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תקציר

הספר בתי בפני הן משמעותי אתגר מציבה החינוך במערכת מאתיופיה עולים ילדים קליטת
השוני רקע על בעיקר וזאת ומשפחותיהם, העולים התלמידים בפני והן ההוראה וצוותי הקולטים
עולי משפחות של יחסית הדלים ומשאביהן הקולטת לחברה המוצא חברת בין הניכר התרבותי

אתיופיה.

את שנים כשלוש מזה מפעיל דתי, לחינוך המינהל  החינוך משרד עם בשיתוף ג'וינטישראל,
הפרויקט צוות מאתיופיה. עולים תלמידים של רב מספר נקלטו בהם ספר בבתי "שילובים" פרויקט
הקשיים עם להתמודד להם יסייעו אשר הספר, בתי וצוותי הנהלות לרשות כלים להעמיד שואף
התלמידים, אוכלוסיית כלל של הישגיהם לקידום ובעבודתם הטרוגנית בכיתה בהוראה הקשורים
של החברתי לשילוב מתייחס הפרויקט של נוסף יעד בפרט. אתיופיה יוצאי התלמידים ושל

הוותיקים. הישראלים והתלמידים העולים התלמידים

מכון ידי על נערך אשר הערכה, במחקר "שילובים" פרויקט לווה להפעלתו, והשלישית השנייה בשנה
ספר בתי ובשלושה לראשונה הפרויקט הופעל בהם הדרום, במחוז ספר בתי בשישה ברוקדייל
במיקומם דומים מאפיינים בעלי והם בפרויקט כלולים שאינם ספר (בתי להשוואה נוספים
שבפרויקט הספר בבתי ההתקדמות בין להשוות מנת על שנבדקו התלמידים, ובהרכב הגאוגרפי
השונים המרכיבים הפעלת תהליך אחר במעקב הן עסק המחקר אלה). ספר בבתי ההתקדמות לבין

יעדיו. הושגו בה המידה בהערכת והן הפרויקט של

הישגים מבחני כולל איכותיים, והן כמותיים הן  מגוונים מחקר כלי על התבסס ההערכה מחקר
בכיתות, תצפיות תלמידיהם, הישגי את המחנכים של פרטנית הערכה ובחשבון, הנקרא בהבנת

מיקוד. וקבוצות הספר), בית לצוות (חיצוניות ספריות בית ומנחות מנהלים ראיונות

התנהגות לימודיים, להישגים המתייחס תלמידים, כ2,000 על מידע נאסף ההערכה במסגרת
להורי הספר בבית ההוראה צוות שבין קשר ועולים, ותיקים התלמידים בין קשר למידתית,

ועוד. בכיתה, הוראה דפוסי התלמידים,

הפעלת של שונים להיבטים שהתייחסו ביניים, דוחות ארבעה הופקו המחקר ביצוע במהלך
ותוצריו. הפרויקט

מרכזיות: סוגיות לחמש מתייחס הנוכח1 הדוח
 הפרויסט תוצרי לגבי

תשנ"ו? הלימודים שנת בסיום  ועולים ותיקים ישראלים  התלמידים של הלימודי מצבם מהו .1

הפרויקט? הפעלת במהלך התלמידים התקדמו מידה באיזו .2

הוותיקים? הישראלים לבין העולים בין הפערים הצטמצמו מידה באיזו .3



 הפרויקט של שונים מרכיבים הפעלת לגבי
במהלך שעלו המרכזיות הבעיות ומהן הפרויקט, של שונים מרכיבים הופעלו מידה באיזו .4

הפעלתם?
אשר הספר, בבתי העולים בתלמידים המטפלים החינוכיים הצוותים העלו קריטיות בעיות אלו .5

פתרון? ללא עדיין נותרו

לקידומם התערבות להעריך המנסים הראשוניים המחקרים מבין הוא זה מחקר כי לציין יש
הכרוכות המורכבות המתודולוגיות הבעיות עם ולהתמודד אתיופיה יוצאי תלמידים של החינוכי

זה. בתחום הידע בקידום נוספים מאמצים ולהשקיע להמשיך יש בכך.



תודה דברי

ליונה ובפרט ולמימונו לתכנונו ההערכה, מחקר לביצוע שתרמו אלה לכל להודות היא נעימה חובה
ישראל; בג'וינט אתיופיה יהודי שילוב תחום ראש ערן, ליחיאל "שילובים"; פרויקט מנהלת אמויאל,
והערכה תכנון אגף ראש גולדברג, לאלן ויזמות; תעסוקה עולים, שילוב אגף ראש אפעל, ליהודה

ההיגוי. ועדת חברי ולכל הדרום במחוז חמ"ד מנהל ארד, אריה ולמר בג'וינט;

בבניית וסייעו ייעצו אשר יונתן, ולאמירה ברבירו לשרה ובמיוחד "שילובים", מנחות לצוות תודה
הפרויקט הפעלת על העדכני המידע לאיסוף ומרצן מזמנן ותרמו הנקרא ובהבנת המבחניםבחשבון

הספר. בבתי

בדיונים שהשתתפו והמחנכים ההנהלה לצוותי הדרום, במחוז ההוראה לצוותי מיוחדת תודה
סייעו הספר, בבתי הפרויקט בהפעלת הכרוכה הרבה המורכבות את להבין לנו וסייעו שקיימנו

הנתונים. באיסוף פעולה ושיתפו בהתארגנות,

הדריך אשר תלאביב, אוניברסיטת של לחינוך הספר מבית קשתי יצחק לפרופ' נתונה תודתנו
הספר מבית נבו דוד לפרופ' מודים אנו כמוכן, האיכותני. הנתונים איסוף בביצוע אותנו וליווה
המחקר שלבי ובתכנון המחקר הצעת בבניית אותנו הינחה אשר תלאביב, אוניברסיטת של לחינוך
ראש כהן, ולנורה החינוך, משרד של הראשית המדענית לשעבר נשר, פרלה לפרופ' וכן הראשוניים;

מתודולוגיות. לסוגיות ביחס לנו שהגישו הייעוץ על המדען, בלשכת מחקר גף

רחל לגב' במתמטיקה, המבחנים בניית על והתרבות החינוך ממשרד קורן, דוד למר נתונה הערכתנו
הנתונים בהבנת הסיוע על ולשניהם הנקרא בהבנת המבחנים בניית על ולצוותה סאלד, ממכון פרג

ופירושם.

ולמרים ליטוויק לארוין  ובהערות בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל תודה
תודה המחקר. כלי לבניית מנסיונה שתרמה על כהן ולמרים הנתונים, בעיבוד העזרה על לוונברג,

בהדפסה. שסייעה שיזגל לאילנה



העניינים תוכן

1 מבוא .1

1 הפרויקט מטרת 1.1

1 הפרויקט של הביצוע שלבי 1.2

3 המדידה וכלי המחקר שיטת 1.3

6 הפרויקט של תוצרים .2
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22 קריאה קבוצות הפעלת 3.1

24 הביתספריות המנחות עלידי הכיתות למחנכות שוטפת פדגוגית הדרכה מתן 3.2
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30 פתרון להן נמצא טרם אשר הספר בבתי החינוכיים הצוותים של קריטיות בעיות 3.4

32 ומסקנות דיון סיכום, .4

40 ביבליוגרפיה

בהבנת במבחנים ציונים של שונות לרמות הגיעו שלא התלמידים שיעור א: נספח
43 {*!0hA 80?S ,£709 ,$60.) ובחשבון, הנקרא

47 מפורטים לוחות ב: נספח



לוחות רשימת

6 מסכמת) (טבלה המחקר במהלך הנתונים לאיסוף ששימשו המדידה כלי :1 לוח

הראשון המפגש קיום מועד שילובים, מנחות עם שנפגשו המחנכות אחוז :2 לוח
26 הכיתות וסוג ספר בתי לפי המפגשים, ותדירות

תרשימים רשימת

אוכלוסייה קבוצות לפי וב2ד, ב^ הנקרא בהבנת במבחן ממוצע ציון :1 תרשים
8 נכונות) תשובות £9) הספר בית וסוג

המחנך, דיווח לפי הנקרא, בהבנת מעליה" או הכיתה "ברמת תלמידים :2 תרשים
9 (£9) הספר בית וסוג אוכלוסייה קבוצות לפי 'iym 7}j

וסוג אוכלוסייה קבוצות לפי וב12/ ב^ בחשבון במבחן ממוצע ציון :3 תרשים
11 נכונות) תשובות £9) הספר בית

לפי ב12 המחנך דיווח לפי בחשבון, מעליה" או הכיתה "ברמת תלמידים :4 תרשים
12 (£9) הספר בית וסוג אוכלוסייה קבוצות

סוג לפי וב72, ב^ הספר לבית הנדרש הציוד את המביאים התלמידים :5 תרשים
15 (£9) אוכלוסייה וקבוצות ספר בית

ספר בית סוג לפי וב12/ ב^ בשיעור פעיל באופן המשתתפים התלמידים :6 תרשים
16 (£9) אוכלוסייה וקבוצות

וקבוצות ספר בית סוג לפי וב2יד, ב[7 בית שיעורי המכינים התלמידים :7 תרשים
17 (£9) אוכלוסייה

ספר בית סוג לפי וב2י7, ב^ בקטטות להסתבך הנוטים התלמידים :8 תרשים
18 (£9) אוכלוסייה וקבוצות

ותיקים ישראלים עם מאד" "טובים או "טובים" קשרים להם שיש תלמידים :9 תרשים
19 (£9) אוכולוסייה וקבוצות הספר בית סוג לפי ,T211 Tr1

הורים באסיפות כלל" "בדרך או "תמיד" נוכחים שהוריהם התלמידים :10 תרשים
20 W) T2J) TrJ

הספר בתי סוג לפי וב2יר, ב^ לפחות אחד בית ביקור בביתם שבוצע תלמידים :11 תרשים
21 (£9) אוכלוסייה וקבוצות



בנספחים ותרשימים לוחות רשימת

אי נספח
ב72, הנקרא בהבנת במבחן ציונים של שונות לרמות הגיעו שלא תלמידים א1: תרשים

45 ו6ל87) 8070,7070 ,6070) כיתות לפי

ב2ד, בחשבון במבחן ציונים של שונות לרמות הגיעו שלא תלמידים א2: תרשים
46 ו£ל87) £ל80 ,709?< ,6070) כיתות לפי

בי נספח

כלליים רקע נתוני  הספר בתי על כלליים פרסים .1

51 ובאחוזים) מוחלטים (במספרים ב2ד הספר בתי על כלליים פרטים :1 לוח

ספר ובתי כיתות לפי ב2ד, בחשבון שנבחנו התלמידים מספר :2 לוח
52 מוחלטים) (במספרים

ספר ובתי כיתות לפי ב12/ הנקרא בהבנת שנבחנו התלמידים מספר :3 לוח
53 מוחלטים) (במספרים

ספר ובתי כיתות לפי ב2ד, למחנד בטופס עליהם שדווח התלמידים מספר :4 לוח
54 מוחלטים) (במספרים

מסכמים לוחות  התקדמותם ומידת התלמידים הישגי .2

ולפי במבחנים ל72) (מ^ התקדמותם ומידת בחשבון התלמידים הישגי :5 לוח
55 מסכם לוח  אוכלוסייה וקבוצות ביה"ס סוג כיתות, לפי המחנך, דיווח

במבחנים ל2ד) (מ^ התקדמותם ומידת הנקרא בהבנת התלמידים הישגי :6 לוח
56 מסכם לוח  אוכלוסייה וקבוצות ביה"ס סוג כיתות, לפי המחנך, דיווח ולפי

התלמידים התקדמות ומידת הלמידתית ההתנהגות בתחום נבחרים ממדים :7 לוח
אוכלוסייה וקבוצות ביה"ס סוג המחנך, דיווח לפי ל2יר) (מ>1 בהם

57 מסכם לוח 

כיתות, לפי (T2^ toq) התקדמותם ומידת החברתי בתחום התלמידים מצב :8 לוח
58 מסכם לוח  אוכלוסייה וקבוצות ספר בית סוג

בתחום וה"התקדמות" ביה"ס צוות עם התלמידים הורי של הקשר מצב :9 לוח
59 מסכם לוח  אוכלוסייה וקבוצות הספר בית סוג כיתות, לפי



בלימודים הישגים .3

הנקרא בהבנת הישגים 3.1

במבחנים הישגים

ב': כיתה

קבוצות לפי ב2יד, ב' כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :10 לוח
60 ספר ובתי אוכלוסייה

ידע, תחומי לפי ב2ד, ב' כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :11 לוח
61 אוכלוסייה וקבוצות ספר בתי

במבחן מהשאלות יותר או $60< על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :12 לוח
62 ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ך, ב' בכיתות הנקרא בהבנת

במבחן מהשאלות יותר או $60, על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :13 לוח
63 אוכלוסייה וקבוצות ספר בתי ידע, תחומי לפי ב2ד, ב' בכיתות הנקרא בהבנת

ג': כיתה

קבוצות לפי ב2ד, ג' כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :14 לוח
64 ספר ובתי אוכלוסייה

ידע, תחומי לפי ב2ד, ג' כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :15 לוח
65 אוכלוסייה וקבוצות ספר בתי

במבחן מהשאלות יותר או >?ל60 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :16 לוח
66 ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2י7, ג' בכיתות הנקרא בהבנת

במבחן מהשאלות יותר או $60 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :17 לוח
67 אוכלוסייה וקבוצות ספר בתי ידע, תחומי לפי ב2ד, ג' בכיתות הנקרא בהבנת

ד': כיתה

קבוצות לפי ב12/ ד' כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :18 לוח
68 ספר ובתי אוכלוסייה

ידע, תחומי לפי ב2ד, ד כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :19 לוח
69 אוכלוסייה וקבוצות ספר בתי

במבחן מהשאלות יותר או 6070 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :20 לוח
70 ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, ד' בכיתות הנקרא בהבנת

במבחן מהשאלות יותר או $60 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :21 לוח
71 אוכלוסייה וקבוצות ספר בתי ידע, תחומי לפי ב2ד, ד' בכיתות הנקרא בהבנת
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ה': כיתה

קבוצות לפי ב12/ ה' כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :22 לוח
72 ספר ובתי אוכלוסייה

ידע, תחומי לפי ב2יד, ה' כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :23 לוח
73 אוכלוסייה וקבוצות ספר בתי

במבחן מהשאלות יותר או 6c^ על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :24 לוח
74 ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב12/ ה' בכיתות הנקרא בהבנת

במבחן מהשאלות יותר או £ל60 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :25 לוח
75 אוכלוסייה וקבוצות ספר בתי ידע, תחומי לפי ב2ד, ה' בכיתות הנקרא בהבנת

המחנך דיווח לפי הישגים א.

לפי ב2י7, העברית בשפה במיומנויות התלמידים הישגי על המחנך דיווח :26 לוח
76 אוכלוסייה וקבוצות ספר בתי

בחשבון הישגים 3.2

במבחנים הישגים

ב': כיתה

אוכלוסייה קבוצות לפי ב72, ב' כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :27 לוח
77 ספר ובתי

ספר בתי ידע, תחומי לפי ב2ד, ב' כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :28 לוח
78 אוכלוסייה וקבוצות

במבחן מהשאלות יותר או £609 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :29 לוח
79 ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, ב' בכיתות בחשבון

ב' בכיתות בחשבון יותר או £609 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :30 לוח
80 אוכלוסיה וקבוצות ספר, בתי ידע, תחומי לפי ב12/

ג': כיתה

אוכלוסייה קבוצות לפי ב12/ ג' כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :31 לוח
81 ספר ובתי

ספר בתי ידע, תחומי לפי ב2ד, ג' כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :32 לוח
82 אוכלוסייה וקבוצות

בחשבון מהשאלות יותר או $60 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :33 לוח
83 ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, ג' בכיתות



במבחן מהשאלות יותר או 60?cf על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :34 לוח
84 אוכלוסייה וקבוצות ספר, בתי ידע, תחומי לפי /r22 ג' בכיתות בחשבון

ד': כיתה

אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, ד כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :35 לוח
85 ספר ובתי

ספר בתי ידע, תחומי לפי בי2ד, ד כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :36 לוח
86 אוכלוסייה וקבוצות

במבחן מהשאלות יותר או £609 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :37 לוח
87 אוכלוסייה וקבוצות ספר, בתי ידע, תחומי לפי ב2ד, ד בכיתות בחשבון

במבחן מהשאלות יותר או $60, על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :38 לוח
88 אוכלוסייה וקבוצות ספר, בתי ידע, תחומי לפי ב2ד, ד' בכיתות בחשבון

ה': כיתה

אוכלוסייה קבוצות לפי ב2יך, ה' כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :39 לוח
89 ספר ובתי

ספר בתי ידע, תחומי לפי ב2ד, ה' כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :40 לוח
90 אוכלוסייה וקבוצות

במבחן מהשאלות יותר או £609 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :41 לוח
91 ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, ה' בכיתות בחשבון

במבחן מהשאלות יותר או £609 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :42 לוח
92 אוכלוסייה וקבוצות הספר, בתי ידע, תחומי לפי ב^ד, ה' בכיתות בחשבון

המחנך דיווח לפי הישגים ב.

וקבוצות ספר בתי לפי ב2יד, בחשבון התלמידים הישגי על המחנך דיווח :43 לוח
93 אוכלוסייה

במבחנים מהשאלות יותר או 6096 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :44 לוח
94 מסכם לוח  אוכלוסייה וקבוצות כיתות לפי ב2ד, ובחשבון הנקרא בהבנת

והשתתפות נדרש ציוד הבאת  הלמידתית ההתנהגות בתחום התלמידים מצב :45 לוח
95 וכיתות ספר בתי אוכלוסייה, קבוצות לפי ב2ד, בשיעור פעילה

ב2ד, בית שיעורי הכנת  הלמידתית ההתנהגות בתחום התלמידים מצב :46 לוח
96 וכיתות אוכלוסייה קבוצות לפי

ב2ד, בקטטות להסתבך נטייה  ההתנהגותי בתחום התלמידים מצב :47 לוח
97 וכיתות ספר בתי אוכלוסייה, קבוצות לפי
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וישראלים מאתיופיה עולים עם קשרים  החברתי בתחום התלמידים מצב :48 לוח
98 וכיתות אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, ותיקים

אוכלוסייה קבוצות לפי ב12/ הספר בית צוות עם התלמידים הורי של קשר :49 לוח
99 וכיתות

הפרויקס הפעלת במהלך (d) התלמידים "התקדמות" .4

הנקרא, בהבנת במבחנים ל12) (מ^ ג'ה' כיתות תלמידי של ה"התקדמות" :50 לוח
100 ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי

בחשבון, במבחנים ל2יד) TrQ) ג'ה' כיתות תלמידי של ה"התקדמות" :51 לוח
101 ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי

העברית, בשפה במיומנויות ל12) (מ10 תלמידים של ה"התקדמות" :52 לוח
102 וכיתות ספר בתי אוכלוסייה, קבוצות לפי

ציוד הבאת  למידתית בהתנהגות (T2^ To£<) תלמידים של ה"התקדמות" :53 לוח
103 וכיתות ספר בתי אוכלוסייה, קבוצות לפי בשיעור, פעילה והשתתפות נדרש

הכנת  למידתית בהתנהגות (T2^ T0n) תלמידים של ה"התקדמות" :54 לוח
104 וכיתות ספר בתי אוכלוסייה, קבוצות לפי בית, שיעורי

אוכלוסייה, קבוצות לפי ל12) roaj בקטטות להסתבך הנטייה התרחבות :55 לוח
105 וכיתות ספר בתי

עולים עם קשרים  החברתי בתחום ל2יד) (מ>ד תלמידים של ה"התקדמות" :56 לוח
106 וכיתות ספר בתי אוכלוסייה, קבוצות לפי ותיקים, ישראלים ועם מאתיופיה

הספר, בית צוות עם ההורים של בקשר ל2ד) T0n) ה"התקדמות" :57 לוח
107 וכיתות ספר בתי אוכלוסייה, קבוצות לפי



מבוא .1
את השלישית השנה זו מפעיל דתי לחינוך המינהל  החינוך משרד עם בשיתוף ג'וינטישראל
הופעל הפרויקט מאתיופיה. עולים תלמידים של רב מספר קלטו אשר ספר בבתי "שילובים" פרויקט
(19971995  תשנ"ז (תשנ"ו, האחרונות השנתיים ובמהלך ספר, בתי בשישה הראשונות בשנותיו
באזורים נוספים ספר בתי עשר ולחמישה הצפון, במחוז ספר בתי לארבעה הפעלתו מסגרת הורחבה

שנים. 43 הפרויקט משך בארץ. שונים

להפעלתו והשלישית השנייה בשנה הפרויקט הערכת את עצמו על קיבל ברוקדייל ג'וינטמכון
הופעל אלו ספר מבתי (בארבעה לראשונה הפרויקט הופעל שבהם הדרום, במחוז ספר בתי בשישה
נוספת, אחת שנה הפרויקט לפעול ממשיך הספר בתי ששת בכל הראשונה). בשנתו הפרויקט

לפחות.

מסרתהפרויקס 1.1
עולים תלמידים של רב מספר שקלטו הספר בבתי החינוכיים לצוותים לסייע נועד הפרויקט
אלו צוותים ובאמצעות אלו, תלמידים של בשילובם הכרוכים הקשיים עם להתמודד מאתיופיה
לרשות כלים מעמיד הפרויקט והחברתי. ההתנהגותי הלימודי,  בתחומים העולים את לקדם
כלל עם בעבודתם הקשיים עם להתמודד להם יסייעו אשר הספר, בתי של והצוותים ההנהלות

בפרט. מאתיופיה העולים ועם הספר בית אוכלוסיית

 הספר בתי לישות tdvd הפרויקט
(החיצוניות) הביתספריות ולמנחות הספר בית לצוות ארגוני ייעוץ צוות של והדרכה ליווי (1)
מנחות באמצעות אינטנסיבית לעבודה שנבחרו בכיתות המורות של פדגוגית והדרכה ליווי (2)

הקריאה הקניית מבצע את גם מפעילות אלו מנחות ספריות. בית
הבית למדריכות  הספר בבית החינוכי לצוות וסדנאות השתלמות מערכי מספר הפעלת (3)

ולצוות למורים הפרויקט) מטעם הספר, בית מצוות לרכזות שונים), (במקצועות ספריות
הניהול

הפרויקט להפעלת הדרושים בחומרים הספר בית ציוד (4)

הקהילה עם והקשר העולים התלמידים הורי מעורבות להגברת פעולות ביצוע (5)

הפרויקס של הביצוע שלבי 1.2
העומדים והפדגוגיים הארגוניים והכלים המשאבים של מיפוי מבצע הפרויקט  הראשון בשלב
התלמידים מצב של מיפוי וכן החסרים, המשאבים את ומזהה הספר בתי לרשות

ובקריאה. בחשבון הנקרא, בהבנת והישגיהם
לביצועה זמנים לוח וקביעת עבודה תכנית מגבש הפרויקט  השני בשלב

1



פדגוגית הדרכה ביצוע פעולות: מספר מבצע הפרויקט התכנית, הפעלת במסגרת  השלישי בשלב
העברת אינטנסיבית,' לעבודה שנבחרו שכבות בשתי למורים וירוידנית שוטפת
צוות עבודת פיתוח הספר, בבית החינוכי הצוות לכלל ביתספרית השתלמות
המכוונות מיוחדות פעולות וביצוע הספר, בית לצוות נלווה ארגוני ייעוץ ומתן

הקריאה). קבוצות (כמו יסוד, מיומנויות לחזק
בית בין הקשרים לטיפוח מוקדשים השלישית) (בשנה הפרויקט של יותר המתקדמים השלבים
של מהפעילות חלק מוקדש אלו בשלבים במקביל, ההורים. בקרב פעילויות ולקיום לקהילה הספר

ביתספרי. מודל ולהבניית עצמאית לעבודה הספר בבית ההוראה צוות לפיתוח הפרויקט

(95 (אמויאל, הפרויקס של המרכזיים היעדים
העולים אוכלוסיית של נורמטיבי פיזור כדי עד התלמידים, של הלימודיים הישגיהם שיפור (1)

המשלבת; בכיתה
בכיתה; התלמידים אוכלוסיית של השונות עם בהתמודדות אפקטיביות יתר השגת (2)

של הייחודית הזהות על שמירה תוך הוותיקים והישראלים העולים של חברתיתרבותי שילוב (3)

מהאוכלוסיות. אחת כל

מרכזיים: היבטים לחמישה המתייחס מסכם, דוח הינו הנוכחי הדוח

 הפרויקס לתוצרי לגבי
התנהגות (כולל הלימודי בתחום  תשנ"ו הלימודים שנת סיום לקראת התלמידים מצב מהו (1)

הספר2 בית צוות עם ההורים של הקשר מידת על ומעט והחברתי, ההתנהגותי למידתית),
מצב")? ("צילום

ועולים להשוואה הספר ובבתי הפרויקט של הספר בבתי  התלמידים התקדמו מידה באיזו (2)

("שינויים הפרויקט? הפעלת במהלך  ותיקים ישראלים לעומת "זכאים") ושאינם ("זכאים"
זמן"). לאורך

הספר בבתי  השונות האוכלוסייה קבוצות בין פערים" "צמצום של מגמה קיימת האם (3)

קבוצה)? כל של האבסולוטית להתקדמות (מעבר להשוואה. הספר ובבתי שבפרויקט

האקסטנסיביות. בכיתות לעבוד שנבחרו מורות עם גם יחסית רבים מפגשים נערכו הספר מבתי בחלק 1

התחום למידתית), התנהגות (כולל הלימודי התחום הבאים: התחומים נבדקו המחקר במסגרת 2
והתחום בקטטות, להסתבך לנטייה בהתייחס נבדק ההתנהגותי התחום החברתי. והתחום ההתנהגותי
בית צוות עם ההורים של הקשר הוותיקים. והישראלים העולים בין לקשרים בהתייחס נבדק החברתי
הכיתה. מחנך של הבית ביקורי ומספר הורים באסיפות השתתפות  ממדים לשני בהתייחס נבדק הספר

2
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 הפרויקס של שונים מרכיבים הפעלת לגבי
במהלך שעלו המרכזיות הבעיות ומהן הפרויקט,3 של שונים מרכיבים הופעלו מידה באיזו (4)

הפעלתם?
אשר הספר, בבתי העולים בתלמידים המטפלים החינוכיים הצוותים העלו קריטיות בעיות אלו (5)

פתרון? ללא עדיין נותרו

המדידה וכלי המחקר שיסת 1.3
השנים במהלך הפרויקט את ליווה ההערכה מחקר צוות .1994 בשנת כבר לפעול החל הפרויקט
ניכר שיעור שקלטו הדרום, במחוז ספר בתי תשעה על נתונים נאספו המחקר במסגרת ו1996. 1995
נוספים ספר בתי ושלושה בפרויקט הכלולים ספר בתי שישה  מאתיופיה עולים תלמידים של
תלמידים. כ2,000  ב'ה' בכיתות התלמידים כל על נתונים נאספו להשוואה.4 כבסיס ששימשו
לעולים מתחלקים מאתיופיה התלמידים מאתיופיה. עולים תלמידים הינם תלמידים כ600 מתוכם,
ינואר לפני לארץ (שהגיעו זכאים" ש"אינם ולעולים ואילך), 1991 מינואר לארץ (שהגיעו "זכאים"5
העלייה בגל לשעבר המועצות מברית לארץ שהגיעו תלמידים על גם מידע נאסף כמוכן .(1991

האחרון.6

עיקריים: מועדים בארבעה נתונים נאספו
;(To (להלן. הפרויקט, הפעלת לתחילת בסמוך ,1995 בינואר (1)

תשנ"ה  הפרויקט להפעלת הראשונה הלימודים שנת סוף לקראת ,1995 יוני מאיותחילת בסוף (2)

;(T, (להלן:
איסוף (להלן: תשנ"ו  הפרויקט להפעלת השנייה הלימודים שנת באמצע ,1996 ינואר בסוף (3)

מיקוד); קבוצות במסגרת נתונים
.(T2 (להלן: תשנ"ו  הפרויקט להפעלת השנייה הלימודים שנת סוף לקראת ,1996 מאי בסוף (4)

קבוצות הפעלת  מרכזיים תחומים בשלושה התמקדה הפרוייקט של שונים מרכיבים הפעלת בדיקת 3
מערך והפעלת הכיתות, למחנכות ספריות הבית המנחות של שוטפת פדגוגית הדרכה מתן קריאה,
של ההדרכה כגון הפרוייקט, של אחרים מרכיבים הפעלת נבדקה לא ספרי. בית הכלל ההשתלמויות

והקהילה. התלמידים הורי עם והפעילות הארגוני הייעוץ צוות

במיקומם דומים מאפיינים בעלי והם בפרוייקט, כלולים שאינם ספר בתי הם להשוואה הספר בתי 4
בהם התלמידים התקדמות בין להשוות מנת על נבדקו אלה ספר בתי התלמידים. ובהרכב הגאוגרפי

בפרוייקט. המשתתפים הספר בבתי התלמידים התקדמות לבין

לו לסייע כדי שבועיות, הוראה שעות 1.75 לומד הוא בו הספר בית מקבל "זכאי", תלמיד כל עבור 5
בלימודים.

תלמידים לקבוצת התייחסות אין אך הלוחות, בנספח מצויים המועצות ברית עולי על שנאספו הנתונים 6
הקטן. מספרם בשל בטקסט זו
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(למעט שצויינו, במועדים כמותיות: מחקר בשיטות והן איכותניות מחקר בשיטות הן שימוש נעשה
מרכזיים מחקר כלי שלושה באמצעות ב'ה' בכיתות התלמידים כל על נתונים נאספו ,(1996 ינואר
בו עצמי, למילוי טופס  למחנך" ו"טופס הנקרא, בהבנת הישגים מבחני בחשבון, הישגים מבחני 

הנקרא בהבנת הלימודית רמתו כגון שונים, בתחומים תלמיד כל על פרטנית ברמה דיווח המחנך
מצוותי נתונים נאספו 1996 בינואר והחברתי.7 ההתנהגותי בתחומים תפקודו על וכן ובחשבון,
באמצעות הפרויקט, של שונים מרכיבים הפעלת על הפרויקט הופעל שבהם הספר בבתי ההוראה
ספריות הבית המנחות עם מקדימים ראיונות נערכו המיקוד, קבוצות להפעלת קודם מיקוד. קבוצות

הפרויקט. הפעלת על

ג; 1995 ליפשיץ ב; 1995 ליפשיץ א; 1995 (ליפשיץ דוחות ארבעה הפרויקט למפעילי הוגשו כה עד
שחלו השינויים בחינת תוך הפרויקט, של התוצרים בבדיקת התמקדו מהדוחות חלק :(1996 ליפשיץ
שונים. בתחומים התלמידים בהישגי והן הספר בבתי החינוכיים הצוותים של ההוראה בדרכי הן
ממנהלים שהתקבל המשוב סמך על הפרויקס, של שונים מרכיבים של ההפעלה בדרן התמקדו חלקם

הפעלתו. דרך על הפרויקט וממנחות

שנת אמצע  עיקריים מועדים בשני מחקר, כלי מגוון באמצעות נאסף הנוכחי בדוח המידע כאמור,
מידת את לאמוד כדי .(1996 (מאי זו לימודים שנת ובסוף ,(1996 ינואר (סוף תשנ"ו הלימודים
שנת (במהלך קודמים במועדים שנאספו לממצאים אלו נתונים הושוו התלמידים התקדמות

תשנ"ה). הלימודים

1 לוח גם (ראה הבאים: המחקר בכלי שימוש נעשה (1996 (מאי הנוכחית הלימודים שנת בסוף
להלן).

המשמש בחשבון, ארציים מבחנים בכתיבת מומחה ידי על נכתבו המבחנים בחשבון. מבחנים .1

פרויקט צוות עם בשיתוף נכתבו המבחנים החינוך. במשרד דתי לחינוך במינהל ארצי כמפקח
הנושאים את במבחן לכלול האחד,  מרכזיים עקרונות שלושה על שמירה תוך "שילובים",
הנדרשת הארצית הרמה על לשמור  השני החינוך; משרד של הלימודים בתכנית הכלולים
רלוונטית תהייה המבחן שרמת להבטיח והשלישי, הנבחנות. בכיתות התלמידים מכלל

הנבחנים.8 העולים לתלמידים

חשבון, פעולות ארבע המספר, הכרת עיקריים: תחומים בחמישה פריטים כוללים המבחנים
בארבעה נבדק תחום כל מתמטית. וחשיבה מילוליות, בעיות פתרון במתמטיקה, חוקים

ובחשיבה. בינונית רמה קלה, רמה הנמוכה, לכיתה עוגן ממדים:

מנחות של ראיונות ופתוחות, סגורות תצפיות כגון נוספים, מחקר כלי באמצעות מידע נאסף 1995 בשנת 7
זה. במסמך אלו לממצאים התייחסות אין אך ומנהלים, ביתספריות

תוכן עולמות או במונחים שימוש שיעשה או מדי, גבוהה תהייה לא המבחן שרמת לכך מודעות תוך 8
לעולים. כלל מוכרים שאינם
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הפרויקט, הפעלת לפני ההתחלתי המצב צילום לשם  (To) 1995 בינואר ב15 הועברו המבחנים
במאי ב14,13 וכן הפעלתו, של הראשוניים השלבים לאחר המצב לצילום  (T,) 1995 ביוני וב1
מהוותיקים $94. נבחנו  1995 ביוני הפרויקט. פעילות של השנייה השנה בסוף  (T2) 1996

ה"זכאים". והן הוותיקים הן  95מהתלמידים ?£ נבחנו 1996 במאי ה"זכאים".9 מהעולים ו8296

הבנת בתחום מומחית שבראשו מומחים צוות ידי על נכתבו המבחנים הנקרא. בהבנת מבחנים .2

נבנו המבחנים מאתיופיה. עולים תלמידים עם בעבודה צוותים בהנחיית ניסיון בעלת הנקרא
שנעשה כפי המרכזיים, העקרונות שלושה על ושמירה הפרויקט מצוות משוב קבלת תוך
לכלל המבחן רלוונטיות והבטחת הנדרשת, הארצית ברמה עמידה  בחשבון במבחנים

הנבחנת. האוכלוסייה

ספרותי, ז'אנר זיהוי "קלוז", הוראות, מילוי מיומנויות: מגוון הבודקות שאלות נכללו במבחן
מהתלמידים נדרשה מהמבחנים בחלק מסקנות. והסקת מרכזי רעיון וטפל, עיקר בין אבחנה

עצמאית. כתיבה

מהוותיקים 9296 נבחנו  1995 ביוני 10.1996 במאי וב27,28 1995 ביוני ב15 הועברו המבחנים
£?94מהתלמידים. נבחנו  1996 במאי ה"זכאים". מהעולים ו8796

ותלמיד תלמיד כל על פרטני דיווח כוללים הטפסים הכיתות. מחנכי של עצמי למילוי 0פ0ים .3

בית עם התלמידים הורי של והקשר והחברתי, ההתנהגותי הלימודי, התחום  תחומים במספר
,1995 ינואר בחודש מועדים: בשלושה מולא מהמחנכים הטופס להלן). פירוט (ראה הספר

.1996 יוני חודש במהלך וכן 1995 יוני חודש במהלך

הישראלים התלמידים על והן "זכאים") ושאינם ("זכאים" העולים התלמידים על הן מידע נאסף
התקבל  1996 ביוני £?90מהתלמידים. על מידע התקבל  1995 ביוני השוואה. לצורך הוותיקים

הספר. בבתי (10070) התלמידים כל על מידע

הבאים: המחקר בכלי שימוש נעשה (1996 (ינואר הנוכחית הלימודים שנת באמצע
הפרויקט של שונים מרכיבים הפעלת מידת על מידע נאסף בהם שילובים, מנחות של ראיונות .4

המיקוד. קבוצות הפעלת לקראת הספר, בבתי

אחד בכל מיקוד קבוצות שתי התקיימו הספר. בבתי המוביל והצוות מחנכים עם מיקוד קבוצות .5
ההנהלה צוות עם התקיימה אחת מיקוד קבוצת הפרויקט. מופעל בהם הספר בתי מששת
רכזים (כגון, מיוחדים תחומים ורכזי שכבות רכזי כולל: הספר, בית של המוביל" ו"הצוות

.4 מס' ספר בבית למבחן הוגשו שלא לעולים כיתות בשתי מרוכז ה"זכאים" העולים בקרב ה"נפל" 9

במועד מוכן היה לא שהמבחן מכיוון הפרוייקט, הפעלת בתחילת הועברו לא הנקרא בהבנת המבחנים 10
יותר. מוקדם
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נפגשות איתם ב'ה', הכיתות מחנכי עם  והשנייה וכד'). מוסיקה רכז קריאה, רכזי חברתיים,
התייחסות איפשר המוביל והצוות ההנהלה עם המפגש שונה). (באינטנסיביות שילובים מנחות
בצדדים התמקד המחנכים עם המפגש ואילו הפרויקט, הפעלת של הארגוני לצד בעיקר

המחנכות. של יומיים היום ובצרכים הפדגוגיים

הפעלת על עדכני מידע ובו ספרו, בבית הפרויקט פעילות את המסכם דף חולק משתתף לכל
של קיים תיעודי חומר ועל המנחות עם מובנים ראיונות על שהתבסס הספר בבתי הפרויקט
עבודתן (2) הקריאה, קבוצות הפעלת (1) מרכזיים: נושאים ארבעה הוצגו בדף הפרויקט.
לכלל ההשתלמויות מערך הפעלת (3) ההנהלה, וצוות המחנכות עם המנחות של השוטפת
סמך על לשיפורה המוצעות והדרכים בתכנית מוצלחים ופחות מוצלחים מרכיבים (4) המורים,

המנחות. דיווחי

הנושאים לארבעת ביחס לו החשובות המרכזיות הסוגיות את להעלות התבקש משתתף כל
עליהם הפרויקט בהפעלת המרכזיים בתחומים הדיון את למקד מנת על וזאת בפניו, שהוצגו
לרשות שעמד הקצר בזמן מרביות לתפוקות להגיע וכדי משוב, לקבל למפעילים חשוב היה
על אחר. נושא כל להעלות גם היה ניתן בכך, מעוניין היה שהצוות במידה אולם הדיון. מרכז

דיון. התפתח שהועלו המרכזיים הנושאים

המחקר במהלך הנתונים לאיסוף iw>'wu nrn3n כלי :1 לוח

בהם השימוש מועד המחקר כלי
1996 יוני ,1995 יוני ,1995 ינואר בחשבון מבחנים

1996 מאי סוף ,1995 יוני הנקרא בהבנת מבחנים
1996 יוני ,1995 יוני ,1995 ינואר הכיתות מחנכי של עצמי למילוי טפסים

1996 ינואר ,1995 יוני ,1995 ינואר "שילובים" מנחות של ראיונות
1996 ינואר המוביל והצוות מחנכים עם מיקוד קבוצות

הפרויקט של הספר בבתי

הפרויקס של תוצרים .2
ספר בתי בתשעה האחרונות השנתיים במהלך נתונים נאספו ההערכה מחקר במסגרת כאמור,
הכלולים ספר בתי בשישה  מאתיופיה עולים תלמידים של ניכר שיעור שקלטו הדרום, במחוז
על נתונים נאספו אלו במועדים להשוואה. כבסיס ששימשו נוספים ספר בתי ובשלושה בפרויקט
הישראלים על והן "זכאים", ושאינם ה"זכאים" העולים על הן  ב'ה' בכיתות התלמידים כל
בחשבון, מבחנים  מרכזיים מחקר כלי שלושה באמצעות נתונים נאספו השוואה). (לצורך הוותיקים

למחנך". ו"טופס הנקרא, בהבנת מבחנים

6



מרכזיות: סוגיות לשלוש מתייחסים הפרויקט תוצרי על הנוכחיים הנתונים כאסור,
התנהגות (כולל הלימודי בתחום  תשנ"ו הלימודים שנת סיום לקראת התלמידים מצב מהו (1)
הספר" בית צוות עם ההורים של הקשר מידת על ומעט והחברתי, ההתנהגותי למידתית),

מצב")? ("צילום
ובבתי הפרויקט של הספר בבתי  הפרויקט הפעלת במהלך התלמידים התקדמו מידה באיזו (2)
לאורך ("שינויים ותיקים ישראלים לעומת "זכאים") ושאינם ("זכאים" ועולים להשוואה הספר

זמן")?
הספר בבתי  השונות האוכלוסייה קבוצות בין פערים" "צמצום של מגמה קיימת האם (3)

קבוצה)? כל של האבסולוטית להתקדמות (מעבר להשוואה, הספר ובבתי שבפרויקט

לימודים שנת בסוף התלמידים מצב בין השוואה תוך נבחנה במבחנים התלמידים "התקדמות"
12.1 996 מאי  (T2) השנייה הלימודים שנת סוף לקראת מצבם לעומת 1995 ביוני (T,) הראשונה
הלמידתית, ההתנהגות (בתחום בלימודים השתלבות של נוספים בהיבטים התלמידים "התקדמות"
הפעלת בתחילת התלמידים למצב השוואה תוך נבחנה החברתי), ובתחום הכללית ההתנהגות

.(To) הפרויקט

למדו. בה הכיתה ולרמת הלימודים לתכנית המותאמת בבחינה שנה בכל נבחנו התלמידים
המועדים. בשני שנבחנו התלמידים אותם בקרב רק נבדקה ה"התקדמות"

ב: יתמקדו התוצרים בבדיקת המרכזיים הניתוח צירי
שאינם והעולים ה"זכאים" העולים הוותיקים, הישראלים  שונות אוכלוסיות בין ההבדלים (1)

"זכאים"
שונות רמות או נושאים במיומנויות, התלמידים בהישגי ההבדלים (2)

להשוואה הספר בבתי הלומדים תלמידים לבין שבפרויקט הספר בבתי תלמידים בין ההבדלים (3)

שונים ספר בבתי תלמידים בין ההבדלים (4)

הלימודי התחום 2.1
הבנת  העברית בשפה שונות במיומנויות התלמידים של השליטה מידת נבדקה הלימודי בתחום

החשבון. במקצוע וכן בכתב והבעה בעלפה הבעה הנקרא,

.3 בעמי 3 הערה ראה 11

האחת, עיקריות: סיבות משתי הראשונה הלימודים שנת בסוף המצב לעומת נערכת במבחנים ההשוואה 12
הנקרא) בהבנת והן בחשבון (הן המבחנים  והשנייה זה, מועד לקראת רק נערכו הנקרא הבנת מבחני
העבודה הפרוייקט, של הראשונה ההפעלה בשנת כמוכן, הלימודים. שנת בסוף שנרכש לידע מותאמים
במבחנים שנבדקים בתחומים בעבודה ופחות הקריאה קבוצות בהפעלת בעיקר התמקדה הספר בבתי

הנקרא. והבנת חשבון 

7



הנקרא בהבנת הישגים
הראשונה הלימודים שנת בסוף שהועברו מבחנים באמצעות הן נאמדו זה בתחום התלמידים הישגי
מיומנויות: מגוון על שאלות כללו המבחנים אלו. במועדים המחנך דיווח סמך על והן והשנייה,
וטפל, עיקר בין אבחנה ספרותי, ז'אנר זיהוי "קלוז", בקטע, המופיעים פרטים זיהוי הוראות, מילוי
מפורש באופן המוזכר (מידע ה"נגלה" ברמת התמקדו המבחנים מסקנות. והסקת מרכזי רעיון
יכולת כגון בטקסט, מפורש באופן מוזכר שאינו (מידע ה"נסתר" ברמת ופחות ניתנים), בטקסטים

יחסית. גבוהים יהיו התלמידים הישגי כי לצפות יש זו מסיבה והשלכה). הכללה

ובעל בכתב ובהבעה הנקרא בהבנת בחשבון, ההישגים את לדרג נתבקש המחנך למחנך", ב"טופס
התלמידים כלל של הממוצעת לרמת בהשוואה שלו היחסי המיקום לפי ותלמיד, תלמיד כל של פה,
מתחת קצת הכיתה, רמת מעל קצת הכיתה, ברמת הוא האם לרשום התבקש המחנך בכיתה.

הכיתה. לרמת מתחת הרבה או הכיתה, לרמת

בהישגי משמעותיים פערים קיימים תשנ"ו, הלימודים שנת בסוף שנערכו המבחנים, לפי ■

>£ל84 לעומת (070ר הוותיקים הישראלים התלמידים הישגי לעומת ה"זכאים" התלמידים
לוח (ראה להשוואה הספר בבתי והן שבפרויקט הספר בבתי הן בהתאמה), נכונות13 תשובות

ב'). בנספח 6

תשובות ^) הספר בית וסוג אוכלוסייה קבוצות לפי וב2ד, ב,ז הנקרא בהבנת במבחן ממוצע ציון :1 ^10תרשים ^===^ , נכונות)

lBTiEn2l
G\J ~~ 77 jq BHiff tflffjj

A ^\ HUM' 189'  MMlX'! Hlflf*BIBI ■■ ■■BUI■■. ■^111 " linn . . Wmn mBRk.. ■ WML■■'.XHfm 'mSn '

O^\ _iiiHl.. ' BWf.■■1 HH'X ^^lf]!mH ... Blflf.'

פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה
"זכאים" "זכאים" לא ותיקים

אוכלוסייה. קבוצת בכל התלמידים כל שהשיבו הנכונות התשובות כל סך את כולל זה אחוז 13
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%86 לעומת נכונות תשובות £739. על השיבו ה"זכאים" התלמידים  שבפרויקט הספר בבתי
ה"זכאים" התלמידים  להשוואה הספר ובבתי הוותיקים, הישראלים בקרב נכונות תשובות
תרשים (ראה הוותיקים. בקרב נכונות 83תשובות 9S לעומת נכונות תשובות 719S על השיבו

14.(1

מהישגי יותר טובים במבחנים, יותר) (הוותיקים זכאים" ה"לא העולים התלמידים הישגי ■

השיבו זכאים" מה"לא £779  הוותיקים הישראלים התלמידים מהישגי טובים ופרוות ה"זכאים"
ב'). בנספח 6 (לוח נכונות תשובות

בדיווחיהם גם כאשר לוותיקים, עולים בין בהישגים פערים על מצביעים המורים דיווחי גם ■

הערכות בין יחסית15 גבוה מתאם נמצא וככלל העולים, הישגי מעל דורגו הוותיקים הישגי
ובניגוד להערכתם אולם, התלמידים. כלל בקרב במבחנים התלמידים הישגי לבין המורים
כך, ה"זכאים". התלמידים למצב דומה זכאים" ה"לא התלמידים מצב במבחנים, לנמצא
52% הוותיקים, מהישראלים $76  הנקרא בהבנת התלמידים הישגי על המורים בדיווח

.(6 (לוח מעליה. או הכיתה" ב"רמת  ה"זכאים" מהעולים ו^50 זכאים", ה"לא מהעולים

קבוצות לפי ,T2o1 ב[7 המדונה דיווח לפי הנקרא, בהבנת מעליה או הכיתה ברמת תלמידים :2 תרשים
{96J ביהס ו0וג אוכלוסייה

1001  ==^! 1

■T1 ₪T2

80  7if77

פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה פרוייקט השתאה
"זכאים" "זכאים11 לא ותיקים

בנספח. 1 לוח ראה אלטרנטיביים, כישלון קווי לפי הנקרא, הבנת במבחני המתקשים אחוז על למידע 14

.tau=0.53 15
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דיווח לפי אולם, הנקרא. בהבנת במבחנים השונות הכיתות בהישגי משמעותיים הבדלים אין ■

הנמוכות בכיתות יותר גבוה מעליה או הכיתה" "ברמת הנמצאים התלמידים שיעור המורים,
ב'). בנספח 6 לוח (ראה הגבוהות. בכיתות התלמידים בקרב שיעורם לעומת וג') (ב'

מורכבות למיומנויות ביחס במיוחד משמעותיים העולים לבין הוותיקים בין ההישגים פערי ■

זאת לעומת מסקנות. והסקת מרכזי רעיון מציאת בטקסט, וטפל עיקר בין הבחנה כגון יותר,
בזיהוי וכן הוראות במילוי בעיקר יותר, בסיסיות למיומנויות ביחס יותר מצומצמים הפערים
בקרב הבסיסיות המיומנויות של יחסית טובה רכישה על מצביעים הנתונים כלומר, ז'אנר.

יותר. מורכבות מיומנויות ביצוע עם בהתמודדות קשיים ועל העולים מרבית

מילוי של השאלות על נכונה ענו מה"זכאים" ו>$86 מהוותיקים 9370  ג' בכיתה לדוגמה,
וטפל" "עיקר בתחום הנכונות התשובות באחוז הפער אך 16,($7< של אבסולוטי (הפרש הוראות
בנספח 15 לוח (ראה (22?0 של אבסולוטי (הפרש מה"זכאים". 59?0 לעומת 81?0  בהרבה גדול

ב').

התלמידים בהישגי קטנים הבדלים נמצאו הפרויקט, להפעלת השנייה השנה סוף לקראת ■

בבתי אלו לבין בפרויקט הכלולים הספר בבתי התלמידים בין ה"התקדמות" ובמידת במבחנים
.(1 ותרשים ב', בנספח ו50 6 לוחות (ראה להשוואה. הספר

כיתות הגיעו שונים ספר ובבתי מסויימות, בכיתות יותר גבוהים הישגים של אחידה מגמה אין ■

ביותר. הגבוהים להישגים שונות

הישגי לבין הוותיקים הישראלים הישגי בין הבדלים ואין כמעט ספר בתי במספר כי לציין יש ■

,18 ,16 (לוחות הגבוהות בכיתות 9 ספר בית וכן בפרויקט ו2 1 הספר בבתי בעיקר  העולים
50 לוח (ראה ו9 4 ,3 ,2 הספר בבתי אירעה ביותר הרבה ה"התקדמות" ב'). בנספח ו20

ב'). בנספח

הוותיקים הישראלים בהישגי  דומה מגמה קיימת הספר בתי סוגי בשני המחנכים בדיווחי ■

מורים כי לציין יש אך מעטה. התקדמות חלה זכאים" ה"לא העולים ובקרב שינוי, ואין כמעט
של אבסולוטי הפרש  ה"זכאים" בקרב יותר רבה התקדמות על דיווחו שבפרויקט הספר בבתי

ב'). בנספח 6 ולוח 2 תרשים (ראה בהתאמה $5< לעומת 14?£

הישראלים התלמידים לעומת יותר מעט התקדמו כאחד) זכאים" ו"לא ("זכאים" עולים ■

במצב היו שהם מכיוון אך להשוואה, הספר בבתי והן שבפרויקט הספר בבתי הן הוותיקים,
לבין בינם ניכר פער קיים ועדיין במיוחד, מפתיעה אינה זו מגמה בהרבה, נמוך התחלתי

ו2). ,1 ותרשימים ,6 (לוח הוותיקים הישראלים

ממוצע לבין 1y1 התלמידים הישגי של ממוצע בין האבסולוטי כהפרש חושבה במבחנים (d) "התקדמות" 16
בשני שנבחנו לתלמידים מתייחס ההפרש .(percentage points) באחוזים  ב[7 התלמידים הישגי של

בלבד. המועדים
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בחשבון הישגים
דיווח באמצעות והן בחשבון מבחנים באמצעות הן נאמדו זה בתחום התלמידים הישגי כאמור,
פעולות ארבע המספר, הכרת עיקריים: תחומים בחמישה פריטים נכללו אלו במבחנים המחנך.
המחנך למחנך", ב"טופס מתמטית. וחשיבה מילוליות בעיות פתרון במתמטיקה, חוקים חשבון,
כלל של הממוצעת לרמה בהשוואה היחסי מיקומו את ותלמיד, תלמיד לכל ביחס לדרג נתבקש

לעיל). (כמפורט בכיתה, התלמידים

התלמידים הישגי לעומת ה"זכאים" התלמידים בהישגי ניכר פער קיים החשבון במקצוע גם ■

5 (לוח בהתאמה 1270 לעומת נכונות תשובות השיבו >?ל62  במבחנים הוותיקים הישראלים
נכונות 63תשובות ?£ על השיבו ה"זכאים" התלמידים  שבפרויקט הספר בבתי ב'). בנספח
השיבו ה"זכאים" התלמידים  להשוואה הספר ובבתי הוותיקים, הישראלים בקרב 769S לעומת

17.(3 (תרשים הוותיקים בקרב נכונות תשובות $64 לעומת נכונות תשובות £549 על

יותר טובים יותר), (הוותיקים זכאים" ה"לא העולים התלמידים הישגי שבפרויקט, הספר בבתי ■

.(3 (תרשים להשוואה. הספר בבתי ה"זכאים" מהישגי טובים פחות ומעט ה"זכאים", מהישגי

נכונות) תשובות ^.) הספר בית וסוג אוכלוסייה קבוצות לפי וב2ד, rrj בחשבון במבחן ממוצע ציון :3 תרשים

100 1 ^==I=^ 1

ן'ךןןן ך'] to

80 76

]■;■;■5?. .53 x 54 c* Hjjjtf;IlflH X■

פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה
"זכאים" "זכאים" לא ותיקים

בנספח. 2 לוח ראה אלטרנטיביים, כשלון קווי לפי בחשבון, במבחנים המתקשים אחוז על למידע 17
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את מדרגים הם וגם השונות, הקבוצות בין בהישגים פערים על הם גם מצביעים המורים דיווחי ■

המורים הערכות בין יחסית18 גבוה מתאם נמצא וככלל העולים, הישגי מעל הוותיקים הישגי
התלמידים דירוג כי לציין יש אולם, התלמידים. כלל בקרב במבחנים התלמידים הישגי לבין
להבנת ביחס גם שנמצא כפי במבחנים. דירוגם את הולם אינו המורים ידי על זכאים" ה"לא
ה"זכאים" התלמידים למצב דומה זכאים" ה"לא התלמידים מצב המורים, להערכת הנקרא,
ו^42 זכאים" מה"לא >£ל44 לעומת מעליה" או הכיתה ב"רמת הוותיקים מהישראלים l\70

ב'). בנספח 5 (לוח מה"זכאים".

ה"לא 49מהעולים ?£ הוותיקים, מהישראלים >£ל72  שבפרויקט הספר בבתי המורים דיווח לפי ■

בבתי המורים דיווח לפי מעליה. או הכיתה" ב"רמת  ה"זכאים" מהעולים ו^44 זכאים",
גם שהשתקף כפי ה"זכאים", ממצב טוב פחות קצת זכאים" ה"לא מצב להשוואה, הספר

.(4 (תרשים במבחנים. זכאים" ה"לא בהישגי

וסוג אוכלוסייה קבוצות לפי T22 המחנך דיווח לפי ברושבון סעליה" או הכיתה "ברכות תלמידים :4 תרשים
irf) ביהס

80 1 1

72

■■:■: 66

60  | |
התלמידים 0/0 ^ ;;:;: ;;;i;

שי'ברמת חןן ;:;;; £
או הכיתה רק £ £ £
מעליה" 40  ::: || ;;;;; ;;!;; ;;;;:

./ץ ■:■;] :;:;: 33 ■■■■■ ;:;:;

20  1 | ;| g I |

0^^ '"י י י^י ^ י ^ "
פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה פרוייקט השוואת

"זכאים" "זכאים" לא ותיקים

בין המתאם למקדם יחסית נמוך  החשבון במקצוע  זה מתאם מקדם כי לציץ יש אולם .tau=0.43 18
.(10 עמ' לעיל (ראה 0.53  העברית במקצוע התלמידים במבחנים הישגי לבין המורים הערכות
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דיווח לפי והן בחשבון במבחנים הן השונות בכיתות התלמידים בהישגי הבדלים קיימים ■

מאשר במבחנים יותר גבוהים להישגים הגיעו וג') (ב' הנמוכות בכיתות תלמידים המחנך.
הישראלים בקרב והן העולים בקרב הן קיימת זו מגמה יותר. הגבוהות בכיתות תלמידים
"ברמת התלמידים שיעור המחנכים, דיווח לפי כמוכן, ו39). 35 ,31 ,27 ,5 (לוחות הוותיקים.
לוח (ראה הנמוכות. בכיתות משיעורם נמוך וה') (ד' יותר הגבוהות בכיתות מעליה או הכיתה"

ב'). בנספח ו43 5

לבין ותיקים ישראלים בין ההישגים פערי החשבון בתחום גם הנקרא, לממצאיםבהבנת בדומה ■

הבסיסיות בשאלות ("בינונית"). יותר גבוהה ברמה בשאלות במיוחד גדולים העולים
הנמוכות. בכיתות בעיקר קיימת זו מגמה אלו. פערים מצטמצמים

הסיבות השונות. ברמות התלמידים הישגי בין בפערים ניכרים הבדלים אין הגבוהות בכיתות
ובכיתה גבוהה, ברמה בשאלות הוותיקים של נמוכים הישגים בגלל בעיקר ד' בכיתה  הן לכך
בכל כצפוי, הנמוכות). במיומנויות (גם שנבדקו התחומים בכל גדולים שהפערים היות  ה'
ו40 ,36 ,32 ,28 לוחות (ראה מילוליות. בעיות בפתרון במיוחד מתקשים העולים הכיתות,

ב'). בנספח

בחשבון התלמידים בהישגי משמעותיים הבדלים ניכרים הנקרא, בהבנת מהמצב בשונה ■

תלמידים להשוואה. הספר בתי לעומת בפרויקט הכלולים הספר בתי בין התקדמותם ובמידת
ושאינם ("הזכאים" העולים והן הוותיקים הישראלים התלמידים הן  שבפרויקט הספר בבתי
זו מגמה להשוואה. הספר שבבתי התלמידים לעומת יותר רבה במידה התקדמו  "זכאים")
המיוחד המאמץ את מבטאת היא כי וייתכן במבחנים, בהישגים בעיקר ביטוי לידי באה
המתמחה המיוחדת האזורית המנחה באמצעות הפרויקט, במסגרת זה בתחום שהושקע

ו4). 3 (תרשימים בחשבון.

התלמידים התקדמות לבין העולים של ההתקדמות במידת משמעותיים הבדלים אין ■

התלמידים מיתר יותר מעט התקדמו זכאים" ה"לא התלמידים אך הוותיקים, הישראלים
ב').19 בנספח 5 ולוח 3 (תרשים

מאשר יותר גדולה התקדמות היתה מסויים ספר בבית כי ולומר להכליל ניתן לא בחשבון גם ■

ב'). בנספח 51 (לוח שונות בכיתות התקדמות חלה שונים ספר שבבתי אלא אחרים, ספר בבתי

הישגי בין הבדלים ואין וכמעט הפערים, צומצמו  כיתות במספר כי לציין ראוי כמוכן,
ג' ובכיתות ו4, 2 הספר בבתי ב' בכיתות  לדוגמה העולים. הישגי לבין הוותיקים הישראלים
בבתי ג' בכיתות אירעה ביותר הרבה ההתקדמות ב'). בנספח ו31 27 (לוחות ו5 3 הספר בבתי

בנספח). 51 לוח (ראה ו3. 2 הספר

מגמות את לאמת כדי כ[7 בחשבון התלמידים הישגי מצב לגבי המורים הערכת את לנו אין לצערנו 19
במבחנים. ההתקדמות
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העברית השפה של שונות במיומנויות התלמידים שליסת את המורים הערכת
תלמיד כל לגבי מהמחנכים נתקבל ובעלפה בכתב בהבעה התלמידים רמת על מידע כאמור,

ותלמיד.

או הכיתה "ברמת הוערכו שהישגיהם הוותיקים הישראלים שיעור בין משמעותי פער קיים ■

 ה"זכאים" העולים בקרב שיעורם לבין בכתב) בהבעה ו.?ל71 בעלפה בהבעה (590ד מעליה"
ב'). בנספח 26 (לוח בהתאמה. 36701 $42<

ה"זכאים" של לזו דומה ברמה הוערכו זכאים" ה"לא העולים בארץ, הממושכת השהייה למרות ■

מעליה". או הכיתה ב"רמת היו בכתב בהבעה ו>$44 בעלפה בהבעה A1J0

הכיתות בין בכתב ובהבעה בעלפה בהבעה התלמידים במצב משמעותיים הבדלים אין ■

קיימת המורים דיווחו שעליהן העברית בשפה המיומנויות שבשתי לציין ראוי אך השונות,
ביותר; הטובים להישגים הגיעו ג' כיתות תלמידי  הוותיקים הישראלים מבין אחידה: מגמה
בקרב ביותר. הטובים להישגים הגיעו ד' כיתות תלמידי  זכאים" ה"לא התלמידים מבין

ב'). בנספח 26 לוח (ראה ברורה. מגמה אין ה"זכאים" העולים

גדולה ההבעה תחומי בשני שבפרויקט הספר בבתי ההתקדמות מידת המחנכים, דיווח לפי
(ראה כאחד. זכאים" ו"לא "זכאים"  העולים בקרב בעיקר להשוואה, הספר בבתי מאשר יותר

בנספח). 52 לוח

בלימודים השתלבות של נוספים היבסים 2.2
למחנך. טופס באמצעות בלימודים השתלבות של נוספים היבטים למספר ביחס מידע נאסף
"לפעמים בסדר", כלל "בדרך גמור", "בסדר  הם האם התלמידים, את לדרג נתבקשו המחנכים
חברתית השתלבות כללית, התנהגות למידתית, להתנהגות ביחס  בסדר" "לא לא", ולפעמים בסדר

הספר. בית של החינוכי הצוות עם ההורים של וקשר

למידתית) (התנהגות למידה הרגלי
את בקביעות מביאים (£ל79) הוותיקים הישראלים מרבית  הספר לבית הנדרש הציוד הבאת ■

בלבד. ה"זכאים" מהעולים ו^54 זכאים" ה"לא מהעולים 589S לעומת לכיתה הנדרש הציוד
בהתאמה), ו^46 42^ כאחד וה"זכאים" זכאים" ה"לא מהעולים, ניכר שחלק מכך משתמע

ב'). בנספח 7 לוח (ראה הספר. לבית הנדרש הציוד את בקביעות מביאים אינם

ה"זכאים". בקרב ובעיקר העולים התלמידים בקרב התקדמות חלה שבפרויקט ספר בבתי ■

הספר בבתי זאת, לעומת במקצת. הצטמצם הוותיקים לבין ה"זכאים" בין שהפער מכאן,
במפורט (ראה כאחד. ועולים ותיקים ישראלים  התלמידים כל בקרב נסיגה חלה להשוואה

ב'). בנספח 53 ולוח 5 בתרשים
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אוכלוסייה וקבוצות ביהס סוג לפי וב,\ד, Trn הספר לבית הנדרש הציוד את המביאים התלמידים :5 תרשים

1001 7===\
H T1 E3 to 91

or\ _ 79 78 ףליד^8

פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה
"זכאים" "זכאים" לא ותיקים

הפערים לצמצום מביא שבפרויקט, הספר בבתי בלבד, ה"זכאים" העולים בקרב שחל השיפור ■

גדולים. פערים נותרים עדיין אך וה"זכאים", הוותיקים בין

בכיתות הלומדים זכאים") וש"אינם ("זכאים" עולים תלמידים המורים, דיווח לפי כי לציין ראוי ■

כלומר, הנמוכות. בכיתות העולים לעומת יותר גבוה בשיעור הנדרש הציוד את הביאו הגבוהות
הספר. בבית השהות עם זה בתחום שיפור שחל ייתכן

וה"לא (ה"זכאים" העולים כלל בין פערים קיימים זה בתחום גם  בשיעור פעילה השתתפות ■

משתתפים הוותיקים מבין יותר גבוה שיעור כצפוי, הוותיקים. הישראלים לבין כאחד) זכאים"
ב'). בנספח 7 לוח (ראה כ^40 לעומת $64  העולים לעומת בשיעור פעיל באופן

של (1170) רבה התקדמות חלה שבפרויקט הספר בבתי אחידה. אינה זה בתחום ההתקדמות ■

נסיגה חלה אך ה"זכאים", התלמידים בקרב בסדר" "בדר"כ או גמור" "בסדר שהם התלמידים
להשוואה הספר בבתי הוותיקים. הישראלים בקרב התקדמות ואי זכאים", ה"לא בקרב קלה
נסיגה אך זכאים", ש"אינם והעולים הוותיקים הישראלים בקרב מסויימת התקדמות חלה 

.(6 (תרשים .(14^ ה"זכאים" בקרב משמעותית
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(%) אוכלוסייה וקבוצות ביה"ס 0וג לפי ,T2n1 ב,ז בשיעור פעיל באופן המשתתפים התלמידים :6 תרשים

801 === 1

BT1OT2
70  1 I

65 65

"
פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה פרוייקט nNiivn

"זכאים" "זכאים" לא ותיקים
שיעורי מכינים אינם ה"זכאים" העולים (59^ מרבית המחנכים, דיווחי לפי  בית שיעורי הכנת ■

בתי בין הבדלים קיימים זה בתחום הוותיקים. מהתלמידים >?ל29 לעומת סדיר, באופן בית
זו. בעיה עם להתמודדות הספר בבתי שונים מהסדרים נובעים הם כי וייתכן השונים, הספר

ב'). בנספח ו54 ,46 ולוחות 7 לוח (ראה

זכאים" ה"לא העולים מצב הלמידה, הרגלי בתחום שנבדקו הממדים ביתר כמו זה, בתחום גם
הוותיקים. הישראלים למצב מאשר ה"זכאים", למצב יותר דומה

התקדמות הפרויקט, של הספר בבתי ה"זכאים" בקרב חלה ביותר הגדולה ההתקדמות ■

הישראלים התלמידים בקרב העולים. לבין הוותיקים בין הפערים של מסויים לצמצום שהביאה
.(7 (תרשים מעטה. התקדמות חלה הוותיקים

למצב ביחס דומה מגמה קיימת להשוואה הספר ובבתי שבפרויקט הספר בבתי כי ולומר, לסכם ניתן
השתתפות נדרש, ציוד הבאת  למידה הרגלי של השונים בהיבטים התקדמותם ומידת התלמידים
הספר בבתי יותר הרבה חיובי שהוא ה"זכאים", מצב למעט  בית שיעורי והכנת בשיעור, פעילה

.(7 ,6 ,5 (תרשימים יותר רבה והתקדמותם שבפרויקט
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(%) אוכלוסייה וקבוצות 0פר בית סוג לפי ,T2n1 Trn בית שיעורי המכינים התלמידים :7 תרשים

1001 =1

80  78

0 פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה

"זכאים" "זכאים" לא ותיקים
יש אולם, להשוואה. הספר בבתי מאשר יותר גדולה שבפרויקט הספר בבתי ההתקדמות מידת גם
בקרב שחלה הרבה מהנסיגה בעיקר מושפעים הספר בתי סוגי שני בין ההבדלים כי לציין
המגמה להשוואה הנוספים הספר בתי בשני .(8 ספר (בית להשוואה אחד ספר בבית התלמידים

ו54). ,53 לוחות וכן 46 ,45 ,7 לוח (ראה שבפרויקט. הספר בבתי הקיימת לזו דומה

בצורה מתפקדים הגבוהות בכיתות זכאים") וש"אינם ("זכאים" עולים תלמידים כי לציין מעניין
כי וייתכן יותר, הנמוכות בכיתות התלמידים לעומת הלמידתית ההתנהגות בתחום יותר טובה
,45 מפורטים לוחות (ראה זה בתחום לשיפור מביאה השנים לאורך הספר הממושכתבבית השהות

ב'). בנספח 46

ההתנהגות1 התחום
מהתלמידיםשבבתי 259?<  בקטטות נוטיםלהסתבך מהתלמידים כרבע  בקסטות להסתבן נטייה ■

הספר בבתי ב'). בנספח 7 (לוח להשוואה הספר בבתי מהתלמידים ו^20 שבפרויקט הספר
להשוואה הספר בבתי ותיקים. ישראלים לבין עולים בין זו בבטיה הבדלים אין שבפרויקט

ה"זכאים". התלמידים בקרב בעיקר רווחת זו נטייה

להשוואה. הספר בבתי זכאים" ה"לא העולים התלמידים בקרב בעיקר שיפור חל זה, בתחום ■

17



הספר בבתי התקדמותם ומידת זכאים" וה"לא הוותיקים הישראלים התלמידים של מצבם ■

הספר בבתי ה"זכאים" מצב זאת, לעומת בפרויקט. הספר בבתי מאשר יותר טוב להשוואה
הנוטים ה"זכאים" שיעור במצבם. נסיגה וקיימת בפרויקט, אלה ממצב יותר חמור להשוואה
55 ,47 ,7 ולוחות 8 (תרשים זה. בשיעור קטן גידול וחל יותר גבוה הוא בקטטות להסתבך

ב'). בנספח

(0/0) אוכלוסייה וקבוצות ספר בית סוג לפי וב2ד, Tra בקטטות להסתבן הבוסים התלמידים :8 תרשים

501 ;=^
UIT1E3T2

40  39

0
פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה
"זכאים" "זכאים1' לא ותיקים

החברתי התחום
או "טובים" קשרים מאתיופיה העולים ולרוב טוב, הוותיקים לבין העולים בין הקשר ככלל, ■

יותר), (הוותיקים זכאים" ה"לא העולים שיעור ותיקים. ישראלים תלמידים עם מאד" "טובים
לעומת 86X  ה"זכאים" בקרב מהשיעור במקצת גבוה ישראלים עם טובים קשרים להם שיש

ב'). בנספח 8 לוח (ראה בהתאמה. $78<

יותר טוב זכאים" ה"לא העולים מצב להשוואה הספר בבתי והן שבפרויקט הספר בבתי הן ■

ולוחות 9 (תרשים יותר מצומצמים הפערים שבפרויקט הספר בבתי אך ה"זכאים", מצב לעומת
. ב'). בנספח ו48 ,8

לנסיגה בעיקר זאת לייחס יש שוב אך יותר, גדולה בפרויקט הכלולים הספר בבתי ההתקדמות ■

ב'). בנספח 56 לוח (ראה להשוואה. אחד ספר בבית שחלה הניכרת

18



ישראלים עם מאד" "טובים או "טובים" קשרים להם שיש העולים שיעור הנמוכות בכיתות ■

שאינם העולים בקרב והן ה"זכאים" בקרב הן הגבוהות, בכיתות לעומת יותר גבוה ותיקים
ב'). בנספח 48 (לוח "זכאים"

בית 0ונ לפי T2n1 בץד ותיקים* ישראלים dv מאד "טובים או טובים קשרים להם שיש תלמידים :9 תרשים
{70) אוכלוסייה וקבוצות הספר

1201
ĥt1 2רנם

100  99

\ £ 9 LJ ^^^L I ^J B992X1 MtlfHJ ^^f^ HSlftSS !■H^■■ IvlfCvvl ■■ Klv^N■

0
פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה
"זכאים" "זכאים" לא ותיקים

ארורים. ותיקים ישראלים עם קשר להם שיש הוותיקים שיעור בתרשים מוצג לוותיקים ביחס *

הספר בית צוות לבין התלמידים הורי בין הקשר
ומספר הורים באסיפות הורים נוכחות והם במיוחד, משמעותיים היבטים שני נבדקו זה בתחום

התלמיד. בבית הכיתה מחנך של הבית ביקורי

באסיפות משתתפים ה"זכאים" התלמידים הורי (60^ מרבית  הורים באסיפות הורים נוכחות ■

התלמידים הורי של (8470) הגדול הרוב לעומת כלל"), בדרך או ("תמיד גבוהה בתדירות הורים
ב'). בנספח 9 לוח (ראה הוותיקים.
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הורי לעומת הורים באסיפות נוכחים זכאים" ה"לא התלמידים מהורי יותר גבוה שיעור ■

הוותיקים. הישראלים הורי בקרב מהשיעור יותר נמוך זה שיעור אך ה"זכאים",

הספר בבתי הן  ה"זכאים" התלמידים בקרב חלה זה בתחום ביותר הרבה ההתקדמות ■

זה בתחום שיפור חל זכאים" ש"אינם העולים בקרב להשוואה. הספר בבתי והן שבפרויקט
שבפרויקט הספר בבתי אלו תלמידים בקרב שחלה הנסיגה לעומת להשוואה, הספר בבתי

.(10 (תרשים

(0/0) T2m rrj הורים באסיפות כלל" "בדרן או "תמידי נוכחים שהוריהם התלמידים :10 תרשים
1001 zzz I

■T1₪T2 89 37

פרוייקט השוואה פרוייקט השוואה פרוייקט niNiivn

"זכאים" "זכאים" לא ותיקים
קשר לכך יש כי ונראה השונים, הספר בתי בין ההורים במעורבות משמעותיים הבדלים קיימים ■

הורי של במיוחד גבוה שיעור ו5 2 הספר בבתי זה. בתחום יוזם הספר בית שצוות לפעילות
הורי של גבוה שיעור ו6 3 הספר בבתי הורים. לאסיפות מגיעים ה"זכאים" התלמידים
השיפור כי לציין יש ב'). בנספח 49 (לוח ההורים. לאסיפות מגיעים זכאים" ה"לא התלמידים

ב') בנספח 57 (לוח .7 מס' להשוואה ספר בבית חל זה בתחום ביותר הגדול

לעומת ה"זכאים" התלמידים בבתי נערכו בית ביקורי של במקצת גבוה שיעור  בית ביקורי ■

ו6ל33 זכאים" ה"לא בבתי £359 לעומת ה"זכאים" בבתי $42<  התלמידים יתר של בבתיהם
בקרב בית ביקורי בוצעו לא עדיין זאת, למרות ב'). בנספח 9 (לוח הוותיקים. הישראלים בבתי

ה"זכאים". התלמידים מרבית
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בין לפחות אחד בית ביקור בוצע שבבתיהם התלמידים בשיעור משמעותיים הבדלים קיימים ■

משמעותי שיפור חל שבפרויקט הספר בבתי להשוואה. הספר לבתי שבפרויקט הספר בתי
זה. בתחום הביתספריות המנחות של ההשקעה את מבטא זה גידול כי ונראה זה, בתחום
הספר בתי סוגי בשני האוכלוסייה קבוצות כל בקרב חלה השיפור מגמת כי לציין יש ככלל,

.(11 (תרשים

ב'). בנספח 57 (לוח ו6 5 הספר ובבתי ג; בכיתה חל זה בתחום ביותר הגדול השיפור ■

(X) אוכלוסייה וקבוצות ביהס סוג לפי ,T22i Trn לפחות אחד בית ביקור בביתם שבוצע תלמידים :11 תרשים

₪T1₪ T2

50 1 ,

45 45

40 i 1
התלמידים 0/0 ^ ;:;:; [§|
בוצע שבביתם :;:;: ;!;;; ;<;;

1 בית ביקור Ja  g; 27 i;i;: ;!;::

פרוייקט השוואה פרוייקט השוואת פרוייקט השוואה

"זכאים" "זכאים" לא ותיקים
של שונים מרכיבים הפעלת על החינוכיים הצוותים של משוב .3

הפרויקס
מתן הספר: בתי לכל פעולה דרכי מספר תוכננו הספר בבתי הפרויקט הפעלת במסגרת כאמור,
אינטנסיבית, לעבודה שנבחרו בשכבות למורים יחידנית פדגוגית הדרכה מתן ארגונית, הדרכה
השתלמות מערך תפעול צוות, עבודת פיתוח הלאקוראים, אוכלוסיית לכל בסיסית קריאה הקניית
פעולות וביצוע הפרויקט, להפעלת הדרושים בחומרים הספר בית ציוד הספר, בבית החינוכי לצוות

הקהילה. עם והקשר התלמידים הורי מעורבות להגברת
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השנייה השנה באמצע  1996 ינואר בסוף התקבל הפרויקט של שונים מרכיבים הפעלת על המידע
מקורות: שני על מתבסס הדיווח הפרויקט. להפעלת

הספר; בתי בששת הפרויקט את המפעילות הביתספריות, המנחות עם ראיונות (1)

הספר, בתי של המוביל והצוות ההנהלה צוות עם האחת,  מיקוד קבוצות שתי הפעלת (2)

הפרויקט. הפעלת התמקדה שבהן ב'ה', כיתות מחנכות עם והשנייה,
הביתספרית, המנחה עם שלהן הקשר על ב'ה', כיתות של מהמחנכות מידע התקבל כמוכן,

.1996 יוני חודש במהלך ידן על שמולא למחנך" "טופס באמצעות

לסוף העדכני הספר, בתי ששת בכל הפרויקט של שונים מרכיבים הפעלת על מידע יוצג זה בפרק
בהפעלתו:21 מרכזיים תחומים בשלושה התמקדות תוך 20,1996 ינואר

קריאה קבוצות הפעלת (1)

הכיתות למחנכות הביתספריות המנחות של שוטפת פדגוגית הדרכה מתן (2)
ביתספריות הכלל ההשתלמויות מערך הפעלת (3)

מסרים רק בדוח מצוטטים השונים, הספר בבתי המיקוד קבוצות בדיוני שהועלו המסרים מבין כי ולציין להדגיש יש
בדיון. המשתתפים מרבית בקרב הסכמה עליהם והיתה משתתפים קבוצת .t על שהועלו הבולטים

מרכזיות: סוגיות לשתי מתייחסים הפרויקט הפעלת תהליך על הנתונים כאמור,
במהלך שעלו המרכזיות הבעיות ומהן הפרויקט, של שונים מרכיבים הופעלו מידה באיזו (1)

הפעלתם?
אשר הספר, בבתי העולים בתלמידים המטפלים החינוכיים הצוותים העלו קריטיות בעיות אלו (2)

פתרון? ללא עדיין נותרו

קריאה קבוצות הפעלת 3.1
בכל הקריאה קבוצות בהפעלת משמעותי שיפור חל הנוכחית הלימודים בשנת המנחות, דיווח לפי
ומויינו התלמידים, אובחנו הלימודים שנת בתחילת כבר השנה, הקודמת. השנה לעומת הספר בתי
לפי המתקשים, התלמידים בעיקר הספר בתי ברוב אובחנו הנוכחית בשנה קריאה. לקבוצות

קודמות. בשנים כמתקשים שהוגדרו תלמידים או המורות, המלצת

את ערכו מהם בשניים אך לאומי, שירות בנות או מסייעות האבחונים את ערכו הספר בתי ברוב
עברו שלא במידה המאבחנים, את הנחו הביתספריות המנחות הכיתות. מחנכות בעיקר האבחונים

מקוצרת. הדרכה עברו בנושא מתמחים או הכשרה עברו אשר מורים שעברה. בשנה הכשרה

השנייה. הלימודים שנת בסוף המנחות עם ראיונות בוצעו לא תקציביות בעיות בשל 20

הארגוני הייעוץ צוות של ההדרכה כגון הפרוייקט, של אחרים מרכיבים הפעלת נבדקה לא כי לציין ראוי 21
והקהילה. התלמידים הורי עם והפעילות

22



הפעלתן ודרך הקבוצות הרכב
תוך הרגיל, הלימודים יום במהלך מתקיימים הקריאה הקניית בקבוצות הלימודים הספר בתי בכל
ומורכבות קטנות הקריאה הקניית קבוצות הספר בתי בכל האם. מכיתות התלמידים הוצאת כדי
בשל שכבתיות הן בחלקם אך רבגיליות, הן הקבוצות הספר בתי ברוב בקבוצה. תלמידים מכ64
ללימוד שבועיות הוראה שעות 126 בין הוקצו השונים הספר בבתי מערכת. שעות של אילוצים

אלו. בקבוצות

קשיים בשל לרוב, אך זה, בתחום המתמחות מורות הקריאה בקבוצות מלמדות הספר מבתי בחלק
מורים או סייעות מורות הן אלו בקבוצות המלמדים המורים זו, למטרה מקצועי אדם כוח בהשגת

זה. בתחום מומחים שאינם

תהליך כי דיווחו המנחות האם. לכיתות חזרו לא עדיין התלמידים רוב הלימודים, שנת באמצע
מתגבר מורה הכיתה, מחנך  התלמיד את המלווה למורה בהנחיה מלווה יהיה לכיתות החזרה
בשניים אך מיידית, תהיה לכיתה החזרה כי דיווחו (6 מתוך 4) הספר בתי ברוב הסייעת. או מיוחד

הדרגתי. חזרה תהליך המנחות העדיפו מהם

הן: הבית90ריות המנחות או ההנהלה המחנכות, ידי על זה בנושא שהועלו וסוגיות המלצות
את וציינו הבערות", לביעור הקריאה פרוי7ן0 תרומת על הצביעו הספר בבתי המנהלים כל כמעט (1)

בתי ברוב הצוותים הקודמת. הלימודים בשנת שנרכש הניסיון סמך על המהירה, ההתארגנות
יותר. טובה באיכות לרוב בוצע האבחון כי ציינו הספר

בקבוצות המועסק האדם כוח כלל שבדרך דיווחו והמנהלים המורים (6 מתוך 4) הספר בתי ברוב (2)

מורות לאייש בקושי זאת הסבירו המנהלים ומקצועי. סיומן מספיק אינו הקריאה או התגבור
התגבור בקבוצות שהמורים מכיוון במיוחד חריפה הבעיה זה. ארעי בתפקיד מקצועיות
הצליחו ולא בכיתה הלמידה תהליך את פעם כבר עברו אשר מתקשים, בתלמידים מטפלים

להצלחתם. ולהביא קשייהם על להתגבר כדי מיומן מאד אדם כוח שדרוש וייתכן בו,

הקריאה לקבוצות המתקשים התלמידים להוצאת ביחס דילמה קיימת (6 מתוך 4) הספר בתי ברוב (3)

התלמידים של הוצאתם והמחנכים המנהלים לדברי ממושכת. לתקופה הלימודים שעות בסהלן
בכיתות מלימודים שיוצאים המתקשים העולים  כלומר וחברתיות. לימודיות דילמות מעלה
על במיוחד קריטית הבעיה מוצאים. הם מהם בשיעורים הנלמדים התכנים את מפסידים האם
העובדה רקע על וכן בהקשבה", מצוין "קולטים העולים התלמידים כי המורים דיווחי רקע
בכיתה, "מפסידים" שהם החומר את המתקשים לתלמידים להשלים יכולים אינם שהמורים

מחסירים. שהם הרבים השיעורים בגלל

"חשובים", פחות הנחשבים שיעורים חשבון על נעשית מהכיתה ההוצאה בהם במקרים כמוכן,
הם בהם השיעורים את "מפסידים" שהתלמידים כך על דיווחו המורים מלאכה, או ספורט כגון
התלמידים לבין בינם חיץ יוצרת מהכיתה והיציאה התלמידים, כיתר ולהרגיש להנות יכולים

האם. בכיתת האחרים



הספר מבתי בחלק אך לבעיה, פתרון כל להם אין כי הדגישו לנושא שהתייחסו הדוברים רוב
הכיתה. בתוך לבצען או הצהריים אחר לשעות התגבור שעות את להעביר הציעו

הקריאה לימודי את שגז"סו התלמידים של האם בכיתת הליווי כי המורים דיווחו הספר מבתי במחצית (4)

על הדרכה בקבלת צורך על דיווחו מהמורים חלק המחנכת. של ידע חוסר בשל מתבצע אינו לרוב
להשתלב שיוכל כך הקריאה), (או התגבור מקבוצת החוזר לתלמיד הרצויה הליווי דרך

האם. בכיתת בלימודים

לאיתור יותר ומעסיקים ממוקדים אבחונים לבצע הצורן את גם העלו המחנכים הספר, מבתי במחצית (5)

המתקשים. התלמידים של קשייהם

האם לכיתות אמנם מגיעים התלמידים כי המחנכים דיווחו הספר מבתי (6 מתוך 2) קטן בחלק (6)

מתאימה אינה קריאתם רמת עדיין אך שלהם, ההתחלתית הקריאה ביכולת התקדמות עם
הכיתה. לרמת

בכיתת תלמידיהם של ההתקדמות ועל המצב על דיווח לקבל ביקשו מהמחנכים מעטים (7)

בין הרצוי לקשר ביחס התלבטות גם קיימת הספר מבתי קטן בחלק (הקריאה). התגבור
הן ביניהם, הרצויים העבודה ודפוסי המתקשה, והתלמיד התגבור מורת לבין הכיתה מחנכת
התכנים על והן  לה מחוצה או הכיתה בתוך  ללמד צריכה לתגבור המורה בו למקום ביחס

ביניהן. הפעולה שיתוף ודרך לתלמידים להקנות שיש

עזרי והכנת רכישת כגון זה, בתחום נוספים צרכים מספר העלו הביתספריות מהמנחות חלק (8)

הצורך את הדגישו הן התגבור. בקבוצות המורות של שוטף לשימוש ומדורגים, מוכנים למידה
רצוי כי ציין חלקן ברמתם. המדורגים וויזואלית, מבחינה ואטרקטיבים מגוונים חומרים בהכנת

אלו. תגבור קבוצות במסגרת הנקרא הבנת נושא את יותר להדגיש

המנחות ידי על הכיתות למחנכות שוספת פדגוגית הדרכה מתן 3.2
ספריות הבית

המחנכות גם .1996 ינואר בסוף הכיתות מחנכות עם עבודתן על נשאלו הביתספריות המנחות
למחנך" ב"טופס והן המיקוד בקבוצות הדיונים במסגרת הן  לנושא התייחסו ב'ה' בכיתות
של קיומם על המחנכות נשאלו בטופס .1996 יוני חודש במהלך המחנכות כל ידי על שמולא

בהם. שהועברו התכנים ועל תדירותם על והמחנכות, המנחות בין המפגשים

מחנכות המנחה. עם "אינטנסיבית" לעבודה שכבות שתי נבחרו ספר בית בכל כי ולציין להזכיר יש
פדגוגית הדרכה וקיבלו הביתספרית המנחה עם גבוהה בתדירות מפגשים קיימו אלו בשכבות
בעיקר המנחה בעבודת הסתייעו "אקסטנסיבית", לעבודה שנבחרו בשכבות מחנכות צמודה.

ביתספרית. הכלל ברמה עבודתה ובמסגרת הביתספריות ההשתלמויות במסגרת
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ד'ה' כיתות ו6 ,5 ,3 מס' הספר בבתי  הספר בבתי "אינטנסיבית" לעבודה נבחרו ג'ד' כיתות
לעבודה הכיתות כל נבחרו 2 ספר בבית ו4. ,1  הספר בבתי "אינטנסיבית" לעבודה נבחרו

המצומצם. מספרם בשל "אינטנסיבית"

ותדירותם והמחנכות המנחה בין המפגשים קיום
הלימודים שנת במהלך אחת פעם לפחות שילובים מנחת עם נפגשו כי דיווחו המחנכות מרבית
לעבודה שנבחרו מהמחנכות %57y "אינטנסיבית" לעבודה שנבחרו מהמנכות 8670  תשנ"ו

.(2 (לוח "אקסטנסיבית"

הראשון המפגש קיום סועד
המנחה עם לראשונה נפגש ה"אינטנסיביות" בכיתות המחנכים (£699.) מרבית המחנכות, דיווחי לפי
גם כי לציין ראוי (ספטמבראוקטובר). השנה של הראשונים החודשיים במהלך כבר הביתספרית

אלו. בחודשים המנחה עם נפגשו ה"אקסטנסיביות" בכיתות (43X)מהמחנכות ניכר חלק

מאי22 חודש במהלך הפגישות קיום תדירות
רוב מאי. חודש במהלך הביתספרית המנחה עם שקיימו הפגישות תדירות על נשאלו המחנכים
המנחה, עם בחודש מפגשים ארבעה עד שלושה קיימו ה"אינטנסיביות" בכיתות המחנכות (£ל72)

יתר זה. בחודש במהלך המנחה עם אחד מפגש קיימו נוספים ר690 מפגשים, שני קיימו נוספים >?ל16

בכיתות מחנכות גם כי לציין ראוי זה. בחודש המנחה עם נפגשו לא (£ל6) המחנכות
קיימת אך זה, חודש במהלך הביתספריות המנחות עם מפגשים קיימו כי דיווחו ה"אקסטנסיביות"
בבתי בעיקר התקיימו אלו בכיתות מחנכים עם מפגשים זה. בתחום הספר בתי בין גדולה שונות
נמוכה בתדירות המנחה עם נפגשו ה"אקסטנסיביות" בכיתות המחנכות כצפוי, ו6. ,3 ,1 הספר

.(2 (לוח יותר.

בקבוצות המשתתפים הרכב
דו או שכבתיים הינם כלל בדרך המפגשים (6 מתוך 5) הספר בתי במרבית המנחות, דיווח לפי
של מועט מספר בו בלבד, אחד ספר בבית רחבה". מורים לאוכלוסיית להגיע "כדי שכבתיים,

דקות. כ45 הינו המפגשים משך לרוב, אישיים. הם המפגשים מחנכים,

המפגשים של והתכנים הנושאים
או המודרך המחנך של אישית להדרכה לצפייה, מוקדשים האישיים המפגשים כי דיווחו המנחות
נעשית ההנחיה הקבוצתיים במפגשים שונים. תכנים להקניית מוקדשים וחלקם שיעור, של להדגמה

פרונטלי. באופן או סדנאות באמצעות

ללימודים. האחרון החודש לפני חודש 22
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ותדירות הראשון המפגש קיום מועד שילובים, מנחות עם שנפגשו המחנכות אחוז :2 לוח
המחנכות) דיווחי (לפי הכיתות וסוג ספר בתי לפי המפגשים,

גמהלן הפגישות מספר הראשון המפגש קיום מועד
(אייר) מאי חודש

34 21 0 כסלוטבת חשון תשרי עם מפגש קיום מספר
(נובידצמי) אוקט') י (ספט המחנכות מחנכות

סה"כ

72 16 6 6 24 69 86 29 אינטנ1 כיתות

56 22 22  13 43 57 21 אקסטנ' כיתות

1 בי"ס

67 33   25 75 75 4 אינטנ' כיתות

 100   50 25 75 4 אקסטנ' כיתות

2 בי"ס

67  33   80 80 5 אינטנ' כיתות

_____ ~   אקסטנ' כיתות

3 בי"ס

100    33 50 67 6 אינטנ' כיתות

  100   50 50 4 אקסטנ' כיתות

4 בי"ס

 50  50 33 67 100 3 אינטנ' כיתות

_____   3 אקסטנ' כיתות

5 בי"ס

67 33   50 50 100 6 אינטנ' כיתות

    25  25 4 אקסטנ' כיתות

6 בי"ס

100 ~  ~  100 100 5 אינטנ' כיתות

83 17    100 100 6 אקסטנ' כיתות
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של בבעיות טיפול הוראה, שיטות גיוון  היו אלו מפגשים הוקדשו להם העיקריים הנושאים
ובכתב, בעלפה הבעה טיפוח עבודה, תכניות בניית שיעור, מערכי של משותפת בנייה מתקשים,

וחשבון. הנקרא הבנת מבחני לקראת הכנה וכן ובחשבון, הנקרא בהבנת לימודי חומר עיבוד
ההשתלמויות במהלך שהועבר חומר של נוסף לעיבוד נוצלו מהמפגשים חלק כי ציינו המנחות כל

הביתספריות.

למחנכות הביתספריות המנחות עם המפגשים תרומת
ה"רבה" 46)או 5J) מאד" ה"רבה תרומתם את ציינו המנחות עם שנפגשו המחנכות של הגדול הרוב
בקרב היתה מהמפגשים במיוחד גבוהה רצון שביעות לעבודתן. המנחות עם המפגשים של (£359)

ו6. ,4 ,1 הספר בבתי ובעיקר האינטנסיביות, בכיתות המחנכות

של ולתרומה לעשייה רבה הערכה הובעה הספר, בתי בכל כמעט המיקוד, קבוצות במסגרת גם
המחנכים בקרב זו רצון שביעות הובעה לרוב ההנהלה. ידי על והן המחנכים ידי על הן המנחות
שחלק ההדגמות כי וצוין העברתם, ולדרך לתכנים הערכה גם הובעה אינטנסיבית. לעבודה שנבחרו
לעתים כי לציין ראוי למעשה. הלכה הדברים להמחשת תורמות האם בכיתות מבצעות מהמנחות
ספר בתי בשלושה המחנכים. וצוות ההנהלה בין המנחה לעבודת ההערכה במידת שונות קיימת

המחנכות. ידי על ופחות ההנהלה ידי על המנחות לעבודת הערכה יתר הובעה

הן: הביתספריות המנחות או ההנהלה המחנכות, 'די על זה בנושא שהועלו וסוגיות המלצות
או אישית הדרכה לקבל רצון הביעו האקססנסיביות" בכיתות המורות ,(6 מתוך 5) הספר בתי ברוב (1)

הן. גם שכבתית

שונים למרכיבים לתת שיש השונים לדגשים בנוגע התלבטות קיימת ,(6 מתוך 4) הספר בתי ברוב (2)

או שכבתית (או אישית הדרכה מתן לעומת השיעורים, בזמן במחנכים המנחה צפיית  המנחה בעבודת
מאוימים חשים הם כי דיווחו מהמורים חלק האם. בכיתת המנחה של שיעורים הדגמות ביצוע

המנחה. עבודת של אחרים למרכיבים זמן יותר להקדיש מעדיפים והיו בהם, מהצפייה

על שכבתית להדרכה לרוב משמשות המחנכות של החלון" שעות (6 מתוך 2) הספר מבתי קטן בחלק (3)

משותפת שכבתית לעבודה אפשרות להן מותירה אינה זו עובדה המחנכים, לדברי המנחות. ידי
"שילובים". בפרויקט לעשייה קשורים שאינם בנושאים

לעבוד להספיק שתוכלנה כדי הפגישות משך את להאריך הציעו הביתספריות מהמנחות חלק (4)

מוגמרים". "מוצרים עם אלו ממפגשים לצאת יוכלו שהמחנכים וכדי העמקה ביתר המורים עם

המחנכים של ציפיות
בשנת הביתספרית ומהמנחה מהפרויקט ציפיותיהם על למחנך" ב"טופס נשאלו המחנכים
מעוניינים ואף הקיימים, והתכנים הדפוסים בהמשך עניין המחנכותהביעו מרבית הבאה. הלימודים

במפגשים. המטופלים הנושאים ובגיוון הקשר בהעמקת
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אישיים, מפגשים יותר של בקיומם צורך העלו האינטנסיביות בכיתות מחנכות  1 ספר בבית
נושאים להקניית שונות הוראה שיטות בהקניית צורך הביעו האקסטנסיביות בכיתות ומחנכות

בכיתתם. המתקשים עם בעבודה וסיוע שונים,

הנלמדים הנושאים בין חפיפה ליצור רצוי כי ציינו האינטנסיביות בכיתות מחנכות  2 ספר בבית
ללימוד נושאים ביחד ולעבד הקריאה, / התגבור בקבוצות הנלמדים הנושאים לבין האם בכיתת

בכיתה.

גבוהה בתדירות לחשבון המנחה עם להיפגש ביקשו האינטנסיביות בכיתות מורים  3 ספר בבית
כרטיסיות כגון המנחה, עם המפגשים במהלך מוגמרים מוצרים ביצירת הצורך את וציינו יותר,
בין הלימודיים הפערים לצמצום כלים בפיתוח הצורך הועלה כמוכן, וכד. משחקים לימוד,

בנושא. קונקרטי ייעוץ קבלת תוך האם, בכיתת מתקשים ושאינם מתקשים

העברית. במקצוע שונים היבטים בחיזוק צורך הביעו  4 ספר בבית

המנחה עם יותר גבוהה בתדירות להיפגש מעונינות האינטנסיביות בכיתות המורות  5 ספר בבית
המתקשים. התלמידים עם בהתמודדות יותר ולהתמקד

ובהכרת המתקשים בעולים בהתמקדות מעונינות האינטנסיביות בכיתות המורות  6 ספר בבית
עצמאי". כלומד התלמיד "פיתוח תוך מגוונות, הוראה שיטות

ביתספריות הכלל ההשתלמויות מערן הפעלת 3.3
הספר, בבית החינוכי הצוות לכלל השתלמויות מערך הפעלת תוכננה הפרויקט במסגרת כאמור,
לשונות המתייחסות שונות הוראה שיטות של והקנייה היכרות ההוראה, בדרכי שינוי לעודד מנת על

.(6 נספח ,1995 (אמויאל, דיפרנציאלית הוראה להפעלת טכניקות וכן הכיתה, בתוך

ההשתלמויות מערך ארגון לצורך מיוחד תפקיד בעלת ישנה הפרויקט מופעל שבהם הספר בתי בכל
מנהל הרכזת, בשיתוף נערך ההשתלמויות מערך הספר בתי ברוב השתלמויות. רכזת  הביתספרי
הנושאים את הגישה המנחה (6 מתוך 2) הספר מבתי בחלק הביתספרית. והמנחה הספר בית
בשלושה ההשתלמויות. ורכזת המנהל עם בשיתוף התקבלה הסופית וההחלטה ידה, על המומלצים
בשיתוף נבנה המערך במחציתם, ההשתלמות. מערך לארגון מלאות שותפות היו המנחות ספר בתי
להם הרצויים התכנים על נשאלו לא המורות (6 מתוך 5) הספר בתי במרבית הארגוני. היועץ

בהשתלמויות.

והרכבן ההשתלמויות ביצוע תדירות
וחלקן ביתספריות חלקן  לשבוע אחת ההשתלמויות התקיימו (6 מתוך 4) הספר בתי ברוב

המקומית. שברשות שבפרויקט הספר בתי לכלל אזוריות,
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הביתספריות והסדנאות ההשתלמויות במסגרת שהוקנו הנושאים
הוראה, שיטות גיוון  נושאים למספר הוקדשו ההשתלמויות הביתספריות, המנחות דיווח לפי
וחינוך הביתספרי האקלים שיפור לימודית, סביבה עיצוב הקריאה, עידוד בעלפה, בכתב, הבעה
תדמית והעלאת בקבוצות, עבודה צוות, לעבודת השתלמויות הוקדשו יותר נמוכה בתדירות חברתי.

הספר. בית

הן: הביתספריות המנחות או ההנהלה המחנכות, ידי על זה בנושא שהועלו וסוגיות המלצות
ההשתלמויות ברוב המנחות, לדברי בכיתה: בעבודתו ההשתלמות במסגרת למורה שהוקנה הידע יישום (1)
על המורות. בעבודת ביטוי לידי בא הדבר תמיד לא אך שהוקנה, החומר את ליישם היה ניתן
שעלה לימודי חומר ביחד ועיבדו ההשתלמות לאחר המחנכות עם נפגשו המנחות רוב, פי
והמורים זה בתחום שינוי של התחלה יש כיום כי דיווחו המנחות בכיתה. להוראה בהשתלמות
הוא השינוי תהליך אך בלבד, פרונטלי באופן ללמד ולא ההוראה שיטות את לגוון משתדלים
כי דיווחו המורים המיקוד. בקבוצות הדיונים במסגרת התקבל לדבריהן חיזוק והדרגתי. איטי

בהן. הנלמד את ליישם להם מסייעת ההשתלמויות לאחר המנחה עם העבודה

ההשתלמות, מערך בהגמשת צורך מתעורר שכאשר גם ציינו המנחות ההשתלמויות: סערן גמישות (2)
חיצוניים מומחים להשיג אפשרות ואין כמעט כלשהו, בנושא מעוניינים שהמורים במידה
את מגמישות עצמן הן כי ציינו המנחות מרבית מראש. מוקדם תיאום ללא השנה, במהלך

זה. צורך עם להתמודד כדי בעצמן, הנדרש החומר את ומעבירות עבודתן תוכנית

הספר בבתי הסורים עם מוקדמת התייעצות של החשיבות את ציינו (6 מתוך 4) הספר בתי במרבית (3)
יתרום זה צעד הספר. בתי במרבית התקיימה שלא התייעצות בהשתלמויות, המוקנים לתכנים ביחס

בהשתלמויות. הנלמדים מהתכנים המורים של הרצון לשביעות לדעתם

ואינטנסיבי צפוף  ההוראה לצוות הביתספריות ההשתלמויות מערן כי צויין הספר מבתי במחצית (4)
חלק בקרב והמותיר אחרהצהריים, בשעות המורים של תכופה להזמנה הגורם דבר מדי,
מההשתלמות רוויה שלהם. לצרכים המורים את לכנס אפשרות להם שאין תחושה מהמנהלים

הספר. מבתי בחלק הובעה האינטנסיבית

הלימודים, בזמן  לרכזות ההשתלמויות ממערך חלק שבהפעלת הבעיה הועלתה הספר מבתי באחד (5)

וקשיים השוטפים בלימודים לשיבושים וגורמת מההוראה, מורים של להעדרות המביאה
תחליף מהווים תמיד לא אשר מחליפים, מורים בהבאת צורך יש מכך, כתוצאה למנהלים.

בכיתה. המחנך להוראת מתאים

תפקידן במסגרת הביתספריות המנחות של נוספים עיסוקים
בית הכלל עבודתן במסגרת נוספים תחומים במגוון טיפלו הביתספריות המנחות כי לציין יש
בעלפה ההבעה נושא טיפוח בה, והשימוש הביתספרית הספריה וטיפוח הקריאה עידוד ספרית:
טיפוח שונים, בנושאים למידה מרכזי הקמת התלמידים, של המילים אוצר והעשרת ובכתב,
התלמידים. בבתי בית ביקורי ביצוע ועידוד החברתי, החינוך הספר, בית וחזות החינוכית הסביבה
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נמצא סרם אשר הספר, בבתי החינוכיים הצוותים של קריסיות בעיות 3.4
פתרון להן

האפקטיביות להגברת חיוני פתרונן אשר קריטיות, בעיות מספר העלו ההנהלה וצוותי המחנכים
הפרויקט. במסגרת לתלמידים הניתן הסיוע של

לפתרון: הזקוקות העולים התלמידים של קריסיות בעיות
שמרבית המרכזיות הבעיות אחת הינו מאתיופיה העולים התלמידים בקרב ליסוד בספרי מחסור ■

להורים לדבריהם כאחד. המוביל והצוות המחנכים  העלו הספר בבתי (6 מתוך 4) הצוותים
בכיתה היושבים תלמידים עדיין יש הלימודים שנת ובאמצע הלימוד, ספרי את לקנות כסף אין

וספרים. ציוד ללא

בחודש רק הספר בתי למנהלי הועברו הכספים אך מיוחד, תקציב לכך הקצה הקליטה משרד
שילמו ההורים נוסף ספר ובבית התלמידים, כל עבור הספרים נקנו הספר מבתי באחד ינואר.
מהמורים חלק את הביא ובמחברות כתיבה בכלי המחסור תשלומים. במספר הספרים עבור

מראש. מצוידים שאינם התלמידים לרשות העומד לימודי ציוד בכיתה לאחסן

סיוע מקורות העדר בשל העולים מהתלמידים ניכר חלק ידי על סדיר באופן בית שיעורי של הכבה אי ■

ספר). בתי 6 מתוך ב5 שעלה (נושא הלימודי בתפקודם המורים לדברי פוגע זה ותמיכהבתחום
יכולים אינם בכיתה, שנלמד החומר על ולחזרה לשינון הזקוקים החלשים, התלמידים דווקא
שיעורי את להכין יכולים הם בה חילופית מסגרת אין ולמרביתם בבית, מההורים עזרה לקבל

הלימודים). שנת לאמצע (נכון הבית,

אשר הצהריים, אחר מסגרות עבור מצומצמים תקציבים למנהלים הוקצו הספר בתי במרבית
של קטן בחלק רק מטפלות הן  אלו מסגרות מתקיימות כאשר גם זה. בתחום לסייע יכולות

לכך. הזקוקה האוכלוסייה

העולים: את המלמדים המחנכים של קריטיות בעיות
קידום ובמיותר הנורוגנית, בכיתה לעבודה המתאימות הפדגוגיות בדרכים מעשית הדרכה בקבלת צורן ■

ספר). בתי 6 מתוך (ב4 המורים מרבית ידי על הובע זו, בכיתה מתקשים תלמידים

מביאה הישראלית התרבות לבין באתיופיה והנוהגים התרבות בין הקיימת התרבותית השונות
נוספים: וצרכים קשיים למספר

התחושה בעקבות תרבותי, הבין הפער נושא על ללמוד רצון המורים ידי על הובע הספר בתי בכל ■

שתתמקד השתלמות העולים. התלמידים או ההורים לבין בינם לעתים הקיים הבנה, חוסר של
בצורה ולהתמודד העולים באים ממנו הרקע את יותר להבין לדבריהם, תעזור, אלו בנושאים

איתם. העבודה במהלך העולים הקשיים עם יותר טובה

30



הקשיים ההודים. עם תקשורת בעיית קיימת כי ציינו המחנכים (6 מתוך 5) הספר בתי במרבית ■

העברית. בשפה ההורים של מלאה שליטה מחוסר היתר בין נובעים

הדרושה ההצס"דות על וידע מודעות אין להורים כי דיווחו המחנכים (6 מתוך 5) הספר בתי ברוב ■

תזונה הולם, לבוש מקצוע, לכל ומחברות ספרים כתיבה, מכשירי כגון 0פר, בבית לתלמיד
זה. בתחום להורים הדרכה במתן הצורך את הדגישו המורים וכד'. להפסקות,

(חוגי הפנאי בשעות לבילוי ודרכים העשרה במתן הצורך את המחנכים העלו ספר בתי בחמישה ■

משוטטים התלמידים המחנכים, לדברי העולים. לתלמידים ועוד), 0פור0 טבע, מוסיקה, אמנות,
הפורמליים ללימודים מעבר התלמידים, את להעשיר חשיבות ויש הצהריים, אחר בשעות ברחוב
ובמסגרות בספריה, לשימוש העולים התלמידים את יכוונו אשר וחוגים מועדונית אלו. בשעות

זה. בתחום נדרשים נוספות, אמנות
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ומסקנות דיון סיכום, A
עם להתמודד ההוראה צוות של יכולתו בקידום מתמקדים "שילובים" פרויקט של המרכזיים יעדיו
בפרט. מאתיופיה, עולים תלמידים ושל התלמידים, כלל של ובקידומם הטרוגנית, בכיתה ההוראה

יעדיו: ולהשגת הפרויקט לתוצרי ביחס מרכזיים היבסים שלושה נבדקו הנוכחי הדוח במסגרת
מצב")? ("צילום תשנ"ו הלימודים שנת בסיום  ועולים ותיקים ישראלים  התלמידים מצב מהו (1)

("התקדמות")? הפרויקט הפעלת במהלך התלמידים התקדמו מידה באיזו (2)

הישראלים לבין  זכאים" ו"לא "זכאים"  העולים בין הפערים הצטמצמו מידה באיזו (3)

פערים")? ("צמצום הוותיקים

 הפרויקס של שונים מרכיבים הפעלת לגבי
במהלך שעלו המרכזיות הבעיות ומהן הפרויקט,23 של שונים מרכיבים הופעלו מידה באיזו (4)

הפעלתם?
אשר הספר, בבתי העולים בתלמידים המטפלים החינוכיים הצוותים העלו קריטיות בעיות אלו (5)

פתרון? ללא עדיין נותרו

הבאות: ההשוואות עריכת תוך אלו לסוגיות מתייחס הפרויקט לתוצרי ביחס שנאסף המידע
זכאים" ו"לא "זכאים" עולים ותיקים, ישראלים  שונות אוכלוסייה קבוצות בין (1)

להשוואה ספר בבתי לתלמידים שבפרויקט ספר בבתי תלמידים בין (2)

שונות רמות או במיומנויות התלמידים הישגי בין (3)
שונים ספר בבתי תלמידים הישגי בין (4)

ההתנהגותי, בתחום הלימודי, בתחום  במספרתחומים נבדקו התקדמותם ומידת התלמידים הישגי
התלמידים הישגי הספר. בית של החינוכי הצוות עם ההורים של לקשר וביחס החברתי, בתחום
ב"טופס המחנך. דיווח באמצעות והן הנקרא, ובהבנת בחשבון  מבחנים באמצעות הן נבדקו
לרמה בהשוואה היחסי מיקומו את ותלמיד, תלמיד כל לגבי לציין נתבקש המחנך למחנך"
הישגיהם, ורמת התלמידים מצב על מפורט מידע כולל הדוח בכיתה. התלמידים כלל של הממוצעת
ובמידת השונות האוכלוסייה קבוצות של ההתקדמות במידת בעיקר מתמקד שלהלן הסיכום אך

להשוואה. הספר ובבתי שבפרויקט הספר בבתי ביניהן הפערים צמצום

בפרויקט. הספר בבתי התלמידים התקדמו בה המידה את נסקור ראשית,

קבוצות הפעלת  מרכזיים תחומים בשלושה התמקדה הפרוייקט של שונים מרכיבים הפעלת בדיקת 23
מערך והפעלת הכיתות, למחנכות ספריות הבית המנחות של שוטפת פדגוגית הדרכה מתן קריאה,
של ההדרכה כגון הפרוייקט, של אחרים מרכיבים הפעלת נבדקה לא ספרי. בית הכלל ההשתלמויות

והקהילה. התלמידים הורי עם והפעילות הארגוני הייעוץ צוות

32



ה90ר? בבתי התלמידים בהישגי התקדמות חלה מידה באיזו
הוותיקים, מהישראלים יותר התקדמו השונים) בתחומים זכאים" וה"לא (ה"זכאים" העולים ככלל,

משמעותיים. פערים נותרו עדיין התחומים בכל כמעט אולם

הלימודי התחום
הנקרא: הבנת ■

והן העולים) כלל להלן: זכאים", ו"לא ("זכאים" העולים הן  התלמידים כל במבחנים: 

הצטמצמו לוותיקים העולים כלל בין הפערים הספר. בתי סוגי בשני התקדמו הוותיקים
פערים נותרו עדיין אולם יותר. התקדמו זכאים") וה"לא (ה"זכאים" שהעולים מכיוון במקצת

הקבוצות. שתי בהישגי משמעותיים
ותיקים ישראלים בין הפערים צמצום על מצביעות המחנכים הערכות המחנכים: להערכת 

הקבוצות. שתי בין גדולים פערים קיימים שעדיין כך על גם אך לעולים,

חשבון: ■

 ותיקים וישראלים העולים כלל  התלמידים כל שבפרויקט, הספר בבתי במבחנים: 

שהעולים מכיוון במעט, הצטמצמו השונות, האוכלוסייה קבוצות בין הפערים התקדמו.
ניכרים. פערים קיימים עדיין אך יותר, מעט התקדמו זכאים") וה"לא (ה"זכאים"

בסוף המחנכים הערכת אך זמן, נקודות בשתי הערכות אין זה בנושא המחנכים: להערכת 

הפערים. קיום המשך את מאשרת הפרויקט

הנקרא, בהבנת במבחנים והן שבפרויקט) הספר (בבתי בחשבון במבחנים הן  זכאים" ה"לא
ל"זכאים". קרוב יותר אך ה"זכאים" לבין הוותיקים הישראלים שבין ברמה להישגים הגיעו
במבחנים. לדירוגם זהה אינו אשר דירוג  ל"זכאים" בדומה דורגו הם המחנכים, בהערכת
התלמידים הישגי לבין המורים הערכות בין יחסית גבוה מתאם נמצא כללי באופן (אולם

התלמידים). כלל בקרב במבחנים

ובכתב: בעלפה הבעה ■

שבפרויקט. הספר בבתי העולים כלל בקרב התקדמות חלה זה בתחום המחנכים, הערכת פי על

הוותיקים. לבין העולים כלל בין אלו במיומנויות בשליטה משמעותי פער קיים עדיין להערכתם,

לסידתית) (התנהגות למידה הרגלי
ה"זכאים". העולים בקרב משמעותית התקדמות חלה הפרויקט של הספר בבתי ככלל, ■

בשלושת הוותיקים הישראלים לבין העולים כלל בין גדול פער נשאר המחנכים, להערכת ■

בזמן בכיתה פעילה השתתפות ספר, לבית הנדרש הציוד הבאת זה: בתחום שנבדקו ההיבטים
זכאים" ה"לא מצב בארץ, הממושכת שהותם למרות בקביעות. בית שיעורי והכנת השיעור,

ה"זכאים". למצב דומה זה, בתחום
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התנהגות מבחינת יותר טובה בצורה מתפקדים העולים התלמידים כלל הגבוהות, בכיתות ■

הנמוכות. בכיתות לעומת למידתית

ההתנהגותי התחום
בקרב בקטטות להסתבך נטייה של התופעה של מסויימת התרחבות על מצביעים הממצאים ■

שבפרויקט. הספר בבתי העולים התלמידים

החברתי התחום
ובמיוחד מאתיופיה, העולים כלל לבין הוותיקים התלמידים בין טובים קשרים קיימים כללית, ■

זה. בתחום שיפור חל שבפרויקט הספר בבתי זכאים". ה"לא בקרב

בכיתות מאשר ותיקים ישראלים עם קשרים עולים תלמידים ליותר יש הנמוכות, בכיתות ■

הגבוהות.

ה0פר בית וצוות התלמידים הורי שבין הקשר
הורים באסיפות הורים נוכחות ■

בלבד. ה"זכאים" בקרב קטנה התקדמות חלה שבפרויקט הספר בבתי 

בין זה בתחום פערים קיימים עדיין אך ההורים, לאסיפות מגיעים התלמידים הורי מרבית 

העולים. להורי הוותיקים הורי
מהורי פחות אך ה"זכאים", הורי מאשר יותר הורים לאסיפות מגיעים זכאים" ה"לא הורי 

הוותיקים. הישראלים

התלמידים: בבתי המחנכים של בית ביקורי ביצוע ■

ותיקים וישראלים עולים  בית ביקורי נערכו שבבתיהם התלמידים בשיעור עלייה חלה 

כאחד.

להשוואה הספר לבתי שבפרויקס ה0פר בתי בין הבדלים קיימים האם
התלמידים? בהתקדמות

להשוואה הספר בבתי ההתקדמות לבין שבפרויקט הספר בבתי שחלה ההתקדמות בין מהשוואה
כי: עולה

להשוואה הספר בבתי ולא שבפרויקס, הספר בבתי התקדמות חלה הבאים בתחומים ■

החשבון במקצוע  הלימודי בתחום 

עולים לבין ותיקים ישראלים שבין הקשרים בחיזוק  החברתי בתחום 

התלמידים בקרב בית ביקורי בביצוע 

("זכאים" העולים כלל  האוכלוסייה קבוצות כל בקרב חלה אלו בתחומים ההתקדמות
כאחד. ותיקים וישראלים זכאים"), וש"אינם
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כי ולומר, לסייג יש אולם שבפרויקט הספר בבתי רק התקדמות חלה בהם נוספים תחומים יש
והכנת בשיעור פעילה השתתפות לכיתה, הנדרש הציוד הבאת ובעלפה, בכתב (הבעה אלו בתחומים
להשוואה הספר לבתי שבפרויקט הספר בתי בין ההתקדמות במידת ההבדלים עיקר בית) שיעורי
הנוספים הספר בתי בשני להשוואה). ספר (בית 8 ספר בבית שחלה הניכרת מהנסיגה נובעים

שבפרויקט. הספר שבבתי לזו דומה ההתקדמות מידת להשוואה

יותר: או פחות שווה התקדמות חלה להשוואה הספר בבתי והן שבפרויקט הספר בבתי הן ■

הנקרא בהבנת  הלימודי בתחום 

המחנכים, לדברי זה, עם יחד התלמידים. כל בקרב חלה ההתקדמות במבחנים,
בפרויקט. ה"זכאים" בקרב בעיקר חלה ההתקדמות

להשוואה: הספר בבתי התלמידים במצב יותר רב שיפור חל בהם תחומים קיימים ■

להשוואה. הספר בבתי בקטטות להסתבך נטייה של התופעה הצטמצמה 

גם קטן שיפור (חל העולים כלל בקרב הורים באסיפות ההורים בנוכחות יותר רב שיפור חל 
שבפרויקט). הספר בבתי ה"זכאים" בקרב

במהלך שעלו הבעיות ומהן הפרויקס, של שונים מרכיבים הופעלו מידה באיזו
הפעלתם?

הפרויקט: הפעלת של עיקריים היבטים שני נבדקו
הפעלתם? במהלך שעלו הבעיות ומהן הפרויקט, של שונים מרכיבים הופעלו מידה באיזו (1)

פתרונן? את מצאו שטרם קריטיות בעיות נותרו תחומים באלו (2)

ידי על פדגוגית הדרכה מתן מרכזיים: מרכיבים שלושה על מידע נאסף הראשון, להיבט ביחס
הקריאה. קבוצות והפעלת הביתספרי ההשתלמות מערך הפעלת הביתספריות, המנחות

הספר בבתי החינוכיים הצוותים עם שלהן והקשר המנחות ■t על פדגוגית הדרכה מתן
בחודשיים כבר ה"אינטנסיביות", בכיתות המחנכות מרבית עם נפגשו המנחות הספר, בתי בכל ■

ה"אקסטנסיביות". בכיתות מהמחנכות ניכר חלק ועם הלימודים, שנת של הראשונים

קשרים נוצרו  הצליח שילובים ומנחת הספר בית הנהלת שבין הזיווג" הספר, בתי של הגדול ברוב ■

שביעות הביעו והמנהלים הפרויקט, להפעלת ההכרחיים להנהלה, המנחה בין פעולה ושיתוף טובים
המנחה. של ותרומתה מתפקודה כללית רצון

המנחה של השוטפת עבודתה בהערכת פער היה הספר בתי במחצית כי לציין ראוי מאידך,
זה. בתחום הערכה פחות קיימת למורים כאשר המורים, צוות לבין ההנהלה בין ותרומתה
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 הלימודים שנת בסוף הרי הלימודים, שנת באמצע המיקוד בקבוצות שהובעו לדעות בניגוד
"תרמו" או מאד" "תרמו המפגשים כי ציינו המנחות עם שנפגשו המחנכות (819?.) מרבית

לעבודתן.

להשגת האפשרות לגבי ספקות העלו הספר בתי במרבית המנחה, לעבודת הרבה ההערכה לצד ■

בשבוע, יומיים הספר בתי (3) (במחצית כיום הקיימת התערבות היקף אותו במסגרת הפרויקט יעדי
בלבד). אחד יום הספר בתי וביתר

הס0רי^:?ן|ן נוס^ףי55ית הנחיה יום של תוספת י$^ר^א7^^^00^^7?כ7ניד/ס*(עעליי7י ■":':||

י:"י::* הפרויקט יעדי של יותר וממוקדת צנועה הגדרה לאמץ לרדלופץ או אחרת, בדרך :::;

בהם שיש ספר בבתי כי יתכן כמוכן, הספר. בבתי המושקע המשאבים להיקף המתאימה ..:;:;;

;:; בהרחבת והצורך מספיק הפעלות היקף מ00י) (פחות תלמידים של יחסית קטן מספר ^

שונים למרכיבים לתת שיש השונים לדגשים התייחסה המורים ידי על שהועלתה הדילמות אחת ■

המנחה. בעבודת

גבוהה בתדירות בהם מצפייה המשקל כובד בהעברת הצורך את הדגישו מהמורים ניכר חלק
זו. לסוגיה הדעת את לתת שיש נראה ולסדנאות. פורמלית להדרכה

ההשתלמויות מערן הפעלת
שנת של מוקדמים בשלבים הספר בתי בכל לפעול החל ההשתלמויות סערן הנוכחית, הלימודים בשנת ■

ואת למורים להקנות מעוניין היה שהפרויקט והמיומנויות התכנים את הלם זה מערך הלימודים.
הבעה הוראה, שיטות גיוון  בהשתלמויות צורך הביעו הספר בתי צוות שלגביהם הנושאים
וחינוך הביתספרי האקלים שיפור לימודית, סביבה עיצוב הקריאה, עידוד ובעלפה, בכתב

חברתי.

תרבות על מקבלים שהם הכללית ההדרכה לחשיבות הערכה הביעו הספר בבתי הצוותים ■

אתיופיה. עולי ומסורת

העבודה במהלך העילות ספציפיות בעיות לגבי הדרכה בקבלת הצורך את ציינו הצוותים *אולם
על המידע כי דיווחו המורים כמוכן, תרבותי. הבין בפער מקורן  שחלקן העולים, הילדים עם

עבודתם. את מעשיר מגוונות הוראה שיטות

הנלמדות המיטות ביישום לסייע שמטרתו נוסף, במידע הצורך את ציינו אף הם זאת, עם יחד
בכיתה המתקשים התלמידים עם גהשתלמות
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הקריאה קבוצות הפעלת
העולים בקרב הבערות לביעור הקריאה פרויקס של הגדולה תרומתו את ציינו הספר בתי בכל ■

שעלה ניכר קושי על דיווחו הספר בתי במרבית זאת, עם יחד כאחד. הוותיקים והישראלים
התלמידים הוצאת מהתלמידים: חלק בקרב הקריאה פרויקט של ממושכת הפעלה בעקבות
בתחום והן הלימודי בתחום הן הפ0ד גוררת בשבוע) שעות 126 (בין שעות של רב למספר המתקשים
יש כאשר בכיתה, הנלמדים התכנים את "מפסידים" התלמידים  הלימודי בתחום החברתי.
ההיעדרות כמוכן, בהקשבה. בעיקר ידיעותיהם את קולטים אלו תלמידים כי זה בהקשר לציין
יתר לבין התלמיד בין חברתית נוחות אי ותחושת חייץ יוצרת בכיתה מהשיעורים התכופה

בכיתה. התלמידים

אפשריים: פתרונות מספר העלו ומנהלים מורים אך מוצא, לה שאין דילמה זוהי כי ייתכן
או הצהריים לשעות המתקשים לתלמידים הסיוע שעות את להעביר הציעו מורים מספר

תאפשרנה אלו אחרהצהרייס מסגרות מקצועי. אדם בכוח הסתייעות תוך הצהריים, אחר
בעייתי, נושא הוא גם שכזכור בית, שיעורי להכנת התייחסות גס

התלמידים שבמסגרתה לימודית קייטנה עריכת היא לכך הפתרונות אחד כי ייתכן
הבאה. הלימודים שנת לקראת הגדול, החופש במהלך אינטנסיבי סיוע יקבלו המתקשים

קייטנה הפעילו בפרויקט, הכלולים היישובים באחד תשנ"ו, הלימודים שנת בסוף כי לציין יש
במשותף  זו במתכונת קייטנה הפעלת לשקול ראוי "ההוליסטי". הפרויקט עם בשיתוף לימודית

שונים. פרויקטים או מועדוניות מקומיים, מתנ"סים כגון נוספים, גורמים עם

הקריאה: פרויקס הפעלת במסגרת איתן להתמודד חשוב הסורים שלדעת נוספות מרכזיות בעיות ■

אלו, קריאה בקבוצות ללמד כדי ניסיון בעל מקצועי אדם כוח בגיוס הקושי 

חוזרים הקריאה, ברמת מתקדמים שהם אף על לכיתות, החוזרים המתקשים התלמידים 

סיוע. להמשך וזקוקים הכיתה ברמת אינה שעדיין ברמה

מקבוצות החוזרים בילדים האם בכיתת הטיפול המשך אופן על למורים הדרכה במתן צורך 

הקריאה.

המרובים הקשיים לאור במיוחד המתקשים, לתלמידים יותר ומקצועי מעמיק באבחון צורך 

זה. באזור אבחונים בביצוע המתמחה מקצועי אדם כוח בגיוס הכרוכים

פתרונן? את מצאו שסרם קריסיות בעיות נותרו תחומים באלו
מצאו שטרם בסיסיים וצרכים בעיות מספר קיימים כי ציינו הספר בבתי ההוראה צוותי כל ■

העולים. התלמידים בקרב הבית שיעורי הכנת ואי ליסודי, וציוד ליסוד בספרי מחסור בעיקר  מענה
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על וידע מודעות חסרי שהם העולים, הורי עם הקשר הינה המורים של נוספת מרכזית בעיה ■

תזונה הולם, לבוש הגיינה, של בתחום (בעיקר הספר, בית t^jot הנדרשים וחובות ההצסי'דות
ועוד). בית שעורי של שוטפת הכנה לכיתה, להביא שיש והמחברות הלימוד ספרי מתאימה,
ההורים היקף עדיין אך הורים, חוג של במסגרת זה בתחום פעילות קיימת הספר מבתי בחלק

קטן. אלו לפעילויות המגיעים

ושיתוף מעורבות יתר ל"צור מנת על העולים, התלמידים הורי מול העבודה את להעמיק יש |
למידה. והרגלי למידתית להתנהגות הנוגע בכל בפרט פעולה, |

צוות של והן הפדגוגי הייעוץ צוות של (הן הפרויקט צוות של מאמצים ריכוז לשקול יש
זו שהתמודדות ייתכן אלו. בעיות עם בהתמודדות הספר לבתי לסייע כדי הארגוני) הייעוץ 1

תיפגע. לא הפרויקט שאפקטיביות מנת על הכרחית |
לסיכום,

או מלא באופן בוצעו הפרויקט מרכיבי מרבית תשנ"ו הלימודים שנת במהלך כי לומר ניתן
להגבלת ביחס הן  הלימודים שנת התחלת לקראת מוקדמת התארגנות היתה מלא. כמעט
עבודה תוך לרוב נעשתה הפעילות ההשתלמויות. מערך להפעלת בנוגע והן הקריאה פרויקט

m?■ כך השתים, התחומים על האחראים התפקידים ובעל" הספר בתי הנהלת עם משותפת
זאת, עם יחד פתרונם. על באו הקודמת הלימודים שנת במהלך זה בתחום שעלו שהקשיים

על חיונית להם והתייחסות הפרויקט, של שונים מרכיבים בהפעלת קשיים מספר עלו כצפוי,
^^^: יותר. אפקטיבי יהיה הספר בבתי החינוכיים ולצוותיס העולים לתלמידים שהסיוע מנת

mmm^^ ההוראה שיטות גיוון בתחום שינוי של התחלה ישנה והמחנכות המנחות לדברי
תוצאות לראות מנת על ממושך, זמן לאורך התערבות דרושה זה בתחום כי וייתכן המורים,
$w יותר. גיכרות

ההתערבות משך רקע על הפרויקט הגיע אליהם לתוצרים להתייחס יש  הפרויקט יעדי להשגת לגבי
תחומים ישנם ספר. בבתי שינויים להחדיר כדי לו זקוקים כלל שבדרך הממושך והזמן יחסית הקצר
איטי השינוי בהם תחומים וישנם השנייה, הפעלתו שנת בסיום כבר רב, לשינוי הביא הפרויקט בהם

יותר:

הספר בבתי התלמידים כלל בקרב התקדמות חלה  במבחנים בהישגים כי עולה מהממצאים
הוותיקים, הישראלים התלמידים שמתקדמים כפי מתקדמים העולים התלמידים שבפרויקט.

הלמידתית. ההתנהגות בתחום בעיקר יותר אף ולעתים
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הספר בבתי ניכרים שינויים נצפו בהם תחומים ישנם יחסית, הקצר ההתערבות משך למרות
בין החברתיים הקשרים בחיזוק בחשבון, בהישגים  להשוואה הספר בבתי לעומת שבפרויקט,

התלמידים. בבתי המורים של בית ביקורי ובביצוע לוותיקים, העולים

בבתי ה"זכאים" בקרב יותר רבה התקדמות חלה ובעלפה: בכתב ובהבעה הלמידה הרגלי בתחום
ליצירת מאד תרם להשוואה אחד ספר בבית המצב כי ולומר זאת לסייג יש אך שבפרויקט, הספר
הקיימת לזו דומה המגמה להשוואה האחרים הספר בתי בשני הספר. בתי סוגי שני בין השוני

בפרויקט.

חל אך שבפרויקט, הספר בבתי מועט) שיפור חל (או שיפור, חל לא עדיין בהם תחומים ישנם
באסיפות ובהשתתפות בקטטות להסתבך בנטייה  להשוואה הספר בבתי יותר ניכר שיפור

הורים.

את::::::::: בהכרח ולא התלמידים, כלל את מקדמות הפרויקט של השונות ההתערבויות כי לציין #
להביא רצון שיש במידה העולים. לטובת מסויים הבדל שקיים או מיוחד, באופן העולים

לפעילות יתר דגש מתן של לאפשרות הדעת את לתת יש העולים הישגי של נורמטיבי" ל"פיזיר
שאינו זכאים'' ה"לא העולים של למצבם הדעת את לתת יש כמוכן, לעולים. ספציפית המכוונת
mm .^mmmmmm. הזכאים. ממצב ניכרת בצורה יותר טוב ןןמיד

|| "זכאים* בין יותר קטנים o^effP!¥v!D שהמורים לבדו^^^^^^^כך ראוי ,pmf
קבוצות^ שת> בין ההבדלים מאשר הנקרא, והבנת החשבון במקצועות בהישגים זכאים" ל''לא
8$k^:■^■^■*■^:. . .. . ,,.. ■ .. ההישגים. במבחני שמשתקפים כפי :5**לו

^מבט''^^
mmm■ הפרויקט. סיום לאחר הספר בבתי יישארו משאבים אלו על הדעת את לתת
iiiii'

בפרויקט. השלישית שנתם את סיימו ספר בתי ששני העובדה לאור במיוחד רלוונטית זו שאלה
והן למורים עזר וספריית עבודה עזרי הלמידה, מרכזי הלימוד, לעזרי בנוגע הן רלוונטית השאלה
תוך בפרויקט, שנכללו המרכזיים המרכיבים הפעלת את להוביל יוכל אשר אדם כוח לפיתוח ביחס
עומדת עדיין היא אך זו, בשאלה התמקד לא ההערכה מחקר בהפעלתו. שהנחו העקרונות יישום
השונים. הספר בבתי הפעלתו של המתקדמים בשלבים לב לתשומת וראויה הפרויקט מפעילי בפני

לקידומם התערבות להעריך המנסים הראשונים המחקרים מבין הוא זה מחקר כי לציין יש לסיום
הכרוכות המורכבות המתודולוגיות הבעיות עם ולהתמודד אתיופיה יוצאי תלמידים של החינוכי

זה. בתחום הידע בקידום נוספים מאמצים ולהשקיע להמשיך יש בכך.

39



ביבליוגרפיה

במערכת אתיופיה עולי של ההיגוי מרכז של משותף פרויקט  שילובים פרויקס .1995 י. אמויאל,
ירושלים. ישראל, וג'וינט והתרבות החינוך משרד  דתי לחינוך המינהל החינוך,

בבית הנמוכות הכיתות תלמידי של הסתגלות קש" לאיתור כלים .1984 ה. בלום א.; פוגלרוזן, ק.; בנימיני,
ירושלים. לחינוך, המחלקה ירושלים, ועיריית הפסיכולוגי, השירות והתרבות, החינוך משרד הספר.

המזכירות והתרבות, החינוך משרד למורה, הדרכה רמזי חינוכית, מדידה .1982 (עורך). י. גוטהולד,
ירושלים. חינוכית, למדידה המדור הפדגוגית,

הספר. בית למסגרת מאתיופיה העולים התלמידים הסתגלות .1987 ל. שפטיה ת.; הורוביץ, פ.; קוק, גולן
ירושלים. סאלד, הנרייטה ומכון בירושלים העברית האוניברסיטה של בחינוך הטיפוח לחקר המכון

ועמדה. הורים מוצא משכל, מנת סין, משתני פי על אותם והערכתו תלמידיו את המורה תפיסת .1976 י. גפני,
תלאביב. לחינוך. הספר בית תלאביב, אוניברסיטת

לחקר המכון ובמדע, הנקרא בהבנת בחטיבותבינ"ם לימודיים הישגים .1989 ר. ארהרד, נ.; רש, י.; דר,
ירושלים. לחינוך, הספר בית העברית, האוניברסיטה בחינוך, הטיפוח

בחינוך, הטיפוח לחקר המכון הערכה.  הנוער עליית של 'שילובי תכנית .1996 י. נוימן, י.; דר,
ירושלים. לחינוך, הספר בית העברית, האוניברסיטה

,163 מחקר דוח מרחבים. ב ללימודים ומוטיבציה לימודיים הישגים בדיקת .1971 ח. פרנקל, ת.; הורביץ,
ירושלים. סאלד, הנרייטה מכון

האוניברסיטה הנקרא, בהבנת ומעשים עקרונים .1994 (עורכים). א. טובל, א.; גוטרמן, א.; ווהל,
תלאביב. אביב, רמת הפתוחה,

לטכנולוגיה המרכז הקריאה, בהוראת ומעשים עקרונות .1979 (עורכים). נ. לימור, א.; ווהל, ג'.; זריצקי,
תלאביב הפתוחה. והאוניברסיטה חינוכית

עולים תלמידים קליטת בתחום נבחרות סוגיות חקר .1994 ח. רגב, ח.; אדלר, ר.; סבר, ד.; כפיר, מ.; טטר,
ירושלים. העברית. האוניברסיטה בחינוך, הטיפוח לחקר המכון בישראל. ועליסוד"ם יסודיים ספר בבתי

הפרויקט, הפעלת על הספר בבתי מהצוותים משוב  4 דוח .1996 קשתי), י.  מדעי (יועץ ח. ליפשיץ,
פנימי). (פרסום פברואר. ירושלים. ברוקדייל, ג'וינטמכון

ירושלים. ברוקדייל, ג'וינטמכון תשנה, הלימודים שנת בסיום  3 סס' תקופתי דוח 1995א. ח. ליפשיץ,
פנימי). (פרסום ספטמבר.

,1995 ינואר  הפרויקט הפעלת לפני הספר בבתי ההוראה וצוות התלמידים על נתונים 1995ב. ח. ליפשיץ,
פנימי). (פרסום יולי. ירושלים. ברוקדייל, ג'וינטמכון נבחרים, ממצאים

ג'וינטמכון המיפוי, תהליך ותיעוד תקופתי רשמים סיכום בנושא: היגוי לוועדת דיווח סיכום ג. 1995 ח. ליפשיץ,
פנימי). (פרסום מרץ. ירושלים. ברוקדייל,

40



סמ22194. מאתיופיה. עולים תלמידים לקליטת יסודיים ספר בתי היערכות .1994 ג. נועם, רו.; ליפשיץ,
ירושלים. ברוקדייל, ג'וינטמכון

גבעתיים. מסדה. וחברתיים. חינוכיים פרויקטים הערכת תועלת, הסביאה הערכה .1989 ד. נבו,

העברית, האוניברסיטה דוקטור. לתואר עבודה פסיכולוגיחינוכי. הערכה כמכשיר המורה .1980 ק. סורל,
ירושלים.

ביחס ותיקופו בגן ילדים הסתגלות להערכת הסולם של שקלול מחקר .1976 ל. שפטיה, ש.; סמילנסקי,
ירושלים. סאלד, הנרייטה מכון ,181 מחקר דוח ובי. אי בכיתות להישגים

העברית, האוניברסיטה הספר. בבית הסתגלות קשיי תלמידים של מוקדם איתור .1984 א. פוגלרוזן,
ירושלים. לפסיכולוגיה, המחלקה

יהודה. אבן לאור, הוצאה רכס ההטרוגנית. לכיתה הוראה שיטות .1994 (עורכים) ר. בןארי, י.; ריץ',

Altschuld, J. W.; Engle, M. (ed.) 1994. The Preparation of Professional Evaluators: Issues,
Perspectives, and Programs. JosseyBass Publishers. San Francisco.

BlumZorman, R. 1983. Cognitive Controls, Cognitive Styles and Mathematical Potential among
Gifted Preadolescents. Unpublished doctoral dissetration. Teachers College  Columbia University.

Cangelosi, J. S. 1991. Evaluating Classroom Instruction. Longman, New York <ef London.

Conner, C. (ed.) 1991. Assessment and Testing in the Primary School. The Palmer Press, London,
New York, Philadelphia.

Cowen, E. L.; Dorr, D.; Clafrield, S.; Kreling, B.; McWilliams, S. A.; Pockracki, F.; Pratt, D. M.;
Terrell, D. and Wilson A. B. 1973. "The AML: A Quickscreening Device for Early Identiifcation of
School Maladaptation". Ameircan Jounral of Community Psychology 1:1235.

Hoppe, M. J.; Wells, E. A.; Morrison, D. M.; Gillmore, M. R.; and Wilsdon, A. 1995. "Using Focus
Groups to Discuss Sensitive Topics with Children". Evaluation Review 19:102114.

Flores, J. G.; Alonso, C. G. 1995."Using Focus Groups in Educational Research  Exploring Teachers'
Perspective on Educational Change". Evaluation Review 19:84101.

Kruger, A. R. 1988. Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. Sage Publications,
Newbury Park, California.

Loiron, R. P.; Cowen E. L.; and Coldwell, R. A. 1974. "Normative and Parametric Analyses of School
Maladjustment". Ameircan Journal of Community Psychology 3:291301.

Mckillip, J. 1987. Need Analysis, Tools for Human Services and Education. Applied Social
Research Methods Series. Vol. 10. Sage Publications.

Moore, C. M. Group Techniques to Generate, Develop and Select Ideas. Sage Publications.

41



Scirven, M. 1967. "The Methodology of Evaluation". In: Stake R. E. (ed), Curriculum Evaluation.
AERA Monograph Series on Evaluation, No. 1 Chicago: Rand McNally.

Shadish, W. R.; Newman, D. L.; Scheirer, M. A.; and Wye, C. (ed.) 1995. Guiding Pirnciples for
Evaluators. JosseyBass Publishers. San Francisco.

42



במבחנים ציונים של שונות לרמות הגיעו שלא התלמידים א: נספח
ו870/0) 800/0 ,700/0 ,600/0) ובחשבון הנקרא בהבנת

1
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כיתות לפי ב2ד, הנקרא בהבנת במבחנים ציונים של שונות לרסות הגיעו שלא תלמידים א1: תושים
(87"^1 WTA, ,7070 ,60X)
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כיתות לפי ב2ד, בחשבון במבחנים ציונים של שונות לרמות הגיעו שלא תלמידים א2: תרשים
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| |Bך ^ \^' !

6(M 70K 80* 87*

[[ כיתה
י. י.  ■8i ו
יי 18881 1^

__47_ 47 Mjm| ^^^H

tJCV 70* 80K 87*

J ~ | כיתה

60K70Ha0% 87%

ר ו כיתה
*'T "ן ן 9^^'  ^

^J^^+^JA, ff [ ■■■■ I I

ותיקים זכאים לא d1ndt

ן ן 9^ 0
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מפורטים לוחות ב: נ0פרו
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בי לנספח הסבר דברי

במהלך "שילובים" לפרויקט הערכה מחקר ביצוע במסגרת נאסף שלהלן הלוחות בסדרת המידע
(להלן 1995 בינואר עיקריים: מועדים בשלושה נתונים נאספו המחקר במסגרת האחרונות. השנתיים
1996 מאי  תשנ"ו הלימודים שנת ובסוף ,(11! (להלן 1995 מאי  תשנ"ה הלימודים שנת בסוף ,(To

ספר בתי ובשלושה לראשונה הפרויקט הופעל שבהם ספר בתי בששת נאסף המידע .(2T2 (להלן
בלוחות ומסומנים הדרום במחוז ממוקמים היו הספר בתי כל להשוואה. ספר בתי ששימשו נוספים
ספר בבתי ב'ה' כיתות תלמידי כל על נתונים נאספו זיהויים. את למנוע מנת על ,91 במספרים

אלו.

מרכזיות: סוגיות לשתי מתייחס בזה המצורפת הלוחות שבסדרת המידע
והחברתי, ההתנהגותי הלימודי, בתחום  תשנו הלימודים שנת סיום לקןראת התלמידים מצב מהו .1

הספר. בית צוות עם ההורים של הקשר ומידת
שונים. בתחומים האחרונות השנתיים או השנה במהלך התלמידים התקדמו מידה באיזו .2

יותר: ספציפיות שאלות למספר להתייחס ניתן שצויינו הסוגיות שתי בדיקת במסגרת
מאתיופיה, "זכאים" עולים ותיקים, (ישראלים השונות האוכלוסיות בין הבדלים קיימים האם ■

ובהתקדמות? ההישגים ברמת  לשעבר) מבריה"מ ועולים מאתיופיה "זכאים" שאינם עולים
כללי (באופן שונות רמות או נושאים מיומנויות, בין התלמידים בהישגי הבדלים קיימים האם ■

מסויימות)? תתאוכלוסיות ובקרב
ברמת  להשוואה הספר בתי לבין שבפרויקט הספר בבתי התלמידים בין הבדלים קיימים האם ■

ובהתקדמות? ההישגים
במבחנים? התלמידים הישגי לבין המחנכים דיווחי בין התאמה קיימים האם ■

 שונים ספר בבתי התלמידים בין הקיימים ההבדלים כגון נוספות, סוגיות למגוון התייחסות וכן
להשוואה. הספר ובבתי בפרויקט הכלולים ספר בבתי

(לוחות מסכמים, לוחות סדרת ,(41 (לוחות כלליים רקע לוחות סדרת בתחילה,  כולל המסמך
מכן ולאחר ,(4910 (לוח התלמידים מצב  הראשונה לסוגיה המתייחסים מפורטים לוחות ,(95

.(5750 (לוחות ההתקדמות מידת השנייה לסוגיה המתייחסים מפורטים לוחות מוצגים

ואילו השונות, לסוגיות מעמיקה התייחסות מאפשרים  ונושא נושא כל על המפורטים הלוחות
המידע הסוגיותהמרכזיותשהוצגו. לגבי יותר כוללות מסקנות קבלת מאפשרים המסכמים הלוחות
צוותי עם לעבודה כבסיס הן  בנתונים שייעשו השונים לשימושים מודעות מתוך זו בדרך הוצג

הפרויקט. להפעלת הראשונה השנה בסוף 1

הפרויקט. להפעלת השנייה השנה בסוף 2
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כה עד הפרויקט הפעלת אופן לגבי לקחים ולהפקת מסקנות להסקת והן הספר בבתי ההוראה
הפרויקט. הפעלת בהמשך המרכזיים היעדים ולגבי

הבאים: התחומים על מידע מוצג בלוחות
הישגי על המחנך ודיווח הנקרא, ובהבנת בחשבון במבחנים הישגים על מידע  הלימוד' בתחום ■

העברית. בשפה שליטה של שונות ובמיומנויות בחשבון התלמידים
השתתפות הספר, לבית הנדרש הציוד הבאת  למידתית התנהגות על מידע  ההתנהגות1 בתחום ■

דיווח לפי בקטטות, להסתבך נטייה  כללית התנהגות ועל בית, שיעורי והכנת בשיעור פעילה
המחנך.

מאתיופיה עולים תלמידים עם ועולים) (ותיקים תלמידים של קשרים על מידע  החברתי בתחום ■

המחנך. דיווח לפי ותיקים, ישראלים ועם
בית ביקורי וביצוע הורים באסיפות הורים של נוכחות  ה90ר בית עם התלמידים הורי של קשר ■

הכיתה. מחנך ידי על התלמידים בבתי

"שילובים", פרויקט לצוות הפרויקט הערכת של אחרון לדוח כבסיס הוכנה הנוכחית הלוחות סדרת
בנושא. דיון ולקראת
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ובאחוזים) מוחלטים (במספרים ב2ד הספר בתי על כלליים פרטים :1 לוח

בתי90ר
כיתות השוואה בפרויקט בתיםפר

0ה3
הי ד' ג' ב' 9 8 7 6 5 4 3 21 השוואה בפרויקט תלמידים

288 254 471 536 360 427 535 158 256 1013 2272 3285 (במספרים) בבת'ה"0 תלמידים 0היכ .

10 43 7 17 34 23 24 25 17 מאתיופיה* הזכאים העולים *. .

ביה' כיתות

514 524 500 518 181 167 273 368 197 243 362 106 159 621 1435 2056 (במספרים) תלמידים 0הכ .
in

65 64 67 68 65 60 79 69 69 56 64 61 62 70 64 (N=1355) ותיקים ישראלים $
10 11 97 1420 9 14  146   14 g (N=191) rar1<m>D "ow2r ^^" %

20 20 18 21 12 19 g 17 31 22 25 29 20 12 23 (N=406) מאתיופיה "זכאים" 70

5564914   8 5 10 18 4 5 (N=104) לשעבר מברה"מ עולים ft

הספר. מבתי שהתקבלו נתונים על מתבסס זו בשורה המוצג המידע *



מוחלטים) (במספרים ספר ובתי כיתות לפי ב72, בחשבון שנבחנו התלמידים מספר :2 לוח

בתי0פר

השוואה פרויקט
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0הכ

181 166 265 349 187 235 321 100 149 1953 0הכ

49 45 73 80 54 57 77 23 36 494 ב' כיתות
40 33 63 88 35 61 73 30 44 467 ג' כיתות
44 45 69 91 47 56 89 27 33 501 ד' כיתות
48 43 60 90 51 61 82 20 36_ 491 ה' כיתות

in
.95??. הוא התלמידים כל סך מתוך בחשבון במבחן שנבחנו התלמידים jo *



מוחלטים) (במספרים ספר ובתי כיתות לפי ב2ד, הנקרא בהבנת שנבחנו התלמידים מספר :3 לוח

בת'ספר

השוואה פרויקט

987 654321 סה'יכ

179 166 266 349 190 228 313 102 146 1939 0הכ*

48 45 73 81 55 56 72 24 36 490 ב' כיתות
42 34 63 86 37 63 73 29 44 471 ג' כיתות
42 46 66 95 47 51 86 27 30 490 ד' כיתות

47 41 64 87 51 58 82 22 36 488 ה' כיתות

.94% הוא התלמידים כל סך מתוך הנקרא בהבנת במבחן שנבחנו התלמידים 70 *



מוחלטים) (במספרים ספר ובתי כיתות לפי ב72, למחק ב0ו09 עליהם שדווח התלמידים מספר :4 לוח

בתיספר

השוואה פרויקס

987 654321 0ה|כ
181 167 273 368 197 243 362 106 159 2056 0הכ

46 45 76 87 54 58 90 24 38 518 ב' כיתות
40 34 66 89 39 65 91 30 46 500 ג' כיתות
44 46 70 96 49 58 94 30 37 524 ד' כיתות
51 42 61 96 55 62 87 22 38 514 ה' כיתות

י ■*

.10()£9< הוא התלמידים כל סך מתוך למחנך בטופס עליהם שדווח התלמידים 70 *



לפי המחנך, דיווח ולפי במבחנים ל12') (מ^ התקדמותם* ומידת בחשבון התלמידים הישגי :5 לוח
ס0כם לוח  אוכלוסייה וקבוצות ביתהספר סוג כיתות,

ברהימ 'זכאים' זכאים"3 'לא ותיקים 0ה"כ
dT2d T2dT2dT2d T2

D'rQD .
נכונות) תשובות 7c)

67 61 64 72 סה"כ סה"כ
10 73 12 63 14 67 9 76 10 73 פרויקט
4 49 2 54 2 52 1 64 1 60 השוואה

14 65 20 75 23 73 15 82 17 79 פרויקט ג כיתה
13 54 7 55 11 58 9 70 9 66 השוואה
4 73 4 62 11 68 4 72 4 70 פרויקט ד כיתה
4 55 2 55 7 51 8 58 7 56 השוואה
13 78 13 55 4 59 8 75 9 70 פרויקט ה כיתה
8 34 2 51 4 52 4 63 3 59 השוואה

המחנך" דיווח לפי .
63 42 44 71 סה"כ סה"כ
65  44  49  72 ,,, 65 פרויקט
40  39  33  66  57 השוואה
80  55  61  80  74 פרויקט ג כיתה
67  55  40  76  68 השוואה
64  53  50  70  64 פרויקט ד כיתה

75  50  66  63 השוואה
58  29  33  66  56 פרויקט ה 01כיתה 15 |  22 |  60 |  47 השוואה

ממוצע לבין ב{7 התלמידים הישגי של ממוצע בין האבסולוטי כהפרש חושבה במבחנים (d) התקדמות *
.(percentage באחוזים011118ק  ב^ התלמידים הישגי של

בלבד. המועדים בשני שנבחנו לתלמידים מתייחסים בלוח הנתונים

ותלמיד. תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע **
"הרבה או הכיתה" רמת מעל "קצת הכיתה", "ברמת שהם התלמידים $ של הם המצויינים האחוזים
מתחת קצת הכיתה", לרמת מתחת "הרבה היה: זה בםשא "pnnn mrtr הערכים טווח הכיתה". רמת מעל

הכיתה". רמת מעל ו"הרבה הכיתה" רמת מעל "קצת הכיתה", "ברמת הכיתה", לרמת

הקודמים. במועדים זה בתחום התלמידים על מהמחנך מידע התקבל לא ***

ואילך. 1991 בינואר לארץ שהגיעו עולים  מאתיופיה "D7or עולים 3
.1991 ינואר לפני לארץ שהגיעו עולים  מאתיופיה זכאים' "לא עולים

האחרון. העלייה בגל לשעבר המועצות מברית לארץ שהגיעו עולים  בר'הס עולים
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דיווח ולפי במבחנים ל2יד) ;מ,7 התקדמותם* ומידת הנקרא בהבנת התלמידים הישגי :6 לוח
מסכם לוח  אוכלוסייה וקבוצות הספר בית סוג כיתות, לפי המחנך,

ברה"מ "זכאים* זכאים' 'לא ותיקים 0הי3
dT2dT2dT2dT2d T2

D'DTQD .

71 70 76 84 סה"כ סה"כ
10 81 9 73 9 77 5 86 6 83 פרויקט
18 59 7 71 3 76 3 83 4 80 השוואה

10 76 7 75 11 75 5 87 6 83 פרויקט ג כיתה
27 63 6 71 3 69 5 82 6 78 השוואה

8 76 5 70 7 79 3 83 4 80 פרויקט ד כיתה
19 39 9 72 2 74 0 80 2 77 השוואה

11 88 15 75 8 79 7 90 9 86 פרויקט ה כיתה
17 61 5 70 5 80 5 88 6 84 השוואה

המחנך" דיווח לפי .
48 52 52 76 סה"כ סה"כ

13 58 14 50 5 52 1 77 4 69 פרויקט
18 36 5 52 7 53 0 75 2 68 השוואה

25 63 18 53 19 61 5 82 9 74 פרויקט ג כיתה
0 33 8 62 11 22 1 84 1 74 השוואה

21 50 5 52 4 54 10 75 5 67 פרויקט ד כיתה
33 67 6 56 21 63 1 70 5 67 השוואה

0 63 17 45 4 38 4 75 6 65 פרויקט ה כיתה
20 20 | 0 38 | 0 56 | 2 73 | 1 65 השוואה

ממוצע לבין ב>7 התלמידים הישגי של ממוצע בין האבסולוסי כהפת8 חושבה במבחנים (d) התקדמות *
percentage points  באחוזים  ב,7 התלמידים הישגי של

בלבד. המועדים בשני שנבחנו לתלמידים מתייחסים בלוח הנתונים

ותלמיד. תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע **
"הרבה או הכיתה" רמת מעל "קצת הכיתה", "ברמת שהם התלמידים $ של הם המצויינים האחוזים
מתחת קצת הכיתה", לרמת מתחת "הרבה היה: זה בטשא הסחנן לדווח הערכים סווח הכיתה". רמת מעל

הכיתה". רמת מעל ו"הרבה הכיתה" רמת מעל "קצת הכיתה", "ברמת הכיתה", לרמת
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(מ>1 בהם התלמידים התקדמות ומידת הלמידתית ההתנהגות בתחום נבחרים ממדים :7 לוח
מסכם לוח  אוכלוסייה וקבוצות הספר בית סוג כיתות, לפי ל2י7),

ברהימ 'זכאים' זכאים "לא ותיקים סהיכ

d T2 d T2 d T2 dT2d T2

13 68 2 54 1 58 4 79 סה"כ הנדרש* הציוד oran .
6 64 8 59 3 56 1 78 1 74 פרויקט
36 78 17 45 5 61 11 80 9 74 השוואה

בשיעור* פעילה השתתפות .
16 43 5 39 1 41 1 64 סה"כ

17 46 11 403 42 0 65 2 61 פרויקט
9 3314 35 5 40 4 62 2 58 השוואה

17 54 3 41 3 45 1 71 סה"כ בית* שיעורי הכנת .
12 57 9 43 5 44 1 72 2 65 פרויקט
36 48 18 37 1 45 7 71 6 63 השוואה

בקסטות** להסתבן נטייה .
17 24 2 28 5 23 4 25 סה"כ

17 24 4 26 1 26 6 26 2 25 פתיקט
18 26 4 39 11 18 3 21 4 20 השוואה

או בסדר" כלל "בדרך שהיו התלמידים 70 בין האבסולוטי כהפרש חושבה זה בתחום (d) "התקדמות" *
 (באחוזים ב0ד גמור" "בסדר או בסדר" כלל "בדרך שהיו התלמידים אחוז לבין ב>ד גמור" "בסדר
לא", ולפעמים בסדר "לפעמים בסדר", "לא ה'ה: זה בנושא הסחנן לדווח הערכים niio .(percentage points

גמור". ו"בסדר בסדר" כלל "בדרך
המועדים. בשני מידע עליהם שהתתקבל לתלמידים ומתייחסים המחנכים הערכת על מבוססים הנתונים

וחושב בקטטות, להסתבך הנטייה תופעת התרחבות את מבטא T2^ To בין (d) ההפרש זה בתחום **
אחוז לבין ב>ד לא" ולפעמים בסדר "לפעמים או בסדר" "לא שהיו התלמידים >n, בין האבסולוטי כהפרש

.(percentage points  (באחוזים ב0ד לא" ולפעמים בסדר "לפעמים או בסדר" "לא שהיו התלמידים
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הספר בית סוג כיתות, לפי ל2יד) toq) התקדמותם* ומידת בתחוםהחברתי התלמידים מצב :8 לוח
מסכם לוח  אוכלוסייה וקבוצות

ברהס "זכאים זכאים "לא ותיקים 0היכ
d T2 d T2 d T2dT2d T2

ay קשרים .

אתיופיה וטי (כול/1
(yvm .r>nrna

14 76 2 91 7 87 1 86 סר,"כ

10 77 5 91 0 93 3 87 4 90 פרויקט
27 75 10 89 17 80 4 84 6 80 השוואה

עם קשרים .
ותיקים ישראלים

12 76 1 78 2 86 0 88 סה"כ
16 74 9 80 9 89 1 88 5 87 פרויקט
0 82 31 68 8 82 1 88 5 83 השוואה

או מאוד" "טובים בקשרים שהיו התלמידים X בין האבשלוסי כהפרש חושבה זה בתחום (d) "התקדמות" *
 אחוז (ב"נקודות כ70 "טובים" או מאוד "טובים בקשרים שהיו התלמידים 70 לבין ב2ד "טובים"
טובים" כך כל "לא "טובים", מאוד", "טובים היה: זה בנושא המחץ לדווח הערכים arn .(percentage points

בכלל". טובים ו"לא
בשני מידע עליהם שהתקבל לתלמידים ומתייחסים המחנכים הערכת על מבוססים בלוח הנתונים

המועדים.
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סוג כיתות, לפי זה, בתחום וה"התקדמות" ביה"ס צוות עם התלמידים הורי של הקשר מצב :9 לוח
מסכם לוח  אוכלוסייה וקבוצות הספר בית

ברה"מ "זכאים זכאים" "לא ותיקים סהכ

dT2dT2d T2 d T2 d T2

הורים nirou .
הורים* באסיפות

1 62 4 60 2 73 4 84 סה"כ

1 65 3 60 7 70 4 85 3 79 פרויקט
0 54 6 60 5 76 4 83 2 80 השוואה

אחד בית ביקור בוצע .
לפחות**

11 31 21 42 18 35 24 33 סה"כ

11 27 24 45 35 45 34 37 30 45 פרויקט
9 42 8 27 6 19 3 24 0 31 השוואה

באסיפות בדר"כ" או "תמיד שנכחו ההורים 70 בין האבסולוטי כהפרש חושבה זה Dinnn (d) "התקדמות" *
 אחוז" (ב"נקודות כ70 הורים באסיפות בדר"כ" או "תמיד שנכחו ההורים £9 לבין ב>ד הורים
שהתקבל לתלמידים ומתייחסים המחנכים הערכת על מבוססים בלוח הנתונים .(percentage points
רווקות" "לעתים תסיד, כסעס או 'חסיד היה: זה בנושא pnan לדווח הערכים סווח המועדים. בשני מידע עליהם

לאי. פעם ויאף

אחד בית ביקור בוצע שבביתם התלמידים 70 בין האבסולוטי כהפרש חושבה זה בתחום (d) "התקדמות" **
 אחוז" (ב"נקודות T0n לפחות אחד בית ביקור בוצע שבביתם התלמידים £9 לבין ב2ד, לפחות
השנה במהלך תלמיד כל בבית שבצעו הביקורים מספר על לדווח נתבקשו המורים .(percentage points

האחרונה.
בשני מידע עליהם שהתקבל לתלמידים ומתייחסים המחנכים הערכת על מבוססים בלוח הנתונים

המועדים.
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נכונות) תשובות 96) ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, ב כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :10 לוח

בתי90ר

השוואה בפרויקט בתיספר
0הכ

987 654321 השוואה בפרויקט בכל
_____ בת'הס

(N=48) (M46) (N=73) (fcf81) (N=55) (N=56) (N=72) (N=24) (N=36) (N=166) (N=324) (N=490) נבחנים 0הכ

68 69 81 80 76 73 75 87 64 74 76 75 WD91n\*/ottQ
JWD1

י 69 75 84 84 82 81 78 86 67 78 80 79 "ותיקים" ישראלים
77 43 70 75  80 70   70 77 74 זכאים" "לא ^

\ 54 60 66 67 67 53 64 88 69 60 66 65 "זכאים"
85 70   89 70 87 41 78 64 67 בריה"מ

1



נכונות) תשובות (0ך אוכלוסייה וקבוצות בתיספר ידע, תחומי לפי ,T21 ב כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :11 לוח

בתיספר

אוכלוסה קבוצות השואה בפודקס בתיספר
Dno

"לא ישראלים . בכל
ברה"מ זכאים" זכאים" "ותיקים" 987 654321 השוואה בפרויקט o nrm

67 65 74 796869 81 80767375 87 64 74 76 75 נכוםת ת/אבות '*. 0הכ

/vr an7

82 79 86 91 82 82 93 91 87 84 91 97 77 87 88 87 הוראות מילוי

81 78 76 89 85 76 88 85 87 82 88 100 78 84 86 85 תמונות רצף

71 68 79 86 70 75 89 81 85 75 81 97 74 80 81 81 מילים השלמת  "קלוז" "
69 64 84 83 68 70 84 80 81 82 78 96 69 76 80 79 בקטע* התמצאות
16 19 28 35 32 41 34 44 35 25 16 21 6 35 27 30 עצמאית כתיבה

63 49 59 58 44 42 60 67 47 66 61 71 36 51 59 56 ז'אנר זיהוי

38 49 59 69 54 57 68 74 64 63 53 79 50 61 63 63 מרכזי וטפל/רעיון עיקר

66 62 66 74 54 62 79 78 73 69 69 85 56 67 72 70 מסקנות הסקת

מופיעים ואינם שמופיעים פרטים זיהוי *



ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב12/ ב1 בכיתות הנקרא בהבנת במבחן מהשאלות יותר או £609 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :12 לוח

0פר בתי

השוואה בפח'קנו 0פר בתי
0הכ

9 8 7 6 5 4 3 21 השוואה בפרויקט בנ*
1 בתיה"ס

677389 83 87 84 87 100 72 78 85 63 0הכ

68 78 93 89 97 100 92 100 76 83 92 89 "ותיקים" ישראלים
86 50 80 73  86 100   79 80 79 זכאים" "לא
43 63 50 67 75 57 69 100 83 55 72 68 "זכאים"
100  100 100 67 100 40 100 67_ 75 ברה"מ g

ו

1

ו



וקבוצות בתיספר ידע, תחומי לפי ב2ד, ב' בכיתות הנקרא בהבנת במבחן מהשאלות יותר או $60< על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :13 לוח
אוכלוסייה

בתי90ר
notnm קבוצות השואה בפוזיקס ספי בתי

DTK)
  "לאבכל ישראלים .

ברה"מ "זכאים" זכאים" "ותיקים" 9 8 7 6 5 4 3 21 השוואה פרויקט

75 68 79 89 67 7398 83 87 84 87 100 72 78 85 83 סהכ

/VTzm7

87 90 94 96 90 84 97 98 98 91 96 100 89 92 95 94 הוראות מילוי
81 78 76 89 85 76 88 85 87 82 87 100 78 84 86 85 תמונות רצף 2
75 63 82 84 71 71 86 81 84 70 78 100 72 78 79 79 מילים השלמת  "קלוז"

81 69 8 89 75 80 86 80 89 87 87 100 81 81 86 84 בקטע* התמצאות
6 11 21 25 23 36 21 35 25 12 10 8 3 25 18 21 עצמאית כתיבה
62 49 59 58 44 42 60 67 47 66 61 71 36 51 59 56 ז'אנר זיהוי
19 29 26 47 27 29 49 58 44 36 28 58 22 37 41 40 מרכזי וטפל/רעיון עיקר

50 43 47 60 42 42 66 69 56 52 50 75 33 52 56 55 מסקנות הסקת

בקטע. מופיעים ואינם שמופיעים פרטים זיהוי *



נכונות) תשובות 70) ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב12, גי כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :14 לוח

0פד בתי
השוואה בפרויקט 0פר בתי

סהכ
9 8 7 6 5 4 3 21 השוואה בפרויקט בכל

י בתיהיס
(N=42) (N=34) (N=63) (N=86) (N=37) (N=63) (N=73) (N=29) (N=44) (N=139) (N=332) (N=471) נבחנים 0הכ

7179 7979 88867687 75 77 81 80 תשוב™נכומת *< 0הכ

78 83 83 84 92 88 82 93 81 82 86 84 "ותיקים" ישראלים
50 86 56 70  83 76   66 75 72 זכאים" "לא י
69 77 63 69 70 83 62 82 64 71 72 72 "זכאים"
63 63 45 82  74 62 59 71 66 בריה"מ



נכונות) תשובות 70) אוכלוסייה וקבוצות בתיספר ידע, תחומי לפי ב2ד, גי arm תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :15 לוח

בתי90ר
nroTrw* necnp nman oprsn בת'ספר

rno
"לא ישראלים בכל,

ברה"מ "זכאים" זכאים" "ותיקים" 987 654321 השוואה בפרויקט o iTar

08 72 72 84 7179 9779 88867687 75 77 81 80ermJ1CUTO 1.X, J'l O

82 86 89 93 86 91 89 92 97 91 90 92 87 89 91 90 הוראות מילוי

65 70 72 84 63 82 79 80 85 90 68 91 76 75 80 79 בקטעיי התמצאות
72 75 75 89 74 84 81 81 88 93 85 92 78 79 86 84 נמוכה ברמה  "קלוז" 8
43 58 57 76 62 63 69 66 81 78 61 75 68 65 70 68 גבוהה ברמה  "קלוז

67 66 68 78 66 75 80 69 86 81 71 82 64 75 74 74 ז'אנר זיהוי

73 77 73 86 74 88 74 83 92 84 82 94 80 77 84 82 בקטע** התמצאות
53 55 51 73 56 64 68 62 80 73 67 82 57 63 68 67 מסקנות הסקת
63 59 64 81 65 69 75 82 83 77 71 82 63 70 76 74 מרכזי וטפל/רעיון עיקר

קצר בקטע מופיעים ואינם שמופיעים פרטים זיהוי *
אוון בקטע מופיעים ואינם שמופיעים פרטים זיהוי **



ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב72י גי בכיתות הנקרא בהבנת במבחן מהשאלות יותר או £ל60 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :16 לוח

בת'ספד

השוואה בפרויקס ספר בתי
סהכ

987 654321 השוואה בפרויקט בכ7"
י בתיהס

798883 81 95 94 82 97 70 83 85 85 0הכ

88 100 87 88 97 92 91 100 86 89 91 91 "ותיקים" ישראלים
50 100 67 71  83 91   75 81 79 זכאים" "לא
80 80 60 58 83 100 54 100 37 75 72 72 "זכאים"
60 50 50 100  80 43 56 69 64 ברה"מ £



וקבוצות בתיספר ידע, תחומי לפי ב2ד, גי בכיתות הנקרא בהבנת במבחן מהשאלות יותר או £609 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :17 לוח
אוכלוסייה

^^^ גתי00ר
אוכלוס"ה קםצות השואה בפודקט ספר בתי

0הכ

"לא ויאיים oiSברה''מ "זכאים" זכאים" "ותיקים" 9 8 7 6 5 4 3 21 השוואה פרויקט

64 72 79 91 798883 81 959482 97 70 83 85 85 0הכ

wunn

92 94 98 97 98 97 92 97 100 95 97 97 95 95 97 96 הוראות מילוי

72 70 79 89 71 91 83 83 86 97 70 97 80 81 84 83 בקטע* התמצאות
68 79 74 92 81 88 83 85 92 94 88 93 75 83 87 86 נמוכה ברמה  "קלוז"

32 52 53 77 55 65 68 60 84 79 66 76 61 63 69 68 גבוהה ברמה  "קלוז"

80 67 77 86 76 85 87 79 89 86 79 83 68 83 80 81 ז'אנר זיהוי
80 80 81 92 81 91 79 87 97 89 88 97 86 83 89 87 בקטע** התמצאות
52 61 49 80 64 74 70 69 84 78 73 83 64 69 73 72 מסקנות הסקת
68 59 67 87 71 82 78 88 86 83 73 83 61 77 80 79 מרכזי וטפל/רעיון עיקר

קצר בקטע מופיעים ואינם שמופיעים פרטים זיהוי *
ארון בקטע מופיעים ואינם שמופיעים פרטים זיהוי **



נכונות) תשובות 70) ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, ד כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :18 לוח

0פר בתי
השוואה בפדוי7ן0 90ר בתי

. 0הכ
בכל

9 8 7 6 5 4 3 2 1 השוואה בפרויקט בי1'""0

(N=42) (N=46) (N=66) (N=95) (N=47) (N=51) (N=86) (N=27) (h*=30) (N=154) (N=336) (N=490) נבחנים 0הכ

73 74 8180 77 817580 86 77 79 78 TlQMin % ViX)
נכונות

76 77 84 84 84 83 78 85 90 80 83 82 "ותיקים" ישראלים 00

74 73 80 80  84 79   75 81 77 זכאים" "לא
74 73 69 71 53 73 66 68 84 72 68 69 "זכאים"

65 51 ~ 74 70 81 73 57 74_ 70 ברה"מ



נכונות) תשובות 70) אוכלוסייה וקבוצות בתיספר ידע, תחומי לפי ב12/ די כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :19 לוח

0פר בתי

אוכלוסייה קבוצות השואה בפידקס ספר בתי
בכל סהכ

"לא ישראלים בתיה"ם
ברה"מ "זכאים" זכאים" "ותיקים" 987 654321 השוואה בפרויקט

70 69 77 82 73 74 81 80 77 81 75 80 86 77 79 78 נכונות ת/אבות *. 0הכ

yv tKa\

88 88 93 94 87 93 94 94 93 93 90 94 96 92 93 92 הוראות מילוי

67 68 81 85 75 78 84 83 77 84 72 85 88 79 80 80 בקטע מילים השלמת  "קלוז"

79 67 68 78 70 65 80 71 70 76 73 81 94 73 75 74 ז'אנר זיהוי ^
76 67 74 83 77 73 80 81 73 78 74 86 84 77 78 78 בקטע* התמצאות
59 59 73 74 63 66 72 71 66 75 69 69 82 68 71 70 מסקנות הסקת
58 68 77 81 73 66 81 79 78 78 78 60 80 74 77 76 מרכזי וטפל/רעיון עיקר

32 22 32 36 32 26 30 33 43 37 21 41 43 29 33 32 בסיפור רצף

45 52 60 72 52 51 71 73 65 71 61 59 77 60 68 65 "אחר"**

64 63 81 83 79 70 73 86 79 78 73 74 80 73 79 77 עצמאית כתיבה

בקטע מופיעים ואינם שמופיעים פריטים זיהוי *
ועוד שאלות חיבור מילים, פירושי כולל: **

ן.



ו

ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, די בכיתות הנקרא בהבנת במבחן מהשאלות יותר או 6096 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :20 לוח

0פר בתי

השוואה בפרויקס ספר בת'
0הכ
בכל

987 654321 השוואה בפרויקט בתיהס

797888 897988848990 82 86 85 0הכ

76 83 94 95 92 93 91 100 100 87 94 92 "ותיקים" ישראלים
80 79 100 93  100 80   84 92 88 זכאים" "לא
100 71 60 70 36 67 71 62 83 80 65 68 "זכאים" £
50  *   80 75 100 60 20 76 64 ברה"מ

זה. בתא מידע חסר *



אוכלוסייה וקבוצות בתיספר ידע, תחומי לפי ב2ד, ד בכיתות הנקרא בהבנת במבחן יותר או £609 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :21 לוח

גתיספי
אוכלו0"ה קבוצות השואה בפרלקס 90ר בתי

0הכ
"לא ישראלים בג*

ברה"מ "זכאים" זכאים" "ותיקים" 987 654321 השוואה uפרויקט "

64 68 88927978 888979888489 90 82 86 85 mo

VT 1DTU1

86 96 100 100 95 100 98 98 98 100 97 100 100 98 98 98 הוראות מילוי

50 64 82 86 76 76 85 81 74 80 71 89 90 80 79 79 מילים השלמת  "קלוז"
בקטע ",

r
86 72 74 86 74 70 91 79 81 78 79 89 100 80 82 81 ז'אנר זיהוי
82 69 81 91 86 76 88 91 74 88 76 96 93 84 85 84 בקטע* התמצאות
50 45 72 69 55 61 62 62 60 73 64 63 80 60 65 64 מסקנות הסקת
50 63 75 79 74 57 82 76 81 76 78 48 73 72 75 74 מרכזי וטפל/רעיון עיקר

9 6 14 15 17 11 12 12 26 10 2 22 27 13 13 13 בסיפור רצף
41 47 51 72 52 35 71 71 62 71 60 56 80 55 66 63 "אחר"**

\ 64 63 81 83 79 70 73 86 79 78 73 74 80 73 79 77 עצמאית כתיבה

בקטע מופיעים ואינם שמופיעים פריטים זיהוי *
ועוד שאלות חיבור מילים, פירושי כולל: **



נכונות) תשובות £9) ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, הי כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :22 לוח

0פר בתי

השוואה בפרויקס 0פר בתי
סהכ
בכל

987 654321 השוואה בפרויקט בתיהס

(N=47) (N=41) (N=64) (N=87) (N=51) (N=58) (N=82) (N=22) (N=36) (N=152) (N=336) (N=488) נבחנים 0הכ

78 81 84 85 81 86 86 82 84 81 84 83 נכונות תשובות 0/0 0הכ

80 86 94 90 90 88 89 89 88 87 89 89 "ותיקים" ישראלים >n

77 87 71 75  84 86  80 80 80 זכאים" "לא
74 70 70 70 69 75 77 75 84 70 74 73 "זכאים"
6478   91 86 100 76 68 84 80 בריה"מ



נכונות) תשובות 70) אוכלוסייה וקבוצות בתיספר ידע, תחומי לפי ב2ד, ה כיתות תלמידי של הנקרא בהבנת במבחן הישגים :23 לוח

בתיספר
אוכלו0"ה קםצות השואה בפרדקט ספר בתי

0הכ
"לא ישראלים _ נכ*

ברה"מ "זכאים" זכאים" "ותיקים" 987 654321 השוואה בפרויקט בת""0

80 73 80 8978 81 84 85 81 86 86 82 84 81 84 83 נכוםת תשוםת *ף 0הכ

ידע תו*קי

90 89 92 96 87 92 94 94 91 94 96 92 95 91 94 93 הוראות מילוי
73 66 77 87 75 76 78 84 74 81 85 84 75 77 81 80 "מלוז"

en
87 87 83 93 82 82 95 90 92 94 91 86 94 87 91 90 ז'אנר זיהוי *"

83 79 81 92 81 88 87 90 84 89 88 80 87 85 88 87 בקטע* התמצאות
71 62 71 84 68 74 80 80 71 78 79 69 85 75 78 77 מסקנות הסקת
72 62 68 79 69 71 80 68 76 78 73 80 72 74 73 74 מרכזי וטפל/רעיון עיקר
79 56 65 76 67 67 73 66 73 81 70 55 75 69 71 70 רצף

בקטע מופיעים ואינם שמופיעים פריטים זיהוי *



ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב72, ה1 בכיתות הנקרא בהבנת במבחן מהשאלות יותר או 6ojB על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :24 לוח

י בתיספר

השוואה בפרויקט ספר בתי
סהכ
בכל

/ 9 87 654321 השוואה בפרויקט בתיה'0

81 8586 9490 91 949594 84 93 90 סהכ

83 91 100 100 96 94 98 100 100 92 98 96 "ותיקים" ישראלים
/ 80 100 67 80  100 100   85 91 87 זכאים" "לא

100 60 67 79 83 70 79 100 100 69 82 81 "זכאים" £
60 100   100 100 100 75 71 89 85 בריה"מ

ו



וקבוצות בתיספר ידע, תחומי לפי ב2ד, הי בכיתות הנקרא בהבנת במבחן מהשאלות יותר או GOfc על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :25 לוח
אוכלוסייה

בתי90ר
rrotrDW armp ■wnan opnon בת'90ר

סהכ

"לא ישראלים בתיר0
ברה"מ "זכאים" זכאים" "ותיקים 9 8 7 6 5 4 3 21 השוואה פרויקט \

85 81 87 96 81 85 86 94 90 91 94 95 94 84 93 90 0הכ

yv תחמר

96 96 100 100 96 95 98 99 94 100 100 100 100 97 99 98 הוראות מילוי
73 72 79 94 79 85 83 91 80 84 94 77 81 82 87 85 "קלוז"

ר/ו

77 75 69 87 68 63 89 80 84 90 83 73 89 76 84 81 ז'אנר זיהוי
77 78 81 93 74 93 86 91 84 91 87 82 86 84 88 87 בקטע התמצאות
65 55 73 91 63 80 78 86 67 84 82 68 92 74 81 79 מסקנות הסקת

77 72 79 91 79 85 87 78 84 88 88 91 83 84 85 84 מרכזי וטפל/רעיון עיקר

69 34 44 61 53 46 56 45 61 69 54 32 56 53 54 53 רצף



;   ■ r

התלמידים)* X) אוכלוסייה וקבוצות ספר בתי לפי ב2ד, העברית בשפה שונות במיומנויות התלמידים הישגי על המחנך דיווח :26 לוח
ספר בתי

3*תות ruqorn בפחי7ן0 ספר בתי
סהכ

ה' ד' ג' ב' 9 8 7 6 5 4 3 21 השוואה בפרויקט בתי בכל
הספר

(N512) (N521) (N499) (N514) (N178) (N166) (N273) (N367) (N195) (N243) (N361) (N106) (N157) (N617) (N=1429) (1*2046) עליהם התלמידים מס'
מידע התקבל

בע"פ" הבעה יכולת .
74 71 80 76 75 62 76 87 69 76 72 78 72 72 77 75 ותיקים ישראלים
33 57 50 46 56 35 4 57  59 59   33 58 47 זכאים" "לא
40 43 42 45 55 42 27 58 46 34 34 32 56 41 43 42 "זכאים"
56 57 41 52 60 50 30   80 47 50 38 48 53 51 לשעבר מברה"מ עולים

בכתב" הבעה יכולת .
69 71 74 69 70 64 72 77 68 77 65 77 61 70 71 71 ותיקים ישראלים JO

29 53 48 46 56 44 4 47  59 45   36 50 44 זכאים" "לא
36 44 32 32 45 29 32 47 36 28 28 35 53 35 36 36 "זכאים"
44 54 30 43 53 50 10   70 41 50 28 37 45 43 לשעבר מברה"מ עולים

הנקוא" הבנת .
73 72 81 73 67 73 73 82 73 80 70 82 70 72 76 75 ותיקים ישראלים
45 57 53 49 63 71 8 4956 55   50 52 51 זכאים" "לא
43 43 49 41 50 55 32 53 46 40 37 29 53 47 43 44 "זכאים"
52 50 44 52 60 50 10   80 47 50 38 41 53 50 לשעבר מברה"מ עולים

י ותלמיד תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע *

הכיתה, לרמת מתחת קצת הכיתה, לרמת מתחת הרבה היה: זה בנושא המחנך לדיווח הערכים טווח כאשר הכתה", לרמת מעל "הרבה או הכתה" לרמת מעל "קצת הכתה", ב"רמת שהם התלמידים $ **
, הכיתה לרמת מעל והרבה הכיתה, לרמת מעל קצת הכיתה, ברמת



נכונות) תשובות 70) ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, בי כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :27 לוח

בת'0פר

השוואה בפרו'קס ספר בתי
0הכ
בכל

9 8 7 6 5 4 3 2 1 השוואה בפרויקט ב"ייי0
(N=49) (N=4S) (N=73) (N=80) (N=54) (N=57) (N=77) (N=23) (N=36) (N=167) (N=3Z7) (N=494) נבחנים 0הכ

596672 806886 70 7960 66 74 72 תשובות % סהכ
נכונות

59 70 73 82 78 87 70 80 56 69 76 73 "ותיקים" ישראלים ^
59 52 70 79  85 88   62 82 74 זכאים" "לא
53 56 66 74 49 84 64 78 71 58 68 66 "זכאים"
82  58 92 74 80 63 70 76 75 בריה"מ



נכונות) תשובות $) אוכלוסייה וקבוצות בתיספר ידע, תחומי לפי ב2ד, כ כ'תות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :28 לוח

בוזיספר
אוכלוגז"ה קבוצות השואה בפתקנו בת'ספר

סהכ
"לא ישראלים m בנ*

בריה"מ "זכאים" זכאים" "ותיקים" 987 654321 השוואה בפרויקט 0"iTIU

75 66 74 73 59 6672 806886707960 66 74 72 JVCnnowniTrtO

וקי! לפי
90 85 89 90 80 90 89 89 86 96 87 93 88 87 89 M א' לכיתה עוגן
77 66 77 74 66 63 79 77 68 85 70 71 65 71 73 73 קל
69 58 69 70 54 61 75 78 62 79 62 76 50 65 69 67 בינוני

61 54 58 57 29 46 39 77 53 86 59 80 32 38 66 56 חשיבה *

mom לפי

71 70 71 71 58 59 63 76 66 91 79 79 59 60 76 70 המספר הכרת

85 70 77 80 75 72 83 83 74 86 71 89 69 77 78 78 חשבון פעולות 4

86 74 79 82 64 74 83 89 79 90 75 91 71 75 82 80 חוקים
61 52 65 63 42 49 63 76 55 72 59 62 48 53 64 00 מילוליות בעיות
62 60 74 66 46 67 60 75 60 89 64 68 46 58 69 65 הניסה



ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב72, בי בכיתות בחשבון במבחן מהשאלות יותר או 6ל60 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :29 לוח

בתיג0ר

השוואה בפרויקס 0פר בתי
0הכ
בכל

987 654321 השוואה בפרויקט בתיה*0

596484 907096 75 91 53 71 80 77 0הכ

66 72 87 93 89 96 80 87 46 78 83 81 "ותיקים" ישראלים
57 50 80 90 89 100   64 90 79 זכאים" "לא
43 44 67 80 37 100 59 100 67 50 70 66 "זכאים" ^
100  50   100 75 100 67 75 81 80 בריה"מ



אוכלוסייה וקבוצות ספר בתי ידע, תחומי לפי ב2ד, בי בכיתות בחשבון מהשאלות יותר או £609 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :30 לוח

נתיספי
אוכ/"וס"ה קבוצות הט*אה בפרויקט 0פר ot

0הכ
"לא ישראלים בכי

^ בריה"מ "זכאים" זכאים" ותיקים 9 8 7 6 5 4 3 2 1 השוואה פרויקט בת""0

80 66 79 81 59 64 84 90 70 96 75 91 53 71 80 77 0הכ

רקת 9<
95 93 100 95 88 98 97 95 91 100 94 100 94 95 95 95 א' לכיתה עוגן

75 60 76 69 61 49 75 79 59 88 65 74 44 64 70 68 קל
60 46 62 64 31 47 75 75 56 84 51 74 22 54 62 59 בינתי

55 55 56 57 20 47 23 79 54 95 69 96 22 29 70 56 חשיבה

נושאים לפ"

65 61 62 65 47 47 45 69 59 95 79 83 42 46 72 63 המספר הכרת
85 59 71 79 67 62 68 81 69 91 64 87 56 74 74 74 חשבון פעולות 4

95 82 88 89 78 80 92 94 83 98 84 100 72 84 89 87 חוקים

[ 60 32 62 53 24 27 52 75 37 75 48 39 31 37 55 49 מילוליות בעיות

70 65 79 74 41 82 68 85 65 95 71 87 42 64 76 72 הנדסה

ו

ו



נכונות) תשובות £9) ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, ג1 כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :31 לוח

בת'ספר

השוואה בפרויקס ספר בתי
סהכ
בכל

987 654321 השוואה בפרויקט בתייי'0
(n=40) (N=33) (n=63) (n=88) (n=35) (n=61) (n=73) (n=30) (n=44) (n=136) (n=331) (N=467) נבחנים סהכ

50 71 64 74 91 81 86 80 58 65 78 74 נכונות תשובות 0/0 0הכ

68 75 67 78 92 85 88 87 62 69 82 78 "ותיקים" ישראלים
47 67 56 64  74 82   58 72 68 זכאים" "לא 00

49 68 41 66 88 75 83 72 50 56 72 68 "זכאים"

47 92 56   82  67 55 55 66 62 בריה"מ



נכונות) תשובות (£ל אוכלוסייה וקבוצות בתיספר ידע, תחומי לפי ב2ד, גי כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :32 לוח

0פר בת"

rrotfrmi jump ה**אה בפרויקס בתיספר
בכל D'no

"לא ישראלים oTrin
ברה"מ "זכאים" זכאים" "ותיקים" 987 654321 השוואה בפרויקט

02 68 68 78 59 71 64 74 91 81 86 80 58 65 78 74 נםםת תשוב1ת 'X. 0הכ

לפ"רקת
80 82 78 86 75 82 78 83 96 90 87 94 73 78 86 84 ב' לכיתה עיגן
76 76 75 85 64 76 72 83 93 86 93 89 72 71 86 82 קל
52 63 63 75 55 68 62 67 86 81 82 75 53 61 74 70 בעוני

0̂0
52 60 63 71 50 65 54 67 89 67 88 65 47 56 71 67 חשיבה

נושאים לפ*

57 64 66 75 57 63 65 66 91 72 86 75 57 62 74 70 המספר הכרת
67 72 71 81 68 80 68 77 93 81 88 84 57 71 80 77 חשבון פעולות 4

57 68 68 75 52 72 58 70 86 83 86 76 53 60 76 71 חוקים
66 69 70 85 70 75 80 79 97 84 84 80 63 76 81 79 מילוליות בעיות
68 67 63 76 46 61 52 77 86 82 86 84 65 53 80 72 הנדסה



ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב72, ני בכיתות בחשבון מהשאלות יותר או wz< על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :33 לוח

0פר בת'

השוואה בפרויקט ספר בת'
סהכ
בכל

9 87 654321 השוואה בפרויקט בת>ה'0

60 76 63 80100 8495 87 48 65 82 77 נכונה משיבים 0הכ

78 87 70 85 100 89 96 100 55 75 87 84 "ותיקים" ישראלים
25 50 67 69  83 91   46 80 70 זכאים" "לא
40 78 0 64 100 71 93 86 33 47 73 67 "זכאים"
40 100 50   100  40 33 50 53 | 52 בריה"מ



 1^1

וקבוצות ספר בתי ידע, תחומי לפי ב2ד, ני בכיתות בחשבון במבחן מהשאלות יותר או £609 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :34 לוח
אוכלוסייה

0פר בתי
אוכלוסין קבוצות הט*אה בפידק0 ספר בתי

0הכ
"לא ישראלים  בכי

ברה"מ "זכאים" זכאים" ותיקים 9 87 654321 השוואה פרויקט בת>ה"0

52 67 70 8460 76 63 80100 8495 87 48 65 82 77 0הכ

לפירט™
78 89 77 90 75 88 76 90 100 98 90 100 70 79 91 87 ב' לכיתה עוגן

74 70 70 86 55 79 68 84 100 85 93 90 64 67 86 80 קל
35 61 65 78 50 64 63 70 86 85 86 80 43 60 76 71 בינוני ^.
52 63 63 81 52 82 56 74 97 82 95 80 50 61 80 74 חשיבה

נושאים לפ*
57 56 67 81 45 64 67 64 97 84 92 90 57 60 79 73 המספר הכרת
65 63 72 79 62 79 62 80 97 80 88 87 39 66 79 75 חשבון פעולות 4

48 70 65 78 42 73 56 75 94 85 93 73 50 56 79 73 רווקים
61 66 63 86 67 79 79 78 100 84 82 80 57 76 80 79 מילוליות בעיות
52 61 58 72 | 30 55 43 73 86 80 88 83 50 42 77 67 הנדסה



נכונות) תשובות 8) ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב72, די כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :35 לוח

0פר בתי

השוואה בפרויקס 0פר בתי
0הכ
בכל

9 8 7 6 5 4 3 2 1 השוואה בפרןיקט בת'הס

(N=44) (N=45) (N=69) (N=91) (N=47) (N=56) (N=89) (N=27) (N=33) (N=158) (N=343) (N=5O1) נבחנים 0הכ

47 58 576966656477 77 55 68 64 נכונות תשובות % 0הכ

47 58 60 71 71 69 65 80 80 57 71 66 "ותיקים" ישראלים 23

46 54 51 62  69 75  51 66 58 זכאים" "לא
45 66 53 69 52 52 57 68 73 54 61 59 "זכאים"
62  40   65 67 82 71 48 70 66 ברה"מ



נכונות) תשובות (£ל אוכלוסייה וקבוצות בתיספר ידע, תחומי לפי /iyn ד כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :36 לוח

בתי90ר
אוכלם^ה קבוצות השואה בפודקט בת90ר

סהכ
"לא ישראלים .

ברה"מ "זכאים" זכאים" "ותיקים" 987 654321 השוואה בפרויקט 0 בת*ה

065958 66
4758 576966656477 77 55 68 64 TWD1 JUKm % DiX<

לפ*רג*ת

72 67 68 76 60 69 66 77 79 75 72 77 84 65 76 73 ג' לכיתה עוגן
67 70 75 77 60 72 66 83 81 74 74 81 82 66 79 75 קל
70 58 50 64 46 51 57 68 58 64 63 78 73 52 66 61 בינוני 00

55 46 41 51 26 43 42 52 51 51 49 72 71 38 54 49 חשיבה

משאים לפי

67 67 61 72 54 63 58 73 73 77 73 79 77 58 74 69 המספר הכרת

73 64 63 72 37 63 55 68 74 63 64 79 82 56 69 64 חשבון פעולות 4

57 46 46 50 28 48 43 53 44 49 46 77 68 41 52 49 חוקים
62 54 55 66 44 52 58 68 64 63 63 71 70 53 66 62 מילוליות בעיות

1

76 73 75 79_ 79 66 70 86 76 76 74 82 95 71 81 78 הניסה



ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, ר בכיתות בחשבון במבחן מהשאלות יותר או $60 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :37 לוח

בתי90ר
השוואה בפרויקס 0פר בתי

סהכ
בכל

987 654321 השוואה בפרויקט 077712

27 4449 71686263 81 76 42 69 60 0היכ

22 40 57 75 75 68 65 88 90 45 74 65 "ותיקים" ישראלים
40 46 29 54  62 75   40 60 49 זכאים" "לא
25 67 40 75 45 42 55 57 50 42 56 54 "זכאים" 00

50  0   80 67 100 50 20 70 60 ברה"מ



וקבוצות ספר בתי ידע, תחומי לפי ב2ד, ד* בכיתות בחשבון במבחן מהשאלות יותר או £609 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :38 לוח
אוכלוסייה

בתי0פר

/rvf>J/Marmp rwcw/n בפודקס 0פר בתי
DMO

"לא ישראלים . במ"
] ברה"מ "זכאים" זכאים" ותיקים 987 654321 השוואה פרויקט o /r7a

60 54 49 65 27 44 49 71 686263 81 76 42 69 60 0הכ

רקת לפי
68 67 65 80 59 64 65 84 85 84 70 70 94 63 80 75 ג' לכיתה עוגן
68 68 76 79 55 67 65 88 83 75 78 89 82 63 82 76 קל ^
60 45 27 53 18 31 43 59 49 50 49 78 67 33 56 49 בינוני 00

28 28 27 38 0 24 23 42 43 34 31 74 64 17 43 35 חשיבה

םשא'ם לפ*

56 64 44 66 30 47 48 73 68 71 67 78 82 42 72 62 המספר הכרת
60 57 49 63 23 67 49 63 70 55 58 85 91 47 66 60 חשבון פעולות 4

44 28 33 32 11 36 25 37 13 25 27 74 67 24 35 32 חוקים
60 54 55 74 48 53 67 73 74 68 71 67 76 58 71 67 מילוליות בעיות
72 69 65 80 | 82 58 67 90 70 75 73 85 97 68 81 77 הניסה



נכונות) תשובות 70) ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, הי כיתות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :39 לוח

0פר בתי

השוואה בפרו'קס 0פר בתי
0הכ
בכל

987 654321 השוואה בפרויקט בתייי"0

(N=48) (N=43) (N=60) (N=90) (N=51) (N=61) (N=82) (N=20) (N=36) (N=151) (N=340) (N=491) נבחנים סה"כ

44 71 53 72 49 79 68 59 70 55 68 64 נכונות תשובות ^o סהכ

48 76 65 78 62 82 71 67 66 61 73 70 "ותיקים" ישראלים
32 75 31 55  71 57   52 63 57 זכאים" "לא 00

34 76 32 55 34 75 61 55 74 51 55 54 "זכאים"
26  52   80 66  76 34 75 63 ברה"מ



נכונות) תשובות £9) אוכלוסייה וקבוצות בתיספר ידע, תחומי לפי ב2ד, ה כ'תות תלמידי של בחשבון במבחן הישגים :40 לוח

בתי00ר
אוכלוכי"ה קבוצות השואה בפודקס 0פר בתי

0הכ
"לא ישראלים השוואה oyrnf

ברה"מ "זכאים" זכאים" "ותיקים" 987 654321 בפרויקט י

L 63 54 5770 4471 5372497968 59 70 55 68 64 vaa\ VCOUU X 0הכ

לפירסות
71 63 65 78 56 78 67 74 61 87 77 64 77 67 75 72 ד' לכיתה עתן
63 52 53 69 50 68 49 72 44 74 67 61 79 55 67 63 קל

i 71 38 64 75 56 74 60 77 61 80 73 56 73 63 73 70 בעוני O

48 43 45 56 13 64 36 65 30 73 54 52 52 37 57 51 חשיבה

םשא'ם לפי

70 57 59 68 39 63 51 75 51 82 68 56 76 51 70 64 המספר הכרת
67 63 64 73 41 79 60 81 56 82 73 61 73 59 74 69 חשבון פעולות 4

63 55 57 68 46 74 53 70 49 77 69 50 66 57 66 63 חוקים
58 48 54 67 47 67 47 70 41 74 62 63 69 53 64 61 מילוליות בעיות

57 45 49 70 45 71 55 61 47 78 66 62 67 56 64 62 הנדסה



ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, ה בכיתות בחשבון במבחן מהשאלות יותר או 6O£9 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :41 לוח

ספר בתי

השוואה בפרויקט ספר בתי
0הכ
בכל

9 87 654321 השוואה בפרויקט בתיה"0

33 74 43 72 31 84 62 50 72 49 64 60 0הכ

42 83 65 85 54 86 66 64 68 61 74 70 "ותיקים" ישראלים
20 75 0 3073 50   38 52 45 זכאים" "לא
0 80 0 43 4 89 56 43 78 33 44 42 "זכאים" _
00   80 60  75 0 72 52 ברה"מ **



וקבוצות הספר בתי ידע, תחומי לפי ב2י1, ה בכיתות בחשבון במבחן מהשאלות יותר או 6(^ על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :42 לוח
אוכלוסייה

בתי90ר
אוכלוסייה קב1צות השואה בפרויקט בתיםפר

0הכ
"לא ישראלים , בכ7"

ברה"מ "זכאים" זכאים" ותיקים 987 654321 השוואה פרויקט 0 בת>ה

S2 42 45 7033 74 43 72 31 84 62 50 72 49 64 60 0הכ

רגםת לפי
72 63 61 80 52 77 68 78 65 90 78 55 81 66 77 74 ר' לכיתה עוגן
56 39 39 64 33 63 38 66 33 72 59 45 81 44 61 55 קל
72 52 59 76 48 81 50 80 59 80 72 45 83 58 73 69 בינוני £>

36 29 29 46 2 53 23 56 14 70 41 45 36 25 46 40 חשיבה

משאים לפי
76 60 57 73 27 77 48 88 47 85 72 60 92 50 76 68 המספר הכרת
64 53 53 69 21 77 50 81 39 80 68 55 69 48 69 63 חשבון פעולות 4
56 51 55 73 44 81 50 70 45 82 74 50 78 57 69 65 חוקים
48 37 43 64 35 67 37 67 27 75 57 60 64 45 59 55 מילוליות בעיות
56 42 41 76 | 44 72 55 62 49 84 68 70 72 | 56 67 64 הנדסה



התלמידים)* £9) אוכלוסייה וקבוצות ספר בתי לפי ב12, בחשבון התלמידים הישגי על המחנך דיווח :43 לוח

90ר בתי

כיתות השוואה בפרויקס ספר בתי
0הכ

ה' ד' ג' ב' 9 8 7 6 5 4 3 21 השוואה בפרויקט בכל
בתיהיס

בחשבון" הישגים
62 66 77 78 71 67 69 80 75 73 61 77 62 69 72 71 ותיקים ישראלים
27 51 57 46 62 44 11 47  44 57   38 48 44 זכאים" "לא
31 46 45 47 50 39 20 55 44 36 35 39 57 43 38 42 "זכאים"
50 68 57 76 | 56 50 43 85 63 60 55 50 67_ 63 לשעבר מברה"מ עולים **

ותלמיד תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע *

הכיתה, לרמת מתחת הרבה היה: mainזה pnnn vnrti Doiyn rwo כאשר הכתה", לרמת מעל "הרבה או הכתה" לרמת מעל "קצת הכתה", ב"רמת שהם התלמידים *ף **
הכיתה לרמת מעל והרבה הכיתה, לרמת מעל קצת הכיתה, ברמת הכיתה, לרמת מתחת קצת



אוכלוסייה וקבוצות כיתות לפי ב2ד, הנקרא ובהבנת בחשבון במבחנים מהשאלות יותר או £ל60 על נכונות תשובות שהשיבו התלמידים אחוז :44 לוח
לוחמ0כם

בתיספר
אוכלוסייה קבוצות השוואה פרויקט בתי90ר

"לא
ברה"מ "זכאים" זכאים ותיקים 98 76543 21 השוואה פרויקט סיןיכ

חשבון .

80 66 79 81 59 64 84 90 70 96 75 91 53 71 80 77 ב' כיתות
52 67 70 84 60 76 63 80 100 84 95 87 48 65 82 77 ג' כיתות
60 54 49 65 27 44 49 71 68 62 63 81 76 42 69 60 ד' כיתות
52 42 45 70 3 74 43 72 31 84 62 50 72 49 64 60 ה' כיתות £

הנקרא הבנת .

75 68 79 89 67 73 89 83 87 84 87 100 72 78 85 83 ב' כיתות
64 72 79 91 79 88 83 81 95 94 82 97 70 83 85 85 ג' כיתות
64 68 88 92 79 78 88 89 79 88 84 89 90 82 86 85 ד' כיתות
85 81 87 96 | 81 85 86 94 90 91 94 95 94 | 84 93 | 90 ה' כיתות



וכיתות* ספר בתי אוכלוסייה, קבוצות לפי ב2ך, בשיעור פעילה והשתתפות נדרש ציוד הבאת  הלמידתית ההתנהגות בתחום התלמידים מצב :45 לוח

בו07פר
כיתות השוואה בפרויקט ספר בת'

0הכ
בכל

ה' ד' ג' ב' 9 8 7 6 5 4 3 21 השוואה בפרויקט נ771ד0

הנדרש** הציוד הבאת .
76 78 81 79 87 65 83 80 81 85 73 83 76 80 78 79 ותיקים ישראלים
63 67 50 46 85 56 42 55  59 55   61 56 58 זכאים" "לא
68 63 51 43 55 39 45 59 58 60 50 71 96 45 59 56 "זכאים"
74 71 63 62 93 50 60   85 71 80 14 78 64 68 לשעבר מברה"מ עולים

בשיעור" פעילה השתתפות .
63 64 66 63 66 44 67 69 64 74 56 73 57 62 65 64 ותיקים ישראלים
40 57 32 30 62 35 25 37  53 36   40 42 41 זכאים" "לא
45 54 30 27 41 35 27 44 41 34 38 45 44 35 40 39 "זכאים"
41 54 30 48 | 47 50 10 65 35 40 41 | 33 46 | 43 לשעבר מברה"מ עולים

ותלמיד תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע *

גמור, בסדר כלל בדרך לא, ולפעמים בסדר לפעמים בסדר, לא היה: זה במשא pnon nrtr ooivn mo כאשר גמור'', "בסדר או בסדר" כלל "בדרך שהם התלמידים 96 **
גמור. ובסדר



[

וכיתות* ספר בתי אוכלוסייה, קבוצות לפי ב2ד, בית שיעורי הכנת  הלמידתית ההתנהגות בתחום התלמידים מצב :46 לוח

בתי90ר
כיתות השוואה בפרויקט בתיספר

0הכ
בכל

! הי די ג' בי 9 8 7 6 5 4 3 2 1 השוואה בפרןיקט בתיהס

** בית שיעורי הכנת .
69 67 76 73 72 60 74 73 73 80 64 84 65 71 72 71 ותיקים ישראלים
50 51 32 43 62 48 25 39  53 41   45 44 45 זכאים" "לא
50 44 36 35 41 35 32 44 46 32 39 52 53 37 43 41 "זכאים"
56 54 41 71 | 53 50 40   85 59 50 38 48 57_ 54 לשעבר מברה"מ עולים ^

ותלמיד תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע *

גמור, בסדר כלל בדרך לא, ולפעמים בסדר לפעמים בסדר, לא היה: זה בנושא pnrvi mrii הערכים סווח כאשר גמור", "בסדר או בסדר" כלל "בדרך שהם התלמידים 6$ **
גמור. ובסדר

t■



וכיתות* ספר בתי אוכלוסייה קבוצות לפי ב2ד, בקטטות להסתבך נטייה  ההתנהגותי בתחום התלמידים מצב :47 לוח

בתיספר

כיתות השוואה בפרויקט בת"90ר
0הכ
במי

ה' ד' ג' ב' 9 8 7 6 5 4 3 21 השוואה בפרויקט בתיהייס

בקטסות" להסתבן נטיה .

29 19 24 27 17 26 22 28 28 25 24 17 31 21 26 25 ותיקים ישראלים
17 22 20 35 12 15 35 27  29 18   18 26 23 זכאים" "לא
18 29 29 37 45 35 39 28 22 36 25 19 19 39 26 28 "זכאים"
28 21 22 26 27 0 33   15 29 20 28 26 24 24 לשעבר ברה"מ עולי

■ 1 1 1 £
ותלמיד תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע *

כלל בדרך לא, ולפעמים בסדר לפעמים בסדר, לא היה: זה בנושא המחנך לדיווח הערכים סווח כאשר לא", ולפעמים בסדר "לפעמים או בסדר" "לא שהם התלמידים >?0 **
גמור. ובסדר גמור, בסדר



וכיתות* ספר בתי אוכלוסייה, קבוצות לפי ב2ד, ותיקים ישראלים ועם מאתיופיה עולים עם קשרים  החברתי בתחום התלמידים מצב :48 לוח

0פר בתי

כיתות השוואה בפרויקט בתיספר
0הכ
בכל

הי די גי בי 9 8 7 6 5 4 3 21 השוואה בפרויקט 0"iTIU

עולים עם קשרים .
מאתיופיה"

הארץ) >ידי שהם אתיופיה יוצא1 (כו>>

85 80 90 89 81 77 90 94 84 87 77 91 94 84 87 86 ותיקים ישראלים
78 90 84 100 88 68 88 98  82 100   80 93 87 זכאים" "לא
86 92 88 95 91 81 100 98 85 85 93 90 93 89 91 91 "זכאים"
93 68 76 67 81 100 60  70 76 70 85 75 77 76 לשעבר ברה"מ עולי £

ישראלים עם קשרים .
ותיקים"

85 85 91 91 96 77 90 91 91 90 82 89 86 88 88 88 ותיקים ישראלים
71 88 91 97 96 71 83 94  82 85   82 89 86 זכאים" "לא
69 84 77 83 68 65 73 88 75 75 75 87 91 68 80 78 "זכאים"
68 78 79 81 1 81 100 80 70 79 70 76 1 82 74 | 76 לשעבר ברה"מ עולי

ותלמיד תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע *

טובים לא טובים, כלכך לא טובים, מאד, טובים  קשרים :/m זה בנושא המחנך לדי™ הערכים nuo כאשר מאד", "טובים או "טובים" קשרים להם שיש התלמידים £9 **
כלל.



וכיתות* ספר בתי אוכלוסייה, קבוצות לפי ב2ד, ביה"ס צוות עם התלמידים הורי של קשר :49 לוח

בתיספר
כ>תות ה""ואה בפרויקס בתי0פי yn0

 בכל

ה' ד' ג' ב' 9 8 7 6 5 4 3 21 השוואה בפרויקט בתיה'0
הורים" באסיפות הורים נוכחות .

83 84 84 86 81 71 90 85 92 82 87 77 78 83 85 84 ותיקים ישראלים
65 67 80 84 96 68 67 78  50 82   6ל 70 73 "לאזכאים"
59 61 63 58 64 48 73 58 71 58 51 71 67 60 60 60 "זכאים"
70 65 39 76 50 50 60   60 71 70 63 54 65 62 לשעבר ברה''מ עולי

3
לפחות אחד בית ביקור בוצע .

הכיתה) כוחנן (ע1'

43 37 37 15 43 10 20 39 58 33 18 55 42 24 37 33 ותיקים ישראלים
30 28 47 38 43 4 17 72  22 "   19 45 * "לאזכאים"
40 40 47 40 47 19 18 72 62 29 25 52 33 י2 45 * "זכאים"
63 26 26 0 | 60 0 22   25 12 40 32 1 42 27J 31 לשעבר ברה"מ עולי

ותלמיד תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע *

לא. פעם אף רחוקות, לעיתים כלל, בדרך או תמיד היה: זה בנושא המחנך לדיווח הערכים no כאשר הורים, באסיפות כלל'' בדרך או "תמיד שנוכחים ההורים >£ **

1 . << /
r ■" I



אחוז) (בנקודות ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי ל2ד), t,q) הנקרא בהבנת במבחנים ג'ה' כתות תלמידי של ה"התקדמות"* :50 לוח

בתיספר
iwmtm 3וויק0 בוזיספר 0הכ

9 8 7 6 5 4 3 2 1 השוואה פרויקט
גי כיתות .

(N=34)(N=26) (N=46) (N=74) (N=34) (N=45) (N=60) (N=27) (N=35) (N=106) (N=275) (N381) המועדים בשני התלמידים מס'
9 24 3 47762 555 ותיקים ישראלים
1 7 10 4  15 18    311 8 מאתיופיה זכאים" "לא
7 3 11 14 86 11 10 11 6 7 6 מאתיופיה "זכאים"
30 13   813 1 27 10 15 לשעבר מברה"מ עולים

(N=36) (N=40) (N=55) (N=80) (N=42) (N=46) (N=74) (N=24) (N=26) (N=131) (N=292) (N=423) המועדים בשני התלמידים מספר
32 0 3 1632 2032 ותיקים ישראלים
44 10 10 84  2 7 4 מאתיופיה זכאים" "לא §
19 3 3 10 0 15 5 5 2 9 5 6 מאתיופיה "זכאים"
19     4 1 5 22 19 8 6 לשעבר מברה"מ עולים

הי כיתות .
(N=37)(N=37) (N=45) (N=76) (N=41) (N=54) (N=70) (N=18) (N=27) (N=119) (N=286) (N405) המועדים בשני התלמידים מספר

295 6 2895 10 576 ותיקים ישראלים
12 2 6 7  10 7   5 8 7 מאתיופיה זכאים" "לא
9 2 7 10 8 20 23 9 17 5 15 13 מאתיופיה "זכאים"
17     7 14 4 14 | 17 11 13 לשעבר מברה"מ עולים

שנת (סוף T, ב התלמידים הישגי של ממוצע לבין תשנ"ו) הלימודים שנת (סוף ב2ד התלמידים הישגי של ממוצע בין כהפושהאבסולוטי חושבה במבחנים "התקדמות" *
.(pecrentage points) אחוז בנקודות תשנ"ה), הלימודים

בלבד. המועדים בשני שנבחנו לתלמידים מתייחסים בלוח הנתונים



(percentage points  אחוז (בנקודות ספר ובתי אוכלוסייה קבוצות לפי בחשבון, במבחנים (T2^ lyn) גיה' כיתות תלמידים של ה"התקדמות"* :51 לוח
90ר TQ

הש>אה פר1יק0 בתי90ר סהכ

987 654321 השוואה פרויקט
ני כיתות .

(N=33) (N=28) (N=52) (N=78) (N=33) (N=43) (N=61) (N=26) (N=40) (N=113) (N=281) (N=394) המועדים בשני התלמידים מספר
12 10 8 16 14 3 25 21 12 9 15 14 ותיקים ישראלים
14 9 10 19  3 34   11 23 91 מאתיופיה זכאים" "לא
4 8 5 14 16 6 41 23 13 7 20 17 מאתיופיה "זכאים"
11 22   3  28 16 13 14 14 לשעבר מברה"מ עולים

ד" כיתות .

(N=38) (N=41) (N=57) (N=67) (N=43) (N=51) (N=76) (N=27) (N=31) (N=136) (N=295) (N=431) המועדים בשני התלמידים מספר
997 561 4 9 14 8 4 0 ותיקים ישראלים
8 11 2 5  13 23   7 11 0 מאתיופיה זכאים" "לא 0
5 1 2 31 12 2 9 34 2 4 3 מאתיופיה "זכאים"
108   2 8 5 5 4 4 3 לשעבר מברה"מ עולים

הי כיתות .

(N=36) (N=38) (N=50) (N=78) (N=43) (N=48) (N=68) (N=15) (N=31) (N=124) (N=283) (N=407) המועדים בשני התלמידים מספר
9 45 12 13 7 10 23 6 4 8 4 ותיקים ישראלים
14 814 12 2 7   4 4 0 מאתיופיה זכאים" "לא
14 20 9 11 5 7 23 16 23 2 13 11 מאתיופיה "זכאים"
;8 ; ; ; : 17 7  16 :8 13 11_ לשעבר מברה"מ עולים

שנת (סוף T, ב התלמידים הישגי של ממוצע לבין תשנ"ו) הלימודים שנת (סוף ב2ד התלמידים הישגי של ממוצע בין האבסולוטי כהפרש חושבה במבחנים "התקדמות" *

בסוף תלמידים של הידע לרמת הותאמו שהמבחנים מכיוון ב0ד, ולא ב\1 התלמידים בציוני שימוש נעשה .(pecrentage points) אחוז בנקודות תשנ"ה), הלימודים
לתחילתה). (ולא לימודים שנת

בלבד. המועדים בשני שנבחנו לתלמידים מתייחסים בלוח הנתונים



1

אחוז" (ב"נקודות וכיתות אוכלוסייה קבוצות ספר, בתי לפי העברית, בשפה שליטה של במיומנויות (T2^ T0n) תלמידים של ה"התקדמות"* :52 לוח
**(percentage points 

בודה90ר
השוואה בפרויקם בתי90ר

0הכ
בכל

הי די גי 9 8 7 6 5 4 3 2 1 השוואה בפרויקט בתיהיס
בעיפ" תבעה מלת .

2 5 4 9 24 0 8 19 6 6 *** 11 11 ותיקים ישראלים
5 8 20 8 32 11 18  20 31   13 22 7 זכאים" "לא
3 12 15 14 15 7 22 5 12 7  20 2 12 9 "זכאים"
5 21 27 33  0   38 0  3 27 12 16 לשעבר מברה"מ עולים

בכתב" תבעה יםלת .
4 2 2 11 21 1 10 14 13 4 *** 21 5 3 ותיקים ישראלים
9 14 24 24 30 0 13  24 19   3 18 9 זכאים" "לא
4 25 11 7 46 0 41 11 20 9 24 12 19 12 "זכאים" §
0 34 18 22  50   38 0  2 27 12 16 לשעבר מברה"מ עולים

הנקרא" הבנת .
625533 437634 3 5 4 ותיקים ישראלים
7 4 8 5 0 7 7  10 11   3 9 6 זכאים" "לא
13 6 6 14 3 7 11 6 16 12 5 2 7 9 9 "זכאים"
13 6 15 19  13  4 8 9 15 | 18 10 | 11 לשעבר מברה"מ עולים

ב"רמת שהיו התלמידים >$, לבין תשנ"ו) הלימודים שנת (סוף ב2ד מעליה או הכתה", שב"רמת התלמידים 70 בין האבסולוטי כהפרש חושבה זה בתחום "התקדמות" *
היה: זה בנושא המחץ לדווח הערכים run .(percentage points) באחוזים הפרויקט), הפעלת תחילת  תשנ"ה הלימודים שנת לתחילת (בסמוך ב70 מעליה או הכיתה"

הכיתה. לרמת מעל והרבה הכיתה לרמת מעל קצת הכיתה, ברמת הכיתה, לרמת מתחת קצת הכיתה, לרמת מתחת הרבה
בלבד. המועדים בשני מידע עליהם שהתקבל לתלמידים מתייחסים בלוח הנתונים

ותלמיד תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע **

קודמים. במועדים זה מבי"ס נתונים נאספו לא ***



אוכלוסייה, קבוצות לפי בשיעור, פעילה והשתתפות נדרש ציוד בהבאת  הלמידתית ההתנהגות בתחום ל2ד) (מ>7 תלמידים של ה"התקדמות"* :53 לוח
**(percentage points  אחוז" (ב"נקודות וכיתות ספר בתי

t9O'jar
השוואה בפרויקס ספר tq

סהכ
בכל

ה' ד' גי 9 8 7 6 5 4 3 2 1 השוואה בפרן>קט בתיריס
הנדרש" הציוד הבאת .

12 4 4 3 45 7 3 7 8 2 *** 2 11 1 4 ותיקים ישראלים
20 10 10 16 36 11 1  4 19   5 3 1 זכאים" "לא

1 2 0 7 54 7 11 11 12 25  4 17 8 2 "זכאים"
0 33 9 22  100   38 13  10 36 6 13 לשעבר מברה"מ עולים

בשיעור" פעילה uarmwn . m

7 5613 17 5 2 9 10 1 *** 9 4 01 ותיקים ישראלים 
8 6 5 26 27 21 0  4 6 .... 5 3 1 זכאים" "לא
9 125 0 31 13 0 13 16 20  4 14 11 5 "זכאים"
0 33 18 11  0 31 0  16 | 9 17 | 16 לשעבר מברה"מ עולים

בסדר" כלל "בדרך שהם התלמידים אחוז לבין ב2ד גמור" "בסדר או בסדר" כלל "בדרך שהם התלמידים אחוז בץ האבסולוטי כהפוש חושבה זה בתחום "התקדמות" *
ו"בסדר בסדר", כלל "בדרך לא", ולפעמים בסדר "פעמים בסדר", "לא היה: זה בנושא הסחנן לדיווח הערכים n1K> .(percentage points) באחוזים ב0ד, גמור" "בסדר או

גמור".
בלבד. המועדים בשני מידע עליהם שהתקבל לתלמידים מתייחסים בלוח הנתונים

ותלמיד תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע **

קודמים במועדים זה מבי"ס נתונים נאספו לא ***

זה בתא תלמידים אין 



(בי'נקודות וכיתות ספר בתי אוכלוסייה, קבוצות לפי בית, שיעורי בהכנת  הלמידתית ההתנהגות בתחום ל2ד) (מ10 תלמידים של ה"התקדמות"* :54 לוח
**(percentage points  אחוז"

19OTQ

השוואה בפרו'קס ספר ■ra
0הכ
בכל

ה' ד' גי 9 8 7 6 5 4 3 2 1 השוואה בפרויקט בי1'""0

בית שיעורי הכנת .

7 4 6 734 7 38 5 6 *** 8 7 11 ותיקים ישראלים
14 72 11 33 21 24  8 19   1 5 3 זכאים" "לא
4 6 0 0557 11 18 3 16  818 9 3 "זכאים"
5 33 18 22  100   46 0  9 36 12 17 לשעבר מברה"מ עולים

ותלמיד תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע * ""
קודמים במועדים זה מבי"ס נתונים נאספו לא **



**(pecrentage points  אחוז" (ב"נקודות וכיתות* ספר בתי אוכלוסייה, קבוצות לפי ל12) T0n) בקטטות להסתבך הנטייה התרחבות :55 לוח

Kwar

השוואה בפרויקט 190 tq
0הכ
בכל

ה' די ג' 9 8 7 6 5 4 3 2 1 השוואה בפרויקט בת>ה"0

בקטטות להסתבן נסיה .
"לפעמים או בסדר" ("לא
לא") ולפעמים בסדר

7 0 3 14 2 3 11 14 2 1 ** 03 6 4 ותיקים ישראלים
3 2 12 11 5 25 3  4 6   11 1 5 זכאים" "לא
3 36 0 8 5 19 0 0 14  20 442 "זכאים"

10 19 27 22  0   15 0  26 18 17 17 לשעבר ברה"מ עולי

ותלמיד תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע * 2
קודמים במועדים זה מבי"ס נתונים נאספו לא **



ספר בתי אוכלוסייה קבוצות לפי ותיקים, ישראלים ועם מאתיופיה עולים עם קשרים  החברתי בתחום ל12') (מ>1 תלמידים של ה"התקדמות" :56 לוח
**(pecrentage points  אחוז" (ב"נקודות וכיתות*

ספר בתי

י השוואה בפרויקס ספר בתי
0הכ
בכל

i ה' ד' ג' 9 8 7 6 5 4 3 21 השוואה בפרויקט בתה0
/rs/'Ji/fO af*ny ov arwp .

1 מאוד") "טובים או ("טובים"

י 5 8 5 4 40 4 321 4 ** 15 4 3 1 ותיקים ישראלים
10 8 2 11 41 5 3  8 8  17 0 7 זכאים" "לא

3 0 2 7 38 13 4 8 4 16  30 10 5 2 "זכאים"
33 13 20 33  0   31 0  44 27 10 14 לשעבר ברה"מ עולי

ותיקים ישראלים עם קשרים . 2
מאוד") "טובים או ("טובים"

1 1 1 9 30 2 1 12 3 ** 91 1 0 ותיקים ישראלים
10 0 18 11 32 0 316 13  8 9 2 זכאים" "לא

15 5 29 54 13 4 1 8 13  32 31 9 1 "זכאים"
13 7 18 0  0   15 20  39 0 16 12 לשעבר ברה"מ עולי

ותלמיד תלמיד כל על למחנך בטופס שדיווחו כפי המחנכים הערכת על מבוסס המידע *
קודמים במועדים זה מבי"ס נתונים נאספו לא **
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Abstract

One aspect of Ethiopian immigrant absorption which has been on the Israeli public agenda
and has attracted widescale attention is the integration of Ethiopian children into the
education system. In recent years there have been many reports both of the difficulties faced
by the immigrant children and those faced by teaching staffs seeking to cope with the
children's special needs.

For the past three years, JDCIsrael, in conjunction with the Ministry of Education's
Religious Education Authoirty, has been operating Project Shiluvim at schools which have
absorbed large numbers of Ethiopian immigrant children. The project staff has sought to
provide school administrators and teachers with the necessary tools for coping with the
difficulties inherent in teaching heterogeneous classes, and for furtheirng the achievements
of all students, and especially of the Ethiopian immigrants.

Duirng its second and third years, the project was accompanied by an evaluation study
conducted by JDCBrookdale Institute at six schools in the southern school distirct where the
project was first conducted, and at three "compairson schools. " The study monitored the
implementation of various components of the project and assessed the extent to which the
project had achieved its goals.

Within the frameworkof the study, data on school achievement, study habits, social relations
between immigrant and nonimmigrant children, parentteacher ties and classroom teaching
patterns, were collected on some 2,000 Ethiopian and nonimmigrant Israeli students.

This report relates to five central issues:
Pertaining to the outcomes of the project 
1 . What was the status of achievements for both immigrants and nonimmigrants  at the

end of the 199596 school year?

2. To what extent did the students progress duirng the course of the project?
3. To what extent were gaps between immigrants and nonimmigrants reduced?

Pertaining to the implementation of various project components 
4. To what extent were the components implemented, and what were the central

problems which arose?

5. What were the cirtical problems which remained unresolved?



The findings indicate the progress of all students in achievements in mathematics and reading
comprehension examinations in the schools in which the project was implemented. Ethiopian
immigrant students progress as do the nonimmigrants, and sometimes even more, especially
in the area of study habits, such as homework preparation and class participation.

The findings show that despite a relatively short intervention peirod (two years), there are
areas in which major changes occurred in the schools in which the project was implemented 

as compared with in the compairson schools and particularly in achievements in math, in
improving immigrantnonimmigrant relations, and in home visits by teachers.

In this context it must be noted that the project is assisting all students, and does not
necessairly assist immigrant children more than others. To enhance progress towards a
"normal" distirbution of immigrant students' achievements, greater emphasis on activiites
which are specifically geared toward immigrants may be required, since significant gaps
remain between the immigrant and other students.

This study is one of the ifrst attempts to evaluate an intervention geared towards enhancing
the achievements of Ethiopian immigrant children and to attempt to deal with the complex
methodological problems involved in such research. Additional efforts should be invested
in advancing knowledge in this area.
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