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 תיאור התכנית
 כוללניות התערבויות של שורה י"רש קרן יזמה בישראל החינוך מערכת חיזוקל פעילותהמ כחלק

 טחוןיב בילדים להטמיע תןמטרש, בישראל חברתית-גרפיתאויהג בפריפריה יסודיים ספר בבתי

 .כבוגרים ובחייהם הספר בבית להצליח להם יאפשרו אשר כישורים בפיתוח ולסייע ביכולותיהם

 ספר בתי 100-בכ ,בחינוך לתפנית העמותה ,בת עמותת באמצעות מופעלות הכוללניות ההתערבויות

 כלל את למזג הוחלט כשנתיים לפני. מקור תכניות מספר על המבוססות, שונות במתכונות יסודיים

 ".רבדים מיזם" קראישי אחד למיזם התכניות

 ידי על שנצבר הידע ומאגר הניסיוןכלל  על להישען הפעולה מודל שעל היא המיזם של המוצא הנחת

 המנבאים הגורמים זיהוי שיאפשר את, מה כוללניות התערבות תכניות בהפעלת ושותפיה י"רש קרן

 .התכנית למינוף יביא וכך הישימים םיעדיהו הצלחה

 מטרות המחקר
באשר למודל הפעולה הרצוי במיזם מחקר  ייצר תשתית של ידע מבוססל הייתהמטרת המחקר 

 ההתערבות הכוללנית"(. לשם כך הוצבו מספר יעדים: רבדים )להלן "

ההתערבות הכוללנית בבתי הספר השונים וזאת לאור ההבדלים בחינת אופן הטמעת  .1

שונה בתכנית, שונות ברמת  המשמעותיים הקיימים בין בתי הספר )סוגי תכניות שונות, וותק

 שונה(. תהחלת רכיבי התכנית ורמת טיפוח בית ספרי

קרי ) השונים הרלוונטיים לעשייתה בעיני קהלי היעד של םבחינת תרומת התכנית בתחומי .2

 מנהלים, מורים, תלמידים והורים(.

 .מן התכנית השוניםשל קהלי היעד בחינת שביעות הרצון  .3

 מתודולוגיה 
 התכניות אנשי עם ראיונות של מקדים שלב על התבסס הוא. סאלד מכון המחקר נערך על ידי

 רכזי, (N=164) מורים, (N=35) מנהלים בקרב הועברוש שאלוניםו ,הספר מבתי ונציגים ותהשונ

  .ספר בתי 35 מדגם שלב  (N=111) םוהורי  (N=1194) תלמידים, (N=32) התכנית

שאיפה המתוך  זאת. מדד לתרומה הכוללת של ההתערבות הבית ספריתבמסגרת המחקר נבנה 

כישורי בית הספר, ניהול לשיפור הישגים לימודיים,  התכניתלייצר ציון אחד שישקף את תרומת 

 האקלים הבית ספרי, ורכישת מיומנויות למידה. רגשי של התלמידים, -התפקוד החברתיההוראה, 

 ממצאים עיקריים 

  תכניות הישנה הסכמה גורפת בין הורים, תלמידים, מורים ומנהלים, שמניתוח הנתונים עולה כי

 לתכניות יש הכולל של בתי הספר והתלמידים. תורמות בצורה משמעותית לשיפור התפקוד



הישגים לימודיים ותפקודים  בחיזוק תלמידים מוחלשים מבחינת במיוחדתרומה משמעותית 

 . חברתיים-רגשיים

 האפקטיביות של  עולה כך ,יותר ארוךזמן ההתערבות בבתי הספר מחקר נמצא שככל שב

 בעוד 76%לציון של  שנה בתכנית()עד  , במדד המסכם זכו בתי ספר חדשיםבתוך כךההתערבות. 

. זאת ועוד, נמצא שככל שרמת 84%זכו לציון ממוצע של  (מעלהושנתיים ) בתי ספר וותיקים

 ,ההתכנית גבוהה יותר כך עולה גם רמת התרומה הנתפשת. נתונים אל מרכיביההחלה של 

 ההתערבות הכוללנית. מעידים על אפקטיביות  ,המתייחסים למינון מרכיבי התכנית

 ר לשיפור התפקוד הכולל של במחקר נמצא שמרכיבי ההתערבות המשמעותיים והתורמים ביות

רכז תחום לימודי , רכז תכנית, פיצול כיתות, תגבורים פרטניים וקבוצתייםבתי הספר הם: 

 . יםינפרטטיפולים ו

 אקדמיות יכולות להעצמתכתורמת  בעיקר תכניתהאת  רואים המנהלים כי עולה הממצאים מן 

 .חברתייםו רגשיים לצרכים מענה גם בתכנית רואים המנהלים, הלימודי תחוםה לצד. ולשיפורן

 שעות ,ההוראה צוות בעיני כי מעלה מבחינה לימודית התכניות של הנתפשת התרומה בחינת 

 שונים צרכים בעלי תלמידים להישגי והן התלמידים כלל להישגי הן תורמות הנוספות הלימוד

 הלימודים תכנית להעשרת התרומה (.1-7של סולם ב) 5.24ממוצע של  - (ומצטיינים חלשים)

גם לתפיסות התלמידים ההתערבות תרמה . בקרב צוות ההוראה גבוהה במידהגם היא  מוערכת

  במדד הישגים(.  5.32לשיפור הישגיהם )ממוצע 

 כל . יחד עם זאתהשונות המחקר אוכלוסיות בעיני משמעותית תרומה הלימודים יום להארכת 

 בה ראו( ורכזים מורים ,מנהלים) ההוראה צוותי :אופן שונהב התרומה את מזהה אוכלוסייה

 להעשרת תוכן של תרומה ופחות הצהריים אחר ברחובות משוטטות התלמידים על גןהל דרך

 יכולתם על חיובי באופן משפיע ארוך לימודים יום כי ציינו ההורים ,לעומתם .התלמידים

 . להתפרנס

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

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

 .הספר בבית

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

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

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

 . הלימודים יום מוארך התכנית במסגרת

 גבוהה הייתה הרצון שביעות. התכנית רכיבימ רוב עבור גבוהה הייתה הממוצעת הרצון שביעות 

" פיזיות תשתיות" הרכיבים היו דופן יוצאי. וההעשרה התגבור, הלימוד לרכיביביחס  במיוחד

 .תיחסי נמוכה רצון שביעות שהניבו", הוראה עוזרי"ו

 מסקנות והמלצות
ם ודילקגישות הוליסטיות שונות, שכן בבסיסן התובנה כי  ותמשלב הכוללניותתכניות ההתערבות 

, אלא יש לא די בדאגה לכישורי הלמידה ולהישגים הלימודיים של התלמיד בבית הספר ההצלחה

על בית הספר לתת כמו כן,  .מכלול של צרכים וכישוריםבעל כאדם ממדית, -בראייה רבלראותו 

 מערכתית לצרכים המגוונים של כלל התלמידים בבית הספר.-מענה במסגרת התייחסות תרבותית

, הלימודים יום הארכת מבחינת הן מיטבית עד טובה בצורה לפעול מצליחות כי התכניות ניכר

 השונים סוגיהםל הלימודיים התגבורים מבחינת והן ,הספר בית אקלים ושיפור ההזנה פרויקט

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

 אינה התכניות פעילות ,(הסובבת והקהילה הרשות מול שותפות, הורים מעורבות) שותפויותב

 .דיה כמספקת רכתעומ


