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תקציר

"סביבת פרויקט את המלווה הערכה ממחקר ממצאים המציגים דוחות בסדרת השני הוא זה דוח
פרויקט זהו שבע.* בבאר מקיפים תיכוניים בבתיספר הכוון בכיתות המיושם החדשה", החינוך
מאופיינות ההכוון כיתות עמל. ורשת החינוך משרד שבע, באר עיריית לג'וינטישראל, משותף
של מטרותיה גבוה. נשירה ושיעור בלימודים נמוכים הישגים ואלימות, משמעת בעיות כגון בקשיים,
במיומנויות משמעותי שיפור להשיג הנשירה; ממדי את לצמצם הן: החדשה" החינוך "סביבת תכנית
בביתהספר התלמידים של נוכחותם את להגביר הלימודיים; ובהישגיהם התלמידים של היסוד
את ולהעלות ואלימות; החברתית בהתנהגות בעיות להפחית הלימודית; התנהגותם את ולשפר

התלמידים. של העצמי הדימוי

בשיטות יסודי לשינוי להביא יש התלמידים, ברמת מטרותיה את להשיג כדי כי גורסת התכנית
התכנית של העיקריים הפעולה עקרונות החינוכית. עבודתם כלפי ובעמדותיהם המורים של העבודה
ורגשיים; קוגניטיביים צרכים ובמיוחד התלמידים, צורכי של רבממדית הבנה צוות; עבודת הם:
פעולה שיתוף לצרכים; בהתאם דיפרנציאלית הוראה דהיינו תלמיד, לכל אישיות חינוכיות תכניות
כלומר, חדשה, פיזית בסביבה ושימוש בהוראה; המידע בטכנולוגיית שימוש ההורים; של ומעורבות
הפרויקט. כיתות של לשימושן ביתהספר בתוך המידע טכנולוגיית ועתיר גמיש למידה מרחב הקמת
השינוי; תהליך של מקצועי ניהול עיקריים: מרכיבים שלושה כוללת התכנית שבבסיס ההתערבות
"פיזית" לימודית סביבה והקמת מומחים; עלידי שניתנת לצוות ומתמשכת אינטנסיבית הכשרה

חדשה.

.(1994/95) תשנ"ה הלימודים בשנת שבע בבאר הפרויקט יישום לגבי ממצאים מציג הנוכחי הדוח
בתיספר בחמישה הפרויקט יושם שבע, בבאר הפרויקט להפעלת השנייה השנה זו, שנה במהלך
הלימודים בשנת כבר לפעול הפרויקט החל אלה מבתיספר בשניים עירוניים. מקיפים תיכוניים
לפעול החל הוא האחרים בתיהספר שבשלושת בעוד הוותיק"), "הפרויקט (להלן: (1993/94) תשנ"ד
הוותיק בפרויקט החדש"). "הפרויקט (להלן: (1994/95) תשנ"ה הלימודים שנת במהלך לראשונה
הלימודים בשנת בפרויקט החלו י' כיתה תלמידי (כאשר וי' ט' מכיתות תלמידים השתתפו

בלבד. ט' מכיתות תלמידים השתתפו החדש שבפרויקט בעוד הקודמת)

תיכוניים בתיספר בשישה וי' ט' ההכוון בכיתות ותלמידים מורים כוללת המחקר אוכלוסיית
וסיפקו נחקרו בפרויקט שהשתתפו בתיהספר בחמשת והמורים התלמידים כל שבע. בבאר מקיפים
גם בדקנו השוואה, לשם החדש. בפרויקט תלמידים ו78 הוותיק בפרויקט תלמידים 127 על נתונים
בפרויקט; חלק נטלו שלא שבע בבאר בבתיספר וי' ט' הכוון בכיתות והתלמידים המורים כל את
כלים, במגוון השתמש המחקר האחרות"). "הכיתות (להלן תלמידים 189 כללה זו השוואה" "קבוצת

מבתיהספר. מינהליים ונתונים סטנדרטי מבחן תצפיות, שאלונים, ראיונות, כולל

הכוון" "כיתות .(1993/94) תשנ"ד הלימודים בשנת הפרויקט להפעלת הראשונה השנה על מדווח הראשון הדוח *
החינוך. משרד של ורווחה) חינוך (שירותי שח''ר אגף מטעם חלשים לתלמידים מיוחדת תכנית הן



בתוך היישום מורחב וכיצד הפרויקט מיושם כיצד היו: ההערכה במחקר שעלו המרכזיות השאלות
עולה השנה שנערך מהמחקר התלמידים? על הפרויקט השפעת מהי אחרים? ולבתיספר בתיהספר
בתי כולל תיכוניים, בתיספר במגוון נוספות הכוון לכיתות הפרויקט את להרחיב ניתן אמנם כי
הוא היישום זאת, עם חלשות. אוכלוסיות עם בהתמודדות מיוחדים קשיים בפני שעומדים ספר
בעיות של החומרה במידת ובמיוחד בביתהספר, הקשורים רבים בגורמים ותלוי ומגוון ארוך תהליך
בבתיספר הפרויקט את ליישם ניסיון נעשה הפרויקט. להכנסת קודם שננקטו אסטרטגיות ושל
ליישום הישירה האחריות ולכן וקשה מורכב נמצא זה ניסיון אך עירוני, צוות הקמת עלידי נוספים
אלה קשיים עיכבו הפרויקט, מפתחי של מאמציהם אף על ג'וינטישראל. לידי הוחזרה הפרויקט

החדש. הפרויקט של היישום תהליך את

כצוות עבודה דרכי בגיבוש בתיהספר בכל ההכשרה התמקדה השנה גם הראשונה, לשנה בדומה
של הרגשיים צורכיהם הכרת ובמיוחד התלמידים, עם העבודה של הפסיכופדגוגיים ובהיבטים
אבחון של בנושאים גם ניתנה הכשרה אלה. לצרכים וכוללניים הולמים פתרונות ומתן התלמידים,
לתגבר צורך על הצביעו המורים המידע. בטכנולוגיית בשימוש  מוגבל ובהיקף דידקטית, ועבודה
המידע בטכנולוגיית לשימוש ובנוגע זו לאוכלוסייה יעילות דידקטיות בשיטות ההכשרה את

בהוראה.

בתיהספר. בכל זמניות פיזיות לימודיות סביבות הוקמו הפרויקט להפעלת השנייה השנה במהלך
סימן בהן ראו אשר כאחד, והתלמידים המורים עלידי רבה בהתלהבות התקבלה הסביבות הקמת
בסביבה שלימדו המורים מרבית שלהם. לבתיהספר והיוקרתית החדשה התכנית להבאת מוחשי
הרגיל. הכיתה בחדר ללמידה בהשוואה יותר יעילה למידה עודדה שהיא העריכו החדשה הפיזית
כדי יותר רב וידע מיומנויות לפתח המורים של הצורך על שהצביעו מרואיינים היו זאת, עם יחד
והשימוש החדשה, בסביבה לימדו המורים כל לא החדשה. בסביבה ביעילות לעבוד שיוכלו

מהם. לרבים זר עדיין היה בהוראה המידע בטכנולוגיית

התכנית של חשובים עקרונות אימצו שהמורים כך על מצביעים המחקר ממצאי לסורים. תוצאות
(במיוחד התלמידים עם יותר ואישי אינטנסיבי באופן עבדו הם כצוות; לעבוד למדו הם בעבודתם;
ובעיקר רגילים, כיתות בחדרי  לאפרונטליות הוראה בשיטות והשתמשו הוותיק); בפרויקט
במידה במחשבים השתמשו החדשה הפיזית בסביבה שלימדו המורים החדשה. החינוך בסביבת

רבה.

לכן, הרגילה. החינוך ממערכת לנשירה גבוה בסיכון כנמצאים נחשבים ההכוון בכיתות התלמידים
גדול שרוב 1994/95 הלימודים שנת בסוף שהועבר השאלון על בתשובותיהם לראות מעודד זה היה
שנות שתיםעשרה כל את יסיימו אכן ההכוון כיתות תלמידי רוב כי סברו הוותיק הפרויקט ממורי
משתתפות שאינן האחרות הכיתות מורי בקרב (וכן החדש הפרויקט מורי בקרב זאת, עם הלימוד.

כך. שסברו המורים של יותר נמוך שיעור נמצא בפרויקט)

של העיקריים היעדים ואחד ושוחקת, קשה כעבודה רבות פעמים נתפסת ההכוון בכיתות ההוראה
במסגרת הניתנים לחידושים וההזדמנויות התמיכה המורים. של ההוראה חווית שיפור הוא התכנית



יותר רבה בנכונות גם שהתבטאה מעבודתם, סיפוק של יותר רבה תחושה למורים העניקו התכנית
בפני עומדים עדיין שהם דיווחו מהמורים רבים זאת, עם יחד ההכוון. בכיתות וללמד להמשיך

ההכוון. בכיתות עבודה של האתגר עם יעילה בהתמודדות רבים קשיים

מרובות במשפחות חיים מהם ורבים בנים, הם ההכוון כיתות תלמידי מרבית התלמידים. מאפייני
(הן התלמידים רוב חדהוריות. במשפחות גדלים מהילדים כ2096 ילדים). יותר או (ארבעה ילדים
הסטנדרטי במבחן נמוכים ציונים קיבלו בו) השתתפו שלא אלה והן בפרויקט שהשתתפו אלה
(שבעים משמעותיים לימודיים פערים על המצביע דבר ט', כיתה בתחילת שהועבר הנקרא, בהבנת
בקושי). אך לקרוא יכלו האחרות הכיתות מתלמידי ומחצית הוותיק בפרויקט מהתלמידים אחוזים
של ציוניהם מממוצע יותר נמוך מעט היה אף השנה בתחילת הפרויקט תלמידי של ציוניהם ממוצע

הקודמת. מהשנה לממצאים דומים אלה ממצאים האחרות. הכיתות תלמידי

עשוי הפרויקט כי הממצאים מן עולה הפרויקט, לפעילות הראשונה לשנה בדומה לתלמידים. תוצאות
הביעו התלמידים רוב בביתהספר. התלמידים של הסובייקטיבית לחוויה משמעותי באופן לתרום
את תופסים הוותיק הפרויקט תלמידי ביתהספר. של שונים להיבטים ביחס חיוביות עמדות
הפרויקט תלמידי מאשר בביתהספר, יותר טוב ומרגישים יותר כחיוביים מוריהם עם יחסיהם

.. במיוחד חיובי יחס התגלה החדש, הפרויקט תלמידי בקרב האחרות. הכיתות תלמידי או החדש
המחשב. באמצעות ללמידה

תלמידי בקרב יותר גבוהים לימודיים הישגים על הממצאים מעידים שעברה, כבשנה השנה, גם
יותר גבוה היה הוותיק בפרויקט התלמידים ציוני של השנתי הממוצע כי נמצא, הוותיק. הפרויקט
השנה, בסוף שהועבר הנקרא בהבנת הסטנדרטי במבחן האחרות. הכיתות תלמידי של מהממוצע
האחרות. ט' כיתות תלמידי מאשר יותר גבוהים בציונים הוותיק בפרויקט ט' כיתות תלמידי זכו
לעומת יותר, או נקודות ב10 ציוניהם את העלו הפרויקט מתלמידי יותר גבוה שיעור לכך, בדומה
ממצאים חיזקו החדש ובפרויקט הוותיק בפרויקט המחנכות השנה. בתחילת מבחן באותו ציוניהם

השנה. במהלך השתפרו התלמידים רוב של וההתנהגות ההישגים כי בהערכה אלה

ל^6 ביתהספר את שעזבו התלמידים שיעור הצטמצם הוותיק בפרויקט ט' כיתות תלמידי בקרב
הוותיק בפרויקט י' כיתה תלמידי של י"א) לכיתה כניסתם (בעת המצטבר העזיבה ואחוז בלבד,
בקרב או החדש הפרויקט תלמידי בקרב העזיבה משיעורי נמוכים אלה עזיבה שיעורי .2090 על עמד
למסגרות עברו התיכון ביתהספר את שעזבו התלמידים של הגדול הרוב האחרות. הכיתות תלמידי

מקצועית. הכשרה המציעות יותר נמוכה אקדמית ברמה אחרות לימודיות

בכיתות האלימות ברמת ביותר דרמטית ירידה על הצביעו בתיהספר בכל שרואיינו מפתח אנשי
מעטים. אלימים אירועים התרחשו בכיתות שנערכו התצפיות במהלך ואמנם הפרויקט. יושם שבהן
בהתנהגותם לטובה שינוי חל השנה במהלך כי העריכו והחדש) (הוותיק הפרויקטים בשני המחנכות
והן שכיחות, אינן חמורות התנהגות בעיות כי הראו התלמידים על נתונים התלמידים. מרבית של
יותר גבוהה בשכיחות הופגנו התנהגות בעיות קבוצה. בכל מהתלמידים בלבד קטן מיעוט אפיינו
בהשוואה האחרות, בכיתות או החדש בפרויקט ט' כיתות תלמידי של יותר גבוה שיעור עלידי



בעיות מפגינים בתיהספר בכל מהתלמידים כרבע כי נמצא בנוסף, הוותיק. הפרויקט לתלמידי
בבתיהספר במיוחד ואיחורים, היעדרויות של בעיה עדיין יש הכיתות בכל לפחות. קלות התנהגות
לפני אלה בבתיספר במיוחד טורדנית היתה זו שבעיה לכך לב לשים חשוב החדש. הפרויקט של

הפרויקט. הכנסת

ויש כולה, העירונית החינוך ובמערכת שבע בבאר בתיהספר בכל רבה לתמיכה זוכה הפרויקט
להיבטים ניכרת במידה תרם שהפרויקט העריכו המורים מרבית פיתוחו. להמשך רבה מחויבות
בכיתה, האווירה ולשיפור התלמידים עם הקשר לחיזוק ובראשונה ובראש בכיתה, עבודתם של רבים
מהמורים ניכר חלק בביתהספר. ההכוון כיתות ולשילוב בלמידה, התלמידים עניין להעלאת
לקידום רבה במידה תרם כבר הפרויקט כי גם סבורים כאחד החדש ובפרויקט הוותיק בפרויקט

ביתהספר. כלל

כלל בדרך יותר. חיוביות היו לתלמידים התוצאות יותר, מקיף היה היישום בהם שבבתיספר מצאנו
בפרויקט תלמידים בקרב מאשר הוותיק בפרויקט תלמידים בקרב יותר משמעותיות היו התוצאות
והמצב ביישום, עיכובים והיו האחרונה, השנה במהלך רק הפרויקט בהפעלת הוחל שם  החדש
לתלמידי משמעותיות יותר היו התוצאות כלל, בדרך כמוכן, במיוחד. קשה היה ההתערבות לפני
בפרויקט להשתתף שהחלו ט' כיתה לתלמידי מאשר שנתיים, במשך בפרויקט שהשתתפו י' כיתה

זו. בשנה רק

אלה בבתיספר הפרויקט פיתוח בהמשך בחשבון לקחת שיש רבות סוגיות מעלים המחקר ממצאי
מוקדם בתכנון הצורך בפרויקט; המעורבים כל של ציפיותיהם בתיאום הצורך ובהן: ובאחרים,
והצורך הכללמערכתית; הפרויקטברמה ליישום שיטות ולפתח להמשיך הצורך הביתספרית; ברמה

למורים. ההכשרה היקף בתגבור

שניתן כך על מעידים השנייה, מהשנה ההערכה מחקר ממצאי גם הראשונה, בשנה כמו לסיכום,
להביא וניתן המורים, של העבודה דפוסי את לשנות שניתן מסגרות, במגוון הפרויקט את ליישם

ההכוון. בכיתות התלמידים בשביל חשובות לתוצאות

יותר מועילות דרכים לפיתוח ותרמו שונים, בפורומים הוצגו הראשון הדוח וממצאי זה דוח ממצאי
למסגרות התכנית הפצת לגבי החלטות לקבלת וכן בבתיהספר, ולהפעלתו הפרויקט ליישום
התיכוניים בתיהספר חמשת בכל הפרויקט התקדמות אחר לעקוב ימשיך המחקר בארץ. נוספות

בעתיד. יפורסמו נוספים מחקר ודוחות שבע בבאר



דבר פתח

תיכוניים בבתיספר החדשה" החינוך "סביבת תכנית הערכת על דוחות בסדרת השני הוא זה דוח
התמודד זו בשנה בעיר. התכנית ליישום השנייה מהשנה ממצאים כולל זה דוח שבע. בבאר מקיפים

מיוחדים. אתגרים מספר עם הפרויקט

היו לכך הקודמת. בשנה הפרויקט ביישום הוחל שבהם בתיספר בשני הפרויקט יישום המשך (1

מרכיבים: שני

י'. לכיתה ט' מכיתה התכנית הרחבת ויישום תכנון (א)
ט', כיתות של החדשים המחזורים לגבי הראשונה השנה של מהניסיון לקחים הפקת (ב)

החדש. ט' מחזור את ללמד מורים של חדשה קבוצה והכנת

הקמת ובעיקר ויישומם, הראשונה בשנה במלואם יושמו שלא הפרויקט של מרכיבים השלמת (2

בהוראה. המידע טכנולוגיית ושילוב חדשות פיזיות לימוד סביבות

י"' בקשיים המאופיינים בתיספר בהם שבע, בבאר נוספים בתיספר לשלושה הפרויקט הרחבת (3

מעקרונות חלק להפעיל ניסיון נעשה מבתיהספר באחד מאוד. בעייתיים ובתלמידים רבים
אחרת. במתכונת התכנית

הכשרה ומתן הפרויקט לניהול האחראי עירוני צוות באמצעות הפרויקט את ליישם ניסיון (4

בתיהספר. עם הישירה בעבודה הג'וינט צוות את להחליף זה צוות נועד רבה במידה לצוותים.

נוספות למסגרות הפרויקט להפצת שונים מגורמים רבות פניות התקבלו בה שנה זו היתה במקביל,
טכנולוגיים. ולבתיספר ביניים לחטיבות נוספים, תיכוניים לבתיספר בארץ:

של בפועל האפקטיביות את לבחון כדי הן הפרויקט: להערכת מרובה חשיבות ניכרת זו, במציאות
התערבות דרכי לפתח להמשיך כדי והן ממנה, המצופה הסחורה" את "לספק ויכולתה התכנית

מסגרת. כל של המיוחדים לצרכים המותאמות יעילות,

1



תודות

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

הנתונים. לאיסוף וממרצם מזמנם שתרמו שבע, בבאר בבתיהספר ולתלמידים למנהלים למורים,

בכל רבות שסייעו על ג'וינטישראל של החינוך אגף צוות חברי ולשאר שחר לאיטה סולימני, לרמי
ירון לאילנה גולדברג, ולאלן מיוחדים לפרויקטים מהאגף שריר למשה וכן המחקר, ביצוע שלבי
של העירוני הצוות לחברי גם תודה ג'וינטישראל. של והערכה תכנון ממחלקת איילוןסיטון ולתמי
ביצוע של שונים בשלבים הסיוע על שבע באר מעיריית עצמון ולדניאלה שבע בבאר הפרויקט

המחקר.

בשלביו המחקר ליווי על מודה אני אביב, תל אוניברסיטת של לחינוך מביתהספר נבו דוד לפרופ'
חווה לד"ר חיפה, אוניברסיטת של להוראה מהחוג סגינר רחל לפרופ' מודה אני כמוכן, הראשונים.
האוניברסיטה של לפסיכולוגיה מהחוג אליצור יואל ולד"ר ילין, דוד ע"ש למורים מהסמינר תובל

המחקר. כלי בבניית הייעוץ על העברית,

לחברי גם תודה וביצועו. המחקר לגיבוש תרומתו על ברוקדייל, ג'וינטמכון מנהל חביב, לג'ק תודה 

זה, דוח ובהכנת הנתונים בניתוח הרבה תרומתה על בןשוהם לשרה ברוקדייל: ג'וינטמכון צוות
הנתונים, בניתוח שסייעה לוונברג למרים השדה, עבודת בריכוז הרבה תרומתה על נוביק לאירית
את שליוו ברוקדייל ממכון הרבים ועמיתי דולב לטלל הראיונות, בביצוע שהשתתפה פוזנר לרחל
ולאילנה העריכה על אלון לבלהה ובהערות. בעצות העבודה במהלך וסייעו שלביו בכל המחקר

ההדפסה. על גבריאלי ולאתי שיזגל
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מבוא1 .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 כולל 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 מערכת את מאוד מטרידות אלו בעיות
מדיניות .(Adler 1995; Dolev et al. 1996 ;1995 שח"ר (אגף ביותר החלשות התלמידים לקבוצות
הישגים בעלי תלמידים כולל האוכלוסייה, כלל של הלימודים המשך את לעודד היא החינוך משרד
לגבי קיים עז תסכול במשימה. מתקשים בתיהספר ואולם הרגילים, בתיהספר בתוך נמוכים,
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 כ1096 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 69&O עוד וכי ,(1994 הילד לשלום הלאומית המועצה
רבים ביישובים המופעלת ותתמשיגים, חלשים לתלמידים מיוחדת תכנית זוהי הכוון. בכיתות
לעיל המובאים הנתונים החינוך.2 משרד של שח"ר) (אגף ורווחה חינוך לשירותי האגף בחסות
רבים ונערות נערים שישנם ספק לכל מעל וברור המתוארת, מהאוכלוסייה לחלק רק מתייחסים

בביתהספר. בתפקודם מאוד המתקשים נוספים

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
שבע. בבאר בבתיספר ההכוון כיתות בעבור זה, בדוח המתואר החדשה" החינוך "סביבת פרויקט

לפרויקט. הראשונה הפעילות שנת על הראשון בדוח הגדול בחלקו כבר הופיע זה פרק 1

לשאר בהשוואה חלשים. תלמידים לקדם שנועדה החינוך משרד של שח"ר אגף של תכנית הן ההכוון כיתות 2
התנהגות ובעיות ריכוז בקשיי וכן נמוכה, הישגים ברמת מאופיינים ההכוון כיתות תלמידי בתיהספר, תלמידי
נמוך תלמידים מספר בה שיש כיתה של קיומה את המאפשר מיוחד מתקצוב נהנות ההכוון כיתות ומשמעת.

.(1996 כהן הפרויקט, על הראשון בדוח גם (ראה היותר) לכל תלמידים (כעשרים מהרגיל
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"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
"סביבת תכנית זאת, לעומת (כשנה). קצרה תקופה לאחר אחרות חינוכיות למסגרות להחזרתם
ולמנוע ביתהספר בתוך התלמידים את לקדם ומטרתה רגילים, בבתיספר מופעלת החדשה" החינוך

נשירתם. את

מקיפים תיכוניים בבתיספר הכוון בכיתות ב1993 רגילים בבתיספר לראשונה הופעלה התכנית
של משותפת כיזמה הארץ, ברחבי נוספות חינוכיות במסגרות מיושמת התכנית כמוכן בבארשבע.

.(Firedman 1994 ;Shairr 1995 ;1995 ואחרים נבו (ראה שונים חינוכיים וגורמים ג'וינטישראל

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

החדשה" החינוך "סביבת תכנית עיקרי 1.2
קרובות לעתים הסובלים תתמשיגים, נוער לבני לסייע מיועדת החדשה" החינוך "סביבת תכנית
נערך שבע בבאר הפרויקט מביתהספר.3 לנשירה גבוה בסיכון ונמצאים קשות התנהגות מבעיות

י"ב. כיתה סיום עד הללו התלמידים את ומלווה מקיפים תיכוניים בבתיספר הכוון בכיתות

היסוד במיומנויות משמעותי שיפור השגת (2) הנשירה; ממדי צמצום (1) הן: התכנית מטרות
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
כחייל, מכן, לאחר כבוגר בחייו להצליח ונער נער כל סיכויי קידום של טווח ארוכות מטרותעל

משפחה. כחבר כעובד, בקהילה, וכחבר כאזרח

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,
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 (2)

שימוש (5) הורים; ומעורבות שיתוף (4) לצרכים; בהתאם דיפרנציאלית והוראה לתלמיד אישית
למידה מרחב בניית כלומר, החדשה, הפיזית" 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 3

ונוער לחינוך האגף בידי שהוכנו החדשה", החינוך ו"סביבת החינוכית" הסביבה פיתוח "האתגר: המסמכים
ו1995. ב1994 ג'וינטישראל של
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ו

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)

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

כניסת תהליך של מקצועי ניהול (1) עיקריים: מרכיבים שלושה כוללת התכנית שבבסיס ההתערבות
חיצוניים, מנחים עלידי המורים לצוות שניתנת ומתמשכת אינטנסיבית הכשרה (2) והפעלתו, השינוי
בביתהספר, המערכת מורכבות כי להדגיש, חשוב החדשה. הפיזית החינוכית הסביבה הקמת ו(3)
ומעמיק מוקדם לאבחון בהתאם ההתערבות תכנון מחייבים מאידך, הדרוש, השינוי והיקף מחד,
תכנית פיתוח ההכשרה. וצוות הפרויקט לניהול האחראי הצוות בידי וכוחותיו הצוות קשיי של
הצוות חברי יכולות למידת כדי תוך נעשים הפיזית, הסביבה ובניית ההכשרה תכנית הפרויקט,
המאפיינים עלידי מוכתבים ואופיו הפרויקט של הפיתוח קצב המוצעים. השינויים את לאמץ

בה. הפועל והצוות מסגרת כל של המיוחדים

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

ביתהספר. מצוות לחלק ההכשרה צוות הפיכת כדי עד הדוק, להיות אמור ביתהספר וצוות
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הקצאת לרבות הפרויקט, לפיתוח הדרושים תנאים גם להבטיח צורך יש תצליח שהתכנית כדי
לפעול הדרוש הזמן את להקדיש לצוות לאפשר (כדי לימוד שעות בעיקר הכוללים חיוניים, משאבים
ההצלחה סיכויי את להגביר (כדי ומנוסים בכירים מורים ובו מתאים וכוחאדם לתכנית) בהתאם
החינוך רשת הנהלת ותמיכת ביתהספר הנהלת תמיכת מאוד חשובה כך לשם במשימה). הצוות של

לביתהספר. האחראית

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

תלמיד כל לצורכי המותאמים דידקטיים בכלים השימוש את מדגיש התכנית של אחר מרכזי ממד
ללמידה הרבים היתרונות של ניצול מאפשר ההוראה במסגרת במחשבים נרחב שימוש ותלמיד.
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 ומקלה התלמידים,

מעש. וחוסר ניתוק

הפרויקט. של ההתערבות מודל את בקצרה מציג 1 תרשים
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החדשה" החינוך יי0ביבת 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
כורואדם (גיוס ביתהספר היערכות *

וכו') 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 היכרות 

לקשייו והתייחסות התלמיד 10
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



שבע בבאר התיכוניים בבתיה0פר ההכוון בכיתות החדשה" החינוך "סביבת פרויקט 1.3
החל בעיר המנותק לנוער פתרון אחר בחיפוש שבע באר לעיריית ג'וינטישראל שבין הפעולה שיתוף
נפלטים ואף לביתהספר מסתגלים שאינם רבים נוער בני יש בעיר השמונים. שנות בסוף כבר
פעילות ליזום בצורך הכירו החינוך ומחלקת בתיהספר הנהלות שנה. מדי החינוך ממערכת
שנועד שבע, בבאר "מפנה" פרויקט הוקם 1987 בשנת כבר בבעיותיהם. לטפל כדי ביותר משמעותית
לבתיהספר להחזירם במטרה מבתיהספר, שנפלטו נוער לבני חינוכיתטיפולית מסגרת להוות
הרגילה, החינוך למערכת מחוץ תכנית שבקיום הבעייתיות לאור הלימודים. שנת לאחר הרגילים
מניעה כתכנית בתיהספר בתוך חדשה" חינוך "סביבת להקים ובמקומה זו, תכנית להפסיק הוחלט

לנשירה. גבוה בסיכון הנמצאים בעיר הנוער בני לכלל שמיועדת

של הכוון 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
מתבצע שבע בבאר המקיפים התיכוניים בתיהספר בכל הפרויקט יישום עמל.4 ורשת החינוך משרד
(תשנ"ד הראשונה הפעילות בשנת שנים. ארבע או כשלוש להימשך המתוכנן רבשלבי כתהליך
בבתיספר מסוימות הכנה פעולות נעשו בנוסף, בתיספר. בשני לראשונה הפרויקט הופעל (1993/94

(ראה מכן שלאחר הלימודים בשנת אלה לבתיספר הפרויקט הרחבת לקראת שבע, בבאר אחרים
.(3.1 סעיף

והתלמידים המורים על והשפעתו הפרויקט יישום את תיאר ההערכה מחקר של הראשון הדוח
ממצאי שנה. באותה בו שהתחילו בתיהספר בשני הפרויקט של הראשונה הפעילות שנת במשך
בצורה בתיהספר בשני יושמו התכנית ממרכיבי שרבים הראו הראשונה השנה על ההערכה
לתלמידים. המורים בין באינטראקציה ושינויים כצוות עבודה דפוסי גיבוש בלטו בעיקר, מוצלחת.
את תפיסתם בשיפור שהתבטאו התלמידים בשביל חיוביות תוצאות על הצביעו הממצאים כמוכן,
ובהבנת בביתהספר התלמידים בהישגי בעלייה לביתהספר, יחסם בשיפור מוריהם, עם יחסיהם
עדיין היתה התכנית הראשונה הפעילות שבשנת אף על הושגה זו התקדמות כי להדגיש, יש הנקרא.

בלבד. חלקי היה בבתיהספר ויישומה גיבוש בשלבי

להמשיך הרבה ומחויבותם מהפרויקט, בתיהספר והנהלות מורי של הרבה שביעותהרצון בעקבות
וכן אותו), להרחיב (ואף הללו בתיהספר בשני הפרויקט את להמשיך הוחלט התכנית, את לקדם
השנייה הפעילות בשנת הבאה. הלימודים בשנת שבע בבאר נוספים בבתיספר הפרויקט את ליישם
בשנת החל שבהם בתיהספר בשני הפרויקט נמשך ,(1994/95) תשנ"ה שנת זה, דוח מדווח שעליה
י'. בשכבה הפעם בפרויקט, המשיכו לפרויקט הראשונה בשנה ט' בשכבה שהיו התלמידים תשנ"ד.
הכוון לכיתות  ובמקביל בתיהספר, באותם ט' בשכבה הכוון לכיתות הפרויקט הוכנס בנוסף,
הפרויקט מעקרונות חלק להפעיל ניסיון גם נעשה נוספים. תיכוניים בתיספר בשני ט' בשכבת
זה). בדוח כלולים אינם זו תלמידים קבוצת על (ממצאים הכוון בכיתות לא אך נוסף, בביתספר

: שבע. בבאר החינוך משרד של יישובים" "שלושים מפרויקט ומימון לתמיכה גם זוכה הפרויקט 4
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שבהם בתיהספר בשני הפרויקט יישום המשך (1) זו: בשנה מיוחדים אתגרים מספר היו לתכנית
בשנה יושמו שטרם הפרויקט של נוספים מרכיבים השלמת (2) הקודמת, בשנה ביישומו הוחל
בהוראה, המידע טכנולוגיית ושילוב חדשות פיזיות לימוד סביבות הקמת ובעיקר הראשונה,
עלידי הפרויקט יישום אופן לשינוי ניסיון ו(3) שבע, בבאר נוספים בתיספר לשני הפרויקט והרחבת
צוות את להחליף נועד רבה שבמידה לצוות, הכשרה ומתן הפרויקט לניהול עירוני צוות הקמת

בתיהספר. עם הישירה בעבודה הג'וינט

הערכה במחקר שבע בבאר התיכוניים בבתיהספר הפרויקט את ללוות נתבקש ברוקדייל מכון
והתלמידים המורים על הפרויקט השפעת על ראשון ביניים דוח התפרסם לאחרונה ומקיף. שיטתי
ולבחון הפרויקט יישום את לתאר נועד הנוכחי הדוח .(1993/94  (תשנ"ד הראשונה הפעילות בשנת
להמשיך מתוכנן המחקר (תשנ"ה1994/95). הפרויקט של השנייה הפעילות שנת במהלך השפעתו את

שנה. כל בתום יובאו נוספים הערכה ודוחות הבאות, בשנים גם הפרויקט את ללוות

מתודולוגיות וסוגיות ההערכה מחקר תיאור .2
בשנת החל שבע בבאר המקיפים התיכוניים בבתיהספר החדשה" החינוך "סביבת פרויקט
הדוח ברוקדייל. מכון עלידי המבוצע הערכה במחקר מלווה והוא (1993/94) תשנ"ד הלימודים
השנייה הפעילות שנת בבחינת התמקד אשר ההערכה מחקר של השני השלב את מתאר הנוכחי
בבאר תיכוניים בתיספר בחמישה הופעל הפרויקט תשנ"ה בשנת .(1995/94) תשנ"ה שנת שבע, בבאר
וי' ט' מכיתות תלמידים בו והשתתפו השנייה, בשנתו כבר נמצא הפרויקט בתיספר בשני שבע.
להשתתפותם השנייה השנה זו היתה אותם המלמדים המורים ומרבית י' כיתות תלמידי (לגבי

בלבד. ט' ולכיתות השנה, רק הפרויקט הוכנס האחרים בתיהספר בשלושת בפרויקט).

ההערכה מחקר מ0רות 2.1
קבלת לצורך התכנית של האפקטיביות את ולבחון הפרויקט פיתוח בתהליך לסייע נועד המחקר
כאן המתואר המחקר של השני השלב נוספות. למסגרות והפצתו הפרויקט להמשך בנוגע החלטות

הבאות: בשאלות בעיקר התמקד
ההכוון? בכיתות התלמידים מאפייני מהם (1)

פעולתם? ודרכי המורים תפיסות על הפרויקט השפעת מהי הפרויקט? מיושם וכיצד מידה באיזו (2)

בו? המעורבים הגורמים בקרב להערכה הפרויקט זוכה מידה באיזו
נוכחות בביתהספר, לימודים המשך שונים: בתחומים התלמידים על הפרויקט השפעת מהי (3)

עצמי? ודימוי בביתהספר סובייקטיביות חוויות לימודיים, הישגים בביתהספר, והתנהגות

המחקר ומערך המחקר אוכלוסיית 2.2
הממלכתייםבבאר המקיפים התיכוניים בבתיהספר התלמידים אתכל כוללת המחקר אוכלוסיית

תשנ"ה. ובשנת תשנ"ד בשנת הכוון בכיתות ט' בשכבה לימודיהם את שהתחילו שבע

7



בתי ששת מתוך בחמישה הפרויקט יושם זה, דוח מתייחס שאליה תשנ"ה הלימודים בשנת כאמור, .

השנייה השנה זו היתה מבתיהספר בשניים שבע. בבאר הממלכתיים המקיפים התיכוניים הספר
בשנה הפרויקט התרחב אלה בבתיספר הוותיק"). "הפרויקט של בתיהספר (להלן הפרויקט ליישום
ט' בשכבה הראשונה בשנה בפרויקט שהיו התלמידים שכן שכבות, שתי מקיף והוא השנייה
בתי בשני .(1 לוח (ראה ט' בשכבה ההכוון כיתות תלמידי נכנסו ולפרויקט י', לשכבה בו המשיכו
"הפרויקט של בתיהספר (להלן בלבד ט' בשכבה זו בשנה לראשונה הפרויקט הוכנס נוספים ספר

הוותיק". ב"פרויקט לתכניות דומה במתכונת הופעל והוא החדש")

תלמידי נבדקו ט' בשכבה בפרויקט. השתתפו שלא בבתיספר הכוון כיתות תלמידי נבדקו כמוכן
בתיספר ארבעה תלמידי נבדקו ח' בשכבה בתיספר. בשני בפרויקט השתתפו שלא כיתות שלוש
בהן הופעל לא שהפרויקט הכוון בכיתות ט' בשכבה שחלפה בשנה שלמדו בפרויקט, השתתפו שלא

כיתות. מספר בין פוזרו הללו התלמידים מבתיהספר בחלק אחרות"). "כיתות (להלן

בו השתתפו מאוד. שונה במתכונת אולם זו, בשנה לראשונה הפרויקט הוכנס נוסף בביתספר
שנקלטו הכוון כיתות תלמידי של הכללית האוכלוסייה מבין ביותר כחזקים המזוהים תלמידים
נפגשו התלמידים "מקיפות".5 כיתות ברמת שונות כיתותאם שלוש בין שפוזרו בביתהספר,
מכיתות באו בפרויקט שהשתתפו המורים בנוסף, בלבד. הלימוד משעות בחלק פרויקט" כ"קבוצת
הפרויקט בין אלה הבדלים בגלל ישיר. באופן הפרויקט תלמידי כל את לימדו כולם ולא שונות
הנתונים התכנית, במאפייני והן האוכלוסייה במאפייני הן הפרויקטים, שאר לבין זה בביתספר

זה. בדוח מובאים אינם עליו

___ * המחקר באוכלוסיית התלמידים מספר :1 לוח
אחרות כיתות "חדש" פרויקט "ותיק"** פרויקט סה"כ

189 78 127 394 0ה"כ
60 78 64 202 ט' שכבה
129  63 192 **** י' שכבה

כ\י. בשכבה הכוון בכיתות ללמוד שהתחילו תלמידים דהיינו, *

הפרויקט. ליישום השנייה השנה להם שזוהי בתיספר **

הפרויקט. ליישום הראשונה השנה להם שזוהי בתיספר ***

רבים במאפיינים ביניהם כללי דמיון על מתבסס השונות ההכוון כיתות תלמידי להשוואת הרציונל
אחרים, גורמים ובגלל ביתספר כל של ייחודיותו בגלל אולם, הכוון. כיתות הן הכיתות שכל מכיוון
השוואות על בלעדי באופן שמתבסס נתונים פירוש על המבוססות מסקנות בהסקת להיזהר יש

הקבוצות. בין "תמימות"

הלימודים תכנית ההכוון. כיתות תלמידי לרמת ביותר הקרובה ברמה תלמידים לומדים המקיפות בכיתות 5
ומקצועיים. עיוניים לימודים כוללת
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הנתונים איסוף ומועדי המחקר כלי 2.3
ובתיהספר הסורים על והשפעתה התכנית יישום לבחינת מידע איסוף 2.3.1

על  וחלקם איכותיות מחקר שיטות על מתבססים חלקם מגוונים, כלים באמצעות נבדק זה נושא
כמותיות. מחקר שיטות

ובכיתות בפרויקטים המעורבים מפתח אנשי עם פתוחים ראיונות בוצעו מפתח. אנשי ריאיון (1)

על הצוות, בעיני הפרויקט הערכת על הפרויקט, יישום תהליך על ללמד נועדו הראיונות האחרות.
הראיונות מרבית בפועל. שננקטו הפעולה דפוסי ועל הכוון, בכיתות העבודה לגבי הצוות תפיסות

.2 בלוח מובא הראיונות פירוט ויולי. יוני מאי, במהלך התקיימו

המרואיין תפקיד לפי שבוצעו, הראיונות פירוט :2 לוח
מרואיינים מס' המרואיין תפקיד

*44 בפועל ראיונות 0הכ
6 פרויקט רכזות
16 כיתות מחנכי

1 9  סוציאלית ועובדת יועצות
/" 3 אחרים מורים
r 6 בתיהספר מנהלי

3 הג'וינט מטעם הכשרה צוות
2 עירונית הכשרה צוות
3 שבע באר מעיריית גורמים

סכום ולכן מחנכת), וגם יועצת מחנכת, וגם רכזת (למשל, אחד מתפקיד ביותר משמשים מהמרואיינים חלק *
בפועל. הראיונות ממספר גבוה הוא שרואיינו התפקידים בעלי כל

על ללמוד עלמנת הפרויקטים צוותי במפגשי תצפיות ערך המחקר צוות הצוות. במפגשי תצפיות (2)
בארבעת הצוות של מפגשים בחמישה תצפיות נערכו כללי. באופן וצורתה המשותפת העבודה תוכן
הפרויקט צוות נפגש המפגשים ברוב מאי. עד מארס בחודשים הפרויקט התקיים שבהם בתיספר
נפגש אחד ובמפגש העירונית, ההכשרה צוות איש עם או הג'וינט מטעם ההכשרה צוות איש עם

י שלם. יום במשך נערכו מהתצפיות חלק חיצוני. ליווי ללא לבדו הצוות

פעילות על ללמוד במטרה בכיתות תצפיות התבצעו מאי עד מארס בחודשים בשיעורים. תצפיות (3)
מובנית, לתצפית כלי שונים: כלים שני באמצעות בוצעו התצפיות בשיעורים. והתלמידים המורים
המאפשר פתוחה, לתצפית וכלי והתלמידים; המורים של הפעילות סוגי של כמותי ניתוח המאפשר
עלידי שפותח כלי על התבססנו התצפיות, כלי בבניית שהתרחשו. האירועים תוכן של איכותי ניתוח
Cangelosi 1991; Borg) החינוכי במחקר מקובלות שיטות ועל אביב, תל מאוניברסיטת נבו פרופ'
עם תצפית ערך תצפיתן וכל בזוגות, לשיעורים נכנסו התצפיתנים מהמקרים בחלק X& Gall 1983

113 בוצעו בסה"כ .(3 לוח (ראה בלבד מובנות תצפיות בוצעו השיעורים בכמחצית שונה. כלי
שונים. שיעורים ב74 תצפיות
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האחרות. ובכיתות הפרויקט בכיתות שבוצעו התצפיות מספר :3 לוח
אחרות כיתות חדש פרויקט ותיק פרויקט סה"כ \

25 27 61 113 סהכ
16 20 38 74 מובנות תצפיות
9 7 23 39 פתוחות תצפיות

שיעורים כשלושה כדלקמן: השיעורים נבחרו כיתה בכל תצפיות. התקיימו הפרויקט כיתות בכל
שבהם שיעורים כשני הכיתה), מחנכת או הפרויקט (רכזת בפרויקט תפקיד" "בעל מלמד שבהם
של ב"סביבה" המתקיימים שיעורים שלושה או וכשניים תפקיד), בעל (לא המניין מן מורה מלמד
גם השוואה. לצורך פרויקט) (ללא האחרות בכיתות יותר מועטות תצפיות גם התקיימו הפרויקט.
מחנכת) או הכוון כיתות (רכזת תפקיד" "בעל מלמד שבהן שיעורים לייצג כדי השיעורים נבחרו בהן

תפקיד". "בעל שאינו מורה מלמד שבהם שיעורים לעומת

את לבדוק שנועד שאלון הועבר במחקר שהשתתפו בכיתות המלמדים המורים לכל למורה. שאלון (4)

עמם, והעבודה ההכוון בכיתות התלמידים אוכלוסיית כלפי עמדותיהם את המורים, של הרקע נתוני
שלא ומורים הפרויקט, את הערכתם על נשאלו בפרויקט מורים בנוסף, שלהם. הפעולה דפוסי ואת
בשנה שהועבר למורה שאלון על מתבסס השאלון בכך. מעוניינים היו האם נשאלו בפרויקט לימדו
צורפו בנוסף, בו. בשימוש הניסיון בעקבות שינויים בו והוכנסו (תשנ"ד1994), זה למחקר הראשונה
(נבו ג'וינטישראל של אחר פרויקט הערכת במסגרת מורים עמדות לבדיקת שהוכן משאלון שאלות
Halpin <ef Croft) ארגוני אקלים לבדיקת מקובלים כלים על המתבססות ושאלות ,(1995 ואחרים

.(1963

לתא הוכנס או הצוות ישיבת במסגרת למורים הועבר הוא ואנונימי. עצמי למילוי הוא השאלון
היענות להבטיח כדי ברוקדייל. למכון החזרתו לצורך מבוילת מעטפה עם יחד אחד, כל של דואר
לוח הקיץ. במשך לביתם גם  אחד ביתספר ולמורי הספר, לבית תזכורות מכן לאחר נשלחו מלאה
הפרויקט ממורי ההיענות אחוז בלוח, לראות שניתן כפי שהתקבלו. השאלונים מספר את מציג 4

האחרות הכיתות ממורי ההיענות אחוז ביותר. נרחב פעולה שיתוף על ומעיד (94^ מאוד גבוה
יותר. הרבה נמוך אך מחקרית מבחינה רצון משביע (66^

האחרות הכיתות וממורי הפרויקט כיתות ממורי שהתקבלו המורה שאלוני מספר :4 לוח
כיתות

אחרות* חדש פרויקט ותיק פרויקט
כיתות) 7) כיתות) 4) כיתות) 6) סה"כ

47 28 44 119 בכיתות המלמדים המורים מספר
31 26 42 99 שהתקבלו השאלונים מספר

66'£ 939? 9570 8370 ההיענות אחוז
כיתות התקיימו לא לכן, שונות. כיתות חמש בין בפרויקט) (שלא י' כיתות תלמידי פוזרו אחד בביתספר *

י'. כיתות למורי שאלונים הועברו ולא י' בשכבה הכוון
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משפחות חוץ, גורמי אחרים, צוות אנשי כגון שונים, גורמים עם המורים פעילות למחנך שאלון (5)

לגבי שמולאו למחנכים השאלונים באמצעות פרטנית ברמה נבדקה עצמם, והתלמידים התלמידים
בהמשך. מובא התלמידים, להתנהגות בנוגע מידע בעיקר שבדק זה, כלי על מפורט מידע תלמיד. כל

שונים בתחומים התלמידים על הפרויקט והשפעת התלמידים מאפייני לבחינת מידע איסוף 2.3.2
כמותיים. כלים באמצעות בעיקר נבדק זה נושא

בהם שהחשובים שונים, בתחומים תלמיד כל על מידע לאסוף נועד למחנך השאלון למחנך. שאלון (1)
והתנהגות משמעת בעיות ואיחורים, היעדרויות לימודית, התנהגות התלמיד: התנהגות (א) כוללים:
(ב) רגשי; מצב של היבטים וכן האחרים, התלמידים ועם המורים עם חברתית התנהגות תוקפנית,
שונים בתחומים התלמיד של התפקוד רמת אם המורה הערכת (ג) התלמיד; של יסוד מיומנויות
היוזם הגורם  השנה ובתום הלימודים שנת במשך ביתהספר עזיבת (ד) השנה; במהלך השתנתה

עבר. אליה והמסגרת לכך הסיבות העזיבה, את

קיימים מכלים הלקוחים פריטים על בעיקר מתבסס התלמיד להתנהגות המתייחס השאלון חלק
(סמילנסקי והתנהגותיות רגשיות ובעיות שונות לימודים למסגרות נוער בני של הסתגלותם לבדיקת

.(Achenbach 1991 ;1988 מפנה ;1976

המחנכת עם המחקר צוות איש נפגש כלל בדרך מאי. בחודש התלמידים למחנכות הוגש השאלון
מתלמידי אחד כל לגבי למילוי נועד השאלון השאלונים. במילוי להדריכה כדי אישי באופן
כיתת את שעזבו התלמידים 33 למחנכי שאלונים להגיש מיוחד מאמץ נעשה המחקר. אוכלוסיית
מספר את מציג 5 לוח אחרת. בכיתה כבר ולמדו השנה במהלך האחרות הכיתות את או הפרויקט
אלה. שאלונים במילוי מלאה כמעט היענות היתה מהלוח לראות שניתן כפי שמולאו. השאלונים

האחרות בכיתות התלמידים ועל הפרויקט תלמידי על שהתקבלו המחנך שאלוני מספר :5 לוח
כיתות פרויקט פרויקט

האחרות חדש ותיק סה"כ
189 78 127 394 באוכלוסייה התלמידים מספר
178 78 123 379 שהתקבלו השאלונים מספר
94ff. 100^, £969 §ל96 ההיענות אחוז

ביתהספר כלפי עמדותיהם את לבחון נועד לתלמידים שהוגש השאלון לתלמיד. שאלון (2)

של שונים והיבטים השכלה להמשך ציפיותיהם בכיתה, היחסים המורים, עם יחסיהם והלימודים,
לתלמידי שהועבר לשאלון כמעט זהה השאלון עצמית). והערכה מסוגלות (תפיסת עצמי דימוי
השנייה. הפעם זו השאלון את ממלאים האוכלוסייה שכמחצית מכאן, שעברה. בשנה ט' כיתות
Sherer <ef) (selfefficacy) מסוגלות תפיסת לבדיקת סולם סטנדרטיים: כלים שני גם שולבו בשאלון
שהובא בתרגום (1981) Rosenberg של עצמית הערכה לבדיקת וסולם (Maddux 1987; Bandura 1978

.(1988) ואילן יוגב בידי
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התלמידים כל שלא מכיוון יחד. הכיתה לכל מאייוני בחודשים הועברו עצמי למילוי השאלונים
יותר או פעמים כשלוש ביתספר לכל המחקר צוות אנשי חזרו השאלון, העברת בעת בכיתה נכחו

עמם. להיפגש בניסיון

האחרות הכיתות ומתלמידי הפרויקט מתלמידי שהתקבלו התלמיד שאלוני מספר :6 לוח
כיתות פרויקט פרויקט
אחרות חדש ותיק סה"כ

142 78 127 347 י')* כיתות שתי (ללא באוכלוסייה התלמידים מספר
92 64 108 264 שמולאו השאלונים מספר

6596 82?£ 85?£ 76?£ הפרויקט מכלל ההיענות אחוז
114 77 120 309 הלימודים** שנת את שסיימו התלמידים מספר
8^ £839, 9070 8570 המסיימים מבין ההיענות אחוז

להעברת שנקבע למועד סמוך אסון אירע בו אחד בביתספר י' כיתות תלמידי על נתונים מובאים לא *
התאפשר. לא המידע שאיסוף כך השאלונים,

הפחות. לכל הלימודים שנת תום לפני חודשיים עד בביתהספר ביקרו אשר תלמידים הם "מסיימים" תלמידים **

שנתי (ממוצע התלמידים ציוני בבתיהספר: הקיימים מינהליים נתונים נאספו מינהליים. נתונים (3)
על הנתונים תלמיד. כל של מהשיעורים ההיעדרויות ואחוז השונים) במקצועות וממוצע כללי
לא כי בלבד, בתיספר משלושה התקבלו היעדרויות על נתונים בתיהספר. מכל התקבלו הציונים
מכן, שלאחר הלימודים שנת בתחילת למחשב. ומוזנים אלה נתונים מרוכזים בתיהספר בכל
שנת בסוף בהן נבחנו הפרויקט שתלמידי מקרים באותם הבגרות מבחינות ציונים גם נאספו

הלימודים.

שנת בתחילת לתלמידים שהועברו הסטנדרטיים מהמבחנים תוצאות נאספו הישגים. מבחני (4)
הבנת לבדיקת (מא"ה) הוראה לאמצעי המכון מבחן הועבר ט' כיתות ברוב ובמהלכה. הלימודים
מבחן בוצע ט' בשכבה הפרויקט כיתות בכל בנוסף, החינוך). במשרד שח"ר אגף (בהנחיית הנקרא

הנקרא. הבנת לבדיקת "מפנה"

לצורך לתלמידים, נוספים מבחנים להעביר הכיתות מורי התבקשו הלימודים שנת סוף לקראת
הבנת לבדיקת מא"ה במבחן התלמידים תוצאות יובאו בדוח הנתונים בניתוח והפרויקט. המחקר
האחרות. ט' כיתות ולכל ט', בשכבה הפרויקט כיתות שבע מתוך לחמש הועבר המבחן הנקרא.

מכיוון ט', כיתות תלמידי לגבי בעיקר השנה נאספו אלה נתונים רקע. ונתוני סוצ'ודסוגרפיים נתונים (5)
על מידע חסר שהיה במקרים אולם, שחלפה. בשנה נאספו כבר י' כיתות תלמידי על שהנתונים

; שאלוני באמצעות הפרויקט, תלמידי על ומקיף כוללני מידע נאסף כעת. הושלם הוא י', תלמידי
ובמהלך לפרויקט התלמידים קליטת בעת היועצות בידי שמולאו ומשוב") מידע ("מערכת ממ"ש
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התלמידים מתיקי בסיסיים סוציודמוגרפיים נתונים נאספו אחרות בכיתות תלמידים לגבי השנה.
ידינו על שהוגדר פרט חסר שהיה ובמקרים מכן, לאחר נבדקו הסוגים משני הטפסים בביתהספר.
כל על נתונים נאספו המידע. להשלמת ליועצת) (או הכיתה למחנך המחקר צוות פנה כחיוני,
הכיתות תלמידי מכלל (£ל98 האחרות בכיתות תלמידים 186 ועל (N=205) הפרויקט תלמידי

האחרות).

שנת בתחילת נוספים נתונים אספו והיועצות הפרויקט רכזת לימודים. המשך על מידע עדכון (6)

המידע את לעדכן כדי ביתהספר, את תלמידים עזיבת על (1995/96  (תשנ"ו מכן שלאחר הלימודים
תשנ"ה. הלימודים שנת בסוף שנמסר

הניתוח שי0ת 2.4
הושם המחקר. באוכלוסיית והתלמידים המורים של הנוכחי מצבם נבחן בתחילה הניתוח. רמות (1)
המורים החדש, בפרויקט המורים הוותיק, בפרויקט המורים מרכזיות: קבוצות מספר על הדגש
תלמידי וכן אחרות, ובכיתות החדש בפרויקט הוותיק, בפרויקט ט' כיתות תלמידי בפרויקט, שאינם
בית בכל והתלמידים המורים של מצבם נבחן בנוסף, האחרות. ובכיתות הוותיק בפרויקט י' כיתות

לחוד. ספר

ההשוואה הנתונים. פירוש את להעמיק כדי שונות השוואות לבצע גם לנו איפשר המחקר מערך
האחרות הכיתות לתלמידי הפרויקט כיתות תלמידי בין להבדלים מתיחסת שנעשתה העיקרית
בנוסף, הפרויקט. של אפשרית תרומה על להצביע יכולים הקבוצות בין הבדלים שכבה. באותה
השנה ט' ותלמידי המורים של מצבם בין השוואה הנתונים: ניתוח במהלך נוספות השוואות בוצעו
ברמה השוואה הפרויקט); הוכנס (כשטרם בתיהספר באותם ט' ותלמידי המורים של מצבם לבין
הקודמת בשנה וציוניהם לעמדותיהם י' כיתות תלמידי של וציוניהם עמדותיהם בין הפרטנית
השנה. י' תלמידי של למצבם השנה ט' תלמידי של מצבם בין והשוואה ט'), בכיתה (כשהיו
משמעותיים שיהיו במידה הדוח במהלך ידווחו אלה נוספות השוואות על המתבססים ממצאים

לדיון.

הבדידים (הפריטים גלמיים בנתונים שימוש נעשה הסטטיסטי בניתוח ה00טי00י. הניתוח (2)

התשובות ממוצע על המבוססים שונים בנושאים מסכמים מדדים נבנו כמוכן, שבשאלונים).
בנספח). מוצגת הללו המדדים (מהימנות אלה בנושאים שהתקבלו

מבחינה מובהקים אכן בדידים פריטים לגבי הקבוצות שתי בין ההבדלים אם לבדוק כדי
המבוססים נתונים הנתונים. לסוג בהתאם שונים סטטיסטיים במבחנים השתמשנו סטטיסטית,
על המבוססים נתונים בריבוע. חי מבחן באמצעות מנותחים מין) (לדוגמה, נומינליים סולמות על
באמצעות מנותחים בהחלט") "כן ועד " לא מ"בכלל הנעות עמדות (לדוגמה, אורדינאליים סולמות
היחסי הדירוג על המבוסס קבוצות בין הבדלים לבדיקת לאפרמטרי מבחן ,MannWhitney מבחן
נותחו מסכמים) ומדדים ביתספר ציוני (לדוגמה, אינטרבלים נתונים התשובות. של (ranking)
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והן לפרויקט להשתייכות הן התייחס אשר (ANOVA) דוכיווני שונות מבחן או t מבחן באמצעות
ניתוח באמצעות התבצעה הפרטנית ברמה השנים בין התלמידים מצב (השוואת התלמיד למין

לפרויקט). והשתייכות מין שנה, כל למצבם שהתייחס שונות

"פרויקט"  לניתוח המרכזיות הקבוצות משתי אחת כל בתוך השונות מידת את בדקנו בנוסף,
לבין הפרויקט קבוצות בין המתקבלים ההבדלים אם לברר כדי וזאת  אחרות" "כיתות לעומת
מסוים בביתספר חריג מצב של או בתיהספר, בין כללית שונות של תוצאה הם ההשוואה קבוצות
ששימשו סטטיסטיים מבחנים אותם על התבססה ההומוגניות בדיקת הפרויקט. לקיום קשר ללא
אורדינאליים סולמות של במקרה האחרות. הכיתות לבין הפרויקט בין ההבדלים לבדיקת
זה מבחן ואולם, הפרויקט. של בתיהספר בין הבדלים לבדיקת MannWhitney במבחן השתמשנו
בקבוצת בתיהספר ארבעת של ההומוגניות בבדיקת ולכן בלבד, קבוצות שתי בין השוואה מאפשר
בין השוואה לצורך ,MannWhitney למבחן המקביל ,Kruskali Wallis במבחן השתמשנו ההשוואה,
בתיהספר בין שונות נמצאה אם בדידים, פריטים שבבדיקת להעיר חשוב ויותר. קבוצות שתי
לאחרים. הפרויקט בין מובהק הבדל על דווח לא אחר), או (פרויקט מסוימת קבוצה המרכיבים
בין מובהק הבדל על דווח מסכמים, מדדים בבדיקת השונים בתיהספר בין שונות נמצאה אם

בתיהספר. בין שנמצאו ההבדלים על בטקסט דווח ובמקביל האחרות לכיתות הפרויקט

אך מהראיונות, בעיקר שהתקבל איכותי מידע באמצעות הושלם הכמותי הניתוח הניתוח. תהלין (3)

שונים: בפורומים הוצגו ממצאיםראשוניים בשאלונים. הפתוחות והשאלות הפתוחות מהתצפיות גם
בדוח המובא הנתונים פירוש החינוך. במערכת וגורמים מבתיהספר נציגים הג'וינט, צוות בפני

אלה. בדיונים המסקנות את משלב

מתודולוגיות סוגיות 2.5
ותלמידים מורים על נתונים השווינו הנתונים בפירוש מורכבת. מציאות בתנאי מחקר סערן (1)

שלא י') או (ט' שכבה באותה האחרות בכיתות ותלמידים מורים על לנתונים בפרויקט, שהשתתפו
של אפשרית תרומה על להצביע יכולים הקבוצות בין שהבדלים הנחה מתוך בפרויקט, השתתפו
ראשית, סיבות. מכמה מורכבת משימה היתה הקבוצות השוואת פי על המסקנות הסקת הפרויקט.
קבוצות לבין בפרויקט שהשתתפו קבוצות בין "טהורה" השוואה לערוך היה ניתן לא כי לזכור יש
בבתיספר נמצאו בהן הופעל לא שהפרויקט הכיתות שמרבית משום זאת כזו. השפעה מכל "נקיות"
עקרונות את הכירו כבר מהצוות וחלק בתיהספר הנהלות ולכן אחרות בכיתות הופעל הוא שבהם
החדשה" החינוך "סביבת פרויקט הופעל לא בהם בבתיהספר גם השינוי. יעדי מהם וידעו הפרויקט
ייתכן בכיתה. העבודה את ולשפר לקדם בניסיון ההכוון בכיתות אחרים פרויקטים הופעלו
בתיספר לבין הפרויקט הופעל בהם בתיספר בין השוואה על המתבססים מסוימים, שממצאים
מהשוואה מתקבלים שהיו מאלה גדולים פחות הבדלים על הצביעו הופעל, לא הוא שבהם אחרים

לפרויקט. הדומה תכנית של השפעה מכל לחלוטין "נקיות" שהן קבוצות עם
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שניים. מלבד שבע, בבאר בבתיהספר ט' בשכבה הכוון כיתות לכל השנה הוכנס הפרויקט שנית,
אליו ביתהספר מסגרת. בכל שהתגלו הצרכים היקף פי על נבחרו הפרויקט נכנס אליהם בתיהספר
ההכוון כיתות לכל לא אך  מיוחדת לכיתה הפרויקט הוכנס אליו וביתהספר הפרויקט הוכנס לא
והתנהגותם בשיעורים נוכחותם ההכוון, בכיתות התלמידים הישגי מבחינת יחסית "חזקים" הם 

האלה בתיהספר תלמידי לכן, שעברה. מהשנה בממצאים מתבטאים שאלה כפי כללי, באופן
שבתיספר מכיוון בפרויקט. שהשתתפו לתלמידים לחלוטין הולמת השוואה קבוצת היוו לא מראש
ייתכן התלמידים, עם התמודדותם של מסוימים בהיבטים יותר חזקים מלכתחילה, היו, אלה
לתלמידים הפרויקטים תלמידי בין הפער סגירת היא הפרויקט להצלחת מציאותית שציפייה
זו טענה לצפות). לפעמים שנהוג כפי אותם שיעברו (ולא יותר "חזקים" בבתיספר האחרים
באו השונות הקבוצות כי לזכור עלינו פעולה: ודרכי תפיסותיהם בבדיקת המורים לגבי גם רלוונטית

מאלה. אלה שונים התחלה ממצבי

ובסופה. הלימודים שנת במהלך מהלימודים נשרו שעברה, בשנה ט' כיתות מתלמידי חלק שלישית,
להניח יש האחרות. לכיתות בהשוואה הפרויקט בכיתות בכ>$10 יותר נמוכים היו הנשירה שיעורי
תלמידים יותר להשאיר הצליח שהפרויקט כך יותר, הבעייתיים היו בעבר שנשרו שהתלמידים
ביטוי יהיה י' בכיתות הפרויקט תלמידי שבקרב לצפות יש לפיכך, בתיהספר. במסגרת בעייתיים

החלשים. התלמידים של והישגיהם בעיותיהם לעמדותיהם, יותר חזק

בכיתות המורים של ההיענות אחוז המורים: של העמדות משאלוני לנתונים קשורה נוספת סוגייה
להטיות אחראית מלאה הבלתי שההיענות ייתכן הפרויקט. ממורי י$94 לעומת ,£669. היה האחרות
יכולים איננו הנשירה), בגלל התלמידים אצל מהמצב (בשונה אולם הנתונים. בהתפלגות מסוימות
אלה שהיו או לשאלון, השיבו שלא אלה הם יותר המרוצים המורים האם  ההטיה כיוון את לשער
המורים בין אקראי באופן אירע ההיענות וחוסר הטיה שום נוצרה שלא גם ייתכן פחות. המרוצים

השונים.

השאלונים על המתבססים י', כיתות של הלמידה חווית על נתונים חסרים אחד בביתספר ולבסוף,
מבתי באחד י' כיתות לתלמידי אלה שאלונים הוגשו לא השדה, בעבודת אילוצים בגלל לתלמיד.
שאליה י' בשכבה האחרות" "הכיתות אוכלוסיית לכן, אלה. בכיתות פרויקט היה לא שבו הספר
הנתונים בניתוח הכלולה האחרות י' כיתות מאוכלוסיית שונה התלמידים עמדות ניתוח מתייחס
התלמידים עמדות בניתוח שכלולה האחרות הכיתות ומאוכלוסיית אחרים, ממקורות שנאספו

תשנ"ד. בשנת

יש החדש. הפרויקט עם בבתיהספר במיוחד חלקי, היה זו בשנה התכנית יישום ההערכה. עיתוי (2)

חודשים של תקופה ורבשלבי: מורכב תהליך הוא יישומה כי התכנית בהערכת בחשבון לקחת
שבו הזמן לבין ההכשרה, ותחילת ביתהספר למורי התכנית הצגת בין עוברת הפחות) (לכל אחדים
משלו קצב יש ביתספר לכל כמוכן, לתכנית. בהתאם פעילותם דפוסי את לשנות מתחילים הם
תהליך כאן, המתוארת השנייה בשנה וגם לפרויקט הראשונה בשנה גם מזו, יתרה התכנית. ביישום
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המתקבלים הבדלים בבירור לפרש ניתן לא חלקי יישום של במצב נמשך. עדיין עצמה התכנית גיבוש
תיושם היא כאשר התכנית תוצאות על סופיות מסקנות להסיק ניתן ולא השונות המסגרות בין
מלוא של תתאומדן הם ההפעלה של זה בשלב הנצפים שההישגים לשער אלא במלואה,

התכנית. של הפוטנציאל

החינוך "סביבת תכנית השונות. היישום תקופות של המשמעות את בחשבון לקחת יש כמוכן,
זמן פני על משתרע השינוי ושתהליך טווח, ארוך למידה תהליך להתרחש שחייב מניחה החדשה"
אשר והם בפעילותם, לשינויים יובילו המורים של התפיסות שינויי זו, הנחה פי על שיטתי. באופן
תהליך יעברו אשר עד המורים אצל לשינויים לצפות אין כך, אם התלמידים. אצל לשינויים יביאו
אצל לתוצאות לצפות גם אין מידה, באותה מסוים. זמן למשך ורצופה אינטנסיבית הכשרה
שהמורים עד וכר) הישגים וחברתית, לימודית התנהגות (נוכחות, השונים בתחומים התלמידים
בחשבון לקחת צריך במיוחד, מסוימת. תקופה במשך החדשות השיטות פי על איתם לעבוד יספיקו
הכשרת אם ההכשרה. תחילת עם מיד להתחיל יכולה אינה התכנית פי על התלמידים עם שהעבודה
כעבור יותר, מאוחר תתחיל התלמידים עם העבודה אזי הלימודים, שנת בתחילת מתחילה המורים
ליישום הראשונה השנה של הארי חלק אם מסגרת. באותה היישום בקצב תלוי  חודשים מספר
הפרויקט של בבתיהספר רבה במידה היה שכך (ונראה ולגיבושו הצוות להכנת מוקדש הפרויקט
ליישום מלאות פעולה כשנות זה דוח מדווח שעליהן הלימוד לשנות להתייחס ניתן לא אזי החדש),

הפרויקט.

בבתיספר תכנית ליישום ראשון ניסיון מהווים שבע בבאר שהפרויקטים לזכור, יש לזה, מעבר
חדשים נושאים מוצבים הפרויקטים מפתחי בפני בפרט. הכוון, ובכיתות בכלל, מקיפים, תיכוניים
הגדלת שמשמעותו מחזור, מתוסף התכנית יישום של שנה בכל למשל, בהם. התנסו שטרם רבים,
מתגבשת עדיין יותר. גבוהות לשכבות הפרויקט והרחבת ותלמידים), (מורים המשתתפים קבוצות
שבע שבאר לומר ניתן כללי, באופן בוזמנית. מחזורים לארבעה כולל פרויקט להפעלת קונספציה
על שהושגו וההישגים הקשיים את לראות וחשוב התכנית, להפעלת דרכים של לימוד שדה מהווה

זה. רקע

המורים דיווח של האמינות למידת מתייחסת נוספת מתודולוגית סוגייה המחקר. כל' תוקף (3)
התשובות של חיובית הטיה של אפשרות ישנה אחד, מצד שהוכנו. השאלונים באמצעות והתלמידים
שרצוי חושבים שהם כפי לשאלון להשיב מרואיינים של נטייה כלומר חברתית", מ"רציות כתוצאה
חזק להיות עלול חברתית לרציות הסיכוי להשיב. מהם שמצפים חושבים שהם כפי או להשיב,
רצויות. ופעילויות עמדות למענם המגדיר ידע גוף בעלי שהם מורים, כגון מקצוע, אנשי אצל במיוחד
מהגברת כתוצאה הפרויקט, מורי בקרב יותר חזקה להיות עשויה זו תופעה הנוכחי, במחקר
המורים אם חברתית מרציות מושפע להיות עלול מתצפיות מידע גם רצויה. פעילות לגבי מודעותם

התצפיתן. נוכחות בגלל שונה באופן בשיעור מתנהגים והתלמידים
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להיות עלולים והתנהגותם התלמידים הישגי את המורים הערכות על המתבססים נתונים זאת, עם
שבעקבותיה ייחודית, הכשרה עברו שהם משום וזאת הפרויקט, מורי בקרב שלילי לכיוון מושפעים
יותר מודעים הפרויקט מורי ההכשרה שבעקבות ייתכן חשיבתם. ודרכי תפיסותיהם השתנו
בתחומים ולהישגים לשינויים יותר גבוהות ציפיות בעלי והם התלמידים של הבעייתית להתנהגות
התנהגות את הפרויקט מורי של יותר נמוכה בהערכה להתבטא הדבר יכול כן, אם שונים.
הפרויקטים מורי אצל מתפתחת ההכשרה, בעקבות כי ייתכן כן, על יתר ופעילותם. התלמידים
בשאלונים שנשאלו השאלות את תופסים שהם כך במושגים, מעט שונה ושימוש שונה, "שפה"

האחרות. הכיתות ממורי אחרת בצורה

של חיובית תגובה לעתים מביאות חדשות וחברתיות חינוכיות תכניות כי ידוע, החידוש. השפעת (4)

זו תופעה התכנית. של הייחודיים לתכנים מאשר עצמו לחידוש יותר שקשורה בהן המשתתפים
היתה שהתופעה נראה זה, פרויקט של במקרה .Hawthorne Effect ונקראת מחקרי באופן נבדקה
שבע. בבאר תיכוניים לבתיספר לראשונה הפרויקט הוכנס בה שעברה, בשנה יותר רלוונטית
הטיה של אפשרות בחשבון לקחת יש השנייה, השנה לנתוני הראשונה השנה נתוני בין בהשוואה

זה. מסוג

המחקר, לביצוע לפיילוט גם ששימשה המחקר, של הראשונה בשנה השאלונים. של ההגשה צורת (5)
השאלונים מולאו השנייה בשנה ואילו למורה, השאלון מילוי בעת שמם את לציין המורים נתבקשו
הראשונה בשנה שגם אף על אחדים). רקע מאפייני ציון כולל אך השם ציון (ללא אנונימי באופן
וכי בלבד, מחקר לצורכי לתשובותיהם בנוגע מוחלטת סודיות למורים הובטחה השנייה בשנה וגם
לקחת שיש כלשהי להטיה גרם השאלונים בהגשת שההבדל ייתכן פרטני, דיווח שום ייעשה לא

רבשנתיות. השוואות בעריכת בחשבון

השוואה אמנם, המועדים. בשני הנקרא בהבנת נבחנו התלמידים כל לא חוזרות. בבחינות "נפל (6)
התלמידים של ציוניהם לבין השנה, בסוף נבחנו שלא תלמידים של השנה מתחילת הציונים בין
שהתמונה אפשרות בחשבון לקחת יש אך הקבוצות, בין הבדל העלתה לא המועדים בשני שנבחנו

המועדים. בשני נבחנים היו באוכלוסייה התלמידים כל אילו שונה מעט היתה

והתלמידים המורים בתיהספר, מאפייני .3
ההכוון וכיתות בתיהספר 3.1

עולה התלמידים ומספר מאוד גדולים הם במחקר שהשתתפו המקיפים התיכוניים בתיהספר כל
הטרוגנית תלמידים אוכלוסיית לומדת בתיהספר בכל באחד. מלבד בתיהספר, בכל 1,000 על
לימודים מסלולי לצד עיוניים לימודים מסלולי מקיימים כולם מגוונות. לימודים תכניות באמצעות
התיכוניים בבתיהספר התלמידים מרבית של רישומם תחומים. במספר מקצועייםטכנולוגיים
טרם זה, בדוח המתוארת המחקר בתקופת למדי. רחבים גיאוגרפיים אזורים לפי התבצע בבארשבע
ההשתתפות י"ב. עד ט' כיתות את כללו התיכוניים ובתיהספר שבע, בבאר ביניים חטיבות הוקמו
שנות במשך להימשך ותוכננה למסגרת, הילדים של הכניסה שנת ט', בשכבה התחילה בפרויקט

בביתהספר. התלמידים של לימודיהם
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שמטרתן החדשות, ט' בשכבות הכוון כיתות הללו מבתיהספר אחד בכל נפתחו תשנ"ד בשנת
הפניית .(3 שוליים בהערת פירוט (ראה התלמידים שבאוכלוסיית ביותר החלשה הקבוצה את לשרת
הלימודים בתום היסודיים בתיהספר יועצות עלידי נעשית שבע בבאר ההכוון לכיתות התלמידים
החינוך. ומשרד העירונית החינוך מערכת עלידי המוכתבים אחידים, שיקולים ומתוך אלו במסגרות
בהבנת סטנדרטי מבחן העברת הוא הכוון כיתת להקמת החינוך משרד עלידי שהוצב פורמלי תנאי
קם החדשה" החינוך "סביבת פרויקט כאמור, השנה. בתחילת ותלמיד תלמיד לכל (מא"ה) הנקרא

ההכוון. כיתות אוכלוסיית עם לעבודה יותר מועילות עבודה דרכי לפתח כניסיון

והפרויקט השונים צורכיהם בחשבון נלקחו הפרויקט, הוכנס שאליהם בתיהספר חמשת בבחירת
להדגיש, חשוב השנייה. בשנה במיוחד גבוהה, היתה אליו ההזדקקות בהן למסגרות הוכנס
מצב על השפיעו כיתה, וכל ביתספר כל של הייחודי לאופיים הקשורים נוספים רבים שגורמים
התלמידים לקידום משלהם תכניות הפעילו בתיהספר כל כך, על נוסף והמורים. התלמידים
שנועדה למידה" "אסטרטגיות בנושא קבועה השתלמות נמשכה אחד בביתספר ההכוון. בכיתות
לכל נועדו המפגשים בכיתה. להוראה יעילים שיהיו דידקטיות, עבודה ושיטות כלים למורים להקנות
באופן הצוות נפגש נוסף בביתספר אישית. להנחיה זכו גם מהמורים וחלק ההכוון, כיתות מורי
קבוצות המשמשות הכיתות את שכללו בתיהספר הנהלות יעילות. הוראה בדרכי לדיון קבוע
התכנית תפיסות את היטב והכירו הפרויקט בהפעלת מאוד מעורבות היו כבר במחקר השוואה

הפעולה. ועקרונות

המורים מאפייני 3.2
על לעמוד רצוי כן ועל התלמידים, את והמקדם הפרויקט את המפעיל העיקרי הגורם הם המורים
המלמדים המורים למאפייני הפרויקט בכיתות המלמדים המורים מאפייני השוואת מאפייניהם.
המורים עמדות היישום, תהליך ביצוע על המחקר ממצאי להבנת כרקע חשובה האחרות, בכיתות

פעולתם. ודרכי

£ל80 כי נמצא, עלידם. שמולא בשאלון שנמסרו כפי המורים של הרקע מאפייני את מציג 7 לוח
שהתקבלה לתמונה זהה זה ממצא נשים. הן האחרות ובכיתות החדש הפרויקט בכיתות מהמורים
המורים אצל במקצת שונה המצב שבע. בבאר ההכוון כיתות מורי על (תשנ"ד) הקודמת בשנה
העליסודי בחינוך הנשים לאחוז דומה זה שיעור 70ר6. מהוות הנשים שם הוותיק, הפרויקט בכיתות
המורים שיעורי .(1994 לסטטיסטיקה המרכזית (הלשכה 707 על העומד בארץ היהודי במגזר
רוב האחרות: והכיתות החדש הפרויקט הוותיק, הפרויקט מורי בין דומים השונות הגיל בקבוצות

הארץ. ילידי הם הקבוצות בכל המורים כמחצית .4526 בני הם המורים
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1

(באחוזים) אחרות ובכיתות החדש בפרויקט הוותיק, בפרויקט המורים מאפייני :7 לוח

כיתות פרויקט פרויקט
אחרות חדש ותיק

31 21 *36 מוחלטים במספרים סה"כ
80 81 67 נשים סין:

 25 עד גיל:
83 81 78 4526
17 19 22 +46

50 71 43 הארץ .לידי

20  5 בארץ) שנים חמש (עד חדשים עולים

80 86 62 אקדמי תואר בעלי
בהוראה ותק

23 19 17 שנים חמש עד
50 52 44 שנים 19 עד 6
27 29 39 ויותר שנה עשרים

(13) (14) (16) ממוצע
הכוון בכיתות בהוראה ותק

י 20 33 23 ראשונה שנה
:: 43 28. 37 שנים חמש עד שנתיים

37 39 40 ויותר שנים שש
(6) (6) (7) ממוצע

הנוכחי בביתהספר ותק
40 24 31 שנתיים עד
40 62 27 שנים עשר עד שלוש
20 14 42 ויותר שנה 11

(6) (7) (9) ממוצע
בביתהספר מיוחדים תפקידים בעלי

17 25 40 וכוי) שכבה ריכוז פרויקט, (ריכוז

שאחוז מכאן, טכניות. מסיבות אלה נתונים מסרו לא הוותיק בפרויקט אחד מביתספר מורים חמישה *
לכ0י129. מגיע זו בקבוצה החסר המידע

מהמורים £ל5 הנוכחית בשנה זאת, לעומת הפרויקט. מורי בין חדשים עולים היו לא שעברה בשנה
מהמורים £209. האחרות ובכיתות עולים מורים אין החדש בפרויקט אך עולים הם הוותיק בפרויקט
בעלי הם האחרות ובכיתות החדש הוותיק, הפרויקט בכיתות שנבדקו המורים מרבית עולים. הם
,(£629) אקדמיים תארים בעלי של יותר נמוך שיעור נמצא הוותיק בפרויקט כאשר אקדמי, תואר

האחרות. בכיתות ו.£809 החדש בפרויקט £869. לעומת
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המורים שיעור שנים. 196 של בהוראה ותק יש הקבוצות בכל המורים לכמחצית כי לראות ניתן
(עשרים הוותיקים המורים את .(20 (כ£9 הקבוצות בין דומה שנים חמש עד של הוראה ותק בעלי
המורים קבוצות בין הוותיק. הפרויקט מורי בקרב יותר גבוה בשיעור למצוא ניתן ויותר), ותק שנות
להם שזוהי המורים שיעור שנים). (כשש הכוון בכיתות בהוראה בוותק משמעותי הבדל אין השונות
בקבוצות כ£209 לעומת 3370) החדש בפרויקט יותר גבוה הכוון בכיתות הוראה של הראשונה השנה

האחרות).

של ניסיונם בחינת בביתהספר. ומרכזי חזק מעמד בעלי מורים דרושים לפרויקט כי גורסת התכנית
ביותר הרב החדשים המורים שיעור כי כך על מצביעה כעת, מלמדים הם בו בביתהספר המורים
ויותר) שנה 11) בביתהספר הוותיקים המורים שיעור ואילו האחרות הכיתות מורי בקרב נמצא
אצל פחות ואף אחרות בכיתות £209 לעומת £429) הוותיק הפרויקט מורי בקרב נמצא ביותר הגבוה
בעלי ששיעור כך על המצביע תשנ"ד בשנת שהתקבל הממצא .(£149 החדש, הפרויקט מורי
שנת לגבי גם נכון האחרות, הכיתות מורי בקרב מהשיעור יותר גבוה בפרויקט המיוחדים התפקידים
נמוך שיעור נמצא החדש הפרויקט מורי אצל זאת, לעומת הוותיק. הפרויקט מורי בקרב זו לימודים

האחרות. הכיתות מורי בקרב לשיעור הדומה מיוחדים, תפקידים בעלי של יותר

רבים. במאפיינים האחרות הכיתות למורי דומים הפרויקטים מורי הכל, בסך כי עולה מהנתונים
יותר, נמוך אקדמי תואר בעלי שיעור שם הוותיק, הפרויקט מורי לגבי התקבלו מסוימים הבדלים
החדש בפרויקט המורים לעומת גבוה, בביתהספר והבכירים הוותיקים המורים שיעור ואילו

האחרות. ובכיתות

התלמידים מאפייני 3.3
התקדמותם לבחינת והן צורכיהם להבנת הן חשובה הלימודית ורמתם התלמידים מאפייני בחינת
פיו שעל התכנית מעקרונות אחד גם מהווה התלמידים מאפייני על המידע איסוף התכנית. בעקבות
עבודה תכנית לבניית הכרחי כתנאי ונערה, נער כל של הצרכים מכלול את להכיר המורה יוכל
הסוציו מאפייניהם על ממצאים נביא זה בפרק התלמידים. לצורכי הולמים מענים ולמתן

ט'. לכיתות בכניסה הלימודי ומצבם התלמידים, של דמוגרפיים

בכיתות במיוחד גבוה הבנים שיעור בנים. הם ההכוון בכיתות התלמידים מרבית כי נמצא,
.(8 לוח (ראה י' תלמידי בקרב מאשר השנה ט' תלמידי בקרב יותר גבוה ואף בפרויקט שהשתתפו
התלמידים בשיעור ניכרת עלייה ישנה זאת ועם נמוך, ההכוון בכיתות החדשים העולים שיעור סה"כ
לעומת השנה ט' כיתות מתלמידי 15 (כ£9 שעברה השנה לעומת השנה הפרויקט בכיתות העולים

שעברה). בשנה £39
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(באחוזים) התלמידים של סוציודמוגרפיים מאפיינים :8 לוח
י'** שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

130 62 60 58 64 מוחלטים במספרים סריכ
55 68 65 72 76 בנים מין:
6  6 14 16 בארץ) שנים 5 (עד חדש עולה

61 56 67 52 57 במשפחה ויותר ילדים ארבעה
16 25 12 25 14 חדהורית משפחה

שמולאו "ממ"ש" טופסי באמצעות נאסף הוא הפרויקטים תלמידי לגבי דרכים: בשתי נאסף זה בלוח המידע *
מידע וחסר בביתהספר, התלמידים מתיקי נאסף הוא האחרות הכיתות תלמידי לגבי היועצות. עלידי

רבים. במקרים

ט'. לכיתה נכנסו אלו תלמידים כאשר תשנ"ד בשנת נאספו י' שכבה לגבי הנתונים **

והתנהגותם הילדים מצב להבנת משמעותי התלמידים משפחות של מצבן התכנית, תפיסת פי על
מהתלמידים %50y^ למעלה האחרות, ובכיתות הפרויקט בכיתות ההכוון, בכיתות בביתהספר.
4.1 הוא זו באוכלוסייה הממוצע הילדים מספר ויותר. ילדים ארבעה יש שבהן במשפחות גדלים
.(1994 הילד לשלום הלאומית (המועצה 2.2 על עומד בארץ היהודית באוכלוסייה שהממוצע בעוד
בארץ) הגדלים הילדים מכלל כ>£ל8 (לעומת חדהוריות במשפחות גדלים מהתלמידים כ2070
ל2570. מגיע הוותיק בפרויקט י' ובשכבה החדש בפרויקט חדהוריות במשפחות הילדים ושיעור
ומעמד סביבתיים בקשיים מאופיינת ההכוון כיתות אוכלוסיית ככלל, כי, מלמדים אלו נתונים

האוכלוסייה. לכלל ביחס נמוך סוציוכלכלי

במסגרת שפותחו טפסים באמצעות נאספו הפרויקט תלמידי של הרקע מאפייני על נוספים נתונים
במשפחות גדלים מהתלמידים %40d כי נמצא, "ממ"ש").6 (טופסי היועצות עלידי ומולאו הפרויקט
ממצוקה סובלות מהמשפחות \670 הבאים: בתחומים יותר או אחת חמורה מבעיה הסובלות
בכי בין מריבות יש מהמשפחות ב870 מוגבלות, או חולי של בעיות יש מהמשפחות ב>£209 כלכלית,
התנסו התלמידים 23Xממשפחות כי נמצא לילדים. ההורים בין ומתחים מריבות יש וב1570 הזוג
כניסת שלפני האחרונה בשנה המשפחה בחיי מרובים ללחצים הקשור לפחות אחד חריג באירוע
הורה, של ממושך אשפוז משפחה, בן או הורה מות הורים, פרידת או גירושין כגון לפרויקט, הנער
התפקוד על להשפיע העלולות מבעיות סובלות מהמשפחות שרבות נראה, הורה. של עבודה אובדן
תקינה. להתפתחות טובים תנאים לילדים להעניק המשפחה אפשרויות ועל שלהן וההורי החברתי

בדוח פירוט (ראה ט' בכיתה היו כשהם בתשנ"ד נאספו הם י'. כיתות לתלמידי מתייחסים המובאים הנתונים 6
הראשון). הביניים
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באמצעות הנקרא בהבנת ההכוון כיתות תלמידי כל של רמתם נבדקה הלימודים שנת בתחילת
של גבוה שיעור נמצא הכיתות בכל (מא"ה). הוראה לאמצעי המכון עלידי המופץ סטנדרטי מבחן
בשנה ט' כיתות תלמידי בקרב בקושי. רק קראו כלומר, פחות, או 60 של תקן ציון שהשיגו תלמידים
בכיתות מאשר (£699.) הוותיק הפרויקט תלמידי בקרב יותר הרבה גבוה זה שיעור (תשנ"ה), הנוכחית
הפרויקט 60Xמתלמידי דומה: היה הקבוצות בין הפער (תשנ"ד) שעברה בשנה גם .(50?o) האחרות
כלומר זה, במבחן גבוהה רמה .60 עד תקן בציוני זכו האחרות, הכיתות מתלמידי וכ>$40 הוותיק,
מהתלמידים בודדים רק השיגו התלמידים, לגיל סבירה קריאה רמת על המעיד ומעלה 75 של ציון
וייתכן בתשנ"ד התלמידים מציוני יותר נמוכים בתשנ"ה ט' כיתות ציוני כי לציין, מעניין .(296) השנה
הקריאה, רמת לבדיקת נוסף במבחן נבחנו הפרויקט תלמידי יותר. חלשה כללית ברמה שמדובר
"ספרותיים" בטקסטים הקריאה רמת על מידע מספקות שתוצאותיו "מפנה" מבחן
של גבוה שיעור זה במבחן גם הנקרא. בהבנת שונות מיומנויות על ומידע ו"אינפורמטיביים"
שנים ארבע של לימודי בפער נמצאים כלומר, בלבד, ה' כיתה עד של קריאה לרמת הגיעו תלמידים

.60x  החדש בפרויקט במיוחד גבוה ושיעור הוותיק בפרויקט 4170 יותר: או

"מפנה" ובמבחן מא"ה במבחן הנקרא בהבנת ותשנ"ה) (תשנ"ד ט' בשכבה התלמידים ציוני :9 לוח
(באחוזים) השנה בתחילת

תשנ"ד*  ט' כיתות תשנ"ה  טי כיתות
כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש** ותיק

סאה מבחן
120 43 48 ** 56 מוחלטים בס0פר'ם 0ה"כ
100 100 100 100 באחוזים 0ה*כ

4 2 2 12 400
5 16 12 18 5045
32 42 36 39 6055
39 26 48 29 7065
18 14 2 2 8075
1    10085

63.8 61.1 60.3 56.8 ממוצע
8.9 8.9 8.0 9.3 תקן סטיית

מפנה סבחן
.** 19  40 51 סוחלסים במספרים סהב

100 100 100 באחוזים סהכ
10 / 22 10 ב'ג' כיתה
42 / 38 31 ד'ה' כיתה
37 / 32 51 ו'ז' כיתה
|_ש / 8 8 חיט' כיתה

בתשנ"ה יי בכיתה לומדים אלו תלמידים *

שני בביתספר הלימודים. שנת של השנייה במחצית רק המבחן הועבר החדש בפרויקט מבתיהספר באחד **
על אחרת. לאוכלוסייה שייכים החדש בפרויקט השלישי ביתהספר ותלמידי בלבד הכיתה כמחצית נבחנה

בלוח. רמתם על נתונים מובאים לא כן,

בפרויקט. השתתפו שלא לתלמידים הועבר לא המבחן ***
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סיכום 3.4
במסגרת ונבדקו בפרויקט שהשתתפו והתלמידים המורים בתיהספר, מאפייני את תיארנו זה בפרק
ההכוון, בכיתות בהוראה הכרוכים לקשיים רבה מודעות היתה שבע בבאר בתיהספר בכל המחקר.
החינוך "סביבת פרויקט יישום באמצעות אם התלמידים, עם העבודה לקידום ניסיונות נעשו ובכולם
להוראה ששובצו המורים אחרת. התערבות תכנית באמצעות ואם הג'וינט, עם בשיתוף החדשה"
נמצאו לא כמוכן, בארץ. המורים כלל של לאלו הדומים מאפיינים בעלי הם ההכוון בכיתות
האחרות, בכיתות שמלמדים למורים הפרויקט, בכיתות המלמדים המורים בין מהותיים הבדלים
הוותיק ובפרויקט האחרות בכיתות יותר גבוה מעט חדשים עולים שהם המורים ששיעור לכך פרט

בביתהספר. רב ניסיון בעלי מורים ויותר ותיקים מורים יותר ישנם

לא מיעוט ילדים. מרובות במשפחות וגדלים בנים, התלמידים מרבית סוציודמוגרפית, מבחינה
שונות. ואישיות סביבתיות מבעיות הסובלות במשפחות או חדהורית, במשפחה גדלים מבוטל
תלמידים של במיוחד גבוהים אחוזים נמצאו אף החדש בפרויקט ט' בשכבה התלמידים בקרב
ט' כיתות מתחילת הנקרא בהבנת הלימודי המצב על נתונים חדהוריות. ממשפחות הבאים
בכיתות לומדים הוותיק, והן החדש הן הפרויקטים, בכיתות ובמיוחד הכיתות, בכל כי מלמדים

מאוד. חלשים תלמידים של גבוה שיעור ההכוון

הפרויקס7 יישום .4
העירונית ברמה הפרויקס ליישום ההיערכות 4.1

באמצעות בלבד, בתיספר בשני יושם הוא (תשנ"ד) שבע בבאר הפרויקט להפעלת הראשונה בשנה
את להרחיב הוחלט כאשר ישיר. באופן בתיהספר צוותי את שהכשירו הג'וינט מצוות מנחים
חדשה דרך לפתח צורך היה שבע, בבאר נוספים בתיספר לשלושה הפרויקט את ולהכניס הפעילות
הטבעיות המגבלות לעומת מצריך, פרויקט שכל הרב המקצועי כוחהאדם בגלל הפרויקט ליישום
הפרויקט הרחבת לצורך חיוני שנתפס עירוני", "צוות הוקם זו מציאות לאור זה. בהקשר הג'וינט של
יסודות בבניית ביותר ומשמעותי בארץ), אחרות למסגרות וגם שבע בבאר נוספים לבתיספר (גם
רמת תרד שנים מספר שלאחר ציפייה מתוך שבע, בבאר הפרויקטים להמשך ורחבים מוצקים

הג'וינט. של הישירה המעורבות

בשנה שבע. באר עיריית מטעם לפרויקט מנהלת מונתה העירונית, ברמה הפרויקט ניהול לצורך
ג'וינטישראל, מטעם פרויקט מנהלת עם יחד העירייה מטעם הפרויקט" "מנהלת עבדה הראשונה
את לייעל כדי העירייה מטעם המנהלת בידי כולו התפקיד את לרכז הוחלט זו שנה בסוף אך
תהליכי את להוביל העירונית, ברמה הפרויקט את לרכז היה הפרויקט מנהלת תפקיד העבודה.
שיכשירו מומחים מקצוע בעלי של עירוני" "צוות להקים הביתספריות, למערכות השינויים הכנסת
ושאר החינוך משרד הג'וינט, שבע, באר עיריית בין לתאם החדשים, בפרויקטים הצוותים את

ביניהם. הפעולה שיתוף את ולקדם בפרויקט, המעורבים הגופים

הפתוחים. הראיונות על מתבסס זה בפרק המובא המידע מרבית 7
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להעשרה מומחית הטיפולי, בתחום מומחים שני העירוני הצוות כלל הלימודים שנת תחילת לקראת
באופן נפגש הצוות בהוראה. בטכנולוגיה לשימוש ומומחית דידקטיות, ולשיטות אינסטרומנטלית
בתי צוותי עם הג'וינט מטעם מנחים עבדו בנוסף, הפרויקט. מנהלת בידי והופעל בשבוע פעם קבוע
ומנחי העירוני הצוות  הצוותים שני הקודמת). בשנה לעבוד התחילו כבר (שאיתם הוותיקים הספר
למדי, מועטות היו המשותפות והפגישות בנפרד עלפירוב פעלו  שבע בבאר העובדים הג'וינט
לא השונים בבתיהספר הצוותים בין העבודה שחלוקת למרות זאת, זמן. אילוצי בגלל לדבריהם
שונות, בהזדמנויות בתיהספר מכל בכירים צוות אנשי עם נפגשו הג'וינט נציגי חדמשמעית: היתה
שנת במהלך השנה. כל לאורך הוותיקים מבתיהספר באחד עבדה העירוני הצוות של ומנחה
מטעם מנחה הוכנס ובמקומו הטיפולי, בתחום העירוני בצוות המנחים אחד התפטר הלימודים
הפרויקט את שהפעיל ביתהספר כולל החדש, מהפרויקט בתיהספר משלושת לשניים הג'וינט

האחרת. במתכונת

בעיות התעוררו השנה במהלך יפה. עלה לא עירוני צוות באמצעות הפרויקט את ליישם הניסיון
הג'וינט, לבין העירוני והצוות הפרויקט מנהלת שבין היחסים ובמערכת המשותפת בעבודה רבות
מפתח אנשי לפעול. הפסיק והצוות מהתפקיד פרשה הפרויקט מנהלת הלימודים שנת ובתום
נראה אולם, היישום. בתהליך רציני ולעיכוב אנרגיה" ל"בזבוז גרמו אלה שבעיות מסרו שהתראיינו
או בתיהספר שבע, באר עיריית  בפרויקט המעורבים מהגורמים אחד אף במחויבות פגעו לא שהן
ולהמשך הפרויקט ניהול להמשך האחריות את עליו נטל הג'וינט בקידומו. להמשיך  הג'וינט
באמצעות תשנ"ו)  השלישית (השנה החדשה השנה לקראת לכך ונערך בתיהספר בכל ההכשרה

מטעמו. כוחאדם

להכשרת המפגשים במסגרת בעיקר הביתספרית, ברמה התרחשה ככולה, רובה הפרויקט, פעילות
שבפרויקט בתיהספר מכל הצוות חברי הוזמנו שאליו אחד מפגש התקיים בהמשך). (ראה הצוות
מלבד הראשונה. הפעילות לשנת בנוגע ההערכה ממחקר ממצאים הוצגו ובו הוותיק, והן החדש הן
הג'וינט עלידי המופעלים אחרים בפרויקטים לסיור מהפרויקטים נציגים קבוצת הוזמנה זאת,
שלושת לרכזי לערך) שבועות בשלושה (פעם שוטפת הדרכה של פורום הוקם הארץ. ברחבי
עם בראיונות סדירים. היו לא המפגשים אך דידקטיות ושיטות אבחון בנושא החדשים הפרויקטים
תתרום כזו פעילות כי ציפייה וכן משותפת, פעילות יותר היתה שלא אכזבה הובעה מפתח אנשי

צוות. כל של לעבודתו רבות

הבית90רית ברמה הפרויקט ליישום ההיערכות 4.2
בתיספר ובשלושה הוותיק), (הפרויקט הפרויקט ליישום השנייה השנה זו היתה מבתיהספר בשניים
הוותיק שבפרויקט בתיהספר בין להבחנה החדש). (הפרויקט לפרויקט הראשונה השנה זו היתה
הפרויקט: ניהול בשיטת שוני היה ראשית, רבה. משמעות ישנה החדש שבפרויקט בתיהספר לבין
(בעיקר) היו המנחים החדש בפרויקט ואילו (בעיקר) ג'וינט עובדי היו הוותיק בפרויקט המנחים
וכבר הפרויקט תפיסת את היטב הכירו כבר הוותיקים בבתיהספר שנית, העירוני". "הצוות עובדי
בפרויקט המובילים הצוות חברי הכיתות. עם המשותפת לעבודה עבודה והסדרי פורומים הוקמו
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והם התכנית עקרונות פי על בעבודה ניסיון רכשו והיועצות) המחנכות הפרויקט, רכזת כלל (בדרך
הפרויקטים צוותי נדרשו לעומתם, הראשונה. בשנה מאשר השנה לתחילת יותר טוב להיערך יכלו
קשיים עם להתמודד נאלצו הם אותה. ליישם גם ובובזמן התכנית את להכיר ללמוד החדשים
חלק של חמורים הסתגלות קשיי ובהם היישום, של הראשונה התקופה את המאפיינים רבים,
מנהלת ציפיות לבין ביתהספר צוותי ציפיות בין הבדלים החדש, לביתהספר בכניסה מהתלמידים
של הכללית המדיניות לבין הפרויקט גישת בין והבדלים החיצוניים, והמנחים הג'וינט הפרויקט,

ביתהספר.

כוחותיו ביתספר, אותו ממאפייני מאוד מושפע ביתספר בכל הפרוייקט שיישום למדנו בנוסף,
הפרויקט הוכנס שבהם בתיהספר בשני כי שעברה, מהשנה המחקר מממצאי לנו ידוע ובעיותיו.
כדי עד ובהתנהגותם, התלמידים בנוכחות מיוחדות בעיות לכן קודם היו המלאה במתכונת החדש
שעזבו התלמידים ושיעורי אלו, תופעות עם ביעילות להתמודד התקשו בתיהספר צוותי אלימות.
הפרויקט יישום בעת במיוחד. גבוהים היו לעזוב, הוכרחו או ט', כיתה בסוף ביתהספר את
("הטראומה" בעבר המורים שעברו במיוחד הקשה לחוויה להתייחס גם צריך היה אלו במסגרות
עם בהתמודדותו ביתספר כל של המרובים ולצרכים מבתיהספר, באחד המורים) של בלשונם
ההתחלתי מצבו את בחשבון לקחת יש היישום תהליך בהערכת כי ספק, אין התלמידים. אוכלוסיית

ביתספר. כל של השונה

אחד בכל ראשית, בתיהספר. בכל לפרויקטים המשותפים רבים גורמים גם מצאנו זאת, עם יחד
היו בתיהספר מנהלות כל ביתהספר. מהנהלת מאוד רבה לתמיכה הפרויקט זכה מבתיהספר
משמעותיות החלטות קבלת באמצעות ליישומו סייעו לפרויקט, מקיף גיבוי ונתנו אישית מעורבות
מנהלת לעבוד התחילה בו החדש הפרויקט של מבתיהספר (באחד משאבים. ובהפניית לתכנונו
כל הפרויקט). ביישום וקשיים עיכוב כך בשל נגרמו הלימודים, שנת תחילת לאחר חדשה ביתספר
הן הג'וינט. נציגי ועם העירוני הפרויקט מנהלת עם השנה במהלך רבות פעמים נפגשו המנהלות
על והתייעצות מידע מסירת לשם ביתהספר, מטעם הפרויקט" "רכזת עם שוטפות פגישות קיימו
אף אולם מיוחדים, אירועים או בבעיות ודנו הצוות בישיבות השתתפו המנהלות שוטפות. בעיות
בישיבות השוטפת איהשתתפותן את הסבירו המנהלות סדיר. באופן לישיבות הגיעה לא מהן אחת
צורך והיעדר הצוות, של האוטונומיה את להגביל לא רצון זמן, אילוצי שונים: בנימוקים הצוות
המלאה תמיכתן אף על אולם, כראוי. מתפקד כבר שהפרויקט בגלל בישיבות אישית בהשתתפות
כתוצאה בביתהספר, אחרים תפקידים בעלי עם שונים חיכוכים על למדנו בתיהספר, הנהלות של
עם בבתיהספר (בעיקר ביתהספר של הכללית המדיניות לבין הפרויקט גישת בין מהבדלים

החדש). הפרויקט

כל על הפרויקט ביישום מרכזי תפקיד בכולם מילאה והיא רכזת לפרויקט מונתה ביתספר בכל
הקשר בניהול עצמם, לבין הצוות אנשי בין בתיאום הפעולה, ודרכי הפרויקט יעדי בקביעת היבטיו:
ואף אחרים, חוץ גורמי ועם הג'וינט עם הפרויקט, מנהלת עם הקשר בניהול ביתהספר, הנהלת עם
באותו ותיקות תמיד לא (אך ותיקות מורות הן שנבחרו הרכזות כל התלמידים. עם ישירה בעבודה

מתקשות. אוכלוסיות עם חינוך בשיטות קודם ידע ולכולן ביתספר)
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בבעיות ישירה בהתערבות התמקד ותפקידה הפרויקט, לצוות יועצתהשכבה צורפה בתיהספר בכל
גורמים עם קשר וביצירת התלמידים, עם בעבודה בצוות בתמיכה תלמידים, של במיוחד קשות
אך הפרויקט, במסגרת לעבודה זמן תוספות הוקצבו ליועצות הצורך. לפי חיצוניים טיפוליים
הוותיקים, בפרויקטים מצידן. יותר רב בליווי צורך יש כי עמדתן, את הביעו שהתראיינו היועצות
תפקיד את להטיל רצוי בעתיד כי והוצע יועצות, שתי עבדו  וי' ט'  שכבות שתי משתתפות שבהם

אחד. אדם על שבפרויקט השכבות לכל הייעוץ

כללי באופן מצומצם. משרה בהיקף סוציאלית עובדת גם הוכנסה הוותיק שבפרויקט לבתיהספר
במיוחד, הקשות לבעיות בנוגע הפרטנית ברמה וטיפול אבחון לצוות, וייעוץ תמיכה כלל תפקידה
לביצוע זמן מספיק הוקצב לא כי דעה הובעה חיצוניים. טיפוליים גורמים עם קשרים ויצירת
גם זה משאב בהכנסת צורך הועלה סוציאלית, עובדת הוכנסה לא בהם ובבתיהספר התפקיד,
נראה חיצוניים טיפוליים גורמים עם מגעים בניהול הסוציאלית העובדת שתפקיד בעוד במסגרתם.

ברור. באופן ביתספרית הפנים בעבודה תפקידה הוגדר לא כולם, על מקובל

בעת תגובות של במגוון נתקלו המנהלות במיוחד. בתיהספר מנהלות עלידי לפרויקט גויסו המורים
מיוזמתם. לפרויקט להצטרף שביקשו מורים גם והיו הסכימו, המורים כלל בדרך אליהם: שפנו
קודם ניסיון בעלי מורים לבחור ניסיון היה עלפירוב, להצטרף. לא ביקשו אליהם, כשפנו אחרים,
ואולם, גבוהה. כללית יכולת בעלי מורים וכן חדשים בפרויקטים או חלשה אוכלוסייה עם בהוראה
אחד כל אצל אפשרי אינו המורים בתפיסות הנדרש השינוי כי עמדה הביעו מהמרואיינים אחדים
דרכים למצוא יש כי כללית, הסכמה ישנה הפרויקט. עקרונות פי על לעבוד מסוגל מורה כל לא ואף

לצוות. כניסתם לפני מורים של יעילה לבחירה יותר טובות

מוטלת עליה כי הכיתה, מחנכת לגבי במיוחד חיונית מראש מתאים כוחאדם שבחירת נראה,
למחנכת היו הוותיק בפרויקט אחת בכיתה והוריהם. התלמידים עם קשר ביצירת המרכזי התפקיד
כי נראה היה בפרויקט ולמעורבים הפרויקט, עקרונות פי על התלמידים עם בעבודה רבים קשיים
את להגביר עצמם על לקחו אחרים מורים כן, על זו. בכיתה הפרויקט באפקטיביות פוגע הדבר

המחנכת. בתפקוד החסר על לפצות עלמנת הלימודים, שנת תום עד בכיתה עבודתם

לרכזת ובהכשרה. בפרויקט השתתפותם תמורת למורים מסוים תגמול ניתן בתיהספר בכל
תגמול ניתן והיועצות, המחנכות כולל המורים, ולשאר משמעותי, תגמול כלל בדרך ניתן הפרויקט
נדרשת כי הטוענים הפרויקט, ממורי חלק בקרב מסוימת התמרמרות עורר הנושא קטן. יותר הרבה

תגמול. המחייבת רבה נוספת עבודה מהם

יותר) אף (או מורים שני והוכנסו הקבצות נוצרו האפשר, ככל ההוראה תנאי את להיטיב עלמנת
הכללית ההכרה אף על הוותיקים. מבתיהספר באחד השימושב"סביבה" בעת בעיקר לשיעור, יחד
מחנכים ובמיוחד  מסוימים מורים רחב. בהיקף זאת לבצע בתיהספר התקשו העניין, בחשיבות
את מגביר היה שהדבר הנחה מתוך שעות, יותר במשך הכיתה את לימדו שלא תסכול ביטאו 
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מערכת עם בבעיות נתקלו השנה במהלך עליהם. ולהשפיע התלמידים עם קשר ליצור יכולתם
מוקדים זיהו אחד בביתספר מתאימה. מערכת שבהכנת החשיבות את בדיעבד שהדגישו השעות,
את לשנות וכשניסו אפס", "שעות או מקצוע, באותו רצוף שעות מספר למשל,  רבים בעייתיים
גרם רבות הקבצות ליצור הניסיון אחר בביתספר ביתהספר. מצד בהתנגדות נתקלו המערכת

ואיחורים. היעדרויות עודד והדבר רבים, תלמידים של האישית במערכת ל"חורים"

כלל ועם בכיתה הלומדים התלמידים כלל עם עבודה על מתבססת החדשה" החינוך "סביבת תכנית
ההכוון. כיתות היו התכנית להפעלת שנבחרו הכיתות בתיהספר במרבית אותם. המלמדים המורים
הפרויקט בהפעלת ניסיון לעשות הוחלט החדש בפרויקט שנכללו מבתיהספר באחד כאמור,
ביותר הגבוהה הרמה כבעלי מזוהים שהיו תלמידים של לקבוצה הופעל הפרויקט שונה: במתכונת
שלוש בין ופוזרו יותר גבוהה ברמה בכיתות שובצו אלה תלמידים ההכוון. כיתת תלמידי מבין
ארבעה היו בפרויקט המורים מהשיעורים. בחלק פרויקט" כ"קבוצת למדו התלמידים כיתותאם.
בסוף ויועצתהשכבה. הקבוצה) את לימדו (שלא כיתותהאם מחנכי בתוספת אותם, שלימדו מורים
פרויקט לנהל הקושי על שהופקו לקחים בעקבות זו מתכונת לעזוב ביתהספר החליט הזו השנה
יחד להיות התלמידים ורצון תלמידים, קבוצת אותה ללמד בצוות המורים צורך מבוזרת, בצורה
בתיהספר בשאר כמו שכבה, בכל אחת בכיתה מופעל הפרויקט תשנ"ו בשנת מגובשת. כקבוצה

זה). בדוח מובאים אינם זה פרויקט ותלמידי מורי על כמותיים נתונים 2 בפרק (כאמור

בדרך שבוע. כל שעות כשלוש להיפגש בכיתה המלמדים המורים כל נתבקשו הפרויקט במסגרת
ה"צוות מטעם או הג'וינט (מטעם חיצוניים מנחים עלידי הכשרה למתן אלה ישיבות הוקדשו כלל
המוביל הצוות בהשתתפות נוספות ישיבות גם התקיימו לבדו. הצוות נפגש ולפעמים העירוני")
תפיסת פי על החיצוניים. המנחים עם יחד קרובות לעתים וכו'), היועצות המחנכות, (הרכזת,
מרבית מעורבות מהם ומצופה הפרויקט", "צוות את מהווים בכיתה המלמדים המורים כל התכנית,
מורי של המעורבות מידת על נתונים מציג 10 לוח הפרויקט). בשפת ("מגויסות" שניתן ככל

בשאלונים. כך על שדיווחו כפי הפרויקטים,

(באחוזים) בפרויקט מעורבותם מידת על הפרויקט מורי דיווח :10 לוח
באחוזים סה"כ

50 מורולסים* במספרים j'no
100 באחוזים סהכ
21 מאוד רבה מעורבות
25 רבה מעורבות
29 בינונית מעורבות
14 מועטה מעורבות
12 לא בכלל

במיוחד גבוה החסר המידע אחוז זו. שאלה על ענו לא החדש ובפרויקט הוותיק בפרויקט מהמורים כ>£?20 *
בלבד. שהתקבלו לתשובות מתייחס המורים מספר טכניות. סיבות בגלל

27



רבה במידה בפרויקט מעורבים שהיו דיווחו בפרויקט המורים כמחצית מהלוח, לראות שניתן כפי
שהיו ציינו החדשים בפרויקטים מורים של במיוחד גבוה שיעור כי לציין, מעניין מאוד. רבה או
הדבר רבה". "במידה מעורבים היו שהם דיווחו כ1770 ועוד (39^ מאוד" רבה "במידה מעורבים
בבתיספר התכנית להפעלת הראשונה בשנה כבר למדי מקיפה במידה הפרויקט יישום על מצביע
מבתי אחד בכל מעורבות היעדר או מועטה מעורבות על דיווחו מהמורים כרבע זאת, לעומת אלה.
בפרויקט פעילה פחות היתה המורים בקרב מסוימת קבוצה כי למדנו הראיונות במסגרת גם הספר.
או קבלה בחוסר התבטא המעורבות חוסר ביותר. הגדולים הפרויקטים עם בבתיהספר בעיקר 

אחרות ובפעילויות הצוות בישיבות מועטה ובהשתתפות התכנית, תפיסת של מסויגת בקבלה
(שלא השעות מערכת מתכנון גם לעתים נבעה המועטה ההשתתפות הפרויקט. במסגרת שנערכו
עצמם. המורים מצד בפרויקט עניין מחוסר ולעתים הישיבות) לכל להגיע המורים לכל איפשר

שכבה בכל הפרויקט כיתות למספר בהתאם לשני, אחד מביתספר השתנה המורים צוות גודל
הקיף אחד ותיק בביתספר שתיים). או (אחת בפרויקט השכבות למספר ובהתאם שתיים) או (אחת
כללי באופן כי מלמד הניסיון מורים. ו34 י') כיתות שתי ט', כיתות (שתי כיתות ארבע הפרויקט

יותר. מורכב היישום תהליך יותר, גדול שהצוות ככל

בבתיה0פר לצוותים הכשרה מתן 4.3
על בתיהספר. למורי ואינטנסיבית מתמשכת הכשרה מתן היא התכנית שביסוד ההתערבות עיקר
שונים: תפקידים למלא נועדה והיא כ"צוות", כקבוצה, למורים ניתנת ההכשרה התכנית, תפיסת פי
ידע הקניית וכן הצוות, גיבוש של הקבוצתיים בתהליכים ("coaching") שוטפים והנחיה ייעוץ
לפתח: ההכשרה נועדה שאותם עיקריים תחומים שלושה ישנם התכנית, פי על ספציפיים. ומיומנויות
ובמיוחד הילד, של רבממדית בהכרה (המתמקדת פסיכופדגוגית עבודה (2) צוות, פיתוח (1)

רמת באבחון המתמקדת דידקטית, הכשרה (3) אליהם), התייחסות ובדרכי הרגשיים בצרכיו
שימוש ו(4) מועילות, דידקטיות שיטות והקניית למידה, קשיי זיהוי יסוד, במיומנויות התלמיד

בהוראה. המידע בטכנולוגיית

בתי בשני הג'וינט. צוות בידי נשארה הוותיקים בפרויקטים ההכשרה למתן הישירה האחריות כאמור,
מנחים אותם עלידי והדידקטית הפסיכופדגוגית ההכשרה הועברה ותיקים פרויקטים עם הספר
מורי ולרוב שכבות שתי הקיף אלה בבתיספר הפרויקט לפרויקט. הראשונה בשנה בהם שעבדו
שנת זו היתה ט' כיתות מורי לרוב ואילו בפרויקט, להשתתפותם השנייה השנה היתה זו י' כיתות
ט', שכבה עם שעבד החדש המורים צוות עם בעיקר נפגש ההכשרה צוות כן, על ראשונה. השתתפות

י'. שכבת מורי עם  יותר רחוקות ולעתים

תיאורטיים נושאים על קבוצתיות שיחות כללה אשר הפסיכופדגוגית, בהכשרה הושקע הזמן רוב
"case) ספציפיים ילדים של במצבם ודיונים הצוות, לעבודת כמשמעותיים המנחה עלידי שהוגדרו
בתחום המנחה עם הקבועים המפגשים הופסקו הוותיק בפרויקט מבתיהספר באחד .(studies"

בשני כקבוצה. עצמאית לעבודה זמן יותר לפנות כדי בעיקר הראשון, הסמסטר בסוף הפסיכופדגוגי
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(הרכזת, הפרויקט של המוביל הצוות עם להיפגש המנחים המשיכו הוותיק בפרויקט בתיספר
האסטרטגי התכנון על התייעצות לצורך יועצות) שימשו גם שחלקן והמחנכות, הסוציאלית העובדת
באופן הילדים. עם הישירה לעבודה בנוגע שהתעוררו ודחופים מיוחדים קשיים ועל הפרויקט של
שכפי סיפרו, שהתראיינו מפתח אנשי אך ההכשרה, של המקצועית לרמה רבה הערכה הובעה כללי,
שלימדו המורים לעבודת מאשר העיוניים המורים של לעבודה יותר רבה זיקה לה היתה הנראה,

טכנולוגיים. מקצועות

באחד שונות. נוספות הכשרה פעילויות הוותיק בפרויקט מבתיהספר אחד בכל התקיימו כמוכן
"העשרה שיטות על י' שכבה של הצוות עם העירוני הצוות מטעם דידקטית מנחה עבדה מבתיהספר
בפורומים עבדה היא .(1987 ופוירשטיין (אגוזי פוירשטיין ראובן עלידי שפותחו אינסטרומנטלית"
מבתי באחד כוסה ה"טכנולוגי" התחום בלבד. המחנכות עם ופעם המורים כלל עם פעם שונים,
הכיתות) אחת מחנכת (שהיא הפרויקט מרכזת למולטימדיה. מורה הבאת באמצעות הספר
את למחשבים המורה ריכזה הוותיק בפרויקט השני בביתהספר זה. בנושא היא אף השתלמה
באמצעות ההוראה בנושא עירונית כלל בהשתלמות שהשתתפה לאחר ה"טכנולוגי" התחום

הג'וינט. בחסות שעברה בשנה שניתנה מחשבים,

הצוות באמצעות הפרויקט מנהלת בידי היתה החדשים בפרויקטים ההכשרה למתן הישירה האחריות
בשניים הפסיכופדגוגי. בתחום שניים) (מתוך אחד מנחה הוכנס מבתיהספר אחד לכל העירוני.
הצוות בציפיות שוני בעקבות וכעס במתח המלווים קשיים התהליך בתחילת התעוררו מבתיהספר
ואילו בכיתה, לקשייהם ו"פתרונות" מיידית עזרה לקבל רצו המורים המנחים. ציפיות לעומת
מבתי באחד הילדים. עם לעבודה בנוגע עמדות שינוי של תהליך לעבור יש כל שקודם סברו המנחים
והם השנה, אמצע לקראת אלה קשיים על דבר, של בסופו התגברו, והמנחה הצוות האלה הספר
בביתספר המשותפת. מהעבודה שביעותרצון של ובתחושה פעולה בשיתוף השנה סוף עד המשיכו
הופעל נוסףשבהם ובביתספר זה בביתספר הדרוש. התהליך אופי לגבי דעות חילוקי התעוררו נוסף
מבתי באחד אחריה מותירה היא כאשר השנה, אמצע לקראת המנחה התפטרה חדש פרויקט
הוכנס האחרונים בתיהספר לשני ממנה. שקיבלו "ההטפות" על הצוות בקרב כאב תחושות הספר
המערכת את להכיר צריך היה הוא הג'וינט. מטעם הפעם אחר, פסיכופדגוגי מנחה קצר זמן תוך
סוף עד שנותר שהזמן כך ההכשרה, בתהליך להמשיך היה שיכול לפני הפרויקט ומצב הביתספרית

למדי. מצומצם היה הכשרה למתן הלימודים שנת

אינסטרומנטלית" "העשרה בנושא דידקטית מנחה עבדה החדשים הפרויקטים שלושת בכל
ב"העשרה להכשרה התכנית המחנכות). עם לחוד וגם הצוות כלל עם (מפגשים שונים בפורומים
שימוש ודרכי הלימוד, חומר בתוך חשיבה תהליכי זיהוי תיאורטי, מבוא כוללת אינסטרומנטלית"
שונות מסיבות השונים בבתיהספר מפגשים ביטולי בגלל למידה. תהליכי לקידום הלימוד בחומר
המעשיות היישום בדרכי הצורך די ולהתעמק הלימודים שנת סוף עד התכנית את לסיים הספיקו לא
להם סיפקה לא שלטענתם, מהשיטה, תסכול בצוות המורים ביטאו מבתיהספר באחד השיטה. של
והמנחה הכללצוותיים המפגשים את להפסיק הוחלט כן על הולם. להם שנראה בקצב מעשי ידע
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בידי טופל החדשים בפרויקטים ה"טכנולוגי" התחום בלבד. המוביל הצוות עם לעבוד המשיכה
שהיו נבחרים מורים ועם הדידקטית המנחה עם בעיקר עבדה והיא זה, בתחום מומחה מנחה

בעבודה. מחשבים לשלב מעוניינים

בכיתות לעבודתם רלוונטיים ומיומנויות ידע השנה רכשו כי שציינו המורים אחוז את מציג 11 לוח
(כ>£ל60 צוות עבודת של בנושאים בעיקר התקדמו הם כי סבורים המורים שונים. בתחומים הכוון
הבנת האחרות), בכיתות מהמורים בלבד 1770 לעומת והחדש, הוותיק בפרויקטים מהמורים
החדש בפרויקט מהמורים כ^60 לעומת הוותיק הפרויקט ממורי (>?ל79 התלמידים של הקשיים
כ^50 לעומת החדש הפרויקט ממורי 6170) התלמידים עם אישי קשר ופיתוח האחרות), ובכיתות
שהם חשים האחרות הכיתות מורי שגם בעוד האחרות). ובכיתות הוותיק בפרויקט מהמורים
להתקדמות בנוגע מהם שונים הפרויקט מורי התלמידים, עם הביןאישית העבודה ביכולת התקדמו
היבטים ההכשרה, את שהגישו והמנחים התכנית מפתחי תפיסת פי על כצוות. העבודה ביכולת

הראשוניים. היישום בשלבי מרכזי דגש להם לתת שיש אלה הם הפרויקט של אלה

בתחומים הכוון בכיתות לעבודתם הרלוונטיים ומיומנויות ידע השנה רכשו כי המורים דיווח :11 לוח
(באחוזים)* שונים

אחרות כיתות חדש פרויקט ותיק פרויקט
31 21 42 מוחלטים במספרים 0הכ

17 61 58 צוות עבודת
61 62 79 התלמידים של הקשיים הבנת
45 43 47 משמעת בבעיות טיפול
52 67 54 התלמידים עם אישי קשר פיתוח
42 43 52 והכנתו מתאים לימוד חומר בחירת
24 24 40 החומר הוראת
24 38 57 חשיבה מיומנויות טיפוח
7 29 19 בהוראה במחשבים שימוש

אחרות תשובות קטיגוריות מאוד". רבה "במידה או רבה" "במידה שציינו המורים אחוז את מציגים הנתונים *

לא". "בכלל או מועטה" "במידה בינונית", "במידה כוללות;

הדידקטיים בנושאים ההכשרה את להגביר צורך על הצביעו שהתראיינו המפתח אנשי
מפחית אלה חשובים נושאים בשני חסר הפסיכופדגוגי, בתחום שנרכש הידע אף על והטכנולוגיים.
הרצוי בין אלה פערים השיעורים. בהכנת רבה זמן השקעת ומחייב המורים, בעבודת מהאפקטיביות
מהמורים ו2470 הוותיק בפרויקט £?40מהמורים רק :11 בלוח המובאים בנתונים מתבטאים למצוי
דידקטיים, בנושאים להכשרה בנוגע החומר. להוראת בנוגע ידע רכשו שהם מסרו החדש בפרויקט
ובשיטות מתאימים לימוד חומרי בבחירת האבחונים, תוצאות ביישום יותר להתעמק צורך הובע

הטרוגניות. בכיתות הוראה
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מסרו החדש, בפרויקט מהמורים ו6ל29 הוותיק, בפרויקט מהמורים בלבד אחוזים תשעהעשר
השיעור בהוראה. במחשבים השימוש בתחום מאוד רבה או רבה במידה ומיומנויות ידע שרכשו
הפרויקט מורי לעומת זה בתחום להערכתם, שהתקדמו, החדש בפרויקט מורים של יותר הגבוה
הועלה המידע, טכנולוגיית בתחום החדש. בפרויקט שניתנה הטכנולוגית מההכשרה נובע הוותיק,
מחשבים, עם בעבודה הטמונות הדידקטיות האפשרויות של יותר רבה בסיסית בהיכרות הצורך
על הדוח ממצאי שגם לציין יש מעשי. באופן בהם לשימוש וידע מיומנויות בהקניית מכן ולאחר
התלמידים, והכרת צוות עבודת של בתחומים רב יישום על הצביעו הראשונה בשנה הפרויקט פעילות

והטכנולוגיים. הדידקטיים בתחומים קשיים לעומת

של יותר נמוכים שיעורים העידו במחשבים) לשימוש (פרט שנבדקו הנושאים בכל כי לציין, מעניין
זו מגמה י'. בכיתות עמיתיהם מאשר השנה, ידע רכישת על הוותיק) (בפרויקט ט' בכיתות מורים

האחרות.8 הכיתות מורי בקרב שנמצאה מהמגמה הפוכה

תתמקד שההכשרה רצונם את במיוחד הדגישו שהתראיינו מהמורים חלק קודם, שהזכרנו כפי
במסגרות מסוים מתח שהיה נראה, ישיר. באופן ליישום הניתנות מעשיות ובטכניקות בשיטות
ודרכי המורים תפיסות בשינוי המלווה מעמיק, למידה תהליך להוביל המנחים רצון בין שונות
באופן נתקלים הם בהם לקשיים מיידית כתמיכה מעשית לעזרה המורים שאיפת לבין חשיבתם,

בכיתה. יומיומי

תחושת הביעו המנחים כללי, באופן הרצויה. ההכשרה היקף היא שעלתה נוספת כללית סוגייה
מועט ההכשרה למתן הפנוי שלהם זמנם גם וכי מדי, מועט להכשרה הפנוי הצוות שזמן תסכול
מרבית הוקדשו לפיו השנה, הפרויקט תכנון כי בבתיהספר שונים אנשים טענו זאת, עם מדי.
כצוות. עצמאית לעבודה זמן מספיק לצוות השאיר לא הכשרה, למתן כולן) (או הצוות ישיבות
"להגיע שיכלו שייתכן משום הלמידה, בתהליך מסוים "פספוס" אפילו שהיה ייתכן לדעתם,
לימוד, חומרי או שיעור מערכי להכנת הצוות בפגישות נוצל לא המשותף הזמן לבד". לפתרונות
גם הודגשה בראיונות החופשי. בזמנם אותם להכין צריכים שהיו המורים על הכביד והדבר
להבטיח כדי וזאת והמנחים מהצוות נציגים בידי המפגשים תוכן של משותפת שבקביעה החשיבות

במנחים. תלות היווצרות של הסכנה את ולצמצם הדיונים רלוונטיות את

הפיזית" הלימודית "הסביבה הקמת 4.4
המיועד בביתהספר מיוחד מרחב פיזית": "סביבה הקמת הוא הפרויקט ביישום נוסף מרכיב
המותאמת לפעילות משופרים תנאים ולילדים למורים המעניק ומוריהם, הפרויקט תלמידי לשימוש
במיוחד, ונעימות משופצות יוקרתיות, להיות אמורות ה"סביבות" הילדים. של השונים לצורכיהם
זו בשנה מיוחד. לכבוד ראויה בהן שהפעילות ותחושה נינוחה, תחושה בהן למשתמשים לתת כדי

בפירוש להיזהר יש ולכן מלמדים הם בה לשכבה בנוגע הוותיק בפרויקט מהמורים £249 לגבי מידע חסר 8

הנתונים.
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זמניות, היו ה"סביבות" עלפירוב הפרויקט. יושם שבהם בתיהספר חמשת בכל "סביבות" הוקמו
לקראת הקרוב, בעתיד כללי מבנים שיפוץ לבצע מתכננים בבארשבע התיכוניים שבתיהספר מכיוון
משמעותי צעד נעשה ה"סביבות" בהקמת בעיר. החינוך למערכת ביניים חטיבות להכנסת המעבר
מבתיהספר אחד באף "סביבה" הוקמה טרם שבה הקודמת, השנה לעומת הפרויקט ביישום

בפרויקט. שהשתתפו

שנת תחילת לפני הקיץ חודשי במהלך הסביבות הוקמו הוותיק בפרויקט בתיהספר בשני
נוסף חדר צורף אף מבתיהספר ובאחד ישיבה, פינת כולל גדול, חדר יוחד ל"סביבה" הלימודים.
בספרים חדש, בריהוט רבים, במחשבים צוידו ה"סביבות" ציוד. ולאחסון פרטיות לשיחות קטן

ובווילונות. בשטיחים לימוד, ובחומרי

הוקמה אחד בביתספר מזו. זו מאוד שונות היו החדש הפרויקט של בבתיהספר ה"סביבות"
רבים. מחשבים ובו למדי צפוף חדר שהוא ביתהספר, של מחשבים במעבדת הזמנית הסביבה
ה"סביבה" הוקמה אחר בביתספר ותה. קפה להכנת וציוד ספרים גם הוכנסו זו ל"סביבה"
שהוא חדש קבוע לימוד לחדר הפרויקט כיתת העברת באמצעות השנה של האחרונים בחודשים
הפרויקט את שהפעיל ביתספר (אותו השלישי בביתהספר מחשבים. הועברו שאליו יותר, ויפה גדול
למדו שבו החדר נקרא שונות), כיתותאם בין מפוזרים היו הפרויקט ותלמידי שונה מתכונת פי על
מהנהלת וקיבלו הסביבה חדר את בעצמם וצבעו סידרו הכיתה תלמידי "סביבה". הפרויקט תלמידי
התלמידים ושולחנות מחשבים היו לא זו ב"סביבה" אולם נוסף. חדש ציוד של תרומה ביתהספר

רגיל.9 כיתה חדר כמו בשורות סודרו

אנשי התלהבו  יותר עוד וציודן שיפוצן להגדלתן, הצעות אף ועל זמניות, היו שה"סביבות" למרות
עם אחר מסוג לעבודה ב"סביבה" הטמונות לאפשרויות מעבר ה"סביבות". מהקמת רבים צוות
יש כי ברור סימן בהן ראו אשר ולתלמידים, לצוות לגאווה מקור ה"סביבות" היוו התלמידים,

בו. להשקיע מעוניינים וכי בפרויקט ממשית תמיכה

הפרויקט יישום להמשך והצעות סיכום 4.5
פעילות ושנת מבתיהספר בשניים הפרויקטים של שנייה פעילות שנת היתה תשנ"ה שנת לסיכום,
התארגנות באמצעות התבצע הפרויקט יישום שבע. בבאר אחרים בתיספר בשלושה ראשונה
מטעם חלקם חיצוניים, מומחים עלידי הכשרה ניתנה לבתיהספר ביתספרית. ובהיערכות עירונית
בשנה כמו ג'וינטישראל. מטעם וחלקם שבע, בבאר הפרויקט הפעלת לצורך שהוקם עירוני צוות
התלמידים, עם ביןאישית ובעבודה הצוות גיבוש של בתהליכים התמקדה זו הכשרה הקודמת,
הוקמו בתיהספר בכל בהוראה. המידע בטכנולוגיית ולשימוש דידקטים לנושאים פחות והוקדשה

מחשבים. עתירות אחת) (מלבד וכולן זמניות, אחת) (מלבד כולן פיזיות, "סביבות"

במשך שלהם) הרגיל הכיתה בחדר (לעומת ב"סביבה" הפרויקט תלמידי למדו אחד, בביתספר פרויקט מלבד 9
ב"סביבות". העבודה דרכי על 6 פרק ראה הלימוד. משעות מיעוט
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ובהם הפרויקט, יישום על שהכבידו שונים קשיים הועלו בפרויקטים, המפתח אנשי בריאיון
של ותחושה לביתהספר, החיצוניים והמנחים הג'וינט נציגי לציפיות הצוות ציפיות בין ההבדלים
בפני עומדות מרכזיות בעיות ששתי נראה התכנית. של השונים המרכיבים בהבאת מדי איטי קצב
מאומן שהוא קבוע, מקומי מומחים צוות ובמיסוד בהקמה קשיים (1) הפרויקט; יישום העמקת
קשיים ו(2) ולהרחיבם, בתיהספר בכל הפרויקטים את להפעיל כדי בהיקפו מספיק וגדול
מיוחד מקצועי כוחאדם ולהביא למורים הולמים תגמולים לתת האפשרות את שהגבילו תקציביים

מספיק. בהיקף וכו') סוציאלית עובדת (יועצות,

בעתיד. לפרויקט להוסיף שרצוי נוספות ולפעולות למשאבים רבות הצעות גם הועלו בראיונות
שישתתפו המורים של נכונה בבחירה הצורך על הוצבע הביתספרית, ההיערכות של בתחום
הבאת יחד, לשיעור יותר או מורים שני הכנסת כוללות כוחאדם בתחום ההצעות בפרויקט.
שעות תגבור חברתי, מדריך צירוף כוחהאדם, מערך של נוסף לתגבור וסטודנטים חיילות מתנדבים,
לטובת המחנכים) (במיוחד המורים של נוספות עבודה שעות והקדשת הסוציאלית, והעובדת היועצת
הסביבה ובציוד בשיפוץ ההצעות עיקר מתרכזות חומריים משאבים של בתחום בפרויקט. העבודה
של בתחום הדגישו רבים מרואיינים מזגנים. לרכישת ועד נוספים מחשבים מרכישת החל  הפיזית
טכנולוגיית וניצול אפקטיביות דידקטיות שיטות בהקניית יותר להשקיע הצורך את ידע הקניית
הצוות של למפגשים זמן יותר להקדיש הוצע מעשי. ייעוץ מתן לרבות השוטפת, בהוראה המידע
לקיים גם הוצע החדשות. הגישות ביישום להתאמן כדי החיצוניים, המומחים הנחיית ללא לבדו,
בחומרי דיון לצורך מקצוע, אותו המלמדים שבע בבאר שונים מבתיספר למורים משותפים מפגשים
להכשרה (בנוסף שלמים ימים של מרוכזות סדנאות לקיים הוצע לבסוף, הוראה. ושיטות לימוד
במסגרות הקיימים החדשה" החינוך "סביבת של אחרים בפרויקטים ביקורים ולערוך השוטפת)

בארץ. אחרות

המורים עמדות .5
התלמידים כלפי המורים בעמדות לשינויים להביא נועד התכנית יישום ההתערבות, מודל פי על
בנוסף הפרויקט: בביצוע ביניים" "תפוקות הם המורים שמתרחשיםבקרב השינויים פעילותם. ובדרכי
הרצויים השינויים ליצירת חיוני גורם מהווים הם למורים, ביחס הפרויקט להצלחת ביטוי להיותם

פעילותם. בדרכי  מכן שלאחר ובפרק המורים, בעמדות נדון זה בפרק התלמידים. אצל

בכיתות התלמידים כלפי הצוות יחס שינוי על מיוחד דגש כאמור, הושם, לצוות ההכשרה במתן
כיתות תלמידי אוכלוסיית בקידום הקשיים הפרויקט, גישת פי על עמם. העבודה וכלפי ההכוון
אמון ומחוסר המורים, מצד אונים וחוסר תסכול של רווחת מתחושה היתר, בין נובעים, ההכוון
הכרחי כתנאי נתפסת יותר אופטימית בגישה זו גישה החלפת להתקדם. התלמידים ליכולת בנוגע
התחיל שבהם בבתיהספר בעיקר שרואיינו, מנהלות ואמנם, אפקטיביות. עבודה דרכי לאימוץ
התלמידים צורכי את המורים בתפיסת שינויים השנה חלו שלהערכתן סיפרו תשנ"ה, בשנת הפרויקט
הוא... "השינוי החדש: בפרויקט מביתספר המנהלות אחת לדברי עמם. לעבוד יש בה הדרך ואת

בתלמידים". ולהאמין בעצמם... להאמין התחילו שהמורים
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ניתן מהממצאים בשאלון. ביטוי לידי שבאו כפי הלימודים שנת בסוף המורים עמדות יתוארו להלן
בתי לבין השנייה השנה זו מופעל הפרויקט בהם בתיהספר בין ישנם, אם ההבדלים, על ללמוד
הפרויקט השפעת על ללמוד ניתן בנוסף, הפרויקט. להפעלת הראשונה השנה זו שלגביהם הספר
כי יודעים אנו אחרים, מנתונים ואולם, האחרות. הכיתות למורי הפרויקט מורי בין השוואה מתוך
מצבם על הנתונים בפירוש בחשבון זאת לקחת ויש שונים במצבים השנה בתחילת נמצאו בתיהספר
את הבינו בפרויקטים שהמורים גם ייתכן .(2 בפרק מורחב מתודולוגי דיון (ראה השנה בסוף
ההכשרה בגלל האחרים מהמורים אחרת בצורה והעבודה התלמידים על בשאלונים השאלות

שעברו.

לימודיים להישגים להגיע התלמידים 0יכו" הערכת 5.1
בפניהם הוצגה שונות, חינוכיות מטרות להגשים התלמידים יכולת כלפי המורים עמדות לבדיקת
לימודיים להישגים להגיע כללי" באופן "התלמידים של הסיכויים הערכת על שאלות של סדרה
להגיע התלמידים סיכויי את הוותיק הפרויקט מורי הערכת כי מלמדים, 12 בלוח הנתונים שונים.
המורים ושל האחרות בכיתות המורים של מזו גבוהה שנבדקו, הנושאים בכל לימודיים להישגים
בכיתות למורים בעמדתם יותר קרובים החדש בפרויקט המורים כי לב, לשים יש החדש. בפרויקט
מהמורים בלבד ל5770 בהשוואה הוותיק, הפרויקט ממורי אחוזים וארבעה שמונים האחרות.
לימוד שנות 12 לסיים מאוד טובים או טובים סיכויים יש לתלמידים כי מאמינים, החדש בפרויקט
יותר קרוב כך המאמינים החדש בפרויקט המורים שיעור לנשור. מבלי מקיף תיכון בביתספר
טובים סיכויים שלתלמידים מאמינים בלבד מהמורים 6570 שם האחרות, בכיתות המורים לשיעור

לימוד. שנות 12 לסיים מאוד טובים או

לימודיים* להישגים להגיע ההכוון בכיתות התלמידים לסיכויי ביחס המורים הערכת :12 לוח
(באחוזים)

כיתות פרויקט פרויקט
אחרות חדש ותיק

31 21 42 סוחלסים במספרים j'no
65 57 84 מקיף תיכון בביתספר לימוד שנות 12 סיום
52 48 61 מקצועית תעודה השגת
6 10 19 חלקית בגרות תעודת השגת
   מלאה בגרות תעודת השגת

האחרות התשובה אפשרויות "טובים". או מאוד" כ"טובים כאלה סיכויים שהעריכו המורים אחוזי מוצגים *

ו"קלושים". "מועטים" "בינוניים", כללו:

האחרות, הכיתות ומורי החדש הפרויקט מורי וכמחצית הוותיק, הפרויקט מורי ממחצית יותר מעט
מבין נמוך אחוז רק מקצועית. תעודה עם ביתהספר את לסיים יצליחו התלמידים כי מעריכים
בין למצוא ניתן מוחלטת הסכמה חלקית. לבגרות להגיע סיכוי יש שלתלמידים סבורים המורים
יש כי סבור אינו מורה אף מלאה: בגרות להשיג התלמידים סיכויי לגבי המורים קבוצות שלוש

מלאה. לבגרות להגיע טובים סיכויים לתלמידיו
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בפרויקטים ט' כיתות ממורי יותר אופטימיים הוותיק בפרויקט י' כיתות מורי כי לציין מעניין
שנות 12 יסיימו שהילדים סבורים י' כיתות ממורי 9\7c למשל, שנבדקו.10 הנושאים כל לגבי האלה
סבורים י' כיתות ממורי ו£ל23 ט', כיתות ממורי בלבד 769?. לעומת תיכון בביתספר לימוד

ט'. כיתות ממורי 670 לעומת חלקית, בגרות תעודת להשיג טובים סיכויים שלתלמידים

הכוון בכיתות ללמד המורים נכונות 5.2
תלמידי עם לעבודה בבתיהספר המורים ציבור של המוטיבציה הגברת הוא הפרויקט של מרכזי יעד
כגורם גם בביתהספר, הטובים המורים מפי ללמוד יזכו אלה שתלמידים כדי גם  ההכוון כיתות
שינוי לאמוד לנסות כדי שלהם. אפקטיבית לעבודה כתנאי וגם המורים, של המאמצים להגברת
מעוניינים היו הם מידה באיזו המורים נשאלו הפרויקט, בעקבות הכוון בכיתות להוראה ביחס

הלימודים. שנת בתום היום, בכך מעוניינים הם מידה ובאיזו בעבר, הכוון בכיתות ללמד

(באחוזים) הכוון בכיתות ללמד המורים נכונות :13 לוח
אחרות כיתות חדש פרויקט ותיק פרויקט

31 21 42 מוחלסים במספרים 0ה"כ
בעבר: ללמד נכונות

15 5 17 מאוד רבה במידה
30 45 20 רבה במידה
18 20 22 בינונית במידה
15 10 20 מועטה במידה
22 20 22 לא בכלל

עכשיו: ללמד נכונות
16 14 29 מאוד רבה במידה
39 43 21 רבה במידה
19 19 29 בינונית במידה
6 19 10 מועטה במידה
19 5 12 לא בכלל

דומה מאוד, רבה או רבה במידה הכוון, בכיתות ללמד בעבר מעוניינים שהיו שדיווחו המורים, אחוז
דומה מאוד, רבה או רבה במידה עכשיו ללמד הנכונות כי רואים אנו השונות. המורים קבוצות בין
בפרויקט מהמורים 5170 הוותיק, בפרויקט מהמורים (>?ל50 המורים קבוצות שלוש בין כללי באופן
בשיעורי הקבוצות בין הבדלים לראות ניתן ואולם האחרות). בכיתות מהמורים ו5570 החדש,
בקרב 1470 הוותיק, הפרויקט מורי בקרב 29?£ מאוד": רבה ב"מידה ללמד נכונות שהביעו המורים
מורי אצל כי לציין, מעניין האחרות. הכיתות מורי בקרב {1670) דומה ושיעור החדש הפרויקט מורי
על כשנשאלו מאוד" "רבה במידה ללמד במעוניינים עלייה מגמת ישנה והחדש), (הוותיק הפרויקט
"רבה במידה ללמד המעוניינים שיעור האחרות, בכיתות המורים אצל ואילו "בעבר" לעומת "עכשיו"

"בעבר". והן "בהווה" ללמד נכונותם לגבי הן זהה נשאר מאוד"

מלמדים. הם שכבה באיזו מסרו לא מהמורים כרבע 10
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"רבה" במידה הכוון בכיתות ללמד שמעוניינים הוותיק הפרויקט מורי מבין י' בכיתות המורים אחוז
אחוז הללו. בפרויקטים ט' כיתות מורי בקרב בלבד 4070 לעומת ,5970 על עומד מאוד" "רבה או
בסוף שנמצא לאחוז דומה י' בכיתות "רבה" במידה הכוון בכיתות ללמד שמעוניינים שציינו המורים
אחוז כך, על נוסף >?ל60. על אז שעמד לפרויקט הראשונה הפעילות שנת לאחר שעברה, השנה
השנה לעומת עלה חדש הפרויקט שבהם בבתיהספר הכוון בכיתות ללמד המעוניינים המורים
ייתכן .509?< על המעוניינים אחוז עמד אז ההשוואה), מקבוצת חלק האלה בתיספר היו (בה שעברה
חדשה היא התכנית בה  בביתספר הראשונה בשנתו זה בתחום יותר רבה השפעה יש שלפרויקט
הגיעו עם הזמן עם מעט נחלש שאולי אפקט  באופטימיות ואף בהתלהבות מלווה שהוא וכנראה
שהצביעו הוותיק מהפרויקט אחדים מרואיינים בדברי נמצא לכך אישור מורים. של חדשה לקבוצה
לשנה. משנה גבוהה ברמה והעבודה הפרויקט כלפי ההתלהבות על לשמור דרכים למצוא צורך על

מועטה במידה או בכלל, ההכוון בכיתות ללמד להמשיך מעוניינים אינם הפרויקטים ממורי כ>£209

מדי קשה הכוון בכיתות העבודה כי תחושתם את הנראה, כפי אלה, מורים מבטאים בכך בלבד.
בכיתתם. הפרויקט יישום אף על וזאת  מספקת די אינה או

ההכוון כיתות עם בעבודתם המורים חווית של היבטים 5.3
חווית של שונים היבטים על המעידים לשאלון, המורים מתשובות נוספים נתונים מביא 14 לוח
טובים. היום המורים בין החברתיים היחסים כי נמצא כללי, באופן הכיתה. עם בעבודתו המורה
גבוהה באיכות הכיתה מורי עבודת כי מעריכים הוותיק הפרויקט ממורי אחוזים ושניים שבעים

(באחוזים) ההכוון בכיתות העבודה חווית של שונים היבטים לגבי המורים הערכת :14 לוח
כיתות פרויקט פרויקט
אחרות חדש ותיק

31 21 42 מוחלסים במספרים 0ה"כ
חיובי* באופן המנוסחים להיגדים בהחלס" ו"מסכים "מסכים" ציינו

70 86 88 טובה המורים בין האווירה
42 35 49 עצמי ערך הרגשת נותנת העבודה
48 57 65 להם שזקוקים הרגשה למורים יש
55 58 72 מאוד גבוהה הכיתה מורי של העבודה איכות

שלילי** באופן המנוסחים להיגדים מסכים" לא ו"כלל מסכים" "לא ציינו
10 5 27 מושגות לא שמטרות תסכול חש
26 5 27 בעיות עם בהתמודדות אונים חוסר חש
23 14 22 מדי רב זמן מקדיש
19 5 21 מהעבודה וסחוט עייף חש
45 33 50 בעבודה מדי רב מתח
83 90 94 וסכסוכים ויכוחים יש

מסכים". לא ו"כלל מסכים" "לא מסכים", כלכך "לא הם: הנוספות האפשריות התשובות *

בהחלט" ו"מסכים "מסכים" מסכים", כלכך "לא הם: הנוספות האפשריות התשובות **
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ממורי יותר מעט גבוהים שיעורים האחרות. והכיתות החדש הפרויקט ממורי כ£559 לעומת
גבוה שיעור להם"). שזקוקים הרגשה הכיתה למורי ("יש בעבודה סיפוק חשים הוותיק הפרויקט
תסכול חשים אינם האחרות, והכיתות החדש הפרויקט מורי לעומת הוותיק, הפרויקט ממורי יותר
התסכול. תחושת את אישרו המורים מרבית כלומר זאת, ציינו בלבד כרבע אולם, אונים. חוסר או
או תסכול חשים המורים שאר זו, אמרה עם מסכימים אינם החדש בפרויקט מהמורים £59 רק

חלקית. במידה לפחות אונים חוסר

כ^33 לעומת  בעבודה מדי רב מתח שאין ציינו הוותיק בפרויקט מהמורים מחצית דומה, באורח
החדש הפרויקט ממורי וכ^15 הוותיק הפרויקט ממורי כ^20 רק החדש. הפרויקט מורי בקרב
וסחוטים "עייפים חשים אינם וכי בכיתה, לעבודה מדי רב זמן מקדישים אינם שהם ציינו
בקשיים חשים עדיין מהמורים רבים מסוים סיפוק שלצד מראים אלה נתונים בכללותם, מהעבודה".

רבים.

בין הבדלים מעלה ,(4 פרק (ראה ידם על המדווחת המעורבות מידת פי על אלה נתונים ניתוח
מעורבים היו לא שהם שמסרו המורים לבין רבה, במידה בפרויקט מעורבים שהם שמסרו המורים
בפרויקט וגם הוותיק בפרויקט גם למשל, בלבד. מועטה או בינונית במידה מעורבים שהיו או בו
להם נותנת העבודה כי אמרו רבה במידה בפרויקט מעורבים שהם שמסרו מהמורים כ^60 החדש
נמוכים שיעורים לעומת להם, שזקוקים הרגשה יש למורים כי אמרו וכ>£ל90 עצמי ערך של הרגשה
שהם ציינו הוותיק הפרויקט ממורי כ^40 בפרויקט. מעורבים שאינם שציינו מהמורים בהרבה
ואינם בעיות עם בהתמודדות אונים חוסר חשים אינם מושגות, אינן שמטרות תסכול חשים אינם
בלבד 25'^ לעומת החדש, בפרויקט ה"מעורבים" מהמורים 5070 בנוסף, מהעבודה. עייפות חשים

בעבודה. מדי רב מתח יש כי מסכימים שאינם ציינו בפרויקט, מעורבים שאינם מהמורים

כללי באופן הפרויקס של התרומה הערכת 5.4
מידה על מדווחים החדש הפרויקט ממורי 57 ו96 הוותיק הפרויקט ממורי אחוזים ושישה שישים
הבדל אין כי מלמדים הנתונים לכיתתם. הפרויקט מהכנסת שביעותרצון של מאוד רבה או רבה
המורים של שביעותרצון במידת החדש הפרויקט למורי הוותיק הפרויקט מורי בין משמעותי

הספר. לבית מהכנסתו בפרויקט המלמדים

(באחוזים) לכיתות מהכנסתו הפרויקט בכיתות המורים שביעותרצון :15 לוח
חדש פרויקט ותיק פרויקט

43 33 מאוד רבה במידה
14 33 רבה במידה
14 5 בינונית במידה

2 מועטה במידה
לא בכלל

29 26 ענו לא
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למדנו המפתח אנשי מריאיון השנה. בסוף המורים כל של גישותיהם את מסכמים בלוח הנתונים
בראשית הראשונה. בתקופה יישומו תהליך במהלך הפרויקט כלפי המורים בעמדות הבדלים על גם
מתסכול הנראה, כפי הנובעים, ובמתחים בספקנות תמיד) לא (אך לעתים הפרויקט נתקל הדרך
לעומת מהפרויקט בציפיותיהם ומפערים עת, אותה עד האוכלוסייה עם בהתמודדותם המורים
של לתקופה רבים פרויקטים נכנסים מאוד, קצר זמן תוך ולפעמים מכן, לאחר המנחים. ציפיות
לבנות המקצועיות, שאיפותיו את להגשים יכול הוא כי הצוות חש בה התלהבות, ואף אופטימיות

יצירתי. ולהיות יכולותיו את

המשך עם לפרויקט, השנייה השנה במהלך מסוימת, במידה לפוג, עלולה הראשונה ההתלהבות
וכצוות התלמידים עם עבודתו מימוש של האתגר בפני עומד הצוות הכיתה. עם השגרתית העבודה
עקרונות פי על עבודה בשיטות יותר מאומן הצוות השנייה בשנה ואולם, החידוש. "אפקט" ללא
ממצאי יותר. טוב וכצוות) (כיחידים עצמו ואת משפחותיהם הילדים, את גם ומכיר התכנית,
וההתקדמות המורים אצל האופטימיות  הראשונה השנה הישגי הכללי, בסיכום כי הראו, המחקר

השנייה. בשנה גם נשמרו  התלמידים במצב

כי הלימודים שנת בסוף העריכו החדש) וגם הוותיק (גם בפרויקטים המלמדים המורים רוב
יותר טוב ולשילוב לתלמידים המורים בין הקשר לחיזוק בכיתה, האווירה לשיפור תרם הפרויקט
גרם הפרויקט כי סברו ממחציתם יותר בנוסף, .(15 לוח (ראה בביתהספר ההכוון כיתות של
בכל המורים. קשרי ולחיזוק המורים של שביעותהרצון ולהעלאת התלמידים עניין להעלאת
לפרויקט. הראשונה בשנה שהתקבלו לממצאים מאוד קרובים ממצאים נתקבלו האלה התחומים
שעברה: השנה לעומת המורים עלידי השנה השינויים בהערכת ירידה חלה אחרים בנושאים אולם
וצמצום הוותיק), (בפרויקט המורים קשרי חיזוק המורים, של שביעותהרצון להעלאת בנוגע בעיקר

החדש). (בפרויקט "המקיפות" לכיתות ההכוון כיתת בין פערים

(באחוזים) מאוד רבה או רבה תרומה השנה שהוכנסו לשינויים כי הפרויקט מורי הערכת :16 לוח
פרויקט פרויקט פרויקט
ותיק חדש ותיק
תשנ"ד תשנ"ה תשנ"ה

18 21 42 מוחלסים במספרים 0ה"כ
78 76 78 בכיתה האווירה שיפור
78 82 77 לתלמידים המורים בין הקשר חיזוק
75 65 66 בביתהספר ההכוון כיתות של שילוב
61 53 59 התלמידים עניין העלאת
71 53 55 המורים שביעותרצון העלאת
83 76 53 המורים קשרי חיזוק
65 12 41 מקיפות לכיתות ההכוון כיתת בין פערים צמצום
38 41 38 ביתהספר כלל קידום

38



רצוי הפרויקט. בתוצאות אמיתי הבדל משקף המורים שהעריכו השינוי ברמת שההבדל ייתכן
כיתות בין פערים נסגרו כי סבורים החדש הפרויקט מורי מבין בודדים כי לממצא, לב לשים במיוחד
נכנס כבר שהפרויקט מהעובדה נובע בממצאים שההבדל גם ייתכן המקיפות. לכיתות הפרויקט
(שאולי הוותיק בפרויקט "Hawthorne "אפקט ונחלש ההתלהבות פגה טבעי ובאופן השנייה לשנתו

החידוש). מעצם כתוצאה הראשונה בשנה התוצאות את במידתמה העלה

עקביים הם ביתהספר כלל לקידום הפרויקט תרומת להערכת בנוגע הממצאים כי לציין, מעניין
לאחר הוותיק הפרויקט מורי מבין כ^40 למשל, כך, שנשאלו. המורים קבוצות שלוש בכל מאוד
השפיע שהוא חושבים החדש, הפרויקט מורי ובקרב (תשנ"ה) שנתיים לאחר ושוב (תשנ"ד) שנה
מורגשת זה תחום על ההשפעה שנבדקו, התחומים כל שבין נראה מאוד. רבה או רבה במידה
אף  הפרויקטים של הצעיר בגיל בהתחשב לצפות יש כזה ולממצא ביותר, המועטה במידה
לציין מעניין ואולם, הוכנסו. הם שבהן הביתספריות המערכות ומורכבות ובגודל  הוותיקים
מורי של יותר הרבה גבוהים שיעורים העידו בביתספר, הכיתה לשילוב וגם זה, לנושא שבנוגע
ממורי 29^< לעומת י', כיתות ממורי 52<7c למשל, הפרויקט. בעקבות לטובה שינויים חלו כי י' כיתות
תרם הוא כי העריכו מהם ו^73 ביתהספר, בקידום רבה תרומה לפרויקט כי העריכו ט', כיתות

ט'. כיתות ממורי $54< לעומת בביתספר, ההכוון כיתות לשילוב

ביתהספר כלל על הפרויקס השפעת 5.5
להבאתו הראשונות בשנים שכבר העריכו מהמורים מבוטל לא מיעוט הקודם, בסעיף שראינו כפי
נראה קורה. זה כיצד למדנו מהראיונות כללי. באופן המסגרת על הפרויקט השפיע לביתהספר,
הידע ועל בביתהספר, מרכזיים הנהלה אנשי של תפיסותיהם על תחילה השפיע שהפרויקט
את להעתיק רצוי היה כי העמדה את ביטאו אחדים מפתח ואנשי שמנהלים כך שלהם, המקצועי
הדידקטית הגישה של שהיבטים נראה בעיקר ביתהספר. לכלל  חלקו או כולו  הפרויקט מודל
טכנולוגיה שילוב פיזית, לימודית סביבה בניית אישי, באופן תלמיד כל לצורכי מותאמת (הוראה
הישגים בעלי הם שגם אחרים רבים תלמידים של צורכיהם את כהולמים נתפסו בהוראה) מתקדמת
גם זו דידקטית שיטה להכניס תוכנן הוותיק, הפרויקט של מבתיהספר באחד ונמוכים. בינוניים

המקיפות. לכיתות

במסגרת שאימצו עבודה שיטות טבעי באופן הפעילו שהם כך על הצביעו שהתראיינו מורים בנוסף,
אמנם חסרים היו הפרויקט של חשובים מרכיבים בביתהספר. אחרות בכיתות גם הפרויקט
לשינוי תרמה הפרויקט במסגרת ההכשרה ואולם כצוות), לעבודה מנגנונים (בעיקר אלה במקרים
אחת סיפרה ועוד. הוראה בשיטות אליהם, ובהתייחסות צורכיהם לתפיסת הילדים, אל בגישה
מהפרויקט נשאבת החדשה השפה אחרת. בשפה מדברים והם כלים יותר יש "למורים המנהלות:

ביתהספר". את ומחזקת

באלימות הדרמטי מהצמצום נבעה ביתהספר כלל על הפרויקט השפעת התבטאה בה נוספת דרך
בבית הכללית האווירה כי סיפרו מבתיהספר מרואיינים אלה. תלמידים בקרב התנהגות ובבעיות
למהלך מאוד הפריעו מהם שאחדים זו, קבוצה ילדי בקרב מהשיפור כתוצאה מאוד השתנתה הספר
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"לילדים אומרת: הוותיק בפרויקט ביתספר מנהלת לכן. קודם בביתהספר החיים של התקין
בית כלל על מקרין זה וגם טוב יותר למורים התלמידים... כלל על מקרין וזה טוב יותר בפרויקט
משך מהילדים חלק שהפגינו הקשות ההתנהגות בבעיות הטיפול הפרויקט, להבאת קודם הספר".

אחרים. בנושאים לעיסוק להתפנות באפשרותן ופגע בתיהספר מהנהלות רבה לב תשומת

פנו מבתיהספר בחלק הפרויקט. כלפי בתיהספר מורי של שונות תגובות על דיווחו המנהלות
המקצועית היכולת את ולקדם מההכשרה ליהנות כדי וזאת לפרויקט, להצטרף בבקשה מורים
וגם (מנהלים המרואיינים אולם, משותף. באתגר יחד המתמודדת בקבוצה השתתפות תוך שלהם,
במסגרת הנדרשים והמאמצים ההכוון כיתות עם בעבודה הכרוך שהקושי גם סיפרו מורים)
של בבתיהספר בעיקר ומרתיעים, כמכבידים מהמורים חלק עלידי נתפסים עדיין הפרויקט

החדש. הפרויקט

 כן ואם הפרויקט, את מכירים הם האם נשאלו הם האחרות, בכיתות למורים שהוגש בשאלון
היכרות על דיווחו האחרות בכיתות מהמורים £299, רק שלהם. לכיתות בהכנסתו מעוניינים הם האם
לכיתות הפרויקט הוכנס כבר בהם בבתיספר מלמדים הגדול שרובם למרות וזאת הפרויקט עם
לכיתתם הפרויקט בהכנסת מעוניינים הם כי דיווחו הפרויקט את המכירים המורים כל אחרות.

מאוד". "רבה או "רבה" במידה

סיכום 5.6
את לסיים טובים סיכויים ההכוון כיתות לתלמידי כי סבורים (£849<) הוותיק הפרויקט מורי רוב
כי סבורים (כ6ל60) האחרות והכיתות החדש הפרויקט מורי של יותר נמוך שיעור י"ב. כיתה
לתלמידים כי סבורים מהמורים מעטים רק תיכון. ביתספר לסיים טובים סיכויים לתלמידים

חלקית. בגרות תעודת אף להשיג טובים סיכויים

מאוד רבה או רבה במידה הכוון בכיתות ללמד להמשיך מוכנים הוותיק בפרויקט המורים כמחצית
להמשיך מוכנים החדש הפרויקט ממורי כ£ל60 מאוד). רבה במידה ללמד להמשיך מוכנים (וכ£?30
רבה "במידה ללמד להמשיך מעוניינים מהמורים 1470 רק (אך מאוד רבה או רבה במידה ללמד
נתונים מאוד. גבוהה בכיתות העבודה איכות כי סבורים הוותיק הפרויקט ממורי כ^70 מאוד").
עדיין חשים רבים מהמורים, גדול חלק עלידי המבוטאת סיפוק תחושת עם יחד כי מראים אחרים
מרבית הרבות. בעיותיהם בשל התלמידים, אוכלוסיית עם לעבודתם הקשורים רבים, בקשיים
כי העריכו ומרביתם מאוד, רבה או רבה במידה לכיתות הפרויקט מהכנסת שבעירצון המורים
בנוגע במיוחד בכיתה, העבודה של שונים להיבטים מאוד רבה או רבה במידה תרם הפרויקט
בבית ההכוון כיתת ולשילוב בכיתה, האווירה לשיפור לתלמידים, המורים שבין הקשרים לחיזוק
ביתהספר, כלל על הפרויקט להשפעת ברורים סימנים ישנם דרכו, בתחילת כבר בנוסף, הספר.

הוותיק. הפרויקט עם במסגרות במיוחד
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הפרויקט בעקבות המורים של הפעולה דרכי .6
במהלך להביא גם נועד הפרויקט הקודם) בפרק שנידון (נושא המורים תפיסות על להשפעתו בנוסף
שונים בתחומים המורים פעילות את נבחן זה בפרק המורים. של פעולתם בדרכי לשינויים יישומו
מעורבים שהיו המפתח אנשי ריאיון על המתבססים איכותיים, חלקם  שונים מסוגים נתונים פי על
שנערכו תצפיות ועל בשאלונים המורים תשובות על המתבססים כמותיים, וחלקם בפרויקטים,

בשיעורים."

צוות עבודת 6.1
ובמידהרבה הראשונה, הפעילות בשנת הפרויקט ביישום המאמצים עיקר הוקדשו הפרויקטים בכל
משותפת לעבודה הפרויקט בכיתות המלמדים המורים קבוצת להבאת השנייה, הפעילות בשנת גם
תיאום, משותפת, חשיבה על המתבסס ותכוף מתמשך פעולה שיתוף משמעה צוות עבודת כ"צוות".
עבודת כי להדגיש חשוב הביצוע. בדרכי והן יעדים בקביעת הן הדדית, ותמיכה תפקידים חלוקת
מצטמצמת ואינה ומשפחותיהם, התלמידים עם הישירה לעבודה ובראשונה בראש מתייחסת הצוות
הצוות עבודת ועוד, זאת זה. מונח מתפרש קרובות שלעתים כפי תפקידים, חלוקת של כללי בארגון
הרכזות אחת שאמרה כפי להצלחתו. וה"סוד" הפרויקט של הפעולה לתכנית בסיס נחשבת

כזאת!". עבודה לעשות יכולנו לא צוות, עבודת "בלי  לשבחים זכה כשהפרויקט

תדירותן .(17 לוח (ראה עבודתו ולביצוע הצוות ליצירת המרכזיים המנגנונים אחד הן הצוות ישיבות
האחרות בכיתות המורים ישיבות מתדירות מאוד שונה הפרויקט במסגרת הצוות ישיבות של
פעם צוות בישיבות השתתפו שהם ציינו החדש) וגם הוותיק (גם הפרויקט מורי כל כמעט שנבדקו:
מפעם פחות צוות בישיבות שהשתתפו ציינו האחרות הכיתות מורי מרבית בשבועיים. פעם או בשבוע

השנה. בכלל התקיימו לא צוות שישיבות או בחודשיים,

(באחוזים) הצוות ישיבות של שונים להיבטים ביחס המורים הערכת :17 לוח
כיתות פרויקט פרויקט
אחרות חדש ותיק

31 21 42 מוחלטים במספרים סהיכ
3 86 74 בשבוע/שבועיים)* (פעם בישיבות ההשתתפות תדירות

24 35 68 קרובות") "לעתים או ("תמיד" בישיבות מעשיות המלצות גיבוש
75 60 70 בהחלט") "מסכים או ("מסכים" ומועילות ענייניות הישיבות

("לא מדי נוקשה יום סדר לפי מאורגנות הצוות ישיבות
61 42 5_1 מסכים") לא "כלל או מסכים"

על ענו שלא או ישיבות התקיימו שלא שציינו מורים כולל האוכלוסייה, כלל מתוך מחושבים האחוזים *
השאלה.

סיבות מכמה הקבוצות מהשוואת מסקנות בהסקת להיזהר יש מתודולוגיות סוגיות על בדיון שמוסבר כפי 11
מורי בקרב מאשר יותר נמוך האחרות הכיתות מורי בקרב ההיענות שיעור (1) זה: לפרק שהמשמעותיות
מאשר אחר באופן עבודתם שיטות על השאלות את הבינו בפרויקטים שהמורים סבירות יש (2) הפרויקטים.
צרכים עם לבתיספר מלכתחילה הוכנס החדש הפרויקט ו(3) שעברו, ההכשרה בגלל האחרים המורים

מרובים.
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בתוכן נעוץ האחרות בכיתות המורים ישיבות לבין בפרויקטים הצוות ישיבות בין נוסף מהותי הבדל
מעשיות המלצות מתקבלות שמהישיבות ציינו (£689) הוותיק בפרויקט המורים מרבית הדיונים.
(£359.) החדש בפרויקט המורים ממחצית פחות לעומתם, תמיד. או קרובות לעתים בכיתה לעבודתם
מהישיבות קיבלו החדש בפרויקט ממורים יותר גבוה ששיעור לציין יש זאת, עם יחד כך. השיבו
המלצות קבלת על דיווחו בלבד 2470 שם האחרות בכיתות המורים מאשר מעשיות המלצות
החדש, בפרויקט מהמורים 4270 ורק הוותיק, בפרויקט המורים מחצית רק כי לציין יש מעשיות.
בביקורת תומכים אלה נתונים מדי. נוקשה יום סדר פי על מאורגנות אינן הצוות שישיבות סבורים
הניתן לתוכן יותר רבה במידה מכוונת להיות ההכשרה שעל הפרויקט, יישום על בפרק שהובאה
הישיבות. תוכן בקביעת הצוות חברי של תשומות יותר לאפשר יש וכי ישיר, באופן מעשי ליישום

בין הכיתה לתלמידי הנוגע מידע זורם שבה המידה  הצוות עבודת של נוסף היבט בוחן 18 לוח
עדכון לאפשר עלמנת  הצוות בעבודת חשוב מרכיב היא ותכופה שוטפת מידע זרימת הצוות. חברי
בלוח ולמענו. עמו לעבודה בנוגע המורים בין ותיאום תפקידים וחלוקת התלמיד מצב על הדדי
עם עליהם שוחחה שהמחנכת או צוות, בישיבות דיון התקיים שעליהם התלמידים אחוזי מוצגים
הנתונים בפירוש לב לשים יש האחרון.12 החודש במהלך או כולה השנה במהלך בצוות, אחר גורם
בכיתות מאשר יותר הרבה תכופות היו הפרויקט במסגרת שהתקיימו הצוות ישיבות כי ובהשוואתם,

ילד. בכל לדיון יותר רב זמן להקדיש אפשרות היתה כללי שבאופן כך האחרות,

עם קיימו שהמחנכות שיחות או צוות בישיבות דיונים התקיימו שלגביהם התלמידים אחוז :18 לוח
אחרים צוות חברי

כיתות פרויקט פרויקט
אחרות חדש ותיק

153 56 116 סוחלסים במספרים 0ה*כ

צוות בישיבת דיון התקיים
75 75 89  השנה* במהלך
27 48 22 האחרון** בחודש

הכוון*" כיתות הפוויק0/רכ7ת לרכזת המחנכת בין שיחה
49 73 96 השנה* במהלך
26 48 25 האחרון** בחודש

אחרים לסורים המחנכת בין שיחה
87 98 98 השנה* במהלך
32 54 30 האחרון** בחודש

האחרון". החודש ב"מהלך גם כולל *

הלימודים. בשנת האחרון החודש גם היה המחנכות) בידי השאלונים למילוי (הקודם האחרון החודש **

הפרויקט. כרכזת גם משמשת המחנכת בה כיתה תלמידי על נתונים כלולים לא בניתוח ***

היקפו, או איכותו על או בשיחות, או בדיונים שמועבר המידע תוכן על ללמד כדי אין בלוח המובאים בנתונים 12
נאספו שהם משום גבוהה מהימנות בעלי אלה נתונים כי מעריכים אנו כלשהו. מידע שהועבר כך על רק אלא

ותלמיד. תלמיד כל של ברמה
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במהלך הפרויקטים. תלמידי מרבית על צוות בישיבת דיון התקיים השנה במהלך כי עולה, מהלוח
מהתלמידים מיעוט על דיון התנהל הלימודים) לשנת האחרון החודש (שהיה האחרון החודש
רכזת עם גם שוחחה המחנכת החדש. בפרויקט התלמידים כמחצית על לעומת הוותיק, בפרויקט
בחודש חלקם לגבי רק אך השנה, במהלך כמעט התלמידים כל על האחרים המורים ועם הפרויקט
כדי לשיפור מקום על וגם לתלמידים, בנוגע רבה מידע זרימת על מצביעים הנתונים האחרון.

צורכיהם. של מרבי "כיסוי" להבטיח

בשאלונים. שמסרו כפי צוות, עבודת של נוספים להיבטים ביחס המורים הערכת את מציג 19 לוח
רבה או רבה במידה הצוות מעבודת מרוצים שהם מסרו (7670) הותיק בפרויקט המורים מרבית
בקרב ($32<) יותר עוד נמוך שיעור ולעומת החדש, בפרויקט (48^ המורים כמחצית לעומת מאוד,

האחרות. בכיתות שלימדו המורים

(באחוזים) הצוות עבודת של שונים להיבטים ביחס המורים הערכת :19 לוח
כיתות פרויקט פרויקט
אחרות חדש ותיק

31 21 42 מוחלטים במספרים 0הכ
32 48 76 כללי

הצוות** מעבודת מרוצה

החלטות קבלת
48 76 86 החינוכיות* המטרות בקביעת חלק לוקחים הכיתה מורי
34 65 63 בצוות* שהתקבלו בהחלטות מעורב

אוטונומיה
81 76 85 להשקפות* בהתאם לפעול מאפשרים
97 95 95 הפעילות* ותוכן העבודה קצב לגבי מחליט המורה
33 40 35 בעבודה*** מעורבת המנהלת
68 84 92 הכיתה** בעבודת לצוות פעולה חופש יש

("לא מתאימות שיטות לפי עובד המורה רחוקות לעתים
23 52 56 מסכים")*** לא ו"כלל מסכים"
43 90 67 ויוזמה* מקוריות מגלים הכיתה מורי
64 65 61 ליצירתיות* רבות הזדמנויות למורה נותנים

פעולה שיתוף
50 62 76 מקצועיות* מטרות להשיג כדי פעולה משתפים המורים
48 90 74 צוות** מחברי רגשית תמיכה יש
11 14 18 צוות** מחברי מעשי סיוע יש

עם מגע ללא בלבד האישי תפקידם את מבצעים הכיתה מורי
16 48 49 מסכים")*** לא ו"כלל מסכים" ("לא האחרים הכיתה מורי

"לא מסכים", כלכך "לא הן: הנוספות האפשריות התשובות בהחלט". ו"מסכים "מסכים" כוללות: התשובות *
מסכים". לא ו''כלל מסכים"

בינונית", "במידה הן הנוספות האפשריות התשובות מאוד". רבה ו"במידה רבה" "במידה כוללת: התשובה **
לא". ו"בכלל מועטה" "במידה

בהחלט". ו"מסכים "מסכים" מסכים", כלכך "לא הן הנוספות האפשריות התשובות ***
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יותר גבוהים בשיעורים וזאת בצוות, החלטות בקבלת השתתפות על דיווחו הפרויקט מורי מרבית
אוטונומיה של רבה מידה של תחושה המורים ביטאו הקבוצות בכל האחרות. הכיתות ממורי
פי על עובדים שהם מסרו הפרויקטים ממורי יותר גבוהים שיעורים אך העבודה, דרכי בקביעת
מורי במיוחד הפרויקטים, ממורי יותר גבוהים שיעורים בנוסף, להם. שמתאימות עבודה שיטות

עבודתם. בביצוע ומקוריות יזמות על מסרו החדש, הפרויקט

בעומס. חלוקה לאפשר כדי היתר בין הצוות, עבודת של העיקריים היסודות אחד הוא פעולה שיתוף
בהשגת המורים בין פעולה שיתוף על דיווחו כאחד, והחדש הוותיק הפרויקטים, מורי מרבית ואמנם
שאינם ציינו למחציתם וקרוב האחרות), בכיתות המורים כמחצית רק (לעומת מקצועיות מטרות
מורי עם מגע ללא בלבד האישי תפקידם את מבצעים כלל בדרך הכיתה "מורי כי לאמרה מסכימים
מהמורים כשליש בנוסף, האחרות). בכיתות המורים בקרב בלבד £169 (לעומת האחרים" הכיתה
בפרויקט מהמורים אחוזים ושניים שמונים לכך. מסכימים" כלכך "לא שהם ציינו הקבוצות בכל
מגע שיש חושבים האחרות, הכיתות ממורי 487c רק אך החדש, בפרויקט מהמורים ו^86 הוותיק
שהם ציינו בחדש, ובעיקר בפרויקטים, מהמורים גדול חלק כמוכן, תפקידם. בביצוע המורים בין
השונים בפרויקטים מהמורים מיעוט רק ואולם, האחרים. הצוות מחברי רגשית לתמיכה זוכים
מחברי מעשי לסיוע זוכים שהם ציינו החדש) בקרב /4^7 הוותיק, הפרויקט מורי בקרב $18.)

מעשי לסיוע זוכים שהם שציינו מורים גם בחשבון לוקחים אם מאוד. רבה או רבה במידה הצוות
עדיין אך ,(48 כ£9 (סה"כ הוותיק הפרויקט מורי בקרב יותר חיובי ממצא מתקבל בינונית, במידה
אלה נתונים בינונית. במידה אף מעשי, לסיוע זוכים שהם ציינו מהמורים 2870 רק החדש בפרויקט
על בפרק שהבאנו ממצאים עם אחד בקנה גם ועולים הראשונה הפעילות משנת לממצאים דומים
ובמתן מעשיות בסוגיות יותר תתמקד שההכשרה הצוות חברי רצון על דיווחנו בו הפרויקט, יישום

מיידית. עזרה

המשותפות הישיבות ורבממדי. מורכב הוא צוות עבודת של בהקשר הדדית תמיכה של הנושא
של כללית תחושה אחד, מצד למורים, נותנים יותר, ומתואמת משותפת עבודה לארגון והמעבר
באחד חוויות." להחליף לנו עזר "מאוד חדש): (מפרויקט אחת מורה שסיפרה כפי יותר. רבה רווחה
הקרויה מיוחדת במתכונת הפיזית" ב"סביבה יחד עבדו המורים הוותיק, שבפרויקט מבתיהספר
תכנית מראש הוכנה ילד לכל כאשר יותר, או מורים שלושה יחד לימדו אלה, בימים גמיש". "יום
גמיש", "יום של מיוחדת מתכונת הופעלה בו אחד בביתספר עת. באותה צרכיו לפי זה ליום אישית
נשאר הפרויקטים בשאר המעשי הפעולה שיתוף זאת, ועם המורים. בין רב הדדי מעשי סיוע על דווח
בקשיים לבד ולהתמודד לבד, לשיעור להיכנס המשיכו המורים עלפירוב רבות. פעמים בחסר לוקה
על נפל מיוחד שקושי מהראיונות למדנו אפקטיבי. באופן והעברתו מתאים לימוד חומר הכנת של
ומשפחותיהם, התלמידים עם משמעותי קשר ליצירת האחריות מרבית הוטלה שעליהן המחנכות,
גיבוש אף על בשבילם. המרכזית הדמות בהיותן התלמידים של ההתנהגות בבעיות ולטיפול

במערכה". לבד אני דבר, של "בסופו בריאיון: מחנכות שתי סיפרו כצוות, הקבוצה
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הניתנת ההכשרה את יקבלו בכיתות המלמדים יותר רבים שמורים רצוי כי מוסכם כללי באופן
שדיווחנו כפי ואולם, מהתכנית. המחויבים הפעולה ודרכי התפיסות את ויאמצו הפרויקט במסגרת
מאוד. רבה או רבה במידה בפרויקט מעורבים שהיו דיווחו בלבד המורים כמחצית ,4 בפרק כבר
הדבר כי הורגש קבוע, באופן להכשרה הגיעו לא מורים של מסוימות קבוצות בהם בבתיהספר
מהשפעתו. וגורע הפרויקט יישום על מקשה הכיתה, עם בעבודה שונות גישות של להיווצרותן גורם
מבנה נוצר ויותר) מורים כ15 משתתפים (בהם הגדולים בפרויקטים שבמיוחד נראה זאת, עם
אחריות. של שונות רמות בעלי שונים, תפקידים עצמם על לוקחים שונים צוות חברי שבו ארגוני
עצמן על לקחו הרכזות בתיהספר ברוב הפרויקט: רכזות של המרכזי התפקיד במיוחד בולט
המורים את לשתף הכן ניסיונן שלמרות עד גבוהה, כה ברמה המשימות את וביצעו רבה, אחריות

בגללן. פסיביים הפכו אחרים שמורים "הואשמו" הן האחרים,

בצוות. סוציאלית והעובדת היועצת לתפקידי קשורה מהנתונים העולה המעניינות הסוגיות אחת
הילדים של המיוחדות בבעיות לטיפול האחריות את עליהן להטיל שיש הגורסת גישה יש
בכך, טיפולית. בעבודה מיוחדת הכשרה מיוחדיםשעברו מקצועיים גורמים שהן משום ומשפחותיהם
את ובעיקר המורים, את ולשחרר הילדים, לטובת מרבי באופן מיומנויותיהן את לנצל ניתן
מרבית צוות עבודת של החשיבות על מסתמכת אחרת גישה רבה. פרטנית מעבודה המחנכות,
של הרגשיים לצרכים להתייחס ומוכנים למסוגלים המחנכות, ובעיקר המורים, כל בהפיכת ודוגלת
ילדים עם מההתמודדות "לברוח" רצוי לא זו, גישה לפי בהתאם. ולהגיב ומשפחותיהם, התלמידים
בעיות (מלבד הקרובה הטבעית לסביבה מחוץ אחרים לגורמים או ליועצת הפניה באמצעות קשים
הופכת הסביבה כל כאשר יותר אפקטיבי באופן נעשית הטיפולית העבודה אלא, במיוחד), חריפות
לטפל כיצד לצוות תייעץ שהיא בכך יותר טוב לנצל ניתן ביועצת הטמון המשאב את ל"טיפולית".

עצמם. בכוחות

לצרכיו והתייחסות התלמיד עם רבממדית היכרות 6.2
מלוא הכרת על המתבססת התלמידים, עם אישית עבודה הוא הפרויקט של מרכזי פעולה עיקרון
במיומנויות התלמיד רמת בדיקת מרבי. באופן לצרכיו והולמת רגישה והתייחסות הילד, עולם
התכנית צרכיו. על העונה לימוד חומר לו להגיש כדי מתמשכת, להיות חייבת הלימוד תחומי ובכלל
ובעבודה בכלל, בבתיספר, המקובלת מזו והמורה התלמיד בין שונה יחסים מערכת ליצור שואפת
על הבנויה אישית יחסים מערכת ליצור היא השאיפה בפרט. וחלשות, תתמשיגות אוכלוסיות עם

הנער. עלידי גם וחיובית כחמה הנתפסת יחסים מערכת למבוגר, הילד בין משמעותי קשר

התלמידים עם שיחות קיום על בכיתות המלמדים המורים מכלל שהתקבלו נתונים מציג 20 לוח
התלמידים עם שיחות קיימו כאחד, והחדש הוותיק הפרויקטים, מורי מרבית עמם. קשרים ויצירת
זאת, לעומת האחרות. הכיתות ממורי יותר גבוהים ובשיעורים והתנהגותם, הלימודיים הישגיהם על
על כולם) (או התלמידים רוב עם השנה במהלך ששוחחו מסרו הפרויקטים מורי ממחצית פחות

משפחתיות." או אישיות בעיות על או הלימודים תכנית

כלשהו. יעד בהשגת יעילותה על או התלמיד, עם השיחה איכות על להעיד כדי אלה בנתונים אין כי לזכור, יש 13
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על הפרויקט במסגרת נוספות בדרכים המורים פעלו עמו, שיחות באמצעות התלמיד להכרת בנוסף
התלמידים קליטת בעת וקשייו. בלימודים רמתו התלמיד, של הרקע עם היכרותם את להעמיק מנת
"ממ"ש" טופסי הפרויקטים יועצות מילאו הלימודים), שנת ובתחילת הקיץ (בחודשי לפרויקט
משפחתו. ועל התלמיד של האישי הרקע על בסיסי מידע לרכז שנועדו ומשוב"), מידע ("מערכת
להעברת בנוגע הג'וינט מטעם דידקטית ממנחה הכשרה קיבלו הפרויקטים מכל נציגים בנוסף,
תלמידי לכל פרטנית בצורה בירושלים מנותק לנוער "מפנה" לתכנית שפותח הנקרא להבנת מבחן
במיומנויות התלמידים של הייחודיים הקשיים על מידע לקבל כדי התוצאות ובפירוש ט', כיתות
ימשיכו שהמורים בכך רבה חשיבות ישנה התלמידים, קשיי אבחון לצד הנקרא. הבנת של השונות
למורי בהשוואה הפרויקטים ממורי יותר גבוהים שיעורים ואכן התלמיד, במצב שינויים אחר לעקוב
לדעת כדי יעילים אמצעים הכיתה למורי "יש כי בשאלון לשאלה בתשובה ציינו האחרות הכיתות
>£ל28 לעומת החדשים, הפרויקטים ממורי ו>£ל43 הפרויקטים ממורי $56<] התלמיד" התקדם כמה עד

סטטיסטית)]. מבחינה מובהק (נתון האחרות הכיתות ממורי בלבד

עם קשרים יצירת ועל שונים בנושאים התלמידים עם שיחות קיום על המורים דיווח :20 לוח
(באחוזים)* התלמידים

כיתות פרויקט פרויקט
אחרות חדש ותיק

31 21 42 מוחלטים במספרים סהייכ
בנושאים: כולם עם או התלמידים רוב עם שיחות קיימו

52 67 68 לימודיים הישגים
29 24 37 הלימודים תכנית
60 76 72 התלמיד התנהגות
32 45 41 משפחתית או אישית בעיה
30 29 56 מיוחדת) (קרבה משמעותיים קשרים נוצרו

הן: הנוספות האפשריות התשובות כולם". כמעט או ו"כולם "רובם" התשובות: את כוללים המוצגים הנתונים *
בודדים". או אחד ו"אף "מיעוטם" "חלקם",

לעבוד ביכולתם מאוד התקדמו הם כי שחשו מורים היו אכן כי למדנו המפתח אנשי עם בראיונות
שנוצרו ציינו הוותיק בפרויקט המורים כמחצית בחדש. גם אך הוותיק בפרויקט בעיקר הילדים, עם
כ^30 לעומת כולם, או הכיתה תלמידי רוב לבין בינם מיוחדת) (קירבה משמעותיים קשרים
ייתכן הפרויקטים, ביישום לשוני מעבר .(20 לוח (ראה האחרות ובכיתות החדש בפרויקט מהמורים
עובדים כבר עלפירוב י' בכיתות המלמדים הוותיק הפרויקט שמורי מהעובדה גם נובע שההבדל

השנייה. השנה זו אלה תלמידים עם

סיפוליים חיצוניים גורמים עם והקשר הורים ומעורבות שיתוף 6.3
כדי הנער, של ההורים עם הקשר חיזוק הוא הפרויקט במסגרת הצוות בפעילות נוסף חשוב עיקרון
וכדי הנער, עם יעילה בהתמודדות להם לעזור כדי התלמיד, לקידום הננקטים בצעדים אותם לשתף
בראיונות סיפרו הוותיק, במיוחד בפרויקטים, מורים התלמידים. של צורכיהם את יותר טוב להכיר
הילד. עם לעבודה הזו העבודה תרומת ועל ההורים, עם הקשר את לחזק הצליחו בהם מקרים על
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ו 

זה. עיקרון ביישום בבעיות נתקלים המורים כי מלמד הפרויקט בהפעלת שנתיים בן ניסיון ואולם,
מפתח אנשי עם משיחות .(3 פרק (ראה רציניות וחברתיות אישיות כלכליות, בעיות יש רבים להורים
הורים תופסים חלקם זו. אוכלוסייה עם לעבודה הכשרה ניתנה לא למורים כי עלה המורים ועם
וראויים הילד, בבעיות כ"אשמים" אותם תופסים וחלקם לרחמים, וראויים כ"מסכנים" מסוימים
הילדים, למען בעבודה ההורים את לערב ניסיונותיהם עקב רב תסכול לעתים חשים המורים לכעס.
המורים של כניסתם דורשת אלה, מסיבות ההורים. עם במגעים אונים חסרי או מאוימים ולפעמים
לתהליך בדומה ומשמעותי, מתמשך למידה תהליך ההורים עם ומשמעותית אינטנסיבית לעבודה
לא הפרויקט במסגרת שניתנה ההכשרה כללי באופן התלמידים. עם לעבודה הנחוץ הלמידה
מרכיב התכנית, תפיסות לפי דרכה. בראשית נמצאת זה בתחום והעבודה זה נושא לכסות הספיקה

בביתספר. היישום תהליך בכלל לביצוע האחרונים בין הוא זה

הפרויקט כיתות ברוב .21 בלוח מוצגים ההורים עם העבודה להיקף כמותיים אינדיקטורים
ההורים מרבית (ועם השנה במהלך התלמידים כל כמעט של ההורים עם שיחות קיימו המחנכות
(שהיה האחרון החודש במהלך הוריהם עם שוחחו שהמחנכות התלמידים אחוז האחרות). בכיתות
הורי בקרב כ^12 רק (אך הקבוצות ברוב כ^50 והיה בהרבה, נמוך הלימודים) שנת לסוף סמוך
שנה במהלך שנעשו בית ביקורי לעריכת בנוגע שונה המצב הוותיק).4' בפרויקט ט' כיתות תלמידי
שיעור אצל בית ביקורי נעשו האחרות, לכיתות יחסית התלמידים, ממשפחות בלבד מיעוט אצל זו.
במהלך (ובמיוחד החדש הפרויקט ותלמידי י' בשכבה הוותיק הפרויקט תלמידי של יחסית גבוה

האחרון).15 החודש

המחנכות דיווח לפי הוריהם, עם עבודה נעשתה שלגביהם התלמידים אחוז :21 לוח
כיתות פרויקט פרויקט
אחרות חדש ותיק

153 56 116 מוחלטים במספרים סהכ
ההורים עם שיחה

90 98 83 השנה* במהלך
38 56 32 האחרון** בחודש

בית ביקור
12 21 17 השנה* במהלך
4 9 2 האחרון** בחודש

האחרון. החודש במהלך גם כולל *

הלימודים. בשנת האחרון החודש גם היה המחנכות) עלידי השאלונים למילוי (הקודם האחרון החודש **

תום לפני משיעורים נעדרה ואף השנה, בסוף בביתהספר עבודתה את סיימה אלו בכיתות המחנכות אחת 14
הלימודים. שנת לסיום הסמוכה בתקופה הורים עם שיחות כגון פעילויות על השפיע שהדבר להניח יש השנה.

כללי, באופן המחנכות. מלבד ביתהספר בצוות אחרים גורמים בקרב גם נבדק ההורים עם העבודה היקף 15
אצלן. ביקרו או איתן ששוחחו המשפחות אחוז את משמעותי באופן העלו לא הנתונים
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להפנות כדי בעיקר חיצוניים, טיפוליים גורמים עם קשרים שבקיום לצורך כללית מודעות גם ישנה
שונים, חוץ גורמי עם הפרויקטים במסגרת עבדו הצוות אנשי נחוץ. טיפול לקבלת ומשפחות ילדים
פסיכיאטריים, שירותים החינוכי, הפסיכולוגי השירות סדיר, ביקור שירות הרווחה, שירותי בהם
והיועצות הפרויקטים רכזות ועוד. המשטרה המבחן, שירות והרווחה), העבודה משרד (של הוסטל
שונים, בקשיים נתקלו אך הפרויקט, תחילת לפני נוהגות היו מאשר יותר חוץ גורמי עם קשרים יזמו
מענה לתת העירונית השירותים מערכת קשיי ובגלל לכך, הכשרה או ניסיון היעדר בגלל לדבריהן

אליה. המופנות הפניות לסל מספיק

התלמידים לצורכי מותאמות הוראה שיסות 6.4
רצוי כך ולשם הילדים, לצורכי מותאמות להיות חייבות ההוראה ששיטות גורסת התכנית תפיסת
תצפיות באמצעות נתונים נאספו זה בנושא מרבית. במידה לאפרונטליות עבודה לשיטות לעבור
של מפורט תיאור (ראה האחרות מהכיתות חלק בשיעורי וכן הפרויקט, כיתות כל בשיעורי שנערכו

.(2 בפרק בשימוש שהיו והכלים השיעורים דגימת שיטת כולל התצפיות מערך

בחדר תצפיות נערכו שבהם בשיעורים התלמידים פעילות התפלגות את מציגים 2 בתרשים הגרפים
מתייחסים הנתונים בהמשך). לחוד דיון יהיה שעליה ה"סביבה", (לעומת הכיתה של הרגיל
חלק כי בבירור לראות ניתן האחרות.16 בכיתות י ולשכבת בפרויקטים וי' ט' בשכבות לשיעורים
האחרות בכיתות מאשר פרונטלית להוראה הוקדש הפרויקטים בשיעורי מהפעילות יותר קטן
חמישים האחרות). בכיתות הפעילות מחצית מעל לעומת הפרויקט, בכיתות מהפעילות (כשליש
לא עבודה לשיטות הוקדשו הוותיק בפרויקט י' בכיתות בשיעורים מהפעילות אחוזים וארבעה
החדש. בפרויקט בכיתות ו0?42 הוותיק, בפרויקט ט' בכיתות מהפעילות 349?, לעומת פרונטליות,
היתה הזוגית העבודה יחידנית. עבודה ברובה הלאפרונטלית הפעילות היתה המסגרות בכל
הכיךה. כלל של יחידנית עבודה בעת מהתלמידים חלק עלידי קרובות לעתים ונעשתה מועטה,
למדו שהתלמידים בזמן מאוד. מעטה במידה אך אלה, שיעורים במהלך קבוצתית עבודה גם נצפתה
מהפעילות כ>£ל15 של בהיקף עמם אישיים מגעים המורה קיים זוגית, או יחידנית עבודה באמצעות
שימוש היה כאחד) והחדש (הוותיק הפרויקטים בכיתות מהשיעורים בכ?ל60 התלמידים. כלל של

האחרות. הכיתות משיעורי בכ^50 לעומת עבודה, בדפי

בחומרי שימוש על רבות פעמים נשענת התלמידים של הייחודיים לצורכיהם המותאמת הוראה
המורגש הצורך הוא המורים עם בראיונות רבות פעמים שעלה נושא שונים. לתלמידים שונים לימוד
לכל והתאמתם התלמידים לרמת מתאימים לימוד חומרי להכנת בנוגע יותר רב ידע לרכוש ידם על
סיפרו שניתנה, ההכשרה של שונים מרכיבים בעקבות בנושא מסוימת התקדמות אף על ואחד. אחד
בכך, מעשי לסיוע זקוקים הם וכי אפקטיביים, שיעור מערכי בהכנת מתקשים עדיין שהם המורים

הנתונים דקה. כל במשך בשיעור הנוכחים מהתלמידים אחד כל של פעילות על נתונים נאספו בתצפיות 16

כי להבהיר, חשוב השיעור. רגעי בכל התלמידים כלל של הפעילות סה"כ את מציגים בגרפים המובאים
של הפעילות כלל את ולא תצפיות, נערכו שבהן בשיעורים הפעילות התפלגות את משקפים הנתונים

בביתהספר. התלמידים
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כי העלו מהתצפיות נתונים רב. זמן מהם גוזלת מתאימים שיעור מערכי שהכנת משום היתר בין
2570) בפרויקטים שנצפו מהשיעורים מיעוט במהלך שונים לתלמידים שונות מטלות ניתנו אכן
י' בשכבת ו,$29 החדש בפרויקט מהשיעורים %27 הוותיק, בפרויקט ט' בכיתות מהשיעורים
בשיעורים יותר עוד הצטמצם שונים לתלמידים שונות מטלות מתן זאת, עם יחד הוותיק). בפרויקט

בלבד). מהשיעורים (70ר האחרות הכיתות של

המתקיימים בשיעורים התלמידים פעילות התפלגות :2 תרשים
אחרות ובכיתות השונים בפרויקטים הכיתה של בחדר ;

320/0 380/0

42O/0 f|[7 34"/" f|p7
260/0 28O/O

טי כיתות  תדש פרויקט ט' כיתות  ותיק פרויקט
ח = 11 ח = 18

□ פרונטלית למידה
₪ יוזידנית/זוגית/קבוצתית עבודה
ם לאלימודית פעילות

570/0... 330/0

\jMr) 530/0 ₪MT720"my230/ H^ 14"/"
CM /0 AO70

יי כיתות  אחרות כיתות י' כיתות  ותיק פרויקט
ח = 14 ח = 7

אינו התלמיד כי בבירור מבחין שהתצפיתן תלמידים של בפעילויות מוגדרת לאלימודית" "פעילות
זו (אם היחידנית בעבודה עוסק אינו פרונטלי), הוא השיעור (אם משתתף או מקשיב אינו לומד:
קשור שאינו במשהו שקט אישי בעיסוק החל התנהגויות, של במגוון מדובר וכר. המשימה),
רועשות להתנהגויות ועד עיתון), קריאת או שינה של בתנוחה השולחן על ראש (שימת ללימודים
התלמידים מפעילות כרבע אחר. ילד או המורה כלפי תוקפנות או השיעור מהלך לכל שמפריעות
בקרב ביותר נמוך היה הלאלימודית הפעילות אחוז לאלימודית. היתה הקבוצות כל של בשיעורים
כיתות תלמידי בקרב לאלימודית פעילות פחות שיש נראה כללי ובאופן בפרויקט, י' כיתות תלמידי
באופן נעסוק בו ,8 בפרק בהמשך שוב יידונו אלה נתונים ט'. כיתות תלמידי בקרב מאשר אלה

התלמידים. בהתנהגות יסודי
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של (הרכזת בפרויקט תפקיד" "בעלי עלידי שמועברים שיעורים להשוות כדי נדגמו השיעורים
יש אם לדעת כדי המניין, מן מורים עלידי המועברים שיעורים עם הכיתה), מחנכת או הפרויקט
יותר המעורבים המורים של ההוראה שיטות לבין המורים כלל של ההוראה שיטות בין הבדל
התלמידים. עם יותר חזקים קשרים להם שיש ושצפוי יותר, אינטנסיבית בהכשרה שזכו בפרויקט,
המורים שאר לבין התפקידים" "בעלי המורים בין החדש הפרויקט מורי בקרב הבדל נמצא לא
בעלי המורים של בשיעורים כי נמצא הוותיק בפרויקט שלהם. בשיעורים הפעילות בחלוקת
כ£259 לעומת (כ>£509 המורים שאר של בשיעורים מאשר פרונטלית הוראה יותר ניתנה התפקידים
של בשיעורים לאלימודית פעילות פחות גם התקיימה הוותיק בפרויקט בהתאמה). מהפעילות,
מפתיע הממצא המורים. שאר של בשיעורים מהפעילות £279, לעומת בלבד, 1496 התפקידים, בעלי
פחות "זקוקים" התפקידים" "בעלי שהמורים ייתכן הנתונים: לפירוש שונות השערות להעלות וניתן
שיטות לשינוי פתוחים פחות שהם וייתכן אפקטיבית, בצורה ללמד כדי פרונטליות לא לשיטות
"בעלי בידי המועברים בשיעורים לאלימודית פעילות פחות יש כי הנתון זאת, ועם עבודתם.
התנהגות ולהבטיח לעודד אלה מורים של יותר רבה יכולת על הנראה, כפי מצביע, התפקידים"

התלמידים. אצל ולימודית תקינה

בהוראה במחשבים והשימוש הפיזית" ב"סביבה שימוש 6.5
לשינוי להביא נועד משוכלל, וציוד ישיבה פינות מחשבים, בהן שיש חדשות פיזיות לסביבות המעבר
לכן, קודם שציינו כפי ואמנם, התלמידים. המוריםעם של העבודה ובמכלול הלמידה בארגון דרמטי
בשינוי התלוותה אליהן והכניסה והתלמידים המורים בקרב רבה לתמיכה זכה הסביבות פיתוח
ציינו בפרויקטים המורים כמחצית רק בהן. שעבדו המורים אצל ההוראה בשיטות מאוד משמעותי
החדש, בפרויקט המורים וכל הוותיק, בפרויקט המורים מרבית מתוכם אך בסביבה, עובדים שהם

רגיל. כיתה בחדר הלמידה מאשר יותר מועילה בסביבה הלמידה כי ציינו

הופעלו הוותיק, שבפרויקט אחד בביתספר השונים. בבתיהספר מאוד שונה היה השימושבסביבות
עד שלושה הכיתה עם עבדו זו, תכנית לפי גמיש". "יום הנקראת תכנית במסגרת בסביבה הכיתות
לצרכיו דגש ניתן בה תלמיד, לכל אישית תכנית הכין המורים צוות בבתאחת. מורים חמישה
החינוכיות התשומות תהיינה מה הוחלט לכך ובהתאם זמן, באותו ביותר החשובים הלימודיים
שבעירצון מאוד היו והמורים ומעשית, אינטנסיבית צוות עבודת דרשה התכנית הפעלת שיקבל.

התלמידים. לקידום אפקטיבית דרך בה וראו ממנה

הכניסה פסח. לאחר רק בסביבה העבודה התחילה חדש, פרויקט מיושם שבו אחר, בביתספר
"הכניסה כי סיפרו אחדים מרואיינים מאוד. רבה התלהבות עוררה החדשה הזמנית לסביבה
זה. בצוות מרבים למדי אמביוולנטיות לתגובות זכה אז שעד לפרויקט", תפנית עשתה לסביבה
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שהתקיימו השיעורים לעומת בסביבה שהתקיימו בשיעורים הפעילות התפלגות את מציג 3 תרשים
רובה היתה הלימודית הפעילות כי חדמשמעי באופן מראים הנתונים הרגיל.17 הכיתה בחדר
מחשבים. עם היתה בסביבה הפעילות כמחצית קטנות). קבוצות או זוגות במסגרת (או יחידנית
שינויים הכנסת לגבי הפסימיות לדעות בניגוד וזאת, לחלוטין שנעלמה כמעט הפרונטלית, ההוראה
לילדים צוואר לכאבי רק דבר של בסופו מביא החדר של הסידור שיטת שינוי לפיהן בחינוך,
שהועלה חשש רגיל. שהוא כפי ללמד ממשיך אשר המורה דברי את לשמוע כדי להסתובב שנאלצים
למידה פחות ויהיו המשמעת תתרופף המוגברת הגמישות עם שיחד הוא בסביבה, השימוש לגבי
הקיימתבשיעורים ברמה נשאר הלאלימודית הפעילות שיעור כי מראים הנתונים ממש. של ועבודה
גבוה השיעור סיום לפני הכיתה את שעוזבים התלמידים אחוז זאת, עם הרגילים. הכיתות בחדרי
לפיו היחידני, הלמידה מדפוס כתוצאה אולי (£59) הרגילים בחדרים לעומת (£209) בסביבה יותר

שונים. בזמנים משימות מסיימים תלמידים

תכנון יכולת טכנולוגיה, עם עבודה היתר, בין המחייב, מורכב כנושא מתגלה בסביבה יעילה עבודה
וישנה בסביבה לעבודה בנוגע הצוותים מרבית בקרב ביטחון חוסר קיים כצוות. מעשי פעולה ושיתוף
בצורה התלמידים את להפעיל כיצד לדעת כדי ומיומנויות בידע צורך יש כי כללית מודעות

הסביבה. במסגרת אפקטיבית

 בפרויקט בשיעורים התלמידים פעילות התפלגות :3 תרשים
הרגילה ובכיתה ב"סביבה"
בלבד) הוותיק (בפרויקט

370/0

" ■ /0

רגילה כיתה סביבה
ח = 25 רו = 9

לאלינזודית פעילות ם יתידנית/זוגית/קבוצתית עבודה E2 פרונטלית למידה ם

ללא עדיין היו החדש בפרויקט מהסביבות שתיים בלבד. הוותיק בפרויקט הסביבה פעילות על נתונים מובאים 17
נעשו לא מחשבים עתירת סביבה היתה שבו החדש בפרויקט השלישי ובביתהספר רב, ציוד או מחשבים

משמעותי. באופן מסקנות הסקת לאפשר כדי תצפיות מספיק
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מרכיב בהכנסת מסוימת התקדמות השנייה בשנה נעשתה לפרויקט, הראשונה השנה לעומת
היו הקודמת. בשנה מאשר יותר רבה היתה המחשבים עם והעבודה לפרויקטים, הטכנולוגיה
לימוד חומרי בהכנת למחשבים מורה לבין מקצועי מורה בין משותפת עבודה של מוצלחים ניסיונות
להפעלת בנוגע וכמו המידע, טכנולוגיית על בסיסי ידע חסר רבים למורים אולם, שיעור. ומערכי
שיעור מערכי הכנת כולל ההוראה, במסגרת מחשבים עם לעבוד כיצד ידע להם חסר כולה, הסביבה
הן מהמורים 4Q7c מעל כי העלו למורה מהשאלון נתונים המידע. טכנולוגיית על המתבססים
פעם לפחות מלמדים וכ3070 מחשבים בעזרת מלמדים החדש בפרויקט והן הוותיק בפרויקט
ועם בהוראה, במחשבים משתמשים אינם עדיין המורים מרבית כי לממצא להתכחש אין בשבוע.
מהמורים בלבד כ£209 שם האחרות, בכיתות מאשר יותר רב בפרויקט במחשבים השימוש זאת,

.(22 לוח (ראה מחשבים עם עובדים

(באחוזים) מחשבים בעזרת ההוראה היקף על המורים דיווח :22 לוח
אחרות כיתות חדש פרויקט ותיק פרויקט

31 21 42 סוחלסים במספרים 0הכ
100 100 100 באחוזים סהכ

11 24 31 בשבוע פעם לפחות
7 19 11 בשבוע מפעם פחות
82 57 58 לא בכלל

סיכום 6.6
כצוות, עבודה דרכי גיבוש נמשך החדש, לפרויקט והראשונה הוותיק, לפרויקט השנייה זו, בשנה
בפרויקט המורים ובעיקר הפרויקטים, מורי מרבית פעולה. ושיתוף ושוטף מקיף מידע הזרמת שכללו
כמעט פעולתו. דרכי בקביעת רבה אוטונומיה לצוות יש כי וחשים הצוות מעבודת מרוצים הוותיק,
ויזמה. מקוריות מגלים הכיתה מורי כי ציינו הוותיק, הפרויקט מורי ורוב החדש הפרויקט מורי כל
ועם הילדים עם לעבודה האחריות במרבית נשאו המחנכות, הרכזות ובעיקר מובילים, צוות אנשי
הצוות, מחברי רגשית בתמיכה שחשים בפרויקטים המורים של גבוהים שיעורים לצד המשפחות.

מאוד. רבה או רבה במידה מעשי סיוע מקבלים שהם ציינו מהם מעטים רק

בפרויקט בעיקר התלמידים, עם יותר ואישית אינטנסיבית בצורה עבדו המורים הפרויקט במסגרת
זו. פעילות תחום לתגבר מקום יש אולם הילדים, הורי עם עבודה נעשתה הוותיק.

מהמורים יותר רבה ובמידה מאוד, רבה במידה לאפרונטליות הוראה שיטות הפעילו המורים
ההוראה הרגילים. הכיתות בחדרי בשיעורים אף יחידנית, עבודה על רב דגש הושם האחרות. בכיתות
בעבודה התבטאה התלמידים ופעילות בסביבה, בשיעורים לחלוטין כמעט נעלמה הפרונטלית
טכנולוגיה שילוב אולם מחשבים בעזרת לימדו מהמורים חלק מחשבים. עם ובעבודה יחידנית

מהמורים. לרבים זר עדיין בהוראה
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התלמידים של הלמידה חווית .7
של הלמידה חווית לשיפור להביא מכוונים הפרויקט במסגרת לביתהספר המובאים השינויים
בבית הכללית בהרגשה ללימודים, במוטיבציה המורים, עם ביחסים רבים: במישורים התלמידים
זה נושא לימודים. להמשך ובשאיפות כתלמיד עצמית בהערכה הכיתה, תלמידי עם ביחסים הספר,
הפיקו ולא בביתהספר מהמתרחש מנותקים היו שנים שבמשך מהתלמידים, לרבים מאוד חשוב
על המשפיע מרכזי גורם הינה ביתהספר במסגרת התלמידים של החוויה איכות תועלת. בו
הלימודיים. ההישגים ועל בביתהספר הלימודים המשך התלמידים, של הלימודית התנהגותם

הילדים. של ברווחתם חשוב כמרכיב עצמה, בזכות רבה משמעות הלמידה לחווית בנוסף,

הוא בהן הכוון ובכיתות הפרויקט הופעל בהן הכוון בכיתות נתונים נאספו השוואה לצורך כזכור,
וי' ט' וכיתות הוותיק בפרויקט ט' כיתות כללו הפרויקט הופעל בהן ההכוון כיתות הופעל. לא
מגבלות גם בו היו ואולם שונות, השוואות עריכת איפשר המחקר של זה מערך החדש.18 בפרויקט

.(2 פרק (ראה שונות

אליהם המורים יח0 את התלמידים תפיסת 7.1
המתייחסים שונים להיגדים האחרות ובכיתות בפרויקטים התלמידים תגובות את מציג 23 לוח
אחוז מוצג זה בפרק האחרים ובלוחות זה בלוח המורים. עם יחסיהם את תופסים הם בו לאופן
נתון לכן, שליליות. עמדות עם הסכימו שלא הילדים ואחוז חיוביות עמדות עם שהסכימו הילדים

יותר. חיובי מצב מסמן תמיד יותר גבוה

כחיוביים המורים עם היחסים את תופסים הקבוצות בכל התלמידים מרבית כי מראים הממצאים
יותר חיוביות עמדות הוותיק בפרויקט ט' כיתות תלמידי ביטאו כללי, באופן רבים. בהיבטים
ניכרים. הבדלים נמצאו אף אחדים היגדים ולגבי האחרות, בכיתות או החדש בפרויקט מהתלמידים
שהם מה את לומר אותם מעודדים שהמורים אמרו הוותיק הפרויקט מתלמידי כ^80 למשל,
שלמורים מרגישים כ^80 האחרות), והכיתות החדש הפרויקט מתלמידי כ"707 (לעומת חושבים
חשים וכ^70 האחרות), הכיתות ותלמידי החדש הפרויקט מתלמידי כ^60 (לעומת מהם אכפת
החדש בפרויקט התלמידים כמחצית (לעומת שעברה בשנה מאשר יותר טוב השנה המורים שיחס

האחרות). ובכיתות

הדומה באופן המורים עם יחסיהם את תופסים החדש הפרויקט תלמידי ט', כיתות תלמידי בקרב
דומים גם הם בכך הוותיק. הפרויקט לתלמידי מאשר האחרות הכיתות תלמידי של לזה יותר
זאת, עם אלה. בבתיספר הפרויקט התחלת לפני כלומר, שעברה, בשנה בתיהספר אותם לתלמידי
שבהם בתיהספר מתלמידי /£7 רד/ שעברה שבשנה בכך מסוימת להתקדמות סימן לראות ניתן
$35. השנה ואילו ממוריהם, חלק עם חזקים קשרים להם שיש ציינו החדש הפרויקט יישום

זאת. ציינו אלה בבתיספר מהתלמידים

שונה מאוכלוסייה תלמידים שובצו בו החדשים, הפרויקטים אחד תלמידי על נתונים נכללים לא בניתוח 18

אחר. במבנה שהופעל הפרויקטים, שאר מאוכלוסיית
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(באחוזים) כלפיהם המורים יחס את התלמידים תפיסת :23 לוח
י' שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

43 48 49 49 60 מוחלסים במספרים 0ה*כ

"כן או כן שהשיבו התלמידים אחוז
החיוביים:* להיגדים בהחלס

134 83 53 60 67 אישית בתלמיד מתעניינים המורים
התלמיד מה לדעת מעוניינים onwn

146 77 69 65 73 ללמוד רוצה
לומר התלמיד את מעודדים המורים

156 77 73 68 81 חושב הוא מה
t 65 83 t 65 61 83 ממנו אכפת שלמורים מרגיש התלמיד

חלק עם חזקים אישיים קשרים יש
t 12 46 33 35 37 מהמורים

התלמיד ביכולת מאמינים מורים
183 96 82 87 88 להתקדם
95 92 80 79 88 לפנות למי יש בלימודים בעיה כשיש
t 48 72 157 58 63 לפנות למי יש אישית בעיה כשיש

מבשנה יותר טוב השנה המורים יחס
28 52 149 46 73 שעברה

או כלכך" ילא שהשיבו התלמידים אחוז
הבא:** השלילי להיגד לאי "בכלל

החומר את מבין אינו שהתלמיד קורה
65 62 45 56 63 לעזור בכדי מדי עסוק המורה אך

מסכם:*** מדר
הסורים* עם היחסים תפיסת

2.5 3.0 2.7 2.7 3.0 ממוצע

.5 .6 .6 .7 .5 תקן סטיית

לא". ו"בכלל כלכך" "לא כוללות אחרות אפשריות תשובות *

ו"כן". בהחלט" "כן כוללות אחרות אפשריות תשובות **

(גבוה). ל4 (נמוך) 1 בין נע המדד ***

בין (בהשוואה MannWhitney מבחן לפי השונות, הקבוצות תלמידי של זה להיגד תגובותיהם בהשוואת P<.05 t
קבוצות). שלוש בין (להשוואה KruskaliWallis מבחן לפי או קבוצות) שתי

הבנים ובהשוואת האחרים, לתלמידים הוותיק הפרויקט תלמידי של המסכם במדד ציוניהם בהשוואת p<.05 4
.(Anova) שונות ניתוח לפי בלבד, י' כיתות תלמידי בקרב לבנות
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הכיתות תלמידי עמדות לבין הפרויקט תלמידי עמדות בין הבדלים קיימים י' כיתות תלמידי בקרב
מתלמידי £839 למשל, ט'. בשכבה מאשר יותר הרבה הבולטים הבדלים הפרטים, במרבית האחרות
הארורות. הכיתות מתלמידי בלבד £349 לעומת אישית, בהם מתעניינים שהמורים ציינו הפרויקט
ללמוד, רוצים הם מה לדעת מעוניינים שהמורים ציינו הפרויקט מתלמידי אחוזים ושבעה שבעים
ציינו הפרויקט מתלמידי אחוזים ושישה ארבעים האחרות. הכיתות מתלמידי בלבד 46?£ לעומת

האחרות. הכיתות מתלמידי בלבד 1270 לעומת מהמורים, חלק עם חזקים קשרים להם שיש

תלמידי בקרב ואולם להתקדם, ביכולתם מאמינים שהמורים הסכימו י' כיתות תלמידי כל כמעט
בלבד 3170 לעומת $52. במיוחד: גבוה זו לשאלה בהחלט" "כן שהשיבו התלמידים שיעורי הפרויקט
המורים עם ליחסים מסכם במדד התלמידים של ציוניהם בהשוואת האחרות. הכיתות מתלמידי
מבחינה מובהק הבדל נמצא ,(23 בלוח הנמצאים הפריטים בכל הנבדקים ציוני כממוצע (הבנוי
הפעילות בשנת גם האחרות. הכיתות תלמידי לבין י' בכיתות הפרויקט תלמידי בין סטטיסטית
המורים עם יחסיהם את תופסים הפרויקט תלמידי כי כך על המחקר ממצאי הצביעו הראשונה
שבין היחסים במערכת שהושג השינוי כי מראים השנייה השנה ממצאי יותר. ותומכים כחמים
בשנה בהן ממשיך שהפרויקט כיתות באותן חוזק ואף נשמר, הוותיק בפרויקט לתלמידים המורים
מאשר חיוביות פחות י' בשכבה האחרות בכיתות התלמידים עמדות כללי שבאופן מכיוון השנייה.
זה. בתחום האחרות י' בכיתות התלמידים לבין הפרויקט תלמידי בין ההבדל גדל שעברה, בשנה
הם אף גבוהים המורים עם ליחסים המסכם במדד ט' בשכבה הוותיק הפרויקט תלמידי ציוני
מובהקים אינם ביניהם ההבדלים אולם האחרות, בכיתות או החדש בפרויקט התלמידים מציוני

סטטיסטית. מבחינה

בכיתה החברתיים וליחסים לביתהספר ללימודים, התלמידים on1 7.2
למדי חיוביות עמדות בתשובותיהם הביעו הקבוצות כל מתלמידי רבים שעברה, בשנה כמו
תלמידי כל כמעט כי לציין, מעניין מעודד. אות לראות ניתן ובכך ,(24 לוח (ראה ולערכם ללימודים
מתלמידי ל^84 (ביחס בעתיד" יעזרו ש"הלימודים סוברים (9270) הוותיק בפרויקט ט' כיתות
תלמידי של במיוחד גבוה שיעור זאת, לעומת האחרות). הכיתות מתלמידי ו^74 החדש הפרויקט
כפי המעיד, דבר שעברה, בשנה מאשר שונים שהלימודים ציינו (86^ החדש בפרויקט ט' כיתות
החדש הפרויקט תלמידי אלה. לבתיספר הפרויקט שבהבאת הכללית לחדשנות מודעות על הנראה,
ורובם מחשבים, עם ללמוד נהנים שהם ציינו כולם במחשב: לשימוש ביותר חיוביות עמדות גם הביעו
וו£629 הוותיק, הפרויקט מתלמידי 549?< (לעומת ללמידה מועיל המחשב שלדעתם, ציינו, (£749.)

השנה זה בנושא יותר הרבה ההשקעה עם אחד בקנה עולה זה ממצא האחרות). הכיתות מתלמידי
החדש. בפרויקט

הבדלים נמצאו לא הלימודים. כלפי חיוביות עמדות הם אף הביעו י' כיתות מתלמידי רבים
הנלמדים "הדברים בפריט פרט האחרות, הכיתות תלמידי לבין הפרויקט תלמידי בין משמעותיים
מתלמידי בלבד 3370 לעומת הפרויקט מתלמידי $58. הסכימו עליו יותר", ללמוד לרצות גורמים

האחרות. הכיתות
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(באחוזים) מחשב בעזרת וללמידה ללימודים התלמידים יחס :24 לוח

י' שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

43 48 49 49 60 מוחלסים במספרים 0ה"כ
בהחלט "כן או "כן" שצ"נו התלמידים אחוז

הבאים:* החיוב"ם להיגדים בתשובה
74 79 74 84 92 בעתיד יעזרו הלימודים (1)

ללמוד לרצות גורמים הנלמדים הדברים (2)
33 58 53 47 52 יותר
70 74 76 86 75 שעברה מבשנה שונים הלימודים (3)

47 62 78 73 75 שעברה משנה יותר טובים הלימודים (4)

■j***74 87 177 100 86 מחשב באמצעות ללמוד נהנה (5)

1***39 68 162 74 54 רגיל מלימוד יותר תורם המחשב (6)

לא "בכלל או כלכן" "לא שציינו התלמידים TinK
הבאים:" השליליים להיגדים בתשובה

84 90 82 86 93 משעממים הלימודים (7)

86 88 182 96 88 מדי קשים בדרךכלל הלימודים (8)

172 88 94 78 88 זמן בזבוז הם השנה של הלימודים (9)

מ0כם:"" מדד
ללימודים יחס

2.8 3.0 3.0 3.0 3.1 ממוצע
.6 .7 .6 .7 .5 תקן סטיית

a ***** מסכם: מדד
המחשב בעזרת ללמידה יחס

2.7 3.2 2.9 3.4 3.0 ממוצע
.9 .7 .8 .5 .8 תקן סטיית

ו"כן". בהחלט" "כן כוללת: אחרות אפשריות תשובות *

לא". ו"בכלל כלכך" "לא כוללות אחרות אפשריות תשובות **

מחשבים. עם שלמדו ציינו תלמידים 28 רק ***

.(P<05) שבלוח 9 עד ו7 ,4 עד 1 פריטים על מבוסס והוא (גבוה), ל4 (נמוך) 1 בין נע המדד ****

בלוח. 6,5 פריטים על מבוסס והוא (גבוה) ל4 (נמוך) 1 בין נע המדד *****

MannWhitney מבחן פי על השונות, הקבוצות תלמידי של זה להיגד תגובותיהם בהשוואת P<.05 t
קבוצות). שלוש בין (להשוואה KruskallWallis מבחן לפי או קבוצות) שתי בין (בהשוואה

(בכיתות הפרויקט ולסוג למין המתייחס (Anova) שונות מבחן לפי ט' כיתות תלמידי בהשוואת p<0.5 *
חסרות). תשובות של רב מספר בגלל ניתוח נעשה לא י'
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מאשר הספר בבית יותר טובה כללית הרגשה על דיווחו ט' בכיתות הוותיק הפרויקט תלמידי
מבחינה מובהק זה וממצא ,(25 לוח (ראה האחרות הכיתות ותלמידי החדש הפרויקט תלמידי
נהנים שהם למשל, סיפרו, ט' בשכבה הוותיק הפרויקט מתלמידי אחוזים שמונים סטטיסטית.
וכ^60 האחרות, והכיתות החדש הפרויקט מתלמידי 709?, עד כ^60 לעומת  הספר לבית לבוא
כ>5ל30 לעומת  מביתהספר מרוצים הכיתה תלמידי לדעתם כי אמרו הוותיק הפרויקט מתלמידי

האחרות.19 והכיתות החדש הפרויקט תלמידי בקרב בלבד

הכיתות לתלמידי הוותיק בפרויקט התלמידים עמדות בין הבדל קיים י' כיתות תלמידי בקרב גם
ציינו בפרויקט מהתלמידים אחוזים ושבעה שבעים סטטיסטית). מבחינה מובהק הוא (וגם האחרות
בכיתות התלמידים שיעור מהקודם. יותר טוב זה שביתספר אמרו ו^73 לביתהספר לבוא שנהנים
היו אלה כשתלמידים שעברה השנה לעומת הקבוצות בשתי ירד השונים לפריטים בחיוב שהשיבו י'
נראה, ט'. תלמידי של מעמדותיהם פחות חיוביות י' תלמידי של עמדותיהם כמוכן, ט'. בכיתות
נובעת זו שירידה ייתכן לי'. ט' מכיתה מביתהספר בשביעותהרצון מסוימת ירידה חלה שכללית
ביתהספר באווירת משינוי נובעת שהיא או יותר, המבוגרים התלמידים של השונה מהווייתם

השנים. במהלך

(באחוזים) לביתהספר התלמידים יחס :25 לוח
י' שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

43 48 49 49 60 מוחלטים במספרים 0הכ
בהחלט" יכן או כן" שציינו התלמידים אחת

65 77 69 62 80 לביתהספר לבוא נהנה
29 45 33 31 58 מביתהספר מרוצים בכיתה תלמידים
55 73 45 52 80 הקודם מביתהספר יותר טוב זה ביתספר

בביתהספר* כללית הרגשה מסכם:** מדד
2.5 2.8 2.4 2.4 2.9 ממוצע
.7 .7 .8 .9 .6 תקן סטיית

לא". ו"בכלל כלכך" "לא כוללות אחרות אפשריות תשובות *

הלוח. פריטי על מבוסס והוא (גבוה) ל4 (נמוך) 1 בין נע המדד **

לפי האחרות וי' ט' כיתות ותלמידי החדש הפרויקט לתלמידי הוותיק הפרויקט תלמידי בהשוואת p<0.5 a
הפרויקט. ולסוג למין המתייחס (Anova) שונות מבחן

משיעור גבוה לבוא") ("נהנים מביתהספר שבעירצון עצמם שהם שמציינים התלמידים שיעור כי הממצא, 19
הנראה, כפי מוסבר, הפער הקבוצות. בכל עקבי הוא שבעירצון, אחרים שתלמידים שמציינים התלמידים
רצייה בגלל עצמם של מאשר אחר מישהו של שלילית עמדה על לספר הנבדקים של יותר רבה בנכונות

חברתית.

57



עלידי נתפסים שהם כפי בכיתה, החברתיים היחסים של שונים היבטים על נתונים מציג 26 לוח
בחברת טוב מרגישים שהם אמרו (9596) הוותיק בפרויקט ט' כיתות תלמידי כל כמעט התלמידים.
הפרויקט מתלמידי יותר חיוביות הוותיק הפרויקט תלמידי עמדות כללי ובאופן הכיתה, תלמידי
מבחינה מובהקים אלה (הבדלים י' בשכבה האחרות הכיתות ומתלמידי ט' בשכבה החדש
לשאלה בתשובה בהחלט" "כן ציינו אף י' בכיתות הפרויקט מתלמידי 5870 למשל, סטטיסטית).
האחרות). הכיתות מתלמידי בלבד 3370 (לעומת הכיתה תלמידי בחברת טוב מרגישים הם האם
ש"התלמידים ציינו החדש הפרויקט מתלמידי יותר הרבה נמוכים שיעורים כי לב, לשים חשוב
הוותיק הפרויקט תלמידי בקרב מאשר לזה" זה מפריעים אינם וש"התלמידים לזה" זה עוזרים
כמו אלו, בכיתות חברתית התנהגות בעיות של אפשרות על המצביע דבר האחרות, והכיתות

שעברה. בשנה גם הללו בבתיהספר ההכוון בכיתות שנמצאו

^___ (באחוזים) בכיתה החברתיים ליחסים התלמידים יחס :26 לוח
יי שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

43 48 49 49 60 מוחלסים במספרים סהכ
בהחלט" כן או יכן שציינו התלמידים אחוז

84 88 82 73 95 הכיתה תלמידי בחברת טוב מרגיש
149 77 64 42 62 לזה זה עוזרים תלמידים

בכלל או כלכד לא שציינו התלמידים rinK
לא"

55 69 t 61 31 65 לזה זה מפריעים תלמידים
a/vkxi D"rarn D'on1 "* :ddod ttd

2.7 3.0 2.9 2.6 3.0 ממוצע
.7 .6 | .7 .8 .5_ תקן סטיית

לא". ו"בכלל כלכך" "לא כוללות ארורות אפשריות תשובות *

ו"כן". בהחלט" "כן כוללות: אחרות אפשריות תשובות **

זה. לוח פריטי על מבוסס והוא (גבוה) ל4 (נמוך) 1 בין נע המדד ***

בין (בהשוואה MannWhitney מבחן לפי השונות, הקבוצות תלמידי של זה להיגד תגובותיהם בהשוואת p<05 t
קבוצות). שלוש בין (להשוואה KruskallWailis מבחן לפי או קבוצות) שתי

פי על האחרות וי' ט' כיתות ותלמידי החדש הפרויקט לתלמידי הוותיק הפרויקט תלמידי בהשוואת p<0.5 *
הפרויקט. ולסוג למין המתייחס (Anova) שונות מבחן

בעתיד שתושג ההשכלה לרמת וציפיות כתלמיד עצמית הערכה 7.3
השנה לעומת כתלמידים בתפקודם שיפור על בתשובותיהם הצביעו ט' כיתות תלמידי מרבית
מביתהספר כולם עברו שבה ט', בכיתה כללי מצב הנראה, כפי משקפים, אלה נתונים הקודמת.
הישגיהם), את לשפר המיועדת ייחודית (כמסגרת הכוון בכיתות שובצו תיכון, לביתספר היסודי
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בבתי שהופעל אחר בפרויקט או החדשה" החינוך "סביבת בפרויקט  כלשהו בפרויקט והשתתפו
החדש הפרויקט מתלמידי יותר גבוהים שיעורים כי לראות מעניין .(27 לוח (ראה האחרים הספר
טובים תלמידים עצמם את העריכו האחרים, הכיתות ותלמידי הוותיק הפרויקט תלמידי מאשר
מובהק אינו המסכם במדד אלו תלמידים לבין בינם שההבדל (למרות שנבדקו השונים בהיבטים
לעומת 7370) השנה השקיעו הם כי ציינו החדש הפרויקט תלמידי למשל, סטטיסטית). מבחינה

£859) השנה בלימודים התקדמו הם כי האחרות), והכיתות הוותיק הפרויקט תלמידי מבין כ>£ל65

הפרויקט תלמידי מבין 70ר6 לעומת £729) השנה יותר טובים תלמידים הם וכי כ^70), לעומת
האחרות). הכיתות ותלמידי החדש

(באחוזים) כתלמיד עצמית הערכה :27 לוח
י' שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

43 48 49 49 60 סוחלסים במספרים סהכ
58 67 65 73 63 השנה* בלימודים השקעה
60 69 71 85 71 השנה* בלימודים התקדמות

לעומת השנה כתלמיד עצמו על התלמיד דיווח
שעברה השנה

35 52 67 72 67 . יותר טוב תלמיד
46 25 20 17 25 דבר אותו
19 23 12 11 8 יותר חלש תלמיד

בביתהספר התנהגותו על התלמיד דיווח
שעברה השנה לעומת השנה

35 35 51 62 55 טובה יותר
58 50 43 30 43 דבר אותו
715 6 8 2 גרועה יותר

כלפיו הסורים הערכת על התלמיד דיווח
37 48 33 49 48 טוב תלמיד
30 29 24 16 27 בינוני תלמיד
2 4 2 6 3 חלש תלמיד
30 19 41 28 22 יודע לא

כתלמיד* עצמית הערכה ס0כם: מדד
3.1 3.2 3.3 3.4 3.3 ממוצע
.5 \_ר. .5 .6 .5 תקן סטיית

כלכך" "לא אחרות: אפשריות תשובות בהחלט". "כן או "כן" שציינו התלמידים אחוז את מציגים הנתונים *

לא". ו"בכלל

(גבוה). ל4 (נמוך) 1 בין נע המדד **
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מאשר כתלמידים תקין תפקוד על הצביעו בפרויקט י' כיתות מתלמידי יותר גבוהים שיעורים
כתלמידים מצבם של כוללת להערכה בנוגע במיוחד בולט וההבדל האחרות, בכיתות תלמידים
האחרות, הכיתות מתלמידי בלבד ל^35 בהשוואה הפרויקט, מתלמידי >?ל52 שעברה: השנה לעומת
ט', כיתות תלמידי לגבי כמו י', כיתות לתלמידי באשר השנה. יותר טובים תלמידים שהם ציינו
של תשובותיהם כי לציין, מעניין מסכם. במדד הציונים בניתוח מובהק אינו הקבוצות בין ההבדל
השנה. לתשובותיהם מובהק באופן קשורות אינן ט') בכיתה (כשהיו שעברה בשנה אלה תלמידים
ניבאו התלמידים עמדות שבהם התלמידים, בחווית שנבדקו הנושאים משאר זה נושא שונה בכך
הנערים כתלמידים מצבם שבהערכת נראה, מכן. שלאחר בשנה עמדותיהם את חזקה בצורה

התחומים. בשאר מאשר זמן באותו שקורה ממה יותר מושפעים

תלמידי אצל יותר נמוכה כתלמידים עצמית הערכה על מצביעים הללו הפריטים כל לגבי הנתונים
על הנתונים כמוכן, שעברה. בשנה אלה בבתיספר ט' כיתות תלמידי אצל מאשר השנה ט' כיתות
אלו. בקבוצות ט' כיתות תלמידי על מהנתונים חיוביים פחות השונות בקבוצות י' כיתות תלמידי
מיעדי אחד שהוא שינוי יכולתם, לגבי התלמידים של יותר מציאותית תפיסה מבטא שהדבר ייתכן
כתלמידים עצמם את הנערים של בהערכה מסוימת ירידה מבטאים שהנתונים גם ייתכן הפרויקט.
צריך בביתהספר. הכללית ההרגשה לגבי כבר שראינו כפי תיכון, בביתספר לימודיהם בהמשך
שעברה השנה בין מהותיים בהבדלים בחלקו, לפחות טמון, שהשוני ייתכן כי גם בחשבון לקחת

בביתהספר. הנעשית בעבודה הנוכחית לשנה

העצמית הערכתם ועל (selfefficacy) התלמידים של המסוגלות תפיסת על נתונים מציג 28 לוח
נמצאו לא השני). בפרק הכלים תיאור (ראה סטנדרטיים כלים באמצעות שנמדדו כפי ,(selfesteem)
האחרות. הכיתות תלמידי לבין השונים הפרויקטים תלמידי בין כלשהם משמעותיים הבדלים
פסיכולוגי שינוי מחייב הילד של העצמית בהערכה או המסוגלות בתפיסת ששינוי לחשוב מקובל
הבדלים נתקבלו שלא מכיוון במשפחה. היחסים במערכת לשינויים קרובות לעתים הקשור עמוק,
הספר, בבית מהחוויה ישירות המושפע כתלמיד, עצמית הערכה של הספציפי בתחום משמעותיים
תחומים למגוון המתייחסים אלה, במדדים הקבוצות בין הבדלים נתקבלו לא כי מפתיע זה אין

יותר. עוד קטנה ביתהספר של ההשפעה אפשרות בהם יחד,

כללית עצמית והערכה מסוגלות תפיסת :28 לוח
י' שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

43 48 49 49 60 מוחלטים במספרים סה"כ
עצמית* הערכה

3.3 3.3 3.3 3.2 3.2  ממוצע
0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 תקן סטיית

מסוגלות* תפיסת
3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 ממוצע
05 04 ן 04 05 04 תקן סטיית

(גבוה). ל4 (נמוך) 1 בין נע המדד *
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הקריירה בתום שישיגו ההשכלה לרמת התלמידים לציפיות מתייחס זה בפרק שנציג האחרון הנושא
כתלמידים, יכולותיהם את התלמידים להערכת כביטוי רבה, משמעות לנושא שלהם. הלימודית
התלמידים מרבית כי מצאנו, נורמטיביות. חינוכיות מטרות ולהגשים ללמוד להמשיך לרצון וכביטוי
בגרות תעודת עם או מקצועית תעודה עם תיכון ביתספר לסיים מצפים כאחד וי' ט' בכיתות
כיתה סוף עד תיכון בביתספר בלימודיהם להמשיך נכונות מביעים הם בכך .(28 לוח (ראה חלקית
החדש הפרויקט תלמידי הם דופן יוצאי שישיגו. הסיום תעודת של מציאותית הערכה ומציגים י"ב,
על בלימודים להמשיך או מלאה בגרות תעודת להשיג מצפים שהם ציינו מהם ש£ל37 ט' בכיתות
נראה זו. לאוכלוסייה כלל מציאותיות אינן אלו ציפיות המורים הערכות שלפי למרות תיכוניים,
שבבית השוני את בהדגישם החדש הפרויקט ילדי שביטאו החדשנות ותפיסת האופטימיות שרוח
אינו זה שקשר נראה זאת, עם לימודים. להמשך מאוד גבוהות בציפיות גם מלוות הנוכחי הספר
י' כיתות תלמידי בנושא. התלמידים עם ישוחח ביתהספר שצוות צורך ויש המציאות מחויב
מובהק אינו וההבדל האחרות הכיתות תלמידי מאשר יותר גבוהה ברמה לתעודות מצפים בפרויקט
יותר מציאותיות ציפיות יש הקבוצות בשתי י' שכבה תלמידי שלרוב נראה סטטיסטית. מבחינה

ט'. שכבה לתלמידי מאשר

(באחוזים) שישיגו ההשכלה לרמת התלמידים ציפיות :29 לוח
. י' שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

43 48 49 49 60 סוחלסים במספרים 0הכ
100 100 100 100 100 באחוזים סהכ

תיכון בביתספר לימוד שנות 12 עד סיום
17 13 13 11 9 תעודה) (ללא
37 21 23 34 39 מקצועית תעודה עם תיכון ביתספר סיום
39 49 47 18 35 חלקית בגרות תעודת עם תיכון ביתספר סיום
2 6 15 30 10 מלאה בגרות תעודת עם תיכון ביתספר סיום

עלתיכוניים/ ללימודים המשך
5 11 | 2 7 7 הסדר לאוניברסיטה/לישיבות

סיכום 7.4
עמדות. שאלון על מתשובותיהם משתקפת שהיא כפי בביתהספר, התלמידים בחווית דנו זה בפרק
מצאנו ביתהספר. של שונים להיבטים ביחס חיוביות עמדות כללי, באופן הביעו, מהתלמידים רבים
כחיוביים מוריהם עם יחסיהם את תופסים  כאחד וי' ט' כיתות  הוותיק הפרויקט תלמידי כי
מעריכים הוותיק בפרויקט י' כיתות תלמידי בנוסף, בביתהספר. יותר טוב מרגישים הם וכי יותר
חלקית בגרות תעודת להשיג מצפים מהם יחסית גבוה ושיעור יותר טובים תלמידים עצמם
(המתקיים החדש הפרויקט תלמידי בקרב י'). שכבה לגבי נכונים אינם אלה אחרונים (ממצאים
סימנים נתגלו אולם מחשב, באמצעות ללימודים במיוחד חיובי יחס מצאנו בלבד), ט' בכיתות
לגבי מהתלמידים רבים של מציאותיות לא לציפיות ובנוגע בכיתה החברתיים ליחסים בנוגע לבעיות

שישיגו. ההשכלה רמת
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והישגים התנהגות לימודים, המשך בב'תהספר: התלמידים תפקוד .8
לימודיים

של הלימודית הקריירה על להשפיע היא החדשה" החינוך "סביבת פרויקט של הסופית המטרה
של התנהגותם וקידום מביתהספר נשירה ממניעת החל האפשריים: התחומים בכל התלמידים
ההתערבות, מודל פי על הלימודיים. הישגיהם לקידום ועד והחברתי, הרגשי ומצבם התלמידים
התלמידים של הסובייקטיבית החוויה שיפור וכן פעולתם, ובדרכי המורים בגישת השינויים עשויים
מצב של שונים היבטים נבחון זה בפרק אלה. בתחומים רצויות לתוצאות להביא בביתהספר,
עולם מלוא את להקיף בניסיון בביתהספר, התנהגותם ומבחינת לימודית מבחינה התלמידים
התבססנו בביתהספר, התלמידים חווית על הנתונים בפירוש כמו כאן, גם הזה.20 המורכב התוכן

.(2 פרק (ראה המחקר מערך של שונות מגבלות בחשבון לקחת גם ויש רבות השוואות על

ביתספר עזיבת 8.1
הנשירה מניעת מביתהספר. לנשירה גבוה בסיכון כנמצאים מזוהים ההכוון כיתות תלמידי
שבכך הנחה מתוך התכנית, של מרכזית כמטרה נתפסת לימוד שנות 12 סיום לפני מהלימודים
השלכות יש הלימודים לעזיבת וכי שלו, הלימודי הפוטנציאל את לממש התלמיד סיכויי גוברים
נתפסת הנשירה תופעת התכנית, תפיסת פי על כי להדגיש, חשוב עתידו. על ביותר משמעותיות
אותו. להעזיב ביתהספר ורצון המסגרת את לעזוב התלמיד רצון שבין מורכבת באינטראקציה
היתר בין ללימודים, המוטיבציה את להגביר  הילד ברמת רמות: בשתי להשפיע שואף הפרויקט
הגברת ועלידי הקודם), בפרק שנידון (נושא התלמיד של הסובייקטיבית החוויה שיפור עלידי
זה). פרק בהמשך הנידון (נושא לימודיים להישגים ולהגיע ביתהספר במסגרת לתפקד יכולתו
עלידי התלמיד עם לעבוד להמשיך וההנהלה המורים של נכונותם על להשפיע  ביתחספר ברמת
לעבודה אפקטיביים כלים הנחלת ועלידי התלמידים, צורכי ואת תפקידם את תפיסותיהם שינוי
לשקף יכולה התלמיד העזבת כי מורכב הוא הנושא זאת, עם יחד ו6). 5 בפרקים שנידונו (נושאים
לכן, בדרישות. איעמידה על עונש רק ולא  הנער לצורכי יותר מתאימה מסגרת למצוא ניסיון גם
מהלימודים נשר אכן הנער האם לבחון יש תיכון, בביתספר הלימודים עזיבת על הנתונים בפירוש

אלטרנטיבית. במסגרת ללימודים עבר שמא או כליל,

ניתן שונות.21 בתקופות בביתהספר הלימודים את שעזבו התלמידים אחוז את מציג 30 לוח
בביתספר הלימודים את עזב לא הוותיק בפרויקט השכבות שתי מתלמידי אחד אף כי לראות,
עזבו י' בכיתות מהתלמידים ו£89 ט' בכיתות מהתלמידים $6. ורק השנה במהלך מקיף תיכון
העוזבים באחוז ירידה בכך לראות ניתן הבאה. הלימודים לשנת במעבר הלימודים שנת לאחר
יותר מצומצם נשירה והיקף האלה, בבתיהספר הפרויקט הפעלת של הראשונה השנה לעומת

שונה מאוכלוסייה תלמידים שובצו בו החדשים, הפרויקטים אחד תלמידי על נתונים נכללים לא בניתוח 20
אחר. במבנה הופעל הפרויקט ובו הפרויקטים, שאר מאוכלוסיית

תיכון לביתספר שעברו תלמידים כוללים ואינם מכן, שלאחר הלימודים שנת בתחילת עודכנו אלה נתונים 21
אחר. מקיף
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בכיתות או ל1896, הגיע ביתהספר את שעזבו ט' כיתות תלמידי אחוז שם החדש, מבפרויקט
שיעור כי לב, לשים יש ל2070. הגיע ביתהספר את שעזבו ט' כיתות תלמידי אחוז שם האחרות
תלמידי בקרב העוזבים לשיעור דומה ביתהספר את שעזבו החדש בפרויקט ט' כיתות תלמידי
שנאספו אחרים בנתונים בנוסף, הוותיק. בפרויקט העוזבים משיעור וגבוה האחרות, הכיתות
מהנערים במיוחד גבוה ששיעור האפשרות נשקלה כי דווח ללימודים, האחרון בחודש מהמחנכות
החדש בפרויקט 35מהתלמידים $. שיעזבו): כבר שידוע (או ביתהספר את יעזבו החדש בפרויקט

הוותיק. בפרויקט מהילדים בלבד ו^7 האחרות בכיתות 25מהתלמידים £9 לעומת

(באחוזים) שונות* בתקופות ביתהספר עזיבת :30 לוח
יי שכבה טי שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

129 63 60 78 64 מוחלטים במספרים סהכ
4 8 10 6  ט' כיתה במהלך עזבו
16 3 10 12 6 ט' כיתה סוף לאחר עזבו

טי" כיתה סוף לאחר עד עוזבים סה"כ
20 11 20 18 6 י') כיתה לתחילת (עד

. 1  י' כיתה במהלך עזבו
8 8 י' כיתה סוף לאחר עזבו

יי כיתה סוף לאחר עד עוזבים** סהיכ
29 19_| י"א) כיתה לתחילת (עד

אחר. מקיף תיכון לביתספר שעזבו תלמידים כולל לא *

בעל הוא האחרות והכיתות החדש בפרויקט לעומת הוותיק, בפרויקט ט' בכיתות העוזבים אחוז בין ההבדל **
סטטיסטית. מבחינה מובהק אינו ההבדל י' בכיתות 0ר. מבחן פי על (p<.06) גבולית סטטיסטית מובהקות

את עזבו י' כיתה שלאחר בקיץ אך בלבד, אחד תלמיד הלימודים את עזב י' כיתה במהלך
כי לזכור יש האחרות. הכיתות ומתלמידי הוותיק הפרויקט מתלמידי נוספים %8d הלימודים
מתלמידי האחרות הכיתות תלמידי של יותר גבוה אחוז ביתהספר את עזבו ט' כיתה בסיום
מבין האחרות, הכיתות מתלמידי ו£299 הפרויקט, מתלמידי 1996 הכולל, בחישוב כן, על הפרויקט.
י"א. לכיתה לכניסה עד הלימודים את עזבו ט', בכיתה ההכוון בכיתות ללמוד שהתחילו התלמידים

ובסוף במהלך הלימודים את שעזבו התלמידים 80 שמתוך למדנו מהמחנכות שהתקבל מהמידע
טכנולוגיים. בבתיספר ובעיקר אחרת, לימודית במסגרת ללמוד המשיכו 88?s וי, ט' כיתות
בכך עידוד יש האחרות). הכיתות ותלמידי הפרויקט תלמידי לגבי הדיווחים דומים זה (בנושא
עם לצורכיהם. יותר התאימו אלה במסגרות הלימודים כי וייתכן ללמוד, המשיכו אכן שהנערים
כך בשל וכי יחסית כנמוכה ידועה אלה במסגרות הלימודים שרמת מכך להתעלם אין זאת,

שלילי. באופן כלל בדרך מתויגות המסגרות
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התלמידים של הלימודיים הישגיהם 8.2
בכלל ציוניהם ממוצע נותח כל, ראשית שונות. בדרכים נבדקו התלמידים של הלימודיים הישגיהם
ציוניהם ממוצע כי נמצא, הלימודים. שנת בסיום ביתהספר בתעודות מונפק שהוא כפי המקצועות,
תלמידי של ציוניהם ממוצע אחריו ,(69.7) ביותר הגבוה הוא הוותיק בפרויקט ט' כיתות תלמידי של
ושמונה חמישים .(65) האחרות הכיתות תלמידי של ציוניהם ממוצע ולבסוף ,(67.5) החדש הפרויקט
£429. לעומת  ומעלה 70 של ממוצעים ביתספר בציוני זכו הוותיק הפרויקט מתלמידי אחוזים
החדש הפרויקט תלמידי בקרב האחרות. הכיתות מתלמידי בלבד ו£359 החדש הפרויקט מתלמידי
£249) ומעלה 80 של ציונים עם מצטיינים של ביותר הגבוה באחוז החל ביותר: הרב הפיזור נמצא
של ביותר הגבוה באחוז וכלה האחרות), בכיתות בלבד ו£69 הוותיק בפרויקט £159 לעומת
בקרב גם האחרות). ובכיתות הוותיק בפרויקט £119 לעומת £169) נכשל ממוצע ציון עם תלמידים
הכיתות תלמידי מאשר יותר גבוהים ביתספר בציוני הפרויקט תלמידי זכו י', כיתות תלמידי
זכו הפרויקט מתלמידי אחוזים ושלושה חמישים 22.(64.9 לעומת 69.2 של ציונים (ממוצע האחרות
מתלמידי £189 כמוכן, האחרות. בכיתות התלמידים מבין *35בלבד לעומת ומעלה 70 של בציונים
בלבד ו£89 האחרות) בכיתות מהתלמידים בלבד £99 (לעומת ומעלה 80 של בציונים זכו הפרויקט

האחרות). בכיתות מהתלמידים £139 (לעומת השנתי הממוצע בציון נכשלו

(באחוזים) המקצועות* בכלל שנתי) (ממוצע ביתספר ציוני בביתהספר: התלמידים הישגי :31 לוח
י' שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

129 63 57 56 63 סוחלסים במספרים 0הכ
100 100 100 100 100 באחוזים סהכ

13 8 11 16 10 550
52 39 55 42 32 6956
27 35 29 18 43 7970
7 17 4 18 14 8980
111 61 +90

64.9 69.2 65.0 67.5 69.7 a ממוצע
11.2 10.8 | 13.2 13.4 11.1 תקן סטיית

הלימודים. שנת את סיימו שלא תלמידים כולל לא *

בין המשווה שונות בניתוח מובהק. אינו ההבדל ט' בכיתות הקבוצות שלושת לכל המתייחס שונות בניתוח *
הפרויקט בין המשווה שונות ניתוח .(P<.05) מובהק הוא ההבדל בלבד האחרות לכיתות הוותיק הפרויקט

(P<.05) מובהק הוא ההבדל י' שכבה לגבי האחרות לכיתות

לשים יש ואולם האחרות. הכיתות תלמידי כלל ציוני מממוצע אמנם גבוה הפרויקט תלמידי כלל ציוני ממוצע 22
מציוני יותר גבוה ואף האחרים, בתיהספר משאר יותר גבוה הממוצע האחרים מבתיהספר באחד כי לב

בפרויקט. התלמידים
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מתפקודם המורים של שביעותרצונם את וראשונה בראש מבטאים בביתהספר התלמידים ציוני
לתלמיד המועבר כמסר והן בביתהספר, להישגים כמדד הן רבה משמעות יש לכך כתלמידים.
בנוגע חדמשמעיות מובנות הנחיות שבהעדר מובן, כלפיו. המורים הערכת את המביע ולמשפחתו,
ובין למורה, ממורה שונות להיות להישגים הציפיות עשויות דרושה, הישגים ורמת ציונים לקביעת
לצורכי הלימודים תכנית את להתאים ניסיון נעשה הפרויקט במסגרת השונים. בתיהספר
שנבחר לימוד חומר עם המתמודדים התלמידים של יותר גבוהים לציונים גם שיביא התלמידים,
כפעילות קרובות לעתים נתפס בביתהספר ציונים מתן מזו, יתרה אישי. באופן למענם
את לעודד עלמנת שלילי או חיובי לכיוון ציונים הטיית ותיתכן התלמיד, עם קומוניקטיבית
הערכה במתן זה מדד של הערך לפיכך, הישגיו. מרמת אכזבה להביע או אותו לדרבן התלמיד,
כמדדים נראה" "תוקף אלה למדדים יש זאת, עם מוגבל. הוא לתלמידים "אובייקטיביתסטנדרטית"
כלל הערכת את משקף הממוצע הציון כי לזכור, יש המורה. של "מקצועיתסובייקטיבית" להערכה
שנת כל במהלך ארוכה תקופה במשך הלימוד מקצועות בכל התלמיד של תפקודו על המורים
בכל התלמידים מרבית של ציוניהם כי גם לראות ניתן חדפעמי). למבחן (בניגוד הלימודים
על מעיד שהדבר וייתכן מ70, הנמוך סופי ציון לכמחציתם במיוחד: גבוהים אינם הקבוצות

בתעודות. הציונים במתן דרישות של מקובלת לרמה המורים היצמדות

לממצאים מאוד דומים הוותיק בפרויקט התלמידים של ציוניהם על הממצאים כי להעיר, חשוב
של מציוניהם גבוהים היו הפרויקט תלמידי של ציוניהם הפרויקט: של הראשונה בשנה שהתקבלו
(הממוצע במיוחד גבוהה היתה לא הציונים של הכללית הרמה אולם האחרות, בכיתות התלמידים

האחרות). בכיתות 65.6 לעומת 73.8 היה בפרויקט

על הישראלית. בחברה משמעותיים לימודיים להישגים מרכזי כאינדיקטור נתפסות הבגרות בחינות
נעשים ההכוון, כיתות תלמידי של ידם מהישג רחוקה נראית מלאה בגרות לתעודת שזכאות אף
הפרויקט מאמץ בכך, שניתן. ככל הבגרות, מבחינות בחלק בהצלחה להיבחן אותם להביא ניסיונות
חלשים לתלמידים לעזור שמטרתן שונות תכניות המפתח החינוך, משרד של שח"ר אגף גישת את

.(1995 החינוך משרד שח"ר, (אגף חלקית אף או מלאה בגרות תעודת להשיג

בגרות בבחינות נבחנו שבע בבאר תיכוניים בתיספר בשני י' כיתות תלמידי כי העלתה בדיקתנו
נבחנו בפרויקט לא." ובשני אלה בכיתות הפרויקט הופעל מהם באחד במחקר: שנבדקה בשנה
בבית הכיתות מאוכלוסיית 5670 שהם תלמידים 18  שרטוט או מחשב  המקצועות משני באחד
.66 היה התלמידים ציוני ממוצע המקצועות. בשני נבחנו אף תלמידים שני .(32 לוח (ראה זה הספר
70 של בציונים זכו מהתלמידים 40*0 בבחינות, נכשלו (ארבעה) שנבחנו מהתלמידים כרבע
(ללא השני בביתהספר ומעלה. 90 של ציונים קיבלו תלמידים) (שני מהתלמידים %10di ומעלה,
(£789<) הכיתות מתלמידי יותר גבוה שיעור בגרות, לבחינות י' כיתות תלמידי ניגשו בו הפרויקט)
והוא ,59 היה ציוניהם ממוצע ממוחשב. ושרטוט לכלכלה מבוא מחשב, של במקצועות נבחנו

בלבד. י"א מכיתה החל בגרות בבחינות להיבחן נהוג רבים בבתיספר 23

65



. של בציונים זכו מהתלמידים אחוזים ושישה עשרים .(4570) נכשלים של יותר גבוה משיעור הושפע
ששיעור מכיוון הקבוצות שתי של היחסית ההצלחה לגבי מסקנות להסיק מאוד קשה ומעלה. 70
לעומת בפרויקט אחד בביתספר £569,  מאוד שונה היה בתיספר בשני לבחינות שניגשו התלמידים
כאשר הבאות בשנים כי ספק, אין שונים. במקצועות נבחנו שהילדים ומכיוון האחרות, בכיתות £ל78

בבחינות עמידתם את לעומק יותר לבחון נוכל בביתהספר, האחרונות לכיתות יעלו התלמידים
הבגרות.

בגרות בבחינות התלמידים ציוני והתפלגות בגרות לבחינות שניגשו התלמידים אחוז :32 לוח
(באחוזים)* בלבד) י' (שכבה

אחרות כיתות פרויקט
41 34 בגרות לבחינות תלמידים ניגשו בהן בכיתות התלמידים סה"כ
32 19 שנבחנו** התלמידים מספר
78 56 אלו) בכיתות התלמידים כלל (מתוך שנבחנו התלמידים אחוז

הציונים" התפלגות
45 22 550
29 39 6956
13 22 7970
13 17 +80

(58.9) (66.3) (ממוצע)
בפרויקט. השתתף שלא אחד וביתספר בפרויקט אחד ביתספר כולל *

ציון. אין ביתספר בכל אחד תלמיד לגבי הממוצע. הציון מובא אחד ממבחן ביותר שנבחנו תלמידים לשני **

כלליים וכישורים בסיסיות מיומנויות 8.3
מתבטא שזה כפי הכללי, הלימודי תפקודם פי על גם נבחנים בביתהספר התלמידים הישגי
במבחן ט' כיתה בתחילת נבחנו התלמידים כזכור, כלליים. ובכישורים בסיסיות במיומנויות
כיתות תלמידי לכל המועבר (מא"ה), הוראה לאמצעי המכון של הנקרא הבנת לבדיקת סטנדרטי
הנחוצה ביותר, בסיסית מיומנות היא הנקרא הבנת החינוך). משרד של שח"ר אגף (לדרישת ההכוון
הפרויקט תלמידי בין משמעותי הבדל נמצא לא העיוניים. הלימוד תחומי בכל משמעותית ללמידה
תלמידי של וציוניהם השנה, בתחילת במבחן בציוניהם האחרות הכיתות תלמידי לבין הוותיק
בממוצע נקודות בארבע הוותיק הפרויקט תלמידי מציוני יותר גבוהים נמצאו אף האחרות הכיתות
נבחנו התלמידים אחד בביתספר כי מובאים אינם החדש הפרויקט תלמידי על (נתונים הכיתתי24
השנה בתחילת רמתם את משקפים אינם שהציונים כך הלימודים, שנת באמצע בלבד אחת פעם

בסופה). או

ט' לכיתה כניסתם בעת כבר זה במבחן נבחנו י' כיתות תלמידי ט'. כיתות לתלמידי מתייחסים הנתונים 24
בתשנ"ד). הראשונה הפעילות שנת על דוח (ראה ובסיומה
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גבוהים הוותיק הפרויקט תלמידי של ציוניהם כי נמצא השנה, בסוף זה במבחן חוזרת בבחינה
סטטיסטית) מבחינה מובהקת (תוצאה משמעותית במידה האחרות הכיתות תלמידי של מציוניהם
פועל בו מבתיהספר באחד התלמידים של בציוניהם בעיקר משתקף ההבדל .32 לוח ראה 

משמעותי באופן גבוה זה בביתספר התלמידים של הציונים ממוצע השנייה. השנה זו הפרויקט
השנייה השנה זו הפרויקט פועל בו השני בביתהספר גם אולם, בתיהספר. בשאר מהציונים
השנה בתחילת התלמידים של ציוניהם היו זה בביתספר ניכרת. במידה התלמידים התקדמו
התלמידים. כלל של לרמה עלו הם השנה ובסוף בתיהספר, בשאר מאשר יותר הרבה נמוכים
נקודות בעשר ציוניהם את העלו מהתלמידים >?ל29 כי נמצא הוותיק הפרויקט תלמידי בקרב ואמנם,
תוצאותיהם היו לפרויקט, הראשונה בשנה גם האחרות. הכיתות מתלמידי בלבד 796 לעומת ויותר,
הכיתות תלמידי של מתוצאותיהם יותר גבוהות הנקרא להבנת במבחן הפרויקט תלמידי של

האחרות.

ובסופה השנה בתחילת מא"ה מבחן  הנקרא בהבנת ציוניהם לפי התלמידים התפלגות :33 לוח
(באחוזים) בלבד) טי כיתות (תלמידי

השנה*** סוף השנה תחילת
כיתות פרויקט כיתות** פרויקט
אחרות ותיק אחרות ותיק

46 63 48 56 מורולסים במספרים 0ו\כ
100 100 100 100 באחוזים 0ה*כ

2 5 2 12 400
26 16 12 18 5045
52 25 36 39 6055
20 36 48 29 7065

1 18 2 2 8075
11   10085

A56.0 62.1 60.3 56.8 ממוצע
6.7 106 ^0 93 תקן סטיית

השנה. בסוף בציוניהם (P<.05) האחרות הכיתות לתלמידי הפרויקט תלמידי בין הבדל נמצא שונות בניתוח a

כדי המועדים, בשני שנבחנו התלמידים לציוני התלמידים כלל של ציוניהם את השווינו כי להעיר, יש
הבדל אין כי מצאנו, בממצאים. כלשהי להטייה גרמה נבחנו התלמידים כל שלא העובדה אם לברר
תלמידי הציוניםבקרב ממוצע המועדים: בשני שנבחנו תלמידים אותם של הציונים ברמת משמעותי
לעומת ההפרש ואילו האחרות, הכיתות תלמידי בקרב 55.2 לעומת 61.8 היה השנה בסוף הפרויקט
4.4 של ירידה לעומת הפרויקט, תלמידי בקרב נקודות 5.2 של עלייה היה השנה בתחילת ציוניהם
בסוף האחרות הכיתות תלמידי של בציוניהם זו ירידה האחרות. הכיתות תלמידי בקרב נקודות
זה במבחן ציונים לשפר קושי על מעידה היא כי לשער ניתן מפתיעה. השנה תחילת לעומת השנה
אשר הבחינה, לסיטואצית התלמידים של הציונים רגישות על וגם אחת, לימודים שנת במהלך

ריכוז. לקשיי או מוטיבציה לירידת לגרום עלולה
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נתבקשו המחנכות לימודיים. ומיומנויות כישורים של מגוון על מידע גם נאסף התלמידים ברמת
בנוגע מהתלמידים אחד כל של רמתו את השנה בסוף שהועבר למחנך השאלון באמצעות להעריך
העריכו התלמידים מורי כי עולה, מהנתונים .(34 לוח (ראה שונות התנהגויות של ארוכה לשורה
סבירה. ברמה הינו התלמידים מרבית של תפקודם כי שנבדקו, והמיומנויות הכישורים מרבית לגבי
כמחצית רק וכתיב. בכתב הבעה הם מהתלמידים גדול חלק לגבי כבעייתיים שהתגלו הנושאים שני
מתלמידי $38 ורק תמיד או קרובות לעתים ברור באופן בכתב מתבטאים הפרויקטים תלמידי
שגיאות עם או כתיב שגיאות ללא כותבים האחרות הכיתות תלמידי וכמחצית החדש הפרויקט
נמצא זה בנושא אך מקוריות, כמגלים הקבוצות בכל מהתלמידים מעטים הוערכו בנוסף, מועטות.
של יותר הרבה גבוה שיעור נמצא אצלם החדש, בפרויקט ט' כיתות תלמידי בקרב משמעותי הבדל
האחרות). והכיתות הוותיק הפרויקט מתלמידי כ$18 לעומת (6ל32 כמקוריים שהוערכו תלמידים

החדש. הפרויקט במסגרת ט' בכיתות מיוחד דגש קיבל זה שנושא נראה

(באחוזים) לימודיים* וכישורים יסוד במיומנויות התלמידים רמת את המחנכות הערכת :34 לוח
יי שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

96 53 57 56 63 מוחלטים במספרים סהיכ
קולית: קריאה

88 97 64 88 79 סבירה** ו/או רהוטה
60 78 58 79 70 ברור""* באופן פה בעל מתבטא
57 60 62 48 54 ברור***** באופן בכתב מתבטא

מילים: אוצר
61 81 62 74 69 בינוני*** או עשיר

כתיב:
77 90 52 38 71 מעטות**** שגיאות או שגיאות ללא

הכללי: הידע היקף
69 70 62 76 74 בינוני***** או רחב
67 73 49 71 65 במהירות* ומבין תופס
65 68 55 77 70 ליכולתו המתאימות משימות בביצוע ביטחון מגלה
24 40 17 32 18 מקוריות* מגלה

A0"7ar< וכישורים יסוד מיומנויות מסכם מדד
2.7 2.8 2.4 2.8 2.7 ממוצע
.5 .6 | .7 .5 .6 תקן סטיית

הלימודים. שנת את סיימו שלא תלמידים כולל לא *
ו"מפענחת". "מצרפת" הן: אחרות קטיגוריות **

מאוד". ו"דל "דל" הן: אחרות קטיגוריות ***

מאוד" רבות ו"שגיאות רבות" "שגיאות הן: אחרות קטיגוריות ****

מאוד". ו"מועט "מועט" הן: אחרות קטיגוריות *****

קרובות". "לעתים או "תמיד" כך מתנהגים שהם העריכו שהמחנכות התלמידים אחוזי מוצגים ******
פעם". ו"אף רחוקות" "לעתים כוללות אחרות קטיגוריות

הוותיק הפרויקט תלמידי בין מובהק הבדל נמצא שונות בניתוח (גבוה). ל4 (נמוך) 1 בין נע המדד a
.(p<.05) האחרות הכיתות תלמידי לבין החדש והפרויקט
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לימודיים ומיומנויות כישורים כמפגינים תלמידיהם את העריכו הפרויקטים מחנכי כללי, באופן
אף ט' בכיתות החדש הפרויקט מורי כאשר האחרות, הכיתות מחנכי מאשר יותר טובה ברמה
ט' כיתות ממחנכי יותר גבוהה מעט ברמה לימודיים כישורים כבעלי תלמידיהם את העריכו
בפרויקט מהתלמידים ו^79 החדש בפרויקט מהתלמידים 88X למשל, כך, הוותיק. בפרויקט
המורים יותר. או סבירה ברמה בקול קוראים האחרות, בכיתות מהתלמידים >?ל64 לעומת הוותיק,
>$ל58 לעומת הוותיק, בפרויקט מהתלמידים ו7070 החדש בפרויקט מהתלמידים 1990 כי גם העריכו
תלמידי בין ט' בכיתות ההבדל ברור. באופן בעלפה מתבטאים האחרות, בכיתות מהתלמידים

סטטיסטית. מבחינה מובהק האחרות הכיתות תלמידי לבין הפרויקטים

של הללו והמיומנויות הכישורים רמת כי הפרויקטים מורי העריכו י' כיתות תלמידי בקרב גם
בעל הבעה על הנתונים במיוחד בולטים האחרות. י' כיתות תלמידי מרמת יותר גבוהה התלמידים
ברור באופן מתבטאים הפרויקט מתלמידי אחוז ושמונה שבעים מקוריות. וגילוי מילים אוצר פה,
לנתון הדומה (נתון האחרות הכיתות תלמידי בקרב בלבד !?ל60 לעומת תמיד, או קרובות לעתים
לעומת בינוני, או עשיר מילים אוצר הפגינו הפרויקט מתלמידי אחוז ואחד שמונים ט'). בכיתות
24?£ לעומת הפרויקט מתלמידי 409s ט', כיתות לתלמידי בדומה האחרות. הכיתות מתלמידי 615&

מקוריות. מגלים האחרות, הכיתות מתלמידי

לשינוי ביחס המחנכות של הסובייקטיבית הערכתן את גם בדקנו הלימודים לשנת האחרון בחודש
מחנכות כי מצאנו, .(35 לוח (ראה השנה תחילת מאז שונים בתחומים התלמידים של במצבם שחל
ובתפקוד הלימודיים בהישגיהם לטובה התקדמו התלמידים מרבית כי העריכו הפרויקטים תלמידי

שנת תחילת מאז שונים בתחומים התלמידים במצב שחלו השינויים את המחנכות הערכת :35 לוח
(באחוזים)*,** הלימודים

י' שכבה ט' שכבה
כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק .

96 53 57 56 63 סוחלסים במספרים 0הכ
ליסוד: ותפקוד הישגים

52 68 52 61 66 לטובה*** שינוי
18 36 7 29 25 לטובה רב שינוי

ובביתהספר: בכיתה התנהגות
26 68 25 65 58 לטובה*** שינוי
10 30 7 21 29 לטובה רב שינוי

חברתי: רגשי מצב
40 72 23 67 69 לטובה*** שינוי
6 24_| _ 32 31 לטובה רב שינוי

בכל הכלולות הכיתות בין שנתגלתה הרבה השונות בגלל זה בלוח סטטיסטיים מובהקות מבחני בוצעו לא *
קבוצה.

הלימודים. שנת את סיימו שלא תלמידים כולל לא **

לטובה. רב שינוי כולל ***
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מהתלמידים כשליש ואצל ט', בכיתות מהתלמידים כרבע אצל כאחד. וי' ט' בכיתות  הלימודי
הוותיק בפרויקט ט; כיתות תלמידי בקרב כי לציין, חשוב לטובה". "רב שינוי חל אף י', בכיתות
בתפקוד שחל השינוי את המחנכות בהערכת הכיתות בין רבה שונות ישנה כאחד, החדש ובפרויקט
מהתפיסה מאוד מושפעים גם שההבדלים ייתכן זה מדד של הסובייקטיבי האופי בגלל התלמידים.

מהתלמידים. המצופה והשינוי העבודה יעדי את מחנכת כל של הסובייקטיבית

המחנכות, הערכת על הוא אף והמתבסס והישגיהם, התלמידים לכישורי בהקשר שנבדק נוסף מדד
כיתות מחנכות כי נמצא, .(36 לוח (ראה שלו המחנכת לדעת תלמיד, כל שישיג ההשכלה רמת הוא
לעומת החדש, בפרויקט מהתלמידים וכרבע הוותיק בפרויקט מהתלמידים כשליש כי סברו ט'

מרבית לגבי יותר). (או חלקיות בגרות תעודת ישיגו האחרות, ט' כיתות מתלמידי בלבד כ870
בגרות תעודת עם תיכון ביתספר יסיימו כי המחנכות העריכו ,(5870) י' בכיתות הפרויקט תלמידי
0ךר2 רק כי העריכו אשר האחרות, בכיתות יי שכבה מחנכות מהערכת מאוד בשונה זאת, חלקית.

יותר). (או חלקית בגרות תעודת ישיגו מהתלמידים

תיכון. בביתספר לימוד שנות 12 יסיימו לא מחנכותיהם שלהערכת הילדים אחוזי גם מוצגים בלוח
לימודיהם את יעזבו מהתלמידים 3090 כי העריכו החדש בפרויקט ט' כיתות מורי כי לב לשים יש
עלידי כך שהוערכו התלמידים מאחוז יותר הרבה גבוה זה ואחוז התיכון, ביתהספר סיום לפני
הנתונים עם אחד בקנה עולים אלה נתונים האחרות. ובכיתות הוותיק בפרויקט הכיתות מחנכות
בקרב יחסית גבוה שיעור על העידו אשר זה, פרק בתחילת שהובאו בפועל תלמידים עזיבת על
עזיבתם אפשרות שנשקלה זו, בקבוצה נערים של גבוה שיעור על ובמיוחד החדש, הפרויקט תלמידי
את יעזבו כי המורים העריכו שלגביהם בפרויקט י' כיתות תלמידי אחוז השנה. סוף שלפני בתקופה
בעת כי בחשבון לקחת יש .(1570) האחרות בכיתות משיעורם נמוך (870) סיומו לפני ביתהספר
תלמידי מאשר האחרות הכיתות מתלמידי יותר גבוה שיעור אלו, הערכות מסרו שהמחנכות
התלמידים על נתונים כוללים אינם בלוח המוצגים והנתונים ביתהספר, את עזבו כבר הפרויקט

עזבו. שכבר

(באחוזים) ישיגו* שהתלמידים ההשכלה רמת את המחנכים הערכת :36 לוח
י' שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק ארורות חדש ותיק

96 53 57 56 63 מוחלטים בס0פרים 0הכ
100 100 100 100 100 באחוזים 0הכ
15 8 18 30 8 בתיכון שנים ו11 10,9 סיום
21 15 27 16 23 תעודה) (ללא בתיכון לימוד שנות 12 סיום . ■ .

37 19 47 27 37 מקצועית תעודה עם תיכון ביתספר סיום 

18 58 8 27 32 חלקית בגרות תעודת עם תיכון ביתספר סיום .:;..
8 ...  מלאה בגרות תעודת עם תיכון ביתספר סיום
1     עלתיכוניים ללימודים המשך

הלימודים. שנת את סיימו שלא תלמידים כולל לא *
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בביתהספר ונוכחותם התלמידים התנהגות 8.4
של והחברתית הלימודית ההתנהגות גם חשובה התלמידים, של הגלויים הלימודיים הישגיהם לצד
ניתן 37 מלוח כלליים. חברתיים ולהישגים אלה לימודיים להישגים אותם המביאה התלמידים,
תחומים במספר רצון משביעת לימודית התנהגות מפגינים ט' כיתות תלמידי כמחצית כי לראות,
שהתחילו משימות סיום עצמאי, באופן לימודיות מטלות ביצוע בשיעור, השתתפות ריכוז, חשובים:
לעתים כנדרש בית שיעורי מכינים הוותיק הפרויקט מתלמידי 3596 רק בית. שיעורי והכנת בהם
הנלמד בחומר מתעניינים הוותיק בפרויקט ט' כיתות מתלמידי כ>£ל60 תמיד. או קרובות
האחרות י' בכיתות התלמידים שיעור כנדרש. ציוד מביאים מהם ו^75 להצליח ומשתדלים
כיתות תלמידי של שיעורם מאשר יותר גבוה תמיד או קרובות לעתים רצון משביעת שהתנהגותם
באופן מטלות וביצוע בשיעור פעילה השתתפות מלבד הנבדקים, מהנושאים אחד בכל בפרויקט י'

רבים. בתחומים תקין תפקוד מפגינים התלמידים ממחצית יותר קצת רק בקרבם, גם אולם עצמאי.
אינה הלימודית שהתנהגותם השכבות, בשתי תלמידים של ניכרת קבוצה יש עדיין כי לסכם, אפשר

קרובות. לעתים רצון משביעת

(באחוזים) המחנכות*,** דיווח פי על התלמידים של הלימודית ההתנהגות :37 לוח
י' שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

96 53 57 56 63 מוחלטים במספרים סהכ
ממושך לזמן שעושה במה מתרכז

"< 8כ /כ 4כ <z יותר) או שעה (חצי
48 66 44 55 50 בשיעור פעילה השתתפות
63 67 51 59 48 עצמאי באופן לימודיות מטלות ביצוע
61 57 53 52 60 הנלמד בחומר מתעניין
72 67 62 55 60 להצליח משתדל
69 55 56 55 56 בהם שהתחיל דברים מסיים
57 51 56 50 35 כנדרש בית שיעורי מכין
79 67 73 66 75 כנדרש ציוד מביא

לימודית*" התנהגות מסכם: מדד
2.7 2.8 2.7 2.6 2.8 ממוצע
.6 .8 .7 .7 .9 תקן סטיית

כוללות: נוספות אפשריות קטיגוריות ו"תמיד". קרובות" "לעתים כך שהוערכו התלמידים אחוז את כולל *
פעם". ו"אף רחוקות" "לעתים

הלימודים. שנת את סיימו שלא תלמידים כולל לא **

לכיתות הפרויקטים תלמידי בין מובהקים הבדלים נמצאו לא שונות בניתוח (גבוה). ל4 (נמוך) 1 בין נע המדד ***
י'. בכיתות או ט' בכיתות אחרות
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תנאי היא שנוכחות מכיוון ובשיעורים בביתהספר התלמידים נוכחות את לבחון במיוחד חשוב
"ניתוק של תהליך על להעיד יכולות נוכחות בעיות בנוסף, בביתהספר. משמעותית ללמידה מוקדם
זה לנושא ערים בתיהספר צוותי ולנשירה. ממשי לניתוק גם להוביל העלול מביתהספר, סמוי"
הנושא את לבדוק כדי הפרויקטים. במסגרת התלמידים עם בעבודה רבה לב תשומת לו והעניקו

שונים. ממקורות נתונים נאספו מעמיק באופן

שונות, בנסיבות הקבוצות בכל התלמידים של והאיחורים ההיעדרויות היקף על נתונים מציג 38 לוח
של חמורה בעיה יש עדיין כי מלמדים, ט' כיתות תלמידי על הנתונים המחנכות. הערכת פי על
מתלמידי 4670 כי בולט במיוחד החדש. הפרויקט תלמידי בקרב ואיחורים משיעורים השתמטות
מחציתם מעל וכי תמיד, או קרובות לעתים סיבה ללא מביתהספר שעות נעדרים החדש הפרויקט
היתה שעברה בשנה גם כי יודעים אנו ההפסקות. לאחר לשיעור בחזרה ולאחר בבוקר לאחר נוהגים
למרות כי ונראה השנה, הפרויקט הוכנס אליהם מבתיהספר בחלק נוכחות של קשה בעיה

רצון. משביע באופן זו בעיה על להתגבר הצליח לא ביתהספר עדיין הפרויקט

התלמידים התנהגות על המחנכות דיווח לפי התלמידים, של ואיחורים היעדרויות הערכת :38 לוח
(באחוזים) שונים*,** בתחומים

י' שכבה ט' שכבה
כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

96 53 57 56 63 מוחלסים במספרים 0הכ
ואיחורים: היעדרויות

21 19 24 29 16 סיבה ללא לימים נעדר
21 26 22 46 17 סיבה ללא לשעות נעדר
14 23 11 34 17 לכיתה מחוץ מסתובב
16 30 22 54 28 בבוקר מאחר
22 28 27 55 25 ההפסקה אחרי מאחר

ad'mtki היעדרויות מסכם: ממד
1.7 1.8 1.8 2.2 1.7 ממוצע
.8 \_ר. .8 .8 .8 תקן סטיית

"לעתים כוללות: נוספות אפשריות קטיגוריות ו"תמיד". קרובות" "לעתים כך שהוערכו התלמידים אחוז מוצג *
פעם". ו"אף רחוקות"

הלימודים. שנת את סיימו שלא תלמידים כולל לא **

הבדל נמצא שונות בניתוח רבים). ואיחורים (היעדרויות ל4 מעטים) ואיחורים (היעדרויות 1 בין נע המדד *
.(P<.05) האחרות והכיתות הוותיק הפרויקט תלמידי לבין החדש הפרויקט תלמידי בין ט' בכיתות מובהק

בכיתות למצב כללי באופן דומה הוותיק בפרויקט ט' כיתות תלמידי בקרב זה בתחום המצב
רבה במידה אף וכמאחרים ספורות לשעות כנעדרים הוערכו בפרויקט י' כיתות תלמידי האחרות.
לקחת יש הקבוצות, שתי של הנתונים בהשוואת (ואולם, האחרות הכיתות תלמידי מאשר יותר
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כללי, באופן ביתהספר). את עזבו כבר הארורות בכיתות תלמידים של יותר גבוה שיעור כי בחשבון
יותר טוב זה בנושא הפרויקט תלמידי של מצבם כי מלמד השונים בבתיהספר הנוכחות רמת ניתוח
נוכחות בעיות היו שבהם בתיספר (אותם האחרים מבתיהספר בשניים התלמידים של ממצבם
סדיר ביקור לרמת מגיע לא עדיין אך ט'), לכיתות החדש הפרויקט הוכנס שאליהם שעברה, בשנה

האחרים. מבתיהספר בשניים שנמצאה

המידע במערכת מרוכזים שהם כפי המורים, מיומני גם נאספו התלמידים נוכחות על נתונים
בכיתות מהתלמידים ו^58 ט', בכיתות מהתלמידים £779, כי נמצא, בתיהספר.25 של הממוחשבת

מהשיעורים. ויותר ב^80 נוכחו הוותיק, בפרויקט י'

.(6 פרק (ראה בשיעורים שנערכו התצפיות על התבסס התלמידים נוכחות לבדיקת שלישי מדד
הרגיל, בחדר שהתקיימו הוותיק הפרויקט כיתות של לשיעורים איחרו מהתלמידים כ£?20 כי מצאנו
זאת, לעומת 26.(39 לוח (ראה כאחד וי' ט' בכיתות  סיומם לפני מהשיעורים יצאו וכ570
וכן (>?ל32), יותר הרבה גבוה המאחרים אחוז היה תצפיות, נערכו שבהם החדש בפרויקט בשיעורים
ובעיות איחורים של גבוהה רמה על בהצביעם .(20^ סיומו לפני מהשיעור שיצאו התלמידים שיעור
לחלוטין שונים ממקורות הנשאבים נתונים באלה אלה תומכים החדש, בפרויקט נוכחותבשיעורים
בשיעורים).27 התלמידים כלל של מובנות ותצפיות התלמידים התנהגות את המחנכות (הערכת
שיפור לשם נוספים ומשאבים מחשבה להשקיע צורך יש כי נראה האלה הנתונים ממכלול

זה. בתחום התלמידים של התנהגותם

המובנות* התצפיות פי על הרגיל, הכיתה בחדר סיומו, לפני ממנו ויציאה לשיעור איחור :39 לוח
י' שכבה ט'** שכבה

כיתות פרויקט פרויקט פרויקט
אחרות ותיק חדש ותיק

14 7 15 18 התצפיות מספר
34 18 32 19 לשיעור*** שאיחרו התלמידים אחוז
5 7J 20 4 מהשיעור*** מוקדם שיצאו התלמידים אחוז

הרגיל. הכיתה בחדר שהתקיימו בשיעורים *

טכניות. מסיבות האחרות ט' בכיתות תצפיות נעשו לא **

שיעור. באותו הנוכחים מתוך ***

ט', בשכבה חדש פרויקט יש שבו אחד ומביתספר הוותיק הפרויקט של בתיהספר משני נאספו אלה נתונים 25
למחשב. אלה נתונים מזינים אינם האחרים שבתיהספר משום זאת י', בשכבה אחרות וכיתות

שהתקיימו מהשיעורים נתונים בלבד. הרגילים הכיתות בחדרי לשיעורים מתייחסים בלוח המובאים הנתונים 26
של יותר גבוה שיעור ועל ($26<) מאחרים של יותר גבוה שיעור על מצביעים הוותיק הפרויקט של ב"סביבה"

כאחד. וי' ט' בכיתות תצפיות מסכמים אלה נתונים .(£209,) מהשיעור מוקדם שיצאו תלמידים

שהופעלו מכיוון בשיעורים. התלמידים של המוחלטת הנוכחות רמת את מהימן באופן לבדוק יכולנו לא 27
לחשב יכולנו ולא נתון, בשיעור להיות צריכים היו תלמידים כמה ידענו תמיד לא קרובות, לעתים הקבצות

שהגיעו. התלמידים אחוז את מביניהם
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אחת הן התנהגות בעיות פרטני. באופן נבדק התלמידים בקרב ומשמעת התנהגות בעיות של היקפן
של לקושי המרכזיות הסיבות אחת גם וזו ההכוון, לכיתות מהילדים רבים הופנו שבגללה הסיבות
להתקדם מהילדים רבות פעמים התנהגות בעיות מנעו בעבר אלו. כיתות עם לעבוד המורים
בכיתה אחרים לתלמידים ומפריעות בהווה, משמעותית התקדמות חוסמות אלה בעיות בלימודים.
פי על התכנית. במסגרת שינוי להכנסת העיקריים המוקדים אחד הן אלה שבעיות מכאן, ללמוד.
בפרויקטים לעין הנראות הראשונות התוצאותהחיוביות אחת שהתראיינו, שונים מפתח גורמי דיווח

ההכוון. בכיתות המתרחשים האלימים האירועים בהיקף ודרמטית משמעותית ירידה היא

התלמידים מרבית כי העריכו הפרויקט מורי כי ראינו (35 לוח (ראה לכן קודם שהובאו בנתונים
יחס יש העולם. מרכז הם "פתאום מסבירה: המרואיינות אחת השנה. במשך בהתנהגותם השתפרו
בעיות אין ואז לביתהספר, לבוא אוהבים לרמתם, מותאם החומר לרשותם, המורים תומך,
מההורים מהילדים, עליו שומעת אני רציני: מאוד השינוי שובבות. ממעשי חוץ חריגות אלימות

שלהם". הילד שזה להאמין שמתקשים

בקרב שכיחה ללמידה קשורה שאינה פעילות כי מצאנו בשיעורים שנערכו בתצפיות כזכור,
נתונים .(6 פרק (ראה בשיעור המתרחשת הפעילות מכלל כרבע ומהווה הקבוצות בכל התלמידים
מזו, יתרה לאלימודית.28 פעילות של דומים אחוזים הראו השונות בקבוצות בשיעורים מהתצפיות
לילדים או השיעור למהלך מכוונת מפריעה התנהגות כלל הלאלימודית מהפעילות גדול חלק
והמתנכרת המפריעה הפעילות בהיקף מאוד רבה שונות מצאנו שנצפו בשיעורים האחרים.29
בכיתה מורה אותה של בשיעורים גם ולפעמים כיתה, אותה של השונים בשיעורים גם ,(contrary)
(בין ובסיומו השיעור בתחילת התלמידים של הבעייתית ההתנהגות התרכזה קרובות לעתים זו.

רבים). איחורים בעקבות היתר

או קרובות לעתים "קלות" משמעת בעיות מפגינים מהתלמידים כ>?209 כי לראות ניתן 40 בלוח
בכל התלמידים של יותר קטן אחוז למורים). מתחצפים לשיעור, מפריעים ממושמעים, (אינם תמיד
בעלי תלמידים וכר. בקטטות השתתפות תוקפנות, יותר: בעייתית התנהגות מפגינים הקבוצות
כיתה בכל ילדים מספר קיימים ואולם הכיתה, מכלל קטן מיעוט מהווים קשות התנהגות בעיות
יכולים קשות התנהגות בעיות עם בודדים תלמידים שאפילו ראינו בתצפיות כאלה. בעיות עם
לכלל שיעור להעביר בניסיונותיו עליו ולהקשות רבה התייחסות ממנו לדרוש למורה, מאוד להפריע
ט' כיתות תלמידי בקרב נמצאו התנהגות בעיות עם תלמידים של יותר נמוך אחוז התלמידים.
השני ביתהספר תלמידי בקרב מאשר החדש, הפרויקט מתוך אחד ובביתספר הוותיק בפרויקט

האחרות. ובכיתות החדש בפרויקט

האחרות. ט' בכיתות תצפיות נערכו לא טכניות מסיבות 28

בלבד. מועטה אלימה התנהגות נצפתה בשיעורים בתצפיות 29
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(באחוזים) התלמידים*,** אצל שונות התנהגות בעיות של היקפן :40 לוח
י' שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

96 53 57 56 63 מוחלטים במספרים סה"כ
14 23 29 23 20 ממושמע בלתי
14 23 29 23 20 בשיעור מפריע
14 23 25 18 11 אחרים לתלמידים מציק
14 13 25 18 17 תוקפן
11 8 16 20 5 ומרמה משקר
3 4 7 14  ברכוש מחבל
6 8 15 12 6 בקטטות משתתף
12 13 11 18 14 מקלל
13 19 27 20 16 למורים מתחצף

התנהגות*** בעיות מ0כם: מדד
1.5 1.6 1.8 1.7 1.4 ממוצע
.6 .7 .7 .6 .6 תקן סטיית

כוללות: האחרות האפשריות הקטיגוריות ו"תמיד". קרובות" "לעתים כך שהוערכו התלמידים אחוז מוצג *
פעם". ו"אף רחוקות" "לעתים

הלימודים. שנת את סיימו שלא תלמידים כולל לא **

תלמידי בין מובהק הבדל נמצא ט' בכיתות שונות בניתוח רבות). (בעיות ל4 בעיות) (מעט 1 בין נע המדד ***
מבתיהספר אחד תלמידי בקרב אולם האחרות, והכיתות החדש הפרויקט תלמידי לבין הוותיק הפרויקט
בין מובהק הבדל אין הוותיק. הפרויקט תלמידי אצל מאשר יותר נמוכה בעיות רמת נמצאה החדש בפרויקט
הבנות אצל התנהגות בעיות פחות יש אולם האחרות, הכיתות תלמידי לבין בפרויקט י' כיתות תלמידי

.(P<.05)

בשיעור מפריעים ממושמעים, אינם י' כיתות מתלמידי כרבע עדיין בפרויקט שנתיים לאחר כי נמצא
אף התנהגות בעיות היקף על דיווחו המורים תמיד. או קרובות לעתים אחרים לתלמידים ומציקים
זו. בשכבה האחרות הכיתות תלמידי אצל מאשר בפרויקט י' כיתות תלמידי בקרב נפוץ יותר מעט
היה ביתהספר את עזבו שכבר התלמידים ששיעור העובדה כאמור, הוא, להבדלים אחד הסבר
לכך בניגוד כי לציין, יש בנוסף הפרויקט. בכיתות מאשר האחרות הכיתות בקרב בכ£?10 גבוה
בפרויקט י' כיתות תלמידי של בשיעורים לאלימודית פעילות פחות על הצביעו מהתצפיות נתונים
בין לסתירה המקור מהו ברור לא .(6 בפרק 2 תרשים (ראה האחרות י' כיתות של בשיעורים מאשר
נתוני לבין התלמידים התנהגות של הנוכחי המצב על המחנכות מדיווח שהתקבלו הנתונים
שהם משום שונים הנתונים כי ייתכן השנה. במשך שחלו השינויים של המחנכות והערכת התצפיות
בהפסקות כולל הנער, של הפעילות כלל על מידע מסרו המחנכות למשל, שונות. תופעות משקפים
במסגרת למתרחש רק התייחסו התצפיות ואילו יום, מדי הלימודים שנגמרים ואחרי השיעורים בין
המידע ממקורות באחד מסוימת מהימנות חוסר של תוצאה הם שההבדלים גם ייתכן השיעורים.
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הפרויקטים שמורי או התצפיות, בעת דופן יוצאת בצורה אולי, התנהגו, המורים או הילדים למשל, 

דיון (ראה אלו לבעיות מוגברת מודעות מתוך כיום התנהגות בעיות על בדיווח אולי, מחמירים,
בסיכום). מתודולוגיות בסוגיות

והן גילם בני עם הן התלמידים, של חברתית התנהגות הוא נתונים, נציג שלגביו האחרון, הנושא
אהובים ידידות, קשרי כיוצרים מחנכותיהם עלידי הוערכו התלמידים מרבית כי נמצא, מוריהם. עם
ועצמאיים פעילים כמחציתם רק אולם, תמיד. או קרובות לעתים ושמחים, האחרים הילדים על
בפרויקטים ט' כיתות תלמידי בין הבדל נמצא לא פעולות. יוזמים או מנהיגים בלבד קטן ומיעוט
זה בתחום יותר כחזקים הוערכו בפרויקט י' כיתות תלמידי אולם האחרות, ט' כיתות לתלמידי
שהראו נתונים כבר הוצגו ,(35 לוח (ראה זה בפרק כי לציין, יש האחרות. הכיתות תלמידי מאשר
של והחברתי הרגשי במצבם לטובה שינויים חלו המחנכים של הסובייקטיבית הערכתם פי על כי

השנה. תחילת מאז הפרויקט תלמידי מרבית

כ£509 (לעומת אחרים נערים עם פעולה משתפים הפרויקט מתלמידי כ£609 המורים דיווח לפי
משימות בביצוע אחריות מגלים הפרויקט תלמידי כמחצית רק אולם האחרות), הכיתות מתלמידי
עצמם על לוקחים י', כיתות מתלמידי ו£369 ט', כיתות מתלמידי כ£209 ורק עליהם, שמוטלות
בנושא האחרות הכיתות לתלמידי הפרויקט תלמידי בין הבדלים נמצאו לא הקבוצה. למען משימות
על הבנים. בקרב הפעולה שיתוף מרמת גבוהה הבנות של הפעולה שיתוף רמת כי נמצא אולם זה,
איתן ביחסים חיובי באופן מתנהגים הקבוצות בכל התלמידים מרבית המחנכות, דיווח פי
נמצא, האחרות. הכיתות מתלמידי יותר חיובית אף ט' בכיתות הפרויקטים תלמידי של והתנהגותם
£959 מוריהם: עם כראוי מתנהגים החדש הפרויקט תלמידי של במיוחד גבוהים שיעורים כי
איתה משוחחים וכ£809 תמיד, או קרובות לעתים המחנכת כלפי חיובי יחס מביעים מהתלמידים
שתמיד י', כיתות תלמידי מבין במיוחד גבוהים שיעורים לגבי ציינו המחנכות אישיים. נושאים על
חיובי יחס תמיד מביעים ושהם האחרות) בכיתות £269 לעומת £429) בקרבתם להימצא תענוג

האחרות). בכיתות £389 לעומת בפרויקט £619) למחנך
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(באחוזים) שונים*,** בתחומים התלמידים של חברתית התנהגות :41 לוח
י' שכבה ט' שכבה

כיתות פרויקט כיתות פרויקט פרויקט
אחרות ותיק אחרות חדש ותיק

96 53 57 56 63 מוחלטים במספרים סהכ
רגשי ומצב חברתית הסתגלות

66 78 69 73 78 , ידידות קשר יוצר
25 34 20 29 22 פעולות ויוזם מנהיג
45 60 42 57 59 ועירני פעיל
57 73 53 64 53 בענייניו עצמו דעת על ופועל מחליט עצמאי:
67 72 74 70 72 שמח
67 75 51 61 72 הילדים על אהוב

חברתית**** הסתגלות מסכם:*** מדד
2.6 2.8 2.5 2.6 2.6 ממוצע
.6 .5 .6 .6 .6 תקן סטיית

פעולה שיתוף
48 60 49 59 61 אחרים תלמידים עם פעולה משתף
29 36 27 21 22 הקבוצה למען משימות עצמו על לוקח
57 51 62 50 44 אחריות מגלה

פעולה***** שיתוף מסכם:** מדד
2.5 2.5 2.5 2.3 2.3 ממוצע
.7 .8 .8 .6 .6 . תקן סטיית

המורה עם יחסים
74 78 57 79 76 בקרבתו להימצא תענוג
93 92 71 95 84 המחנך כלפי חיובי יחס
65 83 47 82 55 אישיים נושאים על משוחח

המורה****** עם יחסים מסכם:** מדד
3.1 3.3 2.8 3.2 3.1 ממוצע
.6 .6 .6 .5 .6 תקן סטיית

בלוח: נוספות אפשריות קטיגוריות ו"תמיד". רחוקות" "לעתים כך שהוערכו התלמידים אחוז מייצג *
פעם". ו"אף רחוקות" "לעתים

הלימודים. שנת את סיימו שלא תלמידים כולל לא **

(גבוה) ל4 (נמוך) מ1 נעים המדדים ***

מובהק הבדל נמצא האחרות. לכיתות בפרויקטים ט' כיתות תלמידי בין הבדל אין שונות, בניתוח ****
מבתיהספר באחד התלמידים רמת אולם האחרות, לכיתות בפרויקט י' כיתות תלמידי בין (P<.05)

הפרויקט. תלמידי של מרמתם גבוהה האחרים
תלמידי לבין י' בכיתות או ט' בכיתות הפרויקטים תלמידי בין שונות, בניתוח מןבהק הבדל נמצא לא *****
הבנות של (רמתן השכבות בשתי לבנות הבנים בין (P<.05) מובהק הבדל נמצא אולם האחרות, הכיתות

יותר). גבוהה

בין מובהק הבדל נמצא שונות בניתוח .40 בלוח המוצג למורים" "מתחצף נוסף פריט כולל המדד ******
בין מובהק הבדל נמצא לא י' בכיתות טי. בכיתה האחרות הכיתות לבין הפרויקטים שני תלמידי
 לבנות הבנים בין מובהק הבדל נמצא השכבות בשתי האחרות. הכיתות לתלמידי הפרויקט תלמידי

יותר. גבוהה הבנות של רמתן
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סיכום 8.5
להישגיהם בביתהספר, לימודים להמשך המתייחסים נתונים של רחב מגוון הבאנו זה בפרק
ובעיות נוכחות וחברתית, לימודית התנהגות יסוד, במיומנויות רמתם התלמידים, של הלימודיים
בקרב ראשית, חשובות. מגמות כמה מסתמנות אולם חדמשמעיים, אינם מהנתונים רבים משמעת.
בית בתעודות הן יותר, גבוהים וציונים ביתהספר, של עזיבה פחות ישנה הוותיק הפרויקט תלמידי
י' כיתות מתלמידי רבים ט'. כיתות לתלמידי שהועבר הנקרא בהבנת סטנדרטי במבחן והן הספר
מורי הבגרות. בבחינות הצליחו האחרים, מבתיהספר באחד גם אך בפרויקט, מבתיהספר באחד
הלימודיים, בהישגיהם לטובה שינוי חל התלמידים מרבית אצל כי העריכו הוותיק הפרויקט
חלקית. בגרות תעודת ישיגו ניכר שיעור וכי השנה, במשך והחברתי הרגשי ובמצבם בהתנהגותם
ההתנהגות אך המורים, עם ביחסיהם חיובית התנהגות הפגינו הקבוצות בכל התלמידים מרבית
האחרות. הכיתות תלמידי בקרב מאשר יותר חיובית הוותיק הפרויקט תלמידי בקרב החברתית
התנהגות, בעיות פחות וכן ואיחורים, היעדרויות פחות יש הוותיק בפרויקט ט' כיתות תלמידי אצל

האחרות. בקבוצות מאשר

התנהגותבהיקף ובעיות נשירה שיעורי נמצאו אחד, מצד מורכב. החדש הפרויקט תלמידי של מצבם
רבים אף ואיחורים והיעדרויות פרויקט, בהן שאין הכיתות תלמידי בקרב שנמצאו לשיעורים דומה
גבוהה בעיות ברמת אופיינו הללו בתיהספר כי העובדה לאור מפתיעים, אינם אלה ממצאים יותר.
החדש בפרויקט התלמידים של במיוחד גבוהים שיעורים זאת, לעומת הפרויקט. הבאת לפני במיוחד
ההתנהגותי הלימודי, מצבם כי יסוד, במיומנויות כראוי מתפקדים הם כי מוריהם בהערכת זכו

מוריהם. כלפי חיובית התנהגות מפגינים הם וכי השנה, במשך השתפר והרגשיחברתי

לדיון וסוגיות סיכום .9
את השנייה השנה זו המלווה הערכה מחקר במסגרת המופקים דוחות בסדרת השני הוא זה דוח
בבאר מקיפים תיכוניים בתיספר בחמישה הכוון בכיתות החדשה" החינוך "סביבת של הפרויקטים
הפעילות בשנת והתלמידים המורים על והשפעתו הפרויקט יישום את תיאר הראשון הדוח שבע.
הראשונה השנה על ההערכה ממצאי שנה. באותה בפרויקט שהתחילו בתיהספר בשני הראשונה
דפוסי גיבוש בלטו בעיקר, מוצלחת. בצורה בתיספר בשני יושמו התכנית ממרכיבי שרבים הראו
הצביעו התלמידים ברמת גם לתלמידים. המורים בין הגומלין ביחסי ושינויים כצוות עבודה
עם יחסיהם את התלמידים של תפיסתם בשיפור שהתבטאו חיוביות תוצאות על הממצאים
הנקרא. בהבנת ובמבחן בביתהספר בהישגיהם ובעלייה לביתהספר, יחסם בשיפור המורים,
להמשיך הרבה ומחויבותם מהפרויקט, בתיהספר והנהלות מורי של הרבה שביעותהרצון בעקבות
וכן אותו), להרחיב (ואף הללו בתיהספר בשני הפרויקט את להמשיך הוחלט התכנית, את לקדם
המרכזיות השאלות הבאה. הלימודים בשנת שבע בבאר נוספים בבתיספר הפרויקט את ליישם
ברמת חיוביות תוצאות לראות נמשיך האם היו הפרויקט להפעלת השנייה בשנה שהוצבו
נוספים, לבתיספר התכנית את להרחיב אפשר והאם בפרויקט מהשתתפותם כתוצאה התלמידים

דרכים. ובאלו נוספים, ולמורים נוספות, לכיתות
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.(19941995) תשנ"ה הלימודים בשנת הפעילות על הערכה ממחקר ממצאים מוצגים הנוכחי בדוח
הוותיק"), ("הפרויקט הפרויקט להפעלת השנייה השנה זו היתה מבתיהספר בשניים כאמור,
ליישום הראשונה השנה זו היתה בתיספר בשלושה וי'. ט' מכיתות תלמידים בו והשתתפו
נבדקו המחקר במסגרת בלבד. ט' מכיתות תלמידים בו והשתתפו החדש"), ("הפרויקט הפרויקט
לא בהן וי', ט' בשכבות שבע בבאר האחרות ההכוון בכיתות ומורים תלמידים גם השוואה לצורך

אחרות"). ("כיתות הפרויקט התקיים

מיוחדים: אתגרים מספר לתכנית היו הנוכחי בדוח המתוארת בשנה
מרכיבים: שני היו לזה הקודמת. בשנה בו הוחל בהם בתיהספר בשני הפרויקט יישום המשך (1)
קונספציה לגבש צורך היה כך לשם י'. לכיתה ט' מכיתה התכנית המשך של ויישום תכנון (א)

נוספת. לשכבה הפעילות את להרחיב כדי שנה מדי משתנה הפרויקט כיצד
והכנת ט', כיתות של החדשים המחזורים לגבי הראשונה השנה של מהניסיון לקחים הפקת (ב)
כיצד קונספציה לגבש צריך היה כך לשם החדש. ט' מחזור את ללמד מורים של חדשה קבוצה

בוזמנית. מחזורים מספר להפעיל להיערך יוכל ביתספר

סביבות הקמת ובעיקר הראשונה, בשנה יושמו שטרם הפרויקט של נוספים מרכיבים השלמת (2)

בהוראה. המידע טכנולוגיית ושילוב חדשות פיזיות לימוד

רבים. קשיים עם בתיספר ובהם שבע, בבאר נוספים בתיספר לשלושה הפרויקט הרחבת (3)

בהשתתפות שונה, במתכונת הפרויקט את להפעיל ניסיון נעשה האלה מבתיהספר באחד
ששובצו ההכוון, בכיתות יחסית החזקים התלמידים של לרמתם דומה שרמתם תלמידים
זה.) בדוח כלולים אינם זו תלמידים קבוצת על (הממצאים יותר. גבוהה ברמה כיתות במספר

הכשרה ולמתן הפרויקט לניהול עירוני צוות הקמת עלידי הפרויקט יישום אופן לשינוי ניסיון (4)

בתיהספר. עם הישירה בעבודה הג'וינט צוות את להחליף נועד רבה שבמידה לצוותים,

הממצאים עיקרי 9.1
צוות הוקם לפרויקט. המלאה תמיכתן את נתנו בתיהספר הנהלות כל הפרו'קס. ליישום ההיערכות (1)
ההכשרה למתן האחריות הוטלה הפרויקט מנהלת על הפרויקט. מנהלת עמדה שבראשו עירוני
שבהם בבתיהספר החדש"). ("הפרויקט זו בשנה לראשונה הפרויקט התחיל שבהם בבתיהספר
מנחים ההכשרה את לתת המשיכו הוותיק") ("הפרויקט הקודמת בשנה כבר התחיל הפרויקט
צוותי בין מועטה פעילות והיתה ביתספרית, ברמה התרחשה הפרויקט פעילות רוב הג'וינט. מצוות

עירונית. ברמה השונים בתיהספר

העל בבתיהספר המורים לאוכלוסיית במאפייניהם דומים ההכוון כיתות מורי הסורים. מאפייני (2)
מורי לבין בפרויקטים שהשתתפו המורים בין משמעותיים הבדלים אין כללי, באופן בארץ. יסודיים
גבוהים שיעורים ישנם הוותיק הפרויקט מורי בקרב בביתהספר: מעמדם מלבד האחרות, הכיתות
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ניתן בכך ביתהספר. באותו מיוחדים תפקידים בעלי שהם מורים ושל ותיקים מורים של יותר
מביתהספר בכירים מורים בגיוס הדוגל הפרויקט, של היישום מעקרונות אחד של מימוש לראות

הפרויקט. של היעד אוכלוסיית את המהווים החלשים, התלמידים עם לעבודה

השנייה. השנה זו היתה ולחלק בפרויקט, להשתתפותם הראשונה השנה זו היתה מהמורים לחלק
טכנולוגיים. מקצועות לימדו וחלקם עיוניים, מקצועות לימדו מהמורים חלק

למורים ורצופה אינטנסיבית הכשרה מתן הוא ההתערבות תכנית של מיסודותיה אחד ההכשרה. (3)

התמקדה זו בשנה גם לפרויקט, הראשונה לשנה בדומה פעולתה. ועקרונות התכנית לתפיסת בנוגע
עם העבודה של הפסיכופדגוגיים ובהיבטים כצוות עבודה דרכי בגיבוש בתיהספר בכל ההכשרה
וכוללניות הולמות התייחסות ודרכי שונים בתחומים התלמידים צורכי הכרת כולל התלמידים,
ב"העשרה דידקטית ועבודה אבחון של בנושאים הכשרה גם ניתנה הוותיק בפרויקט אלה. לצרכים
במהלך מוגבל). (בהיקף המידע בטכנולוגיית ובשימוש בתיהספר), (במרבית אינסטרומנטלית"
בהקמת קשיים בגלל החדש, הפרויקט עם בבתיהספר בעיקר ההכשרה, במערך שינויים חלו השנה
הצביעו הצוות חברי החדש. בפרויקט הפרויקט יישום תהליך את עיכבו אלה שינויים העירוני. הצוות
האבחונים, תוצאות ליישום בנוגע במיוחד הדידקטיים, בנושאים ההכשרה את לתגבר צורך על
בה והשימוש המידע טכנולוגיית להכרת ובנוגע מתאימים, הוראה ושיטות לימוד חומרי בחירת

בהוראה.

ההכוון, לכיתות הפרויקט מהכנסת שבעירצון מאוד המורים מרבית הפרויקט. את המורים הערכת (4)
בנוגע בעיקר בכיתה, העבודה של רבים להיבטים ניכרת במידה תרם שהפרויקט העריכו ומרביתם
ושילוב התלמידים עניין העלאת בכיתה, האווירה ושיפור לתלמידים המורים בין הקשר לחיזוק
רבה במידה תרם הפרויקט כי סבורים מהמורים ניכר חלק בנוסף, בביתהספר. ההכוון כיתות
החדש. הפרויקט של בבתיהספר והן הוותיק הפרויקט של בבתיהספר הן  ביתהספר כלל לקידום

טובים סיכויים ההכוון כיתות לתלמידי כי סבורים הוותיק הפרויקט מורי מרבית המורים. תפיסות (5)
נמוך שיעור האחרות הכיתות ומורי החדש הפרויקט מורי בקרב לימוד. שנות שתיםעשרה לסיים
האחרות. הכיתות למורי יותר דומים החדש הפרויקט מורי זה בנושא כך. סבורים המורים של יותר
תעודת ישיגו בכיתות התלמידים כלל כי סבורים החדש והפרויקט הוותיק הפרויקט ממורי מיעוט

חלקית. בגרות

מאוד רבה או רבה במידה הכוון בכיתות ללמד להמשיך מוכנים הוותיק בפרויקט המורים כמחצית
להמשיך מוכנים החדש הפרויקט ממורי %60d מאוד). רבה במידה ללמד להמשיך מוכנים (וכ.£ל30

רבה "במידה ללמד להמשיך מעוניינים מהמורים £149 רק (אך מאוד רבה או רבה במידה ללמד
רבה" "במידה ללמד להמשיך מעוניינים האחרות הכיתות ממורי אחוזים וחמישה חמישים מאוד").
יחד כי מראים, אחרים נתונים מאוד"). רבה "במידה ללמד מעוניינים \67c) מאוד" רבה "במידה או
חשים עדיין הפרויקט ממורי רבים מהמורים, גדול חלק עלידי המבוטאת סיפוק תחושת עם

הרבות. בעיותיהם בשל התלמידים, אוכלוסיית עם לעבודתם הקשורים רבים בקשיים
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בעיקר כצוות, עבודה דרכי בגיבוש המורים התקדמו בתיהספר בכל שבפרויקס. המורים פעילות (6)
ובעיקר מובילים, צוות אנשי זאת, עם יחד הדדית. רגשית תמיכה ומתן ושוטף מקיף מידע בהזרמת
ועם הילדים עם לעבודה האחריות במרבית נשאו הכיתות, ומחנכות ביתספר בכל הפרויקט רכזות
ואישית אינטנסיבית בצורה לעבוד למדו בפרויקט שהמורים כך על מעידים הממצאים המשפחות.
דרכה. בראשית עדיין זה בתחום העבודה אולם הילדים, הורי עם עבודה נעשתה התלמידים. עם יותר

מאשר יותר רב ובהיקף מאוד רבה במידה לאפרונטליות הוראה שיטות הפעילו בפרויקטים המורים
הכיתות בחדרי בשיעורים גם יחידנית, עבודה על רב דגש הושם האחרות. בכיתות שלימדו המורים
הפרויקט. במסגרת שהוקמו החדשות הפיזיות" ב"סביבות שנערכו בשיעורים ובמיוחד הרגילים,

בשני זמניות פיזיות סביבות הוקמו השנייה השנה תחילת לקראת חדשות. פיזיות" "סביבות הקמת (7)
בשלושת גם זמניות פיזיות סביבות הוקמו הלימודים שנת במהלך הוותיק. הפרויקט של בתיהספר
פינות הוקמו גם ובחלקן במחשבים צוידו הפיזיות הסביבות מרבית החדש. הפרויקט של בתיהספר
מהמודל רחוקות ועדיין יחסית, וקטנות זמניות היו שהוקמו הסביבות כל זאת, עם יחד ישיבה.

המתוכנן. השלם

סימן בהן ראו אשר והתלמידים, המורים עלידי מרובה בשביעותרצון התקבלה הסביבות הקמת
העריכו בסביבה שלימדו המורים מרבית לביתהספר. ואפקטיבי יוקרתי פרויקט להבאת מוחשי
בצורה הלמידה ארגון מאפשר הסביבות מבנה הרגיל. בחדר מהלמידה יותר מועילה בה שהלמידה
רובה התבססה בסביבה שהפעילות ראינו ואכן רגיל, כיתה בחדר מאשר יותר ומגוונת גמישה
בבית מחשבים. בעזרת מאוד רבה למידה גם וכללה וקבוצתית, זוגית אישית, פעילות על ככולה
לפי התלמידים עם ולעבודה לכיתה, יחד מורים כמה לכניסת הסביבה נוצלה במיוחד אחד ספר
אחדים מרואיינים זאת, עם יחד ואחד. אחד כל לצורכי בהתאם לכן קודם שהוכנו אישיות תוכנות
עבודה לדרכי בנוגע הצוותים כלל בקרב יותר רבות ומיומנויות ידע לפתח צורך על הצביעו
בהוראה טכנולוגיה ושילוב בסביבה לימדו טרם מהמורים חלק כן, על יתר בסביבה. אפקטיביות

להם. זר עדיין

גדלים הילדים מכלל כ^20 ילדים. מרובות במשפחות וחיים בנים מרביתם התלמידים. מאפייני (8)

באופן מהתלמידים. רבים אצל סביבתיות בעיות על מצביעים אלה נתונים חדהוריות. במשפחות
במאפייניהם דומים שבע בבאר השונים בבתיהספר ט' בשכבה ההכוון כיתות תלמידי כללי,

שעברה. בשנה ט' בשכבה ההכוון כיתות לתלמידי הסוציודמוגרפיים

רמה על מצביעים ט' לכיתה בכניסה שהועבר הנקרא בהבנת סטנדרטי במבחן התלמידים ציוני
בכיתות והן בפרויקט (הן הכיתות בכל התלמידים מרבית אצל הנקרא בהבנת מאוד נמוכה
וכ>$50 הוותיק הפרויקט מתלמידי אחוזים שבעים משמעותיים. לימודיים פערים ועל האחרות),
תלמידי על נתונים (אין תיכון לביתספר בכניסה בקושי קראו אף האחרות בכיתות מהתלמידים
יותר נמוך מעט היה אף השנה בתחילת הפרויקט תלמידי של ציוניהם ממוצע החדש). הפרויקט

האחרות. הכיתות תלמידי של ציוניהם מממוצע
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ביחס חיוביות עמדות הביעו התלמידים רוב כי מצאנו, כללי באופן בביתהספר. התלמידים חווית (9)

מוריהם עם יחסיהם את תופסים הוותיק הפרויקט תלמידי ביתהספר. של שונים להיבטים
הכיתות תלמידי או החדש הפרויקט תלמידי מאשר בביתהספר, יותר טוב ומרגישים יותר כחיוביים
המחשב, באמצעות ללמידה במיוחד חיובי יחס התגלה החדש הפרויקט תלמידי בקרב האחרות.
רבים של מציאותיות לא ולציפיות בכיתה, החברתיים ביחסים לבעיות סימנים נתגלו אולם

שישיגו. ההשכלה רמת לגבי מהתלמידים

עם בבתיהספר ט' כיתה בסוף הלימודים את שעזבו התלמידים אחוז ביתה0פר. עזיבת (10)
החדש הפרויקט תלמידי בקרב מהשיעור משמעותי באופן נמוך זה שיעור .670 הוא הוותיק הפרויקט
בסוף הלימודים את מהתלמידים £ל8 עוד עזבו י' כיתות תלמידי בקרב .(1870) האחרות והכיתות
הכיתות מתלמידי ו^30 הפרויקט מתלמידי כ^20 בסה"כ עזבו י"א לכיתה שבכניסה כך זו, שנה
בבתיספר ללימודים עברו תיכון בביתספר לימודיהם את שעזבו התלמידים מרבית האחרות.

טכנולוגיים.

(ממוצע הוותיק הפרויקט תלמידי של ביתהספר ציוני כי נמצא יסוד. ומיומנויות לימודיים הישגים (11)

זכו ט' בכיתות הוותיק הפרויקט תלמידי גם האחרות. הכיתות תלמידי משל יותר גבוהים שנתי)
החדש). הפרויקט לתלמידי להשוות ניתן (לא האחרות הכיתות תלמידי מאשר יותר גבוהים בציונים
בסוף הנקרא בהבנת הסטנדרטי במבחן ציוניהם את העלו הפרויקט מתלמידי יותר גבוה שיעור

השנה. בתחילת מבחן באותו ציוניהם לעומת השנה

שונים במקצועות בגרות בבחינות כבר נבחנו הוותיק בפרויקט י' בכיתות תלמידים של קבוצה
תלמידי נבחנו הפרויקט ללא אחר בביתספר שגם לציין, (יש בהצלחה. בהן עמדו הגדול ורובם

הבגרות.) בבחינות י' כיתות

סבירה, ברמה לימודיות מיומנויות בעלי הם הפרויקטים תלמידי מרבית המחנכות, הערכת פי על
הוותיק בפרויקט המחנכות ט'). בשכבה (בעיקר האחרות בכיתות התלמידים מרמת גבוהה ורמתם
מרבית של הלימודי ובתפקוד הלימודיים בהישגים לטובה שינוי חל כי העריכו החדש ובפרויקט
או קרובות לעתים רצון משביעת לימודית התנהגות מפגינים בלבד כמחציתם אולם, התלמידים.

תמיד.

חשוב החדש. הפרויקט של בבתיהספר יותר רבים ואיחורים היעדרויות היו כי נמצא, נוכחות. (12)
לא מידה יש הקבוצות בכל שעברה. בשנה האלה בבתיהספר היחסי המצב היה גם כך כי להעיר,
בכיתות והן ט' בכיתות הן הפסקות, ולאחר בבוקר ואיחורים משיעורים השתמטות של מבוטלת

/<

משמעותית ירידה חלה כי דיווחו מהפרויקטים מורים חברתית. והתנהגות ומשמעת התנהגות בעיות (1 3)

אירועים על דווח בתצפיות ואמנם בפרויקטים, שהשתתפו בכיתות האלימות בהיקף ודרמטית
אך שכיחות, אינן חמורות התנהגות בעיות כי הראו התלמידים ברמת נתונים מעטים. תוקפניים
בעיות מפגינים הקבוצות כל מתלמידי כרבע כי נמצא קבוצה. בכל מהילדים קטן מיעוט מאפיינות
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נמצא בשיעורים, שנערכו בתצפיות כמוכן, וכי). לשיעור הפרעות משמעת, (היעדר קלות התנהגות
ט' כיתות מתלמידי יותר גבוה שיעור ללמידה. קשורה אינה בשיעור הפעילות מכלל כרבע כי
בהשוואה תמיד, או קרובות לעתים התנהגות בעיות מפגינים האחרות והכיתות החדש בפרויקט

הוותיק. הפרויקט לתלמידי

וכי ותמיד, קרובות לעתים תקינה חברתית התנהגות מפגינים התלמידים מרבית כי נמצא, זאת עם
בפרויקט י' כיתות תלמידי של החברתית ההתנהגות רמת למחנכות. חיובי יחס מפגינים מרביתם
התנהגות הפגינו בפרויקטים ט' כיתות ותלמידי האחרות, הכיתות תלמידי של מרמתם יותר גבוהה

האחרות. הכיתות תלמידי מאשר יותר רבה במידה מוריהם כלפי חיובית

לדיון וסוגיות המחקר השלכות 9.2
מאפיינים ביתספר ולכל עצמו, בפני עולם הוא ביתספר כל השונים. בבתיהספר בתהליך שונות (1)
התלמידים אוכלוסיית את להביא שונות יכולות יש השונים שלבתיהספר מכאן, לו. הייחודיים
לביתהספר הפרויקט בהכנסת השונות את בחשבון לקחת יש רצויות. והתנהגויות להישגים
להשקיע שצריך המשאבים היקף בקביעת הפעולה, בתכנית הדגשים בקביעת רבות: מבחינות
נתונה. בתקופה הפרויקט להישגי ציפיות בגיבוש מכל, החשוב ואולי, למסגרת, ההתערבות בהבאת

(reinvent) מחדש" "לייצרה הצורך הוא התכנית של מהותי מאפיין כי לב לשים חשוב לכך, מעבר
ברורים, התכנית של שעקרונותיה אף על בה. הפועלים הגורמים עלידי מסגרת בכל יישומה בעת
בכל הפרויקט ליישום האופטימלית הדרך את למצוא כדי בפועל. אותה ליישם רבות דרכים יש
הביתספרית, ההיערכות בקביעת וההנהלה המורים צוות בידי רב דעת שיקול נותר ייחודית, מסגרת
היישום פרטי לגבי העמימות ותלמיד. תלמיד כל עם הישירה ובעבודה הצוותית, הפעילות בארגון
המעכב קושי, גם אבל המורים, מצד רבה ומקוריות יזמה המעודדת התכנית, של חוזק נקודת היא
הייחודיים ההיבטים את והן הקבועים ההיבטים את הן יותר להבהיר יש בהמשך היישום. קצב את

ביתספר. בכל התכנית של

אחד לכל הכשרה במתן צורך יש כי גורסת התכנית תפיסת יישומה. וקצב ההתערבות היקף (2)

בעבודה כצוות, עבודה דרכי בגיבוש שונים: בתחומים זמן, ולאורך בכיתה, המלמדים מהמורים
מצאנו הראשונה, לשנה בדומה המידע. בטכנולוגיית ובשימוש דידקטיות, בשיטות פסיכופדגוגית,
דידקטיים בנושאים ההכשרה תגבור באמצעות ההתערבות היקף את להרחיב צורך יש השנה גם כי
לכל קבועה הכשרה ניתנה לא אף הגדולים שבפרויקטים ראינו בנוסף, המידע. ובטכנולוגיית
לעבור צורך יהיה עדיין בהמשך זמניות, סביבות הוקמו הפרויקטים שבכל אף על כמוכן, המורים.
את ולממש בביתהספר הפרויקט קבוצות כל של הצרכים על לענות שיוכלו יותר, גדולות לסביבות

המודל. מלוא

עיקריות סיבות שתי ישנן השנייה. בשנה גם הללו האלמנטים כל יושמו לא מבתיהספר אחד באף
את לזרז אפשרות אין התכנית, תפיסת פי על התהליך. למהות קשורה אחת סיבה החלקי. ליישום
וכדי החדשות הגישות את להפנים כדי זמן דרוש שלצוות אלא המידה, על יתר הלמידה תהליך
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כבר לפרויקט חדשה פיזית סביבה להקים נכון זה שאין טוענים למשל, כך, אותן. להפעיל ללמוד
ילמד שהצוות עד הסביבה הקמת את לדחות חשוב אלא, לביתהספר. להכנסתו הראשונה בתקופה
בתכנון ידיו. על שאותרו לצרכים בהתאם אותה לתכנן ויוכל בסביבה, מהעבודה לצפות ניתן מה
יהיה שהצוות חשוב אם למשל, התהליך. מקצב הנובעים אילוצים בחשבון לקחת חשוב היישום
אפשרות לשקול אפשר לביתהספר, מכניסתם כבר תלמידים של החדש המחזור עם לעבוד מסוגל

שלפניכן. בשנה עוד הכיתה למורי ההכשרה תהליך התחלת של

לשקול שרצוי נראה, זה, במצב ומספיקים. נגישים משאבים היעדר היא החלקי ליישום אחרת סיבה
הפעולה תכנית התאמת תוך מהצוות, לחלק יותר מצומצם בהיקף הכשרה מתן של אפשרות

בעניין. המעורבים כל עם ציפיות ותיאום

היו הצוות מחברי חלק של ציפיותיהם שלעתים נמצא, ומטרותיו. הפרויקט יישום לגבי ציפיות תיאום (3)

מהיר שינוי לחולל המורים רצון בין פער נמצא למשל, החיצוניים. המנחים מציפיות שונות
פעילות מחייבים שלדעתם התלמידים, עם בעבודתם והקושי התסכול לתחושת כמענה בעבודתם,
דווקא התועלת תבוא המנחים לדעת מהיר. שינוי לחולל אפשרות שאין המנחים עמדת לבין דחופה,
שהם בעוד ב"רצפטים", מעוניינים רבים מורים כי חשו המנחים זמן. לאורך מתמשך מתהליך
ולא עמדות ושינוי חדשות תפיסות הפנמת כלומר,  "עמוק" למידה בתהליך הצורך על התעקשו

טכניקות. של פסיבי לימוד

ההכשרה תכנית כללי, באופן השונים. בשלבים השינוי ויעדי ההכשרה תוכני לגבי נמצא שני פער
כצוות עבודה דרכי גיבוש על הראשון, בשלב ובערכיהם המורים בתפיסות שינויים הנחלת על בנויה
לעומת המורים, יותר. מתקדם בשלב דידקטיות שיטות והנחלת השני, בשלב הילד צורכי והיכרות
צורך יש הפרויקטים, שביישום נראה, מההתחלה. הדידקטיתכבר בעבודתם סיוע לקבל ביקשו זאת,

בפרויקט. המעורבות הקבוצות כל של השונות הציפיות מערכות עם להתמודד

לתלמידים שמוצבות החינוכיות למטרות קשור השונות הקבוצות של ציפיותיהן בין נוסף פער
לגבי והציפיות התקוות בהעלאת עלפירוב מלווה לביתהספר הפרויקט הכנסת הפרויקט. במסגרת
גורסת התכנית תפיסת זאת, עם החדשה. ההתערבות בעקבות ישיגו שהתלמידים ההשכלה רמת
חשובות ישיגו שהתלמידים ההשכלה רמת לגבי והמורים התלמידים של מציאותיות ציפיות כי
להשיג. ניתן שלא מטרות מאימימוש להתאכזב בלי הלמידה לתהליך לגשת יהיה שניתן כדי ביותר,
בפרויקט אולם, למדי. מציאותיות התלמידים ציפיות הוותיק, הפרויקט תלמידי בקרב כי גם מצאנו
להקדיש שרצוי נראה, גבוהה. השכלה רמת שישיגו ממוריהם יותר הרבה מצפים התלמידים החדש

בפרויקט. העבודה בהמשך התייחסות זה לנושא

הפרויקט כלפי המורים בעמדות שינויים ראינו מהמקרים בחלק הפרויקט. יישום במהלך תמורות (4)

נתקל זו, בשנה הפרויקט התחיל שבהם בתיספר באותם ליישומו. הראשונה התקופה במהלך
מתסכול הנראה, כפי הנובעים, ובמתחים, בספקנות תמיד) לא (אך לעתים הדרך בראשית הפרויקט
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המנחים. ציפיות לעומת בציפיותיהם ומפערים האוכלוסייה, עם עת אותה עד בהתמודדותם המורים
ואף אופטימיות של לתקופה רבים פרויקטים נכנסים מאוד, קצר זמן תוך ולפעמים מכן, לאחר
את לבנות המקצועיות, שאיפותיהם את להגשים יכולים הם כי הצוות חברי חשים בה התלהבות,
נמצאים הם כי חשים אשר לתלמידים, גם מועברות אלו שתחושות נראה, יצירתיים. ולהיות יכולתם

חיובי. בתהליך

העבודה המשך עם לפרויקט, השנייה השנה במהלך במידתמה פגה הראשונית ההתלהבות
התכנית לעקרונות בהתאם עבודתו דרכי שינוי של האתגר בפני עומד הצוות הכיתה. עם השיגרתית
ממצאי החדשות. העבודה בשיטות יותר מאומן הצוות השנייה בשנה ואולם, החידוש. "אפקט" ללא

השנייה. בשנה גם נשמרה המורים אצל האופטימיות כי הראו, המחקר

שתי שבו מבתיהספר, באחד מאוד גדול צוות נוצר לפרויקט השנייה בשנה כבר הצוות. גודל (5)
הפרויקט מפעילי השלכות. מספר ישנן הצוות שלגודל היה ונראה השכבות, משתי אחת בכל כיתות
לצורכי ומשמעותית רלוונטית שהיא ורצופה, אינטנסיבית הכשרה לתת הצורך עם להתמודד נאלצו
שכבות בשתי שונות, כיתות ארבע עם שעבדו מורים, של מאוד ומגוונת גדולה לקבוצה המורים, כל

שונות.

מאוד בפרויקט הפרויקט. הפעלת לעצם מהותי הוא ובכך כצוות, העבודה בדפוסי קשור אחר קושי
ושיתוף ולתיאום למדיניות, בנוגע משותפות להחלטות מידע, לזרימת להגיע מיוחד קושי ישנו גדול
מורים עם בקשר לעמוד נדרשה הפרויקט רכזת מורים. של גדולה קבוצה בקרב הפרט ברמת פעולה
מעורבים היו המורים כל לא מאוד. רבים ומשפחות תלמידים של צורכיהם את ולהכיר רבים,
נופל עדיין הדדית, ותמיכה מידע הזרמת על המתבססת צוות עבודת ולצד מידה, באותה בפרויקט
השונות, במסגרות הפרויקטים שיגדלו שככל נראה, המרכזיים. התפקידים בעלי על כבד די נטל
המורים צוות של הארגוני המבנה ועל ההכשרה למתן המערך על הדעת את לתת צורך יהיה

לגודלם. בהתאם הצוותים, צורכי עם שיתמודדו

עבודה נעשתה לא בפועל כי מצאנו זה, תחום בחשיבות ההכרה אף על המשפחות. עם עבודה (6)
זה לנושא ההתייחסות את להגביר שרצוי נראה, משביערצון. בהיקף המשפחות עם משמעותית

ההכשרה. במסגרת

החלשים התלמידים עם אפקטיבית עבודה כי מראה, כה עד הפרויקטים ניסיון כורוהאדם. תגבור (7)

מקצועי כוחאדם של לחשיבותו המודעות גוברת כמוכן, הרגיל. כוחהאדם מערך תגבור מחייבת
בבעיות בטיפול לסייע כדי סוציאלית, ועבודה חינוכי ייעוץ כגון בתחומים מיוחדת הכשרה בעל
התלמידים, למען חיצוניים טיפוליים גורמים עם קשרים ביצירת והמשפחות, הילדים אצל מיוחדות

ועוד. להכשרה), (כהשלמה יעילות עבודה דרכי על לצוות ייעוץ במתן
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מבחינות הפרויקט ליישום חשובה הביתספרית ההיערכות כי למדנו הבית90רית. ברמה התכנון (8)

בכיתות המלמד הצוות כלל בבחירת והיועצות), המחנכות, (הרכזת, המוביל הצוות בבחירת רבות:
בתכנון להתחיל שחשוב נראה, ועוד. השעות, מערכת בתכנון הלימודים, תכנית בקביעת הפרויקט,
ליצירת האפקטיביות לדרכים בנוגע הכללי הידע את לגבש להמשיך וכן מועד, בעוד אלה נושאים

ביתהספר. במסגרת לפרויקט הולמים תנאים

בבתיהספר יש זאת, עם לפרויקט. המלאה תמיכתן את נתנו בתיהספר כל מנהלות כי ראינו,
הכוללת המדיניות ביצוע על המופקדים רבים, נוספים ניהוליים תפקידים בעלי המקיפים התיכוניים
הפרויקט בהכנסת וכו'). השעות מערכת על אחראים מקצוע, רכזי שכבה, רכזי (כגון: ביתהספר של
מרבית לקליטה להביא כדי אלה, גורמים של הפעולה שיתוף את גם להבטיח חשוב לביתהספר,
הפרויקט גישת שבין מפערים הנובעים מיותרים חיכוכים למנוע וכדי ביתהספר, בתוך הפרויקט של

ביתהספר. ומדיניות

באמצעות נוספים לבתיספר הפרויקט את להרחיב שבע בבאר הניסיון בעיר. מערכתית היערכות (9)

הישירה והאחריות יפה, עלה לא העירייה מטעם ההכשרה ומתן הפרויקט לניהול צוות הקמת
ההכשרה. ובמתן הפרויקט בניהול המשיך אשר הג'וינט לידי חזרה בבתיהספר הפרויקט ליישום
ככל גוברים, ואף קיימים, עדיין מערכתית אסטרטגיה לגיבוש שהביאו הצרכים זאת, עם יחד

בפרויקט. עניין להביע ממשיכות נוספות שמסגרות

נתפסת שבע בבאר אותו המפעילים בתיהספר לכל הפרויקט של מרוכז ניהול של האסטרטגיה
על להישען במקום מקומיים, כוחות באמצעות נוספות למסגרות הפרויקט את להביא כדי חיונית
שרמת לאחר גם הפרויקטים של קיומם להמשך הבסיס את לחזק וכדי הג'וינט, צוות התערבות
פרויקטים ליישום אפקטיביות דרכים בפיתוח להמשיך צורך יש תרד. הג'וינט של הישירה המעורבות
מאמצים ויותר יותר להשקיע החל הג'וינט ואמנם וכי), רשתית עירונית, (ברמה המערכתית ברמה

מסוימת. במערכת מסגרות קבוצת עם שיעבדו ייחודיים לצוותים שיצטרפו מנחים בהכשרת

בכיתות (גם השכבות שתי תלמידי בין מעניינים כלליים הבדלים מצאנו יי. כיתות לעומת סי כיתות (10)

מיומנויות של יותר נמוכה ברמה מאופיינים ט' כיתות תלמידי האחרות). בכיתות וגם הפרויקט
לימודית, התנהגות התחומים: במרבית בביתהספר בהתנהגותם יותר רבים ובקשיים יסוד,
נמוכה שביעותרצון מביעים י כיתות תלמידי לעומתם, התנהגות. ובעיות כללית חברתית התנהגות
עזבו כבר מהם יותר גדול ששיעור אף על (וזאת נוכחות בעיות יותר גם להם ויש מביתהספר, יותר
בחשבון לקחת צורך יש הפרויקט הערכת במסגרת ט'). כיתות לתלמידי בהשוואה ביתהספר את

בהמשך. זו בסוגייה להתעמק ורצוי לשנה, משנה התלמידים אצל שחלות טבעיות תמורות

תלמידים של הגבוה השיעור הוא מפתיעים היותר הממצאים אחד ההכוון. כיתות בין שונות (11)

יחס הביעו אשר בלבד, חלקי באופן בהן יושם שהוא או הפרויקט, יושם לא שבהן ההכוון בכיתות
מתקנת. התערבות לעצמה היא ההכוון" "כיתות של התכנית ולמורים. ללימודים לביתהספר, חיובי
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שהן ההכוון, לכיתות בכניסה מלווה אשר תיכון, לביתספר יסודי מביתספר המעבר שעצם ייתכן
כמה עד השאלה, נשאלת ובהתנהגותם. התלמידים בגישת לשיפור מביא כבר קטנות, כיתות גם

כלליות. תופעות הן בהן, מללמד מורים ורתיעת אלו בכיתות להוראה הנלווים הקשיים

שבהן הכוון כיתות ושיש השונות, ההכוון כיתות של במצבן גם רבה שונות רואים אנו לזה, מעבר
בגלל אם הפרויקט, בלי גם לימודיים להישגים ולהגיע התלמידים קשיי עם להתמודד מצליחים
כך, אם ההכוון. בכיתות התלמידים אוכלוסיית מאפייני בגלל ואם הביתספרית, המערכת מאפייני
שלא בתיהספר באותם ביותר כמשמעותית החדשה" החינוך "סביבת פרויקט תרומת את לראות יש
בכיתות המצב בהשוואת הפרויקט. את להפעיל בלי הפרויקט להישגי הדומים להישגים להגיע יוכלו
הפערים לסגירת יתרום אכן שהפרויקט נצפה האחרות, ההכוון בכיתות למצב בפרויקט הכוון
של ברור יתרון המראים לממצאים ולאודווקא יותר, חזק במצב שהתחילו לבתיספר בהשוואה
לקחת יש הפרויקט, תרומת את לבחון כדי האחרות. ההכוון מכיתות אחת כל על הפרויקט כיתות

ביתספר. בכל הקודם המצב את בחשבון

הצוות שחברי ראינו הקודמת, בשנה כמו זו, בשנה התלמידים. על הפרויקט להשפעת ציפיות (12)

וכמוכן הפרויקט, במסגרת התלמידים עם יחסיהם במערכת משמעותיים לשינויים להביא מסוגלים
שבשנה ראינו רבים. בתחומים התלמידים של והתנהגותם הלימודיים הישגיהם לשיפור להביא
להישגים להגיע היה ניתן יותר, מקיף היה הפרויקט יישום שבהם ובבתיהספר לפרויקט, השנייה

אחדים. בתחומים יותר עוד משמעותיים

עם תלמידים יש עדיין יישומו, לאחר גם מהפרויקט. מציאותיות ציפיות להגדיר שיש ראינו זאת, עם
תיכון בביתספר לתפקד מסוגלים שאינם חמורות כה בעיות תלמידיםעם יש ועדיין התנהגות בעיות
עם משמעותיות חינוכיות מטרות להשיג בניסיון המורים התמודדות אותו. עוזבים והם מקיף

טווח. וארוכת מורכבת הינה התלמידים,

עיקריים וקשיים הישגים 0קירת 9.3
הינם: ההערכה ממחקר שלמדנו כפי כה, עד התכנית של העיקריים ההישגים

ועם מקיפים, תיכוניים בתיספר בחמישה הכוון בכיתות יושמה החדשה" החינוך "סביבת תכנית (1)

תורמות אשר חדשות, פיזיות" חינוכיות "סביבות לראשונה הוקמו השנייה בשנה שונים. מורים צוותי
מהפרויקט. ולשביעותהרצון להוראה ללמידה, רבות

מהמורים רבים פיתוחו. להמשך מחויבות וקיימת בבתיהספר, רבה לתמיכה זוכה הפרויקט (2)

לעבודתם. ביחס רב סיפוק חשו בפרויקט שהשתתפו

אינטנסיבית עבודה כצוות, עבודה דפוסי אימוץ הפרויקט: עקרונות פי על המורים פעילות ניכרת (3)
מחשבים. באמצעות הוראה לאפרונטליות, הוראה שיטות הפעלת התלמידים, עם יותר ואישית
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ההכוון. כיתות תלמידי בקרב האלימות ברמת משמעותית ירידה מורגשת בתיהספר בכל (4)

לטובה הפרויקט תלמידי מרבית השתנו הלימודים שנת במהלך כי העריכו התלמידים מחנכות
הרגשי. ובמצבם בהתנהגותם, הלימודי, בתפקודם

בבית יותר טוב וחשים כחיוביים מוריהם עם יחסיהם את תופסים הוותיק הפרויקט תלמידי (5)
הספר.

במיוחד ביתהספר, את העוזבים התלמידים שיעור הצטמצם הוותיק הפרויקט תלמידי בקרב (6)

בלבד). $6<) השני במחזור ט' כיתות תלמידי בקרב

הכיתות מתלמידי יותר גבוהים ביתספר לציוני זכו הוותיק הפרויקט תלמידי לימודיים: הישגים (7)

במידה הנקרא בהבנת הסטנדרטי במבחן ציונם את לשפר הצליחו מהם וכשליש האחרות
באחד י' כיתות תלמידי כמחצית האחרות). הכיתות מתלמידי יותר רבה (ובמידה משמעותית

בהצלחה. הבגרות בבחינות עמדו כבר הוותיק הפרויקט של מבתיהספר

הבאות: בסוגיות התמקדו העיקריים הקשיים
בקצב פגע והדבר הצליח, לא העירונית ברמה הפרויקט ליישום עירוני צוות להקים הניסיון (1)

לניהול האחריות את שוב עצמו על נטל שהג'וינט אף על (וזאת החדש הפרויקט של היישום
ההכשרה). ומתן ההתערבות

מבוטל לא שיעור (למשל, התלמידים יכולות לגבי החדש הפרויקט מורי בקרב ספקות יש עדיין (2)

תחושה ביטאו רבים מורים כמוכן, לימוד). שנות 12 יסיימו התלמידים כי מעריכים אינם מהמורים
התלמידים. עם בהתמודדותם וקושי תסכול של

בטכנולוגיית השימוש הדידקטיות, השיטות ההורים, עם העבודה לגבי ההכשרה בתגבור צורך יש (3)
הפיזית". "הסביבה בתוך וההוראה המידע,

להשפעה לצפות ניתן שבו ביישום מתקדם מספיק לשלב החדש בפרויקט הגיעו טרם זו בשנה (4)

יותר חזקות חיוביות תוצאות על מלמדים הממצאים ואמנם התלמידים. על הפרויקט של ניכרת
החדש הפרויקט תלמידי בקרב החדש. הפרויקט תלמידי אצל מאשר הוותיק הפרויקט תלמידי אצל

ביתהספר. ועזיבת התנהגות, בעיות רבים, ואיחורים היעדרויות של קשיים בעיקר נמצאו

". . . התלמידים. של הלימודית התנהגותם בשיפור צורך יש עדיין (5)

בית את שעזבו תלמידים ישנם עדיין הפרויקט בכיתות ואולם צומצמו, הנשירה ממדי כאמור (6)

י"א. כיתה לתחילת עד הספר

■
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סיום דברי 9.4
יישום שתהליך כך על הצביעו השנייה השנה זו הפרויקט את המלווה ההערכה מחקר ממצאי
עומדים הפרויקט ומפעילי התכנית מפתחי זמן. לאורך ונמשך מורכב שונות במסגרות הפרויקט
לצורכי בהתאם ואפקטיבית, יעילה בצורה התכנית את ליישם בניסיון ורבממדי, רציני אתגר בפני

מסגרת. כל

מצאנו, לכך. המיועדים המקיפים התיכונים בתיהספר חמישה בכל שונים בשלבים נמצא היישום
משמעותיות. בדרכים התלמידים את לקדם ניתן המוקדמים היישום בשלבי שגם

יפרסמו נוספים מחקר ודוחות הבאות, בשנים גם הפרויקט את ללוות ימשיך ההערכה מחקר
דרכים לפיתוח ותרמו שונים, בפורומים הוצגו כבר הראשון הדוח וממצאי זה דוח ממצאי בהמשך.
התכנית הפצת לגבי החלטות לקבלת וכן בבתיהספר, ולהפעלתו הפרויקט ליישום יותר מועילות

בארץ. שונות למסגרות

וי.\

\
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Abstract

This report is the second in a series presenting the findings of an evaluation study of the
introduction of "The New Educational Environment" Project into remedial (hechven) classes
in comprehensive high schools in Beer Sheva.1 This is a joint project of JDCIsrael, Beer
Sheva municipality, the Ministry of Education and the Amal Network. Difficulties in the
remedial classes include student discipline problems and violence, low school achievements,
and a high dropout rate. 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, improve school attendance and learning behavior, reduce violence and
behavioral problems, and increase the students' selfesteem.

The project's rationale is that in order to reach these goals, it is necessary to change
teachers' work methods and their attitudes toward their job as educators. The main
operational principles of the project are team work; multidimensional understanding of the
students' needs, especially cognitive and emotional; personal educational programs for each
student  that is, differential teaching according to need; 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 flexible learning space, wellequipped
with information technology, for the use of the classes participating in the project. 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.

The present report presents findings on the implementation of the project during the 1994/95
school year in Beer Sheva. During this year, the second year of the project in Beer Sheva,
the project was implemented in ifve municipal comprehensive high schools. Two of these
schools had already participated in the project during the 1993/94 school year (hereafter, the
"initial project"), while in three of the schools the project was implemented for the ifrst time
during the 1994/95 school year (hereafter, the "expanded project"). The initial project
included ninth and tenth grade classes (the latter having begun the project during the previous
year), while the expanded project included ninth grade classes only.

The study population comprises teachers and students in ninth and tenth grade remedial
classes in six Beer Sheva comprehensive high schools. All of the students and teachers in the
ifve schools participating in the project were studied, providing data on 127 students in the
initial project and 78 students in the expanded project. For the sake of comparison, we also
studied all teachers and students in ninth and tenth grade remedial classes in schools in Beer
Sheva that were not participating in the project (hereafter, the "comparison classes"), which
comprised 189 students. The study employed a variety of tools, including interviews,
questionnaires, observations, a standard test, and school administrative data.

The main questions posed by the evaluation study were: How is the project being
implemented, and how has it been expanded within schools and to other schools? What effect
does the project have on students? The study conducted this year indicates that it is indeed

1 The ifrst report deals with the first year of the project (1993/94). "Hechven classes" are a remedial
program for weak students under the auspices of the Division for Education and Welfare Services of
the Ministry of Education.



possible to expand the project to additional remedial classes in a variety of high schools,
including those that face particular difficulty working with weak populations. However,
implementation is a longterm and diverse process, and contingent on numerous school
factors, particularly the seriousness of the problems encountered and the strategies employed
prior to the project's introduction. The delegation of responsibility for the intervention in the
new schools to a newlyformed local team proved complex and difficult and direct
responsibility for the project's implementation reverted to the JDC. Despite the efforts of the
project's developers, these difficulties delayed implementation of the "expanded project" .

Implementation
Like last year, training this year focused on formulating methods of team work and on the
psychopedagogical aspects of educational work, particularly identifying students' emotional
needs and providing appropriate, comprehensive responses to them. Training was also
provided in assessment, didactics and, to a limited extent, in the use of information
technology. Teachers expressed a need for further training in effective didactic methods for
this population, as well as in the use of information technology.

During this second year of the project, temporary physical learning environments were
established in all of the schools. They were greeted enthusiastically by teachers and students
alike, who saw them as a concrete expression of the prestigious new program that had been
introduced into their schools. Most of the teachers who taught in the new physical
environment felt that it fostered more effective learning than did a traditional classroom. At
the same time, some respondents cited the teachers' need for more knowledge and more
highly developed skills to work effectively in the new environment. Not all of the teachers
taught in the new environment; the use of information technology was still strange to many
of them.

Outcomes for Teachers
The findings of the study indicate that the teachers adopted important principles of the
program in their work: they learned to work as a team; did more intensive, individual work
with the students (especially in the initial project); and used nonfrontal teaching methods 
in regular classrooms, and especially in the new physical environment. Teachers in the new
physical environment used computers extensively.

Students in remedial classes have been identified as at high risk of dropping out of school.
Thus, it was encouraging to see that in their responses to a questionnaire administered at the
end of the 1994/95 school year, the majority of teachers in the initial project felt that most
of the students in remedial classes would indeed complete the full 12 years of high school.
However, a lower proportion of teachers in the expanded project (as well as from the
comparison classes) felt this way.

Teaching remedial classes is often perceived as difficult and exhausting work, and
improvement of the teaching experience is one of the main goals of the project. The support
and opportunities for innovation provided by the project gave teachers a greater sense of
gratification from their work, which was also reflected in the expression of greater
willingness to continue to teach remedial classes. However, many of them reported that they
still faced difficulties in effectively meeting the challenge of work in these "hechven" classes.



Characteristics of Students
Most of the students in remedial classes are boys, and most of them are from large families
(four or more children). About 2096 of them live in singleparent families. Most of the
students (both those participating and not participating in the project) scored low on the
standard test of reading comprehension administered at the beginning of ninth grade, which
indicated significant educational gaps. (Seventy percent of the students in the "initial project"
and half of the students in comparison classes could barely read). The average scores of
students in the project at the beginning of the year was even a bit lower than that of students
in the comparison classes. These findings are similar to those of last year.

Outcomes for Students
As in the ifrst year of the project, the ifndings indicate that the project is likely to contribute
significantly to the students' subjective experience of school. Most of the students had
positive attitudes toward aspects of school. Students in the initial project perceived their
relationships with their teachers as being more positive, and felt better at school than did
students in the expanded project or those in the comparison classes. Students in the expanded
project expressed a particularly positive attitude toward learning using the computer, an
aspect of the program which was especially stressed in those schools.

This year as last year, the findings showed greater school achievements among the students
of the initial project. The annual average grades of students in the initial project were higher
than those of students in the comparison classes. Ninth grade students in the initial project
scored higher on the standard test of reading comprehension administered at the end of the
year than did ninth grade students in the comparison classes. Similarly, a higher proportion
of students in the project raised their scores on this test by 10 points or more, relative to the
beginning of the year. The homeroom teachers in the initial and expanded projects
conifrmed these findings with the assessment that the achievements and behavior of most of
the students had improved over the course of the year.

The dropout rate of ninth grade students in the initial project declined to a mere 670, and
the cumulative dropout rate (at the start of eleventh grade) for tenth grade students in the
initial project was 2070. These rates are lower than those for students in the expanded project
or for those in the comparison classes. The majority of students who left school transferred
to other educational frameworks at a lower academic level that also offered vocational
training.

Key people in all of the schools indicated that there was a dramatic decline in violence in the
classes in which the project had been implemented and, indeed, few violent events occurred
during the classroom observations. Homeroom teachers in both the initial and expanded
projects estimated that the behavior of most of the students had changed for the better during
the year. Data on the students revealed that severe behavior problems were not prevalent,
and were typical of only a small minority of students in each group. Behavior problems were
exhibited frequently by a higher proportion of ninth grade students in the expanded project
or in comparison classes than by students in the initial project. In addition, approximately
onequarter of the students in all of the schools exhibited at least minor discipline problems.
All of the classes still had a problem with absenteeism and tardiness  especially those in the
expanded project. It is important to note that this had been a particularly troublesome
problem in these schools before the project was introduced.
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The project has earned a great deal of support from Beer Sheva's schools and from the entire
municipal education system  and there is a strong commitment to its continued
development. Most of the teachers felt the project contributed significantly to many aspects
of their work in the classroom, and primarily to strengthening their relationship with
students, improving the class atmosphere, increasing the students' interest in learning, and
integrating remedial classes into school. A significant portion of the teachers in the initial and
expanded projects also believed the project had done much to benefit their entire school.

We found that where implementation was more extensive, results for students were more
positive. Results were, in general, more significant among students in the initial project than
among students in the expanded project  where the project had only been introduced during
the past year, where there had been delays in implementation, and where the situation prior
to the intervention was particularly difficult. Results were also usually more significant for
tenth graders  who had participated in the project for two years  then for ninth graders 

who had just begun this year.

Conclusions
The findings of the study raise many issues that must be considered in the continued
development of the project in these and other schools, among them the need to coordinate
the expectationsof all those involved in the project; the need for early, schoolwide planning;
the need to further develop methods for systemwide implementation; and the need to
increase the extent of teacher training.

In summary, the findings of the evaluation of the second year, like those of the first year,
show that the project can be implemented in a vairety of settings, can change teachers' work
patterns, and can promote important outcomes for students in remedial classes.

The findings in this report, as well as in the first report, were presented in different forums
and contributed to the development of more effective ways of implementing and operating
the project in the schools and to policy decisions about the dissemination of the project in
additional settings. The study has continued to follow the progress of the project at all five
Beer Sheva high schools and additional research reports will be forthcoming.



Preface

This report is the second in a series on an evaluation study of the "New Educational
Environment" Project introduced into comprehensive high schools in Beer Sheva. This
report presents the findings on the second year of the project's implementation in Beer Sheva
which involved a number of special challenges.

1) Continuation of the project's implementation in two schools which had already
participated in the project during the previous school year. Here, there were two
components:

a) Planning and expansion of the program from ninth to tenth grade classes.
b) Drawing lessons drawn from the previous year's experience to implement
in the new group of ninth grade classes and training a new group of teachers
to teach these classes.

2) Completion and implementation of those project components which were not
completely implemented during the first year, primarily creation of new physical
environments and integration of information technology in teaching.

3) Expansion of the project to three additional schools in Beer Sheva, among them
schools known to have many problems and problematic students. In one of the
schools, part of the project's program was implemented in a different format.

4) Responsibility for project implementation and teacher training was delegated to a
local, municipal team with the intention that it work directly with the schools in place
of the JDCIsrael team.

At the same time, during the year, many requests were received to disseminate the project
in other settings: other high schools, junior high schools and technical schools. Thus, it was
more important than ever to evaluate the project in order to assess the effectiveness of the
program and its ability "to deliver the goods" as well as to continue to develop effective
intervention methods which are suited to the special needs of different frameworks.
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