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 תקציר המחקר

במסגרת פעילותה בתחום חיזוק מערכות החינוך הציבוריות בישראל יזמה קרן רש"י, באמצעות 

שורה של התערבויות כוללניות בבתי ספר יסודיים  –העמותה לתפנית בחינוך  –עמותת בת 

חזון ומטרות העמותה הם להטמיע בילדים חברתית בישראל כאשר -הממוקמים בפריפריה הגאו

ולסייע בפיתוח כישורים אשר יאפשרו להם להצליח בבית הספר ובחייהם בטחון ביכולותיהם, 

 כבוגרים.

במתכונות שונות, המבוססות  בתי ספר יסודיים 100-ההתערבויות הכוללניות מופעלות היום בכ

תכניות מקור: "שוחרי שינוי", "מיל"ת שלמים", "מרח"ב", ו"מטרווסט" וכן עוד תתי  על שש

אילת )בתי ספר בעלי זיקה מדעית(. לפני כשנתיים הוחלט למזג את כלל תכניות ביישובים ערד ו

 התכניות למיזם אחד שיקרא "מיזם רבדים".

הנחת המוצא של הוגי המיזם היא שעל מודל הפעולה שבבסיס המיזם להישען על הניסיון ומאגר 

ר יסודיים. הידע שנצבר על ידי קרן רש"י ושותפיה בהפעלת תכניות התערבות כוללניות בבתי ספ

הידע הארגוני של כלל התכניות יוביל לאיתור הגורמים המנבאים הצלחה בתכנית, יעדי התכניות 

 הישימים וכך יביא למינוף תרומת התכנית.

לבקשת קרן רש"י ערך צוות המחקר במכון סאלד מחקר הערכה על מיזם רבדים. המחקר התבסס 

ים ונציגים מבתי הספר וכן על שאלונים על שלב מקדים של ראיונות עם אנשי התכניות השונ

–מנהלים, מורים, רכזי התכנית, תלמידים והוריהם  –שהועברו בקרב כלל אוכלוסיית בית הספר 

 בתי ספר שנדגמו.  35-וזאת ב

 מממצאי המחקר

 על בתי הספר שבמדגם המחקר

כאשר מהם(  49%בתי הספר שנדגמו ממוקמים לרוב בישובים באשכול חברתי כלכלי נמוך )

המחצית השנייה ממוקמת בישובים באשכול חברתי כלכלי בינוני, ומרביתם מוגדרים בעלי חסך 

 (. 1מהם מוגדרים בעלי חסך חינוכי גבוה והשאר בינוני 57%חינוכי גבוה )

בתי הספר במדגם נבדלו זה מזה לפי מאפייני התכנית המופעלת בהם, מאפיינים אלו כללו: וותק 

 המופעלת בבית הספר )דהיינו "תכנית מקור"( ורמת החלת רכיבי התכנית.בתכנית, סוג התכנית 

 שנים בתכנית(, כרבע "צעירים" עם  6-נמצא כי מחצית מבתי הספר וותיקים בתכנית )מעל ל

 ותק של יותר משנה והרבע הנותר נכנסו לתכנית בשנת המחקר ונחשבו ל"חדשים".

 40% משתייכים לתכנית  23%-בדים", כמכלל בתי הספר שבמדגם משתייכים לתכנית "ר

משתייכים לתכנית "מיל"ת שלמים". בערד, המהווה מקרה בוחן  17%-"שוחרי שינוי" וכ

במחקר זה נדגמו כל חמשת בתי הספר. שניים מהם משתייכים לתכנית הוותיקה "ערד 

( משתייך 3%תורמים" ושלושה לתכנית החדשה "ערד רבדים". בית ספר אחד בלבד במדגם )

 ית "מרח"ב" ובית הספר היחיד הפועל בתכנית "מטרווסט" נדגם אף הוא.לתכנ

                                                 
1
 בעל חסך חינוכי נמוך.בית ספר אחד "מטרווסט" מוגדר  
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בכדי לשרטט מיפוי צרכי בתי הספר לפי תחומים רלוונטיים ליעדי התכנית, התבקשו מנהלי בתי 

הספר להעריך את קשיי התלמידים בתחומים שונים בבית הספר ובמקביל התבקשו להעריך את 

 כנית.מידת המענה לאותם קשיים במסגרת הת

  האתגרים החינוכיים העיקריים שבתי הספר נתקלים בהם, על פי דיווח המנהלים, הם צורך

בתגבורים לימודיים, במענה לקשיים חברתיים ורגשיים ומענה לקשיים לימודיים. רוב 

( ציינו רק כי אחוזים בודדים מן התלמידים מפגינים בעיות משמעת קשות, 88%-המנהלים )כ

 ( ציינו כי רק אחוזים בודדים נמצאים בסכנת נשירה.71%-כמו כן רובם )כ

  קשיים לימודיים,  –עבור שלושת הקשיים שנמצאו כרלוונטיים ביותר עבור רוב בתי הספר

רוב המנהלים ציינו כי היענות התכנית  –רגשיים והזדקקות לשעות תגבור -קשיים חברתיים

"מכסה את צרכיהם" של קצת מעל למחצית מהתלמידים הנזקקים לכך. באשר לסכנת נשירה 

אחוז התלמידים שאינם מקבלים  –מבית הספר, על אף שאינה סכנה נפוצה בכלל בתי הספר 

( ציינו כי כל התלמידים הנמצאים 32%-(, רק שבעה מנהלים )כ27%-גבוה יחסית )כ כלל מענה

-בסכנת נשירה מקבלים מענה. באשר לבעיות משמעת קשות, מעל למחצית מן המנהלים )כ

 ( ציינו כי עד למחצית מהתלמידים מקבלים מענה במסגרת התכנית. 52%

 על החלת תכנית ההתערבות הכוללנית בבתי הספר

  י התכנית הנפוצים יותררכיב

רכיבי התכנית, הרכיבים "תגבור לימודי פרטני" ו"תגבור תחום לימודים" מוחלים בכל  21מכלל 

בתי הספר שבמדגם. הרכיב "רכז תכנית" מוחל גם הוא בכל בתי הספר להוציא בית ספר אחד 

זים כי במסגרת מן המקרים דיווחו הרכ 80%-הפועל במתכונת ייחודית )תכנית "מטרווסט"(. רק ב

רכיבי תכנית נוספים שהוחלו בבתי הספר בשיעור גבוה יחסית הם  התכנית מוארך יום הלימודים.

 (.72%( וטיפולים תראפויטיים )75%(, תגבור לימודי כולל )82%פיצול כיתות )

 תגבורים לימודיים וטיפולים פרטניים

התגבורים הם בתחום המתמטיקה רוב מדפי המידע שהועברו בקרב רכזי התכניות עלה כי 

אחוז ניכר מן התגבורים מועבר על ידי שני מורים . וכישורי השפה, ממצא זה נכון לכלל התכניות

נערכת חזרה על החומר הנלמד בכיתה דרך  . במהלך התגבוריםלקבוצה של עד עשרה תלמידים

הזקוקים לעזרה בתחום התגבורים מועברים בעיקר לתלמידים מוחלשים . תיווך ופירוק הנושאים

מתשובות התלמידים לשאלון עולה כי תחומי הטיפול הנפוצים ביותר הם "אומנות", . הלימודי

 ."תנועה ומחול" ו"מוזיקה"

 החלת רכיבי התכנית בתכניות השונות

רכיבי הלימודים והטיפולים הפרטניים הוחלו בצורה גבוהה ודומה בכלל התכניות ואילו רכיבי 

 המכוונים לפרט הוחלו בצורה נמוכה ודומה בכלל התכניות.התכנים האחרים 

השונות הגבוהה ביותר בהחלת רכיבי התכנית נמצאה בין בתי הספר של תכנית "רבדים". בתי 

 הספר של "מיל"ת שלמים", לעומת זאת, נמצאו כבעלי רמות החלה גבוהות בכל הרכיבים :

או בקרב בתי הספר של "מיל"ת שלמים" ( של רכיבי הבסיס נמצ100%-80%אחוזי החלה גבוהים )

 בהשוואה לשאר בתי הספר. 
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( של רכיבי האקלים הבית ספרי נמצאו בכלל בתי הספר של "מיל"ת 100%אחוזי החלה גבוהים )

החלה בבתי הספר של  55%-החלה בבתי הספר של "שוחרי שינוי" ו 67%שלמים", לעומת 

 "רבדים". 

צוות בית הספר נמצאו בבתי הספר של "מיל"ת שלמים" אחוזי החלה גבוהים של רכיבי טיפוח 

 ו"שוחרי שינוי" לעומת אחוזים נמוכים ב"רבדים". 

אחוזי החלה זהים של רכיב מעורבות ההורים, נמצאו ב"מיל"ת שלמים" ו"שוחרי שינוי" )החלה 

 בלבד ב"רבדים".  18%מבתי הספר בכל תכנית( לעומת  60%-ב

 החלת התכנית לפי קבוצות וותק

החלת הרכיבים הבסיסיים מתרחשת באחוזים גבוהים בבתי הספר הוותיקים והצעירים 

בפילוח רמות ההחלה לפי קבוצת בהשוואה להחלה נמוכה בבתי הספר החדשים. ובהמשך לכך 

כי בדרך כלל ותק גבוה העיד על רמות החלה גבוהות )אף לא אחד מבתי הספר החדשים נמצא ותק 

 והה(.בתכנית היה ברמת החלה גב

 שביעות רצון מרכיבי התכנית

  עבור רוב רכיבי התכנית שביעות הרצון הממוצעת הייתה נאה. שביעות הרצון הממוצעת

 הייתה גבוהה במיוחד לרכיבי הלימוד, התגבור וההעשרה. 

  יוצאי דופן היו הרכיבים "תשתיות פיזיות" ו"עוזרי הוראה", שהניבו שביעות רצון ממוצעת

 יחסי.נמוכה, באופן 

 תרומת התכנית

 תפיסת המנהלים את תרומתה הכוללת של תכנית ההתערבות

מן הממצאים עולה כי המנהלים רואים בתכנית בעיקר כתכנית לימודים להעצמת יכולות 

אקדמיות ולשיפורן. לצד התרומה לתחום הלימודי, רואים המנהלים בתכנית גם כמענה לצרכים 

 רגשיים חברתיים.

 סתרומת רכיבי הבסי

 שיפור התשתיות

  את תרומת התכנית לשיפור התשתית ולטיפוח החזות הפיזית של בית  צוות ההוראההערכת

 הספר ושל כיתות הלימוד נמצאה בינונית עד נמוכה. 

  מדד שיפור מראה הכיתות קיבל הערכה גבוהה יותר במובהק בבתי ספר וותיקים ובבתי ספר

 המשתייכים לתכנית "מיל"ת שלמים".

 ההזנההארכת יום הלימודים ותרומת 

  צוות ההוראה העריך הערכה נאה את תרומת ארוחת הצהריים להפחתת העול הכלכלי על

 ההורים . 

  הערכות גבוהות במיוחד נמצאו בבתי ספר של תכנית "מיל"ת שלמים" בהשוואה לבתי הספר

 בתכניות האחרות. 
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 לתרומת ההזנה ליכולת  צוותי ההוראה בכלל בתי הספר העניקו הערכות גבוהות יחסית

 התלמידים להתרכז בלימודים .

  הערכה ממוצעת גבוהה נמצאה בעיקר אצל משיבים מבתי בספר בעלי חסך חינוכי בינוני

 )בהשוואה לחסך חינוכי גבוה(. 

  כאשר נתבקשו התלמידים לדרג עד כמה הם רעבים בסיום יום הלימודים, נמצא כי בממוצע

תלמידים מבתי ספר המוגדרים בעלי חסך חינוכי גבוה, נטו להגדיר עצמם רעבים יותר 

בהשוואה לתלמידים מבתי ספר בעלי חסך חינוכי בינוני. מעניין לציין כי התלמידים מבתי 

גבוה אף העריכו את טיב ארוחת הצהריים המוגשת בבית הספר הספר בעלי החסך החינוכי ה

 כגבוה יותר בהשוואה לתלמידים מבתי ספר בעלי חסך חינוכי בינוני. 

  הורים שילדיהם בבתי ספר בעלי חסך חינוכי  –ואילו אצל ההורים הייתה התמונה הפוכה

ם בהשוואה גבוה העריכו הערכה ממוצעת נמוכה יותר את שביעות רצונם מארוחת הצהרי

 להורים בבתי הספר בעלי החסך החינוכי הבינוני. 

 תרומת הארכת יום הלימודים

  . צוות ההוראה העריך הערכה גבוהה את תרומת הארכת יום הלימודים למוגנות התלמידים 

  הערכה ממוצעת גבוהה נמצאה בעיקר אצל משיבים מבתי הספר בעלי חסך חינוכי בינוני

 תי ספר בעלי החסך חינוכי הנמוך..בהשוואה לצוותי הוראה מב

  הערכה גבוהה יותר נמצאה בקרב צוותי בתי הספר הוותיקים ובתי הספר של "מיל"ת

 שלמים". 

  הערכה כללית נמוכה יותר העריך צוות ההוראה את תרומת הארכת יום לשיפור יכולת

 הפרנסה של ההורים. 

 המגן על התלמידים מלהסתובב  ככלל צוותי ההוראה רואים בהארכת יום הלימודים כמנגנון

 ברחובות אחר הצהריים ופחות כתרומה של תוכן להעשרת התלמידים. 

 .רק שני שליש מההורים במדגם ציינו כי ילדם משתתף בפעילות של יום לימודים ארוך 

  הורים שילדיהם בבתי ספר המוגדרים כבעלי חסך חינוכי בינוני נוטים יותר לשלוח אותם

 ים ארוך )בהשוואה לבתי ספר בעלי חסך חינוכי גבוה(. לפעילות יום לימוד

 ( ציינו 79%מידת שביעות רצון ההורים מהארכת יום הלימודים גבוהה יחסית ורוב ההורים )

 כי האפשרות ליום לימודים ארוך משפיעה באופן חיובי על יכולתם להתפרנס .

 תרומת פעילות אחר הצהריים

 ות בבית הספר אחר ארוחת הצהריים נמצאה גבוהה שביעות רצונם של התלמידים מן הפעיל

 יותר אצל תלמידים מבתי ספר ותיקים בתכנית מאשר אצל תלמידים מבתי ספר חדשים. 

  שביעות רצונם של תלמידים מבתי הספר של "מיל"ת שלמים" נמצאה גבוהה משל התלמידים

 בבתי הספר של התכניות האחרות.

 עלי רמת החלת רכיבי תכנית גבוהה, נמצאה גבוהה שביעות רצונם של תלמידים בבתי ספר ב

 משל התלמידים בבתי ספר ברמות החלה נמוכות יותר.
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 תרומת התכנית ללמידה ולהישגים בתחום הלימודי

  מתוך השאלות שנשאלו צוותי ההוראה, הנוגעות לתרומת התכנית ללמידה ולהישגים בתחום

הלימודי נוצרו שני מדדים. הראשון מייצג את תרומת שעות הלימודים הנוספות להישגים של 

כלל התלמידים )וכולל היבטים של מסוגלות עצמית, שיפור הישגים וכדו'( וזכה לממוצע של 

(. המדד השני התייחס לתרומת שעות 7לבין  1לם המוצע היה בין )כאשר ערכי הסו 5.24

הלימוד הנוספות להישגים של תלמידים בעלי צרכים שונים )כלומר שיפור הישגים עבור 

 . 5.36תלמידים חלשים ומצטיינים( ואף הוא זכה להערכה ממוצעת של 

 ודיים הייתה הערכת צוות ההוראה והתלמידים את תרומת התכנית ללמידה והישגים לימ

 גבוהה בבתי הספר הוותיקים בתכנית לעומת בתי הספר הצעירים והחדשים. 

 נמצאו שני מדדים לתרומת התכנית ללמידה והישגים מנקודת מבטם של התלמידים ,

הראשון מדד לתרומת התכנית לתהליכי למידה והישגים וזכה להערכה ממוצעת  -לימודיים 

ימוד הנוספות להישגי למידה וזכה להערכה ממוצעת והשני מדד לתרומת שעות הל 5.32של 

 . 5.10של 

  ההערכות של התלמידים מבתי הספר של "מיל"ת שלמים" את תרומת התכנית ללמידה

והישגים לימודיים היו גבוהות מן ההערכות של התלמידים בבתי הספר המשתייכים לתכניות 

 האחרות.

 חשים כי לתכנית תרומה בשינוי החיובי , נראה כי ככלל ההורים, מנקודת מבטם של ההורים

 של ילדם/ילדתם בתחום הלימודי.

 חברתיים של התלמידים-רגשייםה להיבטיםתרומת התכנית 

 ם הפרטניים, במיוחד במישור מעריך בצורה חיובית את תרומת הטיפולי צוות ההוראה

בבתי   ההערכות הממוצעות של אנשי צוות ההוראה את תרומת הטיפולים הפרטניים .הרגשי

הספר של "מיל"ת שלמים" היו גבוהות במובהק מן ההערכות הממוצעות ב"שוחרי שינוי" 

 וב"רבדים".

  רגשי נמצאה -את תרומת הטיפולים הפרטניים להישגים בתחום החברתי התלמידיםתפיסת

נמוכה יחסית. ככל שהחסך החינוכי נמוך יותר וככל שבית הספר וותיק יותר בתכנית כך 

 ים את התנהלותם החברתית גבוהה יותר.תפיסת התלמיד

  חשים כי לתכנית תרומה בשינוי החיובי של ילדם/ילדתם בתחום  ההוריםככלל, נראה כי

הראשון נוגע  -נמצאו בתשובות ההורים שני מדדים בפרט,  החברתי, הרגשי והמשמעתי.

הסכמה לתפיסת ההורים את השינוי )לטובה( בתפקוד החברתי של הילד ואותו מדד קיבל 

ממוצעת גבוהה, המדד השני התייחס לתפיסת ההורים בשינוי בתפקוד המשמעתי אצל הילד 

 ואותו מדד קיבל הסכמה ממוצעת נמוכה מעט.

 תרומת התכנית לאקלים הבית ספרי

  היגדים הקשורים לתרומת , מנהלים מורים ורכזים -מנקודת מבטם של צוות ההוראה

. 5.83ה גבוהה באופן יחסי עם הסכמה ממוצעת של התכנית לאקלים הבית ספרי זכו להערכ

לאור הפילוחים השונים נמצא כי ככל שהוותק של בית הספר בתכנית רב יותר, ככל שהחסך 
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החינוכי נמוך יותר וככל שרמת החלת התכנית בבית הספר גבוהה יותר, כך ההערכה כלפי 

 יכולת התכנית לשפר את האקלים הבית ספרי הייתה גבוהה יותר. 

 היגדים הקשורים לתפיסת התלמידים את האווירה בכיתה , מנקודת מבטם של התלמידים

ובבית הספר )כגון "הכיתה שלי נעימה ונקייה"( חוברו למדד אשר קיבל הסכמה ממוצעת של 

. לאור הפילוחים השונים נמצא כי ככל שהחסך החינוכי בבית הספר נמוך יותר, ככל שבית 5

ככל שרמת החלת התכנית גבוהה יותר, כך הערכת התלמידים את הספר וותיק יותר בתכנית ו

 האווירה בכיתה ובית הספר הייתה גבוהה יותר.

 תרומת התכנית לרמה הניהולית והארגונית בבית הספר

 שיפור התפקוד הניהולי והארגוני של מנהל בית הספר

מאוד. ההיגד  הערכת תרומת התכנית לתפקודם הארגוני והניהולי של המנהלים נמצאה גבוהה

אשר קיבל ההערכה הגבוה ביותר הוא "הליווי המקצועי  שקיבלתי במסגרת התכנית סייע לי 

 להכין תכנית עבודה שנתית הכוללת תכנון תקציבי התואם לה".

 העשרת תכנית הלימודים

 צוות ההוראה, ככלל, מעריך את תרומת התכנית להעשרת תכנית הלימודים בצורה גבוהה.

תכניות בגבוהות  מאשר  "מיל"ת שלמים"ההוראה בבתי ספר המשתייכים לתכנית הערכות צוות 

  האחרות.

 ה פיתוח מקצועי וטיפוח צוות ההורא

המנהלים העריכו את תרומת ההנחיה הפדגוגית שניתנה במסגרת התכנית למחנכים לתכנון 

וההנחיה הערכת המורים והרכזים את תרומת ההשתלמויות  הלימודים בצורה גבוהה במיוחד.

הפדגוגית הייתה בינונית. מורים ורכזים מבתי הספר הוותיקים העריכו הערכה גבוהה יותר את 

תרומת התכנית בהשוואה למורים ורכזים מבתי הספר החדשים בתכנית. בבתי הספר של "מיל"ת 

שלמים" ו"שוחרי שינוי" ההערכות היו גבוהות יותר מן ההערכות של המורים והרכזים מבתי 

בבתי ספר שבהם רמות החלת רכיבי התכנית גבוהות הערכות כמו כן,  ."רבדים"של תכנית הספר 

 תרומת התכנית למורים היו גבוהות יותר מבתי הספר ברמות ההחלה הבינוניות והנמוכות. 

 תרומת התכנית להגברת שיתוף הפעולה עם ההורים והקהילה הסובבת

  נמצא כי הגורם ו ההורים בצורה נאה.צוות ההוראה העריך את תרומת התכנית לקשר עם

אנשי צוות הוראה מבתי הספר של "מיל"ת שלמים"  –המבחין היחיד הוא סוג התכנית 

ו"שוחרי שינוי" העריכו הערכה גבוהה יותר את תרומת התכנית לקשר עם ההורים בהשוואה 

 לאנשי צוות ההוראה בבתי הספר של "רבדים".

  על אף שרוב המנהלים העריכו במידה רבה כי הרשות המקומית הייתה מעורבת בתכנית כבר

בשלביה הראשוניים, הם לא העריכו בהערכות גבוהות את תרומת התכנית לטיב הקשר 

 הקיים עם הרשות והקהילה הסובבת. 

 התלמידים חושבים שהוריהם מעורבים ומיודעים  , נמצא כי מנקודת מבטם של התלמידים

תלמידים בבתי הספר הוותיקים העריכו הערכה גבוהה יותר את כמו כן,  בנעשה בבית הספר.

 תרומת התכנית בהשוואה לתלמידים מבתי הספר הצעירים והחדשים. 
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  אצל ההורים ההערכה הכללית המשותפת למידת שיתוף הפעולה מצד בית הספר הייתה

 נמוכה יחסית. 

 הספר ביתוהתלמידים מ שביעות רצון ההורים

 קרבתו למקום מגוריהם, העובדה כי הוא  :שיקולי ההורים העיקריים בבחירת בית הספר היו

מספק עזרה בלימודים לתלמידים הזקוקים לכך, העובדה כי הוא מספק תמיכה רגשית 

 לתלמידיו והעובדה כי לבית הספר יש מדיניות משמעת מוצלחת. 

  מבתי הספר גבוהה ובכך לא נמצאו הבדלים בין הפילוחים השונים.  ההוריםשביעות רצון 

   במדגם העובדה כי בית הספר מספק עזרה בלימודים לתלמידים  מהתלמידים 75%בקרב

 בית הספר.של  נבחרה כיתרון המשמעותי  –הזקוקים לכך 

 עם התכנית ודגשיהקהלי היעד היכרות 

 מענה לצרכים לימודיים  - דגש התכנית המרכזי את רואים  צוותי ההוראה ומנהלי בתי הספר

 של התלמידים. 

  הציון שנתנו צוותי ההוראה בבתי ספר של "מיל"ת שלמים" , למידת היכרותם עם התכנית

היה גבוה באופן מובהק מן הציונים הממוצעים להיכרות עם התכנית בתכניות "שוחרי שינוי"  

 ו"רבדים" . 

 ת החלה גבוהה של מרכיבי התכנית נתנו ציונים גבוהים צוותי ההוראה בבתי ספר בעלי רמ

 יותר להיכרות עם התכנית מהממוצע בבתי ספר בעלי רמת החלה נמוכה. 

  מהם( אינם מודעים לשם התכנית המופעלת בבית הספר. 64%-)כ ההוריםרוב 

  קרוב לשליש מההורים לא ידעו לציין אף אחד מדגשי התכנית ומאלה שכן ידעו, אחוז ניכר

 בחרו בדגש "העשרה לימודית וקידום הישגים לימודיים" בדומה למורים ולתלמידים.  

 היעילות הבירוקרטית בהתנהלות מול צוות התכנית והצעות לשיפור

 ( סבורים כי ההתנהלות מול הקרן יעילה. 70%-רוב מנהלי בתי הספר )כ 

 מן המנהלים טענו כי מוטל עליהם עומס בירוקרטי רב  65%-עם זאת בשאלה נוספת, כ

 בעקבות קיום התכנית בבית הספר. 

  כלל המנהלים מעריכים הערכה גבוהה את קשריהם עם צוות התכנית מטעם הקרן וכן

 מעריכים הערכה נאה את טיב העשייה המשותפת.

 לי בתי הספר נגע ברצון המנהלים לעצמאות אחוז ניכר מן ההצעות לשיפור התכנית של מנה

גדולה יותר בבניית התקציב השנתי ובביזור כספי הקרן לפי ראות עיניהם. בדומה, אחוז ניכר 

 מההצעות ביקש להתאים התאמה גדולה יותר את מרכיבי התכנית לצורכי בית הספר. 
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 דיון ומסקנות

תכניות ההתערבות במסגרת מיזם "רבדים", הינן מגוון  תכניות שונות המעוצבות בהגיון המשלב 

לא די בדאגה לכישורי הלמידה ולהישגים גישות הוליסטיות שונות, שכן בבסיסן התובנה כי 

כאדם ממדית, -בראייה רבבבית הספר, אלא יש לראותו  הצלחתום ודיהלימודיים של התלמיד לק

התייחסות  ולא רק זאת אלא שעל בית הספר לתת מענה במסגרת של צרכים וכישוריםמכלול בעל 

 .מערכתית לצרכים המגוונים של כלל התלמידים בבית הספר-תרבותית

תכניות התערבות במודל ההוליסטי כמענה לקשיים של בתי ספר עם 

 תלמידים בסיכון 

בעלות יכולת שינוי עמדות תכניות התערבות במודל הגישות ההוליסטיות הוכיחו עצמן כ

והתנהגות תלמידים לאורך זמן ומעבר לתחומים לימודיים רבים, בהשוואה לתכניות התערבות 

במודלים חד ממדיים. ממצאי מחקרים שהשוו תוצאות תכניות התערבות חינוכיות שעוצבו 

חברתית בבתי ספר )דוגמת הפחתת השימוש באלכוהול, סמים -במטרה לקדם התנהגות פרו

לימות( מצביעים על כך כי תכניות במודל הוליסטי היו יעילות משמעותית יותר מאלו שגישתן וא

 (.US General Accounting Office 1995התמקדה בתכנים לימודיים בלבד )

חוקרים ואנשי חינוך טוענים כי פעולות התערבות הוליסטיות מסייעות לבתי הספר להתמודד 

מידים המתקשים מבחינה לימודית ותלמידים המוגדרים בצורה מיטבית עם אתגרים כמו תל

; ראזר, 2010; אבניאלי וארצי, 2008; כהן נבות ואחרים, 2010; מור ולוריא, 2008"בסיכון" )מור, 

(. לטענתם, כדי לשנות את סיכויי Bosworth, Jones & Wilson, 2008; 2011שדה, -ורשבסקי ובר

בסיכון, על המערכת לחולל שינוי בהתייחסות המורים התלמידים להצליח, ובמיוחד של תלמידים 

ובית הספר למכלול הגורמים המשפיעים על הישגי התלמידים במגוון תחומים ומעגלים )כולל 

המשפחה(, ולא רק בתחומים לימודיים. כמו כן, כדי לקדם תלמידים בסיכון, חיוני שהמורה 

כלפיו דאגה אמתית, ויאמינו ביכולתו והיועצים החינוכיים יאמינו בתלמיד ובמשפחתו, יחושו 

ללמוד ולהתקדם. שינוי זה כרוך גם בשינוי אסטרטגיות ההוראה וביצירת סביבת לימודים 

 המתאימה לצורכי התלמידים. 

לפיכך, יש צורך להרחיב את תפיסות ההוראה המסורתיות למה שמכונה בספרות המקצועית, כמו 

, גרמניה, הולנד, דנמרק, אוסטרליה, דרום אפריקה, גם במערכות חינוך בארצות שונות )אנגליה

(. Facing Exclusion in Education'התמודדות עם הדרה בחינוך' ) – ברזיל, פיליפינים ועוד(

תפיסה זו מכוונת לתהליך מובנה העונה על ריבוי הצרכים של הלומדים ועל שונותם, באמצעות 

. Booth & Ainscow, 1998ובקהילה )יצירת תנאים המאפשרים שותפות בלמידה, בתרבות 

(. זהו תהליך שמטרתו לתת מענה נכון וארוך טווח 2011שדה, -בתוך: ראזר, ורשבסקי ובר

לשונותם של תלמידים. תהליך זה מבוסס על פיתוח אמונות חברתיות, תפיסות וכלים שיאפשרו 

חינוכי ועשייה  למורים להרגיש בנוח עם השונות, ועל עיצוב גישה הרואה בתהליך זה אתגר

. UNESCO, 2001המעשירה את הלמידה ואת סביבת הלמידה, ולא בעיה שיש לפתור אותה )דוח 

(. אתגרי ההתערבויות בהקשר זה הם לסייע למערכת 2011שדה, -בתוך: ראזר, ורשבסקי ובר

פסיכולוגיות לצד מיומנויות חינוכיות -למורים, למנהלים ולממסד לפתח מיומנויות טיפוליות

 (. 2010; מור ולוריא, 2011שדה, -; ראזר, ורשבסקי ובר2010ברתיות )אבניאלי וארצי, וח
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מודל העבודה המשותף לתכניות התערבות המעוצבות לפי הגיון הגישות 

 ההוליסטיות

התפיסה ההוליסטית לשינוי במערכות חינוך הובילה לגישה פרקטית של "בתי ספר שלמים" 

למרות שגישה זו פועלת במדינות רבות ברחבי העולם, עדיין לא )נקראת גם "בתי ספר בריאים"( 

קיימת הסכמה מוחלטת בקרב מוביליה באשר לפרקטיקה שאמורה להיות מונהגת בבתי ספר 

אלו. למרות זאת ניתן לנסח מספר עקרונות מפתח להם שותפות תכניות ההתערבות המעוצבות על 

 (Hill & Ctrvola 1999; Weare & Markham 2005פי גישה זו )

  שימוש במודל הוליסטי המכיר בממדים הפיזיים חברתיים, נפשיים, רגשיים וסביבתיים

הקשורים לרווחת הפרט )התלמיד(: ראיה רחבה המתייחסת לרווחתו של תלמיד על כל 

 ממדיה ולא רק לתוצאות לימודית או התנהגותיות.

 עבר לתכנית הלימודים: התייחסות להיבטים נרחבים בחיי בית הספר הכוללים תכנים מ

ממדים כגון ניהול, אתוס ומדיניות, יחסים עם הורים, יחסים עם קהילה ופרקטיקה פדגוגית. 

 דרישה לניסיון לשילוב בין כוונות מפעילי התכנית לבין המתרחש בשטח.

  עקרון זה נחלק לדרישה לעבודה מול  –עבודה בכל הרמות ועם כל אנשי השטח הרלוונטיים

רשויות, הורים וקהילה וזאת בנוסף לעבודה עם צוותי בתי הספר ולדרישה לעבודה עם כל 

 תלמידי בית הספר ולא רק אלו המוגדרים "בעייתיים".

 .התמקדות בתהליכים ודרכי עבודה ולא רק בהישגים ותוצאות 

 

טית מציעות ראיה מקיפה לרווחת התלמיד תכניות התערבות המעוצבות בהגיון הגישה ההוליס

וכן מערבות את בתי הספר בתהליכים מובנים, המובילים להבנת יכולות, חסמים, חסכים וצרכים 

של התלמידים בשלוש זירות מרכזיות של מרחבי פעילות: הזירה הראשונה תכניות לימודים, 

פעילויות המופנה כלפי שבתוכה נכללים גם הוראה ולמידה, זוהי הזירה המתארת את מערך ה

התלמידים. הזירה השנייה כוללת התייחסות למבנה הארגוני של בית הספר, תפיסות עמדות 

ואקלים חינוכי, כאשר מדובר בזירה המכילה את מערך הפעילויות המופנות כלפי הצוות ההוראה 

, זירה בה והניהול והזירה השלישית מכילה את מערך השותפים והשירותים החיצוניים לבין הספר

הפעילויות מופנות החוצה והכוללת בתוכה את מערכות היחסים עם משפחות התלמידים, 

 הרשויות ואף משרד החינוך.  

  



 

 

11 
 

 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

 שלוש זירות מרחבי הפעילות של תכניות הוליסטיות

 (, בהתאמה לרכיבי תכניות מיזם "רבדים"2000מחקרם של ווין ושות' מתוך )

 

מממצאי המחקר עולה כי לא כל רכיבי התכנית, מוחלים בצורה דומה כאשר רכיבי תגבור 

הבסיס דוגמת הארכת יום הלימודים, הזנה רכיבי הלימודים מוכלים בכמעט כל בתי הספר אך 

מבתי  70%-, רכיב תכנית נוסף שנמצא מוחל ב2מבתי הספר 80%-ופיצול כיתות מוחלים רק בכ

פולים הפרטניים. שאר רכיבי התכנית נמצאו כמוחלים באחוזים נמוכים הספר שבמדגם הינו הטי

 יותר.

מכלול ממצאים אלו מורה כי השונות בתצורת הטמעת תכניות מיזם "רבדים" אינה מתמצתת רק 

בשונות שבין התכניות השונות, כי אם בשונות שבין בתי הספר השונים. השאלה שצריכה להישאל, 

לה בקנה אחד עם מטרות המיזם, המתייחסות לאוטונומיה בית האם מדובר כאן בשונות העו

 ספרית או שמדובר בצורך במנגנון פיקוח תצורת הטמעה הדוק בבתי הספר.

שביעות הרצון הייתה אותה  , כאשרעבור רוב רכיבי התכנית שביעות הרצון הממוצעת הייתה נאה

יו הרכיבים "תשתיות פיזיות" צאי דופן ה. יוגבוהה במיוחד לרכיבי הלימוד, התגבור וההעשרה

 ו"עוזרי הוראה", שהניבו שביעות רצון ממוצעת נמוכה, באופן יחסי.

                                                 
2
 חשוב לציין כי לפי דברי קברניטי תכנית "רבדים", היא אינה כוללת רכיבים אלו, כרכיבי בסיס. 

 :מדיניות ואקלים

 תשתיות פיזיות
 הארכת יום לימודים

 הזנה

 שיפור אקלים בית ספרי
הנחייה  , ייעוץ אקדמי 

 פדגוגית  והשתלמויות
 רכז תחום לימודים

 ייעוץ ארגוני
 רכז תכנית

 

שותפויות פנימיות  
 :וחיצוניות

 מעורבות הורים
שותפות ומעורבות  
 הרשות המקומית

תכנית לימודים  
 :ופדגוגיה

תגבור לימודים פרטני  
 וכללי

 תגבור תחום הלימודים

 טיפולים פרטניים
 תכניות מצוינות
 תכניות העשרה
 עוזרי הוראה  
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מעבר לשביעות הרצון נשאלו אוכלוסיות המחקר על תחושתם לגבי תרומתה המרכזית של 

תכנית בעיקר כתכנית לימודים את הרואים התכנית. נמצא כי מנהלי בתי הספר וצוותי ההוראה 

וצוותי ההוראה את תרומה רואים המנהלים אותה ת אקדמיות ולשיפורן. לצד להעצמת יכולו

 .של התלמידים תכנית גם כמענה לצרכים רגשיים חברתייםה

נמצא קשר בין רמת ההחלה של רכיבי התכנית בבית הספר לבין המידה בה מרגישים אנשי צוות 

בעלי רמת החלה גבוהה של בית הספר שהם מכירים את התכנית, כאשר צוותי ההוראה בבתי ספר 

מרכיבי התכנית נתנו ציונים גבוהים יותר להיכרות עם התכנית מאשר הצוותים בבתי ספר בעלי 

 רמת החלה נמוכה. 

רוב ההורים לא יכלו להתייחס לתרומה המרכזית של התכנית שכן רובם כלל אינם מודעים לשם 

לציין אף אחד מדגשי התכנית  קרוב לשליש מההורים לא ידעו התכנית המופעלת בבית הספר,

 ומאלה שכן ידעו, אחוז ניכר בחרו בדגש "העשרה לימודית וקידום הישגים לימודיים".

 

 בשלוש זירות מרחבי הפעילות תותרומת התכניעל 

להארכת יום מעלה כי  בזירת המדיניות והאקליםבחינת התרומה הנתפשת של התכניות 

משמעותית בעיני אוכלוסיות המחקר השונות אם כי כל תרומה הלימודים ולפרויקט ההזנה 

 אוכלוסייה מזהה את התרומה בתחומים אחרים:

( ראו בהארכת יום הלימודים כמנגנון המגן על התלמידים מנהלים מורים ורכזים)צוותי ההוראה 

מלהסתובב ברחובות אחר הצהריים ופחות כתרומה של תוכן להעשרת התלמידים, הם העריכו 

הארכת יום הלימודים לתרום לשיפור פרנסת המשפחה בהערכות נמוכות יחסית.  את יכולת

כי האפשרות ליום לימודים ארוך משפיעה באופן חיובי על יכולתם לעומתם ההורים במדגם ציינו 

. עם זאת יש להתייחס בזהירות לאמירה זו מכיוון שרק כשני שליש מההורים במדגם להתפרנס

 לות אחר הצהרים.ציינו כי ילדם משתתף בפעי

צוותי ההוראה העריכו כי לפרויקט ההזנה תרומה משמעותית להפחתת העול הכלכלי על ההורים 

וליכולת התלמידים להתרכז בלימודים. גם התלמידים וההורים ייחסו חשיבות להזנה בבית 

 הספר.

 ודלשיפור התשתית ולטיפוח החזות הפיזית של בית הספר ושל כיתות הלימתרומת התכניות 

 נמצאה בינונית עד נמוכה.

זכתה להערכות גבוהות מצד צוותי ההוראה ותפיסת  לאקלים בית הספרתרומת התכניות 

 התלמידים את האווירה בכיתה ובבית הספר זכו גם הן להערכות נאות מצד התלמידים.

נמצאה גבוהה מאוד. מנהלי  לתפקודם הארגוני והניהולי של המנהליםהערכת תרומת התכניות 

שניתנה במסגרת התכניות למחנכים לתכנון  תרומת ההנחיה הפדגוגיתתי הספר העריכו את ב

הערכת המורים והרכזים עצמם את לעומת ממצאים אלו  הלימודים בצורה גבוהה במיוחד.

 הייתה בינונית בלבד. תרומת ההשתלמויות וההנחיה הפדגוגית

מעלה כי בעיני צוות  ים ופדגוגיהבזירת תכניות הלימודבחינת התרומה הנתפשת של התכניות 

תורמות שעות הלימוד הנוספות הן להישגי כלל התלמידים והן להישגי תלמידים בעלי ההוראה 

מוערכת במידה  להעשרת תכנית הלימודים( ותרומת התכנית ם)חלשים ומצטייני צרכים שונים

, שיפור הישגיםלתהליכי למידה ולגבוהה. בקרב התלמידים ניכרת תרומה נתפשת של התכנית 
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חשים כי לתכנית תרומה בשינוי ככלל, ההורים, כאשר הראשונה מוערכת גבוה במקצת מהשנייה. 

 חיובי של ילדם/ילדתם בתחום הלימודי.

נתפשים בעיני צוותי ההוראה כבעלי תרומה משמעותית להישגי התלמידים  הטיפולים הפרטניים

ים נמצאה הערכה מסויגת לתרומה רגשי, לעומת ממצא זה בקרב התלמיד-בתחום החברתי

הורי התלמידים חשים ככלל, כי לתכנית תרומה בשינוי החיובי משמעותית של הטיפולים הללו. 

  של ילדם/ילדתם בתחום החברתי, הרגשי והמשמעתי.

העריכו מעלה כי אמנם צוותי ההוראה בזירת השותפויות בחינת התרומה הנתפשת של התכניות 

בצורה נאה, והתלמידים חשבו שהוריהם מעורבים  עם ההורים לקשראת תרומת התכנית 

אך בקרב ההורים נמצאה הערכה כללית נמוכה יחסית למידת  ומיודעים בנעשה בבית הספר

  שיתוף הפעולה מצד בית הספר.

הרשות המקומית הייתה מעורבת בתכנית כבר בשלביה  כי הסכימו מנהלי בתי הספר מרבית

 לטיב הקשר הקיים עם הרשותאת תרומת התכנית  במידה גבוההיכו הם לא העראך הראשוניים, 

 .והקהילה הסובבת המקומית

  

ניכר אם כך כי תכניות מיזם "רבדים" מצליחות לפעול בצורה טובה עד מיטבית בתחומים 

: הארכת יום הלימודים, פרויקט ההזנה ושיפור אקלים  המדיניות והאקליםמסוימים הן בזירת 

: כל התגבורים הלימודיים על סוגיהם  תכניות הלימודים והפדגוגיהזירת בית הספר והן ב

השונים והטיפולים הפרטניים. בתחומים הקשורים לטיפוח צוותי ההוראה, לעוזרי ההוראה ולכל 

)מעורבות הורים, שותפות מול הרשות והקהילה הסובבת( פעילות  השותפויותהקשור בזירת 

 .התכניות אינה מעורכת כמספקת דיה
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 ההבדלים בין בתי הספרעל 

מאפיין בתי הספר המשמעותי ביותר לבחינת הבדלים ביניהם הינו מדד הטיפוח או נכון יותר 

מידת החסך החינוכי בקרב תלמידי בית הספר. ממחקר זה עולה כי מאפיין זה נמצא משמעותי 

הארכת יום הלימודים בעיקר בבחינת תרומת רכיבי הבסיס, השכיחים ביותר של התכניות, קרי 

ופרויקט ההזנה, בעיני כל אוכלוסיות המחקר )צוותי הוראה, תלמידים והורים(. הערכות תרומה 

גבוהות יותר נמצאו בדרך כלל בקרב צוותי ההוראה, התלמידים וההורים מבתי ספר המוגדרים 

ם נמצאו כבעלי חסך חינוכי בינוני )למעט במקרה הערכת פרויקט ההזנה בעיני התלמידים, ש

 הערכות גבוהות יותר, דווקא בקרב תלמידים מבתי ספר המוגדרים בעלי חסך גבוה(

במהלך המחקר ניתן היה להבחין בכמה מאפייני התכנית המבחינים בין בתי הספר השונים 

 מבחינת התרומה הנתפשת של רכיבי התכניות: 

 

 

שלמים, שוחרי שינוי, ערד תורמים, רבדים, מרח"ב  המאפיין הראשון הוא סוג התכנית )מיל"ת

ומטרווסט(, המאפיין השני הוותק בתכנית )וותיקים, צעירים וחדשים( המאפיין השלישי הינו 

 רמת החלת רכיבי התכניות )גבוהה, בינונית ונמוכה(.

 :םשלושת המאפיינים אינם נפרדים לחלוטין האחד מהשני שכן ישנם קשרים משמעותיים ביניה

כל בתי  –בתכניות "שוחרי שינוי", "מיל"ת שלמים", "מרח"ב" "ערד תורמים" ו"מטרווסט" 

בקבוצות הוותק של בתי הספר היא תכנית  ותהספר ותיקים. התכנית היחידה שבה יש שונ

השונות . גם צעירים ורק אחד ותיקהשאר "רבדים" שבה יותר ממחצית מבתי הספר חדשים 

התכנית נמצאה בין בתי הספר של תכנית "רבדים". בתי הספר של הגבוהה ביותר בהחלת רכיבי 

 ."מיל"ת שלמים" לעומת זאת נמצאו כבעלי רמות החלה גבוהות בכל הרכיבים

מאפייני סוג התכנית וותק התכנית בבית הספר נמצאו משמעותיים כמעט בכל התחומים בהם 

בכל המקרים, בבתי ספר של נבחנה תרומת התכניות, בעיני צוותי ההוראה והתלמידים, כאשר 

העריכו אנשי הצוות והתלמידים את תרומת  3"מיל"ת שלמים" ובבתי הספר הוותיקים יותר

 התכנית כרבה יותר.

מאפיין מידת החלת רכיבי התכנית נמצא משמעותי בתרומת הפעילות אחר הצהריים בעיני 

וראה והתלמידים התלמידים, בתרומת התכניות לשיפור אקלים בית הספר בעיני צוותי הה

                                                 
 חשוב לציין שישנה חפיפה בין בתי הספר של מיל"ת שלמים לבין בתי ספר ותיקים. 3

 סוג תכנית

 ותק תכנית
רמת החלת  

רכיבי  
 התכנית
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ובבחינת מידת תרומת התכניות לפיתוח המקצועי של צוותי ההוראה. בכל המחקרים דווחה 

 תרומה נתפשת גבוהה יותר בבתי ספר בהם רמת החלת רכיבי התכנית גבוהה יותר.

משילוב ממצאי המחקר , עולה כי מאפיין התכנית המשפיע ביותר על תחושת התרומה הינו ותק 

בית הספר בתכנית, בבתי הספר הותיקים יותר בתכניות השונות נמצאה תפיסת תרומה גבוהה 

יותר של התכנית, בתי הספר הותיקים יותר בתכניות נכללו בקבוצה בה התרומה הנתפשת היא 

מסוימים השילוב שבין ותק משמעותי של בית הספר בתכנית עם רמת החלה מיטבית. בתחומים 

גבוהה של רכיבי התכנית הוא המייצר תחושת תרומה נתפשת רבה יותר בקרב האוכלוסיות 

הרלוונטיות. עם זאת ממצאי המחקר אינם מאפשרים התעלמות מסוג התכנית ומקצים חשיבות 

ך להוסיף ולבחון באיזו מידה מציבה "מיל"ת ייחודית למודל של "מיל"ת שלמים". יש לפיכ

שלמים" מודל ייחודי שתרומתו מעבר לותק ולמידת החלת רכיבי התכנית, ומהם חלקי ותהליכי 

 אותו מודל.

 


