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התרבות האקולוגית הבית ספרית-גישת המחקר

החברתיהאקולוגיהמודלבסיסעל•

(Bronfenbrenner, נבנה(2005

אקולוגיתלתרבותמודלזהבמחקר

קשרימכלולשמשמעותוספריתבית

בתוךהחדשהמורהשלהגומלין

.הספרביתובסביבת

ספריתהביתהאקולוגיתהתרבותמודל•

הרבהמורכבותאתלבחוןמאפשר

.חדשיםמוריםשימורשלממדית

המודל האקולוגי החברתי 



באותוהמוריםשלהתמדתםכמידתבספרותמוגדר"חדשיםמוריםשימור"•

,Hong)שניםלאורךעבודהמקום 2012; Rots et al., 2010).

לפחותשנשארחדשכמורהמוגדר,במערכתשנשמרמורה,הנוכחיבמחקר•

מהםוכמה)2011-בשנכנסוהמוריםבחינת,כלומר.ספרביתבאותושניםשלוש

מול)2013-ו(2015מול)2012לגביגםכך,(נשמרו,קרי,2014-במופיעים

2016).

מוגדריםמוריםשימורשליחסיתנמוכהרמהבעליספרכבתיהמוגדריםספרבתי•

כללמתוךהנשמרים)המוריםשימוריחסבהםספרכבתיהנוכחיבמחקר

שליחסיתגבוההרמהבעליספרבתי,זאתלעומת.30%-מנמוך(הנכנסים

גבוההמוריםשימוריחסבהםספרכבתיהנוכחיבמחקרמוגדריםמוריםשימור

.70%-מ

הגדרות



מטרות המחקר

חדשיםמוריםשימורלניבויספריתהביתהאקולוגיתהתרבותמאפייניבחינת.1•

.והמנהליםהחדשיםהמוריםשלמבט'מנק

"חדשיםמוריםשימורלניבויספריתביתאקולוגיתתרבות"מדדפיתוח.2•

,בינייםחטיבות)יסודיהעלבחינוךחדשיםמוריםשימורלהסברתרומתוובחינת

.(תיכונים

האקולוגיתוהתרבותספרביתמנהלשלהמנהיגותבדפוסיהבדליםבחינת.3•

בעליספרבתילבין,חדשיםמוריםשלגבוהשימורבעליספרבתיבין,ספרבבתי

.יסודיהעלבחינוךחדשיםמוריםשלנמוךשימור

ולמשרדהספרבבתיהבינייםלמנהיגות,למנהליםיישומיותהמלצותמתן.4•

.במערכתהחדשיםהמוריםשלהשימורומידתאיכותלשיפורהחינוך



גישת ומערך המחקר

Mixed)וכמותניאיכותניניתוחהכוללתמשלבתבגישהנעשהזהמחקר Method).

שללתפיסתם,התורמיםוהסביבתייםהאישייםההיבטיםאתהעלתההאיכותניתהגישה•

לבנייתהיגדיםפיתוחלקראתהספרבביתחדשיםמוריםשלמיטבילשימור,ומנהליםמורים

."חדשיםמוריםשימורלניבויספריתביתאקולוגיתתרבות"המדד

אקולוגיתתרבות"המדדותיקוףפיתוח,לבנייתאלוממצאיםעלהתבססההכמותיתהגישה•

מנבאהאיכותניבחלקשעלוההיבטיםמביןמיובוחנת"חדשיםמוריםשימורלניבויספריתבית

.האיכותנילשלבביחסוגדוליםשוניםבמדגמיםחדשיםמוריםשימורמובהקבאופן

החינוךבזרםיסודיהעלמהחינוךומנהליםחדשיםמורים32רואיינו,האיכותני,הראשוןבשלב•

.העברי

הכלסך,מוריםשלמדגמיםמשלושהנתוניםאיסוףנערך,הכמותניהשלב,השניבשלב•

.הארץרחבימכלספרבתי188-ממשתתפים1,570



חלק איכותני-ממצאים עיקריים

החדשיםהמוריםעםהראיונות
התרבותשלממדירבמבנההעלו

לשימורספריתהביתהאקולוגית
.חדשיםמורים



(תפיסות מורים חדשים)ייצוג נוסף של המודל האקולוגי הבית ספרי 



בשימורהמאופייניםספרבתיביןלהשוואהשוניםהיבטיםהעלוהחדשיםהמוריםעםהראיונות
:חדשיםמוריםשלנמוךשימורלעומתגבוה
oמאופיינתהחדשיםהמוריםהדרכת:חדשיםמוריםשלגבוהבשימורהמאופייניםספרבבתי

התייחסותתוך,(למוריםההנהלהבין)ואנכיים(עצמםהמוריםבין)אופקייםבתהליכים
מוריםשלנמוךבשימורהמאופייניםספרשבבתיבעוד,ורגשייםבירוקרטיים,פדגוגייםלהיבטים
.ההדרכתיהתהליךעלדגשאין,חדשים

oהמורה,בודדמרגישחדשיםמוריםשלנמוךבשימורהמאופייניםספרמבתיהחדשהמורהבעוד
.אוטונומיכעצמותופסגבוהבשימורהמאופייניםספרמבתיהחדש

oהשכרבנושאישאלותלמגווןמספקמענהחוסרעלהעידונמוךבשימורהמאופייניםספרבתי
.ומרכיביו



העלוהמנהליםעםהראיונות
בקרבשעלולאלהדומיםממדים
שונהבבולטותאך,המורים
:שוניםובדגשים



( תפיסות מנהלים)ייצוג נוסף של המודל האקולוגי הבית ספרי •



:להובילוהכמותניהמחקרשלהכולליםהממצאים•

היגדים12בעלחדשיםמוריםשימורלניבויספריתביתאקולוגיתתרבותשלמדדותיקוףפיתוח•
:(הבאבשקףהשאלון)חדשיםמוריםשימורהמנבאיםעיקרייםממדיםשלושההמרכיבים

המוריםביןקולגותיחסי(1)•

הספרבביתוליוויהדרכהמדיניות(2)•

החדשיםלמוריםההנהלהביןשיתוףיחסי(3)•

חלק כמותי-ממצאים עיקריים



 

 שאלון תרבות אקולוגית בית ספרית לשימור מורים שפותח ותוקף במסגרת מחקר  ה 
 

מס 
היגד 

 בשאלון

מאוד  היגד
לא 
 מסכים

לא 
 מסכים

נוטה לא 
 להסכים

נוטה 
 להסכים

מסכים  מסכים
 מאוד

 יחסי קולגות בין המורים
אצלנו בבית הספר מתמחים ומורים חדשים  1

מרגישים כבר בהתחלה חלק מצוות בית 
 הספר

1 2 3 4 5 6 

בית הספר פועל לחי וק הקשרים בין  2
מתמחים או מורים חדשים לבין מורים 

ותיקים 

1 2 3 4 5 6 

אצלנו בבית הספר רוח הצוות מקנה  3
למתמחים ולמורים חדשים תחושה שהם 

 רצויים ובני בית

1 2 3 4 5 6 

יש בבית הספר קשר חברי טוב בין המתמחים  4
או המורים החדשים לותיקים בשעות 

 .הלימודים

1 2 3 4 5 6 

אצלנו בבית הספר ישנו שיתוף הדדי בחוויות  5
ובתחושות בין המתמחים או המורים 

 החדשים לשאר המורים

1 2 3 4 5 6 

 מדיניות הדרכה וליווי בבית הספר
הנהלת בית הספר מציבה את קליטתם  6

המוצלחת של מתמחים ומורים חדשים בסדר 
עדיפות גבוה 

1 2 3 4 5 6 

בבית הספר שלנו, תפקיד המלווה\החונך,  7
הינו משמעותי עבור השתלבותם המוצלחת 

 .של מתמחים ומורים חדשים בבית הספר

1 2 3 4 5 6 

אצלנו בבית הספר, לכל המתמחים והמורים  8
החדשים מוצמד מורה חונך\מלווה בתקופת 

 .הקליטה שלהם בבית הספר

1 2 3 4 5 6 

אצלנו בבית הספר, קיימת תכנית שנתית  9
מסודרת לליווי והדרכת כל מורה חדש 

ומתמחה בשנתו הראשונה 

1 2 3 4 5 6 

 יחסי תמיכה ושיתוף בין ההנהלה לבין מורים החדשים
אצלנו בבית הספר, מנהל בית הספר "יורד  10

לשטח" ומכיר את התנהלות המתמחים 
 .והמורים החדשים בכיתות ואת צרכיהם

1 2 3 4 5 6 

הנהלת בית הספר נועצת במתמחה או במורה  11
 .החדש, בשיבוצו בכיתה המתאימה לו

1 2 3 4 5 6 

אצלנו בבית הספר, ההנהלה משתפת את  12
המתמחים ואת המורים החדשים בתהליכי 

 .קבלת החלטות

1 2 3 4 5 6 



:כיהראוהממצאים,בנוסף
ביותרהח קהמנבאאתמהווהחדשיםמוריםלשימורספריתביתאקולוגיתתרבותהמדד.א

,(ואותנטיתמשתפת,מעצבת)מנהיגותסגנונותשללממדיםביחסחדשיםמוריםשימורשל
.העבודהממקוםמוריםרצוןושביעותחדשיםמוריםשחיקת

שלגבוהותברמותמתאפייניםחדשיםמוריםשימורשלגבוההברמהספרבתיכינמצא.ב
.ספריתביתאקולוגיתתרבות

ביותרהח קהמסווגהגורםנמצאחדשיםמוריםלשימורספריתביתאקולוגיתתרבותהמדד.ג
שימורשלגבוההברמהספרבתילביןחדשיםהמוריםשימורשלנמוכהברמהספרבתיבין

.חדשיםמורים



שלהכמותניוהניתוחוהמוריםהמנהליםראיונותבעקבותשנמצאוהממדיםביןהקיימתהחפיפה•
ביותרהמשמעותייםהפקטוריםכיומדגישים,הממצאיםמהימנותאתמח קיםשפותחהשאלון
לשימורוס"ביההנהלתופעילות,למקצועעמיתיועםהעבודהיחסי:הםהחדשהמורהשלבשימורו
.ספריתהביתבמערכת

אקולוגיתתרבותלמדידתומהימןתקףכליהחינוךלמשרדלהציעניתן,הנוכחייםהממצאיםבעקבות•
הערכהובתהליכיבינייםבחטיבותב"מיצבמבחניולשלבוחדשיםמוריםשימורלניבויספריתבית

.הבאיםבמח וריםעליונותבחטיבות

סגני,רכ ים)בינייםלמנהיגותיאפשרמוריםלשימורספריתביתאקולוגיתלתרבותהמוצעהמדד•
להסביר(מחו ותמנהלי,מפקחים)החינוךמשרדבמטהחינוכייםומנהיגים,ספרבתימנהלי,(מנהלים

.להרחבתהולפעולהשוניםהספרבבתיהמוריםשימורתופעתאת

מסקנות כלליות



(:סגני מנהלים, רכ ים)מנהיגות ביניים בית ספרית •

שישמש מנטור למורה החדש  , בעל מחויבות אישית גבוהה, הצמדת מורה מנוסה מאותו תחום ידע•
.  הראשונות בבית הספרשלוש שנותיו במהלך 

באמצעות הפחתת מטלות מערכתיות , מעבר לתגמול מטעם משרד החינוך, תגמול המורה המלווה•
.ספרית-יחד עם הכרת המערכת הבית, על מורה מנוסה  ה להיות בעל ידע וניסיון פדגוגיים. אחרות

תחום תוכן  : ליווי והדרכת המורה החדש בנושאים מגוונים להם הוא  קוק כמו, ייעוץ, תמיכה•
.על ערוציה השוניםותקשורת עם הורים התמודדות עם בעיות משמעת של תלמידים , לימודי

כולל הדרכות  , ולקבוצות מעורבות של מורים חדשים וותיקים, קבוצות עבודה למורים חדשיםבניית •
.בית ספריות

המלצות המיועדות לדרגים השונים במערכת  
החינוך



:ספרבתימנהלי•

קשובלהיות,החדשהמורהשלהקליטהבהליךגבוההאישיתמעורבותיגלהכיראויהספרביתמנהל•
למידתהמעודדאקליםוליצורוהוגןתדירבאופןוהערכהמשובלבצע,הניתןככלמענהלוולתתלצרכיו
.הספרביתצוותויתרלהנהלההחדשהמורהבין,ואמוןשותפות,עמיתים

למסגרתמחוץחווייתייםעיוןימי'לדוג)המוריםכלללרווחתפעילויותלארגןספרבתילמנהלימומלץ•
.(שעותמערכתגמישותבאמצעות)המשךללימודיביציאהתמיכהאו(ספריתהבית

מקצוערכ י,הספרביתמנהלעםסדורהעבודהבתכניתשיפגשוחדשיםמוריםפורוםהקמתעידוד•
.קליטתםלשיפורדרכיםעלרעיונותלחילופית/והיועצ

לליבון,ת/יועצ,מקצוערכ י,ס"ביהמנהלעםהחדשיםהמוריםשלאישייםפרטנייםמפגשיםעידוד•
.חדשיםמוריםשימורסוגיות

חו קנקודותל יהוי,הספרביתלצוות המחקרבמסגרתשפותחהאקולוגיתהתרבותבשאלוןשימוש•
.שיפורהטעוניםותורפה

מדדשלתקופתיתבדיקהולאורבמחקרשעלוהממדיםלאור,ועדכונהספריתביתמדיניותעיצוב•
.חדשיםאיכותייםמוריםושימורלקליטהלסייעבמטרה,ספרביתבכלהאקולוגיתהתרבות



:החינוךמשרד•

.חדשיםמוריםבשימורהמנהלשלתפקידועלדגשתשיםלמנהליםההכשרהתכניתכימומלץ•

יחסי',לדוג)חדשיםמוריםשימורלעידודהמחקרממדיס"עומוריםלמנהליםהשתלמויותופיתוחעיצוב•
.(הקהילהעםיחסים,ארגוניםהיבטים,קולגות

אתהמלוויםהספרבביתתפקידובעלימוריםלתגמולנוספיםמשאביםיקצההחינוךמשרדכיראוי•
.הספרבתימורילרווחתמשאביםהקצאת,כןכמו,החדשיםהמורים

ב"מיצמבחני,לדוגמא)הספרבתיתפקודיעילותלבדיקתהמדדיםבמערךשפותחבשאלוןשימוש•
.(עליונותבחטיבותספרייםביתהערכהבתהליכיאוהבינייםבחטיבות

לכךשיוקצוגבוההב מינותמומחיםעםהיוועצותשיאפשרחדשיםלמוריםמתוקשבארציפורוםפתיחת•
,כספייםתגמולים,שכרנושאיועדפדגוגייםמנושאיםהאפשרייםהדיוןנושאי.החינוךמשרדידיעל

.מנהלתייםונושאים

שלהרגשייםצרכיועלגםאלאהפדגוגיהפןעלרקלאדגשלשיםצריכותלחונכיםהכשרהתכניות•
.הספרבביתעוברשהואהחיברותותהליךהאישיותייםמאפייניו,המורה



:לפרטים נוספים

shapiro4@biu.ac.ilינסקי'לשצ-שפיראאורלי ' פרופ
pascal.benoliel@biu.ac.ilעוליאלפסקל בן ' דר

chen.scechter@biu.ac.ilשכטר חן ' פרופ
joseph.klein@biu.ac.ilקלייןיוסף ' פרופ

erez.zavelevsky@live.biu.ac.ilארז זבלבסקי : רכז המחקר
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