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תקציר
החדשה" החינוך "סביבת תכנית הפעלת את המלווה הערכה ממחקר ממצאים מביא זה דוח
ג'וינטישראל, של משותף כפרויקט פועלת התכנית שבע. בבאר מקיפים בבתיספר הכוון* בכיתות
התכנית של הראשונה הפעילות לשנת מתייחס הדוח עמל. ורשת החינוך משרד שבע, באר עיריית
של ליישומה ג'וינטישראל ופעל יזם בה הראשונה השנה גם זו היתה ט'. בשכבה הכוון בכיתות
בהפעלת הרבים הקשיים רקע על פותחה התכנית גדולים. מקיפים תיכוניים בבתיספר התכנית
של ובידוד סטיגמה נמוכים, לימודיים הישגים ואלימות, משמעת בעיות ובהם ההכוון, כיתות
ושחיקה המורים של מוטיבציה חוסר מהלימודים, נשירה של גבוהה ורמה בביתהספר התלמידים

גבוהה.

ותלמידים מורים וכן בפרויקט, שהשתתפו בתיספר משני ותלמידים מורים נבדקו המחקר במסגרת
192 על נתונים (נאספו בפרויקט השתתפו שלא שבע בבאר אחרים בתיספר בארבעה הכוון מכיתות
כלי בפרויקט). השתתפו מתוכם ש20 מורים, 76 ועל בפרויקט, השתתפו מתוכם ש62 תלמידים,
מהשוואה וראיונות. ביתהספר של מינהליים נתונים סטנדרטי, מבחן שאלונים, כוללים המחקר
ובהם שנבדקו, שונים בהיבטים הפרויקט של חיובית השפעה עולה הקבוצות שתי על הנתונים בין
הישגיהם לימודים, המשך בביתהספר, התלמידים חווית שלהם, הפעולה ודפוסי המורים עמדות

לימודית. והתנהגות הלימודיים

ומטרותיה התלמידים, בהצלחת כולל לשינוי להביא שואפת החדשה" החינוך "סביבת תכנית
התלמידים של היסוד במיומנויות משמעותי שיפור השגת (2) הנשירה, ממדי צמצום (1) כוללות:
הפחתת (4) הלימודית, ההתנהגות ושיפור בביתהספר נוכחותם הגברת (3) הלימודיים, ובהישגיהם
גורסת התכנית התלמידים. של העצמי הדימוי העלאת (5) ואלימות, החברתית בהתנהגות בעיות
המורים, צוות בארגון יסודי לשינוי להביא יש התלמידים, ברמת מטרותיה את להשיג כדי כי

לתלמיד. המורה ובהתייחסות המורה, של התפקיד בתפיסת

רבממדית היכרות (2) כצוות; המורים עבודת (1) הם: התכנית של העיקריים הפעולה עקרונות
לתלמיד אישית חינוכית תכנית (3) המורים; עלידי התלמיד של הרגשיים לצרכיו והתייחסות
המידע בטכנולוגיית שימוש (5) הורים; ומעורבות שיתוף (4) לצרכים; בהתאם דיפרנציאלית והוראה
ועתיר גמיש למידה מרחב בניית כלומר, חדשה, פיזית חינוכית בסביבה שימוש (6) בהוראה;
הוראה מעודדת אשר הפרויקט כיתות של לשימושן ביתהספר בתוך המידע טכנולוגיית

דיפרנציאלית.

השינוי, תהליך של מקצועי ניהול (1) עיקריים: מרכיבים שלושה כוללת שבבסיסהתכנית ההתערבות
סביבה הקמת ו(3) מומחים מנחים עלידי שניתנת לצוות ומתמשכת אינטנסיבית הכשרה (2)

חדשה. "פיזית" חינוכית

החינוך. משרד של שח"ר אגף מטעם חלשים לתלמידים מיוחדת תכנית  הכוון כיתות *



בבתי והן בפרויקט הן  שבע בבאר התיכוניים בבתיהספר ההכוון בכיתות התלמידים מרבית
כרבע ילדים. מרובות במשפחות חיים ומרביתם בנים הם  פרויקט היה לא שבהם הארורים, הספר
הקבוצות משתי ובכ2070 נמוכה, השכלה בעלי הם הקבוצות בשתי מהאמהות וכרבע מהאבות
תלמידי של והאישי המשפחתי הרקע על מידע נאסף בשכר. כיום עובד אינו המשפחה ראש
סובלות מהמשפחות כ4070 רבות: ומבעיות מקשיים סובלות התלמידים ממשפחות רבות הפרויקט.
כרבע בנוסף, המשפחה. חברי בין מריבות או מוגבלות או חולי כלכלית, מצוקה כגון קשות, מבעיות
האחרונה. בשנה מלחיץ אירוע עברו מהמשפחות כרבע חדהוריות. במשפחות גדלים מהתלמידים

תלמידים צורכיהם: עם לקויה התמודדות של תמונה מסתמנת הנערים, של המרובים הצרכים לצד
גורם עם בקשר היו או למידה, ליקוי לגלות כדי אובחנו מיוחד, חינוך של במסגרת היו בודדים
סטנדרטי במבחן הקבוצות שתי תלמידי של ציוניהם האחרונות. בשנתיים כלשהו חיצוני טיפולי
היקף הנקרא. בהבנת נמוכה רמה על מצביעים ט', לכיתה בכניסה שהועבר (מא"ה), הנקרא בהבנת
מערכת של ומקיפה כוללת בהתייחסות צורך על מצביע התלמידים אצל שנמצאו הקשיים

לצורכיהם. הולמים מענים שיינתנו עלמנת השירותים

הכשרה במתן התמקד הפרויקט בלבד. חלקי היה הראשונה בשנה הפרויקט שיישום נמצא,
צורכי הכרת כצוות, עבודה דפוסי גיבוש התכנית, לתפיסת בנוגע למורים ורצופה אינטנסיבית
זכתה זו הכשרה אלה. לצרכים וכוללניות הולמות התייחסות ודרכי שונים בתחומים התלמידים
בבתיהספר הוקמו טרם הראשונה בשנה בתיהספר. והנהלות המורים צוותי מצד רבה בהערכה
בעזרת ללמד התחילו טרם המורים ומרבית משאבים, ועתיר גמיש לימודי מרחב פיזיות", "סביבות
הם זאת, למרות אך בפרויקט, המשתתפים המורים את אכזב התכנית ביישום העיכוב מחשבים.

הכוון. בכיתות העבודה של שונים להיבטים רבות תרם כבר הפרויקט כי השנה בתום העריכו

ממערכת לנשירה גבוה בסיכון כנמצאת נחשבת ההכוון התלמידיםבכיתות אוכלוסיית כללי, באופן
מורי סבורים בפרויקט, השתתפות של שנה שלאחר נמצא המורים תפיסות בבדיקת הרגילה. החינוך
עמדותיהם זו מבחינה לנשור. מבלי לימוד שנות 12 יסיימו אלה בכיתות התלמידים שרוב הפרויקט
בתיהספר מורי של מעמדותיהם יותר חיוביות בביתהספר להתמיד וסיכוייה האוכלוסייה לגבי
דיווחו הפרויקט ממורי אחוזים שישים לטובה. השתנתה שהערכתם חשו כי אישרו גם והם האחרים,

מאוד". "רבה או "רבה" במידה הכוון בכיתת ללמד להמשיך מעוניינים יהיו כי

בהכרת כצוות, משותפת לעבודה במעבר התמקדו המורים של הפעולה בדפוסי העיקריים השינויים
קשר לבנות כדי לתלמידים הולמת רגשית התייחסות ובמתן רבים, בתחומים וצורכיהם התלמידים
בשיטות מוגבר שימוש למרות אחרים. יעדים הושגו לא אלה, שינויים לצד איתם. ומשמעותי יעיל
הדיפרנציאלית ההוראה עקרונות את ליישם למדו טרם הם כי המורים חשו לאפרונטליות, עבודה
כלים רכשו טרם אולם הילדים, צורכי את לזהות שלמדו מכך תסכול הביעו המורים הצורך. די

אלה. צרכים עם מועילה בצורה להתמודד כדי מספיקים דידקטיים



ותומכת חמה אישית בגישה חשו הפרויקט בכיתות שהתלמידים כך על מעידים המחקר ממצאי
בתי תלמידי מאשר ביתהספר ולמסגרת ללימודים יותר חיובית גישה על ודיווחו מוריהם מצד

כתלמידים, עצמית הערכה של יותר גבוהה רמה הפרויקט שלתלמידי נמצא בנוסף, האחרים. הספר
האחרים. בתיהספר תלמידי מאשר ,(selfefifcacy) מסוגלותם תפיסת ושל

בית את עזבו (207c) האחרים בתיהספר תלמידי לעומת (1^) הפרויקט מתלמידי יותר נמוך שיעור
מבקרים הפרויקט מתלמידי אחוזים ושישה שמונים אחריה. או הלימודים שנת במהלך הספר
בין משמעותיים הבדלים על גם מלמדים הממצאים מוריהם. הערכת פי על סדיר, באופן בביתספר
ובהתנהגותם בביתהספר הנוכחות ברמת האחרים בתיהספר תלמידי לבין הפרויקט תלמידי
הישגי על הממצאים עצמאית. ועבודה בשיעור השתתפות והקשבה, ריכוז של בהיבטים  הלימודית

סטטיסטית. מובהקות ובעלי עקביים הלימודית והתנהגותם התלמידים

התלמידים. של הלימודיים הישגיהם על הפרויקט של חיובית השפעה על מצביעים המחקר ממצאי

ביתהספר. בתעודת ומעלה 80 של שנתי ממוצע בציון זכו הפרויקט מתלמידי אחוזים ושבעה עשרים
ושיעור האחרים, בתיהספר תלמידי של מציונם גבוה היה בפרויקט התלמידים של הממוצע הציון
בתיהספר תלמידי להישגי בהשוואה נאותים הישגיהם כי מוריהם בהערכת זכו מהם יותר גבוה
גבוהים בציונים הפרויקט תלמידי זכו הנקרא, בהבנת סטנדרטי מבחן של חוזרת בבחינה האחרים.
השנה). בתחילת יותר נמוכים היו שציוניהם למרות (וזאת האחרים בתיהספר תלמידי מאשר יותר

משמעותי. באופן ציוניהם את העלו בפרויקט מהתלמידים אחוזים ושישה ארבעים

ובבתי בעירייה גורמים בקרב מודעות רקע על קם שבע בבאר החדשה" החינוך "סביבת פרויקט
נראה, ההכוון. כיתות תלמידי אוכלוסיית את לקדם יותר יעילות דרכים למצוא צורך שיש הספר,
עם המתמודדות בישראל, החינוך במערכת רבות ולמערכות למסגרות משותף זה צורך כי
יכולת על מצביעים המחקר ממצאי לנשירה. בסיכון הנמצאים נוער בני של גדולה אוכלוסייה
הפרויקט, צוות עם בהרחבה נדונו הממצאים הראשונה. בשנה כבר לתלמידים לתרום הפרויקט
נמשך, הפרויקט הפרויקט. את לפתח להמשיך בסיס ונתנו החינוך, משרד ונציגי בתיהספר צוותי
ככל ראשוני האות, ניתן בנוסף, שבע. בבאר נוספים מקיפים תיכוניים לבתיספר הורחב והוא
דרכים לגבי זו, תלמידים אוכלוסיית עם לעבודה דרכים המחפשות אחרות למערכות שיהיה,
בדוחות יוצגו הבאות בשנים הפרויקט תוצאות על המחקר ממצאי לקדמה. ניתן בהן אפשריות

לצאת. שעומדים נוספים הערכה



תודות

זה: מחקר לביצוע תרמה הרבה שעזרתם אלה לכל להודות לי נעימה חובה

הנתונים, לאיסוף ומרצם מזמנם שתרמו שבע, בבאר בתיהספר של ולתלמידים למנהלים למורים,
שבע. באר מעיריית עצמון ודניאלה ברוק לנורית

ונוער חינוך אגף צוות חברי ושאר מירו אירית ברלב, רינה מור, פלורה שחר, איטה סולימני, לרמי
רבות שסייעו על  בג'וינטישראל ייחודיות יוזמות לפיתוח מהאגף שריר ולמשה ג'וינטישראל; של .

שתרמה ג'וינטישראל, של והערכה תכנון מאגף איילוןסיטון לתמי וכן המחקר, ביצוע שלבי בכל
השאלונים. להכנת

שלבי כל במשך הליווי על מודה אני אביב תל אוניברסיטת של לחינוך מביתהספר נבו דוד לפרופ'
של להוראה מהחוג סגינר רחל לפרופ' מודה אני כמוכן, המחקר. של המדעי כיועץ המחקר
מהחוג אליצור יואל ולד"ר ילין, דוד ע"ש למורים מהסמינר תובל חווה לד"ר חיפה, אוניברסיטת

המחקר. של שונים בשלבים הייעוץ על העברית, האוניברסיטה של לפסיכולוגיה

לחברי גם תודה וביצועו. המחקר לגיבוש תרומתו על ברוקדייל, ג'וינטמכון מנהל חביב, לג'ק תודה
לאירית הדוח, והכנת המחקר בליווי הרבה תרומתה על דולב לטלל ברוקדייל: ג'וינטמכון צוות
באיסוף חלק שלקחו ענבר ושי לבנברג למרים הדוח, ובהכנת הנתונים בניתוח תרומתה על נוביק
המחקר את שליוו ברוקדייל ממכון הרבים ועמיתי נועם גילה נורדהיים, ולמשה ובניתוחם, הנתונים
שיזגל ולאילנה העריכה על אלון לבלהה ובהערות. בעצות העבודה במהלך שסייעו שלביו בכל

ההדפסה. על גבריאלי ולאתי
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מבוא .1

רקע 1.1
למערכת להסתגל המתקשים רבים נוער בני של למצוקתם המודעות גוברת האחרונות בשנים
הישגיהם זאת ולמרות תקין, לימודי פוטנציאל בעלי תלמידים אלה כלל, בדרך הרגילה. החינוך
בבעיות ומאופיינים מביתהספר, להיעדר מרבים בסיסיות, במיומנויות אף מתקשים והם דלים
מהם רבים אצל התחילו בלימודים החמורים הקשיים אלימה. התנהגות כדי עד ומשמעת התנהגות
מביתהספר סמוי" ו"ניתוק לימודיים פערים נוצרו וכך היסודי, בביתהספר בהיותם לכן, קודם עוד
וצוות התלמיד בעיני מאליו ולמובן לצפוי נהפך בביתהספר הכישלון לשנה. משנה והתעצמו שהלכו
ונערות נערים ויותר. יותר להשגה קשים הופכים והתנהגותו התלמיד תדמית של ושינוי ההוראה,
עתידם על חמורות השלכות יש ולכך החינוך, ממערכת להיפלטות גבוה בסיכון מצויים אלה

.(Gold 1978; Rumberger 1987) והאישי המקצועי

לסייע דרכים אחר בחיפוש כיום העוסקת בארץ, החינוך מערכ,. את מאוד מטרידות אלו בעיות
מדיניות .(Adler 1995; Dolev et al. 1995 ;1995 שח"ר (אגף ביותר החלשות התלמידים לקבוצות
הרגילים, בתיהספר בתוך האוכלוסייה כלל של הלימודים המשך את לעודד היא החינוך משרד
לגבי קיים עז תסכול במשימה. מתקשים בתיהספר ואולם נמוכים, הישגים בעלי תלמידים כולל
בתיהספר, צוותי בקרב והן והוריהם, התלמידים בקרב הן אלה, נוער בני של הלימודי מצבם
נמוכים הישגים לימודיים, קשיים של השלילי המעגל את לפרוץ בניסיונם אונים חוסר החשים

בכיתה. הלמידה על יותר עוד המקשים וגוברים הולכים ופערים

בני בישראל הנוער בני מכלל %10d כי מלמדים קיימים נתונים ידוע. אינו בישראל התופעה היקף
;1994 ואחרים (שפרינצק הרגילה החינוך מערכת של מבתיהספר נושרים נערים) (כ40,000 1714

לומדים נוער) בני (כ25,000 1714 מבני כ$6 עוד וכי ,(1994 הילד לשלום הלאומית המועצה
מסוימות ברשויות המופעלת ותתמשיגים, חלשים לתלמידים מיוחדת תכנית זוהי הכוון. בכיתות
רק מתייחסים לעיל המובאים הנתונים החינוך. משרד של וחברה רווחה לשירותי האגף בחסות
המתקשים נוספים רבים ונערות נערים שישנם ספק לכל מעל וברור המתוארת, מהאוכלוסייה לחלק

בביתהספר. בתפקודם מאוד

של תחושה ניכרת התלמידים. לקשיי מלא מענה היה תמיד לא הכוון כיתות מסגרת בהקמת גם
בלבד. "שמרטף" משמש והמורה משמעותיות ולמידה הוראה אין קרובות לעתים וכי אונים, חוסר
את לפתח להחלטה הביאה אשר יותר, יעילות עבודה שיטות במציאת לצורך המודעות מכאן
בבארשבע. בבתיספר כיתותההכוון בעבור זה, בדוח המתוארת החדשה", החינוך "סביבת פרויקט

"מפנה" פרויקט בפיתוח ג'וינטישראל של ניסיונו בעקבות נולדה החדשה" החינוך "סביבת תכנית
גישה עומדת התכניות שתי ביסוד .(1995 וכהןמינץ גוטליב ;1990 ואחרים כץ (ראה בירושלים
ומכוון הרגילה, החינוך ממערכת נפלטו שכבר נוער לבני מיועד "מפנה" אולם משותפת, חינוכית
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"סביבת תכנית זאת, לעומת (כשנה). קצרה תקופה לאחר אחרות חינוכיות למסגרות להחזרתם
ולמנוע ביתהספר התלמידיםבתוך את ומטרתהלקדם רגילים, בבתיספר מופעלת החדשה" החינוך

נשירתם. את

בבתיספר הכוון בכיתות הפרויקטים במסגרת רגילים בבתיספר לראשונה הופעלה התכנית
ברחבי נוספות חינוכיות במסגרות מיושמת גם היא .1993 משנת החל בבארשבע, מקיפים תיכוניים
Shairr :1995 ואחרים נבו (ראה שונים חינוכיים וגורמים ג'וינטישראל של משותפת כיזמה הארץ,

.(Firedman 1994 ;1995

בבתיספר שיושמו לפרויקטים הרקע ואת החדשה" החינוך "סביבת תכנית עיקרי את מתאר זה פרק
שממצאיו הפרויקט, את המלווה ההערכה מחקר של תיאור יובא הבא בפרק שבע. בבאר תיכוניים

זה. בדוח מובאים הראשונה הפעילות משנת

החדשה" החינוך "סביבת תכנית עיקר1 1.2
קרובות לעתים הסובלים תתמשיגים, נוער לבני לסייע מיועדת החדשה" החינוך "סביבת תכנית
נערך שבע בבאר הפרויקט מביתהספר.1 לנשירה גבוה בסיכון ונמצאים קשות התנהגות מבעיות
שיסיימו עד הללו התלמידים את מלווה הפרויקט מקיפים. תיכוניים בבתיספר הכוון כיתות בתוך

י"ב. כיתה את

היסוד במיומנויות משמעותי שיפור השגת (2) הנשירה; ממדי צמצום (1) הן: התכנית של המטרות
עלייה (לרבות הלימודית ההתנהגות ושיפור בביתהספר הנוכחות הגברת (3) הלימודיים; ובהישגים
ואלימות; החברתית בהתנהגות בעיות הפחתת (4) למידה); בהרגלי ושיפור ללימודים במוטיבציה

התלמידים. של העצמי הדימוי העלאת (5)

לקדם כמובן, גם, נועדו ביתהספר, במסגרת הילד בהתנהגות בעיקר המתבטאות אלה, מטרות
כאזרח מכן, לאחר כבוגר בחייו להצליח ונער נער כל סיכויי קידום של טווח ארוכות מטרותעל

משפחה. כחבר כעובד, כחייל, בקהילה, וכחבר

צוות בארגון יסודי לשינוי להביא יש התלמידים, ברמת מטרותיה את להשיג כדי כי גורסת התכנית
העיקריים הפעולה עקרונות לתלמידים. המורה ובהתייחסות המורה של התפקיד בתפיסת המורים,
(2) כצוות; המורים עבודת (1) כוללים. המורים של העבודה בדרכי להתבטא האמורים התכנית, של
חינוכית תכנית (3) המורים; עלידי הרגשיים לצרכיו והתייחסות התלמיד של רבממדית היכרות
שימוש (5) הורים; ומעורבות שיתוף (4) לצרכים; בהתאם דיפרנציאלית הוראה לתלמיד, אישית
למידה מרחב בניית כלומר, החדשה, פיזית" ב"סביבה שימוש (6) בהוראה; המידע בטכנולוגיית

הפרויקט. כיתות של לשימושן ביתהספר בתוך המידע טכנולוגיית ועתיר גמיש

על ובעיקר ג'וינטישראל, של ונוער לחינוך האגף עלידי שהוכנו מסמכים על מתבסס התכנית תיאור 1

ונוער לחינוך האגף בידי שהוכנו החדשה", החינוך ו"סביבת החינוכית" הסביבה פיתוח "האתגר. המסמכים
ו1995. ב1994 ג'וינטישראל של
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להתמודד ניתן כך שרק הנחה מתוך כצוות, עבודה דפוסי לחזק אמורים המורים הפרויקט, במסגרת
להצלחת חיונית הצוות עבודת נכונות. עבודה שיטות ולאמץ התלמידים, מצוקת עם יעילה בצורה
עם בהתמודדותם הדדי ומסיוע רגשית מתמיכה ליהנות יוכלו שהמורים כדי רבות: מסיבות התכנית
דרכי על מזה זה ללמוד יוכלו שהמורים כדי אלו; בכיתות ההוראה של בדרכה העומדים הקשיים
צורכי של כוללת בראייה, לזכות יוכלו שהמורים כדי השונים; התלמידים עם אפקטיביות התמודדות
ותלמיד תלמיד כל לצורכי מותאמות פעולה דרכי יחד לתאם זאת ובעקבות ויכולותיו, התלמיד
התלמידים עם פרטנית לעבודה תפקידים ביניהם לחלק יוכלו שהמורים כדי כולה; הכיתה ולצורכי
יכולת שתוגבר כדי ולבסוף, רבים. בין העבודה עומס את לפזר יהיה שניתן כך יעילה, בצורה
העומדים אתגרים עם יצירתיות התמודדות דרכי ולפתח החינוכית בעבודה לחדש כולה הקבוצה

בפניהם.

שעיקרן: המורים בתפיסות לשינויים להביא נועדה גם התכנית
להשתנות והבעייתיים החלשים התלמידים של ביכולתם המורים של האמון מידת הגברת (1)

ולהתקדם.
להתקדמות להביא בכיתה המלמדים המורים של והאחריות המוטיבציה רמת הגברת (2)

איתם. העבודה ולתוצאות התלמידים
התייחסות והן לימודיים, קשיים אבחון הן שתכלול כך המורה, של התפקיד תפיסת הרחבת (3)

של כוללנית הוליסטית, תפיסה מתוך וזאת התלמידים, אצל וחברתיים רגשיים להיבטים
השונים. הילדים צורכי

כניסת תהליך של מקצועי ניהול (1) עיקריים: מרכיבים שלושה כוללת התכנית שבבסיס ההתערבות
חיצוניים מנחים עלידי לצוות שניתנת ומתמשכת אינטנסיבית הכשרה (2) והפעלתו, השינוי

בביתהספר, המערכת מורכבות כי להדגיש, חשוב החדשה. הפיזית החינוכית הסביבה הקמת ו(3)
מוקדם אבחון על יתבססו ההתערבות מרכיבי שכל מחייבים מאידך, הדרוש, השינוי והיקף מחד,
פיתוח ההכשרה. וצוות הפרויקט לניהול האחראי הצוות עלידי וכוחותיו הצוות קשיי של ומעמיק
חברי יכולות למידת כדי תוך נעשים הפיזית הסביבה ובניית ההכשרה תכנית הפרויקט, תכנית
עלידי מוכתבים ואופיו, הפרויקט, של הפיתוח קצב המוצעים. השינויים את לאמץ הצוות

בה. הפועל והצוות מסגרת כל של המיוחדים המאפיינים

ודרכי המורים תפיסות לשינוי ישירות לגרום שנועד ההכשרה, תהליך כי לציין חשוב לכך, בנוסף
בסיס לשמש גם ההכשרה תהליך נועד המועברים, לתכנים מעבר רבממדי. תהליך הינו עבודתם,
הניתנת ההכשרה ויצירתי. יוזם יעיל, מגובש, כ"צוות" בנייתו למען המורים, עם קבוצתית לעבודה
מרבית במידה לסייע כדי התלמידים, עם העבודה היבטי כל על שוטפת והנחיה ייעוץ גם כוללת
הפעולה שיתוף התכנית, תפיסת פי על בפועל. וליישומם המעשה, לשפת הפרויקט עקרונות בתרגום
לחלק ההכשרה צוות הפיכת כדי עד הדוק, להיות אמור ביתהספר וצוות החיצוניים המנחים בין

ביתהספר. מצוות
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הקצאת לרבות הפרויקט, לפיתוח הדרושים תנאים גם להבטיח צורך יש תצליח שהתכנית כדי
לפעול הדרוש הזמן לצוותאת לאפשר כדי (הדרושות לימוד שעות בעיקר הכוללים חיוניים, משאבים
סיכויי את להגביר כדי (הדרוש ומנוסים בכירים מורים ובו מתאים וכוחאדם לתכנית) בהתאם
הנהלת ותמיכת ביתהספר הנהלת תמיכת מאוד חשובה כך לשם במשימה). הצוות של ההצלחה

לביתהספר. האחראית החינוך רשת

התייחסות לכלול כדי לתלמיד ההתייחסות הרחבת הוא התלמידים עם בפעילות מרכזי ממד
להתייחס מסוגל ולהיות התלמיד של עולמו את להכיר לומד המורה וביןאישיים. רגשיים לצרכים
יחסים בניית עלידי כלל בדרך ואחרים, רגשיים בתחומים מענים לתת וכמוכן הבנה, ביתר אליו
להרחבת נוספת דרך היא הנער של הוריו עם שותפות יצירת לתלמיד. המורה בין קרובים אישיים
אוהד ביחס החש תלמיד זו, תפיסה פי על קידומו. למען הניתנים והמענים לנער ההתייחסות מעגל
מוריו עם פעולה לשתף נכונותו ביתהספר. כלפי אוהד יחס מצידו ומפתח מהקשר נהנה מוריו, מצד
החיובי הקשר חדשים. לימודיים להישגים דבר של בסופו מגיע והוא גדלה, ללמוד ולנסות

חדשה. עצמית לתפיסה תורמים בלימודים וההתקדמות

ילד כל לצורכי המותאמים דידקטיים בכלים השימוש את מדגיש התכנית של אחר מרכזי ממד
ללמידה הרבים היתרונות של ניצול מאפשר ההוראה במסגרת במחשבים נרחב שימוש וילד.
המודעות הגברת ללמוד, המוטיבציה הגברת זו: לאוכלוסייה ובמיוחד זו, בטכנולוגיה הטמונים
הזדמנות ומתן העבודה, איכות את ולשפר לתקן לתלמיד אפשרות מתן חשיבה, ולמיומנויות למידע
בביתהספר, לימודי מרחב הקמת פיזית", "בסביבה הוראה בנוסף, אישי. בקצב המתנהלת ללמידה
מאפשרת מחשבים, בו ויש קבוצתית, או זוגית יחידנית, לעבודה מותאם הפנים עיצוב שבו
מענים לתת למורים ומאפשרת אחת, ובעונה בעת שונים לתלמידים מגוונות למידה הזדמנויות
אצל עניין מעוררת הלמידה סביבת ובארגון דידקטיים בכלים זו גמישות שונים. לתלמידים שונים
של רבות שנים לאחר משמעות ובעלת אפקטיבית ללמידה המעבר את עליהם ומקילה התלמידים,

מעש. וחוסר ניתוק

הפרויקט. של ההתערבות מודל את בקצרה מציג 1 תרשים

שבע בבאר התיכוניים בבת'הספר ההכוון בכיתות החדשה" החינוך "סביבת פרויקס 1.3
החל בעיר המנותק לנוער פתרון אחר בחיפוש שבע באר לעיריית ג'וינטישראל שבין הפעולה שיתוף
ממערכת נפלטים ואף לביתהספר מסתגלים שאינם רבים נוער בני יש בעיר ה80'. שנות בסוף כבר
לטפל כדי נוספת פעילות ליזום בצורך הכירו החינוך ומחלקת בתיהספר הנהלות שנה. מדי החינוך
חינוכית מסגרת להוות שנועד שבע, בבאר "מפנה" פרויקט הוקם 1987 בשנת כבר בבעיותיהם.

שנת לאחר הרגילים לבתיהספר להחזירם במטרה מבתיהספר, שנפלטו נוער לבני טיפולית
תכנית להפסיק הוחלט הרגילה, החינוך למערכת מחוץ תכנית שבקיום הבעייתיות לאור הלימודים.
לכלל הנועדת מניעה כתכנית בתיהספר בתוך החדשה" החינוך "סביבת את לקיים ובמקומה זו,

לנשירה. גבוה בסיכון הנמצאים בעיר הנוער בני
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החדשה" החינוך "0ביבת פרויקט של ההתערבות מודל :1 תרשים

(מטרות "סופיות" תפוקות
התכנית) ביניים תפוקות ביניים תפוקות התכנית תשומות

הנשירה ממדי צמצום * המורים בין היחסים שיפור * המורים עמדות שינוי * הפרויקט הכנסת של מקצועי ניהול *

לתלמידים השינוי ותהליך
כוחאדם (גיוס ביתהספר היערכות *

וכוי) לימוד שעות הקצאת מתאים,
בהישגים שיפור * לביתהספר התלמידים יחס שיפור * עבודה: דרכי שינוי * מתמשכת אינטנסיבית הכשרה מתן *

(כולל לימודיים וללימודים צוות עבודת 
יסוד) מיומנויות עם רבממדית הכרות 

לקשייו והתייחסות התלמיד
ושיפור הנוכחות הגברת * בתוך ההכוון כיתת מעמד העלאת * הרגשיים חדשה פיזית" "סביבה הקמת *

הלימודית ההתנהגות ביתהספר לתלמיד אישית תכנית 
והחברתית דיפרנציאלית והוראה

הורים שיתוף העצמי הדימוי העלאת * המידע בטכנולוגיית שימןש _ המידע טכנולוגיית הגברת *

התלמידים של הפיזית" ב"סביבה הוראה 

החדשה



של הכוון2 בכיתות כיום ומופעל ,1993 באביב הוקם שבע בבאר החדשה" החינוך "סביבת פרויקט
שבע באר עיריית ג'וינטישראל, בין פעולה שיתוף תוך שבע, בבאר מקיפים תיכוניים בתיספר
כתהליך מתבצע שבע בבאר המקיפים התיכוניים בתיהספר בכל הפרויקט יישום החינוך. ומשרד
הפרויקט הופעל (תשנ"ד) הראשונה הפעילות בשנת שנים. 4 או כ3 להימשך המתוכנן רבשלבי
שבע, בבאר אחרים בבתיספר מצומצמות הכנה פעולות נעשו בנוסף, בתיספר. בשני לראשונה

.(3.1 סעיף (ראה מכן שלאחר הלימודים בשנת אלה לבתיספר הפרויקט הרחבת לקראת

במחקר הפרויקט את ללוות ברוקדייל מכון נתבקש לפרויקט, הראשונה הפעילות שנת במהלך
הבאות, בשנים גם הפרויקט את ללוות להמשיך מתוכנן ההערכה מחקר ומקיף. שיטתי הערכה

בביתהספר. התלמידים של התקדמותם המשך אחר ולעקוב

החדשה" החינוך "סביבת פרויקט יישום של הראשונה הפעילות משנת ממצאים מביא זה דוח
.(1993/94  תשנ"ד (שנת שבע בבאר המקיפים התיכוניים בבתיהספר ההכוון בכיתות

מכן שלאחר ובפרקים הנתונים, לאיסוף והשיטות ההערכה מחקר מטרות את נתאר הבא בפרק
המורים אוכלוסיות מאפייני על נעמוד הראשונה; הפעילות בשנת מחקרההערכה ממצאי את נביא
ובדפוסי המורים בתפיסות שהושגו השינויים ועל התכנית יישום על בתכנית; שהשתתפו והתלמידים
ההתנהגות על בביתהספר, התלמידים של הלמידה חווית על הפרויקט השפעת ועל שלהם; הפעולה

שלהם. הלימודיים ההישגים ועל הלימודית

ההערכה מחקר תיאור .2

המחקד ושאלות המחקר מטרות 2.1
ליישם לאפשרות בנוגע החלטות ולקבלת הפרויקט פיתוח להמשך חיוני מידע לספק נועד המחקר

אחרות. חינוכיות במסגרות הפרויקט את

הלומדים התלמידים מאפייני (1) הבאות: המרכזיות בשאלות מתמקד זו בשנה המידע איסוף
המורים עמדות על הפרויקט השפעת (3) הפרויקט; ליישום שננקטו הפעולות (2) ההכוון; בכיתות
השפעת (4) הכיתות; תלמידי עם פעילותם ועל בפרויקט, שנכללו ההכוון בכיתות המלמדים
והישגים לימודית התנהגות עצמי, ודימוי ללימודים יחס שונים: בתחומים התלמידים על הפרויקט

חברתית. והתנהגות בביתהספר הישארות לימודיים,

לבתיהספר הפרויקט הובא בה לימודים שנת באותה להתבצע התחיל שהמחקר להדגיש יש
הכשרה שבמרכזו תהליך על מתבסס ההתערבות מודל הקודם, בפרק שהוסבר כפי לראשונה.
להביא אמורים אשר הם אלה ושינויים ובפעילותם, בתפיסותיהם לשינויים גורמת למורים שניתנת

רווחה שירותי אגף בחסות בביתהספר, ביותר החלשים לתלמידים מיוחדת מסגרת הן ההכוון כיתות 2
.(3.1 בפרק תיאור (ראה החינוך משרד של שח"ר) (אגף וחברה
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ספק אין לפיכך, זמן. לאורך להימשך וחייב מורכב זה תהליך התלמידים. אצל הרצויה להתקדמות
ובמידה המורים, אצל לשינויים בעיקר לצפות יש לביתהספר, הפרויקט להבאת הראשונה שבשנה

התלמידים. אצל לשינויים  יותר מתונה

המחקר מערן 2.2
הופעל שבהם בתיהספר בשני ט' בשכבת ההכוון בכיתות ומורים תלמידים בדק המחקר
הופעל לא שבע בבאר האחרים הממלכתיים המקיפים התיכוניים בתיהספר בארבעת הפרויקט.3
מתוך ההכוון, כיתות ומורי תלמידי נבדקו בתיהספר בכל השוואה. כקבוצת נבדקו והם הפרויקט
יש זאת, עם מאוד. דומות בתיהספר בכל ומוריהם ההכוון כיתות תלמידי אוכלוסיות כי הנחה
מכמה וזאת מעבדה, בתנאי כמו "טהורות" השוואה קבוצות היוו לא האחרות שהכיתות לב לשים
לעקרונות מוקדמת חשיפה האחרים, בבתיהספר הכוון בכיתות אחרות תכניות של יישומן סיבות:
בתיהספר בין כללית ושונות האחרים, בבתיהספר גורמים בקרב החדשה" החינוך "סביבת תכנית

.(3 בפרק והתלמידים המורים ואוכלוסיות בתיהספר תיאור (ראה שונים במאפיינים

ולאפשר השונות, המחקר שאלות על לענות שנועדו מגוונים כלים באמצעות התבצע הנתונים איסוף
המחצית באמצע התקבלה המחקר עריכת על ההחלטה שונים. ממקורות הממצאים של תיקוף
לפעילות הראשונה הלימודים שנת בתום בעיקר נאספו הנתונים כן ועל הלימודים, שנת של השנייה

.1994 מאייוני בחודשים הפרויקט,

המחקר אוכלוסיית 2.3
שבהם בבתיהספר כיתות שלוש בתיספר: בשישה ט' כיתות מתשע מורים ו76 תלמידים 192 נבדקו

תלמידים. ל25 19 בין נע הכיתות גודל האחרים. בבתיהספר כיתות ושש הפרויקט הופעל

האחרים ובבתיהספר בפרויקט ומורים, תלמידים המחקר, אוכלוסיית :1 לוח
בתיהספר בתיספר
האחרים בפרויקט סה"כ

130 62 192 התלמידים מספר
56 20 76 בכיתות המלמדים המורים מספר

את להפסיק הוחלט אחדים חודשים כעבור ואולם י', בכיתה גם הפרויקט הופעל מבתיהספר באחד 3

זה. בדוח מוצגים אינם הם אך זו, כיתה תלמידי על נתונים נאספו זו. בכיתה הפרויקט
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המחקר כלי 2.4
בכלים שימוש נעשה שלהם, הפעולה ובדפוסי המורים בתפיסות ושינויים הפרויקט יישום לבדיקת

הבאים:

בודק השאלון שנבדקו. ההכוון בכיתות המלמדים המורים לכל הועבר השאלון למורים: שאלון (1)

השאלון רקע. ונתוני פעילותם, של שונים היבטים על דיווחם את תפקידם, כלפי המורים עמדות את
המילוי צפופים. מעט בתנאים לפעמים צוות, ישיבת במהלך למורים הועבר והוא עצמי למילוי הוגש
העבירו והם השאלון, עותק הושאר בישיבה נכחו שלא למורים שעה. עד השעה כשלושתרבעי ארך
מילאו אלו בכיתות שלימדו המורים 76 מתוך מורים ושבעה שישים בדואר. המחקר לצוות אותו
8470 לעומת הפרויקט מורי בקרב 10096) 8870 היה המורים לשאלון ההיענות ששיעור כך שאלונים,

האחרים). המורים בקרב

מבתי אחד בכל מפתח אנשי המחקר צוות ריאיין מאייוני בחודשים מפתח: אנשי עם ראונות (2)

ששימשו האחרים בתיהספר והן הפרויקט נערך בהם בתיהספר הן במחקר, שהשתתפו הספר
גם רואיינו מהמקרים ובחלק הכוון, בכיתת הפרויקט ורכזת המנהל רואיינו כלל בדרך להשוואה.
ומהעירייה. הג'וינט מצוות אנשים גם רואיינו אחרים. ומורים סוציאלי עובד יועצים, מחנכים,

כאלה. ראיונות כ15 בוצעו פתוחים. היו הראיונות

בתחומים התלמידים על הפרויקט והשפעת הלימודיים הישגיהם התלמידים, מאפייני לבדיקת
הבאים: בכלים שימוש נעשה שונים,

(מערכת והמשוב המידע ממערכת נתקבלו הפרויקט תלמידי על דקע ונתוני סוציודמוגרפיים נתונים (3)

ברוקדייל ג'וינטמכון ג'וינטישראל, של משותף במאמץ הפרויקט, במסגרת שפותחה ממ"ש),
אודות כולל מידע לריכוז נועד "1 ממ"ש "שאלון הארץ. ברחבי שונים מפרויקטים צוות ואנשי
ולבניית התלמיד להכרת נחוץ זה מידע התכנית, תפיסת לפי לפרויקט. קליטתם בשלבי התלמידים

מארסאפריל. בחודשי הכיתות יועצות עלידי מולאו השאלונים עמו. עבודה תכנית

בבתי תלמידים לגבי בתיהספר תיקי של הרישום מטופסי בסיסיים סוציודמוגרפיים נתונים נאספו
בפרויקט (גם התלמיד של מרכזי מאפיין על מידע שחסר במקרים הפרויקט. הופעל לא שבהם ספר

המידע. לבירור למחנך המחקר צוות פנה האחרים) בבתיהספר וגם

בתחילת ההכוון כיתות תלמידי לכל הועבר מאיית הוראה לאמצעי המכון של הנקרא בהבנת מבחן (4)

"מבחן הוא המבחן השנה. בסוף שוב והועבר החינוך, משרד של שח"ר אגף בהנחיית הלימודים שנת
בישראל נרחב בשימוש נמצא המבחן שונות. קושי בדרגות טקסטים לגבי משאלות הבנוי אמריקני"
נורמות וקיימות ועוד, והרווחה, העבודה משרד בתיהספרשבחסות ההכוון, כיתות שונות, במסגרות
150 נבחנו השנה בסוף ואילו תלמידים 155 נבחנו השנה (בתחילת התקן ציוני להשוואת ארציות

תלמידים).
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(מפנה אביב תל מאוניברסיטת צוות עלידי פותח המבחן  מפנה של הנקרא בהבנת מבחן (5)

במסגרת בלבד הפרויקט לתלמידי והועבר מנותק, לנוער בירושלים "מפנה" פרויקט במסגרת ,(1988
מועבר והוא שונות, קושי בדרגות טקסטים על משאלות מורכב המבחן השנה. במהלך התכנית
להשתמש כיצד המבחן את המעבירים המורים לומדים הפרויקט במסגרת אינדיבידואלי. באופן
דרגות פי על הקריאה רמת כולל שונים, בתחומים התלמיד של הקריאה יכולות אבחון לשם בו
נבחנו אחד בביתספר וכי). פירוש מילולית, (הבנה הנקרא בהבנת שונות מיומנויות ולפי כיתה,
תלמידים 27 נבחנו השני בביתהספר השנה. בסוף תלמידים ו16 השנה בתחילת תלמידים 19

השנה. במהלך

התלמידים עמדות את בודק השאלון שנבדקו. ההכוון כיתות תלמידי לכל הועבר לתלמיד שאלון (6)

המורים, של היחס תפיסת ללימודים, יחס ולביתהספר: ללימודים הקשורים שונים בנושאים
סטנדרטי כלי השאלון כלל בנוסף, ועוד. שתושג השכלה לרמת ציפיות כתלמיד, עצמית הערכה
Sherer and Maddux עלידי פורסם אשר ,(selfefficacy) התלמיד של המסוגלות תפיסת לבדיקת
חיובי באורח מנוסחים חלקם היגדים, 17 כוללת הסקלה .(1977) Bandura של גישתו פי על (1982)
שונות. מחקר עבודות במסגרת בארץ שימוש בו ונעשה לעברית תורגם השאלון שלילי. באופן וחלקם
נוסחו השאלות כל התלמידים. לרמת השפה את להתאים עלמנת נוסף שכתוב עבר התרגום נוסח

מהתלמידים. חלק של הקריאה בקשיי התחשבות מתוך פשוטה, בעברית

במהלך למלאם סיימו כולם קבוצתי. באופן לתלמידים והועברו עצמי למילוי הוגשו השאלונים
מילאו הלימודים שנת את שסיימו התלמידים 182 מתוך ושישה שישים מאה בביתהספר. שיעור
בתי מתלמידי 88?£ לעומת הפרויקט מתלמידי 989S) מהאוכלוסייה 9^ כלומר השאלונים, את
בחודש הועברו השאלונים אולם שאלון, למלא סירוב של מקרים היו לא אמנם האחרים). הספר
קרובות לעתים להיעדר נהגו מסוימים בבתיספר רבים תלמידים זו ובתקופה ללימודים, האחרון

מאוד.

להעריך מורה כל התבקש לעיל), תיאור (ראה למורה מהשאלון בחלק (המשך): למורים שאלון (7)

ריכוז נוכחות, מרכזיים: תחומים לשישה בהקשר הכיתה מתלמידי אחד כל של תפקודו את
הישגים ורמת תקינה, כללית התנהגות עצמאית, עבודה בשיעור, השתתפות בשיעור, והקשבה
החינוך בתחום אחרים חוקרים עלידי ותוקפו שנבנו לכלים דומה זה כלי הנלמדים. במקצועות
(ראה, מוריהם דיווח באמצעות ביתהספר למערכת והסתגלותם תלמידים התנהגות לבדיקת

.(1992 בנסקי ;1976 שריד ;1976 ושפטיה סמילנסקי למשל,

נתונים וכן בביתהספר, הלימוד מקצועות בכל התלמידים של הציונים נאספו מינהליים: נתונים (8)

ביתהספר ציוני שיעור. בכל הכיתה ביומן המורים עלידי שנרשמו כפי המקצועות בכל היעדרות על
שרק משום בלבד, תלמידים 120 לגבי נאספו מהיומנים נוכחות נתוני תלמידים. 182 לגבי נאספו

ממוחשב. באופן אלה נתונים אוספים מבתיהספר חלק
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את לציין נתבקשו היועצת או המחנכת ביתהספר: עזיבת ועל הלימודים מסלול על מידע ריכוז (9)
בית את עזב התלמיד האם המחקר: באוכלוסיית שנכללו התלמידים כל לגבי הבאים הפרטים

ובאיזו הבאה, השנה לקראת ביתהספר של עזיבה מתוכננת האם השנה, במהלך הספר
הבאה. בשנה לימודיו המשך מתוכנן כיתה/מגמה/ביתספר

הנתונים ניתוח שיסות 2.5
שבהם בבתיהספר הכוון בכיתות ומורים תלמידים על נתונים בהשוואת מתמקד הנתונים ניתוח
לבדוק כדי האחרים. בבתיהספר הכוון בכיתות ומורים תלמידים על נתונים לעומת הפרויקט הופעל
במבחנים השתמשנו סטטיסטית, מבחינה מובהקים אכן הקבוצות שתי בין ההבדלים אם
מין) (לדוגמה, נומינליים סולמות על המבוססים נתונים הנתונים. לסוג בהתאם שונים סטטיסטיים
עמדות (לדוגמה, אורדינאליים סולמות על המבוססים נתונים בריבוע. חי מבחן באמצעות מנותחים
לאפרמרטי מבחן ,MannWhitney מבחן באמצעות מנותחים בהחלט") "כן ועד לא" מ"בכלל הנעות
נתונים התשובות. של (ranking) היחסי הדירוג על המבוסס קבוצות בין הבדלים לבדיקת
(ANOVA) דוכיווני שונות מבחן או t מבחן באמצעות נותחו ביתספר) ציוני (לדוגמה, אינטרבליים

התלמיד. למין והן לפרויקט להשתייכות הן התייחס אשר

לעומת "פרויקט" לניתוח, המרכזיות הקבוצות משתי אחת כל בתוך השונות מידת את בדקנו בנוסף,
קבוצות לבין הפרויקט קבוצות בין המתקבלים ההבדלים אם לברר כדי וזאת אחרים", "בתיספר
ללא מסוים בביתספר חריג מצב של או בתיהספר בין כללית שונות של תוצאה הם ההשוואה
ששימשו סטטיסטיים מבחנים אותם על התבססה ההומוגניות בדיקת הפרויקט. לקיום קשר
השתמשנו אורדינאליים, סולמות של במקרה האחרים. לבתיהספר הפרויקט בין ההבדלים לבדיקת
מאפשר זה מבחן ואולם, הפרויקט. של בתיהספר בין הבדלים לבדיקת MannWhitney במבחן
שהם ההשוואה, בקבוצת בתיהספר של ההומוגניות בבדיקת ולכן בלבד, קבוצות שתי בין השוואה
השוואה לצורך ,MannWhitney למבחן שמקביל ,Kruskall Wallis במבחן השתמשנו במספר, ארבעה

ויותר. קבוצות שתי בין

צוות בפני שונים: בפורומים ראשוניים ממצאים הצגת של אינטנסיבי בתהליך לווה הנתונים ניתוח
הפרויקטים. וצוותי בתיהספר הנהלות ובפני שבע, בבאר החינוך ממערכת בכירים וגורמים הג'וינט
רבות תרמו אלה דיונים ומוריו. תלמידיו על נתונים ביתספר בכל הבכיר הצוות בפני הוצגו כמוכן,

מהם. תועלת ולהפקת הנתונים, ניתוח לעבודת

והתלמידים המורים בת'הספר, מאפייני .3

ההכוון וכיתות בתיה0פר 3.1
עולה התלמידים מספר מאוד: גדולים הם במחקר שהשתתפו המקיפים התיכוניים בתיהספר כל
לימודים ותכניות הטרוגנית תלמידים אוכלוסיית יש בכולם באחד. מלבד בתיהספר, בכל 1,000 על
מקצועייםטכנולוגיים לימודים מסלולי לצד עיוניים לימודים מסלולי מקיימים כולם מגוונות.
לפי התבצע שבע בבאר עליסודיים בבתיספר התלמידים מרבית של רישומם תחומים. במספר
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עמל. לרשת שייך גם מהם ואחד עירוניים, הם בתיהספר כל למדי. רחבים גיאוגרפיים אזורים
התיכוניים ובתיהספר שבע, בבאר ביניים חטיבות הוקמו טרם זה, בדוח המדווחת המחקר בתקופה
לביתהספר הילדים של הכניסה שנת ט', בשכבת התמקד הפרויקט י"ב. עד ט' כיתות את כללו

התיכון.

כיתות כאמור, החדשות. ט' בשכבות הכוון כיתות הללו מבתיהספר אחד בכל נפתחו תשנ"ד בשנת
שבאוכלוסיית ביותר החלשה האוכלוסייה את לקדם שנועדה החינוך משרד של תכנית הן ההכוון
נמוך תלמידים מספר בה שיש כיתה של קיומה את המאפשר מיוחד מתקצוב נהנות הן התלמידים.
בתי תלמידי לשאר בהשוואה מאופיינים אלה תלמידים היותר). לכל תלמידים (כעשרים מהרגיל
התלמידים הפניית ומשמעת. התנהגות ובעיות ריכוז בקשיי וכן נמוכה, הישגים ברמת הספר
ומתוך אלו במסגרות הלימודים בתום היסודיים בתיהספר יועצות עלידי נעשתה ההכוון לכיתות
שהוצב פורמלי תנאי החינוך. ומשרד העירונית החינוך מערכת עלידי המוכתבים אחידים, שיקולים
לכל (מא"ה) הנקרא בהבנת סטנדרטי מבחן העברת הוא הכוון כיתת להקמת החינוך משרד עלידי

השנה. בתחילת ותלמיד תלמיד

בתיהספר הנהלות עלידי שזוהה לצורך בתגובה קם שבע בבאר החדשה" החינוך "סביבת פרויקט
עם לעבודה יותר מועילות עבודה דרכי לפתח הג'וינט, עם בשיתוף בעירייה, החינוך מערכת והנהלת
בכיתות ומורים תלמידים על נתונים השוואת על מתבסס המחקר מערך ההכוון. כיתות אוכלוסיית
בתי ארבעת לעומת בתשנ"ד, החדשה" החינוך "סביבת פרויקט הופעל שבהם בתיספר בשני הכוון

שנה. באותה הופעל לא הפרויקט שבהם האחרים העירוניים התיכונים הספר

בבתי גם קיימים מבתיהספר, בשניים החדשה" החינוך "סביבת פרויקט ליישום שהביאו הצרכים
בלבד בתיספר בשני תשנ"ד בשנת יושם החדשה" החינוך "סביבת פרויקט ואולם האחרים, הספר
המחקר תקופת שלאחר השנה תשנ"ה, (בשנת מסגרות. של יותר רב במספר להיערך הקושי בגלל

נוספים.) תיכוניים בתיספר לשלושה הפרויקט הוכנס כאן, המדווחת

פתרונות חיפשו המחקר בשנת החדשה" החינוך "סביבת פרויקט הופעל לא שבהם בתיהספר
להלן בעירייה. החינוך מחלקת בעידוד ההכוון בכיתות אחרות מיוחדות תכניות וקיימו אחרים,

השוואה: קבוצות ששימשו בבתיהספר ההכוון בכיתות שהופעלו העיקריות התכניות תמצית
להקנות שנועדה למידה" "אסטרטגיות בנושא וקבועה ממושכת השתלמות קיים אחד ביתספר ■

כיתות מורי כל בכיתה. להוראה אפקטיביים שהם דידקטיים עבודה ושיטות כלים למורים
אישית להנחיה זכו גם מהמורים וחלק השנה, כל במשך קבוצתיים במפגשים השתתפו ההכוון

שלהם. בשיעורים שצפה ממנחה
על ניתנה ההשתלמות משקמת". "הוראה בנושא קבועים מפגשים הצוות קיים שני בביתספר ■

קידום לשם התלמידים לצורכי הלימוד חומר התאמת על עבדו ובמסגרתה מהצוות, מורה ידי
בהתמודדות המורים של לקשיים התייחסות גם היתה הצוות בישיבות חשיבה. מיומנויות

בכיתה.
במטרה התלמידים, של ההתנהגות בבעיות לדון כדי קבוע באופן הצוות נפגש שלישי בביתספר ■

יותר. אפקטיביות פעולה דרכי לגבש
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של הלימודים תכנית בשינוי תשנ"ד בשנת ההתערבות עיקר התמקדה הרביעי בביתהספר ■

תרבותית, והעשרה יסוד השכלת של בנושאים לימודים על יותר רב דגש הושם ההכוון. כיתות
בביתהספר ההתערבות בתיהספר, שאר לעומת הטכנולוגיים. במקצועות הלימודים על ופרוות

המורים. צוות עם קבוצתית בעבודה התמקדה לא הזה

החינוך "סביבת ותכנית הללו מהתכניות אחת לכל משותפים היבטים שקיימים לציין, מעניין
החינוך "סביבת שביסוד ההיבטים מכלול מלוא את מיישמת אינה תכנית אף אולם החדשה".
בכיתות התלמידים לקידום משלהם תכניות הפעילו בתיהספר שכל להדגיש חשוב החדשה".
על ולא השונות, התכניות של תוצאותיהן השוואת על זה מחקר ממצאי מתבססים כן, על ההכוון.

תכנית. להעדר קיימת תכנית בין השוואה

הכירו כבר אחדים צוות וחברי האחרים בתיהספר הנהלות המחקר עריכת בעת כי לציין, גם ראוי
שהשתתפו בצוות חברים היו לעקרונותיה. נחשפו וכבר החדשה" החינוך "סביבת תכנית את
ויועצות רכזות לשמש שנבחרו ומורות בהוראה, במחשבים השימוש על כללעירונית בהשתלמות
זו, מסיבה גם בו. חדשים תלמידים קליטת על בהשתלמות השתתפו מכן שלאחר בשנה בפרויקט

תכנית. להעדר קיימת תכנית בין "טהורה" כהשוואה המחקר מערך את לראות ניתן לא

דרכי על המשפיעים מרכזיים במאפיינים מאלה אלה שונים בתיהספר הטבע מדרך כן, על יתר
הקשורים שונים, שגורמים לכך גם לב לשים יש החלשים. התלמידים אוכלוסיית עם התמודדותם

והמורים. התלמידים מצב על להשפיע הם אף עשויים כיתה, ובכל ביתספר שבכל לייחודיות

המורים מאפייני 3.2
"פרויקט שזהו מכיוון הילדים. את ומקדם הפרויקט את המפעיל העיקרי הגורם הם המורים
מאפייני על לעמוד רצוי אחרים, בבתיספר הפרויקט של היישום אפשרויות על ללמד שבא הדגמה",
של בבתיהספר המורים מאפייני בין השוואה המחקר. בתקופת בכיתות שלימדו המורים קבוצת
היישום, תהליך על המחקר ממצאי להבנת כרקע חשובה האחרים, בתיהספר מורי לבין הפרויקט

פעולתם. ודרכי המורים עמדות

גבוה שיעור ,(2 לוח (ראה נשים הן האחרים בבתיהספר והן בפרויקט הן מהמורים 070$ כי נמצא,
המרכזית 709S(הלשכה על העומד בארץ היהודי במגזר העליסודי בחינוך הנשים מאחוז במקצת
הפרויקט מורי של הממוצע (הגיל כ40 הוא הקבוצות שתי של הממוצע הגיל .(1994 לסטטיסטיקה
המורים לכלל שנבדקו המורים דומים ובכך שנה), כ40 האחרים בתיהספר מורי ושל שנים 38 הוא
והן בפרויקט הן  המורים כמחצית מאוד. המבוגרים או מאוד הצעירים המורים הם מעטים בארץ.
זאת חדשים, עולים מורים בפרויקט לימדו לא זו בשנה הארץ. ילידי אינם  האחרים בבתיהספר
שנים 5 (עד חדשים עולים הם השנה שלימדו מהמורים ר\ 70 בהם האחרים לבתיהספר בניגוד
מהמורים כ8070  אקדמאית השכלה יש המחקר אוכלוסיית בכלל המורים למרבית בארץ).

האחרים. בבתיהספר מהמורים וכ>$90 בפרויקט
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(באחוזים) האחרים ובבתיהספר בפרויקט ההכוון, בכיתות המלמדים המורים מאפייני :2 לוח
האחרים בתיהספר מורי הפרויקט מורי

47 20 מוחלטים) (במספרים מורים 0הכ
80 80 נשים מין:

50 65 40 עד גיל:

57 45 הארץ ילידי

17 0 בארץ) שנים 5 (עד חדשים עולים

90 81 אקדמאי תואר בעלי

בהוראה: ותק
27 30 שנים 5 עד
57 40 שנים 19 עד 6
16 30 ויותר שנה 20

הכוון: בכיתות בהוראה ותק
39 29 ראשונה שנה
36 24 שנים 5 עד שנתיים
25 47 ויותר שנים 6

הנוכחי: בביתהספר ותק
46 20 שנים 2 עד
34 45 שנים 10 עד 3
20 35 ויותר שיה 11

בביתהספר מיוחדים תפקידים בעלי
24 63 וכוי) שכבה ריכוז פרויקט, (ריכוז

מורי של בהוראה (הוותק שנים כ13 מאוד, דומה המורים קבוצות שתי של בהוראה הוותק
שנים לכ13 מגיע האחרים בבתיהספר המורים של והוותק בממוצע שנים ל14 מגיע הפרויקט
בתיהספר למורי מאשר הכוון בכיתות בהוראה יותר רב ניסיון יש הפרויקט למורי אך בממוצע),
בכיתות לימדו הפרויקט ממורי מחצית כמעט בממוצע. שנים כחמש לעומת שנים כשבע האחרים:
מורי בין הבדלים נמצאו האחרים. בבתיהספר מהמורים רבע לעומת יותר, או שנים שש הכוון
שבו בביתהספר לניסיונם הקשורים במאפיינים גם האחרים בבתיהספר המורים לבין הפרויקט
בממוצע שנים לכתשע מגיע הפרויקט מורי של הנוכחי בביתהספר הוותק שנות מספר מלמדים. הם

האחרים. בבתיהספר המורים בקרב בממוצע שנים כשש של ותק לעומת

שכבה, ריכוז (כגון בביתהספר מיוחדים בתפקידים נושאים הפרויקט ממורי כשנישלישים בנוסף,
כזכור, האחרים. בבתיהספר מהמורים בלבד 23?£ לעומת ההכוון) כיתות ריכוז או מקצוע, ריכוז
לעמוד כדי בביתהספר, ומרכזי חזק מעמד בעלי מורים דרושים לפרויקט כי גורסת התכנית תפיסת
המגמה מימוש על מצביעים אלה נתונים בביתהספר. הקיים המערך בתוך צוותית להיערכות בצורך

בפרויקט. להוראה בביתהספר יותר חזק מעמד בעלי מורים לגייס
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ו

השנה בתחילת הלימודיים והישגיהם התלמידים מאפייני 3.3
לבחינת והן האוכלוסייה צורכי להבנת הן חיונית, הלימודית ורמתם התלמידים מאפייני בחינת
אחד גם מהווה התלמידים מאפייני על מידע איסוף התכנית. בעקבות התלמידים התקדמות
כתנאי ונערה, נער כל של הצרכים מכלול את להכיר המורה על פיהם שעל התכנית מעקרונות
על ממצאים נביא זה בפרק התלמידים. לצורכי הולמים מענים ולמתן עבודה תכנית לבניית הכרחי
המשפחתי הרקע הלימודים, לשנת בכניסה הלימודי מצבם התלמידים, של הדמוגרפיים מאפייניהם

קודם. וטיפול עברייני רקע שלהם,

דמוגרפיים מאפיינים 3.3.1
בכיתות במיוחד גבוה הבנים ושיעור בנים, הם ההכוון בכיתות התלמידים מרבית כי נמצא,
תלמידי של הממוצע גילם .(3 לוח (ראה אחרים בבתיספר 5570 לעומת $69  בפרויקט שהשתתפו
של הצפוי לגיל בהתאם וזאת בדוח, המובאים הנתונים איסוף בעת שנים כ15 היה הקבוצות שתי
ו£69 הפרויקט בכיתות £39  מעטים חדשים עולים היו ההכוון בכיתות ט'. כיתה בסוף תלמידים
העומד שבע באר בעיר העולים הילדים כלל משיעור נמוכים שיעורים הם אלה האחרים. בבתיהספר

.(1994 הילד לשלום הלאומית (המועצה כ£159 על

(באחוזים) האחרים ובבתיהספר בפרויקט ההכוון, כיתות תלמידי של דמוגרפיים מאפיינים :3 לוח
האחרים בתיהספר פרויקט דמוגרפיים מאפיינים

130 62 תלמידים 0היכ
55 69 בנים מין:

15.3 15.2 ממוצע גיל:
6 3 שנים) 5 (עד חדשים עולים

לימודי מצב 3.3.2
באמצעות הנקרא בהבנת ההכוון כיתות תלמידי כלל של רמתם נבדקה הלימודים שנת בתחילת
מרבית של רמתם כי נמצא (מא"ה). הוראה לאמצעי המכון עלידי שמופץ סטנדרטי מבחן
האחרים בתיהספר מתלמידי וכ£409 הפרויקט £?60מתלמידי למדי: נמוכה היתה התלמידים
ו£189 הפרויקט, מתלמידי £149 רק .(4 לוח (ראה בקושי רק קראו כלומר ,60 עד תקן ציוני השיגו
סבירה קריאה רמת על המצביעים ומעלה, 75 של ציונים השיגו האחרים, בתיהספר מתלמידי

הקבוצות. שתי בין מובהק הבדל נמצא לא לגילם.

הנקרא, בהבנת רמתם לבדיקת נוסף במבחן בפרויקט שהשתתפו התלמידים נבחנו השנה במהלך
הקריאה רמת על מידע מספקות המבחן תוצאות הפרויקט. מתכנית כחלק "מפנה", מבחן
בהבנת שונות מיומנויות על ומידע הכיתה, רמת לפי ו"אינפורמטיביים" "ספרותיים" בטקסטים
זה, מבחן תוצאות פי על גם לוגיים. וקשרים משמעויות חשיפת פירוש, מילולית, הבנה הנקרא:
מעל השנה, בתחילת לגילם: המקובלת מהרמה בהרבה נמוכה רמה כבעלי הוערכו רבים תלמידים
בעלי הם כלומר בלבד ה' כיתה עד של קריאה רמת על המעידים ציונים קיבלו התלמידים מחצית

.(4 לוח (ראה יותר או שנים 4 של לימודי פער
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האחרים ובבתיהספר בפרויקט השנה, בתחילת הנקרא בהבנת התלמידים ציוני :4 לוח
האחרים בתיהספר פרויקט ציונים

(באחוזים) תקן ציוני התפלגות  סאה הנקרא הבנת מבחן
120 43 מוחלטים) (במספרים תלמידים 0ה"כ
100 100 (באחוזים) תלמידים סהכ
4 2 400
5 16 5045
32 42 6055
40 26 7065
18 14 8075
1  10085

פי על הציונים התפלגות  הנקרא* הבנת לבדיקת מפנה מבחן
(באחוזים)*** קריאה רמת

19 מוחלטים) (במספרים תלמידים סהכ
100 (באחוזים) תלמידים סה"כ
10 ב'ג' כיתות
42 ד'ה' כיתות
38 ו'ז' כיתות
10 חיט' כיתות

שנת אמצע לקראת נבחנו השני ביתהספר תלמידי בדצמבר. שנבחנו אחד ביתספר תלמידי ציוני מוצגים *
כאן. מוצגים אינם ציוניהם כן ועל פברוארמארס) (חודשי הלימודים

הנקרא. הבנת לבדיקת במבחן נבחנו לא הפרויקט, הופעל לא שבהם האחרים, בתיהספר תלמידי **

הציונים, בין הבדלים של במקרה ו"אעפורמטיביים". "ספרותיים" טקסטים בקריאת ציונים קיבלו התלמידים ***
יותר. הנמוך הציון את הלוח מציג

ורקע משפחתיות בעיות שלהם, הלימודי הרקע אודות הפרויקט תלמידי לגבי נאסף נוסף מידע
איסוף על פרק (ראה הפרויקט במסגרת שפותחה (ממ"ש) והמשוב המידע מערכת באמצעות אישי,
כרבע בלימודים. נמוכים הישגים בגלל ההכוון לכיתת הופנו (8O£9 (מעל התלמידים מרבית המידע).
צוינו הלימודיים, הקשיים אף ועל זאת, עם יחד ריכוז. קשיי בגלל הופנו הפרויקט מתלמידי
למדו מהתלמידים /$0 התלמידים: מבין למיעוט ביחס רק קודמות מיוחדות חינוכיות התערבויות
ליקוי לגלות כדי אובחנו מהתלמידים %10d וכן המיוחד, החינוך של בכיתה או במסגרת לכן קודם
או מסגרות בשלוש למדו בלבד מעטים למדי: יציבה היתה הילדים של החינוכית הקריירה למידה.
מהמסגרת יותר או חודש נעדרו בה תקופה כן לפני עברו בודדים ורק לתיכון, הגיעם לפני יותר

הלימודית.
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משפחתי רקע 3.3.3
בבית והתנהגותם הילדים מצב להבנת משמעותי הילדים משפחות של מצבן הפרויקט, תפיסת לפי
ויותר ילדים ארבעה יש בהן ילדים מרובות במשפחות גדלים ההכוון כיתות מתלמידי כ^60 הספר.
בהרבה גבוה מספר ,4.3 הוא זו באוכלוסייה במשפחה הממוצע הילדים מספר .(5 לוח (ראה
לשלום הלאומית (המועצה 2.2 על העומד בארץ, היהודית באוכלוסייה הממוצע הילדים ממספר
בבתיהספר מהתלמידים ו£109 בפרויקט, מהתלמידים אחוזים וחמישה עשרים .(1994 הילד
בבאר מהילדים בלבד ו£59 בארץ הילדים מכלל כ0?6 לעומת חדהוריות, במשפחות חיים האחרים

.(1994 הילד לשלום הלאומית (המועצה שבע

האחרים ובבתיהספר בפרויקט התלמידים, משפחות של נבחרים סוציודמוגרפיים מאפיינים :5 לוח
(באחוזים)

האחרים בתיהספר פרויקט מרכזיים מאפיינים
138 62 (במספרים) תלמידים סה"כ
61 56 במשפחה ויותר ילדים ארבעה
16 25 חדהורית משפחה
20 33 פחות)* או (יסודית נמוכה אב השכלת
24 28 פחות)* או (יסודית נמוכה אם השכלת
21 21 בשכר עובד אינו המשפחה ראש

מהמקרים. ב£ל209610 מידע שחסר לציין יש .*

ו2070 הפרויקט, תלמידי של מהאבות שליש נמוכה: התלמידים מהורי רבים של השכלתם
כ£179 לעומת פחות, או יסודית השכלה בעלי הם האחרים, בתיהספר תלמידי של מאבותיהם
כמוכן, .(1994 לסטטיסטיקה המרכזית (הלשכה הכללית היהודית באוכלוסייה משקהבית מראשי
גדלים הקבוצות בשתי מהתלמידים כ2070 מכך. נמוכה או יסודית מהאמהות כרבע של השכלתן
וצרכים כלכלית מצוקה על עלפירוב, המעיד, דבר בשכר, עובד אינו המשפחה ראש בהן במשפחות
בקשיים מאופיינות אכן בתיהספר בכל כיתותההכוון אוכלוסיות כי מלמדים אלה נתונים אחרים.

נמוך. סוציוכלכלי ומעמד סביבתיים

משפחות בקרב שונות בעיות על לרבות הפרויקט, תלמידי של הרקע מאפייני על למדנו כאמור,
מתבסס זה מידע .(6 בלוח מוצגים אלו (מאפיינים הפרויקט של המידע מערכת מנתוני התלמידים,
שנת של השנייה במחצית נמסר המידע מובנים. טפסים גבי על הכיתות יועצות של דיווחן על
התאפשר לא העבודה, עומס בגלל אז. עד והמשפחות התלמידים עם היכרותן סמך על הלימודים
היו לא שהן נוספות בעיות יש כי שייתכן כך מעמיק, באופן ומשפחתו תלמיד כל עם לעבוד להן
ומעלה 40??. כי נמצא, חסר. אומדן מהווים להלן המובאים שהממצאים וכן להן, מודעות
סובלות מהמשפחות £169 יותר: או אחת חמורה מבעיה הסובלות במשפחות גדלים מהתלמידים
יש מהמשפחות %8a מוגבלות, או חולי של בעיות יש מהמשפחות ב2070 כלכלית, ממצוקה
370 לגבי לילדים. ההורים בין ומתחים מריבות יש מהמשפחות וב£159 הזוג בני בין מריבות

התלמיד. כלפי פיזית אלימות על דווח ילדים) (שני מהתלמידים
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(באחוזים)** הפרויקט* תלמידי משפחות בקרב מלחיצים ואירועים בעיות :6 לוח

J0 מלחיצים ואירועים בעיות
במשפחה בעיות

16 כלכלית מצוקה
20 . הנפשי בתחום לרבות מוגבלות, או חולי
2 עבריינות
8 ההורים בין ומתחים מריבות
15 הילדים לבין ההורים בין ומתחים מריבות
3 התלמיד כלפי פיזית אלימות
43 הנ"ל מהבעיות אחת לפחות

האחרונה השנה במהלך מלחיץ ■אירוע
5 ההורים פירוד או גירושין
2 ההורים אחד מות
7 אחר משפחה בן מות
10 הורה של קשה ממושך/מחלה אשפוז
2 הורה של מאסר
10 ההורים אחד עלידי עבודה מציאת אי או עבודה אובדן
2 חדשים למגורים מעבר
23 הנ"ל מהאירועים אחד לפחות

.(N61) בלבד הפרויקט תלמידי לגבי נאסף זה מידע *

נמסר, לא הנתון רבים במקרים האירוע. או הבעיה על דווח שלגביהם התלמידים אחוז את מייצגים האחוזים **
קיימים. אינם האירוע או שהבעיה והנחנו

בחיי מרובים ללחצים הקשורים ואירועים חריגים אירועים של התרחשותם מידת גם נבדקה
אשפוז אחר, משפחה בן או הורה מות ההורים, פרידת או גירושין האחרונה: בשנה המשפחה
23 ?£ כי נמצא וכר. אחרת, לעיר או לשכונה מעבר הורה, של עבודה אובדן הורה, של ממושך
או לפרויקט כניסתם שלפני בשנה הללו מהאירועים יותר או באחד התנסו התלמידים ממשפחות
שלרבים תלמידים, אוכלוסיית של תמונה מתקבלת כאן המובאים מהנתונים הפרויקט. תחילת עם
ועל הוריהם של וההורי החברתי התפקוד על להשפיע העלולות משפחתיות בעיות יש מהם

בריאה. להתפתחות טובים תנאים לילדים להעניק המשפחות אפשרויות

קודם וטיפול התנהגות בעיות 3.3.4
בבעיות המתבטאים רבים, רגשיים קשיים על דיווחו התלמידים עם העובדים המקצוע אנשי
קטן מיעוט רק כי דווח ואףעלפיכן, לביתהספר. והסתגלות חברתית בהסתגלות וקשיים התנהגות
האחרונות. השנתיים במהלך כלשהו טיפולי גורם עם בקשר היו הפרויקט בכיתות הנוער מבני (896)

לגבי קיימים אלה נתונים כאמור, בלבד. מהתלמידים £49< לגבי ודווחו נדירות החוק עם בעיות
בלבד. הפרויקט תלמידי
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בתי  החדש בפרויקט החינוכית העבודה נעשתה שעליה "הבמה" את תיארנו זה בפרק ל0י0ם,
בתי בכל והתלמידים. המורים העיקריים: "השחקנים" מאפייני את וכן  ההכוון וכיתות הספר

נעשו ובכולם אלו, בכיתות בהוראה הכרוכים לקשיים רבה מודעות היתה שבע בבאר הספר
החדשה" החינוך "סביבת פרויקט יישום באמצעות אם התלמידים, עם העבודה לקידום ניסיונות
הם בכיתותההכוון להוראה ששובצו המורים אחרת. התערבות באמצעות ואם הג'וינט, עם בשיתוף
המורים כמוכן, בארץ. העליסודי היהודי במגזר המורים כלל של לאלו דומים מאפיינים בעלי
כקבוצת ששימשו האחרים בבתיהספר למורים דומים הפרויקט הופעל שבהן בכיתות שלימדו
בבית חזק ומעמד ותק בעלי מורים של יותר גבוה שיעור גויסו לפרויקט כי לממצא, פרט השוואה,
הסוציו במאפיינים דומים בפרויקט שהשתתפו ההכוון כיתות שתלמידי מראים הממצאים הספר.
גם דומים הם בפרויקט. השתתפו שלא בבתיהספר ההכוון כיתות לתלמידי שלהם דמוגרפיים
לתלמידים בהשוואה הפרויקט תלמידי של רמתם כי ונראה ט', לכיתה בכניסה הלימודית ברמה
לכיתה בכניסה כי גם מורים הממצאים יותר. נמוכה קצת ואף דומה היתה האחרים בבתיהספר
מהתלמידים לרבים כי נראה למדי. נמוכה היתה ההכוון כיתות תלמידי כל של הקריאה רמת ט'
והן הלימודי בתחום הן לכן, קודם הולמים מענים מצאו שלא שונים בתחומים מרובים צרכים יש

והמשפחה. הרגש ההתנהגות, בתחומי

המורים עלידי והערכתו הפרויקט יישום .4

הפרויקט יישום במסגרת היערכות 4.1
בבאר מקיפים תיכוניים בתיספר בשני ההכוון בכיתות הפרויקט הופעל תשנ"ד הלימודים בשנת
מנהלי על שבע. באר עיריית מטעם והשני הג'וינט, מטעם האחד פרויקט, מנהלי שני מונו שבע.
הכנה עבודות ולבצע בתיהספר בשני הפרויקטים את ולהפעיל לתכנן האחריות הוטלה הפרויקט
שוטף באופן עבדו הפרויקט מנהלי מכן. שלאחר בשנה נוספים בבתיספר הפעלתו לקראת
נוספים פרויקטים המפעיל בג'וינטישראל, חדשים ופרויקטים לחינוך האגף צוות עם ואינטנסיבי

בארץ. שונות במסגרות החדשה" החינוך "סביבת של

ובקיץ ,1993 באביב קודם, שנה החל בתשנ"ד הופעל הוא שבהם בתיהספר בשני הפרויקט תכנון
המורים אחד התמנה ביתספר, בכל בכיתות. ללמד עתידים שהיו המורים של ישיבות התקיימו כבר

. כל ובריכוז ובהובלתו, הפרויקט בתכנון הפרויקט מנהלי עם לעבוד הוטל ועליו הפרויקט, את לרכז
הפרויקט. במסגרת בביתהספר המורים צוות כלל עלידי המתבצעת הפעילות

בתיהספר הפרויקט. בכיתות גבוהה יכולת ובעלי מנוסים מורים לשבץ ניסיון נעשה בתיהספר בשני
מרכזיים תפקידים לבעלי נוספות הוראה שעות מספר הקצאת באמצעות כוחהאדם את תגברו
מבתי ובאחד העבודה, בתהליך מרכזי תפקיד מילאו הכיתות יועצות הפרויקט. לרכז בעיקר בצוות,
שונתה מבתיהספר באחד העירייה. ביזמת השנה במהלך לצוות סוציאלית עובדת צורפה הספר
את לצמצם וכדי יסוד, במיומנויות העוסקים המקצועות לימוד את להגביר כדי השעות מערכת
התלמידים. עם יותר רב זמן לשהות מורה לכל לאפשר עלמנת לכיתה הנכנסים המורים מספר
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נפגשו הם מבתיהספר אחד בכל הפרויקט". "צוות את היוו הפרויקט בכיתות המלמדים המורים כל
נפגש מהישיבות בחלק הלימודים. שנת כל במשך שבוע, בכל שעות שלוש או כשעתיים קבוע באופן
בעיות ולליבון העבודה תכנית בגיבוש לעסוק כדי מבחוץ, מנחים ללא לבדו, ביתהספר צוות
מובנית. הכשרה לתהליך הוקדשו והן מבחוץ מנחים בישיבות השתתפו עלפירוב אולם משותפות,

בת'הספר לצוותי הכשרה מתן 4.2
ההכשרה" "צוות אנשי בהנחיית שבועיות צוות ישיבות במסגרת בעיקר התבצע ההכשרה תהליך
להסביר נועדה ההכשרה שעות. שלוש עד כשעתיים נמשכה פגישה כל ג'וינטישראל. מטעם שהוקם
בשנת המעשה. לשפת בתרגומה ולהנחותם החדשה", החינוך "סביבת תפיסת את הצוות לחברי
הכרת שונים: פסיכופדגוגיים ובנושאים כצוות עבודה דרכי בגיבוש ההכשרה התמקדה תשנ"ד
דרכי והקניית פורמליים, ולא פורמליים אבחון בכלי שימוש תוך שונים, בתחומים התלמיד
מיומנויות הקניית בנושא אחדים מפגשים גם התקיימו התלמידים. עם לעבודה יעילות התמודדות
גורמי עם נפרדות פגישות ההכשרה" "צוות אנשי קיימו הצוות, כלל עם לישיבות בנוסף חשיבה.
שונים צרכים על בתיהספר) ומנהלות המחנכות היועצות, הפרויקט, (רכזות בבתיהספר מפתח
צוותי אנשי הביעו בשאלונים, ובתשובותיהם הפתוחים בראיונות הפרויקט. יישום במסגרת שעלו

ביתהספר. במסגרת להם שניתנה הפסיכופדגוגית להכשרה רבה הערכה הפרויקטים

העבודה לשיטות השנה במשך הצוות נחשף הצוות, ישיבות במסגרת השוטפת להכשרה בנוסף
המופעלים אחרים בפרויקטים ביקורים באמצעות החדשה" החינוך ב"סביבת לפעילות המיוחדות
,"Human Dynamics" של השתלמויות בשתי גם השתתפו מהפרויקטים מורים הג'וינט. עלידי
בטכנולוגיית השימוש בנושא סדנה הועברה העיר ברמת ביןאישיים. כישורים לקדם שמטרתן
אחדים מורים בהם בעיר, התיכוניים בתיהספר מכל נציגים השתתפו ובה בהוראה, המידע

מהפרויקטים.

הרלוונטיים ומיומנויות ידע השנה במהלך רכשו הם מידה באיזו המורים נשאלו למורה" "בשאלון
רכשו שהם ציינו בפרויקט המורים של ביותר הגבוה שהאחוז לראות ניתן 7 מלוח בכיתה. לעבודתם
בלבד %52 (לעומת בפרויקט מהמורים 849S עלידי שצוין נושא צוות", "עבודת בנושא וידע מיומנויות
עלמנת התכנית להפעלת במיוחד חשובה צוות עבודת כזכור, האחרים). בבתיהספר מהמורים
ועלמנת ההכוון, בכיתות העבודה עם בהתמודדות הצוות חברי בין הדדית ולמידה תמיכה לאפשר

השונים. המורים בין משימות ובחלוקת בתכנון הצוות חברי בין פעולה שיתוף את להגביר
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שונים בתחומים ההכוון בכיתת המורים לעבודת הרלוונטיים ומיומנויות ידע רכישת :7 לוח
(באחוזים)* המורים דיווח לפי השנה, במהלך

האחרים בתיהספר מורי הפרויקט מורי
47 20 (במספרים) מורים סה"כ
52 84 צווו^ עבודת
69 70 התלמידים של הקשיים הבנת
45 63 משמעת בבעיות טיפול
60 60 התלמידים עם תקשורת
70 50 והכנתו מתאים לימוד חומר בחירת
71 37 החומח הוראת
51 45 חשיבה מיומנויות טיפוח

האחרות התשובה אפשרויות מאוד". "רבה או "רבה" במידה ללמד המוכנים המורים אחוזי מוצגים *
בבתי מהמורים וכ£129 הפרויקט ממורי s^d לא". ו"בכלל "מועטה" במידה "בינונית", במידה כללו:

אלו. שאלות על ענו לא האחרים ספר

אורדינאליים. לסולמות מובהקות מבחן ,MannWhitney מבחן פי על p<.05 t

להתייחס למדו הם אחרים דיונים ובמסגרת הצוות בישיבות כי בראיונות סיפרו מהפרויקט מורים
התלמידים. לקידום רבות תרם הדבר וכי יותר, ומעמיקה שונה בצורה ולצורכיהם הילדים להתנהגות
השנה במהלך רכשו שהם (£709) הפרויקט מורי מרבית ציינו לשאלון, בתשובותיהם דומה, באורח
במידה התלמידים, קשיי בהבנת כגון התלמידים עם ביןאישית עבודה של שונים בהיבטים כלים
כמו התלמיד, מהכרת ישיר באופן הנגזרים תחומים לגבי גם .(7 לוח (ראה מאוד" "רבה או "רבה"
כלים רכשו הם כי בפרויקט המורים רוב דיווחו משמעת, בבעיות וטיפול התלמידים עם תקשורת
באותה זה בתחום השנה ידע רכשו שהם ציינו האחרים בתיהספר מורי גם אולם, מידה. באותה
(ראה האחרים בבתיהספר שהועברו האחרות בהשתלמויות מהשתתפותם כתוצאה אולי  מידה
שנת במהלך וידע ניסיון שצברו המורים, של טבעית מהתפתחות כתוצאה ואולי ,(3.1 סעיף

הלימודים.

המיועדות אחרות לתכניות גם המשותף החדשה", החינוך "סביבת תכנית של נוסף עקרון
חומר בבחירת הן תלמיד: כל לצורכי העבודה שיטות את להתאים יש כי הוא דומות, לאוכלוסיות
ציינו הפרויקט מורי בשיעור. החומר בהוראת והן זמן, לאורך בתכנון הן לשיעור, והכנתו הלימוד
ידע רכישת כגון נשאלו, שעליהם הדידקטיים הנושאים לגבי ידע רכשו שהם יותר נמוכים בשיעורים
חשיבה), מיומנויות ובטיפוח החומר בהוראת ובהכנתו, הלימוד חומר (בבחירת ומיומנויות

ביןאישית. לעבודה הקשורים נושאים לגבי שרכשו לידע בהשוואה

האחרים, בתיהספר מורי של יותר גבוהים שיעורים הללו, הדידקטיים הנושאים לגבי מזו, יתרה
מממצאים בשונה וזאת "רבה" במידה ומיומנויות ידע רכשו שהם ציינו הפרויקט, למורי בהשוואה
בחלק המפתח אנשי דיווח עם אחד בקנה עולים אלה ממצאים הפסיכופדגוגיים. הנושאים על
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שלהם בבתיהספר ההכוון כיתות למורי שניתנו ההשתלמויות כי סיפרו אשר האחרים, מבתיהספר
לעומת העבודה. של דידקטיים בהיבטים התמקדו המחקר, במסגרת הפעילותשנבדקה במהלךשנת
נוספת בהכשרה שלהם הצורך את המורים העלו הפרויקטים, צוותי עם חוזרים בדיונים זאת,
לצורכיהם יעילה בצורה שיותאמו אישיות לימוד תכניות ובבניית שונות, הוראה בשיטות בשימוש

התלמידים. של

הפיזית" החינוכית "הסביבה הקמת 4.3
תלמידי יוכלו שבה בביתהספר, פיזית" חינוכית "סביבה הקמת היה התכנית של נוסף מרכיב
הגמישות מחשבים. בעזרת לימוד ובמיוחד ומגוונות, רבות לימודיות מהזדמנויות ליהנות הפרויקט
אחד למורה הניתנת והאפשרות בה, הנמצאים והטכנולוגיה המשאבים מגוון ה"סביבה", שבמבנה
לקדם הנועדים המורים, לפעילות חדשים תנאים יוצרים זמן, באותו הכיתה תלמידי עם לעבוד ויותר
יחידנית, עבודה מחשבים, כולל ויצירתיות, מגוונות דידקטיות בשיטות שימוש משמעותית בצורה
(הריסת מבנים שיפוץ מחייבת הסביבה הקמת תלמידים. עם ואינטנסיבית רבה וקבוצתית זוגית

ועוד). ריהוט, מחשבים, (רכישת מיוחדת והצטיידות וכוי) קירות

תכנון לצורך בתיהספר בשני דיונים התקיימו הפרויקט של הראשונה הפעילות שנת כל במשך
תכנית במסגרת המרחב ניצול תכנון לגבי והן והצטיידות, המבני השיפוץ תכנון לגבי הן הסביבות,
הדוח מדווח עליה השנה סוף עד ואולם, הצוות. חברי בין הפעולה ושיתוף הכוללת הלימודים
להקמת ציפו המורים הפרויקט. של מבתיהספר אחד באף פיזית" "סביבה הוקמה טרם הנוכחי

מהעיכוב. והתאכזבו הפיזית הסביבה

מעבדות במסגרת זו שנה במשך גם מחשבים בעזרת למידה בפרויקט התקיימה זאת, עם יחד
תלמידי לשימוש נוספים מחשבים הובאו אף מבתיהספר באחד בביתהספר. הקיימות המחשבים

הלימודים. לשנת השנייה המחצית במהלך הפרויקט

הפעילות התמקדה תשנ"ד), הלימודים (שנת הפרויקט של הראשונה היישום בשנת לסיכום,
מטעם מנחים עלידי בכיתות שלימדו המורים לצוות שוטפת הכשרה ובמתן ארגונית בהיערכות
מגובש "צוות" יצירת ועקרונותיו, הפרויקט מטרות להבהרת מכוונות היו ההכשרה פגישות הג'וינט.
בין לעבודה בנוגע בעיקר  חדשות פעולה דרכי באימוץ והנחיה יחדיו, הפועל הפרויקט מורי בקרב
שונים. בתחומים צורכיהם למכלול התייחסות הכוללות רבממדית והיכרות תלמידים עם אישית
"הסביבה הוקמה לא עדיין מתאימים. דידקטיים כלים רכישת על יותר מועט דגש הושם זו בתקופה
במחשבים, ההצטיידות הושלמה לא ועדיין התכנית של מלא יישום לצורך הנדרשת הפיזית"
הערכה הביעו בתיהספר והנהלות המורים צוותי הפרויקט. ביישום חשובים לימוד עזרי המהווים

השנה. במשך שניתנה להכשרה רבה
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בפרויקס השתתפות שנת לאחר פעולה ודרכי המורים עמדות .5

בפעילותם והן המורים בעמדות הן לשינויים להביא נועד התכנית יישום ההתערבות, מודל פי על
מחד, הפרויקט: בביצוע ביניים" ל"תפוקת נחשב המורים בקרב המתרחש שינוי כל תפקידם. במילוי
גורמים מהווים הם ומאידך, למורים, ביחס הפרויקט מטרות להשגת ביטוי מהווים השינויים

התלמידים. אצל המבוקשים השינויים ליצירת חיוניים

הכוון בכיתות המלמדים המורים עמדות 5.1
עמם. העבודה וכלפי התלמידים כלפי הצוות יחס שינוי על מיוחד דגש הושם לצוות ההכשרה במתן
תסכול של מתחושה נובעת ההכוון תלמידי אוכלוסיית בקידום הבעיות אחת הפרויקט, גישת פי על
בגישה זו גישה החלפת להתקדם. התלמידים ביכולת אמון ומחוסר המורים, מצד אונים וחוסר
להלן התלמידים. ולקידום אפקטיביות עבודה דרכי לאימוץ הכרחי כתנאי נתפסת יותר אופטימית
השפעת על ללמוד ניתן הלימודים. שנת בסיום המורים עמדות את המתארים ממצאים נציג
בתיהספר מורי של לתשובותיהם הפרויקט מורי של תשובותיהם בין השוואה מתוך הפרויקט

האחרים.

לימודיים להישגים להגיע התלמידים סיכויי הערכת 5.1.1 ן

בפניהם הוצגה שונות, חינוכיות מטרות לממש התלמידים יכולת כלפי המורים עמדות לבדיקת
להישגים להגיע כללי" באופן התלמידים "אוכלוסיית של הסיכויים הערכת לגבי שאלות של סדרה
של הערכתם בפרויקט, עבודה של שנה שלאחר מלמדים, הנתונים .(8 לוח (ראה שונים לימודיים
בבתיהספר המורים של מזו שונה חינוכיים להישגים להגיע התלמידים סיכויי את בפרויקט המורים
מבלי התיכון ביתהספר את יסיימו אלה כיתות תלמידי כי מאמינים הפרויקט מורי האחרים. :

כי הממצא, במיוחד בולט חשובים. חינוכיים יעדים יממשו הם וכי הלימודים, סיום לפני לנשור
האחרים, מהמורים בלבד ל70ר6 בהשוואה ,(90^ הפרויקט של בבתיהספר המורים כל כמעט
>?ל()9 כמוכן, בתיכון. לימוד שנות 12 לסיים מאוד טובים או טובים סיכויים לתלמידים כי מעריכים
סיכויים יש לילדים כי העריכו האחרים, בתיהספר ממורי בלבד 72X לעומת הפרויקט, ממורי
ציינו האחרים, בתיהספר ממורי 4070 לעומת הפרויקט, ממורי וו?769 יסוד, מיומנויות לרכוש טובים
46?£ לעומת בפרויקט, מהמורים 79??. בנוסף, כמבוגרים. מקצועיות שאיפות יגשימו התלמידים כי
לעומת לטובה השתנתה התלמידים יכולת לגבי שהערכתם ציינו האחרים, בבתיהספר מהמורים

שעברה. השנה
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שונים* לימודיים להישגים להגיע ההכוון בכיתות התלמידים סיכויי את המורים הערכת :8 לוח
(באחוזים)

האחרים בבתיהספר מורים הפרויקט מורי

47 20 (במספרים) מורים 0ה"כ
פורמליים: הישגים

. 67 90 מקיףן בתיכון לימוד שנות 12 סיום
52 63 מקצועית תעודה
16 25 . חלקית בגרות תעודת
4  מלאה בגרות תעודת

אחרים: חינוכיים הישגים
72 90 י יסודן מיומנויות רכישת
33 58 משמעותיים לימודיים הישגים
30 16 אחרות בכיתות השתלבות
40 76 כמבוגרים! מקצועיות שאיפות הגשמת

האחרות התשובה אפשרויות "טובים". או מאוד" כ"טובים כאלה סיכויים שהעריכו המורים אחוזי מוצגים *
ו"קלושים". "מועטים" "בינוניים", כללו:

אורדינאליים. בסולמות מובהקות לבדיקת מבחן ,MannWhitney מבחן פי על p<.05 t

עם יסיימו התלמידים כי העריכו האחרים בתיהספר ומורי הפרויקט מורי של דומים שיעורים
שהילדים הסבורים מורים שישנם שבעוד לציין, מעניין חלקית. בגרות תעודת או מקצועית תעודה
בבתיהספר והן בפרויקט הן  המורים בין כללית הסכמה ישנה חלקית, בגרות לתעודת יגיעו
כי מלמדים, שלנו הנתונים מלאה. בגרות לתעודת להגיע טובים סיכויים לילדים אין כי  האחרים
התלמידים את תופסים הם עדיין התלמידים, יכולת את המורים בהערכת שחלה העלייה אף על
תפיסה גם זוהי הנראה, כפי הבגרות. בחינות של הארציים בסטנדרטים לעמוד יכולת כחסרי

התלמידים. יכולת של למדי מציאותית

לילדים כי סבורים, האחרים בתיהספר מורי בקרב מאשר הפרויקט, מורי בקרב יותר נמוך שיעור
לעומת 16X) התיכון בביתהספר לימודיהם בהמשך אחרות בכיתות להשתלב טובים סיכויים יש
יש כי דעתם ואת הפרויקט, מורי של שביעותהרצון את הנראה, כפי משקף, זה ממצא >?ל30).

במסגרת זוכים הם להם המיוחדים והטיפול התנאים את אלה לתלמידים להעניק להמשיך
לימודיים פערים בעלי נוער, לבני לתת חייבים כי הגורסת לתפיסה בהתאם זאת, הפרויקט.
נגדית גישה ואולם, זמן. לאורך ואינטנסיבי מקיף מענים מכלול לנשירה, גבוה ובסיכון משמעותיים
ביותר הנמוכה הרמה בעלת המתויגת בכיתה השתתפותם על מחיר משלמים התלמידים כי טוענת
עדיין יחסית, נמוכה ברמה כיתה זו אם גם בביתהספר, אחרת בכיתה והשתלבות בביתהספר,
יותר ללמוד אפשרות תהיה הבאות, הלימודים בשנות המחקר, בהמשך לילד. רבות לתרום עשויה
של לימודים המשך על המתבסס מסלול התלמידים: על הלימודים מסלול של ההשלכות על
והעברת ההכוון כיתת פירוק על המתבסס לימודים מסלול לעומת מתכונת, באותה ההכוון תלמידי

אחרות. לכיתות התלמידים
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ההכוון בכיתות ללמד הסורים נכונות 5.1.2
תלמידי עם לעבודה בבתיהספר המורים ציבור של המוטיבציה הגברת הוא הפרויקט של מרכזי יעד
כגורם והן בביתהספר הטובים המורים מפי ללמוד יזכו אלה שתלמידים כדי הן ההכוון, כיתות
השינוי את לאמוד לנסות כדי שלהם. אפקטיבית לעבודה וכתנאי המורים, של המאמצים להגברת
היו הם מידה באיזו בשאלון המורים נשאלו הפרויקט, בעקבות ההכוון בכיתות להוראה ביחס
הלימודים. שנת בתום היום, בכך מעוניינים הם מידה ובאיזו בעבר, הכוון בכיתות ללמד מעוניינים
שהם דיווחו האחרים בבתיהספר מהמורים ו^48 בפרויקט, מהמורים אחוזים ושניים ארבעים
שעברה הלימודים בשנת הכוון בכיתות ללמד מאוד" "רבה או "רבה" במידה מעוניינים שהיו זוכרים
האחרים בבתיהספר מהמורים ו>£509 בפרויקט מהמורים 60fc זאת, לעומת .(9 לוח (ראה
לבין הפרויקט מורי בין הפער כיום. אלה בכיתות ללמד מאוד" "רבה או "רבה" במידה מעוניינים
מאוד" "רבה נכונות הבעת על בנתונים כשמעיינים במיוחד בולט האחרים בבתיהספר המורים
בתיהספר ממורי בלבד 970 לעומת הפרויקט ממורי 40& עלידי שצוינה עכשיו, בכיתות ללמד

האחרים.

(באחוזים)* ובהווה בעבר ההכוון בכיתות ללמד המורים נכונות :9 לוח
האחרים בתיהספר מורי הפרויקט מורי

47 20 (במספרים) המורים סה"כ
33 16 "רבה" במידה בעבר ללמד נכונות
15 26 מאוד" "רבה במידה
41 20 "רבה" במידה עכשיו ללמד נכונות
9 40 מאוד" "רבה במידה

כללו: האחרות התשובה אפשרויות מאוד". "רבה או "רבה" במידה ללמד המוכנים המורים אחוזי מוצגים *
לא". ו"בכלל "מועטה" במידה "בינונית", במידה

בכיתת ללמד להמשיך מוכנים שהם ציינו הפרויקט ממורי %25w מכך להתעלם אין זאת, עם יחד
אלה נתונים בהצגת "מועטה". במידה ללמד מוכנים שהם ציינו 1596 ועוד "בינונית" במידה הכוון
כי סיפרו הם בפרויקט. להשתתף המורים של קושי כמבטא פורש הממצא בתיהספר, צוותי בפני
הן מאוד, רבה השקעה מחייבת הפרויקט גישת פי על הכיתה עם מועילה עבודה כי לדעת נוכחו
ההשקעה על יותר רב תיגמול במתן צורך יש כי עמדה הביעו המורים נפשית". "באנרגיה והן בזמן
המקיפות. הכיתות ממורי הנדרשת הרגילה להשקעה נוספת שהיא מהם, הנדרשת הנוספת
להמשיך המוטיבציה את מגביר והיה לעבודה יותר נוחים תנאים יוצר היה הולם תיגמול לדבריהם,

האלו. הכיתות עם לעבוד

הפרויקס בעקבות המורים של הפעולה בדרכי שינויים 5.2
יעבדו הכיתות שמורי בכך מותנית מטרותיה השגת החדשה", החינוך "סביבת תכנית תפיסת פי על
לקשיים והתייחסות התלמיד עם רבממדית היכרות צוות, עבודת בהם: עקרונות, מספר פי על
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תכנית ("בניית תלמיד לכל דיפרנציאליות הוראה הורים, ומעורבות שיתוף התלמיד, של רגשיים
יובאו להלן חדשה. פיזית בסביבה תלמידים והפעלת בהוראה המידע בטכנולוגיית שימוש אישית"),

אלה. עקרונות פי על המורים פעילות התבטאה כיצד שיתארו ממצאים

צוות עבודת 5.2.1
הן הדדית, ותמיכה רב תיאום על המתבסס ותכוף, מתמשך פעולה שיתוף משמעה צוות, עבודת
ועם בפרויקטים, מפתח אנשי עם ההכשרה", "צוות עם משיחות הביצוע. בדרכי והן יעדים בקביעת
הוא משותפים עבודה דפוסי בעלת  "צוות" כלומר,  מגובשת מורים קבוצה שיצירת עלה מורים,
על נשאלו המורים .(4 פרק (ראה הראשונה בשנה ביותר הרב הדגש את שקיבל הפרויקט עקרון
פעולה דפוסי ו(2) הקבועות הצוות ישיבות (1) צוות: עבודת של עיקריים היבטים לשני ביטויים

כצוות.

הפרויקט מורי כל שבועיים). או בשבוע (פעם מאוד ותכופות קבועות היו בפרויקט הצוות ישיבות
עלפי כאמור, לכולן. שהגיעו ציינו (£779.) הגדול ורובם הצוות, ישיבות ברוב השתתפו שהם דיווחו
ההכשרה" "צוות עם יחד הדיונים הג'וינט. של ההכשרה" "צוות עם יחד הישיבות התקיימו רוב,
לצורך לבדו, ביתהספר צוות של ישיבות גם היו מסוימים. תלמידים של בצרכים בעיקר התמקדו
להערכת יעילות היו שהישיבות ציינו (670$) הפרויקט מורי רוב משותפות. בעיות וליבון שוטף תכנון
מעשיות המלצות אלו בישיבות ניתנו תמיד או קרובות לעתים כי ציינו ו>?779 התלמיד, מצב
שהשתתפו ציינו האחרים בתיהספר מורי גם .(10 לוח (ראה בכיתה שלהם לעבודה הרלוונטיות
רק אולם מהמורים), 8370) התלמיד מצב להערכת יעילות היו שהן ציינו גם ורובם צוות בישיבות
זה הבדל לעבודה. מעשיות המלצות ניתנו שבישיבות ציינו האחרים בבתיהספר מהמורים >£ל39

לבין הפרויקט במסגרת שהתקיימו המורים ישיבות בין משמעותי שוני על מצביע הישיבות בתוכן
הפרויקט. ללא בבתיהספר נהוגות שהיו המורים ישיבות

"רבה או "רבה" במידה הצוות מעבודת מרוצים הם כי דיווחו ,($919.) בפרויקט המורים כל כמעט
מסרו ממחציתם ויותר החלטות, לקבל פעולה חופש לצוות שיש דיווחו כולם .(10 לוח (ראה מאוד"
לתמיכה זכו הם כי חשו (£829) רובם הצוות. עלידי המתקבלות בהחלטות מעורבים חשים הם כי
"רבה במידה רגשית לתמיכה זוכים שהם ציינו מהמורים ו^50 "רבה" במידה הצוות מחברי רגשית
לימוד) וחומרי שיעור מערכי (לדוגמה: מעשי סיוע שקיבלו דיווחו מהם כרבע רק ואולם מאוד".

"בינונית". במידה מעשי לסיוע שזכו ציינו מהמורים נוספים ו£109 הצוות, מחברי
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(באחוזים) צוות עבודת של השונים ההיבטים את המורים הערכת :10 לוח
האחרים בתיהספר מורי הפרויקט מורי

51 23 (במספרים)* סה"כ

צוות ישיבות

הצוות בישיבות השתתפות
98. 100 כולן) או (רובן

התלמיד להערכת כיעילות הישיבות הערכת
83 86 תמיד) או קרובות (לעתים

לעבודה ורלוונטיות מעשיות המלצות קבלת
39 77 תמיד^ או קרובות (לעתים

כצוות** עבודה דפוסי

80 91 הצוות מעבודת מרוצה
88 100 ההחלטות בקבלת פעולה חופש לצוות ניתן
57 59 בצוות שהתקבלו בהחלטות מעורבות
79 82 אחרים צוות מחבר רגשית תמיכה קבלת
29 24 אחרים צוות מחברי מעשי סיוע קבלת

התשובות מספר לכן לחוד. כיתה בכל הצוות עבודת לגבי נשאל הוא שנבדקו, כיתות בשתי לימד מורה כאשר *
אחרים. בלוחות המורים תשובות ממספר גדול זה בלוח

כללו: האחרות התשובה אפשרויות מאוד". "רבה או "רבה" במידה ללמד המוכנים המורים אחוזי מוצגים **
לא". ו"בכלל "מועטה" במידה "בינונית", במידה

אורדינאליים. לסולמות מובהקות מבחן ,MannWhitney מבחן פי על p<.05 t

שנכללו הנתונים נאספו כן ועל המורים, כל של מרבית למעורבות שואפת הפרויקט תפיסת
בכל כי ידוע הצוות, בישיבות השתתפו המורים שכל למרות המורים. מכלל המורה שאלוני במסגרת
ומשימות תפקידים יותר עצמם על שלקחו בפרויקט, יותר מעורבים שהיו מורים כמה היו פרויקט
אנשים, בין מסוימת שונות התלמידים). עם בעבודה וגם וביתהספר, הצוות כלפי (גם במסגרתו
רמת איזו היא, מעניינת שאלה וצפויה. טבעית היא תהליך, העוברת קבוצה חברי בין ובמיוחד
הפרויקט הצלחת ולמען מהם, אחד כל של מועיל תפקוד למען המורים מכלל דרושה מעורבות

כללי. באופן

הערכתם לכולן). שהגיעו שדיווחו השאר, (לעומת הצוות ישיבות לרוב שהגיעו דיווחו מהמורים כרבע
שדיווחו המורים של מזו יותר מתונה היתה הצוות ועבודת הצוות ישיבות של השונים ההיבטים את
הצוות ישיבות בכל שהשתתפו מהמורים אחוזים ושמונה שמונים הצוות. ישיבות בכל שהשתתפו
מרוצים שהם דיווחו כולם בכיתה, לעבודתם רלוונטיות המלצות בישיבות שקיבלו למשל, דיווחו,
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שמלמדים בפרויקט המורים כי גם נמצא רגשית. בתמיכה שזכו דיווחו מהם ו9496 הצוות מעבודת
מרוצים שהם דיווחו כולם הצוות: מעבודת יותר גבוהה שביעותרצון על דיווחו עיוניים מקצועות

רגשית. לתמיכה זוכים שהם דיווחו וכולם הצוות מעבודת

התארגנות על ונמסר עבודתם, על נוסף מידע נאסף הצוות אנשי עם בראיונות כי לציין, חשוב
יישום במסגרת ויצירתית חדשה פעילות ייזום ועל מורים, של קטנה קבוצה של והדוקה קרובה
לפיו הרגיל, העבודה בדפוס שינויים נעשו למשל, בכלל. בכיתה, העבודה וקידום בפרט, הפרויקט,
מורים עם יחד לעבוד מעניינים ניסיונות ונעשו מופקד, הוא עליו המקצוע את לבדו מלמד מורה כל
הדחף את גם נתנה הצוות עבודת שונים. מקצועות המשלבים ופעילויות שיעורים להכין כדי אחרים
כלל להפתעת וזאת מרכזיים, תפקידים הפרויקט כיתות תלמידי נטלו בהם וחגיגות, אירועים לתכנון

בעבר. מהם ציפיותיה לאור בביתהספר, המערכת

הבדלים נמצאו לא כצוות עבודה דפוסי לגבי עמדותיהם על בשאלון שבתשובות לציין, יש
וזאת האחרים, בבתיהספר המורים תשובות לבין בפרויקט המורים תשובות בין משמעותיים
צוות עבודת דפוסי על שהעיד השונים בבתיהספר מפתח אנשי מריאיון שהתקבל מידע למרות
בגלל מוגבלים מהשאלונים שהתקבלו שהנתונים ייתכן הפרויקט. מורי בקרב ומיוחדים חזקים
שהשתתפו אלה  הקבוצות בשתי המורים עלידי ההיגדים למשמעות שניתנו שונים פירושים
אלה לעומת בשאלון, המוזכרים עבודתם של שונים היבטים על רבות פעמים כבר ודנו בפרויקט
נועד, ההכשרה שתהליך מכיוון הראשונה. בפעם היתה השאלון במסגרת למושגים שהתייחסותם
ייתכן פעילותם של שונים בתחומים רצוי תפקוד לגבי המורים בציפיות לשינוי להביא היתר, בין
יש עבודתם. על לשאלות בהתייחסותם האחרים בתיהספר ממורי יותר מחמירים הפרויקט שמורי
עבודת בדפוסי שחלו השינויים את יותר טוב להבין כדי זה בנושא יותר מעמיקה בבדיקה צורך

הצוות.

והוראה אישית תכנית התלסיד, של הרגשיים לקשיים והתייחסות התלמיד של רבסמדית הכרה 5.2.2
דיפרנציאלית

תכנית של היסוד מעקרונות אחד היא אף מהווה התלמיד עם מורה של רבממדית היכרות השגת
את להכיר המורים של יכולתם ההכשרה", "צוות אנשי תפיסת פי על החדשה". החינוך "סביבת
לקשיי ולהתייחס  ומשפחתי אישי חברתי, לימודי,  רבים בתחומים מעמיק באופן התלמיד
באוכלוסיית התלמידים עם אפקטיבית לעבודה הכרחי תנאי מהווה השונים, בתחומים התלמיד

הראשונה. בשנה מיוחד לדגש זכה זה עקרון שגם עלה שונים מראיונות היעד.

כלשהן אישיות שיחות קיימו שהם ציינו  האחרים בבתיהספר והן בפרויקט הן  המורים כל כמעט
התלמידים רוב עם אישיות שיחות קיימו שהם ציינו המורים כמחצית .(11 לוח (ראה התלמידים עם
ציינו הפרויקט ממורי וכרבע התלמיד, של ולהתנהגותו הלימודיים להישגים בנוגע כולם) עם (או
שאינם לנושאים בנוגע דווקא ואולם, שלהם. הלימודים לתכנית בנוגע התלמידים רוב עם ששוחחו
מבחינה מובהקים לא כי (אם יותר הגדולים ההבדלים התקבלו ללימודים ישירות קשורים
רוב עם שוחחו הפרויקט ממורי $39. האחרים: בבתיהספר למורים הפרויקט מורי בין סטטיסטית)
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בתי ממורי £?20בלבד (לעומת חברתית פעילות או חברתיים ליחסים בנוגע כולם עם או התלמידים
על התלמידים רוב עם ששוחחו ציינו הפרויקט ממורי £179 בלוח, שמוצג כפי האחרים). הספר
יותר או מהתלמידים חלק עם ששוחחו ציינו מהמורים £489 אך משפחתיים, או אישיים נושאים
ציינו המורים מכלל כ£399 בנוסף, אלה. נושאים על האחרים) בתיהספר ממורי £339 רק (לעומת
כולם, עם או התלמידים רוב עם מיוחדת, בקרבה המאופיינים משמעותיים, קשרים יצרו שהם
עיוניים, מקצועות המלמדים המורים בקרב האחרים. בבתיהספר מהמורים בלבד £209 לעומת

.£539  יותר גבוה אף השיעור

ובבתיהספר בפרויקט ההכוון בכיתת עבודתם של שונים היבטים על המורים דיווח :11 לוח
(באחוזים) האחרים

בתיהספר מורי מורי
האחרים הפרויקט

51 23 (במספרים)* סה"כ
90 83 השנה התלמידים עם אישיות שיחות קיום

התלמידים עם הללו מהנושאים אחד כל לגבי שיחות קיום
כולם) או התלמידים (רוב

43 52 התלמיד של לימודיים הישגים 
41 52 התלמיד של התנהגותו 
29 26 התלמיד של הלימודים תכנית 
20 39 בבתיהספר חברתית פעילות או חברתיים יחסים 
18 17 משפחתי או אישי נושא 

20 39 כולם) או (רובם התלמידים עם משמעותי קשר יצירת
14 26 כולם)| או (רובם ההורים עם שיחות קיום
9 18 חיצוניים טיפוליים גורמים עם מגעים קיום

או קרובות (לעתים פרונטליות לא הוראה בשיטות שימוש
57 78 תמיד^

46 52 חדשים לימוד בחומרי בשימוש או בפיתוח מעורבות
26 17 בהוראה במחשבים שימוש

בלוח התשובות מספר לכן, לחוד. כיתה בכל עבודתו לגבי נשאל הוא שנבדקו כיתות בשתי לימד מורה כאשר *
אחרים. בלוחות המורים תשובות ממספר גדול זה

.MannWhitney מבחן פי על P<.05 t

לקידום הפרויקט במסגרת הננקטות המרכזיות הדרכים אחת הוא פורמליים אבחון בכלי השימוש
במבחנים ולהשתמש להעביר כיצד הצוות למורי הכשרה ניתנה התלמיד. עם מעמיקה היכרות
שפותח הנקרא בהבנת מבחן השאר, בין כללו, אלה מבחנים התלמיד. קשיי אבחון לצורך פורמליים
זה מבחן להעביר כיצד הכשרה קיבלו בצוות גורמים בירושלים. מנותק לנוער "מפנה" לתכנית
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של הקשיים סוג על מידע לקבל כדי התוצאות את לפרש וכיצד ילד, לכל אינדיבידואלית בצורה
הפרויקט. תלמידי למרבית הועברו המבחנים שונות. במיומנויות ורמתו התלמיד

המידע (מערכת "ממ"ש" טופסי מילוי היה התלמידים עם ההיכרות לקידום שננקט נוסף צעד
התלמידים אודות מידע לריכוז שיטתית תשתית לפתח כדי הפרויקט במסגרת פותחו אשר והמשוב),
איסוף השנה. במהלך הכיתה יועצות עלידי מולאו אלה טפסים ("האינטייק"). קליטתם בשלב
שעמד הכולל המידע ופירוט היקף את הגבירו ואחרים, אלה טפסים גבי על ותיעודו ידן על המידע

שונים. בתחומים התלמידים לרקע בנוגע הצוות לרשות

חיצוניים טיפוליים גורסים עם וקשר הורים ומעורבות שיתוף 5.2.3
לעזור כדי התלמיד, לקידום הננקטים בצעדים אותם לשתף כדי הנער, של ההורים עם הקשר חיזוק
התלמידים, של צורכיהם את יותר טוב להכיר וכדי הנער, עם שלהם אפקטיבית בהתמודדות להם
ציינו הפרויקט ממורי אחוזים ושניים חמישים הפרויקט. יעדי להשגת נוספת חשובה כדרך נתפס
שוחחו שהם ציינו מהמורים ו£269 השנה, במהלך התלמידים מהורי חלק לפחות עם שוחחו שהם
בקרב המקבילים מהשיעורים בהרבה גבוהים אלה שיעורים כולם). עם כמעט (או ההורים כל עם
מההורים חלק לפחות עם שיחות על מהמורים £149 רק דיווחו שם בפרויקט, השתתפו שלא המורים

.(11 לוח (ראה השנה במהלך

להשיג כדי והן לאבחון, והפניה מידע לקבלת הן התלמיד, לצורכי ההתייחסות להרחבת אחר ביטוי
והמשפחה. הילד למען מהם עזרה וגיוס חוץ גורמי עם מגעים קיום הוא ולמשפחתו, לילד סיוע
לבית מחוץ טיפוליים גורמים עם מגעים קיימו הם כי מסרו הפרויקט ממורי אחוזים שמונהעשר
הטיפול גורמי האחרים. בתיהספר ממורי בלבד £99 לעומת הפרויקט, לתלמידי בקשר הספר
הפסיכולוגי והשירות סדיר, ביקור ושירות הרווחה שירותי הם בקשר היו המורים שאיתם העיקריים

(שפ"י). חינוכי

לתלס'ד אישית חינוכית ותכנית דיפרנציאלית הוראה 5.2.4
המיוחדים לצרכים הלימוד, תכני לרבות ההוראה, שיטות את להתאים יש התכנית, תפיסת פי על
כאמור כפרט. תלמיד, כל של היחודיים ולצרכיו כללי, באופן בביתהספר, המתקשים תלמידים של
הקשורים הדידקטיים בנושאים ויכולתם ידיעותיהם בהגברת צורך הביעו הפרויקטים צוותי ,4 בפרק
הוראה על המבוססות עבודה לשיטות לעבור התחילו המורים זאת, עם יחד לעבודתם.
היו שהם סיפרו בפרויקט) העיוניים מהמורים (וכ£709 הפרויקט ממורי כמחצית דיפרנציאלית:
שהם מסרו (7870) בפרויקט המורים רוב בו. בשימוש או חדש לימוד חומר בפיתוח מעורבים
מהמורים בלבד £579 לעומת תמיד, או קרובות לעתים לאפרונטליות הוראה בשיטות השתמשו

האחרים. בבתיהספר
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חדשה פיזית "סביבה במסגרת המידע בטכנולג'ות שימוש 5.2.5
שניתנה בהכשרה נכלל לא והנושא בפרויקטים מחשבים עם עבודה על דגש הושם לא תשנ"ד בשנת
בהוראה, במחשבים שהשתמשו דיווחו (£179,) הפרויקט ממורי בלבד בודדים בתיהספר.4 לצוותי
מבתי אחד קיבל הלימודים, שנת סוף לקראת .(11 לוח (ראה האחרים בבתיהספר 2670 לעומת
שהיתה המחשבים מעבדת את שתיגברו הג'וינט, עלידי שפותחו ולומדות נוספים מחשבים הספר
מורי מרבית אם שגם לציין יש "מחשבים". בשיעור הפרויקט תלמידי לשימוש בביתהספר קיימת
שיעורי במסגרת מחשבים בעזרת למדו הכיתות תלמידי בהוראתם, במחשבים נעזרים טרם הפרויקט
היישום נדחה ולכן הפיזית" "הסביבה הוקמה טרם זה בדוח מדווח עליה בתקופה כמוכן, מחשב.

התכנית. של זה מרכיב של

הפרויקט תרומת את המורים הערכת 5.3
מלוח שונים. בתחומים הפרויקט תרומת את מעריכים הם מידה באיזו גם המורים נשאלו בשאלון
"רבה או "רבה" תרומה לו היתה כי העריכו בפרויקט המורים של הגדול הרוב כי לראות ניתן 12

עצמם לבין המורים בין הקשרים לחיזוק וראשונה ובראש העבודה, של שונים היבטים לגבי מאוד"
ליחסים הקשורים העבודה של אחרים להיבטים תרומה לו היתה כמוכן מהמורים). $83<)

.(£789) בכיתה האווירה ולשיפור (£789) לתלמידים המורים בין הקשרים לחיזוק בכיתה: ביןאישיים
בעקבות שהוכנסו השינויים ,(£759) המורים מרבית של הערכתם פי על כי להדגיש, גם חשוב
כיתה עם לעבודה ביותר משמעותי יעד  בביתהספר הכיתה של יותר טוב לשילוב גרמו הפרויקט
העריכו לגביו שגם אחר, נושא גדול. תיכון ביתספר בתוך ביותר הנמוכה הרמה כבעלת המזוהה

ההכוון בכיתת לעבודה שהוכנסו השינויים של התרומה מידת את הפרויקט מורי הערכת :12 לוח
(באחוזים)*

במידה רבה במידה
או מועטה במידה רבה או
לא בכלל בינונית מאוד סה"כ ההכוון בכיתת לעבודה השינויים תרומת

6 11 83 100 עצמם לבין המורים בין הקשרים חיזוק
0 22 78 100 ותלמידים מורים בין הקשרים חיזוק
5 17 78 100 בכיתה האווירה שיפור
12 13 75 100 בביתהספר ההכוון כיתת של יותר טוב שילוב
12 17 71 100 הכוון כיתות מורי של שביעותהרצון העלאת

לכיתות ההכוון כיתות בין פערים צמצום
12 23 65 100 המקיפות
6 33 61 100 בלימודים התלמידים עניין העלאת
37 25 38 100 ביתהספר כלל קידום

מהשאלות. אחת אף על ענו לא מהמורים 209SI09£o.(N18) בלבד הפרויקט למורי הוצגו אלו שאלות *

שבע. בבאר התיכוניים בתיהספר כל לנציגי זה בנושא שניתנה סדנה מלבד 4
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כיתת בין הפערים צמצום התלמידים: למידת נושא הוא רבות, לו תרם הפרויקט כי המורים, רוב
רק .(619s<) בלימודים התלמידים עניין ולהעלאת (£659,) בביתהספר5 המקיפות לכיתות ההכוון
ואולם רבה. תרומה היתה לפרויקט כי (3896) מהמורים מיעוט השיבו ביתהספר, כלל לקידום בנוגע
שהפרויקט, העריכו מהמורים כשנישלישים המצופה: מעל חיובי, כממצא הוא אף נתפס זה נתון
בית את לקדם הצליח כבר בלבד, כיתות לשתי ומוגבל הראשונה, בשנתו ביותר, צעיר אז שהיה

רבה". או" "בינונית" במידה כולו הספר

ודרכי עמדות בשינוי התכנית יישום של מרכזיים יעדים הושגו מידה באיזו בחנו זה בפרק לסיכום,
הפעילות שנת לאחר כבר הפרויקט השפעת את המורים מעריכים וכיצד המורים, של פעולה
לגבי יותר חיוביות הערכות בפרויקט שהשתתפו שלמורים כך על מצביעים הממצאים הראשונה.
בקשר במיוחד האחרים, בתיהספר ממורי שונים, חינוכיים להישגים להגיע התלמידים יכולת
כך על הממצאים מעידים בנוסף, לנשור. מבלי לימוד שנות 12 יסיימו שהתלמידים לאמונה

הכוון. בכיתות ללמד להמשיך רבה נכונות מגלים הפרויקט מורי ממחצית שלמעלה

לעבודתם מעשיות המלצות עם מהן יצאו ואף כיעילות, הצוות ישיבות את העריכו הפרויקט מורי
רמת לאבחון פורמליים בכלים שימוש נעשה הצוות. מעבודת שביעותרצון והובעה בכיתה, השוטפת
בבתי המורים לנתוני הפרויקט מורי על הנתונים השוואת שונות. במיומנויות וקשייהם התלמידים
שקיימו המורים לשיעור בנוגע קלים הבדלים העלתה לילדים להתייחסות בנוגע האחרים הספר
קשרים על שדיווחו המורים לשיעור ובנוגע שונים, נושאים על התלמידים מרבית עם אישיות שיחות
קשרים או אישיות שיחות ציינו מהמורים חלק רק אולם התלמידים. מרבית עם משמעותיים
שהם ציינו האחרים, בתיהספר למורי בהשוואה הפרויקט, ממורי יותר גבוה שיעור משמעותיים.
השימוש בהעמקת צורך יש כי מוסכם זאת, עם ויחד לאפרונטליות, הוראה בשיטות השתמשו

במחשבים. השנה השתמשו הפרויקט ממורי בלבד בודדים אלו. בשיטות

גבוהים שיעורים דיווחו אחרות, פעולה ודרכי הצוות עבודת של שונים להיבטים שבנוגע לציין, מעניין
בהתאם פעילות על עיוניים, נושאים מלמדים שאינם למורים בהשוואה העיוניים, מהמורים יותר
הפרויקט של יותר רבה התאמה משקפים אלה ממצאים האם השאלה, נשאלת הפרויקט. לעקרונות
בפירוש להיזהר יש ואולם, עיוניים. נושאים של להוראה הקשורים הרגילים העבודה לדפוסי

למדי. קטנים קבוצה בכל המורים שמספרי משום הממצאים,

מאשר בביתהספר תפקידים ממלאים הפרויקטים ממורי יותר גבוה שיעור כי להזכיר ראוי זאת, עם
המסביר דבר יותר, בכירים בפרויקט שהמורים ייתכן .(3 פרק (ראה האחרים בתיהספר מורי

המורים. של העבודה בדפוסי ההבדלים את מסוימת במידה

עם עיוניים לימודים המשלב למסלול ומכוונות ההכוון מכיתות יותר גבוהה ברמה הן המקיפות הכיתות 5

מקצועייםטכנולוגיים. לימודים
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ניתנה הפרויקט. יישום על דווח בו הקודם, הפרק ממצאי עם אחד בקנה עולים זה פרק ממצאי
של היבטים עמדות. שינוי של ברמה הישגים לראות וניתן התכנית, תפיסת על מתמשכת הכשרה
ביןאישית עבודה כצוות, עבודה דפוסי גיבוש  הראשונה בשנה התכנית ביישום שהודגשו התכנית
פעולה. דרכי על במידע ביטוי לידי הם אף באו  שונים בתחומים התלמידים והכרת התלמידים עם
לא לאפרונטליות. הוראה בשיטות שימוש על דיווח ויש הוראה, שיטות בנושא עבודה החלה
יושם שהפרויקט למרות ואולם, פעולה. דפוסי על בדיווח מתבטא זה וגם פיזית", "סביבה הוקמה
השפיעו הפרויקט במסגרת שהוכנסו השינויים כי השנה בסוף סברו המורים רוב בלבד, חלקית

התלמידים. למידת ועל בכיתה העבודה על מאוד

התלמידים של הלמידה חווית .6

בית בתוך התלמידים שחשים והכישלון הניכור שחוויות היא התכנית, של היסוד מהנחות אחת
ובדפוסי התלמידים כלפי המורים ביחס החלים השינויים שלהם. לקשיים מרכזי גורם הן הספר
של הלמידה בחווית משמעותיים לשינויים להביא מיועדים הפרויקט במסגרת המורים של פעילותם
התלמידים, עם המורים של הביןאישיים והיחסים התקשורת לשיפור בביתהספר, התלמידים
בעתיד. הלימודים להמשך ביחס ובציפיותיהם בהווה, ללימודים התלמידים של בגישתם ולשינוי
העצמית ההערכה להעלאת גם להביא עשויה הצלחה, תחושת לילד המעניקה חיובית, למידה חווית

וכאדם. כתלמיד שלו,

ולעמדותיהם בביתהספר התלמידים של הלמידה לחווית המתייחסים ממצאים נביא זה בפרק
בין השוואה לתלמיד". ל"שאלון התלמידים תשובות על מתבססים הממצאים הלימודים. כלפי
הכוון כיתות תלמידי של תשובותיהם לבין בפרויקט, שהשתתפו ההכוון כיתות תלמידי תשובות

הפרויקט. השפעת של בחינה מאפשרת האחרים, בבתיהספר

כלפיהם המורים on1 את התלמידים תפיסת 6.1
גם שזכה נושא לתלמיד, המורה בין היחסים הוא הלמידה בחווית החשובים המרכיבים אחד
יחס על דיווחו הפרויקט תלמידי של יותר גבוה שיעור למורים. שניתנה בהכשרה רבה לתשומתלב
7696 למשל, .(13 לוח (ראה האחרים בתיהספר תלמידי מאשר מוריהם מצד ותומך חם אישי
בבתי התלמידים מחצית לעומת אישית" בהם "מתעניינים שהמורים חשים הפרויקט מתלמידי

לפחות עם חזקים" אישיים "יחסים להם שיש דיווחו בפרויקט התלמידים כמחצית האחרים. הספר
אחוזים ושלושה שבעים האחרים. בבתיהספר מהתלמידים בלבד $21' לעומת מהמורים, חלק
אלא לימודיות, לבעיות בקשר רק לא  בביתהספר אליה לפנות "כתובת" שיש דיווחו מהתלמידים
מהתלמידים 77 ו70 האחרים, בבתיהספר מהתלמידים 5170 לעומת  אישיות לבעיות בקשר אף
בתי מתלמידי בלבד 5470 לעומת שעברה, בשנה מיחסם השנה יותר טוב המורים יחס כי סיפרו,
הקבוצות. שתי בין עקביים מובהקים סטטיסטיים הבדלים נמצאו ההיבטים בכל האחרים. הספר
יותר הרבה חדמשמעיים התלמידים, של המבט בנקודת שמקורם אלה, שממצאים לציין, מעניין

.(5 פרק (ראה שלהם הפעולה דפוסי על המורים מתשובות שהתקבלו מהממצאים
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בתי תלמידי או הפרויקט תלמידי  קבוצה כל בתוך השונות מידת של בחינה כלל בניתוח נוסף צד
נובעים אינם הקבוצות בין המתקבלים שההבדלים הממצאים את לבסס כדי  האחרים הספר
בעיה ו"כשיש ממך" איכפת שלמחנך "מרגיש  פריטים שני לגבי רק בתיהספר. בין מהשונות
בתיהספר תלמידי בין הסטטיסטית המובהקות ברמה שונות נמצאה  לפנות" למי יש  בלימודים

וקבוצה. קבוצה כל שהרכיבו השונים

(באחוזים)* האחרים ובבתיהספר בפרויקט כלפיהם, המורים יחס את התלמידים תפיסת :13 לוח
בתיהספר
האחרים פרויקט המורים יחס את התלמידים תפיסת

110 56 (במספרים) תלמידים 0הב
בהחלס": כן או כן Q'wnty Q'T^nn אחוז

50 76 אישית! בתלמיד מתעניינים המורים
66 86 ללמוד! רוצה התלמיד מה לדעת מעוניינים המורים
70 84 חושבן שהוא מה לומר התלמיד את מעודדים המורים

tf82 93 ממך! איכפת שלמחנך מרגיש התלמיד
21 47 מהמורים! חלק עם חזקים אישיים קשרים יש לתלמיד
94 **93 ולהצליח! להתקדם התלמידים ביכולת מאמינים מורים
88 !|94 לפנותן למי יש  בלימודים בעיה כשיש
51 73 לפנותן למי יש  אישית בעיה כשיש
54 77 שעברהן בשנה המורים מיחס יותר טוב השנה המורים יחס

לא "בכלל או כלבן" "לא שהשיבו התלמידים אחוז
מדי עסוק המורה אך החומר, את מבין לא שהתלמיד קורה

||57 68 לון לעזור בכדי
לא". ו"בכלל כלכך" "לא "כן", בהחלט", "כן כוללות: התשובה אפשרויות *

האחרים. בתיהספר מתלמידי £579. לעומת בהחלט", "כן ציינו הפרויקט מתלמידי $75< **

הניתוח האחרים. בבתיהספר לתלמידים הפרויקט תלמידי בהשוואת MannWhitney מבחן פי על p<.05 t
בלבד. החיוביות התגובות מהתפלגות חלק מוצג שבלוח למרות התגובה אפשרויות ארבע לכל התייחס

לבין בינם האחרים בתיהספר ובין עצמם לבין בינם הפרויקט של בתיהספר בין הבדלים בבדיקת P<.05 tt
התשובה. אפשרויות ארבע לכל התייחס הניתוח אורדינאליים. מבחנים לפי עצמם

חלק לגבי מוריהם מצד חיובי יחס ציינו האחרים בתיהספר מתלמידי רבים גם כי לב, לשים חשוב
מאמינים שהמורים לתחושתם מהם, איכפת שלמחנך לתחושתם בנוגע בעיקר  שנבדקו מההיבטים
לראות ניתן בכך, לימודיות. לבעיות בקשר אליו לפנות שניתן בביתהספר גורם יש וכי ביכולתם
אינה והסמויה, הגלויה הנשירה בבסיס רבות פעמים הנמצאת הניכור, שחווית מעודדים ממצאים
של השפעתן על מצביעים שהממצאים גם, ייתכן ההכוון. כיתות תלמידי אוכלוסיית לכל משותפת
בתיהספר ממורי רבים שכן ,(3 פרק (ראה האחרים בבתיהספר שהופעלו האחרות התכניות
אפשרות גם בחשבון לקחת יש שונים. כלים ברכישת השנה התקדמו שהם הם אף ציינו האחרים

כללי. באופן מעלה כלפי המוטות בשאלון לתשובות שהביאה חברתית" "רציות של
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בכיתה החברתית ולאווירה לביתהספר ללימודים, התלמידים on1 6.2
דיווחו החברתית, ולאווירה בביתהספר הכללית להרגשתם ללימודים, התלמידים ליחס בנוגע גם
בהשוואה ולביתהספר ללימודים יותר חיובית גישה על הפרויקט תלמידי של יותר גבוה אחוז
לבין הפרויקט תלמידי בין הבדלים נמצאו לא .(14 לוח (ראה האחרים בתיהספר לתלמידי
מרבית כי הלימודים ערך ולהערכת עצמם ללימודים בנוגע האחרים בבתיהספר התלמידים
לאחוז בנוגע רק הבדל נמצא חיוביות.6 כלליות עמדות על דיווחו הקבוצות בשתי התלמידים
הפרויקט מתלמידי £629) יותר" עוד ללמוד לרצות גורמים הנלמדים ש"הדברים שציינו התלמידים

ללימודים. מוטיבציה על הנראה, כפי המצביע, האחרים), בתיהספר מתלמידי £539. לעומת

(באחוזים)* בכיתה החברתיים וליחסים לביתהספר ללימודים, התלמידים יחס :14 לוח
האחרים בתיהספר פרויקט התלמידים יחס

110 56 (במספרים) התלמידים 0ה"כ
בהחלט": "כן או "כן" שהשיבו אחוז

92 95 בעתיד יעזרו הלימודים
53 62 יותר עוד ללמוד לרצות גורמים הנלמדים הדברים
82 tt82 שעברה מבשנה שונים הלימודים
85 89 שעברה בשנה מאשר יותר טובים הלימודים

tt63 88 ■favyr^n עם ללמוד נהנה
77 91 לביתהספח לבוא נהנה
50 76 מביתהספח מרוצים תלמידים

tt63 88 tcnpn מביתהספר יותר טוב ביתהספר
84 95 הכיתהן תלמידי בין טוב מרגיש
50 71 לאלהן אלה עוזרים תלמידים

לא" "בכלל או כלכן" "לא שהשיבו התלמידים אחוז
93 93 משעממים הלימודים

tt93 88 כלל בדרך מדי קשים הלימודים
91 93 זמן בזבוז הם השנה הלימודים

tt55 71_ לזה| זה מפריעים תלמידים
לא". ו"בכלל כלכך" "לא "כן", בהחלט", "כן כוללות; התשובה אפשרויות *

לכל התייחס הניתוח האחרים. בתיהספר לתלמידי הפרויקט תלמידי בהשוואת MannWhitney מבחן פי על p<.05 t
בלבד. החיוביות התגובות מהתפלגות חלק מוצג שבלוח למרות התגובה אפשרויות ארבע

עצמם לבין בינם האחרים בתיהספר בין או עצמם לבין בינם הפרויקט של בתיהספר בין הבדלים בבדיקת P<05 tt
התשובה. אפשרויות ארבע לכל התייחס הניתוח אורדינאליים. מבחנים לפי

האחרים בתיהספר לתלמידי הפרויקט תלמידי בין ועקביים רבים הבדלים נמצאו זאת, לעומת
בכיתה. התלמידים בין ולאווירה בביתהספר מהנה כללית להרגשה בנוגע בשאלון בתשובותיהם
0?דד (לעומת לביתהספר לבוא נהנים שהם ענו הפרויקט מתלמידי אחוזים ואחד תשעים

.(6.1) הקודם בסעיף ההכוון כיתות תלמידי בקרב חיוביות עמדות על לממצאים התייחסות ראה 6
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(לעומת מביתהספר מרוצים הכיתה תלמידי שלדעתם ענו 76^. האחרים); בבתיהספר מהתלמידים
מביתהספר יותר טוב שביתהספר אמרו ו8896 האחרים); בבתיהספר מהתלמידים 5O£9 רק
שהם ענו (£889) הפרויקט תלמידי כל כמעט האחרים). בתיהספר מתלמידי £749, (לעומת הקודם
חברתית לאווירה בנוגע האחרים).7 בבתיהספר 63מהתלמידים £9 (לעומת מחשב עם לעבוד נהנים
849?< (לעומת הכיתה תלמידי בין טוב מרגישים שהם הפרויקט מתלמידי 9570 השיבו בכיתה,
50?£ (לעומת לאלה אלה עוזרים בכיתה שהתלמידים ציינו 719& האחרים); בתיהספר מתלמידי
אלה מפריעים אינם התלמידים כי ציינו הפרויקט מתלמידי ו>£719 האחרים); בתיהספר מתלמידי
על לתשובותיהם שבדומה להעיר, חשוב האחרים). בתיהספר מתלמידי 55?£ (לעומת לאלה
חלק לגבי חיוביות עמדות הם גם הביעו האחרים בתיהספר מתלמידי רבים המורים, עם יחסיהם

מהנושאים.

מסוגלות ות9י0ת כתלמיד עצמית הערכה 6.3
האחרים בבתיהספר התלמידים לבין הפרויקט תלמידי בין ההבדלים על שהובאו מהממצאים
גם לצפות ניתן ולביתהספר, ללימודים גישתם ומבחינת המורים יחס את תפיסתם מבחינת
שיעור ואכן, כתלמידים. העצמית הערכתם ועל בביתהספר תפקודם על התלמידים בדיווח להבדלים
שהם דיווחו, האחרים בבתיהספר התלמידים לשיעור בהשוואה בפרויקט תלמידים של יותר גבוה
דומה שיעור זאת, לעומת .(15 לוח (ראה (707" לעומת £809,) השנה בלימודים מאמצים השקיעו
השנה בלימודים התקדמו שהם דיווחו האחרים, ובתיהספר פרויקט הקבוצות, בשתי מהתלמידים
תלמידים הם שהשנה דיווחו הקבוצות בשתי מהתלמידים 809?< ומעל בהתאמה), ,839^10 88X)
לתלמידי בהשוואה הפרויקט, מתלמידי יותר גבוה שיעור זאת, עם שעברה. בשנה מאשר יותר טובים
לעומת 607c) שעברה בשנה מהתנהגותם יותר טובה השנה התנהגותם כי מסרו האחרים, בתיהספר
בפרויקט, מהתלמידים 599?< כלפיהם: המורים הערכת על דעתם לגבי גם נשאלו התלמידים .(399S

טובים. כתלמידים אותם מעריכים שמוריהם דיווחו, האחרים, בבתיהספר מהתלמידים 429?< לעומת
בכיתות שלמדו לתלמידים שינוי היווה הכוון כיתת של הקטנה למסגרת המעבר כי לזכור, חשוב

התלמידים. לחוויית תרם כבר זה ששינוי וייתכן היסודי, בביתהספר גדולות

שימוש גם נעשה כתלמיד, העצמית להערכה ישיר באופן הקשורים אלה, נושאים לבדיקת בנוסף
היחיד של האמון מידת :(selfefficacy) הפרט של המסוגלות תפיסת לבדיקת סטנדרטי בכלי
יש זה לנושא .(Sheerr <ef Maddux 1982; Bandura 1977 (ראה לבצע שברצונו משימה לבצע ביכולתו
חשוב מנבא ובהיותו עצמי", כ"דימוי הידוע במכלול חשוב מרכיב בהיותו רבה, תיאורטית משמעות
הפרויקט תלמידי של הממוצע הציון כי נמצא ואחרות. לימודיות משימות עם התמודדות יכולת של
מבחינה מובהק הוא ההבדל האחרים.8 בבתיהספר התלמידים ציוני מממוצע יותר גבוה

מוחלטים. במספרים גדול אינו שהוא למרות t מבחן פי על סטטיסטית

למדו התלמידים כל בהוראה, במחשבים השתמשו מהמורים מעטים ורק פיזית סביבה הוקמה שטרם למרות 7
הפרויקט. הכנסת לפני עוד בביתהספר שהתקיימו מחשב שיעורי במסגרת מחשבים בעזרת

בדיקת התשובות. ממוצע באמצעות מסכם למדד חוברו הסקלה את המרכיבות השאלות 17 על התשובות 8
.(0.73 = (אלפא משביעתרצון מהימנות רמת העלתה קורנבך מבחן פי על הסקלה מהימנות
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מסוגלות ותפיסת כתלמידים עצמית הערכה :15 לוח
האחריםבתיהספר פרויקט ; עצמית הערכה

110 56 (במספרים) תלמידים סה"כ
(באחודם):* בהחלס* "כן או יכן השיבו

70 80 השנהן בלימודים השקעה
83 88 השנהן בלימודים התקדמות

(באחוזים) שעברה arwn לעומת השנה  כתלמיד עצמו על התלמיד דיווח
85 82 יותר טוב תלמיד
9 13 דבר אותו
6 6 יותר חלש תלמיד

שעברה השנה לעומת השנה  בביתה0פר התנהגותו על התלמיד tדיווח (באחוזים)
39 60 טובה יותר
50 31 דבר אותו
11 9 גרועה יותר

t (באחוזים) כלפיו הסורים הערכת על התלמיד דיווח
42 59 טוב תלמיד
32 23 בינוני תלמיד
6 2 חלש תלמיד
21 16 יודע לא

ttntf;11OD תפיסת
3.09 3.29 . (4 עד מ1 (בסקלה ממוצע
0.39 0.36 תקן סטיית

לא". ו"בכלל כלכך" "לא "כן", בהחלט", "כן כוללות. התשובה אפשרויות *

הניתוח האחרים. בבתיהספר לתלמידים הפרויקט תלמידי בהשוואת MannWhitney מבחן פי על P<05 t
בלבד. החיוביות התגובות מהתפלגות חלק מוצג שבלוח למרות התגובה אפשרויות ארבע לכל התייחס

הקבוצות. בין ממוצעים להשוואת t מבחן פי על P<05 tt

ידם על שתושג ההשכלה לרמת ביח0 התלמידים ציפיות 6.4
את בלימודים, תפקודו את התלמיד ובהערכת בתיהספר כלפי בעמדות מהשיפור כתוצאה
הלימודים להמשך בגישתו לשינוי גם לצפות יש כללי, באופן מסוגלותו ואת בביתהספר התנהגותו
הבדל קיים ,16 בלוח לראות שניתן כפי פורמליות. תעודות להשגת הדרושים המאמצים ולהשקעת
רמת לגבי התלמידים לציפיות בנוגע גם האחרים בבתיהספר התלמידים לבין הפרויקט תלמידי בין
בית את יסיים שהוא מעריך הוא כי ענה הפרויקט מתלמידי אחד תלמיד רק שישיגו. ההשכלה
מאידך, האחרים). בתיהספר תלמידי בקרב 1370 (לעומת כלשהי תעודה ללא התיכון הספר
חלקית. בגרות תעודת עם התיכון ביתהספר את יסיימו שהם סבורים, הפרויקט תלמידי כמחצית
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ניתן אלה בנתונים .(27^ האחרים בתיהספר תלמידי בקרב מהשיעור בהרבה גבוה זה שיעור
מרביים לימודיים להישגים להגיע התלמידים את לעודד המעוניין לפרויקט, חשוב הישג לראות
במספר מסוימות בגרות לבחינות התלמידים להגשת להיערך התחילו בתיהספר ליכולתם. בהתאם
את עצמם על קיבלו מהם ורבים לתלמידים הועברו זאת תכנית על ידיעות הנראה וכפי יחידות,

האתגר.

(באחוזים)!! עלידם שתושג ההשכלה לרמת ביחס התלמידים ציפיות :16 לוח
בתיהספר
האחרים פרויקט

110 56 במספרים 0הכ
100 100 באחוזים 0הכ
13 2 , תעודה) (ללא בתיכון לימוד שנות 12 עד סיום
22 19 מקצועית תעודה עם תיכון סיום
27 51 חלקית בגרות תעודת עם תיכון סיום
27 16 מלאה בגרות תעודת עם תיכון סיום
ת 12 לאוניברסיטה או עלתיכוניים ללימודים המשך

חיבריבוע. מבחן פי על P<.05 tt

בגרות תעודת עם תיכון ביתספר שיסיימו מסרו האחרים בתיהספר מתלמידי יותר גבוה שיעור
של קטן מיעוט ציינו הקבוצות ובשתי ,(1696 לעומת 2796) הפרויקט תלמידי מאשר מלאה
הנתונים פי על גבוהה. להשכלה במוסד בלימודים להמשיך מצפים שהם (כ>£109) התלמידים
אנשי בין כללית הסכמה ישנה אלה, כיתות תלמידי של הנוכחית ההישגים רמת על הקיימים
מציאותיים. אינם עלתיכוניים ללימודים או מלאה בגרות לתעודת להגיע סיכוייהם כי המקצוע
רואים האישית, ליכולתו המותאמות מטרות ילד כל בפני להציב שואפת התכנית שתפיסת מכיוון

הפרויקט.9 עלידי אפקטיבי חינוכי מסר להעברת חיזוק אלה בנתונים הפרויקטים מפתחי

בחווית רבים היבטים על הפרויקט של עקיבה חיובית השפעה על מצביעים אלה ממצאים לסיכום,
ביחס חשו כי מסרו הפרויקט מתלמידי יותר גבוהים שיעורים בו. שהשתתפו התלמידים של הלמידה
בבית יותר חיובית כללית הרגשה על דיווחו הם לדבר". מי עם "יש וכי מוריהם, מצד ותומך חם
תלמידי דיווחו בתשובותיהם בכיתה. התלמידים בין הביןאישיים ליחסים בנוגע כולל הספר,
יותר גבוהים לציונים גם זכו שהם כך על כתלמידים, יותר גבוהה עצמית הערכה על הפרויקט
יותר מציאותיות ציפיות בעלי שהם כך ועל כללי, באופן משימות בביצוע מסוגלותם תפיסת במדידת

שישיגו. ההשכלה רמת לגבי

בגרות תעודת להשיג התלמידים סיכויי לגבי בפרויקט והתלמידים המורים עמדות בין פער נמצא בנוסף, 9
לרוב כי סברו מהמורים מעטים רק אך חלקית, בגרות שישיגו סברו התלמידים של ניכרת קבוצה חלקית:
אחד כל השיבו התלמידים בשאלות. מהשוני נובע לפער שההסבר ייתכן לכך. טובים סיכויים התלמידים
יגיעו ההכוון בכיתת התלמידים שרוב הסיכויים טיב את להעריך נתבקשו שהמורים בעוד עצמו, לגבי

זה. להישג
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בדפוסי שינויים לפיהן ההתערבות, מודל של התיאורטיות היסוד הנחות את מחזקים אלה ממצאים
רגשיים להיבטים מתאימה והתייחסות תומכת צוות עבודת באמצעות בעיקר המורים, של פעולה
ללמידה הילד גישת את לשפר למוריו, הילד שבין היחסים מערכת את לשנות יכולים התלמיד, של
של הצפויות התוצאות על נתונים יובאו הבא בפרק שלו. העצמית ההערכה את ולחזק ולמסגרת,

הלימודיים. ובהישגיו הילד של הלימודית בהתנהגות השינויים ושל התלמיד בגישת השינוי

לימודית והתנהגות לימודיים הישגים .7

ממדי הקטנת התכנית: של הסופיות המטרות הושגו בה המידה על בממצאים נדון זה בפרק
בביתהספר. לימודית והתנהגות נוכחות ושיפור התלמידים, של הלימודיים ההישגים שיפור הנשירה,

הנשירה ממדי 7.1
יישום הרגילה. החינוך ממערכת לנשירה גבוה בסיכון כאוכלוסייה מזוהים ההכוון כיתות תלמידי
הן לנשירה, הגורמים צמצום עלידי מביתהספר התלמידים פרישת את לצמצם נועד התכנית
ביתהספר לרצון הקשורים גורמים והן ביתהספר, את לעזוב התלמיד לרצון הקשורים גורמים
עוברים המקיפים התיכונים בתיהספר את העוזבים מהתלמידים גדול חלק התלמיד. את להרחיק
כבעייתי, נתפס כזה מעבר אףעלפיכן, באזור. הקיימים המקצועיים מבתיהספר לאחד אמנם
להישגים להגיע יכולתם את הניתן, ככל לממש, הילדים את לעודד יש כי ערכית תפיסה מתוך
ביותר. הרבה במידה המקיפים התיכונים בבתיהספר קיימות לכך והזדמנויות פורמליים, לימודיים

הפרויקט מתלמידי £119 התיכון בביתהספר לימודיהם את עזבו זו בשנה כי העלתה, בדיקתנו
שלא בבתיהספר רבה שונות נמצאה .(17 לוח (ראה האחרים בתיהספר מתלמידי 209?< לעומת
לכ>$40. £109. בין נע הועזבו או שעזבו בקרבם התלמידים ושיעור זה, בנושא בפרויקט השתתפו
ההבדל השונים. בתיהספר את בלבד בודדים תלמידים עזבו הלימודים שנת במהלך כי לציין מעניין
ממצאים החדשה. לשכבה במעבר השנה, בסיום מתרחש השונים בתיהספר בין העזיבה בהיקף
הופסקה השנה שבסוף כך הפרויקט, בכיתות שחל השינוי תהליך על הנראה, כפי מעידים, אלה,
לאחר יחסית רבה עזיבה אירעה בהם האחרים, לבתיהספר בניגוד זאת, לחלוטין. כמעט העזיבה
הנשירה ששיעורי ידוע כי המחקר, בהמשך זה נושא אחר לעקוב להמשיך יש הלימודים. שנת סיום

בגיל. העלייה ועם יותר גבוהות לשכבות העלייה עם כלל בדרך עולים

האחרים ובבתיהספר בפרויקט סיומה,* ולאחר הלימודים שנת במהלך ביתהספר עזיבת :17 לוח
(באחוזים)

האחריםבתיהספר פרויקט תלמידים
130 62 (במספרים) 0ה"כ
4 8 הלימודים שנת במהלך עזבו
16 3 הלימודים שנת סיום לאחר עזבו
20 n עוזבים סה"כ

אחר. מקיף תיכון לביתספר שעברו תלמידים כולל לא *
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לימודיים הישגים 7.2
בעבודה התלמידים של הלימודיים ההישגים קידום של המכרעת החשיבות על חולקים אין
התלמידים הישגי על הפרויקט השפעת בתיהספר. כיתות בכל כמו ההכוון, בכיתות החינוכית
והערכת ביתהספר ציוני הנקרא, הבנת לבדיקת סטנדרטיים מבחנים שונים: כלים באמצעות נבחנה
של מעודנת בחינה מאפשר שונים, קנימידה על המתבססים שונים, בכלים השימוש המורים.

סטטיסטי. תיקוף מאפשרת התוצאות והשוואת הנושא,

התקדמות על מצביעים הנקרא בהבנת סטנדרטיים מבחנים בשני מהשימוש שהתקבלו ממצאים
הלימודים שנת בסוף נבחנו בתיהספר בכל התלמידים זה. בתחום הפרויקט תלמידי של ניכרת
בין מובהק הבדל נמצא לא כזכור, השנה. בתחילת נבחנו שבו (מא"ה) הנקרא הבנת במבחן
ורמתם השנה, בתחילת זה במבחן בציוניהם האחרים בתיהספר תלמידי לבין הפרויקט תלמידי
בבחינה כי לראות ניתן אולם, .(18 לוח (ראה יותר מעט נמוכה אף נמצאה הפרויקט תלמידי של
האחרים: בתיהספר תלמידי מאשר יותר גבוהים בציונים הפרויקט תלמידי זכו השנה בסוף חוזרת
לכיתות להתאמה חתך המשמשת ציון רמת  ומעלה 75 של תקן בציון זכו הפרויקט מתלמידי £579

מתלמידי אחוזים ושישה ארבעים האחרים. בתיהספר מתלמידי בלבד 2170 לעומת  הכוון
ציונים השנה בסוף קיבלו בסיומה, שנייה ופעם השנה בתחילת אחת פעם שנבחנו הפרויקט
מהתלמידים 229Sבלבד לעומת השנה, בתחילת שקיבלו מהציונים יותר או נקודות ב10 הגבוהים
בין השוואה אמנם, הנקרא. בהבנת המועדים בשני נבחנו התלמידים כל לא האחרים. בבתיהספר
שנבחנו התלמידים של ציוניהם לבין השנה בסוף נבחנו שלא תלמידים של השנה מתחילת הציונים
היתה שהתמונה אפשרות בחשבון לקחת יש אך הקבוצות, בין הבדל העלתה לא המועדים בשני

המועדים. בשני נבחנים היו באוכלוסייה התלמידים כל אילו נה שו מעט

מבתי באחד הנקרא. הבנת לבדיקת "מפנה" במבחן גם בפרויקט התלמידים נבחנו השנה במהלך
הלימודים שנת סוף עד חודשים שישה כמעט שעברו כך דצמבר, בסביבות המבחן הועבר הספר
על הצביעו זה מבחן של התוצאות גם זו. לקבוצה שוב "מפנה" מבחן את להעביר והוחלט ביוני,
קריאה לרמת התלמידים כמחצית הגיעו השנה שבתחילת בעוד הנקרא: בהבנת ניכרת התקדמות
1970 ועוד ח'ט' כיתה של קריאה לרמת מהתלמידים 819& הגיעו השנה בסוף ה; כיתה עד של

ו'ז'. כיתה של קריאה לרמת הגיעו

(כפי הלימוד במקצועות הממוצע הציון נוספים: מדדים שני באמצעות נבדקו התלמידים הישגי
להישגים הגיעו שהתלמידים המורים כל והערכות ביתהספר), של הממוחשב ברישום שנרשם
הפרויקט תלמידי כי אלה מדדים משני ללמוד ניתן .(19 לוח (ראה הלימודים שנת בסוף נאותים
בבתיהספר ההכוון כיתות תלמידי מאשר בביתהספר בלימודיהם יותר גבוהים להישגים הגיעו
בתיהספר תלמידי בקרב 66.7 לעומת 73.3 היה הפרויקט תלמידי כלל של הציונים ממוצע האחרים.
ממוצע בציון זכו ו£279 ומעלה, 70 של ממוצע בציון זכו הפרויקט מתלמידי ש^66 בעוד האחרים.
זכו בלבד ו1396 ומעלה 70 של בציון זכו האחרים בתיהספר מתלמידי בלבד 43X ומעלה, 80 של
בבתיהספר שנכשלו תלמידים של יותר גבוהים אחוזים גם היו דומה באורח ומעלה. 80 של בציון

בפרויקט. £29 לעומת האחרים בבתיהספר 159k האחרים:
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ובסיומה השנה בתחילת הנקרא בהבנת התלמידים ציוני :18 לוח
השנה סוף השנה תחילת

בתיהספר בתיהספר
האחרים פרויקט האחרים פרויקט התלמידים ציוני

התפלגות  "מא"ה" הנקרא הבנת מבחן
תקן ציוני

99 51 120 43 (במספרים)* תלמידים סה"כ
100 100 100 100 (באחוזים) סה"כ
3  4 2 400
4 5 16 5045
30 12 32 42 6055
37 31 41 26 7065
24 37 18 14 8075
3 20 1  10085

tt65.6 ****73.9 63.8 61.0 ממוצע
9.5 11.8 8.9 8.9 סטייתתקן

התפלגות  הנקרא להבנת "מפנה מבחן
(באחוזים)*"* הציונים

*** **16 *** **19 (במספרים) תלמידים סה"כ
100 100 (באחוזים) סה"כ

11 ב'ג' כיתה
42 ד'ה' כיתה

19 37 ו'ז' כיתה
8] 10 חיטי כיתה

נבחנו שלא תלמידים של השנה מתחילת ציונים השוואת התלמידים. כל נבחנו לא שונות, נסיבות בגלל *
הקבוצות. בין הבדל העלתה לא שנבחנו, תלמידים של לציוניהם השנה בסוף

תלמידי של ציוניהם בלוח מובאים לכן הפרויקט, של מבתיהספר באחד רק פעמיים הועבר המבחן **
בלבד. ביתספר אותו

האחרים. בבתיהספר הועבר לא המבחן ***

בין הבדלים של במקרה האינפורמטיביים". "ספרותיים" בטקסטים בקריאה ציונים קיבלו התלמידים ****
יותר. הנמוך הציון בלוח מוצג הציונים,

פי על p<.05 האחרים: בתיספר לתלמידי הפרויקט תלמידי של השנה סוף ציוני בין ממוצעים השוואת tt
בתיהספר שאר מציוני גבוהים האחרים מבתיהספר אחד תלמידי ציוני אולם, anova מבחן
הבלעדי האחראי הוא החדשה" החינוך "סביבת שפרויקט מסקנות בהסקת להיזהר יש כן ועל האחרים,

להבדל.
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הנלמדים המקצועות בכלל שנתי) (ממוצע ביתהספר ציוני בבתיהספר: התלמידים הישגי :19 לוח
האחרים* ובבתיהספר בפרויקט האחרון, בחודש התלמידים הישגי את המורים והערכת

בתיהספר
האחרים פרויקט

125 57 (במספרים) תלמידים סה"כ
tt(DHinKi) ביתהספר ציוני

100 100 סה"כ
15 2 550
42 32 6956
30 39 7970
11 25 8980
2 2 +90

66.7 73.3 ממוצע
11.5 9.6 תקן סטיית

(באחוזים) המורים** מרבית עלידי נאותים הישגים הערכת
31 40 קרובות לעתים
8 18 . תמיד

2.3 2.9 tt(5 עד מ1 (בסקלה ממוצע
^6 1.7 תקן סטיית

השנה. במהלך הכיתה את שעזבו תלמידים כולל לא *

רחוקות" "לעתים "לפעמים", קרובות", "לעתים תמיד), כמעט (או "תמיד" כוללות: התשובה אפשרויות **
שהעריכו המורים כל של ההערכות כחציון מחושב תלמיד כל ציון פעם). אף כמעט (או פעם" ו"אף
או קרובות" "לעתים של ברמה בהערכה שזכו התלמידים אחוז מדווחים בלוח תלמיד. אותו את
קטיגוריות חמש כל על בוצע הסטטיסטי הניתוח הקבוצה. תלמידי של הממוצע והציון "תמיד"

התשובה.

ציוני מין. פי ועל האחרים, ביתהספר לתלמידי הפרויקט תלמידי בהשוואת שונות ניתוח פי על p<05 ft
בתיהספר בשאר התלמידים מציוני גבוהים פרויקט בו היה שלא מבתיהספר באחד התלמידים

האחרים.

בתקופה התלמידים הישגי לגבי המורים הערכות על נתונים מובאים 19 לוח של התחתון בחלק
נאותים להישגים הגיע מהתלמידים אחד כל כמה עד להעריך נתבקש מהמורים אחד כל האחרונה.
בתיהספר, מציוני שמשתקפת לזו מאוד דומה תמונה מתקבלת מהממצאים הנלמדים. במקצועות
ושמונה חמישים בבתיהספר. בהישגיהם הפרויקט תלמידי של יותר מרובה הצלחה על המלמדת
או קרובות" "לעתים טובים להישגים הגיעו כי מוריהם, בהערכת זכו הפרויקט מתלמידי אחוזים

האחרים. בבתיהספר מהתלמידים בלבד £399. לעומת "תמיד"
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המקצועי השיפוט את מבטאים בשאלון, המורים והערכות ביתהספר ציוני האלה, המדדים שני
דרושה, הישגים ורמת ציונים לקביעת בנוגע ונוקשות מובנות הנחיות שבהעדר מובן, המורים. של
מתן מזו, יתרה השונים. בתיהספר ובין למורה, ממורה שונות להיות להישגים הציפיות עשויות
ציונים הטיית ותיתכן התלמיד, קומוניקטיביתעם כפעילות קרובות לעתים נתפס בביתהספר ציונים
הערכה במתן אלה מדדים של הערך לפיכך, בו. לנזוף או ילד לעודד עלמנת שלילי או חיובי לכיוון
ברור נראה" "תוקף אלה למדדים יש מאידך, מוגבל. הוא לתלמידים "אובייקטיביתסטנדרטית"
המורה של שביעותהרצון את וכמבטאים המורה, של "מקצועיתסובייקטיבית" להערכה במדדים
הילד. עם היחסים ובניית העבודה תהליך להמשך מכך המשתמע כל עם התלמיד, של מפעילותו
של הציונים ממוצע לימודיים: להישגים האלה המדדים שני בין (.76) חזק סטטיסטי מיתאם נמצא
אחד כל תוקף על מעיד זה ממצא המורים. עלידי הישגיהם והערכת בביתהספר התלמידים

מהכלים.

ציפיות על שהצביע ,(5.1 סעיף (ראה בדוח קודם שהובא אחר ממצא להזכיר רצוי זה בהקשר
שתושג ההשכלה רמת לגבי האחרים, בתיהספר מורי של מאשר הפרויקט, מורי של יותר גבוהות
אודות המורים לתפיסות כביטוי בעיקר אמנם הוצג ציפיותיהם אודות הממצא התלמידים. עלידי
עם המורים מניסיון ישירות הן אף הושפעו אלו שתפיסות להניח יש זאת עם אך הילדים, יכולות

השנה. במהלך בפועל הישגיהם רמת על ומעידות אלה תלמידים

6VX, למשל, הפרויקט, תלמידי בקרב הבנים. מציוני בהרבה גבוהים הבנות ציוני כי לציין, מעניין
הבנות של יותר גבוה שיעור כמוכן, מהבנים. בלבד 8?0 לעומת ומעלה, 80 של בציונים זכו מהבנות
מהבנים.10 בלבד £469 לעומת הפרויקט מבנות 83?£  מהמורים כזו הערכה קיבלו מהבנים
הבדלים נמצאו שלא כך על המצביעים אחרים נתונים לאור במיוחד, מעניינים אלו ממצאים
בסוף שנערכה בבדיקה לא וגם השנה, בתחילת הנקרא להבנת במבחנים והבנות הבנים של ברמתם
ואת בביתהספר, הלימודים חווית את לתפיסתם בנוגע המינים בין הבדלים נמצאו מאידך, השנה.

המורים. עם יחסיהם

בביתהספר והתנהגות נוכחות 7.3
בתחומים ביתהספר בדרישות מוצלחת בצורה לעמוד ההכוון כיתות תלמידי של יכולתם העלאת
מאלימות, והימנעות תקינה חברתית התנהגות בשיעור, והשתתפות הקשבה סדירה, נוכחות כגון
של הכללית להסתגלות משמעותי אינדיקטור נחשבת סדירה נוכחות ביותר. חשוב חינוכי יעד היא

סמוי". ל"ניתוק כביטוי עתידית לנשירה חזק ומנבא לביתהספר, התלמיד

של בנושא האחרים בתיהספר תלמידי לבין הפרויקט תלמידי בין משמעותי הבדל יש כי נמצא,
הכוללים המורים, יומני מקורות: משני נוכחות לגבי ממצאים מציג 20 לוח בשיעורים. נוכחות

שאחוז מכיוון הפרויקט, השפעת על מהממצאים ממעיט אינו אלה בהישגים והבנות הבנים בין ההבדל 10
הקבוצות. שתי בקרב קיים וההבדל הפרויקט, אוכלוסיית בקרב יותר גבוה הבנים
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שהתלמיד המורים והערכות שיעור, מאותו היעדרות לגבי שיעור בכל המורים שערכו שוטף רישום
שרמת כך על מעידים הללו המדדים שני כי עולה, מהלוח האחרונה. בתקופה סדיר באופן נוכח
כ>?ל80 האחרים. בתיהספר תלמידי של זו מאשר יותר גבוהה היתה הפרויקט תלמידי של הנוכחות
בבתי מהתלמידים בלבד (AJ0 לעומת  מהשיעורים מ^80 ביותר נוכחים היו הפרויקט מתלמידי
הוערכו בפרויקט מהתלמידים >?ל86  דומה הבדל נמצא המורים, הערכות לגבי גם האחרים. הספר
מיתאם נמצא האחרים. בבתיהספר מהתלמידים בלבד 7370 לעומת סדירה, נוכחות כבעלי
התומך דבר  שונה שמקורם למרות וזאת ,(.83) הנוכחות לרמת המדדים שני בין חזק סטטיסטי

מהמדדים. אחד כל בתוקף

ובבתיהספר בפרויקט המורים, והערכות המורים יומני פי על בשיעורים התלמידים נוכחות :20 לוח
האחרים*

בתיהספר
האחרים פרויקט

tT(tnruo) הסורים יומני פי על בשיעורים הנוכחות התפלגות
**63 57 (במספרים) תלמידים סה"כ

5  6090 עד
6 2 70706196
25 21809071 90

25 37 %9081%
39 40 9190 +
100 100 סה"כ
77.1 82.6 י ממוצע
19.8 8.2 תקן סטיית

tt (0*111)0) סדירה בשיעורים הנוכחות כי הסורים*" הערכת
125 57 י (במספרים) תלמידים D"nD
38 33 קרובות לעתים
35 53 תמיד

3.56 4.10 (5 עד מ1 (בסקלה ממוצע
1^0 134 תקן סטיית

השנה. במהלך הלימודים את שעזבו תלמידים כולל לא *

בפרויקט. השתתפו שלא מבתיהספר בלבד שניים לגבי קיימים היומנים נתוני **

רחוקות", "לעתים "לפעמים", קרובות", "לעתים תמיד), כמעט (או "תמיד" כוללות: התשובה אפשרויות ***
את שהעריכו המורים כל של ההערכות כחציון מחושב תלמיד כל ציון פעם). אף כמעט (או פעם" ו"אף
והציון "תמיד" או קרובות" "לעתים של ברמה בהערכה שזכו התלמידים אחוז מדווחים בלוח תלמיד. אותו

התשובה. קטיגוריות חמש כל על בוצע הסטטיסטי הניתוח הקבוצה. תלמידי של הממוצע

ואולם מין. פי ועל האחרים, בתיהספר לתלמידי הפרויקט תלמידי בהשוואת שונות ניתוח פי על P<05 tt
לגבי חדמשמעיות מסקנות בהסקת להיזהר יש כן ועל האחרים, בתיהספר תלמידי בנתוני הבדל יש

הפרויקט. תרומת
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קשות. התנהגות ובבעיות חלשה לימודית בהתנהגות מאופיינים כיתותההכוון תלמידי כאוכלוסייה,

התלמידים. של והחברתית הלימודית התנהגותם שיפור היא התכנית של נוספת חשובה מטרה לכן,
תלמידים על ושוב שוב סופר שבפרויקט בתיהספר ומנהלי מורי עם שנערכו בראיונות ואמנם,
ירדה בכיתה האלימות רמת כי הודגש בעיקר ובביתהספר. בכיתה התנהגותם את מאוד ששיפרו

בביתהספר. "בעייתית" נחשבת אינה כבר הכיתה שאוכלוסיית כך כדי עד מאוד,

הנערות. אחת של התקדמותה לגבי וסיפוק גאווה מלאי היו למשל, אחת, פרויקט כיתת מורי
היא בכיתה: בהתנהגותה ובעיקר החיצונית בהופעתה גם כ"פרועה", תוארה היא השנה בתחילת
באופן לב תשומת למשוך כנראה, ניסיון, תוך השיעור, למהלך מפריעה והיתה להתרכז התקשתה
קשר איתה ליצור כדי עמה, בעבודה רבים מאמצים המורים השקיעו הפרויקט, במסגרת מתמיד.
השתנתה אחדים, חודשים תוך ואכן, בלימודים. אותה לעניין דרכים למצוא וכדי משמעותי ביןאישי
התנהגות דפוסי לעצמה אימצה והיא ביותר, משמעותית בצורה לטובה הנערה של התנהגותה

ובקבוצה. בכיתה בנעשה פעילה השתתפות של חיוביים

בתחומים ביתהספר במסגרת התפקוד רמת את גם להעריך המורים נתבקשו למורה בשאלון
תלמידי רוב כי עולה, מהלוח .(21 לוח (ראה בביתהספר כללית חברתית התנהגות כולל אחרים,
יותר גבוהים ובשיעורים מוריהם, רוב עלידי משביערצון לימודי תפקוד כבעלי הוערכו הפרויקט

האחרים. בתיהספר תלמידי מאשר

יש בביתהספר, הכללית בהתנהגות השליטה ורמת לימודית התנהגות על לממצאים בהתייחסות
הצוות עבודת של משמעותי הישג לראות ניתן מחד, כאחד. ושליליים חיוביים להיבטים להתייחס
בכך ותפקוד; הסתגלות קשיי עקב ההכוון לכיתות שהופנו תלמידים של במצבם שינויים חולל שהוא
משיעורי יותר גבוהים ובשיעורים משביעתרצון, לימודית התנהגות מפגינים התלמידים שמרבית
מפגינים אינם מהתלמידים מבוטל לא מיעוט מאידך, האחרים. בבתיהספר ההכוון כיתות תלמידי
עומדים האחרים בתיהספר צוותי וכן הפרויקט צוותי משביעתרצון. לימודית התנהגות כלל בדרך

יותר. אף גבוהות והישגים תפקוד לרמות נוספים תלמידים קידום של האתגר בפני עדיין

בלוח, המובא מהסוג "הסטטיסטיים" הנתונים של להגבלה הנתונים בפירוש לב לשים יש זאת, עם
חשובה זו מגבלה אחר. או זה פרט של מצבו על מעידים אינם אך כולה, הקבוצה את המאפיינים
לפני בתיהספר את כלכך שהטרידה הקשה שהאלימות משום כאן, המובא בנושא במיוחד
שיפור אפילו לפיכך, ככלל. הקבוצה את ולא  בודדים תלמידים אפיינה אליהם הוכנס שהפרויקט
בנתונים בלבד מועטה במידה ביטוי לידי לבוא יכול תלמידים, אותם של במצבם ביותר משמעותי

האוכלוסייה. כלל את המתארים

תלמידי של משמעותיים הישגים על העידו אשר שונים, ממקורות ממצאים הובאו זה בפרק לסימם,
מוריהם ובשביעותרצון בבתיהספר בהישגיהם הנקרא, הבנת של במיומנויות בשיפור הפרויקט
חיובית בשורה יש אלה בממצאים וכללית. לימודית ובהתנהגות הנוכחות, בשיעורי מהם,

מטרותיה. את להשיג התכנית של יכולתה לגבי משמעותית
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ובבתיהספר בפרויקט שונים, בתחומים התלמידים התנהגות את המורים** הערכת :21 לוח
(באחוזים)* האחרים

בתיהספר
האחרים פרויקט

125 57 (במספרים) תלמידים סהכ
ttM1nsa והקשבה ריכוז

35 33 קרובות לעתים
18 25 תמיד

2.76 2.98 ממוצע
11 בשיעור פעילה השתתפות

26 44 קרובות לעתים
10 9 תמיד

2.18 2.67 ממוצע
עצמאים באופן לימודיות ססלות ביצוע

35 42 קרובות לעתים
9 16 תמיד

2.41 2.90 ממוצע
פרובוקציות) נוכח (גם ותקינה נשלטת התנהגות

30 35 קרובות לעתים
27 30 תמיד

194 325 ממוצע
השנה. במהלך הכיתה את שעזבו תלמידים כולל לא *

"לעתים "לפעמים", קרובות", "לעתים תמיד), כמעט (או "תמיד" כוללות: התשובה אפשרויות **
המורים כל של ההערכות כחציון מחושב תלמיד כל ציון פעם). אף כמעט (או פעם" ו"אף רחוקות",
"לעתים של ברמה בהערכה שזכו התלמידים אחוז מדווחים בלוח תלמיד. אותו את שהעריכו
חמש כל על בוצע הסטטיסטי הניתוח הקבוצה. תלמידי של הממוצע והציון "תמיד" או קרובות"

התשובה. קטיגוריות

מין. פי ועל האחרים, בתיהספר לתלמידי הפרויקט תלמידי בהשוואת שונות, ניתוח פי על P<.05 ft

ומסקנות סיכום .8

הניסיונית התכנית של ביישומה הראשונה הפעילות שנת על שנערך ממחקר ממצאים מביא זה דוח
שבע. בבאר מקיפים תיכוניים בתיספר בשני ט' בשכבת הכוון בכיתות החדשה" החינוך "סביבת
מקיפים תיכונים בתיספר בתוך ליישומה ופעל יזם ג'וינטישראל בה הראשונה השנה גם זו היתה
מורים וכן בפרויקט, שהשתתפו בתיספר משני ותלמידים מורים נבדקו המחקר במסגרת גדולים.
בפרויקט. השתתפו שלא שבע בבאר האחרים בתיהספר בארבעה הכוון מכיתות ותלמידים
לבתיהספר הפרויקט להבאת הראשונה בשנה שכבר עולה, הקבוצות שתי על הנתונים מהשוואת
ודפוסי המורים עמדות ובהם שנבדקו, שונים בהיבטים הפרויקט של חיובית השפעה נמצאה
והתנהגות הלימודיים הישגיהם לימודיהם, המשך בביתהספר, התלמידים חווית שלהם, הפעולה

לימודית.
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הממצאים עיקרי 8.1
בבאר תיכוניים בבתיספר ההכוון בכיתות התלמידים מרבית סוציודמוגרפית: מבחינה (1)

בנים, הם  התקיים לא הפרויקט שבהם האחרים בבתיהספר והן בפרויקט הן  שבע
חדהוריות. במשפחות גדלים אחוזים כעשרים ילדים. מרובות במשפחות חיים ומרביתם
המשפחה וראש נמוכה, השכלה בעלי הם הקבוצות בשתי מהאמהות וכרבע מהאבות כרבע
כך על מעידים התלמידים רקע על הנתונים כיום. בשכר עובד אינו הקבוצות משתי בכ^20
כיתות לתלמידי מרכזיים במאפיינים דומים בפרויקט שהשתתפו ההכוון כיתות שתלמידי

בפרויקט. השתתפו שלא שבע בבאר האחרים בבתיהספר ההכוון

התלמידים ממשפחות רבות הפרויקט. תלמידי של והאישי המשפחתי הרקע על מידע נאסף
כלכלית, מצוקה כגון בעיות, עם מתמודדות מהמשפחות כ"407 ומבעיות; מקשיים סובלות
גדלים מהתלמידים כרבע בנוסף, המשפחה. חברי בין מריבות או מוגבלות, או חולי
קשה, מחלה מוות, (גירושין, מלחיץ אירוע עברו מהמשפחות כרבע חדהוריות. במשפחות
תמונה מסתמנת הנערים, של המרובים הצרכים לצד האחרונה. בשנה וכי) עבודה אובדן
או מיוחד, חינוך של במסגרת היו בודדים תלמידים צורכיהם: עם מועטה התמודדות של
האחרונות. בשנתיים כלשהו טיפולי גורם עם בקשר היו או למידה, ליקוי לגלות כדי אובחנו

בכניסה שהועבר הנקרא בהבנת סטנדרטי במבחן הקבוצות שתי תלמידי של ציוניהם (2)

נמוכים אף הפרויקט תלמידי וציוני הנקרא, בהבנת נמוכה רמה על מצביעים ט', לכיתה
הבנת לאבחון "מפנה" מבחן תוצאות האחרים. בתיהספר תלמידי של מציוניהם יותר מעט
של לימודיים מפערים סובלים מחציתם מעל כי העלו הפרויקט לתלמידי שהועבר הנקרא

הנקרא. הבנת של שונות במיומנויות ויותר לימוד שנות ארבע

הכשרה במתן התמקד הפרויקט בלבד. חלקי היה הראשונה בשנה הפרויקט שיישום נמצא, (3)

הכרת כצוות, עבודה דפוסי גיבוש התכנית, לתפיסת בנוגע למורים ורצופה אינטנסיבית
בשנה אלה. לצרכים וכוללניות הולמות התייחסות ודרכי שונים בתחומים התלמידים צורכי
רבה להערכה זכתה ההכשרה דידקטיים. כלים רכישת על יותר מועט דגש הושם הראשונה
"סביבות בבתיהספר הוקמו לא עדיין זו בשנה בתיהספר. והנהלות המורים צוותי מצד
(להוציא מחשבים בעזרת ללמד התחילו וטרם משאבים, ועתיר גמיש לימודי מרחב פיזיות",
ואףעל בפרויקט, המשתתפים המורים את אכזב התכנית ביישום העיכוב מעטים). מורים
העבודה של שונים להיבטים רבות תרם כבר הפרויקט כי השנה בתום העריכו הם פיכן,

ההכוון. בכיתות

מורי סבורים בפרויקט, השתתפות של שנה שלאחר נמצא המורים, תפיסות בבדיקת (4)

זו מבחינה לנשור. מבלי לימוד שנות 12 יסיימו אלה בכיתות שהתלמידים הפרויקט
של מעמדותיהם יותר חיוביות בביתהספר להתמיד וסיכוייה האוכלוסייה לגבי עמדותיהם
הגדול רובם לטובה. השתנתה שהערכתם חשו כי מסרו גם והם האחרים, בתיהספר מורי
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משמעותיים. לימודיים להישגים להגיע ויוכלו יסוד במיומנויות יתקדמו שהתלמידים העריכו
הכוון בכיתת ללמד להמשיך מעוניינים יהיו כי דיווחו הפרויקט ממורי אחוזים שישים

מאוד". "רבה או "רבה" במידה

כצוות, משותפת לעבודה במעבר התמקדו המורים של הפעולה בדפוסי העיקריים השינויים (5)

לתלמידים הולמת רגשית התייחסות ובמתן רבים, בתחומים וצורכיהם התלמידים בהכרת
למרות אחרים. יעדים הושגו לא אלה, שינויים לצד איתם. ומשמעותי יעיל קשר לבנות כדי
את ליישם למדו טרם הם כי המורים חשו לאפרונטליות, עבודה בשיטות מוגבר שימוש
את לזהות שלמדו מכך תסכול הביעו המורים הצורך. די הדיפרנציאלית ההוראה עקרונות
להתמודד כדי מספיקים דידקטיים כלים רכשו טרם אולם הילדים, של הלימודיים צורכיהם
או הפיזית" "בסביבה לעבוד להם הזדמן טרם כמוכן, אלה. צרכים עם מועילה בצורה

בהוראה. במחשבים להשתמש

ממצאי מעידים זו, בשנה החלה רק הפרויקט במסגרת המורים של שהכשרתם אף על (6)
מצד ותומכת חמה אישית בגישה חשו הפרויקט בכיתות שהתלמידים כך על המחקר
בתי תלמידי מאשר ביתהספר ולמסגרת ללימודים יותר חיובית גישה על ודיווחו מוריהם,
עצמית הערכה של יותר גבוהה רמה הפרויקט שלתלמידי נמצא בנוסף, האחרים. הספר
ממצאים כשלעצמם, האחרים. בתיהספר תלמידי מאשר מסוגלות, תפיסת ושל כתלמידים,
בבית התלמידים של הסובייקטיבית החוויה לשיפור תרם שהפרויקט כך על מצביעים אלה
מזו, יתרה לכן. קודם רבות שנים במשך במערכת שנכשלו לתלמידים תרם ובכך הספר,
הישגיו ועל בכיתה התלמיד תפקוד על גם ישפיעו כאלה שינויים כי להניח היום מקובל

הלימודיים.

(*20)עזבו האחרים בתיהספר תלמידי לעומת (1170) הפרויקט מתלמידי יותר נמוך שיעור (7)
כיתות את שעזבו התלמידים מרבית אחריה. או הלימודים שנת במהלך ביתהספר את
בבתיהספר שונה התמונה השנה. בסוף עזבו בלבד ובודדים השנה במהלך יצאו הפרויקט
לעקוב להמשיך יש אולם, החדשה. לשנה במעבר עזבו התלמידים מרבית בהם האחרים,
העלייה עם כלל בדרך עולים הנשירה ששיעורי ידוע כי המחקר, בהמשך זה נושא אחר

בגיל. העלייה ועם יותר גבוהות לשכבות

של הלימודיים הישגיהם על הפרויקט של חיובית השפעה על מצביעים המחקר ממצאי (8)

ממוצעים בציונים בביתהספר זכו הפרויקט מתלמידי אחוזים ושבעה עשרים התלמידים.
בתי תלמידי של מציונם גבוה היה בפרויקט התלמידים של הממוצע הציון ומעלה. 80 של
נאותים הישגיהם כי מוריהם בהערכת זכו מהם יותר גבוה ושיעור האחרים, הספר
בהבנת סטנדרטי מבחן של חוזרת בבחינה האחרים. בתיהספר תלמידי להישגי בהשוואה
הפרויקט תלמידי משמעותי. באופן ציוניהם את בפרויקט מהתלמידים £469. העלו הנקרא,
היו שציוניהם למרות (וזאת האחרים בתיהספר תלמידי מאשר יותר גבוהים בציונים גם זכו

השנה). בתחילת יותר נמוכים
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הערכת פי על סדיר, באופן בביתספר מבקרים הפרויקט מתלמידי אחוזים ושישה שמונים (9)

תלמידי לבין הפרויקט תלמידי בין משמעותיים הבדלים על גם מלמדים הממצאים מוריהם.
של בהיבטים  הלימודית ובהתנהגות בביתהספר הנוכחות ברמת האחרים בתיהספר

עצמאית. ועבודה בשיעור השתתפות והקשבה, ריכוז

סטטיסטית. מובהקות ובעלי הלימודיתעקביים והתנהגותם התלמידים הישגי על הממצאים
של לדרכו חיזוק אלה ממצאים מהווים הפרויקט, של העיקריות מטרותיו הן שאלה מכיוון

משמעותי. באופן התלמידים את לקדם כוחו על ומעידים הפרויקט

מתודולוגיות סוגיות 8.2
המשתתפים של חיובית תגובה לעתים מביאות חדשות וחברתיות חינוכיות תכניות כי ידוע, (1)
זו תופעה עצמה. התכנית של הייחודיים לתכנים מאשר החידוש לעצם יותר שקשורה בהן
במקרה מאוד רלוונטית להיות עשוייה היא .Hawthorne Effect ונקראת מחקרי באופן נבדקה
חיצוניים, ומומחים גורמים של מעורבות בשל מסוימת ביוקרה המלווה  זה פרויקט של
מחו"ל אורחים של רבים בביקורים ואף פיזי, ושיפוץ מחשבים כגון נוספים במשאבים
הפרויקט, תוצאות את ולבחון להמשיך צורך יש כן, על הפרויקט. הוצג שבפניהם ומהארץ
שתפוג לאחר הבאות, בשנים גם והתלמידים, המורים של שביעותהרצון את ובמיוחד
העובדות, את מבטל פה האמור אין ואולם, החידוש. מעצם הראשונית ההתלהבות
רב ערך להיות יכול החידוש מעצם הנגרמת להתלהבות ושגם אמיתיים, הם שההישגים

רצויות. לתוצאות מביאה היא אם ביותר

את לעומק יותר לבחון יש במלואה. יושמה טרם התכנית שבה בתקופה הוערך הפרויקט (2)
על מלא באופן מיושמת היא כאשר התכנית של האפקטיביות ואת הפרויקט' יישום תהליך
שניתנת הכשרה שבמרכזו תהליך על מתבסס ההתערבות מודל מזו, יתרה מרכיביה. כל
מביאים אשר הם אלה ושינויים ובפעילותם, בתפיסותיהם לשינויים גורמת למורים
לפיכך, זמן. לאורך להימשך וחייב מורכב זה תהליך התלמידים. אצל הרצויה להתקדמות
לשינויים אלא לצפות ניתן לא לביתהספר, הפרויקט להבאת הראשונה שבשנה ספק אין

מוריהם. אצל קודמים בשינויים מותנים אלה שכן התלמידים אצל מתונים

שעברו קבוצות בין "טהורה" השוואה איפשרה לא המציאות כי לזכור יש הנתונים בפירוש (3)
לא שעדיין בתיהספר שגם משום זאת כזו. השפעה מכל נקיות קבוצות לבין הפרויקט את
בשנת הפרויקט הכנסת לקראת במגעים התחילו כבר כותליהם בין הפרויקט את הפעילו
יעדי מהם וידעו הפרויקט עקרונות את הכירו שכבר בהם צוות אנשי והיו הבאה הלימודים
ההכוון בכיתות משלהם פרויקטים הפעילו בתיהספר כל כי להזכיר יש כמוכן, השינוי.
על המתבססים מסוימים, שממצאים ייתכן בכיתה. העבודה את ולשפר לקדם בניסיון
הבדלים על הצביעו הפרויקט, הופעל לא שבהם אחרים בתיספר לבין הפרויקט בין השוואה
מכל לחלוטין "נקיות" שהן קבוצות עם מהשוואה מתקבלים היו מאשר דרמטיים פחות

 ■ לפרויקט. דומה תכנית של השפעה
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מאלה אלה שונים בתיהספר הטבע מדרך כי לזכור יש השוואתיים בנתונים בשימוש בנוסף, (4)

אוכלוסיית עם התמודדותם דרכי על השפעה יש ולכך הייחודיים המרכזיים במאפייניהם
הנובעת השונות מידת גם נבדקה הנתונים, בניתוח כן, על החלשים. התלמידים
השתתף ביתהספר האם בדיקה על בנוסף מסוים, לביתספר תלמידים של מהשתייכותם
של התוצאות ברמת שונים בנושאים מסוימים הבדלים נמצאו ואמנם לאו. אם בפרויקט,
במקרים מדווחת הפרויקט של השפעה בפרויקט. השתתפו שלא בתיהספר ותלמידי מורי
שלא בתיהספר כלל ותלמידי ממורי יותר גבוהות בתוצאות זכו הפרויקט ותלמידי שמורי

בפרויקט. השתתפו

כתוצאה תשובות הטיית של האפשרות היא בחשבון, לקחת שיש אחרת מתודולוגית סוגייה (5)

שרצוי חושבים שהם כפי לשאלון להשיב מרואיינים של נטייה כלומר חברתית", מ"רציות
להיות עלול חברתית לרציות הסיכוי להשיב. מהם שמצפים חושבים שהם כפי או להשיב,
למענם המגדיר ידע גוף בעלי שהם מורים, כגון מקצוע אנשי ריאיון של במקרה במיוחד חזק
מורי בקרב יותר חזקה להיות עשויה זו תופעה הנוכחי, במחקר רצויות. ופעילויות עמדות
שלא המורים גם ואולם, רצויה. פעילות לגבי מודעותם מהגברת כתוצאה הפרויקט,
לתקף רצוי זה מסוג במחקר אףעלפיכן, הפרויקט. עקרונות את הכירו בפרויקט השתתפו

בכך. נתעמק המחקר בהמשך ואכן נוספים, ממקורות מידע עם המורים דיווחי את

נובעת המורים, הערכות על המתבססים נתונים על להשפיע העשויה נוספת, אפשרית הטיה (6)
ודרכי תפיסותיהם השתנו שבעקבותיה ייחודית, הכשרה עברו הפרויקט שמורי מהעובדה
בתחומים ולהישגים לשינויים יותר גבוהות ציפיות בעלי הם הפרויקט שמורי ייתכן חשיבתם.
פעילותם, של או הילד התנהגות של יותר נמוכה בהערכה יתבטאו אלו ציפיות וכי שונים,
של וההבחנה ההתייחסות יכולת את לקדם גם נועדה ההכשרה ידם. על נצפו שאלה כפי
התלמידים, אודות על הצוות חברי בין מידע החלפת הוגברה הפרויקט ובמסגרת המורים,
להביא, היא אף יכלה ולבעייתיות לקשיים זו מוגברת מודעות בעיותיהם. אודות על ובעיקר
עלידי דווח מאשר הפרויקט תלמידי אצל יותר רב בעיות היקף על לדיווחים דבר, של בסופו

האחרים. בבתיהספר התלמידים לגבי המורים

עומק. וראיונות תצפיות כגון נוספים, כלים לכלול מתוכנן הבאות בשנים המחקר המשך
בכלים שיעלו הממצאים תוקף בדיקת יאפשר שונים מסוגים מגוונים בכלים השימוש
ולבסוף, מסוימים. נושאים של הבדיקה של האפקטיביות את מאוד להגביר ועשוי השונים,
ואם כמורים אם כפרטים, אנשים על "השפיע" הפרויקט חברתי, מפעל כל שכמו להעיר, יש
בדוח המובאים הסטטיסטיים לנתונים אחד. כל אצל שונה היתה זו והשפעה כתלמידים,
שינויים, על להצביע ביכולתם מוגבלים הנתונים אך כולה, הקבוצה את לאפיין רבה יכולת

אחר. או זה פרט אצל דרמטיים, הם אם אפילו
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לד'ון וסוגיות המחקר השלכות 8.3
מענים תכנון שבמסגרת רצוי ההכוון, כיתות תלמידי בקרב שנמצאו הבעיות היקף לאור (1)

לצרכים וגם הרבים, הלימודיים לצורכיהם גם הולמת התייחסות תהיה זו, לאוכלוסייה
הפערים הרגשיאישי. ובתחום והסביבתי המשפחתי בתחום כגון אחרים בתחומים
והגשת לעזרה הזקוקים ילדים באיתור צורך על מצביעים המשמעותייםשאובחנו הלימודיים

בלימודיהם. יותר מוקדמים בשלבים גם הסיוע

יישום בין קשר על יחד מצביעים שנבדקו השונים בתחומים המחקר ממצאי מכלול (2)

ופעילות עמדות של ברמה תפוקותיו לבין לפעילות, הראשונה בשנה שהתבטא כפי הפרויקט,
בשנה הפרויקט יישום שראינו, כפי התלמידים. בקרב רצויות תוצאות לבין ובינם המורים,
שינויים להבאת המכוונת המורים, של אינטנסיבית הכשרה באמצעות בעיקר נעשה זו
אצל שחלו השינויים בין לקשר ניתן הילדים. לצורכי התייחסותם ובדרכי בתפיסותיהם
ההכוון כיתות תלמידי בין שנתקבלו המרשימים להבדלים ההכשרה, בעקבות המורים
עם יחסיהם את תפיסתם לגבי האחרים, בבתיהספר ההכוון כיתות תלמידי לבין בפרויקט
כתלמידים, שלהם העצמית וההערכה ובכיתה, בביתהספר הכללית הרגשתם המורים,
הפרויקט תלמידי בין שנמצאו הבדלים בין קשר לראות ניתן דומה, באורח כללי. ובאופן
בית במערכת הסובייקטיבית חוויתם של שונים בהיבטים האחרים בבתיהספר לתלמידים
בביתהספר "נורמטיבי" תפקוד של שונים בהיבטים הקבוצות שתי בין הבדלים לבין הספר
הנלמדים, ובמקצועות יסוד במיומנויות הישגים תיכון, בביתספר לימודים המשך כגון
התפיסה את מאששים בכללם המחקר שממצאי אפוא, נראה, בשיעור. והתנהגות נוכחות

השנה. שיושמו התכנית של מרכיבים אותם ביסוד העומדת התיאורטית

להניח וסביר למורים, אכזבה נגרמה בכך, הזו. בשנה יושמו התכנית מרכיבי כל שלא ראינו, (3)

פעלו בה הראשונה השנה היתה זו מטרותיה. את להשיג התכנית של יכולתה גם נגרעה כי
בתכנון והצורך כלשהי, במסגרת זו תכנית ליישום שבע באר ועיריית ג'וינטישראל
את מאוד האיטו בשטח, ופעולה יישום כדי תוך רבות, צפויות לא סוגיות עם ובהתמודדות
ארגוני שינוי על המבוססת כוללנית, תכנית יישום כי ספק אין זאת, עם יחד העבודה. קצב
הוא תיכוניים כבתיספר מורכבת במערכת מקצוע, אנשי של ובהתנהגות בעמדות ושינוי
שנים, מספר להימשך חייב בשלמותו היישום תהליך כי מאוד ייתכן ביותר. מורכב תהליך
לשותפים יובהר שהדבר חשוב כך, אם נוספים. תכנית מרכיבי מיושמים שנה בכל כאשר

ציפיותיהם. על יענה מהתכנית המתחייב היישום שקצב כדי לפרויקטים

ושזוהי התכנית, של הראשונה הפעילות בשנת נערכה שהבדיקה בחשבון לקחת יש זאת, עם
כדי תוך התכנית של הפעולה עקרונות את לגבש הפרויקטים מפתחי נדרשו שבה תקופה

עתידיים. בפרויקטים יואץ שהוא וייתכן יותר איטי היה היישום קצב לכן, יישומה.
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חלק ואולם, ההכוון. בכיתות ללמד להמשיך מאד מעוניינים שהם ציינו המורים מרבית (4)
על בדיון בלבד. מועטה או בינונית במידה ללמד להמשיך נכונותם את הביעו מהמורים
המבוטא אישביעותהרצון כי הודגש הפרויקט, של מבתיהספר באחד הצוות עם הנתונים
הפרויקט. במסגרת המורים על המוטל הרב מהעומס נובע זה, בנתון מהמורים חלק עלידי
חדש באופן משפחתיות, ואף אישיות, התנהגותיות, לבעיות להתייחס הצורך כי סיפרו, הם
במסגרת הנדרשת הדידקטית העבודה צורת בנוסף, רגשי. לעומס גורם יותר, ומעמיק
וחומר לימודים תכנית והתאמת ילד, לכל צמוד ומעקב אבחון על המבוססת הפרויקט,
הציעו המורים רבות. נוספות עבודה שעות דורשת ותלמיד, תלמיד כל לצורכי לימוד
דעות קיימות ואולם, הנדרשת. הנוספת העבודה על תגמול להם יינתן הפרויקט שבמסגרת
ואם הוראה", "שעות על כספי כתשלום מוחשי באופן אם התיגמול, לצורת בנוגע שונות
בבית יוקרתי מעמד לקבלת או אישית ולצמיחה לגדילה הזדמנות מתן בצורת סמלי באופן

הספר.

שונים חינוכיים להישגים להגיע התלמידים סיכויי לגבי המורים הערכות על הממצאים (5)

שלרוב העריכו מאוד מעטים מורים כי נמצא, למשל, כך, מעניינות. סוגיות מעלים
הדעת את לתת שיש מכאן חלקית. ולו בגרות, לתעודת להגיע טובים סיכויים יש התלמידים
איננה זו שסוגייה מובן, זו. לאוכלוסייה ביצוע ברי פורמליים לימודיים הישגים של להגדרה
דורשת אלא בלבד, החדשה" החינוך "סביבת פרויקט במסגרת פתרון לקבל יכולה

ולאומית. מקומית ברמה כללית מערכתית התייחסות

את להחזיק להמשיך שיש הפרויקט גישת היא הממצאים, שהעלו נוספת מעניינת סוגייה (6)

לזכות שיוכלו כדי תיכון בביתספר לימודיהם בהמשך מיוחדת פרויקט בכיתת התלמידים
של ההשלכות על ללמוד לנו לעזור יוכל הבאות בשנים המחקר המשך להם. הנחוץ לטיפוח
נמוכות מקצועיות בכיתות שילובם או ונפרדת ייחודית במסגרת הילדים של הישארותם

אחרות.

ובבתיהספר, בעירייה גורמים בקרב מודעות רקע על קם שבע בבאר החדשה החינוך "סביבת פרויקט
צורך כי נראה, ההכוון. כיתות תלמידי אוכלוסיית את לקדם יותר יעילות דרכים למצוא צורך שיש
גדולה אוכלוסייה עם המתמודדות בישראל, החינוך במערכת רבות ולמערכות למסגרות משותף זה
בשנה הצליח שהפרויקט כך על כללי באופן מצביעים המחקר ממצאי לנשירה. בסיכון נוער בני של
ולבתיהספר שבע באר לעיריית לג'וינט, בסיס מהווים אלה ממצאים לתלמידים. לתרום הראשונה
דרכים המחפשות אחרות למערכות שיהיה, ככל ראשוני האות, וניתן הפרויקט, את לפתח להמשיך

זו. תלמידים אוכלוסיית לקדם ניתן בהן דרכים לגבי זו, אוכלוסייה עם לעבודה
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ביבליוגרפיה
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Abstract

This report presents the findings of an evaluation study of the introduction of "The New
Educational Environment" Project into comprehensive high schools in Beer Sheva. This is
a joint projectof JDCIsrael, the Beer Sheva Municipality, the Ministry of Education and the
Amal Network. The report covers the ifrst year of the project's implementation into ninth
grade remedial (hechven) classes, which was also the first year that the project was
implemented in large comprehensive high schools by JDCIsrael. Dififculties in the remedial
classes included students' discipline problems and violence, low scholastic achievement,
stigmatization and isolation of the students in these classes, a high dropout rate, and
teachers' lack of motivation and "burn out" .

The study examined teachers and students in remedial classes in two schools that participated
in the project during its ifrst year, as well as teachers and students in remedial classes in four
schools that did not participate in the project during that year. (Data were collected on 192
students, 62 of whom were participating in the project, and on 76 teachers, 20 of whom were
participating in the project.) The study instruments included questionnaires, standard tests,
school administrative data, and interviews. The data reveal that the project had a positive
inlfuence on the teachers' attitudes and patterns of activity, and on the students' school
experience, continuation in school, learning achievements and learning behavior.

The goals of "The New Educational Environment" Project are to decrease the dropout rate,
bring about a significant improvement in students' basic skills and learning achievements,
increase school attendance and improve learning behavior, reduce violence and social and
behavioral problems, and increase the students' selfesteem. The project's rationale is that
in order to reach these goals for students, it is necessary to change teachers' work methods
and their attitudes toward their educational work.

The main operational principles of the project are teacher team work; multidimensional
understanding of the student and attention to his emotional needs; personal educational
programs for each student  that is, differential teaching according to need; the cooperation
and involvement of parents; the use of information technology in teaching; and the use of a
new physical environment  that is, the creation in the school of a lfexible learning space,
wellequipped with information technology, for the use of the classes participating in the
project, which encourage differential teaching.

The intervention that is at the basis of the project has three main components: professional
management of the process of change; intensive, ongoing teacher training provided by expert
"coaches"; and establishment of the new "physical" educational environment.

Most of the students in the remedial classes in the study are boys, and most of them are from
large families (four or more children). About onequarter of the fathers and onequarter of
the mothers of all the students in the study have little education; about 2070 of the heads of
the students' families were not gainfully employed at the time of the study. Personal and
family background data collected on each student participating in the project revealed that



most of their families face a plethora of problems: About 40??> of them cope with economic י

hardship, illness or disability, or conflict in the family. About onequarter of the students
are being raised in singleparent families. About onequarter of the families had experienced
a stressful situation during the year preceding the study. In addition, the data revealed that
the many needs of these youth were not being met adequately: Few students had been placed
in special educational frameworks or had even been tested for learning disabilities, and few
had received any professional treatment or care during the two years preceding the study.
All of the students in the study scored poorly on a standard test of reading comprehension,
routinely administered at the beginning of ninth grade, evincing a low level of reading
comprehension. The extent of difficulties discovered highlights the need for the service
system to comprehensively attend to these students.

Implementation of the project during this first year (1993/94) was partial only. The project
focused on providing teachers with intensive, continuous training and "coaching" regarding
their perception of the project, their ability to work as a team, and their ability to recognize
and address the complex and varied needs of their students. Teachers and administrators
alike found this training valuable. What was not accomplished during this first year was the
creation of a "physical environment" , i.e. a flexible learning space with ample information
technology; furthermore, most teachers did not begin using computers in the classroom.
Though the delay in fully implementing the project disappointed the teachers, they felt that
the project had already contributed a great deal to aspects of their work with remedial
classes.

Students in remedial classes are generally thought to be at greater risk of dropping out of
mainstream educational frameworks. An examination of the teachers' perceptions revealed
that, after participating in the project for a year, the majority believed the students in
remedial classes would complete 12 years of school without dropping out. Their attitudes
toward the students and their ability to maintain school attendance were more positive than
those of teachers who did not participate in the project. Moreover, the former sensed that
their assessment of their students had changed for the better. Sixty percent of them also
reported that they would be interested in continuing to teach remedial classes to a "great" or
"very great" degree.

Change in the teachers' patterns of activity  that is, their teaching methods and interaction
with their students  was manifested in their ability to work as a team, their increased
understanding of the students, and their ability to pay attention to the students' emotional
needs, in an attempt to foster effective and significant relationships with them. However,
the project's other goals were not attained. Despite intensified use of nonfrontal teaching
methods, the teachers felt they had not yet learned to suitably implement the pirnciples of
differential teaching. The teachers expressed frustration at having learned to identify their
students' learning needs, without having acquired sufficient didactic tools to cope effectively
with these needs.

The study's findings indicate that students who participated in the project sensed a warm,
personal , supportive approach from their teachers; they also had a more positive attitude
toward their studies and toward school than did their peers who did not participate in the



project. Moreover, students who participated in the project evaluated themselves more
positively as students and had higher levels of selfefifcacy than did students who did not
participate in the project.

A lower proportion of students in the project (119S) than students not in the project (2096)
left school during or after this school year (1993/94). Teachers estimated that86 1& of the
students in the project were attending school regularly. Students participating in the project
also differed significantly from those not participating in the project in their learning
behavior, including their attention, class participation and ability to work independently.

The findings also point out the positive influence of the project on the students' learning
achievements:27 ^> of the students in the project earned an average grade of 80 or more on
their report cards. The average grade of students participating in the project was higher than
that of students not participating in the project, and a higher proportion of the former earned
the approval of their teachers for their learning achievements. When the standard test of
reading comprehension was again administered, students participating in the project earned
higher scores than did the students not participating in the project  even though the scores
of the former were lower than those of the latter at the beginning of the year. Moreover,
4696 of the students in the project raised their school grades signiifcantly. The findings on
the students' learning achievements and learning behavior are consistent and statistically
significant.

"The New Educational Environment" in Beer Sheva was created because key people in the
municipality and the school system were aware of the need to find more effective ways of
promoting students in remedial classes. It seems this need exists in many educational settings
in Israel, which care for the large population of youth at risk of dropping out. The findings
of this study indicate the project's general success during its ifrst year of implementation, and
its contribution to these students. These findings have been discussed extensively with the
staff of the project, school staff and representatives of the Ministry of Education, and have
served as a basis for the project's further development. The project has indeed continued and
has been expanded to additional comprehensive high schools in Beer Sheva. The results from
the ifrst year of the project also give a sign, however preliminary, to other systems in search
of ways to advance these students. Findings from the evaluation of subsequent years of
program implementation will be presented in forthcoming research reports.
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