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

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

ת העשרה וטיפולים , פעילולימודי תגבור הקיענמוהלימודים  יוםאת  הכיארמהתכנית נוספת. 

 . הזקוקים לכך דיםילל פרטניים

 מטרות המחקר 
תכנית וכן מסגרת ההשירותים הניתנים בהיישום של אינדיקציות לגבי איכות המחקר נועד לספק 

 . עצמם ולילדים ם()בתי ספר וגנית התכנית למסגרות החינוכיות לגבי תרומ

 מתודולוגיה 
 ספרה יתבבמיל"ת י רכזו בתי ספר , מנהלימחנכיםבמסגרת המחקר הועברו שאלונים לגננות, 

יות והתייחסו לאפקטיב פהובסו שנת הלימודים תשע"ד. שאלוני המורים הועברו בתחילת יםיישובבו

 59-ותלמידים בתחילת השנה  110במגוון תחומים. מענים התקבלו עבור  נייםהפרטהטיפולים 

 94פיזי של -רגשי-בסופה. שאלוני הגננות הועברו בסוף שנת הפעילות והתייחסו לתפקוד החברתי

אנשי  325-לו בתי ספר מנהלי 134-הועברו לאיכות יישום השירותים  את שבחנו םילדים. שאלוני

 . התכנית צוות

 ממצאים מרכזיים  

  מרבית התלמידים שקיבלו ניתוח שאלון המחנכים העלה שחל שיפור משמעותי בתפקוד

ו בממדי הביטחון העצמי מצא. עליות בולטות במיוחד נבמסגרת התכנית נייםפרטטיפולים 

 בהתאמה(.  13%-ו 15%והתפקוד החברתי )

  1ישגים הלימודייםההמדד ב 12.5%חל שיפור ממוצע של  השנהך במהל ,המחנכיםלפי דיווחי 

צפה נ 26%של . שיפור ממוצע נייםפרטהתלמידים שקיבלו טיפולים  בקרב במקצועות הליבה

ממנהלי בתי  92%, במקבילשקיבלו הוראה מתקנת במסגרת התכנית. של התלמידים בהישגיהם 

 טענו כי התכנית תורמת לשיפור הישגי הלומדים במקצועות הליבה.  מיל"תי רכזמ 92%-ספר ו

 75% לקשיים ולצרכים שלהםהתאימו הפרטניים שניתנו לילדים כי הטיפולים  דיווחוהמורים מ. 

  

                                                             
  1-10בסולם של  ,מדעיםו ס לארבעת מקצועות הליבה: עברית, אנגלית, חשבוןביחהמחנכים מבוסס על דיווחי  1



 *המחנכיםלפי תפיסות  התלמידים לפני ואחרי קבלת הטיפולים תפקוד

 
 1-7של  קלהסב *

  לה כי בעקבות ההתערבות חל שיפור משמעותי בתפקוד הילדים ביחס לבעיה וע הגננותמדיווחי

עמד דירוג התלמידים היו זכאים לטיפול. כך למשל, לפני תחילת ההתערבות המרכזית שבגינה 

 דורג מצבם פהואילו בסו (1-10בסולם של ) 3.18על ממוצע  המרכזית לבעיה ההתפתחותיתביחס 

 . שיפור 100% - 6.38-כ

 למידה בגן כמכלול. -על תהליכי ההוראהחיובית השפעה  להתערבות יש ,לפי תפיסות הגננות

 4.2בות חל שיפור לטובה באקלים החברתי בגן )ממוצע הגננות דיווחו כי בעקבות ההתערלמשל, 

)ממוצע  הן(, בכישורי הטיפול של3.9ליתר הילדים )ממוצע  הן(, ברמת הזמינות של1-5בסולם 

 (. 3.1( ובהפחתת מספר ההפניות לוועדות חינוך מיוחד )ממוצע 3.6

 מידה רבה מאוד ושמת במימיל"ת תכנית ני המנהלים ואנשי הצוות עולה כי מניתוח שאלו

ו על ידי משרד החינוך. כך למשל, נמצא שמידת המעורבות של הוגדרהתאם לסטנדרטים שב

נערכת בקרה , ה, רכזי ישובים( בהתערבות היא גבוהנהלי מחוזותבעלי התפקידים )מנהלים, מ

אודות יות )למשל תצפיות בשיעורים(, נערכים דיונים פדגוגיים ושיטתית על תכנים ופעיל

רבות של והתאמה של תכנית הלימודים לשונות. יחד עם זאת, נמצא שרמת המע תלמידים ויש

 . יחסית נמוכים הינםשילוב טכנולוגיות בהוראה והורים 

 מסקנות והמלצות 
רגשי . -הלימודי םתפקודתלמידים והלימודיים של הם ההתכנית נמצאה אפקטיבית בשיפור הישגי

משרד החינוך. עוד ניתן  קבעי התכנית מיושמת  במידה רבה בהתאם לסטנדרטים שכמו כן, נראה כ

 בעקבותהן גבוהות.  על ידי צוותי החינוך ללמוד ששביעות הרצון והתרומה הנתפסת של התכנית

מומלץ לפעול להגברת מעורבות ההורים, להגדלת עצמאות המנהלים בניהול  ,ממצאי המחקר

תת מענים המותאמים לשונות. מעבר לכך, מומלץ לפעול במסגרת התקציב ולהגברת היכולת ל

דים בכלים ליוזאת כדי לצייד את ה ,למידה עצמאיתל םמיומנויות וכישורי יתהתכנית להקני
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