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 תיאור התכנית

)מסגרות יום לימודיות תוספתיות( היא תכנית ארצית לקידום תלמידים בתחום הלימודי  ת”מיל

חברתית ועל אוכלוסיות הזקוקות לתמיכה -והחברתי, בדגש על יישובי הפריפריה הגיאוגרפית

נוספת. במסגרת התכנית מקבלים בתי הספר משאבים לצורך הארכת יום הלימודים 

ן מוענקים לתלמידים תגבורים לימודיים, פעילויות וכ ,הפורמאלי )מעבר לשעות התקן(

בתי ספר  1,200-ילדים ב 40,000-העשרה וטיפולים פרטניים מכווני פרט. התכנית מקיפה כ

 .יסודיים( וגני ילדים-)יסודיים ועל

 מטרות המחקר 

 ,במסגרת התכניתאינדיקציות לגבי איכות היישום של השירותים הניתנים המחקר נועד לספק 

 למסגרות החינוכיות )בתי ספר וגני ילדים(. ווכן לגבי תרומת התכנית לילדים 

 מתודולוגיה 

, מורים מחנכים, מנהלי בתי אם לגננות מקוונים הועברו שאלונים הערכה הנוכחיתבמסגרת ה

שפותחו , המחנכיםשאלוני ספר ואנשי צוות מיל"ת )רכזים בית ספריים ורכזים יישוביים(. 

התייחסו שאלונים אלו  .הועברו בתחילת ובסוף שנת הלימודים במחלקת הערכה ומדידה,

 .)הוראה מתקנת, טיפולים רגשיים ועוד( מכווני הפרט במגוון תחומים המענים להשפעת

 בסופה.  121-תלמידים בתחילת השנה ו 133התקבלו עבור  לשאלון זה מענים

שפותח על ידי משרד החינוך. שאלונים  "מבטים" לשאלוןמקוצרת בגני הילדים הועברה גרסה 

מכווני  מעניםה גם כן להשפעתוהתייחסו , פהבסוו שנת הפעילותבתחילת לגננות הועברו  אלו

 337-תלמידים בתחילת השנה ו 493מענים לשאלונים אלו התקבלו עבור . בגני הילדים הפרט

 בסופה. 

יפולים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים בוצע זיווג של כדי ללמוד על אפקטיביות הט 

כך שנותחו התפקודים של תלמידים שהיה מידע לגביהם בשני  ,שאלוני תחילת וסוף שנה

 מועדי הדיווח. 

 65-מנהלי בתי ספר ול 42-הועברו ל)"מחוון"(  שאלונים שבחנו את איכות יישום השירותים

 ורכזים יישוביים(, בסוף השנה. )רכזים בית ספריים אנשי צוות התכנית

 ממצאים מרכזיים  

 השפעת המענים על תלמידי הגן 



  משובי הגננות העלה כי המענים שניתנו לתלמידי הגנים השפיעו לחיוב על רמת ניתוח

-ל 1התפקוד שלהם. בתחילת השנה התבקשו הגננות לדרג את התלמיד, בסולם הנע בין 

, ביחס לבעיה המרכזית עמה הוא מתמודד. עם תחילת קבלת המענים, ממוצע 10

 (.58%ענים )שיפור של לאחר קבלת המ 6.20, לעומת 3.90הדירוגים עמד על 

 אינדיקציה נוספת לשיפור שחל בתפקוד הילדים בעקבות הטיפולים, עולה מבחינת 

חל מעלה כי  . ניתוח זה בסוף השנהו תפקודם של התלמידים המתקשים בתחילת השנה

)קשב וריכוז( ועד  13% נע ביןבכל התחומים שנבדקו. שיעור השיפור  באופן ניכר שיפור

 )עצמאות(. 43%

 *תפקודם של התלמידים המתקשים, לפני ואחרי קבלת המענים

 7-ל 1בין שבסולם * 

 ירד באופן ניכר בתחומים השונים. הצניחה המשמעותית ביותר 1גם שיעור ה'מתקשים '

-בשיעור ה'מתקשים' הייתה במדד המזג וארגון התנהגות, מדד בו שיעור המתקשים ירד מ

 סיום השנה.ב 43%-עם תחילת קבלת המענים ל 58%

 שיעור התלמידים ה'מתקשים' עם תחילת וסיום קבלת המענים
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 (.7)מתוך  4.5-נמוך מתלמיד 'מתקשה' הוגדר ככזה שציונו הממוצע בתחום כלשהו  
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 השפעת המענים על תלמידי בית הספר 

  מניתוח שאלוני המחנכים עולה כי חל שיפור משמעותי בתפקודם של התלמידים לאחר

קבלת המענים. למשל, עם תחילת קבלת המענים, התבקש המחנך לדרג את התלמיד, 

, ביחס לבעיה המרכזית עמה מתמודד התלמיד. בתחילת השנה 10-ל 1בסולם הנע בין 

(. 17%חר קבלת המענים )שיפור של לא 4.84, לעומת 4.14ממוצע הדירוגים עמד על 

ממנהלי בתי הספר טענו כי התכנית תרמה במידה רבה לשיפור תפקודם של  84%בנוסף, 

 התלמידים.

  ,מבחינת יכולתו התפקודית, רגשית וחברתית של התלמיד לפי חלוקה לתחומים ספציפיים

 )תקשורת שפתית ותפקוד רגשי(. 11%-)תפקוד מוטורי( ל 2%חל שיפור הנע בין 

   ובגנים  הספר בבית הלמידה תהליכיהמענים על  השפעת

 מהם סבורים  65%-בניתוח שאלוני מנהלי בתי הספר וצוותי המורים עלה כי למעלה מ

שהתכנית תורמת בצורה משמעותית לשיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים, שיפור 

התפקוד הלימודי שלהם ושיפור האקלים החברתי בכיתה. יתר המורים והמנהלים מדווחים 

 על תרומה ברמה בינונית. 

 נויים שחלים בתלמידים בעקבות התכנית, עלה כי התכנית משפרת בעיקר בבחינת השי

את הדימוי העצמי של התלמידים, את המוטיבציה שלהם ללמידה ואת התפקוד הכולל 

 שלהם בכיתה )תלמידאות(. 

 לתפקוד הלימודי ת התכניתסוג ומאפייני תרומ

 מנהלים  

(N=39) 

 מורים

(N=43) 

 33% 26% העצמיחיזוק הדימוי 

 14% 21% תלמידאות 

 19% 18% מוטיבציה ללמידה 

   10% הבנה החומר הנלמד 

 12% 8% שילוב חברתי

 9% 8% הרגלי למידה ומיומנויות 

 7% 8% מסוגלות לימודית 

   3% התקדמות רגשית

 7%   אחר 

 

 השפעה חיובית גם על התהליכים בגן. למשל, כשני שליש מהגננות  לתכנית מיל"ת

טוענות כי בזכות תכנית מיל"ת הן היו פנויות יותר לטפל בשאר הילדים בגן. כמו כן, 

כשליש מהגננות טוענות כי בזכות התכנית ירד מספר ההפניות לוועדות שילוב והשמה. 

 מן רכשו כלים טיפוליים.שיעור דומה של גננות טען כי בזכות התכנית הן בעצ

  לתכנית מיל"ת נמצאה השפעה חיובית על תהליכי ההוראה בגן כמכלול. למשל, כשני

הן היו פנויות יותר לטפל בשאר הילדים  שליש מהגננות טוענות כי בזכות תכנית מיל"ת

בגן. כמו כן, כשליש מהגננות טוענות כי בזכות התכנית ירד מספר ההפניות לוועדות 

שילוב והשמה. שיעור דומה של גננות טען כי בזכות התכנית הן בעצמן רכשו כלים 

 טיפוליים.

 



 ואיכות היישום של התכנית על ידי בעלי התפקידים  אופן

 קר נמצא כי רובם המכריע של בעלי התפקידים בתכנית פועלים לפי במסגרת המח

מדווחים  ספריים הבית הרכזיםמ 90%-הסטנדרטים המצופים מהם. כך למשל, למעלה מ

 מעורבות, מנגד על מעורבות גבוהה של בעלי התפקידים בבניית התכנית ובבקרה עליה. 

של אמצעים טכנולוגיים וכך גם רמת השילוב ( 34%) נמוכה בתכנית נמצאה ההורים

 בתהליכי הוראה. 

 סיכום

 בהשגת מטרותיה. נראה כי המענים הפרטניים  תכנית מיל"ת נמצאה אפקטיבית

 משתפר באופן מובהק תפקודם ;טיבים עם תלמידי בתי הספר והגניםיוהקבוצתיים מ

 .במגוון תחומים לימודיים ורגשיים

  ,גננות האם, מנהלי בתי הספר והרכזים נמצאה שביעות רצון גבוהה של המחנכים

 תספריים מהתכנית. בהשוואה לשנה שעברה, נמצאה עלייה במיד-היישוביים והבית

מעורבותם של הגורמים השונים. יחד עם זאת, מידת מעורבות ההורים נותרה נמוכה, ויש 

 לפעול על מנת להגבירה.

 המענים בתכנית  שלון דיווחו על דרישה לבחון דרכים להגברת הגיו הספר בתי מורי

 , תכניות העשרה(. למשל)

 בתכנית לא תועלה ללמידה על  הקיימת ההזנה פלטפורמתמהמורים מדווחים כי  חלק

 תזונה נכונה. 


