינוכית המדגישה גם מערך מובנה של עידוד עידוד הצלחות

 הלות מספרת:הצלחות ושל חיזוקים חיוביים בתחומים שבהם התלמיד מצליח יותר. אחת המנ
רים להורים על הצלחות, לא רק ּפ"השנה הכנסנו גם דבר חדש, שזה טלפונים חיוביים להורים ומסַּ 

                                                   
כרות, איתור, זיהוי צרכים ירכי הושאלון הסקר שהועבר למחנכים אינו מפריד בין שיחות עם תלמידים לצ 48

דרכי  הדגשתכנים רגשיים וחברתיים, תוך ומעקב אחר ההתקדמות ובין שיחות העוסקות בין היתר בת
תמודדות שנועדו לסייע ולקדם תלמידים מתקשים. ממצאי הסקר הנוגעים לשיחות המחנכים עם הה

 נושאים מופיעים בפרק העוסק בהיערכות בתי הספר לעבודה עם תלמידים מתקשים.  מגוון תלמידיהם על 
מודדות עם קשייו ולקדמו, ולא לשיחות שמטרתן הכרת הדגש כאן הוא על שיחות שנועדו לסייע לתלמיד בהת 49

 התלמיד ואיתור צרכיו האישיים )כפי שמובא בפרק העוסק באיתור וזיהוי צרכים(. 
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"השנה . רכזת שכבה בבית ספר אחר ציינה: לימודיות, אלא גם רצון, אכפתיות, התכוונות בתפילה"
לכולם הרגשה  ארגנתי מסיבת חלוקת תעודות להצטיינות בהתנהגות, וזה היה מוצלח מאוד. זה נתן

. בבית ספר אחר סיפרה המנהלת על מערכות עידוד פורמליות כמו קיר מצטיינים או מאוד טובה"

 מסיבת מצטייני התנהגות. 

ח שהם בכיתות מהתלמידים בכיתות ו ו 90%-80%דיווחו HBSC 2111 (Harel-Fisch et al., 2013 )בסקר 

הדיווח היו מעט גבוהים  י. אחוזאדם כבני בהם מתענייניםחשים שהמורים מוכנים לעזור להם ושהם 

כיתות ח, ובקרב תלמידים בבתי הדיווח בקרב תלמידי  יאחוזיותר בקרב תלמידי כיתות ו לעומת 

 עברית. הספר דוברי התלמידים בבתי הערבית לעומת הספר דוברי ה

 חברתיים -םרגשיי סוגי סיוע :2112למחקר שנערך בשנת  2116שינויים בין המחקר שנערך בשנת 

  נותר ללא שינוי בשני  מקצועי-טיפוליניתן הסיוע הבתי הספר שבהם שיעור  :מקצועי-טיפוליסיוע

הכיתות נותר ללא שינוי אף הוא. עם זאת, כאשר בוחנים את המגזרים בכל ושיעור מועדי המחקר, 

נקודות האחוז באחוז הכיתות בחטיבות הביניים דוברות העברית שבהן  39שלב רואים ירידה של 

 (.7)ר' תרשים  צועימק-טיפולי סיועניתן 

 :בתי הספר היסודיים שבהם יש חונכות, עיקר בשיעור נקודות האחוז  37חלה ירידה של  חונכות

נקודות  06בבתי הספר היסודיים דוברי עברית )ירידה של בשיעור החונכות הירידה מקורה בירידה 

 (.30ר' תרשים ) ;האחוז(

על פי דיווח  מקצועי-טיפוליניתן סיוע בתי הספר והכיתות שבהם השינוי באחוזי : 9תרשים 
 מגזר ושנת מחקר לפי שלב חינוך,  1המנהלים והמחנכים,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0לפי מבחן  :מובהקות
χ. *P<0.05.  
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(. מתוך כלל המנהלים במדגם )מדגם N =373: 0030; מדגם N=455:0003מתוך כלל המחנכים במדגם )מדגם  3
0003:N=345 0030; מדגם :N=328.) 

לפי שלב חינוך,  1,פי דיווח המנהלים על בתי הספר שבהם ניתנת חונכותהשינוי באחוזי : 11תרשים 
 מגזר ושנת מחקר

 

  

 
0לפי מבחן  :מובהקות

χ.  **P<0.01. 
. לא ניתן להציג את המידע לפי דיווח (N =328: 0030; מדגם N=345:0003מתוך כלל המנהלים במדגם )מדגם  3

 המחנכים בגלל המספרים הקטנים של הכיתות שבהן מתקיימת חונכות. 

 

 ג. פעילות עם הורי התלמידים המתקשים

, בית הספרביוזמת לות פורמלית מיוחדת עשויה להיות פעיפעילות עם הורי התלמידים המתקשים ה

עשויה  יאכמו כן הפול ולמידה להורים וכדומה; ישיבות מיוחדות, סדנאות או קבוצות טילמשל, 

 עם הורי התלמידים המתקשים. של צוות בית הספר שוטף להתבטא בקשר 

 ת הנעשית עם הורי התלמידים המתקשיםפורמלימטרת הפעילות ה

 43%ת הפעילות הפורמלית עם הורי התלמידים המתקשים. ומטרמהן המנהלים נשאלו בשאלה סגורה 

אמרו  מהמנהלים בחטיבות הביניים שבהן מתקיימות פעילויות אלו 50%-ו מהמנהלים ביסודי

להגביר את ההורים ם של יכולתאת רכי התלמידים ולחזק והמטרה היא בעיקר להבין את צש

בחטיבות  68%-בבתי הספר היסודיים ו 53%התלמיד ואת התפקוד הלימודי שלו )המוטיבציה של 

חיזוק הקשר ושל  חיזוק הקשר בין ההורה ובית הספרטרות של ציינו גם מהביניים(. כרבע מהמנהלים 

התייעצות על דרכי את המטרה של הגם ציינו המנהלים בבתי הספר היסודיים  ;בין התלמיד להורה

 (.03לוח ר' ) טיפולה
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 ם של התלמידים המתקשים           הות עם הוריפורמליבפעילויות ההעיקריות מטרות ה: 26לוח 
   1 ()באחוזים לפי שלב חינוך ומגזרדיווח המנהלים,  על פי              

             

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 48 45 93 51 45 96 2:יה"ס עם פעילויות להוריםתמספר ב
 43 *63 41 46 49 *56 הבנת צורכי התלמיד

 37 (30) (14) 00 60 *27 התייעצות על דרכי טיפול
 04 06 24 04 65 31 חיזוק הקשר בין ההורה לבית הספר

 00 07 27 03 09 25 חיזוק הקשר בין התלמיד להורה
 מוטיבציית את להגביר ההורים יכולת חיזוק

 63 50 38 67 57 46 שלו הלימודי התפקוד ואת התלמיד
 .0χ . *P<0.05 מבחן לפי :מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 .0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
אחוזים אינם מסתכמים ה. (N=189) יה"ס שבהם קיימת פעילות עם הורי התלמידים המתקשיםתאחוזים מב 3

 יותר ממטרה אחת.ינו יצ, כיוון שחלק ממנהלים 300-ל
בישיבות  פעולות שביה"ס יוזם, כמו מפגשים מיוחדים עם הורי התלמידים המתקשים, שיתוף הורים 0

 מיוחדות, סדנאות או קבוצות טיפול ולמידה להורים.
 

 ת עם הורי התלמידים המתקשיםפורמליהיקף הפעילות ה

(. 09לוח ר' ) ות מיוחדות עם הורי התלמידים המתקשיםפורמליפעילויות יש במרבית בתי הספר 

"יש הרבה הנחיות, סגנית מנהלת: הורים. עם ה ועל סדנאות צוות על פעילויותהבראיונות סיפרו אנשי 
סדנאות, שיחות להורים, גם אני אישית מדריכה אותם איך לעבוד עם הילדים ברמה של סמכותיות 

"פעם בשנה, בדרך כלל בשכבה ח', מזמינים הורים לפעילות . יועצת: והצבת גבולות, תמיכה וכו'"
(  כו'פנאי )התמודדות עם אלכוהול ואינטראקטיבית עם הילדים. זה בדרך כלל בנושא פעילות בשעות ה

 .ולזה יש היענות והורים ממש מודים לנו. הם מזהים שזה תרם להם, שיש ערך מוסף"

 ( 30%ביותר ממחצית ) ת פורמליפעילות ( יש 69%וביותר משליש מהכיתות )בתי הספר היסודיים

 (. 90% -עם הורי התלמידים המתקשים )יותר בבתי הספר דוברי הערבית 

 פעילות  ( מהכיתות יש03%מבתי הספר בחטיבות הביניים ובערך ברבע )( 40%)במחצית  בערך

 . עם הורי התלמידים המתקשיםת פורמלי

 
  



 

29 

פי  ת עם הורי התלמידים המתקשים עלפורמליספר והכיתות שבהם נערכת פעילות ה: בתי 27לוח 
 ()באחוזים לפי שלב חינוך ומגזר 2,והמחנכים 1דיווח המנהלים

 

 חטיבות ביניים ספר יסודייםבתי 

 סה"כ
דוברי 
 עברית

דוברי 
 סה"כ ערבית

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

 153 79 74 175 94 81 (Nסך כל בתי הספר )
בתיה"ס שבהם נעשית פעילות עם 

 33 40 52 93 *43 61 הורי התלמידים המתקשים

 211 111 111 162 89 73 (Nסך כל הכיתות )
פעילות עם הורי יש בהן שהכיתות 

 03 03 26 50 64 *37 התלמידים המתקשים
0לפי מבחן  :מובהקות

χ . *P<0.05 . 
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 בתוך כל שלב חינוך. ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

  .(N=328) מכלל בתי הספר 3
  .(N=373) אחוז מכלל המחנכים במדגם 0
 

 המשתתפים בפעילויות הפורמליות הורי התלמידים המתקשים

  השתתפו בחינוך היסודי בכיתה  םתלמידיהמ 3%מתוך כלל בתי הספר במדגם הוריהם של

 50(.08בחטיבות הביניים )ר' לוח  4%-מיוחדות ו בפעילויות
 

לפי שלב דיווח המחנכים,  על פי : תלמידים שהוריהם משתתפים בפעילות פורמלית מיוחדת28לוח 
 )באחוזים( 2,1 חינוך ומגזר

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nהכיתות ) סך כל

הורי התלמידים שמקבלים פעילויות 
 4 3 5 9 3 6 ממוצע  –מיוחדות 

 (30) (30) (12) (30) (30) (11) סטיית תקן
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

 ס דוברי העברית"בתיהכוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין החטיבות הביניים; 
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

 (, גם אם כעת אין תלמידים שמקבלים תשומה זו.N=373מכלל הכיתות במדגם ) 3
 (.0 הואאחוז התלמידים המקבלים אותה  –בכיתה אין תשומה זו  אם אחוז מכלל התלמידים בכיתה ) 0

 

 כוח האדם מבית הספר המעורב בפעילויות עם הורי התלמידים המתקשים

מרבית מנהלי בתי הספר שבהם מתקיימת פעילות מיוחדת עם הורי התלמידים המתקשים דיווחו כי 

 87%-ו ביסודי"ס עם פעילות זו מבתיה 74%-ב)בעיקר אנשי הצוות הטיפולי  מעורבים בפעילות זו 

. בחטיבות (הביניים בחטיבות 99%-ו  ביסודי 89%)ספרי -וצוות ההוראה הבית (הביניים בחטיבות

                                                   
עם זאת, אם מתייחסים רק לכיתות שבהן דיווחו המחנכים שנעשית פעילות פורמלית מיוחדת עם הורי  50

בבתי  38%הוריהם של כחמישית מתלמידי הכיתה )התלמידים המתקשים, נעשית הפעילות בממוצע עם 
 (בנספח ח,  9לוח חר' )בחטיבות הביניים(;  03%-הספר היסודיים, ו
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הביניים דוברות העברית בלטה יותר מעורבותם של אנשי הצוות הטיפולי, ובחטיבות הביניים דוברות 

(. היקף 07המורים והמחנכים )ר' לוח  שלבמעורבות הערבית בלטה יותר הפעילות המיוחדת הנעשית 

 בבתי ההיקףמ יותר גבוה ערביתה דוברי היסודיים הספר בכירים בבתי תפקידים בעלי של םמעורבות

  .עבריתה דוברי יסודייםה ספרה

דיווח  על פי פעילויות הפורמליות להורי התלמידים המתקשיםמעורב ב: כוח האדם ה29לוח 
 1המנהלים, לפי שלב וסוג חינוך )באחוזים(

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

שבהם יש פעילות פורמלית  ס"היסך כל בת
 96 45 51 93 45 48 (Nעם הורי התלמידים המתקשים )

 83 *70 89 74 74 95  0אנשי הצוות הטיפולי
 88 *95 77 83 89 87 מורים ומחנכים

 39 39 67 33 *55 **49  6בעלי תפקידים בכירים
 .0χ . *P<0.05 ;  **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 ת עם הורי התלמידים המתקשים.פורמלייה"ס שבהם מתקיימת פעילות תאחוזים מתוך ב 3
 מורה מתי"א0שילוב, יועץ0ת או פסיכולוג0ית. 0
 מנהל, רכז שכבה, רכז מקצוע וכד'. 6

 

 קשר של צוות בית הספר עם הורי התלמידים המתקשיםה

עם הורי התלמידים המתקשים אשר נעשית ביוזמת בית הספר, כפי ת פורמליפעילות הנוסף על ה

של קשר של צוות בית הספר, בעיקר מובנית, המתאפיינת בַּ בלתי  ,פעילות נוספת יששתואר לעיל, 

השתתפותם את כדי להגדיל עם הורי התלמידים המתקשים  ,הצוות הטיפולישל הכיתות ומחנכי 

לקידום התלמידים. קשר זה נעשה לרוב בשיחות אישיות עם הורי התלמידים ולעתים אף במאמץ 

 51.מטרות, כפי שעולה מדברי המרואיינים בבתי הספר "המיטביים"מגוון בסיוע ביקורי בית. לקשר זה 

לית )מעריכת תפקודי ". מתבהחלטות הנוגעות לתלמיד ומתן הדרכה מתאימה שיתוף ההורים

"יש הרבה הורים שישבנו ולימדנו אותם איך ללמוד עם התלמידים בבית כדי לסייע להם, ויש למידה(: 
"אני דואגת שההורים יהיו מעורבים ואני מרשה לעצמי להעביר מחנכת:  .הרגשה של התקדמות"
ו שותפים. אנחנו מגיעים להחלטות משותפות לגבי הילד, אני אומרת להם מה ביקורת בונה, כדי שיהי

 צריך לעשות, מה החלק שלהם בבית כדי שהילד ידע שיש המשכיות בבית."

                                                   
כרות, איתור, זיהוי ירכי הושאלון הסקר שהועבר למחנכים אינו מפריד בין שיחות עם הורי התלמידים לצ 51

להורים מענה וכלים להתמודדות עם צרכים ומעקב אחר ההתקדמות התלמידים, ובין שיחות המיועדות לתת 
הקשיים של ילדיהם. ממצאי הסקר הנוגעים לשיחות המחנכים עם הורי תלמידיהם על נושאים שונים 

 מופיעים בפרק העוסק בהיערכות בתי הספר לעבודה עם תלמידים מתקשים.  
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"עם חלק מההורים יש לי קשר רצוף, בעיקר הורים לילדים . היועצת: התלמידעל מצב עדכון ההורים 
ידעים את ההורים י"ההורים מעודכנים. יש דברים שמיד מ. פירט אחד המחנכים: שעברו ועדת שילוב"

 .כמו אלימות, או אם לתלמיד חסר ציוד, ואז על ההורים לדאוג לחסר"

הייתי רוצה לשנות בעיקר את התפיסה ". רכז פדגוגי: רכי התלמידיםוהגברת מודעות ההורים לצ
ה"ס וגם בבית ושמסגרות שיבינו עד כמה חשוב לתמוך בתלמידים גם בבי –והמודעות של ההורים 

מנהל:  ."מיוחדות הן לא רעות ואין מה להתבייש בהן. ברגע שהם יבינו את זה הם יהיו יותר מעורבים

"אנחנו בית ספר שמאוד מאמין במעורבות ההורים, ההורים הם עמוד השדרה להצלחת ילדיהם. 
ל היות ואנו משתפים את לצערי הרב, הדבר עדיין לוקה בחסר מבחינת מעורבותם בנעשה בביה"ס, אב

שנים בערך ההורים אפילו התחילו להבין מהו תלמיד  6היענות חיובית מצד ההורים. מזה  ישההורים, 
מתקשה וכיצד ניתן לעזור לו בבית, ברמת העידוד האישי. הורים שהתנגדו לתת לילדיהם שעות שילוב 

 .אפילו התחילו לפנות אלינו ולבקש בעצמם"

ם" שהשתתפו במחקר האיכותני עלה כי צוות בית הספר מודע לחשיבות הרבה בבתי הספר "המיטביי

"גם ההורים עוקבים ומתעניינים, הם כל הזמן : אמרה רכזת לקויות למידהמעורבות ההורים. ל ש
וזה חשוב. בעבר זה לא היה ככה, היום הם מבינים את התהליך ואת  אתםשואלים ויש קשר טוב 

"המפתח הוא שיש מודעות, בעיקר אצל רכזת החינוך המיוחד:  דבריל .החשיבות וזה מאוד עוזר"
המנהלת, מנחילה תפיסה של שיתופיות גדולה וההורים הם חלק גדול מאוד ". יועצת: ההורים"
קהילתי בהגדרתו ההורים שותפים ויש מדיניות "דלת פתוחה"  ת ספרזה לא ביאף על פי שה, ימהעשי

"אנחנו מאמינים שבלי מעורבות ההורים לא ניתן יהיה להשיג שילוב: ת מור ."גם להם, וזה מאוד עוזר
 .את המטרות שלנו"

, גיוס ההורים לעבודה משותפת עם בית הספר וחיזוק מעורבותם במצבם של התלמידים אינו עם זאת

"לא תמיד ההורים משתפים פשוט, כפי שעולה מדבריהם של אנשי צוות שונים. רכזת לקויות למידה: 
"מבחינת ההורים, לצערי אין תמיד סיוע ; יועצת: "ישאר לתגבורידואגים שהתלמיד אכן פעולה ו

"ההורים לא מחנכת:  .הרבה כדי להסביר להם מה ההשלכות, מה החשיבות" אתםועזרה וצריך לעבוד 
רכזת חינוך מיוחד:  .אין מעורבות או רצון למעורבות וזה מקשה הרבה פעמים" –משתפים פעולה 

 ."העזרה המתאימה מהייודעים או  לא תמיד ההורים יכולים. ק מהבית ולא תמיד ישצריך פידב"
לא עונים לטלפונים, לא מגיעים לבית הספר, לא  –"רוב ההורים לא משתפים פעולה רכזת חברתית: 
 .מעניין אותם"

: פעילות עם הורי התלמידים 2112למחקר שנערך בשנת  2116שינויים בין המחקר שנערך בשנת 
 המתקשים

ה משמעותית באחוז בתי הספר בשני שלבי החינוך, שמנהליהם דיווחו כי יבין המחקרים חלה עלי

ה יבבתי הספר היסודיים חלה עלי 52מתקיימת בהם פעילות מיוחדת עם הורי התלמידים המתקשים.

את שני  נקודות האחוז. עלייה זו מאפיינת 03נקודות האחוז, ובחטיבות הביניים חלה עלייה של  05של 

 .(33תרשים )ר' המגזרים 

                                                   
 .אפשר להשוותאי המחנכים לא נשאלו לגבי פעילות עם הורי התלמידים המתקשים, ולכן  0003בשנת  52
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על פי  בתי הספר שבהם נעשית פעילות עם הורי התלמידים המתקשים השינוי באחוז :11תרשים 
 1מגזר ושנת מחקרלפי שלב חינוך, דיווח המנהלים, 

  
 

 
0לפי מבחן  :מובהקות

χ.  *P<0.05 ;  **P<0.01. 
 (.N =328: 0030; מדגם N=345:0003מתוך כלל המנהלים במדגם )מדגם  3
 

 מבט כולל על האסטרטגיות לקידום התלמידים המתקשים 1.1.1
תת פרק זה יבחן . תלמידים מתקשיםאסטרטגיות למתן תגבור למופעלות  בבתי הספר כאמור,

מקצועי, -הכיתה, סיוע טיפוליתגבור לימודי מחוץ לכיתה, תגבור לימודי בתוך   – אסטרטגיות אלו
שלבי בין  בולטים הבדלים או משותפים דפוסיםניסיון לזהות כדי תוך  – חונכות ועבודה עם הורים

  . והמגזרים החינוך

 ממצאים נבחרים

 בחטיבות הביניים דוברות . לפחות סוג סיוע אחדמקבלים  כרבע מתלמידי הכיתות בשני שלבי החינוך

גבוה מזה שנמצא בחטיבות  לפחות אחדסוג סיוע עברית אחוז התלמידים הממוצע בכיתה המקבלים ה

 ערבית.ההביניים דוברות 

 תלמידים הזכאים לסל  הם סוגי הסיועבשני שלבי החינוך, כמחצית מהתלמידים המקבלים כל אחד מ

 שילוב, וחלקם גבוה יותר בבתי הספר דוברי הערבית.

 סוגי תי הספר דוברי הערבית עושים פחות שימוש בכוח אדם לא מקצועי לצורך מתן בשני שלבי החינוך, ב

 השונים.  הסיוע

  שבועיות לתלמיד, אך פחות ממחצית מהמחנכים שעות  2-4-בהיקף של כבממוצע ניתן סוג סיוע כל

 מעריכים כי היקף שעות זה מספיק במידה רבה.

 עד עשירית מילדי הכיתה הזקוקים  יש, הסיועסוגי לצד כרבע מתלמידי הכיתה המקבלים כל אחד מ

 למענה זה ואינם מקבלים אותו, וזאת, לדברי המנהלים נובע לרוב בגלל מחסור בתקציב.
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  כי עולה( 0030-ב – הנוכחי והמחקר 0003-ב הראשון המחקר) יםהמחקר שני בין מההשוואה

 על עונה לכיתה מחוץ מתקשים לתלמידים הניתן הלימודי התגבור כי סברו מחנכים יותר 0030-ב

 שיעור מבחינת והן(, עבריתה דוברי יסודייםה ספרה בבתי) השעות מספר מבחינת הן: םצורכיה

 החינוך שלבי בשני היסודיים הספר בבתי) אותו מקבלים ואינם זה למענה הזקוקים התלמידים

  לתלמידים מתקשים אסטרטגיות למתן תגבורמגוון ה (.ערביתה דוברות בינייםה ובחטיבות

השימוש של בתי הספר במגוון אסטרטגיות לקידום התלמידים המתקשים מאפשר גמישות רבה יותר 

 .(60לוח ר' ) לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד סוגי הסיועבהתאמת 

 ( בחטיבות  45%-ביסודי ו 49%מדיווח המנהלים עולה כי במעט יותר ממחצית מבתי הספר

 . 4-באו אסטרטגיות  5-ב משתמשים (הביניים

 ( 6.3בממוצע, בתי הספר היסודיים נוקטים יותר אסטרטגיות) ( 6.6בהשוואה לחטיבות הביניים .) 

  בדיקת הבדלים בין בתי ספר בעלי מאפיינים שונים לא העלתה הבדלים במספר האסטרטגיות

ל ישוב הממוצע שבהן נעשה שימוש בין בתי ספר שבהם אחוז המתקשים שונה, בתי ספר מאשכו

 שונה או בתי ספר בעלי מדד טיפוח שונה.  

 .בין שני מועדי המחקר לא נמצאו הבדלים במספר האסטרטגיות הממוצע שננקטו בבתי הספר 

לפי שלב דיווח המנהלים,  על פי: האסטרטגיות המיועדות לקידום התלמידים המתקשים 31לוח 
 1 ()באחוזים חינוך ומגזר

 

 בינייםחטיבות  בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 153 79 74 175 93 81 (Nבתי הספר )סך כל  
 111 111 111 111 111 **111 סה"כ
 9 (9) (7) - - - אסטרטגיות 3-0
 37 37 19 39 (34) 15 אסטרטגיות 0
 63 60 31 60 08 28 אסטרטגיות 6
 07 04 26 63 66 33 אסטרטגיות 5
 35 37 18 00 05 24 אסטרטגיות 4

 6.0 6.6 3.3 6.3 6.9 **3.6 ממוצע
 (3.3) (3.0) (1.2) (3.0) (3.0) (1.1) סטיית תקן
   .P<0.01**  .של רגרסיה לינארית F  Waldמבחן לפי: מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 .0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
  .(N=328) מכלל בתי הספר 3
הניתנים ישירות לתלמידים המתקשים: תגבור לימודי בתוך הכיתה, תגבור לימודי מחוץ  סוגי הסיועמתוך  0

 ועבודה עם הורים.  מקצועיים-טיפוליםלכיתה, חונכות, מענים 
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סיוע המקבלים התלמידים שיעור
53

 

המיועדים ישירות לקידום תלמידים  סוגי הסיועהתלמידים המקבלים לפחות אחד משיעור 
 54מתקשים

 בחטיבות  03%-בבתי הספר היסודיים ו 04%)מתלמידי הכיתות  רבעעל פי דיווח המחנכים, כ

עם קשייהם )תגבור  םהתמודדות הקל עליהם אתלהמכוון לפחות אחד  סוג סיועמקבלים  (הביניים

 חונכות(.  מקצועי או-טיפולי סיועלימודי מחוץ לכיתה או בתוך הכיתה, 

בבתי הספר היסודיים מדובר באחוז הגבוה מעט מהאחוז הממוצע של התלמידים המתקשים  -

ניתנים  סוגי הסיוע מקצתשתכן י(. יתלמידים מתקשים בכיתה 00%עליו דיווחו המחנכים )ש

לתלמידים שאינם מוגדרים כמתקשים, כסיוע זמני, כאמצעי לקידום נוסף של תלמידים 

 שאינם מתקשים או כאמצעי למניעת קשיים עתידיים.

גבוה לפחות אחד סוג סיוע בחטיבות הביניים אחוז התלמידים הממוצע בכיתה המקבלים  -

יבות הביניים דוברות בחט 00%, לעומת 08%עברית )הביניים דוברות היותר בחטיבות 

אחוז הממוצע של המנמוך ערבית מדובר באחוז הספר דוברי הבבתי  (.63לוח ר' ) ;ערבית(ה

יתכן יכך ש ;(תלמידים מתקשים בכיתה 08%עליו דיווחו המחנכים )שהתלמידים המתקשים 

אחד  לא יש תלמידים המוגדרים כמתקשים על ידי מחנכיהם אך הם אינם מקבלים אףש

 .מסוגי הסיוע שנבדקו במחקר

 בתוך תגבור) מתקשים תלמידים לקידוםסוגי הסיוע  4-מ אחד לפחות שמקבלים : התלמידים31לוח 
 לפי שלב חינוך ומגזרעל פי דיווח המחנכים,  (טיפולי מענה, חונך, לכיתה מחוץ תגבור, כיתה

 )באחוזים(

                            

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 96 87 162 330 303 211 מספר הכיתות
 00 *08 26 05 03 25  3ממוצע 

 (37) (05) (23) (39) (35) (15) סטיית תקן
סה"כ"  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים ה: הערה.  P<0.05* של רגרסיה לינארית. Wald Fלפי מבחן  :מובהקות

כוכביות בטורים "דוברי עברית" המסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים; 
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין  ס דוברי העברית"בתיהמסמנות הבדלים מובהקים בין 

 אחוז מכלל התלמידים )בכל הכיתות במדגם(. 3

 55סוגי הסיועהתלמידים הזכאים לסל שילוב מתוך התלמידים המקבלים את שיעור 

 תלמידים הזכאים  הם סוגי הסיועבשני שלבי החינוך כמחצית מהתלמידים המקבלים כל אחד מ

 .(60לוח ר' ) לסל שילוב

                                                   
שניתנו לכל תלמיד ותלמיד ועל הקצאת  מעניםה סך על לעמוד מאפשרים אינם הסקר נתונייש לזכור כי  53

ניתן למספר מצומצם של תלמידים, אך  סיועה, איננו יודעים אם כלומר .בין התלמידים השונים מעניםה
רבים, כך בין תלמידים  המעניםים מחולק שמא או ,למדי גדול הואהיקף הסיוע  תלמידים אותםעבור 

 .שהרבה תלמידים מקבלים סיוע אך כל תלמיד מקבל מעט מהמענים
או חונכות. פעילות עם  מקצועיים-טיפוליםתגבור לימודי בתוך הכיתה, תגבור לימודי מחוץ לכיתה, מענים  54

 הורי התלמידים לא נכלל בניתוח זה.
)פרק ר' בפרק היקף התלמידים המתקשים והיעדים  -להסבר על תלמידים המשולבים בבתי ספר רגילים 55

6.3.0) 
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  סוגי סיוע בשני שלבי החינוך בבתי הספר דוברי הערבית חלק גדול יותר מהתלמידים המקבלים

מאשר בבתי הספר דוברי  (סוגי הסיועיחס לכל אחד מי, בהת50%-75%אלו זכאים לסל שילוב )

ניתנים  סוגי הסיועמרבית  דוברי ערביתכלומר, בבתי ספר (. 40%עד  67%כמחצית ) –העברית 

ניתנים לתלמידים מתקשים שאינם  סוגי הסיועזכאי "סל שילוב", ורק מיעוט מ לתלמידים שהם

מספר המתקשים דומה בשני לעומת מספר המשולבים אף על פי ש, וזאת זכאי "סל שילוב"

 המגזרים. 

על פי  2,אלו בכיתהסוגי סיוע מתוך התלמידים המקבלים  1,תלמידים הזכאים לסל שילובה: 32לוח 
  לפי שלב חינוך ומגזר, דיווח המחנכים

                            

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

בהן יש תגבור שסך כל הכיתות 
 119 53 66 49 28 21 (Nלימודי בתוך הכיתה )
 95 *43 55 90 **53 51 ממוצע  –אחוז זכאי סל שילוב 

 (69) (69) (38) (60) (60) (35) סטיית תקן
בהן יש תגבור שסך כל הכיתות 

 176 91 85 128 71 58 (Nלימודי מחוץ לכיתה )
 36 43 57 49 58 51 ממוצע  –אחוז זכאי סל שילוב 

 (63) (64) (35) (63) (68) (38) סטיית תקן
בהן יש חונכות שסך כל הכיתות 
 52 43 9 19 15 4 (Nחברתי )-לקידום רגשי

  75 *67 47 50 67 39 ממוצע  –אחוז זכאי סל שילוב 
 (30) (54) (46) (07) (50) (41) סטיית תקן

הן יש מענים בשסך כל הכיתות 
 119 64 45 86 53 33 (N) מקצועיים-טיפולים

 90 *58 52 94 **53 52 ממוצע –אחוז זכאי סל שילוב 
 (68) (56) (43) (66) (50) (42) סטיית תקן

בהן יש פעילויות שסך כל הכיתות 
 77 35 42 42 22 21 (Nמיוחדות עם הורים )
 49 57 51 33 40 56 ממוצע –אחוז זכאי סל שילוב 

 (64) (60) (33) (60) (66) (33) סטיית תקן
כוכביות בטור "בתי ספר ה: הערה.  P<0.05  ; **P<0.01* של רגרסיה לינארית  Wald F: לפי מבחן מובהקות
כוכביות הסה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים;  –יסודיים 

 ס דוברי הערבית"בתיהלבין  ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין 
 .שלב חינוךבתוך כל 

 ם אסטרטגיה מסוימת בכיתה.אחוז ממוצע מכלל התלמידים שמקבלי 3
 בהן מיושמת האסטרטגיה המסוימת.שק בכיתות ר 0
 

  תלמידכל ל שעות הסיוע הניתנות מספר

 5-0 ךבמש ניתניםלתלמידים המתקשים  יםהמיועדסוגי הסיוע מדיווחי המחנכים עולה כי בממוצע כל 

 .(66שעות שבועיות לתלמיד )לוח 
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 שבועיות שעות 6.8) הכיתה בתוך לימודי לתגבור ניתן ביותר הגבוה השבועיות השעות מספר 

 . (הביניים בחטיבות שבועיות שעות 5.5-ו היסודי בחינוך

  הכולל טיפול מקצועי טיפול המקבלים לתלמידים ניתן ביותר הנמוךמספר השעות השבועיות ,

 (. הביניים בחטיבות שבועיות שעות 3.4-ו היסודי בחינוך שבועיות שעות 3.3) רפואי-פרה

אחד מסוגי הסיוע על פי דיווח : מספר שעות שבועיות בממוצע שמקבלים התלמידים בכל 33לוח 
  1לפי שלב חינוך ומגזר, המחנכים

                            

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

בהן יש תגבור שסך כל הכיתות 
 119 53 66 49 28 21 (Nלימודי בתוך הכיתה )

 6.4 5.3 4.4 5.4 6.4 3.8 ממוצע  –מס' שעות שבועיות לתלמיד 
 (0.6) (4.4) (5.1) (6.7) (6.4) (3.7) סטיית תקן

בהן יש תגבור שסך כל הכיתות 
 176 91 85 128 71 58 (Nלימודי מחוץ לכיתה )

 6.3 6.0 3.3 6.9 6.0 3.2 ממוצע  –מס' שעות שבועיות לתלמיד 
 (0.0) (0.8) (2.6) (0.4) (6.0) (2.9) סטיית תקן

 52 43 9 19 15 4 (Nבהן יש חונכות )שסך כל הכיתות 
  30.9  6.7 4.6 6.3 **0.3 2.2 ממוצע –מס' שעות שבועיות לתלמיד 

 (33.0) (5.3) (6.4) (3.0) (3.6) (1.3) סטיית תקן
ניתנים מענים  בהןשסך כל הכיתות 

 119 64 45 86 53 33 (Nטיפוליים )
 3.7 3.4 1.5 0.3 3.4 1.6 ממוצע –מס' שעות שבועיות לתלמיד 

 (3.0) (3.0) (1.1) (3.9) (3.5) (1.5) סטיית תקן
 –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה. P<0.01** של רגרסיה לינארית.  Wald Fלפי מבחן  :מובהקות

כוכביות בטורים "דוברי הסה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים; 
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין  ס דוברי העברית"בתיהעברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין 

 בהן מיושמת האסטרטגיה המסוימת.שרק בכיתות  3
 

 ?התלמידים לצורכי מספק מענה ניתן האם

 עם צרכים בלתי מסופקיםתלמידים 

  תלמידים נוספים  5%-7%נמצא כי בשני שלבי החינוך והמגזרים מתוך כלל הכיתות במדגם

 (.65לוח ר' ) 56אותואך הם אינם מקבלים  ,לסיוע מיוחדזקוקים 

  מקבלים ואינם ו שאחוז התלמידים הזקוקים לסוג הסיוע  היאבבתי הספר היסודיים החונכות

 (.  7%תגבור לימודי מחוץ לכיתה ) - (, ובחטיבות הביניים9%אותו הוא הגבוה ביותר )

 בכיתתם  ישבכל האסטרטגיות, למעט פעילות עם הורים, ציינו המחנכים כי הסיבה לכך ש

כוח אדם. בשעות או בתקציב, מחסור באך אינם מקבלים אותו היא לתגבור תלמידים הזקוקים 

                                                   
 הם אך לסוגי סיוע מיוחדיםתלמידים הזקוקים  7%-ל 5%גם בין  ישאלו,  סוגי סיועבהן ניתנים שבכיתות  56

 -ל 5%אלו )בין  סוגי סיוע(, ואחוז דומה של תלמידים הזקוקים לבנספח ח, 8ר' לוח חאינם מקבלים אותם )
 בנספח ח(., 7)לוח ח בהן אסטרטגיות אלו אינן מופעלותשכיתות ( נמצא גם ב33%
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לכל ניתנת הורי התלמידים המתקשים, ציינו המחנכים כי הפעילות אינה לגבי פעילות עם 

 הזקוקים לה בעיקר בגלל חוסר שיתוף פעולה של ההורים.

 ניתן כןבהן שבאותן הכיתות עולה כי  0003-למחקר שנערך ב 0030-מהשוואה בין המחקר שנערך ב 

 אך לא קיבלוהולימודי מחוץ לכיתה  לסיוע נזקקועדיין שירידה באחוז התלמידים  חלה הסיוע

ביניים הנקודות האחוז(, וזאת בבתי הספר היסודיים בשני המגזרים ובחטיבות  5-)ירידה של כ

 57ערבית.הדוברות 
 

לפי שלב חינוך המחנכים, על פי דיווח  אך אינם מקבלים אותולסיוע : התלמידים הזקוקים 34לוח 
 )באחוזים( ומגזר

                            
 סוג הסיוע

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nסך כל הכיתות )

התלמידים שזקוקים לתגבור לימודי 
 3 9 7 5 4 5 0ממוצע  –בתוך הכיתה ולא מקבלים 

 (33) (30) (12) (7) (7) (9) סטיית תקן
התלמידים שזקוקים לתגבור לימודי 

 8 7 9 5 4 *5 0ממוצע –מחוץ לכיתה ולא מקבלים 
 (30) (34) (14) (30) (30) (11) סטיית תקן

התלמידים שזקוקים לחונכות ולא 
 4 3 6 4 9 7 0ממוצע  –מקבלים 

 (7) (7) (9) (33) (7) (11) סטיית תקן
התלמידים שזקוקים למענים טיפוליים 

 3 3 6 5 4 5 0ממוצע  –ולא מקבלים 
 (30) (30) (11) (30) (8) (9) סטיית תקן

התלמידים שזקוקים לפעילויות מיוחדות 
 4 4 5 4 4 5 0ממוצע  –עם הוריהם ולא מקבלים 

 (9) (33) (11) (30) (30) (11) סטיית תקן
כוכביות בטור "בתי ספר ה: הערה  .P<0.05* של רגרסיה לינארית.  Wald Fלפי מבחן  – ממוצעים :מובהקות
כוכביות הסה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים;  –יסודיים 

 ס דוברי הערבית"בתיהלבין  ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין 
 .שלב חינוךבתוך כל 

 (, גם אם כעת אין תלמידים שמקבלים תשומה זו.N=696מכלל הכיתות במדגם ) 3
 (.0הוא אחוז האחוז מכלל התלמידים בכיתה )במידה ואין תלמידים שזקוקים לתשומה מסוימת ולא מקבלים,  0

 

 עונה על צורכיהם?השעות הניתנות לתלמידים האם מספר 

  המחנכים על מחסור בשעות לכל תלמיד, ופחות ממחצית מהמחנכים דיווחו בכל האסטרטגיות

 .(64לוח ) "במידה רבה"כי מספר השעות הניתנות מספיק לתלמידים  סברו

  ועל  סיוע מחסור בשעות לכל תלמיד בולט במיוחד כאשר מדובר על תגבור לימודי מחוץ לכיתה

כי סברו בשני מקרים אלו רק כחמישית עד רבע מהמחנכים בשני שלבי החינוך  .מקצועי-טיפולי

                                                   
שינוי,  36%שינוי, בבתי ספר יסודיים דוברי ערבית היו  69.4%עברית היו היסודיים דוברי הספר הבבתי  57

 שינוי. 66% -ובחטיבות ביניים דוברות ערבית
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מחסור  ישהמחנכים כי העריכו מספר השעות הניתנות מספיק במידה רבה. בבתי הספר היסודיים 

 שעות דומה גם בתגבור לימודי בתוך הכיתה. 

 אחוז עלה  0030-עולה כי ב 0003-לבין המחקר שנערך ב 0030-מהשוואה בין המחקר שנערך ב

עונה על צורכי מחוץ לכיתה, שניתן לימודי התגבור העות מספר שכי שהעריכו המחנכים 

יה זו בולטת במיוחד בבתי הספר היסודיים דוברי העברית )תרשים יעל .במידה רבה התלמידים

30). 

)רבה מאוד   בה מספר השעות הניתנות לתלמידים בכל אסטרטגיה מספיקות להםשהמידה : 35לוח 
  1(באחוזים)ומגזר חינוך שלב  סוג האסטרטגיה, , לפיאו רבה( על פי דיווח המחנכים

               

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

בהן יש תגבור לימודי שמס' הכיתות 
 03 08 48 33 46 116 בתוך הכיתה 

 -- **44 47 06 (00) **21 ניתנות מספיק שעות
בהן יש תגבור לימודי שמס' הכיתות 
 48 90 128 84 73 176 מחוץ לכיתה  

 (03) 00 22 60 05 26 ניתנות מספיק שעות
 5 34 19 7 56 52 בהן יש חונכותשמס' הכיתות 

 0 (53) (38) (45) (*04) (27) ניתנות מספיק שעות
בהן יש מענים שמס' הכיתות 

 66 46 86 54 35 119 טיפוליים 
 (60) (03) 23 (35) (03) 23 ניתנות מספיק שעות

בהן יש פעילות מיוחדת שמס' הכיתות 
 00 06 43 50 64 77 עם הורים  

 (54) (68) 39 (03) **43 43 ניתנות מספיק שעות 
0לפי מבחן  :מובהקות

χ . *P<0.05 ;  **P<0.01 .סה"כ" מסמנות  –בטור "בתי ספר יסודיים  הכוכביות :הערה
כוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות ההבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים; 

  .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין  ס דוברי העברית"בתיההבדלים מובהקים בין 
 .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50 -ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 .אחוזים מתוך המחנכים שדיווחו על יישום האסטרטגיה. קטגוריות נוספות: במידה בינונית, מועטה ובכלל לא 3
 

 בשנת. לימודי סיוע מקבלים הם האם התלמידים נשאלוHBSC 0030 (Harel-Fisch et al., 2013  ) בסקר

בכיתות ח( דיווחו שהם מקבלים עזרה לימודית  45%-בכיתות ו 49%מידים )מהתל כמחצית 0030

מגורם כלשהו )מורים, הורים או גורם אחר(. שיעור התלמידים המקבלים עזרה נמוך יותר בקרב 

: העבריתבבתי הספר דוברי  תלמידיםהשיעור בקרב , לעומת הערבית דוברי הספרהתלמידים בבתי 

, בהתאמה, בכיתות ח(. במיוחד נמוך שיעור 30%לעומת  50%יתות ו; , בהתאמה, בכ33%לעומת  57%

 05%-37%, לעומת 4%-6%התלמידים בבתי הספר דוברי הערבית המקבלים עזרה  מ"גורם אחר": )

עלייה בהיקף התלמידים המדווחים על  0005-0030בבתי הספר דוברי העברית(. בכיתות ו חלה בשנים 

 . 05%-ל 39%-קבלת עזרה לימודית מהמורים: מ
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בכיתות ח( דיווחו שהם  69%בכיתות ו,  60%בצד הדיווחים על קבלת עזרה, כשליש מהתלמידים )

    זקוקים לעזרה נוספת. 

לימודי מחוץ לכיתה מספיק התגבור מספר שעות ההשינוי באחוז המחנכים שהעריכו ש: 12תרשים 
 מגזר ושנת מחקר , לפי שלב חינוך, )במידה רבה או רבה מאוד( 1לתלמידים 

 
 .0χ.  *P<0.05 מבחן לפי :מובהקות

בבתי  המחנכים שמספר מכיווןמתוך המחנכים שדיווחו על יישום האסטרטגיה. לא ניתן להציג לפי מגזר  3
לא ניתן להפיק אומדנים יציבים. הבדלים ו נמוך זו אסטרטגיה מתקיימת שבכיתתם הספר דוברי הערבית

 עברית.היסודיים דוברי הספר המובהקים נמצאו רק בבתי 
 

 מועד מתן הפעילויות המיוחדות

שלוש אסטרטגיות  ישמתוך האסטרטגיות המיועדות לקידום התלמידים המתקשים שנבדקו במחקר, 

לתלמידים ניתנים מחוץ למסגרת הכיתה: תגבור לימודי מחוץ לכיתה, מענים  סוגי הסיועאשר בהן 

וחונכות. מענים אלה יכולים להינתן במהלך יום הלימודים או לאחר שעות  מקצועיים-טיפולים

של בתי הספר התגבור הלימודי מחוץ  (78%הלימודים. על פי דיווחי מנהלי בתי הספר, ברוב המוחלט )

הטיפוליים המקצועיים ניתנים לתלמידים בשעות הלימודים, בעוד שחונכות ניתנת  סוגי הסיועלכיתה ו

מבתי הספר )מענים אלה ניתנים בחלק מבתי הספר גם מחוץ לשעות  94%-ים בכבשעות הלימוד

משעות  70%-משעות התגבור הלימודי מחוץ לכיתה ו 39%הלימודים(. לפי הערכות המנהלים, בממוצע 

הטיפוליים ניתנות במשך שעות הלימודים. יש לשים לב כי מתשובות המנהלים לא ניתן  סוגי הסיוע

בהם היו שהניתנים בשעות הלימודים ניתנים על חשבון שיעורים אחרים  יועסוגי הסלהסיק האם 

 התלמידים אמורים להשתתף.

 הסיועכוח האדם הנותן את 

יזכו מתקשים התלמידים הלהבטיח ש כדיחשובים מאוד.  הסיוע המספק אתמאפייני כוח האדם 

עם זאת, השימוש בכוח  .ספק את הסיועיש לאפשר לכוח אדם איכותי ומיומן ל לרמת הוראה גבוהה

עשוי להוזיל עלויות ולהרחיב את מלאי כוח האדם העומד לרשות בית הספר, ובכך  מקצועי-סמךאדם 

 להגביר את האפשרות לתת מענים רבים יותר ליותר תלמידים. 

  על ידי כוח אדם מקצועי כמו גם על ידי כוח אדם שאינו  עשויות להינתןאסטרטגיות שלוש

מקצועי: תגבור לימודי בתוך הכיתה, תגבור לימודי מחוץ לכיתה וחונכות. ואכן, כוח אדם לא 
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, שבהם מופיע לעיל 04-ו 00)ר' לוחות רבים בבתי ספר בהספקת אסטרטגיות אלו מקצועי מעורב 

 רוט כוח האדם הנותן מענים אלו(.יפ

 בכוח אדם לא מקצועי לצורך מתן  משתמשים פחותלבי החינוך, בתי הספר דוברי הערבית בשני ש

 בתי הספר דוברי העברית. לעומת , סוגי הסיוע

  קיבל הכשרה בנושא, אך  סוגי הסיועכמחצית ומעלה מהמנהלים ציינו כי כוח האדם הנותן את

ינו זאת רק כשליש לגבי הגורמים המעורבים בפעילות עם הורי התלמידים המתקשים צי

 .(63לוח ר' ) מהמנהלים בחטיבות הביניים

לפי שלב חינוך , ( על פי דיווח המנהלים"כולם"רובם" או ") מקבלים הדרכהנותני הסיוע ש: 36לוח 
   1)באחוזים( ומגזר

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 82 36 46 48 27 21 (Nיחד )מלמדים שני מורים  םבהשסך כל בתיה"ס 
 34 37 68 44 40 53 0מתן הדרכה למורים המלמדים בכיתה יחד

מורה וכוח אדם מלמדים סך כל בתיה"ס שבהם 
 43 31 12 26 21 5 (Nנוסף בלתי מוסמך )

מתן הדרכה למורה וכוח אדם בלתי מוסמך 
 35 56 44 (59) 43 51 0המלמדים יחד 

סך כל בתיה"ס שבהם יש תגבור לימודי בתוך 
 131 63 67 111 59 51 (Nהכיתה )

 67 *47 55 33 46 57  6מתן הדרכה לנותני תגבור בתוך בכיתה

סך כל בתיה"ס שבהם יש תגבור לימודי מחוץ 
 144 76 68 161 88 72 (Nלכיתה )

 40 *30 59 40 46 53  6מתן הדרכה לנותני תגבור מחוץ לכיתה

 61 41 21 66 42 24 (Nסך כל בתיה"ס שבהם יש חונכות )
 48 33 61 (50) 48 56  6מתן הדרכה לחונכים

 96 45 51 93 45 48 (Nסך כל בתיה"ס שבהם יש פעילות עם הורים )
מתן הדרכה לגורמים המעורבים בפעילות עם 

 63 60 31 55 53 *46 0ההורים
סה"כ" מסמנות הבדלים  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה. 0χ. *P<0.05 מבחן לפי: מובהקות

בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים  ; הכוכביותמובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין  ס דוברי העברית"בתיהמובהקים בין 

 .0.50 -ל 0.04נעה בין טעות הדגימה היחסית  ( ) 
 יה"ס שבהם מתבצעות פעילויות כנ"ל; לא נשאלה שאלה זו לגבי נותני מענים טיפוליים.תאחוזים מב 3
 .בלו הכשרהידיווחו כי "כל" נותני המענה מקבלים הדרכה. קטגוריות נוספות: חלקם מקבלים הכשרה, לא ק 0
בלו ידיווחו כי "כל" או "רוב" נותני המענה מקבלים הדרכה. קטגוריות נוספות: חלקם מקבלים הכשרה, לא ק 6

 .הכשרה

 הקשיים ביישום האסטרטגיות

סוג סיוע , ולכל שונים מתקשים כרוכה בהתמודדות קשייםהתלמידים הלקידום הספקת הסיוע 

 .(בנספח ח, 30 לוח חר' מספר אסטרטגיות: )מאפיינים מסוימים . עם זאת קשיים לוקשיים ייחודיים 

  לימודי התגבור בקשיים בתשתיות פיזיות, כגון: רעש, צפיפות, העדר מקום ללמידה וכדומה בלטו

 לימודי מחוץ לכיתה ויותר בבתי ספר יסודיים. התגבור בבתוך הכיתה ו
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 ( למידההניתן על חשבון שעות כשהסיוע קשיים הנובעים מהפסד חומר בכיתה)  דווחו לגבי

 אסטרטגיות של תגבור לימודי מחוץ לכיתה ומתן מענים טיפוליים. 

  ,כשליש עד מחצית מהמנהלים דיווחו על קשיים הנובעים ממחסור בתקציב, למעט לגבי חונכות

 ים בהפעלתה. עיקרישקושי תקציבי אינו מוערך על ידי המנהלים אחד מהקשיים ה

 על פי הערכת המחנכים דים המתקשיםאסטרטגיות לקידום הישגי התלמיהתרומת 

  58.תרומתן של האסטרטגיות השונותעל סקר זה מהווה הזדמנות לבחון את הערכתם של המחנכים 

  מהם שני שלישים באופן כללי, מכירים המחנכים בערכן של האסטרטגיות המופעלות, וכמחצית עד

)ר'  59מקדם את הישגי התלמידים המתקשים במידה רבה לסוגיו הסיועסבורים כי  (57%-33%)

 .(69לוח 

 מהמחנכים, ניכר  ת המוערכת באופן בולט על ידי אחוזממהנתונים קשה לאפיין אסטרטגיה מסוי

 בין שלבי החינוך. של ממשולא נמצאו הבדלים 

  יותר את בין המגזרים נמצא כי מחנכים בבתי הספר דוברי העברית בשני שלבי החינוך מעריכים

 תרומתו של התגבור הלימודי מחוץ לכיתה לקידום התלמידים המתקשים.

 0030-וב 0003-שני המחקרים שנערכו בב הדומ   האסטרטגיותעל המחנכים  של תםדע . 

                 המתקשים התלמידים את (מאוד" רבה" או "רבה : הפעולה מקדמת )"במידה37לוח 
  (באחוזים) לפי שלב חינוך ומגזר, 1דיווח המחנכים על פיאותה  המקבלים

               

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

סך הכיתות שבהן יש תגבור לימודי 
 119 53 66 49 28 21 (Nבתוך הכיתה )
 (55) 39 63 43 49 55 תרומה רבה

סך הכיתות שבהן יש תגבור לימודי 
 176 91 85 128 71 58 (N)  מחוץ לכיתה
 50 *30 58 58 *34 61 תרומה רבה

 52 43 9 19 15 4 (Nבהן יש חונכות: )שסך הכיתות 
 (90) 33 66 89 *53 49 תרומה רבה
בהן יש מענים שסך הכיתות 

 33 53 86 45 64 119 מקצועיים-םיטיפולי
 55 48 56 53 44 53 תרומה רבה
בהן יש פעילות מיוחדת שסך הכיתות 

 77 35 42 42 22 21 (N)  עם הורי התלמידים המתקשים
 49 39 65 57 33 58 תרומה רבה

2לפי מבחן  :מובהקות
χ . *P<0.05 .סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

ס "בתיהכוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין הבתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים; 
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין  דוברי העברית

 .0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 אחוזים מתוך המחנכים שדיווחו על יישום האסטרטגיה. 3

                                                   
 מהיקף סקר זה. בדיקה שיטתית של האפקטיביות של האסטרטגיות השונות חורגת, כאמור, 58
לכל האסטרטגיות מנהלי בתי הספר דיווחו על שביעות רצון גבוהה יותר מתרומתן מאשר מהמחנכים  אשרב 59
ככל הנראה בגלל נקודות המבט  (,בנספח ח, 33לוח חר' )ים, מדווחים על תרומה רבה לתלמיד 87%-33%)

 השונות של כל אחד מהם.
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 ספרי-צוות ההוראה הביתל מערך התמיכה 3.4
ספרי, והן -מותאמת עם התלמידים המתקשים נשענת הן על מערך התמיכה הארגונית הביתהעבודה ה

על ההכשרות למחנכי הכיתות ולמורים המקצועיים בנושאים הרלוונטיים לקידום העבודה עם 

התלמידים המתקשים. במחקר נבחנו המנגנונים לעבודת צוות ולתמיכה ולייעוץ לצוות ההוראה בנוגע 

טויות העולות בעבודה עם התלמידים המתקשים. בחלקו השני של הפרק מתוארות לבעיות או להתלב

 צרכים והכשרות בפועל. –ההכשרות לצוות בית הספר המיועדות לקידום התלמידים המתקשים 

 מערך התמיכה הארגוני 1.3.1
ות מערך התמיכה הארגוני נועד לאפשר פעילות יעילה של כלל מערכת בית הספר ולהעניק תמיכה לצו

ההוראה. מערך התמיכה נשען הן על ישיבות הצוות המתקיימות בבית הספר, והן על תמיכתם של 

 העמיתים בבית הספר ושל בעלי מקצוע נוספים.

  ממצאים נבחרים

  ובהיקף גדול יותר בבתי הספר דוברי  –כמעט בכל בתי הספר נערכות ישיבות צוות בתדירות גבוהה

 העברית.

  מתייעצים עם עמיתיהם בבית הספר בנוגע לעבודתם אמרו כי הם כמחצית עד כשני שלישים מהמחנכים

 עם התלמידים המתקשים פעם בשבוע לפחות.

  מתייעצים באופן שוטף עם אנשי מקצוע נוספים בנוגע ציינו כי הם חלק ניכר מהמחנכים בשני שלבי החינוך

 יועצת בית הספר.לעבודתם עם התלמידים המתקשים, ובעיקר עם 

  כי יש להם "כתובת" להתייעצויות בנושאים דידקטיים; ואף יותר בנושאים חברתיים חשו מרבית המחנכים

יסודיים דוברי הספר הבתי לעומת ורגשיים, ויותר בקרב מחנכים בבתי ספר יסודיים דוברי עברית, 

יעצות בשני יכלל כתובת להתשאין להם חשו ערבית. עם זאת, אחוז קטן, אך לא מבוטל, של מחנכים ה

 נושאים אלו. 

  עולה כי היקף בתי  4104מממצאי המחקר שנערך בשנת  4112לעומת ממצאי המחקר שנערך בשנת

ערבית שבהן יש ההספר דוברי הערבית שבהם יש יועצת חינוכית, והיקף חטיבות הביניים דוברות 

המגזרים בממצאי המחקר שנערך בשנת פסיכולוגית גדל. עלייה זו הביאה לידי צמצום הפערים בין 

4112. 

 א. עבודת צוות ותמיכה מקצועית

מנגנונים לחיזוק תהליכים של עבודת צוות משותפת חשובים לכלל הפעילות בבית הספר. כאשר ה
בנכונותם מדובר בעבודה עם התלמידים המתקשים תהליכים אלו חשובים במיוחד, וזאת בגלל הצורך 

 מכלול צורכיהם של התלמידים. ת לספק אשל גורמים שונים 

 : , להלן פירוטםרכיבים מגוון למערך התמיכה הארגוני

 בפורומים שונים    צוות ישיבות 

 עם עמיתים בבית הספר על העבודה עם התלמידים המתקשים תהתייעצויו 

  נוספים התומכים בעבודת צוות ההוראה בנוגע לעבודה עם אנשי מקצוע התייעצויות עם

 התלמידים המתקשים 
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 פורומיםצוות ב  הישיבות 
מדד למעורבותו המשמעותית של כלל הצוות הוא ישיבות צוות בפורומים בתדירות גבוהה  של קיומן

ב כי אולם, יש לשים ל; מצביע על התשתית הארגונית בבית הספר והוא בטיפול בנושאים משותפים

 (.68אינן מיועדות בהכרח לטיפול בתלמידים המתקשים )ר' לוח ישיבות אלו 

 :המנהלים נשאלו על תדירות קיומן של ישיבות קבועות של  מספר מפגשי הצוות בבתי הספר

פורומים שונים בבית הספר: מליאת בית הספר, צוות הכיתה או השכבה, צוות מקצוע, צוות מוביל 

יש לפחות  (70%-, בשני שלבי החינוך, )כהספר בתי במרביתמקצועי. -ןוהצוות הטיפולי או הבי

 פורומים מדי שבוע.  0.4-0מפגש צוות אחד מהנ"ל, ומתכנסים בממוצע 

  :מדיווח מנהלי בתי הספר עולה כי מפגשי הצוות המוביל פעם בשבוע לפחות מפגשי הצוות המוביל

בבתי הספר  44%ות הביניים, לעומת מחטיב 98%-נפוצים למדי, בעיקר בחטיבות הביניים )ב

היסודיים(. בשני שלבי החינוך מפגשי הצוות המוביל שכיחים יותר בבתי הספר דוברי העברית 

 לעומת בתי הספר דוברי הערבית.  

 :בחטיבות  57%-בבתי הספר היסודיים ו 50%כמחצית מהמנהלים ) מפגשי הצוות הטיפולי

מקצועי פעם בשבוע או יותר. גם -דיווחו כי בבית ספרם יש מפגשי צוות טיפולי בין (הביניים

 מפגשים אלה מתקיימים יותר בבתי הספר דוברי העברית מאשר בבתי הספר דוברי הערבית. 

  :בשני שלבי החינוך ציינו כי  (83%-84%מרבית המחנכים )השתתפות המחנכים בישיבה כלשהי

 פעם בשבוע או יותר.הם משתתפים בישיבה כלשהי 

ניתן לראות כי ישיבות צוות מתקיימות יותר בבתי הספר דוברי העברית. עם זאת, אחוז בתי הספר 

שבהם יש ישיבה כלשהי פעם בשבוע ואחוז המחנכים המשתתפים בישיבה כלשהי פעם בשבוע דומה 

 בשני שלבי החינוך בשני המגזרים.

   לפי שלב חינוך ומגזרדיווח המנהלים והמחנכים,  על פי מדדים לעבודת הצוות –: ישיבות צוות38לוח 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 152 78 74 172 92 81 (Nסך כל בתי הספר )
 70 88 89 83 87 88 0קיום מפגש צוות אחד לפחות בשבוע

 מספר ממוצע של פורומים המתכנסים 
 0.3 *0.4 2.4 3.7 **0.5 2.3 0מדי שבוע ויותר 

 (3.6) (3.5 (1.4) (3.0) (3.4) (1.5) סטיית תקן
 קיום מפגשי הצוות המוביל   

 47 **86 78 53 *30 **55 3 ( )%;( )מדי שבוע או יותר
 אחוז בתיה"ס שבהם יש מפגשי צוות 

 09 **45 49 09 *54 41 בשבוע או יותרטיפולי0בין מקצועי פעם 

 3 211 111 111 162 89 73(Nסך כל הכיתות )
 86 84 85 97 80 81  )%(פעם בשבוע או יותר  0השתתפות בישיבה כלשהי

סה"כ" מסמנות הבדלים  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה. 0χ . *P<0.05 ;  **P<0.01 מבחן : לפימובהקות
כוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים המובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים; 

    .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין  ס דוברי העברית"בתיהבין 
  .(N=328יה"ס )תמתוך כלל ב 3

 מקצועי.-סוגי פורומים שונים: מליאת ביה"ס, צוות כיתה0שכבה, צוות מקצוע, צוות מוביל, הצוות טיפולי0בין 4מתוך  0
 .(N=373מתוך כלל המחנכים במדגם ) 6
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לישיבות הצוות תפקיד חשוב במערך העבודה הארגונית, והן מאפשרות לחברי הצוות להתעדכן 

סוגיות העומדות על הפרק ובמצבם של התלמידים, לחשוב יחד על דרכי הסיוע  איש בעבודת   ולתמוךבַּ

 עמיתיו. 

 בבתי הספר "המיטביים" סיפר כי: אחד מהמנהלים 

. יש ישיבת פרסת התפקידים ומשיתוף הפעולה בבי, אני מאוד מרוצה מחלוקת הלוך הכבס"
ניהול קבועה אחת לשבוע וכן ישיבות לפי שכבות, ישיבות לפי רכזי מקצועות, וזה עובד יפה 
מאוד. באמצעות הישיבות האלו אנחנו יכולים לקבל את התמונה המלאה ולהמשיך לתמוך 

 בתלמידים". 

 מקצועי-טיפולי סיוענותנים  והםוץ לבית הספר מח דיםבישיבות אלו משתתפים לעתים גם בעלי תפקי

, כפי שסיפרה אחת התלמידים מצב על ללמידה ומהותיבכך הם מוסיפים מידע חשוב  ;לתלמידים

 המנהלות במחקר: 

רים מידע למורים איך לעבוד נכון עם התלמיד. ומעבי צוות בישיבות משתתפים"המטפלים 
 שיתוף הפעולה עם המטפלים מעולה, והצלחנו לקבל אזהרות בזמן על תלמידים". 

לישיבות הצוות יש גם תפקיד של למידת עמיתים, כפי שהסבירה רכזת החינוך החברתי מאחד בתי 

 הספר:

נו לומדות אחת מהשנייה "אחד הדברים שמייחדים את בית הספר ִהנו למידת עמיתים. אנח
כל הזמן... אם מורה אחת מצליחה באסטרטגיה מסוימת, היא מעבירה לשאר המורות את 

 אנחנו עושות ישיבות צוות כל הזמן, ומשתפות בידע ובניסיון שלנו".  הידע שלה.

 הדגישה: אחרתמנהלת 

ומנסה לשפר "הצד החזק ביותר הוא צוות למידה. אנחנו צוות חוקר שכל הזמן מנסה ללמוד 
 את העבודה, את החשיבה מתוך תחושה של אחריות אישית כלפי התלמיד".

 המחנכים עם עמיתים בבית הספר בנוגע לעבודה עם התלמידים המתקשים תהתייעצו

בעבודתו עם התלמידים המתקשים מסתייע המחנך ביכולתו לשוחח עם אנשי הצוות האחרים בבית 

  60על נושאים רלוונטיים לעבודה. (הספר )באופן אישי או בישיבות צוות

בנוגע לבעיות או  61ם בצוות בית הספר שעמם יש להם קשר שוטףהמחנכי הכיתות ציינו את עמיתי

 (.67לוח  'להתלבטויות שעולות בעבודה עם התלמידים המתקשים )ר

  כשני שלישים מהמחנכים בבתי הספר היסודיים ולמעלה ממחצית מהמחנכים בחטיבות הביניים

 44%-ו 34%מתייעצים פעם בשבוע לפחות עם מנהלת בית הספר או עם הסגנית )ציינו כי הם 

 בשני שלבי החינוך(.  35%ועם מורים אחרים מצוות בית הספר ) (בהתאמה

                                                   
 .המתקשים וזיהוי צורכיהםר' גם בפרק העוסק באיתור התלמידים  60
 .פעם בשבוע או יותר 61
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  ,אחוז גבוה יותר מהמחנכים בחטיבות הביניים, לעומת אחוז המחנכים בבתי הספר היסודיים

 , בהתאמה(. 57%לעומת  39%עם רכזי המקצוע ) נמצאים בקשר שוטף עם רכזי השכבה או

בנוגע לבעיות   ( 1: נמצאים בקשר  עם גורמים שונים מבית הספר )פעם בשבוע או יותר39לוח 
לפי שלב בעבודה עם התלמידים המתקשים על פי המחנכים )באופן אישי או בישיבות צוות(, 

 )באחוזים( 2חינוך ומגזר

               

 חטיבות ביניים יסודייםבתי ספר 

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nסך כל המחנכים )
 38 39 67 40 59 **49 רכז0ת שכבה או רכז0ת מקצוע

 30 46 55 30 39 65 מנהל0ת או סגן0ית מנהל0ת ביה"ס
 90 36 64 33 36 64 מורים אחרים מצוות ביה"ס 

סה"כ" מסמנות הבדלים  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה. 0χ.  **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות
כוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים המובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים; 

 .שלב חינוךמובהקים בין בתיה"ס דוברי העברית לבין בתיה"ס דוברי הערבית בתוך כל 
 קטגוריות נוספות: בערך פעם בחודש, פעם בכמה חודשים, אף לא פעם אחת.  3
 (.N=373אחוז מכל המחנכים במדגם ) 0
 

"המיטביים" עולה כי עבודת הצוות והתמיכה המקצועית מהראיונות האיכותניים בבתי הספר 

היא נדבך חשוב בעבודתם והוא מסייע להם להתמודד עם העבודה  זה בזהחברי הצוות ל והרגשית ש

ניכרת השוטפת ועם הצרכים הייחודיים העולים במהלכה. תחושה זו של עבודת צוות ותמיכה הדדית 

 .דבריהם של כל הגורמים הפועלים בבית הספרב

 :כיציינה  מנהלת ה

"אין מצב שמורה מרגיש שאין לו עם מי לדבר על קושי שעולה. כולם נמצאים בשביל כולם, 
ומורה שקשה לו תמיד ימצא משהו לדבר אתו. יש כל הזמן הפריה הדדית בין אנשי הצוות". 
 אחת מהמחנכות מספרת: "שיתופי הפעולה בצוות מאוד טובים, אנחנו שומעים זה את זה יום

 יום, מבינים שמדובר בעבודה משותפת וצריך הרבה גיבוי הדדי". 

 : הוסיפהמחנכת מבית ספר אחר 

"אנחנו בונים יחד מבחנים, מדברים, משתפים אחד את השני בדברים, מתייעצים אחד עם 
 השני וזה מאוד מאוד חשוב ועוזר לנו להתמודד עם הבעיות השונות". 

 את מערך התמיכה הארגוני בבית ספרה ומציינת כי:  רכזת החינוך המיוחד מתארת אף היא

 "שיתוף פעולה של הצוות נהדר וכולם יכולים לפנות ולהיעזר בכולם. כולם תומכים אחד בשני". 

נוספים התומכים בעבודת צוות ההוראה בנוגע לעבודה אנשי מקצוע התייעצויות המחנכים עם 
 עם התלמידים המתקשים

בית מצוות  עמיתיהםמים מחנכי הכיתות שמקבל התמיכה לצד צוע:בתי הספר שבהם יש אנשי מק

באנשי מקצוע נוספים השותפים לעבודת צוות ההוראה: יועצת גם  יםמסתייע המחנכיםהספר, 

חינוכית, פסיכולוגית בית הספר, מדריכת מתי"א ומדריכים ומפקחים מטעם משרד החינוך. אנשי 
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(, והם מהווים תשתית חשובה בכל הקשור 50לוח  ')רמקצוע אלו נמצאים בחלק ניכר מבתי הספר 

 62להתייעצויות המחנכים בנוגע לבעיות או להתלבטויות שעולות בעבודה עם התלמידים המתקשים.

 לכל בתי הספר יש קשר עם מדריכים או עם מפקחים מטעם משרד החינוך, כחלק מהגדרת תפקידם. 

 מדיווחי המנהלים עולה כי:

 חלק מצוות בית הספר, ובדרך כלל היא מועסקת במשרה מלאה בבית  היא היועצת החינוכית

 (75%הספר. היא עוסקת בהוראה ובייעוץ. יועצת חינוכית קיימת כמעט בכל חטיבות הביניים )

 (.86%ובמרבית בתי הספר היסודיים )

 היא חלק ממערך השירות הפסיכולוגי החינוכי ביישוב. היא עובדת עם  פסיכולוגית בית הספר

ספר למשך יום בשבוע. פסיכולוגית מגיעה כמעט לכל בתי הספר הה בתי ספר ומגיעה לבית כמ

מבתיה"ס  97%, לעומת 73% -עברית ההספר היסודיים דוברי לבתי , ואף יותר 88%היסודיים )

 מבתי הספר בחטיבות הביניים.   (94%דוברי הערבית(, ולעומת שלושה רבעים )

 המתי"א ביישוב. היא מלווה את מערך השילוב בבית הספר, היא חלק ממרכז  מדריכת מתי"א

מדריכה את צוות ההוראה ומקשרת בין בתי הספר לבין הנהלת מתי"א. מדריכת מתי"א נמצאת 

 –יסודיים דוברי העברית היותר עם בתי הספר  ;38%בקשר עם מרבית בתי הספר היסודיים )

כת מתי"א, ויותר בחטיבות הביניים יש מדרי (54%(. בפחות ממחצית חטיבות הביניים )96%

 .  43% –דוברות הערבית 

: בתי הספר שבהם יש אנשי מקצוע התומכים בעבודת צוות ההוראה: יועצים, פסיכולוגים 41לוח 
 1 ומגזר )באחוזים( חינוך דיווח המנהלים, לפי שלב על פיומדריכי מתי"א 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 153 79 74 175 94 81 (Nסך כל בתי הספר )
 79 75 94 98 85 **83 יועץ0ת חינוכית

 90 99 75 97 *73 **88 פסיכולוג0ית ביה"ס
 43 *56 45 45 *96 **68 מדריך0ת מתי"א 

סה"כ" מסמנות  –בטור "בתי ספר יסודיים  הכוכביות: הערה. 0χ .* P<0.05;   **P<0.01 מבחן לפי: מובהקות
כוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות ההבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים; 

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין  ס דוברי העברית"בתיההבדלים מובהקים בין 
  (.N=328מתוך כלל בתיה"ס )3
 

בנוגע לעבודתם עם התלמידים המתקשים  מחנכים אשר מתייעצים עם אנשי המקצוע בבית ספרם

 יקר עם יועצת בית הספר. מתייעצים  בעהמחנכים 

 (בחטיבות הביניים 89%-בבתי הספר היסודיים ו 76%בבתי הספר שבהם יש יועצת, מרבית המחנכים )

; לפחות התלמידים המתקשים פעם בחודשבעבודתם עם יהם בנוגע להתלבטויות מתייעצים אתה

בבתי  36%) לפחות פעם בשבוע מתייעצים עם היועצתואחוזים ניכרים מהמחנכים אף ציינו כי הם 

 בחטיבות הביניים(. כמו שסיפרה גם אחת מהיועצות על מאפייני עבודתה:  90%-הספר היסודיים, ו

                                                   
מענים ראה בפרק העוסק ב -מתקשים  לתלמידיםטיפוליים  מענים נותכנותית פסיכולוגהיועצת וה עבודת על 62

  טיפוליים.
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המודעות. אני עובדת קבוצתית "העבודה היא גם ברמת המורים, והיא כוללת הדרכה והעלאת 
 עם המורים וגם באופן אישי. יש שיח בינינו כל הזמן." 

 גם יועצת מבית ספר אחר תיארה את עבודתה באופן דומה:

"העבודה שלי היא לא רק מול הילדים, ממש לא. המון עבודה מול המנהלת, מפגשים קבועים 
 , כוללת גם מורים מקצועיים." העבודה כאן מאוד מערכתית… עם המורים באמצע וסוף שנה

יחסה אף היא י. ואחת המורות הת"י כל הזמן להיוועצותימורות פונות אל"יועצת אחרת סיפרה כי: 

 . "גם היועצת מאוד מאוד מעורבת ואנחנו פונים אליה תמיד עם כל בעיה"לעבודת היועצת, וציינה: 

מדריכה מטעם משרד עם ת או מפקחעם מורת מתי"א ועם הקשר של המחנכים עם פסיכולוגית, 

החינוך מתקיים בתדירות נמוכה יותר ובהיקף קטן יותר מאשר הקשר עם היועצת: אחוז המחנכים 

 65%על  בבתי הספר היסודיים 50%הנמצאים פעם בחודש לפחות בקשר עם הפסיכולוגית עומד על 

מדריכה מטעם הת או מפקחהבשני שלבי החינוך, ועם  60%-כ אעם מדריכת מתי"; בחטיבות הביניים

יותר   -מהמחנכים בחטיבות הביניים (30%בבתי הספר היסודיים, ומעטים ) 00% -משרד החינוך

 (.53לוח  '; )ר63(04%ערבית )הבחטיבות ביניים דוברות 

 : הפסיכולוגית של הסיוע את תיארה המחנכות אחת

 תצפית ומנהלת לכיתה נכנסת הפסיכולוגית, מסתדרת שלא מורה או משמעת בעיות יש אם"
 והיא מוטיבציה של קטנה בעיה לי הייתה, למשל, שעברה בשנה. להתמודדות כלים לנו ונותנת
 "סייע. מאוד וזה כחודשיים במשך לנו עזרה

 מחנכת אחרת סיפרה:

"הפסיכולוג בקשר צמוד אתנו, אנחנו יושבים על תכניות של התלמידים המתקשים, יש 
 ".חירום שהוא מגיע אלינופגישות מתוכננות או פגישות 

עם אנשי מקצוע התומכים בעבודת צוות   (1פעם בחודש ויותר): מחנכים הנמצאים בקשר 41לוח 
ההוראה בנוגע לבעיות או להתלבטויות שעולות בעבודה עם התלמידים המתקשים )באופן 

 )באחוזים( 2לפי שלב חינוך ומגזר, ( אישי או בישיבות צוות

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nהמחנכים ) כל סך
 85 87 88 90 *83 82 פעם בחודש או יותר -צת חינוכיתיוע

 33 96 71 45 45 **54 פעם בשבוע או יותר -יועצת חינוכית
 50 60 34 50 53 41 או יותרפעם בחודש  -פסיכולוגית ביה"ס

 05 08 27 66 60 31 פעם בחודש או יותר אמדריכת מתי"
0לפי מבחן  :מובהקות

χ . *P<0.05 ;  **P<0.01 .סה"כ" מסמנות  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים : הערהה
כוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות ההבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים; 

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין  ס דוברי העברית"בתיההבדלים מובהקים בין 
  קטגוריות נוספות: פעם בכמה חודשים, אף פעם.3

 (.N=373אחוז מכל המחנכים במדגם )0

                                                   
 'רבשבוע או יותר )רוט אחוז המחנכים הנמצאים בקשר עם גורמים אלו בתדירות גבוהה יותר של פעם ילפ 63

 בנספח ח(., 30לוח ח
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התלבטויות העולות  על . לצד התייעצות שוטפת על בעיות אוספרית-הדרכה והכוונה פנים בית

בעבודתם עם התלמידים המתקשים, לבעלי המקצוע בתחום הטיפול והעבודה עם התלמידים 

ספרי הניתן -פנים ביתהלמידה ההמתקשים יש תפקיד נוסף, והוא הדרכה והכוונה כחלק ממערך 

 לצוות ההוראה. 

ְכוונה זו עשויה להינתן בישיבות הצוות, כחלק מפרויקט בית או בפגישות אישיות שבהן מנחה ספרי, -הַּ

בעל המקצוע את צוות ההוראה בדרכי העבודה המתאימות. במקרים אלו בית הספר משתמש בידע של 

 (בעל המקצוע )בדרך כלל יועצת, פסיכולוגית, מורה לחינוך מיוחד או מעריכת תפקודי למידה )מת"לית

קצע את עבודתו של צוות ההוראה. לדברי אחת   היועצות:כדי להעשיר ולמַּ

יומי. אם צריך אני -"הקשר הטוב והמכיל צריך לבוא מהמחנך שנמצא עם התלמיד בקשר יום
 מכוונת את המחנכים איך לעשות זאת, מעירה ומפנה תשומת לב."

אפשרות נוספת היא באמצעות סדנאות מּובנות )חוץ מההתייעצויות השוטפות(, כפי שתיארה יועצת 

 נוספת: 

פעמיים בשבועיים כדי להעביר סדנאות. -נכים. אנחנו נפגשים פעם"אני עובדת גם עם המח
לקויות למידה כדי שיוכלו להבין איך מרגיש תלמיד עם לקויות למידה, וגם ל למשל: סדנאות

המת"לית העבירה הרצאות בתחום. היה חשוב שהם יבינו את הקושי ואת התפקיד שלנו 
אני גם ייע". יועצת אחרת מספרת: "בסיוע לתלמידים, את ההתאמות, איך לאתר, איך לס

 ".סדנאות בחדר המורים ואחת מהן היא איתור ילדים בסיכוןו מעבירה השתלמויות

התמיכה ההדדית וההתייעצות אינן נעשות רק בין הצוות הטיפולי לצוות ההוראה אלא גם בין אנשי 

 בתי הספר סיפרה:מאחד בהמקצוע, לדוגמה מת"לית 

לי אין את הכלים להתמודד עם כל הבעיות  ,בעיקר עם היועצת, למשל"יש תחושה שיתופית, 
 שיתוף פעולה נהדר." נויינבוהיועצת סוגרת את הפערים החסרים. יש 

 המקצועית התמיכההמחנכים את  הערכת

  רוב המחנכים ציינו כי הם חשים ש"יש להם כתובת" בבית הספר לצורך התייעצות בנושאים

  בבתי הספר היסודיים 90%התלמידים המתקשים בנושאים דידקטיים )הקשורים לעבודתם עם 

 (.96%יותר בבתי הספר דוברי העברית ) –בחטיבות הביניים( ובבתי הספר היסודיים  34%-ו

   ,אחוז גבוה מעט יותר מהמחנכים ציינו כי "יש להם כתובת" להתייעצות בנושאים התנהגותיים

בחטיבות הביניים(, וגם במקרה זה בבתי  96%-ודיים ובבתי הספר היס 83%חברתיים ורגשיים )

 (. 50לוח  '(; )ר89%יותר בבתי הספר דוברי העברית ) –הספר היסודיים 

 חשים ציינו כי הם מהמחנכים בחטיבות הביניים  34%-מהמחנכים בבתי הספר היסודיים ו 30%-כ

ים וגם לא בנושאים לא בנושאים דידקטי –כי "אין להם כתובת" כלל, או רק במידה מועטה 

רגשיים וחברתיים. בבתי הספר היסודיים שיעור החשים כך גבוה במיוחד בקרב מחנכים בבתי 

 בבתי הספר היסודיים דוברי העברית(.  3%)לעומת  33% -הספר דוברי הערבית 
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: הימצאות "כתובת" להתייעצויות בבית הספר בנושאים הקשורים לעבודה עם התלמידים 42לוח 
  1 ()באחוזים לפי שלב חינוך ומגזרם על פי הערכת המחנכים, המתקשי

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nסך כל המחנכים )

מרגישים שיש להם "כתובת" הולמת 
 111 111 111 111 *111 111 סה"כ –להתייעצות על נושאים דידקטיים 

 44 38 65 33 *96 71 במידה רבה0 רבה מאוד
 64 38 22 09 03 22 במידה בינונית

 (30) (35) 13 (36) (3) 8 במידה מועטה0בכלל לא

מרגישים שיש להם "כתובת" הולמת 
להתייעצות על נושאים התנהגותיים, 

 111 **111 111 111 **111 **111 סה"כ  –חברתיים ורגשיים 

 38 94 73 36 **89 81 במידה רבה0רבה מאוד
 05 (39) 19 08 (30) 15 במידה בינונית

 (8) (8) (8) (30) -- (4) במידה מועטה0בכלל לא
סה"כ" מסמנות  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים ה :הערה. 0χ. *P<0.05;   **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות

כוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות ההבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים; 
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין  ס דוברי העברית"בתיההבדלים מובהקים בין 

   .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 (.N=373אחוז מכל המחנכים במדגם ) 3
 

 64: מערך התמיכה הארגוני2112שנערך בשנת למחקר  2116שינויים בין המחקר שנערך בשנת 

 ופסיכולוגית חינוכית יועצת: כמו, ההוראה צוות לעבודת השותפים נוספים מקצוע אנשי של נוכחותם

  .הספר בבית המחנכים של התמיכה במערך חשובה תשתיתהיא , הספר בית

בחטיבות הביניים דוברות הערבית חלה עלייה באחוז בתי הספר שבהם נערך ישיבות צוות בפורומים: 

נקודות האחוז(; כמו גם עלייה במספר הפורומים  30מפגש צוות אחד לפחות בשבוע )עלייה של 

בחטיבות הביניים דוברות העברית חלה ירידה בשני תחומים אלו )ר' המתכנסים בכל שבוע. במקביל, 

 (.36תרשים 

 לעומת חטיבות הביניים, בבתי הספר היסודיים, בשני המגזרים, לא חלו שינוים בין השנים בנושאים אלו. 

ניתן לראות עלייה  אחוז בתי הספר שבהם מועסקים אנשי מקצוע התומכים בעבודת צוות ההוראה:

נקודות  03י הספר דוברי הערבית, בשני שלבי החינוך, שבהם יש יועצת חינוכית )עלייה של באחוז בת

(; ועלייה 35ר' תרשים  –נקודות האחוז בחטיבות הביניים  36האחוז בבתי הספר היסודיים ועלייה של 

)ר'  ;נקודות האחוז( 00באחוז חטיבות הביניים דוברות ערבית שבהן מועסקת פסיכולוגית )עלייה של 

(. עלייה זו בהיקפי בתי הספר דוברי הערבית שבהם מועסקת יועצת חינוכית או פסיכולוגית 34תרשים 

 הביאה לצמצום הפער שהיה קיים במועד המחקר הראשון בין המגזרים.

                                                   
לגבי עבודת הצוות והתמיכה לא נמצאו שינויים משמעותיים בין מועדי המחקר, או שנעשו שינויים באופן  64

 שאילת השאלות או הצגתן בין המועדים אשר מצמצמת את אפשרות ההשוואה. 
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, לפי מגזר ולפי 1הביניים בחטיבותמדדים לעבודת צוות על פי דיווח המנהלים השינוי ב: 13תרשים  
  )באחוזים(שנת מחקר 

 

 

 
 . P<0.05  ; **P<0.01* של רגרסיה לינארית.  Wald Fמבחן  לפי ממוצעים ;0χ מבחן לפיאחוזים : מובהקות

 (.N =175: 0030; מדגם N=170:0003מתוך כלל המנהלים בחטיבות הביניים שבמדגם )מדגם  3
-פורומים שונים: מליאת ביה"ס, צוות כיתה0שכבה, צוות מקצוע, צוות מוביל, הצוות טיפולי0בין 4מתוך  0

 מקצועי.
 

שלב חינוך,  לפיבבית הספר על פי דיווח המנהלים, חינוכית  יועצת הימצאותהשינוי ב: 14תרשים 
 ()באחוזים 1מגזר ושנת מחקר

 

 

 
0לפי מבחן  : מובהקות

χ . *P<0.05;  **P<0.01 . 
 (.N =328: 0030; מדגם N=345:0003מתוך כלל המנהלים במדגם )מדגם  3
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המס' הממוצע של הפורומים המתכנסים 

 4מדי שבוע

 חטיבות ביניים
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מגזר לפי שלב חינוך, הימצאות פסיכולוגית בבית הספר על פי דיווח המנהלים, השינוי ב: 15תרשים 
 )באחוזים( 1ושנת מחקר

 

 
0לפי מבחן  : מובהקות

χ . **P<0.01 . 
 (.N =328: 0030; מדגם N=345:0003מתוך כלל המנהלים במדגם )מדגם  3
 

מרבית המחנכים כי הם חשו בשני מועדי המחקר ציינו  על פי הערכת המחנכים: המקצועית מיכההת

ש"יש להם כתובת" הולמת להתייעצות בבית הספר בנושאים הקשורים לעבודתם עם התלמידים 

 . המתקשים

בנושאים דידקטיים נותר  (אחוז המחנכים שציינו כי יש להם כתובת הולמת להתייעצות )במידה רבה

הם כתובת" הולמת להתייעצות . לעומת זאת, אחוז המחנכים שציינו כי "יש לבשני המחקריםדומה 

בנושאים התנהגותיים, רגשיים וחברתיים עלה בקרב המחנכים בבתי הספר יסודיים דוברי העברית 

נקודות האחוז(; )ר'  37ובחטיבות הביניים דוברות הערבית )עלייה של  (נקודות האחוז 34)עלייה של 

 (.33תרשים 

נקודות  8פער של היסודיים הפער בין המגזרים גדל )ִמ שינויים בין המחקרים הביאו לכך שבבתי הספר 

נקודות  64נקודות האחוז(; ואילו בחטיבות הביניים הפער הצטמצם )מפער של  05האחוז לפער של 

 נקודות האחוז(.  9האחוז לפער של 
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הימצאות כתובת הולמת להתייעצות בנושאים התנהגותיים, חברתיים, רגשיים השינוי ב: 16תרשים 
הספר בנושאים הקשורים לעבודה עם התלמידים המתקשים על פי הערכת  בבית

 המחנכים, לפי מגזר ושנת מחקר )באחוזים(

 

 
0לפי מבחן  : מובהקות

χ.  *P<0.05;  **P<0.01. 
 (.N =373: 0030; מדגם N=455:0003מתוך כלל המחנכים במדגם )מדגם  3
 

 המתקשים התלמידים קידוםצוות בתחום ל הכשרות 1.3.2

מורים להתמודד הבקידום יכולתם של  חשוביםרכיבים  ןהנטיים וווהשתלמויות בנושאים רל הדרכות

כל ההכשרות  על לדווח נתבקשו המנהלים. מתקשיםה דיםתלמיה של בבעיותיהם טיפולהביעילות עם 

הקשורים לטיפול בתלמידים המתקשים.  שניתנו לחברי צוות בית הספר במהלך השנה בנושאים

בשאלונים הוסבר כי הכוונה להכשרה במסגרת העבודה השוטפת בבית הספר, כולל הדרכה של מדריך 

שעות  8מטעם משרד החינוך או מטעם בית הספר, או במסגרת פרויקט מיוחד, ובתנאי שהיקפה 

ה לו, על חשבון בית הספר או לפחות במשך השנה. ההכשרה עשויה להינתן בתוך בית הספר או מחוצ

במימון פרטי של המשתתף. המחנכים התבקשו לדווח על ההכשרות שבהן השתתפו במהלך השנה, או 

 במהלך חמש השנים האחרונות. 
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 ממצאים נבחרים

  ,מעל מחצית מהמחנכים בשני שלבי החינוך דיווחו על צורך בהכשרה העוסקת בתחומים דידקטיים

בחטיבות הביניים ציינו גם צורך בהכשרה מעל מחצית מהמחנכים ובעיקר בהוראת תלמידים מתקשים. 

בתחום העלאת המוטיבציה של התלמיד. יותר מחנכים בבתי  –רגשיים, ובעיקר -בתחומים חברתיים

 דוברי הערבית דיווחו על צורכי הכשרה אלו.  הספר

 מתקשים מתקיימות בכשלושה רבעים מחטיבות הביניים )ויותר בחטיבות התלמידים ההכשרות לקידום ה

 ביניים דוברות עברית(, ובמעט פחות משני שלישים מבתי הספר היסודיים.

  מתקשים התלמידים ההמחנכים בשני שלבי החינוך ציינו כי כשליש מהם השתתפו בהכשרה לקידום

ים שלפני השנה האחרונה. בשנה האחרונה, וכמחציתם השתתפו בהכשרות מסוג זה במהלך חמש השנ

מעט יותר משליש מהמחנכים לא השתתפו בשנים האחרונות בהכשרות המיועדות לקידום עם זאת, 

 שים. תלמידים מתק

  ההכשרה הנפוצה ביותר עוסקת בצרכים הרגשיים והחברתיים של התלמידים, והיא קיימת בערך במחצית

גם ההכשרות העוסקות  בהוראה לתלמידים המתקשים ובקידום שכיחות מבתי הספר. בחטיבות הביניים 

 אישיים כאחד. -ממדיות, והן כוללות נושאים לימודיים ובין-מרבית ההכשרות רב הרגלי הלמידה.

  המחנכים ציינו כי הם חשים שמעל מחצית מההכשרות שבהן הם השתתפו תרמו במידה רבה להקניית

רלוונטי לעבודה עם התלמידים המתקשים. עם זאת, כשישית מההכשרות בבתי הספר היסודיים הידע ה

 הוערכו כהכשרות שתרמו במידה מועטה או בכלל לא. (חטיבות הביניים)והכשרות ספורות ב

  באחוז בתי  ירידה חלה 4104בממצאי המחקר שנערך בשנת  4112לעומת ממצאי המחקר שנערך בשנת

המשתתפים בהכשרות המיועדות לקידום תלמידים מתקשים,  (הספר היסודיים )אך לא בחטיבות הביניים

הכשרה. עם זאת, בשני שלבי החינוך, אחוז המחנכים שדיווחו כי השתתפו כמו גם ירידה במספר שעות ה

 . בין השנים בשנה האחרונה בהכשרה לקידום תלמידים מתקשים נותר דומה

 הצורך בהכשרה

צוות בית הספר נחשף לאורך השנים להכשרות שונות, ובהן גם הכשרות הנוגעות לתחומים המסייעים 

המנהלים ציינו כי הם מעוניינים שצוות בית הספר יקבל הכשרה לקידום התלמידים המתקשים. כל 

מהמחנכים ציינו כי הם מעוניינים בעצמם  90%-בתחומים המסייעים לקידום תלמידים מתקשים, וכ

לקבל הכשרה מסוג זה. בבתי הספר היסודיים אחוז המחנכים שציינו כי הם זקוקים להכשרה גבוה 

 (.בנספח ח, 36לוח ח 'שנים )ר 4שלהם ותק בהוראה של עד  יותר בקרב המחנכים החדשים בהוראה,

 (: 56התחומים שבהם ציינו המחנכים כי הם חשים שנחוצה להם הכשרה הם אלו )ר' לוח 

 ציינו כי הם  (בחטיבות הביניים 45%-ביסודי ו 49%מעל מחצית מהמחנכים )דידקטי: ה התחום

מתקשים, אך גם בהכשרה התלמידים המעוניינים בהכשרות דידקטיות, ובעיקר בהכשרה להוראת 

 להוראה בכיתה הטרוגנית.

 הצורך בהכשרה בתחומים אלו צוין יותר בקרב המחנכים של חטיבות  :רגשי-החברתי התחום

ניים צוין בעיקר מהמחנכים בבתי הספר היסודיים(. בחטיבות הבי 50%לעומת  44%הביניים )

הצורך בהכשרה להעלאת המוטיבציה של התלמידים, כפי שציינו כמחצית מהמחנכים. כרבע 

מהמחנכים בשני שלבי החינוך ציינו צורך בהכשרות הנוגעות להבנת צורכי התלמיד ובהתמודדות 

 עם בעיות משמעת והצבת גבולות. 
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 (03%כרבע ) ציינורצון בהכשרה לאיתור תלמידים מתקשים  מתקשים: תלמידים איתור 
מהמחנכים בחטיבות הביניים. בשני שלבי  (00%חמישית )וכמהמחנכים בבתי הספר היסודיים 

מהמחנכים בבתי  50%-מחנכים בבתי הספר דוברי הערבית )כבבעיקר שציינו החינוך מדובר בצורך 

 ספר אלה(. 

 08%צורך בהכשרה בתחום זה דיווחו כרבע מהמחנכים )הל ע תחומית:-צוותית ובין-עבודה רב 

 בחטיבות הביניים(. 04% -ביסודי ו

 מחנכים גדוללעומת בתי הספר דוברי העברית בשני שלבי החינוך, בבתי הספר דוברי הערבית אחוז 

ציינו צורך בהכשרות הנוגעות להבנת צורכי התלמידים ולהכשרות העוסקות באיתור התלמידים יותר 

ערבית בלט גם הצורך בהכשרה בעבודה עם הורי התלמידים הביניים דוברות התקשים. בחטיבות המ

 תחומית. -וביןצוותית -המתקשים ובהכשרה בעבודה רב

; המחנכים בבתי הספר בערך תחומים 0-בסך הכול ציין כל מחנך בממוצע כי יש לו צורך בהכשרה ב

יש להם צורך בהכשרה. המנהלים ציינו כי לדעתם דוברי הערבית ציינו בממוצע יותר תחומים שבהם 

תחומים. גם במקרה זה בבתי הספר דוברי הערבית  5-צוות בית הספר צריך לקבל הכשרה בממוצע בכ

 (.  נספח ו, 35לוח ח 'צוין בממוצע מספר תחומים גדול יותר )ר

המתקשים )במידה רבה : צורך בסיוע בהכשרה במגוון תחומים  כדי להצליח בקידום התלמידים 43לוח 
ולפי סוג הסיוע המבוקש   לפי שלב חינוך ומגזרעל פי דיווח המחנכים,  (או רבה מאוד

  1 ()באחוזים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 162 162 89 73 (Nסך כל  המחנכים )
 98 38 71 93 93 71 רוצים הדרכה/השתלמות כלשהי 

 59 52 54 54 59 57 2סה"כ  –בתחום הדידקטי 
 44 53 44 53 57 48 הוראת תלמידים מתקשים
 60 65 34 63 65 35 הוראה בכיתה הטרוגנית

 58 54 55 51 39 *42  3סה"כ  –רגשי -התחום החברתי
 49 40 51 67 60 **32 העלאת מוטיבציה של התלמידים

 58 **37 26 67 *00 26 הבנת צורכי התלמידים
 07 00 23 60 04 26 ת המשמעת והצבת גבולות יהתמודדות עם בעי

 58 *63 34 67 07 32 עבודה עם הורי התלמידים המתקשים
 56 (**36) 21 50 **03 26 איתור התלמידים המתקשים

 55 **37 25 65 03 28 תחומית-צוותית ובין-עבודה רב
       בהם המחנך רוצה השתלמות: שמספר התחומים 

 0.4 **3.9 1.9 0.0 *3.9 1.8 ממוצע 
 (3.7) (3.4) (1.6) (3.8) (3.4) (1.6) סטיית תקן

2לפי מבחן אחוזים : מובהקות
χ לפי מבחן  –; ממוצעיםWald F של רגרסיה לינארית.  *P<0.05  ; **P<0.01 .:הערה 

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים;  –בטור "בתי ספר יסודיים  הכוכביות
ס דוברי הערבית "ס דוברי העברית לבין בתיה"הכוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתיה

 .0.50 -ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  )  ( בתוך כל שלב חינוך.
 מחנכים לא השיבו על השאלה. 4(, כאשר N=373אחוז מכל המחנכים במדגם ) 3
 הדרכות בתחום דידקטי כוללות: הוראה לתלמידים מתקשים והוראה בכיתה הטרוגנית. 0
חברתי כוללות: העלאת מוטיבציה של התלמידים, הבנת צורכי התלמידים והתמודדות עם -הדרכות בתחום רגשי 6

 בעיות משמעת והצבת גבולות.
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 השתתפות בהכשרות לקידום תלמידים מתקשים

  לפי דיווח המנהלים ההכשרות לקידום התלמידים המתקשים רווחות בשני שלבי החינוך, אך הן

לקידום לפחות מחטיבות הביניים יש הכשרה אחת  99%-ות הביניים )ברווחות יותר בחטיב

בבתי הספר היסודיים( ויותר בחטיבות ביניים דוברות עברית  33%לתלמידים מתקשים, לעומת 

 (.  50לוח  '(; )ר97%)

  64%מאנשי הצוות, לעומת  54%עם זאת, בבתי הספר היסודיים משתתפים בכל הכשרה בממוצע 

 ם. בחטיבות הביניי

 היו כשתי  בממוצע, בכל בית ספר שבו היו הכשרות לקידום העבודה עם התלמידים המתקשים

 הכשרות.

 ( 64היקף שעות ההכשרה הממוצע לכל משתתף, לפי דיווח המנהלים, דומה בין שני שלבי החינוך-

שעות בשנה(, ובשני שלבי החינוך בבתי הספר דוברי הערבית מקבלים המשתתפים בהכשרות  65

שעות הכשרה לעומת  8-9-בממוצע מספר שעות הכשרה רב יותר )תוספת ממוצעת של כ

 המשתתפים בבתי הספר דוברי העברית(.

  בעלי תפקידים שונים בבית הספר נחשפו במידה שונה להכשרות שנועדו לקידום העבודה עם

, ובמרבית התלמידים המתקשים. מדיווח המנהלים עולה כי בשני שלבי החינוך הדפוס דומה למדי

משתתפים בהכשרות  (34%-ההכשרה ניתנת למורים, וברבים מבתי הספר )כ (73%בתי הספר )

בעלי תפקידם בכירים. בערך במחצית מבתי הספר המנהלים השתתפו בהכשרות וכך גם הצוות 

 הטיפולי. 

  השתתפו (בחטיבות הביניים 07%-בבתי ספר יסודיים ו 65%כי רק כשליש מהם )ציינו המחנכים 

 בשנת הלימודים האחרונה בהכשרה שנועדה לקידום העבודה עם התלמידים המתקשים. 

  ,עם זאת, כשנשאלו המחנכים על קבלת הכשרה בחמש השנים שלפני שנת הלימודים הנוכחית

כי השתתפו בהכשרה כזו, ויותר בבתי  (בחטיבות הביניים 58%-ביסודי ו 40%דיווחו כמחציתם )

 69%עדיין מעט מעל שליש מהמחנכים ) יש(. אף על פי כן, 33%בית )ערהיסודיים דוברי הספר ה

שלא דיווחו שהשתתפו בשנים האחרונות בהכשרות הנוגעות  (בחטיבות הביניים 67%-ביסודי ו

יחסים למחנכים שלא דיווחו שהשתתפו בהכשרות ילקידום תלמידים מתקשים. אחוזים אלו מת

בחמש השנים שקדמו לה, דהיינו, מחנכים שלא  בנושא זה לא בשנה שבה נערך המחקר וגם לא

 ענון בתחום הוראת תלמידים מתקשים.ינחשפו למידע עדכני ולר
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המנהלים על פי דיווח  : השתתפות בהכשרות לקידום העבודה עם התלמידים המתקשים44לוח 
  לפי שלב חינוך ומגזרוהמחנכים, 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 153 79 74 175 94 81 (Nסך כל המנהלים )
בתיה"ס שבהם הייתה השתתפות  %

 69 *79 77 62 61 **61 1בהכשרה בשנת הלימודים הנוכחית 

 43 90 128 53 58 94 מספר ביה"ס עם הכשרה אחת לפחות
 3.8 3.9 1.7 0.0 3.8 1.9 0מס' ממוצע של הכשרות לביה"ס

 (3.0) (3.0) (1.1) (3.3) (0.7) (1.1) סטיית תקן
אחוז ממוצע של אנשי הצוות המשתתפים 

 07 63 35 53 54 *45 0בכל הכשרה 
 (09) (60) (31) (64) (60) (33) סטיית תקן

 53 **66 35 67 *60 34 0מס' שעות הכשרה ממוצע למשתתף
 (00) (35) (16) (35) (34) (15) סטיית תקן

       0בעלי תפקידים שקיבלו הכשרה
 70 73 91 73 70 91 מורים

 94 *33 64 94 34 67 בעלי תפקידים בכירים
 43 43 51 43 46 53 מנהל

 65 *40 47 53 *30 55 צוות טיפולי

 218 99 119 161 87 73 (N) 3סך כל  המחנכים
 03 63 29 60 63 34 אחוז המחנכים שהשתתפו בהכשרה 
 4-אחוז המחנכים שהשתתפו בהכשרה ב

 45 59 48 33 *53 51 שנים האחרונות )לא כולל את שנת המחקר(
0לפי מבחן : אחוזים מובהקות

χ  ;מבחן לפי – ממוצעיםF  Wald של רגרסיה לינארית.  *P<0.05;   **P<0.01. 
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

לבין  ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיה

 (.N=328מכלל בתי הספר  ) 3
 .(N=222מבתי הספר שבהם הייתה הכשרה אחת לפחות ) 0
 .(N=373)  אחוז מכל המחנכים במדגם 6

 

  ההכשרהתחומי 

 המנהלים נשאלו על הנושאים שנידונו במסגרת ההכשרות, ומתשובותיהם ניתן לראות כי: 

  ,הכשרה העוסקת בצרכים רגשיים וחברתיים של התלמידים היא הנפוצה ביותר בין בתי הספר

מחטיבות הביניים(.  53%-מבתי הספר היסודיים ו 56%) 65והיא קיימת קרוב למחצית מבתי הספר

וקידום הרגלי  (54%גם הכשרות נוספות: הוראה לתלמידים מתקשים )יש בחטיבות הביניים 

 (.54(; )ר' לוח 56%למידה )

  הכשרות שעסקו בתחומים של: איתור ומעקב אחר תלמידים מתקשים, הוראה בכיתות

הטרוגניות, הצבת גבולות וטיפול בבעיות משמעת, פיתוח דרכי פעולה כצוות ושיפור אקלים בית 

                                                   
 .מתוך כלל בתי הספר, ולא רק בתי ספר שציינו שיש להם הכשרה 65
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 (30%-הספר נפוצות בערך בשליש עד רבע מבתי הספר בשני שלבי החינוך. רק במעט בתי ספר )כ

 ניתנו הכשרות לעבודה עם הורי התלמידים המתקשים.   

 הם הוא אחוז גבוה יותר מחטיבות הביניים שבהן בין שלבי החינוך יש הבדלים מעטים; הבולט שב

 מבתי הספר היסודיים(.  09%לעומת  56%יש הכשרה העוסקת בקידום הרגלי למידה )

  בין המגזרים יש הבדלים  מעטים;  הבולט שבהם הוא אחוז גבוה יותר מבתי הספר דוברי הערבית

 65%מידים מתקשים )בשני שלבי החינוך שבהם יש הכשרה העוסקת באיתור ומעקב אחר תל

בחטיבות הביניים דוברות  03%לעומת  56%בבתי הספר היסודיים דוברי עברית,  03%לעומת 

 עברית(. 

 66את תחומי ההכשרות שאליהן התייחסו המנהלים ניתן לחלק להכשרות בתחומים לימודיים ,

אישיים -ביןולהכשרות רב ממדיות הכוללות נושאים לימודיים ו  67אישיים-להכשרות בתחומים בין

מההכשרות המועברות בבתי הספר שבהם הייתה הכשרה אחת  90%-כאחד. לפי חלוקה זו, כ

 (. ח נספח, ב34לוח ח  'ממדיות )ר-לפחות, היו הכשרות רב

  כאשר בוחנים את תחומי ההכשרות שציינו מנהלי בתי הספר כתחומים שיש בהם צורך בהכשרה

 ניכרלראות כי, כצפוי, יש פער  אפשרית הספר, לעומת תחומי ההכשרות המתקיימות בפועל בב

בכל התחומים; הפער הבולט במיוחד נמצא בהכשרה העוסקת בעבודה עם הורי התלמידים 

בלבד  30%-מהמנהלים חושבים שיש צורך בהכשרה כזו, לעומת כ 90%המתקשים )מעל 

68.(מהמנהלים שמציינים שהכשרה כזו אכן מתקיימת בבתי ספרם
 

העבודה עם התלמידים המתקשים שאליהן מגיעים אנשי הצוות מבתי הספר  ההכשרות לקידום

 קשורים לרוב לצרכים שעולים בעבודתם. סיפרה אחת המנהלות:

"מורים נשלחו ללמוד הוראה מתקנת, שכן בית הספר הגיע למסקנה שחסרים לו כלים וידע 
רלוונטי להתמודדות עם המתקשים", או מנהלת אחרת שסיפרה: "עשינו פגישה וראינו 
שעיקר הקושי של המורים זה איך להתמודד עם קשיים כמו הבדלי הרמות בכיתה, התנהגות. 

 נו מנסים להתמקצע בתחום של תלמידים מתקשים."  אז הבאנו מדריכת התנהגות. אנח

  

                                                   
ראת תחומי דעת ספציפיים, הוראה לתלמידים מתקשים, איתור ומעקב אחרי כולל: קידום הרגלי למידה, הו 66

 תלמידים מתקשים, הוראה בכיתות הטרוגניות, הוראה של שני אנשי צוות יחד בכיתה. 
כולל: התייחסות לצרכים הרגשיים והחברתיים של התלמיד, הצבת גבולות וטיפול בבעיות משמעת, עבודה  67

 .ספרי-ביתרכי פעולה כצוות ושיפור האקלים העם הורי התלמידים, פיתוח ד
  .בנספח ח, 35לוח חל 54ר' השוואה בין לוח  68
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: תחומי ההדרכה וההשתלמויות לקידום העבודה עם התלמידים המתקשים בשנת  הלימודים 45לוח 
  1( )באחוזים לפי שלב חינוך ומגזרהנוכחית על פי דיווח המנהלים, 

      

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 153 79 74 175 94 81 (Nסך כל  בתיה"ס במדגם )
 56 56 43 68 *06 **27 קידום הרגלי למידה

 09 65 32 60 63 35 הוראת תחומי דעת ספציפיים
 57 56 45 69 68 38 הוראה לתלמידים מתקשים

 56 **03 29 65 *03 24 איתור ומעקב אחר תלמידים מתקשים
 05 60 31 03 00 23 הוראה בכיתה הטרוגנית

התייחסות לצרכים רגשיים וחברתיים 
 68 53 41 60 *59 43 של תלמידים

 09 08 28 63 00 23 הצבת גבולות וטיפול בבעיות משמעת
 35 (33) 12 (34) (8) (11) עבודה עם הורי התלמידים המתקשים

 05 08 27 66 *39 21 פיתוח דרכי פעולה כצוות
 67 60 33 07 66 32 שיפור אקלים בביה"ס

0לפי מבחן  : מובהקות
χ.  *P<0.05;  **P<0.01. סה"כ" מסמנות  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים; הכוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות 
 ס דוברי הערבית בתוך כל שלב חינוך."ס דוברי העברית לבין בתיה"הבדלים מובהקים בין בתיה

 .0.50 -ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( )  
 .(N=328)בהם הייתה הדרכה לפחות אחת בנושא זה מכלל בתי הספר במדגם שיה"ס תאחוז ב 3
 

 מאפייני הלמידה בהכשרות

 (: 53לוח  'עולים ממצאים אלו )רבהכשרות על פי דיווח המחנכים שהשתתפו 

 כללו לימודים עיוניים, ואחוז  (בשני שלבי החינוך 94%-מרבית המחנכים ציינו כי ההכשרות )כ

מחנכים ציינו כי ההכשרות כללו הכללו התנסות וסדנאות. אחוז נמוך יותר מדומה ציינו כי הן 

מרכיב של ליווי שוטף. על פי הספרות המחקרית, רכיב של התנסות או ליווי בהכשרה נתפס כבעל 

 חשיבות רבה בהטמעת תוכני ההכשרה בעבודה השוטפת של המורה. 

  מההדרכות(, חלק  80%-ה חיצוני )כעל ידי מומחההכשרות הונחו כי מרבית דיווחו המחנכים

במשותף על ידי מומחה חיצוני ועל ידי איש מקצוע מצוות בית הספר, הונחו  (34%-מההדרכות )כ

 רק על ידי איש מקצוע מצוות בית הספר.  הונחו (9%-)כ ןומיעוט
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 המחנכים, לפי שלב חינוך ומגזר )באחוזים(על פי דיווח  : מאפייני הלמידה בהכשרה46לוח 

               

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

       1אופי הלמידה בהכשרה
 מספר המחנכים שהשתתפו 

 37 63 51 65 63 65 בהכשרה אחת לפחות
 37 98 76 38 80 77 למידה עיונית 

 -- (03) (25) (05) (67) 36 ליווי העבודה בבית הספר 
 36 93 73 93 95 75 סדנת התנסות 

 111 111 111 111 111 111 2סה"כ –הגורם המעביר את ההכשרה 
 73 93 81 88 90 76 מומחה מחוץ לביה"ס

 - 8 6 5 7 8 איש מקצוע מצוות ביה"ס
 גם ממוחה חיצוני וגם איש מקצוע 

 7 33 14 8 37 16 מצוות ביה"ס
 .סטטיסטית מבחינה מובהקים אינם הבדליםה: הערה

   .0.50 -טעות הדגימה היחסית גדולה מ; 0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
, כיוון שמחנך 300-(. האחוזים אינם מסתכמים לN=115אחוזים מהמחנכים שהשתתפו בהדרכה אחת לפחות ) 3

 אפילו במסגרת הדרכה אחת(.אחד יכול להשתתף בהכשרות בעלי אופי למידה שונה )
 (. N=151) מתוך כלל ההכשרות שבהן השתתפו המחנכים 0

 

 הערכת ההכשרות

מההכשרות, בשני שלבי  94%-ביחס למרבית ההכשרות )לגבי כהערכת דרך העברת ההכשרות: 

 ')ר המחנכים שהשתתפו בהן ציינו כי הם שבעי רצון במידה רבה או רבה מאוד מדרך העברתן (החינוך

 (.בנספח ח, 33לוח ח

, לפחות המנהלים שבבתי ספרם השתתפו אנשי הצוות בהכשרה אחתהערכת תוכני ההכשרות: 

והמחנכים שהשתתפו בהכשרות התבקשו להעריך את המידה שבה ההכשרות מקנות למשתתפיהן ידע 

 (.59ר'  לוח ) ומיומנויות רלוונטיים לקידום התלמידים המתקשים

 במידה רבה ידע בהכשרות אלו ו המנהלים שאנשי הצוות שלהם רכשו בשני שלבי החינוך העריכ

 (.80%-כ -)במרבית ההכשרות   לקידום התלמידים המתקשיםרלוונטיות ומיומנויות 

  לעומת המנהלים, המחנכים שהשתתפו באחת מההכשרות לפחות העריכו כי קיבלו ידע ומיומנויות

 33%פחות משני שלישים מההכשרות )רלוונטיות לקידום התלמידים המתקשים באשר למעט 

מההכשרות בחטיבות הביניים(. עם זאת, יש לשים לב כי כשישית  35%-מההכשרות ביסודי ו

מההכשרות בחטיבות הביניים הוערכו  3%-מההכשרות שהתקיימו בבתי הספר היסודיים ו (33%)

 לל.על ידי המחנכים שהשתתפו בהן כתורמות להם במידה מועטה או כלא תורמות בכ
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: הקניית הידע והמיומנויות הרלוונטיות לקידום התלמידים המתקשים בהכשרות על פי 47לוח 
 )באחוזים(  לפי שלב חינוך ומגזרהערכת המנהלים והמחנכים, 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 94 48 46 126 71 56 (Nהדרכות )סך כל בתיה"ס עם 

 181 84 73 223 303 300 (Nסך כל ההדרכות )
 300 300 111 300 300 111 1סך כל  ההדרכות )%(
 80 86 82 85 80 81 במידה רבה ורבה מאוד

 33 39 17 33 34 14 במידה בינונית
 5 0 1 4 4 5 במידה מועטה או בכלל לא

 65 63 65 51 63 37 (Nסך כל הכיתות עם הדרכות )

 88 53 59 62 63 03 (Nסך כל ההדרכות )
 300 300 111 300 300 111 2סך כל ההדרכות

 99 33 64 90 48 61 במידה רבה ורבה מאוד
 34 66 31 03 06 23 במידה בינונית

 8 3 6 7 37 16 במידה מועטה או בכלל לא
לא ניתן לחשב מבחני מובהקות, כיוון שהנתונים מתייחסים לכל ההדרכות שנערכו בבית הספר  הערה:

 (. "multi-response")האחוזים חושבו בפקודה 
 (.N= 404) אחוזים מכלל ההכשרות שנערכו בביה"ס 3
 .(N=150השתתפו המחנכים ) ןבהשל ההכשרות לאחוז מכ 0
 

: ההכשרות לתלמידים 2112והמחקר שנערך בשנת  2116שינויים בין המחקר שנערך בשנת 
 המתקשים

יש ירידה באחוז  0003-לעומת ממצאי הסקר שנערך בעולה כי  0030-בסקר שנערך במדיווחי המנהלים 

בתי הספר היסודיים המשתתפים בהכשרה אחת בנושא קידום תלמידים מתקשים לפחות: ירידה של 

שעות הדרכה למשתתף. בחטיבות הביניים אחוז בתי  9נקודות האחוז וגם ירידה ממוצעת של  33

ר' ) םהספר המשתתפים בהכשרות, כמו גם מספר השעות הממוצע לכל משתתף, נותר דומה בין השני

ינויים אלו )בבתי הספר היסודיים(, אחוז המחנכים שדיווחו כי השתתפו בשנה אף על פי ש(. 39תרשים 

 האחרונה בהכשרה לקידום התלמידים המתקשים נותר דומה בין השנים בשני שלבי החינוך. 
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בתי הספר שהשתתפו בהכשרות לקידום העבודה עם התלמידים השינוי באחוז : 17תרשים 
 על פי דיווח המנהלים, לפי שלב חינוך, מגזר ושנת מחקר "בשנה האחרונה"המתקשים 

 

 

 
  .0χ. *P<0.05 מבחן לפי :מובהקות

 (.N=328: 0030; מדגם N=345:0003מתוך כלל המנהלים במדגם )מדגם  3
 

 הקשר של בית הספר עם גורמים חיצוניים  3.5

שירותי קהילה  -המופעלים על ידי בתי הספר, הם נעזרים גם בגורמים חיצוניים  סוגי הסיועלצד 

מתקשים ולצוותים החינוכיים, או גורמים פדגוגיים חיצוניים הלתלמידים מענה למיניהם, הנותנים 

ת המיועדות לקידום התלמידים המתקשים. בפרק זה נתאר את המפעילים בבתי הספר תכניות ייחודיו

  69קשר של בתי הספר עם שני סוגי גורמים אלה.ה

                                                   
גורמים נוספים מחוץ לבית הספר אשר נותנים מענים לתלמידים מתקשים כוללים גם את מערך המתי"אות  69

  (.6.6(, כמו גם נותני מענים שאינם מצוות בית הספר )ר' פרק 6.5וההכשרות )ר' פרק 
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 הקשר עם שירותים בקהילה 1.5.1

ם יש חשיבות מפני מתקשילקשר עם שירותים קהילתיים בעלי מומחיות בתחום הטיפול בתלמידים 

ה מקצועיים לצוות בית הספר. השירותים לתלמידים וכן לספק ייעוץ ותמיכסיוע שהם יכולים לספק 

בשטח מכונים מש"חים(,  –העיקריים בתחום זה הם שירותי הרווחה )המחלקות לשירותים חברתיים 

 השירות לביקור סדיר, השירות לקידום נוער ושירותי בריאות הנפש.

 ממצאים נבחרים

  בעיקר עם השירות לביקור סדיר  -למרבית בתי הספר יש קשר עם שירות טיפולי אחד לפחות בקהילה

 ושירותי הרווחה.  

  על פי הצרכים המשתנים עם גיל התלמידים, בחטיבות הביניים בולט הקשר עם השירות לביקור סדיר ועם

 השירות לקידום נוער; בבתי הספר היסודיים בולט  הקשר עם שירותי בריאות הנפש. 

 בבתי הספר דוברי העברית  בולט במיוחד הקשר עם שירותי הרווחה. בחטיבות  בשני שלבי החינוך

 דוברות הערבית בולט במיוחד הקשר עם השירות לקידום נוער.הביניים 

  בין מועדי המחקר לא חלו שינויים משמעותיים באחוז בתי הספר הנמצאים בקשר שוטף עם שירותי

  הקהילה, למעט ירידה באחוז חטיבות הביניים הנמצאות בקשר עם שירותי בריאות הנפש.

 טףקשר שוירותי הקהילה שאתם יש לבתי הספר א. ש

את מידת הקשר של צוות בית הספר עם שירותי הקהילה נתבקשו המנהלים לציין ביחס לרשימת 

שירותים שהוצגה בפניהם על פי הקטגוריות שלהלן: "אין קשר", "מגעים לפי הצורך )מדי פעם(" או 

 (.58לוח ) "קשר שוטף"

 ( בחטיבות הביניים 90%-בבתי הספר היסודיים, ו 30%רבים מבתי הספר) יימים קשר שוטף עם מק

מחטיבות הביניים  67%-מבתי הספר היסודיים ו (59%. כמחצית )לפחות אחד מהשירותים הנ"ל

מקיימים קשר עם שירותי הרווחה. יועצת באחד מבתי הספר "המיטביים" שהשתתפו במחקר 

 ".יש לנו קשרים טובים עם גורמי הרווחה וזה מקור סיוע גדול מאוד" האיכותני הדגישה:

 ובהתאם לכך ם של התלמידים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים שונים זה מזה, הרכיוצ

 : גם מידת הקשר שלהם עם גורמים חיצוניים

בחטיבות הביניים אחוזים גבוהים יותר מהמנהלים דיווחו על קשר שוטף עם השירות  -

 00%בבתי הספר היסודיים( ועם השירות לקידום נוער ) 55%לעומת  37%לביקור סדיר )

בבתי הספר היסודיים(. מנהלת באחת מחטיבות הביניים סיפרה כי:  ספוריםלעומת אחוזים 

, הוא לא מעורב רק במקרי הקצה. ת'איש צוו'כ נתפס  (הקב"ס )קצין ביקור סדיר"
כשמרגישים שיש איזה קושי הוא מיודע מידית, וחושבים יחד איך נכון להגיע לפגישה עם 
 ההורים. הקב"ס מציע אפשרויות לליווי בני הנוער, ואם צריך עוזר במציאת מסגרת אחרת"

קשר שוטף עם שרותי בבתי הספר היסודיים אחוזים גבוהים יותר מהמנהלים דיווחו על  -

 בחטיבות הביניים(.  ספוריםלעומת אחוזים  36%בריאות הנפש )



 

013 

 קשר עם והיותר בבתי הספר דוברי העברית בשני שלבי החינוך, רווח קשר עם שירותי הרווחה ה

ביניים הערבית, לעומת חטיבות הביניים דוברות היותר בחטיבות רווח השירות לקידום נוער 

 עברית. הדוברות 

לפי , דיווח המנהליםעם שירותי הקהילה השונים על פי  1בתי הספר המקיימים קשר שוטף :48 לוח
 ולפי סוג שירות )באחוזים( 2שלב חינוך ומגזר

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 153 79 74 175 94 81 (Nסך כל בתי הספר )
 04 **56 39 64 *43 47 שירותי הרווחה

 90 37 69 54 56 **44 שירות ביקור סדיר
 60 *00 22 -- -- **-- השירות לקידום נוער
 (5) (9) (7) (35) (36) *13 שירותי בריאות הנפש
 90 93 71 44 35 62 6שירות טיפולי כלשהו 

 . 0χ. *P<0.05;  * *P<0.01 מבחן לפי :מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  הכוכביות: הערה

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

   .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 קטגוריות נוספות: לא נמצא בקשר, קשר מדי פעם. 3
 .(N=328יה"ס )תמתוך כלל ב 0
 לפחות עם אחד מהשירותים שצוינו לעיל. 6

של בתי הספר : הקשר 2102והמחקר שנערך בשנת  2112ב. שינויים בין המחקר שנערך בשנת 

 עם שירותי הקהילה

מחקרים לא נמצאו הבדלים משמעותיים, למעט ירידה בשני המגזרים באחוז חטיבות הבין שני 

ר' תרשים ) ;נקודות האחוז( 30-הביניים, הנמצאות בקשר שוטף עם שירותי בריאות הנפש )ירידה של כ

 (. בבתי הספר היסודיים לא נמצאו שינויים בין השנים.38
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עם השירותים הקהילתיים   1,2חטיבות הביניים המקיימות קשר שוטףהשינוי באחוזי : 18תרשים 
  שנת מחקרלפי על פי דיווח המנהלים, לפי מגזר ו

 
 .0χ . *P<0.05;  **P<0.01 מבחןלפי  :מובהקות

 .(N =373: 0030; מדגם N=455:0003מתוך כלל המחנכים במדגם )מדגם  3
 קטגוריות משלימות: לא נמצא בקשר, קשר מדי פעם.  0
 .לפחות קשר שוטף עם אחד מהשירותים שצוינו 6
 

 תכניות חיצוניות לקידום התלמידים המתקשים  1.5.2

בעזרת תכניות התערבות נעשית אחת הדרכים לקידום עבודת בתי הספר עם התלמידים המתקשים 

נית המופעלת במעורבות פדגוגית של גורמים מחוץ לבית חיצוניות. תכנית חיצונית הוגדרה בסקר כתכ

הספר, בריכוז התכנית, במתן תשומות לתלמידים  הספר; היא עשויה להתבטא בהכנסת היוזמה לבית

אם מעורבותו של הגורם החיצוני מתבטאת במימון בלבד, הרי שהתכנית  70או במתן הדרכה לצוות.

אינה מוגדרת כתכנית חיצונית. גורם חיצוני הוגדר כגורם אשר אינו חלק מבית הספר, כולל משרד 

 החינוך או משרד ממשלתי אחר, הרשות המקומית, ארגון המגזר השלישי או חברה פרטית.

להניח כי יש יש תכניות שמיועדות לקידום התלמידים המתקשים, וחשוב לשים לב כי המיפוי סקר רק 

 יישום התכניותדן בולאוכלוסיות אחרות. הפרק אחרות  בבתי הספר גם תכניות נוספות למטרות

מאפייני הגורמים הפדגוגיים המעורבים בהפעלת בהמשתתפים בהן, ובמאפייני  הןמאפייניב, ובהיקפן

מידת שביעות הרצון מתרומת התכנית לקידום בחיצוניות והניות תכההפעלת כלפי עמדות בהתכניות, 

, הסקר אינו פרקים קודמיםהתלמידים המתקשים. גם במקרה זה, בדומה לאסטרטגיות שהוצגו ב

על הערכתם של המנהלים על היקפן והתכניות, אלא הוא מאפשר ללמוד  שלמידת הצלחתן  בוחן את 

 מתקשים.והמחנכים את תרומתן לקידום התלמידים ה

  

                                                   
לדוגמה, חלק מהמענים לתלמידים וההכשרות הניתנות לצוות שתוארו בפרקים הקודמים, ניתנים במסגרת  70
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 ממצאים נבחרים

  ובחמישית מהכיתות מופעלות בשני שלבי החינוך ובשני המגזרים תכניות חיצוניות  בתי הספרבמחצית

תכניות בכל בית  0.2לקידום התלמידים המתקשים. בבתי הספר שבהם מתקיימות תכניות, יש בממוצע 

זה שנתיים מתכניות בכל חטיבת ביניים. מרבית התכניות החיצוניות פועלות בבתי הספר  4-ספר יסודי ו

 ורובן אינן מוגבלות בתאריך סיום מתוכנן.  ויותר,

  פחות מחמישית מתלמידי בית הספר שבהם מופעלות תכניות אלו.  בממוצעמשתתפים בכל תכנית

משתתפי התכנית הם בעיקר אוכלוסיית התלמידים המתקשים המתאפיינים בעיקר בהישגים לימודיים 

  נמוכים ובבעיות התנהגות או בצרכים רגשיים או חברתיים.

  במעט יותר משליש מבתי הספר בשני השלבים והמגזרים התלמידים מקבלים תגבור לימודי במסגרת

 ביותר מבין כלל הפעולות הנעשות במסגרת התכניות החיצוניות. השכיחה תכניות חיצונית. זו הפעולה 

  ו כשלושה רבעים מהמנהלים הי. ישירות לבתי הספר המשאבים אתכמחצית מהמנהלים מבקשים לקבל

במתן הכשרה למורים ופחות בהספקת שירותים ישירים )כמו תגבור בעיקר מעוניינים שהתכנית תתמקד 

 לימודי לתלמידים(.

  שביעות הרצון מהתכניות החיצוניות בבתי הספר רבה; על פי הערכתם של המנהלים והמחנכים )מעט

קידומם של התלמידים פחות בקרב מחנכים בחטיבות הביניים(, אחוזים גבוהים מהתכניות תרמו ל

 המתקשים. 

  חלה ירידה באחוז חטיבות הביניים דוברות  4104שנערך בשנת מחקר ל   4112בין המחקר שנערך בשנת

 העברית שבהן פועלת תכנית חיצונית אחת לפחות לקידום התלמידים המתקשים.

 ישום התכניות החיצוניות לקידום תלמידים מתקשים והיקף הפעלתןי

  מבתי  55%) בתי הספרבערך במחצית התכניות החיצוניות לקידום תלמידים מתקשים מופעלות

 00%-ביסודי ו 37%מהכיתות )ובערך בחמישית מחטיבות הביניים(,  40%-הספר היסודיים, וב

 .(57לוח ) ;בחטיבות הביניים(

 ( בחטיבות הביניים 04%-בבתי הספר היסודיים ו 09%בערך ברבע מבתי הספר) פעלת תכנית מו

 04%מבתי הספר היסודיים,  39%אחת לקידום תלמידים מתקשים, ובאחוז דומה של בתי הספר )

 מופעלות שתי תכניות או יותר. (מחטיבות הביניים

  3.3-תכניות בכל חטיבת ביניים ו 0יש החיצוניות  תכניותהספר שבהם מופעלות הבממוצע, בבתי 

 ם לא נמצאו הבדלים מובהקים.תכניות בכל בית ספר יסודי. בין המגזרי
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על  בהם מיושמות תכניות חיצוניות לקידום התלמידים המתקשיםשוהכיתות   1: בתי הספר49לוח 
  2לפי שלב חינוך ומגזרהמנהלים והמחנכים, פי דיווח 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 153 71 74 175 94 81 (Nסך כל בתי הספר )
 שבהם מיושמת תכנית  1בתי הספר

 58 43 51 59 55 44 לפחות )%( חיצונית אחת

 מס' התכניות החיצוניות המיושמות 
       2(:N) בביה"ס

0 56 43 46 51 57 40 
3 27 08 05 25 03 03 

 09 04 25 06 33 17 ויותר 0
חיצוניות יה"ס עם תכניות תמס' ב

 72 69 64 89 40 67 (N) לקידום תלמידים מתקשים
 מס' ממוצע של תכניות חיצוניות 

 1.6* 3.4 3.8 2.1 3.7 0.3 (N) 2יה"סתהמיושמות בב
 (3.5) (3.6) (1.3) (3.3) (0.8) (1.9) סטיית תקן

 211 111 111 162 89 73 (N) 3סך כל הכיתות
 בהן מיושמת לפחות תכנית שהכיתות 

 37 00 21 35 03 19 )%( חיצונית אחת
 –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים ה :הערה .P<0.05*  .של רגרסיה לינארית F  Wald: לפי מבחןמובהקות

כוכביות בטורים "דוברי הסה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים; 
ס דוברי הערבית בתוך כל שלב "ס דוברי העברית לבין בתיה"בתיהעברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין 

 חינוך.
 . (N=328) אחוזים מכלל בתי הספר 3
 (.N=161) בהם מופעלת תכנית אחת לפחותשיה"ס תרק בב 0
 .(N=373) אחוז מכל המחנכים שבמדגם  6
 

פעילות ממושכת יותר של התכנית בבית הספר יכולה לסייע להטמעתה  משך הפעלת התכניות:

החיצוניים המפעילים את התכנית. כמו כן, תכניות לגורמים ולחיזוק שיתוף הפעולה בין בית הספר 

בעלות אופק פעילות ארוך טווח יכולות ללוות את התלמידים ואת צוות בית הספר באופן עקבי 

רחב ויעיל יותר לצרכים הקיימים, והסיכוי כי הן יחוללו את השינוי וממושך יותר, ובכך לתת מענה 

 .(40המצופה גדל )ר' לוח 

 המיושמות בבתי הספר פועלות זה שנתיים ויותר.  (90%-בשני שלבי החינוך מרבית התכניות )כ 

 ( 88%-מהתכניות בבתי הספר היסודיים ו 80%רוב התכניות אינן מוגבלות בתאריך סיום מתוכנן 

 בות הביניים(. בחטי
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 : משך זמן הפעלת התכניות החיצוניות לקידום התלמידים המתקשים המיושמות בבתי הספר51לוח 
   1 ()באחוזים לפי שלב חינוך ומגזרהמנהלים, על פי דיווח 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 72 69 64 88 57 67 (Nבתיה"ס עם תכניות ) סך כל

 124 47 34 176 74 83 (Nסך כל התכניות )
 111 111 111 111 111 111 סה"כ – 1משך זמן הפעלת התכנית 

 39 64 31 03 07 28 שנים ויותר 5
 46 64 39 56 54 44 שלוש-שנתיים

 60 60 31 63 03 28 שנה נוכחית
 111 111 111 111 111 111 סה"כ –מועד מתוכנן לסיום התכנית 

 30 0 5 08 9 14 שנה נוכחית
 37 6 7 9 6 4 שנים 4תוך 

 37 74 88 34 70 82 לא מתכונן מועד סיום
כל התכניות שמיושמות בבית הספר חלים על לא ניתן לחשב מבחני מובהקות, כיוון שהנתונים  הערה:

 (. "multi-response")האחוזים חושבו בפקודה 
 .(N=300אחוזים מכלל התכניות שנערכו בביה"ס ) 3
 

 התלמידים המשתתפים בתכניות חיצוניות לקידום תלמידים מתקשים

  מתקשים, בממוצע התלמידים הבבתי הספר שבהם פועלת תכנית חיצונית אחת לפחות לקידום

ר' ) מתלמידי חטיבות הביניים 36%-מתלמידי בתי הספר היסודיים ו 33%משתתפים בכל תכנית 

 (.43לוח 

  מתקשים, דיווחו התלמידים הבבתי הספר שבהם מופעלת תכנית חיצונית אחת לפחות לקידום

מהמנהלים בשני שלבי החינוך, וכמעט כל המנהלים בבתי הספר היסודיים דוברי  80%מעל 

כי התלמידים המשתתפים בתכניות אלו אכן מתאפיינים בהישגים לימודיים  (78%הערבית )

 נמוכים או בבעיות התנהגות או בצרכים רגשיים או חברתיים. 

  בתי הספר היסודיים, ציינו כי המנהלים באחוז גבוה יותר מהמנהלים בחטיבות הביניים, לעומת

 59%לעומת  90%כלכלי נמוך )-יתלמידים מרקע חברתמשתתפים בבית ספרם החיצוניות תכניות ב

 ביסודיים(. 

 תלמידים עולים או בני עולים, משתתפים  ןבהשוח גם על תכניות בבתי הספר דוברי העברית דּו

 (. 40%בעיקר בחטיבות הביניים )
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על פי דיווח  : מאפייני התלמידים המשתתפים בתכניות חיצוניות לקידום תלמידים מתקשים51לוח 
  ()באחוזים ב חינוך ומגזרלפי של,  המנהלים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 72 37 35 88 49 39 (Nסך כל בתי הספר )
       1אחוז תלמידי ביה"ס המשתתפים בכל תכנית

 7 *35 13 30 39 16 ממוצע 
 (33) (34) (14) (35) (04) (23) סטיית תקן

       2מאפייני התלמידים המשתתפים בתכנית
 88 89 87 78 **93 82 הישגים לימודיים נמוכים

 70 89 88 78 **98 83 בעיות התנהגות או צרכים רגשיים0חברתיים
 - **40 42 - (*05) (**18) עולים או בני עולים

 98 93 72 33 *53 **47 כלכלי נמוך-רקע חברתי
 .P<0.05 ; **P<0.01*  .של רגרסיה לינארית F  Waldלפי מבחן ממוצעים .0χ אחוזים לפי מבחן: מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים   הערה:

 ס דוברי העברית"בתיהכוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  חטיבות הביניים; 
   .0.50 -ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  )  ( .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

 (.N=160בה משתתפים התלמידים )ושבהם מופעלת תכנית אחת לפחות שיה"ס תרק בב3
לקבוצות שונות של תכניות המיועדות ש יבאותו בי"ס ייתכן ש, כיוון ש300-אחוזים אינם מסתכמים לה0

 תלמידים מתקשים.

 

 חיצוניות לקידום התלמידים המתקשיםה תחומי הפעולות הנעשות בתכניות

המנהלים נשאלו על סוגי הפעולות הנעשות במסגרת התכניות החיצוניות לקידום התלמידים 

 . נמצא כי:(להלן 40 לוח ר' ) המתקשים

 מבתי הספר היסודיים 65%) המגזריםבשני במעט יותר משליש מבתי הספר, בשני השלבים ו        

 רווחתהניתן לתלמידים תגבור לימודי בתכניות חיצונית. זו הפעולה  מחטיבות הביניים(, 50%-וב

 התכניות החיצוניות.  שלביותר מבין כלל הפעולות 

  התלמידים התקדמות אחר  וקבותעשתכניות חיצוניות יש בערך ברבע מחטיבות הביניים

 (. 05%)ומאבחנות אותם תלמידים מתקשים  מאתרות  (09%המתקשים )

  מבתי  03%חיצוניות עוסקות בחונכות )התכניות הבשני שלבי החינוך בערך בחמישית מבתי הספר

 (בחטיבות הביניים 00%-בבתי ספר יסודיים, ו 38%הספר בשני שלבי החינוך(, בחוגי העשרה )

 חטיבות הביניים(. ב 00%-בבתי ספר יסודיים ו 39%טיפולי )ובסיוע 
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 דיווח המנהלים,  על פי 1תחומי הפעילות העיקריים של התכניות החיצוניות בבתי הספר :52לוח 
    ()באחוזים לפי שלב חינוך ומגזר             

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 153 79 74 175 94 81 (Nבתיה"ס )סך כל 
 67 50 41 63 66 34 מתן תגבור לימודי )פרטני או בקבוצות קטנות(

 09 37 21 04 37 21 חונכות
 08 *39 21 05 33 18 חוגי העשרה
 05 37 21 (39) 39 17 מענה טיפולי

 04 06 24 (34) (33) **12 איתור או אבחון תלמידים מתקשים
 03 09 27 37 35 **15 מתקשיםמעקב אחרי תלמידים 

סה"כ" מסמנות  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה. 0χ. *P<0.05;   **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות
בטורים "דוברי עברית" מסמנות  ; הכוכביותהבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים

 ס דוברי הערבית בתוך כל שלב חינוך."לבין בתיה ס דוברי העברית"הבדלים מובהקים בין בתיה
   .0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( )  
 (.N=328בתחום מסוים מכלל בתי הספר במדגם )לפחות בהם הופעלה תכנית אחת שיה"ס תב 3
 

 אופי המעורבות הפדגוגית בהפעלת התכניות החיצוניות לתלמידים מתקשים

עוסקת התכנית החיצונית, המנהלים, שבבתי ספרם פועלת תכנית חיצונית  נוסף על התחומים שבהם

, נשאלו בשאלה סגורה מה עושים הגורמים החיצוניים שמעורבים בתכנית מבחינה לפחות אחת

 מתשובותיהם עולה התמונה הזאת: (.להלן 46 פדגוגית )ר' לוח 

  הרווחת ביותר של הגורמים הפעולה שבהם מופעלת תכנית חיצונית אחת לפחות  בתי הספרברוב

בשני שלבי החינוך(. באחוז נמוך  90%הפדגוגיים החיצוניים היא עבודה ישירה עם התלמידים )

 53%יותר מבתי הספר עוסקים הגורמים הפדגוגיים בריכוז ובהפעלה של התכנית בבית הספר )

צוות בית הספר ( ובהדרכות או בליווי ל37% -בבתי הספר היסודיים, ויותר בחטיבות הביניים 

, ויותר בחטיבות הביניים דוברות 35% -בבתי הספר היסודיים, ויותר בחטיבות הביניים 65%)

 (.38% -העברית

  יסודיים דוברי הספר הבאחוז גדול יותר מבתי הספר היסודיים דוברי הערבית, לעומת בתי

חון התלמידים ובאב (93%עברית עוסקים הגורמים הפדגוגיים בריכוז התכנית או בהפעלתה )ה

(04% .) 

 55%-מהתכניות בבתי הספר היסודיים וב 65%-על פי דיווח מנהלי בתי הספר, משרד החינוך משתתף ב

מהתכניות, בשני שלבי החינוך.  40%-מהתכניות בחטיבות הביניים. הרשויות המקומיות משתתפות ב

התכניות משתתף יותר מהתכניות )ברבות מ 04%-גורמי מגזר שלישי וגורמים אחרים משתתפים בכ

 מגורם אחד(.
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דיווח  על פי 1 ,: אופי המעורבות הפדגוגית של התכניות החיצוניות המיושמות בבתי הספר53לוח 
 לפי שלב חינוך ומגזרהמנהלים שבבית ספרם מתקיימת תכנית חיצונית אחת לפחות, 

  ( )באחוזים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 תכנית חיצונית  יש סה"כ בתיה"ס שבהם
 72 37 35 89 51 39 (Nאחת לפחות )

 90 90 72 37 96 72 עבודה ישירה עם תלמידים
 38 37 69 93 **63 **46 ריכוז0הפעלה של התכנית בביה"ס

 40 *38 64 54 60 **34 הדרכות0ליווי של צוות ביה"ס
 04 (33) 18 (04) (05) 25 פיתוח חומרי לימוד
 03 (30) 14 04 *-- (11) אבחון תלמידים

 .0χ.  *P<0.05   **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

   .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 (.N=161בהם מופעלת תכנית אחת לפחות )שיה"ס תרק בב3
 

 שביעות רצון ותרומה -מתקשיםהתלמידים ההערכת התכניות החיצוניות לקידום 

חיצוניות בבית הספר: המנהלים נשאלו על גישתם הכללית כלפי התכניות ההפעלת כלפי עמדות 

 .הכנסתן של תכניות חיצוניות לבתי הספר באמצעות שישה היגדים

"גורם חיצוני תמיד מעל מחצית מהמנהלים ציינו לזכותן של התכניות החיצוניות כי עולה כי  45מלוח 
בחטיבות  47%-מבתי הספר היסודיים ו 30%) מביא ראייה חדשה או רוח חדשה לבית הספר"

 47%-בבתי הספר היסודיים ו 40%) "בית הספר תמיד מרוויח כשיש פרויקטים רבים"הביניים(, וכי 

"לגורמים מתערבים חיצוניים ידע חוזים מעט נמוכים יותר מהמנהלים ציינו כי בחטיבות הביניים(. א
 ביניים(.הבחטיבות  50%-ביסודי ו 68%) ומיומנות שאין לבית הספר"

"פעמים רבות ציינו גם ש (בחטיבות הביניים 30%-ביסודי, ו 33%מהמנהלים )שני שלישים כעם זאת, 
"במקום להשקיע , כמו גם שרכי בית הספר"וצהגורמים המתערבים אינם מכירים מספיק את 

בחטיבות הביניים(.  45%-ביסודי, ו 48%) בפרויקטים עדיף לתת את המשאבים ישירות לבתי הספר"

"פרויקט שמופעל על ידי גורם חיצוני בדרך כלל אינו אחוזים מעט נמוכים יותר מהמנהלים ציינו כי 
 ביניים(. הבחטיבת  68%-ביסודי ו 50%)משפיע על בית הספר לטווח ארוך" 

מהמנהלים בבתי הספר דוברי הערבית, לעומת  (יםבשני שלבי החינוך אחוז גבוה יותר )מעל שני שליש

"בית הספר תמיד מרוויח מנהלים בבתי הספר דוברי העברית, הסכימו עם ההיגדים החיוביים: ה
 . חדשה לבית הספר""גורם חיצוני תמיד מביא ראייה חדשה או רוח -ו כשיש פרויקטים רבים"

  



 

000 

 לפי שלב חינוך ומגזר, 2על פי עמדות המנהלים 1: הכנסת תכניות חיצוניות לבית הספר54לוח 
 ( )באחוזים

 ההיגדים

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 153 79 73 175 94 81 (Nמנהלים )הסך כל 
 95 **44 59 37 **53 52 בית הספר תמיד מרוויח כשיש פרויקטים רבים

יה חדשה 0 יגורם מתערב חיצוני תמיד מביא רא
 95 **45 59 96 *48 62 רוח חדשה לביה"ס

פעמים רבות, הגורמים המתערבים אינם מכירים 
 30 30 61 30 38 66 מספיק את צורכי ביה"ס

ומיומנויות לגורמים מתערבים חיצוניים ידע 
 69 55 42 07 53 38 שאין בביה"ס

במקום להשקיע בפרויקטים, עדיף לתת את 
 43 46 54 48 48 58 המשאבים ישירות לביה"ס

ל בדרך כלל אינו ימפעגורם חיצוני פרויקט ש
 69 68 38 50 67 41 משפיע על ביה"ס לטווח ארוך 

סה"כ" מסמנות  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים : ההערה .0χ . *P<0.05;   **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות
בטורים "דוברי עברית" מסמנות  ; הכוכביותהבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים

 ס דוברי הערבית בתוך כל שלב חינוך."ס דוברי העברית לבין בתיה"הבדלים מובהקים בין בתיה
 .(N=328אחוזים מכלל בתי הספר ) 3
מנהלים שדיווחו כי הם "מסכימים בהחלט" או "די מסכימים". קטגוריות נוספות היו: "מתלבטים", "די לא 0

 מסכימים", "בהחלט לא מסכימים".  

המנהלים נשאלו מהן התרומות שצריכות  תרומת התכנית החיצונית לתלמידים המשתתפים בה:

גורמים חיצוניים, ונתבקשו לבחור את הפדגוגית של  םלהיות, לדעתם, לתכניות המופעלות במעורבות

 (.44המתאים להם מתוך רשימת תרומות אפשריות ) ר' לוח 

 ( 93% -ביסודי, ו 90%התרומה הרצויה בהפעלת תכנית חיצונית שעליה דיווחו מרבית המנהלים 

 היא מתן כלים והדרכה לצוות בית הספר.  (בחטיבות הביניים

 ביסודי,  46%יכות לספק תשומות נוספות לתלמידים )כמחצית מהמנהלים ציינו כי התכניות צר

בחטיבות  58%ביסודי,  46%ולספק תשומות הדורשות מומחיות מיוחדת ) (בחטיבות הביניים 43%

 הביניים(. 

 ציינו כי רצוי הלים בבתי הספר היסודיים וכשליש מהמנהלים בחטיבות הביניים נמהמ 50%-כ

 (בבתי הספר דוברי הערבית )בשני שלבי החינוך הספר; שהתכניות יובילו שינויים ארגוניים בבית

 . (46%) אמרו כך יותר ממחצית מהמנהלים
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לפי שלב  ,דיווח המנהלים על פי 1: תרומותיהן הרצויות של התכניות החיצוניות לבתי הספר55לוח 
   ()באחוזים חינוך ומגזר

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 153 79 74 175 94 81 (Nסך כל  המנהלים )
 80 94 76 90 90 72 מתן כלים והדרכה לצוות ביה"ס

 48 43 56 49 43 53 יותר תשומות לתלמידים
 57 58 48 46 45 53 תשומות הדורשות מומחיות מיוחדת
 46 **09 33 46 *67 42 הובלת שינויים ארגוניים בביה"ס

סה"כ" מסמנות  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים : ההערה .0χ . *P<0.05;  **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות
בטורים "דוברי עברית" מסמנות  ; הכוכביותהבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים

 הבדלים מובהקים בין בתיה"ס דוברי העברית לבין בתיה"ס דוברי הערבית בתוך כל שלב חינוך.
 .(N=328) אחוזים מכלל בתי הספר 3
 

ניכר כי באופן כללי קיימת שביעות רצון הערכת תרומות התכניות לקידום התלמידים המתקשים: 

המיושמות בבתי הספר, המתבטאת באחוזים גבוהים של תכניות רבה מהתכניות החיצוניות 

 (.להלן 43המוערכות כתורמות במידה רבה לקידומם של תלמידים מתקשים ) ר' לוח 

 המיועדות לקידום  (, בשני שלבי החינוך80%-המנהלים ציינו כי להערכתם, רוב התכניות )כ

 תלמידים מתקשים אכן תורמות במידה רבה לקידומם. 

 על ידיזוכות גם להערכה רבה  (בחטיבות הביניים 39%-בבתי הספר היסודי ו 80%תכניות )רוב ה 

 המחנכים.

לפי : תרומת התכניות החיצוניות לתלמידים המתקשים על פי הערכת המנהלים והמחנכים,  56לוח 
 ()באחוזים שלב חינוך ומגזר

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

 דוברי
 עברית 

 דוברי
 ערבית 

 סך כל  בתיה"ס שבהם יש תכנית חיצונית 
 72 69 64 88 57 67 (Nאחת לפחות )

 124 47 34 176 74 83 (N) 1סך כל התכניות המופעלות בבתי הספר
 300 300 111 300 300 111 סך כל התכניות החיצוניות

 94 85 82 96 85 81 במידה רבה ורבה מאוד
 05 34 17 04 30 16 במידה בינונית 

 3 3 1 0 5 3 במידה מועטה או בכלל לא
 סך כל הכיתות שבהן יש לפחות תכנית 

 35 39 31 38 03 44 חיצונית אחת 
 53 65 37 34 38 33 (N) 2סך כל התכניות המופעלות בכיתות

 300 300 111 300 300 111 סה"כ התכניות החיצוניות
 39 39 67 35 84 82 ורבה מאודבמידה רבה 

 03 03 26 38 5 6 במידה בינונית 
 9 9 7 38 33 12 במידה מועטה או בכלל לא

 הספר בבית שנערכו ההדרכות לכל מתייחסים שהנתונים כיוון, מובהקות מבחני לחשב ניתן לא :הערה
  (."multi-response" בפקודה חושבו האחוזים)
 .(N=88אחוז מכל התכניות שיושמו בכיתות שנדגמו ) 0 .(N=300) יה"סתאחוזים מכלל התכניות שנערכו בב 3
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: הפעלת תכניות חיצוניות 2112והמחקר שנערך בשנת  2116שינויים בין המחקר שנערך בשנת 
 לקידום תלמידים מתקשים

בחטיבות  :המתקשים התלמידים לקידום חיצוניות תכניות מופעלות שבהם הספר בתי שיעור

נקודות האחוז באחוז בתי הספר שבהם מופעלת תכנית  33הביניים דוברות העברית חלה ירידה של 

הפערים הצטמצמו, ותכניות חיצוניות פעלו  0030חיצונית אחת לפחות. ירידה זו הביאה לכך שבשנת 

דיים לא חלו שינויים בערך במחצית מבתי הספר בשני שלבי החינוך ובשני המגזרים. בבתי הספר היסו

 .(37ר' תרשים ) משמעותיים בין השנים

בתי הספר שבהם מיושמת תכנית חיצונית אחת לפחות לקידום השינוי באחוז : 19תרשים 
 1שלב חינוך ומגזרהתלמידים המתקשים על פי דיווח המנהלים, לפי שנת מחקר, 

 

 

 
 . 0χ. **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות

 (.N =328: 0030; מדגם N=345:0003מתוך כלל המנהלים במדגם )מדגם  3
 

 על המענה מידתוהקשיים בעבודה עם התלמידים המתקשים  3.2

 פי תפיסת צוותי בתי הספרל הצרכים
בפרקים הקודמים הוצגו הממצאים על הפעולות שנוקטים בתי הספר כדי לענות על צורכי התלמידים 

המתקשים. פרק זה מציג את הקשיים העיקריים בעבודתם של המנהלים והמחנכים עם התלמידים 

-מכלול המאמץ הבית המידה שבההמתקשים, את תחושת הסיפוק שלהם מהצלחתם בעבודה זו, ואת 

 . אכן עונה על צורכיהם ם של תלמידים אלוספרי לקידומ

 

 

38 

44 44 
47 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2012

 דוברי ערבית דוברי עברית

67 

51 
49 48 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2012

 דוברי ערבית דוברי עברית

** 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים
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 ממצאים נבחרים

  מתקשים הם מחסור התלמידים ההמנהלים ציינו כי הקשיים העיקריים של בית הספר בעבודה עם

במשאבים ובכוח אדם מיומן. מנהלים בבתי הספר היסודיים ציינו כקושי גם את חוסר שיתוף הפעולה של 

 מהקשיים צוינו בשכיחות גבוהה יותר בבתי הספר דוברי הערבית.הורי התלמידים המתקשים. חלק 

  הקושי הרווח ביותר בניהול כיתה שבה לומדים תלמידים מתקשים הוא המחסור בזמן לתכנון ההוראה

 לתלמידים המתקשים, שעליו דיווחו כשני שלישים מהמחנכים בשני שלבי החינוך. 

  יותר והצלחה בעבודתם עם התלמידים המתקשים, כמו גם מחנכים בבתי הספר היסודיים חשו סיפוק רב

 פחות קשיים בניהול הכיתה, לעומת המחנכים בחטיבות הביניים.

   כמחצית מהמחנכים בבתי הספר היסודיים וכשליש מהמחנכים בחטיבות הביניים ציינו כי הם חשים

התלמידים  שהכלים והמשאבים העומדים לרשותם מאפשרים להם להתמודד ביעילות עם צורכי

 המתקשים. 

  כמחצית מהמחנכים בבתי הספר היסודיים ומעט פחות בחטיבות הביניים היו סבורים כי לשלושה רבעים

 את צורכיהם. ניתן מענה ההולם לפחות מהתלמידים המתקשים 

  נמצאו שינויים משמעותיים, להלן פירוטם: 4104והמחקר שנערך בשנת  4112בין המחקר שנערך בשנת 

 באחוז המחנכים המדווחים על הקשיים השונים בניהול הכיתה ירידה  -

 עלייה באחוז המחנכים בבתי הספר היסודיים החשים כי הכלים והמשאבים העומדים לרשותם  -

 מאפשרים להם להתמודד ביעילות עם צורכי התלמידים המתקשים.

 עלייה באחוז המחנכים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים דוברות הערבית המדווחים כי  -

 רכיהם.ומרבית התלמידים המתקשים בכיתתם מקבלים מענה הולם לצ

 

 קשיים בעבודה עם תלמידים מתקשים 1.2.1

פתוחה . בשאלה אתגר גדול הנהלות בתי הספר וצוותיהםלהעבודה עם התלמידים המתקשים מציבה 

הם הקשיים העיקריים בעבודתם עם התלמידים המתקשים. מתשובותיהם  נתבקשו המנהלים לציין מַּ 

 עולה כי מרבית הקשיים דומים בשני שלבי החינוך. 

 ומחסור בידע  (מהמנהלים 44%-הקשיים העיקריים הם מחסור במשאבים )כפי שציינו כ

מהמנהלים;  60%-מיומן )כפי שציינו כ מקצועיות בקרב חברי הצוות, לרבות מחסור בכוח אדםבו

 מהמנהלים(.  68% – יותר בחטיבות הביניים דוברות הערבית

  שליש מהמנהלים בבתי הספר היסודיים ציינו כקושי העיקרי את חוסר שיתוף הפעולה של הורי

 (.49(; ) ר' לוח 55%התלמידים המתקשים, במיוחד בבתי הספר היסודיים דוברי הערבית )
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דיווח  על פיבעבודתם עם התלמידים המתקשים   1 הקשיים העיקריים של בתיה"ס :57לוח 
  ()באחוזים לפי שלב חינוך ומגזרהמנהלים, 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 153 79 74 175 94 81 (Nסך כל בתיה"ס )
 36 45 56 30 40 54 משאבים חוסר
 68 *04 28 60 63 31 הצוות חברי של ובמקצועיות בידע מחסור
 04 (*34) 17 55 *60 **33 ההורים של פעולה שיתוף חוסר

סה"כ" מסמנות  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה. 0χ.  *P<0.05 ;  **P<0.01 מבחן לפי מובהקות:
בטורים "דוברי עברית" מסמנות  ; הכוכביותהבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים

 ס דוברי הערבית בתוך כל שלב חינוך."ס דוברי העברית לבין בתיה"הבדלים מובהקים בין בתיה
   .0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( )  
 כיוון שניתן היה לציין כמה קשיים. ,300-אחוזים אינם מסתכמים לה; (N=328) אחוזים מכלל בתי הספר 3
 

למידים בניהול כיתה שבה לומדים תהיגדים המתארים קשיים ה לעהתבקשו להגיב  המחנכים

עם  "מסכימים בהחלט"או  "די מסכימים"מוצג אחוז המחנכים שענו שהם  48בלוח מתקשים. 

 מהלוח עולה כי: ההיגדים.

  רבים מהמחנכים הביעו תחושות של סיפוק והצלחה בעבודתם עם התלמידים המתקשים; יותר

 בבתי הספר היסודיים.

  בבתי הספר היסודיים  33%ביותר בניהול כיתה שעליו דיווחו מרבית מהמחנכים )השכיח הקושי 

הוראה עם התלמידים זמן רב יותר כדי לתכנן את הבהוא הצורך  (בחטיבות הביניים 36%-ו

 המתקשים. 

  בחטיבות הביניים ציינו שלושה קשיים בולטים נוספים: ריבוי התלמידים רבים מהמחנכים

(, קושי לנהל שיעור בגלל פערים גדולים 46%המתקשים בכיתה פוגע בלמידה של שאר התלמידים )

; יותר בחטיבות 64%ותחושת חוסר אונים נוכח בעיותיהם של התלמידים ) (68%) 71בין התלמידים

 (.53% – הביניים דוברות העברית

  

                                                   
 וזאת למרות השימוש הנרחב שנעשה בהקבצות במספר מקצועות נבחרים היוצרות כיתה הומוגנית  71

 (6.6)ר' פרק     
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 2,1לפי שלב חינוך ומגזר: עמדות המחנכים  כלפי פעילותם עם התלמידים המתקשים, 58לוח 

 ()באחוזים

               
 ההיגדים

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nסך כל המחנכים )
עבודתי עם התלמידים המתקשים מעניקה 

 94 80 79 86 73 *89 0לי סיפוק רב 

אני מצליח0ה לקדם את התלמידים 
 80 *37 72 73 83 **87 המתקשים בכיתתי 

לעתים קרובות קשה לי לנהל את השיעור 
 67 68 38 09 08 *27 בגלל פערים גדולים בין התלמידים 

אני זקוק0ה ליותר זמן כדי לתכנן את 
 95 *30 63 48 37 66 ההוראה עם התלמידים המתקשים 

קשה לי לנהל את השיעור כהלכה בשל 
 (30) 03 19 36 (33) 15 בעיות משמעת במהלכו

לעתים אני חש0ה חוסר אונים מול 
 (33) **53 35 (30) 37 **17 בעיותיהם של התלמידים 

ריבוי התלמידים המתקשים בכיתה פוגע 
 36 40 53 55 64 *37 בלמידה של שאר התלמידים  

 . 0χ. *P<0.05 ;  **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

 .0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 .(N=373אחוז מכל המחנכים במדגם ) 3
המשלימות הן: מתלבט, די לא מוצג אחוז המחנכים שענו "די מסכים" או "מסכים בהחלט". הקטגוריות  0

 מסכים, בהחלט לא מסכים.
 

: עמדת המחנכים על קשיים 2112והמחקר שנערך בשנת  2116שינויים בין המחקר שנערך בשנת 
 בעבודתם עם תלמידים מתקשים

חלה ירידה באחוז המחנכים המדווחים על עולה כי  היגדיםמהכמה לתגובותיהם של המחנכים מ

 :שלהלן עולה כי 00תרשים . מהן בבתי הספר היסודיים והן בחטיבות הביניים -הקשיים בניהול הכיתה 

 נקודות האחוז באחוז המחנכים החשים חוסר אונים  30-בבתי הספר היסודיים יש ירידה של כ

נוכח בעיותיהם של התלמידים, ובאחוז המחנכים החשים כי ריבוי התלמידים המתקשים בכיתה 

 ם. פוגע בלמידה של שאר התלמידי

 נקודות האחוז באחוז המחנכים החשים כי לעתים קרובות  35-בחטיבות הביניים יש ירידה של כ

 קשה להם לנהל את השיעור בגלל הפערים בין התלמידים.

מעניין לציין כי למרות רפורמת "אופק חדש", שבמסגרתה התווספו למורים שעות שהייה המיועדות 

מחנכים בבתי הספר היסודיים המדווחים כי הם זקוקים גם להכנת חומרי הוראה, הירידה באחוז ה

 ליותר זמן כדי לתכנן את ההוראה עם התלמידים המתקשים אינה מובהקת.
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אחוז המחנכים שהביעו את העמדות הבאות ביחס לפעילותם עם התלמידים השינוי ב: 21תרשים 
 1,2 לפי שלב חינוך ומגזרהמתקשים, 

 
 . 0χ. *P<0.05 ;  **P<0.01 מבחן לפי: מובהקות

 שמספר מכיוון בכל מגזר. זאת, מחנכיםה ים את אחוזכוללאחוז מכל המחנכים במדגם. ממצאים אלה אינם  3
 לא ניתן להפיק אומדנים יציבים ברמת המגזר.ו נמוךענו על שאלה זו ש המחנכים

 די מסכים או מסכים בהחלט. הקטגוריות המשלימות הן: "מתלבט", "די לא מסכים", "בהחלט לא מסכים". 0
 

תלמידים הלקידומם של  הנעשות בבית הספר  המידה שבה כלל הפעולות 1.2.2

 אכן עונות על צורכיהם מתקשיםה
 התמודדות המחנכים עם צורכי התלמידים

מידה הכלים והמשאבים העומדים לרשותם מאפשרים להם המחנכים נשאלו בשאלה ישירה באיזו 

 (.47להתמודד ביעילות עם צורכי התלמידים המתקשים )ר' לוח 

 ( 63%(, וכשליש )44%כמחצית מהמחנכים בבתי הספר היסודיים)  מהמחנכים בחטיבות הביניים

צורכי ציינו כי הכלים והמשאבים העומדים לרשותם מאפשרים להם להתמודד ביעילות עם 

 התלמידים המתקשים.

  ,בבתי הספר היסודיים דיווחו כי הכלים  30%-מהמחנכים בחטיבות הביניים ו 04%-כעם זאת

 והמשאבים מאפשרים להם התמודדות יעילה במידה מועטה או בכלל לא.
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על : המידה שבה הכלים והמשאבים מאפשרים להתמודד עם צורכי התלמידים המתקשים, 59לוח 
  ()באחוזים לפי שלב חינוך ומגזר  1 חנכים,הערכת המ פי

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nסך כל  המחנכים )
 111 111 111 111 111 **111 "כסה

 09 67 36 55 47 55 במידה רבה ורבה מאוד
 54 69 39 56 07 33 בינוניתבמידה 

 08 05 25 (36) (30) 12 במידה מועטה או בכלל לא
 . P<0.01**  .של רגרסיה אורדינלית Wald Fלפי מבחן : מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 .0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 .(N=373אחוז מכל המחנכים במדגם ) 3

 

 התלמידים המקבלים מענה הולם לצורכיהם

המחנכים נתבקשו גם להעריך את אחוז התלמידים המתקשים המקבלים מענה הולם לצורכיהם )ר' 

 (. 30לוח 

 מהמחנכים בבתי הספר היסודיים ציינו כי לפחות שלושה רבעים  חמישים ואחד אחוזים

 -)ויותר בבתי ספר יסודיים דוברי עברית מקבלים מענה על צורכיהם מהתלמידים המתקשים

עשרים וארבעה אחוזים מהמחנכים בבתי הספר מהמחנכים בחטיבות הביניים.  67%(, לעומת 49%

מהמחנכים בחטיבות הביניים העריכו כי פחות ממחצית מתלמידיהם המתקשים  65%-היסודיים ו

 מקבלים מענה הולם לצורכיהם.

 מהתלמידים המתקשים מקבלים  33% כי בממוצע, מעריכים המחנכים בבתי הספר היסודיים

מהתלמידים המתקשים  43%מענה הולם לצורכיהם, והמחנכים בחטיבות הביניים מעריכים כי 

 מקבלים מענה הולם לצורכיהם. 

  תלמידיהם המתקשים מקבלים מענה הולם  (ויותר 94%כי מרבית )שענו שיעור המחנכים

כלכליים -ייכים לאשכולות חברתייםלצורכיהם נמוך במיוחד בבתי ספר יסודיים ביישובים המשת

מהמחנכים  33%-ו 43%כך, לעומת העריכו מהמחנכים באשכולות אלה  63%(: רק 6-3נמוכים )

(. בהתאמה, בנספח ח, 39לוח חר' ) ;)בהתאמה( 30-9-ו 3-5 ביישובים המשתייכים לאשכולות 

וח גבוה ובינוני )בתי שיעור המחנכים המעריכים כך נמוך במיוחד בבתי ספר יסודיים עם מדד טיפ

לעומת בתי ספר עם מדד טיפוח  (כלכליים חלשים-ספר שאוכלוסייתם בעלת מאפיינים חברתיים

בנספח , 38לוח חר' ) ;כלכליים חזקים(-נמוך )בתי ספר שאוכלוסייתם בעלת מאפיינים חברתיים

 .(ח

  



 

009 

המחנכים,  לפי שלב : התלמידים המתקשים המקבלים מענה הולם לצורכיהם, על פי הערכת 61לוח 
 )באחוזים( 1 חינוך ומגזר

                              

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 211 111 111 162 89 73 (Nסך כל המחנכים )
 111 111 111 111 *111 *111 "כסה

המתקשים מקבלים כל התלמידים 
 (30) (33) 14 (30) 03 22 מענה הולם לצורכיהם

 (37) 03 25 04 63 29  94%מעל 
95%-40% 25 37 50 27 04 60 
57%-04% (7) (3) (33) (7) (8) [4] 

 65 04 27 (30) 38 17 05%עד 
אחוז ממוצע מהתלמידים המתקשים 

 40 49 56 33 39 *66 המקבלים מענה הולם לצורכיהם
 (65) (65) (34) (09) (65) (32) סטיית תקן
. P<0.05*  .של רגרסיה לינארית –של רגרסיה אורדינלית; ממוצעים  –: טווחים Wald Fלפי מבחן  :מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
ס דוברי העברית "חטיבות הביניים; הכוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתיה

 ס דוברי הערבית בתוך כל שלב חינוך."לבין בתיה
 .0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 .(N=373במדגם )אחוז מכל המחנכים  3

 

סוגי  כל : מידת ההלימה של2112והמחקר שנערך בשנת  2116שינויים בין המחקר שנערך בשנת 
 לקידום התלמידים המתקשים הסיוע

 :התלמידים צורכי עם המחנכים התמודדות
  אחוז גדול יותר מהמחנכים בבתי הספר היסודיים כי הכלים והמשאבים העומדים חשו  0030בשנת

נקודות  39עם צורכי התלמידים המתקשים )עלייה של  להתמודד ביעילותלרשותם מאפשרים להם 

נקודות האחוז בבתי ספר יסודיים דוברי  8האחוז בבתי ספר יסודיים דוברי עברית, ועלייה של 

 (.03ערבית(; )ר' תרשים 

  ת הביניים לא חל שינוי בתחושת יכולת התמודדותם עם צורכי התלמידים ומחנכים בחטיבהבקרב

 המתקשים.
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)במידה  להתמודדלהם הכלים והמשאבים מאפשרים השינוי באחוז המחנכים החשים ש: 21תרשים 
עם צורכי התלמידים המתקשים, לפי שלב חינוך, מגזר ושנות  (1רבה או רבה מאוד

 מחקר
 

 
  ..04P<0* של רגרסיה אורדינלית. Wald F  לפי מבחן :מובהקות

 .קטגוריות נוספות: במידה בינונית, במידה מועטה ובכלל לא 3

 
 על פי הערכת המחנכים לצורכי התלמידים הסיוע סוגי הלימת

דוברות הערבית חלה עלייה באחוז הממוצע בשני המגזרים בבתי הספר היסודיים, ובחטיבות הביניים 

 (.00של התלמידים המתקשים, המקבלים, להערכת המחנכים, מענה הולם לצורכיהם ) ר' תרשים 

42 

59 

36 

44 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2012

 דוברי ערבית דוברי עברית

* 

* 40 39 

20 

27 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2012

 דוברי ערבית דוברי עברית

 חטיבות ביניים ספר יסודיים בתי



 

020 

תלמידים המתקשים בכיתה מקבלים מענה המעריכים כי ה 1השינוי באחוז המחנכים :22תרשים 
 הולם לצורכיהם, לפי מגזר ושנת מחקר

  
 

 

 . P<0.05  ; **P<0.01* .של רגרסיה אורדינלית  –: טווחים Wald Fלפי מבחן : מובהקות
ומעלה  94%שהעריכו כי בכיתתם  מחנכים יחסים לאחוזיאחוז מכל המחנכים במדגם. הממצאים אינם מת 3

שדיווחו כך  המחנכים שמספר מכיוון רכיהם, זאת,ומהתלמידים המתקשים מקבלים מענה הולם לצ
 לא ניתן להפיק אומדנים יציבים.ו נמוך 0003בחטיבות ביניים דוברות ערבית בשנת 
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 ביבליוגרפיה

. "פיתוח פרופסיונאלי של מורים ומקומם של מוסדות הכשרה אקדמיים כשותפים 0007אבדור, ש'.  
נכתב בקיץ תשס"ט עבור סקירת ספרות וממצאי מחקרים מהעולם ומישראל" , המאמר  -לתהליכים אלה

וועדה מטעם הגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך 
4278/14.pdf03F71DF40954/13-8266-4F9B-8DC7-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5C34843F  

מכון ברוקדייל, -. ג'וינטאיתור צרכים של בני נוער בנצרת. 0006נבות, מ'; עבדו, ב'. -עסבה, ח'; כהן-אבו
 ירושלים.

אתר משרד החינוך: 
.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/UvdotNetunim/netunimhttp://cms.education.gov0  

שירותים פסיכולוגיים בבתי ספר אשכנזי, י'; טופילסקי, ט'; שגיא, ש'; ואנג'ל, מ'. לקראת פרסום. 
 . מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל, ירושלים. יסודיים בשגרה ובחירום

 מוזמנת כחומר החינוך, סקירה במערכות שוויון ואי פערים לנושא הנוגעים . אינדיקטורים0007בלס, נ'. 

 למדעים. הלאומית הישראלית למערכת החינוך, עבור האקדמיה אינדיקטורים ועדת לעבודת רקע

 . מרכז טאוב, ירושלים.תמונת מצב – 2119אי שוויון במערכת החינוך, ישראל . 0007בלס, נ'; אדלר, ח'. 

הפרויקט הלאומי של הקהילה האתיופית . 0036נטינוב, ו'. קוברסקי, ר'; קונסט-בן רבי, ד'; ברוך
מאיירס ג'וינט מכון . 2111-2118בישראל: הערכת השפעת התכנית לסיוע לימודי על הישגי התלמידים, 

 .ברוקדייל, ירושלים

, פורסם 0033.30לאומית מעודכנת", נייר מדיניות מס' -השוואה בין –. "הישגים בחינוך 0033דוד, ד'. -בן
 .0033', נייר דיון, תוכנית מדיניות חינוך'ב

סקר פעילות גורמים חיצוניים בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים בחינוך הרגיל . 0008ברלב, ל'; כהן, נ'. 
 , ירושלים.משרד החינוך, לשכת המדען הראשיהעברי והערבי: דו"ח מסכם. 

. ירושלים: מרכז טאוב לחקר יסודי בארץ-חשיבה מחודשת על החינוך העל. 0003גורדון, ד', ושרון, ד'. 
 המדיניות החברתית בישראל.

דוח ראמ"ה. . הערכת רפורמת "אופק חדש" בחינוך היסודי. 0033יקמן, ח'. גל
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MaagareyYeda/ 

ג'(, תמונת מצב -מסגרת חינוך בגיל הרך )גן –קשרי משפחה  .0033גרינבאום, ז"צ; פריד, ד' )עורכים(. 
 היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים. . והמלצות

. דוח הוועדה המיוחדת לנושא הנשירה מבתי הספר, 0000הוועדה המיוחדת לנושא הנשירה מבתי הספר. 
ועל דו"ח מחקר בנושא הנשירה הגלויה מסקנות הוועדה והמלצותיה: מבוססות על עבודת הוועדה 

נבות. מרכז מחקר -והסמויה בקרב בני נוער, גובשו בסיוע: מיכל בר אילן, שרון סופר ,טלל דולב, מרים כהן
מכון ברוקדייל . -ומידע של הכנסת, המרכז לילדים ולנוער, ג'וינט

4.htm-http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/school15 

 . ירושלים.2111ילדים בישראל: שנתון סטטיסטי . 0030המועצה הלאומית לשלום הילד ומכון חרוב. 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5C34843F-8DC7-4F9B-8266-03F71DF40954/134278/14.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5C34843F-8DC7-4F9B-8266-03F71DF40954/134278/14.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/UvdotNetunim/netunim/
http://taubcenter.org.il/index.php/category/publications/discussion-papers/education/lang/he/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EFAC3C25-5614-48AD-80E2-FC2BC9F08A25/123510/Ofek_hadash_2011_efi.ppt
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MaagareyYeda/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MaagareyYeda/
http://education.academy.ac.il/Admin/Data/Publications/School-Parents-Relations-Report.pdf
http://education.academy.ac.il/Admin/Data/Publications/School-Parents-Relations-Report.pdf
http://education.academy.ac.il/Admin/Data/Publications/School-Parents-Relations-Report.pdf
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/school15-4.htm
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/school15-4.htm
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נוער בישראל. רווחה . 0000עסבה, ח'; חביב, ג'. -פרנקוביץ', ש'; מולכו, מ'; אבו-הראל, י'; אלנבוגן
-ג'וינט ,00-45-פמ(. 1998לאומי, ממצאי המחקר השני )-ית, בריאות והתנהגויות סיכון במבט ביןחברת

 אילן, רמת גן.-מכון ברוקדייל, ירושלים, ואוניברסיטת בר

נוער בישראל. בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי . 0006הראל, י'; מולכו, מ'; טילינגר, א'. 
 אילן, רמת גן.-ראוניברסיטת בהתנהגויות סיכון. 

נוער בישראל. רווחה חברתית, . 0007דוד, י'; נוה ש'. -גרינולד, ח'; בן-הראל, י'; קורן, ל'; מולכו, מ'; פוגל
. בית הספר לחינוך, (2116לאומי, ממצאי המחקר החמישי )-בריאות והתנהגויות סיכון במבט בין

 אילן.-אוניברסיטת בר

-נוער בישראל. רווחה חברתית, בריאות והתנהגויות סיכון במבט בין. 3779הראל, י'; קני, ד'; רהב, ג'. 
 אילן, רמת גן.-, מכון ברוקדייל, ירושלים, ואוניברסיטת בר79-59-פמלאומי. 

ועדת  ישיבת היסודיים, לקראת לבתי הספר ההוראה שעות של ההקצאה בשיטת השינוי. 0009וורגן, י'. 
 המחקר והמידע של הכנסת, ירושלים.מרכז  הכנסת של והספורט החינוך, התרבות

 . מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ירושלים.יישום חוק השילוב בשנת הלימודים תש"ע. 0007וורגן, י'. 

. מרכז ב' בלימודי מיומנויות היסוד-דחיית המועדים ליישום החוק בדבר פיצול כיתות א'. 0030וורגן, י'. 
 המחקר והמידע של הכנסת, ירושלים.

סקר מעורבות עמותות, קרנות ופילנטרופיה עסקית במערכת . 0007נון ר'; שיפמן א'. -ב'; בן ר,וינהב
ממצאי דו"ח תשס"ח  החינוך: פריסת תכניות חינוך של ארגוני המגזר השלישי בבתי הספר הציבוריים

ותש"ע, המכון ליזמות בחינוך 
http://ftp.beitberl.ac.il/~bbsite/edu/merkazim/tichnun_limudim/newsletter/newsletter4/topic1.htm 

תפקידה של מערכת החינוך בזיהוי ואיתור ילדים בסיכון: מוגש לוועדת החינוך, . 0030וויסבלאי, א'. 
 ירושלים: מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 2112שבע לשלום הילד -רט, לקראת כנס בארהתרבות והספו

בבתי ספר טכנולוגיים ברשת  –'סביבת החינוך החדשה'  –הערכת פרויקט הסח"ח . 0006נבות, מ'. -כהן
 .מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל, ירושלים. דוח מסכם-עמל

תכנית לשינוי תפיסות חינוכיות למען קידום הישגים  –סביבת החינוך החדשה" . 0000נבות, מ'. -כהן
 מכון ברוקדייל.-. ירושלים: ג'וינטלימודיים: סיכום הערכת פרויקט בבתי ספר תיכוניים

הטמעה ומיסוד של תכנית התערבות חינוכית "סביבת חינוך חדשה" . 0006נבות, מ', לבנדה, א'. -כהן
מכון -ירושלים: ג'וינט ספר תיכוניים בבאר שבע.)סח"ח(, התכנית לאחר שבע שנות יישום בבתי 

 ברוקדייל, המרכז לילדים ולנוער.

הערכת התערבות לקידום  -תכנית "רווחת הפרט" בבתי ספר יסודיים . 0036נבות, מ'; עוואדיה א'. -כהן
 , ירושלים.מכון ברוקדייל-ג'ויינט-. מאיירסעבודת המורים עם תלמידים בסיכון: דו"ח מסכם

מכון –ג'וינט-מאיירסאיתור צרכים ותכנון שירותים לבני נוער בתמרה. . 0003, מ'; עוואדיה, א'. נבות-כהן
 ברוקדייל, ירושלים.

מיפוי דרכי . 0007קוברסקי ר'; חסין, ט'. -נבות, מ'; לוי ד'; קונסטנטינוב ו'; עוואדיה א'; ברוך-כהן
. ידים המתקשים: דוח מסכם מדעיהפעולה של בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לקידום התלמ

 מכון ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינט-מאיירס

http://ftp.beitberl.ac.il/~bbsite/edu/merkazim/tichnun_limudim/newsletter/newsletter4/topic1.htm
http://ftp.beitberl.ac.il/~bbsite/edu/merkazim/tichnun_limudim/newsletter/newsletter4/topic1.htm
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 נוער. דוח בני והסמויה בקרב הגלויה הנשירה. 0003ריינפלד, ת'.  פרנקוביץ, ש';-אלנבוגן נבות, מ';-כהן

 , ירושלים. מכון ברוקדייל-ג'וינט-. מאיירסמחקר

התערבות העוסקות בקידום תלמידים המתקשים  סקירת ספרות בנושא תכניות. 0030אפשטיין, מ'. -לוין
 משרד החינוך, ירושלים. -מכון הנרייטה סאלד ולשכת המדען הראשי  בלימודים לאורך הרצף החינוכי.

דוח הועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה בראשות . 0003מדינת ישראל. 
 . ירושלים.פרופ' הלל שמיד

 . אשלים, ירושלים.כוחו של היועץ החינוכי: בית הספר כסביבה חינוכית מגדלת. 0030ריא, א'. מור, פ'; לו

. אשלים: לראות את הילדים: מדריך ליצירת סביבה חינוכית מגדלת לתלמידים בסיכון. 0030מור, פ'. 
 ירושלים.

 יסודיים: מעקב ספר בבתי מיוחדים צרכים עם ילדים שילוב. 0030נאון, ד'; מילשטיין, א'; מרום, מ'. 

 מכון ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינט-. מאיירסמיוחד חינוך השילוב" בחוק יישום "פרק אחר

נקודת . "קידום שיתוף הפעולה והתאמות בין השירותים בתחום הגנת הילד". 0033. 'ארזי, ט'; לאל, ר-סבו
 .58 – 56(: 6) מפגש

 התכנית במסגרת ומיפוי נוער: איתור ובני ילדים בקרב סיכון מצבי .0033. 'חסין, ט'; לאל, ר-סבו

 מכון ברוקדייל. ירושלים. -ג'וינט-מאיירסבסיכון.  ולנוער הלאומית לילדים

שוויון התקציבי בין בתי הספר? איש אינו יודע". מרכז -. "מה גודל האי0030בוזגלו, נ'. -דגן; סבירסקי, ש'
 http://www.adva.org/default.asp?pageid=12אדוה, 

 על תקציב החינוך בישראל מרכז אדוה",  אי שוויון ואי שקיפות". 0036בוזגלו, נ'. -דגן; סבירסקי, ש'

http://www.adva.org/default.asp?pageid=12 

המעבר לעבודת צוות בבתי ספר: בחינת הגורמים ברמת הארגון, הצוות . 0004זהבי, ע'. -דרך; סומך א'
ן הראשי של משרד . אוניברסיטת חיפה והמדעוהפרט המעכבים או מעודדים אפקטיבית עבודת הצוות

 . החינוך
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url

-9DC7-49A0-1F17-=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2F8AC47F14

AFQjCNEImwl425B3D40E0E7%2F153967%2Fword29.doc&ei=k8vsUdy4DYfY0QW524GADg&usg=

ydnQg
X

P1jSOZ0lD9S0etLTwdeGcsQ&sig2=bk5MMBiqvvzK3aIN 

 /http://www.amalnet.k12.ilעמלנט: מצגת "היערכות תשע"א, מנהל הכספים, עמלנט": 

 ". מרכז אדוה, 0007-0030. "זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב 0030אטיאס, א'; גרמש, ל'. -קונור

http://www.adva.org/default.asp?pageid=12 

הערכת תוכניות . 0003קשתי, י'; פרידמן, א'; בן יהודה, ט'; אלרועי, א'; שקולניק, א'; שמש, מ'. 
 . משרד החינוך: האגף לחינוך על יסודי.התערבות בחט"ב

ספרית מבחני הישגים -עילות וצמיחה ביתמדדי י -דוחות מבחני המיצ"ב תשע"ב . 0030ראמ"ה. 
 . משרד החינוך, ירושלים.2112אוקטובר 

חטיבות הביניים בישראל, בעיות, קשיים ופתרונות אפשריים,  .0008רש, נ' וקבוצת ון ליר לחינוך. 
 ליר, ירושלים.-. משרד החינוך ומכון וןמסגרת לניתוח כיווני הכרעה

http://www.adva.org/default.asp?pageid=12
http://www.adva.org/default.asp?pageid=1001&itmid=728
http://www.adva.org/default.asp?pageid=1001&itmid=728
http://www.adva.org/default.asp?pageid=12
http://www.adva.org/default.asp?pageid=12
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 נייר: טאוב מרכז. "רפורמות בחינוך וצמצום פערי השכלה בישראל", 0033. 'ו, ברונשטיין, י'; שביט
 . 2111.19'  מס מדיניות

 הוצאת רמות אוניברסיטת ת"א. ייעוץ לבתי הספר כמערכת: תיאוריה, מחקר ומעשה.. 0009שחר, ח'. 

 רמות: ת"א.  .שינוי בתהליך ותלמידים מורים. "המורה בתהליך שינוי". 3783לזרוביץ, ר'. -הרץ; שרן, ש'

 . הוצאת רמות אוניברסיטת ת"א.ללמידה פוריהמבנה בית הספר והדרך . 0004שרן, ש'; טאן, א'. 

 . ירושלים: שוקן.ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. 3770שרן, ש'; שחר, ח'. 
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 נספח א: אוכלוסיית המחקר 

 5,646לצורך תיחום אוכלוסיית המחקר השתמשנו בקובץ מוסדות תשע"ב של משרד החינוך שכולל 

 :האלהבתי ספר. אוכלוסיית המחקר כללה את כל בתי הספר שבקובץ זה, פרט למקרים 

 ה עליונה בתי ספר שהם "חטיב 700ט בלבד, הוצאו -שלב חינוך: מכיוון שהמיפוי נערך בשכבות א

 בתי ספר.  6,543בלבד". נותרו 

 ( 606חינוך מיוחד: הוחלט שבתי ספר של החינוך המיוחד לא ייכללו במסגרת הדגימה  .)בתי ספר

כמו כן, בדגימת הכיתות הוחלט שכיתות של החינוך המיוחד בבתי ספר רגילים לא ייכללו. כמו כן, 

בתי ספר. המחקר כן בדק את תלמידי  6,308בתי ספר שהם "מפת"ן". נותרו  00הוצאו מהדגימה 

 מסגרות החינוך המיוחד הלומדים בכיתות רגילות בבתי ספר רגילים )"תלמידי שילוב"(. 

  בתי ספר. 0,505בתי ספר חרדיים השייכים לחינוך המוכר שאינו רשמי. נותרו  905פיקוח: הוצאו 

  בתי ספר במגזר הערבי  53-ו בתי ספר ערביים ביחידת דיווח מנח"י 53תכנית לימודים: הוצאו

ר' בירושלים. כיוון שבבתי ספר אלה לומדים לפי תכנית הלימודים ּכהשייכים ליחידת דיווח 'מּו

בתי  44כלכלי נבדק לפי מדד הטיפוח. הוצאו -בתי ספר. המעמד החברתי 0,630הירדנית. נותרו 

 בתי ספר. 0,049ספר שלא חושב עבורם מדד טיפוח. נותרו 

 ספר אלו מהווים את אוכלוסיית המחקר, ומהם נדגמו בתי הספר שהשתתפו במחקר.בתי  0,049

 לפי שלב חינוך ומגזר: בתי הספר במחקר ובמדגם, 1אלוח 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ סה"כ
דוברי 
 עברית

דוברי 
 סה"כ ערבית

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

 1,651 3,063 537 617 599 360 2,257 (Nאוכלוסיית המחקר )

 192 308 85 222 304 79 414 (Nהמדגם )

 41 07 33 46 63 34 86 (N) 3נפל מהמדגם
שאלונים מלאים מכלל 

 79 84 94 79 83 96 79 (%-המדגם )ב
 מנהלים שמסיבות שונות לא השתתפו במחקר 3
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 נספח ב: מאפייני המדגם בפועל לעומת המדגם המתוכנן

 בהם המנהל לא מילא שאלוןשבדיקת מאפייני המנהלים במדגם בבתי הספר 

 
בין ל: תיאור מדגם בתי הספר )מנהלים(, השוואה בין מאפייני המנהלים שמילאו שאלון 1לוח ב

 בתי ספר יסודיים -המנהלים שלא מילאו שאלון

 כלכלי-מעמד חברתי
 3של התלמידים

 דוברי ערבית דוברי עברית

 סה"כ סה"כ
שאלון 
 מלא

שאלון 
 סה"כ ריק

שאלון 
 מלא

שאלון 
 ריק

  9 63 43 39 69 54 נמוך
  5 69 41 30 50 54 בינוני או גבוה

 192   84   118 סה"כ
 על פי מדד הטיפוח של בית הספר. 3

 
: תיאור מדגם בתי הספר )מנהלים(, השוואה בין מאפייני המנהלים שמילאו שאלון ובין 2לוח ב

 חטיבות ביניים -מילאו שאלוןהמנהלים שלא 

 כלכלי-מעמד חברתי
 3של התלמידים

 דוברי ערבית דוברי עברית

 סה"כ סה"כ
שאלון 
 מלא

שאלון 
 סה"כ ריק

שאלון 
 מלא

שאלון 
 ריק

  8 64 43 38 53 64 נמוך

  9 59 54 36 58 61 בינוני או גבוה
 222   97   125 סה"כ

 על פי מדד הטיפוח של בית הספר. 3

 
 בכל קבוצה היענות: אחוזי ה3בלוח 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים כלכלי-מעמד חברתי
 דוברי ערבית  דוברי עברית  דוברי ערבית  דוברי עברית  3של התלמידים סה"כ

 75 83 90 85 37 נמוך
 83 89 97 70 98 בינוני או גבוה

  85 75 87 73 סה"כ
 על פי מדד הטיפוח של בית הספר. 3
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 נספח ג: דרכי איסוף המידע

 איסוף המידע מהמנהלים  

מילוי השאלונים במחקר הראשון. תהליך איסוף  על פי אופןהמנהלים ענו על השאלונים במילוי עצמי, 

 המידע בקרב המנהלים התנהל כדלקמן:

בו הוסברו מטרות המיפוי ודרך ביצועו. כמו כן צורף למכתב ולכל המנהלים במדגם נשלח מכתב 

 אישור לביצוע המחקר מלשכת המדען הראשי של משרד החינוך ושאלון.

מספר ימים לאחר מכן יצר מראיין מצוות המחקר קשר עם המנהל לשם מתן הסבר על המחקר. 

 304המנהל התבקש למלא את השאלון במילוי עצמי וניתנה לו בחירה בין מילוי שאלון באינטרנט )

או מילוי שאלון  (מהמנהלים שענו על השאלון 68%הם מנהלים מילאו את השאלון בדרך זו, ש

  72.מודפס

איון יניתנה למנהלים גם אפשרות לענות על השאלון בר גבוהים ככל הניתן היענותלהגיע לאחוזי  כדי

פנים אל פנים מול איש מצוות המחקר )אף אחד מהמנהלים לא בחר למלא את השאלון בדרך זו(, 

מנהלים מילאו את השאלון בדרך זו(,  6איון טלפוני )יהשאלון כרולקראת סוף המחקר גם לענות על 

מנהלים מילאו את השאלון בדרך  0ות )עיקריולענות על שאלון מקוצר המכיל רק את שאלות המפתח ה

 זו(.

או בדואר שליחים שנשלח מטעם  73 לצוות המחקר בפקס חזירו אותומנהלים שמילאו את השאלון ה

מנהלים נאסף השאלון באמצעות דואר  340-למלא את השאלון )מכ צוות המחקר לכל מנהל שסיים

 שליחים(. דרך איסוף זו הקלה על המנהלים, וסייעה במניעת אובדן של שאלונים.  

למנהלי המחוזות עם בקשת שיתוף פעולה תוך כדי מעקב של צוות המחקר אחר  פנינו במהלך המחקר 

. מנהלי המחוזות קיבלו רשימות מתעדכנות של בתי הספר שמהם עדיין לא הגיע היענותהתקדמות ה

שיעודדו את מנהלי אותם בתי הספר להשתתף במחקר. כמו כן, מנהלי  כדישאלון מנהל מלא, 

המחוזות התבקשו לעודד בתי ספר להעביר לצוות המחקר את פרטי המחנכים מהשכבה שעלתה 

 של המנהלים במחקר. היענותבמדגם. פעולה זו תרמה אף היא להעלאת אחוזי ה

 היענותהיו נמוכים מאחוזי ה (97%) במחקר הנוכחי היענותעם זאת, על אף כל המאמצים, אחוזי ה

 מנהלישלאחרונה נדרש מ והמעקבים המחקרים מריבויתכן שהדבר נובע י(. י73%במחקר הראשון )

 . להשתתף בהם הספר בתי

צוות המחקר. במקרה של מידע חסר או של נתונים לא ברורים או  על ידיהשאלונים נבדקו בקפדנות 

ת. הודות לטיפול זה, היקף המידע שלמו  שר עם המנהל, לצורך הַּ לא הגיוניים, יצר איש צוות המחקר ק

 . ספוריםהחסר בשאלונים נמוך מאוד, ורק בשאלות ספורות הוא עולה על אחוזים 

                                                   
 ון באינטרנט. במחקר הראשון לא הייתה קיימת האפשרות למילוי שאל 72
 חלק מהמנהלים החזירו ביוזמתם את השאלון בדואר רגיל.  73
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 איסוף המידע מהמחנכים 

במחקר הראשון. בשלב הראשון התבקשו כל כפי שנעשה ראיונות טלפוניים, המידע מהמחנכים נאסף ב

המחקר רשימת קשר של כל המחנכים המלמדים בשכבה שעלתה במדגם  בתי הספר להעביר לצוות

לאפשר החלפה במקרים  כדילמנוע זיהוי של המחנך שירואיין בסופו של דבר והן  כדי)זאת, הן 

מבתי הספר מסרו פרטי התקשרות עם המחנכים בשכבה שעלתה  70%(. בהמשך רוטימסויימים, ר' פ

 תםִא במדגם. בשלב השני איש מצוות המחקר יצר קשר עם כל אחד מהמחנכים שעלו במדגם וקבע 

ית של צוות המראיינים בשעות שונות במהלך בִ איון בזמן שנוח להם, תוך גמישות מרַּ ימועד לביצוע הר

קושי לסיים את מילוי השאלון בשיחה  היהבהם שהשאלון, במקרים  היום והשבוע. בגלל אורכו של

 איון. יאחת, נקבע מועד נוסף להמשך הר

איון יבהם לא ניתן היה לקיים רשלהגיע לאחוזי היענות גבוהים יותר בקרב המחנכים, במקרים  כדי

בתור עם מחנך הכיתה בוצעו החלפות בין מחנך הכיתה שעלה במדגם ובין המחנך בכיתה הבאה 

מעל שבועיים כאשר התקבל טלפון שגוי או  כאשרבאותה השכבה )כיתה מקבילה(. החלפות אלו בוצעו 

אחד ענה לטלפון במשך היום, מחנכת הכיתה הייתה בחופשת לידה, או המחנך שעלה במדגם  לא אף

 37%מחנכים הוחלפו, המהווים  78עדיין לא הכיר את תלמידיו )מורה מחליף(. והיה חדש בכיתה 

 מהמחנכים במדגם.

מהמחנכים שבתי  83% -מהמחנכים במדגם המתוכנן, ו 90%מחנכים שהם  696בסופו של דבר, רואיינו 

 משום שהמחנך סירב להתראיין.  ,הספר מסרו עבורם פרטים. בשאר המקרים לא התקיים ריאיון
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נספח ד: מאפייני בתי הספר, המנהלים והמחנכים 
ובמחקר  2112שהשתתפו במחקר שנערך בשנת 

 2102שנערך בשנת 

 א. מאפייני בתי הספר
דיווח  על פיחטיבות ביניים.  394-בתי ספר יסודיים וב 346-נערך ב 0030כאמור, המחקר בשנת 

. בחינוך 550 -ובחטיבות הביניים  535המנהלים, מספר התלמידים הממוצע בבתי הספר היסודיים הוא 
 439-תלמידים ביסודי ו 597הערבי מספר התלמידים הממוצע בבית ספר הוא גבוה יותר ועומד על 

 300-ל תלמידים בחטיבת הביניים. כמו כן, בבתי הספר היסודיים שהשתתפו במחקר, מספר המורים
 300. בשני שלבי החינוך, מספר המורים לכל 36.3 -בממוצע, ובחטיבות הביניים  8.3תלמידים עומד על 

 תלמידים גבוה יותר הוא בבתי ספר דוברי עברית.

  ()באחוזים לפי שלב חינוך ומגזרדיווח המנהלים,  על פי  1 יה"סת: מאפייני ב1לוח ד

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 153 79 74 175 94 81 (Nמס' בתי הספר )
 439 **503 441 597 **670 414 ממוצע -מס' תלמידים בבי"ס 

 (053) (068) (247) (030) (334) (181) סטיית תקן
 40 **30 61 50 50 **42 ממוצע  –מס' אנשי צוות בביה"ס 

 (03) (60) (29) (34) (35) (14) סטיית תקן
בתיה"ס בהם מיושמת רפורמת "אופק 

 45 *50 43 75 78 **97 חדש"/"עוז לתמורה"
 7 *38 16 (34) **40 **41 בתיה"ס המשתתפים בפרויקט ניהול עצמי

       תלמידים  111-מספר מורים ל
 30 (**9) (8) 63 07 **29 3עד 
9-7 46 50 49 35 03 39 
 03 39 57 (30) 07 25 ויותר 30

 8.9 **35.6 13.1 9.8 *8.7 **8.6  ממוצע –תלמידים  111-מספר מורים ל
 (6.3) (9.6) (7.1) (0.9) (6.3) (3.1) סטיית תקן

       של היישוב  כלכלי-חברתיאשכול 
5-3 31 (36**) 83 37 00** 73 
9-4 53 35 37 46 43 8 
 -- 00 17 אין 06 17 30-8

       קבוצת טיפוח של ביה"ס 
 אין **56 34 -- **45 41 )חזק( 3
 06 67 36 (30) 03 23 )בינוני( 0
 99 38 31 86 00 36 )חלש( 6

  .של רגרסיה לינארית –של רגרסיה אורדינלית; ממוצעים  –: טווחים F  Waldמבחן  לפי: מובהקות
 *P<0.05   **P<0.01. 

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים : ההערה
 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 (.N=328מכלל בתי הספר ) 3
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 53-46% ;5-3מבתי הספר הם ביישובים באשכולות  60%-69%, בשני שלבי החינוךנוסף על כך

הבדלים משמעותיים בין בתי הספר  יש. 30-8ופחות מעשרים אחוז באשכולות  9-4 ותבאשכול

לעומת ; (5-3הם באשכולות החלשים ביותר ) תערביה דוברימבתי הספר  83%-73%במגזרים השונים: 

 .30%-00%-כ -בתי ספר דוברי עבריתאחוזים נמוכים בהרבה ב

חלו מעט שינויים במאפייני בתי הספר  0030-והמחקר שנערך ב 0003בין המחקר שנערך בשנת 

אנשי הצוות בחטיבות נקודות האחוז במספר  9ירידה של  הואשהשתתפו במחקר. השינוי הבולט 

אנשי צוות בממוצע בחטיבות ביניים דוברות  5-עברית, ובהתאם לכך גם ירידה של כהביניים דוברות ה

 תלמידים.  300עברית לכל 

   (ומגזר )באחוזיםחינוך דיווח המנהלים, לפי שנת המחקר, שלב  על פי 1,יה"סת: מאפייני ב2לוח ד

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

       ממוצע: –מס' תלמידים בבי"ס 
0003 418 685 570 426 688 486 
0030 414 670 597 441 503 439 

       ממוצע:  –מס' אנשי צוות בביה"ס 
0003 41 50 56 67* 90* 58 
0030 42 50 50 61 30 40 

       ממוצע:  –תלמידים  111-מס' אנשי צוות ל
0003 11.5 30.3 7.4 19.8** 00.4** 7.3 
0030 11.2 33.8 7.3 16.8 38.3 30.3 

       של היישוב:  כלכלי-חברתיאשכול 
 300 300 111 *300 300 111 סה"כ  – 0003
5-3 39 04 85 42 08 73 
9-4 45 49 -- 45 43 -- 
 אין 33 13 -- 38 16 30-8
 300 300 111 300 300 111 סה"כ – 0030
5-3 31 (36) 83 37 00 73 
9-4 53 35 37 46 43 8 
30-8 17 06 - 17 00 -- 

   .One-way Anova . *P<0.05 ;  **P<0.01לפי מבחן  –; ממוצעים 0χ מבחן לפי –אחוזים  :מובהקות
בתוך אותו השלב  0030-ו 0003בין שנים  " מסמנות הבדלים מובהקים0003כוכביות בשורה ": הא הערה

 והמגזר.
 .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 מכלל בתי הספר במדגם. 3

 תלמידים ולא מס' מורים, כי נתונים על מורים נאספו רק  300-בלוח הוצג נתון של מס' אנשי צוות ל: ב הערה
 טיפוח של ביה"ס, כי הם אינם ניתנים להשוואה.ה. לא הוצגו נתונים על מדד 0030-ב
 

 ב. מאפייני מנהלי בתי הספר

מנהלי חטיבות ביניים.  394-מנהלי בתי ספר יסודיים ו 346השתתפו  0030כאמור, במחקר בשנת 

דמוגרפיים של המנהלים ועל ניסיונם החינוכי -בשאלונים נאסף גם מידע על מאפייניהם הסוציו

 והשכלתם. 
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אילו בחטיבות הביניים(, ו 38%-ביסודי ו 99%מרבית המנהלים בבתי ספר דוברי עברית הם נשים )

 בחטיבות הביניים(.  30%-ו  ביסודי 00%ערבית אחוז הנשים נמוך באופן משמעותי )הבבתי ספר דוברי 

שנים בממוצע בשני שלבי החינוך. הוותק הממוצע בניהול  04-05הוותק של המנהלים בהוראה הוא 

 שנים בשני שלבי החינוך. 33-8הוא 

בחטיבות הביניים(, ולרוב המנהלים גם  73%-ביסודי ו 75%למרבית המנהלים לפחות תואר ראשון )

 בחטיבות הביניים(.  80% -ביסודי ו 96%תואר שני או שלישי )

  ()באחוזים לפי שלב חינוך ומגזר 1,: מאפייניהם של מנהלי בתי הספר3לוח ד

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 (83) (75) (175) (95) (97) (153) מס' בתי הספר
 30 **38 56 00 **99 63 אחוז הנשים

 03 *06 24 03 04 25 (ותק ממוצע בהוראה )שנים
 (8) (8) (8) (7) (9) (8) סטיית תקן

 7 8 8 33 7 11 (ותק ממוצע בניהול ביה"ס כלשהו )שנים
 (9) (9) (7) (8) (3) (7) סטיית תקן

 8 *3 7 30 *8 8 (ותק ממוצע כמנהל/ת ביה"ס זה )שנים
 (3) (3) (6) (9) (3) (6) סטיית תקן
       2השכלה: 

 70 73 91 74 75 94 תואר ראשון בחינוך או במקצוע אחר
 70 86 85 90 95 *73 תואר שני או שלישי 

 .P<0.05 ;  **P<0.01*  .של רגרסיה לינארית F  Waldמבחן  לפי –; ממוצעים χ 0 מבחן לפי –אחוזים : מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים ה: הערה

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

 (.N=328מכלל בתי הספר ) 3
 , כיוון שניתן לציין יותר מתשובה אחת.300-אחוזים אינם מסתכמים ל 0
 

 עלייה הואבין שני המחקרים חלו מעט שינויים במאפייני המנהלים שהשתתפו במחקר. השינוי הבולט 

 נקודות האחוז בקרב מנהלים בחטיבות הביניים דוברות ערבית שלהם תואר שני או שלישי.  00של 
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 ומגזר חינוך לפי שנת המחקר, שלב  1,יה"סת: מאפייני מנהלי ב4לוח ד 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

       :)%( נשים
0003 62 95 00 51 30 (30) 
0030 63 99 00 56 38 30 

       ותק ממוצע בהוראה )שנים(:
0003 24 05 09 25 04 03 
0030 25 04 03 24 06 03 

       ביה"ס זה )שנים(: בניהול ותק ממוצע 
0003 8 8 30 8 9 8 
0030 8 8 30 7 3 8 

       2:)%( השכלה
       :)%( או במקצוע אחרתואר ראשון בחינוך 

0003 95 74 73 96* 74 77** 
0030 94 75 74 91 73 70 

       :)%( תואר שני או שלישי
0003 67 39 35 77* 97 90** 
0030 73 95 90 85 86 70 

   .χ  *P<0.05 ;  **P<0.01.0 מבחן לפי :מובהקות
 בתוך אותו השלב והמגזר. 0030-ו 0003בין שנים " מסמנות הבדלים מובהקים 0003כוכביות בשורה ": ההערה

 .0.50 -טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 מכלל בתי הספר במדגם. 3
 , כיוון שניתן לציין יותר מתשובה אחת.300-אחוזים אינם מסתכמים לה 0
 

 ג. מאפייני המחנכים

מחנכים בשכבות  40%מחנכים מבתי ספר יסודיים ) 033השתתפו  0030כאמור, במחקר שנערך בשנת 

ט(. בשאלונים נאסף גם מידע -מחנכים מחטיבות הביניים )בשכבות ז 330-ו( ו-בשכבות ד 58%-ג, ו-א

 השכלתם. על על ניסיונם החינוכי ו ,דמוגרפיים של המחנכים-על מאפייניהם הסוציו

בחטיבות הביניים(, בשני שלבי החינוך אחוז הנשים  39%-ביסודי, ו 88%ים הם נשים )מרבית המחנכ

 בחטיבת ביניים(.  90%-ביסודי ו 76%גבוה יותר בבתי ספר דוברי עברית )

שנים בממוצע בשני שלבי החינוך, בקרב מחנכים בחטיבות  33-34הוותק של המחנכים בהוראה הוא 

שנים. הוותק הממוצע  37עומד על ממוצע של הוא גבוה יותר, וערבית הוא מעט הביניים דוברות ה

שנים בשני שלבי החינוך, בקרב  33-30, הוא 0030בו מלמדים המחנכים בשנת שבבית הספר הנוכחי, 

 36ותק הממוצע מעט גבוה יותר ועומד על וערבית, בשני שלבי החינוך, ההספר דוברי ההמחנכים בבתי 

 שנים.

(, ולאחוזים מעט 96%-97%בי החינוך יש גם תעודת הוראה או רשיון הוראה )לרוב המחנכים בשני של

(. תואר שני שכיח יותר בקרב מחנכים בחטיבות 86%-84%גבוהים יותר יש לפחות תואר ראשון )

 ביסודי.  34%מהמחנכים, לעומת  65% -הביניים
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בכיתה. בחטיבות ביניים תלמידים  08המחנכים בשני שלבי החינוך מדווחים כי בכיתותיה, בממוצע, 

 תלמידים בכיתה.   63ועומד על  דוברות ערבית אחוז התלמידים הממוצע בכיתה מעט גבוה יותר

 )באחוזים ( 2112  ,לפי שלב חינוך ומגזר 1, כיתותה: מאפייני מחנכי 5לוח ד

   

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 (96) (87) (162) (330) (303) (211) מס' המחנכים
 (49) (93) (133) (89) (83) (168) 0מספר מחנכים שיש מידע על מין

 40 *90 67 95 **76 **88 אחוז הנשים: 
 37 *33 16 39 34 15 (. ותק ממוצע בהוראה )שנים

 (30) (30) (11) (7) (30) (11) סטיית תקן
 36 *30 11 36 *30 11 (. ותק כמורה בבית הספר הנוכחי )שנים

 (7) (7) (9) (8) (8) (8) סטיית תקן
         3השכלה:

 98 84 83 88 86 85 תואר ראשון בחינוך או במקצוע אחר
 65 65 34 (34) 34 **15 תואר שני

       כיתה בה מחנך/ת: 
 אין אין אין 53 45 **52 ג-א
 אין אין אין 58 56 45 ו-ד
 300 300 111 אין אין אין ט -ז

 63 **08 28 07 08 28 מס' ממוצע של תלמידים בכיתה 
 (5) (3) (6) (4) (3) (6) סטיית תקן
0לפי מבחן אחוזים  :מובהקות

χ לפי מבחן  –; ממוצעיםWald F של רגרסיה לינארית . *P<0.05  ; **P<0.01 . 
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים : ההערה

לבין  ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיה

 .0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 חסר מידע על מינם. ( 38%מחנכים ) 90לגבי  0      (.N=373אחוז מכל המחנכים במדגם ) 3
 זמנית. -תארים בואו  כמה תעודותבעל , כיוון שמורה יכול להיות 300-אחוזים אינם מסתכמים לה 6

 

השינויים הבולטים במאפייני המחנכים בין שני המחקרים הם ירידה באחוז הממוצע של התלמידים 

נקודות  6-0בכיתה בחטיבות הביניים בשני שלבי החינוך ובבתי ספר יסודיים דוברי ערבית )ירידה של 

  האחוז(, כמו גם עלייה באחוז המחנכים בבתי ספר יסודיים דוברי ערבית שלהם השכלה גבוהה.
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   ( )באחוזים מגזרו חינוך לפי שנת המחקר, שלב 1,: מאפייני מחנכי כיתות6לוח ד

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

        2אחוז הנשים 
0003 91 75 80 76 84* 68 
0030 88 76 95 67 90 40 

       ותק ממוצע בהוראה )שנים( 
0003 17 39 38 15 34 34* 
0030 15 34 39 16 33 37 

       ותק כמורה בבית הספר הנוכחי )שנים( 
0003 12* 30* 36 11 7 33 
0030 11 30 36 11 30 36 

         3השכלה 
       תואר ראשון בחינוך או במקצוע אחר

0003 81 83 98* 91 73 85 
0030 85 86 88 83 84 98 

       תואר שני
0003 13 35 (7) 43 58* (03) 
0030 15 34 (34) 34 65 65 

       מס' ממוצע של תלמידים בכיתה
0003 28 09 63* 32** 63** 65** 
0030 28 08 07 28 08 63 

0לפי מבחן אחוזים  :מובהקות
χ לפי מבחן  –; ממוצעיםWald F של רגרסיה לינארית . *P<0.05  ; **P<0.01 . 

 .והמגזר השלב אותו בתוך 0030-ו 0003 שנים בין מובהקים הבדלים מסמנות" 0003" בשורה כוכביות: ההערה
 .0.50 -מ גדולה היחסית הדגימה טעות --, 0.50-ל 0.04 בין נעה היחסית הדגימה טעות)( 

 .במדגם המחנכים מכל אחוז 1
 .מינם על מידע חסר ( 38%) מחנכים 90 לגבי 0030 בשנת 2
 .ותארים תעודות כמהיש  אחד למורהייתכן שש כיוון, 300-ל מסתכמים אינם אחוזיםה 3
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 נספח ה: המסגרת המושגית למחקר

 הגדרת מושגים 

מהמצופה לשכבת הכיתה או  הרבהתלמידים שרמת הלימודים שלהם נמוכה ב "תלמידים מתקשים":

שמפריעות להם ללמוד. הגדרה זו כוללת עולים חדשים בעיות התנהגות והסתגלות שיש להם 

שמתקשים בלימודים ובהסתגלות לבית הספר ותלמידים הזכאים לשעות שילוב, אך לא תלמידים 

 בכיתות של החינוך המיוחד.

היא הדרכה או השתלמות במסגרת העבודה השוטפת בבית הספר )כולל הדרכה של "הכשרה": 

שעות  8או במסגרת פרויקט מיוחד. היקפה  (מטעם בית הספרמדריך0ה מטעם משרד החינוך או 

יכולה להינתן בבית הספר או מחוצה לו; על חשבון בית  (לפחות במשך השנה. ההדרכה )או ההשתלמות

 או לקבוצת מורים או לכל צוות בית הספר. אחדהספר או במימון פרטי של המורה; למורה 

תרו שבע אסטרטגיות, המיושמות לקידום בשלב המקדים במחקר הקודם או "אסטרטגיות":

 התלמידים המתקשים, להלן הפירוט:

 על ידילהינתן באופן פרטני או בקבוצה קטנה  עשויהתגבור הלימודי  תגבור לימודי בתוך הכיתה:

אנשים שונים )כגון מחנך, מורת שילוב, מורה מבית הספר, מורה מחוץ לבית הספר, מתנדב וכד'(. אין 

 ר לימודי בכיתות החינוך המיוחד.לכלול מתן תגבו

שני מורים מצוות בית הספר, או מורה מצוות בית הספר ומורה  שני מורים מלמדים יחד בכיתה:

מקצועי0ת מחוץ לצוות בית הספר, כולל הוראה משותפת של מורת שילוב עם מורה מצוות בית הספר 

רמה הלימודית או להוראה בכיתות יחד בכיתה. אין הכוונה להסדרים ליצירת הקבצות קבועות, לפי ה

 של החינוך המיוחד.

כגון בת שירות לאומי, מורה חיילת,  מורה וכוח אדם נוסף בלתי מוסמך מלמדים יחד בכיתה:

מתנדבים וכד'; להבדיל מהוראה של שני מורים יחד. אין הכוונה להסדרים ליצירת הקבצות קבועות 

 נוך המיוחד.לפי הרמה הלימודית או להוראה בכיתות של החי

התגבור הלימודי יכול להינתן באופן פרטני או בקבוצה קטנה בידי אנשים  תגבור לימודי מחוץ לכיתה:

שונים )כגון מחנך0ת, מורת שילוב, מורה מצוות בית הספר, מורה מחוץ לצוות, מתנדב0ת וכד'(. אין 

 לכלול מתן תגבור לימודי בכיתות החינוך המיוחד.

למיד0ה או למספר תלמידים, לאורך זמן, כדי להעניק תשומת לב ויחס אישי הצמדת אדם לת חונכות:

לסיוע  נוסף על כךבתחום הרגשי או החברתי. עזרה זו יכולה להינתן בתחום הרגשי או החברתי או 

אנשי מקצוע טיפוליים או לעבודה של מחנך0ת  על ידילימודי. אין הכוונה למענים טיפוליים הניתנים 

דים המתקשים בכיתה שלו0ה או למענים טיפוליים הניתנים בכיתות של החינוך הכיתה עם התלמי

 המיוחד.
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התערבות טיפולית של אנשי מקצוע כדי  טיפוליים:ה ותמקצועהמתן מענים טיפוליים בידי אנשי 

להינתן באופן עשוי בבעיות רגשיות, התנהגותיות וחברתיות. הטיפול או לתלמידה  לסייע לתלמיד

היועץ או הפסיכולוג, או במסגרת טיפול עם בעלי חיים,  על ידיפרטני או קבוצתי ובשיטות שונות, כגון: 

גורמים שאינם מקצועיים בתחום הטיפול או  על ידיטיפול באמנות וכד'. אין הכוונה למענים שניתנים 

 למענים הניתנים בכיתות של החינוך המיוחד.

הכוונה לפעילויות שבית הספר יוזם.  ריהם של התלמידים המתקשים:פעילות מיוחדת עם הו

 לדוגמה: שיתוף הורים בישיבות מיוחדות, סדנאות או קבוצות טיפול ולמידה להורים ועוד.

הוגדרו כפרויקטים וכתכניות מיוחדות שמופעלות במעורבות פדגוגית של גורמים  "תכניות חיצוניות":

מחוץ לבית הספר. המעורבות הפדגוגית יכולה להתבטא בהכנסת היוזמה לבית הספר, בריכוז התכנית, 

במתן תשומות לתלמידים או במתן הדרכה לצוות. אבל, אם רק המימון מגיע מחוץ לבית הספר 

  ו מעורב בשום צורה אחרת, הרי שהתכנית אינה מוגדרת כתכנית חיצונית.והגורם החיצוני אינ
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 נספח ו: שאלוני המחקר למנהלים ולמחנכים

 מיפוי דרכי פעולה
 לקידום התלמידים המתקשים

 שאלון למנהל/ת בית הספר

 0030ינואר 

 שלום,

דרכי הפעולה שמתבצעות כיום בימים אלה עורך מכון ברוקדייל, בשיתוף משרד החינוך, מחקר למיפוי ארצי של 

בבתי ספר בישראל לקידום תלמידים מתקשים. מיפוי זה הוא מחקר המשך למחקר שנעשה במכון ברוקדייל לפני 

שנים. המיפוי גם בוחן מהם האתגרים העומדים בפני בתי הספר בהתמודדות עם צורכי התלמידים המתקשים,  2-כ

 לשפר התמודדות זו.ומה לדעת המנהלים והמורים כדאי לעשות כדי 

המידע ישמר בסודיות מוחלטת, כמקובל במחקר, וידווח בצורה אנונימית מבלי לזהות אותך או את בית כאמור, 

 הספר.  

 

 הוראות כלליות למילוי השאלון:

  תשע"ב(. בשנת הלימודים הנוכחיתיש להתייחס לפעילות ביה"ס( 

  י"ב.-ואינן מתייחסות לכתות גן או לכתות י' ט' בלבד-א'השאלות מתייחסות לכתות 

 .בבתי הספר השש שנתיים השאלון מופנה למנהל/ת ביה"ס או למנהל/ת חטיבת הביניים 

 .במידת הצורך, אנא הסתייע/י בבעלי תפקידים נוספים בביה"ס ובמידע כתוב המצוי בידך 

 (14-2117122) בשאלות ניתן לפנות לרונלי רותם. 
 

  לשימוש משרדי:

 |__|__|__|__|__| מספר שאלון 
 

 שם בית הספר: __________________________
 

 סמל מוסד: _____________________________

 

  שם היישוב: _____________________________
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 פרק א': כללי

 ________________________________________________. שם ממלא/ת השאלון:0

 _________________________________________________________ . תפקיד:2

 . מהי בעלות בית הספר?3

 משרד החינוך .א

 עירייה .ב

 רשת חינוך/עמותה. איזו? _________________________________________ .ג

 ד.   אחר. פרט: ___________________________________________________

 _______________________ט'(? -. כמה תלמידים רשומים השנה בביה"ס )בכיתות א'4

 ______________________________ ט'(?-. אלו שכבות יש השנה בביה"ס )כיתות א'5

 ___________________________ ט'(?-אם יש השנה בביה"ס )כיתות א'-. כמה כיתות2

  ך המיוחד?. מתוכן, האם יש כיתות של החינו7

 לא .3

 כן. כמה? ________________________________ .0

 

 

. כמה אנשים יש השנה בצוות ביה"ס )כולל מחנכים/ות, מורים/ות מקצועיים/ות, מורי שילוב, אנשי מינהלה, 8

ט'? -כאמור, מדובר רק בצוות העובד בכיתות א' – אנשי הנהלה, מורות חיילות, בנות שרות לאומי וכד' (.

__________ 

 מתוכם, כמה מורים? _____________

 

 תלמידים _________________. כמה מהתלמידים בבית הספר שלך זכאים לסל שילוב? 9

 

 התלמידים? לכלל. האם יש השנה יום לימודים ארוך בביה"ס 01

 במסגרת יוח"א או יול"א .3

 __________________________________________במסגרת אחרת. פרט/י:  .0

 לא .6

 

 . האם כבר מיושמת בבית הספר רפורמת "אופק חדש"/"עוז לתמורה"?00

 כן, אופק חדש. החל משנת הלימודים: _________________________________ .3

 כן, עוז לתמורה.  .0

 לא  .6

 

 תלמיד'(?. האם בית הספר משתתף בפרויקט ניהול עצמי )מקבל 'סל 02

 לא .3

 כן .0

 

)הכוונה למצב בו מחלקים את הכיתה, בחלק משעות הלימוד, כדי . האם יש בבית הספר פיצול כיתות? 03

 להקטין את גודלה והלימודים מתנהלים במקביל. אין הכוונה לחלוקה לפי רמות(

 כן. 4  לא .1

)הכוונה לחלוקת כלל כתות השכבה לקבוצות לימוד קבועות עפ"י הרמה . האם יש השנה הקבצות בביה"ס? 04

 הלימודית(. 

 . כן4לא     . 0
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 א. באילו מקצועות? באילו שכבות יש חלוקה לרמות? -ב. ביחס לכל מקצוע 

  

  

  

  

 . באיזו תדירות מתקיימים השנה בביה"ס מפגשי הצוות הבאים? 05

מידי 

שבוע או 

 יותר

5 

מידי 

 שבועיים

 

2 

מידי 

 חודש

 

4 

מספר 

פעמים 

 בשנה

3 

כפעם 

 בשנה

 

2 

 אף פעם

 

0 

 

 א. מליאת ביה"ס )כל הצוות( 0 4 0 2 2 1

 ב. צוות הכיתה / השכבה 0 4 0 2 2 1

 ג. צוות מקצוע 0 4 0 2 2 1

 ד. הצוות המוביל 0 4 0 2 2 1

 מקצועי-ה. הצוות הטיפולי/בין 0 4 0 2 2 1

1 2 2 0 4 0 
 _________ פרט/י:ו. אחר. 

 

 . מהו היקף העבודה של הגורמים הבאים בביה"ס השנה? 02

 בכיתות של החינוך המיוחד( רק או בעיקרכולל עבודת הגורמים הטיפוליים העובדים  לא) 

  אין יש באיזה היקף?

 א. יועץ/ת חינוכי/ת   ____ ש"ש  או  %_____ משרה

 פסיכולוג/ית ב.   ____ ש"ש  או  %_____ משרה

 ג. מדריך מתי"א   ____ ש"ש  או  %_____ משרה

 

 . האם ביה"ס נמצא השנה בקשר עם שירותי הקהילה הבאים? 07

  לא  כן, מדי פעם  כן, באופן שוטף

 א. השירות לביקור סדיר 0 4 0

 ב. קידום נוער   0 4 0

 ג. שירותי הרווחה  0 4 0

 ד. שירותי הבריאות 0 4 0

 ה. שירותי בריאות הנפש  0 4 0

 ו. מסגרות לחינוך בלתי פורמלי )מתנ"ס, תנועות נוער( 0 4 0

 ז. שירותי דת קהילתיים )בית כנסת/כנסייה/מסגד( 0 4 0

 ח. גורם חיצוני שמבצע אבחונים 0 4 0

 ט. המשטרה 0 4 0

 י. שירות מבחן לנוער 0 4 0
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  פרט/י:י"א. שירות אחר.  0 4 0

 פרט/י:י"ב. שירות אחר.  0 4 0

 

. האם ניתן בבית הספר סיוע כלכלי לתלמידים בדרכים הבאות )ע"י מתן השירות ללא תשלום או במחיר 08

 סמלי או מסובסד(? 

  לא כן

 א. ארוחות  0 4

 ב. חוגי העשרה בשעות אחר הצהרים  0 4

 ג. מסגרת השגחה מסובסדת 0 4

 ד. פעילויות מיוחדות  0 4

 ה. ספרי לימוד וציוד לימודי אחר  0 4

 אחר. פרט/י:ו. 

 

 . האם ביה"ס משתמש במערכת מידע ממוחשבת לצורך:09

 לא כן 

 4 0 א. מעקב אחר נוכחות תלמידים

 4 0 ב. מעקב אחר הישגי תלמידים

 4 0 חברתיים-ג. מעקב אחר התנהגות ו/או צרכים רגשיים

 4 0 התלמידיםד. מעקב אחר מערך הסיוע וההתערבות עם 

 

 פרק ב': תלמידים מתקשים

 :לצורך הריאיון, נגדיר תלמידים מתקשים כתלמידים אשר

 רמת הלימודים שלהם נמוכה באופן משמעותי מהמצופה לשכבת הכיתה ו/או

 מפגינים בעיות התנהגות והסתגלות שמפריעות להם ללמוד.

הגדרה זו כוללת תלמידים בעלי לקויות וגם תלמידים מתקשים שאינם בעלי לקויות, גם עולים חדשים שהם בעלי 

קשיי לימודים וקשיי הסתגלות לבית הספר. ההגדרה כוללת תלמידים מתקשים הזכאים לשעות שילוב אך אינה 

 כוללת תלמידים בכיתות של החינוך המיוחד. 

 . להערכתך לפי הגדרה זו, איזה אחוז מתלמידי ביה"ס השנה הם תלמידים מתקשים? 02

 ____________________%    של החינוך המיוחד(. בכיתות)כאמור, ללא תלמידים  

. האם יש בבית הספר כיתות אם מיוחדות עבור תלמידים מתקשים בלבד, שאינן כיתות חינוך מיוחד? 20

 מ"ץ וכד'?()לדוגמא כיתות קלט, או

 . לא0

 . כן, פרט/י:4

 מספר כיתות שכבת כתה סוג כתה

   

   

 
 

 השאלות הבאות מתייחסות למענים שניתנים לתלמידים באופן פרטני או קבוצתי: 

הכוונה למענים הניתנים בתוך בית הספר או למענים הניתנים מחוץ לבית הספר, אך בקשר הדוק עם בית הספר 
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 )כגון: שירותים הניתנים במסגרת מתי"א; שירותים הניתנים במרכז למידה, בהפניית בית הספר (.

 ראשית, נשאל על מענים לימודיים:

 תגבור לימודי בתוך הכיתה .3

 תגבור לימודי מחוץ לכיתה .0

 חברתי:-שנית, נשאל על מענים בתחום הרגשי .6

 חונכות לצורך התייחסות רגשית או חברתית .5

 שניתנים ע"י אנשי מקצוע בתחום הטיפול מענים טיפוליים .4

 ולבסוף נשאל על עבודה עם הורים של תלמידים מתקשים .3

 

 לתלמידים מתקשים? בתוך הכיתה. האם ניתן השנה תגבור לימודי 22

התגבור הלימודי יכול להינתן באופן פרטני או בקבוצה קטנה, ע"י אנשים שונים )כגון מחנך/ת, מורה/ת שילוב, מורה 

מביה"ס, מורה מחוץ לביה"ס, מתנדב/ת וכד'(. התגבור ניתן בזמן שבאותו חדר לימוד שאר הכיתה לומדת באופן 

 יוחד.החינוך המבכיתות רגיל. אין לכלול מתן תגבור לימודי 

 02עבור/י לשאלה  -אם לא  .לא .3

 אם כן, ענה/י על השאלות הבאות: -כן  .0

 הכיתה? ______________ בתוךלתלמידים מאילו שכבות ניתן תגבור לימודי  .א

 הכיתה? ____________________ בתוךבאילו מקצועות ניתן תגבור לימודי  .ב

 הכיתה? ____________ בתוךלכמה מתלמידי בית הספר ניתן תגבור לימודי  .ג

 לכל תלמיד/ההכיתה ניתנות  בתוךבממוצע, כמה שעות שבועיות של תגבור לימודי  .ד

 מתקשה שמקבל/ת תגבור לימודי? ____________________ש"ש

 הכיתה לתלמידים המתקשים? בתוךמיהו כוח האדם שנותן את התגבור הלימודי  .ה

 (התשובות הרלוונטיות כל)יש לסמן את 

 או מורה מקצועי/תמחנך/ת  .3

   מורה/ת שילוב .0

 סייע/ת .6

 סטודנט/ית להוראה .5

 סטודנט/ית אחר/ת )שאינו/ה לומד/ת הוראה( .4

 מורה חיילת/ בת שירות לאומי/אזרחי / מתנדב/ת )כולל הורים( .3

 אחר. פרט/י: _________________________________________ .9
 

הכיתה מקבלים הדרכה מתאימה לגבי מתן התגבור בתוך  בתוךו. האם נותני התגבור הלימודי 

 הכתה?

  . לא   0

  . כן, חלקם   4

 . כן, רובם או כולם0

 

 הכיתה? בתוךז. מהם מקורות המימון למתן התגבור הלימודי 

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את 

 סל השעות של ביה"ס ממשרד החינוך .3

 תקציבים מסל שילוב .0

 / עוז לתמורהשעות אופק חדש  .6

 ממשרד החינוך או מהמחוז )כגון שח"ר, מתי"א, שפ"י ועוד( נוסףתקציב  .5
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 כספי ניהול עצמי )'סל תלמיד'( .4

 תקציב מהרשות המקומית / המועצה האזורית .3

 גורמים אחרים )לדג': משרד ממשלתי אחר, הבעלים של ביה"ס, עמותה וכד'(. פרט/י: .9

 ג(________________________________; )ב (.____________; ) .8

 תשלומי הורים )גביה שנתית או על פי השתתפות( .7

 התגבור הלימודי ניתן בהתנדבות .30

 אחר )לדוגמא תרומות, הכנסות מיוזמות נוספות(. פרט/י:  ___________ .33

 

הכיתה מקדם את התלמידים המתקשים  בתוךח. להערכתך, באיזו מידה התגבור הלימודי 

 שמקבלים אותו?

 מאדבמידה רבה  .3

     במידה רבה .0

 במידה בינונית .6

 במידה מועטה .5

 בכלל לא .4

 

 הכיתה? בתוךט. מהם הקשיים העיקריים במתן התגבור הלימודי 

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את 

 ניהול הלמידה במקביל )למשל, מתן התגבור מפריע לתלמידים האחרים( .3

 הנלמד בכיתההתלמידים שמקבלים תגבור מפסידים באותו זמן חומר  .0

 חוסר מיומנות של נותני התיגבור .6

 תמיכה וליווי למתגברים אינם מספיקים .5

 קשיי תיאום בין הצוות הקבוע לצוות התגבור  .4

 חוסר רצון לשתף פעולה מצד תלמידים ו/או  הורים .3

 קשיים הנובעים מתשתיות פיזיות )רעש, צפיפות וכד'( .9

 היעדר כוח אדם ותקציב מספיק למתן התגבור .8

 ______________________________________________אחר:  .7

 אחר: ______________________________________________ .30

 

 לתלמידים המתקשים? מחוץ לכיתה. האם ניתן השנה תגבור לימודי 23

שילוב, מורה התגבור הלימודי יכול להינתן באופן פרטני או בקבוצה קטנה, ע"י אנשים שונים )כגון מחנך/ת, מורה/ת 

 מצוות ביה"ס, מורה מחוץ לצוות, מתנדב/ת וכד'(. אין לכלול מתן תגבור לימודי בכיתות החינוך המיוחד.

 02עבור/י לשאלה  -אם לא . לא .3

 אם כן, ענה/י על השאלות הבאות: -כן  .0

 לכיתה? __________________ מחוץא. לתלמידים מאילו שכבות ניתן תגבור לימודי 

 לכיתה? ________________________ מחוץב. באילו מקצועות ניתן תגבור לימודי 

 לכיתה? ________________ מחוץג. לכמה מתלמידי בית הספר ניתן תגבור לימודי 

לכל תלמיד/הלכיתה ניתנות  מחוץד. בממוצע, כמה שעות שבועיות של תגבור לימודי 

 שמקבל תגבור לימודי? _____________ ש"ש מתקשה 

 :יש לסמן כל תשובה רלוונטית לכיתה? מחוץה. מתי ניתן התגבור הלימודי 

 . במשך שעות הלימודים. איזה אחוז משעות התגבור? ________________0%

 . מחוץ לשעות הלימודים. איזה אחוז משעות התגבור? ________________% 4
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 לכיתה לתלמידים המתקשים? מחוץו. מיהו כוח האדם שנותן את התגבור הלימודי 

 (התשובות הרלוונטיות כל)יש לסמן את  

 מחנך/ת או מורה מקצועי/ת מבית הספר .3

   מורה/ת שילוב .0

 סייע/ת .6

 סטודנט/ית להוראה .5

 סטודנט/ית אחר/ת )שאינו/ה לומד/ת הוראה( .4

 מתנדב/ת )כולל הורים(מורה חיילת/ בת שירות לאומי/אזרחי /  .3

 מורה מקצועי/ת שאינו/ה מצוות ביה"ס .9

 אחר. פרט/י: ____________________________________________ .8

לכיתה מקבלים הדרכה מתאימה לגבי מתן התגבור בתוך  מחוץז. האם נותני התגבור הלימודי 

 הכתה?

 לא .3

 כן, חלקם .0

 כן, רובם או כולם .6
 

 לכיתה? מחוץח. מהם מקורות המימון למתן התגבור הלימודי 

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את 

 סל השעות של ביה"ס ממשרד החינוך .3

 תקציבים מסל שילוב .0

 שעות אופק חדש / עוז לתמורה .6

 ממשרד החינוך או מהמחוז )כגון שח"ר, מתי"א, שפ"י ועוד( נוסףתקציב  .5

 (כספי ניהול עצמי )'סל תלמיד' .4

 תקציב מהרשות המקומית / המועצה האזורית .3

 גורמים אחרים )לדג': משרד ממשלתי אחר, הבעלים של ביה"ס, עמותה וכד'(. פרט/י: .9

 )א(________________; )ב (.________________; )ג(________________

 תשלומי הורים )גביה שנתית או על פי השתתפות( .8

 התגבור הלימודי ניתן בהתנדבות .7

 )לדוגמא תרומות, הכנסות מיוזמות נוספות(. פרט/י:  ______________אחר  .30

 

לכיתה מקדם את התלמידים המתקשים  מחוץט. להערכתך, באיזו מידה התגבור הלימודי 

 שמקבלים אותו?

 במידה רבה מאד .3

 במידה רבה .0

 במידה בינונית .6

 במידה מועטה .5

 בכלל לא .4
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 לכיתה?  מחוץי. מהם הקשיים העיקריים במתן התגבור הלימודי 

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את  

 . ניהול הלמידה במקביל )למשל, מתן התגבור מפריע לתלמידים האחרים(0

 . התלמידים שמקבלים תגבור מפסידים באותו זמן חומר הנלמד בכיתה4

 . חוסר מיומנות של נותני התגבור0

 תמיכה וליווי למתגברים אינם מספיקים. 2

 . קשיי תיאום בין הצוות הקבוע לצוות המתגבר 1

 . חוסר רצון לשתף פעולה מצד תלמידים ו/או  הורים2

 . קשיים הנובעים מתשתיות פיזיות )רעש, צפיפות וכד'(7

 . היעדר כוח אדם ותקציב מספיק 8

 ________. אחר: _______________________________________9

 . אחר: _______________________________________________01

 

 . האם יש תלמידים מתקשים בלימודים שמקבלים השנה חונך/ת?24

הכוונה להצמדת אדם לתלמיד/ה או למספר תלמידים, באופן קבוע ולאורך זמן, כדי להעניק תשומת לב ויחס אישי 

אין  יכולה להינתן רק בתחום הרגשי או החברתי או נוסף על כך לסיוע לימודי.. עזרה זו בתחום הרגשי או החברתי

למענים טיפוליים הניתנים ע"י אנשי מקצוע טיפוליים או לעבודה שגרתית של מחנך/ת הכיתה עם  הכוונה

 התלמידים המתקשים בכיתה שלו/ה. אין הכוונה גם למענים טיפוליים הניתנים בכיתות של החינוך המיוחד.

  02עבור/י לשאלה  -אם לא . לא .3

 אם כן, ענה/י על השאלות הבאות: -כן  .0

 א. תלמידים מאילו שכבות מקבלים חונך/ת? ____________________________

 ב. כמה מהתלמידים בכל בית הספר  מקבלים חונך/ת? ____________________

מתקשה שמקבל חונך?  כל תלמיד/הג. בממוצע, כמה שעות שבועיות עם חונך/ת מקבל/ת 

 __________________ש"ש

 ()יש לסמן כל תשובה רלוונטית ד. מתי ניתנת החניכה?

 . במשך שעות הלימודים. איזה אחוז משעות החונכות? ________________0%

 . מחוץ לשעות הלימודים. איזה אחוז משעות החונכות? ________________% 4

  ה. מיהו כוח האדם שחונך את התלמידים המתקשים? 

 (התשובות הרלוונטיות כל)יש לסמן את 

 מורה מצוות בית הספר  .3

     סטודנט/ית .0

 מורה חיילת/ בת שירות לאומי/אזרחי / מתנדב/ת )כולל הורים( .6

 תלמיד אחר .5

 אחר. פרט/י: ___________________ .4

 ו. האם החונכים מקבלים הדרכה מתאימה  לגבי מתן החונכות? 

 לא .3

 כן, חלקם .0

 כן, רובם או כולם .6

 ז. מהם מקורות המימון למתן החונכות? 

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את 

 סל השעות של ביה"ס ממשרד החינוך .3

 תקציבים מסל שילוב .0
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 שעות אופק חדש / עוז לתמורה .6

 ממשרד החינוך או מהמחוז )כגון שח"ר, מתי"א, שפ"י ועוד( נוסףתקציב  .5

 כספי ניהול עצמי )'סל תלמיד'( .4

 תקציב מהרשות המקומית / המועצה האזורית .3

 גורמים אחרים )לדג': משרד ממשלתי אחר, הבעלים של ביה"ס, עמותה וכד'(. פרט/י: .9

 ___)א(________________; )ב (._________________; )ג(_____________

 תשלומי הורים )גביה שנתית או על פי השתתפות( .8

 החונכות נעשית בהתנדבות .7

 אחר )לדוגמא תרומות, הכנסות מיוזמות נוספות(. פרט/י:  _____________ .30

 

  ח. להערכתך, באיזו מידה החונכים מקדמים את התלמידים המתקשים מבחינה  רגשית וחברתית?

 במידה רבה מאד .0

 במידה רבה .4

 בינוניתבמידה  .0

 במידה מועטה .2

 בכלל לא .1

 

 ט. מהם הקשיים העיקריים בחונכות? 

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את 

 איכות החונכים, הכשרתם והתמיכה בהם אינם מספיקים .0

 קושי  במעקב ובקרה על עבודת החונכת  .4

 בית ספר –קשיים בקשר חונכ/ת  .0

 תחלופה גבוהה של חונכים .2

 אין מספיק חונכים .1

 רצון מצד תלמידים ו/או  הורים לקבל חונכיםחוסר  .2

 קשיים הנובעים מתשתיות פיזיות )רעש, צפיפות וכד'( .7

 אחר: _______________________________________________ .8

  אחר: _______________________________________________ .9

 . האם ניתנים השנה מענים טיפוליים לתלמידים המתקשים ע"י אנשי מקצוע טיפוליים? 25

, בתחום הטיפול כדי לסייע לתלמיד/ה בבעיות רגשיות אנשי מקצועהכוונה להתערבות טיפולית של 

י הטיפול יכול להינתן באופן פרטני או קבוצתי ובאמצעות שיטות שונות, כגון: ע" .התנהגותיות וחברתיות

למענים  אין הכוונההיועץ/ת או הפסיכולוג/ית, או במסגרת טיפול עם בעלי חיים, קורס "הישרדות" וכד'. 

 של החינוך המיוחד. בכיתות םאו למענים הניתני שאינם מקצועיים בתחום הטיפולשניתנים ע"י גורמים 

 02עבור/י לשאלה  -אם לא . לא .1
 אם כן, ענה/י על השאלות הבאות: -כן  .0
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 א. אילו מענים טיפוליים ניתנים לתלמידים המתקשים? 

בממוצע, כמה שעות שבועיות 
 כל תלמיד/המקבל/ת 

אם כן, כמה תלמידים 
מקבלים את המענה 

 הטיפולי

 לא
 (X)ציין 

 

פרטני או  טיפול ע"י היועץ/ת:א.    
 קבוצתי 

פרטני  טיפול ע"י פסיכולוג/ית:ב.    
 או קבוצתי

מטפל ביצירה / טיפול ע"י ג.    
 אומנות/ תנועה

)קלינאית רפואי -טיפול פרהד.    
 תקשורת, ריפוי בעיסוק(

  פרט/י:ה. אחר.    

  פרט/י:ו. אחר.    

 בשאלות הבאות, אנא התייחס/י לכלל סוגי הסיוע הטיפוליים שציינת בשאלה הקודמת 

 א'( 41)שאלה 

 )יש לסמן כל תשובה רלוונטית( ב. מתי ניתנים סוגי הסיוע הטיפוליים?

 . במשך שעות הלימודים. איזה אחוז משעות הטיפול? _____0%

 . מחוץ לשעות הלימודים. איזה אחוז משעות הטיפול? ______% 4
 ג. מהם מקורות המימון למתן סוגי הסיוע הטיפוליים? 

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את  

 החינוךסל השעות של ביה"ס ממשרד  .3

 תקציבים מסל שילוב .0

 שעות אופק חדש / עוז לתמורה .6

 ממשרד החינוך או מהמחוז )כגון שח"ר, מתי"א, שפ"י ועוד( נוסףתקציב  .5

 כספי ניהול עצמי )'סל תלמיד'( .4

 תקציב מהרשות המקומית / המועצה האזורית .3

 גורמים אחרים )לדג': משרד ממשלתי אחר, הבעלים של ביה"ס, עמותה וכד'(. פרט/י: .9

 )א(________________; )ב (._________________; )ג(________________

 תשלומי הורים )גביה שנתית או על פי השתתפות( .8

 אחר )לדוגמא תרומות, הכנסות מיוזמות נוספות(. פרט/י:  ______________ .7
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שמקבלים אותם ד. להערכתך, באיזו מידה סוגי הסיוע הטיפוליים מקדמים את התלמידים המתקשים 

 מבחינה רגשית והתנהגותית?

 במידה רבה מאד .3

 במידה רבה .0

 במידה בינונית .6

 במידה מועטה .5

 בכלל לא .4
 

)יש לסמן את ה. מהם הקשיים העיקריים במתן סוגי הסיוע הטיפוליים? )ניתן לסמן יותר מקושי אחד (.

 התשובות הרלוונטיות( כל

 באותו זמן חומר הנלמד בכיתההתלמידים שמקבלים מענים טיפוליים מפסידים  .3

 קשיי תיאום בין צוות ההוראה לצוות הטיפולי  .0

 חוסר רצון לשתף פעולה מצד תלמידים ו/או  הורים .6

 קשיים הנובעים מתשתיות פיזיות )רעש, צפיפות וכד'( .5

 היעדר כוח אדם ותקציב מספיק  .4

 אחר: _________________________________________________ .3

 ___________________________________________אחר: ______ .9

 . האם יש השנה בבית הספר פעילויות מיוחדות עם הורי התלמידים המתקשים?22

הכוונה לפעילויות שביה"ס יוזם. לדוגמה: מפגשים מיוחדים עם הורי התלמידים המתקשים, שיתוף הורים בישיבות 

 ורים ועוד.מיוחדות, סדנאות או קבוצות טיפול ולמידה לה

 02עבור/י לשאלה  -אם לא . לא .3

 אם כן, אנא ענה/י על השאלות הבאות: -כן  .0

 א. מה מטרות הפעילויות? 

 הבנת צורכי התלמיד .3

 התייעצות על דרכי טיפול .0

 חיזוק הקשר בין ההורה לבית הספר .6

 חיזוק הקשר בין התלמיד להורה  .5

 התפקוד הלימודי שלוחיזוק יכולת ההורים להגביר את מוטיבציית התלמיד ואת  .4

 אחר ___________________________________________ .3

  ב. להערכתך, הוריהם של כמה מהתלמידים המתקשים משתתפים בפעילויות אלה?

________% 

 ג. מהם מקורות המימון לפעילויות עם ההורים?

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את 

 סל השעות של ביה"ס ממשרד החינוך .3

 תקציבים מסל שילוב .0

 שעות אופק חדש / עוז לתמורה .6

 ממשרד החינוך או מהמחוז )כגון שח"ר, מתי"א, שפ"י ועוד( נוסףתקציב  .5

 כספי ניהול עצמי )'סל תלמיד'( .4

 תקציב מהרשות המקומית / המועצה האזורית .3

 גורמים אחרים )לדג': משרד ממשלתי אחר, הבעלים של ביה"ס, עמותה וכד'(. פרט/י: .9

 )א(_______________; )ב (._________________; )ג(_______________

 תשלומי הורים )גביה שנתית או על פי השתתפות( .8

 אחר )לדוגמא תרומות, הכנסות מיוזמות נוספות(. פרט/י:  ___________ .7

 אין צורך במימון .30
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 ד. מיהו כוח האדם מטעם ביה"ס שמעורב בפעילויות עם ההורים?

 התשובות הרלוונטיות( כל )יש לסמן את

 המחנכים והמורים  .3

 בעלי תפקידים בכירים )רכזי שכבה, רכזי מקצוע וכו( .0

 אנשי הצוות הטיפולי )פסיכולוג/ית, יועצ/ת( .6

 מורי שילוב/מורים טיפוליים .5

 בנות שירות לאומי, מורות חיילות, מתנדבים וכד' .4

 אחר. פרט/י: _________________________________________ .3

 ה. האם הגורמים שמעורבים בפעילות עם ההורים מקבלים הדרכה כיצד לעבוד עם ההורים?

 לא .3

 כן, חלקם .0

 כן, כולם .6

ו. להערכתך, באיזו מידה הפעילויות עם ההורים מקדמות את התלמידים המתקשים 

 שהוריהם משתתפים בפעילויות?

 במידה רבה מאד .3

 במידה רבה .0

 במידה בינונית .6

 במידה מועטה .5

 בכלל לא .4

 ז. מהם הקשיים העיקריים בפעילויות עם ההורים? 

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את 

 קושי להביא את הורי התלמידים המתקשים לפעילויות .3

 היעדר המשכיות )פעילויות חד פעמיות( .0

 חוסר ידע ומיומנות איך לעבוד עם הורים .6

 אין בבית הספר אנשי מקצוע שיכולים לקיים פעילויות עם הורים .5

 קשיים הנובעים מהתשתיות הפיזיות: חוסר מקום לקיום הפעילות  .4

 היעדר כוח אדם ותקציב מספיק לקיום הפעילות  .3

 אחר: _____________________________________________ .9

 אחר: ______________________________________________ .8
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 פרק ג. ארגון הלמידה בכיתה
ראשית, נשאל על הוראת שני מורים יחד ולאחר  ות להוראה של שני אנשים יחד בכיתה:השאלות הבאות מתייחס

 מכן, נשאל על הוראה יחד של מורה וכוח אדם נוסף בלתי מוסמך.

 

 . האם יש השנה שיעורים בהם מלמדים שני מורים יחד בכיתה? 27

הכוונה להוראה יחד ע"י שני מורים מצוות ביה"ס או של מורה מצוות ביה"ס ומורה מקצועי/ת מחוץ לצוות ביה"ס, 

באותו שיעור, באותו חדר. אין הכוונה להסדרים ליצירת  -כולל הוראה של מורה מצוות ביה"ס עם מורה/ת שילוב 

ך המיוחד. כמו כן, אין הכוונה לנוכחות סייעת הקבצות קבועות לפי הרמה הלימודית או להוראה בכיתות של החינו

 העובדת עם תלמידים באופן אינדיבידואלי. 

  02עבור/י לשאלה  -אם לא . לא .3

 אם כן, ענה/י על השאלות הבאות: -כן  .0

 א. באלו מקצועות מלמדים שני מורים יחד?

0 ___________ .4 ________ .0 __________  .2 __________ .1________. 

 ב. באילו שכבות מלמדים שני מורים יחד ומהו ממוצע השעות השבועיות לשכבה? 

מורים  4בממוצע, כמה ש"ש מלמדים  השכבה

 יחד?

מורים  4בממוצע, כמה ש"ש מלמדים  השכבה

 יחד?

    

    

    

    

 

 ג. מהם מקורות המימון להוראה של שני מורים יחד?

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את 

 סל השעות של ביה"ס ממשרד החינוך .3

 תקציבים מסל שילוב .0

 שעות אופק חדש/עוז לתמורה .6

 ממשרד החינוך או מהמחוז )כגון שח"ר, מתי"א, שפ"י ועוד( נוסףתקציב  .5

 כספי ניהול עצמי )'סל תלמיד'( .4

 תקציב מהרשות המקומית / המועצה האזורית .3

ממשלתי אחר, הבעלים של ביה"ס, עמותה וכד'(. גורמים אחרים )לדג': משרד  .9

 פרט/י:

)א(________________; )ב (._________________; 

 )ג(_______________

 תשלומי הורים )גביה שנתית או על פי השתתפות( .8

 אחר )לדוגמא תרומות, הכנסות מיוזמות נוספות(. פרט/י:  _____________ .7

 בהתנדבותההוראה של מורה וכח אדם נוסף נעשית  .30

 ד. האם המורים שמלמדים יחד באותה כיתה, מקבלים הדרכה כיצד ללמד יחד?

 לא .3

 כן, חלקם .0

 כן, כולם .6
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ה. להערכתך, באיזו מידה ההוראה יחד של שני מורים מקדמת את הישגי התלמידים 

 המתקשים בשיעורים אלה?

 במידה רבה מאד .3

 במידה רבה .0

 במידה בינונית .6

 במידה מועטה .5

 בכלל לא .4

)יש )ניתן לסמן יותר מקושי אחד (.ו. מהם הקשיים העיקריים בהוראה של שני מורים יחד? 

 לסמן את כל התשובות הרלוונטיות(

 קשיים בתיאום בין המורים  .3

 חוסר מיומנות בהוראה משותפת .0

 קשיים הנובעים מתשתיות פיזיות )רעש, צפיפות וכד'( .6

 היעדר כוח אדם ותקציב מספיק  .5

 _______________________________________________אחר:  .4

 אחר: _______________________________________________ .3

. האם יש השנה שיעורים בהם מלמדים מורה וכוח אדם נוסף בלתי מוסמך בהוראה יחד 28

 בכיתה? 

הכוונה להוראה יחד של מורה עם כוח אדם נוסף בלתי מוסמך, כגון בת שירות לאומי, מורה חיילת, מתנדבים וכד' 

להסדרים  אין הכוונה)כולל הוראה שלך עם כוח אדם נוסף בלתי מוסמך(. זאת בשונה מהוראה של שני מורים יחד. 

 ליצירת הקבצות קבועות על פי הרמה הלימודית.

 02עבור/י לשאלה  -אם לא . לא .3

 אם כן, ענה/י על השאלות הבאות: -כן  .0

 א. באילו מקצועות מלמדים מורה וכוח אדם נוסף בלתי מוסמך יחד? 

0                  __________ .4               __________ .0 __________ . 

2  __________ .          1__________. 

 

 ב. באילו שכבות מלמדים שני מורים יחד ומהו ממוצע השעות השבועיות לשכבה? 

בממוצע, כמה ש"ש מלמדים מורה וכוח  השכבה

 אדם נוסף בלתי מוסמך יחד?

בממוצע, כמה ש"ש מלמדים מורה וכוח  השכבה

 אדם נוסף בלתי מוסמך יחד?

    

    

 נוסף בלתי מוסמך יחד?ג. מהם מקורות המימון להוראה של מורה וכוח אדם 

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את 

 סל השעות של ביה"ס ממשרד החינוך .3

 תקציבים מסל שילוב .0

 שעות אופק חדש / עוז לתמורה .6

 ממשרד החינוך או מהמחוז )כגון שח"ר, מתי"א, שפ"י ועוד( נוסףתקציב  .5

 כספי ניהול עצמי )'סל תלמיד'( .4

 האזוריתתקציב מהרשות המקומית / המועצה  .3

גורמים אחרים )לדג': משרד ממשלתי אחר, הבעלים של ביה"ס, עמותה  .9

 וכד'(. פרט/י:

________________; )ב (._________________; )א (.

 )ג(_______________
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 תשלומי הורים )גביה שנתית או על פי השתתפות( .8

 אחר )לדוגמא תרומות, הכנסות מיוזמות נוספות(. פרט/י:  ___________ .7

 ד. האם המורה וכוח האדם הנוסף מקבלים הדרכה כיצד ללמד יחד?

 . לא0

 . כן, חלקם4

 . כן, כולם0

 ה. מיהו כוח האדם הנוסף הבלתי מוסמך שמלמד עם המורה?

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את 

 סטודנט/ית להוראה .3

 סטודנט/ית אחר/ת )שאינו/ה לומד/ת הוראה( .0

 לאומי/אזרחי / מתנדב/ת )כולל הורים(מורה חיילת/ בת שירות  .6

 סייעת .5

 אחר. פרט/י: _____________________ .4

ו. להערכתך, באיזו מידה ההוראה יחד של מורה וכוח אדם נוסף בלתי מוסמך 

 מקדמת את הישגי התלמידים המתקשים בשיעורים אלה?

 במידה רבה מאד .3

 במידה רבה .0

 במידה בינונית .6

 במידה מועטה .5

 בכלל לא .4

)ניתן  הקשיים העיקריים בהוראה יחד של מורה וכוח אדם בלתי מוסמך?ז. מהם 

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את לסמן יותר מקושי אחד (.

 קשיי תיאום בין המורה וכח האדם הלא מוסמך  .3

 חוסר מיומנות בהוראה משותפת .0

 חוסר מיומנות של כח אדם לא מוסמך .6

 תחלופה של כח אדם לא מוסמך .5

 הנובעים מתשתיות פיזיות )רעש, צפיפות וכד'(קשיים  .4

 היעדר כוח אדם ותקציב מספיק  .3

 אחר: _______________________________________________ .9

 אחר: _______________________________________________ .8
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 פרק ד': הכשרות לצוות בית הספר 
. האם אנשים מצוות ביה"ס משתתפים השנה בהכשרה )הדרכה, הנחיה או השתלמות (.שיכולות לקדם 29

 במיוחד את העבודה עם התלמידים המתקשים? 

במשך השנה. ההכשרה יכולה  שעות לפחות 8הכוונה להכשרה במסגרת העבודה השוטפת בביה"ס, שהיקפה 

ס או במימון פרטי של המורה; למורה בודד/ת או לקבוצת מורים להינתן בתוך ביה"ס או מחוצה לו; על חשבון ביה"

 או לכל צוות ביה"ס.

 

 עבור/י לפרק ה' -אם לא . . לא0

  אם כן, ענה/י על השאלות הבאות ביחס לכל הכשרה: -. כן 4

 ____________________________________ :  שם ההכשרה : 0הכשרה 

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את . באילו תחומים ניתנת ההכשרה? א

 . קידום הרגלי למידה1

 . הוראת תחומי דעת ספציפיים0

 . הוראה לתלמידים מתקשים2

 . איתור ומעקב אחר תלמידים מתקשים2

 . הוראה בכיתה הטרוגנית2

 . הוראה עם מורה או כוח אדם נוסף בלתי מוסמך בכיתה2

 תלמידים. התייחסות לצרכים רגשיים וחברתיים של ה2

 . הצבת גבולות וטיפול בבעיות משמעת2

 . עבודה עם הורי התלמידים המתקשים2

 . פיתוח דרכי פעולה כצוות12

 . שיפור אקלים ביה"ס11

 . אחר. פרט/י: _________________________________________________10

 ציין/י זאת(., )אם כל הצוותת . כמה אנשים מצוות ביה"ס משתתפים בהכשרה? _____________  אנשי צווב

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את . אלו בעלי תפקידים בביה"ס מקבלים את ההכשרה? ג

 . מורים1

 . בעלי תפקידים בכירים )רכזי שכבה, רכזי מקצוע וכד'(0

 . מנהל/ת ביה"ס2

 . הצוות הטיפולי2

 . אחר. פרט/י: _____________________2

 בשנה. בממוצע, מה היקף ההכשרה בשעות לכל משתתף? _____________שעות ד

 כל)יש לסמן את )למשל לשכר הלימוד ו/או למנחה בהדרכה(?  . מהם מקורות המימון לכיסוי הוצאות ההכשרהה

 התשובות הרלוונטיות(

 . סל השעות של ביה"ס ממשרד החינוך1

 ממשרד החינוך או מהמחוז )כגון שח"ר, מתי"א, שפ"י ועוד( נוסף. תקציב 0

 . כספי ניהול עצמי )'סל תלמיד'(2

 . שעות 'אופק חדש'/'עוז לתמורה'2

 . תקציב מהרשות המקומית / המועצה האזורית2

 : משרד ממשלתי אחר, הבעלים של ביה"ס, עמותה וכד'(. פרט/י:וגמה. גורמים אחרים )לד2

 __; )ב (._________________; )ג(_______________א (.______________

 . במימון פרטי של אנשי הצוות המשתתפים בהדרכה2

 . אחר )לדוגמא תרומות, הכנסות מיוזמות נוספות(. פרט/י:  _____________2

 . אין צורך במימון2
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 שים? . באיזו מידה המשתתפים מקבלים ידע ומיומנויות הרלוונטיים לקידום התלמידים המתקו

 . במידה רבה מאד1

 . במידה רבה0

 . במידה בינונית2

 . במידה מועטה2

 . בכלל לא2

 

 פרק ה': פרויקטים ותכניות מיוחדות במעורבות חיצונית
בפרק זה נשאל על מעורבות של גורמים חיצוניים בהפעלת פרויקטים ותכניות מיוחדות שמטרתם העיקרית לקדם 

 לימודית (.או שהרוב הגדול מהמשתתפים בהם הם תלמידים מתקשים.תלמידים מתקשים )לא רק מבחינה 

 

, כולל: משרד במעורבות פדגוגית של גורמים מחוץ לביה"סהכוונה רק לפרויקטים ולתכניות מיוחדות שמופעלות 

 החינוך, הרשות המקומית, ארגוני מגזר שלישי או ארגונים עסקיים/פרטיים.

 , או במורים או בשתי האוכלוסיות.הפרויקט יכול להיות ממוקד בתלמידים

 

המעורבות הפדגוגית יכולה להתבטא בהכנסת היוזמה לביה"ס, בריכוז התכנית, במתן תשומות לתלמידים או 

במתן הדרכה לצוות. אבל, אם רק המימון מגיע מחוץ לביה"ס והגורם החיצוני אינו מעורב בשום צורה אחרת, אזי 

תכניות לדוגמה: מיל"ת, עצמה, מל"א, יובלים, תכנית ההכלה, פאקט+  ת. התכנית אינה מוגדרת כתכנית חיצוני

 ועוד.

 . באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם ההיגדים הבאים ביחס לפרויקטים לקידום התלמידים המתקשים 31

בהחלט 

 מסכים/ה

די 

 מסכים/ה

 

 מתלבט/ת

די לא 

 מסכים/ה

בהחלט 

לא 

 מסכים/ה

 

 כשיש פרויקטים רביםא. ביה"ס תמיד מרוויח  0 4 0 2 1

1 2 0 4 0 
ב. גורם מתערב חיצוני תמיד מביא ראיה חדשה / 

 רוח חדשה לביה"ס

1 2 0 4 0 
ג. פעמים רבות, הגורמים המתערבים אינם 

 מכירים מספיק את צורכי ביה"ס

1 2 0 4 0 
ד. לגורמים מתערבים חיצוניים ידע ומיומנויות 

 שאין בביה"ס

1 2 0 4 0 
להשקיע בפרויקטים, עדיף לתת את ה. במקום 

 המשאבים ישירות לביה"ס

1 2 0 4 0 
ו. פרויקט שמופעל ע"י גורם חיצוני בדרך כלל אינו 

 משפיע על ביה"ס לטווח הארוך

 

התרומה העיקרית של הפרויקטים המופעלים במעורבות פדגוגית של גורמים  מה צריכה להיות. לדעתך, 30

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את  חיצוניים?

 . יותר תשומות לתלמידים 0

 . תשומות הדורשות מומחיות מיוחדת4

 . מתן כלים לצוות ביה"ס0

 . הובלת שינויים ארגוניים בביה"ס 2

 . אחר. פרט/י: _____________________________________________1
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. האם יש השנה בביה"ס פרויקטים או תכניות מיוחדות לקידום התלמידים המתקשים שמופעלות 32

 ? מחוץ לביה"סבמעורבות פדגוגית של גורמים 

  עבור/י לפרק ו' -אם לא . . לא0

 יחס לכל פרויקט תכניתב  אם כן, ענה/י על השאלות הבאות -. כן 4

 

 פרויקט: _____________________________שם ה  )להלן "הפרויקט"(: 0פרויקט / תכנית 

. מהם שמות הגורמים מחוץ לביה"ס שמעורבים א

 מבחינה פדגוגית בפרויקט:

 א. משרד החינוך

 ב. רשות מקומית  __________

 ג. עמותה מהמגזר השלישי. 

 פרט/י: _______________            

 ____ד. אחר, פרט/י: ___________

 החל הפרויקט? תש_____ ה. באיזו שנת לימודים

 

 

ו. באיזו שנת לימודים הפרויקט מתוכנן להסתיים? 

 תש____ / לא ידוע 

 

. מה עושים הגורמים מחוץ לביה"ס שמעורבים ב

 בתכנית מבחינה פדגוגית? 

 א. מרכז או מפעיל את הפרויקט בביה"ס

 ב. עובד עם התלמידים

 ג. מפתח חומרי לימוד 

 ד. מדריך / מלווה את צוות ביה"ס 

 ה. מאבחן תלמידים

 _______________ ו. אחר. פרט/י:

ז. כמה תלמידים משתתפים בפרויקט השנה?  

 _________________ 

)אם בפרויקט לא משתתפים תלמידים, לדוגמה, פרויקט 

 הכשרה לצוות, ציין: לא משתתפים תלמידים(

 

. כמה אנשים מצוות בית הספר משתתפים בפרויקט ח

  השנה )בריכוז התכנית, בהפעלתה או מקבלים הכשרה(? 

_______________ 

 

 . מהם סוגי הפעולות בפרויקט זה: ג

 . איתור או אבחון של תלמידים מתקשים0

 . מעקב אחר תלמידים מתקשים4

 . מתן תגבור לימודי )פרטני או בקבוצות קטנות(0

 חונכות )בתחום האישי והחברתי(. 2

 . הוראה של שני מורים יחד באותה כיתה1

. הוראה של מורה וכוח אדם נוסף בלתי מוסמך 2

 בכיתה

 . מענה טיפולי7

 . חוגי העשרה8

 . סיוע כלכלי9

 . פעילות עם הורי התלמידים המתקשים01

 . הידוק הקשר עם שירות מהקהילה00

 . הדרכה, הכשרה והשתלמות לצוות04

 . אחר, פרט/י: ___________________00

 . מהם מקורות המימון של הפרויקט? ט

 התשובות הרלוונטיות( כל)יש לסמן את 

 . סל השעות של ביה"ס ממשרד החינוך0

ממשרד החינוך או מהמחוז )כגון שח"ר,  נוסף. תקציב 4

 מתי"א, שפ"י ועוד(

 . תקציב מהרשות המקומית / המועצה האזורית0

 תשלומי הורים )גביה שנתית או על פי השתתפות (.. 2

. גורמים אחרים )לדג': משרד ממשלתי אחר, הבעלים 1

 של ביה"ס, עמותה וכד'(. פרט/י:

)א (.________________; )ב (.___________; 

 )ג(_______________

 . הפרויקט נעשה בהתנדבות2
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 . מהם מאפייני התלמידים שמשתתפים בפרויקט? ד

 לסמן את כל התשובות הרלוונטיות()יש 

 . הישגים לימודיים נמוכים0

 . בעיות התנהגות ו/או צרכים רגשיים/חברתיים4

 . עולים או בני עולים0

 כלכלי נמוך-. רקע חברתי2

 . אחר. פרט/י: ____________________1

. באיזו מידה הפרויקט תורם לקידום התלמידים י

 המתקשים? 

 . במידה רבה מאוד0

 במידה רבה. 4

 . במידה בינונית0

 . במידה מועטה2

 . בכלל לא1

 

 

 פרק ו': הערכת המצב הקיים והמלצות

, בהן ביה"ס פועל כדי לקדם את התלמידים שלא הוזכרו עד עכשיו. אנא פרט/י האם יש דרכים נוספות 33

 המתקשים? 

 . ביה"ס לא פועל בדרכים נוספות 0

 . ביה"ס פועל בדרכים הנוספות הבאות4

0______________________________________________________ . 

4______________________________________________________ . 

0______________________________________________________ . 

 

 . מה הם הקשיים העיקריים של ביה"ס בעבודה עם התלמידים המתקשים?34

 3______________.____________________________________________ 

 0________________________________________________________ . 

 6________________________________________________________ . 

 

 קיבלת בעבר הדרכה או השתלמות בנוגע לעבודה עם תלמידים מתקשים?  את/ה. האם 35

 . לא0 

פרט/י באלו תחומים:  . כן,4 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

. איך אפשר לדעתך לחזק ולשפר את ההדרכה לצוות? 32

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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עד כמה לדעתך נחוצה לצוות בית הספר הדרכה או בהשתלמות בתחומים הבאים, כדי  לקדם את  .37

 התלמידים המתקשים? 

במידה  בכלל לא

 מועטה

במידה 

 רבה

במידה 

רבה 

 מאוד

 

 א. הוראת תלמידים מתקשים  0 4 0 2

 ב. הוראה בכיתה הטרוגנית 0 4 0 2

 ג. העלאת המוטיבציה של התלמידים 0 4 0 2

 ד. הבנת צורכי התלמידים 0 4 0 2

 ה. התמודדות עם בעיות משמעת והצבת גבולות 0 4 0 2

 ו. עבודה עם הורי התלמידים המתקשים 0 4 0 2

 ז. איתור תלמידים מתקשים 0 4 0 2

 תחומית-צוותית ובין-ח. עבודה רב 0 4 0 2

 :פרט/יט. אחר.  0 4 0 2

 

 . מהם שלושת היעדים העיקריים שלך בעבודה עם התלמידים המתקשים השנה? 38

0_________________________________________________________. 

0________________________________________________________ . 

6 ._________________________________________________________ 

 

. מהם הדברים שלדעתך חשוב לעשות בבתי הספר כדי לקדם את התלמידים המתקשים? )העשיה יכולה 39

 להיות במגוון תחומים: דרכי פעולה, פרויקטים, כוח אדם, מבנים וציוד וכד'(

3______________________________________ .___________________ 

0_________________________________________________________ . 

6_________________________________________________________ . 

 

)למנהל/ת: הנתונים לא יפורסמו ולא  פרק ז': פרטים אישיים של ממלא השאלון

 יזהו אותך באופן אישי(

 . אשה4  . גבר0  . מין:    41

 _____ , כולל שנת הלימודים הנוכחית? הזה. א. כמה שנים את/ה משמש כמנהל בביה"ס 40

ב. כמה שנים בסך הכל את/ה משמש כמנהל בית ספר )כולל בבתי ספר אחרים(, כולל שנת הלימודים       

 ________הנוכחית? 

 ________ ג. כמה שנים את/ה עוסק/ת בהוראה, כולל שנת הלימודים הנוכחית?       
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 . סמן/י האם את/ה בעל/ת התארים הבאים:42

 כן 

  א. תעודת הוראה

  ב. תעודת הוראה לחינוך מיוחד

  ג. תואר ראשון בחינוך

  בתחום: –ד. תואר ראשון אחר 

  ה. הסמכה בייעוץ חינוכי

  בתחום: -ו. תואר שני 

  בתחום: -ז. תואר שלישי 

  ח. רשיון הוראה )יסודי / חט"ב / תיכון(

  ט. רב

  י. תואר/הסמכה אחר, פרט ______________________

 

 . תאריך מילוי השאלון:    |__|__|__|__|__|__| 43

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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 מיפוי דרכי פעולה
 המתקשיםלקידום התלמידים 

 שאלון למחנך/ת

 0030ינואר 

 

 למילוי ע"י המראיין )מבלי להקריא את השאלות(

 מספר נדגם: ______________

 _____ 0 _____ 0 ______תאריך מילוי השאלון:  

 ________________________________: חנך/תשם המ

 _____________סמל בית הספר: __________________________שם בית הספר: 

 שם היישוב: __________________________________

 . אישה0  . גבר3מין: 

 הקרא0י: מראיין0ת:

 שלום,

בימים אלה עורך מכון ברוקדייל, בשיתוף משרד החינוך, מחקר ארצי למיפוי דרכי הפעולה בבתי ספר 

 בישראל לקידום תלמידים מתקשים. 

ים במספר גדול של בתי ספר בישראל. בית הספר שלך במסגרת המחקר אנו מראיינים מנהלים ומחנכ

 נבחר להשתתף במחקר, וגם מנהל בית הספר שלך יודע על המחקר וממלא שאלון דומה.

המיפוי בוחן מהם האתגרים העומדים בפני בתי הספר והמחנכים בהתמודדות עם צורכי התלמידים 

 התמודדות זו. המתקשים; ומה לדעת המנהלים והמחנכים כדאי לעשות כדי לשפר

המידע ישמר בסודיות מוחלטת כמקובל במחקר וידווח בצורה אנונימית מבלי לזהות אותך או את בית 

 הספר.   

המחנכים נבחרו בדגימה מתוך הרשימה שהעביר מנהל בית הספר שלך. אורך הראיון יהיה כחצי שעה, 

ים מתקשים. האם נוח לך ונשאל אותך על הדברים שנעשים בכתה שלך באופן כללי וביחס לתלמיד

 להתראיין עכשיו? האם רוצה לקבוע מועד אחר? 
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 חלק א: כללי

 הקרא/י: אני רוצה לשאול אותך על התפקידים שאת/ה ממלא/ת בבית הספר: למראיין/ת:. 1

 א. איזו כיתה את/ה מחנך/ת השנה? _________________________________

 מחנך/ת? __________. כמה תלמידים יש בכיתה שאת/ה 2

 (שים0י לב: כל השאלות מתייחסות לשנת הלימודים הנוכחית )תשע"ב

 

חלק ב: השאלות הבאות תעסוקנה בעבודתך עם כלל הכיתה )הפרקים 

 שאחר כך יעסקו בתלמידים המתקשים(:
 בשיטות ההוראה הבאות בהוראה בכיתה:  השנה. באיזו מידה את/ה משתמש/ת 3

בכלל  
 לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

      הוראה פרונטאלית לכלל התלמידים .3

      הוראה פרטנית .0

      הוראה בזוגות או בקבוצות קטנות .6

      למידה נתמכת מחשב .5

      שימוש בחומרי לימוד מותאמים לרמות שונות .4

מתן סוגי משימות שונות לתלמידים שונים,  .3
 בהתאם לרמת תפקודם

     

שימוש באמצעים חווייתיים )למשל משחק, דרמה  .9
 וכד'(

     

 שיטה אחרת. פרט0י: ___________________________________________________ .8
 

 בכיתה שאת/ה מחנך/ת שוחחת השנה על הנושאים הבאים:  מהתלמידים. עם כמה 4

 רובם/כולם כמחצית מעטים אף אחד 
     הלימוד או שיטות הלימוד.העדפות ביחס לחומרי 3
     . תחומי התעניינות מיוחדים0

     . מצבם החברתי בין תלמידי הכיתה6

     . העדפות ביחס לפעילות חברתית בביה"ס5
     . בעיות אישיות או משפחתיות אחרות4

     . מצבם הלימודי3
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 התלמידים מהכיתה שלך שוחחת השנה על הנושאים הבאים:  מהורי. עם כמה 5

אף  
 אחד

 רובם/כולם כמחצית מעטים

     ההישגים הלימודיים של התלמיד0ה 3

     ההתנהגות של התלמיד0ה בביה"ס 0

     . מצבם החברתי בין תלמידי הכיתה6
     . תחומי העניין של התלמיד0ה5
התלמיד0ה )לא . נושא אישי או משפחתי של 4

 לימודי(
    

 

 

 . השנה, לגבי כמה מהתלמידים בכיתה שלך נעשו הפעולות הבאות במטרה לקדם אותם: 6

מספר  כולם
 התלמידים

אף  
 אחד

 

 שוחחת על התלמיד0ה עם מורים נוספים מסגל בית הספר  .3   

 שוחחת על התלמיד0ה עם מורה0ת שילוב .0   

 שוחחת על התלמיד0ה עם גורם בכיר מצוות ביה"ס  .6   

 שוחחת על התלמיד0ה עם גורם טיפולי מצוות ביה"ס  .5   

 גורם טיפולי מצוות בית הספר שוחח עם התלמיד0ה .4   

התלמיד0ה הופנה0תה לאבחון )דידקטי0פסיכולוגי (.לצורך איתור  .3   
 קשיים

 לביה"סהתייעצת בנוגע לתלמיד0ה עם גורם מקצועי מחוץ  .9   

 התלמיד0ה הופנה0תה לקבל סיוע מגורם טיפולי מחוץ לביה"ס .8   

 התלמיד הופנה לקבלת סיוע לימודי מחוץ לבית הספר .7   

 

 

 . באיזו תדירות את/ה משתתף/ת השנה במפגשי הצוות הבאים? 7

מידי שבוע 
 או יותר

מידי 
 שבועיים

מידי 
 חודש

מספר 
 פעמים בשנה

כפעם 
 בשנה

אף 
 פעם

 

 מליאת ביה"ס )כל הצוות( 3      
 צוות הכיתה 0 השכבה 0      
צוות מקצוע )כגון צוות  6      

 מתמטיקה(
 הצוות המוביל של בית הספר 5      
 מקצועי-הצוות הטיפולי 0 בין 4      
. מפגשים אחרים, פרט0י: 3      

________________________ 
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 חלק ג: תלמידים מתקשים

 :נגדיר תלמידים מתקשים כתלמידים אשר, ראיוןלצורך ה
 רמת הלימודים שלהם נמוכה באופן משמעותי מהמצופה לשכבת הכיתה ו0או

 מפגינים בעיות התנהגות והסתגלות שמפריעות להם ללמוד.
שיש עולים חדשים גם  ,מתקשים שאינם בעלי לקויות תלמידים וגם בעלי לקויות תלמידיםהגדרה זו כוללת 

ת הספר. ההגדרה כוללת תלמידים מתקשים הזכאים לשעות שילוב לימודים וקשיי הסתגלות לביב םקשיי להם
 תלמידים בכיתות של החינוך המיוחד. אך אינה כוללת 

 

 . על פי הגדרה זו:8

 א. כמה מהתלמידים בכיתה שלך הם תלמידים מתקשים? ______________

כולם  -מידים ולא להסתפק באמירה כללית)למראיין0ת: יש לבקש את מספר התל 0הערה: אף אחד=

 או כמעט כולם (.

 ב. לכמה מהם ניתנה אבחנה? )כגון, ליקוי למידה, הפרעת קשב (._________

 

 . כמה מהתלמידים בכתתך זכאים לסל שילוב השנה? __________9

 

 . באיזו מידה את/ה משתמש/ת השנה במידע הבא כדי לאתר את התלמידים המתקשים? 11

 תמיד
 

לעתים 
 קרובות

לעתים 
 רחוקות

אף פעם 
 לא

 

 ציונים בתעודה    

 תוצאות מבחן0מבדק סטנדרטי שהועבר לכל תלמידי הכיתה    

כלי מיפוי כיתתי המתייחס לתפקוד התלמיד0ה בתחומים     
 שאינם רק לימודיים 

 מידע מההורים     

 מידע אחר, פרט0י:     

 

המתקשים בכיתה שלך השנה הוכנו תכניות אישיות, כלומר תכניות . לגבי כמה מהתלמידים 11

____________ תלמידים הערה: אף המותאמות לעבודה אתם בהתאם לצרכים השונים של כל אחד?

 .0אחד=

 מתוכם, לכמה תלמידים התוכנית הוכנה במסגרת חוק שילוב: ______________ תלמידים

 

  - הןמ כמהך/י . ביחס לתכניות האישיות שהוכנו, הער12

  אף אחת חלק כולן-רובן

 מתייחסות לתחום הלימודי   

 מתייחסות לתחום החברתי    

 הרגשי לתחום מתייחסות   

 ההתנהגותי לתחום מתייחסות   

 מתייחסות לתחום המשפחתי .3   
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  אף אחת חלק כולן-רובן

 כתובות )מתועדות( .0   
 הוכנו בשיתוף גורם נוסף מצוות בית הספר .6   
 יישומןנמצאות במעקב אחר  .5   
 עוקבות אחר התקדמות התלמיד0ה בעקבות התכנית .4   

. באיזו מידה את/ה מרגיש/ה שיש לך השנה "כתובת" הולמת להתייעצות על נושאים דידקטיים 13

 הקשורים לעבודה עם התלמידים המתקשים? 

 . במידה רבה מאד 3

 . במידה רבה 0

 . במידה בינונית     6

 . במידה מועטה5

 . בכלל לא4

. באיזו מידה את/ה מרגיש/ה שיש לך השנה "כתובת" הולמת להתייעצות על נושאים 14

 התנהגותיים, חברתיים ורגשיים הקשורים לעבודה עם התלמידים המתקשים? 

 . במידה רבה מאד 3

 . במידה רבה0

 . במידה בינונית     6

 . במידה מועטה5

 . בכלל לא4

עם הגורמים הבאים בנוגע לבעיות או התלבטויות  . באיזו תדירות את/ה נמצא/ת השנה בקשר15

 שעולות בעבודה עם התלמידים המתקשים? )באופן אישי או בישיבות צוות (.

פעם 
בשבוע 
 או יותר

בערך 
פעם 
 בחודש

פעם 
בכמה 
 חודשים

  אף פעם

 רכז0ת השכבה או רכז0ת המקצוע .3    
 מנהל0ת בית הספר .0    
 סגנ0ית מנהל0ת בית הספר .6    
 יועץ0ת בית הספר .5    
 פסיכולוגי0ת בית הספר .4    
 מדריך0כת מתי"א  .3    
 מורים אחרים מצוות בית הספר .9    
 מפקח0ת או  מדריכ0ה מטעם משרד החינוך  .8    
אנשי מקצוע מחוץ לבית הספר )כגון, ממרכז  .7    

 למידה(
 . מישהו אחר? מי? __________________30    
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 מתקשיםחלק ד': סיוע לתלמידים 

 השאלות הבאות מתייחסות למענים שניתנים לתלמידים באופן פרטני או קבוצתי: 
הכוונה למענים הניתנים בתוך בית הספר או למענים הניתנים מחוץ לבית הספר, אך בקשר הדוק עם 
בית הספר )כגון: שירותים הניתנים במסגרת מתי"א; שירותים הניתנים במרכז למידה, בהפניית בית 

 .הספר (
 מענים לימודיים:ראשית, נשאל על 

 תגבור לימודי בתוך הכיתה .3

 מחוץ לכיתהתגבור לימודי  .0

 חברתי:-נשאל על מענים בתחום הרגשי, שנית .6

 חונכות לצורך התייחסות רגשית או חברתית .5

 מענים טיפוליים שניתנים ע"י אנשי מקצוע בתחום הטיפול .4

  ולבסוף נשאל על עבודה עם הורים של תלמידים מתקשים .3
 

 תגבור בתוך הכיתה

 ? הכיתה בתוך לימודי תגבור השנהיש תלמידים מתקשים מהכיתה שלך שמקבלים  האםא. . 16

 

התגבור הלימודי יכול להינתן באופן פרטני או בקבוצה קטנה, ע"י אנשים שונים )כגון מחנך0ת, 
התגבור ניתן בזמן שבאותו חדר  מתנדב0ת וכד'(. ביה"ס,, מורה מביה"ס, מורה מחוץ לשילובמורה0ת 

 .ינוך המיוחדהחבכיתות תגבור לימודי מתן אין לכלול לימוד שאר הכיתה לומדת באופן רגיל. 
 37 לשאלה עבור )למראיין, . לא 3      

 . כן, כמה תלמידים? __________________________________________0

 שילוב? ___________________ב. כמה ממקבלי התגבור בתוך הכתה הם זכאי סל 

 ג. בממוצע, כמה שעות שבועיות של תגבור בתוך הכתה מקבל כל תלמיד? _________

 . אנא הערך/י באיזו מידה: 17

במידה 
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

 

א. ניתנות מספיק שעות תגבור לימודי בתוך הכיתה      

 שמקבל אותולכל תלמיד0ה מתקשה 

ב. התגבור הלימודי בתוך הכיתה מקדם את      

 התלמידים המתקשים שמקבלים אותו

 . מהם הקשיים העיקריים במתן התגבור הלימודי בתוך הכיתה? 18
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. להערכתך, האם יש תלמידים מתקשים מהכיתה שלך שזקוקים לתגבור לימודי בתוך הכיתה 19

 ואינם מקבלים אותו?

 . לא3

 כן, כמה? ________________________________________. 0

 מה הסיבות לכך שתלמידים אלו אינם מקבלים תגבור לימודי בתוך הכיתה?  .21

3_________________________________________________________ . 

0_________________________________________________________ . 
 

 לכיתהתגבור מחוץ 

 . א. האם יש תלמידים מתקשים מהכיתה שלך שמקבלים השנה תגבור לימודי מחוץ לכיתה? 21

יכול להינתן באופן פרטני או בקבוצה קטנה, ע"י אנשים שונים )כגון מחוץ לכיתה התגבור הלימודי 
תן אין לכלול מ , מורה מצוות ביה"ס, מורה מחוץ לצוות, מתנדב0ת וכד'(.שילובמחנך0ת, מורה0ת 

 תגבור לימודי בכיתות החינוך המיוחד.
 

 24 לשאלה עבור )למראיין, . לא 3      

 . כן: כמה תלמידים? ________________________________________0

 . כמה ממקבלי התגבור מחוץ לכתה הם זכאי סל שילוב? ___________________ב

 לכתה מקבל כל תלמיד?____.  בממוצע, כמה שעות שבועיות של תגבור לימודי מחוץ ג
 

 . אנא הערך/י באיזו מידה:22

במידה 
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

 

. ניתנות מספיק שעות תגבור לימודי מחוץ 3     
 לכיתה לכל תלמיד0ה מתקשה

. התגבור הלימודי מחוץ לכיתה מקדם את 0     
 התלמידים המתקשים שמקבלים אותו

 

 .  מהם הקשיים העיקריים במתן התגבור הלימודי מחוץ לכיתה? 23

 
 

. להערכתך, האם יש תלמידים מתקשים מהכיתה שלך שזקוקים לתגבור לימודי מחוץ לכיתה 24

 ואינם מקבלים אותו?

 . לא3

 . כן, כמה? __________________ 0

 . מה הסיבות לכך שתלמידים אלו אינם מקבלים תגבור לימודי מחוץ לכיתה? 25

3_________________________________________________________ . 

0_________________________________________________________ . 
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 חונך

 ?חונך/תשמקבלים השנה  בלימודים. האם בכיתה שלך יש תלמידים מתקשים 26

לאורך זמן, כדי להעניק תשומת באופן קבוע והכוונה להצמדת אדם לתלמיד0ה או למספר תלמידים, 
. עזרה זו יכולה להינתן רק בתחום הרגשי או החברתי או בתחום הרגשי או החברתילב ויחס אישי 

למענים טיפוליים הניתנים ע"י אנשי מקצוע טיפוליים או  הכוונה אין נוסף על כך לסיוע לימודי.
למענים . אין הכוונה גם של מחנך0ת הכיתה עם התלמידים המתקשים בכיתה שלו0השגרתית לעבודה 

 טיפוליים הניתנים בכיתות של החינוך המיוחד.

  29 לשאלה עבור למראיין, . לא 1

 . כן, כמה תלמידים? __________________2

 קבלי החונכות הם זכאי סל שילוב? ________________________. כמה ממ3

 . בממוצע, כמה שעות שבועיות של חונכות מקבל כל תלמיד?______________4

 . אנא הערך/י באיזו מידה:27

במידה 
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

 
 

. ניתנות מספיק שעות עם חונך0ת לכל 3     
 תלמיד0ה מתקשה שמקבל אותן

. החונכות מקדמת את התלמידים המתקשים 0     
 מבחינה רגשית או חברתית

 

 .  מהם הקשיים העיקריים בחונכות? 28

 
 

 

 . להערכתך, האם יש תלמידים מתקשים מהכיתה שלך שזקוקים לחונך/ת ואין להם?29

 . לא3
 כמה? ____________________, . כן0

 

  ?חונך מקבלים אינם אלו שתלמידים לכך הסיבות מה. 31

3____________________________________________________ . 

0____________________________________________________ . 

 מענים טיפוליים 

. א. האם יש תלמידים מתקשים מהכיתה שלך שמקבלים השנה מענים טיפוליים על ידי אנשי 31

 מקצוע טיפוליים? 

כדי לסייע לתלמיד0ה בבעיות רגשיות, בתחום הטיפול  אנשי מקצועהכוונה להתערבות טיפולית של 
כגון: , ות שונותהטיפול יכול להינתן באופן פרטני או קבוצתי ובאמצעות שיט .התנהגותיות וחברתיות

 אין הכוונה. , קורס "הישרדות" וכד'לי חייםע"י היועץ0ת או הפסיכולוג0ית, או במסגרת טיפול עם בע
של  בכיתות או למענים הניתנים שאינם מקצועיים בתחום הטיפוללמענים שניתנים ע"י גורמים 

 החינוך המיוחד.
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 33 לשאלה עבור – למראיין. לא  1

 :אם כן. כן, 2

 מהתלמידים? _____________________ב. כמה 

 ___________________ ג. כמה ממקבלי סוגי הסיוע הטיפוליים הם זכאי סל שילוב? 

 ד. בממוצע, כמה שעות שבועיות של מענים טיפוליים מקבל כל תלמיד?_________

 ה. אנא הערך/י באיזו מידה:

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

 
 

. ניתנות מספיק שעות של מענים טיפוליים 3     
 לכל תלמיד0ה מתקשה

. סוגי הסיוע הטיפוליים מקדמים את 0     
התלמידים המתקשים שמקבלים אותם 

 מבחינה רגשית והתנהגותית 

 . מהם הקשיים העיקריים במתן סוגי הסיוע הטיפוליים? 32

 

 

 

 

מתקשים מהכיתה שלך שזקוקים למענה טיפולי ואינם  .  להערכתך, האם יש תלמידים33

 מקבלים אותו?

 . לא3

 כמה? _____________, . כן0

 

 טיפוליים מקצוע אנשי ידי על טיפולי מענה מקבלים אינם אלו שתלמידים לכך הסיבות מה . 34

 ?הכיתה בתוך

3______________________________________________________ . 

0 ._____________________________________________________ 

 

)תגבור לימודי בתוך  מקבלים לפחות אחד מסוגי הסיוע שהוזכרו?. כמה מהתלמידים המתקשים 35

  הכתה, תגבור לימודי מחוץ לכתה, חונך, מענה רגשי(?  __________

 

 ולא הוזכרו?שתלמידים מתקשים מכיתתך מקבלים,  סיוע סוגי עוד יש האם. 36

 . כן, פרט:2. לא   1 

 כמה תלמידים מקבלים סוג סיוע 
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לפעילויות עם הורי התלמידים המתקשים השאלות הבאות מתייחסות הקרא0י:  למראיין0ת:

 המתקיימות בבית הספר. 

 הכוונה לפעילויות שביה"ס יוזם. 

הורים בישיבות מיוחדות, סדנאות שיתוף מפגשים מיוחדים עם הורי התלמידים המתקשים, לדוגמה: 

 או קבוצות טיפול ולמידה להורים ועוד.

 

השנה בפעילויות מיוחדות  . א. האם הוריהם של תלמידים מתקשים בכיתתך השתתפו/משתתפים37

 כאלה?

   41 לשאלה עבור – למראיין. לא   3

 : אם כן. כן. 0

 ___________אלה? מתקשים מכתתך משתתפים בפעילויות ב. הוריהם של כמה ילדים

 ___________________ ג. כמה מהילדים שהוריהם משתתפים הם זכאי סל שילוב?

 ד. אנא הערך/י באיזו מידה:

במידה 
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

 

. הזמן המוקדש לפעילות עם הורים של תלמידים 3 3 0 6 5 4
 מתקשים מספיק

. הפעילות עם הורי הילדים מקדמת את התלמידים 0 3 0 6 5 4
 המתקשים 

 

 

 . מהם הקשיים העיקריים בפעילויות עם ההורים? 38

 
 
 

 
  .  להערכתך,  האם יש תלמידים מתקשים נוספים מכיתתך שיש צורך לעבוד עם הוריהם?39

 . לא3

  _____________ , כמה? כן .0

עבודה עם הוריהם? ב. מה הסיבות העיקריות לכך שלא מתבצעת 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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 בכתה הלמידה ארגון

 השאלות הבאות מתייחסות להוראה של שני אנשים יחד בכיתה:
נוסף כוח אדם ושל מורה יחד , נשאל על הוראה ולאחר מכן יחדראשית, נשאל על הוראת שני מורים 

 בלתי מוסמך.

  . האם השנה יש שיעורים בהם מלמדים את הכתה שלך שני מורים יחד?41

הכוונה להוראה יחד ע"י שני מורים מצוות ביה"ס או של מורה מצוות ביה"ס ומורה מקצועי0ת מחוץ 
. אין באותו שיעור, באותו חדר - עם מורה מצוות ביה"ס שילובלצוות ביה"ס, כולל הוראה של מורה0ת 

הכוונה להסדרים ליצירת הקבצות קבועות לפי הרמה הלימודית או להוראה בכיתות של החינוך 
 כמו כן, אין הכוונה לנוכחות סייעת העובדת עם תלמידים באופן אינדיבידואלי. המיוחד.

 43 לשאלה עבור – למראיין. לא  1

 . כן  2

 . אנא הערך/י באיזו מידה:41

במידה 
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

  בכלל לא

. יש מספיק שעות בהן מלמדים שני מורים 3 3 0 6 5 4
 יחד

. ההוראה של שני מורים יחד מקדמת את 0 3 0 6 5 4
 הישגי התלמידים המתקשים בשיעורים אלה 

  של שני מורים יחד?. מהם הקשיים העיקריים בהוראה 42
 

 

 

 

. האם יש שיעורים בהם התלמידים מהכיתה שלך לומדים השנה עם מורה וכוח אדם נוסף בלתי 43

 מוסמך בהוראה יחד בכיתה? 

הכוונה להוראה יחד של מורה עם כוח אדם נוסף בלתי מוסמך, כגון בת שירות לאומי, מורה חיילת, מתנדבים 
 הכוונה איןוכד' )כולל הוראה שלך עם כוח אדם נוסף בלתי מוסמך(. זאת בשונה מהוראה של שני מורים יחד. 

 להסדרים ליצירת הקבצות קבועות על פי הרמה הלימודית.

     53 לשאלה עבור – למראיין. לא   3

 . כן 0
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 . אנא הערך/י באיזו מידה:44

במידה 
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

 

. יש מספיק שעות בהן מלמדים יחד מורה וכוח 3 3 0 6 5 4
 אדם נוסף בלתי מוסמך

. ההוראה יחד של מורה וכוח אדם נוסף בלתי 0 3 0 6 5 4
מוסמך מקדמת את הישגי התלמידים המתקשים 

 בשיעורים אלה 
 

  .  מהם הקשיים העיקריים בהוראה יחד של מורה וכוח אדם נוסף בלתי מוסמך?45

 

 

 

 . באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם ההיגדים הבאים: 46

 בהחלט
 מסכים

 די
 מתלבט מסכים

 לא די
 מסכים

 לא בהחלט
 מסכים

 

     
 את לנהל לי קשה קרובות לעתים .3

 בין הגדולים הפערים בגלל השיעור
  התלמידים

אני זקוק0ה ליותר זמן כדי לתכנן את  .0     
 ההוראה עם התלמידים המתקשים 

 המתקשים התלמידים עם עבודתי .6     
 רב סיפוק לי מעניקה

 בשל כהלכה השיעור את לנהל לי קשה .5     
 במהלכו משמעת בעיות

לעתים אני חש0ה חוסר אונים מול  .4     
 בעיותיהם של התלמידים 

     
 בקבוצות או פרטנית הוראה בעת .3

 יתר עם משמעת בעיות יש קטנות
 התלמידים

 התלמידים את לקדם0ה מצליח אני .9     
 בכיתתי המתקשים

 בכיתה המתקשים התלמידים ריבוי .8     
 התלמידים שאר של בלמידה פוגע
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 הוראת תלמידי חינוך מיוחד המשולבים בכיתה רגילה

, אך משולבים בכיתתך למשך מספר הלומדים בכיתת חינוך מיוחדבכיתתך תלמידים . א. האם יש 47

 שעות במהלך השבוע? 

  51 לשאלה עבור )למראיין, . לא 3      

 __________________________________________. כן, כמה תלמידים? 0

 ? ______________שוהה כל תלמיד כזה בכיתתךבממוצע, כמה שעות שבועיות  ב.

 אנא הערך/י באיזו מידה:  -לגבי תלמידי החינוך המיוחד המשולבים בכיתתך . 48

במידה 
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

 

ניתן לך סיוע מספיק להתמודדות עם תלמידים א.      
 אלו

אלו בתוך הכיתה מקדם תלמידים  השילובב.      
 מבחינה לימודית

אלו בתוך הכיתה מקדם תלמידים  השילוב. ג     
 מבחינה רגשית והתנהגותית

ת0ה מרגיש0ה שיש לך השנה "כתובת" הולמת ד. א     
להתייעצות על נושאים הקשורים לעבודה עם 

 תלמידים אלו

 בתוך הכיתה?  בשילוב תלמידי חינוך מיוחד. מהם הקשיים העיקריים 49

)אנא ציין את כל הקשיים הניצבים בפניך, בין אם הם קשורים להוראה עצמה, לנעשה בכיתה,  

 (לאחריות מנהלית וכדומה

0. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

0. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

1. _____________________________________________________________ 

 

תלמידי החינוך המיוחד המשולבים . מנסיונך, מהם הדברים התורמים ביותר לעבודת המחנך עם 51

)בין אם הם קשורים להוראה, לנעשה בכיתה, לאחריות מנהלית או להיבטים אחרים של   ה?בכית

 (עבודתך

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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 חלק ה: הדרכה, הנחיה והשתלמויות
השתלמות (.שיכולות  או הנחיה, הדרכה) בהכשרה השנה או השתתפת /תמשתתף/ה את האם. 51

 לקדם במיוחד את עבודתך עם התלמידים המתקשים? 

שעות לפחות במשך השנה. ההכשרה יכולה  8הכוונה להכשרה במסגרת העבודה השוטפת בבית הספר שהיקפה 

לך או לקבוצת מורים להינתן בתוך בית הספר או מחוצה לו; על חשבון בית הספר או במימון פרטי שלך; רק 

 או לכל צוות בית הספר.

 . כן  0     53 לשאלה עבור – למראיין. לא 3

 ? )ציין מספר הכשרות (.____למראיין, שאל: הכשרה אחת? יותר מאחת

 למראיין, אם ענה שמשתתף ביותר מהכשרה אחת, אמור: בוא נתחיל בהכשרה הראשונה:

 א. מה שם ההכשרה? _____________ 

 ו תחומים מתמקדת ההכשרה? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת (.ב. באיל

 
 

 

  ג. סה"כ מה היקף ההכשרה בשעות? _____________ שעות בשנה

 ד. מי מעביר/ה את ההכשרה? 

 . מומחה0ית חיצוני0ת )מחוץ לבית הספר(3

 . איש מקצוע מצוות ביה"ס0

 . גם מומחה חיצוני וגם איש מקצוע מצוות בית הספר6

 )אפשר לענות יותר מתשובה אחת( מהו אופי הלמידה?ה. 

 . למידה עיונית3

 . ליווי העבודה בבית הספר0

  . סדנת התנסות6

 ___________________________________ פרט0י: -. אופי למידה אחר 5

 ו. לגבי הכשרה זו, אנא הערך/י באיזו מידה: 

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

 

 . את0ה שבע0ת רצון מדרך מתן ההכשרה3 3 0 6 5 4
. את0ה מקבל0ת ידע ומיומנויות הרלוונטיים 0 3 0 6 5 4

 לקידום התלמידים המתקשים
 

 ?נוספתז. האם השנה השתתפת או שאת/ה משתתף/ת בהכשרה 

      . לא3

 בה את/ה משתתף/ת השנייהעתה אני אשאל אותך על ההכשרה , הקרא0י: למראיין0ת. כן 0

 *בשאלון הממוחשב תופיע השאלה על ההכשרות במספר הפעמים הנדרש
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)לא כולל השנה הנוכחית (.קיבלת הכשרה שיכולה לסייע בחמש השנים האחרונות . א. האם 52

 לעבודתך עם תלמידים מתקשים?

 . לא3

 . כן0

 
 ב. אם כן, פרט/י באלו תחומים: 

 

 

 
 

 חלק ו: תכניות המופעלות במעורבות חיצונית 

פרויקטים ותכניות מיוחדות שמטרתם מעורבות של גורמים חיצוניים בהפעלת בפרק זה נשאל על 
לימודית (.או שהרוב הגדול מהמשתתפים בהם מבחינה העיקרית לקדם תלמידים מתקשים )לא רק 

 הם תלמידים מתקשים.
 

, במעורבות פדגוגית של גורמים מחוץ לביה"סחדות שמופעלות לפרויקטים ולתכניות מיו רקהכוונה 
 .כולל: משרד החינוך, הרשות המקומית, ארגוני מגזר שלישי או ארגונים עסקיים/פרטיים

 
 הפרויקט יכול להיות ממוקד בתלמידים, או במורים או בשתי הקבוצות.

 
התכנית, במתן תשומות יכולה להתבטא בהכנסת היוזמה לביה"ס, בריכוז  המעורבות הפדגוגית

אם רק המימון מגיע מחוץ לביה"ס והגורם החיצוני אינו  אבל,לתלמידים או במתן הדרכה לצוות. 
 מעורב בשום צורה אחרת, אזי התכנית אינה מוגדרת כתכנית חיצונית. 

 תכניות לדוגמה: מיל"ת, עצמה, מל"א, יובלים, תכנית ההכלה, פאקט+ ועוד. 
 
משתתפ/ת, או תלמידים מהכיתה שלך משתתפים בפרויקטים או בתכניות . השנה, האם את/ה 53

 מיוחדות לקידום תלמידים המתקשים שמופעלות במעורבות פדגוגית של גורם מחוץ לבית הספר?

   54 לשאלה עבור – למראיין. לא 3

 . כן0

 אם כן:

אני רוצה לשאול אותך עכשיו מספר שאלות על כל פרויקט / תכנית הקרא0י:  למראיין0ת:
בהכשרה שאת/ה או התלמידים מהכיתה שלך משתתפים בהם )אם מדובר בפרויקט שממוקד 

 , וכבר ענית לגביו בפרק הקודם, אין צורך לענות שוב(בלבד
 : _______________________________________הראשוןא. מה שם הפרויקט 

 סוגי הפעולות בפרויקט זה:  ב. מהם

 כן לא 
 0 3 . איתור או אבחון של תלמידים מתקשים3
 0 3 . מעקב אחר תלמידים מתקשים0
 0 3 . מתן תגבור לימודי )פרטני או בקבוצות קטנות(6
 0 3 . חונכות )בתחום האישי והחברתי(5
 0 3 . הוראה של שני מורים יחד באותה כיתה4
 0 3 וכוח אדם נוסף בלתי מוסמך בכיתה. הוראה של מורה 3



 

083 

 כן לא 
 0 3 . מענה טיפולי9
 0 3 . חוגי העשרה8
 0 3 . סיוע כלכלי7
 0 3 . פעילות עם הורי התלמידים המתקשים30
 0 3 . הידוק הקשר עם שירות מהקהילה33
 0 3 . הדרכה, הכשרה והשתלמות לצוות30
 0 3 . הובלת שינוי ארגוני36
 0 3 . ארוחות35
 0 3 מסגרת עיסוק והשגחה לאחר הלימודים .34
 0 3 . אחר. פרט0י: 33
 

 ג. אנא הערך/י באיזו מידה: 

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

 

 . את0ה מרוצה מקיום הפרויקט בבית הספר3 3 0 6 5 4
 . הפרויקט תורם לתלמידים מתקשים 0 3 0 6 5 4
 הפרויקט תורם לכלל בית הספר. 6 3 0 6 5 4

 

  ?אישי באופןד. האם את/ה מעורב/ת בפרויקט 

 (: )ניתן לענות יותר מתשובה אחת במה?. כן, 0  עבור לסעיף ו . לא3

 . מפנה תלמידים ועוקב אחר התקדמותם3
 . כמורה בפרויקט0
 . כמרכז פעילות 0איש קשר עם הפרויקט6
   . כמקבל הכשרה5
 פרט:______________. כן, בדרך אחרת. 4
 

 ה.  אנא הערך/י באיזו מידה:
במידה 
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

 

 מעורבותך בפרויקט תורמת לך סיפוק או עניין  .3 3 0 6 5 4

 דרישות הפרויקט מהוות עבורך עומס רב מידי .0 3 0 6 5 4

אחרות דרישות הפרויקט מתנגשות עם דרישות  .6 3 0 6 5 4
 ממך

מעורבותך חיזקה את יכולתך לקדם תלמידים  .5 3 0 6 5 4
 מתקשים

 ?נוסףו. האם את/ה או התלמידים מהכיתה שלך משתתפים בפרויקט 

 . כן0. לא    3

 למראיין: שאל על הפרויקט הבא
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 חלק ז: דרכים אחרות לקידום תלמידים מתקשים
 התלמידים את לקדםאת/ה פועל/ת כדי  בהןעד עכשיו  הוזכרו שלאיש דרכים נוספות  האם. 54

 ?שלך מהכיתה המתקשים

 . לא3

 . כן0

 אם כן: 

. פרט/י מהן הדרכים הנוספות בהן את/ה פועל/ת כדי לקדם את התלמידים המתקשים מהכיתה 55

 שלך:

3_________________________________________________________ . 

0 ._________________________________________________________ 

6_________________________________________________________ . 
 
 . מהם הקשיים העיקריים שלך בעבודה עם התלמידים המתקשים? 56

3_________________________________________________________ . 

0_______________ .__________________________________________ 

6_________________________________________________________ . 
 
 . עד כמה להערכתך את/ה זקוק/ה להכשרה בתחומים הבאים, כדי לקדם התלמידים המתקשים? 57

בכלל 
 לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 רבה

במידה רבה 
 מאוד

 

 שיטות הוראה מתאימות לתלמידים מתקשים  .3    
 הוראה בכיתה הטרוגנית .0    
 העלאת המוטיבציה של התלמידים .6    
 הבנת צורכי התלמידים .5    
 התמודדות עם בעיות משמעת והצבת גבולות .4    
 עבודה עם הורי התלמידים המתקשים .3    
 איתור תלמידים מתקשים .9    
 ובין תחומית . עבודה רב צוותית8    
 . אחר.  פרט0י באיזה תחום: _________________7    

 

. להערכתך, איזה אחוז מהתלמידים המתקשים בכיתה שלך השנה מקבלים מענה הולם לקשיים 58

 שלהם? % ____________
 

. באיזו מידה הכלים והמשאבים שעומדים לרשותך מאפשרים לך התמודדות יעילה עם צורכי 59

 התלמידים המתקשים? 

 . במידה רבה מאד3

 . במידה רבה0

 . במידה בינונית6
 . במידה מועטה5
 . בכלל לא4



 

085 

. מה הכי חשוב לעשות כדי לקדם את התלמידים המתקשים? )העשיה יכולה להיות במגוון 61

 תחומים: דרכי פעולה, פרויקטים, כוח אדם, מבנים וציוד וכד' (.

3______________________________________________________ . 
0______________________________________________________ . 
6______________________________________________________ . 

יימת כיום בבית הספר לקידום התלמידים המתקשים שלדעתך כדאי . האם יש דרך פעולה שק61
 להפסיק?

 . לא3
 . כן, מה? _____________________________________________________0

 

 חלק ח: נתוני רקע 

הקרא: עכשיו אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות על עצמך. הנתונים לא יפורסמו  –למראיין 

 ולא יזהו אותך באופן אישי

 
 . כמה שנים את/ה מורה, כולל שנת הלימודים הנוכחית? _______62

 . כמה שנים את/ה מורה בבית הספר הנוכחי, כולל שנת הלימודים הנוכחית? _____63
 הבאים: . האם את/ה בעל/ת התארים 64

 תעודת הוראה .3 
 תעודת הוראה לחינוך מיוחד .0 
 תואר ראשון בחינוך .6 

 תואר ראשון אחר .5 פרט/י באיזה תחום:
 הסמכה בייעוץ חינוכי .4 

 תואר שני .3 פרט/י באיזה תחום:
 תואר שלישי .9 פרט/י באיזה תחום:

 רשיון הוראה )יסודי0חט"ב0 תיכון( .8 
 רב .7 

 אם כן: 
 ___________________איזה תואר? 

 באיזה תחום?  _________________

 . האם יש לך תואר0הכשרה  אחר שלא צוין? 30
 . לא3
 . כן0

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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 נספח ז: פרוטוקולים למחקר איכותני

 . פרוטוקול למנהל/ת בית הספר ובעל תפקיד בכיר אחר1-ז

 יש (. אם, ייחודיים מאפיינים, תלמידים' מס, היסטוריה) הספר בית על רקע קצת בקש

  מתקשה" תלמיד" המושג ועל, המחקר על קצר הסבר לתת הראיון בתחילת

 בתפיסה גם מתעניינים אנחנו. מתקשים תלמידים לקדם כדי הספר בתי של בעבודה מתמקד המחקר

 פעם ומידי, חושבת את מה לשמוע אשמח. שלכם העבודה בצורות ובמיוחד הספר בית ושל של הכללית

  במיוחד. אותנו שמעניינות לנקודות להתייחס או להרחיב ממך אבקש

 באופן נמוכה שלהם הלימודים רמת :אשר כתלמידים מתקשים תלמידים נגדיר, הריאיון לצורך

 .ללמוד להם שמפריעות והסתגלות התנהגות בעיות או מפגינים0ו הכיתה לשכבת מהמצופה משמעותי

 רגשיים קשיים עם ילדים, למידה ליקויי עם ילדים כולל, הקשיים רצף כל על לתלמידים היא הכוונה

 המיוחד. החינוך של בכיתות תלמידים לא אך, חדשים עולים, והתנהגותיים

  מתקשים? תלמידים עם עבודה לגבי שלך התפיסה על קצת לי לספר תוכלי .3

 ואיך לתלמיד לכל יינתנו עזרה סוגי אילו מחליטים איך? לעזרה זקוק תלמיד איזה יודעים איך .0

 (?הקריטריונים מה? התהליך מהו? לתהליך שותף )מי ?לתלמיד עזרה תמהיל בונים

  :מתקשים תלמידים עם בעבודה .6

 הספר בית בתוך המקצוע אנשי בין וממשקים פעולה שיתופי מתבצעים איך? 

 הספר לבית מחוץ מקצוע אנשי עם ממשקים0עבודה קשרי מתנהלים איך? 

 מתקשים לתלמידים הורים עם עובדים ואיך האם? 

 ?מתקשים לתלמידים סיוע במתן הקשיים הם מה .5

 ותוצאותיה: מתקשים תלמידים עם העבודה הערכת .4

 מתקשים תלמידים עם העבודה תוצאות על מעקב מתבצע ואיך האם? 

 התלמידים לקידום הספר בית של וההיערכות העבודה כלל של התרומה לדעתך מה 

 המתקשים?

 עם העבודה להצלחת מביא מה? זה בתחום הספר בית של החזקים הצדדים לדעתך מה 

 ?המתקשים התלמידים

 אחרת לעשות צריך שלדעתך דברים יש האם?  

 . פרוטוקול למורה/מחנך2-ז

רקע: איזו כיתה מחנך? כמה שנים מורה )בכלל ובבית הספר הזה(? האם יש לכיתה מאפיינים  .3

 יחודיים?
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תאור שלהם,  –כמה תלמידים בכיתה בכלל, כמה תלמידים מתקשים מעריך שיש בכיתתך?  .0

 איפיונם )כללי, מהם סוגי הקשיים(

 איך זוהו תלמידים אלו כתלמידים מתקשים, מה היה חלקך בתהליך? מי עוד לקח חלק? .6

 איזה סוגי עזרה הם מקבלים ואיך הוחלט על כך? לפי מה נקבע איזו עזרה יקבל כל אחד .5

 מהתלמידים? )האם יש תלמידים שצריכים לקבל עזרה ולא מקבלים, למה?(

איך מתבצעים שיתופי הפעולה בין הגורמים השונים המטפלים בילד? האם יש מישהו שמתכלל את  .4

 הפעולות? איך זה מתבצע?

 האם ואיך עובדים עם הורי התלמידים המתקשים? איך מתנהל הקשר שלך עם ההורים? .3

 סיוע לתלמידים מתקשים?מה הקשיים במתן  .9

האם לך כמחנך יש למי לפנות כאשר עולים קשיים בעבודתך עם תלמידים אלו )תמיכה מקצועית,  .8

 רגשית(, מי ומה סוג העזרה 0 תמיכה אותה אתה מקבל ובאיזו מסגרת 

מה לדעתך הצדדים החזקים של בית הספר לקידום העבודה עם התלמידים המתקשים? )מה בית  .7

 במיוחד לקידום תלמידים אלו(, מה מביא להצלחת העבודה עם תלמידים אלו? הספר עושה טוב

 מה התרומה של כלל העבודה וההיערכות של בית הספר לקידום התלמידים המתקשים? .30

 

 פרוטוקול לעובד טיפולי )יועצת, פסיכולוגית( .1-ז

ה תלמידים )עם כמה שנים בתפקיד )בכלל ובבית הספר הזה(? עם אילו כיתות עובדת ועם כמ -רקע .3

 כמה תלמידים בערך בשנה אחת יוצא לה לעבוד(

 איך מתארת את העבודה שלה?  .0

 מה אופי העבודה )פרטני מול תלמידים, ליווי מורים, עבודה קבוצתית עם תלמידים וכד'( .6

 מה תחומי העבודה )טיפול, אבחון, הדרכת מורים וכד'( .5

 ה הם נבחרים?מיהם התלמידים שמגיעים אליה? מי מפנה אותם? לפי מ .4

הצגת ההגדרה של המחקר לתלמידים מתקשים, לשמוע מה דעתה ולברר: האם הגדרה זו כוללת  .3

 את כלל התלמידים המגיעים אליה? האם יש 'מתקשים' שלא מגיעים אליה )איך זה קורה(?

 מה המקום של העבודה שלה עם התלמידים בתוך סך סוגי הסיוע שתלמידים אלו מקבלים .9

 שיתופי פעולה עם הגורמים השונים המטפלים בילדאיך מתבצעים  .8

 מה אופי הקשר ואיך הוא מתבצע -האם נמצאת בקשר עם הורי התלמידים .7

 מה הקשיים העיקריים שבעבודה עם התלמידים המתקשים .30

 מה לדעתה הצדדים החזקים של בית הספר בעבודה לקידום התלמידים המתקשים .33

 מביא להצלחה זו מהי לתפיסתה הצלחה בעבודה עם תלמיד, ומה .30

  



 

088 

 : לוחות נוספים לפרק הממצאיםחנספח 

 )באחוזים( לפי אשכול בית ספר 1,פי הערכת המחנכים לע : התלמידים המתקשים בכיתה1לוח ח

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
אשכול 

6-3 
אשכול 

3-5 
אשכול 
 סה"כ 30-9

אשכול 
6-3 

אשכול 
3-5 

אשכול 
30-9 

 211 79 111 31 162 61 75 26 (Nסך כל המחנכים )
 -אחוז התלמידים המתקשים

 111 111 111 111 111 111 111 111 כיתות ה ך כל ס
 -- (33) -- 14 -- (30) -- (11) 30עד 

04-33 54 30 57 30 26 66 60 -- 
57-03 31 08 64 (05) 45 58 53 (53) 
 (04) (36) -- 15 - -- -- -- ומעלה 40

 41 29 26 29 19 23 23 22 ממוצע
 (09) (00) (34) (21) (7) (35) (30) (13) סטיית תקן
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

 .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50 -ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
   (.N=373אחוזים מתוך כלל המחנכים במדגם ) 3
 

 לפי מדד טיפוח של בית ספר 1 ,פי הערכת המחנכים לע : התלמידים המתקשים בכיתה2לוח ח
 )באחוזים(

 
 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 )חלש( 6 )בינוני( 0 )חזק( 3 סה"כ )חלש( 6 )בינוני( 0 )חזק( 3 סה"כ
 211 79 111 31 162 61 75 26 (Nסך כל המחנכים )
 אחוז התלמידים

 ך כלס - המתקשים
 111 111 111 111 111 111 111 **111 כיתות ה
 (30) -- (03) 14 (30) -- -- (11) 30עד 

04-33 54 43 40 45 26 (03) 63 06 
57-03 31 (03) 63 63 45 54 67 40 
 (36) (38) -- 15 -- -- -- -- ומעלה 40

 29 31 28 29 23 22 21 22 ממוצע
 (38) (00) (03) (21) (35) (30) (30) (13) סטיית תקן
 . 0χ.  **P<0.01 מבחן לפי: אחוזים מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 .(N=373) אחוזים מתוך כלל המחנכים במדגם  3
 
 

  



 

089 

 לפי שלב חינוך ומגזרהמנהלים, על פי דיווח  : קיום הקבצות לפי הכיתות והמקצועות3לוח ח
   1 ( )באחוזים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 83 76 174 95 97 153 מספר בתי הספר
 - - - (30) 39 16 סה"כ  –ו אכיתות 
 - - - (9) -- (5) כיתה א
 - - - (9) -- (5) כיתה ב
 - - - -- -- (5) כיתה ג
 - - - -- (30) (9) כיתה ד
 - - - -- (35) (12) כיתה ה
 - - - -- (35) (12) כיתה ו

       

 83 89 86 - - - סה"כ  –ט -כיתות ז
 99 90 73 - - - כיתה ז
 97 84 83 - - - כיתה ח
 98 97 78 - - - כיתה ט

       המקצועות 
 83 87 87 (30) (35) **13 מתמטיקה
 37 **89 73 -- (*34) **13 אנגלית

 35 *04 22 (8) -- (**7) שפת האם )עברית0ערבית(
 30 *00 18 -- -- -- מדעים

 .0χ  *P<0.05 ;  **P<0.01 מבחן לפי: מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  הערביתס דוברי "בתיהלבין 

 .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 .(N=328)  מכלל בתי הספר 3
 

בכיתות שבהן ניתנים מענים לימודיים מיוחדים לקידום התלמידים  סוגי הסיוע: מקבלי 4לוח ח
  חינוך ומגזרלפי שלב , 1המחנכיםעל פי דיווח  המתקשים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית

דוברי 
 סה"כ ערבית

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

בהן דווח על תגבור לימודי שמספר כיתות 
 03 08 49 33 46 119 בתוך הכיתה

 39 00 19 37 00 22 ממוצע  –אחוז תלמידים מהכיתה 
 (30) (06) (21) (36) (33) (12) סטיית תקן

בהן דווח על תגבור לימודי שמספר כיתות 
 48 90 128 84 73 176 מחוץ לכיתה

 37 **03 24 06 04 25 ממוצע  –אחוז תלמידים מהכיתה 

 (30) (39) (16) (33) (38) (18) סטיית תקן
 . P<0.01**  . .של רגרסיה לינארית Wald Fלפי מבחן  –ממוצעים : מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 .לו מתקיימים בכיתותיהםאחוזים מתוך המחנכים שדיווחו כי מענים א 3



 

091 

  לקידום התלמידים המתקשים חברתי-סיוע רגשיבכיתות שבהן ניתנים  סוגי הסיוע: מקבלי 5לוח ח
 1 לפי שלב חינוך ומגזרדיווח המחנכים,  על פי

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית

דוברי 
 סה"כ ערבית

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

בהן ניתנים מענים שמספר הכיתות 
 66 46 86 54 35 119 מקצועיים-טיפולים

 36 34 15 7 *30 *11 ממוצע -אחוז תלמידים מהכיתה
 (30) (35) (13) (4) (7) (8) סטיית תקן

 5 34 19 7 56 52 בהן ניתנת חונכותשמספר הכיתות 
 9 33 15 33 36 13 ממוצע -אחוז תלמידים מהכיתה

 (3) (00) (21) (3) (33) (16) סטיית תקן
 . P<0.05*  .של רגרסיה לינארית Wald Fלפי מבחן  –ממוצעים : מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים : ההערה
 דוברי העבריתס "בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 אחוזים מתוך המחנכים שדיווחו כי מענים אלו מתקיימים בכיתותיהם 3
 

  



 

090 

 על פי  חברתיות המיושמות למען קידום התלמידים המתקשים-: היקף התשומות הרגשיות6לוח ח
  1 לפי שלב חינוך ומגזרדיווח המנהלים, 

 

 חטיבות ביניים יסודייםבתי ספר 

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

מספר בתיה"ס בהם קיים טיפול ע"י 
 33 95 135 50 43 98 היועץ/ת:

 7 7 9 3 *6 **4 0אחוז ממוצע של התלמידים המקבלים 
 (33) (30) (13) (3) (6) (4) סטיית תקן

 3.7 **3.0 1.4 3.5 3.5 1.4 לכל תלמיד המקבל מס' שעות שבועיות ממוצע
 (0.3) (0.7) (1.5) (0.8) (0.8) (1.8) סטיית תקן

בהם קיים טיפול ע"י שמספר בתיה"ס 
 53 43 92 66 69 71 פסיכולוג/ית:

 4 6 3 6 0 2 0אחוז ממוצע של התלמידים המקבלים 
 (35) (5) (7) (0) (0) (2) סטיית תקן

 3.0 3.0 1.1 3.6 3.4 1.4 ממוצע לכל תלמיד המקבלמס' שעות שבועיות 
 (3.0) (0.5) (1.6) (0.7) (3.5) (1.3) סטיית תקן

בהם קיים טיפול ע"י מטפל שמספר בתיה"ס 
 00 43 73 04 47 84 ביצירה/אומנות/תנועה:

 5 3 6 5 4 5 0אחוז ממוצע של התלמידים המקבלים 
 (5) (34) (14) (6) (4) (4) סטיית תקן

 0.0 **3.0 1.4 0.0 0.0 2.1 מס' שעות שבועיות ממוצע לכל תלמיד המקבל
 (3.8) (0.9) (1.1) (0.6) (4.0) (4.7) סטיית תקן

-הפרבהם קיים טיפול שמספר בתיה"ס 
 38 34 33 09 06 51 תקשורת, ריפוי בעיסוק(: ')קרפואי 

 3 0 1 6 6 *3 0אחוז ממוצע של התלמידים המקבלים 
 (3) (0) (1) (6) (0) (3) סטיית תקן

 0.5 3.9 1.9 0.9 3.3 2.1 מס' שעות שבועיות ממוצע לכל תלמיד המקבל
 (0.6) (3.6) (1.7) (5.6) (3.4) (2.7) סטיית תקן

בהם מתקיימים טיפולים שמספר בתיה"ס 
 7 37 28 9 03 33 אחרים:

 9 3 6 0 5 4 0אחוז ממוצע של התלמידים המקבלים 
 (30) (3) (7) (6) (6) (3) סטיית תקן

 3.5 *0.4 2.4 3.3 3.4 1.5 מס' שעות שבועיות ממוצע לכל תלמיד המקבל
 (0.8) (0.7) (2.7) (0.5) (3.0) (1.1) סטיית תקן
 .P<0.05 ; **P<0.01*  .של רגרסיה לינארית F  Waldלפי מבחןממוצעים : מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים : ההערה
 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 מתוך ביה"ס שבהם מתבצעת אסטרטגיה. 3
 אחוז מתייחס לכלל תלמידי בתיה"ס בהם ניתנת תשומה זו )ולא רק לתלמידים מתקשים(. 0
 

  



 

092 

 על פי  בכיתות שבהן נערכת פעילות עם הורי התלמידים המתקשים סוגי הסיוע: מקבלי 7לוח ח
 ()באחוזים לפי שלב חינוך ומגזר, 1דיווח המחנכים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית

דוברי 
 סה"כ ערבית

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

בהן נעשית פעילות עם שמספר הכיתות 
 00 00 42 50 64 77 הורי התלמידים המתקשים:

 37 00 21 39 38 18 ממוצע -אחוז תלמידים מהכיתה
 (33) (36) (14) (8) (30) (9) סטיית תקן

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים : ההערה
 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 אחוזים מתוך המחנכים שדיווחו כי מענים אלו מתקיימים בכיתותיהם 3
 

  



 

093 

 לפי שלב חינוך ומגזרהמחנכים, על פי דיווח  אך אינם מקבלים אותולסיוע : התלמידים הזקוקים 8לוח ח
 )באחוזים( סוגי הסיוערק בכיתות שניתנו  -

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

       תגבור לימודי בתוך הכיתה
 00 08 48 36 46 116 בהן ניתן תגבור בכיתהשמס' כיתות 

אחוז הכיתות שבהן יש תלמידים שזקוקים 
 35 44 57 08 *53 41 3לתגבור ולא מקבלים 

אחוז התלמידים שזקוקים לתגבור ולא 
 33 7 9 4 3 *5 0ממוצע  –מקבלים 

 (30) (35) (13) (7) (8) (8) סטיית תקן

       לכיתהתגבור לימודי מחוץ 
 48 90 128 84 73 176 בהן ניתן תגבור מחוץ לכיתהשמס' כיתות 

אחוז הכיתות שבהן יש תלמידים שזקוקים 
 59 58 48 04 63 **29 3לתגבור ולא מקבלים 

אחוז התלמידים שזקוקים לתגבור ולא 
 8 7 9 6 4 **4 0ממוצע –מקבלים 

 (30) (34) (14) (9) (7) (9) סטיית תקן
 5 35 18 7 56 52 כיתות בהן ניתנת חונכותמס' 

       חברתי-חונכות לקידום רגשי
אחוז הכיתות שבהן יש תלמידים שזקוקים 

 -- (33) 59 33 93 71 3 לחונכות ולא מקבלים

אחוז התלמידים שזקוקים לחונכות ולא 
 30 7 9 33 7 9 0ממוצע  –מקבלים 

 (36) (30) (12) (30) (9) (8) סטיית תקן

 66 46 86 55 35 118 ניתניםבהן שמס' כיתות 

       מקצועיים-טיפוליםמענים 
אחוז הכיתות שבהן יש תלמידים שזקוקים 

 64 57 47 (66) 57 46 3טיפולי ולא מקבלים למענה 

טיפולי ולא למענה אחוז התלמידים שזקוקים 
 3 8 8 6 4 5 0ממוצע  –מקבלים 

 (30) (30) (12) (3) (9) (7) סטיית תקן

 00 00 42 50 64 77 בהן יש פעילויות עם הוריםשכיתות המס' 

       פעילויות מיוחדות עם הורים
אחוז הכיתות שבהן יש תלמידים שזקוקים 

 46 (60) (35) 08 56 39 3לפעילויות מיוחדות עם הוריהם ולא מקבלים 

אחוז התלמידים שזקוקים לפעילויות מיוחדות 
 4 5 5 5 4 5 0ממוצע  –עם הוריהם ולא מקבלים 

 (3) (7) (8) (7) (8) (9) ןסטיית תק
0לפי מבחן  – : אחוזיםמובהקות

χ לפי מבחן  –; ממוצעיםWald F של רגרסיה לינארית.  *P<0.05 ;  **P<0.01.  
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים : ההערה

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

 .0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 יתנת תשומה מסוימת.מכלל הכיתות בהם נ 3
אין תלמידים שזקוקים לתשומה מסוימת ולא אם ניתנת תשומה ) שבהאחוז מכלל התלמידים בכיתה,  0

 (.0אחוז שווה המקבלים, 
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לפי שלב חינוך המחנכים, על פי דיווח  : התלמידים הזקוקים למענה אך אינם מקבלים אותו9לוח ח
 ()באחוזיםניתנו סוגי הסיוע בהן רק בכיתות ש - ומגזר

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

       תגבור לימודי בתוך הכיתה
 53 49 98 50 56 83 מס' כיתות בהן לא ניתן תגבור בכיתה

אחוז הכיתות, שבהן יש תלמידים שזקוקים 
 (03) 07 29 (03) (08) 26 3לתגבור ולא מקבלים 

אחוז התלמידים שזקוקים לתגבור ולא 
 5 3 6 5 5 4 0ממוצע  –מקבלים 

 (7) (33) (11) (8) (7) (9) סטיית תקן

       תגבור לימודי מחוץ לכיתה
 8 38 26 00 3 28 בהן לא ניתן תגבור מחוץ לכיתהשמס' כיתות 

אחוז הכיתות שבהן יש תלמידים שזקוקים 
 94 (50) (45) -- -- -- 3לתגבור ולא מקבלים 

אחוז התלמידים שזקוקים לתגבור ולא 
 30 7 11 9 33 11 0ממוצע –מקבלים 

 (36) (36) (13) (00) (00) (22) סטיית תקן

 46 36 116 80 57 131 בהן לא ניתנת חונכותשמס' כיתות 

       חברתי-רגשיחונכות לקידום 
אחוז הכיתות, שבהן יש תלמידים שזקוקים 

 64 68 38 (37) **59 38 3לחונכות ולא מקבלים 

אחוז התלמידים שזקוקים לחונכות ולא 
 4 4 5 5 3 5 0ממוצע  –מקבלים 

 (7) (8) (8) (33) (30) (11) סטיית תקן

 63 63 62 45 60 84 בהן לא ניתנים מענים טיפולייםשמס' כיתות 

       מקצועיים-טיפוליםמענים 
אחוז הכיתות, שבהן יש תלמידים שזקוקים 

 53 (*00) 28 (38) (63) 27 3למענים טיפוליים ולא מקבלים 

אחוז התלמידים שזקוקים למענים טיפוליים 
 3 6 4 5 4 4 0ממוצע  –ולא מקבלים 

 (30) (9) (8) (34) (7) (12) סטיית תקן

 50 47 111 46 45 117 פעילויות עם הוריםבהן אין שמס' כיתות 

       פעילויות מיוחדות עם הורים
אחוז הכיתות, שבהן יש תלמידים שזקוקים 
 65 (37) 22 66 63 32 3לפעילויות מיוחדות עם הוריהם ולא מקבלים 

אחוז התלמידים שזקוקים לפעילויות מיוחדות 
 5 4 5 4 4 5 0ממוצע  –עם הוריהם ולא מקבלים 

 (8) (30) (11) (30) (33) (11) תקןסטיית 
0לפי מבחן : אחוזים מובהקות

χ לא מובהקים –; ממוצעים.  *P<0.05 ;  **P<0.01 . 
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים : ההערה

ס דוברי "בתיהלבין  ס דוברי העברית"בתיהכוכביות בטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין ה הביניים; 
 .0.50 -טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50 -ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  )  (  .שלב חינוךבתוך כל  הערבית

 מכלל הכיתות, בהם לא ניתנת תשומה מסוימת. 3
אין תלמידים שזקוקים לתשומה מסוימת ולא מקבלים, אם אחוז מכלל התלמידים בכיתה, בהן לא ניתנת תשומה ) 0

 (.0אחוז שווה ה
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על פי דיווח  : קשיים ביישום האסטרטגיות למתן תרומות מיוחדות לתלמידים המתקשים11לוח ח
 1 ()באחוזים לפי שלב חינוך ומגזר, המנהלים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 43 47 111 39 36 131 בהם יש תגבור לימודי בתוך הכיתהשיה"ס תמס' ב
 59 50 41 83 **45 **61 ניהול למידה במקביל
 67 **37 23 45 **60 *38 הפסד חומר בכיתה

 67 (**34) 21 00 08 26 חוסר מיומנויות של נותני תגבור
 60 60 31 03 60 29 חוסר תמיכה וליווי למתגברים

 06 (37) 21 07 60 29 קשיי תיאום בין צוות קבוע לצוות תגבור
 64 05 26 69 (**30) 19 חוסר שיתוף פעולה מצד תלמידים0הורים

 40 *65 38 37 30 **63 קשיים בתשתיות פיזיות )רעש, צפיפות וכד'(
 53 63 37 69 54 42 אדם 0 תקצוב 0 שעות היעדר כוח

 90 88 161 38 93 144 בהם יש תגבור לימודי מחוץ לכיתהשיה"ס תמס' ב
 00 (35) 15 (34) (30) 13 ניהול למידה במקביל
 40 48 57 95 30 65 הפסד חומר בכיתה

 34 *-- 7 -- (34) 13 חוסר מיומנויות של נותני תגבור
 09 03 26 (39) 09 24 למתגבריםחוסר תמיכה וליווי 

 64 67 38 60 63 35 קשיי תיאום בין צוות קבוע לצוות תגבור
 50 66 34 65 03 24 חוסר שיתוף פעולה מצד תלמידים0הורים

 30 **66 39 44 45 *54 קשיים בתשתיות פיזיות )רעש, צפיפות וכד'(
 64 55 42 07 66 32 העדר כוח אדם 0 תקצוב 0 שעות

 05 50 66 03 50 61 בהם יש חונכותשיה"ס תמס' ב
איכות החונכים, הכשרתם ותמיכה בהם לא 

 05 *56 41 47 54 47 מספיקים
 04 **46 49 44 34 63 קושי מעקב בקרה על עבודת החונכים

 50 45 52 (50) 48 55 אין מספיק חונכים
 63 (*34) (17) 53 **-- (16) חוסר רצון מצד תלמידים0הורים לקבל חונכות
 63 (**36) (16) 55 (**36) 18 קשיים בתשתיות פיזיות )רעש, צפיפות וכד'(

 34 98 143 44 93 126 מקצועיים-טיפוליםמס' בתיה"ס בהם יש מענים 
 39 30 63 33 90 71 הפסד חומר בכיתה

 08 06 24 06 00 21 קשיי תיאום בין צוות ההוראה לצוות הטיפולי
 60 60 32 63 (38) *21 תלמידים0הורים חוסר שיתוף פעולה מצד

 67 **00 24 43 *66 *37 קשיים בתשתיות פיזיות )רעש, צפיפות וכד'(
 53 *47 56 48 *53 45 העדר כוח אדם 0 תקצוב 0 שעות

בהם יש פעילות מיוחדת עם הורי שיה"ס תמס' ב
 58 53 94 43 54 96 התלמידים המתקשים

המתקשים קושי להביא את הורי התלמידים 
 83 80 83 97 95 75 לפעילויות

 45 43 52 49 59 51 פעמיות(-העדר המשכיות )פעילויות חד
 34 -- (8) (38) -- (11) חוסר ידע ומיומנות כיצד לעבוד עם הורים

קשיים נובעים מהתשתיות פיזיות: חוסר מקום 
 03 **-- (11) 66 **-- 14 לקיום הפעילות

 67 67 39 40 50 44 שעותהעדר כוח אדם 0 תקצוב 0 
 .0χ . *P<0.05   ; **P<0.01 מבחן לפי :מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 אחוזים מתוך ביה"ס בהם מיושמות האסטרטגיות המתאימות. 3
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ים את התלמידים המתקשים המקבל (. : הפעולה מקדמת )במידה "רבה" או "רבה מאוד"11לוח ח
  1 ()באחוזים לפי שלב חינוך ומגזרהמנהלים, על פי דיווח  אותה

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

בהם יש תגבור לימודי בתוך שיה"ס תמס' ב
 43 47 111 39 36 131 הכיתה

 30 **84 81 49 **83 74 אחוז המנהלים שדיווחו שהפעולה מקדמת
בהם יש תגבור לימודי מחוץ שמס' בתיה"ס 

 90 88 161 38 93 144 לכיתה
 35 **88 84 99 **76 89 אחוז המנהלים שדיווחו שהפעולה מקדמת

 34 98 143 44 93 126 בהם יש מענים טיפולייםשיה"ס תמס' ב
 33 **80 77 36 **85 79 אחוז המנהלים שדיווחו שהפעולה מקדמת

 58 53 94 43 54 96 בהם יש פעילות מיוחדת עם הוריםשמס' בתיה"ס 
 33 90 71 86 80 82 אחוז המנהלים שדיווחו שהפעולה מקדמת

 .0χ.  **P<0.01 מבחן לפי : מובהקות
סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים : ההערה

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

 ^ קטגוריות נוספות לבחירה היו: במידה בינונית, במידה מועטה, בכלל לא.  
 מתוך ביה"ס שבהם מתבצעת האסטרטגיה. 3
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: תדירות בה המחנכים נמצאים בקשר עם גורמים שונים בנוגע לבעיות או התלבטויות של 12לוח ח
  1 ( )באחוזים לפי שלב חינוך ומגזרתלמידים המתקשים )באפן אישי או בישיבות צוות(, 

               

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 96 87 162 330 303 211 מספר המחנכים

       פעם בחודש או יותר
 70 *98 81 83 *90 74 רכז0ת שכבה או רכז0ת מקצוע

 70 *97 81 70 80 84 מנהל0ת ביה"ס מנהל0ת או סגן0ית
 88 **93 74 84 97 81 מנהל0ת בית הספר

 30 47 61 47 47 59 סגן0ית מנהל0ת ביה"ס
 85 87 88 90 *83 82 יועץ0ת בית הספר

 50 60 34 50 53 41 פסיכולוג0ית ביה"ס
 05 08 27 66 60 31 מדריך0כת מתי"א 

 89 83 82 80 98 79 מורים אחרים מצוות ביה"ס 
 04 (**8) 12 05 (37) *21 מפקח או מדריך0ה מטעם משרד החינוך

 (7) (34) 13 (30) (8) (9) אנשי מקצוע מחוץ לביה"ס )כגון מרכז למידה(

       פעם בשבוע או יותר
 38 39 67 40 59 **49 רכז0ת שכבה או רכז0ת מקצוע

 30 46 55 30 39 65 מנהל0ת או סגן0ית מנהל0ת ביה"ס
 48 53 49 43 33 *61 מנהל0ת בית הספר

 50 63 37 69 53 44 סגן0ית מנהל0ת ביה"ס 
 33 96 71 45 45 **54 יועץ0ת בית הספר

 (37) (35) 15 36 (30) 12 פסיכולוג0ית ביה"ס
 (35) 00 19 00 03 25 מדריך0כת מתי"א 

 90 36 64 33 36 64 מורים אחרים מצוות ביה"ס 
 -- *-- -- -- -- -- מפקח או מדריך0ה מטעם משרד החינוך 

 -- (*7) (8) -- -- *-- אנשי מקצוע מחוץ לביה"ס )כגון מרכז למידה(
0לפי מבחן : מובהקות

χ . *P<0.05;   **P<0.01 . 
 סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים : ההערה

 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים
 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 

   .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50 -ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 (.N=696אחוז מכל המחנכים במדגם ) 3

 
תחומים שונים, כדי להצליח  בקידום התלמידים בצורך של המחנכים להיעזר בהכשרה ה: 13לוח ח

 )באחוזים( המוריםותק ולפי  חינוך  המתקשים, לפי שלב
 חטיבות הביניים בתי הספר היסודיים כלל ביה"ס 

 +33 34-3 4עד  +33 34-3 4עד  +33 34-3 4עד  ותק המורים:

 88 43 03 79 83 04 84 369 53 מספר המחנכים:

 33 85 *38 33 37 *76 35 96 *84 3אחוז זקוקים להדרכה 

מס' תחומים ממוצע בהם 
 0.3 0.0 0.0 3.7 0.0 **0.9 0.0 0.3 *0.5 0זקוקים להדרכה 

 (3.7) (3.3) (3.9) (3.8) (3.9) (3.3) (3.8) (3.3) (3.9) סטיית תקן
0מבחן  מובהקות: לפי

χ.   *0.04>P ;  **0.03>P.    3 .לפחות בנושא אחד; במידה רבה מאוד או במידה רבה 
-רגשי, עבודה עם הורים, איתור תלמידים מתקשים, עבודה רב-תחומים הבאים: דידקטי, חברתי 4כולל  0

 תחומית.-צוותית ובין
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תחומים שונים, כדי להצליח בקידום התלמידים בצורך של צוות בית הספר להיעזר בהכשרה ה: 14לוח ח
 ; )באחוזים(()במידה רבה או רבה מאוד לפי שלב חינוך ומגזרהמנהלים, על פי דיווח  המתקשים

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 83 75 175 95 97 153 מספר המנהלים
 300 77.0 99.4 300 77.3 99.3 רוצים הדרכה/השתלמות כלשהי

 73 76 94 73 74 95 2סה"כ  –דידקטי 
 73 70 93 76 70 91 הוראת תלמידים מתקשים
 88 84 86 83 85 83 הוראה בכיתה הטרוגנית

 300 *87 91 79 *89 91 3סה"כ  –רגשי -חברתי
 79 **83 85 73 *99 81 העלאת מוטיבציה של התלמידים

 73 **46 61 97 *30 65 הבנת צורכי התלמידים
 93 *35 67 93 *30 65 התמודדות עם בעית המשמעת והצבת גבולות

 88 **90 74 85 93 78 עבודה עם הורי התלמידים המתקשים
 38 **50 46 30 *53 46 איתור התלמידים המתקשים

 84 **30 66 86 **44 62 תחומית-צוותית ובין-עבודה רב

       מספר תחומים בהם מנהל רוצה השתלמות לצוות: 
 5.5 **6.3 3.7 5.0 **6.3 3.8 ממוצע

 (0.7) (3.6) (1.3) (3.0) (3.6) (1.3) סטיית תקן
 .P<0.05 ;  **P<0.01*  .של רגרסיה לינארית F  Waldלפי מבחן –; ממוצעים 0χ מבחן לפי –אחוזים : מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבות  –כוכביות בטור "בתי ספר יסודיים : ההערה
ס דוברי "בתיהלבין  ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותהביניים
  .שלב חינוךבתוך כל  הערבית

הדרכות בתחום דידקטי כוללות: הוראה לתלמידים מתקשים והוראה בכיתה  0  (. N=608אחוזים מכלל בתי הספר ) 3
חברתי כוללות: העלאת מוטיבציה של התלמידים, הבנת צורכי התלמידים -הדרכות בתחום רגשי 6     הטרוגנית.

 והתמודדות עם בעיות משמעת והצבת גבולות.

 
דים המתקשים בשנת : תחומי ההדרכה וההשתלמויות לקידום העבודה עם התלמי15לוח ח

   1 לפי שלב חינוך ומגזרהמנהלים, על פי דיווח  הלימודים  הנוכחית

      

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 מספר בתי הספר שבהם הייתה 
 43 90 128 53 58 94 הדרכה אחת לפחות

 63 69 37 53 60 35 2לימודי 
 03 38 18 -- **64 28 6אישי -בין
 93 37 71 90 39 68   5ממדי -רב

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה  . 0χ .  **P<0.01 מבחן לפי: מובהקות
ס "בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותבתי הספר היסודיים לבין חטיבות הביניים

מבתי הספר  3  .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ -- .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין  דוברי העברית
הדרכות כיוון שבבית ספר אחד יכלו להיות  300-אחוזים אינם מסתכמים לה(; N=000בהם הייתה הדרכה אחת לפחות )

  בכמה תחומים.
הדרכות בנושאים לימודיים כוללות לפחות אחד מהנושאים הבאים: קידום הרגלי למידה, הוראת  0

תחומי דעת ספציפיים, הוראה לתלמידים מתקשים, איתור ומעקב אחרי תלמידים מתקשים, הוראה בכיתה הטרוגנית, 
 הוראה של שני אנשי צוות יחד בכיתה. 

אישיים כוללות לפחות אחד מהנושאים מהבאים: התייחסות לצרכים רגשיים וחברתיים של -ביןהדרכות בנושאים   6
התלמידים, הצבת גבולות וטיפול בבעיות משמעת, עבודה עם הורי התלמידים, פיתוח דרכי פעולה כצוות, שיפור 

 אקלים בביה"ס.
 אישיים כאחד.-ממדיות כוללות נושאים לימודיים ובין-הדרכות רב  5



 

099 

לפי שלב חינוך מחנכים בנושא קידום התלמידים המתקשים, ההדרכות שקיבלו ה: מאפייני 16חלוח 
   1 ()באחוזים ומגזר

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
דוברי 
 עברית 

דוברי 
 סה"כ ערבית 

דוברי 
 עברית 

דוברי 
 ערבית 

 37 63 51 64 63 66 מספר מחנכים שקיבלו הדרכה
 03 63 62 58 53 89 מספר הדרכות
 300 300 111 300 300 111 סה"כ –תחום הדרכה 

 4 9 6 - 4 3 קידום הרגלי למידה של תלמידים
 07 64 33 60 05 26 הוראת תחומי דעת ספציפיים
 63 04 27 8 37 16 הוראה לתלמידים מתקשים

 - 0 2 8 - 2 איתור תלמידים מתקשים ומעקב אחריהם
וחברתיים של התייחסות לצרכים רגשיים 

 - 30 11 35 38 17 תלמידים
 - - - 3 - 1.3 עבודה עם הורי תלמידים מתקשים

 6 - 1 - - - פיתוח דרכי פעולה משותפים כצוות
 - - - 33 30 11 תקשוב
 - 5 3 - 0 2 שילוב

 30 - 3 30 35 14 כישורי הוראה וניהול כיתה
 30 4 6 30 3 7 התמודדות עם תלמידים מתקשים

 8 30 9 3 0 3 אחר

 43 67 43 55 58 47 משך ממוצע של הדרכה )שעות(
 (56) (03) (27) (65) (63) (32) סטיית תקן

 300 300 111 300 300 111 סה"כ –מי מעביר את הדרכה 
 73 93 81 88 90 76 מומחה חיצוני )מחוץ לביה"ס(

 - 8 6 5 7 8 איש מקצוע מצוות ביה"ס
 7 33 14 8 37 16 מקצוע מצוות ביה"סמחה חיצוני וגם איש וגם מ

 300 300 111 300 300 111 סה"כ –שביעות רצון מדרך מתן הכשרה 
 99 98 78 86 38 72 במידה רבה מאוד 0 במידה רבה

 38 00 19 33 03 23 במידה בינונית
 4 0 3 3 3 5 במידה מועטה 0 בכלל לא

לא ניתן לחשב מבחני מובהקות, כיוון שהנתונים מתייחסים לכל ההדרכות בהן השתתפו מחנכים  הערה:
 (. "multi-response")האחוזים חושבו בפקודה 

 . (N=151) בהן השתתפו המחנכיםש מתוך כלל הדרכות 3
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רכיהם, ו: המחנכים המעריכים את היקף התלמידים המתקשים המקבלים מענה הולם לצ17לוח ח
 )באחוזים( 1ספרהלפי אשכול בית 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
אשכול 

3-1 
אשכול 

6-4 
אשכול 

 סה"כ 10-7
אשכול 

3-1 
אשכול 

6-4 
אשכול 

10-7 
 211 79 111 31 162 61 75 26 (Nסך כל המחנכים )

אחוז התלמידים המקבלים 
 111 111 111 111 111 111 111 *111 סה"כ כיתות  -מענה הולם

 (00) 67 68 34 (06) 04 06 24 57%עד 

74%-50% 25 53 05 -- 27 63 (03) (66) 
 54 50 63 39 33 43 63 51 ומעלה 94%

 62 53 51 54 69 63 61 63 ממוצע
 (60) (63) (65) (35) (69) (60) (03) (31) סטיית תקן
 .0χ.  *P<0.05 מבחן לפי: אחוזים מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 .0.50-טעות הדגימה היחסית גדולה מ --, 0.50 -ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 .(N=373אחוזים מתוך כלל המחנכים במדגם ) 3
 

רכיהם, ו: המחנכים המעריכים את היקף התלמידים המתקשים המקבלים מענה הולם לצ18לוח ח
 )באחוזים( 1ספרהטיפוח של בית הלפי מדד 

 

 חטיבות ביניים בתי ספר יסודיים

 סה"כ
3  

 )חזק(
0 

 )בינוני(
6 

 סה"כ )חלש(
3  

 )חזק(
0 

 )בינוני(
6 

 )חלש(
 211 79 111 31 162 61 75 26 (Nסך כל המחנכים )
אחוז התלמידים 

 -המקבלים מענה הולם
 111 111 111 111 111 111 111 **111 סה"כ כיתות 

 50 60 (63) 34 38 66 (00) 24 57%עד 
95%-40% 25 -- (07) 68 27 (08) (07) 05 

 63 67 53 39 55 68 38 51 ומעלה 94%

 51 58 58 54 64 55 71 63 ממוצע
 (64) (64) (64) (35) (09) (60) (65) (31) סטיית תקן
 . 0χ.  **P<0.01 מבחן לפיאחוזים : מובהקות

סה"כ" מסמנות הבדלים מובהקים בין בתי הספר היסודיים לבין  –בטור "בתי ספר יסודיים  : הכוכביותהערה
 ס דוברי העברית"בתיהבטורים "דוברי עברית" מסמנות הבדלים מובהקים בין  ; הכוכביותחטיבות הביניים

 .שלב חינוךבתוך כל  ס דוברי הערבית"בתיהלבין 
 .0.50-היחסית גדולה מטעות הדגימה  --, 0.50-ל 0.04טעות הדגימה היחסית נעה בין  ( ) 
 (.N=373) אחוזים מתוך כלל המחנכים במדגם 3
 


