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  עיקרי הממצאים

פועלת ידי האגף לחינוך יסודי ו מופעלת על(סטודנטים חוברים לבתי הספר) כנית סחל"ב ות

כנית נכנסים ובמסגרת הת .בתי ספר המשתייכים ליום חינוך ארוך 200-בשנים האחרונות בכ

סטודנטים לבתי הספר לצורך עבודה ממוקדת עם קבוצות של תלמידים בתוך הכיתות בהיקף של 

, תוכניתעל פי מובילי הזכאים למלגת לימודים. הם שעות שבועיות ובתמורה לפעילות זו,  4-כ

את התלמידים הן מבחינה לימודית והן לקדם כנית שמה לעצמה כמטרה מרכזית והת

באמצעות מתן מענה מותאם ככל האפשר, בדגש על תלמידים  ת ורגשיתמבחינה אישי

  . מתקשים

הרשות הארצית למדידה והערכה של כנית בהערכה מעצבת ותשע"ח לוותה התהלימודים בשנת 

להשגת המטרות הנתפסות מידע בנוגע שנועדה לספק למשרד החינוך  ראמ"ה), –בחינוך (להלן 

 כנית וכן בחינת מודל העבודהוהמעורבים בתות הרצון של שביעמידת , כנית, אופן יישומהושל הת

במסגרת  איכותני.מחקר ההערכה מבוססת על שילוב של מחקר כמותי ו .שבבסיס התוכנית

 ,בתי ספר 170-סטודנטיות בלמורות ולההערכה הכמותית התבצעו ראיונות טלפוניים למנהלות, 

  .בתי ספר 10כנית במדגם של והמעורבים בתהערכה האיכותנית בוצעו ראיונות לכלל ובמסגרת ה

שביעות הרצון של כי חיובי והוא סחל"ב  תוכניתהלך הרוח בנוגע לנמצא כי באופן כללי, 

מרבית המנהלות והמורות שבעות רצון מפעילות  ית גבוהה.נכוהמעורבים בת

כמו כן, ניכר כי  לתלמידים וכן להתנהלות הכיתתית. תןמתרומ, הסטודנטיות בבית הספר

הן ברמה הלימודית ומתקדמים מהתוכנית עובדים עם הסטודנטיות יוצאים נשכרים שהתלמידים 

מעידות על  תוכניתוהן ברמה האישית בהתאם לצורכיהם. גם הסטודנטיות הלוקחות חלק ב

הן עקב התרומה לתלמידים ולחברה והן עקב תחושת שליחות ותרומה  ,שביעות רצון גבוהה

   אישית.

כנית בבתי ווהרצון להמשיך ולהפעיל את הת לצד שביעות הרצון הגבוהה ממרבית ההיבטים

מודל העבודה ומידת בכנית וכן ואופן ההפעלה של התב ותהנוגע ,נקודות לשיפורהספר, עלו מספר 

חוסר סיפוק מתדירות הליווי עולה תחושה של ראשית, ; התאמתו לצרכים של בתי הספר

ניכר  כמו כן, חלקבמהלך השנה.  מטעם החברה הזכייניתומרמת המעורבות של המנחה 

ספר דוברי הבבתי  ייחוד(ב יותר של סטודנטיות דולמספר גת בקליטמבתי הספר מעוניינים 

נושא הרישום כל  בכיתות.של הסטודנטיות הרחבה של שעות הפעילות בוכן  ,עברית)ה

, ולדעת כלל קרטיה רבהוכרוך בבירומסורבל נמצא ות יוהמעקב אחר נוכחות הסטודנט

 יעיל יותר וממוקד. השיהיכך  ,שנותו ולהתאימו לעולם הטכנולוגיהמעורבים בבתי הספר יש ל

דגש כנית לא הווכי בבניית התהתחושה לה בקרב המנהלות עובנוסף, ברמה הרחבה יותר, 

לא קיימים בידיהם כן כי ובתוך בתי הספר והתמורות לטווח הארוך, נושא ההמשכיות דיו 

מידת התרומה על עבודת הסטודנטיות ועל  כלים מספקים לקבלת משוב פדגוגי ומנגנון בקרה

  לתלמידים.של עבודתן זו הממשית 
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מתן עזרה  באמצעות לבתי הספרהמסייעת  ,טובהכנית ובאופן כללי, נראה כי מדובר בת

כנית מערכתית המבקשת ואין מדובר בתחשוב לזכור כי , ולמורות בכיתות. עם זאתלתלמידים 

אלא רק לסייע לעובדי ההוראה לבצע את  ,התנהלות בית הספראת לשנות את הפדגוגיה או 

  כוחה.עיקר מלאכתם על הצד הטוב ביותר, ונראה כי בכך 
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  מבוא .1

ליישם את חוק עידוד  נועדהשכנית ותי הספר ולגנים) היא תלבוברים ח םסטודנטיסחל"ב (

על פי תקנו מכוחו. והתקנות שהו 2000ביום חינוך ארוך, התשס"א  םסטודנטיהמעורבות של ה

מבתי  200-בכ 2003שנת כנית מיושמת החל מוהת אגף לחינוך יסודי במשרד החינוך,הנתוני 

שבוע לימודים  במסגרת של יום חינוך ארוך כוללתהשהייה . 1משתתפים ביום חינוך ארוךההספר 

הלימודים של כל התלמידים במסגרת החינוכית של בית  משמעו הארכת משךו ,שעות 41בן 

  הספר.

לימודים מלאה לקראת תואר ראשון  כניתותשהוא אזרח ישראלי הלומד  2לפי החוק, כל סטודנט

כנית. סטודנט שישתתף וזכאי להשתתף בת ,במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

במהלך  שעות שבועיות במהלך שעות הלימודים 4-ככנית ישולב בפעילות חינוכית בהיקף של ובת

פעילות ישירה עם  שעות 100בסך הכול מחויב הסטודנט לעבודה בהיקף של . כל שנת הלימודים

בתמורה לפעילות זאת, דרכה. נוסף על כך להשתתפות בשעות ה, והתלמידים במסגרת הכיתה

יהיה זכאי למלגת הלימודים בשיעור של שישים אחוזים משכר הלימוד הנהוג באותה הסטודנט 

  3שנת לימודים באוניברסיטאות שהמדינה מתקצבת.

מופעלת באחריות האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך ובסיוע מפעיל (זכיין) שנבחר  כניתותה

כנית, ממיין ונים. במסגרת תפקידו הזכיין מפרסם את התבתהליך של מכרז פומבי אחת למספר ש

  . אחראי להעביר להם את כספי המלגות, מנחה אותם וםסטודנטיאת ה

פסי בקשה וים טלקראת סופה של כל שנת לימודים, מנהלי המוסדות המעוניינים בכך ממלא

הזכיין  ידיעל  םסטודנטיולאחר מיון ובחירת ה ,כנית בשנת הלימודים העוקבתולהצטרפות לת

, מתבצע האקדמית יםשנת הלימודלקראת תחילת וכנית עבור משרד החינוך, והמפעיל את הת

  .בבתי הספר םסטודנטישיבוץ של ה

, תוך התייחסות לגודל בית סטודנטים 6-ל 1כנית משובצים בין ובכל בית ספר המשתתף בת

בית הספר קולט את  באותה השנה. מנהלהמחולקות הספר, לצרכיו ולמספר המלגות הקיימות 

הסטודנט ודואג לשיבוצו בזמן קבוע, תוך התאמה למערכת הלימודים של הסטודנט. מנהל המוסד 

כנית בתוך בית הספר והחינוכי, בשיתוף עם צוות המורות ו/או עם גורם המוגדר כאחראי על הת

תוך  ,במוסד בכל אחת משעות פעילותוימו קבוצות התלמידים שייפגשו ע בין הסטודנט וביןמתאים 

בית הספר מצמיד לכל סטודנט  .התייחסות למיפוי הצרכים שנערך בבית הספר לגבי כל תלמיד

של הסטודנט הסדירה נוכחותו מעקב אחר ידאג ל אף , והצורך בעת ויתמוך בואותו מורה שילווה 

4.בבית הספר
  

                                                           
 א"ביוח הספר מבתי 40%-מ פחות משתתפים תוכניתשב כך, )א"חם חינוך ארוך (יויובתי ספר מופעל  500-מ ביותר 1
מטעמי נוחות הדוח הנוגע לבחינת יישום חוק יום חינוך ארוך, כתוב בלשון זכר אך מתייחס הן לסטודנטים והן לסטודנטיות  2

), בחינת יישום חוק יום חינוך ארוך, מוגש 2007מרכז המידע והמחקר בכנסת ( -(כנ"ל לגבי מורות, תלמידים ומנהלות) 
  .פיםת החינוך, התרבות והספורט ולוועדת הכסדלווע

  /edu.co.il-http://www.sachlavחוברים לבית הספר ולגן)  סטודנטיותאתר סחל"ב ( 3
  חוברים לבית הספר ולגן) סטודנטיותתכנית סחל"ב ( 3.7-78 (א)3). חוזר מנכ"ל תשע"ד/ 2013משרד החינוך ( 4
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  אופי הפעילות במוסד החינוכי

העשרה והרחבה של  שיעורים שיש בהם משוםשל  עוסקים בהדרכה ו/או בהנחיה םסטודנטיה

עבודה עם קבוצות באמצעות . הם פועלים לשם כך כניות הלימודים על פי צורכי בית הספרות

  קטנות וקבועות של תלמידים בתחומים שנבחרו תוך התאמה לצורכי התלמידים. 

מתבצעת יחד פעילות הסטודנט , ת פעילות הסטודנטים בחוזר מנכ"ל של המשרדהגדרל בהתאם

והוא אינו מורשה להוציא קבוצת תלמידים לעבודה מחוץ לכיתה. קבוצת  ,עם המורה בתוך הכיתה

תלוי בגיל התלמידים,  יחידת הפעילותהתלמידים תהיה קבועה למשך כל יחידת הפעילות. משך 

שבועות ברציפות לפחות  6במאפייני הקבוצה, בנושא הפעילות ובטיבה. יחידת הפעילות תארך 

 פיו עלש ,אף המתווה הכללי על אך תוך התחשבות בצורכי בית הספר. ,שבועות 12-ולא יותר מ

 ,גמישות מסוימתניתנת  תוכניתאחראים על הלו יםמנהלל ,כניתומונחים בתי הספר לקיים את הת

  לערוך שינויים בהתאם לצורכי בית הספר. הם יכולים  גבולותיהבש

  

  תוכניתעל פי מובילי ה כניתומטרות הת

לקדם את הישגי שהתוכנית קבעה לעצמה הייתה מרכזית המטרה הכנית, ועל פי מובילי הת

השונים, בדגש על תלמידים צורכיהם באמצעות מתן מענה מותאם ככל האפשר ל התלמידים

  . , מענה אשר יסופק באמצעות פעילותם של הסטודנטים ברחבי בית הספרמתקשים

אישית עבור התלמידים והקניית ערכים להמשך דרכם  ההיא יצירת דוגממטרה נוספת 

. באמצעות המפגש האישי עם הסטודנט יוכלו התלמידים להיחשף לאדם הלימודית והאישית

מודל  תואר אקדמי,קראת לומד כעת לאשר שלא מכבר סיים את לימודיו בבית הספר וצעיר, 

גם יפתחו כדי שבדומה אליו, י, ם מוטיבציה ורצון להצליח בלימודיהםהיכול לעורר בש הזדהות

  יוכלו להמשיך בלימודים גבוהים ולהגשים את עצמם אישית ומקצועית.הם עבורם דלתות וב

כנית מעוניינים להכניס לבית הספר וקידום התלמידים, בתי הספר הלוקחים חלק בתעל נוסף 

במטרה להקל על המורה בכיתה באמצעות שהות  תוספת איכותית לכוח האדם הקיים

  הסטודנט בכיתה ועבודתו עם קבוצת תלמידים על החומר הנלמד בכיתה.

  ושאלות המחקר:מטרת מחקר ההערכה  .2

במחקר של הערכה מעצבת. ההערכה  כנית סחל"בותראמ"ה נתבקשה ללוות בשנת תשע"ח את 

להשגת המטרות הנתפסות של גע מידע בנו תוכניתנועדה לספק למשרד החינוך ולמובילי ה

בתי הספר, המורות,  ותכנית, מנהלוות הרצון של מובילי התכנית, אופן יישומה ומידת שביעוהת

 תוכניתה הערכה זו לעזור למוביליתנסה ממרכיביה השונים. בנוסף,  יותסטודנטהתלמידים וה

תוך  ,הספרבבתי להפעלתה למקד את עשייתם במסגרתה באמצעות מציאת מודל מיטבי 
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והפקת לקחים להמשך הדרך. שאלות ההערכה מן ההערכה התייחסות לממצאים שיעלו 

  המרכזיות הן כדלקמן:

 כנית בפועל? וכיצד מיושמת הת �

בכיתות? מהם  הסטודנטיםכנית בבתי הספר? כיצד התבצע השיבוץ של ומתי החל יישום הת

אם בתי הספר המשתתפים ה שלומדים בקבוצות קטנות עם הסטודנט?מאפייני התלמידים 

אופטימלי עבורם? האם העבודה של שהוא כנית מצליחים לממש את מודל העבודה באופן ובת

כולל עבודה מודל הפי המודל שהותווה בחוזר המנכ"ל, ל בכיתות מתקיימת ע םסטודנטיה

, בקבוצות קטנות וקבועות, עבודה על תחומי פעילות המותאמים לצורכי התלמידים ולנלמד בכיתה

האם הקשר בין המורה  ?פעילות ישירה של הסטודנט מול התלמידים ופעילות בתוך הכיתה בלבד

 יםעומד םסטודנטיהמורה? האם לרוב המבחינתו של ישיר, רציף ומועיל  ואלסטודנט ה

 סדירה נוכחותבקיום מתמידים האם הם  ;מבחינת כמות השעות השבועיות םותיהבהתחייבוי

ומצליחים לקיים וליצור  ת הספרהתחייבויותיהם בהתאם לצורכי בימקיימים את , בבית הספר

 קשרי עבודה עם התלמידים לאורך זמן? 

  םסטודנטיוהנחיית ה תוכניתליווי ה �

מהזכיין מספק והאם הוא מלווה אותם באופן  םסטודנטיהאם תהליך הליווי וההנחיה שמקבלים ה

מהו הליווי שמקבלים הסטודנטים טרם הכניסה לבתי הספר? שוטף ותדיר לאורך שנת הלימודים? 

לאורך שנת הלימודים באופן שוטף? האם  םסטודנטימהו תהליך הליווי וההנחיה שמקבלים ה

לכיתות ובאינטראקציה שלהם עם התלמידים ועם  םסטודנטיהמנהל מעורב בכניסה של ה

נמצא בקשר הוא מה יעשיועצת סטודנט בבית הספר מורה או ה עומדת לרשותו שלהמורות? האם 

מהמנחה  הסטודנטיםיכול לפנות בעת הצורך? האם ההנחיה והליווי שמקבלים שאליה הוא קבוע ו

ים, הסטודנטהן מבחינת בית הספר ו ומועילים הן מבחינתמספקים הם ומבית הספר  החיצוני

  גורמים השונים יחד?עבודה מיטבית של השיתוף פעולה ולתורמים להאם הם ו

כנית ומציאת עקרונות לעבודה ובחינת מודל העבודה הקיים להפעלת הת �

 בהמשך הדרך  תוכניתמיטבית של ה

סטודנטיות , מורות, מנהלותהגורמים השונים ( בעיניהאם מודל העבודה הנוכחי נתפס כמיטבי 

ניתן לצייר  ,הגורמים שלעיל על ידינתפסת  , כפי שהיאתלמידים)? האם על סמך התרומה

באמצעות הכנסת  תוכניתיותר להמשך הפעלת ה טובים מרכזיים למודל עבודה מאפיינ

 סטודנטיותכנית את שילוב הומובילי התעל תופסים -במבטשינויים/שיפורים במודל הנוכחי? כיצד 

של בתי מספר גבוה יותר בבתי הספר באמצעות המודל הנוכחי? האם קיימת העדפה להשתתפות 

עם מספר גדול יותר של אך  ,פחות בתי ספרשישתתפו בה  שמא מעדיפיםכנית או וספר בת

מנגנון המנהל או אחד המורים/ות  על ידיהאם מופעל בתוך בית ספר ? אחד מהםבכל  סטודנטיות
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אכן תגרום לקידום הישגיהם  סטודנטיותשמטרתו לוודא כי השתתפות התלמידים בפעילות עם ה

  הלימודיים והחברתיים?

, עבור התלמידים, המורות תוכניתל ההנתפסת ששביעות הרצון והתרומה  �

 טודנטיותוהס מנהלותה

שיפור בהישגי התלמידים שקיבלו שעות עבודה עם הבחין בהאם לתפיסת המעורבים ניתן ל

לאורך זמן? האם נתרמו התלמידים בתחומים נוספים בזכות המפגש עם  תויסטודנטה

 )?העצמית וכו' למצוינות, העלאת המסוגלותחינוך לערכים, שאיפה ובמה נתרמו ( תויהסטודנט

בכיתה וכיצד הן רואות  סטודנטיותשביעות רצון מהעזרה שהן מקבלות מה האם המורות מביעות

תורם ללמידה  ותסטודנטיאת המפגש שלהם עם התלמידים? האם המפגש של התלמידים עם ה

להעיד על  ותיכוללאורך זמן  ןקיימת בבית ספרכנית מתואשר הת מנהלותמשמעותית? האם 

תמשיך לפעול בבתי  תוכניתהאם קיים רצון שהות ולבית הספר בכלל? לתלמידים, למורהתרומות 

  הספר בשנים הבאות ובאיזו מתכונת?

  שיטה: .3

שילוב של מחקר כמותי ומחקר סחל"ב מבוסס על  תוכניתמחקר ההערכה המלווה את 

בקבלת תמונה רחבה ועם זאת מעמיקה ההנחה היא שהמתודולוגיה המשולבת תסייע איכותני. 

בכלל  כניתותשתסייע ללמוד ולהבין טוב יותר את התפיסות בשטח בנוגע ל ,ככל האפשר

  קשיים ביישומה בפרט.לולהצלחות ו

במסגרתה ויותר משנה אחת, במשך כנית ומדגם של בתי ספר הלוקחים חלק בת כללה ההערכה

בית הספר או  תמנהל שעמם נמנוים בבתי הספר, לגורמים שונאיכותניים ראיונות תחילה נערכו 

, יתכנית, סטודנטובמסגרת הת יתכנית, מורה שעובדת ישירות עם סטודנטועל הת תהאחראי

ראיונות בהמשך, התבצעה הערכה כמותית שכללה  קבוצת מיקוד עם תלמידים ותצפית בשיעור.

  בשנת תשע"ח.  תוכניתב ותמשתתפה סטודנטיותוה ותבתי הספר, המור ותטלפוניים לכלל מנהל

בהערכת מדדים סובייקטיביים, באים לידי ביטוי האיכותניות  מחקרהיתרונותיהן של שיטות 

כנית. והיבטים מקדמים ומעכבים בהתנהלות התשל באיתור ועיבוד ובלמידה מתוך תיאורי מקרה, 

ממצאים ה תתמונת מצב סטטיסטית מייצגת והכלל תאפשר קבלמשימוש בשיטות מחקר כמותיות 

  על כלל האוכלוסייה הרלוונטית.

  כלי המחקר .3.1

  המחקר האיכותני .3.1.1

סטודנטיות ו, מנהלותמורות, ראיונות עומק מובנים למחצה בקרב מדגם מייצג של  �

  .כניתותחלק ב הלוקחות

  .עם קבוצת תלמידים יתבהם מתקיימת עבודה של סטודנטש שיעוריםתצפיות על  �
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 .יתהלוקחים חלק בלמידה עם סטודנט תלמידיםקבוצות מיקוד עם  �

  המחקר הכמותי .3.1.2

 כנית.ובבתי הספר המשתתפים בת מנהלותהסקר טלפוני בקרב כלל  �

 . בבתי הספר סטודנטיותהעובדות מול ה מורותסקר טלפוני בקרב  �

 כנית.והמשולבים בבתי הספר שבת סטודנטיותהסקר טלפוני בקרב  �

  איכותניה רמחקה .3.2

על  אחראיותהאו  בתי הספר מנהלותראיונות שערכנו עם המחקר האיכותני מתבסס על 

 סטודנטיותו בכיתות סטודנטיותישירות עם בתוך בתי הספר, מורות שעובדות שמונו  כניתותה

 התקיימוו ,יתסטודנט הבהן נכחש. כמו כן, נערכו תצפיות בשיעורים כניתותב המשתתפות

  . יתן פרטני עם סטודנטקבוצות מיקוד עם תלמידים אשר עובדים בקבוצה או באופ

שנבנה כך שיוכל  ,כניתומדגם של בתי ספר המשתתפים בתהוכן עבור ההערכה האיכותנית 

דגימת . מצב סוציואקונומי, מגזר ופיקוח של בתי הספר בממדים שלשקף את השונות ל

  באופן אקראי.  נעשתההמורות והתלמידים בתוך בתי הספר 

בתי  10-ההערכה בבוצעה בפועל  אולם ,בתי ספר 12במסגרת ההערכה האיכותנית נדגמו 

  להשתתף בסקרים. םוהיתקלות בסירובי קשיים בתיאום מול בתי הספרעקב בלבד ספר 

נושא התיאום מול בתי הספר לצורך ביצוע ההערכה האיכותנית נתקל בקשיים חשוב לציין כי 

ועל קושי לאגד את כלל  סטודנטיותכאשר דווח פעמים רבות על היעדרות של , הדרךכל לאורך 

. כמו כן, חלק מבתי הספר ביטלו את הגורמים הנדרשים לסקירה בתוך בית הספר באותו היום

   ברגע האחרון.אף לעיתים  ,הביקור לאחר התיאום

או  תבכל בית ספר התבצע ריאיון למנהל. 2018ההערכה האיכותנית התקיימה בחודש מרץ 

 תלשפוע יתסטודנטול יתישירות מול סטודנט תמורה העובדל וכןכנית ועל הת תאחראיל

 תבו פועלשקבוצת מיקוד עם תלמידים ותצפית בשיעור התקיימה , . כמו כןכניתובמסגרת הת

קבוצות מיקוד  10ראיונות,  29 בוצעו בסך הכולתלמידים.  תקבוצעם עם תלמיד או  יתסטודנט

  .אחד מהאינפורמנטיםלכל שנערכו מספרי הראיונות בלוח הבא מוצגים תצפיות.  10-ו

  כמות הראיונות שהתבצעו לכל אחד מהאינפורמנטים: 1לוח 

/ מנהלות  

אחריות על 

  כניתוהת

קבוצות מיקוד   תצפיות  סטודנטיות  מורות

  עם תלמידים

  10  10  10  9  10  כמות
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  כמותיהמחקר ה .3.3

כנית בשנת ומשתתפים בתהבתי הספר  ותנערכה בקרב כלל מנהל ההערכה הכמותית

במסגרת הלימוד בכיתות ובקרב  סטודנטיותתשע"ח, בקרב המורות אשר עובדות עם 

בתחילת  באמצעות שאלונים טלפוניים. . ההערכה נעשתהכניתובת ותהמשתתפ סטודנטיותה

מופעלת כנית סחל"ב ותשבתי ספר  170כנית רשימות של וההערכה התקבלו ממובילי הת

שלוקחים  נתונים על הגורמים השוניםבהם לאסוף  כדייצרנו קשר בתי ספר אלו עם בהם. 

 מורותל, מנהלות. במסגרת ההערכה הכמותית הועברו סקרים טלפוניים לחלק בתוכנית

כנית וים עסקו באופן הפעלת התכנית. השאלונובהם פועלת התשהספר בבתי  סטודנטיותלו

, בהדרכה של החברה הזכיינית, יתתוכנל ןובמידת מחויבות סטודנטיותבתי הספר, בליווי הב

שלה מזווית הראייה של תרומה הנתפסת כנית, בוצון של הגורמים השונים מהתבשביעות הר

הרצון להמשך של מודל העבודה הנוכחי ושל  הובבחינהגורמים השונים המעורבים בה 

  הפעילות.

 ההשבה ישיעור .3.3.1

כבר בהם שבתי ספר  170במשרד החינוך כללו  כניתותהרשימות שהתקבלו ממובילי הכאמור, 

. מלאפעלה באופן  כניתותוהשובצו בהם  סטודנטיותה ,טרם תחילת ההערכהבשנת תשע"ח, 

במסגרת איסוף הפרטים מבתי הספר, ניתן מידע בנוגע למספר הסטודנטיות הפועלות באותו 

, קיבלנו שאת פרטיהםבתי הספר  170מתוך בית הספר ולגבי המורות שעובדות עימן ישירות. 

שיתוף היעדר עקב חוסר מענה או בלבד, וזאת  בתי ספר 166-נאספו נתונים באופן מלא מ

  .2018יוני  - איסוף הנתונים הכמותיים התבצע בחודשים מאי .פעולה

  .בחלוקה לפי מגזר שפה סטודנטיות, מורים ומנהלותמופיעים שיעורי ההשבה בקרב  2בלוח 

 בחלוקה לפי מגזר שפה סטודנטיותו , מורותמנהלותבקרב שיעורי ההשבה : 2 לוח

  
  

כלל 

 ארצי

דוברי 

 עברית

דוברי 

 ערבית

  מנהלות

 69 100 166  אוכלוסייה

 61 79 140 נסקרו

 88% 80% 84% שיעורי השבה

  מורים

 171 179 351  אוכלוסייה

 144 158 302 נסקרו

 84% 88% 86% שיעורי השבה

  סטודנטיות

 379 330 709  אוכלוסייה

 349 297 646 נסקרו

 92% 90% 91% שיעורי השבה
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  אופן דיווח התוצאות .3.4

של מרכזיים העוסקים בהיבטים שונים  פי חלוקה לפרקים בדוח הנוכחי יוצגו הנתונים על

יוצג ראשית המידע שעלה  לרוב. במסגרת ההערכה האיכותנית והכמותיתשנאספו  ,כניתוהת

תיים באותו הנתונים הכמו ולאחר מכן יוצגו ,שנערכו לגורמים השוניםהאיכותניים מהראיונות 

  הנושא. 

הדוח ייכתב הוחלט כי  ,נשיםבדוח זה הן האוכלוסייה שנסקרה  הרוב המוחלט שלשמאחר 

 ת'המנהל'כאשר כתוב כמו כן,  .מנהלות, מורות וסטודנטיות - לכל אורכו בלשון נקבה

בתוך בית  תמטעם המנהל כניתותעל ה תאו לאחראישבו מדובר  בית הספר תהכוונה למנהל

  כנית סחל"ב.ולתאנו מכוונים כנית' ו'הת. כאשר מצוינת לאורך הדוח הספר
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  סחל"ב בפועל תוכניתיישום   .1

תלמידים  ייחוד, בתלמידיםקידום  היא פי מוביליה,, על סחל"ב כניתותזית של המטרה המרכ

רכיהם, דבר אשר לא ולצ מותאמת ככל האפשרה עזרהמתן באמצעות  ,משיגים-מתקשים ותת

לאחר  ,כניתופי הגדרת מובילי הת במסגרת הכיתתית המלאה. עלבאופן מיטבי תמיד מתאפשר 

 ,התלמידים והצוות החינוכירכי וצל פי בכיתות ע ותמשובצ הןבבתי הספר,  סטודנטיותקליטת ה

 יתיוצמדו לסטודנטהוחלט כי של תלמידים ש מתבצעת הגדרה ואפיוןובמסגרת תהליך המיפוי 

הגדרות  לצדכיתה ובתיאום עם המורה. בתוך הקבלה לנלמד  ,לצורך עבודה בקבוצות קטנות

אים בתי במסגרתו רששהכלליות שהתקבלו ממשרד החינוך, קיים מרחב פעולה מסוים  הפעולה

  עבור תלמידיהם.בעבורם ובהספר לערוך התאמות ולקבוע מהו מודל הפעולה הנכון ביותר 

 לרבות נושאים כגון, בתי הספרהלכה למעשה בכנית ושל התופן הפעלתה בפרק זה נבחן את א

בכיתות, בחירת התלמידים  ותשיבוץ הסטודנטיכנית לבית הספר בתחילת השנה, וכניסת הת

האחריות , כניתוהעבודה המיושם בפועל במסגרת הת מתווה ומאפייניהם, יתשילמדו עם הסטודנט

  לתלמידים ועוד. ית, הקשר בין הסטודנטסטודנטיותכנית, מידת המחויבות של הועל הת

 כניתוהיכרות בתי הספר עם מטרות הת .1.1

כנית שמה לעצמה כמטרה מרכזית לקדם את ובמשרד החינוך, הת תוכניתפי מובילי ה כאמור, על

הישגי התלמידים בהתאם לצורכיהם באמצעות מתן מענה פרטני או בקבוצה קטנה ותוך התאמה 

לצורכי התלמידים המתקשים. במסגרת השאיפה לנצל באופן מקסימלי את כוח העזר 

קבוצות קטנות עם תלמידים הסטודנטיאלי שנכנס לכיתות, הוגדר כי הסטודנטיות יעבדו ב

מתקשים בהתאם לדרישות המורה ולנלמד בכיתה. כחלק מהמטרה לקדם את התלמידים באופן 

אישי, הוחלט כי הסטודנטיות יעסקו אך ורק בפעילות ישירה ובתחום הלימודים מול התלמידים 

תי ולא בתפקידים נוספים מעבר לכך. בהמשך נבחן את אופן הפעילות הלכה למעשה בתוך ב

הוגדרו אלה ש , כפיכניתובמלאכה מודעים למטרות הת שיםהספר, אך לפני כן נברר אם כלל העו

ועומק ההבנה של מטרות  הידיעהמידת לגבי והמנהלות  באמצעות דיווחי המורות ידי מוביליה. על

ועל מטרותיה יה כנית עלונקודת המבט של מובילי הת בין , ניתן יהיה לבחון את הקשרהתוכנית 

  כנית בפועל.וידי הגורמים השונים בתוך בתי הספר המממשים את הת ין אופן תפיסתה עללב

פי ידיעתן,  כלל המורות, המנהלות והסטודנטיות כי על במסגרת ההערכה האיכותנית ציינו

לתלמידים, לרוב מתקשים, לצורך קידומם  כנית עוסקת בסיועוהמטרה המרכזית של הת

במרבית בתי הספר מודגש בראש ובראשונה קידום  הן מבחינה לימודית והן מבחינה אישית.

הכולל  ,רגשיתה בחינההמ קידוםאך לצד זאת גם  ,לימודיתהבחינה ההתלמידים המתקשים מ

לדעת חלק שלהם. בנוסף,  העצמית מסוגלותותפיסת ה התלמידים של המוטיבציההעלאת 

באמצעותה גם  לחזקכנית לא רק תלמידים מתקשים אלא ומהגורמים ניתן לחזק באמצעות הת
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 תומכת למעטפת או ממוקד בתחום לעזרה, נוספת לדחיפה שזקוקים חזקים תלמידים

  להצליח. שתסייע להם  יותר

 "מבחינתי המטרה המרכזית היא בעיקר תגבור לימודי וקידום תלמידים באופן פרטני...

מנהלת, בי"ס דובר עברית,  חשוב גם לתת יחס אישי, להקשיב למצוקות ולנסות לעזור."

  ממלכתי

"כמו בפר"ח, לחזק ילדים עם קשיים לימודיים וחברתיים באמצעות עבודה באופן פרטני 

  יועצת, בי"ס דובר עברית, ממלכתי ."או בקבוצות קטנות

התלמידים נהנים מאוד ממנה "סיוע לתלמידים חלשים או חזקים בשיפור הישגיהם. 

  מורה, בי"ס דובר ערבית ומפיקים תועלת בעיקר בחקר מדעי."

ידי הגורמים  ידי מובילי התכנית והן על אשר נתפסת הן עלשל קידום התלמידים, מעבר למטרה 

של התוכנית תרומות משניות נוספות מרכזית, קיימת תמימות דעים לגבי מטרה בבתי הספר כ

כלומר, מעבר לתרומה הישירה לתלמידים,  . הבמלאכה במסגרת שיםם העוכלל הגורמיעבור 

כנית פוטנציאל לתרום גם למורות, לסטודנטיות, לכיתה ובסופו של דבר ופעילות במסגרת התל

  לבית הספר כולו. 

  הגורמים השונים במסגרת הדיווחים בראיונות: העלולהלן תרומות נוספות ש

 תיתצמצום פערים לימודיים ברמה הכית �

 מתן מענה דיפרנציאלי ומותאם תוך התייחסות לשונות בין התלמידים �

"לתת מעטפת נוספת לתלמידים שקשה להם, להעלות את הערך העצמי שלהם. 

ובכך לעזור להם להתפתח באופן  ,לתת מענים רגשיים וחיזוק היכולות שלהם

 סטודנטית, בי"ס דובר עברית, ממלכתי אישי."

 וייעול עבודת המורהשיפור האקלים הכיתתי  �

"הנוכחות שלי בכיתה מאפשרת למורה להתפנות ולשלוט בכיתה טוב יותר. 

סטודנטית,  המורה מדווחת לי שהתלמידים מתקדמים ומשפרים את תפקודם."

  בי"ס דובר ערבית

 קידום הסטודנטית ברמה האישית והתנסות בהוראה �

כיתה מעצם "תמיכה לסטודנטית ותרומה לחברה, שיפור איכות ההוראה ב

נוכחות אדם נוסף בכיתה שמגביר את הפניות של המורה לכיתה. אני משוכנעת 

מורה,  שללא נוכחות הסטודנטית התלמידים לא היו מגיעים להישגים כה טובים."

 בי"ס דובר ערבית
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הנאה והפקת תועלת לימודית ומחקרית, התנסות בתצורות  -לתלמידים חזקים  �

  למידה חדשות

בין המטרות  הקבלה ניכרתהמוגדרות,  תוכניתשל הגורמים השונים למטרות ה תםחשיפל אשר

לגבי  בין ההגדרה הרשמית של משרד החינוךוכמרכזיות מנו שהגורמים בתוך בתי הספר 

סטודנטיות למנהלות בתי הספר ולפי הדיווחים, המטרות המרכזיות הוצגו  על .כניתותלמטרות ה

אליהן. בנוסף, שלהן ומכאן החשיפה הראשונית , כניתובהכשרה הקצרה שעברו טרם תחילת הת

כנית וכנית בתוך בתי הספר, המנהלת בשיתוף הצוות שהוגדר כשותף לתוהתהפעלת עם תחילת 

תהליך השיבוץ השיקולים שינחו את חידדו ודייקו את המטרות כך שיתאימו לבית הספר כחלק מ

- ו בשירותי הסטודנט, נעשתה עבודה פניםתהליך המיפוי של התלמידים שייעזרבוהכניסה לכיתות. 

בהן כוח העזר עשוי ששבמסגרתה הועלו באופן ממוקד הצרכים הספציפיים והכיתות  ,ספרית בית

  להיות יעיל ולקדם את התלמידים ככל האפשר. 

  כנית בבתי הספרותחילת יישום הת .1.2

באילו בתי ספר  ,מהמנהלות בהתאם לבקשות שנתקבלו ,תוכניתהמובילי  על ידי נקבעבכל שנה 

כנית אל תוך וכניסת התעם כנית, ופי הגדרת מובילי הת על .שנהמהלך אותה בכנית ותפעל הת

, בין אם מדובר בשנת ההפעלה הראשונה ובין אם כהמשך לפעילותה בשנים קודמות, בתי הספר

או של מספר  יתסטודנטהכולל קליטה של  ,בית הספר שלתהליך של היערכות  צריך להתבצע

בהן יש צורך בעזרה ומיקוד בתלמידים הזקוקים לעזרה פרטנית ש, מיפוי של הכיתות סטודנטיות

תהליך ההיערכות רכיהם עקב קשיים לימודיים או אחרים. בשל החשיבות הרבה של וומותאמת לצ

, יש לבחון השנה מהלךכנית בוהתהפעלת אשר מהווה בסיס ל ,ולקליטה של הסטודנטיותה לכניס

  כנית לבית הספר. וכניסת הת , עםתחילת הפעילותאופן את 

בשנת  בתי הספרכנית בולתחילת פעילותה של התנושאים הקשורים פרק זה נעסוק ב-בתת

לקחת  ת שבגינן רצו בתי הספר והסטודנטיותסיבותוך התייחסות ל ,הלימודים הנוכחית (תשע"ח)

  בכיתות.  ותשל הסטודנטי השיבוץלאופן ו ועד תחילת יישומה בתוך בית הספרמ, לכניתותחלק ב

  כניתותהסיבות להצטרפות ל .1.2.1

לקחת חלק מהן הסיבות שבגינן רצו עבור כל גורם מהגורמים המעורבים בתוכנית,  ראשית, בחנו

נמוך -אקונומי בינוני-ליום חינוך ארוך ולרקע סוציו המשתייכים. המנהלות בבתי הספר כניתובת

על פי בתוך הכיתות. נוספת צורך משמעותי בעזרה עקב  ותפעל בבית ספר כניתותשה ציינו כי רצו

של תלמידים המתקשים להדביק את קצב הלימוד של  שיעור ניכר , בכיתות רבות קייםדיווחיהן

יכולה  תפרטני עזרהועל כן עזרה בקבוצה קטנה או  ,ה עקב בעיות לימודיות או אישיותהכית

הזדמנות לתת הכנסת הסטודנטיות לכיתות ת רואות בוהמורו המנהלות. לתרום להם רבות

ואפשרות לחזק את  ,שלהםהלמידה , בהתאם ליכולות ולקצב לתלמידים ספציפיים עזרה

להשתלב טוב יותר גם הביטחון שלהם בפורום בטוח ומצומצם יותר, דבר שיאפשר להם בהמשך 
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ההתנסות  והמורות כי מעידות המנהלות כמו כן, בחלק מבתי הספר. בפורום הכיתתי המלא

מודל מעין זה יכול ש לכךציפיות  בהןיצרה לה זו או בתוכניות דומות  כניתותבשנים קודמות ב

שתסייע , באמצעות העבודה עם קבוצת התלמידים המתקשים ,הכיתות תוךעיקר בב ,לתרום

  . בניהול בכיתה למורה ותקל עליה 

ואין לי זמן להגיע לכולם לכן מאוד  ,"חלק גדול מהתלמידים כנראה עם לקויות למידה

  מורה, בי"ס דובר עברית, ממלכתי חשוב הסיוע של הסטודנטית."

"אני מאמינה שיחס אישי ואכפתי מחזק את המוטיבציה ותחושת היכולת של תלמידים 

  מורה, בי"ס דובר עברית, ממלכתי ינת לצמצם את הפערים בכיתה."זו דרך מצומתקשים... 

תחושת עקב  כניתותרצו להצטרף להן כי  גם הסטודנטיותציינו תי הספר, תן העזרה לבלצד מ

משני סוגי ההערכה . קבלת המלגה בסוף השנהעל ף סנו ,התרומה האישיתהשליחות ו

הסיבות העברית כנית. בקרב דוברות ובת ןמגוון סיבות להשתתפותמצד הסטודנטיות עולות 

הרצון ו) 90%- קבלת המלגה ללימודים (כ היוהגבוה ביותר  להשתתפות בתוכנית שצוינו בשיעור

 ,הערבית . בקרב דוברות)80% - 70%(בין  ה והרצון לתרום לחברהלהיכרות עם תחום ההורא

במדרג השני . )95%רצון לתרום לחברה (ה היהכנית ותפות בלעומת זאת, המניע המוביל להשתת

  ).80%-גה ללימודים (כקבלת המל -) ולבסוף 90%הרצון להיכרות עם תחום ההוראה ( צוין

כנית, פילוח לפי ובת המדווחות על המניעים להשתתפותן סטודנטיותה שיעור: 1תרשים 

  מגזר שפה
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   כנית לבתי הספרומועד כניסת הת .1.2.2

באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ  סטודנטיותשנת הלימודים האקדמית של השמאחר 

כנית מיועדת להיכנס לבתי ומשרד החינוך כי הת על ידימתחילה בשלהי חודש אוקטובר, הוגדר 

  . 2017 תחילת נובמבר עד, כלומר בסוף חודש אוקטובר מכןהספר מיד לאחר 

, בבית הספר כניתותבו החלה השעל החודש  המנהלות המדווחות: שיעור 2 תרשים

  פילוח לפי מגזר שפה

  

בתי רוב ב תוכניתהחלה ה 2017 אוקטובר ונובמברנמצא כי בחודשים  ,שני סוגי ההערכה במסגרת

במיעוט מבתי הספר  יותר בקרב דוברי הערבית. יםגבוה בנוגע לחודשים אלו הדיווח ישיעור. הספר

המנהלות בקרב . 2018פברואר -החלה אף מאוחר יותר, במהלך החודשים ינואר תוכניתצוין כי ה

, בחודשים בתוכנית מאוחרתהמדווחות על התחלה אלה דוברות העברית ניתן לראות כי שיעור 

כי מהדיווחים אפשר לראות וואה לדוברות הערבית. למעשה גבוה יותר בהש ,פברואר-ינואר

 לדוברי בהשוואה ערבית דוברי ספר בבתי התרחשה כניתוהת של יותר מוקדמת התחלה

על  ותהאחראילפעילות,  סטודנטיותבהם היה עיכוב בכניסת השספר  בבתי. כמו כן, העברית

תחילת כנית תחל קרוב ככל האפשר לווציינו כי קיים רצון שהת הלינו על כך כנית והמורותוהת

לאחר ספורים כנית מתחילה חודשים ושנת הלימודים בבתי הספר. זאת מכיוון שלדעתן, כאשר הת

 כראוי סטודנטיותהדבר פוגע ביכולת בית הספר לקלוט את ה ,תחילת שנת הלימודים

  .מצויה כבר בשלבים מתקדמים יותרלרוב , שכנית הלימודיםובת ןולשלב את עבודת

לקראת סוף השליש הראשון, פוגעת בהיערכות  –"כניסתה המאוחרת של הסטודנטית 

  מורה, בי"ס דובר ערבית שלנו וגם בקליטתה בתוך הכיתה."

לבתי הספר  ןאופן כניסת ,סטודנטיות כמהכנית ובהם שובצו במסגרת התשבחלק מבתי הספר 

  מאוחר יותר. -סמוך לתחילת השנה והיתר  סהנכנ תאח יתכך שסטודנט ,בהדרגהלרוב התבצע 

שלושה  תוך והשאר 16.1.18. הראשונה נקלטה ב בסך הכולסטודנטיות  שש"הגיעו 

  מנהלת, בי"ס דובר ערבית שבועות לאחר מכן."
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  תדירות הפעילות .1.2.1

מהסטודנטיות בבתי ספר  97%, כלל המנהלות, בכיתות סטודנטיותשר לתדירות הפעילות של הא

מהסטודנטיות בבתי ספר דוברי ערבית דיווחו כי יש להן ימים ושעות קבועים  90%-דוברי עברית ו

בתרשימים הבאים מוצגים הדיווחים בנוגע למספר השעות  שבהם הן מגיעות לבית הספר.

  השבועיות שבהן עובדות הסטודנטיות בכיתות. 

המדווחות על שעות העבודה השבועיות של הסטודנטית, פילוח לפי  : שיעור3 תרשים

  מגזר שפה

    

  

  

בסקר הטלפוני נתבקשו המנהלות, המורות והסטודנטיות לפרט לגבי מספר השעות השבועיות 

. במסגרת הדיווחים על השעות עולים שבהן עובדות הסטודנטיות בבית הספר במסגרת התוכנית

בבתי הספר  גבוה יותר בהשוואה שעות הפעילות שלהן דיווחי הסטודנטיות מספר  : לפיפערים

פי דיווחי המנהלות והמורות דוברות  דיווחי המורות והמנהלות; עללמספר השעות שעולה מ

 , שעות 7-5דיווחו על  20%-כ ;שעות בשבוע 4-2ציינו כי הסטודנטיות עובדות  75%-70% ,העברית

מהמורות  63%-ל 54%בין  –ומעלה. בקרב דוברות הערבית ודה עבשעות  8 על -והיתר 

מהן דיווחו על כשליש  ;שעות שבועיות 4-2ומהמנהלות מדווחות כי הסטודנטיות נוהגות לעבוד בין 
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המנהלות . בהשוואה בין מגזרי השפה ניתן לראות כי ומעלה שעות 8על  –וכעשירית , שעות 7-5

במסגרתן עובדות שמספר גבוה יותר של שעות  והמורות דוברות הערבית מדווחות על

כנית. כאמור, מדיווחי הסטודנטיות עולה תמונה ובבתי הספר כחלק מפעילותן בת הסטודנטיות

- ל 2פועלות בבית הספר בין הן קרוב למחצית ציינו כי  :מעט שונה, אך דומה בין שני מגזרי השפה

הפערים ששעות ומעלה. ייתכן  8על  –והיתר  ,שעות 7-5מהן דיווחו על שעות, כמחצית  4

בדיווחים לגבי השעות בקרב האוכלוסיות השונות נובעים מתפיסה שונה של אופן הדיווח או של 

  ובכל מקרה כדאי לנסות ולהבין מאין נובעים הפערים הללו בדיווח. ,המעקב אחר הנוכחות

  מספר הסטודנטיות הפועלות בבית הספר .1.2.2

בין מגזרי  כנית בבתי הספר השונים וכן את ההבדליםושל הת על מנת לבחון את היקף פעילותה

כנית סחל"ב. ובמסגרת ת בבתי הספר הפועלות סטודנטיותלגבי מספר ה מנהלותהשפה, נשאלו ה

מוצג שיעור המנהלות המדווחות על מספר הסטודנטיות שפועלות בבית הספר, תוך בתרשים הבא 

  השוואה בין מגזרי השפה.

מספר הסטודנטיות הפועלות במסגרת על  המנהלות המדווחות: שיעור 4 תרשים

  התוכנית, פילוח לפי מגזר שפה

  

 ,סטודנטיות 3עד  2בכמחצית מבתי הספר  פועלות עולה כי דוברות העברית מדיווחי המנהלות 

, בבתי ספר דוברי ערביתעל פי התמונה המצטיירת סטודנטיות.   5עד  4 –מבתי הספר ובשליש 

מדווחות מהמנהלות  10%- כנית גבוהה יותר; רק כובמסגרת הת ותסטודנטיות הפועלכמות הלרוב 

 6מדווחות על  40%-וכ ,סטודנטיות 5עד  4מדווחות על  ןבעוד כמחצית ,סטודנטיות 3עד  2על 

כנית ניתן להסיק כי בבתי וסטודנטיות ומעלה. מנתונים אלו וכן מהרשימות שהתקבלו ממובילי הת

על פי רוב, כנית  גבוה יותר ומספר הסטודנטיות שהתקבלו במסגרת התספר דוברי ערבית, 

  בהשוואה לבתי ספר דוברי עברית.
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  בכיתות ומיפוי התלמידים ותשיבוץ הסטודנטי .1.2.3

במסגרתו ש ן,לבתי הספר, מתבצע תהליך השיבוץ שלה ותהסטודנטיהרשמית של  ןלאחר כניסת

צועות יינתן התגבור ומהי תצורת העבודה יפעלו במהלך השנה, באילו מקהן ייקבע באילו כיתות 

  המתאימה ביותר עבור בית הספר.

צורכי  לרוב תוך לקיחה בחשבון שלשיבוץ הסטודנטיות נעשה מדיווחי המנהלות עולה כי 

 -בקרב דוברות עברית ו 72%( יותת הסטודנטוניסיון להתחשב בבקשתוך  וכןבית הספר 

  בקרב דוברות ערבית).  57%

המנהלות המדווחות על אופן שיבוץ הסטודנטיות בכיתות, פילוח לפי : שיעור 5 תרשים

  מגזר שפה

  

כמו כן, עלה בהערכה האיכותנית כי בעת ההחלטה על אופן השיבוץ בכיתות נלקחים בחשבון גם 

  תחום הלימודים של הסטודנטיות וכן מידת הכיסוי של תוכניות אחרות הפועלות בתוך בית הספר. 

ן האישי וגם בפ ותסטודנטיות יותר מתחבר, ראיתי למה הסטודנטיותי את ה"אני שיבצת

, איזה גילאים מעדיפים... בחרתי כיתות של תלמידים... לרוב ותבמה הם ירגישו יותר חזק

, בי"ס דובר תוכניתסגנית מנהלת, אחראית על ה העזרה תהיה ברכישת קריאה וחשבון."

  עברית, ממלכתי

עם תלמידים שיש להם בעיות רגשיות וחשבנו שזה נכון לתת לה "לסטודנטית יש ניסיון 

לקדם תלמידים עם קשיים רגשיים ולימודיים... בעיות התנהגות הן על רקע קשיי ריכוז 

 והיפראקטיביות ולכן חשוב לתת יחס אישי ומענה דיפרנציאלי שמתאפשר רק בקבוצות

  מורה, בי"ס דובר עברית, ממלכתי קטנות וקבועות."
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לאופן השיבוץ על פני שכבות הגיל השונות, עולה משני סוגי ההערכה כי שיבוץ הסטודנטיות  בנוגע

התלמידים. עם זאת, נראה כי של פי הצרכים של הכיתות ו פני כלל שכבות הגיל עלמתפרש על 

בעזרה ובחיזוק המוגבר קיימת עדיפות בשילובן בכיתות הנמוכות יותר (עד כיתה ד') עקב הצורך 

  ו'. -כיתות ה'צורכי התלמידים בבהשוואה ל ,אלהההתלמידים בגילאים 

" המנהלת ואני החלטנו לשבץ את הסטודנטית רק בכיתה א', עקב ריבוי בעיות רגשיות 

  מורה, בי"ס דובר ערבית ".התלמידים של

ני לבד ה'. יש בשכבות אלו פער גדול, א-"החלטנו יחד שהכי חשוב כרגע זה תלמידי ד'

  מורה, בי"ס דובר עברית, ממ"ד כנית הלימודים."וולא מספיקה לעמוד בת

ח עזר, מתקיימת בתוך בית הספר חשיבה בנוגע לבחירת וצורך בכ יש בהן שלאחר מיפוי הכיתות 

 סטודנטיות. הגדרת התפקיד הרשמית של הסטודנטיותהתלמידים אשר יעבדו ישירות עם ה

כניות ועוסקת בהדרכה ובהנחיה בנושאי העשרה והרחבה של ת ,פי חוזר המנכ"ל על ,בכיתות

מודלים אפשריים לעבודה. הצורך , וזאת מתוך כמה  הלימודים עם קבוצות קטנות של תלמידים

המתקשים, במישורים שונים,  מתן עזרה לתלמידיםעיקרי שעולה מצד המורות בכיתות הוא ה

הלימוד ליכולותיהם של קצב האופן והאת לא תמיד מתאפשר להגיע אליהם ולהתאים תלמידים ש

 ותמולם עובדשהתלמידים כנית, ובתי הספר בתבקרב ולצורכיהם. עקב כך, ברוב ניכר 

לרוב מדובר  הם כאלו שהוגדרו כמתקשים מבחינה לימודית ו/או רגשית; סטודנטיותה

תלמידים עם קושי פערים בהישגים ובהתקדמות בחומר ביחס ליתר הכיתה,  בתלמידים עם

  בעיות רגשיות, התנהגותיות או חברתיות המקשות על התקדמותם. במקצוע ספציפי או עם 

כנית בישיבת צוות, עניינה אותי, והציעה לי לאור ריבוי ו"המנהלת הציגה את הת

תלמידים חלשים בכיתתי, הסכמתי ללא היסוס בתקווה שהמצב ישתפר. הסטודנטית 

  מורה, בי"ס דובר ערבית ".מתקשים תלמידים עובדת עם גרעין קבוע של

תלמידים קבועים. תלמידים  5במקצוע מתמטיקה עם קבוצה של  1"שובצתי לכיתה ה'

סטודנט, בי"ס דובר  מתקשים במקצוע ואני מסייע להם בפתרון בעיות ובהבנת החומר."

  ערבית

 זוהו מבתי הספרבמיעוט מול תלמידים מתקשים,  סטודנטיותלצד ליבת העבודה של מרבית ה

שיכולים לקדם ולהעשיר גם תלמידים נוספים  יכולות אישיות וכישורים סטודנטיותבקרב ה

ליצירת קרקע פורייה ללמידה משמעותית יותר עבור  ןבמקרים אלו נעזרים בה .מצטיינים

בתחום  ייחודכגון קיום קבוצות חקר בתחומים שונים וב , בפעולותהתלמידים המתקדמים

  המדעים.

גיהם. התלמידים נהנים מאוד ממנה מידים חלשים או חזקים בשיפור היש"סיוע לתל

  מורה, בי"ס דובר ערבית ומפיקים תועלת בעיקר בחקר מדעי."
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"אני עובדת עם קבוצה קבועה של תלמידים בכיתה ה' ועם קבוצות חקר משתנות בכיתה 

  סטודנטית, בי"ס דובר ערבית ו'."

  

  בכיתות תוכניתהאופן יישום  .1.3

כנית, לכל בית ספר קיימים צרכים שונים וכאמור, על אף המטרות המוגדרות והאחידות של הת

ה של התלמידים , גודל יכגון הרכב האוכלוסייחודיים לבית הספר יההנובעים משילוב של גורמים 

בידי בתי הספר . עקב כך, קיימת ומהוכד ח האדםו, חלוקת ככמות התלמידים המתקשיםהכיתות, 

 במסגרת. הקיימים בו לצרכים התאמה תוך ,מסוימים במודל העבודה רכיבים לשנות האפשרות

, לאחר ההחלטה לגבי , עולה כי במרבית בתי הספרהלכה למעשה כניתותיישום הל הבחינה ש

לכיתות ולעבודה מול תלמידים בעלי מאפיינים מסוימים,  ןוהתאמת סטודנטיותהאופן השיבוץ של 

מהו הבאים: בפועל תוך התייחסות למאפיינים  אופן העבודההתקיימה חשיבה גם לגבי 

האם  ?בתוך הכיתה או מחוצה להתתבצע עבודה האם ה ?בו תתקבל העזרהשהמקצוע 

האם מול קבוצות קבועות או  ?עבוד עם קבוצת תלמידים או מול תלמידים בודדיםת יתטדנטוסה

  . ועוד ?זמני העבודה מהם פרקי ?משתנות

  כנית עבודהוקיום ת .1.3.1

הן שכנית עבודה ופי ידיעתן קיימת ת ראשית, נשאלו המנהלות, המורות והסטודנטיות אם על

בחלוקה לפי  כנית בבית הספר. בלוח הבא מוצגים הנתוניםובמסגרת הפעלת התלפיה עובדות 

  מגזר שפה.

, לפי מגזר כנית עבודהופי ת עלפעילות ל בנוגע דיווחי מנהלות, מורות וסטודנטיות :3 לוח

  שפה

 כנית?ופיה את עובדת בבית הספר במסגרת הת עלשהאם קיימת תכנית עבודה 

   מנהלות מורות סטודנטיות

   עברית ערבית עברית ערבית עברית ערבית

64% 50% 58% 69% 82% 85% 

כנית עבודה וכן, קיימת ת

 לפיהואנו עובדים 

2% 3% 18% 10% 10% 6% 

כנית אך לא וכן, קיימת ת

 נחשפתי אליה

 כנית עבודהולא קיימת ת 8% 8% 15% 16% 45% 33%

 לא יודעת 1%   6% 9% 2% 1%
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פיה. עם זאת,  כנית עבודה וכן עובדים עלולרוב קיימת ת עולה כי  כניתוהמעורבים בתדיווחי מ

המנהלות מדווחות בשיעורים הגבוהים ביותר על קיום  : עולים פערים בין האוכלוסיות השונות

בשיעורים מעט נמוכים מדווחות על כך ), המורות 80%פיה (מעל  עלעבודה על ועבודה כנית ות

 50%ביותר (בין  ךהנמומדווחות על כך בשיעור בעוד הסטודנטיות  ,)לערך 70%-ל 60%יותר (בין 

וכן הללו  ה השונות של בעלי התפקידיםיויות הראיומזפערים אלו נובעים שייתכן ). 64%-ל

, נראה כי מקרהכנית עבודה ומה היא כוללת. בכל ומהי תשאלה בנוגע ל הםשל מהגדרות שונות

וכן ליצור הללו ידי כל אחת מן האוכלוסיות  עלהעבודה  תוכניתכדאי לנסות ולהבין כיצד נתפסת 

  משרד החינוך.של הגדרה ברורה באמצעות ההנחיות הכלליות 

  מול תלמידים סטודנטית –מתווה העבודה  .1.3.2

לכיתה או  יתשל סטודנט הצמדהכולל כנית, מתווה העבודה והת על פי מודל העבודה המוגדר של

עם קבוצה קבועה של  ת הסטודנטיתעובד בשיעורים אלו. השנהלמספר כיתות קבועות לאורך 

משני סוגי ההערכה עולה כי בפועל, . לפחות של מספר שבועות רציפהתקופת זמן במשך תלמידים 

עובדות עם קבוצות של תלמידים ולעיתים גם עם תלמידים בודדים; אכן הסטודנטיות על פי רוב 

הסטודנטיות עובדות עם ) מדווחות כי 90%-הרוב המכריע של המורות בשני מגזרי השפה (כ

בפורום על עבודה  –עם תלמיד בודד וכעשירית  מדווחות על עבודה, כשליש קבוצה של תלמידים

) מדווחות כי הן עובדות עם קבוצת 85%-(כ הכיתתי המלא. בהתאמה, מרבית הסטודנטיות

  עם כל הכיתה.  –עם תלמיד בודד והיתר  -  20%-תלמידים, כ

  : דיווחי מורות וסטודנטיות על מתווה העבודה מול התלמידים, לפי מגזר שפה6 תרשים

    

עובדות עם קבוצות של  כי לרוב הןעוד עולה מההערכה האיכותנית כי הסטודנטיות מעידות 

אופן העבודה  קשיים רגשיים או התנהגותיים. עםתלמידים מתקשים בלימודים או התלמידים 

תוך מעבר  ,ידי המורה והסטודנטית בתחילת יום הלימודים המדויק נקבע באופן משותף על

  בתחילת היום על מערכי השיעור, על תצורת העבודה המתאימה ועל דגשים נחוצים נוספים. 
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משיגים בתוך כיתה קבועה, היא מפשטת -"הסטודנטית עובדת עם קבוצת תלמידים תת

  מנהלת, בי"ס דובר ערבית מעין ידה הארוכה של המורה." -את החומר שמועבר בשיעור 

קבוצות  ן שלוגודל(קבועות או משתנות)  יןבי אופילגנשאלו המורות והסטודנטיות כמו כן, 

) מדווחות על עבודה מול קבוצה 70%המורות דוברות העברית ( רובעובדות. הן מן עשהתלמידים 

. בקרב הסטודנטיות, )42%בעוד פחות ממחצית מדוברות הערבית דיווחו כך ( ,קבועה של תלמידים

דיווחו על בשני המגזרים  ותמהסטודנטי 60%- כ, שכן לעומת זאת, קיים דמיון בין שני מגזרי השפה

  דים. עבודה עם קבוצות קבועות של תלמי

  .אשר לגודל הקבוצות, בתרשים הבא מוצגים דיווחי המורות והסטודנטיות

  : דיווחי מורות וסטודנטיות בנוגע למספר התלמידים בקבוצה, לפי מזר שפה7 תרשים

    

  

  

  

מה עובדת יעשפי דיווחי המורות והסטודנטיות בשני מגזרי השפה ניתן לראות כי לרוב, הקבוצה  על

תלמידים. בהשוואה בין מגזרי השפה עולה כי בבתי ספר דוברי ערבית  5-4- הסטודנטית מורכבת מ

שיעורים תלמידים ומעלה) גבוהים יותר בהשוואה ל 6שיעורי הדיווח על קבוצות גדולות יותר (של 

  דוברי העברית.אלה בבתי ספר 

ה לגבי מתווה העבוד והמורות הסטודנטיות, מוצגים דיווחי המנהלות יםהבא מיםכמו כן, בתרשי

  בפועל.
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  1.214 , ס.ת:4.5דוברות עברית: ממוצע: סטודנטיות 

  1.304, ס.ת: 4.99סטודנטיות דוברות ערבית: ממוצע: 

  1.301 , ס.ת:4.15מורות דוברות עברית: ממוצע: 

  2.651, ס.ת: 4.50מורות דוברות ערבית: ממוצע: 
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, לפי מגזר של הסטודנטיות העבודה מתווהעל וסטודנטיות  מנהלות: דיווחי 8 תרשים

  שפה

  

  : דיווחי מורות על מתווה העבודה של הסטודנטיות, לפי מגזר שפה9 תרשים

  

כיתה ועם אותו  הבאות הסטודנטיות עובדותמרבית כי עולה עברית  מנהלות דוברותפי דיווחי  על

 17%בין : גיוון במודל העבודה יתרעל  ערבית מדווחותמנהלות דוברות ת זאת, לעומ). 77%מורה (

 ,נצפתה תמונה שונה הסטודנטיותשונים. בקרב על כל אחד מאופני העבודה ה דווחותמ 40%-לכ

 מדווחות על 20%- ל 10%- בין כ ;מורהכיתה ועם אותו על עבודה באותה  מדווחות 50%-לפיה כו

ניכר מתווה עבודה משולב, גם כיתות  –היתר בקרב ו ,כיתות מתחלפותעם או מורות עבודתן עם 

קיים יותר דמיון  הסטודנטיותבקרב בניגוד לדיווחי המנהלות, . תחלפותמומורות קבועות וגם 

  אחרון.י השפה למעט בנוגע למודל הבדיווחים בין מגזר

מן עובדת יהמורות אם לידיעתן הסטודנטית שעובדת עגם , נשאלו סטודנטיותהמנהלות ועל ה נוסף

) 72%(עולה כי רוב הסטודנטיות  דיווחי מורות דוברות עבריתמבכיתות נוספות בבית הספר. 

עובדות בכיתה אחת בלבד  ןכמחצית –עובדות ביותר מכיתה אחת, בעוד בקרב דוברות הערבית 
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עובדות הן מהמורות מדווחות כי  60%-כמו כן, כ פר.הס בכיתות נוספות בבית – ן השנייהומחצית

עם מספר גדול יותר של  –והיתר  ,עובדות עם שתי סטודנטיותמהן  20%-כ ;עם סטודנט אחד

  סטודנטיות. 

ניתן  ית,מניתוח דיווחי המנהלות, הסטודנטיות והמורות בנוגע למתווה העבודה של הסטודנט

בנוגע הללו ידיעה של כל אחת מהאוכלוסיות הלהבחין בפערים המעלים תהיות לגבי מידת 

  בדיקה נוספת.סוגיה המצריכה  – יתלמתווה העבודה בפועל של הסטודנט

בעבודה מתמקדת אכן עבודתן אם  לבררנרצה בחינת אופן העבודה של הסטודנטיות, לאחר 

פות על פי צורכי טומנת בחובה פעולות ומשימות נוסהיא ישירות מול התלמידים או שהמתבצעת 

מוצגת השוואה בין דיווחי מנהלות, מורות וסטודנטיות לגבי  הבאבתרשים המורה או בית הספר. 

  ליבת עבודתן של הסטודנטיות בפועל. 

  , לפי מגזר שפההעבודה בכיתות אופיעל  וסטודנטיות מורותמנהלות, : דיווחי 9 תרשים
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עבודת ) 85%-לכ 70%(בין  במרבית המקריםמדיווחי המנהלות, המורות והסטודנטיות עולה כי 

כי ציינו  20%- ל 13%בין  ,עם זאת הסטודנטיות מתמקדת בעבודה ישירות מול התלמידים.

  משימות מגוונות נוספות בהתאם לדרישת המורה.גם  מבצעותהן 

ישירות מול התלמידים ולא עושה דברים לא מבצעת תפקידים אחרים, עובדת תמיד "אני 

  " סטודנטית, בי"ס דובר עברית, ממלכתיאחרים טכניים.

ות כמחליפות שמשמהסטודנטיות בהקשר זה, נשאלו המנהלות והסטודנטיות אם קורה ש

כלל המנהלות והסטודנטיות מדווחות של המורה בכיתה. בהתאם לנהלים,  םמקווכממלאות 

  מחליפות או מתבקשות להחליף את המורה בכיתה.הן קורה כלל ש לאכי 

וצה קבועה של ת עם קבועובד הסטודנטיותלרוב במסגרתו שקבוע מראש ו מודל העבודהשאף 

חלק מבתי הספר שומרים לעצמם את  בהערכה האיכותנית עולה כי, תלמידים לאורך זמן

וחלקם אף שלהם,  פי הצרכים המשתנים האפשרות לערוך שינויים במהלך השנה על

 ,באחד מבתי הספר ,למשל ,כךעובדים באופן שוטף במודל המשלב מספר אופני עבודה במקביל. 

קבוצות קטנות וקבועות  שתילעבודה עם  בכיתה מוקדשות יתהעבודה של הסטודנטמרבית שעות 

באופן פרטני בתחום השפה עם תלמיד שהוא  תא עובדישל תלמידים מתקשים ובשעה הנותרת ה

כנית כי מודל העבודה אינו קבוע ודיווחה האחראית על הת כמו כן, בבית ספר נוסף. עולה חדש

קבועה לשם  שאינהומתנהל כך שבמרבית השעות הסטודנטית עובדת עם קבוצה הטרוגנית 

מסייעת שלהם היא מתקשים עם קבוצה קבועה של תלמידים  -השלמת מטלות חקר, וביתר הזמן 

  החומר הנלמד בכיתה. ברכישת

מתוכם היא מקדישה לקבוצה  3שיעורים.  4"הסטודנטית נוכחת יום אחד בשבוע למשך 

הטרוגנית ולא קבועה ויושבת אתם בחדר המדעים לשם השלמת מטלת החקר. השיעור 

משיגים, היא יושבת איתם בכיתה -הרביעי מוקדש לקבוצה קבועה של תלמידים תת

מורה, בי"ס דובר  שעולים בכיתה."ומסייעת להם בפתרון מטלות והעמקת הבנת התכנים 

  ערבית

עובדת עם קבוצה  הסטודנטית במסגרתהש ,קיימת אפשרות עבודה נוספתבחלק מבתי הספר 

 עם ונמצאים בקבוצה לאורך זמן ובלימודיהם תקשים משהמורכבת מגרעין קבוע של תלמידים 

  .ועל פי התקדמותם פי הצורך עלהמתחלפים נוספים מספר תלמידים 

עובדת עם קבוצה בתוך הכיתה, לרוב קבועה. לעיתים אני משנה את הרכבה לפי "היא 

מורה, בי"ס דובר  הצורך. היא עוזרת להם במטלות ובתרגולים, לפי החומר שנלמד בכיתה."

  ערבית

  הפעילותמיקום  .1.3.3

עם  סטודנטיותהפעילות של ה מת עדיפות לקיוםיקי ,משרד החינוך שלהלי העבודה ונפי  על

מחוץ לכיתה עקב שיקולי אל להוציא את התלמידים  יתמורש האינ אי, והוך הכיתהבת התלמידים
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אפשרות 'לשמור על קשר' עם ה וכן בשל ,של המורה הצורך להיות תחת פיקוחהעקב ובטיחות 

  בתרשים הבא מוצגים דיווחי הסטודנטיות בנוגע למיקום הפעילות. המתרחש והנלמד בכיתה.

  : דיווחי הסטודנטיות בנוגע למיקום הפעילות, לפי מגזר שפה10 תרשים

 

 –ווחו כי הפעילות מתבצעת בתוך הכיתה ומחצית יבקרב סטודנטיות דוברות עברית דמחצית 

מקיימות הן ) כי 90%-(כדיווחו רובן דוברות הערבית הסטודנטיות מחוצה לה. לעומת זאת, בקרב 

  את הפעילות בתוך הכיתות.

 סטודנטיותמבתי הספר ה חלקב :קיים גיוון במיקום הפעילותהאיכותנית עולה כי  מההערכה

כלומר במבואה  מחוצה לה, - חלקםבעילות עם התלמידים בתוך הכיתה והפאת  ותמבצע

עוד עולה חדר אנגלית או חדר מדעים.  ה, לדוגמהקשור למקצוע הנלמד ליד הכיתה או בחדר נפרד

מתוך רצון לחזק את הביטחון פעמים רבות בתוך הכיתה מתרחשת  יתכי העבודה עם הסטודנט

בקבוצה קטנה, לגרום להם לחוש חלק מהכיתה ולא עימה העצמי של התלמידים שעובדים 

  מיתר התלמידים. כ'שונים'לתייגם 

 "לא מאמינה בלהפריד ולהוציא מהכיתה, זה מתייג ולא מחזק את הביטחון העצמי."

  מ"דמורה, בי"ס דובר עברית, מ

תלמידים בתוך הכיתה. היא קרובה אליהם  שישההסטודנטית יושבת עם קבוצה של 

ים משתפים פיזית ורגשית. מסייעת להם בכתיבה, פתרון דף עבודה, העתקה, התלמיד

  תצפית בשיעור , בי"ס דובר ערבית תה.יפעולה ומרגישים בנוח א

במסגרת הראיונות  התהתגלהכיתה,  בתוך יתהסטודנטעבודת מ הנגזרים ההיבטים החיובייםלצד 

מרבית שמאחר . דווקא קיום העבודה מחוץ לכיתהשל שיבות החגם והתצפיות האיכותניים 
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עם ם וחלק ,מבחינה לימודית הם תלמידים מתקשים סטודנטיותה ותעובדעימם שהתלמידים 

מנותקת אף והלמידה בסביבה שקטה  בקיוםצורך  עולההתנהגות וקשיים רגשיים,  בעיות

  מותאמת לצורכיהם. הלהתרכז ולבצע למידה איכותית  להםלאפשר  כדימיתר הכיתה 

"לתלמידים עם הפרעות קשב חשוב לארגן סביבה רגועה שמאפשרת להם להתרכז לכן 

  , בי"ס דובר עברית, ממלכתיתוכניתיועצת, אחראית על ה ."רוב השיעורים מחוץ לכיתה

לווה רוב השיעור קבוצות בתוך הכיתה. אני תמיד מ"המורה מחלקת את הכיתה לשתי 

ור אנחנו מתחלפות כדי שכל כולל הקנייה. לקראת סוף השיע האת הקבוצה שמתקש

 "כדי שהתלמידים לא ירגישו מופלים.ותנו תתרום את מה שיש לה לכולם אחת מא

  סטודנטית, בי"ס דובר עברית, ממ"ד

  לתלמידים הסטודנטיותהקשר בין  .1.3.4

עם התלמידים, לרוב עם קבוצה  ישירות ותעובד ןה ,בכיתות סטודנטיותפעילות הבמסגרת כאמור, 

ני לש פוטנציאל להיות אישי, משמעותי ותורם ישקשר שנרקם לועל כן  ,זמן ולאורךקבועה 

על  ותהאחראי ותשמייחס הרבה גורף המשמעותעלתה באופן הספר  בכל בתיהצדדים. 

התלמידים ו יתהמתפתח לאורך הזמן בין הסטודנטהמורות לקשר האישי ו כניתוהת

 הן בתחום הלימודיקידום התלמידים לועל תרומתו באופן קבוע ורציף,  תעובדהיא עימם ש

    רגשי.-האישיוהן בתחום 

במיוחד בגיל הנמוך והם זקוקים להקשבה  ,"החיבור האישי הוא משמעותי לילדים

  ממלכתימנהלת, בי"ס דובר עברית,  ולהרבה סבלנות."

"הילדים משוגעים עליו, ממש מחכים לו, כל הזמן פונים אליו ושואלים מתי הוא מגיע. הוא 

 יועצת, בי"ס תמיד נגיש וזמין אליהם, מאוד קשוב לצרכים שלהם בלימודים וגם חברתית."

  דובר עברית, ממלכתי

, ועל כן ועמוק מול התלמידים ליצירת קשר אישי ותחותר הןכי  ותמעיד ןדימצ סטודנטיותה

 שמותיהם, לשמור על רציפות, לזכור את סדירה שלהן נוכחותעל להקפיד  ותמשתדל הן

תצורת פעילות זאת מאפשרת המשכיות . מעמיקה ככל האפשרולהכירם בצורה של הילדים 

הן  ,יםהתקדמות בקרב התלמידב להבחין לאורך זמןבזכותו ניתן שורציפות עבור התלמידים, דבר 

  .שלהם לביטחון העצמי ולתפיסת המסוגלות האישיתתרומה ההן מבחינת ולימודית הבחינה המ

"חשוב לי לעבוד עם תלמידים קבועים כדי ליצור איתם חיבור אישי ומשמעותי וכדי 

  , בי"ס דובר עברית, ממלכתייתסטודנט לעקוב אחר ההתקדמות שלהם."

, מרגישה חלק מהם ורוצה מאוד לעזור "אני מרגישה חיבור עם התלמידים באופן אישי

  סטודנטית, בי"ס דובר עברית, ממלכתי להם ולדחוף אותם קדימה."
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ופן קבוע אחת לשבוע, בא יתנפגשים עם הסטודנטהם התלמידים עולה כי מרבית גם מדברי 

רת ג. רוב ניכר של התלמידים מעידים כי במסהואף יודעים את שמ באופן אישיה מכירים אות

מקבלים עזרה אישית, יכולים לשאול שאלות הם  יתסטודנטבקבוצה קטנה מול ההעבודה 

אופן כן, נראה כי  כמו ולהתעכב על נושאים שפחות מובנים להם וגם זוכים ליחס אישי וחם.

בכיתה. המורה אותה מובילה שונה מעט מהלמידה הפורמלית ש ותהסטודנטי הלימוד של

'דיבור תוך התאמה לצרכים של התלמידים ותוך , בלמידה משלבת לעיתים משחקים תהסטודנטי

תצורת למידה מאוד על כן עולה כי התלמידים מעריכים  המתקשר לעולמם. בגובה העיניים'

  ומותאמת זו ואף נראה כי מפיקים ממנה רבות.  יצירתית

היא באה יום אחד בשבוע, עוזרת לנו בכל השיעורים ובכל דבר שאנחנו מתקשים בו. "

מתנות... היא אוהבת אותנו ואנחנו אוהבים  ולפעמיםהיא נחמדה, נותנת לנו מדבקות 

  קבוצת מיקוד תלמידים, בי"ס דובר עברית אותה. "

לנו את החומר "הסטודנטית מבינה אותנו בניגוד למורה, היא סבלנית כלפינו ומסבירה 

תלמידים, בי"ס  קבוצת מיקוד לאט. אנחנו מרוצים ממנה, היא קרובה אלינו ותומכת בנו."

  דובר ערבית

ואנחנו מחכים לשיעורים איתו. הוא כמו חבר שאפשר לבקש ממנו  X"מאוד כיף לנו עם 

  קבוצת מיקוד תלמידים, בי"ס דובר עברית, ממלכתי כל דבר והוא עוזר תמיד."

חוסר עקביות כי עקב  ובתצפית בראיונותעלה  מבתי הספר באחד הרוח החיובי ברובו, על אף הלך

לעומק  העבודה, התלמידים פחות מכירים אותרצינות ב-בהגעה לכיתה והפגנת אי יתשל הסטודנט

  .מספיק מכבדהיה לא שקיבלו ממנה  יחסהעידים כי ומ

לכיתה.  שהיא נכנסת , זו פעם שנייה מתחילת השנהית"איננו מכירים את הסטודנט

  קבוצת מיקוד תלמידים, בי"ס דובר ערבית ."תולא אכפתי תהרגשנו שהוא עצבני

ן תורמות לתלמידים ה) חשות כי 97%-העברית והערבית (כ ותברדו סטודנטיותבהקשר זה, כלל ה

  . כניתובמסגרת הת עובדותשאיתם הן 

  בתי הספרב כניתותעל ה האחריות .1.4

 האפשרותב בתוך בית הספר, כניתותהאת האישור לפעילות  תהספר מקבלבית  תכאשר מנהל

על  תאחראיכ המטעמ תאחרי מישהאו למנות  הבידי כניתותאת האחריות ל להחליט אם להשאיר

במסגרת אחריותו זו, על הגורם הממונה על התוכנית בבית הספר  .בתוך בית הספר כניתותה

מתן ל, ןומעקב אחר נוכחות ןקשר ישיר איתצם בכיתות, לקיום ושיבו סטודנטיותקליטת הלדאוג ל

באופן כללי עליו להיות אחראי להפעלת התוכנית בכללותה ו, פי הצורךן, על לפניותיה מענה

  אכן פועלת כראוי ובמודל המותאם לצורכי בית הספר. ולוודא כי היא 
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  בפועל כניתותעל ה תהאחראי .1.4.1

על  תהרשמי תכי בחלק מבתי הספר המנהלת מתפקדת כאחראי במסגרת שני סוגי ההערכה עולה

בתרשים הבא מוצגים דיווחי  בעלת תפקיד אחרת מטעמה.מורה או כנית ובחלקם מונתה והת

  כנית בתוך בית הספר.והמורות והמנהלות בנוגע לאחראית על הת

הספר, לפי  בביתכנית ותבנוגע לאחראית על ה: דיווחי המנהלות והמורות 11תרשים 

  מגזר שפה

  

  

כנית ובדיווחי המנהלות והמורות בנוגע לאחראית על הת יחסי בקרב דוברות העברית, קיים דמיון

על המנהלת או על היועצת כאחראית על ווחו יד בכל אחת מן האוכלוסיות 40%- ; כבבית הספר

שיעור גבוה מהמורות  –הערבית  ותעל הסגנית. בקרב דובר ווחויד מהמנהלות 20%-וכן כ תוכניתה

מהמנהלות מעידות  40%בעוד רק  ,)70%כנית (מעל והאחראית על הת אסבורות כי המנהלת הי

38%

5%

38%

19%

43%

9%

47%

1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

מנהלת בית הספר מורה בבית הספר יועצת סגנית המנהלת אין בבית הספר מישהו  
שמוגדר כאחראי על 

התוכנית

ם 
בי
שי
מ
ה

ר 
עו
שי

(%
)

מורים ומנהלים דוברי עברית -האחריות על התוכנית בבית הספר 

מנהל מורה

40%

13%
7%

40%

73%

16%

9%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

מנהלת בית הספר מורה בבית הספר יועצת סגנית המנהלת אין בבית הספר 
מישהו שמוגדר 
כאחראי על התוכנית

ם 
בי
שי
מ
ה

ר 
עו
שי

(%
)

מורים ומנהלים דוברי ערבית -האחריות על התוכנית בבית הספר 

מנהל מורה



 

35  

 

כנית. והאחראית על הת אמהמנהלות דוברות הערבית מדווחות כי הסגנית הי 40%כך. כמו כן, 

  בשני מגזרי השפה שיעורי הדיווח על מורה אחראית נמוכים יחסית. 

היא האחראית  תהמנהל בהםש, גם בבתי הספר ערכה האיכותנית כי בפועלעם זאת, עולה מהה

 הסטודנטיותלרוב המורה או המורות שעובדות ישירות עם , כניתותעל ההפורמלית 

במתרחש בכיתות במסגרת  מאודמעורבות מתוקף כך הן ו מתפקדות כאחראיות בפועל

 תנפגשעל ו-ממבטעל הפעילות  תשמפקח היא זו תכלומר, המנהל .סטודנטיותשל ה ןעילותפ

את הפיקוח  מבצע המטעמשמונה הגורם אך  מסוימת, עם הגורמים השונים אחת לתקופה

כמעט בכל בתי הספר עולה כי  תלמעשה, מהראיונווהמעקב הלכה למעשה ובאופן שוטף. 

עם  ן, על היכרותןנוכחות, על ןבפועל, על הקליטה והשיבוץ שלה ותעל הסטודנטי תאחראיה

או המורה  תהמנהל על ידיהרכזת שמונתה  יאהשוטפת ה ןהספר ועל עבודת הנהלים בבית

  צמוד. אופן ב ןשעובדת עמ

אך בפועל המורה מבצעת את המעקב והקשר  ,"האחריות הרשמית והכוללת היא שלי

אחת לחודש באופן כללי. אני פחות  לי השוטף מול הסטודנטית. הסטודנטית מדווחת

מעורבת בפרטים. הייתי מעורבת בתחילת תהליך הקליטה של הסטודנטית ולאחר מכן 

  מנהלת, בי"ס דובר עברית, ממ"ד אפשרתי למורה להוביל..."

לרכזת, היא פוגשת אותם, מתאמת איתם  משאירה"את היישום בפועל והמעקב אני 

ם, היא בקשר רציף גם עם המורות של הכיתות בהן ציפיות, משבצת ועוקבת אחר פעילות

, בי"ס תמנהל בישיבות הנהלה פעם בשבוע."עדכון  ת... אני מקבלסטודנטיותמשובצים ה

  דובר עברית, ממ"ד

 ותמעור ןאינ ןהלרוב  ,מנהלותהעל כתפי  יםהמוטלככל הנראה, עקב ריבוי המשימות והעומס 

 פי הצורך. באופן עיתי ועל ותכיתות, אלא מעודכנהתוך ב כניתותהשל בהתנהלות השוטפת  לעומק

ההיבטים עלה כי לא ברור לגורמים השונים מי בדיוק אחראי על אף באחד מבתי הספר 

לעיתים כי ו ,בתוך בית הספר כניתותהשונים הקשורים להתנהלות השוטפת של ה

  ללא מענה מסודר. ונותרים נושאים מסוימים 'נופלים בין הכיסאות'

הסטודנטיות הפועלות בכיתתי. אינני יודעת שתי  חותמת על דיווח השעות היומי של"אני 

ני יודעת איפה נופלת האחריות המקצועית והארגונית אינמי חותם על הדיווח החודשי. 

, הדברים לא ברורים, אין דמות שאוכל להתייעץ איתה, סגן המנהל הוא כניתותשל ה

  דובר ערביתמורה, בי"ס כנית." וטכנית בתדמות 

  תוכניתקיום ישיבות בנוגע לו עדכון .1.4.2

יתקיימו ש חשוב, בבית הספר כניתותהפעילות בעל מנת שהגורמים השונים יהיו מעורים במתרחש 

בפועל ובעבודה  כניתותהגורמים השונים בהתנהלות הויעודכנו יעדכנו  ןבמסגרתשישיבות עיתיות 

 ובהם, כניתותכלל הגורמים העוסקים בכי בפורום זה ינכחו חשוב בתוך הכיתות.  סטודנטיותשל ה

 סטודנטיותהישירות עם  ותשעובד ותאו הרכזת והמור כניתותעל ה תבית הספר, האחראי תמנהל
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ורמים הפועלים גהידי  כנית עלואת הת יםמנהלעדכון של הגורמים ה אמטרת הישיבות היבכיתות. 

בכל המתרחש בכיתות באופן שוטף: מידת  יעסוק. העדכון סטודנטיותבשטח ישירות עם ה

כנית בכיתות השונות, התקדמות ואופן הפעלת הת, סטודנטיותהנוכחות וההתמדה של ה

בתי הספר מתקיימות ברוב  עולה כי הדיווחיםמ וכו'. יתהתלמידים העובדים מול הסטודנט

ובמסגרתן  ,כניתועל הת תבית הספר או האחראי תמנהלל ידי ע המנוהלותשיבות עיתיות י

דורשות שונות הבעיות בהן ועולות  ,במתרחש בכיתות סטודנטיותמעדכנות המורות ולעיתים גם ה

לגבי ובתרשים הבא מוצגים דיווחי המנהלות והמורות לגבי קיום ישיבות אלו בבית הספר  מענה.

  תדירותן.

  ה, לפי מגזר שפעל קיום ישיבת עדכון: דיווחי המנהלות והמורות 12תרשים 

 

  

בהשוואה  מדווחות בשיעורים גבוהים יותרמורות ומנהלות דוברות ערבית באופן כללי, 

וטף או מספר פעמים במהלך שבאופן המתקיימות  ,על ישיבות עדכוןלדוברות העברית 
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בהשוואה בין מנהלות למורות ניתן לראות בשני מגזרי השפה כי שיעור גבוה יותר של  השנה.

ציפיות שפער זה נובע ממנהלות מדווחות על קיום ישיבה מספר פעמים במהלך השנה, ייתכן 

  שונות של כל אחת מן האוכלוסיות.

בפועל את רכזת הפדגוגית, אך אני מנהלת ההמנהלת ו -"אני מתייעצת עם צוות הניהול 

 וזו אחריות שלי... גם המורה והסטודנט הם חלק מהדיון ומקבלת ההחלטות." תוכניתה

  יועצת, בי"ס דובר עברית, ממלכתי

"היה פעם מפגש של צוות מורחב בו עסקנו במצב התלמידים, בבעיות בהן צריך להתמקד 

  מורה, בי"ס דובר עברית, ממלכתי ובהתקדמות שלהם."

המנהלות והמורות בנוגע ם של דיווחיבתרשים הבא יבות העדכון, מוצגים כהמשך ישיר לנושא יש

  לנוכחים בישיבת העדכון. 

  , לפי מגזר שפהעל הנוכחים בישיבת העדכון: דיווחי המנהלות והמורות 13תרשים 
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בשני מגזרי מהמורות  יםוכשני שליש) 80%-מרבית המנהלות (כלנוכחים בישיבות העדכון, בנוגע 

צמה או המנהלת ע -במלאכה  שיםהמורכב מכלל העוצוות  משתתףציינו כי בישיבות השפה 

  . סטודנטיותכנית והוחלק בת ותשלוקח , המורותתוכניתהאחראית על ה

  החברה הזכיינית על ידיליווי בתי הספר  .1.5

לכל בית  תותשרת את מטרותיה, מוצמדבבית הספר תפעל ביעילות כנית והתבמהלך השנה ש כדי

ללוותו לאורך הדרך. מטרת הקשר עם הגורם  האשר אמור ,מנחה מטעם החברה הזכייניתספר 

מתן מענה לשאלות ולבעיות שעולות כחלק מההתנהלות במהלך השנה.  אבחברה הזכיינית הי

אפשרות לפנות בקבלת מענה כלשהו, יש להן האם כאשר עולה צורך  מנהלותבהקשר זה נשאלו ה

  למי לפנות. ן יודעות האם הלגורם בחברה הזכיינית וכן 

  , לפי מגזר שפהלחברה הזכיינית בעת הצורך הפנייהעל : דיווחי המנהלות 14תרשים 

  

אליו ניתן לפנות בעת הצורך. עם זאת, שציפי כי יש גורם ספ מדווחות )80%-(כ המנהלותמרבית 

 לאניתן לפנות או  אםות יודעהן אינן ) מעידות כי 16% - ל 5%שיעור לא מבוטל של מנהלות (בין 

  מי.
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  לסיכום

אופן בחנו בפרק זה את כנית הלכה למעשה בתוך בתי הספר, והתפועלת כיצד להבין כדי 

. , על היבטיו השוניםבתוך הכיתות מהאופן יישו כן אתו ת הספרהפעלתה החל מכניסתה לבי

בצורך בעיקר ממוקד  תוכניתראשית הרצון מצד בתי הספר להצטרף לממצאי ההערכה העלו כי 

יאפשר תלמידים מתקשים בכיתות ו, שישמש ככוח עזר אשר יסייע לנוסףאיכותי ח אדם ובכ

כנית ומעידות כי רצו להצטרף לת , מצידן,הסטודנטיות יתר הכיתה.עבודה עם ללמורות להתפנות 

אשר למטרות  תרומה לחברה.העקב התנסות בתחום ההוראה ו המובטחת בגינה, וגםעקב המלגה 

המטרה כי המעורבים בתוכנית כנית, נראה כי קיימת תמימות דעים בקרב הגורמים השונים והת

לצורך קידומם  ,מתקשיםלתלמידים לסייע לתלמידים, לרוב  אכנית היוהמרכזית של הת

עוסקות בצמצום פערים ברמה שנמנו מטרות משנה נוספות  מבחינה לימודית ואישית.

ייעול עבודת המורה וקידום נוסף בשיפור האקלים הכיתתי ובה דיפרנציאלי, מתן מענבהכיתתית, 

  של תלמידים חזקים.

  כנית בבתי הספרותחילת יישום הת

, אף שהיו עיכובים 2017 נובמבר-כנית החלה את פעילותה בחודשים אוקטוברולרוב, הת

(כרבע מהמנהלות דוברות העברית וכעשירית מהמנהלות  רבים בחלק מבתי הספר

עולה שנסקרו מכלל בתי הספר  .כנית החלה אחרי חודש ינואר)ודוברות הערבית ציינו כי הת

כדי  ,לתחילת שנת הלימודיםככל האפשר קרוב  סטודנטיותקליטת הלהתחיל בתוכנית וב הצורך

שרמת המעורבות בחומר ובמתרחש בכיתה כדי  וכן ,הילדים לאורך כל השנהלאפשר ליווי של 

  תהיה עמוקה וארוכת טווח באופן מספק.

מהמנהלות  70%-כ: גורמיםמספר שילוב של  פי לשיבוץ הסטודנטיות בתוך בתי הספר נעשה ע

ווחו כי שיבוץ הסטודנטית ימהמנהלות דוברות הערבית ד 60%-דוברות העברית וכ

  .יותת בבקשת הסטודנטמתבצע בהתאם לצורכי בית הספר תוך התחשבו

  כנית בכיתותואופן יישום הת

במשך  –שעות בשבוע והיתר 4-2במשך  פועלות בבית הספרמהן כמחצית  ,לפי דיווחי הסטודנטיות

מרבית  יותר מסטודנטית אחת.פועלת בית הספר בכל לרוב נמצא כי  שעות ומעלה. כמו כן 5

שיעורי , אולם פיה עלשנעשית עבודה על כנית עבודה מסודרת ווהמנהלות מדווחות על קיום ת

  .היו נמוכים יותר בקרב המורות והסטודנטיותבעניין זה הדיווח 

מדווחות  מהסטודנטיות 85%-מהמורות וכ 90%-כאשר למתווה העבודה בתוך הכיתות, עולה כי 

 מול תלמידים עםמתקשים בחומר או ה של תלמידים מול קבוצות נעשיתכי העבודה 

מדווחות על  )70%( כן, מרבית המורות דוברות העבריתכמו  התנהגותיים.או שיים גקשיים ר

 60%-וכ )42%דוברות הערבית (המורות מחצית מ, של תלמידים קבועהעבודה מול קבוצה 

  מהסטודנטיות. 
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מרבית הסטודנטיות כי  עולה בפועל העבודה לאופןבנוגע עברית המנהלות דוברות הדיווחי מ

רב על גיוון  ערבית מדווחותהמנהלות דוברות ה) בעוד 77%כיתה ועם אותו מורה ( עובדות באותה

  מורה. דווחות על עבודה באותה כיתה ועם אותו הסטודנטיות ממ 50%-כבמודל העבודה. יותר 

במרבית כי עולה מדיווחי המנהלות, המורות והסטודנטיות , יתהתמקדות בעבודת הסטודנטאשר ל

) עבודת הסטודנטיות מתמקדת בעבודה ישירות מול 85%-לכ 70%-המקרים (בין כ

בהתאם  ,משימות מגוונות נוספותגם  כי מבצעותציינו מהן  31%-ל 16%עם זאת בין  התלמידים.

מדווחות כי כלל המנהלות והסטודנטיות כמו כן, בהתאם לנהלים,  לדרישת המורה.

  המורה בכיתה.מחליפות של משמשות כממלאות מקום או כ אינןהסטודנטיות 

מקיימות הן ווחות כי ד) מ90%-סטודנטיות דוברות הערבית (כרוב ה –אשר למיקום הפעילות 

מתבצעת בתוך העבודה בעוד כמחצית מדוברות העברית דיווחו כי  ,את הפעילות בתוך הכיתות

  מחוצה לה.מהן דיווחו כי היא מתבצעת הכיתה ומחצית 

ת לקשר האישי המתפתח בין הסטודנט חסתי הספר עלתה המשמעות הרבה המיובכל ב

ליצירת קשר אישי ועמוק מול  ותחותרהן כי  ןדימצ ותמעיד סטודנטיותלתלמידים. ה

 בצורה מעמיקה ככל האפשר.ולהכירם  להקפיד על נוכחות רציפה, ותמשתדל התלמידים,

 יתהסטודנטבקבוצה קטנה מול התלמידים מעידים כי במסגרת העבודה בקרב רוב ניכר כמו כן, 

מקבלים עזרה אישית, יכולים לשאול שאלות ולהתעכב על נושאים שפחות מובנים הם 

   להם וגם זוכים ליחס אישי וחם.

  תי הספרכנית בבועל התהאחריות 

היא נתונה בידי  – םבידי המנהל ובחלק תונהנ תוכניתבחלק מבתי הספר האחריות על ה

בקרב לזה ר דומה מנהלות ושיעוהמ 40%-כבקרב דוברות העברית,  מונה מטעמו;מישהו ש

 –. בקרב דוברי הערבית כניתוהתאחראית על היא ההיועצת המנהלת או כי מדווחות  המורות

 40%רק  אך ,כניתוהאחראית על הת אמהמורות סבורות כי המנהלת הי )70%(מעל שיעור גבוה 

 אמהמנהלות דוברות הערבית מדווחות כי הסגנית הי 40%מהמנהלות מעידות כך. כמו כן, 

כנית וכמו כן, ברוב בתי הספר מתקיימות ישיבות עדכון בנושא פעילות התכנית. והאחראית על הת

  במהלך השנה.לפחות פעמים  כמה

  ידי החברה הזכיינית ליווי בתי הספר על

אליו שמטעם החברה הזכיינית ) מדווחות כי יש גורם ספציפי 80%-מרבית המנהלות (כ

הן ) מעידות כי 16%-ל 5%עם זאת, שיעור לא מבוטל של מנהלות (בין  ניתן לפנות בעת הצורך.

  מי.אל או בעת הצורך לגורם כלשהו  אם ניתן לפנות ותיודעאינן 
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  כניתובחינת מודל העבודה של הת .2

ואת מאפייניו  ,על- בפועל, נבחן כעת את מודל העבודה ממבט תוכניתלאחר שדנו באופן הפעלת ה

 שנקבע על מוגדרפי מתווה  עלמספר שנים סחל"ב פועלת בתוך בתי הספר מזה  תוכניתהשונים. 

היא  תוכניתהעל של ה-באגף לחינוך יסודי במשרד החינוך. כאמור, מטרת תוכניתמובילי ה ידי

ם ביום חינוך ארוך, בדגש על עבודה קבוצתית או תגבור לימודי וחינוכי בבתי הספר המשתתפי

במידה שהן ממלאות את חובתן כנדרש,  אישית עם תלמידים מתקשים. כמו כן, עבור הסטודנטיות,

פי חוזר המנכ"ל ל, לצד התרומה לבתי הספר, מקנה הזדמנות לקבלת מלגה. תוכניתההשתתפות ב

עות מסוימת שהסטודנטית צריכה , קיימת מכסת ש5סחל"ב תוכניתשל משרד החינוך בנושא 

אשר תתבצע  ,להתרכז בפעילות לימודית וחינוכית בלבדמהלכה עליה בשלמלא בבית הספר, ו

על בתי הספר  ,בהתאם למסגרת כללים אלוהתלמידים ובהתאם להנחיית המורה. ישירות מול 

בתי וקנה למ, תוכניתברורים להפעלת ההמתאר הקווי  לפעול. עם זאת, לצד תוכניתהמשתתפים ב

 תוכניתבמסגרתו הם רשאים לערוך שינויים קלים בהפעלת השהספר חופש פעולה מסוים 

פיו פועלים בתי הספר לצורך  עלשבהתאם לצורכי בית הספר. בפרק זה נבחן ראשית את המודל 

, תוך התייחסות למידת העמידה בנהלים, הגמישות המופעלת בתוך בתי הספר תוכניתהפעלת ה

כגון מספר הסטודנטיות שהתקבלו לבית הספר,  כניים הקיימים במסגרת התוכנית,אילוצים הטוה

ממודל העבודה  והמורות של המנהלות כמו כן נעמוד על שביעות הרצוןגודל בית הספר וכו'. 

. בפרק תוכניתהנוכחי וממידת התמיכה שהם מקבלים מהחברה הזכיינית לצורך הפעלת ה

עצמה ובתרומה שלה לתלמידים  תוכניתהרצון של הגורמים השונים מה ניגע בשביעות האחרון

  ולמורות.

פיו פועלים בתי הספר ומידת הגמישות  עלשמאפייני המודל  .2.1

 בהפעלתו

 תוכניתהלי עבודה ברורים להפעלת הונ קיימים ,תוכניתמשרד החינוך ומובילי ה פי הגדרת על

אליו הם מתוודעים דרך החברה הזכיינית, מתווה לבתי הספר את אופן שבבתי הספר. מודל זה, 

כגון מספר  ,ועוסק בהגדרת הפעילות בתחומים שונים תוכניתפיו תפעל ה עלשהפעולה הכללי 

, מה כוללת ןהשעות שהסטודנטיות מחויבות לתת לבית הספר, אופן הדיווח והמעקב אחר נוכחות

 פועלים באופן כללי עלהם ככלל, בתי הספר מדווחים כי . לעבוד וכו' ותצריכהן , היכן ןעבודת

   :תוכניתתוך חתירה למימוש המטרות המרכזיות של ה ,פי המתווה המוגדר

קיימת הקפדה, בהתאם עולה כי בכל בתי הספר בראיונות האיכותניים  המנהלות והמורותמדיווחי 

בכיתות תעסוק בהוראה ובעבודה ישירה מול  יתפעילות הסטודנטלדרישות, על כך ש

גם  המורה.של פי הצורך או במילוי מקום  ולא בפעילויות אחרות על בלבד התלמידים

                                                           
  חוברים לבית הספר ולגן) סטודנטיותתכנית סחל"ב ( 3.7-78 (א)3מנכ"ל תשע"ד/ ). חוזר 2013משרד החינוך ( 5
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ישירות מול המתבצעות הנחיה בבהדרכה או רק  דן מעידות כי הן עוסקותיהסטודנטיות מצ

   ות לתלמידים.לבצע עבודות טכניות או כאלו שאינן קשור ן מתבקשותאינהן התלמידים וכי 

הבא לידי ביטוי  ,למאפייני התלמידים שנבחרו לעבוד עם הסטודנטיות קיים קונצנזוס קשרגם ב

הם תלמידים  עימם עובדות הסטודנטיותשמרבית התלמידים  שבכלל בתי הספרבכך 

  . מתקשים מבחינה לימודית או רגשית נחשביםה

לפיו עבודת ש ,מותווה מראשפי מודל אחד  בהקשר זה, עולה השאלה האם העבודה על

נכון או שנכון יותר לפתוח באופן מודל התלמידים מתקשים הוא הלרוב בהסטודנטית ממוקדת 

, לאפשר לסטודנטית לקחת קבוצה של הרחב יותר את אפשרויות העבודה עבור בית הספר. לדוגמ

 ,דים היטבולאפשר למורה, אשר מתמחה בפדגוגיה ומכירה את התלמי ,תלמידים חזקים ולקדמם

   לעבוד דווקא עם התלמידים המתקשים.

לנהל את הכיתה באופן מיטבי ותפקידי לעזור גם בתחום  ה הוא"התפקיד של המור

 יותר ,זו לא חונכות אישית... הלימודי וגם בתחום האישי לתלמידים שזה הצורך שלהם

  מלכתיסטודנטית, בי"ס דובר עברית, מ לפי צורך" ופרטניתבקבוצות קטנות  עבודה

הם  ,יןלי לקדם את החלשים וזה עובד מצו חשוב ."אני הצעתי את מודל העבודה

 מתקדמים טוב יותר כשנותנים להם יחס אישי ואין הסחות של כלל התלמידים בכיתה."

  מורה, בי"ס דובר עברית, ממלכתי

מיושמים בכלל בתי הספר, ישנם מספר פרמטרים שמשתנים שצוין כי הם לצד המאפיינים 

בהתאם לצרכים הספציפיים של בתי הספר, של המורות ושל התלמידים. לרוב, הסטודנטית 

בתי הספר מתקיימת בחלק מלא מבוטל שיעור בעובדת עם קבוצה קטנה של תלמידים אך 

על חיזוק ודד עם תלמיד ב תעובד יתבמסגרתה הסטודנטשמהשעות גם עבודה פרטנית 

וזאת תוך התאמה  ,כמו קריאה או הבנת הנקרא ,בה הוא מתקשה במיוחדשפעילות מסוימת 

לדברי המורות, השילוב בין עבודה בקבוצה קטנה לעבודה פרטנית . לקצב וליכולות האישיות שלו

והן תלמידים חלשים במקצת מאפשר לבתי הספר לחזק הן תלמידים בינוניים או כאלו המתקשים 

זקוקים ללמידה ממוקדת של 'אחד על אחד' המותאמת לצורכיהם ואף שהם  אשר ייתכן ,יותר

 העלו המורות . בהקשר זה, לצורך התקדמות לימודית ואישית לחיזוקים חיוביים ברמה האישית

 אלו תלמידים מקדמת פרטני באופן העבודה עצםבכמה בתי ספר כי  תוכניתוהאחראיות על ה

 להם ומאפשרת שלהם העצמי הביטחון את משמעותי באופן מעלה וגם לימודית מבחינה

פי  חשוב לציין כי על .כולה הכיתה של אף ובהמשך קבוצהה של בפורום יותר טוב להשתלב

מתקיימת  אינה הכיתה כולההמתבטאת בהוראה והנחיה מול ית עבודה של הסטודנט ,הדיווחים

  . כלל

משיגים ותלמידים הטרוגניים, בין קבוצה קבועה המודל הנוכחי משלב בין תלמידים תת "

לקבוצות משתנות. בעיני מודל זה הוא מאוד מתאים ונותן פירות מבחינת תפקוד 

  מורה, בי"ס דובר ערביתפעולה טוב ביני לבין הסטודנטית."  התלמידים וגם מאפשר שתוף
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זו הדרך רק כך מגיעים באמת לתלמידים זה עוזר להם  ,"קבוצה קטנה, יחס אישי, פרטני

  מורה, בי"ס דובר עברית ממלכתי" .חברתית ואישית בכל מובן

ין... בדרך זו קבוצתי וגם באופן אישי הוא מתכון מצו "האפשרות לתת מענה גם באופן

וירה והתלמידים שקשה להם חברתית לומדים כישורים חברתיים בקבוצה קטנה, בא

קל להם יותר בכיתה. ככה גם מבחינה לימודית. רוכשים הרגלי למידה  תומכת ואז

  סטודנט, בי"ס דובר עברית, ממ"ד ".בהדרגה בקצב שלהם

בהן הסטודנטית נמצאת בכיתה מנתבים לצורך עבודה עם שאת רוב השעות שבתי הספר כאמור, 

עם קבוצות הסטודנטים פי ההגדרה תעבוד  עלכי צריכים לוודא  ,קבוצות קטנות של תלמידים

על מנת לשמור על רציפות עבור לפחות, שבועות שישה של תלמידים לפרק זמן של  קבועות

תי של למידה והתקדמות. בהערכה האיכותנית עולה יהתלמידים וכדי שיוכל להתקיים תהליך אמ

רה מקבלים את העזכי הם כי מרבית התלמידים אינם מתחלפים חדשות לבקרים ו

עם זאת, בחלק  .מספר שבועות לכל הפחותארוכה יחסית של  קופת זמןמהסטודנט לת

במסגרתו קיים גרעין קבוע של תלמידים אשר עימם ש ,מבתי הספר, יצרו המורות מודל 'מעורב'

פי הצרכים המשתנים של  הסטודנטיות עובדות לאורך זמן, בעוד חלק מהקבוצה מתחלפת על

אפשרת לתת מענה רצוף לתלמידים המתקשים התלמידים ושל הכיתה. עבודה בתצורה זו מ

ובמקביל לחזק  ,מתקשים לקבל מענה מותאם במסגרת הכיתתיתהזקוקים לעזרה שוטפת וה

פרקי זמן מסוימים על בשנוצר אצלם קושי רק או המתקשים בנושאים מסוימים נקודתית תלמידים 

ים מתקשים, במיעוט עם תלמיד תעובד יתהלימודים. כמו כן, למרות שלרוב הסטודנטשנת פני 

מה גפעילות העשרה וחיזוק של תלמידים חזקים ואף מצטיינים, לדוגם מבתי הספר מתקיימת 

   מיקוד בעבודת חקר.

פי  על מיקום הפעילות.הוא  תוכניתעליו שמים דגש בהתוויית העבודה במסגרת השנושא נוסף 

על מנת לשמור על קשר המתווה, על הסטודנטית לעבוד עם קבוצת התלמידים בתוך כיתת האם 

ביטחון התלמידים. בפועל, בחלק מבתי הספר הקשורות בסיבות  בשלעם המתרחש בכיתה ו

החליטו כי נכון יותר שהעבודה תתבצע דווקא מחוץ לכיתה עקב  תוכניתהמורות והאחראיות על ה

להעניק להם תחושה נוחה אפשרות לוהללו התלמידים של ריכוז רמת השיקולים הקשורים ל

בכמחצית מבתי הספר דוברי  ,פי הדיווחים למידה הנפרדת. למעשה, עלמסגרת הלוטין בלח

בעוד בקרב דוברי ערבית העבודה  ,מחוצה לה –העברית פועלים בתוך הכיתה ובמחצית 

בהתאם לצרכים  ,לעיתים מתקיים מודל משולב כמו כן,בתוך הכיתה. לרוב מתקיימת 

  קבוצה.הספציפיים של התלמידים המרכיבים את ה

 למוד ל ניתן, הפעילות למיקום וכן הסטודנטיות עובדות מןיעש ותהקבוצ להרכב הקשור בכל

 עם היכרותםלו לצורכיהם בהתאם לפעול האפשרות להם ניתנת כאשרכי  הספר בתי עדויותמ

 הגמישות מידת את לבחון כדאיש ייתכן, כך עקב. מרבית אהי המופקת התועלת, הפועלות הנפשות

 עבודה אפשרויות פניהםל לפרוש ואף, הספר לבתי מועבריםה העבודה הליובנ להפעיל שניתן

  .נוספות
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מעקב אחר נוכחות ללפיקוח ו נוגעלפיו פועלים בתי הספר שנדבך אחרון ומשמעותי במודל 

 והסטודנטיות לות, המנההמורותבכל בתי הספר כאמור, לפעילות.  ןהסטודנטיות ומחויבות

ידי המורה  ברמה היומית על מעקב זה מתבצע. נוכחותןדיווחו כי מתקיים רישום ומעקב אחר 

. תוכניתידי מנהלת בית הספר או האחראית על ה איתן ישירות וברמה החודשית על תשעובד

 אבכיתה הי יתבאמצעות רישום ומעקב זה מתאפשר לבתי הספר לוודא אם הנוכחות של הסטודנט

משמש את הנוכחות קוב אחר התקדמות התלמידים. במקביל, הדיווח על שעות רציפה וכמו כן לע

לקבלת המלגה בסוף שנת  כך שהן זכאיותהסטודנטיות כראיה לכך שמילאו את חובתן המלאה ול

 ,יתוהמעקב אחר נוכחות הסטודנט בתי הספר מבצעים את הרישוםכלל ש פיהלימודים. על אף 

 מקשה הן על בתי הספר והן עלהבירוקרטי ומסורבל, דבר נמצא התהליך עצמו כנדרש, 

נושאים בנושא זה ונעסוק בהרחבה ב תוכניתהעוסק בשביעות הרצון מכלל הבפרק . הסטודנטיות

  לדעת הגורמים השונים.טעונים שיפור נוספים אשר 

בתי הספר בהתאם להנחיות הכלליות פועלים לרוב מהניתוח של מודל העבודה עולה כי 

עמידה בכללים אלו במשרד החינוך.  תוכניתו מהחברה הזכיינית וממפעילי הבלישק

. עם זאת, תוכניתמימוש המטרות המרכזיות של הל יצור פוטנציאל אמיתיל מאפשרת לבתי הספר

מחייב את ה, דבר בין בתי הספר השונים המציאות קיימים הבדלים בתמונת נראה כי 

בהתאם למאפיינים  תוכניתו'לתפור' את ההמנהלות והמורות להפעיל מודל גמיש 

 כי מדווחות והמורות מהמנהלות שחלק אף ולצרכים המשתנים של בית הספר ושל תלמידיו.

כמות נראה כי , ספרן ביתצורכי ל בהתאם תוכניתה הפעלת באופן התאמות לערוך בוחרות הן

בית הספר  באופן הטוב ביותר לצורכי תוכניתלצורך התאמת ה הכלים הנמצאים בידיהן

ההכוונה עוד עולה כי . ליווי לוקים בחסרההדרכה והעובדה שלעיתים המוגבלת, עקב  אהי

 להתמודד יםועל כן הם נאלצים לעית וההדרכה שבתי הספר מקבלים מבחוץ איננה מספקת

. ביותר הטוב הצד עלשל המנהלות והמורות אינן נפתרות תמיד  ללהערכתן ש ,וסוגיות דילמות עם

 להפעלת הקשורות טכניות מגבלות גם קיימות ספר בית כל של לייחוד שמעבר מכיוון, זאת

 וגורמים לעזרה זקוקיםה התלמידים מספר, הספר בית שקיבל הסטודנטיות מספר כגון ,תוכניתה

באמצעות הכוונה מוסדרת יותר שייתכן . על מימוש מיטבי של התוכנית לעיתיםמקשים ש נוספים

גורם ממשרד החינוך או מהחברה הזכיינית, והיכרות מעמיקה שלו עם מאפייני בית  שתיעשה בידי

 כל אחד מבתי הספר. עבור הספר, תתאפשר 'תפירה' מותאמת יותר של מודל העבודה 

לנהלים שמתקבלים מהחברה גיסא הספר כפופה מחד  בתוך בתי תוכניתכאמור, הפעלת ה

השונות  שההתאמותקולים פנימיים של בית הספר לשיגיסא הזכיינית וממשרד החינוך ומאידך 

. לאחר סקירת מודל ההפעלה הרווח בבתי הספר והתמרון בין עמידה בהתאם להםנערכות 

נבחן את שביעות הרצון של הגורמים השונים בתוך בתי הספר  ,בנהלים לבין הפעלת מודל גמיש

מקבלים על מנת הם ומההכוונה שבהפעלתו מהמודל, ממידת הגמישות המתאפשרת להם 

באופן תפעל על הצד הטוב ביותר ותממש את מטרותיה הלכה למעשה בתוך הכיתות.  תוכניתשה

 אבבתי הספר הי תוכניתהפעלת הממודל  הרצון של המנהלות והמורות כללי, שביעות

מרוצות הן ווחו במסגרת ההערכה האיכותנית כי יהמכריע של המנהלות והמורות ד ןרוב גבוהה;
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לבין צורכי  תוכניתמצליחות לשלב בין עקרונות הכי הן בבית הספר,  תוכניתן הפעלת המאוד מאופ

  קווי המתאר של המודל הנוכחי. על פי  תוכניתהיו רוצות להמשיך את הכי בית הספר ו

בתחילת התהליך  בתלהיות מעור פעילות הנוכחי בבית הספר. מעוניינת"מרוצה מאופן ה

אוטונומיה  תכדי להשפיע על מידת התאמתם אך מבקש סטודנטיותטרם שליחת ה

  , בי"ס דובר עברית, ממ"דתמנהל בהפעלתם בתוך בית הספר."

במודל העבודה  כי כמה נושאיםבאופן גורף המנהלות והאחראיות של התוכנית דיווחו עם זאת, 

רה העבודה מול החבוכי יש לערוך בהם מספר שינויים והתאמות. ראשית, נמצאו בעייתיים 

לבתי הספר ותחילת הפעילות  עם כניסת הסטודנטיותשכן , הזכיינית עלתה כבעייתית

דווקא  מידת המעורבות של הנציגה מטעם החברה הזכיינית נמוכה ואינה מורגשת דיה,

לליווי שוטף ולמענה ביתר שאת זקוקים הם חשים כי בו הגורמים השונים בבית הספר בשלב ש

  לפניות בעת הצורך. 

בתי הספר זקוקים למידה ניכרת לצד הליווי מהחברה הזכיינית, מרבית המנהלות הדגישו כי 

, כלומר לאפשרות לערוך שינויים באופן ההפעלה של תוכניתשל אוטונומיה בהפעלת ה

בעקבות צרכים שונים וכן  ,בתוך בית הספר בעקבות הצרכים הספציפיים של בית הספר תוכניתה

מכיוון שצוות ההוראה והניהול מודע היטב לצורכי בית הספר ויכול ת, שעולים במהלך השנה. זא

שהצוות הבית ספרי מכיר אף על פי . תוכניתלערוך התאמות תוך שמירה על עקרונות ומטרות ה

 מקבלהוא עולה כי במסגרת הליווי החיצוני שאת התלמידים ואת אופי בית הספר, לעומק 

שמותאם מקצועי בבניית מודל הושל הגורם  בית הספרצוות משותפת של  עבודהתיעשה 

. בהקשר זה, חלק מהמנהלות ציינו כי המודל הפועל בבית בית הספרבאופן מיטבי לצורכי 

מותאם לבית ההיו שמחות לקבל עזרה מקצועית בבניית מודל הן אך מודל שמוכר להן, הספר הוא 

  מטרותיה. ועל  תוכניתובמקביל לשמור על קווי המתאר הבסיסיים של ה ןספר

תהיה יותר ברורה ופרקטית אך תאפשר אוטונומיה לבית הספר לבנות את  תוכנית"שה

  , בי"ס דובר עברית, ממלכתיתמנהל המודל המותאם לצרכיה."

מורה, בי"ס  ".אחרת נפספס את המטרה ,לא לכפות סטנדרט אחיד על כלל בתי הספר"

  דובר ערבית

ודנו אתנו באופציות  ת הספרלא הופיעו בב תוכנית"אינני מכירה מודלים אחרים, נציגי ה

ה בבחירת אחרות, גם לא שלחו חומרים רלוונטיים. אני סומכת על שיקול הדעת של המור

  מנהלת, בי"ס דובר עברית, ממלכתי המודל האפקטיבי לכיתתה."

כחלק מבחינת שביעות הרצון מההתנהלות השוטפת של בית הספר מול החברה הזכיינית 

תה גם התייחסות לכך שבשלבים לצד הטענות על מתן מענה חלקי, על ,הקבל ממנתי שמהליוומו

להיות  מעוניינות היו  המנהלות והמורות ,לבית הספר תוכניתמים, בעיקר טרום כניסת המסוי

שביעות הרצון ממידת המעורבות של בתי הספר בשלבים  .יותר בתוכנית ותמעורב

בחלק מבתי הספר המנהלות  הספר נמוכה יותר;סת הסטודנטית לבית המטרימים לכני
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בה לקחת לתוכנית וכי הוא עתיד ווחו כי לא ידעו שבית ספרן התקבל יד תוכניתוהאחראיות על ה

מעלה ראשית, בהפתעה לבית הספר.  ההסטודנטית שהגיעעל ידי על כך רק  ןונודע לה ,חלק

 תוכניתלשל בית הספר בלה דרישה לתהליך מוסדר ומאורגן של הודעה על קהצוות החינוכי 

וצוות ההוראה  נהלותלבית הספר. בנוסף, המ יתוהעברת מידע רלוונטי טרם כניסת הסטודנט

לבית הספר הספציפי ולצרכיו. דיקת התאמתה בית ובמעוניינים להיות שותפים בבחירת הסטודנט

 ינוזכיינית אהטענה שעלתה נוגעת בכך שתהליך הגיוס והמיפוי של הסטודנטיות על ידי החברה ה

שלגביהם הידע הפנימי של צוות בית לוקח בחשבון שיקולים של התאמה למאפייני בתי הספר, 

הספר מהווה יתרון משמעותי, ועל כן שילובו של בית הספר בתהליך המיון והבחירה יכול לתרום 

  .התוכניתמשמעותית להצלחת 

באיזה תחום הוא  ,אם הוא מתאים ,ב מי מגיע"לתאם עם סחל ,"לי חשוב תחילת התהליך

גורמים חיצוניים לא  סטודנטיות,את ה יבחריו חשוב שבית הספר ישלב... מתמחה, שעות

, בי"ס דובר תמנהל." מספיק מכירים את הניואנסים בבית הספר וזה לא נכון שיתערבו

  עברית, ממ"ד

דף עליהן להמשך מועודה הגם במסגרת השאלון הטלפוני, נשאלו המנהלות בנוגע למודל העב

  . תוכניתהפעילות של ה

  המנהלות על מודל העבודה המועדף, לפי מגזר שפה: דיווחי 15תרשים 

  

 סטודנטיותמעוניינות כי בשנים הבאות יפעלו יותר  )80%-(כ דוברות העברית רוב המנהלות

מעוניינות במספר גדול יותר של  40% רק -בבית הספר. בקרב דוברות הערבית  תוכניתבמסגרת ה

  .התוכנית הנוכחימעוניינות להמשיך במתווה  מהן וכמחצית ,סטודנטיות
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   לסיכום,

פיו  עלשהגנרי בתי הספר מביעים שביעות רצון גבוהה ממודל העבודה ניתן לומר כי לרוב 

. כמו כן, כלל בתי הספר אכן מקפידים לעבוד בהתאם לקווי תוכניתנדרשים ליישם את ההם 

  הפעולה הכלליים המוגדרים להם מטעם משרד החינוך והחברה הזכיינית המלווה. 

המקדים שלב בתי הספר במ הנדרשתמעורבות מסוימת לגבי הקיימת עמימות עם זאת, 

בהקשר זה  , וניכרת מעורבות מעטה של בתי הספר בשלבלבתי הספר תוכניתלכניסת ה

לקראת  הכנה מקדימה ומספקת לבתי הספרולבתי הספר  ן, כניסתסטודנטיותבחירת השל 

ידי החברה  הליווי השוטף שניתן לבתי הספר עלסבורים צוותי ההוראה כי  . בנוסףהתוכנית

כלים להפעלה מיטבית של  אינו מספקכי ו הזכיינית במהלך שנת הלימודים לוקה בחסר

   ה לצרכים הספציפיים של בית הספר.תתוך התאמ ,תוכניתה

 )80%- (כ אשר להמשך הפעילות בשנים הבאות, מרבית מנהלות בתי הספר דוברי העברית

בעוד בקרב דוברות נוספות, ובקבלה של סטודנטיות  תוכניתמעוניינות בהרחבה של פעילות ה

(כמחצית  עילותלהרחיב את היקף הפצורך ההערבית קיימת שביעות רצון יחסית מהמודל הנוכחי ו

הדיווחים על  עםעולה בקנה אחד . נתון זה ניכר פחות – מעוניינות לשמור על ההיקף הקיים)

ערבית בהשוואה הספר דוברי הבבתי  תוכניתבמסגרת ה ותמספר גבוה יותר של סטודנטיות הפועל

   דוברי העברית.אלה הפועלות בבתי הספר ל
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  תוכניתל ומידת מחויבותן סטודנטיותליווי ה .3

חשוב לבחון את הליווי בתוך בתי הספר,  תוכניתבפועל של ה ותהמממש הן סטודנטיותהשמאחר 

 את מידת המחויבות והמסירות שלהןבמקביל, ו ,תוכניתב במסגרת פעילותן וההנחיה שהן מקבלות

 מגיע תוכניתב במהלך שנת הלימודים סטודנטיותה הליווי שמקבלות. תוכניתלפעילות במסגרת ה

החיצוני שמקבלים בתי הספר תוך בית הספר. הליווי בגורמים הן מחוץ לבית הספר והן מ

אשר מופקדת על  ,ידי משרד החינוך מגיע מהחברה הזכיינית שנבחרה במכרז על סטודנטיותוה

בתוכנית לקראת ההשתתפות שלהן ושל בית הספר הכנה על , תוכניתל סטודנטיותמיון ובחירת ה

יל, לאחר ששובצו פי הצורך. במקב וליווי ומתן מענה מקצועי שוטף לאורך שנת הלימודים ועלועל 

 תוכניתעל הכאחראיות  ותת או מישהי מטעמה מוגדרבבתי הספר, לרוב המנהל סטודנטיותה

. יתמענה שוטף עבור הסטודנט כנשות הקשר ומספקותגם  מתפקדותהן שו ,בתוך בית הספר

יש בתוך בית הספר קיימת חשיבות רבה וית במהלך פעילותה הסטודנט תלתמיכה ולליווי שמקבל

הספר  עם בית ר שלההקשלתוכנית ועל  מידת המחויבות שלהעל , הל אופן עבודתהשלכות עלהן 

נעסוק בליווי ובהנחיה ו בתוך בתי הספר הפועלות סטודנטיותנתמקד ב זהועם התלמידים. בפרק 

 בליווי השוטף שניתן להן, תוכניתה- בלו טרוםיבהדרכה שק, צה לוומחו הספר מבית שהן מקבלות

על  ןוהקפדת תוכניתל ןכן במידת מחויבותו ןזמינות של הגורמים השונים עבורב, במהלך השנה

  נוכחות. 

 תוכניתההכנה להשתתפות ב .3.1

ידי החברה הזכיינית  מתבצע על תוכניתחלק ב ותשלוקח סטודנטיותתהליך המיון ובחירת ה

בשנת תשע"ח, שנת ההערכה של עבור משרד החינוך באותה השנה.  תוכניתהמפעילה את ה

את בתי הספר ואת  והנחתה תוכניתכזכיין הרשמי של ה תפקדה ת, חברת מרמנתוכניתה

וישובצו בבית  תוכניתהתבשרו כי ייקחו חלק ב סטודנטיותלאחר שהבמהלך השנה.  סטודנטיותה

, על תוכניתמידע כללי על ההן יקבלו במסגרתה שלעבור הדרכה ממוקדת  נדרשו ןה ,הספר

פיהם יש לפעול במסגרת הפעילות  עלשני הפעילות ועל החוקים מטרותיה המרכזיות, על מאפיי

  בבית הספר. 

בלו טרם יקהן דומים לגבי ההדרכה שעולים דיווחים  סטודנטיותעם כלל ההאיכותניים מהראיונות 

ציינו כי נפגשו עם המדריכה האזורית מטעם החברה  סטודנטיותמרבית ה .הכניסה לבתי הספר

בה נכחו שהגיעו לפגישה קבוצתית  ,הריאיון ונתבשרו שהתקבלוהזכיינית ולאחר שעברו את 

הוסבר להם באופן כללי על שארך כארבע שעות,  ,. במסגרת מפגש זהנוספות סטודנטיות

לנוכחות  היבטים טכניים הקשוריםעל , הגדרת התפקיד שלהןעל ומטרותיה,  תוכניתה

על במסגרת ההסברים  הספר.פיהם יש להתנהל בתוך בית  עלשדיווחים ועל החוקים לו

מבחינה העיקרי הוא לסייע לתלמידים מתקשים  נאמר להן כי תפקידן ,התפקיד שימלאו בכיתות

לבצע עבודות אחרות כגון מילוי מקום המורה, עבודה משרדית  אינן אמורותהן לימודית ורגשית וכי 

מידע לגבי היקף  נטיותסטודבלו היאו סיוע באירועים של בית הספר. בנוגע להיבטים הטכניים ק

ותדירות ההגעה לבית הספר, אופן הדיווח על הנוכחות העבודה מבחינת שעות  הפעילות שלהן
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נכחו במפגש  סטודנטיותהתנהגות המקובלים בתוך בית הספר. כלל ההפי כללי  והתנהלות על

בר הועהחברה הזכיינית טרם הכניסה לבית הספר, ובפגישה זו אחד בלבד עם המדריכה מטעם 

תיארה ציינו כי ההדרכה שעברו  סטודנטיותמרבית ה. תוכניתבלו על היהמידע היחיד שקלהן 

במקצת וכי היא פל כללה פרטים טכניים ומידע מעורתוכנית בקווים כלליים, היא האת 

בנוסף, חלק  כלים לביצוע העבודה בבתי הספר. בהכנה ממשית ובמתןפחות עסקה 

להם לא היה אותה הכנה ציינו כי מאז מספר חודשים מזה  תוכניתב אשר פועלות סטודנטיותמה

הפעם היחידה למעשה התברר כי הדרכה זו הייתה ו המנחה מהחברה הזכייניתקשר ממשי עם 

מהחברה  הסטודנטיותבלו י. בהמשך נעסוק בליווי השוטף שקתוכניתבלו מידע מרוכז על היבה קש

  .לאורך השנה הזכיינית

הרגשתי  תוכנית, הסתובבתי עם הרבה שאלות. כשנכנסתי ל"המפגש לא היה מספק

  סטודנטית, בי"ס דובר ערביתאבודה." 

, דברים פרוצדורליים, על הדיווחים ועל הציפיות מאתנו תוכניתבלנו הסבר כללי על הי"ק

  סטודנטית, בי"ס דובר ערבית בתוך הכיתה. מאז לא קיבלתי שום הדרכה או ליווי נוסף."

שעות שעסקה בקשר עם התלמידים, מערך  ארבעבלנו רק הכשרה קבוצתית של י"ק

 שיעור וקשר עם המורה המלווה. אני חשה שזרקו אותנו לים ללא הכנה מספקת."

  סטודנטית, בי"ס דובר עברית, ממלכתי

מעידות כי  מנהלותהמהמורות וחלק ניכר מבלו, ישקעל ההדרכה  סטודנטיותבמקביל לעדות ה

בלו על כך מידע כלל. בנוסף, חלק ילא ק כלומר ,סטודנטיותבלו הילהדרכה שק תאינן מודעו

 והן וכי לדעתן אינה מספקת סטודנטיותציינו כי ההדרכה שעברו ה תוכניתקטן מהאחראיות על ה

  . יעו ללא ידיעה מה בדיוק מצופה מהןהג

תלמידים, הוראה, "הגיע די בשוק, לא ידע איך בית ספר מתנהל... ללא ידע על עבודה עם 

  , בי"ס דובר עברית, ממלכתיתוכניתיועצת, אחראית על ה מערכת החינוך."

בלה את כל ההסברים, התמיכה י"אין לי מושג מה הסבירו לה לפני שהגיעה לכאן, היא ק

  מורה, בי"ס דובר עברית, ממלכתי וההדרכה הנחוצה כאן."
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  התחשבות בבקשות הסטודנטיות .3.2

 . תוכניתקשו לפעול בבית ספר מסוים או באזור מסוים במסגרת היציינו כי במהסטודנטיות  80%

מספר  להןהוצגו ו ,קשו לפעול בבית ספר מסוים נשאלו לגבי הסיבה לכךיבהמשך, הסטודנטיות שב

  אחת. מתשובהיכלו לבחור יותר  , שמהןאפשרויות

  , לפי מגזר שפהעל הסיבות לבקשה לפעול בבית ספר מסויםהסטודנטיות : דיווחי 4לוח 

  

  ?קשת לפעול בבית ספר מסויםימדוע ב

  
דוברות 

 עברית

(N=258)  

 דוברות

 ערבית

(N=243)  

 כלל

  המדגם

(N=501)  

  כי זה קרוב לבית שלי 
215  

83%  

217  

89%  

432  

86%  

בו אני שקרוב למקום הלימודים כי זה 

  לומדת

31  

12%  

18  

7%  

49  

10%  

כי יש לי יחסים טובים עם המנהל בבית 

  הספר

23  

9%  

18  

7%  

41  

8%  

כי יש לי יחסים טובים עם המורים 

  בבית הספר 

25  

10%  

27  

11%  

52  

10%  

  אחר 
27  

11%  

15  

7%  

42  

9%  
  

קשו לפעול בבית ספר או באזור י) ב90%-ל 80%בשני מגזרי השפה (בין  הסטודנטיותמרבית 

  מסוים עקב הקרבה לביתן.

 בבתי הספר סטודנטיותקליטת ה .3.3

הן נדרשות להתחיל את  ,ידי החברה הזכיינית על שעברו הסטודנטיות ראשוניתלאחר ההכנה ה

לבתי הספר.  ן את תהליך הקליטה שעברו עם הגעתןועל כן חשוב לבחו ,בתוך בתי הספר עבודתן

הראשונים של  מכיוון שרגעיה ,קריטיתהיא  בחינת תהליך הקליטה מנקודת מבטן של הסטודנטיות

נים עלול להוות בסיס להמשך ידי הגורמים השו על הבו התקבלשבבית הספר והאופן  יתהסטודנט

כלל הסטודנטיות במשך השנה.  תוכניתלפעילות במסגרת ה מידת מחויבותהלעבודתה ו

זומנו קודם  ו בבתי הספר הןצשובהסטודנטיות כאשר  כי מדווחות תוכניתוהאחראיות על ה

ובמרבית המקרים אף עברו ראיון נוסף  תוכניתעל ה תו/או האחראי תלכן לפגישה עם המנהל

 ,לבית הספר. בפגישה ראשונית זו, שקדמה לכניסה לכיתות תןבפורום זה על מנת לוודא את התאמ

לגורמים הקולטים, כולל מתן הסברים על מאפייני  יתשיחת היכרות בין הסטודנטנערכה 

שבה עמדו על ית, ות עם הסטודנטכמו כן, נערכה היכר. ןבית הספר ועל העבודה המצופה מה

מבחינתן של . כנסיאליהן תשהעדפותיה לגבי הכיתות כישוריה ותחום לימודיה, וכן התבררו 

בבתי הספר שלהן ה'נחיתה' כי  שיבטיחו ,ליווי מקיףלטובה ו קליטהל חשיבותקיימת הסטודנטיות 

כל  שהסטודנטיות יחושו כי יש בידיהן כדיו ,להמשך העבודה תהיה רכה ותהווה קרקע פורייה

לשיחה כי מעבר  נות בעת הצורך. כמו כן, הסטודנטיות מעידותלמי לפ ש וכי יש להןהמידע הדרו
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וזן קשבת בשיחה גם א עבודה המצופה מהן, לרוב ניתנה להןועם ההיכרות עם בית הספר  שכללה

  . והייתה רגישות לבקשותיהן ולצורכיהן

א הגיע לוח חלק והיה וזיהיתי את היכולות הגבוהות שלו... הו "ראיינתי את הסטודנט

, בי"ס תוכניתיועצת, אחראית על ה ציני והרבה הסברים כדי להיכנס לעניינים."צריך ליווי ר

  דובר עברית, ממלכתי

, והציג את הכיתה תוכנית"פגשתי את המנהל באופן פרטני, הוא הציג בפניי את מתווה ה

אעבוד. הוא העמיק ונתן מידע באסרטיביות על המחויבות בעבודה וחשיבות  שאיתה

סטודנטית, בי"ס דובר  העבודה והסביר על פרוצדורת הדיווחים." תוכניתהעמידה בלו"ז ו

  ערבית

באופן ממצה,  תוכנית"נפגשתי עם המנהל והסגנית לפגישת היכרות, אחרי זה דברנו על ה

העבודה שנבנתה על סמך המיפוי השנתי  תוכניתת ייחודיות בית הספר והם הציגו א

  סטודנטית, בי"ס דובר ערבית והציפיות ממני. הפגישה הייתה מקצועית וברורה."

בתהליך קליטתן בבית  הסטודנטיות הטלפוני נשאלו הסטודנטיות והמנהלות מי ליווה את בסקר

 בתרשים. אחת מתשובה יותר לסמן יכלו , שמתוכןתשובות מספר הוצגו סטודנטיותההספר. בפני 

  .הספר בבית הקליטה בתהליך אותן שליווה לגורם בנוגע הסטודנטיות דיווחי מוצגים הבא

  שפה מגזר לפי, הקליטה בתהליך המלווה הגורם על הסטודנטיות דיווחי: 16 תרשים

  

שיעור  בקרב סטודנטיות דוברות עברית :שיעורי הדיווח בין שני מגזרי השפה דומים ,באופן כללי

מן (כשליש לגבי כל אחד ידומה מדווחות על קבלת ליווי מהמנהלת או מהמורה שעובדת ע

בלו ליווי גם מהמנהלת וגם מהמורה במקביל. ימהגורמים הללו). כמו כן, כשליש מדווחות כי ק

מן ליוותה אותן בתהליך הקליטה, ימדווחות כי המורה שעובדת ע 40%-בקרב דוברות הערבית כ

34%
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ליוו אותן  ם המנהלתגגם המורה ומציינות כי וכשליש ליוותה אותן,  המנהלתוחות כי מדוכשליש 

  .בעבודתן

  קליטה, לפי מגזר שפהבהסטודנטיות  את המלווה הגורם על המנהלות דיווחי: 17 תרשים

  

ידי  ליוו את הסטודנטית בתהליך הקליטה. לגבי ליווי על ווחו שהןיד 50%-כ –בקרב המנהלות 

 30%ווחו כך. עוד עולה כי ית דמדוברי הערבי 31%-מהמנהלות דוברות העברית ו 18% –המורה 

ווחו כי גורם אחר כגון ידוברות הערבית דהמנהלות מ 18%-המנהלות דוברות העברית ו מקרב

שלהן בבית  סגנית המנהלת, יועצת או רכזת השכבה ליוותה את הסטודנטיות בתהליך הקליטה

  .הספר

  בבתי הספר ונוכחותןלפעילות  יותסטודנטמחוייבות ה .3.4

לנהלים קיימת חשיבות לפעילות בכפיפות סחל"ב,  תוכניתב במסגרת השתתפות הסטודנטיות

בבית  נוכחותעל  בין היתר בהקפדה. מחויבות זו באה לידי ביטוי תוכניתידי מובילי ה שהוגדרו על

אל מול הגורמים בבית הספר. כך,  התחייבויותיהןל בהתאם ,מסורה והגונההספר ובהתנהלות 

להעדר מבית הספר עקב תקופת מבחנים ידועה מראש או מכל סיבה  תנדרש יתכאשר סטודנט

. זאת משום תוכניתעל ה תאו את האחראי תעובד מה היאיעשלעדכן את המורה  אחרת, עליה

ח ומכח עזר קבוע בכיתות וכל היעדרות כמוה כהיעדר חלק וכ סטודנטיותשהמערכת רואה ב

והישירה אל מול התלמידים, מחויבות לכך, עקב הפעילות השוטפת  . מעברהשוטף עבודהה

על קשר רציף ככל האפשר, על מנת עימם לנהוג כלפיהם במסירות ולדאוג לשמור  הסטודנטיות

פרק ה- תתלא לפגוע בקשר שהתפתח וברגשותיהם. בית וכן להמשיך ולקדמם מבחינה לימוד

מבצעות אכן הסטודנטיות בדרך כלל של הגורמים השונים אם דיווחיהם הנוכחי נבחן באמצעות 

אופן ייבחן כן . כמו על נוכחות מלאה בבתי הספרככל האפשר  את עבודתן במסירות ומקפידות

  .נוכחותן של בית הספר אחרהמעקב ביצוע 
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  והקפדה על הנוכחות סטודנטיותמידת ההתמדה של ה .3.4.1

בתי הספר  בקרבברוב ניכר  עולה כי בכיתות ומהתצפיותמהראיונות עם הגורמים השונים 

כי הן הסטודנטיות מפגינות מידה רבה של רצינות ואחריות בעבודתן, מחויבות לפעילותן ו

לרוב הסטודנטיות מגיעות לכיתה באופן קבוע אחת  נעדרות או מאחרות שלא לצורך. אינן

המורה או האחראית בבית הספר  לשבוע כפי שנקבע מול בית הספר ומבצעות תכנון מראש מול

בהם מעידות המורות שלגבי ההיעדרות המתוכננת שלהן בתקופת המבחנים הצפויה. בבתי הספר 

צוות הסטודנטיות רציניות ומתמידות בנוכחותן, ניתן להבחין כי לרוב כי  תוכניתוהאחראיות על ה

ביטוי במתן אפשרות . גמישות זו באה לידי משתדל ללכת לקראתן ככל האפשרמצידו ההוראה 

עבודתן ואף לבצע שינויים בשעות שלה, פי הצורך בתקופת המבחנים  לסטודנטיות להיעדר על

ת וללוח הזמנים שלהן בתקופה זו. יובהתאם לאפשרוכלפיהן נוכחות להגמיש את דרישות הו

אינה נעלמת מעינן של  הסטודנטיותהמחויבות והמסירות של כי עוד בהקשר זה עולה 

 חזיקות להן טובה בשל מהן מעריכות את עבודתן וכי ו תוכניתהמורות והאחראיות על ה

   כך.

 - "היא אינה מאחרת או נעדרת, היא מסורה לעבודה. בתקופת מבחנים שלה אני מגמישה 

משנה ימים ולעיתים מגדילה או מחסירה שעות בימי הנוכחות שלה. אני מאוד מרוצה 

  מורה, בי"ס דובר ערבית משיטת העבודה שלה..."ממנה ו

ימים ובשעות ציה לתרום לבית הספר. הן מגיעות במחויבות ומוטיב יש לסטודנטיות"

 ."..קבועות, לא מאחרות ואם נעדרות אז בתיאום איתי. אני מאוד מרוצה מהתפקוד שלהן

  סגנית מנהל, בי"ס דובר ערבית

ך ניכר כי הן עושות כל מאמץ לא להיעדר מבית הספר שלא לצור גם מדיווחי הסטודנטיות

זאת ועוד, מהתצפיות  .ות עבור התלמידים ועבור התקדמותםמפנימות את חשיבות הרציפו

  השיעור. בזמן והיו מוכנות לקראת כיתות נראה כי הסטודנטיות הגיעו לעבודה בשנערכו 

אם אצטרך חייב להודיע מראש  "מתחילת השנה לא איחרתי ולא נעדרתי ולו יום אחד.

  סטודנטית, בי"ס דובר ערבית לסגנית. פה מאוד מקפידים על הדברים האלה."

"אינני מאחרת או נעדרת, הרי זה מקום קרוב ואני מעוניינת במלגה. בתקופת המבחנים 

ל נעשה בתיאום עם המורה, אני מרוצה מגמישותה וזה ואני מחליפה ימים או שעות והכ

  סטודנטית, בי"ס דובר ערבית להיות רצינית בעבודה."מחייב אותי 

הקפדה על הנוכחות ועל העבודה המקצועית, במספר מועט של למעבר לעמידה בהתחייבויותיהן ו

אף 'מגדילות ראש' ומבצעות את עבודתן באיכות גבוהה הסטודנטיות  בתי ספר ציינו המורות כי

    ולהגדרת התפקיד הרשמית.מהן לשעות העבודה הנדרשות מאוד ולעיתים מעבר 
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"חשוב לי להגיע בזמן ולעמוד בזמנים שהגדרנו, זה טוב לילדים וגם לי... אם מתאפשר לי 

  סטודנטית, בי"ס דובר עברית, ממלכתי אני נשארת יותר ממה שהוגדר."

"המחויבות של הסטודנטית מאוד גבוהה. מקפידה לא לאחר, להתעדכן ולא להיעדר. 

שינוי צפוי, משתפת פעולה ומתנהלת כחברת צוות כלל דבר... מודיעה מראש על כל 

לעיתים מסייעת באירועים כיתתיים אך באופן שזה מקדם ומעצים את התלמידים שלה 

  מורה, בי"ס דובר עברית, ממ"ד בקבוצה..."

פחותה במקצת רצינות  עלה מהראיונות כי הסטודנטית מפגינהעם זאת, באחד מבתי הספר 

פעמים  ד התלמידים אשר העידו כי ראו אותההיעדר, דבר אשר עלה גם מצונוטה ל בעבודתה

  היטב. ות מתחילת השנה ואינם מכירים אותהבודד

בעיקר בתקופת המבחנים. אינני  עהאני מודי ה"אני מנסה להגיע לכל מפגש, כשאיני יכול

  , בי"ס דובר ערביתיתסטודנט כמה פעמים איחרתי או נעדרתי." תזוכר

קורה לעיתים  כי הדברוהסטודנטיות אינן נעדרות שלא לצורך  הכמותית עולה כימההערכה גם 

  . בלבד רחוקות

, לפי על תדירות ההיעדרות של הסטודנטיות דיווחי מנהלות, מורות וסטודנטיות: 4 לוח

  מגזר שפה

  עדר מהעבודה בכיתה?ילהערכתך, באיזו תדירות נוהגת הסטודנטית לה

   דוברי עברית דוברי ערבית

   מנהלות מורות סטודנטיות מנהלות מורות  סטודנטיות

 לעיתים קרובות מאוד 4% 3% 2% 3% 6% 3%

 מדי פעם 8% 11% 9% 10% 9% 7%

 לעיתים רחוקות 75% 49% 53% 74% 45% 31%

 בכלל לא 14% 37% 36% 13% 40% 59%

  

עדר לעיתים יהסטודנטיות נוהגות לה ,)מהן על פי דיווחי מרבית המנהלות (כשלושה רבעים

  הן נעדרות לעיתים רחוקות או כלל לא. –פי דיווחי המורות או הסטודנטיות לרחוקות מהכיתה. 

  בבית הספר סטודנטיותהנוכחות  המעקב אחר .3.4.2

מתבצע בבית הספר לטובת קבלת המלגה,  יותלצורך הדיווח על שעות הפעילות של הסטודנט

בבית  תוכניתעל ה הממונותאו  האחראיות האפשריות לנושא זה הן המורותו ,נוכחותןמעקב אחר 

מן יעשהמורה על ידי המנהלת או  על ידיפי הדיווחים, המעקב אחר הנוכחות מתבצע  עלהספר. 

ומאשרות  המורות עוקבות אחר נוכחות הסטודנטיות בכיתות ברמה היומית: עובדותהן 

נראה כי כמו כן, מנהלת מאשרת את הדיווח החודשי. הו ,באמצעות יומן הנוכחות כי הגיעו לשיעור

או האחראיות  מנהלותהכי ו סטודנטיותשל ה כחלק מעבודתןנושא הנוכחות מקבל חשיבות רבה 
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. עמידה בהתחייבויותיהןהפר ולבית הס לעקוב באופן מדוקדק אחר הגעתן מקפידות תוכניתעל ה

  למעקב אחר נוכחותן בבתי הספר.בתרשים הבא מוצגים דיווחי הסטודנטיות בנוגע 

  

  דיווחי הסטודנטיות בנוגע למעקב אחר נוכחותן, לפי מגזר שפה: 18תרשים 

  

מה יעשמדווחות כי רישום הנוכחות מתבצע אצל המורה  40%-בקרב סטודנטיות דוברות עברית כ

 קרובקיימת חלוקה כמעט שווה, אצל המנהלת. בקרב דוברות הערבית  –עובדות וכשליש הן 

. כמו כן, ניתן לראות כי בקרב , בין המדווחות על רישום אצל המורה או אצל המנהלתלמחצית

דוברות העברית שיעור לא מבוטל של סטודנטיות מציינות כי אינן יודעות אצל מי מתבצע המעקב 

  , בהתאמה). 14%- ו 11%או שלא מתקיים מעקב כלל (

בפועל המורה מבצעת את המעקב  אך ,"האחריות הרשמית והכוללת היא שלי (המנהלת)

מנהלת, בי"ס  והקשר השוטף מול הסטודנטית. לי היא מדווחת אחת לחודש באופן כללי."

  דובר עברית, ממ"ד

בנושא  ר"המנהל, רכז המקצוע והמורה מתואמים ביניהם, המנהל עוקב ומאוד מחמי

סטודנטית, בי"ס  ."ההיעדרויות. אני מופיעה בזמן ומתאמת מראש כל איחור או היעדרות

  דובר ערבית

 בתוך בית הספר סטודנטיותה הליווי השוטף שמקבלות .3.5

לעבוד בתוך בית הספר במשך כל שנת  נדרשות סטודנטיות, התוכניתכחלק מההשתתפות ב

אינן  סטודנטיות, האחת לשבוע. במסגרת עבודתןלפחות הלימודים ולהגיע לכיתה/ות באופן קבוע 

וטף לליווי ש עבודה תתבצע על הצד הטוב ביותר הן זקוקותשהועל מנת  ,בחלל ריק פועלות

לפנות  יוכלואליה שלכתובת  וכןבתוך בית הספר  עובדותהן מן יעשמבחינה מקצועית מהגורמים 

את שיתוף הפעולה  בראש ובראשונהכאשר מתעוררת שאלה או בעיה אישית. בפרק זה נבחן 

על מסגרות  תוך עמידה ,מבחינה מקצועיתלמורה המלווה  יתהמקצועי המתקיים בין הסטודנט
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בנוגע לאפשרות  סטודנטיותבאופן שוטף. בנוסף, נבחן את תחושת ה הקשר המתקיימות ביניהן

למה בין אם מדובר בדי –צורך בכך יש להן אחר בתוך בית הספר כאשר לפנות למורות או לגורם 

  ה אישית.מקצועית ובין אם מדובר בסוגי

  המקצועי מהמורותהתמיכה והליווי  .3.5.1

, מנההציפיות מ ןומה הדע בדיוק מה תפקידתו שיעוריםכל הלמוכנה  תגיע סטודנטיתעל מנת שה

ישירות בכיתה. מעבר  תעובדהיא  מהיעשוטף והדדי בינה לבין המורה צריך להתקיים קשר ש

ינה מבחלמשל, הרי ש נוכחות, בענייניבהם נגענו קודם, ש ,לעדכונים טכניים בין שני הצדדים

יכלול עדכונים שוטפים בנוגע לחומר הנלמד  לסטודנטיתמקצועית הקשר שיתקיים בין המורה 

בכיתה, עדכון על צורכי התלמידים והתקדמותם ומתן מקום להעלאת נושאים שעולים במסגרת 

ישיבה קצרה אחת הן מקיימות כי  ותמדווח ותוהסטודנטי ותהמורלרוב, העבודה השוטפת. 

בה מתבצע תיאום ציפיות לגבי המשימות הנדרשות באותו יום, מעבר על החומר הנלמד ש ,לשבוע

  בכיתה, עדכון על מצב התלמידים ועל כל דבר נוסף שעולה. 

, יתסטודנט במיוחד על התכנים, מערכי שיעור, דגשים בלמידה." תרעם המורה אני עוב"

  בי"ס דובר עברית, ממלכתי

חיזוקים,  –ת זבהשתתפות הסטודנטיות, המורות והרכ"אני משתתפת בפגישה קבוצתית 

יושבת עם המורה כחצי  פסיכולוגיה חיובית וחיזוק הקשר עם המורה המלווה. בנוסף,

שעה בתדירות שבועית ואנחנו מתעדכנות אודות כל תלמיד ותלמיד. ההדרכה בבית 

  סטודנטית, בי"ס דובר ערביתהספר היא הכי משמעותית עבורי." 

חלוקת עבודה; המורה מכינה את חומרי הלמידה ומנחה אותי... אחת לכמה "יש שגרה ו

סטודנטית, בי"ס  ."איך אפשר לקדם אותם אנחנו דנות במצב התלמידים וחושבותשבועות 

  דובר עברית, ממ"ד

הכוללות תכנון  יתבין המורה לסטודנט בחלק מבתי הספר, לא מתקיימות ישיבות מסודרות

כמו כן,  קצר ומעבר על התכנים הנלמדים בכיתה לפני השיעורים.אלא עדכון  ,ארוך טווח

שנעשית הדרכה מקצועית  ותפועל ןבו הששאין בבית הספר  מספר סטודנטיות ציינו כי חשות

אלא מעין עדכונים 'על הדרך', מספר דקות לפני כל שיעור, דבר שעולה  ,באופן מעמיק ומובנה

  לעיתים כלא מספק.

דקות לפני השיעור אודות החומר המתוכנן, אני  חמש את הסטודנטית "אני מעדכנת

משמעת של  ין אם בנושאים פדגוגיים או בעיותיה מצידה בימאוד לכל פנ הנגיש

  מורה, בי"ס דובר ערבית התלמידים."

תית ירון בעיות ספציפיות, אין הדרכה אממעין פת –"אני פונה למורה בנושאים נקודתיים 

  סטודנטית, בי"ס דובר ערבית מעמיקה, מוגדרת ומובנית." -במובן המקצועי 
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נראה ותלוית דינמיקה בין הנפשות הפועלות, במעט למרות שההתנהלות בכל בית ספר היא שונה 

 לו מבחינה מקצועית זקוקותהן המכריע של הסטודנטיות אכן מקבלות את המענה ש ןכי רוב

כאשר הן פונות כי  הסטודנטיות מעידות יוזמת המורה. כלומר,ישיבות קבועות או ב במסגרת

בי העבודה או לגבי תלמיד מסוים הן בפניה שאלה או התלבטות לג דן למורה ומעלותימצ

  תמיכה ואוזן קשבת. מענה מקצועי, מקבלות

תה בהפסקות ולעיתים י היא המורה, אני נוהגת לשבת אהכתובת המקצועית עבור"

מקצועית וקשובה בכדי לתת לי תשובה בשעות השהייה למשך חצי שעה. היא מספיק 

  סטודנטית, בי"ס דובר ערבית ובכל מקרה או שאלה בתחום עבודתי."

לפני השיעור ומתעדכנת.  מובנית מראש, אני פוגשת את המורות"אין הדרכה מוגדרת ו

 סטודנטית, בי"ס." לפי הצורך בשעת הצורך פונה באופן אישי בוואטסאפ ומקבלת מענה

  ממ"דדובר עברית, 

על מנת להבין לעומק את מידת הקשר בין המורה לסטודנטית, נשאלו הסטודנטיות לגבי סוג 

  גבולות העבודה בכיתה.מתקיים מעבר למפגש שלהן בהקשר המתקיים עם המורה ואם הוא 

  , לפי מגזר שפההמורותבין ודיווחי הסטודנטיות על הקשר בינן : 19תרשים 

  

  הקשר בינן לבין הסטודנטיות, לפי מגזר שפהדיווחי המורות על : 20תרשים 
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ישיר ולעיתים  הואדות ב) מדווחות כי הקשר מול המורה עמן עו70%- מרבית הסטודנטיות (כ

כמו כן,  על קשר ישיר ותכוף מול הסטודנטיות.בשיעורים דומים מורות מדווחות גם ה תכופות.

  כרבע מהסטודנטיות והמורות מדווחות על קשר המתקיים רק בעת הצורך. 

  נגישות הגורם המלווה והתמיכה האישית שמקבל הסטודנט .3.5.2

לעבודה בתוך בתי הספר,  המגיעות סטודנטיותלצד התמיכה המקצועית שחשיבותה ברורה, ה

ונך' ומלווה מעין 'ח ןעבורבלדמות אשר תהווה  זקוקותודע בנושא לעיתים ללא כל רקע וי

מוגדר  ית. לכל סטודנטוכן בנושאים אישייםלהתמודדות עם נושאים שעולים במסגרת העבודה 

 תעובדהסטודנטית  תהיאשלעיתים מדובר במורה  .נושאלפנות בכל  הא יכולגורם אשר אליו הי

או בגורם מוגדר אחר. מהראיונות עולה כי בנושאים המקצועיים  תוכניתישירות ולעיתים ברכזת ה

אחראית על ה בעיקר אלאישיים הן פונות המתנהלות מול המורות ובנושאים  סטודנטיותה

מקצוע. הליווי והפנייה המנהלת או רכזת היועצת, סגנית , תפקיד שאותו ממלאת לרוב התוכניתה

עדכון על היעדרות או איחור, דרך בעיה שעלתה ל בעשוי לחול על עניינים החאישיים הבנושאים 

כלל . של הפונה במסגרת העבודה בכיתה ועד לסוגיה או התלבטות הנוגעת לחיים האישיים

 בעת הצורך ותפונ ןאליה השכי קיימת בבית הספר דמות מוגדרת  מדווחות סטודנטיותה

ובאמפתיה. באופן טבעי חלק  באוזן קשבת ותנתקלהן וכי לרוב  ,גם בנושאים אישיים בכל עניין,

על פי פחות, אך  ןמורה או הרכזת וחלקעם היותר על יחס חם וקרוב  מדווחות סטודנטיותמה

  .ןמענה ראוי לפניותיה כולן מקבלותעדותן, 

"אני האדם אליה הוא פונה בכל עניין מרגיש נוח איתי אני משתדלת לעזור בכל בעיה 

  , בי"ס דובר עברית, מלכתיתוכניתיועצת, אחראית על ה אישית או של התלמידים או ארגונית"

  סטודנטית, בי"ס דובר עברית, ממ"ד "מאוד מכבדת אותי ומקבלת את העצות שלי."

סטודנטית, בי"ס  לכל דבר שצריכה." תוכנית"נמצאת בקשר עם הסגנית שאחראית על ה

  דובר עברית, ממלכתי

ר קהסטודנטיות מדווחות במסגרת הסכלל , האיכותניתבהתאמה לדיווחים שעלו בהערכה 

מוצגים הדיווחים על הבא בתרשים  ספר.חשות שיש להן למי לפנות בבית ההן כי הטלפוני 

  לפנות בעת הצורך.נוהגות אליו הסטודנטיות שהגורם בתוך בית הספר 
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  , לפי מגזר שפהאליו פונות בעת הצורךשהסטודנטיות על הגורם דיווחי : 21תרשים 

  

עובדות, במדרג הן מולן ש ותפונות למורהן ) מדווחות כי בעת הצורך 85%-מרבית הסטודנטיות (כ

-ל 10%כמו כן, בין  בבית הספר. תוכניתאו לממונה על ה תפונות למנהל יםכשני שליש –השני 

כגון סגנית המנהלת, היועצת, מורה אחרת בבית הספר או  ,פונות לגורם אחרהן ציינו כי  17%

  מטעם החברה הזכיינית.המנחה 

 הליווי השוטף מהחברה הזכיינית .3.6

במסגרתו נבחרת החברה הזכיינית אשר שנערך מכרז  תוכניתבכל שנה טרם תחילת הכאמור, 

, סטודנטיותעל היבטיה השונים. חברה זו אחראית על בחירת ה תוכניתתלווה את הפעלת ה

 מנחהבמהלך השנה באופן שוטף ועיתי. החברה מקצה לכל מספר בתי ספר  ליווין לען וגם הכשרת

מספר  עמןלבתי הספר ולהיפגש  עם כניסתן פקידה להכשיר וללוות את הסטודנטיותאזורית שת

אמור להיות זמין עבור  חיצוני זהל מתנהל כשורה. גורם ופעמים במהלך השנה על מנת לוודא שהכ

משני עילות בבית הספר. כל דילמה או קושי שעולה כחלק מהפב ית כל העת ולסייע לההסטודנט

 ,מטעם החברה הזכיינית המנחהאת  מרבית הסטודנטיות מכירותעולה כי  סוגי ההערכה

. אחד למישנהוהשונות במהלך השנה משתנה מבית ספר  המנחותאך מידת הקשר עם 

במפגש אישי או  תוכניתהעם אחת את המדריכה לפני תחילת ציינו כי פגשו לפחות פ כמעט כולן

, ועל הגדרת התפקיד תוכניתקבוצתי שעסק בתכנים שמסייעים לעבודה, כגון הסבר כללי על ה

פקטיבית מתן כלים להתמודדות במצבים שונים מול התלמידים, מישוב תלמידים, עבודת צוות א

ועל כן יש  יותר משנה אחתבתכנית במשך חלק  אלו שלוקחותבעיקר וכו'. רק חלק מהסטודנטיות, 

מדובר מפגשים עם המדריכה, לרוב שניים עד שלושה ווחו כי לאורך השנה מתקיימים יניסיון, ד להן

ים, המדריכה בודקת היכן הסטודנטיות מתקיימהם קבוצתיים. במפגשים אלו, כאשר במפגשים 

פירוט  נושאים שונים נידונים ביתרוכמו כן  תן, האם עולות שאלות או בעיות כחלק מעבודעומדות

  .לשם הבהרה וחידוד שלהם, על פי צורכי הסטודנטיות
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  החברה הזכיינית, לפי מגזר שפה:עם המנחה מ : דיווחי הסטודנטיות על המפגשים5לוח 

 אתה נפגש עם המנחה שעובד איתך מטעם החברה הזכיינית...

  דוברי ערבית

)N=334( 

  דוברי עברית

)N=286(   

12 

4% 

16 

 לא נפגש עם המנחה 6%

58 

18% 

71 

 פעמיים בשנה-פעם 26%

236 

70% 

182 

 ארבע פעמים בשנה-שלוש 62%

28 

8% 

16 

 חמש פעמים בשנה ויותר 6%

  

) מדווחות כי נפגשו עם המנחה מטעם החברה 60%-70%בשני מגזרי השפה מרבית הסטודנטיות (

מדווחות כי נפגשו עם מהן  מהלך השנה. בין חמישית לרבעהזכיינית שלוש עד ארבע פעמים ב

  כי לא נפגשו עם המנחה כלל.  - 5%-פעמיים וכלהמנחה בין פעם 

ן להם מספיק מידע כי איווחו יד מספר סטודנטיותבמסגרת ההערכה האיכותנית, עם זאת, 

רק פעם אחת במסגרת מפגש  עם המנחהאו שנפגשו  המנחהעל החברה הזכיינית ועל 

ניסו וחלקן  עימהמה ואת פרטי ההתקשרות את ש יודעות ינן. חלקן אתוכניתההיכרות בקבלה ל

 סטודנטיותמהקטן חלק בהקשר זה, לא הייתה זמינה. ללא הצלחה, מאחר שהיא  , אךלהשיגה

שהן 'נזרקו למים' ומדווחות כי ללא הליווי שיש להן בתוך בית הספר ייתכן ש חשותהן כי  מציינות

  .היו הולכות לאיבוד

"לא קיבלתי שום ליווי ולא פגשתי אף נציג מהחברה... לא התקיימו פגישות עם נציגי 

  סטודנטית, בי"ס דובר ערבית ."סחל"ב

הייתי צריכה להבין לבד מה מותר ומה לא אין  ,ב לא מספיק ממוקד וברור"הליווי של סחל

  " סטודנטית, בי"ס דובר עברית, ממ"דמספיק ליווי והנחייה

ל המנחה מטעם החברה הזכיינית נשאלו הסטודנטיות שנמצאות בקשר עמה, אם בנוגע לליווי ש

רוב מקבלות. הן לעבודה בבית הספר וכן איזה סוג של הנחיות  הנחיות ברורותהן מקבלות ממנה 

בקרב דוברות הערבית  99%- בקרב דוברות העברית ו 95% -  הסטודנטיות בקרבמוחלט 

בלו מהמנחה מטעם החברה הזכיינית הנחיות ברורות לעבודה בבית ימדווחות כי ק
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בלו מטעם החברה יבתרשים הבא מוצגים דיווחי הסטודנטיות על סוג ההנחיות שק הספר.

  הזכיינית. 

  : דיווחי הסטודנטיות על סוג ההנחיות מטעם החברה הזכיינית, לפי מגזר שפה22תרשים 

  

  מרבית ההנחיות שמקבלות הסטודנטיות עוסקות בהוראה מול התלמידים או בהנחיות כלליות.
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  לסיכום,

תהליך חון את בתוך בתי הספר, חשוב לב תוכניתבפועל של ה הן המממשות סטודנטיותהשמאחר 

וכן באופן חל מהכניסה לבתי הספר ה ,תוכניתב במסגרת פעילותן וההנחיה שהן מקבלותהליווי 

לפעילות במסגרת  את מידת המחויבות והמסירות שלהןבמקביל, ו לאורך השנה כולה, שוטף

  .תוכניתה

  והקליטה בבית הספר תוכניתההכנה ל

קשו לפעול בבית ספר מסוים עקב הקרבה ימרבית הסטודנטיות בשני מגזרי השפה ציינו כי ב

נכחו מעידות מרבית הסטודנטיות כי  תוכניתבנוגע להכנה לתקבלו. הבקשותיהן  לרובולביתן, 

קיבלו , שם במפגש אחד עם המנחה מטעם החברה הזכיינית טרם הכניסה לבית הספר

החוקים  ועל בתפקידהיבטים טכניים לרבות , הגדרת תפקידןעל ומטרותיה,  תוכניתעל ה הסבר

כללה יותר פרטים , היא הייתה כלליתההדרכה , סטודנטיותלפיהם יש להתנהל. לדעת הש

  בהכנה פרקטית לעבודה בבית הספר.במידה פחותה ניים ועסקה טכ

מרבית הסטודנטיות מדווחות כי זומנו תחילה לפגישה עם אשר לקליטה בבית הספר, 

להן במסגרתה נערכה שיחת היכרות וניתנו ש ,תוכניתהמנהלת או האחראית על ה

מהסטודנטיות ציינו כי  60%-כ על העבודה המצופה מהם.י בית הספר ועל מאפיינ הסברים

 70%-בקרב דוברות העברית וכ 56%מנהלת בית הספר ליוותה אותן בתהליך הקליטה. כמו כן, 

  בתהליך הקליטה. עובדות ליוותה אותן הן מה יעשבקרב דוברות הערבית ציינו כי המורה 

  מידת ההתמדה והמחויבות של הסטודנטיות

הסטודנטיות מפגינות בבחינת מידת המחויבות של הסטודנטיות לעבודתן בבית הספר נראה כי 

מהסטודנטיות  40%- כ נעדרות רק לעיתים רחוקות.כי הן רצינות רבה ואחריות בעבודתן, ו

 מהיעשהתבצע אצל המורה הוא כי  45%-כהנוכחות התבצע אצל המנהלת בעוד  דיווחו כי רישום

  עובדות.  הן

  בבית הספר ומהחברה הזכייניתהשוטף הליווי 

מהמורה ברוב המקרים מתקבל הליווי המקצועי שמקבלות הסטודנטיות בבתי הספר 

 הן אליהשמהמורה  מקבלות מענה מקצועיהן הן מעידות כי ות. עובדות ישיר ה הןמיעש

. והעבודה המשותפתהשיעורים לצורך תכנון  שבועיות נערכות ישיבותובחלק מהמקרים אף  ,פונות

, מוגדר עבור בנוסף לעיתים תכופות.מתקיים ישיר והוא ) מציינות כי הקשר מול המורה 70%הרוב (

פונות אל המורה  80%מעל  גם בנושאים אישיים.יכולות לפנות הן הסטודנטיות גורם אשר אליו 

  ). ים מהן(כשני שליש תלהמנהאל עובדות או ה הן מיעש

  בשני מגזרי השפה מרבית הסטודנטיות החברה הזכיינית, אשר לליווי של המנחה מטעם 

המוחלט   ןרובכמו כן, ) מדווחות כי נפגשו עם המנחה שלוש עד ארבע פעמים בשנה. 60%-70%(

  עוסקות בהוראה מול התלמידים או הנחיות כלליות.ה הנחיות ברורותבלו ימדווחות כי ק
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והעברת בתחילת השנה עם זאת, מההערכה האיכותנית עלתה התחושה כי למעט ההדרכה 

כולל בירור לגבי מידת אשר  ,סטודנטיותמספק ללא קיים ליווי , תוכניתהמידע הבסיסי על ה

בבית הספר ודאגה לזמינות  ןהשתלבותעל ו ןפעילותעל בקרה מעקב ובבית הספר,  ןהתאקלמות

  שוטפת עבורם בכל נושא.
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והתרומה  תוכניתמהשביעות הרצון  .4

  שלה הנתפסת

מידת מימוש ב עוסק סחל"ב בבתי הספר תוכניתוהטמעתה של  בחינת הצלחתהנדבך מרכזי ב

נבחן  בפרק זה. תוכניתהנוטלים חלק בשביעות הרצון של הגורמים השונים ובמטרותיה המרכזיות 

ונבדוק אם לדעתם של הנוגעים בדבר אכן מומשו  את שביעות הרצון של הגורמים השונים

כמו כן נבחן אם קיים רצון  העוסקות בקידומם של הילדים. ,תוכניתמטרות המרכזיות של הה

על מנת  ה,המעורבים בלדעת  ,בבית הספר ואילו שינויים דרושים תוכניתלהמשיך את פעילות ה

  רבית. להגיע להצלחה מ

 תוכניתמה סטודנטיותוה מנהלותהמורות, הרצון  שביעות .4.1

כלל ושביעות הרצון של אוד מ חיוביהוא  תוכניתהלך הרוח שעולה לגבי הבאופן כללי, 

 תוכניתה שעלו מהראיונות,פי הדיווחים על . בתוך בתי הספר גבוהה תוכניתהמעורבים ב

תורמת רבות גם למורות, לסטודנטיות ולכלל בית היא ובמקביל  ,לתלמידיםנה חיוני מהווה מע

רמת שמשפר את  דבר ,תוהתלמידים זוכים לתקשורת תומכת ומעצימה מצד הסטודנטיהספר. 

 ,דןימצ ,בכיתה. המורותבנעשה להיות מעורבים שלהם היכולת את ו שלהם תהעצמי המסוגלות

 ישיר בהוראההסטודנטית זוכה לניסיון ויותר, והומוגנית  תקואופרטיבי, לכיתה שקטה זוכות

  תורמת לחברה.ומתנסה בעבודה ישירה מול תלמידים וכן 

  והמנהלות שביעות רצון המורות .4.1.1

 תוכניתשביעות רצון גבוהה מפעילות הגורף  משני סוגי ההערכה, עולה באופןבאופן כללי, 

מרוצות מאוד מנוכחות  הןהמורות ציינו כי . ומהעבודה מול הסטודנטיות בתוך הכיתות

. הסטודנטית בכיתה וכי מדובר במשאב שמשפר את איכות ההוראה בכיתה באופן כללי

 מאפשרת להן קבוצת התלמידים המתקשיםהן מעידות כי עצם העבודה של הסטודנטיות מול 

. יותר של חומר הגדולכמות להעביר ספיקות מגם בעקבות כך הן ו ,לניהול הכיתהרבה יותר פני4ת 

שונות גדולה בין התלמידים בתוך הכיתות, לא תמיד  קיימתברוב המקרים למעשה, מכיוון ש

ועל כן  ,להגיע לכלל התלמידים ולהתאים את החומר הנלמד ליכולותיהם מצליחות המורות

גם נותנת מענה הולם  ,קטנה ת תלמידיםקבוצלשל הסטודנטית המשלבת סיוע  ,תצורת העבודה

לשביעות רצונן הכללית בנוגע בתרשים הבא מוצגים דיווחי המנהלות והמורות  לבעיה זו.

  .תוכניתמה
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, לפי מגזר תוכניתהמנהלות והמורות על שביעות הרצון הכללית מה: דיווחי 23תרשים 

  שפה

  

. בהשוואה בין תוכנית) מביעות שביעות רצון גבוהה מה90%-מרבית המנהלות והמורות (כ כאמור,

בעוד בקרב  ,)90%(םמגזריהמגזרי השפה עולה כי בקרב המנהלות שביעות הרצון דומה בשני 

דוברות מורות בהשוואה לבקרב דוברות העברית יותר מעט שביעות הרצון גבוהה , נמדדה מורותה

  , בהתאמה).87%-ו 94%הערבית (

העבודה מול שהמורות חשות ל פי התרשמותן, ע עוד עולה מההערכה האיכותנית כי

אף וחלקן  ,הסטודנטיות תורמת מאוד לתלמידים גם מבחינה אישית וגם מבחינה לימודית

במסגרת כי מודל העבודה  מציינותהן  ר ביכולותיהם, בפרט בקריאה ובכתיבה.שמות לב לשיפו

מזמן שיח קבוע סביב מקדם את המעורבות של התלמידים המתקשים בשיעורים ו תוכניתה

  התורם גם הוא לקידומם.  שוטףקד ווכך ניתן להם מענה ממו ,התלמידים המתקשים

וירה וועם שאר הכיתה... יש אי את ההתמודדות עם התלמידים שמתקשים י"מקל על

לימודית בכיתה ויותר תלמידים רוצים להצליח ולשפר את ההישגים שלהם. נעים יותר 

  מורה, בי"ס דובר עברית, ממלכתי ."Xללמד ואין לי ספק שזה בעקבות תרומתה של 

"לא יכולתי לבקש יותר, זו עזרה ענקית, לא רק לתלמידים שהסטודנטית עובדת איתם 

. זה מאפשר לי לעבוד באופן יותר רגוע ויעיל בכיתה... העובדה שהיא עובדת אלא גם לי

מזמנת לנו שיח עליהם באופן שוטף. מתמקדים באיך לקדם אותם  ,עם תלמידים קבועים

מורה, ביס" דובר עברית,  אם הייתי לבד זה היה קורה הרבה פחות." .ואיך אפשר לעזור להם

  ממ"ד
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ואז אני  ,היא עושה למידה מתקנת לקבוצה של תלמידים"אני מאוד מרוצה מנוכחותה, 

פנויה יותר לשאר הכיתה. היא מבינה אותי טוב, אני נותנת כיוון או מטלה והיא מסוגלת 

 להוביל את הקבוצה אל היעד. עבורי היא משאב שמשפר את איכות ההוראה בכיתה."

   מורה, בי"ס דובר ערבית

 תוכניתמהרצון  מטעמן שבעות תוכניתל הע או האחראיות המנהלותמרבית כמו כן, 

זאת, בהשוואה לתמימות הדעים אשר עלתה בקרב אוכלוסיית המורות לגבי  עם באופן כללי.

מרוצות מרבית המנהלות  :יותרמעט  , בקרב המנהלות הדעות חלוקותתוכניתההצלחה של ה

הנקודתית בעיקר את התרומה  מדגישותתמשיך לפעול בבתי הספר, אך  תוכניתשה ומעוניינות

כמו כן, בשני בתי ספר שביעות רצון  לתלמידים וברמת הכיתה ופחות לכלל בית הספר.

  נמוכה יותר.הייתה המנהלות 

, מאוד מעבודת הסטודנטיות כי הן מרוצות מנהלותה מעידותבמרבית בתי הספר , כאמור

מהמנהלות  חלק בכיתה. את התרומה ברמה הפרטנית לתלמידים, למורה ולאווירה ורואות

שיפור בהישגים ובמידת המעורבות של , כי ניכר מהמורותעל כך בלו דיווחים יואף ק ,חשות

העבודה הפרטנית או הקבוצתית עם הסטודנטיות.  בעקבותהתלמידים המתקשים בשיעורים 

כי מעידות במספר בתי ספר  קשים, המנהלותתבעקבות העדויות על שיפור בקרב התלמידים המ

הבאה לידי ביטוי בצמצום  , תרומהלכלל בית הספרשל המהלך עקיפה הגם בתרומה  חשותהן 

  שיפור האקלים בכיתות. בהפערים בין התלמידים ו

"התרומה הכללית היא שבמודל עבודה הזה אנחנו מקדמים את כלל התלמידים 

  מנהלת, בי"ס דובר עבירת, ממלכתי ומצמצמים פערים."

לתלמידים וגם למורה וגם לכיתה. דמות חיובית בבית הספר תורמת גם  תוכנית"ה

, בי"ס תוכניתיועצת, אחראית על ה המשמשת דומה בהתנהגות המסורה והנעימה שלה."

  דובר עברית, ממלכתי

וכמעט  תוכניתומתוצאותיה. הסטודנטיות מחויבות ל תוכנית"אני שבעת רצון מתפקוד ה

פדגוגי טוב בין המורות המלוות לבין  לא מאחרות או נעדרות, קיים שיתוף פעולה

סגנית  הסטודנטיות. התלמידים מרוצים מהסטודנטיות ומתחילים לעלות בהישגים..."

  , בי"ס דובר ערביתתוכניתמנהלת, אחראית על ה

של התוכנית בתרשים הבא מוצגים דיווחי המנהלות והמורות לגבי מידת התרומה הנתפסת 

  כיתה, במתן מענה דיפרנציאלי לתלמידים וכן לבית הספר כולו. להיבטים שונים הקשורים בניהול ה
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המנהלות והמורות על מידת השיפור בהיבטים שונים בעקבות : דיווחי 24תרשים 

  , לפי מגזר שפהתוכניתה

  

  

   

בצורה המשמעותית ביותר בהם תרמה  תוכניתהש , ההיבטיםלדעת המנהלות והמורות

בקרב דוברי  90%- (כ דיפרנציאלי לתלמידים ובעבודת המורה בכיתהעוסקים במתן מענה 

פי הדיווחים, מרבית המנהלות  בקרב דוברי הערבית). כמו כן, על 84%-ל 70%העברית ובין 

ח האדם בבית ווהמורות סבורות כי הכניסה של הסטודנטיות לבית הספר תורמת באופן חיובי לכ

מהמנהלות ומהמורות גביהם שיעור נמוך יותר לשההיבטים ). 80%-לכ 75%-הספר. (בין כ
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, עוסקים בהוראה עצמה בכיתה ובהתנהלות תוכניתסבורות כי קיים שיפור בעקבות ה

במרבית ההיבטים שיעורי הדיווח בהשוואה בין מגזרי השפה,  מול התלמידים והמשמעת.

 למעט בנוגע יותר בהשוואה לדוברות הערבית,מעט בקרב דוברות העברית גבוהים 

  להוראה בכיתה ולהתמודדות עם משמעת.

מיעוט מהמנהלות מההערכה האיכותנית עלה כי שביעות הרצון שהביעו מרבית המנהלות, לצד 

לבית הספר, מצב אשר  תוכניתבעיקר עקב כניסה מאוחרת של ה מרוצותפחות (בשני בתי ספר) 

 היאבו שועט התקדמות התלמידים עקב הזמן המשלה לאינו מאפשר לעקוב אחר התרומות 

 את ייעודה בבית הספר לממשאינה מצליחה  תוכניתכי ה המהמנהלות חש כמו כן, אחתפועלת. 

. יש לציין כי שביעות רצון נמוכה יותר שלהן עקב חוסר רצינות של הסטודנטיות והיעדרות רבה

  בבתי ספר דוברי ערבית. יותר באופן משמעותיעלתה בהערכה האיכותנית 

שנה ראשונה והחלה לפעול בתחילת השליש השני. אני מתרשמת  תוכנית"אינני יודעת, ה

תמיכה אישית שמגבירה את הביטחון מבחינת שישנה תרומה קטנה מבחינת הישגים וגם 

  מנהלת, בי"ס דובר ערבית העצמי אצל חלק מהתלמידים."

לא רציניים, הם נעדרים ומאחרים ללא  סטודנטיות, התוכנית"אינני מתרשם לטובה מה

לא מצליחה. לכל היותר, אולי ניתן  תוכניתסיבה מוצדקת וללא תיאום מראש, אני חש שה

  סגן מנהל, בי"ס דובר ערבית. עוד הזדמנות לשנה הבאה." תוכניתל

בלמידה שעולה בנוגע לשיפור החיובית חשוב לציין כי לצד שביעות הרצון הגבוהה והתחושה 

המתמקדות  מנה,ציפיות מתלויה במידה רבה ב תוכנית, התרומה הנתפסת של הנוספיםבהיבטים ו

  שינוי פדגוגי או ארגוני בבית ספר. בולא , כיוון שזהו עיקר כוחה, בסיוע למורה בכיתות

  סטודנטיותהשביעות רצון  .4.1.2

של הפעילות  סחל"ב הן למעשה המממשות העיקריות תוכניתשנבחרו להשתתף ב סטודנטיותה

 - צון של הגורמים שעובדים מולןעל כן, מעבר לשביעות הר בתוך בתי הספר. תוכניתבשמתבצעת 

מההתנהלות השוטפת  רצונןחשובה לא פחות שביעות  - , המורות וכמובן התלמידים  מנהלותה

עבודה  תא מבצעה כי סומכים עליה וכי היחש יתכאשר הסטודנט. תוכניתכחלק מהשל עבודתן 

מחויבותה  , כך גובריםמצוות בית הספר חםיחס  תבאופן נאות ומקבל תנקלטכי היא משמעותית, 

  באופן כללי. תוכניתלהצלחתה של המה שיתרום בהמשך  ,להצליח ולקדם את התלמידים ורצונה

ההנחיה מוכן מהליווי ו תוכניתבתרשימים הבאים מוצגים דיווחי הסטודנטיות על שביעות רצונן מה

  בלו במהלך שנת הפעילות. ישק

  

  

  



 

72  

 

  , לפי מגזר שפהתוכניתהסטודנטיות על שביעות רצונן מהדיווחי : 25תרשים 

  

שבעות רצון  94%-; כמאוד גבוהה אהי תוכניתשביעות הרצון שמביעות הסטודנטיות מה

חשות  92%-שעות וכהשבעות רצון מהיקף הפעילות ומכמות  90%-באופן כללי, כ תוכניתמה

שביעות הרצון בקרב דוברי העברית מעט . כמו כן, תוכניתתורמות לבית הספר בעקבות הפעילות ב

  נמוכה יותר בהשוואה לדוברי הערבית.

בלו במסגרת ידיווחי הסטודנטיות על שביעות רצונן מהליווי וההנחיה שק: 26תרשים 

  , לפי מגזר שפהתוכניתה
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 גבוהה אהי תוכניתה שקבלו הסטודנטיות במסגרת הביעות הרצון מנושא הליווי וההנחיגם ש

בהשוואה מעט יותר דוברות העברית נמוכה הסטודנטיות יחסית. עם זאת, שביעות הרצון בקרב 

בלו יבהתאמה שבעות רצון מהליווי וההנחיה שק 95%לעומת  91%דוברות הערבית; מקבילותיהן ל

בלו מטעם יבהתאמה שבעות רצון מהליווי וההנחיה שק 96%לעומת  88%בתוך בית הספר וכן 

  . החברה הזכיינית

מרוצות הרוב המכריע שביעות רצונן; מה גרם לרטו הסטודנטיות יבמסגרת ההערכה האיכותנית פ

, בין מהמורות מקבלות מצוות בית הספרהן מאוד מתהליך הקליטה והשיבוץ ומהיחס ש

השוטפת  תןבעבודכמו כן, . תוכניתעל ה האחראיותמאו  מנהלותמהשעובדות איתן ישירות ובין 

כתובת לפנות אליה וחשות כי יש להן  לאמון וליחס חם מצד המורותהסטודנטיות זוכות 

   בעת הצורך.

"קיבלו אותי מאוד יפה, הסבירו לי ותמכו... הקשר שלי עם המורה הוא מקצועי וחברי, 

  סטודנטית, בי"ס דובר עברית, ממ"ד מתייעצת איתי, מקשיבה לרעיונות שלי."

חראיות שהיא מגלה כלפיי. אני מרגישה אני תורמת ועוברת " אני מרוצה מהמורה ומהא

  סטודנטית, בי"ס דובר ערבית חוויה טובה כאן."

הן כי , והן מעידות הסטודנטיות הביעו שביעות רצון גבוההלליבת העבודה, מרבית  בקשרגם 

הן ציינו כי  חלקן .תורמות לתלמידים גם מבחינה לימודית וגם מבחינה אישיתשהן חשות 

כתיבה בואת יכולותיהם בקריאה, משפרים את הישגיהם אכן שחלק מהתלמידים  מרגישות

 ניתן שעברהמעידות כי לקראת סוף השנה  תוכניתסטודנטיות אשר פועלות יותר משנה בובחשבון. 

לתרומה בתחום  במקבילשל התלמידים מבחינה לימודית. להבחין בהבדלים ובהתקדמות  היה

מאחר  ,חשות כי חלק ניכר מעבודתן מתמקד גם בפן האישי והרגשיהסטודנטיות , הלימודי

מאפשרת  ,פרטני או בקבוצות קטנות עם התלמידים המתקשים עבודתן, המתבצעת באופן עצם ש

, שבה . תצורת למידה זושל תלמידים אלה מותאמת יותר לצורכיהםדיפרנציאלית ולהם למידה 

מאפשרת להם  להרגיש לרוב  ,כפתיאר אישי ואיתם קששיוצר  התלמידים לומדים בחברת אדם 

שלהם מסוגלות התפתחות בשלהם, לחוש  להתקדם בהתאם לקצב שאלות, בנוח לשאול

ובהמשך אף להעלות את רמת המעורבות שלהם בפורום הכיתתי הרחב. שממשיכה לצמוח, 

 דבר בין התלמידים,לרוב נרקם קשר אישי וחם ביניהן לכי  מעידות סטודנטיותבנוסף, ה

  . ידי התלמידים מוערך מאוד עלמבחינה אישית וגם מאוד  תורם להןש

"אני רואה התקדמות גם בלימודים וגם בביטחון העצמי של התלמידים. שואלים יותר, 

 ,נים ולא היה מסוגל לעשות מבחןמעיזים וסומכים על עצמם... ילד שהייתה לו חרדת מבח

סטודנטית, בי"ס דובר  יושבת לידו ומעודדת."היום מסיים את כל המבחן לבד ואני רק 

  עברית, ממ"ד

"אני חשה שחלק מהתלמידים משפרים הישגים ומתפתחים אישית, אני חשה שזו 

תית יוהאמ הית והן מבחינת היכרותי הישירהתנסות משמעותית עבורי הן מבחינה פדגוג

  , בי"ס דובר ערביתסטודנטית עם ביה"ס כארגון."
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 לילדים יואני מרגישה תורמת. רואים את התרומה של ,מאוד חיובי"הפרויקט לדעתי 

  , בי"ס דובר עברית, ממלכתיסטודנטית לקראת סוף השנה וזה נותן סיפוק."

עת גם מהתרומה נוב סטודנטיותר משביעות הרצון של המעבר לתרומה לתלמידים, חלק ניכ

 חשות נתרמות י הןציינו כ סטודנטיותה מרבית .תוכניתמה שלתחושתן הן מקבלותהאישית 

ועוד, זאת  מעצם ההתנסות בעבודת ההוראה ומהמפגש עם בתי הספר.באופן אישי 

 ,הזדמנות פזממש זו  מעידות כי עבורןאו בתחום קשור אחר תואר בחינוך  שלומדות סטודנטיותה

 הןרם לומול תלמידים, דבר אשר תולהתנסות בעבודת ההוראה בבתי הספר  זוכותהן במסגרתה ש

  יעסקו בו בעתיד. שעה במקצוע שייתכן נגי להן רבות לקורות החיים ומאפשר

ה. זה נותן לי יותר ממה לעשות הסבה מקצועית, התאהבתי במקצוע ההורא ת"אני שוקל

רואה את מקצוע המחנך וההוראה אחרת לגמרי ממה שהכרתי, עולם חדש  ...שאני נותנת

  דובר עברית, ממלכתי, בי"ס יתסטודנט" .מאתגר ומסקרן עבורי

"אני מאוד מרוצה, זה תחום ההתמחות שלי ואני מרגישה שהעבודה מאוד מקצועית 

  סטודנטית, בי"ס דובר עברית ממ"ד ומכבדת. אולי אהיה כאן מורה כשאסיים ללמוד..."

"אני לומדת עבודה סוציאלית והעבודה עם תלמידים שקשה להם היא התנסות טובה 

  סטודנטית, בי"ס דובר עברית, ממ"ד ומשמעותית עבורי."

 ושביעות רצונם לתלמידים הנתפסת התרומה .4.2

 - תוכניתהלוקחים חלק ביישומה של מהגורמים ה של כל אחד שביעות הרצוןשעמדנו על לאחר 

של בעלי העניין  שביעות הרצוןאת התרומה הנתפסת ו בחן אתנ, סטודנטיותוה , המורותמנהלותה

על התרומה שמקבלים התלמידים בתחומים השונים ניתן התלמידים.  – תוכניתהעיקריים של ה

 , לרבותהגורמיםיתר  מדיווחיללמוד הן מהתצפיות שנערכו בשיעורים ומעדויות התלמידים והן 

  .סטודנטיות, המורות והמנהלותה

ועולה בקנה אחד עם שביעות הרצון של  שביעות הרצון של התלמידים גבוההבאופן כללי, 

תורמת באופן משמעותי  תוכניתכמו כן, ניכר כי ה ים שסקרנו בפרק הקודם.שאר הגורמ

ת לתלמידים בעיקר בתחום האישי ובכל הקשור לחיזוק הביטחון והמסוגלות העצמי

כיוון  ,הסתייגויות בחלק מבתי הספר עולותביחס לכך כי  בתחום הלימודי, אם וכן שלהם

ארוכה דיה, המאפשרת הערכה רצינית ועמוקה בהם במשך תקופת זמן אינה פועלת  תוכניתהש

בהתאם יש לבחון שביעות הרצון ומידת התרומה לתלמידים את רמות חשוב לציין כי  של ממד זה.

היא אכן משיגה מאוד,  רחב קפה אינוישהממוקדת  תוכניתמדובר בש, וכיוון מהתוכנית לציפיות

ניסיון להשפעה על כלל בית ן בהן איומצומצמות יחסית בהיקפן, , שמלכתחילה הן את מטרותיה

  הספר.

  התרומה הנתפסת עבור התלמידים .4.2.1

אכן ת עם הגורמים השונים כי התלמידים ברוב המכריע של בתי הספר מעידות התצפיות והראיונו

כאשר במסגרת העבודה בקבוצה קטנה או באופן פרטני.  יתנתרמים מהפעילות עם הסטודנט
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התלמידים קידום בנגיעה כמעט תמיד ה עולה תוכניתה בעקבותתרומה לתלמידים מדברים על ה

כי קיימת תחושה של ציינו כלל הגורמים ש יחד עם זאת, אף. בתחום האישי וכןבתחום הלימודי 

עריך באופן המתקשים לשים את האצבע ולחלקם  בלימודים ובהישגים של התלמידים,התקדמות 

מעידות בהערכה  סטודנטיותוה תמרבית המורו כלומר,בתופעה גורפת. אם מדובר מדויק 

שעובדים בקבוצה  אצל חלק מהתלמידיםממשי כי הבחינו בשיפור נקודתי  האיכותנית

אך קיימים גם גורמים  ,בוןהנקרא, בשפה ובחשבהבנת  קטנה, כאשר הדגש הוא על שיפורה

 , שאינובית הספרב פרק זמן קצר יחסית להפעלת התוכניתעקב  לרוב, המסתייגים מלקבוע כך

  . מאפשר להגיע למסקנות ברורות בנושא זה

"יש התקדמות אך קשה למדוד זאת... אין עדיין שינוי דרסטי מבחינת הישגים, זה מוקדם 

  מנהלת, בי"ס דובר עברית, ממ"ד מדי, בשנה הבאה נדע".

  "אין תרומה פדגוגית, לא מרגישה שינוי ושיפור משמעותי בהישגי התלמידים."

  ערביתמורה, בי"ס דובר 

  :להלן הנושאים שעלו לגבי השיפור בתחום הלימודי

 שיפור במיומנויות קריאה וכתיבה �

 קידום תלמידים מצטיינים והתנסות בעבודת חקר �

 דיווחים על עלייה בהישגים מצד המורות ומצד התלמידים �

 מענה דיפרנציאלי ומותאם לתלמידים מתקשים �

 הכיתתיהאקלים אווירה לימודית ושיפור צמצום פערים,  �

 עלייה במוטיבציה של התלמידים ורצון לשפר את ההישגים ולהצליח �

"התלמידים השתפרו במיומנויות קריאה וכתיבה... שולטים טוב יותר בהבנת הנקרא 

  סטודנטית, בי"ס דובר ערבית ומקבלים ציונים יותר גבוהים."

קה השתפרו. התחזרה הלימודית והאקלים "מענה דיפרנציאלי לתלמידים מתקשים, האווי

תחושת המסוגלות העצמית של התלמידים בקבוצה הקטנה. התלמידים שואפים 

  מורה, בי"ס דובר עברית, ממלכתי למצוינות."

הרבה  ע... אני מרגיש שהתקדמתי יותר, יוד80בחשבון ועכשיו קיבלתי  60קבל "הייתי מ

, בי"ס דובר תלמיד י."ימילים באנגלית... כשקשה לי היא מסבירה שוב ושוב ולא יורדת על

  עברית, ממ"ד

איתה דיונים שלא  מנהלות"אנחנו מבינים טוב יותר את החומר עם הסטודנטית ו

מתקיימים בכיתה הרגילה. זה מעמיק את ההבנה שלנו בחומר ומשפר את הביטחון 

 תלמידה, בי"ס דובר ערבית העצמי שלנו."

בא לידי ביטוי שתמימות דעים, דבר התלמידים קיימת  שלהאישית  ולהתפתחות אשר להתקדמות

מנקודת  לפי התמונה המשתקפתבתצפיות שנערכו בשיעורים.  כלל הגורמים וכןבראיונות של 



 

76  

 

מן העבר האחר, שותפים לאותה הערכה התלמידים של  מצידן והן סטודנטיותהמורות וה מבטן של

השקפות משני הצדדים האישית הנובעת מעבודת הסטודנטיות. אחידות יחסית זו ב תרומהבנוגע ל

לגבי התרומה האישית הנובעת מעבודת הסטודנטיות, מהווה הוכחה לכך שאכן מדובר בתרומה 

כי  ותמדווח מנהלותוה סטודנטיות, הכלל התלמידים, המורות בור התלמידים;משמעותית ע

בכיתות תורמת מאוד לתלמידים מבחינה אישית ורגשית  סטודנטיותהעבודה מול ה

לעיתים, התלמידים המתקשים מוצאים . ומעלה את הביטחון שלהם ואת מסוגלותם העצמית

חשים כי הם הלמידה בכיתה אינה מותאמת לצורכיהם ובעקבות כך ועצמם משתרכים מאחור 

ובתפיסת המסוגלות העצמי  דבר שפוגם בביטחון ,לה הם זקוקיםשאינם מקבלים את תשומת הלב 

מול גורם פחות רשמי הנעשית ות, קטנהשלהם. נראה כי באמצעות העבודה הפרטנית או בקבוצות 

משוחררת תלמידים למידה אחרת, למאפשרת  ,דמות צעירה ועדכנית יותר ובדרך כלל ,מהמורה

ורום לא תמיד מתאפשר בפשפורה להעלאת שאלות ומחשבות  ופתוחה יותר, שבה נוצר מרחב

הכיתתי הרחב. כך, מהתצפיות בשיעורים ומעדות התלמידים עולה כי לרוב הם מרגישים בנוח 

גם קשר חם זה מביא אותם שו ,לפנות לסטודנטית בכל דבר, בין בנושא לימודי ובין בנושא אישי

של עבודת הסטודנטית כמו כן, התרומה האישית המרכזית . עימה להידוק שיתוף הפעולה הלימודי

מאפשר שבאה לידי ביטוי בהעלאת המוטיבציה ותפיסת המסוגלות העצמית של התלמידים, דבר 

יותר במסגרת הכיתתית להם להרגיש יותר בטוחים בעצמם וביכולתם להצליח ואף להשתלב טוב 

  . שיש מקום להניח שלא היה מתאפשר קודם לכן, בהיעדר מעורבותה של הסטודנטיתהרחבה, דבר 

דה, החמיאה, התעכבה מענה דיפרנציאלי בתחום הלימודי והרגשי. עודהסטודנטית נתנה 

  תצפית, בי"ס דובר עברית, ממ"ד ליד כל תלמיד.

 פתחים ונהיים יותר מעורבים."התלמידים נ –"התרומה המשמעותית היא בתחום האישי 

  מורה, בי"ס דובר ערבית

ריכוז ועקומת בעיות  –"הם שוברים את מחסום הביישנות, מגייסים מוטיבציה ללמידה 

  סטודנטית, בי"ס דובר ערבית המשמעת יורדת פלאים."

  בי"ס דובר עברית, ממ"ד"הייתי מפחד מבפנים ועכשיו פחות..."
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  י מגזר שפהדיווחי המנהלות והמורות על מידת התרומה לתלמידים, לפ: 26תרשים 

  

  

  רק בקרב המורות נשאל .בנושא דמות משמעותית לחיקוי*ההיגד 

 תורמת לתלמידיםאכן מרבית המורות והמנהלות חשות כי העבודה עם הסטודנטית כאמור, 

המנהלות סבורות שבהשוואה בין המנהלות למורות עולה כי בשני מגזרי השפה . בהיבטים השונים

בקרב  .יותר לעומת מידת התרומה שציינו המורות גבוההשל הסטודנטיות מידת התרומה כי 

מסוגלות בתחום ההיא  תוכניתשל ההתרומה המשמעותית ביותר נמצא כי  דוברות העברית

). 85%-ל 70%-הלימודיים (בין כ הישגיםבתחום ההעצמית והמוטיבציה של התלמידים וכן 

כי  ןשיעורים מעט נמוכים יותר סבורים כי הסטודנטית מהווה דמות לחיקוי עבור התלמידים וכ

  ). 70%-לכ 60%-חברתיים של התלמידים (בין כההיבטים תורמת ל תוכניתה

לדעת המנהלות  התרומה הגדולה ביותר :מצטיירת תמונה מעט שונה בקרב דוברי הערבית

 80%-העצמית והמוטיבציה (בין כוכן למסוגלות  של התלמידים החברתיים להיבטים אוהמורות הי

). בהשוואה 70%-לכ 60%וכדמות לחיקוי (בין הלימודיים בתחום ההישגים  –) ומעט פחות 84%-ל
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למסוגלות העצמית של התוכנית התרומה בקרב דוברות העברית כי בין מגזרי השפה עולה 

, נמצאה מגמה הפוכה, בנוגע להיבטים החברתייםשבעוד , גבוהה יותרה היאלהישגים הלימודיים ו

נמצאה התרומה  -הערבית כלומר בתחום זה, שנמצא נתרם במידה הרבה ביותר בקרב דוברות 

  . המעטה ביותר בקרב המנהלות והמורות דוברות העברית 

בתרשים הבא מוצגים הנתונים מהסקר הטלפוני לגבי תחושת השינוי של המורות בלמידה של 

  התלמידים.

  , לפי מגזר שפהתוכניתלגבי השינוי בלמידה בעקבות ה המורות: דיווחי 27תרשים 

  

מדווחות  40%- ; כתוכניתהמורות מעידות כי הן חשות שינוי בלמידה של התלמידים בעקבות ה רוב

כלשהו, דיווחו כי לא חשו בשינוי  10%-כעל שינוי מסוים לטובה.  –על שינוי גדול לטובה וכמחצית 

  . תוכניתואף מורה לא דיווחה על שינוי לרעה בעקבות ה

  טיותדנמהעבודה עם הסטו שביעות רצון התלמידים .4.2.2

באופן ספציפי התלמידים, הם נשאלו  לה זוכיםשבמקביל לבחינת התרומה הלימודית והאישית 

מהתצפיות ומקבוצות . סטודנטיותמהעבודה מול הבנוגע למידת שביעות רצונם באופן כללי 

עולה שביעות רצון גבוהה.  סטודנטיותההמיקוד שנערכו עם התלמידים שעובדים ישירות עם 

המעט פחות מאופן העבודה בקבוצה קטנה או באופן פרטני, מהלמידה מאוד מרוצים  התלמידים

 יתמקבלים מהסטודנטהם ללמידה הכיתתית, מהיחס האישי והחם ש בהשוואהפורמאלית 

בר לתרומות בתחום הלימודי והאישי, למעשה, מעומהתאמת הלמידה לצורכיהם האישיים. 

מהלמידה באופן  לשביעות רצון גבוהה יותר מתקשיםלתלמידים הגורמת  יתהעבודה מול הסטודנט

כי הם , יתנהנים להגיע לשיעור עם הסטודנטהם הם מעידים כי כללי ואף מההשתלבות בכיתה. 

חשים רובם  -וחשוב מכך  ,בכל נושא שי וחם, מרגישים בנוח לפנות אליהליחס איממנה זוכים 

תצפיות כי חלק מהתלמידים מחוברים עוד עלה מה לימודי.היבט השמתעניינים בהם גם מעבר ל

 זקוקים לתמיכתן ולקבלת מענה רגשי ואישיהם העיתית ניכר כי  ועקב העבודה סטודנטיותמאוד ל
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בכיתה התלמידים מעידים כי  יתכיתתית נראה כי בעקבות נוכחות הסטודנט-ברמה הכלל .מהן

  וירה משוחררת יותר ופחות פורמלית. ונוצרה א

  תלמידה, בי"ס יסודי ממ"ד תמיד עוזרת."תנו, י"אכפת לה מא

  , ממ"דדובר עברית." תלמיד, בי"ס יילא יורדת על ,"כשקשה לי היא מסבירה שוב ושוב

תלמידה,  , היא שטפה לי את הפנים והרגיעה אותי."X-"אתמול קיבלתי מכה והלכתי ל

  בר עברית, ממ"דבי"ס דו

אותנו ומסייעת לנו בלמידה, אנחנו "אנחנו מרוצים ואוהבים את הסטודנטית, היא אוהבת 

לא רוצים להפסיד אותה בשנה הבאה, עם הסטודנטית אנחנו לומדים טוב יותר מאשר 

  תלמיד, בי"ס דובר ערבית בכיתה הגדולה."

 הרצון להמשך הפעילות והשינויים הדרושים .4.3

שאלת פרק הנוכחי בה-תתבנעסוק , תוכניתהשונים מהכחלק מבחינת שביעות הרצון של הגורמים 

: עד כמה הם מעוניינים בכך, בבתי הספרבהמשך הפעלת התוכנית הגורמים השונים של  נםרצו

  שתפעל טוב יותר בשנים הבאות.  כדישינויים ושיפורים בה יש לבצע  ,לדעתם ואם,

  בבתי הספר תוכניתהמשך פעילות ה .4.3.1

וב המכריע של הקודמים, הריה נחשפנו בפרקים אלמהתוכנית, ש בהמשך לשביעות הרצון הגבוהה

תמשיך לפעול בבית הספר גם בשנה  תוכניתמעוניינים שההם כי בראיונות ציינו  ההמעורבים ב

 לתלמידים, למורותרבות תורמת  תוכניתכי ה חשות תוכניתעל ה והאחראיות מנהלותההבאה. 

ולכך תפעל בבית הספר גם בשנים הבאות,  תוכניתשה ועל כן היו מעוניינות ,ת הספר כולוואף לבי

שעבדו  המורות. סטודנטיותלקבלת מספר רב יותר של  ,במרבית בתי הספר מתלווה רצון, שעולה

וצה קטנה של קבעם  ית בכיתה ועבודתהכי נוכחות הסטודנט מעידות סטודנטיותישירות עם ה

 בה בעתאפשרה להגיע לאותם תלמידים מתקשים ו, בכך שותכמור ןתלמידים תרמה לעבודת

וחלקן  ,ית בכיתהסטודנטהנוכחות של הבהמשך  עקב כך המורות חפצותיתה. להתפנות ליתר הכ

, שאל נוכחותה בחלק יתהסטודנטעזרתה של ללא  מתקשות לדמיין את עבודתןהן אף ציינו כי 

ם מקידו נכון לשם-אל מתקיימת תוכנית, שההתלמידיםגם . מהשיעורים הן כבר התרגלו

בחינה האותם מ מתמקד היאם כי הסטודנטית, מרגישימהלמידה עם מאוד מרוצים תם, והעשר

הלימוד המצומצמת  וממתכונתנהנים מהיחס החם הם ובעיקר  ,אישיתמהבחינה הלימודית וה

  . בקבוצה הקטנה יותר

, תוכניתיועצת, אחראית על ה תמשיך, זה משאב מעולה." תוכנית"מאוד הייתי רוצה שה

  בי"ס דובר עברית, ממלכתי

 תנו, היא כמו חברה ואני רוצה שהיא תמשיך."ימיד תהיה את  X-רוצים ש"כן, אנחנו 

  תלמידה, בי"ס דובר עברית, ממ"ד
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בשנה הבאה. מי ייתן ואקבל סטודנטית טובה  ת גםאני מאוד מעוניינת בקליטת סטודנטי"

  מורה, בי"ס דובר ערבית ומסורה כמו הסטודנטית שהכרתי בשנה זו."

ומקווה שאתקבל לאותו בית ספר. אני מרגישה  תוכנית"אני ארשם גם בשנה הבאה ל

  סטודנטית, בי"ס דובר ערבית שהצלחתי כאן והשתפרתי בתפקודי כמורה לעתיד."

ועל  ,שביעות רצון נמוכה יותר עלתה בהערכה האיכותנית במגזר דובר הערבית בבתי ספר בודדים

. תוכניתלהמשיך את פעילות ה והמורות מנהלותה ן שלדימצפחותה מוטיבציה בהם כן קיימת 

עבודה מוסדרת  תוכנית, ככל הנראה ללא פחות פעלה באופן מובנה תוכניתבבתי ספר אלו ה

בשני בתי ספר הייתה נמוכה יותר. על כן,  סטודנטיותרומה של התמידת המחויבות וה גםו ,מראש

בהפעלת  שנה נוספת ובלבד שתתקיים התייעלותיש רצון לנסות את התוכנית במשך אלו, 

  תכנון מוסדר יותר מראש.כמו גם  תוכניתה

עבודה  תוכניתובלבד שנבנה  ,רק עוד שנה אחת תוכנית"אני מעוניינת בניסוי ה

  מנהלת, בי"ס דובר ערבית מראש..."

עוד שנה הזדמנות או לא נמשיך  תוכנית"לא הייתה הצלחה בשנה זו. לכל היותר ניתן ל

  מנהל, בי"ס דובר ערבית בכלל."

סחל"ב  תוכניתבמסגרת הסקר הטלפוני נשאלו המנהלות והמורות האם היו מעוניינים שגם 

   תמשיך לפעול בבית הספר ובאיזו מתכונת.
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  דיווחי המנהלות והמורות על הרצון להמשך הפעילות, לפי מגזר שפה: 27תרשים 

  

תמשיך לפעול בשנה  תוכניתהמכריע של המורות והמנהלות בשני מגזרי השפה מעוניינות כי ה ןרוב

 דוברות העברית המנהלותבקרב  שינויים.הכנסת הבאה בבית הספר במתכונתה הנוכחית או עם 

עם הכנסה של  -תמשיך לפעול במתכונת הנוכחית ושליש  תוכניתמעוניינות שה יםכשני שליש

של אם כי שיעור מעט גבוה יותר  ,דומהרב דוברות הערבית המגמה הכללית מספר שינויים. בק

עם הכנסת  תוכניתבהמשך פעילות ה דוברות העברית מעוניינותעמיתותיהן בהשוואה להמנהלות 

דוברות הערבית מעוניינות כי המורות דוברות העברית וכמחצית מ המורותמ 60% ).41%שינויים (

. מעוניינות בהכנסת שינויים 46%-ל 41%ובין  לפעול במתכונתה הנוכחית, תמשיך תוכניתה

  . יפורטו בפרק הבא שינויים אלה

  תוכניתנקודות לשיפור בהפעלת ה .4.3.2

בקרב הגורמים השונים שביעות הרצון הגבוהה  לאור הנתונים שעלו בהערכה, אין עוררין על

עלו מספר נקודות  בבתי הספר. לצד זאת, תוכניתשיך את פעילות הלהמ נםרצועל והמעורבים בה 

חלק ניכר ב. יש לשפר בהמשך הפעילות , שאותםמצד הגורמים השונים בבתי הספר תורפה
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אך בפרק זה  ,הרלוונטיים לאורך הדוחבפרקים נגענו מהנושאים שיש לערוך בהם שינוי או לשפרם, 

  . התוכנית כה שלהתובנות והשינויים הרצויים להמשך דר נערוך ריכוז של כלל

הוא  ,סטודנטיותוה , המורותמנהלותבקרב מרבית ה הבעייתיות שבו עלתה שוב ושובמרכזי שנושא 

לבית הספר ואף  תוכניתשקיבלו בתי הספר מהחברה הזכיינית טרם כניסת ההלוקה בחסר ליווי ה

הליווי וההנחיה מטעם מהדיווחים של הגורמים השונים עולה כי במהלך שנת הלימודים. 

ראשית, תהליך בחירת  אינה מספקת.ובמהלכה  תוכניתטרם המהחברה הזכיינית  המנחה

 , באופן שאינוהחברה הזכיינית על ידילבתי הספר נעשה באופן עצמאי  והתאמתן סטודנטיותה

לוקח בחשבון את המאפיינים הספציפיים של בית הספר. כמו כן, ההכשרה של הסטודנטיות 

אינן  מהסטודנטיות כי חלק מעידותה ,מנהלותוה ותוהן מצד המור דןימספקת הן מצ בלתיעלתה כ

תאימה לעבודה בקבוצות קטנות. עוברות הכשרה מ ינןודה בבתי הספר ואדרישות העבמודעות ל

הם כי הליווי שחשים בתי הספר כולה, לאורך שנת הלימודים  תוכניתגם במהלך פעילות ה

לפנות בעת הצורך. עליהם אף אינם יודעים למי הם מקבלים לא נותן מענה לצורכיהם ולעיתים 

ות מעורבים בתהליך בחירת ילהבבתי הספר מעוניינים מחד גיסא למעשה, הגורמים השונים 

שתינתן להם  –מאידך גיסא לבית הספר ולקבל מענה שוטף לאורך השנה, ו ןוהתאמת סטודנטיותה

הספר. לטענתם, באמצעות ת מותאם ככל האפשר לצורכי ביעבודה האוטונומיה להפעיל מודל 

 הםבכך שתחושת ביטחון לבתי הספר הנחיה מקצועית בעת הצורך וכן מתן של  מאוזןשילוב 

הנוגעת ליישום התוכנית בין כותליהם, יש יותר בעבורם לשם החלטה הרלוונטי ב מחזיקים בידעש

  ביות.תוצאות מרשאיפה לב סטודנטיותיצור ניצול מקסימלי של עבודת הבכוחה ל

ווי, הן לא מקבלות הדרכה י"יש לי תחושה שהסטודנטיות נזרקות לשטח ללא מעקב ול

מנהל, בי"ס  מסוגל לעשות זאת ללא הנחיה מהחברה הזכיינית." פרהסת ואיני מאמין שבי

  דובר ערבית

באיזה תחום הוא  ,אם הוא מתאים ,תחילת התהליך לתאם עם סחלב מי מגיעב ב"לי חשו

גורמים חיצוניים לא מספיק  .סטודנטיותשבית הספר ישלב את החשוב ... מתמחה, שעות

  מנהל, בי"ס דובר עברית, ממ"ד" מכירים את הניואנסים בבית הספר וזה לא נכון שיתערבו

. לבתי הספר והשעות המוקצות סטודנטיותובמספר ה תוכניתבהיקף הנושא נוסף, עוסק 

 הפעלתהומ תוכניתשבאופן כללי שביעות הרצון מה משוםדווקא הדוח, כל כפי שמשתקף לאורך 

עבור  תמורה משמעותית באמצעותה מצליחים לחלץהם  הגורמים השונים מעידים כישוגבוהה 

 והאחראיות מנהלותמרבית ה. בתי הספר, קיים רצון גורף להרחיב את פעילותה בתוך התלמידים

כמות השעות ציינו כי  עברית,הספר דוברי הבקרב בתי  משמעותי יותר ובשיעור, תוכניתעל ה

 ,צרכיםאת התמיד  תואמתאינה מספקת ואינה  בכיתות הסטודנטיות פועלות מהלכןבש

כמו גם את  ,לבתי הספר המגיעות סטודנטיותמספר ה גדלתכן קיימת דרישה לה ועל

כיתה השעות שמקבלת כל כי מספר  והמורות מדווחות מנהלותה .שלהן מספר שעות הפעילות

 כיתההתלמידים בלדעתם,  משמעותי בהישגים בקרב התלמידים. כדי לחולל שינוי, ואין בו די מועט

בקבוצה קטנה או  יתעובדים עם הסטודנטהם בה ששעה אחת בשבוע לבסופו של דבר  זוכים
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פלטפורמה כדי לייצר לתלמידים רציפות לימודית, וק יאינו מספשהיקף פעילות באופן פרטני, 

החל  תלבתי הספר מתאפשר סטודנטיותכניסת הכמו כן, כאמור, לימודית ואישית. להתקדמות 

עם זאת, הלימודים האקדמית באוניברסיטאות ובמכללות.  שנתעם תחילת , מחודש אוקטובר

שנת  אמצעתים קרוב יותר לייותר, לעהכניסה בפועל מתרחשת מאוחר הספר בחלק ניכר מבתי 

מכיוון הן  ,מקשה מאוד על בית הספר סטודנטיותהניסה המאוחרת של הכהלימודים. 

עת  ,כבר מתחילת השנה והן משום שבשלב כה מתקדם של השנהקיים  שהצורך לעזרה בכיתות

לבם ולש, קשה לקלוט גורמים חדשים לבית הספרהעשייה הלימודית והפדגוגית בעיצומה, 

 סטודנטיותכניסת ה בבתי ספר רבים הנוכחיתבשנת הלימודים שמאחר הלימודים.  תוכניתב

כי גורמים בבתי הספר מבקשים כי בהמשך תהיה הקפדה ה התעכבה מסיבות טכניות שונות,

לבית הספר  שתתאפשרכדי לבתי הספר תהיה קרובה ככל האפשר לתחילת השנה,  כניסתן

   .ולקליטה חלקה שלהן ת לתכנון מוקדםהפני4

סטודנטית, שעה אחת בשבוע אינה מספיק משמעותית  ת כיתה אחת לכל"חייבים להקצו

  מורה, בי"ס דובר ערבית ".ה די לחולל שינוי משמעות בהישגיםלתלמיד ואין ב

ת שני, הוא אומלל ולא תורם לביהשליש הבתחילת  -של הסטודנטיות ןת"עיתוי כניס

ולא לסטודנטיות. חייבים לשנות זאת ולהתחיל עם פתיחת שנת הלימודים ולכל  הספר

  מנהל, בי"ס דובר ערבית המאוחר באוקטובר".

 ועוסק תוכניתקשור גם הוא להיבטים הטכניים של השעלה כטעון שיפור,  נושא נוסף

על  בבתי הספר. סטודנטיותתהליך המעקב אחר נוכחות הב הכרוכהבבירוקרטיה הרבה 

לל וכהוא , רישום הנוכחות מתבצע באופן מסורבל וסטודנטיותוה , המורותמנהלותדיווחי ה פי

הגורמים  הנעשית על ידיכמו כן, פרוצדורת הרישום שלא לצורך.  ,שרשרת דיווחים למספר גורמים

השונים וההעברה לבסוף לחברה הזכיינית מתבצעת באופן מיושן ולא מותאם לעידן הטכנולוגי 

לבצע את באמצעות מציאת הפלטפורמה הדיגיטלית המתאימה יתאפשר שייתכן ים. בו אנו חיש

  ביתר קלות ובצורה מקצועית ומדויקת. סטודנטיותתהליך המעקב והבקרה אחר נוכחות ה

לא צריך בשלוש דרכים. מספיק במחשב  21-אנחנו במאה ה ..."מאוד מסורבל ומיותר

  סטודנטית, בי"ס דובר עברית, ממ"ד" ושהמורה מאשרת שאני מגיעה באופן עקבי

בעיקר סביב נושא החתימות  ,סטודנטיותמול ה הזכייניתבירוקרטיה מסורבלת של "

נדרשים לבצע מעקב כפול ביומן אישי בכתב יד עם חתימות האחראי בבית אנחנו  ביומן.

טכניות  וסובל מבעיות ידידותיוהספר ולהקליד למערכת ממוחשבת. האתר מאוד לא 

  סטודנטית, בי"ס דובר עברית, ממלכתירבות." 

עלו גם סוגיות הקשורות , תוכניתהפעלת השל הטכנית רמה מעבר להיבטים הדורשים שיפור ב

עולה כי  והמורות מנהלותראשית, מדברי ה לאורך זמן. תוכניתרבית מההפקת התועלת המתכנון ל

לטווח שלה תמורות ההמשכיות והנושא לא הושם מספיק דגש על  תוכניתת הבבניי

יותר משנה אחת וקלטו יותר  תוכניתהווה אומר, חלק מבתי הספר לוקחים חלק ב הארוך.

שנה העוקבת עבודה בניכר כי לא קיימת התאמה בין העבודה בשנה אחת לאך  ,מסטודנט אחד
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 תוכניתשלעיתים ה עקב העובדהכמו כן, . משניהית אחד ללא בין תצורת העבודה של סטודנט גםו

עבור מדי פעם, קיים קושי לשמור  ותנעדר סטודנטיותהמאחר שמתחילה מאוחר יחסית וכן 

  עותיים לאורך זמן. ולהבחין בתוצרים משמ למידה במסגרת התוכניתעל רציפות התלמידים 

וכי אין  פדגוגי כלים לקבלת משוב קיימים בידיהםלא תי הספר מעידים כי חלק מב בנוסף,

כלומר,  .רומה לתלמידים בעקבותיהתהמידת ו סטודנטיותממשי על עבודת ה מנגנון בקרה

תורמת לתלמידים ולבתי הספר, ייתכן שבעזרת הכוונה ממוקדת  תוכניתהשעל פי נראה כי אף 

  צורכי בית הספר הספציפי. תואמת את יותר ותכנון מראש התועלת תהיה גדולה יותר ו

לא יוצרת המשכיות, לא בתוך הכיתה ולא בין השכבות. נוכחותה המצומצמת  תוכנית"ה

  מורה, בי"ס דובר ערביתשל הסטודנטית לא מאפשרת תוצרים מצטברים." 

צרים יש לשקול נושא ההמשכיות בין שנה לשנה ובין הסטודנטיות בכדי לבנות תו "

  מנהל, בי"ס דובר עברית ".והציגם בפני המורים וההורים

 סטודנטיותעבודה לקבלת משוב פדגוגי לעשיית ה תוכניתלא בנה כלים או  פרהסת "בי

  מנהל, בי"ס דובר ערבית ".תוכניתולא נבנה מנגנון בקרה הבוחן את התמדתם והתאמתם ל
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  לסיכום,

כלל של ממנה ושביעות הרצון חיובי מאוד  ואה תוכניתשעולה לגבי ההכללי הלך הרוח 

מהווה מענה חיוני  תוכניתה ,. על פי הדיווחיםבתוך בתי הספר גבוהה ההמעורבים ב

   למורות, לסטודנטיות ולכלל ההתנהלות בכיתה.לתלמידים ובמקביל תורמת רבות גם 

  שביעות רצון המורות והמנהלות

ומהעבודה מול  תוכניתשביעות רצון גבוהה מפעילות הגורף  באופן כללי, עולה באופן

) מביעות שביעות רצון גבוהה 90%-מרבית המנהלות והמורות (כ. יתותהסטודנטיות בתוך הכ

  . תוכניתמה

תרמה בצורה המשמעותית ביותר עוסקים  תוכניתבהם לדעת המנהלות והמורות השההיבטים 

ח ותורמת לכהיא ן מו כוכבמתן מענה דיפרנציאלי לתלמידים ובעבודת המורה בכיתה 

סבורות כי בקרב המנהלות והמורות לגביהם שיעור נמוך יותר שההיבטים האדם בבית הספר. 

התנהלות מול התלמידים והמשמעת. ההוראה עצמה בכיתה והם ה, תוכניתקיים שיפור בעקבות ה

מעט בהשוואה בין מגזרי השפה, במרבית ההיבטים שיעורי הדיווח בקרב דוברות העברית גבוהים 

  להוראה בכיתה ולהתמודדות עם משמעת. יותר בהשוואה לדוברות הערבית, למעט בנוגע

  שביעות רצון הסטודנטיות

), 90%(מעל  גבוהה מאוד אהי תוכניתשמביעות הסטודנטיות מההכללית שביעות הרצון 

 ותשביעות הרצון בקרב דובר ן מהיקף הפעילות ומתחושת התרומה שלהן.נשביעות רצו לרבות

גם שביעות הרצון מנושא הליווי  הערבית. ותיותר בהשוואה לדוברמעט העברית נמוכה 

. עם זאת, שביעות ומעלה) 88%( גבוהה תוכניתבלו הסטודנטיות במסגרת היוההנחיה שק

   .בהשוואה לדוברות הערביתמעט יותר הרצון בקרב דוברות העברית נמוכה 

  התרומה הנתפסת עבור התלמידים ושביעות רצונם

העבודה עם הסטודנטית תורמת מרבית המורות והמנהלות חשות כי אכן כאמור, 

בהשוואה בין המנהלות למורות נמצא כי בשני מגזרי השפה לרוב  .לתלמידים בהיבטים השונים

 גבוהה יותר. דוברות העבריתשל הסטודנטיות חשות כי מידת התרומה הן אלה שהמנהלות 

מסוגלות העצמית תחושת הל אהי תוכניתהתרומה המשמעותית ביותר של הסבורות כי 

 ותדוברהמנהלות והמורות בקרב בעוד  ,מוטיבציה של התלמידים וכן להישגיהם הלימודייםלו

 אהי של התוכניתהתרומה הגדולה ביותר : הן סבורות כי הערבית מצטיירת תמונה מעט שונה

  .להיבטים החברתיים של התלמידים וכן למסוגלות העצמית והמוטיבציה

בלמידה של מסוים לטובה בשינוי גדול או נוי שיבמעידות כי הן חשות ) 90%(רוב המורות 

  .תוכניתבעקבות ה התלמידים

מאופן העבודה מאוד מרוצים  התלמידים גם מצד התלמידים עולה שביעות רצון גבוהה;

מקבלים הם , מהיחס האישי והחם שהפחות פורמליתבקבוצה קטנה או באופן פרטני, מהלמידה 

  ומהתאמת הלמידה לצורכיהם האישיים.  יתמהסטודנט
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תמשיך  תוכניתהמכריע של המורות והמנהלות בשני מגזרי השפה מעוניינות כי ה ןרובלסיכום, 

  .שינוייםהכנסת לפעול בשנה הבאה בבית הספר במתכונתה הנוכחית או עם 

   

  בהם לדעת המנהלות והמורות יש לערוך שיפורים:שלהלן הנושאים 

ת מבחינת ומספק ןובמהלכה אינ תוכניתמטעם החברה הזכיינית טרם ההליווי וההנחיה  �

 .במהלך כל השנה תוכניתתדירות הליווי ורמת המעורבות במתרחש במסגרת ה

ובתוך כך בתוך בתי הספר  תוכניתמרבית בתי הספר מעוניינים בהרחבת היקפה של ה �

 .ןשעות פעילות נייןוכן העלאת מ ותסטודנטי מספר גדול יותרקבלת ב

ולדעת מיותרים,  רוך בסרבול ובבירוקרטיהכתהליך המעקב אחר נוכחות הסטודנטיות  �

  .יש להתאימו לעידן הטכנולוגי תוכניתכלל המעורבים ב

מספיק נושא דגש ה לא הויידי מוביל על תוכניתבתהליך בניית ה ,דברי המנהלותל �

  ל פני שנים.לטווח הארוך, כלומר עהמצופות ממנה והתמורות של התוכנית ההמשכיות 

כי לא עומד לרשותם בידיהם כלים לקבלת משוב פדגוגי ואין בנוסף, בתי הספר חשים כי  �

 לתלמידים.של עבודה זו מידת תרומה הממשית על מנגנון בקרה על עבודת הסטודנטיות ו
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