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תקציר מנהלים

רקע
לצורך צמצום הפערים החברתיים הקיימים בישראל ולשם שיפור תפקודם של בתי ספר הזקוקים לסיוע 
התקבלה החלטה במשרד החינוך, בקרן רש”י ובג’וינט ישראל לפעול להקמת מיזם חינוכי אשר יספק תמיכה 

פדגוגית וארגונית לבתי ספר יסודיים בפריפריה הגיאו-חברתית בישראל. 

מהות 
מיזם רבדים הנו מערך תמיכה משלים המגיש לבתי ספר יסודיים בפריפריה סיוע פדגוגי וחומרי בכלל רובדי 
העשייה החינוכית. זהו גוף פרופסיונאלי של משאבים, ידע ותפיסת עבודה המסייע לבית הספר לשפר את 
האפקטיביות שלו בהשגת מטרות החינוך )שהוגדרו על ידי משרד החינוך ובחזון בית הספר(. מיזם רבדים 
מספק לבית הספר מניפה של מענים ושירותים פדגוגיים המתחברים והמשלימים לתשומות משרד החינוך. 
מענים אלו ניתנים לבית הספר מתוך ראייה אינטגרטיבית-מתכללת המביאה בחשבון את הצרכים הייחודיים 
והמאוויים שלו. התמיכה בבית הספר נוגעת בכל אחד מזירות הפעולה המרכזיות של העשייה החינוכית והיא 
נעשית באמצעות איגום משאבים, הנגשת אנשי מקצוע, העצמת הצוות החינוכי המקומי, פיתוח תפיסות עבודה, 

הנגשת תכניות ויצירת שותפויות בין הגורמים השונים המעורבים בתהליך החינוך בבית הספר. 

מטרות 
בראי הצרכים המערכתיים והלאומיים שהובילו להקמתו, פועל מערך רבדים להשגת מטרות העל האלה: 

1.  שיפור רמת התפקוד והאפקטיביות של בתי הספר שבמיזם בהשגת מטרות החינוך )כפי שהוגדרו על ידי 
משרד החינוך ובית הספר(. 

2. שיפור במצבם החינוכי-רווחתי של תלמידי בתי הספר שבמיזם.

עקרונות פעולה 
ביסוד מערך “רבדים” מובלעת ההנחה ששינוי ושיפור משמעותי במערכת החינוך מצריך התייחסות הוליסטית 
לבית-הספר על כל מרכיביו. משמע, בכדי להביא לשיפור בתפקוד בית-הספר ולהרחבת המענים שהוא מספק 
לתלמידים יש ליזום פעולות התערבות במספר תחומים במקביל. אי לכך פעילות המיזם מתמקדת ב-5 זירות 

פעולה מרכזיות: 
דידקטית - מיקוד בתגבור וחיזוק הישגים לימודיים במקצועות הליבה ושיפור תהליכי ההוראה-למידה 	 

והערכה בבית הספר.  
ארגונית – שיפור ההתנהלות הארגונית ודרכי הניהול של בית הספר. 	 
רגשית-אישית – שיפור המענה לשונות ויצירת חיבורים בין חינוך ורווחה. 	 
חברתית-ערכית - מיקוד בשיפור האקלים החינוכי והחברתי בבית הספר. 	 
קהילתית – מיקוד בשיפור הקשר והגברת שיתופי הפעולה בין הקהילה לבית הספר. 	 



תקציר מנהלים6

אוכלוסיית מטרה
אוכלוסיית המטרה של מיזם רבדים כוללת בתי ספר בפריפריה המתמודדים עם בעיות מורכבות ורב מערכתיות 
)low-performing schools(. כחלק מהתפיסה ההוליסטית מכוון המיזם להשפיע על כלל המעורבים בעשייה 

החינוכית. דגש מיוחד מושם על תלמידים המוגדרים כ”תת-משיגים”. 

שלבי פעולה
פעילותו של מיזם רבדים מושתתת במידה רבה על שותפות ושיתופי פעולה בין כל הגורמים המעורבים בפעילות 
החינוכית בתוך בית הספר ובמעטפת החיצונית לו )קהילה, משרד החינוך, מגזר שלישי(. השותפים מלווים את 

בית הספר בתהליך הטמעה הכולל את השלבים האלה: 
איתור צורכי בית הספר - מיפוי צרכים מקיף אשר מספק מידע עדכני לגבי תפקוד בית הספר בכל אחת . 1

מחמש זירות הפעולה. 
בניית תכנית עבודה/השתלבות בתכנית עבודה קיימת - על בסיס המיפוי נבנית תכנית עבודה בית ספרית . 2

מערכתית המתמקדת בהשגת היעדים והמטרות שהותוו על ידי משרד החינוך. 
תכלול ואיגום משאבים - במסגרת שלב מיפוי הצרכים נבחן האופן שבו יש להקצות את התכניות . 3

והמשאבים )כסף, כוח אדם, זמן( הקיימים בבית ספר בתוספת המשאבים המוקצים על ידי מיזם רבדים 
כדי להשיג את המטרות שבתכנית העבודה. 

יישום תכניות הפעולה - בשלב זה פועל צוות מוביל השינוי בבית הספר בשיתוף בעלי התפקידים ברבדים . 4
ליישום תכניות הפעולה הלכה למעשה. 

קבלת משוב על אופן היישום - צוות בית הספר פועל לאיסוף מידע מבוסס נתונים והערכה אשר יסייע . 5
בקביעת מידת הצלחת יישום תכניות הפעולה ושיפור הפרמטרים הדורשים שיפור.  

הערכה ומדידה 
פעילות מיזם רבדים מלווה בתהליכי הערכה חיצוניים שמטרתם לספק למקבלי ההחלטות ומפעילי המיזם 
מידע מעצב אשר יסייע להם לשפר את התנהלותם ותפקודם. בנוסף לכך, היות ותכניות ההתערבות מומנו על 
ידי גופים פילנתרופיים נועד המחקר לתת מענה לדרישה לאחריותיות )Accountability( שבבסיסה מתן דין 

וחשבון למשקיעים על המתרחש בתכנית ועל הנעשה במשאבים. 
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1. תעודת זהות 

1.1 רקע ותיאור הצורך 
החוסן הכלכלי-חברתי של מדינת ישראל תלוי במידה רבה בקיומה של מערכת חינוך איכותית. בפתח העשור 
השני של המאה ה-21 ניצבת מערכת החינוך בפני שורה של אתגרים המאיימים על המשך שגשוגה העתידי של 
מדינת ישראל. עם אתגרים אלו נמנים הצורך בהעלאת הישגי התלמידים במבחנים לאומיים ובין לאומיים, שיפור 
האקלים החברתי-חינוכי בבתי הספר, שיפור מעמד המורה והגברת מקצועיותו, ניצול יעיל של משאבים והתאמת 
המערכת לתמורות הטכנולוגיות והחברתיות המאפיינות את העידן הנוכחי. זאת ועוד, אחד מהאתגרים הבולטים 
ביותר של מערכת החינוך קשור בהתמודדות עם אי השוויון המתמשך בין הפריפריה הגיאוגרפית-חברתית לבין 
המרכז. בשנים האחרונות הפכה ישראל לאחת המדינות המובילות בעולם בפערים לימודיים שמקורם במשתנים 
ייחוסים כגון רקע סוציו-אקונומי, לאום, מוצא ומקום מגורים. בתוך כך, מחקרים שנערכו בשנים האחרונות בישראל 
מצביעים על קיומם של פערים משמעותיים בתשומות ובתפוקות החינוכיות בין בתי ספר בפריפריה לבין בתי 
ספר במרכז הארץ )בלס, 2009; סבירסקי ובוזגלו, Education at a glance, 2012 ;2009(. פערים אלו באים 

לידי ביטוי בכל אחד מהפרמטרים המשמשים למדידה של איכות ותפקוד מערכת החינוך: 
הישגים לימודיים - אי השוויון בתפוקות החינוכיות משתקף בפערים בהישגים הלימודיים במבחנים 	 

לאומיים ובין לאומיים בכל רמות הגיל השונות. שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות והמצליחים 
בבחינות המיצ”ב בעיירות פיתוח נמוך משמעותית משיעורם בישובים מבוססים )נוגה-דגן,2010; בן 
דוד,Education at a glance ,2012; 2011(. כך למשל, הפער הממוצע שנמדד בכלל בחינות המיצ”ב 
בשנת תשע”ב בין תלמידים מיישובי הפריפריה לבין תלמידים מיישובים מבוססים עמד על 51 נקודות 

בכיתה ה’ ו-81 נקודות בכיתה ח’ )ממוצע 500(. 
איכות כוח אדם - איכות המורים בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות חלשות נופלת ברמתה מאיכות 	 

מקבליהם באזורים מבוססים. ההבדלים באים לידי ביטוי ברמת השכלה, שיטות הוראה וניסיון )בלס 
ואדלר, 2009(. כך למשל, שיעור המורים חסרי תואר אקדמי בחינוך היסודי-ממלכתי בישובים מוחלשים 

גדול פי 1.5 משיעור חסרי התואר בישובים חזקים )בלס וחובריו, 2008(. 
הוצאה לחינוך - אף על פי שמערכת החינוך מתוקצבת באופן דיפרנציאלי על פי מדד טיפוח, בתי ספר 	 

בישובים מבוססים מצליחים לגייס משאבים תוספתיים מרשויות מקומיות ומתשלומי הורים. כתוצאה 
מכך, ההוצאה הכוללת לחינוך בבתי ספר בפריפריה נמוכה יותר מאשר בישובים מבוססים )בלס 
ואדלר, 2009(. כך למשל, בשנת 2006 הוציאו רשויות מקומיות באשכול החברתי כלכלי נמוך ביותר 
כ-150 שקלים לתלמיד בעוד שרשויות מקומיות באשכול הגבוה ביותר הוציא כ- 2.371 שקלים לתלמיד 
)סבירסקי ובוזגלו, 2009(. בתוך כך, מחקרים שונים מציינים כי כדי ליצור שוויון הזדמנויות מלא יש להגדיל 

את ההשקעות בחינוך באזורים טעוני טיפוח באופן משמעותי )גלבוע, 2010(. 
שיעור הלומדים במוסדות אקדמיים - אחד הביטויים המובהקים לפערים המעמדיים, אתניים והדתיים 	 

מקורו בהבדלים בשיעורי הלומדים במוסדות אקדמיים. שיעור התלמידים המתחילים ללמוד במוסדות 
אקדמיים ביישובים השייכים לאשכול כלכלי נמוך הוא 22.1% לעומת 45.7% בקרב תלמידים המתגוררים 

ביישובים השייכים לאשכול כלכלי גבוה )נוגה-דגן, 2010(.
נשירה - שיעורי הנשירה של בני השכבות החברתיות החלשות ממערכת החינוך הם בדרך-כלל גבוהים 	 

יותר משיעורי הנשירה ממערכת החינוך של בני השכבות החברתיות המבוססות )בלס ואדלר, 2009(. 
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1.2 רציונאל רבדים
על אף ההשקעות המאסיביות והניסיונות הרבים לפתח מדיניות תקצוב דיפרנציאלי שתוביל לצמצום אי 
השוויון במערכת החינוך בישראל, הפערים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל הולכים וגדלים. בתי ספר 
רבים בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית בישראל מתמודדים היום עם קשיים מבניים וארגוניים רבים הנובעים 
מההקשר בו הם פועלים וממצבם הייחודי. בתוך כך, בתי ספר אלו מתקשים להשיג באמצעות המשאבים 
האנושיים והחומריים העומדים לרשותם את מטרות החינוך וכמו כן מתקשים לתת מענה לצרכים הייחודיים 
של האוכלוסייה אותה הם משרתים. גם כאשר יש בידם משאבים חומריים, בשל ריחוקם הגיאוגרפי מהמרכז 
הם מתקשים לגייס מורים איכותיים וכוח אדם חיצוני אשר יספק ליווי ותמיכה מקצועיים מתאימים. אתגר נוסף 
המאפיין בתי ספר בפריפריה קשור בריבוי תכניות מתערבות. מתוך רצון טוב פותחים בתי הספר את שעריהם 
בפני גופים מתערבים חיצוניים המפעילים תכניות שונות לתקופות זמן קצובות. כתוצאה מכך נוצר מצב שבו 
בתוך בית הספר אחד קיימות “ערב רב” של תכניות המופעלות לטווח זמן קצר ללא תכנון, מעקב וחשיבה 
מתכללת )מיכאלי, 2012(. ריבוי התכניות יוצר בין היתר עומס רב על המערכת ובזבוז משאבים. בעיה נוספת 
המאפיינת בתי ספר בפריפיריה היא חוסר יכולתם להסתמך באופן בלבדי על התמיכה והליווי המקצועיים 
שמספק משרד החינוך. כך למשל, כמות הזמן שיכול מפקח הממונה על עשרות רבות של בתי ספר להשקיע 

בבית ספר אחד מוגבלת ביותר. 
לצורך צמצום הפערים החברתיים הקיימים בישראל ולשם שיפור תפקודם של בתי ספר יסודיים הממוקמים 
בפריפריה הגיאו-חברתית, התקבלה החלטה במשרד החינוך, בקרן רש”י ובג’וינט ישראל לפעול להקמה של 
מערך תמיכה פדגוגי, חברתי וארגוני לבתי ספר יסודיים בפריפריה בישראל. מערך ארגוני זה צפוי לעמוד לצד 
בתי הספר לאורך שנים ולהוות גוף מנחה ומתכלל שיפעל לאיגום משאבים ותכניות כך שמול בית הספר יפעל 
גוף מתערב אחד תוך שימוש ביתרון היחסי ובמומחיות של הגופים המתערבים השונים הפועלים כיום בבתי 
הספר היסודיים. ההחלטה לפעול בבתי ספר יסודיים נובעת מהתפיסה שגיל זה מהווה נקודה קריטית לעיצוב 
והתפתחות העתידית של הילדים. בחינוך היסודי רוכשים הילדים בסיסים ערכיים, חברתיים ולימודיים אשר 

מהווים מסד להמשך התפתחותם והצלחתם בחיים. 

1.3 מיזם רבדים – מהות 
מיזם רבדים הנו מערך תמיכה משלים המגיש לבתי ספר יסודיים בפריפריה סיוע פדגוגי וחומרי בכלל רובדי 
העשייה החינוכית. זהו גוף פרופסיונאלי של משאבים, ידע ותפיסת עבודה המסייע לבית הספר לחזק את 
האפקטיביות שלו בהשגת מטרות החינוך )שהוגדרו על ידי משרד החינוך ובחזון בית הספר(. מיזם רבדים מספק 
לבית הספר מניפה של מענים ושירותים פדגוגיים המתחברים והמשלימים לתשומות ומאמצי משרד החינוך. 
מענים אלו ניתנים לבית הספר מתוך ראייה אינטגרטיבית-מתכללת המביאה בחשבון את הצרכים והמאוויים 
הייחודיים שלו. תמיכת המיזם בבית הספר נוגעת בכל אחת מזירות הפעולה המרכזיות בעשייה החינוכית בבית 
הספר והיא נעשית באמצעות איגום משאבים, הנגשת אנשי מקצוע, העצמת הצוות החינוכי המקומי, פיתוח 

תפיסות עבודה, הנגשת תכניות ויצירת שותפויות בין גורמים שונים מעורבים בתהליך החינוך בבית הספר.
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1.4 הנחות יסוד 
ביסוד מיזם רבדים מובלעות הנחות יסוד אשר מבטאות את השקפות העולם הפדגוגיות-חברתיות של הגופים 
השותפים בפיתוחו. הנחות יסוד אלו מהוות את נקודות המוצא והתשתית לפיתוח מודל העבודה ומודל ההטמעה 

של רבדים: 
ביסוד מערך “רבדים” מובלעת ההנחה ששינוי ושיפור משמעותי במערכת החינוך מצריך התייחסות . 1

הוליסטית לבית-הספר על כל מרכיביו. משמע, בכדי להביא לשיפור בתפקוד בית-הספר ולהרחבה של 
המענים שהוא מספק לתלמידים יש ליזום פעולות התערבות במספר תחומים במקביל. 

מודל רבדים מבוסס על ההנחה כי כול ילד יכול להצליח בבית-הספר. באמצעות חיזוקים חיוביים, שידור . 2
ציפיות גבוהות ויצירת חוויות הצלחה ניתן לשנות את התפיסות ואמונות התלמיד לגבי עצמו ויכולותיו. שינוי 

תפיסתי זה יתורגם בתורו לשיפור תפקודו החברתי-רגשי-לימודי. 
תהליך חינוכי מיטבי מבוסס על התייחסות כוללנית לתלמיד ולהקשר המשפחתי, קהילתי חברתי בו הוא . 3

פועל. 
בית הספר הינו חלק ממערכת חברתית-קהילתית וארגונית רחבה שלה שותפים רבים: משרד החינוך, . 4

הרשות המקומית, אגף החינוך, רווחה שפ”ח, הורים, צוותי הוראה ותלמידים. שיתופי פעולה בין כל הגורמים 
המעורבים בפעילות החינוכית ובהתנעת תהליך השינוי יובילו לתפקוד מיטבי של בית הספר ולהצלחת 

הטמעת שינוי משמעותי בר-קיימא . 
הקצאת משאבים תוספתיים לתקציבי המדינה והרשויות המקומיות תאפשר לבית הספר לרכוש שירותים . 5

שיובילו לשיפור התפקוד ולצמצום פערים. 
כוח האדם המתאים והמוכשר ביותר ליישום ותכנון שינויים משמעותיים בבית הספר הנו צוות המורים . 6

והניהול )השינוי בא מבפנים(. התערבות יעילה בבית הספר מכוונת להעצמה ולפיתוח כוח האדם הקיים 
בבית הספר. 

1.5 מטרות 
בראי הצרכים המערכתיים והלאומיים שהובילו להקמתו, יפעל מערך רבדים להשגת מטרות העל האלה: 

שיפור רמת התפקוד והאפקטיביות של בתי הספר שבמיזם בהשגת מטרות החינוך )כפי שהוגדרו על ידי . 1
משרד החינוך, הרשויות ובית הספר(. 

שיפור במצבם החינוכי-רווחתי של תלמידי בתי הספר שבמיזם. . 2
מתוך מטרות העל נגזרות שורה של מטרות ביניים המהוות תרגום מפורט יותר של מטרות העל ומשמשות 

כאבני דרך בהשגת מטרות העל: 
העלאת רמת ההישגים הלימודיים של כלל תלמידי בית הספר במקצועות הליבה )חזקים וחלשים(. 	 
שיפור דרכי ההוראה והלמידה המופעלות בכיתה. 	 
שינוי תפיסת צוות בית הספר לגבי תהליכי ההוראה-הערכה ולגבי תפקיד המורה. 	 
יצירת מערך עבודה ארגוני מערכתי ביישוב ובניית שותפויות בין הגורמים השונים המעורבים בעשייה 	 

החינוכית בבית הספר: מינהל החינוך ברשות המקומית, הורים, פיקוח, מוסדות קהילה, תלמידים וצוות 
בית הספר. 

הגברה וטיפוח היקף ואיכות מעורבות ההורים בעשייה החינוכית בבית הספר ובתהליכי הלמידה של 	 
ילדיהם. 
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שיפור מצבם הרווחתי הכולל )Well-Being( של כלל תלמידי בית הספר. 	 
הגברת פניותם ללמידה של תלמידים בסיכון. 	 
העצמת ההנהגה הבית ספרית ושיפור האופן שבו מנוהל בית הספר מבחינה פדגוגית וארגונית. 	 
קידום אקלים חינוכי-חברתי חיובי בבית הספר. 	 

בנספח המצורף מוצגים מטרות המיזם לצד היעדים הנגזרים מהם. כמו כן מצורפים בנספח קריטריונים המהווים 
אמות מידה לשיפוט מידת ההצלחה בהשגת היעדים. 

1.6 המודל התיאורטי ועקרונות הפעולה 
המודל התיאורטי שבבסיס מערך “רבדים” נשען על תובנות שהופקו בעשורים האחרונים במחקר החינוכי בארץ 
 School Effectiveness( ובעולם. באופן ספציפי מבוססים רכיבי המודל על מחקריי אפקטיביות בית ספרית
Research(. ענף מחקרי זה עוסק בזיהוי ואיתור גורמים העשויים לתרום לשיפור התפקוד והביצועים של 
בתי ספר. בנוסף לכך, נשען המודל התיאורטי על ספרות מחקרית העוסקת בדרכים לצמצום פערים לימודיים 
בקרב אוכלוסיות מוחלשות. לפי מודל רבדים, הטמעת עקרונות מפתח המאפיינים בתי ספר אפקטיביים כחלק 
אינטגראלי מהעשייה הפדגוגית של בית הספר תוביל לשינויים משמעותיים בתרבות הארגונית, בדרכי הפעולה 
ובתפיסות של המעורבים בעשייה החינוכית. שינויים אלו יובילו בתורם לשיפור האפקטיביות של בית הספר 
כמכלול. להלן 11 עקרונות הפעולה שלאורם עוצבה תפיסת העבודה של מיזם רבדים. עקרונות אלו מתכנסים 
לכדי שלושה “רכיבי על” המשקפים את התפיסות והערכים המובלעים במיזם רבדים - חיבור בין רווחה וחינוך, 

העצמת צוות בית הספר, יעילות ואפקטיביות ארגונית: 

חיבור בין רווחה וחינוך 
פרסונאליזציה של העשייה החינוכית – עיקרון זה מתמקד בניסיון של מובילי המיזם לפתח בבית הספר . 1

תרבות ארגונית אשר מעמידה את הפרט במרכז. תהליכי ההוראה-למידה בבית ספר מוכוון פרט מותאמים 
לצרכים הייחודיים והאישיים של כל אחד מהתלמידים. בתוך כך, במסגרת המיזם יפותחו בבתי הספר 
מנגנונים ארגוניים אשר יסייעו לצוות להכיר באופן מעמיק יותר את הצרכים הרגשיים, חברתיים והלימודיים 
של כל אחד מתלמידי בית הספר תוך זיהוי החולשות והחוזקות שלהם. היכרות מעמיקה ויחס אישי של 
מורים אל תלמידיהם עשויים לקדם הישגים לימודיים, להניע לומדים ולהוביל ליצירת קהילה בית-ספרית 

 .)Roeser, Midgley, & Urdan, 1996; Smerdon & Burkam, 1999( תומכת
מעורבות קהילתית – מודל רבדים רואה חשיבות בפיתוח מנגנונים אשר יגבירו את המעורבות של הורים . 2

בעשייה החינוכית בבית הספר וכן את תחושת האחריות שלהם לגבי תהליכי הלמידה בבית הספר 
 ובבית. מעורבות הורים משמעותית מובילה לשיפור הישגים ושיפור האקלים החברתי-חינוכי בבית הספר
)U.S. Department of Education,2010; Lezotte,2001 Scheerns,2000(. מעבר לעובדה שהמיזם 
מרחיב את תפיסת העבודה של צוות בית הספר ומחזק יחסי הגומלין בין הורים ואנשי מקצוע לבית הספר 

הוא פועל להנגשת שירותים רווחתיים וקהילתיים לבית הספר ולתלמידים. 
בין תחומיות – תפיסת העבודה של מיזם רבדים הנה בין תחומית. גישה זו באה לידי ביטוי בניסיון ליצור . 3

שיתופי פעולה בין כלל הגורמים המעורבים בפעילות החינוכית בבתי הספר וכן בדגש המושם על הקמת 
צוותים בין מקצועיים המפתחים תוכניות אישיות ופרטניות לכל תלמיד. 
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העצמת צוות בית הספר 
שיפור אסטרטגיות ההוראה – תהליכי ההוראה בבית הספר מהווים נדבך מרכזי בשיפור הישגיהם של . 4

תלמידים. אסטרטגיות הוראה שנמצאו אפקטיביות בשיפור תפקודם של תלמידים מוחלשים הנם: מקסום 
זמן למידה, אספקת משוב באופן שיטתי ומתמיד, שימוש בתוצאות תלמידים לצורך מעקב ובקרה, שימוש 
בשיטות הוראה מגוונות, הקניית אסטרטגיות למידה ומתן תמיכה מקצועית שיטתית למורים בתוך בית 
 U.S. Department of Education,2010 ; National Study Group for the Affirmative( הספר

 .)Development of Academic Abiliy,2004; Scheerns,2000; Datnow,2006
עשייה מונחית מטרות – לפי הספרות המחקרית, העשייה החינוכית בבתי ספר אפקטיביים, מנוהלת . 5

 Fine & Somerville,( בהסתמך על חזון ומטרות ברורים תוך הבניית אסטרטגיות הפעולה לשם השגתם
 .)1998; Scheerns,2000

שידור ציפיות גבוהות – מיזם רבדים מבקש לחולל שינויי בתפיסות ובאמונות תלמידים לגבי עצמם ולגבי . 6
יכולותיהם. תלמידים המאמינים בעצמם והמפתחים תפיסת עתיד חיובית יכולים לשפר משמעותית את 
הישגיהם. לפי הספרות המחקרית, הגברת תחושת המסוגלות העצמית של התלמידים ושיפור רמת 
המוטיבציה שלהם הם נגזרת של מספר פעולות מכוונות שמורים אפקטיביים יכולים לבצע. מורים 
המציבים דרישות לימודיות גבוהות, משדרים לתלמידים ציפיות גבוהות, חושפים אותם לעולם האקדמיה 
וכן מאפשרים לכל תלמיד לחוות הצלחות ברמה יומיומית מגבירים את תחושת המסוגלות שלהם ובאופן 

 .)Lezotte,2001; Scheerns,2000;Lee et al, 1999( עקיף את הישגיהם הלימודיים
הערכה וקבלת החלטות מבוססת נתונים – הערכה המהווה חלק אינטגראלי מתהליכי ההוראה-למידה . 7

בבית הספר תורמת באופן משמעותי לשיפור ההישגים הלימודיים. שילוב הערכה בתהליכי ההוראה-
למידה כרוך באיסוף מידע שוטף וניהול מעקב אחר כל אחד מתלמידי בית הספר בכל אחד משלבי 
הלמידה. על בסיס המידע הנאסף מתקבלות החלטות הן ברמת הפרט והן ברמת הכיתה והשכבה. תהליכי 
ההערכה אפקטיביים משלבים תמהיל של הערכה מסכמת “של הלמידה” והערכה מעצבת “לשם למידה” 
 U.S. Department of Education,2010; Datnow et al., 2006; Mosenthal et al., 2004;(

.)Lezotte,2001 Scheerns,2000

יעילות ואפקטיביות ארגונית 
למידה ארגונית ובין ארגונית - מודל רבדים רואה חשיבות ביצירת מנגנונים של למידה שיתופית . 8

בין מורים ובין בתי ספר. מורים הלומדים אלו מאלו באופן שיטתי, המבצעים רפלקציה משותפת על 
 עבודתם והמתכננים במשותף דרכי פעולה ומספקים לתלמידיהם הזדמנויות למידה איכותיות יותר

 .)Birenbaum et al, 2009(
אקלים בית ספרי מיטבי - להקשר הבין אישי והארגוני שבו מתקיימת העשייה החינוכית ישנן השפעות על . 9

רווחתם הנפשית של מורים ותלמידים וכתוצאה מכך על הישגי בית הספר. מודל רבדים רואה חשיבות 
ביצירת אקלים חברתי ופדגוגי חיובי שיאפשר קיום של תהליכי למידה-הוראה איכותיים ומעמיקים 

 .)Datnow et al., 2006; Mosenthal et al., 2004; Lezotte, 2001 Scheerns, 2000(
תכלול מערכתי של העשייה החינוכית – איגום משאבי זמן, תקציב וידע והמרתם לתהליכים ותפוקות . 10

המובילים להשגתן של מטרות אחידות ומתוכננות מראש משפרים את יעילות התפקוד של בית הספר 
)The American Institutse for Research, 2003(. מיזם רבדים פועל לאיגום כלל המשאבים 

המוזרמים לבית הספר והפנייתם לערוצים מתוכננים מראש. 
מנהיגות מקצועית – מודל רבדים רואה חשיבות רבה בפיתוח ועיצוב כישורי המנהיגות של צוותי הניהול . 11
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של בית הספר. המיזם שואף לסייע לצוות הניהול בבית ובראשם מנהל בית הספר לרכוש כלים ומיומנויות 
שישפרו את התפקוד שלהם. לפי תפיסת העבודה של המיזם מנהל אפקטיבי משמש כדמות מרכזית 
בהובלת תהליכי ההוראה-למידה והערכה בבית הספר. במקביל לכך, הוא פועל לעיצוב תמונת העתיד של 
בית הספר, לשידור המשימה הארגונית וחזון בית הספר ולהנהגת הצוות והתפתחותו המקצועית. בנוסף 
לכך, מהווה המנהל יזם של ופועל להידוק הקשרים בין הקהילה לבית הספר )מכון אבני ראשה, 2010; 

.)Camburn et al, 2010 , Rowan, and Taylor, 2003; Lezotte, 2001; Scheerns, 2000;

על פי הגישה ההוליסטית המנחה את מיזם רבדים, שיפור אפקטיביות התפקוד של בית הספר קשור בעיצוב 
תכנית התערבות הנוגעת והמתייחסת לכל אחד מרכיבי העשייה החינוכית בבית הספר. אי לכך, 11 העקרונות 

שבבסיס מודל רבדים יוטמעו כ”חוט השני” בכל אחד מחמשת זירות הפעולה האלה: 
דידקטית - זירת פעולה זו תעסוק בתגבור וחיזוק ההישגים הלימודיים במקצועות הליבה ושיפור תהליכי 	 

ההוראה-למידה והערכה בבית הספר.  
ארגונית - זירת פעולה זו תעסוק בשיפור ההתנהלות הארגונית של בית הספר ובאיגום משאבי בית 	 

הספר כמכלול. 
רגשית-אישית - זירת פעולה זו תעסוק בשיפור המענה לשונות בין תלמידים ובמסגרתה ייבנה מערך 	 

טיפולי אשר יעמיק את הטיפול בפרט כחלק מההקשר בו הוא פועל. 
חברתית-ערכית - זירת פעולה זו תעסוק בשיפור האקלים החינוכי והחברתי בבית הספר. 	 
קהילתית – זירת פעולה זו תעסוק בשיפור הקשר והגברת שיתופי הפעולה בין הקהילה לבית הספר. 	 

11 העקרונות שתוארו לעיל מתכנסים לכדי שלושה “רכיבי על” המשקפים את התפיסות והערכים המובלעים 
במיזם רבדים: חיבור בין רווחה וחינוך, העצמת צוות בית הספר יעילות ואפקטיביות ארגונית . להלן ייצוג גרפי 

של המודל התיאורטי של מיזם רבדים: 
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מודל גרפי של תיאוריית השינוי של מיזם רבדים 

1.7 אוכלוסיית היעד 
אוכלוסיית המטרה של מיזם רבדים מורכבת מבתי ספר המתמודדים עם אתגרים מורכבים ורב מערכתיים 
)low-performing schools(. אתגרים אלו עשויים להשתקף בהישגים נמוכים ביחס לנורמה בבחינות לאומית 
ובין לאומיות, שינויים תכופים בכוח אדם, מינהל לא תקין, אקלים חינוכי-חברתי שלילי, קשיי ארגון וניהול ואובדן 
סמכות מקצועית. מאפיין נוסף של אוכלוסיית המטרה של המיזם קשור במיקום הגיאוגרפי-חברתי שלהן. 
מיזם רבדים פועל בבתי ספר בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית המשרתים אוכלוסיות מוחלשות המזוהות על 

פי מדדים אובייקטיביים כנתונות בסיכון או במצבי סכנה. 
תפיסת העבודה המונחת ביסוד מיזם רבדים היא הוליסטית וכוללנית. אי לכך, המיזם מכוון להשפיע על צוות 
בית הספר, תלמידי בית הספר, המעטפת החיצונית לבית הספר וקהילת בית הספר. יחד עם זאת, דגש מיוחד 
בתכנית ההתערבות יושם על תלמידים בסיכון )להלן, קבוצה במיקוד(. חבריי הקבוצה במיקוד הנם תלמידים 
הממוקמים באחוזונים התחתונים מבחינת הישגיהם הלימודיים במקצועות הליבה וכן תלמידים למשפחות 
מוחלשות ומאותגרות. הנחת העבודה היא שתלמידים אלו זקוקים למערך תמיכה ייחודי: רווחתי, רגשי ולימודי 
תוספתי אשר ישפר את הניעות שלהם כלפי הנורמה. במסגרת פעילות המיזם יבוצע מעקב שוטף ורציף אחר 

תהליכי הטיפול וההתקדמות של כל אחד מהתלמידים בקבוצת המיקוד. 

תשומות מיזם רבדים 
התפתחות מקצועית 	 
הדרכה דיסציפלינארית 	 
מפגשי הנחייה 	 
איגום משאבים	 
הטמעת מודל עבודה 	 
יצירת שותפויות בין 	 

מקצועיות 

חיבור בין רווחה וחינוך
פרסונאליזציה של 	 

העשייה החינוכית
מעורבות קהילתית	 
בין תחומיות	 

תשומות משרד החינוך 
משאבים	 
כוח אדם 	 
התפתחות מקצועית	 
שעות תקן 	 

העצמת צוות בית הספר
שיפור אסטרטגיות ההוראה	 
עשייה מונחית מטרות 	 
שידור ציפיות גבוהות	 
הערכה וקבלת החלטות 	 

מבוססת נתונים

יעילות ואפקטיביות ארגונית
למידה ארגונית 	 
אקלים בית ספרי מיטבי	 
תכלול מערכתי של 	 

העשייה החינוכית 
מנהיגות מקצועית	 

מטרות משרד החינוך 
העמקת החינוך לערכים	 
מאבק באלימות ועיצוב אקלים 	 

חינוכי מיטבי
שיפור ההישגים הלימודיים	 
ניצול מקסימאלי של זמן הלימוד	 
צמצום פערים לימודיים	 
חיזוק מעמד המורה ושיפור 	 

איכות ההוראה
חיזוק מעמד המנהל	 
התמקדות במקצועות הליבה	 
התאמת תכנית הלימודים 	 

למציאות החינוכית המשתנה
הגדלת מספר התלמידים בחינוך 	 

הטכנולוגי-מקצועי
תקשוב מערכת החינוך 	 

והתאמתה לעידן הדיגיטל
שילוב הלומדים וקידומם בחינוך 	 

הרגיל תוך הרחבת יכולת 
הכלתם ומתן מענים מגוונים
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מתכונת ההפעלה 
בשנים האחרונות במסגרת פעילותם בתחום החינוך יזמו והפעילו השותפים במיזם רבדים שורה של התערבויות 
כוללניות בבתי-ספר יסודיים הממוקמים בפריפריה הגיאו-חברתית בישראל. ההתערבויות הכוללניות בבתי הספר 
פעלו תחת שמות שונים וביניהם: בתי-ספר שלמים שוחרי שינוי, מרח”ב )מענה רווחתי-חינוכי בבית הספר(, 
מיל”ת )מסגרות יום לימודיות תוספתיות(, מטרווסט, בתי-ספר בזיקה מדעית בערד ובית ספר בזיקה מדעית 
באילת. בשנת 2010 התקבלה החלטה לכלול את כל בתי הספר שבהם פעלו התערבויות כוללניות תחת מיזם 
רבדים. יחד עם זאת, הוחלט שמיזם רבדים יחתור לצירוף בתי ספר חדשים שלא נהנו מתמיכת השותפים עד 
כה. כפועל יוצא מדברים אלו הוחלט כי מודל רבדים יוטמע בבתי ספר חדשים ובמקביל בבתי ספר ממשיכים 

)ראה פרק עלויות ותקצוב(. פעילות המיזם בבתי ספר חדשים וממשיכים עשויה להתקיים בשתי מתכונות: 
מתכונת חלקית – בבתי הספר המוגדרים כחלקיים יופעלו לפחות שניים מרכיבי המודל התיאורטי. כך . 1

למשל, ההתערבות בבית הספר תתמקד בזירות הפעולה הארגונית והפדגוגית דידקטית בלבד. 
מתכונת מלאה – בבתי הספר הניסויים יופעל מודל רבדים באופן שלם. קרי, ההתערבות הבית ספרית . 2

תפעל בכל אחת מחמשת זירות הפעולה שבמודל התיאורטי. 

מרכיבי המיזם 
המענים והתשומות הניתנים לבתי הספר כחלק ממיזם רבדים מתכתבים עם חמש זירות הפעולה המרכזיות 
שבמודל התיאורטי: הדידקטית, הארגונית, הרגשית אישית, החברתית-ערכית והקהילתית. להלן יתוארו מרכיבי 

המיזם בהתאמה לזירות הפעולה בהם הם עתידים לחולל שינוי: 
רכיב השינוי הדידקטי - הדרכה שבועית של מורים על ידי מדריך דיסציפלינארי בלפחות אחד מארבעת תחומי 
הליבה, השתלמויות מוסדיות, הדרכה לפיתוח תכניות עבודה וביצוע מיפויים, תגבורים פרטניים וקבוצתיים, גיוס 

כוח אדם מתגבר, גיוס ספרנית, הארכת יום לימודים והרחבת שעות הלימוד במקצועות הליבה. 
רכיב השינוי הארגוני - יצירת שולחן עגול של צוות ההנהלה ומקבלי החלטות בישוב, יצירת צוותים בין מקצועיים בין 
תחומיים, הנחייה אישית למנהל בית הספר, שדרוג תשתיות פיזיות, הדרכה לפיתוח תכניות עבודה וביצוע מיפויים 
מתן הנחייה באיגום משאבים וכתיבת תכניות עבודה, הקצאות זמן לפיתוח מנגנוני למידה בית ספריים, הטמעת 

כלי הערכה ובקרה בעבודה השוטפת של בית הספר. 
רכיב השינוי הרגשי-אישי – הרחבה של המענים הרגשיים על ידי גיוס כוח אדם טיפולי )עו”ס, פסכולוגים, מטפלים 
פרא-רפואיים. הנגשה של שירותים ישירים לתלמידים ולהוריהם במסגרת בית הספר והקהילה, הבניית עבודת 

צוות רב מקצועי ובניית תכניות לטיפול ומעקב, הגדלת שעות הוראה מתקנת. 
רכיב השינוי החברתי-ערכי - הנגשה של אירועי תרבות, פיתוח תכניות עבודה וביצוע מיפויים, תוכניות לשיפור 

אקלים חינוכי-חברתי, חוגי העשרה, טיולים ופעילויות חוץ קוריקולאריות, הנגשה של תוכניות העשרה ערכיות. 
רכיב השינוי הקהילתי – סדנאות הורים, הדרכה לפיתוח תכניות עבודה וביצוע מיפויים, הדרכת צוות, ימי הורים 

ילדים, הנגשת שירותים חברתיים-קהילתיים. 
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להלן תאור גרפי של מודל רבדים, המודל מציג את הקשרים בין תשומות המיזם ותפוקותיו והתוצאות שהוא 
מצופה להשיג: 

תיאור גרפי מסכם של מודל “רבדים” 

קשרי 
קהילה

דידקטי

ארגוני

רגשי 
אישי

חברתי 
ערכי

תפוקות

פיתוח מקצועי של הצוות 	 
הדרכה שבועית על ידי מדריך דיסציפלינארי 	 
תיעוד ומעקב אחר הישגים 	 
הכנת תכנית עבודה שבועית ברמת הפרט, 	 

הכיתה והשכבה )מיפוי(
הערכה דיאגנוסטית לשם למידה 	 
מתן תגבורים לימודיים 	 
עבודה בקבוצות קטנות	 
תכנון מעברים	 

מפגשי עבודה קבועים של צוות מוביל מיזם 	 
בבית הספר

ליווי וחניכה אישית של צוות ניהול	 
הבניית שולחן עגול יישובי 	 
פיתוח מנגנונים ללמידה שיתופית עירונית 	 

ישיבות צוות בין מקצועי 	 
ניהול שוטף של תיק תלמיד – אבחון, בקרה 	 

והערכה 
הנגשה של שירותים ישירים לתלמידים והוריהם 	 
מתן מענים אישיים לפרט )טיפולים, אבחונים( 	 

יישום תכניות מטה ומחוז לטיוב אקלים חינוכי 	 
וחברתי 

הנגשה של אירועים תרבותיים	 
הנגשה של תכניות העשרה 	 

אירועים בית ספריים הפתוחים בפני הקהילה 	 
הדרכת צוות לשיתוף הורים 	 
ביקורי בית 	 
סדנאות הורים 	 
שיתוף הורים בתהליכי למידה והוראה	 
 שיתוף הורים בתהליכי קבלת החלטות	 

בבית הספר 
צריכת שירותי קהילה ע”י בי”ס	 

תוצאות

שיפור הישגים לימודיים 	 
חיזוק תלמידים חלשים/חזקים	 
שיפור תחושת מסוגלות עצמית	 
שיפור דרכי הוראה והערכה 	 
ניהול אפקטיבי של זמן למידה	 

העצמת ההנהגה הבית ספרית 	 
שיפור אופן ניהול בית הספר 	 
שיפור תרבות הלמידה בבית הספר 	 
שיתוף ידע ומידע בין בתי ספר 	 
 שיפור תהליכי העבודה מול	 

בית הספר בישוב

 	)wellbeing( שיפור מצבם הרווחתי 
של תלמידי בית הספר 

יצירת קשרים ריגושיים בין תלמיד למורה 	 
הגברת הביקור הסדיר בבית הספר 	 
שינוי בתפיסת התפקיד של המורה	 

הרחבת אופקים ותחומי העניין של התלמידים 	 
שיפור אקלים חינוכי-חברתי בבית הספר	 
 שינוי עמדות ותפיסות תלמידים )בהקשר	 

של ערכים הנגזרים מתכנית ההתערבות( 

שיפור הקשר בן הבית לבית הספר 	 
הגברת מעורבות הורית בלמידה 	 
מודעות הורים לחשיבות החינוך כאמצעי 	 

למוביליות חברתית 
שיפור עמדות הורים כלפי בית הספר 	 
פיתוח מודעות בקרב מורים לחשיבות 	 

מערבות הורית

תשומות

גיוס מדריכים דיסציפלינאריים והדרכתם	 
גיוס מורים מתגברים והדרכתם	 
 השתלבות בתכנית העבודה הפדגוגית	 

הבית ספרית
פיתוח מערך בקרה והערכה כולל 	 
איגום משאבי הוראה-למידה בית ספריים 	 
מיפויים לימודיים	 

גיוס מדריך מלווה 	 
הקמת צוות פנימי מוביל מיזם	 
איגום משאבים בין ארגוניים 	 
תאום המהלך ושיתוף של בעלי עניין ברמת 	 

היישוב, המחוז ובית הספר
יצירת תאומים ושיתוף פעולה ברמת מטות 	 

ניהוליים

מיפוי צורכי תלמידים בתחום רגשי, חברתי 	 
ומשפחתי 

 גיוס והרחבת תקנים לכוח אדם מקצועי לפי	 
צורך )מטפלים, עו”ס, פסיכולוג, אחות, קב”ס(

תאום וקישור מול גורמי רווחה וחינוך ברמה 	 
היישובית

מיפוי צורכי בית הספר בתחום הערכי-חברתי 	 
פיתוח תכנית עבודה חברתית-ערכית 	 
תאום וקישור מול גופים מקצועיים 	 

מיפוי צרכים וגופים בקהילה 	 
פיתוח תכנית עבודה לשיתוף הורים וקהילה 	 

בעשייה החינוכית 
 יצירת שיתופי פעולה בין בית הספר לגופים	 

וגורמים הפועלים בקהילה 

רכיב
השינוי
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2. הטמעת המיזם

הצלחתו של מיזם רבדים תלויה במידה רבה באופן שבו יוטמעו עקרונותיו הלכה למעשה בבתי הספר. הצלחת 
המיזם תלויה גם במידת שיתוף הפעולה וכושר ההתגייסות של בעלי העניין המעורבים. על מנת להגביר את 
ההסתברות שההטמעה של מיזם רבדים תוביל לתוצאות הרצויות נקבעו מראש תחומי האחריות של בעלי 
העניין )צוות המיזם, צוות בית הספר ובעלי עניין ברשות המקומית ופיקוח( והתהליכים שהם צריכים לעבור 
ולבצע בכדי להטמיע את המיזם באופן יעיל ואפקטיבי. תהליכים אלו מבוססים על מחקרים אשר בחנו את 
הפעולות שיש לנקוט על מנת לחולל שינויים ברי קיימא בבתי ספר וכן על ניסיונות העבר של השותפים במיזם 

בהטמעת תכניות בבתי ספר. 

2.1 שלבי העבודה בהתנעת המיזם בבית הספר 
תחילה נתאר בקווים כלליים את צירי העבודה העיקריים ואבני היסוד המאפיינים את פעילותו של מיזם רבדים 
בבתי הספר. השלבים המוצעים כאן הם בדרך כלל ליניאריים, קרי, סיום שלב מאפשר קיומו של השלב הבא:

איתור צורכי בית הספר - בבתי ספר אשר ייבחרו להשתתף במיזם “רבדים” יערך מיפוי צרכים מקיף . 1
אשר יספק מידע עדכני לגבי תפקודם בכל אחת מחמש זירות הפעולה של התערבות רבדים . תהליך 
המיפוי יתבצע באמצעות שורה של כלי אבחון המועברים לבעלי תפקידים שונים בבית הספר והמוזנים 

על ידם. 
בניית תכנית עבודה/השתלבות בתכנית עבודה קיימת - על בסיס תמונת המצב שתתקבל בשלב המיפוי . 2

תבנה תכנית עבודה בית ספרית מערכתית שתתמקד בהשגת היעדים והמטרות שהותוו על ידי משרד 
החינוך. תכנית העבודה תכלול: בעלי תפקידים שותפים, מנגנוני עבודה, מטרות, יעדים, אסטרטגיות פעולה 

לשם השגת המטרות ומדדים שיצביעו על מידת השגת היעדים. 
תכלול ואיגום משאבים – במסגרת שלב מיפוי הצרכים של בית הספר יבחנו וינותחו באופן שיטתי התוכניות . 3

והמשאבים )כסף, כוח אדם, זמן( הקיימים בבית ספר בתוספת המשאבים המוקצים על ידי מיזם רבדים. על 
בסיס ניתוח תכתב תכנית בשיתוף בעלי העניין המתאימים לאיגום כולל ומרכזי של משאבי בית הספר. 

יישום תכניות הפעולה – בשלב זה לאחר שההחלטות לגבי המטרות ודרכי הפעולה הרצויים התקבלו, . 4
יפעל צוות הניהול של בית הספר בהנחיית בעלי התפקידים ברבדים ליישום תכניות הפעולה הלכה 
למעשה. שלב זה יכול לכלול: העברת עקרונות התכנית לבעלי העניין בבית הספר, גיוס כוח אדם, קביעת 
מועדים לביצוע התכניות, הצגתם בפני בעלי העניין בבית הספר)מורים, הורים, תלמידים(, תאום מועדים 

להשתלמויות ולהנחיה ועוד. 
קבלת משוב על אופן היישום – צוות בית הספר יפעל לאיסוף מידע מבוסס נתונים והערכה אשר יסייע . 5

בקביעת מידת הצלחת יישום תכניות הפעולה ושיפור האלמנטים הדורשים שיפור.

פירוט כל אחד מהשלבים, כולל מסמכים מתאימים נמצאים בספר ההפעלה של המיזם. 



הטמעת המיזם18

2.2 מעטפת ארגונית תומכת 
להלן תיאור של המנגנונים הארגוניים העיקריים שקיומם יגביר את ההסתברות להטמעה מוצלחת של המיזם: 

בכול רשות מקומית שבה יופעל המיזם ימונה מנחה יישובי. המנחה ילווה את בתי הספר ביישוב ויהווה . 1
סוכן השינוי המרכזי בפיתוח תכנית הפעילות ויישומה. 

בכול רשות בה יופעל המיזם תוקם ועדת היגוי יישובית שבה ישתתפו מנהלי בתי הספר, מפקחות בתי . 2
הספר, מנהל מחלקת החינוך, רווחה, שפ”ח ובעלי תפקידים נוספים ברשות. ועדות ההיגוי היישוביות יהוו כר 
לקיום תקשורת אפקטיבית בין בתי הספר הפעילים במיזם במגמה לפתח תהליכי לימוד והפריה הדדית 

כמו כן ילבנו סוגיות מרכזיות וייחודיות שמעסיקות את בתי הספר והרשות. 
בכול בית ספר ימנה מנהל בית הספר רכז שתפקידו להוביל את יישום התכנית בבית הספר.. 3
הטמעת ויישום המיזם יתבססו ככל שניתן על הכוחות הבית ספריים תוך ניסיון לשפר את יכולתם . 4

המקצועית ולהעצימם. תכנית הפעולה בבית הספר תיבנה על ידי מנהל בית הספר והצוותים המובילים 
של בית הספר בליווי המנחה הבית ספרי. 

מיזם רבדים יביא עמו ידע וניסיון פרופסיונאלי, ויציע לבתי הספר מודלים של עבודה בהתאם למיפוי . 5
לצרכים ולהקשר של בית הספר. 

תכנית הפעולה בבתי הספר תפותח תוך הסתמכות על יעדים מוגדרים אשר על מידת השגתם יתנהל . 6
מעקב. 

2.3 אבני הדרך בהטמעת המיזם 
תהליך ההטמעה של המיזם כמו גם תחומי ההשפעה שלו מתייחסים לשתי רמות פעולה מרכזיות רמת 

המעטפת היישובית והרמה הבית ספרית. 
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הרמה היישובית 
בטרם כניסת המיזם לבתי הספר יש לערוך תהליך מקדים ברמה היישובית הכולל את הצעדים האלה: 

לוחות זמנים גורם אחראי פירוט הפעולה הפעולה 

זיהוי רשויות 
מקומיות 
מתאימות

 בבחינת הרצון והנכונות של ראשי הישוב לקחת
 חלק במיזם

כשנה לפני הכניסה מנהלת מיזם רבדים 
המתוכננת לבתי 

הספר ביישוב
קיום מפגשים עם בעלי עניין מרכזיים ברשות 
המקומית )ראש הרשות, ראש מינהל החינוך(

מיפוי הצרכים 
ותוכניות 

קיימות ביישוב

 ריכוז נתונים על מאפייני הרשות המקומית
)אשכול טיפוח, מאפייני אוכלוסייה והישגים( 

כשנה לפני הכניסה מינהל מחלקת החינוך 
המתוכננת לבתי 

הספר ביישוב
 ריכוז נתונים אודות בתי הספר ביישוב

)הישגים, משאבים, איכות צוות, אתגרים מרכזיים(

הקמת וועדת 
היגוי עירונית

 הקמת וועדת היגוי שתתכנס בקביעות
)בתחילת התהליך אחת לחודש וחצי(

כחצי שנה לפני מנהלת מיזם רבדים
הכניסה המתוכננת 
לבתי הספר ביישוב

הרכב הוועדה יכלול את מנהל מח’ החינוך )יו”ר(, 
 מנהל הרווחה, מפקחי משה”ח, מנהל השפ”ח, 

נציג ועד הורים מנהלי בתי הספר ומורים ביישוב

גיוס מנחה 
ישובי

לכל ישוב ימונה מנחה, שיהיה אחראי למכלול 
 הפעילויות הארגוניות והפדגוגיות המתבצעות 

בבתי הספר

מינהל מחלקת החינוך/ 
מנהלת מיזם רבדים

כחצי שנה לפני 
הכניסה המתוכננת 
לבתי הספר ביישוב

מנהלת מיזם רבדיםהכשרה וחניכה של המנחה העירוני 

הקמת מערך
מצומצם 

לניהול המיזם

הצוות ינהל את הטעמת המיזם באופן אופרטיבי וינחה 
את תהליכי העבודה ברמת הישוב וברמת בית הספר. 

הצוות יהיה הזרוע המבצעת של וועדת ההיגוי. 

מינהל מחלקת החינוך/ 
מנהלת מיזם רבדים

כחצי שנה לפני 
הכניסה המתוכננת 
לבתי הספר ביישוב

הרכב הצוות יכלול את הפיקוח, מנהל מחלקת החינוך 
בישוב, רכז רבדים

הצוות יתכנס אחת לחודש בחצי השנה הראשונה 
לפני כניסת המיזם לבתי הספר ביישוב 

הצוות יגדיר באופן כתוב את הציפיות שיש לו מהמיזם 

בחירת בתי 
הספר

על בסיס קריטריונים שיקבעו בוועדת ההיגוי העירונית 
ייבחרו בתי הספר שייקחו חלק במיזם

כחצי שנה לפני מנהלת מיזם רבדים
הכניסה המתוכננת 
לבתי הספר ביישוב

מנהלת מיזם רבדים/קיום מפגשי היכרות עם מנהלי בתי הספר המיועדים
רכז רבדים

גיוס כוח אדם 
חיצוני למיזם

איתור בעלי תפקידים למערך רבדים: עו”ס, 
פסיכולוגים, מטפלים מדריכים דיסציפלינאריים

מנהלת מיזם רבדים
בשיתוף הרשות 

המקומית ובית הספר

כחצי שנה לפני 
הכניסה המתוכננת 
לבתי הספר ביישוב

מנחה רבדיםהכשרת כוח האדם המיועד 
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הרמה הבית ספרית 
תהליכי ההטמעה של המיזם בבית הספר ינוהלו ויונהגו עד החודש הראשון לשנת הלימודים על ידי מנהל בית 
הספר. לאחר מכן, יחלוק מנהל בית הספר את עבודת ניהול המיזם עם רכז בית ספרי שימונה על ידו לתכלול 

המיזם. להלן עיקרי התהליך:

לוחות זמנים גורם אחראי פירוט הפעולה הפעולה 

זיהוי נכונות מנהל בית הספר לקחת חלק במיזם גישוש 
)אחריות, צורך, רצון( 

כחצי שנה לפנימנהלת מיזם רבדים
הכניסה המיועדת

לבית הספר  הצגת המיזם ורכיביו

בירור ציפיות הדדיות ויצירת אמנה חתומה 

היערכות
ראשונית 

הצגת מערך רבדים בפני צוות מוביל בית הספר 
)הכרה בצורך(

מנחה יישובי/מנהל בית 
הספר 

 שלושה חודשים לפני
תחילת שנת הלימודים 

בחירת רכז רבדים בית ספרי והתחברות לצוות 
מוביל בית הספר 

מנהל בית הספר 

מנחה יישובי, צוות מוביל, ניסוח מטרות ראשוניות למיזם
מנהל בית הספר, פיקוח 

 חודש לפני תחילת
שנת הלימודים 

יידוע והצגת המיזם בפני ההורים והשלכותיו 
עליהם 

 חודש ראשון בשנתמנהל בית הספר
הלימודים 

 תאום מועדים להעברת השתלמויות הבסיס
של “רבדים” והדרכות למורים ולצוות הניהול 

מנהל בית הספר
פיקוח 

 במסגרת תכנית
העבודה הבית ספרית 

שריון תאריכים למפגשי צוותי יישום במערכת 
השעות 

 במסגרת תכניתמנהל בית הספר
העבודה הבית ספרית

מיפוי צורכי בית 
הספר

 חודש ראשון בשנתרכז בית ספרי/מנחה ישובי  מיפוי כוח ההוראה וצורכי המידע שלו 
הלימודים  מיפוי צרכים של תלמידים: רגשי, חברתי,

לימודי משפחתי
רכז בית ספרי/מנחה ישובי  

רכז בית ספרי/מנחה ישובי  מיפוי התכנית הקיימות בבית הספר 

גיבוש תכנית
הפעולה על ידי

צוות מוביל 

 בחירת מעגל ראשון ושני להנהגת המיזם
בבית הספר - צוות מוביל מיזם

 חודש ראשון בשנתמנהל בית הספר 
הלימודים 

 ניתוח רכיבי ההתערבות וזיהוי ראשוני של
זירות הפעולה המשמעותיות לבית הספר  

צוות מוביל מיזם

 זיהוי בעלי תפקידים וחלוקת אחריות תוך
תאום ציפיות )גיבוש צוותי יישום( 

מנהל בית הספר 

 גיבוש ראשוני של תכנית עבודה בכל צוות
)לפי חמש זירות הפעולה של רבדים(

צוות מוביל מיזם
רכז רבדים 

מיקוד במטרות
ורכיבי המיזם 

 חודש שני בשנתצוות מוביל מיזם ניתוח ממצאי תהליך המיפוי  
הלימודים  צוות מוביל מיזםהסכמה על מטרות ההתערבות 

צוות מוביל מיזםכתיבת מטרות ויעדים ברמת בית הספר 

צוות מוביל מיזםבניית תכנית עבודה 

צוות מוביל מיזםגיבוש תכנית הערכה פנימית 
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לוחות זמנים גורם אחראי פירוט הפעולה הפעולה 

היערכות
להטמעת המיזם 

 שליש ראשון בשנתמנהל בית הספר הצגת המיזם בפני צוותי המורים בבית הספר 
הלימודים  מנהל בית הספר הצגת המיזם בפורום תלמידי בית הספר והוריהם 

רכז רבדים איגום משאבים קיימים בבית הספר

קיום מפגש משותף של בעלי התפקידים החיצוניים 
עם צוות בית הספר: מדריכים דיסציפלינאריים, 

מטפלים, יועצים, עו”ס, פסיכולוגים. 

רכז בית ספרי/מנחה ישובי 

תאום מועדים למפגשי הנחייה עם מדריך 
דיסציפלינארי 

מנהל בית הספר 

 שליש אחרוןרכז רבדים דיווח ממצאי הערכה פנימית הערכה 
לשנת הלימודים  רכז רבדים בקרה כספית אחר הוצאות 

 כתיבת דוח על תהליכי היישום של המיזם
בבית הספר הכולל הפקת לקחים 

רכז רבדים 

היערכות לשנת 
לימודים הבאה 

 כתיבת מטרות לתכנית עבודה לקראת
שנת הפעילות הבאה 

חודש אחרוןצוות מוביל מיזם 
לשנת הלימודים
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2.4 השתלמויות והכשרות 
המחקר החינוכי מכיר היום בעובדה שהמורים, מנהל בית הספר וסוכני השינוי הם המרכיב העיקרי והחשוב 
ביותר בהתנעת תהליכים של שינוי במערכות החינוך )Hanushek, 2011(. הצלחתו של מיזם רבדים תלויה 
Darling-( במידה רבה באופן שבו הוא יצליח לחולל שינויים בתפיסות ובדרכי הפעולה של צוות בית הספר

Hammond,2006(. הדרך לחולל שינויים בדרכי הפעולה של הצוות הבית ספרי היא באמצעות השתלמויות 
והכשרות שיועברו לבעלי העניין המרכזיים המעורבים בהטמעת המיזם: מורים, מנחים, רכזי רבדים, מדריכים 
דיסציפלינאריים, אנשי מקצוע טיפוליים ומנהל בית הספר. באמצעות ההכשרות ניתן יהיה לשדר ולהעביר לבעלי 

העניין את התפיסה החינוכית המושתתת ביסוד מיזם רבדים. 
מניתוח תיאורית השינוי של מיזם רבדים ומשיחות עם בעלי עניין עולים צורכי ההכשרה האלה: 

כל החלטה לגבי ההכשרות שיעברו אנשי הצוות בבית הספר תתבצע בשיתוף הפיקוח ומנהלי בתי הספר. 

קהל יעד  תכני ההשתלמות/הכשרה  ביצוע ההכשרה 

הכשרות
פנים בית 

ספריות

מורים 

 הערכה כחלק אינטגראלי מתהליכי
ההוראה-למידה )הערכה לשם למידה(

 מדריך פדגוגי
ורכז בית ספרי

ידע בתחום התוכן 

ניהול אפקטיבי של זמן למידה 

שידור ציפיות וחוויות הצלחה 

הוראה בכיתה ההטרוגנית – עבודה עם תת משיגים 

שיתוף הורים וקהילה 

מנהל

הנהגת תהליכי חינוך, הוראה ולמידה 

הכשרות אבני
ראשה / יועצים 

ארגוניים

עיצוב תמונת העתיד של בית הספר – בניית חזון 
לשינוי וניהול הטמעתו 

הנהגת הצוות, ניהולו והתפתחותו המקצועית 

התמקדות ביחיד 

ניהול הקשרים בין בית הספר לקהילה 

אנשי מקצוע
טיפוליים 

תהליכי העבודה בטיפול מוכוון הפרט  רכז תחום פרט 

יצירת אינטגרציה בין חינוך לרווחה  מנהלת מיזם רבדים

הכשרות 
מערכתיות

מנחים ורכזי
רבדים 

תיאוריית השינוי של מיזם רבדים  מנהלת מיזם
רבדים / סמינר 

הקיבוצים 
הבניית מגנונים מכווני פרט 

הובלת שינוי במערכת החינוך

מדריכים 
דיסציפלינאריים 

תיאוריית השינוי של מיזם רבדים 

מנהלת מיזם
רבדים / סמינר 

הקיבוצים 

הערכה “לשם למידה”

ידע בתחום התוכן 

ניהול אפקטיבי של זמן למידה 

שידור ציפיות והגברת מסוגלות עצמית 

הוראה בכיתה ההטרוגנית 

צפייה במורים בשיטת ה”שיח הפדגוגי”

יצירת אינטגרציה בין חינוך לרווחה 
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2.5 מתכונת ההכשרות למורים ומנהלים 
כדי להבטיח שההכשרות וההשתלמויות שיעברו המורים והמנהלים במסגרת מיזם רבדים יהיו אפקטיביות 

ויבטיחו יישום של התכנים והמיומנויות הנלמדים בהן, הן יתבצעו בשני אופנים: 
השתלמויות פרונטליות – השתלמויות אלו תעסוקנה ברכישת ידע תיאורטי ותתמקדנה בלימוד של . 1

מיומנויות וכישורים גנריים שאינם תלויים בתחום תוכן. ההשתלמויות יותאמו לצורכי המורים והמנהלים 
ויכללו התנסות מידית בגישה החדשה, תוך קבלת משוב על הביצוע בתנאים אמיתיים. 

הכשרה בשיטת ה”שיח פדגוגי” - הכשרות אלו יתבצעו כחלק אינטגרלי מהעשייה היומיומית של המורה . 2
ומטרתן לשפר את ביצועי המורה בכיתה על סמך צפייה שיטתית באופן שבו הוא מתנהל במהלך שיעור 
וניתוח של התנהגויות הוראה שהוא מפגין. לפי גוטרמן )2010(, תהליך ההכשרה בשיטת ה”שיח הפדגוגי” 
מתרחש ב-5 שלבים: פגישת טרום תצפית, תצפית הוראה לאיסוף נתונים, ניתוח השיעור וקביעת אסטרטגיה, 
פגישת משוב הוראה וניתוח פגישת המשוב )גוטרמן, 2010(. יישום הגישה בפועל יתבצע במסגרת העבודה 

השוטפת של המדריכים הפדגוגיים בבית הספר ובמסגרת פעילות המנחים היישוביים. 

2.6 קריטריונים לבחירת בתי הספר למיזם 
בתי הספר שישתתפו במיזם ייבחרו בשיתוף משרד החינוך על פי הקריטריונים הבאים:

מדד טיפוח - בתי ספר במדד טיפוח גבוה, ברשויות באשכול 1-5 שאוכלוסיית התלמידים שלהם 	 
מזוהה עפ”י מדדים אובייקטיבים כאוכלוסייה בסיכון ובמצבי סכנה.

הישגים - הישגים נמוכים מהממוצע הארצי בבחינות מיצ”ב )אקלים\הישגים לימודיים(.	 
מיקום גיאוגרפי - תינתן עדיפות לפעילות בבתי ספר מאותו ישוב	 
וולונטריות - בתי ספר יצטרפו למיזם באופן וולונטרי מתוך רצון לחולל שינוי אמיתי בבית הספר	 
מחויבות - בתי ספר יהיו מוכנים להתחייב בכתב למיזם על אמנה שתגדיר את עקרונות המיזם ותהליכיו	 
מוכנות להפחתה הדרגתית של התמיכה - המיזם יפעל בבתי הספר בתמיכה אינטנסיבית במשך שלוש 	 

שנים לפחות ובהמשך בית הספר מחויב להמשך תהליך עם תמיכה פחותה )בכפוף למצב בית הספר 
ותלמידיו(.

2.7 קריטריונים לבחירת תכניות ושירותים עבור בתי הספר 
בחירת תכניות ושירותים עבור כל אחת מחמשת זירות הפעולה תותנה בעמידה בקריטריונים האלה: 

השירות/התכנית נותנים מענה לצרכים אמיתיים ומשמעותיים של בית הספר. 	 
השירות/התכנית נמצאים בהלימה לתכנית העבודה הבית ספרית. 	 
 המטרות והיעדים של התכנית/שירות ברורים וכתובים במסמך המפרט את מבנה התכנית	 

והרציונאל שלה. 
התכנית/שירות נוסו בשדה החינוכי במשך שנתיים לפחות. 	 
התכנית/שירות עברו תהליך של הערכה חיצונית. 	 
הטמעת התכנית/שירות מלווה בבקרה והערכה. 	 
נותני השירות/תכנית בעלי ניסיון קודם בעשייה חינוכית דומה. 	 
לא קיימת דרך לפתח את השירות/תכנית באופן עצמאי על ידי בעלי העניין בבית הספר. 	 
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3. מבנה ארגוני 

מיזם רבדים מושתת על גישה הוליסטית הרואה בשיפור האפקטיביות של בית הספר פונקציה של שינויים שיחולו 
בכל אחד מרובדי העשייה החינוכית. הטמעה מוצלחת של שינוי רב ממדי בארגון מורכב כבית הספר דורשת 
הקמה של מערך ארגוני מלווה המותאם לאופי השינוי הרצוי. בהתאם לכך, בעיצוב המבנה הארגוני של רבדים 
הונחו שתי הנחות מרכזיות. ההנחה הראשונה היא שהטמעת שינוי בבית הספר מצריכה נוכחות ושיתוף פעולה 
מלא של בעלי עניין ובעלי תפקידים בתוך בית הספר ובסביבתו )רשות מקומית, מגזר שלישי, מערכת החינוך, 
הורים(. אי לכך, במבנה הארגוני של רבדים נכללים בעלי תפקידים ברמת המטה ובעלי תפקידים הפועלים בבתי 
הספר שבהם עתיד להיערך השינוי. הנחה שנייה שנלקחה בחשבון היא שריבוי המשימות וזירות הפעולה של 
המיזם מצריכים קשת רחבה של בעלי תפקידים בעלי כישורים והכשרות שונות שיהוו סוכני השינוי המרכזיים. 

לשם הנוחות יתואר להלן המבנה הארגוני הנגזר מתוך הנחות אלו ברמת המערכתית וברמה האזורית: 

3.1 מבנה ארגוני ברמה המערכתית  
בעלי התפקידים במטה רבדים אמונים על התווית המדיניות, החזון, ניהול ותכלול המיזם בראייה יישובית וארצית. 

להלן בעלי התפקידים ומנגנוני קבלת ההחלטות המרכזיים במיזם: 
וועדת היגוי עליונה - מערך רבדים יילווה על ידי ועדת היגוי עליונה ובה חברים מנכ”לים של הארגונים השותפים: 
מנכ”ל משרד החינוך, קרן רש”י, ג’וינט ישראל, פדרציית דטרויט, מנהל מכללת סמינר הקיבוצים. וועדת ההיגוי 
העליונה תהיה אחראית על פיתוח החזון של המיזם, תאום וקישור מול בכירי משרד החינוך וצירוף שותפים 

נוספים. 
וועדת ביצוע מלווה – חברי הוועדה יכללו נציגים בכירים של הגופים המרכזיים השותפים במיזם. תפקידם יהיה 
להתוות את המדיניות ואסטרטגיית הפעולה של רבדים בראייה לאומית. הוועדה תלווה את מנהלת המיזם 
וצוותה בתהליכי קבלת החלטות בכל הנוגע לפעילות ברשויות המקומיות ובכל האמור בהיבטים מקצועיים 
וכספיים. לוועדה תינתן הסמכות לאישור ובחירת רשויות מקומיות ובתי ספר וכן לאישור מתווה תכניות העבודה 
הבית ספריות. אחד מתפקידה המרכזיים של הוועדה הוא לבצע מעקב שוטף אחר ביצוע המיזם והתקדמותו 

עפ”י יעדים מדידים. 
הנהלת רבדים – הנהלת המיזם אחראית על ניהול המיזם ברמת המאקרו ועל יישום בפועל של תכניות העבודה 
הבית ספריות שאושרו על ידי וועדת המעקב והבקרה. היא תפעיל צוות מקצועי מיומן שיבטיח יישום יעיל 

ואפקטיבי של המיזם הן ברמת התוכן והן ברמת התפעול והתקצוב.
ההנהלה תהיה אחראית על קביעת דרכי הפעולה של המיזם והגדרת תקציבו. היא תפעל להבטחת מעורבות 
משרד החינוך במיזם ותסדיר את מנגנוני התמיכה ושיתוף הפעולה עם המשרד. בפורום הנהלת רבדים ישתתפו: 

מנהלת המיזם, רכז/ת פדגוגי; רכז/ת ארגון ומידע; רכז/ת תחום הפרט; מזכירת המיזם ורכזי אזורים. 
הנהלת המיזם תשכור את שירותיהם של אנשי שדה ואקדמיה מומחים בתחומי הליבה של המיזם ובעלי ניסיון 
בהובלת שינויים במערכת החינוך תפקידם ללוות מקצועית את הנהלת המיזם ולסייע להם בעיצוב ופיתוח 

תכניות ההתערבות מבחינה דידקטית ופדגוגית. 
וועדת היגוי יישובית - בכול ישוב תוקם ותפעל ועדת היגוי יישובית. הרכב הוועדה יכלול את מנהל מח’ החינוך 
)יו”ר(, מנהל הרווחה, מפקחי משה”ח, מנהל השפ”ח, נציג ועד הורים, מנהלי בתי הספר ומורים ביישוב. חבריי 
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הוועדה יהיו אמונים על פיתוח מדיניות ואסטרטגיית הפעולה ברמה הישובית ויהיו שותפים מלאים בתכנון המיזם 
ואחראים ליישומו ועל הערכת ביצועיו ברמה היישובית. 

תרשים 1 : מבנה ארגוני ברמת המאקרו 

 

3.2 מבנה ארגוני ברמה האזורית 
המבנה הארגוני של מיזם רבדים ברמה האזורית מושתת על חלוקת בתי הספר ל”אשכולות” )מקבץ של כ-5-7 
בתי ספר בישוב או באזור אחד(. ה”אשכול” יהווה חממת גידול וצמיחה של כמה בתי ספר תחת הנהגתו של 
מנחה ישובי, אשר ינהל את פעילות המיזם במקבץ זה. הרכב ה”אשכולות” ייקבע על ידי מנהלת המיזם בשיתוף 
גורמים נוספים בהתאמה למאפייניהם ולצורכיהם. המיזם ישאף ליצור שיתופי פעולה שונים בין בתי הספר 
ב”אשכול”. ניהול מערך ארגוני מורכב זה דורש תאום ותקשורת פתוחה בין מעצבי המדיניות ובין המיישמים 
שלה בשדה. להלן המבנה הארגוני שלפי הוגי המיזם יאפשר יישום מיטבי של תהליכי השינוי תוך התאמה 

לצורכי בתי הספר בכל אשכול: 

מומחים
ועדת ביצוע מלווהבתחומי הליבה

וועדת היגוי יישובית

הנהלת רבדים

וועדת היגוי עליונה
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תרשים 3 : מבנה ארגוני ברמת המיקרו 

מנהל/ת רבדים – בעלת אחריות כוללת על הניהול וההפעלה השוטפת של מיזם רבדים. התפקיד כרוך בהנחלת 
התפיסה החינוכית ושיטות העבודה המובלעות במיזם והבניית התשתיות והמנגנונים הארגוניים הנדרשים לשם 
הטמעה אפקטיבית שלו. בתוך כך, אחראית מנהלת המיזם על יישום מדיניות, תכנון אסטרטגי שנתי ורב שנתי 
של פעילות המיזם, פיתוח מודלים חדשים, ניהול ובקרת תקציב כולל, ייזום קשר עם שותפים חדשים ושימור 
קשר עם שותפים קיימים, ניהול צוותי העבודה, בניית קשרי עבודה שוטפים עם בכירים במשרד החינוך, ביצוע 
תכנון בקרה והערכה אחד אופן היישום של המיזם, ריכוז עבודת הצוותים האזוריים ואחריות על השתלמויות 

אזוריות וארציות.  
רכז/ת פדגוגי – הרכז הפדגוגי במיזם רבדים הנו מומחה לפדגוגיה ולניהול שינוי חינוכי. במסגרת תפקידו יהיה 
הרכז אחראי על הובלת תהליכי השינוי בבתי הספר ועל פיתוח ותכנון תכניות ההתערבות בבתי הספר שבמיזם. 
בתוך כך, יהיה אמון הרכז על פיתוח תכנים, תכנון שיטתי של הטמעת תהליכי השינוי הייחודיים לכל בית ספר, 
פיתוח והובלה של תכניות השתלמויות לרכזים, מנחים יישוביים, מורים ומנהלים, חניכה והנחייה פרטנית של 
כלל הרכזים והמדריכים שיועסקו במיזם, הכוונת תהליכי הבנייה של תכניות העבודה הבית ספריות ותכנון 

ואחריות ישירה על תהליכי ההערכה והבקרה של פעילות המיזם. 
רכז/ת תחום פרט – תחום הפרט המגלם במודל רבדים את השילוב הייחודי בין רווחה לחינוך מהווה תחום 
ליבה מרכזי בפעילות בבתי הספר. הטמעת התערבויות מכוונות פרט כרוכה בבנייה של מנגנונים ארגוניים 
ייחודיים ויצירת שיתופי פעולה שוטפים בין בעלי תפקידים מחוץ ובתוך בתי ספר. בנוסף לכך, התפקיד דורש 
ניהול, גיוס ובקרה אחר קבוצה גדולה של מטפלים ברחבי הארץ. בתוך כך, רכז הפרט יהיה אמון על הטמעת 
פעילות הפרט בכל אחד מבתי הספר, ניהול קשרי עבודה מול שותפים ובעלי תפקידים רלוונטים במשרד החינוך 

רכז/ת פדגוגי

רכז/ת בית ספרי

רכז/ת מחוז
צפון/דרום

צוות מוביל
שינוי בית ספרי

מנחה יישובי

רכז/ת ארגון ומידע

צוות מטפליםמורים מתגברים מדריכים 
דיסציפלינאריים

רכז/ת תחום פרט

מנהל/ת 
אדמיניסרטיבית

מנהל/ת רבדים
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)שפ”ח, מתי”א, פיקוח ייעוצי ועוד(, הדרכה פרטנית של מדריכים ורכזים בית ספריים וביצוע בקרה שוטפת על 
איכות והישגי הטיפולים. 

רכז/ת ארגון ומידע – אחראי על איסוף נתונים המתקבלים מבתי הספר עיבודם וניתוחם ודיווח בגינם לבעלי 
התפקידים השונים לשם קבלת החלטות ושיפור ההתנהלות של בתי ספר ובעלי התפקידים. מעבר לכך, אמון 
רכז המידע על תכנון התקציב השנתי של המיזם, רכישת ציוד ותכניות חיצוניות, גיוס כוח אדם, ארגון כנסים 

ואירועים הקשורים במיזם. 
רכז/ת מחוז דרום/צפון – רכז הדרום משמש כחולייה המגשרת בין המטה לבין אנשי הביצוע בשדה. מתוקף 
תפקידו הוא אחראי על הניהול וההפעלה השוטפת של המיזם במחוז עליו הוא ממונה. בתוך כך, הרכז אמון על 
ניהול תקציבי המיזם, איגום משאבי כוח האדם זמן ותקציב המוזרמים אל בית הספר ממקורות שונים, ניהול 
וייזום וועדות ההיגוי היישוביות, אישור תכניות העבודה הבית ספריות והיישוביות, ניתוב של תכניות חיצוניות 
מתאימות בהלימה לתכנית העבודה הבית ספרית, טיפול בחסמים וקשיים, חניכת הרכז הבית ספרי והמנחה 

היישובי, בקרה על הפעילות הנעשית בבתי הספר וכתיבת דוחות אמצע וסוף שנה להנהלת המיזם. 
מנחה יישובי - לכל “אשכול” ימונה מנחה, שיהיה אחראי להטמעת מכלול הפעילויות הארגוניות והפדגוגיות 
הנגזרות ממודל העבודה של מיזם רבדים. המנחה מהווה סוכן השינוי העיקרי של מיזם רבדים. הוא יעבוד עם 
כל בית ספר בנפרד, אך בו זמנית יצור מערך הנחייה ותמיכה כוללני משותף לכל בתי הספר ב”אשכול” שתחת 
הנחייתו. המנחה ישהה לפחות יום אחד בשבוע בכל בית ספר וישתלב בפעילות המיזם, תוך שיתוף פעולה עם 
כל הגורמים הרלוונטיים - מנהל בית הספר, צוות בית הספר, הצוות הטיפולי הנוסף, מדריכים דיסציפלינאריים, 
ומורים המתגברים. תפקידו כולל: הבניית התשתיות והמנגנונים הארגוניים הנדרשים לשם הטמעה אפקטיבית 
של המיזם, ניתוח ממצאי המיפויים של בית הספר, בניית תכנית העבודה הבית ספרית, השתתפות בחלק 
מישיבות צוות בית הספר, אחריות לעבודת המדריכים הדיסציפלינאריים כצוות מוביל שינוי, הדרכת מורים 
)ביצוע תצפיות(, הקמה וניהול של ועדת היגוי ישובית, סיוע לרכז הבית ספרי בתכלול עבודת בעלי התפקידים 
הנוספים )מורים, אנשי טיפול ועוד( בעבודה שוטפת של בית הספר, אחריות עם מנהל בית הספר, הפיקוח 
והמדריכים הדיסציפלינארים ליצירת מערך הכשרה של צוותי בתי הספר והמורים המתגברים בהטמעה ויישום 

תפיסות העבודה של המיזם. 
המדריכים הדיסציפלינארים - כדי להעצים ולהעמיק את ההוראה והטיפול בפרט, ייבחרו מדריכים דסציפלינריים, 
מומחים במקצועות הליבה )עברית, חשבון, מדעים ואנגלית( ובטיפול בלקויות למידה. המדריכים ינחו את מורי בית 
הספר והמורים המתגברים. לכל מדריך יוקצה יום הדרכה קבוע בכל אחד מבתי הספר ב”אשכול”. ביום הקבוע 
ייפגש המדריך בשעות קבועות במערכת השעות הבית ספרית עם מורי כל שכבה ועם המורים המתגברים. 
במפגשים הללו יקבלו המורים הדרכה מקצועית, תיבנה תכנית עבודה שבועית לכל כתה. יתנהל מעקב אחר 
הלמידה בכל קבוצות הלמידה בכיתה ואף יוטמעו עקרונות ההוראה הפרטנית. המדריך הדסציפלינרי יהיה 

אחראי להכנת מערך אבחונים ומיפויים במקצועו בשיתוף רכז המקצוע וצוות מורי בית הספר. 
בכל בית ספר תוקצה שעת מפגש שבועית של המדריך הדסציפלינרי עם רכז המקצוע בבית הספר במטרה 

להעצים את פעילותו ולהפכו למוביל למידה בתחומו. 
המדריך הדסציפלינרי יעודד שיתופי פעולה מקצועיים בין רכזי מקצוע מבתי הספר האחרים ב”אשכול” וייצור 

פורום רכזי המקצוע בכל “אשכול”, שייפגש מדי חודש לפחות. 
תכנון מערך ההנחייה של המדריכים הדסציפלינריים יתבצע בשיתוף מפקחי משרד החינוך במגמה ליצור 
מערך הדרכה שבועי, שישלב בין מדריכי משרד החינוך למדריכי התכנית על מנת לחסוך במשאבי כוח אדם, 

לייעל את העבודה ולמנוע כפילויות. 
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מורים מתגברים - להוראה בקבוצות קטנות יגויסו מורים מתגברים אשר ילמדו תלמידים מתקשים ומאובחנים 
בקבוצות קטנות במקצועות הליבה. המורים המתגברים ישתלבו במפגשי ההדרכה וההנחיה של המדריכים 
הדסציפלינריים, שיעסקו בהעמקת כישורי ההוראה במקצועות ספציפיים ורכישת מיומנויות להוראה פרטנית. 
עבודת המורים המתגברים תלווה בהנחיה והדרכה של מחנכות הכיתות, הרכז הבית ספרי והמנחה היישובי. 
המורים המתגברים יכינו לכל תלמיד תכנית אישית, המבוססת על אבחונים בתחילת השנה ומבחני מיפוי בהמשך 
השנה. התכנית האישית תעודכן כמה פעמים במהלך השנה ותתועד בתיקי הכיתה לצורך מעקב מתמשך אחר 
כל ילד וילד. המורים המתגברים יגויסו מקרב מורי בית הספר, במקרים בהם לא יתאפשר לגייס מורים אלו 
יגויסו מורים שאינם נמנים עם צוות בית הספר. בכל מקרה, המורים )כולם או רובם( יהיו בעלי הכשרה בתחום 

החינוך המיוחד והטיפול בשונות בכיתה ההטרוגנית. 
רכז/ת תכנית בית ספרי - כל בית ספר ימנה רכז תכנית, אשר יעבוד בשיתוף עם המנחה הישובי בהובלת 
המיזם בבית הספר. הרכז הבית ספרי יהיה אחראי לטיפול בהיבטים פדגוגיים וארגוניים, קישור ותיאום בין 
הגורמים הטיפוליים והחינוכיים בבית הספר, כולל הכנת דוחות חודשיים של ניצול תקציבי התכנית בשיתוף 

עם מנחה יישובי. 
צוות מוביל בית ספרי - בכל בית ספר יוקם צוות מוביל שינוי, שבראשו מנהל בית הספר וכל בעלי התפקידים 
המרכזיים כולל, המנחה היישובי ורכז התכנית בבית הספר. תפקיד הצוות להגדיר את צורכי בית הספר, לתכנן 
את תהליכי השינוי, לפתח אסטרטגיות פעולה מתאימות לשם השגתם ולבצע מעקב מתמיד אחד יישום תהליכי 

העבודה שנקבעו. המפגש הראשון של צוות ניהול התכנית יתבצע כחודשיים לפני תחילת הלימודים. 
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4. תקציב ועלויות 

המבנה התקציבי של מיזם רבדים מורכב מעלויות מעטפת ניהולית ומעלויות השירותים והתכניות הניתנים לכל 
בית ספר. בהתאם למבנה הארגוני של המיזם, עלויות המעטפת הניהולית כוללות תשלום לבעלי תפקידים, 
שיווק, הערכה ומדידה וריכוז מידע. עלויות הפעלת המיזם בבתי הספר כוללת תשלום לבעלי תפקידים, רכישת 

שירותים, תכניות ותקורה. להלן טבלה מסכמת המתארת את העלות הכוללת של המיזם:

עלות הפעלת מיזם רבדים לשנת פעילות 

*תלוי מודל תקצובי )פרטים בהמשך(      **תקציב לאחר ניכוי 13% ניהול, ליווי ותקורה

להלן יתוארו בנפרד רכיבי עלויות ההפעלה של המיזם בבתי הספר ורכיבי עלות המעטפת הניהולית: 

4.1 עלות הפעלת המיזם בבית הספר 
קביעת עלויות ההפעלה של המיזם וגודל התקציב שיופנה לכל בית ספר מבוססים על הניסיון שנצבר על ידי 
השותפים בהפעלה של תכניות הוליסטיות בבתי ספר יסודיים. למעשה, בתכנון היקפי התקציב נעשה ניסיון לאזן 
בין כמות לאיכות. מחד השותפים שואפים להפעיל את המיזם במספר רב ככל האפשר של בתי ספר ומנגד 
קיים הרצון להקצות לכל בית ספר סכום מספק להפעלת התערבות הוליסטית מעמיקה ומשמעותית. שיקול 
נוסף שהנחה את קביעת התקציב היה הרצון ללוות את בתי ספר לאורך שנים מבלי לגרוע משאבים מבתי ספר 
חדשים הזקוקים לתמיכה. זאת ועוד, לאור הצטרפותם של שותפים חדשים, הוחלט לתקצב את בתי הספר 

במיזם באופן דיפרנציאלי לפי וותק וזהות השותפים. להלן שלושת המודלים התקציביים שפותחו:

מקורות מימוןעלות כוללת של המיזם 

מספר בתי ספר כלל בתי הספרלבית ספרתפקיד
בשנת תשע”ב

שותפיםרשות מקומיתרש”י

** 24,0001,238,000מעטפת ניהולית 
51

50%0%50%

33%-33%75%-0%50%-33%     100,000-200,0008,200,000תקציב בית ספרי* 

     9,438,000  סה”כ

מקורות מימוןעלות כוללת של המיזם 

 מספר בתי ספרמודל 
צפויים בשנת תשע”ב 

רשות  שותפים רש”יהערותתקציב כולל 

33%33%33%בתי ספר בדרום21200,000חדשים 

35%-50%50%-0%65%בתי ספר בצפון20100,000ממשיכים 

מודל מעודכן לשותפים 
מצטרפים 

בתי ספר שלא 10200,000
התחילו פעילות

10%75%35%-15%

518,200,000סה”כ 
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בהתאמה למודל התיאורטי של המיזם מוצגים להלן רכיבי ההתערבות המרכזיים לצד התקציב והעלויות 
הממוצעות שלהם. בנוסף לכך, הטבלה מתארת סימולציה אפשרית של האופן שבו ניתן להקצות את התשומות 

שבית ספר יכול לרכוש בתקציב של 200,000 שקלים:

הקצאת משאבים אפשרית לפי מודל בתי ספר חדשים 

4.2 עלות המעטפת הניהולית 
תקציב המעטפת הניהולית של מיזם רבדים מהווה נגזרת של סך המשאבים שהוקצו לבתי הספר על ידי 
השותפים וכן משאבים שמוקצים למיזם באופן ישיר על ידי קרן רש”י. בתוך כך, 13% מהתקציב המופנה 
לכל בית ספר מוקצה למימון המעטפת הניהולית. היות וסכום זה אינו מכסה את מכלול ההוצאות, קרן רש”י 

משלימה את החסר. 

אחוז רכיב
השקעה

עלות השירות
מעביד 
לשעה

מספר שעות 
 שנתיות

לבית ספר

חלוקת 
תקציב 

אפשרית

תשומות 

מדריכים 24%דידקטי 
דיסיפלינאריים

2 מדריכים 37,500 312 שעות שנתיות ₪150
דיסציפלינאריים 

במקצועות ליבה פעם 
בשבוע ל-5 שעות

2.5 שעות אקדמיות 75₪4,500 שעות שנתיות ₪75מורה בית הספר
בשבוע

6.5 שעות אקדמיות 188₪5,400 שעות שנתיות₪36סטודנט
בשבוע

מטפלים/עובד 20%רגשי 
סוציאלי

11.5 שעות טיפול 33635,000 שעות שנתיות ₪150-120
בשבוע

שעת טיפול שבועית32₪5,000 שעות שנתיות₪190 פסיכולוג

השתלמות 10%דידקטי 
מוסדית

5.5 שעות עבודה/16620,000 שעות שנתיות₪150
הנחיה שבועיות עם 

מורים

 8 שעות העשרה 25020,000 שעות שנתיות ₪100פעילות העשרה10%חברתי ערכי 
בשבוע 

5.5 שעות עבודה 16620,000 שעות שנתיות₪150תכנית חיצונית10%חברתי ערכי 
בשבוע 

3 שעות ליווי צוות 10020,000 שעות שנתיות ₪250יועץ חיצוני10%ארגוני 
ניהולי בשבוע 

עשרה מפגשים בני 4010,000 שעות שנתיות ₪300יועץ חיצוני5%קשרי קהילה 
4 שעות 

סוכן שינוי בית 10%ליווי והנחיה 
ספרי

ליווי למשך יום 20,000
בשבוע 

2,600הוצאות מטה3%תקורה ניהולית 

1,665200,000 שעות 100%
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5. הערכה ומדידה 

מתוך הכרה בחשיבות הדבר וכמקובל בתוכניות חינוכיות וחברתיות, התקבלה החלטה בקרב השותפים ללוות 
את מיזם רבדים במחקר ההערכה. הנחת המוצא הייתה שהערכה תוכל לסייע למפתחי המיזם והעוסקים 

בהטמעתו לשפר את תפקודם ולהתאימו טוב יותר לצורכי הנהנים ממנו. 

5.1 מטרות מחקר ההערכה 
מטרות המחקר הן לספק למקבלי ההחלטות ומפעילי התכניות מידע מעצב אשר יסייע להם לשפר את 
התנהלותם ותפקודם. בנוסף לכך, היות ותכניות ההתערבות מומנו על ידי גופים פילנתרופיים נועד המחקר לתת 
מענה לדרישה לאחריותיות )Accountability( שבבסיסה מתן דין וחשבון למשקיעים על המתרחש בתכנית 

ועל הנעשה במשאבים. לשם כך, הציב לעצמו המחקר את היעדים האלה: 
לבחון את אפקטיביות מודל ההתערבות של “רבדים” והמידה שבה ההתערבות מובילה לתפוקות ולתוצאות . 1

הרצויות.
בחינת השינויים שחלו בבתי הספר בעקבות ההצטרפות למיזם “רבדים”. . 2
לבחון כיצד ניתן ליעל ולשפר את אופן ההפעלה וההטמעה של המיזם בבתי-הספר. . 3

5.2 מודל ההערכה 
לצורך השגת מטרות המחקר וכמקובל בספרות העוסקת בהערכת תכניות ייעשה במחקר הערכה של רבדים 
שימוש בשתי מתודולוגיות מקבילות ומשלימות: ניטור של תפוקות ותוצאות באמצעות מערכת אינדיקאטורים 

והערכת עומק נקדותית. 

ניטור של תפוקות ותוצאות המיזם באמצעות מערכת אינדיקאטורים 
פעולת הניטור כרוכה בשימוש במערכת אינדיקאטורים, המאפשרת מעקב רציף לאורך זמן אחר המדדים 
המרכזיים המשמעותיים בתכנית, בדגש על תוצאות ותפוקות. אינדיקאטור )או קבוצת אינדיקאטורים( הוא 
עיבוד וסיכום סטטיסטי של סדרת נתונים המהווה סמן או מדד המצביע על ו/או מתאר תופעה, שינוי שחל 
בה בעבר או צפוי להתרחש בעתיד )Shavelson, McDonnell, & Oakes, 1991(. צירופם של מספר 
אינדיקאטורים מאפשר קבלת תמונת מצב מערכתית כללית. באמצעות מערכת האינדיקאטורים ניתן לקבל 
קנה מידה המשמש ציון דרך למדידת ההתקדמות, לבחון קיומן של מגמות וכיווני התקדמות עליהם ניתן 
ללמוד ממדידות חוזרות באמצעות כלים אחידים, ועל בסיס זה לפרש ולשפוט תוצרים של התכנית, על רקע 

התשומות שהושקעו בה. 
על מנת לבחון את מידת האפקטיביות של מודל “רבדים” ואת השינויים שחלו בבתי הספר בעקבות ההשתתפות 
בתכנית יפותחו במסגרת המחקר קבוצה של מדדי ביצוע אשר ישקפו את התהליכים והתוצאות המצופים 
מיישום כל אחד ממרכיבי התכניות. מערכת המדדים והאינדקטורים המרכיבים כל מדד יגובשו בשיתוף של 
בעלי העניין בתכניות ועל סמך סקירת ספרות. בעלי העניין וסקירת הספרות יצביעו על נושאי מפתח המתארים 
את עולמות התוכן השונים וההיבטים המרכזיים אשר עשויים להעיד על מידת ההצלחה של התכניות. מערכת 
המדדים שתבחר תכלול מדדים רכים )סובייקטיביים( לצד מדדים קשים )אובייקטיביים(. הישגי התכנית בכל 
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אחד מהמדדים יבוטאו באמצעות סכימת הסמנים לכדי ציון אינדקס אחד. תהליך איסוף המידע בנוגע לכל אחד 
מהמדדים ייעשה על בסיס סט של כלים אחידים שיועברו בבתי הספר בסוף שנת הפעילות. הפריטים בכלים 
יתייחסו למרכיבים המשותפים הקיימים בכלל בתי הספר של רבדים ולהיבטים ייחודיים המאפיינים בתי ספר 

ספציפיים )למשל, בתי ספר שיפעל בהם המודל המלא של רבדים לעומת רכיבים מסוימים של המודל(.

שיפוט הישגי התכניות על בסיס מערכת האינדיקאטורים 
השימוש בכלים ומדדים אחידים יאפשר להשוות בין הישגיהם של בתי הספר השונים המשתתפים בתכנית. 
התוצאות שיתקבלו מההעברה הראשונה של הכלים יהוו את מדידת הבסיס )Base Line(. מדידת הבסיס 
תהיה אמת המידה לפיה ישפטו הישגי בתי-הספר לאורך זמן ביחס לעצמם וביחס לבתי ספר אחרים. באופן 
כללי, שיפוט הישגי בתי הספר כמכלול יתבצע בהתייחס לשלוש רמות ניתוח המשקפות שלוש נקודות מבט: 

השיפור שחל בבית הספר הפרטני ביחס לעצמו ולמדידת הבסיס. 	 
השיפור שחל בבית הספר ביחס לנורמה, קרי הישגי בית הספר הפרטני לעומת כלל בתי הספר 	 

ברבדים. 
השיפור שחל בבית הספר ביחס לקבוצת השוואה - קרי, בתי ספר דומים.	 

הערכת עומק 
הערכת העומק תיערך במתוכנת של חקר מקרים )Case Study(. בתוך כך היא תפעל ליצירת הבנה מעמיקה 
ורוחבית של אופני הפעולה של תכנית “רבדים”. בכל שנת פעילות ייבחרו מספר נושאים וסוגיות שיוחלט להרחיב 
ולהעמיק בהם את הדעת. המידע האיכותני שיופק במסגרת פעולה זו יסייע בגיבוש הצעות לשיפור התכנית 

ובבחינת הספרים אפשריים לתוצאות ולתפוקות שהשיגה התכנית. 
קבלת ההחלטה לגבי האובייקטים או המשתנים שיוערכו במסגרת הערכת העומק תתבצע אד הוק על בסיס 
צרכים שיועלו על ידי מנהלי התכנית ומפעיליה תוך כדי הפעלת התכנית ו/או בהתבסס על תוצאות פעולת 

הניטור. בשנה הראשונה לפעולת ההערכה מוצע כי הערכת העומק תעסוק בשני נושאים: 
א. איכות ואופן ההטמעה של מיזם רבדים בבתי הספר- מחקר זה ייערך במתכונת של הערכה מעצבת אשר 
תבחן את איכות ואופן היישום של מודל רבדים בבתי הספר. היות והמחקר עתיד להיערך בשנת ההפעלה השנייה 
למיזם רבדים ישנה חשיבות באיסוף מידע אשר יתרום לשיפור התכנית ולהמשך פיתוחה. שיטת המחקר תבסס 
על “תיאורי מקרה מרובים” )multiple case studies( של בחינת המצב במספר מצומצם של בתי הספר 
חדשים. המחקר יעקוב אחר תהליך יישום התכנית ברמת בית הספר, ברמה העירונית וברמת מטה התכנית. 

ב. מרכיב הטיפולי-פרטני במודל רבדים- התפיסה של מודל “רבדים” מניחה, שהשקעה במרכיב הלימודי בלבד, 
לא תשא פרי כשהיא מופנית לילד שאינו פנוי רגשית או שהוא חסר במיומנויות למידה בסיסיות. על כן, קיים 
צורך בהגברת המשאבים המופנים לאבחון תלמידים בעלי קשיים מסוגים שונים וכן קיים צורך בשכלול מגוון 
הכלים הטיפוליים במסגרת בית הספר. במסגרת הרכיב הרגשי-אישי במודל רבדים ניתנים לתלמידים שאותרו 
כבעלי קשיים טיפולים פרא-רפואיים. למשל, טיפול פרטני פסיכולוגי, טיפול בבעיות התנהגות באמצעות תרפיה 

אישית וקבוצתית )לדוגמא עבודה עם בעלי חיים(, תקציב לחוגים ועוד.
היות ורכיב זה של מודל “רבדים” כרוך בעלות גבוהה מאוד וכמו כן, בשל העובדה שבבתי הספר פועלים מגוון 
רב של מטפלים המונחים על פי גישות טיפוליות שונות, מתעורר הצורך להעמיק את ההבנה של התחום ולספק 

למקבלי ההחלטות מידע שיסייע בהסדרת התחום בבתי הספר ובהגברת האפקטיביות של הטיפולים.
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העלאת רמת 
ההישגים 

הלימודיים 
של תלמידי 
בתי הספר 
במקצועות 

הליבה 

שיפור הישגי בתי 
הספר במבחני המיצ”ב 

במקצועות הליבה 

הציון הכולל של בתי הספר במיזם בבחינת 
המיצ”ב החיצוני/פנימי בשני מקצועות הליבה 

)שהוגדרו כקדימות*( יעלה לפחות ב-10% לאחר 
שנתיים של השתתפות בתכנית.

ניתוח נתוני המיצ”ב 
באמצעות חדר מחקר 

וירטואלי 

הישגיהם הכוללים של בתי הספר במיזם בבחינת 
המיצ”ב החיצוני בשני מקצועות הליבה יעלו 

ב-5% לעומת הישגיהם של בתי הספר בקבוצת 
ההשוואה לאחר שנתיים של השתתפות בתכנית. 

ניתוח נתוני המיצ”ב 
באמצעות חדר מחקר 

וירטואלי 

צמצום הפערים בין 
הישגיהם של תלמידים 

מוחלשים לעומת 
תלמידים חזקים בבתי 

הספר

ממוצע הציונים של ילדים שהוגדרו כתלמידים 
מוחלשים )קבוצה במיקוד( במבחני המנהלת/

מבחן רבדים בלפחות שני תחומי תוכן ישתפר 
ב-5-10 אחוזים לעומת שנה עוקבת

ניתוח גיליונות ציונים 

ממוצע הציונים של X ילדים שהוגדרו כתלמידים 
מוחלשים )קבוצה במיקוד( במבחני המנהלת/

מבחן רבדים בלפחות שני מקצועות ליבה ישתפר 
ב-10% אחוזים לעומת יתר התלמידים בשכבת 

הגיל לאחר שנתיים של השתתפות בתכנית. 

ניתוח הישגים מבחני 
רבדים

80% מהתלמידים שנמצאו כבעלי פער של שנה 
ויותר יצמצמו כעבור שנתיים את הפער וישיגו את 

היעדים הנדרשים בלפחות שני תחומי ליבה. 

דיווחי המורים – מיפוי
ניתוח הישגים מבחני 

רבדים

העלאת אחוז התלמידים 
הנמצאים ברמת הכיתה 

ביחס לסטנדרטים 
שבתכנית הלימודים 

שיפור ב-10% במספר התלמידים השולטים 
במיומנויות ובכישורים שבתכנית הלימודים ביחס 

לשנה קודמת על פי דיווחי המורים. )מיפוי(

דיווחי המורים – מיפוי
ניתוח הישגים מבחני 

רבדים 

העלאת הישגי תלמידי 
בית הספר במבחנים 

פנימיים 

שיפור ב-10% בהישגי תלמידי בתי הספר כפי 
שנמדדים בתעודה בסיום השנה / מבחני מנהלת 
בשכבות א’ ג’ ו-ו’ ביחס להישגיהם של תלמידים 

דומים בשנתון קודם.

ניתוח גליונות ציונים 
ניתוח הישגים מבחני 

רבדים/מנהלת 

שיפור אחוז התלמידים 
המסיימים את בית הספר 

עם תעודה איכותית 

25% מהתלמידים מסיימים את לימודיהם בכיתה 
ו’ עם ממוצע של 85 במקצועות הליבה כשנתיים 

אחרי הטמעת התכנית.

ניתוח גליונות ציונים 

הפחתת מספר 
התלמידים הזקוקים 
לתגבורים פרטניים 

30% מהתלמידים בבית הספר שקיבלו תגבור 
פרטני לא מקבלים תגבור לאחר שנתיים של 

התערבות.

דיווחי המורים – מיפוי 

6. נספח 

בטבלאות שלהלן מוצגים המטרות העיקרית של מיזם רבדים לצד היעדים האופרטיביים הנגזרים מהם. יעדי 
המיזם מגדירים באופן מדיד את התוצאות והשינויים הרצויים בעקבות הטמעת רבדים בבתי הספר. בעמודה 
השלישית והרביעית מימין מתוארים הקריטריונים ואופני המדידה של כל אחד מהיעדים. ערכי הקריטריונים 

 .)Base Line( המהווים את אמות המידה לשיפוט הישגי המיזם יקבעו בעתיד בהתבסס על מדידת הבסיס

*מקצועות שהוגדרו בקדימות בתכנית העבודה הבית ספרית  
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שיפור תהליכי 
ההוראה-למידה 

בבתי הספר 
בקרב מורי 

ותלמידי בית 
הספר 

הרחבת מספר שעות 
הלימוד המוקדשות לתחומי 

הליבה בכל שכבות הגיל 
במהלך שנת הלימודים  

הגדלת מספר שעות רוחב ואורך 
בתחומי הליבה לקבוצות בכל שכבות 
הגיל בבית הספר בלפחות 50 שעות 

שבועיות )כולל מרוכזות בחופשות( 

שאלון מנהל בית 
הספר 

הגברת התדירות שבה מורי 
בית הספר מספקים משוב 

מעצב ופרטני לתלמידים 
ומשתמשים במידע הנאסף 

לצורך קבלת החלטות 

בקרב לפחות 80% מהמורים שעברו 
הכשרה תימצא עלייה של 50% 

במספר אירועי ההערכה המלווים 
במשוב מעצב 

שאלון מורים ומנהל 
בית הספר 

הגברת תחושת המסוגלות 
העצמית של התלמידים 

בהתייחס לארבעת תחומי 
הליבה 

גידול של 20% לפחות בתחושת 
המסוגלות העצמית כפי שנמדדת 

בשאלון תחושת מסוגלות עצמית

שאלון תלמידים 

הגברת תחושת המסוגלות 
ללימודים באקדמיה בקרב 

תלמידים )תמונת עתיד(

גידול של 20% לפחות בתחושת 
המסוגלות העצמית כפי שנמדדת 

בשאלון מסוגלות עצמית ללימודים 
באקדמיה

שאלון תלמידים 

שינוי דרכי הוראה בקרב 
מורים 

בקרב לפחות 80% מהמורים 
שהשתתפו בהכשרות ייעודיות של 

רבדים יתחולל שינוי משמעותי 
בדרכי ההוראה שיתבטא בלפחות 2 

פרמטרים של שינוי 

שאלון מורים 
מדריכים 

דיסציפלינאריים
שאלון מנחים 
שאלון מנהל 

שיפור כישורי הלמידה של 
התלמידים בכיתה והשימוש 

שלהם באסטרטגיות 
למידה יעילות

גידול של 20% לפחות בהיקף 
התלמידים המשתמשים באסטרטגיות 

למידה יעילות 

שאלון תלמידים 
שאלון מורים 

שינוי תפיסות המורה לגבי 
תפקידו )חינוך ורווחה( 

גידול של 20% לפחות בדיווחי מורים 
אודות השינוי שחל בתפקיד ההוראה 

שאלון מורים 

הרחבת תפקיד המורה/
מחנך בפעולה 

בקרב 50% מהמורים שעברו הכשרה 
יחול שינוי של 20% במדד “החינוך 

האישי” 

מדד תפיסת חינוך 
רווחה: קשר עם 

הורים, יועצת, ריכוז 
אבחונים, השתתפות 

בדיונים בצוות בין 
מקצועי, ביקורי בית,

שאלון מנהל 
שאלון מורים 

הגדלת השתתפות מורים 
בהשתלמויות והכשרות 

הנמצאות בהלימה למודל 
רבדים 

50% ממורי בית הספר ישתתפו 
בהכשרות מטעם רבדים 

שאלון מורים 
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מדד תפיסה מערכתית של בית הספר: 
1. איגום משאבים. 2. הגדרה של יעדים אופרטיבים. 3. הלימה בין משאבים ליעדים.  4. ניצול מקסימלי של המשאבים.  5. קיום וועדת היגוי עירונית 

)4 מפגשים בשנה(. 6. קיום וועדת היגוי בית ספרית )לפחות 3 מפגשים בשנה(. 7. מפגשים של צוות בן מקצועי )1 לשבוע(

אופן מדידה קריטריון הצלחה יעדים מטרה 

שיפור מצבם 
Well-( הרווחתי

Being( של כלל 
תלמידי בתי 

הספר 

שיפור התפקוד הרגשי, חברתי, 
התנהגותי, לימודי של ילדים 

המקבלים טיפולים פרא-רפואיים 
בבתי הספר 

גידול של 10%במדד תיפקוד לימודי/
ריגשי/חברתי בעקבות ההתערבות  

שאלון מכוון פרט 
למורים מחנכים 

איתור וטיפול בכל הילדים בבית 
ספר הזקוקים לסיוע בתחום 

הרגשי, אישי ומשפחתי.

100% מהילדים שאובחנו כזקוקים 
לטיפול קיבלו במהלך שנתיים של 

פעילות טיפול 

שאלון יועצת בית 
הספר 

גידול במספר התלמידים בבית 
הספר המקבלים טיפולים 

פרטניים בעקבות הטמעת המיזם 

מספר התלמידים המקבלים טיפולים 
פרטניים עלה בלפחות 20% בעקבות 

הטמעת המיזם 

שאלון יועצת בית 
הספר 

פיתוח ויישום של תוכניות עבודה 
אישיות עבור תלמידי הקבוצה 

הכחולה )עמידת התוכניות 
האישיות בסטנדרטים( 

עבור כלל התלמידים וקבוצות 
המיקוד פותחו תכניות עבודה 

פרטניות 

שאלון יועצת בית 
הספר 

שיפור היחסים הרגשיים והבין 
אישיים בין מורי ותלמידי בתי 

הספר 

גידול של 20% לפחות בדיווחי 
תלמידים על יחס חיובי של המורים 

כלפיהם 

שאלון תלמידים 

הגברת מספר השעות במערכת 
לטובת אירועים תרבותיים

הגדלת תקציב תחום בבית הספר 
ב-5%  

שאלון מנהל 

אופן מדידה קריטריון הצלחה יעדיםמטרה 

שיפור אקלים 
בית הספר

הפחתת מספר תקריות אלימות 
בבית הספר בקרב התלמידים 

ירידה של 10% בהיקף תקריות 
אלימות בבית הספר בעקבות 

הטמעת התכנית 

שאלון אקלים 
מיצ”ב  

הפחתת מספר תקריות אלימות 
בין תלמידים למורים 

ירידה של 10% בהיקף תקריות 
אלימות בבית הספר בעקבות 

הטמעת התכנית

שאלון אקלים 
מיצ”ב  

הגברת שיעורי הביקור הסדיר 
בבתי הספר בקרב תלמידים 

ירידה של 5% במספר הנושרים 
הסמויים והגלוייים בבית הספר 

שאלון אקלים 
מיצ”ב  

שיפור עמדות חיוביות של 
תלמידים כלפי בית הספר 

שיפור של 20% בעמדות התלמידים
כלפי בית הספר

שאלון אקלים 
מיצ”ב  

שיפור תחושת המוגנות בבית 
הספר בקרב תלמידים 

שיפור של 20% בתחושת מוגנות 
בבית הספר

שאלון אקלים 
מיצ”ב  

אופן מדידה קריטריון הצלחה יעדיםמטרה 

שיפור יכולות 
מנהיגות בית 

הספר 

בקרב 80% מהמנהלים חל שינוי שינוי דרכי הניהול של בית הספר  
לטובה בלפחות 20% במדד ניהול 

בית הספר

 ראיון מפקח
ראיון מנהל

שאלון מורים 

הטמעה של ראייה 
מערכתית כחלק 

מניהול בית הספר 

שינוי במדד תפיסה מערכתית 
של בית הספר 

גידול של 50% במדד תפיסה 
ניהולית* מערכתית 

 ראיון מפקח
ראיון מנהל

שאלון מורים 

מעורבות הורים 
בתהליכי למידה 

והוראה 

הורים מעורבים ותומכים 
בתהליכי הלמידה-הוראה בבית 

הספר

שיפור של 10% במספר התלמידים 
המדווחים על מעורבות של הורים 

בתהליכי הלמידה 

שאלון תלמידים 
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