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  תקציר

  

ב"להיות במסגרת לימודית עד כיתה יבישראל חוק לימוד חובה מחייב את כל בני הנוער 
1

. במסגרת 

משרד החינוך פועל לצמצום הנשירה של תלמידים ממערכת החינוך בכלל, ומהחטיבות  ,מימוש חוק זה

השלמת לההתמדה של התלמידים ו המיועדות לעידודכניות מיוחדות ותבאמצעות העליונות בפרט, וזאת 

מב"ר (מסלול בגרותי  תוכניתאחת הדרכים למימוש מטרות אלה הינה חסכים תרבותיים ולימודיים. 

במשרד החינוך בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףהרגיל), הנמצאת תחת פיקוח של 
2

כנית נועדה והת. 

לתעודת זכאות   השיגכך שיוכלו ל, קוגניטיביתהערכית והרגשית, הברמה   תלמידיםאת הלחזק 

  הה.להם להתקבל למוסדות להשכלה גבו שתאפשר ,בגרות איכותית מיטבית

ם בוגרי חטיבת ביניים בעלי פוטנציאל ינמב"ר ה ם בכיתותתלמידיהכנית, ועל פי מובילי הת

הצפי הוא  ,ביניים, אך לפי הישגיהם בחטיבת הלהצליח בבחינות הבגרותלהם לימודים המאפשר 

כיתות רגילותללמוד בתיכון ב אם ימשיכושלא יצליחו בכך 
2

, מרובים מידהקשיי לעם . מדובר בתלמידים 

כיתות רגילות ובעלי דימוי עצמי נמוך. דרכי העבודה ותנאי הלימוד המצויים בדרך כלל בלמודי כישלונות 

עקרון הבסיס . תיותיהאמ ותיהםפשרים לתלמידים אלה לממש את יכולחטיבה העליונה, אינם מאב

קרון זה נגזרים עקרונות משנה של ימע. 2האמונה ביכולת התלמיד ללמוד היאמב"ר  תוכניתל

בכיתת המב"ר מכיתה י' עד ד יהתמלו להתאמת מסגרת לימודים יציבה לתלמיד תאפשר  )א( :תוכניתה

מימוש הפוטנציאל תלוי במשך זמן הלימוד, בדרך הלימוד, בשיטת ההוראה , (ב) ותוביל להצלחתו ב"י

התאמת תוכנית הלימודים, תגבור לקראת , (ג) נוספים, והוא משתנה מתלמיד אחד למשנהוובגורמים 

יסייעו במימוש  ,לפי יכולתו והתקדמותו ,בגרות והפעלת תוכניות תמך אחרות לכל תלמידהמבחני 

 . לאפשר לתלמידים אלה לגשת לבחינות הבגרות אמורבית הספר (ד) -, והפוטנציאל

מניעת נשירה והגברת ההתמדה של תלמידי כיתות  (א), הן: 2המב"ר, על פי מובילי תוכניתטרות מ

טיוב תעודת הבגרות , (ג) גידול שיעור הזכאים לתעודת בגרות משמעותית, (ב) ב"י-מב"ר בשכבות הגיל י'

פיתוח ערכי שייכות ומעורבות חברתית של התלמיד , (ד) יח"ל באנגלית ובמתמטיקה 5-ול 4-יח"ל ל 3-מ

  . פיתוח כלים להעלאת מוטיבציה, דימוי עצמי, מסוגלות לימודית והתמודדות רגשית(ה) -, ובקהילה

תלמידים  - הישגים: מתייחסים לשלושה גורמים 2קריטריונים לאיתור תלמידים לכיתת מב"רה

שהממוצע המשוקלל שלהם בארבעת המקצועות: מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה ושפת אם (לשון 

ציונים לתלמיד אין , ול השליליים בתעודה אינו עולה על ארבעהוסך כ, 60-50עברית/ערבית) הוא בין 

חשבון הקריטריון נלקח בעל כך נוסף  -התמדה בשאר המקצועות העיוניים.  90-80שנעים בין  גבוהים

                                                                 
 1949-חוק לימוד חובה, התש"ט 1
תלמידים לבגרות מלאה", המנהל הפדגוגי, המחלקה לכיתות ולתכניות  כיתת מב"ר מסלול בגרותי רגיל כיתות לקידום 2

 שח"ר, משרד החינוך, תשע"ח
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יה י, כך שבאיתור תלמידים לכיתות המב"ר מועדפים תלמידים בעלי נטשל התמדה אישית ברצף מדורג

ותלמידים  ק בחלק מהשיעוריםים רבבית הספר אך נוכח יםשנמצא יםבאיחור משמעותי או תלמידלהגיע 

  יום.  14הנעדרים מבית הספר עד 

. ניתנת אפשרות להגדיל את מספר התלמידים  תלמידים 25-18 , כיתת מב"ר מונהתוכניתל פי מובילי הע

תלמידים.  3תלמידים. במקרים חריגים ביותר מאושרת חריגה של  16-27תלמידים לכיתה,  כלומר  2±

מצבת התלמידים בכיתה היא קבועה ואינה  .)20-25בשנת תשע"ח מכסת התלמידים המאושרת היא 

בעבודה עם כיתות מב"ר כולל את רכז שח"ר, מחנך הכיתה סגל ההוראה המעורב ניתנת לשינוי. 

מגדירה את המקצועות שהתלמיד יוגש השנתית -תוכנית תלת .  לכל תלמיד נערכתוהמורים המקצועיים

, תגבור ומינהלה שעות הוראה בפועל, שעות פיצוליחידות  לימוד).  24-ל 20בהם לבחינת הבגרות (בין 

לנייד שעות משכבת גיל שאין היא  תוכניתוההנחיה של מובילי ה ,לתלמידי כיתת המב"ר בלבד ניתנות

 תוכניתהבעלת חסכים לימודיים,  היאאחת לשכבת גיל אחרת בכיתות מב"ר. מכיוון שאוכלוסיית היעד 

תפקיד רכז המב"ר כולל גם מעקב אחר . התייחסות לנושאים הקשורים ללמידה מיטבית תכולל

 ,כנית מב"ר נמצאת באחריות אגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוךות התוכנית. התפתחות

 434-כיתות ב 1,135 התוכנית מקיפהכניות שח"ר במוסדות החינוך. בשנת תשע"ח ובמחלקה לכיתות ות

  רחבי הארץ.  וסדות חינוך בכלמ

כניתוהערכת הת  

אוכלוסיית המחקר כללה את כל בתי והאיכותנית.  כמותיתשיטות המחקר המחקר זה מתבסס על 

בהם קיימת כיתת מב"ר אחת לפחות, באחת או שהספר בחינוך הרשמי, דוברי עברית ודוברי ערבית, 

נדגמו מנהלים, מחנכים של כיתות מב"ר, רכזי שח"ר וכן תלמידים בכיתות  .ב"י-תר משכבות הגיל י'וי

  מב"ר. 

  ענות). יה 78%מורים ( 532-ענות) ויה 79%מנהלים ( 453נדגמו  - דגימה למחקר הכמותי 

בתי ספר בפיקוח  8בתי ספר דוברי עברית ( 10 מהםבתי ספר,  12נבחרו  -  ימה למחקר האיכותניגד

 7מכלל בתי הספר שנדגמו,  בתי ספר דוברי ערבית. 2-דתי), ו-ממלכתיבפיקוח בתי ספר  2- ממלכתי ו

-100%בתי ספר היו בעלי אחוז זכאות גבוה לתעודת בגרות בכיתות מב"ר בשנת הלימודים תשע"ה (

 12 מנהלי בית ספר, 12 ל רואיינו ובסך הכ). 4%-46%בתי ספר היו בעלי אחוז זכאות נמוך ( 5–) ו83%

תלמידים מכיתות מב"ר השתתפו בקבוצות  96כן, -. כמומחנכי כיתות מב"ר 12-ספריים ו רכזי שח"ר בית

יולי עד  המחקר נערך בחודשים מאי תלמידים בממוצע בכל בית ספר). 8מיקוד שהתקיימו בבתי הספר (

2017.  

  ושאלות ההערכה המחקר מטרות 

אופן יישום ) 1( שימוש במשתנים ובשאלות הערכה בשלושה היבטים מרכזיים: עשהמערך המחקר 

, אופן היישום וההטמעה של התוכניתל בקשרמתן מידע למובילי התוכנית במשרד החינוך  - כניתוהת
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מנקודת  ,משתקפת בעמדות כלפיהזו כפי ש ,כניתוהערכת איכות הת - כניתועמדות כלפי הת) 2(

 -  כנית ותוצאותיה הנתפסותומטרות הת הערכת השגת) 3(-, ומבטם של  בעלי העניין השונים

בהתאם לציפיות הנגזרות ממטרות  ,הנתפסות של התוכנית על משתתפיה וסביבתהבחינת ההשפעות 

  .כניתוהת

  ממצאים עיקריים
להגבלת כנית ומובילי התלמרות הנחיות  - של כיתות מב"ר מבניים-ארגונייםמאפיינים  •

 27-16-תלמידים ל 2עם אפשרות לחריגה של  לכל היותר 25-18-למספר התלמידים בכיתות מב"ר 

קטן יותר  אם כי גודלן של הכיתות ,תלמידים או יותר 26כוללות ) 12%לא מעט כיתות ( תלמידים,

) סבורים כי 78%מרבית המחנכים (בבתי ספר דוברי עברית בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית. 

מהמחנכים  40%-תלמידים ומעלה, קרוב ל 26בכיתות הכוללות עם זאת, הכיתות הינן בגודל סביר. 

  רים כי הכיתות גדולות מדי. סבו

הכיתה ) 85%(רבים  במקריםתלמידים, השונות של העל מנת לייעל את הלמידה ולהתאימה לרמות 

קיימת שונות גדולה בין הכיתות בכמות השיעורים עם זאת, . מתפצלת לקבוצות, לרוב שתיים

כל הכיתה   םבמרביתאו השיעורים כשרבע מהמחנכים מדווחים כי בכל  ,המתקיימים בכיתה מפוצלת

הכיתה לומדת באופן מפוצל. כיתות או במרביתם ואילו רבע אחר מדווחים כי בכל השיעורים  ,לומדת יחד

מב"ר מקבלות תוספות משמעותיות בשעות המיועדות להוראה, שעות מחנך, שעות תגבור ושעות 

כמחצית  שכן רק ,כניתוכי יש צורך בהקצאת שעות נוספות לתנראה פרטניות. עם זאת, 

סבורים כי תקצוב השעות לכיתות מב"ר מספק את ) 49%(ומהמחנכים ) 59%(מהמנהלים 

   רכי התלמידים.וצ

 יםמאופייניתות מב"ר הלימודים בכ – רגשיים של כיתות מב"ר-מאפיינים פדגוגיים •

 ,כויי ההצלחה של התלמידיםילמקסם את סהיא  , שמטרתםייחודייםרגשיים -בהיבטים פדגוגיים

תחושת הצלחה. , תוך יצירת העומדים בפניהםאתגרים הלהעצים את כוחות ההתמודדות שלהם עם 

מתבצעת ואיטית יותר  אההוראה בכיתות מב"ר היבהשוואה להוראה בכיתות רגילות, כי נגזר מכך 

. המחנכים מדווחים תוך מאמץ של המורים לפשט את החומר ,מנות קטנות יותר של חומרעל פני 

מהמחנכים של כיתות מב"ר  58%-כש בקבוצות, הנעשגבוה של הפעילות הכיתתית אחוז כי 

המחנכים מתארים כי  תות מב"ר בהשוואה לכיתות רגילות.מציינים כי הפעילות בקבוצות רבה יותר בכי

הקנייה קצרה וממוקדת של חומר חדש, : וכולל ארבעה שלביםמבנה השיעורים הוא לרוב מובנה 

. המורה על ידיסיכום קצר של השיעור ותרגול של החומר החדש שנלמד, הערכה באמצעות בוחן קצר 

תלי בית הספר, עם וליווי צמוד של התלמידים, שמרביתו מתרחש בין כהתמונה העולה היא של 

) מציינים כי הם 63%מב"ר (מרבית המחנכים של כיתות : לזמן שלאחר הלימודים מטלותמעט 

  כיתות רגילות. כמות השיעורים שניתנת בנותנים פחות שיעורי בית בהשוואה ל
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ת הבגרות שהתלמידים ניגשים כנית הלימודים של כיתות מב"ר נמצאת בהלימה לבחינוות

חופש הבחירה של תלמידי מב"ר לגשת לבחינות בגרות מוגברות במתמטיקה  אך, אליהן

 33%: רק ביחס לתלמידים האחרים בשכבתם מוגבללרוב ואנגלית וללמוד במגמות שונות הוא 

מהמחנכים מציינים כי אפשרות הבחירה של התלמידים במקצועות מוגברים לבגרות היא רבה או רבה 

מיקוד . בנוסף, לתחושת קיפוח ביחס לחבריהםו בקרב התלמידיםלתסכול רב הדבר מביא  ד. ומא

חוסר ריכוז ל, הלמידה מטיל על תלמידי מב"ר עומס גדול, המביא לעיתים לבעיות התנהגות

   למידה לא אפקטיבית.לו

רוב בתי . בשונה מכיתות רגילות, במרבית כיתות המב"ר מאפשרים לתלמידים לגשת למספר בחינות מגן

להעניק לתלמידי מב"ר מענה רגשי. בחלק מבתי הספר ישנן יועצות  כדיהספר נעזרים בצוות היועצות 

ת אחת בכל כיתת שח"ר רובן אף מלמדות שעה שבועי ,ייעודיות שעובדות אך ורק עם תלמידי שח"ר

למעלה לבסוף, אסטרטגיות למידה. וכישוריי חיים, אמונה עצמית, מוטיבציה, קשיים אישיים  גוןכ נושאים

מהם חלק לא מבוטל ו ,), מקיימים ביקורי בית על פי הצורך ולא באופן סדיר57%ממחצית המחנכים (

כניות העשרה ובמענה רגשי לתלמידי כיתות ובת חסרלמרות האמור לעיל, ניכר . ופן סדירעושים זאת בא

 אגףהידי  משאבים שניתנים לבתי הספר עלב כלומר מחסור ,מב"ר, בשל היעדר תקציב ייעודי לכך

  . בסיכון ונוער ילדים לחינוך

קיימת כי מהדיווחים עולה  – התלמידים בכיתות מב"ר: מאפיינים ותהליך האיתור •

עם זאת, ניתן לציין  שונות בין בתי הספר מבחינת מאפייני התלמידים שלומדים בכיתת מב"ר.

שצוינו בקרב המרואיינים במרבית בתי הספר: כישורים של התלמידים מספר מאפיינים בולטים 

קוגניטיביים נורמטיביים, התנהגות נורמטיבית, מוטיבציה או פוטנציאל למוטיבציה נורמטיבית, קשיים 

  . , הפרעות קשב וריכוז מאובחנות וקושי בסדר וארגון ודימוי עצמי לימודי בינוני ומטהופערים לימודיים

על פי קריטריונים שנקבעו  , עלתלמידים לכיתות מב"ראיתור ומיון ור של קיים תהליך סד ניכר כי 

. מרבית חטיבת הבינייםהלימודים במתחיל לקראת סיום ש ,בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףה ידי

) מציינים כי לשם מיון התלמידים מתקיימות מספר ישיבות ייעודיות במהלך השנה. 87%המחנכים (

לא ניתנה כי הוסללו לכיתת מב"ר והיו תלמידים שחשו כי נקודת מבטם של התלמידים מלמדת כי 

מנגד, היו תלמידים שהגיעו לכיתת מב"ר מתוך בחירה  להם האפשרות להיות שותפים בהחלטה זו.

רוב התלמידים שרואיינו ולעיתים תוך התעקשות מצדם להתקבל אליה. יחד עם זאת, ניתן לומר כי 

ים כי הם נמצאים בכיתה הנכונה מבחינתם ושלמים עם כך, גם אם לא הביעו את רצונם מרגיש

  . להיות שם מלכתחילה

במרבית בתי ספר . מב"ר בבתי הספר השונים אינה זהה תוכניתהתפיסה של ניתן לומר כי 

כנית נתפסת כמענה לתלמידים חלשים ובמיעוט מבתי הספר, הקולטים אוכלוסיות והת

ם ירגילים ולעיתים אף לתלמיד כנית כמענה לתלמידיםום, נתפסת התמוחלשות ברוב

בה בעת גם אך  ,הדימוי של התלמידיםמחזקת את כנית והתמנהלים הסבורים כי גם ישנם מצטיינים. 

  לפגיעה בדימוי של בית הספר.מביאה 
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המחנכים בכיתות מב"ר  - מורים של כיתות מב"ר: מאפיינים והכשרההמחנכים וה •

) 87%חשיבות הנושא בעיניהם (מעידים כי השיקול העיקרי בבחירתם ללמד בכיתות אלה הוא 

ד עם ומנהלי בתי הספר שלמים מאכי ניכר . )82%ובמידה דומה גם האתגר המקצועי הכרוך בכך (

, אך מתקשים במציאת מורים מקצועיים ורואים בהם נבחרת מובילההבחירה במחנכי כיתות מב"ר 

 מחנכים רבים חשים עומס בעבודתם:יכר כי נהמתאימים מבחינה אישיותית ללמד בכיתות אלה. 

) חשים כי העומס אמנם גדול אך 43%ורבים אחרים ( ,)33%שליש מהם סבורים כי העומס גדול מדי (

מטעם בית הספר לעבודתם  כה) דיווחו כי הם מקבלים תמי84%אמנם מרבית המחנכים (אפשרי. 

 ציינו כי התמיכה מספיקה).  76%(אך לא כולם חשים כי התמיכה מספיקה עם כיתת מב"ר, 

משקף את  ,בו תופסים תלמידי מב"ר את המחנכים ואת המורים המקצועיים המלמדים אותםשהאופן 

בעוד  ;שכבר צויןתמיכה המקצועית, כפי לבהתאמה לתפקיד ו שני סוגי המורים, תפיסתם את הפער ב

ידי התלמידים באור חיובי ביותר מבחינת המחויבות שלהם והיחס שהם  המחנכים נתפסים על

, ואף וסבלניים מספיק מחויביםמי שאינם מעניקים להם, מיעוט מהמורים המקצועיים נתפסים כ

    מזלזלים בתלמידים.כמי ש

 84%י (לדבר בכולםבמרבית בתי הספר, אם כי לא  - תפקידיו והכשרתו: רכז שח"ר •

תפקידו של הרכז לדברי הרכזים, . רכז שח"רקיים , מדווח כי אכן )מהמחנכים 73%-מהמנהלים ו

מכריע של הרכזים בבתי הב הרו שונים. אדמיניסטרטיבייםומרכיבים פדגוגיים הבית ספרי כולל 

של התפקיד ורק  במרכיבים האדמיניסטרטיבייםלדבריהם הספר שהשתתפו במחקר עוסקים 

מידת העיסוק של רכז שח"ר בהיבטים לדברי המרואיינים, עוסקים במרכיבים הפדגוגיים.  מיעוטם

כמו בראש ובראשונה בקדימות שמעניק בית הספר לנושא, תלויה  םפדגוגיים ואדמיניסטרטיביי

 תי הספררק במחצית ב ,לדברי המנהליםגם במקצועיות של הרכז ובמידת הפניות שלו לעסוק בכך. 

תפקיד בעל רכזי שח"ר מקדישים את כל זמנם לתפקיד. המחנכים מצידם רואים ברכז שח"ר  )52%(

עבורם  י) מעידים כי הרכז הוא משמעות66%מהמחנכים ( יםרק שני שליש: חשיבות מתונה

  כיתות מב"ר. בושיעורים דומים מציינים כי הרכז מסייע להם בעבודתם כמחנכים  ,כמחנכים

לדברי מנגנוני התמיכה המקצועית העיקריים של רכז שח"ר הם השתלמויות והדרכה של מדריכת שח"ר. 

 ונוער ילדים לחינוך האגףרובם המכריע משתתפים באופן סדיר בהשתלמויות של רכזי שח"ר, 

באופן קבוע הנתפסות לרוב כמוצלחות ואפקטיביות. בנוסף, ניכר כי מרבית הרכזים מקבלים , בסיכון

מביעים שביעות רצון , וכי הם הדרכה ממדריכת שח"ר בתדירות של בין אחת לשבוע לאחת לחודש

  ממנה.

מב"ר, בתי הספר נדרשים לקיים מעקב  תוכניתעל פי מתווה  - תוכניתבקרה על המעקב ו •

והתלמידים המשתתפים בה. נראה כי במרבית בתי הספר אכן מתקיימות  תוכניתובקרה רצופים אחר ה

, מתקיימות מספר ישיבות בשנה) 42%( הספרמחצית מבתי בכמעט ישיבות קבועות בנושא מב"ר: 
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וברבע מבתי הספר הישיבות מתקיימות , אחת לחודשמתקיימות ישיבות ) 34%בשליש מהם (

בית ספריים - מתקיימים תהליכים פנים) 84%-98%( במרבית בתי הספר. בנוסף, בתדירות שבועית

עילותם של התהליכים ישל לבחון עמידה בקריטריונים של ניצול שעות מב"ר,  כדי ,של מעקב והערכה

 ,לדברי המנהלים ,)82%. במרבית בתי הספר (מודדות עם בעיות משמעות והתנהגותהתשל ו הפדגוגיים

) מדווח כי 92%בתי הספר (מרבית וב ,ינותעל הישגי התלמידים בבחשנתי נכתב דוח גם 

בית ספריים, -עם זאת, מתקיימת רק פעילות מוגבלת עם גורמים חוץ. בהםמסקנות הדוח מיושמות 

 .)קב"ס( קצין ביקור סדיראו עם מבתי הספר מקיימים מפגשים עם גורמים לקידום נוער ורק בחלק 

עולה שונות גדולה בתפיסותיהם של  - השפעותיהתפיסת ו תוכניתעמדות ביחס ל •

מאפייני ) 1( תלויות בכמה גורמים:מב"ר  ונראה כי תפיסות אלה  תוכניתהתלמידים והמורים את 

בהם אוכלוסיית בית הספר היא מוחלשת ותלמידים רבים שבמקרים  - האוכלוסייה של בתי הספר

י ספר בתמאשר ביותר קשיים לימודיים, העמדות כלפי כיתות מב"ר יהיו חיוביות  מתמודדים עם יחסית 

בתי ספר שממצבים את כיתות מב"ר ככיתות  – מיצוב כיתות מב"ר) 2(, בעלי אוכלוסייה חזקה יחסית

שההשתייכות אליהן מקנה הטבות לימודיות משמעותיות והתלמידים הלומדים בהן הם שווים בין שווים, 

תחנה ה"אל תייחסו לכיתות מב"ר כה. לעומת זאת, בתי ספר שתוכניתעמדות חיוביות כלפי ה הם בעלי

לדעת  – מאפייני תלמידי מב"ר) 3(-, ותוכניתכלפי היותר עמדות שליליות  מפגיניםהאחרונה" 

בתי ספר שיציבו בכיתות מב"ר תלמידים בעלי מוטיבציה לימודית טובה ורצון להצליח המרואיינים, 

הן לתלמידים והן למורים כי ניתן להגיע איתן להישגים, יתרמו לפיתוח עמדות חיוביות כלפי  ויוכיחו

בקרב מורים ויגדילו את מעגל המורים המעוניינים ללמד בכיתות אלו. לעומת זאת, בתי ספר  תוכניתה

ולרתום מורים מתאימים ומחויבים אתר בבואם לקשיים רציניים תקל בהישלא יקפידו על כך, עלולים ל

  בכיתות מב"ר.להוראה אותם 

על  השפעה חיוביתמב"ר  תוכניתשל) 80%(מעל  ביניהם המחנכים מסכימיםעוד עולה כי 

ן על וכ כאחד,  בעיני ההורים והתלמידיםעל תדמית בית הספר ו באופן כלליתדמית בית הספר 

ת אמב"ר מגבירה  תוכניתגם סבורים כי ) 91%(יתרה מזאת, מרבית המחנכים האקלים הבית ספרי. 

חיוביות  מאודלמנהלים ולמחנכים תפיסות ניכר כי . בבגרות בחןיהמוטיבציה של התלמידים לה

על מב"ר על הסיכוי של התלמידים להשיג תעודת בגרות,  תוכניתביחס להשפעה שיש למאוד 

ועל הגות שלהם על ההתנ ,בעולם האקדמיהעל סיכוייהם אפשרויות התעסוקה של התלמידים ו

  . העצמי יםדימוי

מרבית ו ,מהווה הצלחה תוכניתה סבורים כי) 91%(והמחנכים ) 91%(המנהלים ככלל, מרבית 

כל תלמיד יכול להגיע לתעודת  הקיימים בבתי הספר שלהם םמאמינים כי בתנאי) גם 85%המנהלים (

של מספר גורמים מובהקים הנתפסים כגורמים להצלחתה מהנתונים עולים  בגרות מלאה.

. מבחינת התשומות, גורמי תוכניתבצד חסמים המונעים מיצוי מובהק יותר של פוטנציאל ה ,תוכניתה

מנהל מצד  תוכניתמתן עדיפות גבוהה לכללו:  ,, לדעת המרואייניםתוכניתההצלחה העיקריים של ה

שעות  הקצבת, בר למה שמקבלת כיתה עיונית רגילהמע תוספת שעות הלמידה, והנהלת בית הספר
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הפעילויות המגבירות את  .שעות ייעוץובחירה קפדנית של מחנכים ומורים  ,תה קטנהיכ, תגבור

, קשר רציף עם ההורים, שיחות אישיות עם תלמידיםהן  ,לדעת המרואיינים ,תוכניתהצלחת ה

סדנאות ומעקב הדוק , למידה בקבוצות קטנותופיצול הכיתות ה, הערכ-למידה-שיטות הוראה

של התלמידים  מוטיבציהההן  ,לדעת המעורבים בה ,תוכניתשגורמות להצלחת ה. התפוקות העצמה

של התלמידים  םנוכחותו של התלמידים ביכולתם להצליח אמונתם, ללמידה, לנוכחות ולהתמדה

דעתם הראיונות עם מנהלים, רכזים ומחנכים מלמדים כי החסמים המרכזיים ל. בשיעורים ובתגבורים

עומס של חומר ושעות , תוכניתמתאימים ל אינםבחירת תלמידים ש  הם: תוכניתהצלחת הל

מחסור ו מחסור בהעצמה רגשית , תוכניתלמתאימים  שאינםבחירת מורים  ,למידה ארוכות

 פרטני. תגבור ב

  , חלקם תוך ביצוע שינויים בה. תוכניתכל המנהלים והמחנכים מעוניינים להמשיך בעם זאת, 

  

  סיכום כללי

הרוח הנושבת על פי ניכר כי  ,והדיווחים שעלו במסגרת מחקר ההערכה רחב היקף זהאורים ימשלל הת

. מרבית המנהלים מאמינים כי כל הצלחה , מדובר בתוכנית המהווהתוכניתבקרב כל המעורבים ב

שהתלמידים מהווה הישג אדיר לאור הקשיים הלא מעטים ש מה ,תלמיד יכול להגיע לבגרות מלאה

כל אנשי הסגל שנסקרו סבורים כי יש להמשיך דרך להשגת המטרה. בצפויים להיתקל בהם 

למקסם את הפוטנציאל בתוכנית, שיסייעו שיפורים בציינו את הצורך בשינויים ומהם חלק  ,תוכניתב

 שלה ולצמצם נזקים. 

   תוכניתלשינויים בהצעות והמלצות 

חיוביים בכללותה זוכה להדים  תוכניתרוח הדברים שעלתה לכל אורך המחקר היא שלמרות שה

חשיבה מזמינים ה ,אשר אינם תורמים מספיק למיצוי פוטנציאל התוכניתולתשבחות, קיימים תחומים 

זוכים לתשומת לב מספיקה.  שלדעת המרואיינים אינםמחודשת. אין מדובר בחסמים אלא יותר בהיבטים 

הבחירה של  יכולתהגברת ו משאביםתוספת , צוות מב"רחיזוק ם עיקריים: מדובר בשלושה תחומי

בתי הספר באמצעות המשאבים הפנימיים של בתי  על ידיחלק מהתחומים ניתנים לשיפור  .התלמידים

  מב"ר. תוכנית, כגוף הקובע את המדיניות של בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףבאך אחרים תלויים  ,הספר

אין ספק מב"ר,  תוכניתהגורמים המעורבים בלמרות ההסגות הלא מעטות שעלו במחקר ההערכה מכל 

הגורם היא ו ,מהווה הצלחה תוכניתהלדעת רבים כי הרוח הנושבת בתחום היא חיובית ואופטימית. 

שבלעדיה, לא  ,עתידם של תלמידים רביםנקודת פתיחה משופרת לבניית להצלחתם, לרווחתם ובעיקר ל

  היו צולחים את התיכון. 
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  רקע

  

   תוכניתאודות ה

ב"להיות במסגרת לימודית עד כיתה יבישראל חוק לימוד חובה מחייב את כל בני הנוער 
3

. במסגרת 

משרד החינוך פועל לצמצום הנשירה של תלמידים ממערכת החינוך בכלל, ומהחטיבות  ,מימוש חוק זה

השלמת ההתמדה של התלמידים ו המיועדות לעידודמיוחדות  תוכניותבאמצעות , וזאת העליונות בפרט

זכאות לתעודת בעלי פחות ללמצב שבו יהיו . הבאת כל ילדי ישראל שלהם חסכים תרבותיים ולימודיים

שנות  12בכפוף לתנאי הקבלה הנדרשים למכללה טכנולוגית או להשלמת  ,יחידות לימוד 14בגרות עם 

כיום מהמטרות המרכזיות ביותר של המערכת כולה יאה -לימוד 
4
 זו המטרלמימוש אחת הדרכים  .

 בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףה, הנמצאת תחת פיקוח של מב"ר (מסלול בגרותי רגיל) תוכנית הינה

כך שיוכלו   ,קוגניטיביתהערכית והרגשית, הברמה  לחזק תלמידיםנועדה  תוכניתה. במשרד החינוך

להם להתקבל למוסדות להשכלה  שתאפשר ,זכאות לתעודת בגרות איכותית מיטבית  להשיג

  הה.גבו

  רקע לימודי חינוכי לתלמידי מב"ר

מב"ר הם תלמידים בוגרי חטיבת הביניים בעלי פוטנציאל  ם בכיתותתלמידיה ,תוכניתעל פי מובילי ה

ביניים הצפי הוא שלא לפי הישגיהם בחטיבת הלהצליח בבחינות הבגרות, אך להם לימודים המאפשר 

כיתות רגילותבתיכון בללמוד אם ימשיכו יצליחו בכך 
4

 למודים, י. מדובר בתלמידים בעלי קשיים לימודי

אקונומית נמוכה ומרקע -ה זו באה בעיקר משכבה סוציוישלונות ובעלי דימוי עצמי נמוך. אוכלוסייכ

חברתי חלש. במהלך לימודיהם בבית הספר היסודי ולאחר מכן בחטיבת הביניים, תלמידים אלה 

משובצים ברמות הקבצה נמוכות, שיבוץ המרחיב את הפער הלימודי בינם לבין התלמידים האחרים 

מתן אפשרות לכל תלמיד למצות את הפוטנציאל שלו  וחוסם בפניהם אפשרות ללימודים ברמה גבוהה.

  מתבסס על האמונה שבכל תלמיד קיים פוטנציאל להישגים שניתן לטפחו ולממשו. 

   4האמונה ביכולת התלמיד ללמוד -מב"ר  תוכניתעקרון הבסיס ל

  :עקרונות המשנה הנגזרים מהאמונה ביכולת של כל תלמיד ללמוד הינם

  התאמת מסגרת לימודים יציבה לתלמיד תאפשר התמדה בכיתת המב"ר, ותוביל להצלחתו  א.

תלוי במשך זמן הלימוד, בדרך הלימוד, בשיטת ההוראה ובגורמים  של התלמיד מימוש הפוטנציאל  ב.

  נוספים, והוא משתנה מתלמיד אחד למשנהו 

                                                                 
 1949-חוק לימוד חובה, התש"ט 3
4

תלמידים לבגרות מלאה", המנהל הפדגוגי, המחלקה לכיתות ולתכניות  "כיתת מב"ר מסלול בגרותי רגיל כיתות לקידום 

 שח"ר, משרד החינוך, תשע"ח
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התאמת תוכנית הלימודים, תגבור לקראת מבחני בגרות והפעלת תוכניות תמך אחרות לכל תלמיד   ג.

  יסייעו במימוש הפוטנציאל ,לפי יכולתו והתקדמותו

 דים אלה לגשת לבחינות הבגרותלאפשר לתלמי אמורבית הספר    ד.

  , הנחות יסוד אלה עשויות להבטיח ניצול מרבי של הפוטנציאל הטמון בתלמיד. תוכניתעל פי מובילי ה

  5המב"ר, על פי מובילי תוכניתמטרות 

  ב"י-מניעת נשירה והגברת ההתמדה של תלמידי כיתות מב"ר בשכבות הגיל י'  .א

 14גידול שיעור הזכאים לתעודת בגרות משמעותית: טיוב תעודת בגרות, זכאות לבגרות, צבירת   .ב

  יחידות לימוד טכנולוגיות (ללומדים במסלול הטכנולוגי) 

  יח"ל באנגלית ובמתמטיקה 5-לו 4-יח"ל ל 3-טיוב תעודת הבגרות מ  .ג

  פיתוח ערכי שייכות ומעורבות חברתית של התלמיד בקהילה  .ד

  התמודדות רגשיתהלימודית והמסוגלות הדימוי עצמי, המוטיבציה, הפיתוח כלים להעלאת   .ה

מטרות אלו יושגו באמצעות מימוש המטרות החינוכיות והחברתיות , תוכניתעל פי מובילי ה

העלאת המוטיבציה , (ב) מיצוי הפוטנציאל האישי של התלמיד וקידום הישגיו הלימודיים(א)  הבאות:

, (ד) חיזוק הדימוי העצמי של התלמיד, (ג) תוך לקיחת אחריות אישית על תהליך הלמידהשל התלמיד, 

שיפור האיכות המקצועית של המורים ושל ההנהלה באמצעות הצבת מטרות ויעדים מאתגרים וברי 

לקיחת אחריות של הנהלת המוסד ושל המורים על תהליך הלמידה (ה) -, והשגה, למידת עמיתים ועוד

  . ויעדיה תוכנית, להשגת מטרות השל תלמידיו

   5כיתת מב"ר לפתיחת תנאי סף 

בית הספר מוגדר כמי  (א)הסף לפתיחת כיתות מב"ר בבית ספר כוללים: -, תנאיתוכניתעל פי מובילי ה

הספר  בבית, (ג) הספר ישנה הכרה בציונים השנתיים של בית, (ב) שמגיש את תלמידיו לבחינות בגרות

אים מתלמידיו נמצ 50%אשר לפחות  ית ספרניתנת עדיפות לב, (ד) מקצועות לימודמגוון של קיים 

  .ים בכיתההתלמידם של מקיים תהליך פדגוגי המוביל להתמדת ת הספרבי(ה) -ו .10-5בעשירון טיפוח 

  5קריטריונים לאיתור תלמידים לכיתת מב"ר

לסוג הכיתה. הקריטריונים לאיתור מדיניות משרד החינוך היא מניעת נשירה ומיצוי היכולות בהתאם 

  כוללים:  תלמידים לכיתות מב"ר

תלמידים שהממוצע המשוקלל שלהם בארבעת המקצועות: מתמטיקה, אנגלית,  - הישגים •

שלהם ל השליליים בתעודה וסך כ, 60-50הוא בין  ,היסטוריה ושפת אם (לשון עברית/ערבית)

 בשאר המקצועות העיוניים.  90-80 בין , שנעיםגבוהיםציונים לתלמיד אין , ואינו עולה על ארבעה

                                                                 
תלמידים לבגרות מלאה", המנהל הפדגוגי, המחלקה לכיתות ולתכניות  מב"ר מסלול בגרותי רגיל כיתות לקידום"כיתת  5

 שח"ר, משרד החינוך, תשע"ח
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, כך שבאיתור ריון של התמדה אישית ברצף מדורגהקריט חשבוןנלקח ב כמו כן -התמדה  •

באיחור משמעותי או ה להגיע יבעלי נטישהם תלמידים לכיתות המב"ר מועדפים תלמידים 

ותלמידים הנעדרים מבית  ק בחלק מהשיעוריםים ראך נוכח ,בבית הספר יםשנמצא יםתלמיד

 יום.  14הספר עד 

  

   בניית הכיתות בבית הספר בשילוב קב"ס ומנחה שח"ר

הזקוקים למענה של מסגרת תומכת  ,לבחור את התלמידים במצבי סיכון מקפידיםבבניית כיתת המב"ר 

את שילובם של תלמידים אלו  שוקלתואינם יכולים לקבל מענה בכיתות העיוניות. המועצה הפדגוגית 

  בהתאם לקריטריונים.

  6הרכב הכיתה וגודלה

ניתנת אפשרות להגדיל את מספר  .תלמידים 25-18בין  , כיתת מב"ר מונהתוכניתעל פי מובילי ה

תלמידים. במקרים חריגים ביותר מאושרת חריגה של  27-16תלמידים לכיתה,  כלומר  2±-בהתלמידים 

מצבת התלמידים בכיתה היא  .)25-20תלמידים. בשנת תשע"ח מכסת התלמידים המאושרת היא  3

מצבת התלמידים בכיתה היא קבועה ואינה ניתנת לשינוי. במקרים חריגים קבועה ואינה ניתנת לשינוי. 

  .רק לאחר אישור ממונה/ מפקח/ת שח"ר במחוז נעשהניוד תלמידים מכיתת מב"ר ואליה 

  סגל ההוראה

  סגל ההוראה המעורב בעבודה עם כיתות מב"ר כולל את רכז שח"ר, מחנך הכיתה והמורים המקצועיים.

שנתית, והוא -יה תלתיהרכז שותף בבניית תוכנית העבודה לכיתת המב"ר ברא - שח"ררכז  •

לתוכנית העבודה המוגשת לממונה/  התאמתהעל אחראי על ההפעלה השוטפת של התוכנית וש

, עוקב אחר הישגי ישנת-את נתוני התלמידים ברצף תלת מפקח/ת שח"ר במחוז. הרכז מרכז

התלמידים במהלך שנה"ל, דואג לישיבות קבועות של צוות מורי מב"ר ואחראי לשליחת כל 

  הדיווחים הנדרשים למנהל מחלקת שח"ר במטה או למפקח/ת שח"ר במחוז.

בחוברת ההנחיות של המנהל הפדגוגי בנושא כיתות מב"ר -ך כיתת מב"ר מחנ •
5

מצוין כי  

מיוחדים ויכולת הכלה  בעל רגישות לתלמידים בעלי צרכיםשהוא מומלץ לבחור לתפקיד מורה 

  . אלו של תלמידים

ם בעלי אמונה ביכולת יהיומורי כיתת המב"ר  ממליצים כי תוכניתמובילי ה -מורים מקצועיים  •

מוכנות להשקיע מעבר למקובל כדי שיוכלו לשכנעם בכך, שתהייה להם  התלמידים להצליח של

                                                                 
תלמידים לבגרות מלאה", המנהל הפדגוגי, המחלקה לכיתות ולתכניות  "כיתת מב"ר מסלול בגרותי רגיל כיתות לקידום 6

 שח"ר, משרד החינוך, תשע"ח
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עליהם להיות בעלי ותק של כמו כן בעלי ניסיון מוכח בהגשת תלמידים לבחינות בגרות. שיהיו ו

 שנה לפחות בעבודה החינוכית.  

    שנתית-תוכנית תלת

ת המקצועות שהתלמיד יוגש בהם מגדירה אשנתית הנערכת לכל תלמיד בבית הספר -התלתהתוכנית 

בכפוף לנהלים של  נבניםיחידות לימוד). המקצוע המוגבר ותוכנית ההיבחנות  24-20לבחינת הבגרות (

אום עם הרפרנט של אגף הבחינות במחוז ועם נציגי המפמ"רים. אין מניעה מבחינת יאגף הבחינות ובת

שתלמידי מב"ר ישולבו בקבוצת לימוד של מקצוע מוגבר על פי , בסיכון ונוער ילדים לחינוך האגףמדיניות 

ויינתן חיזוק  25בחירתם, עם תלמידים מכיתות אחרות, בתנאי שמספר התלמידים בקבוצה לא יעלה על 

האם.  כיוון -לימודי לתלמידי המב"ר המתקשים, בהתאמה למערכת השעות ובלי לפגוע בכיתת

קשורים ללמידה התייחסות לנושאים ה תכולל תוכניתהדיים, בעלת חסכים לימו אשאוכלוסיית היעד הי

"למידה אפקטיבית", הגברת המוטיבציה, שינוי דרכי למידה, שינוי בדימוי , : ללמוד איך ללמודמיטבית

על הנהלת בית הספר, הרשות המקומית , תוכניתההנחיות של מובילי העל פי העצמי והעשרה לשונית. 

העשרה הלדאוג לבצע את תוכניות  בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףהו/או הבעלות בשיתוף ובפיקוח 

  כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.

 משוב הערכה ובקרה

 גם מעקב אחר התפתחות התוכנית והערכה כוללקיד רכז המב"ר , תפתוכניתעל פי הנחיות מובילי ה

 בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףהשבית הספר לשתף פעולה עם כל גורם של  מתחייבובתוך כך  ,שלה

וגש על ידי בתי הספר מיפוי מפורט על התקדמות כל שנת לימודים מ יוםבסשימונה לטיפול בנושא זה. 

ציוני את , השתתפו בתגבורים לימודיים שונים את ציוני התלמידים אשר הכוללכל תלמיד ותלמיד, 

גשו לבחינות יבהם טרם נשציונים במקצועות הלימוד את הבהן נבחנו ושהתלמידים בבחינות בגרות 

  בגרות. ה

   תוכניתהיקף ה

במחלקה לכיתות  ,מב"ר נמצאת באחריות אגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך תוכנית

וסדות חינוך מ 434-כיתות ב 1,135מקיפה  תוכניתה חשח"ר במוסדות החינוך. בשנת תשע" תוכניותו

  רחבי הארץ.  בכל
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  ושאלות ההערכה המחקר מטרות 

של הגורמים השונים המעורבים בה  עמדות, בבחינת תוכניתיישום התמקד בבחינת המחקר ההערכה 

  . תוצאותיה הנתפסותכלפיה ובהערכת 

  מרכזיים:שה שימוש במשתנים ובשאלות הערכה בשלושה היבטים ועמערך המחקר 

לאופן היישום וההטמעה  נוגעמתן מידע למובילי התוכנית במשרד החינוך ב - תוכניתאופן יישום ה •

 של התוכנית. 

משתקפת בעמדות כלפיה מנקודת היא כפי ש ,תוכניתהערכת איכות ה - תוכניתעמדות כלפי ה •

  מבטם של בעלי העניין השונים.  

בחינת ההשפעות הנתפסות של  -ותוצאותיה הנתפסות  תוכניתהערכת השגת מטרות ה •

  .תוכניתבהתאם לציפיות הנגזרות ממטרות ה ,סביבתהעל התוכנית על משתתפיה ו
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  שיטת מחקר

  מערך המחקר

  איכותנית. הכמותית ושיטות המחקר המחקר זה מתבסס על 

מתבססת על כלים מובנים, כגון שאלונים או סקרים טלפוניים. כלים אלה  – הכמותית השיטה

מאפשרים לאסוף נתונים באופן סטנדרטי, על מדגם גדול ובמשך זמן קצר יחסית. הדיווח המחקרי 

 המתבסס על כלים אלו מאפשר לקבל תמונת מצב מפורטת ביחס לנושאים רצויים מוגדרים מראש. נוסף

 ינההשיטה הכמותית אשערות באמצעות שיטות סטטיסטיות שונות. עם זאת, , ניתן לבדוק העל כך

שכן היא מוגבלת לתכנים שהוגדרו אפריורית ואינה  ,מאפשרת הבנה מלאה של עולמות התוכן הנחקרים

  חושפת תכנים לא ידועים או מורכבים. 

מתבססת בעיקר על תצפיות וראיונות עומק, שמאפשרים לבחון רבדים עמוקים  – האיכותנית השיטה

ידוע מראש לחוקרים אינואשר חלקם  ומורכבים של עולם התוכן הנחקר,
7

אינה שיטה זו . עם זאת, 

ולפיכך לא ניתן להסיק ממנה הכללות שונות לגבי המתרחש בקרב כלל בתי הספר המשתתפים  ,מייצגת

   .תוכניתב

  אוכלוסיית המחקר

בהם קיימת ש ,אוכלוסיית המחקר כללה את כל בתי הספר בחינוך הרשמי, דוברי עברית ודוברי ערבית

  ב. "י-י'הגיל תר משכבות ויבבאחת או  ,כיתת מב"ר אחת לפחות

  כלי ההערכה הכמותיים 

תפוקות ל, תוכניתכלי המדידה הכמותיים במחקר הערכה זה כללו שאלונים שפותחו בהתאם למטרות ה

. השאלונים פותחו שני שאלונים ייעודיים: למנהלים ולמחנכים בכיתות מב"רתוצאות שהוגדרו. לו

. במשרד החינוך תוכניתמובילי הראיונות ושיחות עם על ו תוכניתהייעודיים נבנו בהסתמך על מטרות ה

  .2017אוגוסט  –הועברו טלפונית בין החודשים יוני  שאלונים אלו

  כלי ההערכה האיכותניים 

כל ראיון מנהלי בתי ספר, רכזי שח"ר ומחנכי מב"ר.  ראיונות עםכללו כלי ההערכה האיכותניים במחקר 

ב. כל "י-בין שעה לשעה וחצי בממוצע. כמו כן נערכו קבוצות מיקוד עם תלמידי מב"ר בכיתות י' נמשך

                                                                 
7

 .134-135). מדידה והערכה של תכניות  חברתיות וחינוכיות. מכון הנרייטה סאלד. עמ' 2005פרידמן י'. ( 
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מרץ  - פברואר ין החודשיםהנתונים נערך באיסוף  דקות בממוצע. 45-קבוצת מיקוד נמשכה כפגישה עם 

2017 .  

  דגימה

  דגימה למחקר הכמותי 

י הספר התיכוניים בחינוך הרשמי. בכל בית ספר אוכלוסיית המחקר למחקר הכמותי כללה את כל בת

 של כיתות מב"ר בבית הספר.  /ותנדגם המנהל/ת וכן כל המחנכים

מחקר ב והמחנכיםמציג את מספר בתי הספר שנדגמו ואת שיעורי ההיענות של המנהלים  1לוח 

 הכמותי. 

  במחקר הכמותימספר בתי הספר שנדגמו ושיעורי היענות  – 1לוח 

  N שיעור היענות 

 79 453  מנהלים

  78  532  מורים

   

  המחקר הכמותי.כלכלי עבור קבוצות -מציג נתונים ביחס למאפייני רקע חברתי 2לוח 

  (אחוזים) כלכלי-התפלגות רקע חברתי – 2לוח 

  כלכלי-רקע חברתי  

 כלל בתיה"ס

  19  גבוה

  41  בינוני

  40  נמוך

  דוברי עברית

  25  גבוה

  51  בינוני

  25  נמוך

  דוברי ערבית

  0  גבוה

  20 בינוני

  80  נמוך
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   ימה למחקר האיכותניגד

בתי ספר בפיקוח  8בתי ספר דוברי עברית ( 10בתי ספר, מתוכם  12צורך ההערכה האיכותנית נבחרו ל

בתי  7, מכלל בתי הספר שנדגמו בתי ספר דוברי ערבית. 2-דתי), ו-ממלכתיבפיקוח בתי  2-ממלכתי ו

- ו) 83%-100%ספר היו בעלי אחוז זכאות גבוה לתעודת בגרות בכיתות מב"ר בשנת הלימודים תשע"ה (

רכזי שח"ר  12 מנהלי בית ספר, 12ל רואיינו ובסך הכ ).4%-46%זכאות נמוך (בתי ספר היו בעלי אחוז  5

תלמידים מכיתות מב"ר השתתפו בקבוצות מיקוד  96כן, כמו. מחנכי כיתות מב"ר 12-ספריים ו בית

מציג נתונים ביחס לפריסת בתי  3לוח   תלמידים בממוצע בכל בית ספר). 8שהתקיימו בבתי הספר (

  הספר שנדגמו למחקר האיכותני. 

  פריסת בתי הספר במחקר האיכותני – 3לוח 

 / שפה מגזר  מחוז

  דוברי ערבית  דוברי עברית 

  0  1 דרום

  0  2  התיישבותי

  1  0  חיפה

  0  1  ירושלים

  0  2  מנח"י

  1  1  מרכז

  0  (ממ"ד) 1  צפון

  0  ממ"ד) 1( 2  אביב-תל

  2  10  סה"כ

 

 הממצאים יוצגו על פי הפרקים הבאים:

  של כיתות מב"רמבניים -ארגונייםמאפיינים  - 1פרק 

  רגשיים של כיתות מב"ר-מאפיינים פדגוגיים -  2פרק 

  התלמידים בכיתות מב"ר: מאפיינים ותהליך האיתור – 3פרק 

  המחנכים והמורים של כיתות מב"ר: מאפיינים והכשרה – 4פרק 

  תפקידיו והכשרתו -רכז שח"ר  – 5פרק 

   תוכניתובקרה על ה מעקב – 6פרק 

  השפעותיהלו תוכניתעמדות ביחס ל – 7פרק 
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 ממצאים 

  עיקריים
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של כיתות  מבניים- ארגונייםמאפיינים  -  1פרק 

  מב"ר

, קרי תוכניתכיתות מב"ר נועדו למימוש מטרותיה העיקריות של המערכת הלימודים ומבנה הכיתות של 

ב, גידול שיעור הזכאים לתעודת "י-מניעת נשירה והגברת ההתמדה של התלמידים בשכבות הגיל י'

בגרות משמעותית ופיתוח כלים להעלאת המוטיבציה, הדימוי העצמי, המסוגלות הלימודית וההתמודדות 

הן מאפייניר שונות מכיתות רגילות בהיבטים שונים. פרק זה מתאר את כך כיתות מב"כיוון שהרגשית. 

  . תוכניתאוריהם של כל המעורבים ביעל פי ת ,כיתות מב"ר בבתי ספרשל מבניים -הארוגניים

 מספר התלמידים בכיתה ומבנה השיעורים   .א

, על פי שכן ,וכניתהתמספר התלמידים הקטן יחסית בכיתות מב"ר הוא אחד המאפיינים הבולטים של 

להגיע להישגים בכיתות  , המונעים מהםאחד החסמים בפני תלמידים חלשיםהמרואיינים השונים, 

מה שגורם  ,אשר אינו מאפשר גישה ויחס פרטניים של המורה ,רגילות הוא מספר התלמידים הגדול בהן

התלמידים תלמידים אלה "הולכים לאיבוד". הדבר יוצר כדור שלג המחמיר כל שנה. לכן, מצבת לכך ש

לאפשר הקדשת  כדי, וזאת 25-18ונעה בין יחסית, שנקבעה לכיתות מב"ר קטנה  תכיתה האופטימליב

מציגים  5-4 ות. לוחלהן הם זקוקיםשתמיכה ועזרה של פרטנית לתלמידים, והענקת מערך תשומת לב 

המחנכים ביחס של ועמדות  ,על פי דיווחי המחנכים ,נים ביחס למספר התלמידים בכיתות מב"רנתו

  . לגודלן של הכיתות

 מחנכים - גודל כיתת מב"ר   – 4לוח 
  "כמה תלמידים כוללת כיתת מב"ר שאת/ה מחנך/ת השנה?"

  (שיעור המשיבים)

  מחנכים 

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

 26  25  20-24  19עד 

  ומעלה

 26  25  20-24  19עד 

  ומעלה

 26  25  20-24  19עד 

  ומעלה

11  49  28  12  14  51  23  13  4  43  42  11  

  

על פי דיווחי הרי שלכל היותר,  25-למרות ההנחיות להגבלת מספר התלמידים בכיתות מב"ר ל

עברית ה, מעט יותר בקרב דוברי תלמידים או יותר 26מכלל הכיתות כוללות  12%המחנכים, 

). עם זאת, נראה כי גודלן של מרבית כיתות מב"ר הוא קטן 11%ערבית (הדוברי בקרב ) מאשר 13%(

תלמידים) בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית  24מהן כוללות עד  65%יותר בבתי ספר דוברי עברית (

  תלמידים).  24מהכיתות כוללות עד  47%(
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  מחנכים -  עמדות כלפי גודל הכיתות – 5 לוח
 (שיעור המשיבים) 

  מחנכים  

כלל   

 המדגם

דוברי 

  עברית

דוברי 

  ערבית

  17  24 22 הכיתות גדולות מדי

  82  76  78  הכיתות בגודל סביר

  2  0  1  הכיתות קטנות מדי

  

כחמישית מהמחנכים,   עם זאת,) סבורים כי הכיתות הינן בגודל סביר. 78%מרבית המחנכים (

), סבורים כי הכיתות 17%דוברי ערבית (בקרב בתי ספר ) מאשר 24%יותר בבתי ספר דוברי עברית (

  גדולות מדי. 

אותה הם מלמדים. שכיתה לבין גודל הכיתה ה, נבחן היחס שבין עמדות המחנכים ביחס לגודל בנוסף

  מציג נתונים אלה.  6לוח 

  מחנכים - עמדות כלפי גודל הכיתות  – 6לוח 
 "מה דעתך על גודלן של כיתות מב"ר בבית ספרך?"

 (שיעור המשיבים)

  מס' תלמידים בכיתה  

עמדות המחנכים ביחס 

  ומעלה 26  25  20-24 19עד   לגודל הכיתות

  39  29  14 15 הכיתות גדולות מדי

  62  71  85  85  הכיתות בגודל סביר

  0  1  1  0  הכיתות קטנות מדי

 85%הינו ראוי לדעת המחנכים:  תוכניתמהנתונים עולה כי אכן גודל כיתת מב"ר שנקבע על פי מובילי ה

מהם סבורים  14%ורק  ,תלמידים סבורים כי הכיתות בגודל סביר 24מהמחנכים המלמדים בכיתות עד 

גדולות מדי תלמידים, שיעור המחנכים הסבורים כי הכיתות  25בכיתות של גדולות מדי.  ןכי ה

מהמחנכים סבורים כי  40%- לתלמידים ומעלה, קרוב  26ובכיתות הכוללות  ,29%-עולה ל

  הכיתות גדולות מדי. 

מלמדים כי גודל הכיתה הוא אחד עם התלמידים וקבוצות המיקוד  האיכותניים עם הצוותראיונות ה

לתלמידי הכיתות העיוניות בהשוואה יותר הגורמים המאפשרים לתלמידי כיתות מב"ר לקבל יחס  אישי 

   ם רואים בכך יתרון משמעותי עבורם:האחרות. בנוסף, ניכר כי התלמידים עצמ

  )תלמידים( ."בכיתה 24תלמידים בכיתה ואנחנו  38הם  .תלמידים קטן פראנחנו מס"
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  דים)י(תלמ ."המורות חמות ונותנות יחס אישי לכל אחד והכיתות קטנות"

 ."תלמידים והרגשתי שלא התייחסו אליי שם 40כיתה של  ההייתכי זו  ,גם אני עברתי מעיונית"

  )תלמידים(

  פיצול הכיתה   .ב

רכי התלמיד והוא התאמת ההוראה והלמידה לצש ,מב"ר תוכניתעל מנת לממש את אחד מעקרונות 

כיתות מב"ר מקבלות תוספות של שעות לימוד למצבת הלימודים באופן המאפשר את  – מאפייניולו

פיצול הכיתה לשתי קבוצות קטנות והומוגניות ברמתן מדובר  בלרוב שיעורים. ה כמה מןהכיתה בפיצול 

  : רבות יותר לקבוצות מתפצלת הכיתהתים יתלמידים, אם כי לע 13-12של 

  (מנהל)"הם מקבלים כמות כפולה של שעות לימוד. בחלק מהשיעורים הם מתפצלים לשתי קבוצות..." 

וניכר מדבריהם כי לבית הספר יש גמישות  ,הפיצול מתקיים בשיעורים שונים לדברי הרכזים שרואיינו,

  לקבוע באילו מקצועות לפצל את הכיתה ובאיזה עיתוי לעשות זאת: 

-קבוצות. ב שתיאז הם לומדים מתמטיקה ב ,י' הם נבחנים בבגרות פנימית על הבסיס במתמטיקה-"ב

  (רכז) "...קבוצות שלושמחולקים לא הם נבחנים על שאלון יותר קשה ואז הם "י

פיצול הכיתה נבדק באופן מפורט בסקר למחנכים. תחילה נבדק אם מתקיימים שיעורים שבהם הכיתה 

  .מציג את הנתונים 7מפוצלת. לוח 

   

  מחנכים  –פיצול כיתה  – 7לוח 

 בהם נערכים פיצולים בכיתה?"ש"האם קיימים מקצועות לימוד 

  (שיעור המשיבים "כן")

    מחנכים  

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

85  81  96 

) מתקיימים 85%אכן במרבית המקרים ( בהתאם לעקרונות ההוראה האישית בכיתות מב"ר,

). לדברי 81%דוברי ערבית (בבתי ספר ) מאשר 96%יותר בבתי ספר דוברי ערבית (פיצולים של הכיתה, 

תים גם בשיעורי שפה ובמקצועות ימתמטיקה ואנגלית, אך לעהמחנכים, פיצול הכיתה מתקיים בשיעורי 

  הבחירה. 

על מנת לבחון ביתר פירוט את היחס בין השיעורים הכיתתיים לשיעורים המפוצלים, נשאלו על כך 

 מציג את הנתונים.  8המחנכים. לוח 
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  מחנכים –עורים כיתתיים לבין שיעורים מפוצלים ישבין  – 8לוח 

השעות שבהן הכיתה מפוצלת בין בין השעות שבהן הכיתה לומדת יחד ככיתה ו"השנה, מה היחס 

 למספר קבוצות?" 

  (שיעור המשיבים)

  
  מחנכים

  
  דוברי ערבית  דוברי עברית כלל המדגם

  9  30 23 רוב או כל הזמן הכיתה לומדת יחד ככיתה

מהשעות, הכיתה לומדת יחד ם רבעי הכשלוש

  8  14  12  ככיתה

הכיתה לומדת יחד ככיתה, כמחצית מהשעות 

  32  31  31  מחצית מהשעות היא מפוצלת לקבוצות בו

מהשעות הכיתה מפוצלת  םרבעי הכשלוש

  13  7  9  לקבוצות

  38  18  25  רוב או כל השעות, הכיתה מפוצלת לקבוצות 

  

), הרבה 23%כרבע מהמחנכים ( כיתות בנוגע למבנה השיעורים:הקיימת שונות גדולה בין נראה כי 

 ם), מדווחים כי הכיתה שלה9%דוברי ערבית (בבתי ספר ) מאשר 30%יותר בבתי ספר דוברי עברית (

פחות בבתי ספר בשיעור ), 25%ואילו רבע מהמחנכים ( או מרביתו,רוב הזמן יחד ככיתה במשך לומדת 

או ברובן וחים כי בכל שעות הלימוד ), מדו38%דוברי ערבית (בבתי הספר ) מאשר 18%דוברי עברית (

אם כי  ,נו אחידנאיבכיתות בבתי הספר השונים הכיתה לומדת באופן מפוצל. כלומר, מבנה השיעורים 

בתי ספר או שמא מבנה  תוךין כיתות במתקיימת בבהקשר זה בין הכיתות לא ברור אם השונות 

   . השונים ספרהבין בתי  משתנה אבל  ,כל הכיתות בבית ספר מסויםבהשיעורים בכיתות מב"ר  דומה 

 תגבור שעות   .ג

לאפשר הוראה פרטנית ותמיכה  שנועד ,אחד המשאבים התוספתיים המרכזיים הניתנים לכיתות מב"ר

בתלמידים השונים הוא תוספת שעות. מדברי המנהלים עולה כי אכן כיתות מב"ר מקבלות תקצוב שעות 

: יותר שעות הוראה, יותר שעות מחנך, יותר שעות תגבור תבהשוואה לכיתות עיוניות רגילו גדול יותר

  ושעות פרטניות:

   (מנהל) ."הם מקבלים כמות כפולה של שעות לימוד"

כל השעות המתקבלות ממשרד החינוך עבור כיתות מב"ר מוקצות רק  ןמהמנהלים מדווחים כי אכ 98%

  לתגבורים או לכיתות אחרות.  אלה שעות מוקצות במקרים בודדים רק ו ,לכיתות אלה

קיים חשים ש ינםבמרבית המקרים הם אמדברי הרכזים ניתן להבין כי  ?האם כמות השעות מספיקה

  :בשעות לכיתות מב"רמחסור 



26  

 

"בכיתה שלי כל מה שביקשתי נתנו להם. עוד שעות תגבור במתמטיקה, פיצול בלשון, פיצול במתמטיקה 

  . (מחנך) תגבורים בהיסטוריה ואזרחות"

הקצאת  תחושת מחסור בשעות. אחת הרכזות ציינה במפורש כיכאלו שהעידו על גם  עם זאת,  נמצאו

רכזת אחרת ציינה כי יש אפשרות לבקש . השעות לכיתות מב"ר לא מאפשרת להצליח עם כל התלמידים

אך הדבר כרוך שעות נוספות להכנה לבגרות במקצועות מסוימים,  בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףהמ

תלמידים מקבלים ציון נמוך בהם אילוצים שונים. לדבריה, במקרים שבשל מוגבל הוא בניירת רבה ו

ולכן מורים רבים  ,בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףלבמבחן, הדבר מחייב את המורה להגיש דוח בכתב 

  מוותרים על כך ומתגברים את התלמידים בהתנדבות.

  את הנתונים.  יםמציג 10-9 ותוהמחנכים על כמות השעות לכיתות מב"ר. לוחגם בסקר נשאלו המנהלים 

  עמדות כלפי תקצוב השעות  – 9לוח 

 רכי התלמידים?"ו"באיזו מידה לדעתך תקצוב השעות לכיתות מב"ר מספק את צ

 ד")ו(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא

  
  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

  83  50 59  מנהלים

  67  40  49  מחנכים

  

  מנהלים -תוספת תקציב לכיתות מב"ר   – 10לוח 

"האם בית הספר מוסיף תקציב לכיתות מב"ר מעבר לתקציב המתקבל ממשרד החינוך עבור כיתות 

 אלה?"

  (שיעור המשיבים "כן")

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

74  82 54 

  

ורק כמחצית מהמחנכים סבורים כי מספר השעות רק מעט יותר ממחצית מהמנהלים 

בבתי ספר דוברי עברית הסבורים כך מנהלים ומחנכים  שיעורם של .המוקצבות לכיתות מב"ר מספיק

), יותר בבתי ספר דוברי 74%דוברי ערבית. ואכן, מרבית המנהלים (נמוך משיעור מקביליהם בבתי ספר 

מוסיף תקציב לכיתות מב"ר מעבר לתקציב עברית מאשר דוברי ערבית, מדווחים כי בית הספר 

  עבור כיתות אלה.בהמתקבל ממשרד החינוך 
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  סיכום  – 1פרק  

לא מעט לכל היותר,  25-להגבלת מספר התלמידים בכיתות מב"ר ל תוכניתמובילי הלמרות הנחיות 

קטן יותר בבתי ספר דוברי  אם כי גודלן של הכיתות ,תלמידים או יותר 26כוללות ) 12%כיתות (

ככל  אך ,הכיתות סבירגודלן של עברית בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית. מרבית המחנכים סבורים כי 

 26סבורים כי הן גדולות מדי. בכיתות הכוללות רבים יותר מהמחנכים שהכיתות גדולות יותר, כך 

  מהמחנכים סבורים כי הכיתות גדולות מדי.  40%-תלמידים ומעלה, קרוב ל

תלמידים, בשיעורים רבים של כיתות מב"ר השונות של העל מנת לייעל את הלמידה ולהתאימה לרמות 

נעשית הכיתה שבהם תפוצל שיעורים קביעת ההכיתה מתפצלת לקבוצות, לרוב שתיים, וניכר כי 

כמות השיעורים נוגע לקיימת שונות גדולה בין הכיתות בפנימית של בית ספר.  עם זאת,  בהחלטה

רבע מהמחנכים מדווחים כי בכל או במרבית השיעורים כל הכיתה  :המתקיימים בכיתה מפוצלת

מדווחים כי בכל או במרבית השיעורים הכיתה לומדת מקרב המחנכים ואילו רבע אחר  ,לומדת יחד

  באופן מפוצל. 

שעות תגבור לשעות מחנך, לכיתות מב"ר מקבלות תוספות משמעותיות בשעות המיועדות להוראה, 

שכן רק כמחצית מהמנהלים  תוכניתכי יש צורך בהקצאת שעות נוספות לנראה שעות פרטניות. לו

   רכי התלמידים.ולכיתות מב"ר מספק את צומהמחנכים סבורים כי תקצוב השעות 
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  רגשיים של כיתות מב"ר- מאפיינים פדגוגיים -  2פרק 

 
כפי שהם המתייחסים להיבטים פדגוגיים ורגשיים,  תוכניתמטרתו של פרק זה היא למפות את מרכיבי ה

ההלימה  תולבחון את מיד –מנהלים, מחנכים ותלמידים  – כל הגורמים המעורבים בה ל ידינתפסים ע

  וכוונות מוביליה.  תוכניתלבין מטרות ה תוכניתאורים מהשטח ביחס למרכיביה של היבין הת

 למידה -מאפייני דרכי ההוראה  .א

עולה  מהראיונות האיכותנייםלמידה. -אחד המאפיינים הייחודיים לכיתת מב"ר מתייחס לשיטות הוראה

כי הלמידה בכיתות מב"ר  איטית יותר ומצריכה יותר סבלנות מצד המורה בלימוד החומר.  באופן כללי 

תה היא לטווחים קצרים, כמויות החומר יהמרואיינים מתארים כי בכיתות מב"ר העבודה עם הכ

הנלמדות הן במנות קטנות, המורים מפשטים את החומר ומצמצמים את מורכבותו. פרקי הלמידה הם 

משימות מעטות בלבד ם גם תרגולים וסיכומים. מהלך הלמידה עצמה כולל משימות רבות וקצרים וכוללי

  : ניתנות להכנה בבית

"החומר מחולק למנות קטנות, לפעמים בשיטת השכתוב, תרגול ושאלות הערכה (בוחן) שמהווה 

  )מחנך( .התלמיד ואינדיקציה למורה לתכנון השיעור הבא" ל ידיאינדיקציה להבנת החומר ע

"מפרשים לנו את החומר ומסכמים לנו אותו. בכיתות אחרות נותנים לתלמידים את החומר ללמוד לבד. 

  )תלמיד" (.לנו מסבירים ומפרשים

מדברי המחנכים עולה כי הם ממליצים להגביר את השימוש באמצעים מקוונים ודיגיטליים ובעבודה 

ולהמעיט בהוראה פרונטלית ובהכתבה ר יותבקבוצות קטנות כדי להפוך את השיעור למעניין וחוויתי 

    :ממושכת של חומר

 ,סרטונים, מצגות, קבוצות קטנות, שיח פתוח, תרגולים - אנחנו מרבים לדבוק בשיטות הוראה חווייתיות"

  )מחנך( ."ובסוף כל שיעור ישנו משוב וסיכום. כל המורים ממעטים בשימוש בשיטה הפרונטלית

 11לוח כיתה המאפיינות שיעורים טיפוסיים. הבמסגרת הסקר, נשאלו המחנכים תחילה לסוגי פעילויות 

  את הנתונים. מציג 
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  מחנכים - פעילויות כיתתיות – 11לוח 

"בהשוואה לכיתות רגילות, באיזו מידה שיעורים טיפוסיים בכיתות מב"ר מאופיינים בכל אחת מסוגי 

  הפעילויות האלה:"

  (שיעור המשיבים)
 

  מחנכים  

 דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם  

  

  

  

פחות או 

הרבה 

פחות 

מאשר 

בכיתה 

  רגילה

דומה 

לכיתה 

  רגילה

יותר או 

הרבה 

יותר 

מאשר 

בכיתה 

  רגילה

פחות או 

הרבה 

פחות 

מאשר 

בכיתה 

 רגילה

דומה 

לכיתה 

  רגילה

יותר או 

הרבה 

יותר 

מאשר 

בכיתה 

  רגילה

פחות או 

הרבה 

פחות 

מאשר 

בכיתה 

  רגילה

דומה 

לכיתה 

  רגילה

יותר או 

הרבה 

יותר 

מאשר 

בכיתה 

 רגילה

 63  26  11  39  46 15  47  39  14  פעילות כיתתית

פעילות 

  בקבוצות
12  30  58  16 39  45  3  11  87 

 85  12  4  75  20 6  78  17  5  פעילות פרטנית

  

מדיווחי המחנכים ביחס לסוגי הפעילויות בכיתות מב"ר עולות מספר מגמות. ראשית, בדומה להיבטים 

ממחנכי  39%-בעוד ש קיימת שונות גדולה בין הכיתות.אחרים שתוארו, גם ביחס לסוגיות אלה 

מהם  14%, הפעילות הכיתתית בכיתות מב"ר דומה לזו שבכיתות רגילותכיתות מב"ר מתארים כי 

ואילו כמעט מחצית מהמורים  ,בהשוואה לכיתה רגילה בכיתתם פחותה זופעילות נים כי מציי

. ) מציינים כי בכיתתם מתקיימת פעילות כיתתית מוגברת בהשוואה לכיתות רגילות47%(

) 58%יותר ממחצית מהמחנכים ( :השונות בין המחנכים קטנה יותר ביחס למידת הפעילות בקבוצות

) 12%ורק מעטים ( ,מתארים כי מתקיימת בכיתתם פעילות קבוצתית מוגברת בהשוואה לכיתות רגילות

טוענים כי הפעילות הקבוצתית בכיתתם פחותה בהשוואה לכיתות רגילות. לבסוף, מרבית המחנכים 

ם שר בכיתות רגילות ורק מיעוטתר מא) מציינים כי מידת הפעילות הפרטנית בכיתתם גדולה יו78%(

  .לעומת כיתות רגילות פרטנית פחותה) מתארים פעילות 5%(

  מבנה השיעורים  .ב

ראיונות עם המחנכים של כיתות מב"ר עולה כי לשיעורים בכיתות מב"ר מבנה ייחודי האופייני להן, המ

) 1 מבנה השיעור הטיפוסי כולל ארבעה שלבים: ,לדבריהםשונה ממבנה השיעורים בכיתות רגילות. ה

, לרוב תוך שילוב של הוראה פרונטלית עם שימוש באמצעים קצרה וממוקדת של חומר חדש הקנייה

תוך שימת דגש על למידה פעילה של  תרגול של החומר החדש שנלמד,) 2 ,מצגת סרטון גוןמקוונים, כ

, הערכה באמצעות בוחן קצר) 3 ,י תרגולהתלמידים באמצעות עבודה בקבוצות, שיח פתוח, דפ

סיכום קצר ) 4-ו ,ר ועבור המורה לתכנון השיעור הבאשמהווה אינדיקציה עבור התלמיד להבנת החומ

  חלוקה של סיכום כתוב.גם במידת האפשר ו המורה על ידישל  השיעור 
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  מציג את הנתונים.  12גם בסקר נשאלו המחנכים ביחס למבנה השיעורים. לוח 

  מחנכים - מבנה השיעורים   – 12לוח 

  "נא התייחס/י לשיעור טיפוסי בכיתות מב"ר ודרג/י את המידה שבה הוא כולל את הפעילויות הבאות:"

  (שיעור המשיבים)
 

  מחנכים  

 דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם  

  

  

  

חלק קטן 

מהשיעור 

עד רבע 

  ממנו

כמחצית 

מזמן 

  השיעור

 הכשלוש

 םרבעי

מזמן 

השיעור עד 

כל זמן 

חלק קטן 

מהשיעור 

עד רבע 

 ממנו

כמחצית 

מזמן 

  השיעור

 הכשלוש

 םרבעי

מזמן 

השיעור עד 

כל זמן 

חלק קטן 

מהשיעור 

עד רבע 

  ממנו

כמחצית 

מזמן 

  השיעור

 הכשלוש

 םרבעי

מזמן 

השיעור 

עד כל זמן 

 32  29  40  22  36 43  25  33  42  הקנייה

 51  28  22  28  37 35  35  34  31  תרגול כיתתי

 44  30  26  16  24 60  25  26  49  דיון 

תרגול עצמי 

של 

  התלמידים
43  29  28  52 29  19  23  29  48 

  

תתיות בכיתות מב"ר יסוגי פעילויות כשל מגוון גדול  משקפתהתמונה הכללית העולה מהנתונים 

. כך, בעוד ששליש עד מחצית המחנכים מציינים כי רק בחלק קטן מהשיעור מתקיימים הקניות, שונות

תרגולים כיתתיים, דיונים, ותרגולים עצמיים של התלמידים, רבע מהמחנכים טוענים כי כל הפעילויות 

  מרבית זמן השיעור. בהללו מתקיימות 

  בחינות הבגרות  .ג

הוא העמידה של התלמידים בבחינות בגרות בהיקף וברמה של  תוכניתמדד ההצלחה המרכזי של ה

שגים י, המטרה היא שהתלמידים בכיתות מב"ר יגיעו להתוכניתתלמידים מכיתות אחרות. על פי מובילי ה

תלמידים בכיתות אחרות, הן במספר יחידות הלימוד של בחינות הבגרות והן מאלה של פחותים שאינם 

  בציונים עצמם. 

הסוגיות שנבדקה התייחסה למידת הבחירה שיש אחת  – במקצועות לבגרות מידת הבחירה

-14 ותלתלמידים בכיתות רגילות. לוח בהשוואהלתלמידים בכיתות מב"ר במקצועות מוגברים לבגרות, 

  . דיווחי המחנכים ביחס לסוגיה זואת  יםמציג 13
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  מחנכים –מידת הבחירה במקצועות מוגברים לבגרות  – 13לוח  

  "באיזו מידה ניתנת לתלמידים אפשרות בחירה בנוגע למקצועות המוגברים לבגרות?"

 ")מאוד(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה 

    מחנכים  

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

33  31  37 

  

  מחנכים -עמדות ביחס לשיפור הבחירה של תלמידים בבחינות בגרות   – 14לוח 

מידה לדעתך יש צורך לשפר את מידת הבחירה של התלמידים ביחס למקצועות המוגברים "באיזו 

 לבגרות?"
 ")מאוד(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה 

    מחנכים  

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

53  49  62 

  

היא מידת הבחירה של התלמידים בכיתות מב"ר במקצועות מוגברים לבגרות כי ראה נ

: רק שליש מהמחנכים מציינים כי ניתנת לתלמידים בחירה כזו, מעט יותר בבתי ספר דוברי מצומצמת

) מהמחנכים סבורים כי 53%), ובהתאם, כמחצית (31%דוברי עברית (בבתי ספר ) מאשר 37%ערבית (

  יש לשפר את מידת הבחירה של התלמידים בכיתות מב"ר ביחס למקצועות המוגברים לבגרות. 

  ם מהנתונים האיכותניים עולה תמונה דומה:ג

תלמידי מב"ר ברוב בתי הספר שהשתתפו במחקר אינם יכולים לבחור בניגוד לחבריהם בשכבה, 

בית הספר. הדבר גורם לתסכול גדול  על ידימפני שזו מוכתבת להם מראש  ,ילמדו בהשאת המגמה 

בקרב חלק ניכר מהתלמידים שהשתתפו בקבוצות המיקוד, שמרגישים כי נלקחה מהם זכות הבחירה 

והם נאלצים להתפשר על תחום שאינו מעניין אותם. עוד צוין כי ישנם תלמידים שעזבו את כיתת מב"ר 

  בשל העובדה שלא התחברו למגמה שלומדת הכיתה:

 של מגמה. רק גיאוגרפיה. זה באסה כי יש הרבה בחירה של מגמות. ילדים בשכבה בוחרים"יש הגבלה 

  מגמות שאחת מהן היא אומנות. לנו אין את האופציה הזו..." (תלמיד) שתי

  "אנחנו לא אוהבים שיש אצלנו הגבלה של מגמות. שניתן לבחור רק תיאטרון וגיאוגרפיה." (תלמיד)

חרו בשבילנו מגמת מינהל וכלכלה וזה משעמם. לכולם נותנים לבחור ורק "לא נתנו לנו לבחור מגמה. ב

  לנו לא." (תלמידה)

. למשל, ישנם בתי ספר המאפשרים בחירה רחבה יחסית של מגמות לתלמידי מב"רעם זאת, 

אף וישנם בתי ספר ש ,ישנם בתי ספר שמאפשרים לתלמידי מב"ר לבחור מתוך שתיים או שלוש מגמות
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ביולוגיה. בתי ספר אלה מוכיחים כי ניתן לתת לתלמידי  גוןמגמה איכותית יחסית כבמאפשרים לבחור 

  למגמה אחת. םולא להגביללימוד מגמות בבחירת "ר חופש  רב יותר מב

הראיונות עם מנהלי בתי הספר מלמדים כי ברובם המכריע של בתי  - הגברה באנגלית ובמתמטיקה 

הנחה כי ב ,יח"ל בלבד במתמטיקה 3מב"ר לגשת לבחינת בגרות בהיקף של הספר מאפשרים לתלמידי 

יח"ל ובכך לאבד את זכאותם לתעודת בגרות. כלומר,  5או  4לא הצליח בבחינה בהיקף של שהם עלולים 

 5או  4המכריע של בתי הספר, תלמידים ששואפים לגשת לבחינת בגרות בהיקף של  םברוב

  :לעשות זאת יכולים אינםיח"ל במתמטיקה ואף מוכיחים כי הם מסוגלים לכך, 

יחידות מאוד גבוה פער  4-אז המרחק ל ,"במתמטיקה הילדים שנכנסים הם מגיעים מהקבצה ב' ג'

  (מנהלת). רחוק"

יח"ל מתמטיקה  4יח"ל.  לעשות  4-יח"ל, לא פתחנו את האפשרות ל 3-הם לומדים ל ,"לגבי מתמטיקה 

  (מנהל)מצריך מהתלמיד מאמצים רבים, ואין לו רק מתמטיקה על הראש..."

במקצוע האנגלית קיימת יותר פתיחות מצד בתי מנגד, הראיונות עם מנהלי בתי הספר מלמדים כי 

תלוי ברמתו  יח"ל, 5ואף של  4בגרות בהיקף של  הספר לאפשר לתלמידי מב"ר לגשת לבחינת

בקלות של התלמיד. אך ניכר כי גם במקרה זה, הנטייה של חלק מבתי הספר היא "ללכת על בטוח" ולא 

, אם כי ישנם בתי ספר שמעודדים באנגלית יח"ל 3-יותר מלכל תלמיד שמעונין בכך היבחן על  לאפשר

  יח"ל באנגלית: 4למוד את תלמידי מב"ר ל

יח"ל. הם מקבלים  4יח"ל, הדחיפה היא לכיוון  4-3-בהחלט יש קבוצות שמוגדרות כ ,"לגבי אנגלית

  . (מנהל)יח"ל באנגלית" 4-' גם לעבור ל"אי-שעות פרטניות. אנחנו דוחפים למעלה, אז הוא יכול ב

להם לא ניתנת שהעובדה נוכח קבוצות המיקוד עם התלמידים מלמדות כי חלקם מביעים מורת רוח 

יהיו מסוגלים שגם אם הוכיחו  ,יח"ל במתמטיקה 5או  4האפשרות לגשת לבחינת בגרות בהיקף של 

 ,חלקם אף ציינו כי הם מרגישים כי בית הספר מאפשר זאת רק לכאורהלעבור אותה בהצלחה. 

-היו תלמידים שסיפרו כי לאחר שביקשו שתינתן להם האפשרות לגשת ל אך בפועל אינו מעוניין בכך.

כדי שינטשו את במטרה להכשילם לדבריהם,  ,נערך להם מבחן התאמה שהיה קשה במיוחד ,יח"ל 4

יח"ל באנגלית ביקשה לגשת  4-הרעיון. תלמידה בבית ספר אחר סיפרה כי לאחר שהפגינה רמה טובה ב

בית הספר מנסה להניא אותה מלעשות זאת. באחד מבתי הספר השתתפה שאך הרגישה  ,יח"ל 5-ל

 5שהחליטה לגשת באופן עצמאי לבחינה של  ,מיקוד תלמידה מוכשרת במיוחד במתמטיקהבקבוצת ה

תלמידים  על ידימורה פרטי במימון של הוריה. להלן דברים שנאמרו  בעזרתלומדת לקראתה היא יח"ל ו

  :זה ם בנושאיהבקבוצות המיקוד, הממחישים את תסכול

היחידות ולא נענינו בנימוק שאיננו כשירים לכך. "פנינו למנהל ולמחנכת מספר פעמים לפתוח את מספר 

  (תלמיד) נכון לעכשיו, עדיף על הרפתקה שלא תצליח..." ,יחידות 3-המחנכת הסבירה כי להצליח ב
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יחידות  4-ב 90-80 וקבלתוהורידו אותנו מהרעיון הזה. צחקו לנו בפרצוף. אמרו לנו עדיף ש 5-"היינו ב

ועכשיו אני לא יכול לשנות את  ,בנט בא ואומר הפוך. אני כבר מתבלבליחידות, ואז  5-ב 60מאשר תקבלו 

  (תלמידה) זה."

יח"ל אבל  4"מגבילים אותנו במתמטיקה בלי קשר ליכולות שלנו. יש כמה ילדים שהיו רוצים לעשות 

  (תלמיד) האופציה לא קיימת. ההרגשה היא שחוסמים אותנו."

 תוכניתהראיונות עם רכזי שח"ר מלמדים כי  – הלימודים לבחינות הבגרות תוכניתהתאמת 

 הלימודים בכיתות מב"ר אכן נמצאת בהלימה לבחינות הבגרות שהתלמידים ניגשים אליהן.

למשל, אם התלמידים אמורים לגשת לבגרות חורף בספרות, הם ילמדו מספר רב יותר של שעות עד 

וע מסוים התלמידים מקבלים שעות הבחינה ולא ילמדו בכלל ספרות לאחר הבחינה. לפני בחינה במקצ

פי רוב, שעות הלימוד  ולאחר הבחינה הם מקבלים תגבור במקצוע אחר. כלומר, על ,תגבור באותו מקצוע

אלא בהתאם לפריסת בחינות  ,פני שנת הלימודים על אחידמחולקות באופן  אינןבמקצועות השונים 

  ן: ומתקיים מיקוד למידה במקצוע הנבח ,הבגרות של התלמידים

שעות היסטוריה, ירד היסטוריה, שבע  אז היה להם ,"הם עובדים לפי הבגרות הקרובה. היה היסטוריה 

שעות שבועיות, אז זה מאפשר למידה איטית ותרגול. והם יותר עושים  שבע אז עכשיו יש תנ"ך אז יש

  .  (רכז) מבחנים"

עם זאת, כפי שעולה מנתוני הסקר למחנכים, נראה כי קיים חוסר שביעות רצון מפריסות בחינות 

  מציג את הנתונים.  15הבגרות. לוח 

  מחנכים - עמדות ביחס לפריסת בחינות הבגרות  – 15לוח 

 שנתית?"-התלת תוכנית"מה דעתך על פריסת בחינות הבגרות ב

 (שיעור המשיבים)

  מחנכים  

  דוברי ערבית  דוברי עברית כלל המדגם  

  61  36 44  מאודהפריסה טובה  או טובה 

  30  24  26  הפריסה סבירה

  9  40  30  מאודהפריסה גרועה או גרועה 

  

מהמחנכים סבורים כי  44%הדעות אינן אחידות: נראה כי גם ביחס לסוגיית פריסת בחינות הבגרות 

אחרים סבורים ההיפך: כי  30%, ואילו מאודפריסת בחינות הבגרות היא טובה או טובה 

: הבדל משמעותי בין שני מגזרי השפהביחס לסוגיה זו מתגלה  .מאודהפריסה גרועה או גרועה 

דוברי עברית שבעי רצון מפריסת בחינות בבתי ספר יותר מחנכים בבתי ספר דוברי ערבית מאשר 

ויותר מחנכים בבתי ספר דוברי עברית מאשר בבתי ספר דוברי ערבית אינם  ,)36%לעומת  61%הבגרות (

כי הבעיה בלבד). המחנכים שהלינו על הפריסה הגרועה ציינו  9%לעומת  40%שבעי רצון מהפריסה (
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מצב הגורם לשאננות ולזלזול בלימודים בקרב היא שאין בגרויות חיצוניות בכיתה י', לדעתם העיקרית 

הרב של עומס כשהם אינם מוכנים להתמודדות עם ה י"אלכך שהם מגיעים לכיתה ו , תלמידי כיתה י'

  המייצר לחץ ולא מאפשר מיצוי הצלחה. , מבחניםהמטלות וה

לדברי המרואיינים, בכל בתי הספר שהשתתפו במחקר ניכר כי  -היערכות לקראת בחינות הבגרות 

לבחינות המגן והבגרות. שני האמצעים  כיםסמומועדים הקיימת היערכות מיוחדת בכיתות מב"ר ב

  המרכזיים להיערכות הם:

בהם התלמידים לומדים מקצוע אחד בלבד. הלמידה ש ,ימי לימודים מלאים – ימים מרוכזים

  מתמקדת בפתרון שאלות מתוך בחינות הבגרות:

"בימי חופש לבגרות מי שרוצה יכול לבוא ליום מרוכז קצר. אם הם מבקשים יום לפני מתכונת 

  (מחנכת) .אז הם באים ואנחנו לומדים יחד, מה שלא יעשו בכיתות רגילות", לבוא 

מחנכים מדווחים כי בכיתות מב"ר מתקיימים ימי למידה אינטנסיביים לפני בחינות  – מרתונים

בהכנה ממוקדת לבחינות שבהם עוסקים בגרות, המתקיימים לעיתים בחופשות של התלמידים, ה

הלמידה מתמקדת בפתרון  שאלות מתוך בחינות  'מרתונים'הבגרות. בדומה לימים המרוכזים, גם ב

  הבגרות: 

ממוקד. זה ללמד נטו את החומר לבחינה  מאוד"במרתון החומר ממוקד באיך בנויה הבחינה. זה 

  . (מחנכים)כי עובדים הרבה על שינון" ,משחק זיכרון גוןשאילת שאלות חוזרות. זה כעם 

רכז שח"ר באחד מבתי הספר ציין כי לפני בחינות הקיץ בית הספר בונה לתלמידי מב"ר מערכת שעות 

  חדשה הממוקדת בהכנה לבגרות:

אז הם מגיעים רק לימים מרוכזים. אז אני בונה  ,"אחרי יום העצמאות הם כבר לא מגיעים לבית הספר

  (רכז)  .אבל יהיו גם שיעורים נוספים כדי לא לנתק אותם" ,מערכת חדשה שהיא ממוקדת לבגרות

המרתונים נוסף למורה הכיתה גם תומך הוראה מהיו רכזי שח"ר שדיווחו כי בחלק מהימים המרוכזים ו

  .  בהוראה למורה (מתרגל), שמסייע לתלמידים מתקשים וגם עוזר

חלק מהתלמידים מקבלים תגבורים אישיים או בקבוצות רכזי שח"ר כי כמו כן דיווחו כמה מ

 לחינוך אגףמהימים המרוכזים והמרתונים. אחת הרכזות ציינה כי יש אפשרות לבקש ה לע, נוסף קטנות

הוא כרוך בניירת רבה ושעות נוספות להכנה לבגרות במקצועות מסוימים, אך הדבר  בסיכון ונוער ילדים

תלמידים מקבלים ציון נמוך במבחן, הדבר מחייב את בהם מוגבל באילוצים שונים. לדבריה, במקרים ש

ולכן מורים רבים מוותרים על כך ומתגברים  ,בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףלהמורה להגיש דוח בכתב 

  את התלמידים בהתנדבות.

הכנת כוחם לסייע בב, שמגוון משאבים ודרכים ישבתי הספר בל, עולה מהראיונות כי ובסך הכ

היו מחנכים ורכזים בצורה טובה. עם זאת, ם התלמידים לבחינות הבגרות וכי הם יודעים להפעיל

לעיתים עד שעות אחר הצהריים המאוחרות,  עומס למידה רב, תלמידי מב"ר מוטל על כי שדיווחו 

  למידים ולחוסר ריכוז ולמידה לא אפקטיבית:לבעיות התנהגות של תא פעם מביא להדבר 
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וזה קשה  ,14:30או לאחר השעה  7:00אך הבעיה היא שהן ניתנות בשעה  ,"יש הרבה שעות פרטניות

  . (רכזת)לתלמידי מב"ר"

  מציג את הנתונים.  16 התנהלות לפני בחינות הבגרות. לוחה לעגם בסקר נשאלו המחנכים 

  מחנכים - הערכות לקראת בחינות הבגרות   –16לוח 

  אותה את/ה מחנך/ת, באיזו מידה:"ש"ביחס להתארגנות לקראת בחינות הבגרות בכיתת מב"ר 

 ")מאוד(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה 

  מחנכים  

  
  

  דוברי ערבית  דוברי עברית כלל המדגם

קיימים נהלים ברורים ביחס להתנהלות 

  לקראת בחינות בגרותהלימודים 
89  87  94  

  73  69 70  מתקיימים מרתונים לימודיים

מתקיימים לימודים בשעות  אחה"צ בזמן 

  מודיםיהל
44  46  39  

  57  47  50  מתקיימים לימודים בזמני החופשות  

 

לקראת  ) מציינים כי קיימים נהלים ברורים ביחס להתנהלות הלימודים89%(מרבית המחנכים 

ביחס  שונות מסוימת בין הכיתות השונותכי קיימת  מדבריהם עולה . עם זאת, בחינות הבגרות

אך רק בכמחצית  ,) מתקיימים מרתונים לימודיים70%במרבית הכיתות (כך ש ,להתנהלות עצמה

 בזמן הלימודים או בזמני חופשות.  ר הצהרייםמהכיתות מתקיימים לימודים בשעות אח

  ן ציוני מגומתכונת מבחני   .ד

חשוב בהיערכות לבחינות הבגרות הם מבחני המתכונת וציוני המגן. הראיונות מלמדים כי בשונה מרכיב 

, בתי הספר מאפשרים לתלמידי מב"ר להיבחן מספר פעמים מתלמידים בכיתות עיוניות רגילות

  . פעמים באותו מקצוע 4-3במבחני מתכונת, לעיתים אף 

שמקבלים  נהלים שונים ביחס לציון המגן מתקיימיםבבתי ספר כי ראה פי דברי המרואיינים, נעל 

בתי הספר נוטים ללכת לקראת תלמידי מב"ר בקביעת ציוני המגן, אך נראה כי תלמידי כיתות מב"ר. 

עושים זאת בצורה מבוקרת וזהירה. בחלק מבתי הספר בוחרים לציון המגן את ציון המתכונת הגבוה 

בהם מבחן המתכונת נעשה בסמוך ככל שנם בתי ספר ביותר שהשיגו התלמידים בבחינות שעשו. יש

רכזת אחת ציינה כי תלמידים שציון המגן ישקף את רמתו של התלמיד.  דיהניתן למבחן הבגרות, כ

אך רק בתנאי שהם למדו והשקיעו לאורך כל  גבוליים יקבלו ציון מגן מעט גבוה ממה שמגיע להם,

מידים שמתקשים רק במקצוע אחד יקבלו בו ציון תלשנת הלימודים. ואילו רכזת אחרת  ציינה כי 

  , על מנת לאפשר להם להשיג את תעודת הבגרות:מגן טוב



36  

 

"התפיסה שלי אומרת שמי שמגיע לו מבחינת תלמידאות צריך לשמור עליו. אין כלל אצבע כמה  

לדים צפוי לכישלון. לי 55או יותר כי מי שיקבל במגן  60להעלות ציון. סביר להניח שיעלו לציון 

  (רכזת) .שהתאמצו מגיעה החוויה של הצלחה"

. דומהציוני המגן מעלים תמונה בחינות ולבסקר ביחס להתנהלות המחנכים בנוגע להדיווחים 

  מציגים את דיווחי המחנכים ביחס לנושא זה.  18-17ות לוח

 מחנכים –מספר בחינות מגן  –17לוח 

 ?"לגשת בכל מקצועלכמה בחינות מגן לכל היותר, התלמידים יכולים "

  (שיעור המשיבים)

  מחנכים  

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

1 2 3 
או  4

 יותר
1  2  3  

או  4

  יותר
1 2 3 

או  4

 יותר

4  43  39  13  4  47  35  11  3 33 47 16 

  

) בחינות מגן. רק מיעוט מאפשר בחינה אחת 39%) או שלוש (43%מרבית המחנכים מאפשרים שתיים (

  ). 13%) או ארבע בחינות ומעלה (4%(

  מחנכים -ציוני מגן   – 18לוח 

"האם קורה שתלמידי מב"ר מקבלים ציוני מגן גבוהים יותר ממה שמגיע להם כדי לסייע להם לעבור 

  הבגרות?"בהצלחה את בחינות 

 (שיעור המשיבים)

  מחנכים

 דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

תים ילע

רחוקות או 

  אף פעם

  לפעמים

תים ילע

קרובות או 

  תמיד

תים ילע

רחוקות או 

 אף פעם

  לפעמים

תים ילע

קרובות או 

  תמיד

תים ילע

רחוקות או 

  אף פעם

  לפעמים

תים ילע

קרובות או 

 תמיד

62  23  15  62 24  14  61  23  16 

  

שתלמידי מב"ר מקבלים כמעט כי לא קורה מהמחנכים מציינים  יםלפי דיווחי המחנכים, כשני שליש

וכרבע  ,כדי לסייע להם לעבור בהצלחה את בחינות הבגרות ציוני מגן גבוהים יותר ממה שמגיע להם

ציוני מהמחנכים טוענים כי תלמידי מב"ר מקבלים  15%ציינו כי זה קורה רק לפעמים. עם זאת, מהם 

  תים קרובות או תמיד. ימגן גבוהים יותר ממה שמגיע להם לע

  מבחנים  .ה

 19פרט לבחינות הבגרות, סוגיה נוספת שנבחנה בסקרים נגעה ללוחות המבחנים של כיתות מב"ר. לוח 

  מציג את הנתונים.  
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  מחנכים  - לוחות זמנים של המבחנים  – 19לוח  

 :""המבחנים בכיתות מב"ר מתקיימים
 המשיבים)(שיעור 

  מחנכים

 דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

יחד עם 

המבחנים 

של יתר 

הכיתות 

 בשכבה

  

על פי לוח 

מבחנים 

אישי לכיתת 

  מב"ר

  אחר

יחד עם 

המבחנים 

של יתר 

הכיתות 

 בשכבה

 

על פי לוח 

מבחנים 

אישי 

לכיתת 

  מב"ר

  אחר

יחד עם 

המבחנים 

של יתר 

הכיתות 

 בשכבה

  

על פי לוח 

מבחנים 

לכיתת אישי 

  מב"ר

 אחר

57  31  12  55 31  14  62  31  7 

  

במחצית מהכיתות המבחנים גם ביחס ללוחות הזמנים של הבחינות עולה שונות בין הכיתות השונות. 

) הם מתקיימים על פי 31%אבל בשליש מהם ( ,יתר הכיתות בשכבהמבחני מתקיימים יחד עם 

בין מבחן למבחן, מהמחנכים מציינים כי לוחות הזמנים משתנים  12%ואילו  ,לכיתה לוח מבחנים אישי

  והם תלויים במקצוע, ברכז ובלוח הזמנים. 

שאינם  קצרים מבחניםשהם  בנוסף, נשאלו המחנכים האם מתקיימים בכיתות מב"ר מבחני הצלחה

את  םמציגי 21-20. לוחות הצלחה תחושת לתלמידים לתתשנועדו מכילים חומר קשה או מסובך, 

  הנתונים.  

 מחנכים –מבחני הצלחה  – 20לוח 
 "האם נערכים בכיתות מב"ר מבחני הצלחה?"

 (שיעור המשיבים "כן")

    מחנכים  

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

86  82  96 
 

 מחנכים –תדירות מבחני ההצלחה  – 21לוח  

 "באיזו תדירות מתקיימים מבחני ההצלחה?"
 המשיבים)(שיעור 

  מחנכים

 דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

בכל 

  שיעור

בכל 

שיעור 

שני או 

  שלישי

בסיום 

כל 

יחידות 

  לימודה

  אחר
בכל 

  שיעור

בכל 

שיעור 

שני או 

  שלישי

בסיום 

כל 

יחידות 

  לימודה

  אחר
בכל 

 שיעור

בכל 

שיעור 

שני או 

 שלישי

בסיום 

כל 

יחידות 

 לימודה

 אחר

6  19  62  14  6  19  58  18  6 19 69 7 
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) 96%, יותר בבתי ספר דוברי ערבית () מקיימים מבחני הצלחה בכיתות86%מרבית המורים (

). כחמישית 62%לימוד (ה), ורובם מקיימים אותם בסיום כל יחידות 82%דוברי עברית (בבתי ספר מאשר 

  ). 19%בכל שיעור שני או שלישי ( ,מהם מקיימים אותם בתדירות נמוכה יותר

  

  חינוךשעות   .ו

אחד ההיבטים שנבדקו בראיונות למחנכים ובקבוצות המיקוד לתלמידים הוא ניצול שעות המחנך. 

בחלק מבתי הספר . לכיתה עות חינוך שבועיותש שתילהם  מוקצותמרבית המחנכים שרואיינו ציינו כי 

  נעשה שימוש בשעות החינוך לצורך תגבור לימודי לפני בחינות הבגרות:לעיתים 

שעות חינוך, בגלל הבגרות בהיסטוריה בחורף, אז ירד לשעה אחת, כי את שתי "זה משתנה. בעקרון יש 

  . (מחנכת)השאר הקדשתי להיסטוריה"

וכך  ,החינוכית השכבתית תוכניתמתוך הראיונות עולה כי המחנכים מחויבים לעסוק בשעות החינוך ב

ניהול וארגון  גוןכידם כייחודיים לכתת מב"ר, -הם באמת עושים. מיעוטם עוסקים בתכנים הנתפסים על

  שאיפות לעתיד:וזמן, הערכה ואמונה עצמית 

כי אין תמיד שיתוף פעולה. חשוב  ,"אני מדברת על הנושאים הקבועים לכל השכבה. זה עוזר אבל קשה

  )מחנכת( .לא לוותר ולהתעקש" מאוד

אפקטיביות של שעות החינוך עבור התלמידים בכיתות מב"ר, ציינו רוב המורים כי תפיסת הבנוגע ל

אך קשה לנתק את התועלת שלהן ממכלול העשייה בכיתות  ,שעות החינוך הן חשובות ותורמות לילדים

 לבסס את הקשרכדי מב"ר. יחד עם זאת, ניכר מהראיונות כי הכלי המרכזי העומד לרשות המחנכים 

הן שעות השהייה שלהם, המאפשרות  ,שלהם עם התלמידים, ליצור אמון ולהשיג את מחויבותם ללמידה

   :להם לעשות שיחות אישיות עם תלמידים

"ההנעה של התלמידים נעשית במסדרון. בשעות החינוך אני יכולה לתווך להם למה התעודה הזו כ"כ  

  (מחנכת) .חשובה. זו עוד דרך שלי להתקרב אליהם"

  (מחנכת) ."הכלי המרכזי שלי הוא שעות פרטניות שמנוצלות לשיחות אישיות" 

שעות החינוך נתפסות כפחות נחוצות בקרב מחנכים המלמדים את עוד עולה מהראיונות כי 

. מדבריהם עולה כי הקשר שלהם עם התלמידים כיתתם מספר גדול יחסית של שעות בכל שבוע

  הוא חזק גם ללא שעות החינוך:

כך שלא חסר מגע אישי ובונדינג. המטרות של שעת החינוך  עות שבועיותש 6-5 מלמד אותם"אני  

  (מחנך). מושגות באופן אחר, פחות מסודר וקבוע"

אבל אני נמצאת  ,שעות בכיתה, יש לי שעת חינוך כיתתית ויש לי שעת חינוך פרטנית 12"אני מלמדת  

. ואם צריך אני עושה שעת חינוך, שלא לפי המערכת" ,פה כל היום וכל הזמן רואה את הכיתה שלי

  (מחנכת)
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  תוספתיות  תוכניות  .ז

העשרה, כגון סדנאות  תוכניותהראיונות עם רכזי מב"ר מלמדים כי בחלק מבתי הספר מתקיימות 

שהתועלת אף כי  נראההעצמה ומוטיבציה, מפגשים עם דמויות מעוררות השראה, הצגות תיאטרון ועוד. 

  רך בפעולות נוספות:, יש צופעילות זו  רבההנתפסת של 

ההעשרה] לא מספיק כי הבעיה הגדולה שלהם [תלמידי מב"ר] זו מוטיבציה. חייבים  תוכניות"זה [

  (מחנכת) .להעצים אותם מבחינת בני אדם. להכין אותם לחיים"

  מציגים את הנתונים.  26-22תוספתיות. לוחות  תוכניותתמונה דומה עולה מנתוני הסקר בנושא 

  תוספתיות  תוכניות  – 22לוח  

 תוספתיות בכיתות מב"ר בבית ספרך?" תוכניות"האם מתקיימות 
 (שיעור המשיבים "כן")

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם  

 65  68  67  מנהלים

  44  34  37  מחנכים

: בעוד שני תוספתיות תוכניותפער בין דיווחי המנהלים והמחנכים ביחס לקיומן של שקיים  נראה

) מדווחים 37%כאלה, רק כשליש מהמחנכים ( תוכניותמהמנהלים מדווחים על קיומן של בקרב  יםשליש

העצמה,  תוכניותחברתיות,  תוכניותהמנהלים היו תגבורים,  ל ידיהתוספתיות שאוזכרו ע תוכניותכך. ה

בהם שחנכים נובע מכך שישנם בתי ספר הרצאות. ייתכן כי הפער בין דיווחי המנהלים לאלה של המ

אפשרות אחרת להסבר תוספתיות אבל לא כל כיתות מב"ר משתתפות בהן.  תוכניותמתקיימות 

  .כן המנהלים ואילו תוספתית כניתוכת בתגבורים רואים לא המוריםהממצאים היא שייתכן ש

  מחנכים –תוספתיות  תוכניותעמדות כלפי  – 23לוח  

 התוספתיות מקדמות את התלמידים?" תוכניותה"באיזו מידה לדעתך 

 ")מאוד(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה 

    מחנכים  

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

84  76  96 

  התוספתיות אכן מקדמות את התלמידים.  תוכניות) סבורים כי ה84%מרבית המחנכים (

  מנהלים  –התוספתיות  תוכניותמימון ה – 24לוח 
 " "אילו גופים מממנים את התוכניות התוספתיות?

  (שיעור המשיבים)

  
  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

 31 27  28  הרשות המקומית

 34 22  25  משרד החינוך

 35 51  47  אחר*

  *מרבית התשובות הן: רשות מקומית ומשרד החינוך או עמותות פרטיות. 
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התוספתיות מגיע מהרשות המקומית וממשרד החינוך ו/או  תוכניותבכמחצית מבתי הספר המימון ל

משרד ברשות המקומית או הוא באלה  תוכניותהמימון למקור מעמותות פרטיות. ביתר בתי הספר 

  החינוך. 

 מנהלים - התוספתיות מספיקות  תוכניותהאם ה – 25לוח 

התוספתית מספקות לשם השגת יעדי  תוכנית"באיזו מידה לדעתך תוספות התקציב במסגרת ה

 " ?תוכניתה

  (שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד")

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

65  63 69 

  

  מנהלים -התוספתיות  תוכניותהמשך ה – 26לוח 

 " תוספתיות נוספות שאינן מתקיימות כיום בבית ספרך? תוכניות"האם היית מעוניין בקיומן של 

  (שיעור המשיבים "כן")

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

78  76 86 

  

דוברי בבתי ספר דומה בבתי ספר דוברי עברית ושיעור ), ב65%שבבתי ספר רבים (אף על פי כי  נראה

יות התוספתיות מספיקה לשם מימוש יעדי נכוהמנהלים סבורים כי תוספת התקציב במסגרת התערבית, 

שאינן מתקיימות בבית  נוספות תוכניותמרבית המנהלים היו מעוניינים בקיומן של , תוכניתה

  תגבור, טיפול רגשי והסמכות מקצועיות.שהוזכרו הן  תוכניותהספר. ה

 שיעורי בית   .ח

מב"ר היא ליווי צמוד של התלמידים  תוכניתאחת הדרכים להגברת הסיכויים להצלחה של תלמידים ב

בו המורים יכולים להיות ש עשה בתחום בית הספריבתהליך הלמידה. המטרה היא שמרבית הלמידה ת

דעות הכי  עולהמראיונות העומק עם המחנכים   יע בקשיים העולים בקרב התלמידים.מעורבים ולסי

יש מורים שציינו כי חשוב לתת שיעורי בית כדי לתת  שיעורי בית.חלוקות ביחס למידת השימוש ב

   שונים מיתר התלמידים. מורים אחרים ציינו כי הדבר מיותר לדעתם. אינםלתלמידים תחושה שהם 

 27 לוח .הן מועטות לעבודה בביתהמוצגות דרישות הבמסגרת המחקר נבדק אם אכן בכיתות מב"ר 

  מציג את הנתונים. 
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  מחנכים -כמות שיעורי בית  – 27לוח  

  "בהשוואה לשיעורים בכיתות רגילות, נא דרג את חובות התלמידים:"

  שיעור המשיבים)(
 

  מחנכים  

 דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם  

  

  

  

פחות או 

הרבה 

פחות 

מאשר 

בכיתה 

  רגילה

דומה 

לכיתה 

  רגילה

יותר או 

הרבה 

יותר 

מאשר 

בכיתה 

  רגילה

פחות או 

הרבה 

פחות 

מאשר 

בכיתה 

 רגילה

דומה 

לכיתה 

  רגילה

יותר או 

הרבה 

יותר 

מאשר 

בכיתה 

  רגילה

פחות או 

הרבה 

פחות 

מאשר 

בכיתה 

  רגילה

דומה 

לכיתה 

  רגילה

יותר או 

הרבה 

יותר 

מאשר 

בכיתה 

 רגילה

כמות שיעורי 

  בית
63  28  9  70 28  2  48  29  23 

  

מקבלים היא קטנה ), כמות שיעורי הבית שהתלמידים 63%במרבית הכיתות (כי  נראה

) מאשר 70%, יותר בבתי ספר דוברי עברית (כיתות רגילותכמות שיעורי הבית הניתנת בבהשוואה ל

) התלמידים מקבלים, 9%רק במיעוט המקרים ( לפי דיווחי המחנכים,כי ו ,)48%דוברי ערבית (בבתי ספר 

  יותר שיעורי בית מאשר בכיתות רגילות. 

 נוכחות בשיעורים   .ט

 כדיוזאת  ,מב"ר היא הגברת נוכחות התלמידים בבית הספר תוכניתאחת המטרות העיקריות של 

לשם וכן לשם מעקב אחר התקדמות התלמידים ו ,כלים להצלחה להם קיהענללאפשר למידה מיטבית ו

 28מידה אכן נבדקת נוכחות התלמידים בשיעורים. לוח באיזו . המחנכים נשאלו שלהם איתור קשיים

  מציג את הנתונים. 

  מחנכים - בדיקת נוכחות תלמידים – 28לוח  

  "..."בהשוואה לשיעורים בכיתות רגילות, נא דרג את

  שיעור המשיבים)(
 

  מחנכים  

 דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם  

  

  

  

פחות או 

הרבה 

פחות 

מאשר 

בכיתה 

  רגילה

דומה 

לכיתה 

  רגילה

יותר או 

הרבה 

יותר 

מאשר 

בכיתה 

  רגילה

פחות או 

הרבה 

פחות 

מאשר 

בכיתה 

 רגילה

דומה 

לכיתה 

  רגילה

יותר או 

הרבה 

יותר 

מאשר 

בכיתה 

  רגילה

פחות או 

הרבה 

פחות 

מאשר 

בכיתה 

  רגילה

דומה 

לכיתה 

  רגילה

יותר או 

הרבה 

יותר 

מאשר 

בכיתה 

 רגילה

בדיקת נוכחות 

  תלמידים
3  29  69  3 36  62  3  14  84 
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), מציינים 62%עברית (הדוברי בקרב ) מאשר 84%ערבית (ה), ויותר בקרב דוברי 69%מרבית המחנכים (

  מאשר בכיתות רגילות.בכיתות מב"ר כי בדיקות הנוכחות של התלמידים גדולה יותר 

 וגיבוש כיתתישל המחנכים כלפי התלמידים  יחס אישי  .י

בהשוואה לתלמידי יותר המחנכים מתארים בראיונות כי בכיתות מב"ר התלמידים מקבלים יחס אישי 

כיתות קטנות, למידה בשיעורים  בהםו ,הכיתות האחרות. הדבר מתאפשר הודות למספר גורמים

שלרוב מאפיין אותם מפוצלים ובקבוצות תגבור קטנות, וכן אופיים של המחנכים והמורים המקצועיים, 

  את קשייהם:יכולת להכיל כלפי התלמידים וס סבלני יח

"המורה מגן עלינו עם הגב שלו. הוא יותר מאבא. סבלני. צדיק אמיתי. אתה יכול לשבת ולדבר איתו 

  . (תלמידה)ולפתוח את הלב"

ריב עם חבר, התנצחות עם מורה או קשה לי בכלל, אני מיד פונה  ,"כשאני נתקל בבעיה כלשהי, למשל

  )(תלמיד. בשבילי היא הכתובת היחידה" ,למחנכת בלי לחשוב פעמיים, היא תתפנה לי ותסייע מאוד

"המחנך שלנו הוא סלחן, רחמן וכריזמטי. מתי שאתה צריך לקבל את העונש תקבל. מתי שלא אז לא. 

  (תלמיד) .חייך"לחות שלו. אני רק שומע את השם שלו ומתחיל הוא לא בשביל הכסף. זו השלי

חלק ניכר מהתלמידים ציינו בקבוצות המיקוד כי אחד הדברים שמייחדים את כיתת מב"ר הוא במקביל, 

  הגיבוש הכיתתי ותחושת ה"ביחד". חלקם אף ציינו כי הדבר ידוע בקרב תלמידים אחרים בשכבה:

עם אהבה ופחות חומרית. תלמידים אומרים לנו 'איזה מגובשים אתם' "מב"ר זו כיתה שהיא הרבה יותר 

  . (תלמיד)תנו"יובטיולים הם רוצים להיות א

  (תלמידים) ."בגלל שאנחנו כיתה קטנה אז אנחנו יותר מגובשים"

.  המרואיינים מתארים כי בכיתות מב"ר קיים הקשר עם ההורים חזק יותר בכיתות מב"רלבסוף, גם 

קשר הדוק יותר בין מחנך הכיתה לבין הורי התלמידים, בהשוואה לכיתות עיוניות רגילות. המחנכים 

משתפים את ההורים בתהליך הלמידה של ילדיהם בתדירות גבוהה יחסית ומעדכנים אותם באופן מידי 

   על כל שינוי בהתנהגות ובמחויבות של ילדיהם:

"אנו פונים להורים ברגע שהתלמיד מתחיל לאחר או להחסיר, היועצת והמחנכת יושבים אתם, ורותמים 

  . (מנהלת)את הורי התלמידים להתמדה ולמעקב צמוד יותר"

 ."יצירת קשר רציף ובלתי אמצעי של המורים עם ההורים. זו מעטפת שגם ההורים מרגישים אותה" 

  (מנהלת)

  מענה רגשי לתלמידים  .יא

רוב בתי הספר נעזרים בצוות היועצות, ובחלק מבתי הספר גם כי  עולהמדברי המרואיינים 

מנת להעניק לתלמידי מב"ר מענה רגשי. בחלק מבתי הספר ישנן יועצות ייעודיות  על בפסיכולוגית,

ת בכל בהם היועצות מלמדות שעה שבועית אחששעובדות אך ורק עם תלמידי שח"ר. ישנם בתי ספר 
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כישוריי חיים, אמונה עצמית, מוטיבציה, קשיים אישיים,  גוןשונים כ שח"ר ועוסקות בנושאיםכיתת 

אסטרטגיות למידה ועוד. ישנן יועצות שנותנות מענה פרטני או בקבוצות קטנות לתלמידי מב"ר, מקיימות 

תי ספר תם שיחות אישיות ומהוות חלק בלתי נפרד מהתמיכה הניתנת לתלמידים. ראוי לציין, כי בביא

רבים היועצות נותנות מענה גם למחנכים ולמורים של כיתות שח"ר לגבי אופן ההתמודדות עם תלמידים 

  מסוימים, כך שהן תומכות גם בילדים וגם במורים:

"רוב הפרויקטים שהיועצות עושות סדנאות של הערכה ודימוי עצמי, תמיד מתחילות קודם בכיתות 

  (רכז)  . שח"ר"

 - היועצת. ישנה יועצת שעובדת עם כיתות י' ו על ידי"הם [תלמידי מב"ר] מקבלים טיפול פרטני וקבוצתי  

י"א ויועץ עם י"ב. אני שבע רצון מהתמודדות היועצות. הטיפול שלהן מאוד אמפטי ומכיל ואיננו זקוקים 

  . (רכז)לסיוע מבחוץ"

, העשרה ובמענה רגשי לתלמידי כיתות מב"ר תוכניותב רקיים חסלמרות האמור לעיל, ניכר כי 

 ילדים לחינוך אגףה על ידיבמשאבים שניתנים לבתי הספר מחסור , כלומר בשל היעדר תקציב ייעודי לכך

העשרה לתלמידי מב"ר  תוכניות. יש רכזי שח"ר שדיווחו כי בבית הספר שלהם לא קיימות בסיכון ונוער

  המענה הרגשי הניתן להם אינו מספק:כי ו

אז להוסיף לזה מענה רגשי זה  ,"באופן כללי, השעות שהאגף נותן בקושי מספיקות לתגבורים ולפיצולים

  ) רכז( .בלתי אפשרי"

רגשית לתלמידי מב"ר אבל אין לזה תקציב. אין משאבים של האגף לנושא  תוכנית"הייתה לנו בעבר  

  (רכזת)  .התערבות רגשית בכיתות שח"ר" תוכנית –הרגשי. חייב להיות משהו מובנה ומתוקצב 

המנהלים בסקר נשאלו למידת הנגישות של יועצים וסדנאות ההעצמה לתלמידים בכיתות מב"ר. לוחות 

  מציגים את הנתונים.  30-29

  מנהלים –נגישות יועצים לתלמידם מב"ר  – 29לוח 

  ?""באיזו מידה נגישים יועצות/אנשי טיפול לתלמידים בכיתות מב"ר

  (שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד")

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

85  85 84  

 

  מנהלים –נגישות הסדנאות לכיתות מב"ר  – 30לוח  

 "באיזו מידה סדנאות העצמה נגישות לתלמידים בכיתות מב"ר?"

  (שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד")

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

44  42 51 

  

), היועצים נגישים לתלמידים 85%במרבית בתי הספר, אם כי לא בכולם (על פי דיווחי המנהלים, 

  עם זאת, רק בפחות ממחצית בתי הספר הסדנאות היו נגישות לתלמידי מב"ר. בכיתות מב"ר. 
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על מנת לעמוד על טיב הקשר בין המחנכים לתלמידים, נבדק האם  – של המחנכיםאישיות שיחות 

המחנכים מקיימים שיחות אישיות עם היועצים על התלמידים ועם התלמידים עצמם ובאיזו תדירות. לוח 

  מציג את הנתונים.  31

  מחנכים –של המחנכים  אישיותשיחות  – 31לוח 

 "האם את/ה מקיים שיחות אישיות עם...?"

  המשיבים)(שיעור 

  כלל המדגם   

כן, אך רק   

על פי 

  הצורך

כן, פעם 

  בשנה

כן, מספר 

פעמים 

  בשנה

כן, לפחות 

פעם 

  בחודש

כן, לפחות 

פעם 

  בשבוע

כן, באופן 

  יום יומי
  לא

  1  29  48  8  4  0  10  היועצת

  0  59  22  6  3  1  9  התלמידים

  

בתדירות של לפחות מרבית המחנכים מקיימים שיחות עם היועצת ועם התלמידים נראה כי 

) מקיימים שיחות 29%עם התלמידים). שליש מהמחנכים ( 81%-עם היועצת ו 87%( פעם בשבוע

) מקיימים שיחות אישיות יומיומיות עם התלמידים. 59%מחצית מהם (למעלה מיומיומיות עם היועצת, ו

  יומית. -יוםהה כלומר, נראה כי מרכיב חשוב בעבודת המחנך הוא המעקב האישי אחר התלמידים ברמ

נחוצים . בירורים אלו מרכיב חשוב נוסף בעבודת המחנך בכיתות מב"ר הם ביקורי הבית –ביקורי בית 

מציג  32במקרים שבהם המחנך חש כי מצבים בבית משפיעים על תפקוד התלמידים בבית הספר. לוח 

  . את הנתונים

 מחנכים –ביקורי בית  – 32לוח 

  בית?""האם את/ה מקיימ/ת ביקורי 

 (שיעור המשיבים)

  מחנכים

 דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

כן,אך רק 

על פי 

  הצורך

כן, באופן 

סדיר, 

פעם 

בשנה 

אצל כל 

  תלמיד

  

פן וכן, בא

סדיר, 

מספר 

פעמים 

בשנה 

אצל כל 

  תלמיד

  לא

אך  כן,

רק על פי 

  הצורך

כן, 

באופן 

סדיר, 

פעם 

בשנה 

אצל כל 

  תלמיד

כן, 

פן ובא

סדיר, 

מספר 

פעמים 

בשנה 

אצל כל 

  תלמיד

  לא

אך רק  כן,

על פי 

 הצורך

כן, באופן 

סדיר, 

פעם 

בשנה 

אצל כל 

  תלמיד

 

פן וכן, בא

סדיר, 

מספר 

פעמים 

בשנה 

אצל כל 

  תלמיד

 לא

57  18  17  8  66  16  8  10  39 22 37 3 

בבתי ספר ) מאשר 66%), יותר בבתי ספר דוברי עברית (57%למעלה ממחצית מהמחנכים (

. כחמישית על פי הצורך ולא באופן סדיר ,הוק- מקיימים ביקורי בית אד ,)39%ערבית (דוברי 

 כמה ,רימקיימים ביקורי בית באופן סד 17%-) עושים זאת באופן סדיר, אחת לשנה, ו18%מהמחנכים (
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תדירות גבוהה יותר של ביקורי בית של המחנכים פעמים בשנה. התפלגות הנתונים מצביעה על 

מהמחנכים  37%( ים בבתי ספר דוברי ערבית מאשר בבתי ספר דוברי עבריתבבתי התלמיד

בלבד  8%ערבית מציינים כי הם מבקרים בבתי התלמידים מספר פעמים בשנה לעומת הדוברי 

   ).עבריתהספר דוברי המעמיתיהם בבתי 
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  סיכום  – 2פרק 

למקסם את  , שמטרתם היאייחודייםרגשיים -בהיבטים פדגוגיים יםמאופיינכיתות מב"ר הלימודים ב

תחושת תוך יצירת כויי ההצלחה של התלמידים ולהעצים את כוחות ההתמודדות שלהם עם אתגרים יס

על מתבצעת ואיטית יותר  אההוראה בכיתות מב"ר היהשוואה להוראה בכיתות רגילות, בהצלחה. 

. המחנכים מדווחים כי תוך מאמץ של המורים לפשט את החומר ,מנות קטנות יותר של חומרפני 

לפי התמונה הכללית העולה בקבוצות.  האחוז גבוה של הפעילות הכיתתית נעשיחסית לכיתות רגילות 

תלי בית הספר, עם מעט וליווי צמוד של התלמידים, שמרביתו מתרחש בין כבמחקר, מתקיים 

הלמידה  עיקרבתי הספר  במרבית. הלימודיםמן זלאחר המוטלות עליהם משימות לימודיות 

כמות לרוב אך  ,נאכפת ביתר שאת נוכחות התלמידים בשיעורים לכןו ,תלי בית הספרונעשה בין כ

  כיתות רגילות. כמות השיעורים הניתנת בשיעורי הבית  קטנה יותר בכיתות מב"ר בהשוואה ל

הלימודים של כיתות מב"ר נמצאת בהלימה לבחינות הבגרות שהתלמידים ניגשים  תוכנית

מוגברת ברמה חופש הבחירה של תלמידי מב"ר לגשת לבחינות בגרות כי  ראהנעם זאת, אליהן. 

תלמידים חופש שניתן ללהשוואה ב מוגבללרוב אנגלית וללמוד במגמות שונות הוא בבמתמטיקה ו

. לתחושת קיפוח ביחס לחבריהםו לתסכול רב בקרב התלמידים האחרים בשכבתם. הדבר מביא

ההיערכות הספציפית של כיתות מב"ר לפני בחינות הבגרות מורכבת ממיקוד של למידה ומשאבים 

באמצעות ימי למידה מרוכזים ומרתונים של למידה, שהמשותף להם הוא למידה ממוקדת לבחינות 

התלמידים ה טובה של לצורך הכנ ושיטותמגוון של משאבים ת הפעלה של ל, ניכרובסך הכ .הבגרות

מיקוד הלמידה מטיל על תלמידי מב"ר עומס גדול, המביא לעיתים לבחינות הבגרות. עם זאת, 

   למידה לא אפקטיבית.לחוסר ריכוז ול, לבעיות התנהגות

בשונה מכיתות רגילות, במרבית כיתות המב"ר מאפשרים לתלמידים לגשת למספר בחינות מגן, וניכר 

גם ביחס ללוחות הזמנים של בתי הספר ביחס לנהלים הקשורים לבחינות המגן ולציוני המגן. שוני בין 

עם בד בבד במחצית הכיתות המבחנים מתקיימים הבחינות, עולה שונות בין הכיתות השונות. 

 אבל בשליש מהם, הם מתקיימים על פי לוח מבחנים אישי ,יתר הכיתות בשכבההבחינות של 

  .כיתהשל ה

רוב בתי הספר נעזרים בצוות . מב"ר מקדישה תשומת לב מיוחדת לתמיכה בתלמידים תוכנית

), 57%למעלה ממחצית מהמחנכים (לבסוף, מנת להעניק לתלמידי מב"ר מענה רגשי.  היועצות על

למרות . עושים זאת באופן סדירחלק לא מבוטל . ביקורי בית על פי הצורך ולא באופן סדירמקיימים 

בשל היעדר וזאת העשרה ובמענה רגשי לתלמידי כיתות מב"ר,  תוכניותב חסרהאמור לעיל, ניכר כי קיים 

 ונוער ילדים לחינוך אגףה על ידימשאבים שניתנים לבתי הספר מחסור ב , כלומרתקציב ייעודי לכך

  . בסיכון
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: מאפיינים כיתות מב"רבהתלמידים  -  3פרק 

 ותהליך האיתור

  

, בתהליך תלמידים אלה הפרק הנוכחי עוסק בתלמידים בכיתות מב"ר. המיקוד הוא במאפיינים של

האיתור והמיון שלהם, במידת הניידות שלהם מכיתות מב"ר ואליה ובעמדותיהם ביחס לשיבוצם לכיתות 

  מב"ר. 

  התלמידים בכיתות מב"ר מאפייני  .א

הראיונות עם רכזי שח"ר ועם מחנכי כיתות מב"ר מלמדים כי קיימת שונות בין בתי הספר מבחינת 

שצוינו  להם, שבולטים מאפייני התלמידים שלומדים בכיתת מב"ר. עם זאת, ניתן לציין מספר מאפיינים 

בקרב המרואיינים במרבית בתי הספר: כישורים קוגניטיביים נורמטיביים, התנהגות נורמטיבית, 

הפרעות קשב וריכוז מאובחנות קשיים ופערים לימודיים, מוטיבציה או פוטנציאל למוטיבציה נורמטיבית, 

   :ודימוי עצמי לימודי בינוני ומטה וקושי בסדר וארגון

רק צריך להאמין בהם. להראות להם שהם שווים מול שווים. לתת להם את  ,"תלמידי מב"ר לא טיפשים

  )(מחנךהאמונה והביטחון, שלא יהיו עם רגשי נחיתות". 

, אולם בלט בראיונות כי רכזים בבתי ספר דוברי אקונומי של התלמידים הוא מגוון-המעמד הסוציו

וחסרות  דלות אמצעיםשהן  ,קהשתלמידי מב"ר מגיעים ברובם ממשפחות מצוערבית חזרו וציינו 

  :השכלההחינוך והמודעות לנושא 

"תלמידים נורמליים לכל דבר, שלמזלם הרע הם נולדו במשפחות עניות שאינן מחשיבות חינוך. יש להם  

  .(רכז) .תם"יפוטנציאל ומוטיבציה ופשוט צריך לדעת איך לעבוד א

הרוב המכריע של לגבי מידת ההתאמה של התלמידים לכיתת מב"ר, ציינו המחנכים שרואיינו כי 

  ונמצאים במקום המתאים להם מבחינה לימודית ורגשית: התלמידים מתאימים לכיתת מב"ר

  )מחנכת( .מהתלמידים יושבים לגמרי במקום שהם צריכים" 95%-אני חושבת ש"

ברמה הלימודית  מאודישנם תלמידים שמתחילים את כיתה י' עם פערים גדולים  אםנוסף, עולה כי גם ב

   :ומוצאים את מקומם בכיתהאת הפערים בהדרגה סוגרים  רובםובהרגלי הלמידה, 

"אני חושבת שתהליך הבחירה היה נכון למרות שלא הייתי שותפה לכך. בכיתת י' אנחנו פוגשים 

וכשזה מתקיים הם נרגעים  ,הם צמאים להכלה ולאהבה בהדרגתיות,תלמידים קשים, הם משתפרים 

  (מחנכת בבתי ספר דובר ערבית) ."ומתפנים ללימודים
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  תוכניתל תלמידיםמיון התהליך   .ב

בהובלת רכז שח"ר, נעשה עלפי רוב  תוכניתתהליך מיון התלמידים למדברי המרואיינים עולה כי 

מידים נמצאים לקראת כשהתלבדרך כלל . התהליך מתחיל בשיתוף פעולה עם צוות חטיבת הביניים

עם מחנכות בשיתוף נעשית בדרך כלל  תוכניתבחירת התלמידים המועמדים לכיתה ט'. לימודיהם בסיום 

המחנכות נדרשות . בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףהפי הקריטריונים של  על ,שכבה ט' ויועצת השכבה

רלוונטי לבחירה. אחת הרכזות ציינה ההכוללים מידע  ,של התלמידיםטופסי מיפוי להעביר לרכז שח"ר 

כי היא מקיימת פגישה מקדימה עם המחנכות ומסבירה להן מהם הקריטריונים לקבלה לתוכנית וכיצד 

למלא את טופס המיפוי. ראוי לציין כי ברבות מחטיבות הביניים קיימות כיתות המיועדות לתלמידים עם 

  מידים לכיתת מב"ר:עיקר הפוטנציאל של תל הןכיתות תל"ם. כיתות אלה  ןכגוקשיים לימודיים, 

אוספים את  ,"תהליך הבחירה זה אני והיועצת, ולפעמים גם המנהלת. אנחנו מדברות עם יועצי החטיבה

עם מחנכות תל"ם והיועצת ועברנו  ישבתיבעיקר תלמידי תל"ם. ונתוני התלמידים החלשים בשכבה 

 .מוטיבציה, התנהגות וממוצע ציונים"קיבלנו את כל הקריטריונים לגבי השכלת הורים,  .תלמיד-תלמיד

  (רכזת)

אך הדבר  מצריך שיתוף פעולה והעברת מידע מסודרת מחטיבת הביניים לתיכון,תהליך המיון 

מתקבל שהוא אינו מובן מאליו. לדברי אחד הרכזים, לא מתקבל כל המידע הנדרש מחטיבת הביניים או 

תלמיד  תקבלללמשל,  , תוכניתלקבלה של תלמידים לא מתאימים ל ובילבאופן לא מדויק, מה שעלול לה

 ונוער ילדים לחינוך אגףה. הסיכון בכך הוא, שבשל הכללים של לכיתת מב"ר המתאים לחינוך המיוחד

  :אך לא יוכל להשיג זכאות לתעודת בגרות ,ב"תה ייהתלמיד יישאר בכיתה עד סוף כ ,בסיכון

ואז הם במב"ר  ,"לפעמים החטיבה לא נותנים לנו את כל המידע. ויש תלמידים שהם חינוך מיוחד 

  (רכזת) .כי זה משהו שאגף שח"ר מקפיד עליו" "ב,ואנחנו חייבים למשוך אותם עד י

 אגףהשקבע קריטריונים עיון נוסף במתבצעת לאחר  תוכניתהתלמידים ל לשהבחירה הסופית 

. העומדים בקריטריונים אלו באופן מלא יותרתוך מתן עדיפות לתלמידים  ,בסיכון ונוער ילדים לחינוך

טוב יותר  םישנם בתי ספר שהוסיפו בשלב זה ראיון אישי עם התלמידים המועמדים בניסיון להכיר

ולאמוד את רמת המוטיבציה שלהם ללמידה. רכזת בבית ספר אחר ציינה כי היא מעבירה לתלמידים 

לדבריה היא גשת כל תלמיד באופן פרטני. וופשלהם  לימודיותיכולות הבוחן מבחן  תוכניתהמועמדים ל

  חטיבת הביניים. על ידי עושה זאת מפני שאינה סומכת על הציונים המועברים אליה 

 ונוער ילדים לחינוך האגף על ידי , שנקבעותוכניתהקריטריונים לקבלה לכפי שנאמר קודם לכן, 

ת הקפדה עליהם וניכרמיונם של התלמידים לכיתות מב"ר,  בתהליך מאודהם מרכזיים  ,בסיכון

 ,המוגדרים באופן כמותי ומדיד ,. הקריטריון העיקרי הוא הציונים של התלמידיםבתי הספרמצד 

קריטריון נוסף הוא . בבית הספר יהםלאורך שנותהתלמידים משקפים את הפערים הלימודיים שצברו הו

משפחתי של התלמיד, המשפיעים על יכולתם של הורי התלמיד להעניק מצב האקונומי וה-הסוציוהמצב 

  :לו תמיכה לימודית מספקת ללא עזרת בית הספר
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  (רכזת). "בית הספר מברר את המצב האישי והמשפחתי של התלמיד בתהליך הקבלה לכיתת מב"ר" 

המוטיבציה שלו בכיתה ו התלמיד התנהגותו שלהוא  ,לו מעניקים בתי הספר משקל רבשקריטריון נוסף, 

הם בודקים את נוסף על ציוני התלמיד במונחים מספריים, ללמידה. בראיונות עם הרכזים עלה כי 

ההערות המילוליות של המורים, כדי ללמוד על התנהגותו. כמו כן הם מקבלים תלמידים שציון 

  סדיר: הביקור שלהם בבית הספר הואההתנהגות שלהם הוא גבוה ו

וילדים עם התנהגות ב' אנחנו מחתימים על התחייבות. כדי  ,אפשר לקבל ילדים עם התנהגות ג'- יא"

  (רכז) .נחנו חייבים שההתנהגות תהיה טובה"א ,שהכיתה תצליח

  (רכז). מתונה"-סדירה ולא סדירהבגדול אנחנו מדברים על ילדים עם נוכחות " 

 ונוער ילדים לחינוך האגףשל סתירות בין הקריטריונים קיימות  לעיתים מדברי חלק מהרכזים עולה כי 

ת צוות בית הספר. למשל, תלמיד חלש פי הערכ , עלתוכניתבין מידת ההתאמה של התלמידים לו בסיכון

 אגףלאקונומי של הוריו הוא גבוה יחסית. במקרים כאלה, פונה בית הספר -לימודית שמעמדם הסוציו

למרות  ,תלמידים המתאימים לכיתת מב"רעבור אותם מבקש אישור חריג ו בסיכון ונוער ילדים לחינוך

והיו רכזים שטענו כי הדבר אינו  ,אישור כזה לא ניתן בחלק מהמקרים עומדים בקריטריונים.שאינם 

  :ולכן צריך להותיר בידם את שיקול הדעת ,מוצדק, מפני שבתי הספר מכירים היטב את התלמידים

טכנית. יכול להיות ילד שמתאים  מאודהיא  ]בסיכון ונוער ילדים לחינוך האגף[ שח"ר"הניירת של אגף 

 לחינוך האגףלמב"ר אבל עם מדד טיפוח גבוה. אז עושים מעברים אחרי שיש כבר בעיות. הם [ 'בול'

  .(רכזת) "...] מאשרים כשיש בעיותבסיכון ונוער ילדים

מציגים את דיווחי המנהלים ביחס  36-33תהליך איתור תלמידים לכיתות מב"ר נבדק גם בסקר. לוחות 

  לתהליך איתור התלמידים לכיתות אלה. 

  מנהלים –קיום ישיבות לאיתור מקדמי של תלמידים  – 33 לוח

המגלים  האם ובאיזו תדירות מתקיימות ישיבות של הגורמים המקצועיים לאיתור מקדמי של תלמידים"

  " ביקור סדיר?-סימנים ראשונים של אי

 )שיעור המשיבים(

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם  

 1 1  1  לא מתקיימות כלל ישיבות בנושא

מתקיימת לרוב ישיבה אחת 

  במהלך השנה בנושא
4  3 5 

מתקיימות מספר ישיבות במהלך 

  השנה בנושא
87  86 91 

 4 10  8  *אחר

  : פעם בשבוע, פעם בשבועיים ופעם בחודש.היוהתשובות העיקריות *
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  מנהלים –ישיבות לאיתור תלמידים לפי שכבות גיל  – 34לוח 

 " האם הישיבות מתקיימות בנפרד עבור כל שכבת גיל?"

  )שיעור המשיבים "כן"(

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

91  92 88 

  

באמצעות  מתקיים הליך מסודר של  איתור תלמידים לכיתות מב"רנראה כי במרבית בתי הספר 

מספר פעמים בשנה. בחלק קטן מבתי הספר המתקיימות ישיבות של הסגל הבכיר של בית הספר, 

) הישיבות 91%תדירות הישיבות הייעודיות לאיתור תלמידים גבוהה יותר. בנוסף, במרבית המקרים (

לשאלה מיהם הגורמים המשתתפים בישיבות האיתור? . מתקיימות בנפרד לשכבות הגיל השונות

כמי שנכללו  ר"גם רכז/ת שחלעיתים צוין היועץ/ת, המנהל/ת, המחנך/ת ובמרבית המקרים צוינו 

  .בישיבות אלו

  מנהלים –שביעות רצון מתהליך איתור התלמידים לכיתות מב"ר  – 35לוח  

 " התלמידים לכיתות מב"ר?באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון מתהליך איתור "

  )שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד"(

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

78  79 74 

  

תהליך איתור התלמידים לכיתות בכל הנוגע לר ופילשיש מקום מדיווחי המנהלים עולה כי נראה שעדיין 

בקרב מנהלים בבתי ספר דוברי עברית  יותר), 78%מב"ר. לא כל המנהלים שבעי רצון מתהליך האיתור (

כיצד ניתן לדעתך לשפר את תהליך איתור ). לשאלה 74%דוברי ערבית (בבתי ספר ) מאשר 79%(

ליווי ואיתור מוקדמים ושינוי הקריטריונים ובנייתם מחדש, , צוינו בעיקר התלמידים לכיתות מב"ר

  .יותר של התלמידים

  ואליה תוכניתניידות תלמידים מה  .ג

עם זאת, . שרוב התלמידים מוצאים מהר את מקומם בכתת מב"רמביא לכך השיטתי תהליך המיון 

תלמידים לכיתת מב"ר. הראיונות עם רכזים ומחנכים מלמדים כי ישנם גם מקרים של חוסר התאמה של 

משיקולים לא וזאת , תוכניתלדברי אחת המחנכות הדבר נובע מבחירה של תלמידים לא מתאימים ל

  לחץ של ההורים: גוןענייניים, כ

"יש שני תלמידים שהם פה וזה היה יותר טוב להם לא להיות פה. למשל ילדה שהתאים לה בית ספר  

  (מחנכת) .אבל ההורים שלה לא הסכימו" ,מקצועי

. ישנם בתי ספר תהישאינם מתאימים לכקיים שוני בין בתי הספר בטיפול בתלמידים  עם זאת,

 ואף כיתת אתגר או כיתת חינוך מיוחדגון המאפשרים לתלמידים ניידות לכיתות אחרות בבית הספר, כ

   :מענה מותאם יותר לצורכיהםבהם ניתן לתלמידים שמעבר לבתי ספר אחרים, 
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מיוחד כי ראינו את העומס והעברנו אותה לחינוך  ,תלמידה שאני הוצאתי אותה מהכיתה"יש לי 

  (מחנכת) .עם כל התמיכה של מב"ר היא לא עמדה בתנאים"והקשיים. 

הקושי היה . עזבו למסגרות אחרות שלושמתוכן ש ,תלמידות ארבע הקושי היה עם ,במהלך השנתיים"

  (רכזת) ."יותרהיו צריכות יחס אישי וכיתה קטנה ו לבית הספרהן לא הסתגלו . ביקור סדיר

, גם כאשר הם אינם מאפשרים עזיבה של תלמידים מכיתת מב"רמנגד, ישנם בתי ספר שדיווחו כי 

הדבר נעשה ציין כי  מזהים כי הסיכוי של תלמידים אלה להשיג תעודת בגרות הוא נמוך. אחד המחנכים

  :משיקולים חינוכיים וערכיים

גם אם הם לא בגרותיים. חשוב  ,זורק תלמידים מהכיתה שלי. הם ממשיכים איתי עד הסוףאני גם לא "

    )מחנך( .הכי קל לזרוק אותם לבית ספר אחר" צאו עם בגרות לחיים ויהיו ערכיים.ילי שי

מחיר לא  גובהיחד עם זאת, ציין אחד המחנכים שאחזקה של תלמידים לא מתאימים בכיתת מב"ר 

   :פשוט בהתנהלות הכיתה

תה היו צריכים להיות בחינוך מיוחד וחלק היו צריכים להיות משולבים עם מערך י"חלק מהתלמידים בכ

יוצרת סטיגמה וחוסר מוטיבציה. אין כוחות שמרימים את  ...לא נכונה 'בועה' ר היא"סיוע. כיתת מב

  )מחנך( .תה. הכוח הדומיננטי מוריד מוטיבציה ותלמידאות"יהכ

אותו מקום שהראיונות מלמדים כי בעקבות עזיבה של תלמידים את כיתת מב"ר מתפנה מקום בכיתה, 

תופסים לעיתים תלמידים המגיעים מכיתות אחרות, בעיקר תלמידים שלא מוצאים את מקומם בכיתות 

  קוקים לתמיכה שמעניקה כיתת מב"ר:עיוניות רגילות וז

  )תלמידה( .לעבור למב"ר""הייתי בכיתה רגילה וביקשתי 

  (תלמידה) .תלמידים והרגשתי שלא התייחסו אליי שם" 40יתה כיתה של י"גם אני עברתי מעיונית כי זו ה

. לוחות וכיתות אחרותמב"ר  בין כיתותניידות תלמידים זה של נושא המנהלים נשאלו ביתר פירוט לגבי 

 מציגים נתונים ביחס למספר התלמידים העוברים מכיתת מב"ר ואליה.  38-36

  מנהלים -ניידות תלמידים מכיתת מב"ר לכיתה רגילה    – 36לוח 

  " ב מכיתת מב"ר לכיתה רגילה?"י-כמה תלמידים בממוצע עוברים במהלך השנים י'"

 (שיעור המשיבים)

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם  

 48 37  40  תלמידים 0

 40 51  48  תלמידים 2- ל 1בין 

 10 12  12  תלמידים 5- ל 3בין 

 1 0  1  תלמידים 10- ל 6בין 

 1 0  1  תלמידים או יותר 11
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  מנהלים -ניידות תלמידים מכיתת מב"ר לכיתה רגילה    – 37לוח 

  " ב מכיתת מב"ר לכיתת אתגר?"י-"כמה תלמידים בממוצע עוברים במהלך השנים י'

 המשיבים)(שיעור 

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם  

 74 54  60  תלמידים 0

 19 37  31  תלמידים 2- ל 1בין 

 5 8  7  תלמידים 5- ל 3בין 

 0 1  0  תלמידים 10- ל 6בין 

 3 1  1  תלמידים או יותר 11

 

  מנהלים -ניידות תלמידים מכיתת מב"ר לכיתה רגילה    – 38לוח 

  " ב מכיתת אתגר לכיתת מב"ר?"י-במהלך השנים י'"כמה תלמידים בממוצע עוברים 

 (שיעור המשיבים)

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם  

 71 58  61  תלמידים 0

 24 36  32  תלמידים 2- ל 1בין 

 4 7  6  תלמידים 5- ל 3בין 

 0 0  0  תלמידים 10- ל 6בין 

 1 0  0  תלמידים או יותר 11

 

מצבת הכיתות עולה כי לכיתות אחרות מב"ר בין כיתות מדיווחי המנהלים ביחס לניידות תלמידים 

רק תלמידים ספורים עוברים בין סוגי הכיתות השונים, מעט  לאורך השנים.בסך הכול נשמרת יציבה 

  יותר מכיתות מב"ר לכיתות רגילות. 

  תת מב"רימיונם לכבנוגע לעמדות התלמידים   .ד

בלי , שמיונם לכיתת מב"ר נכפה עליהםחלקם הרגישו קבוצות המיקוד עם התלמידים מלמדות כי 

השיקולים שהובילו לכך וללא התייעצות איתם. עבור חלקם הדבר מתקבל על הדעת שהוסבר להם 

הם נאלצו להשלים.  יש תלמידים שהביעו תסכול מכך שלא ניתנה עימו וחלקם אף רואים בו אילוץ ש

  :ת בחירה והם לא היו שותפים בהחלטהלהם זכו

. "למה? אני לא וחשבו שאני מתאימה למב"ר לכל כיתה מותמיינו לפי היכולות שמתאי בכיתה ט'"

  (תלמידה) ."יודעת? פשוט אמרו לי שאני אכנס לכיתה הזו וזה יעזור
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זה לא עניין של רצון בלבד  .יצליח בכיתות רגילותכי לא  ,בית ספרר יצטרך לעזוב את "מי שלא רוצה מב"

  (תלמיד) .אלא חוסר ברירה"

אלא הם רצו שמיונם לכיתת מב"ר לא נכפה עליהם, זו בלבד היו תלמידים בקבוצות המיקוד שלא אולם 

מדובר בתלמידים שהיו מיועדים לכיתות עיוניות רגילות, אך כך.  ללמוד בה ולעיתים אף נלחמו על

ללמוד בהן ולהצליח או בתלמידים שהיו מיועדים לכיתת אתגר הרבה יותר הבינו כי יהיה להם קשה 

תעודת בגרות ברמה טובה. המשותף להם היא התחושה שהיו שותפים בה וחששו כי לא יוכלו להשיג 

  :לתהליך הבחירה וכי הלמידה בכיתת מב"ר לא נכפתה עליהם

י הבנתי שזה המסלול שאוכל להוציא אתגר ונלחמתי להיות במב"ר, ככיתת אני הייתי אמורה להיות ב"

  )(תלמידה. "בגרות כמו שצריך

ה שעוזרת אז נלחמתי ובסוף והבנתי שזו כית אלא בכיתה רגילהאני לא הייתי אמורה להיות במב"ר "

  .(תלמידה). "והכיתה קטנה אז יש יותר קשר ,הציונים שלי השתפרוהצלחתי. 

 מב"ר בבית הספר תוכניתהשונות בתפיסת מהותה של   .ה

בין בית ספר אחד  משתנהמב"ר  תוכניתראיונות העומק עם מנהלי בתי הספר מלמדים כי התפיסה של 

  למשנהו ותלויה במידה רבה במאפייני בית הספר ובאוכלוסייתו. 

אך חלשים מבחינה לימודית,  כמענה לתלמידים נורמטיבייםמב"ר  תוכניתברוב בתי הספר נתפסת 

לה לא בעלי פוטנציאל ורצון להשיג תעודת בגרות. בשל חולשתם הלימודית ההנחה היא שתלמידים א

  היו יכולים להשיג תעודת בגרות אילו היו לומדים בכיתה עיונית רגילה: 

להביא את  מיועדת לתלמידים עיוניים מוחלשים שזקוקים לעין בוחנת פדגוגית, שתעזור להם תוכנית"ה

  )מנהלת(מאפשרת להם לא ללכת לאיבוד.  תוכניתהיכולות שלהם לידי ביטוי. ה

ישנם בתי ספר שבהם תלמידי מב"ר אינם נתפסים כתלמידים חלשים ובעלי קשיים לימודיים מנגד, 

מב"ר נתפסת  תוכניתבהם ושמדובר בבתי ספר הקולטים שיעור גבוה של אוכלוסייה מוחלשת, מיוחדים. 

. לתלמידים רגילים בעלי פוטנציאל בגרות ולעיתים אף לתלמידים הנחשבים למצטייניםכמענה 

  בחלק מהמקרים, תלמידי מב"ר בבתי ספר אלה כלל אינם מודעים לכך שהם לומדים בכיתת מב"ר:

ולפעמים הם מגיעים לתוצאות  ,"בשנים האחרונות אנחנו מרגישים שאלה הכיתות הלומדות שלנו

  )מנהל(. ות האחרות"גבוהות יותר מהכית

בתוך בית הספר. לדבריו,  תוכניתסוגיה נוספת הקשורה למקומה של ה העלהאחד המנהלים שרואיינו 

מענה לתלמידים חלשים, יהיה בו מתקיימת חתירה למצוינות, ש ,בבית ספר עם שם טובשאמנם חשוב 

כיתות מב"ר נוספות המאפשר להם ללמוד בבית ספר כזה, אך מנגד, פתיחת  ,מב"ר תוכנית דוגמת

  עלולה "לצבוע" את בית הספר כחלש ולפגוע בתדמיתו.
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  סיכום – 3פרק 

עם  קיימת שונות בין בתי הספר מבחינת מאפייני התלמידים שלומדים בכיתת מב"ר.כי  נראה

שצוינו בקרב המרואיינים במרבית בתי הללו של התלמידים זאת, ניתן לציין מספר מאפיינים בולטים 

כישורים קוגניטיביים נורמטיביים, התנהגות נורמטיבית, מוטיבציה או פוטנציאל למוטיבציה הספר: 

ודימוי עצמי  נורמטיבית, קשיים ופערים לימודיים, הפרעות קשב וריכוז מאובחנות וקושי בסדר וארגון

 עלשה שנע, תלמידים לכיתות מב"ראיתור ומיון קיים תהליך סדור של כי  ראהנ. לימודי בינוני ומטה

הלימודים . התהליך מתחיל לקראת סיום בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףה על ידיפי קריטריונים שנקבעו 

חטיבת הביניים בין רכז שח"ר של יועצות המחנכות והחטיבת הביניים ומתבצע בשיתוף פעולה בין ב

מרבית המחנכים מציינים כי לשם מיון התלמידים מתקיימות  והגורמים הרלוונטיים בחטיבה העליונה.

  מספר ישיבות ייעודיות במהלך השנה. 

במבחן התוצאה הרוב המכריע של התלמידים שנבחרים לכיתות מב"ר באופן כללי, ניתן לומר כי 

קיימת ניידות של תלמידים , תוכניתבמקרים של חוסר התאמה של תלמידים ל. מתאימים לכך

או למסגרות , יתת אתגר או כיתת חינוך מיוחדככגון ,  ספרבתוך בית  לכיתות אחרות מכתת מב"ר

בתי ספר ציינו כי הם ו ,קטן יחסיתהללו אך מספר המקרים  .בית ספר מקצועי, כמו לימודים אחרות

  . משתדלים להימנע מכך מסיבות ערכיות וחינוכיות ומנסים לעבוד עם התלמידים "עד הסוף"

הוסללו לכיתת מב"ר ולא ניתנה להם היו תלמידים שחשו שנקודת מבטם של התלמידים מלמדת כי 

שהגיעו לכיתת מב"ר מתוך בחירה  מנגד, היו תלמידים האפשרות להיות שותפים בהחלטה זו.

רוב התלמידים שרואיינו דם להתקבל אליה. עם זאת, ניתן לומר כי יולעיתים תוך התעקשות מצ

נמצאים בכיתה הנכונה מבחינתם ושלמים עם כך, גם אם לא הביעו את רצונם  מרגישים כי הם

  . להיות שם מלכתחילה

במרבית בתי ספר . מב"ר בבתי הספר השונים אינה זהה תוכניתהתפיסה של ניתן לומר כי 

הקולטים לרוב כאלה בתי הספר, קרב ובמיעוט מ ,נתפסת כמענה לתלמידים חלשים תוכניתה

ם יכמענה לתלמידים רגילים ולעיתים אף לתלמיד תוכניתות, נתפסת האוכלוסיות מוחלש

בה בעת אך  ,הדימוי של התלמידיםמחזקת את  תוכניתהמנהלים הסבורים כי גם ישנם מצטיינים. 

  לפגיעה בדימוי של בית הספר. עשויה להביא גם 
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כיתות מב"ר: המחנכים והמורים של  – 4פרק 

  מאפיינים והכשרה
  

כיתות מב"ר הם המחנכים והמורים המקצועיים המלמדים בהם. המחנכים בכיתות מב"ר  לב ליבן של

. הם מכירים כל אחד מהתלמידים, את סביבםקורה ה , המניעים את כל תוכניתהם הציר המרכזי של ה

עוקבים הם אלה ש מהם; של כל אחד ואחתואת הצרכים שלהם  נקודות החולשה והחוזקאת  , םהקשיי

מלווים אותם לאורך כל שלוש שנות התיכון. לרוב הם שושל תלמידים אלה באופן קרוב אחר התקדמותם 

פרק זה עוסק במאפייני המחנכים והמורים בכיתות מב"ר, במאפייני התפקיד שלהם, בתמיכה ובתהליך 

  התלמידים.  על ידי ובאופן שבו הם נתפסים  ,ההכשרה שלהם

  תת מב"ר הסיבות להחלטה לחנך כי  .א

  מציג את הנתונים.  39תחילה נבדק מהן הסיבות המניעות מחנכים לבחור בתפקיד מאתגר שכזה. לוח 

  מחנכים –הגורמים להחלטה לחנך כיתת מב"ר  – 39לוח 

  "באיזו מידה כל אחד מהגורמים הללו השפיע על החלטתך לחנך כיתת מב"ר:"

  ")מאוד(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה 

  מחנכים  

  
  דוברי ערבית  דוברי עברית כלל המדגם

  92  84 87 חשיבות הנושא

  87  80  82  אתגר מקצועי

  52  32  38  החלטה או שכנוע ע"י המנהל/ת

  

 הנובעת מהכרה מרביתם בחרו בתפקיד מתוך תחושת שליחותמדיווחי המורים עולה כי 

). רק כשליש מציינים כי הם מחנכים כיתת 82%) וגם מתוך אתגר מקצועי (87%( חשיבות הנושאב

המורים בעיקר תחושות של ציינו אור חופשי ימב"ר בעקבות החלטה או שכנוע של המנהל/ת. בת

  שליחות, סיפוק, שיקולי מערכת והזדהות עם התלמידים. 

  בחירת מחנכי ומורי כיתות מב"ר  .ב

עומדים בראש מב"ר  ם שלמוריהו םמחנכיההספר מלמדים כי בבחירת  ראיונות העומק עם מנהלי בתי

בהוראה תמיד לשיקולים אישיותיים, שאינם נדרשים ניתן משקל רב מקצועיים, אך ובראשונה שיקולים 

הצלחת התלמידים, המחנכים והמורים ל חשיבותם המכרעתעולה כי בשל עוד בכיתות עיוניות רגילות. 
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צוות שכולל בדרך כלל את מנהל בית הספר, רכז שח"ר  על ידישל כיתות מב"ר נבחרים בקפידה 

  :והיועצות

  )מנהל( .ולכן הם נבחרים בפינצטה" ,"הם [המחנכים והמורים] מאוד משמעותיים להצלחת התלמידים

מהראיונות עולה כי המחנכים והמורים של מב"ר צריכים להיות מקצועיים, מנוסים ובעלי יכולות גבוהות 

בצורה ברורה, הלימודי, כך שזו תיעשה  חומרה הן בכל הקשור להוראתהכנה לבגרות ול הן בנוגע

  יצירתית ומגוונת, שתתאים לכל התלמידים בכיתה:

ות ומורים שהם מאוד מקצועניים בהעברת חומר והכנה לבגרות... "...מורים ותיקים כי יש להם יותר בשל 

 (רכז) . שיכולים להתגמש ולהתאים את עצמם לכל התלמידים"

מורים מהמתחייבות, לדעת הרכזים, המורים והתלמידים, ממחנכים ו ,בראיונות תכונות שונות כמו כן עלו

  בכיתות מב"ר: 

בשל המעטפת ההדוקה סביב התלמידים חייב להיות שיתוף פעולה,  – יכולת לשיתוף פעולה

  :תקשורת ועדכון רציפים בין כל אנשי הצוות העובדים עם כיתות מב"ר

   )רכז( .חייב לעבוד בצוות עם המורים המקצועיים" ."הוא [מחנך מב"ר] לא יכול להיות סוליסט

קשיים לימודיים נאלצים להתמודד עם מחנכים ומורים העובדים עם כיתות מב"ר  – חוסן נפשי

כמשקל נגד לרפיון ידיים , חוסן נפשיעליהם להיות בעלי ולכן  ,התלמידיםשחווים ורגשיים מורכבים 

   : ייאושו

י. צריך שקט, איפוק ואהבה גדולה. לא כל אחד מסוגל י"תלמידה יכולה לקבל תעודה ולצרוח על

  (מחנך) ."נבהל ולא מוותר עליהםלהתמודדות הרגשית מול התלמידים. אני לא 

מחנכים ומורים העובדים עם כיתות מב"ר צריכים להיות בעלי סבלנות כלפי  – סבלנות והכלה

התלמידים הן במישור הלימודי והן במישור ההתנהגותי ולדעת להכיל את הקשיים הלימודיים 

  :והרגשיים שלהם

צריך לדאוג גם לתמיכה רגשית וגם "בתור מחנכת צריך יותר להכיל אותם כי הם מפוזרים.  

  (מחנכת) לימודית שירגישו שעוזרים להם"

מחנכים העובדים עם כיתות מב"ר צריכים לדעת ליצור קשר קרוב עם  – רבה ואנושיותיק

מנת לרתום אותם ללמידה ולחזק את המוטיבציה שלהם, אך גם להציב להם  התלמידים על

  :גבולות במקומות הנחוצים

  )מחנךצריך יכולת ליצור קשר עם התלמידים. לנציב גבולות אבל עם גמישות". ("מורה מב"ר 

כי הראיונות מלמדים כי ברוב בתי הספר שהשתתפו במחקר, מחנכי מב"ר נתפסים כנבחרת איכותית ו

רובם המכריע מתאימים לתפקידם. עם זאת עולה כי לא כל המורים המקצועיים מצליחים ללמד 

שמבחינה לפיכך לחלק מבתי הספר יש קושי למצוא מורים מקצועיים ו ,בהצלחה בכיתות מב"ר

  מתאימים להוראה בכיתות מב"ר:אישיותית 
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אך לעיתים יש פספוסים, שלאחר שנה מוחלפים. יש מורים  ,"אנחנו מקפידים לבחור מורים טובים

  (מנהל) .שמתאימים לבית הספר אבל לא לכיתות מב"ר"

  את הנתונים.  מציג 40גם המנהלים סבורים כי למחנכי כיתות מב"ר מאפיינים ייחודיים. לוח 

  מנהלים –ייחודיותם של מחנכי כיתות מב"ר  – 40לוח 

 " אותם משאר מחנכי הכיתות? יםהמבדיל ,חודיים למחנכי כיתות מב"רי"האם יש מאפיינים י

  (שיעור המשיבים "כן")

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

88  87 93 

  

יחודיים. התכונות ימב"ר מורים בעלי מאפיינים ת אכן, מרבית המנהלים רואים במחנכים של כיתו

  ת הכלה ואמפטיה גבוהות יותר. והמנהלים הם יכול ל ידיהבולטות שצוינו ע

  תפקיד מחנך מב"רם נתפסים של מרכיבי  .ג

מרכיבים ייחודיים שאינם באים לידי ביטוי  תפקידםמייחסים להם הראיונות עם מחנכי מב"ר מלמדים כי 

  בדרך כלל בקרב מחנכים של כיתות עיוניות רגילות. 

קשר האישי עם התלמידים הצירת יהמרכיב המרכזי בתפקיד מחנך מב"ר הוא לדעת המחנכים, 

הדבר נחוץ במיוחד בשל הרקע הלימודי . םמישהם מבססים עאמון הוהדדי הבוד כהיחסי ו

רמת האמון הנמוכה שלהם בעצמם ובמערכת, והללו וההתנהגותי הבעייתי שמאפיין את התלמידים 

הם כלי בידי מחנך בינו ובין תלמידיו אמון במשך השנים. כלומר, הקשר האישי והשרק הלכה והתערערה 

  הם יכולים להצליח בה.אמונה שתוך מחויבות של התלמידים ללמידה  ירתמב"ר ליצ

, מעקב רציף קיום של שיחות אישיות רבות עם התלמידיםהמשמעות המעשית של מרכיב זה היא 

עיתים גם לאחריו, הצבת גבולות ברורים לואינטנסיבי אחר התנהלות תלמידים לאורך כל יום הלימודים ו

  :תלמידים והגמשתם במידת הצורךל

אישיות. הבסיס לעבודה: כבוד, הערכה וקשר אישי. אם התלמיד "אתה יותר מחויב לקשר אישי ולשיחות 

  )מחנך( . נותן בך אמון הוא הולך אתך. מורה שמסתמך רק על חוקים יקרוס בדקה"

הם יעשו הרבה  ,תנו בך אמוןי"הקשר עם התלמידים מבוסס על המון כבוד. ברגע שהם יכבדו אותך וי

  )מחנך(בשבילך. לאחר שהקשר נבנה הם מגיעים להצלחות". 

, בעיקר לפני תחילת יום קיום קשר עם התלמידים מחוץ לשעות הלימודיםמרכיב נוסף בתפקיד הוא 

   :וקיום קשר רציף עם ההורים ,הלימודים ובחופשות

ווי התלמידים מחייב עבודה מסביב לשעון. זה לא רק שעת מחנך. אני מלווה אותם בחופשות, קשר י"ל

  )מחנכת(שוטף עם ההורים, אני שולחת הודעות בוקר טוב לכל התלמידים וממריצה אותם לא לאחר". 
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להקנות גם מתפקידם מאמינים כי הרקע של חלק מהתלמידים, הם נתוני היו מחנכים שציינו כי בשל 

  בחברה:מיטבי להם ערכים וכלים לתפקוד 

ין אותם. היום כולם מגויסים ליחידות קרביות... זה י"היו תלמידים שחינכתי שלא רצו ללכת לצבא ולא ענ

  )מחנך( .מה שאני מקנה להם מעבר ללימודים"

מר לחיות לתת להם כלים להתמודד בחוץ עם כל מה שאו ,תוך כדי החינוך וההכלה האישית ,"אני מנסה

  )מחנכת(בחברה, כדי שיהיה להם יותר קל להתברג בתפקידים מסוימים וגם להתנהל בצורה הנכונה". 

הם ממלאים את תפקידם מתוך תחושת שליחות ש הם חשיםעולה כי מהראיונות עם חלק מהמחנכים 

  :נקודת מבטואישית, כל אחד מ

מאמין שבכיתות מב"ר זה החינוך האמיתי. אני חושב שתלמידים כאלה צריכים מחנך  ,באופן אישי ,"אני

  )מחנך(ל השגתי בכוחות עצמי". ואבל לא היה מב"ר ואת הכ ,כי אני בגילם הייתי גם תלמיד מב"ר ,כמוני

"אני מרגישה שתלמידי מב"ר זקוקים לי. בזכותי העתיד שלהם יכול להיראות אחרת. בכיתות רגילות 

  )מחנכת(סביר להניח שהתלמידים היו יכולים להתקדם גם בלעדי". 

"אני אוהבת את האתגר להביא ילדים ממצב של חוסר אמונה בעצמם למצב של הצלחה. להראות להם 

  (מחנכת)תר עליהם". שהם לא שקופים ואף אחד לא מוו

  דה ומציג נתונים של דיווחי המחנכים ביחס לתחושת העומס בעב 41 לוח –עומס בעבודה 

  מחנכים  – עומס בעבודה – 41לוח 

 " "לפי דעתך, העומס על המורים בכיתות מב"ר הוא:

  (שיעור המשיבים)

  כלל המדגם  –מחנכים   

  אין עומס כלל  קל   סביר  גדול אך אפשרי  גדול מדי

33  43  22  0  1  

  

גדול היתר סבורים כי העומד ). 1%) או לא קיים (22%העומס סביר (שרק כרבע מהמחנכים חשים 

  סבורים שהוא גדול מדי.  )33%(אחר ) ושליש 43%אך אפשרי (

  כיתות מב"ר ם שלמוריהו םמחנכיהניידות   .ד

ומורי מב"ר נשאר קבוע הצוות של מחנכי  ,פי רוב הראיונות עם מנהלי בתי ספר מלמדים כי על

שחיקה או חוסר התאמה. ניכר כי הקביעות של עזיבת המקצוע, רק במקרים של  ומתחלף לאורך השנים

הצוות נובעת מהרצון של מחנכים ומורים מסוימים ללמד בכיתות מב"ר וכן מהעובדה שהם צברו ניסיון 

בהם הם מזהים שחיקה שמקרים כי בציינו שמנהלים היו ומיומנות ללמד בכיתות אלה. יחד עם זאת, 

   :בקרב מחנכי ומורי מב"ר, הם מאפשרים להם לעשות "מנוחה" בתפקידי הוראה אחרים
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גדולה אבל היא  מאוד"יש מורים שאוהבים ללמד בכיתות מב"ר ולא רוצים להתחלף. אין תחלופה 

  " (מנהלת)קיימת. אנחנו לא רוצים לשחוק אנשים יותר מדי

 ".המורים למב"ר כי הם יודעים איך לעבוד עם התלמידים ועם ההורים ועם המערכתבדרך כלל נשארים "

  (מנהלת)

מב"ר, בעיקר כדי למנוע את  ם שלמוריהו םמחנכיהמנגד, ישנם בתי ספר שדיווחו על ניידות מכוונת של 

 שחיקתם:

אז ביקשתי  ,יתה לי מחנכת מב"ר שלימדה מחזור והיה מוצלחימחנכות המב"ר יוצאות מותשות. ה"

שתעשה עוד מחזור וראיתי שבפעם השנייה היא הגיעה להתשה. אני מבינה היום לא לקחת מחנכת 

  . (מנהלת)"ברצף למב"ר

כי העבודה בכיתות אלה משביחה  ,מנהלת נוספת ציינה כי היא מתנגדת לכך שמורי מב"ר לא יתחלפו

  ולכן רצוי שמורים רבים ככל האפשר ילמדו בהן: ,את ההוראה

כי זה עושה אותן מחנכים  ,לא רוצה שמישהו יהיה מומחה לצ'ופצ'יק ,"אני ממש לא אוהבת מגזריות

  ומורים יותר טובים".

  תמיכה מקצועית במחנכי מב"ר  .ה

הראיונות עם מחנכי מב"ר כדי לעמוד באתגרים של התפקיד נחוץ מערך תמיכה והכוונה למחנכים. 

בנוגע לעבודתם. המחנכים ציינו כי הם נועצים בהם  הםשמלמדים כי ישנם גורמים בתוך בתי הספר 

וחלקם אף דיווחו כי בבית הספר מתקיימת באופן קבוע ישיבה של  ,במידת הצורך עם רכז שח"ר נועצים

ידם כמשמעותית ללמידה ולהתפתחות שלהם בתפקיד. עם זאת, ניכר כי -צוות מורי מב"ר, הנתפסת על

לא בכל בתי הספר רכז שח"ר הוא דמות משמעותית שתומכת כי קיימת שונות בין בתי הספר בהיבט זה ו

  ובילה עבודת צוות של מורי שח"ר:במורים מבחינה מקצועית ומ

"הרכזת משמעותית מאוד. אני יכולה לפנות אליה בכל דבר והיא תמיד מנסה לעזור. אני יכולה לפנות  

. ל: בעיות חברתיות בכיתה, עבודה מול מורים שמלמדים בכיתה, תגבורים, שעות ועוד"ואליה בהכ

  (מחנכת)

ו/או המשרד, היא אינה משמעותית בתחום  ת הספרבי מהווה דמות שמתווכת ביני לבין י"הרכזת בעיני

  (מחנכת) .ההדרכה ופתרון בעיות בכיתה. אני מסתדרת לבדי ולרוב בהצלחה"

  

. ישנם מחנכים שציינו כי הם נמצאים יועצת בית הספרנוסף שהעלו חלק מהמחנכים היא  מייעץגורם 

הדגישו כי הם מקיימים ישיבה קבועה עם בקשר קבוע עם היועצת לגבי מצבם של התלמידים. חלקם אף 

היועצת אחת לשבועיים לפחות. באחד מבתי הספר צוין כי ישנה יועצת שתפקידה הוא לטפל בתלמידי 

  שח"ר בלבד.
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, למעט התייעצויות תמיכה מקצועית בבית הספרכמעט מחנכים שציינו כי אינם מקבלים  היומנגד 

  במקרה הצורך בלבד: וזאת  ,עם רכזת שח"ר והיועצת

  . (מחנך)"אין תמיכה פנימית מכל מיני סיבות. אין הדרכה או למידת עמיתים. זה חסר במובן מסוים"

 האגףבהשתלמויות של מחנכי מב"ר מקבלים גם תמיכה מחוץ לבית הספר, שבאה לידי ביטוי בעיקר 

באופן כללי עולה מהראיונות כי רוב המחנכים השתתפו בהשתלמויות  .בסיכון ונוער ילדים לחינוך

פי רוב. עם זאת, ניכר כי חלק מהמחנכים לא השתתפו  המיועדות למורי מב"ר ואף היו שבעי רצון מהן על

  ולפיכך חסר להם ידע עדכני בתחום:  ,בהשתלמויות אלה בשנים האחרונות

ובקושי הגיעה. לא  שח"רני שנה ביקשתי מדריכת שנה. לפ 20"עשיתי השתלמות מורי מב"ר לפני 

אבל הייתי יכול להיות  ,הרגשתי שנותנים לי את הכלים. אני חושב שאני טוב מבחינת נטייה טבעית

  . (מחנך)הרבה יותר טוב"

כי אני לא באה עם רקע  ,"ההשתלמויות עוזרות לי להבין מה הבעיות של תלמידי מב"ר. זה מה שעוזר לי

  . (מחנכת)וזה עוזר לי לחדד ולהבין איך לפעול נכון" ,בנושא בעיות קשב וריכוז, אז זה עזר לי להבין

משתלמים  ינםמורים מקצועיים המלמדים בכיתות מב"ר א ,פי רוב מדברי המחנכים כי עלעוד עולה 

  ולכן חסר להם ידע רלוונטי:  ,בתחום

לפני חמש שנים ולפני שנתיים. ההשתלמויות היו טובות, יעילות וסיפקו ידע. כל מי "הייתי בהשתלמויות  

  . (מחנך)אבל זה לא קורה" ,שמלמד כיתות מב"ר צריך לעבור השתלמות

ציגים מ  45-42קבלת תמיכה מקצועית ואישית בעבודתם. לוחות לע המחנכיםנשאלו במסגרת הסקר 

  את הנתונים. 

  מחנכים –כלים ותמיכה בעבודה בכיתות מב"ר  – 42 לוח 

  ")מאוד(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה 

  מחנכים   

  
  דוברי ערבית  דוברי עברית כלל המדגם

באיזו מידה את/ה חש/ה שיש לך כלים 

  מתאימים לעבודה בכיתות מב"ר?

 

85 83  87  

באיזו מידה את/ה מקבל/ת תמיכה 

עם כיתת מטעם בית הספר לעבודה 

  מב"ר?
84  81  93  

באיזו מידה את/ה חש/ה שהתמיכה 

שאת/ה מקבל/ת לעבודה עם כיתת 

  מב"ר היא מספקת?
76  72  85  

   

) וכי הם 85%מרבית המחנכים חשים כי יש להם כלים מתאימים לעבודה בכיתות מב"ר (

), אך מעט פחות סבורים כי התמיכה שהם מקבלים היא 84%מקבלים תמיכה בעבודתם (
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דוברי עברית בבתי ספר ) מאשר 85%יותר בקרב מחנכים בבתי ספר דוברי ערבית ( ),76%מספיקה (

כגון עדר השקעה במשאבים יהיבטים החסרים בתמיכה שהם מקבלים: ה). המחנכים ציינו מספר 72%(

סר גיבוי בית ורכיהם, וחולצתמיד מתאימה , שאינה תמיכה שניתנתבליווי מקצועי ובתקציב ושעות, חסר 

  ספרי להחלטות משמעתיות. 

  מחנכים –השתלמויות למחנכים  – 43לוח 

 בכיתות מב"ר?""האם התקיימו השנה השתלמויות ייעודיות למחנכים 

 (שיעור המשיבים)

  מחנכים

 דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

  לא
כן, אחת או 

  שתיים

כן, התקיימו 

מספר 

  השתלמויות

 לא
כן, אחת או 

  שתיים

כן, התקיימו 

מספר 

  השתלמויות

  לא
כן, אחת או 

  שתיים

כן, התקיימו 

מספר 

 השתלמויות

30  56  14  36 55  9  18  57  25 

  

  מחנכים –השתתפות בהשתלמויות  – 44לוח 

 "האם השתתפת בהשתלמות אחת או יותר?"

 )מקרב המחנכים שציינו כי התקיימו השתלמויות (שיעור המשיבים "כן"

    מחנכים  

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

82  82  81 

  מחנכים –עמדות כלפי ההשתלמויות  – 45לוח 

  לדעתך, היקף ההשתלמויות למחנכים בכיתות מב"ר הינו מספק?" ,"באיזו מידה

 (שיעור המשיבים)

  מחנכים

 דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

כלל לא 

מספק או 

מספק 

במידה 

  מועטה

מספק 

במידה 

  בינונית

מספק 

במידה רבה 

או רבה 

  מאוד

כלל לא 

מספק או 

מספק 

במידה 

 מועטה

מספק 

במידה 

  בינונית

מספק 

במידה 

רבה או 

  מאודרבה 

כלל לא 

מספק או 

מספק 

במידה 

  מועטה

מספק 

במידה 

  בינונית

מספק 

במידה רבה 

או רבה 

 מאוד

18  24  59  26 27  47  2  17  81 

  

) ציינו כי לא התקיימו השנה השתלמויות ייעודיות למחנכים בכיתות 30%כשליש מהמחנכים (

ורק מיעוט  ,התקיימו אחת או שתי השתלמויותמב"ר. למעלה ממחצית המחנכים ציינו כי 

מרבית המחנכים ) ציינו כי התקיימו השנה מספר השתלמויות בנושא. עם זאת, 14%מהמחנכים (

כי היקף  ו) סבר59%ולמעלה ממחצית מהם ( ,השנהזה ) ציינו כי השתתפו בהשתלמות מסוג 82%(

  מספק.  אינוסבורים כי היקף ההשתלמויות  18%. מאודמספק במידה רבה או רבה  הואההשתלמויות 
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  התלמידים  ל ידיתפיסת המחנך ע  .ו

התלמידים מלמדות כי באופן כללי הם רואים את המחנכים שלהם באור חיובי  םקבוצות המיקוד ע

וציינו כי  מאוד. לשאלה "האם למחנך שלכם חשוב שתצליחו?" ענו כל התלמידים תשובות חיוביות מאוד

המחנכים מחוברים אליהם, קרובים אליהם, לא מוותרים להם, מתאמצים מעל ומעבר כדי שיבינו את 

  תלמידים מבתי ספר שונים: על ידיהחומר ועוד. להלן מספר דברים שנאמרו 

. אם ויתרת היא תחזיר אותך לכיתה עד מאודחשוב שנצליח. היא מחוברת אלינו  מאוד"למחנכת שלנו 

  .אלה אחת לפחות במבחן"שתעשה ש

"למחנך הכי חשוב כי הוא כל כך דוחף אותנו וחופר לנו. הוא כמו אבא. הוא תמיד אומר לנו שהוא פותר 

אלינו  הוא מתקשר ,תנו את הבעיה. הוא פונה לכל אחד אישית והדלת שלו תמיד פתוחה. אם יש מבחןיא

  .להתקרב למורים האחרים"ומוודא שאנחנו לומדים. הוא מעודד אותנו ועוזר לנו 

אז היא אומרת לנו שהיא  ,המחנכת שלנו תבכה. היא מעודדת אותנו לבוא ,"אם מישהו לא יוציא בגרות

או שאומרת נעשה שיעור שמש ומביאה לנו ממתקים רק שנבוא. אנחנו זקוקים  ,קנתה לנו שוקו ולחמנייה

  .ליחס אישי"

ציינו תלמידים  םהתיבתשובוראוי לציין כי התלמידים נשאלו גם "מה אתם הכי אוהבים בכיתת מב"ר?". 

  בכיתת מב"ר. האהובים עליהם  רבים את היחס של המחנך כאחד הדברים המרכזיים 

ומדברי  ,משמעית- מדובר במורים המקצועיים, התמונה המתקבלת היא הרבה פחות חדשכ

עוד עולה כי הם פחות מעריכים ומוקירים חלק מהמורים המקצועיים שמלמדים אותם. עולה התלמידים 

המורים המקצועיים פחות מחויבים להצלחה שלהם, פחות מתייחסים אליהם קרב מדבריהם כי מיעוט מ

  תלמידים מבתי ספר שונים: על ידיעליהם. להלן מספר דברים שנאמרו מובמקרים בודדים אף מתנשאים 

 ביםמקצועיים רואים את הציון במבחן, אבל הם לא רואים את זה שלמדנו בבית, ואז הם חוש"המורים 

שאנחנו לא למדנו ואז הם מזלזלים בך, וחושבים שאתה לא לומד, אז זה לא הגיוני שהמורה לא תומכת 

  .בתלמידים"

  .ונראה פחות שאכפת להם" ,"המורים המקצועיים לא נותנים יחס כמו שצריך

אבל לגבי המורים המקצועיים תלוי מי. יש כאלה שמתנשאים ומרימים ידיים. אם  ,מכת בנו"המחנכת תו

  .יש נימת בוז" , אומרים תשובה לא נכונה

, המזכירה ישנם תלמידים שדיווחו על רמת מחויבות ומסירות גבוהה של מורים מקצועייםמנגד, 

  את הדברים שנאמרו על המחנכים. להלן מספר דוגמאות: מאוד

הוא  ,"המורה של המגמה שלנו הוא מורה שאין דברים כאלה. כל פעם שיש לנו מבחן שלא במקצוע שלו

  .תנו בגובה העיניים. מסביר לנו דברים במילים שלנו"ידואג להסביר לנו מה המורים רוצים. הוא מדבר א
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ותרת ומגישה לה ואני תמיד מו ,"באנגלית היא מעודדת אותנו להצליח. נגיד יש מבחן פנימי שהיא עושה

אז היא מתפרקת אתנו  ,היא יושבת לי על הראש. שהיא רואה שאנחנו נשברים ,ריק, היא לא מוותרת לי

  .ואז חשוב לנו להתאמץ בשבילם" ,ומספרת לנו דברים אישיים. יש לנו עם כמה מורים פתיחות של ממש

שתהיה לנו בגרות. הם עושים שיחות אישיות, מלמדים פרטני.  מאוד"לרוב המורים המקצועיים אכפת 

היו מורים שהזמינו אותנו הביתה לשיעור פרטי כדי שנצליח... מדברים אלינו יפה, רודפים אחרינו כדי 

  .שנוציא בגרות. מביאים לנו סיכומים"

  סיכום  – 4פרק 

חשיבות הנושא יתות אלה הוא המחנכים בכיתות מב"ר מעידים כי השיקול העיקרי בבחירתם ללמד בכ

ם והמורים מחנכיה. המנהלים מציינים כי גם האתגר המקצועי הכרוך בכך דומהבעיניהם ובמידה 

מנהל בית הספר, רכז שח"ר והיועצות. השיקולים  על ידיעלפי רוב  ,ר נבחרים בקפידהבכיתות מב"

חוסן נפשי, יכולת הכלה, מו לשיקולים אישיותיים, כ מאוד רבמשקל אך ניתן  ,לבחירה הם מקצועיים

, אך מתקשים כנבחרת מובילה במחנכיםרואים מנהלי בתי הספר כי סבלנות ואנושיות. ניכר ו

  במציאת מורים מקצועיים המתאימים מבחינה אישיותית ללמד בכיתות אלה. 

בהוראה מקצועית תפקיד מאתגר וניכר כי מעבר לעיסוק הפדגוגי נו תפקיד מחנך מב"ר ה

שאינם נדרשים בהכרח בקרב מחנכים  ומותאמת של החומר הלימודי, הוא כולל מרכיבים ייחודיים,

עוגן מרכזי , כיצירת קשר אישי וביסוס אמון עם התלמידיםמרכיבים אלה הם  . של כיתות עיוניות רגילות

  ימםאינטנסיבי יחסית עלהצלחתם, מעקב הדוק אחר התנהלות התלמידים במהלך יום הלימודים וקשר 

מהם כשליש  מחנכים רבים חשים עומס בעבודתם:ניכר כי הוריהם מחוץ לשעות הלימודים. עם ו

אמנם ) חשים כי העומס אמנם גדול אך אפשרי. 43%ורבים אחרים ( ,סבורים כי העומס גדול מדי

אך לא מב"ר, מטעם בית הספר לעבודתם עם כיתת  ווחו כי הם מקבלים תמיכהימרבית המחנכים ד

התמיכה המקצועית שמקבלים מחנכי מב"ר והמורים המקצועיים . כולם חשים כי התמיכה מספיקה

תפקידם. היו להם שמזמן הפדגוגיים והרגשיים המלמדים בכיתות אלה היא מעטה יחסית לאתגרים 

 ,והיועצתלמעט היוועצות עם רכז שח"ר  ,ספרית בית-על היעדר תמיכה מקצועית פניםהלינו מחנכים ש

שציינו כי לא השתתפו לא מעטים היו מחנכים  כמו כן היעדר עבודת צוות ולמידת עמיתים. על ו

, למרות שהם מרגישים כי בשנים האחרונות בסיכון ונוער ילדים לחינוך האגףבהשתלמויות של 

פחותה במידה הדבר היה יכול לסייע להם. עוד ניכר כי המורים המקצועיים מקבלים תמיכה מקצועית 

צוות ניידות בקרב -יכרת מגמה של קביעות ואילמרות כל זאת, נ מחנכים.תמיכה שמקבלים בהשוואה ל

  המחנכים והמורים בכיתות מב"ר, אם כי קיימים מקרים של עזיבת מורים עקב שחיקה ועומס יתר. 

משקף את  ,בו תופסים תלמידי מב"ר את המחנכים ואת המורים המקצועיים המלמדים אותםשהאופן 

בעוד המחנכים  :תמיכה המקצועיתלבהתאמה לתפקיד ובתפיסתם את שני סוגי המורים, הפער 

התלמידים באור חיובי ביותר מבחינת המחויבות שלהם והיחס שהם מעניקים  על ידינתפסים 

ואף מספיק סבלניים ומחויבים מי שאינם המורים המקצועיים נתפסים כקרב להם, מיעוט מ

 בתלמידים.מזלזלים כ
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  והכשרתותפקידיו  –רכז שח"ר  -  5פרק 
  

. (שירותי חינוך ורווחה) אתגר צריך להיות רכז שח"רכיתת בכל בית ספר שבו קיימת כיתת מב"ר ו/או 

ובאופנים השונים שבהם הגורמים תופסים את  תופרק זה דן בתפקיד הרכז, בהתנהלות שלו, בהכשר

 84%קיים רכז שח"ר: במרבית בתי הספר, אם כי לא בכולם, על בסיס נתוני הסקר, תפקידו ונחיצותו. 

בהם לא מונה רכז שח"ר, הסיבות לדברי שבבתי ספר דיווחו כך.  המחנכיםמ 73%-והמנהלים מ

   .  מיעוט התלמידים בבית הספרמיעוט כיתות או היו המנהלים, 

  תפקיד רכז שח"ר  .א

בחטיבה  מב"ר ואתגר תוכניותה אחריות מלאה עלשל רכז שח"ר כולל  תפקידו, תוכניתעל פי מובילי ה

  . ותאדמיניסטרטיביחלקן מספר רב יחסית של מטלות, חלקן מטלות פדגוגיות ו . התפקיד כוללהעליונה

הלימודים לכיתות מב"ר,  תוכנית תכוללות שותפות בבנייבהן עוסק רכז שח"ר ש הפדגוגיותהמטלות 

  כיתות מב"ר ומעקב אחר הישגי התלמידים.  ם של מוריבו םליווי ותמיכה במחנכי

 תוכניתרכז שח"ר שותף בתהליך של בניית  – הלימודים לכיתות שח"ר תוכניתשותפות בבניית 

בחירת המחנכים והמורים ופריסת בחינות הבגרות, בחירת המגמות לרבות  ,הלימודים לכיתות שח"ר

תלויה  של הרכז במטלות אלהמידת מעורבותו עם זאת, הראיונות מלמדים כי המקצועיים בכיתות. 

  במעמדו המקצועי בבית הספר. 

מחנכי שח"ר את רכז שח"ר מלווה מקצועית  – שח"ר ם שלמוריהו םמחנכיהליווי ותמיכה של 

הרכז אחר תפקודם של עוקב . מתוקף תפקידו ותומך בהם מורים המקצועיים המלמדים בכיתותהו

בין הנהלת בית הספר. הראיונות עם מנהלים ורכזים מלמדים כי ובינם מתווך המורים ובמידת הצורך 

. הליווי והתמיכה של הרכזיםשל אופן ההיקף ומבחינת הקיימת שונות גדולה בין בתי הספר 

בהן דנים שהם מתקיימות ישיבות קבועות ותכופות של צוות שח"ר בהובלת הרכז, שבישנם בתי ספר 

  :תוכניתהבסוגיות הרלוונטיות, מנתחים מקרים וחושבים כיצד לקדם את 

"אני יושב עם הצוותים בתדירות שבועית באופן שיטתי... בישיבות נוכחים אני, היועצת, מחנכים ומורי 

  (רכז) .ים מקרים ומשפרים כישורנו"מקצועות הליבה. אנחנו דנים ומנתח

פוגש את המחנכים והמורים באופן קבוע אלא רק במקרה  ינובהם רכז שח"ר אשמנגד, ישנם בתי ספר 

מאילוצי זמן של המורים והרכז, ממעמדו המקצועי של הרכז ומיכולותיו וניכר כי הדבר נובע  ,הצורך

   :פדגוגיותה

באופן קבוע ולפי הצורך גם מורים מקצועיים. יש מחשבות  1:1"אני אמורה להנחות את המחנכים 

  (רכזת) . להקצות שעה שבועית לצוות שח"ר אבל זה טרם קרה"
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תוצאות את מהמחנכים ומהמורים המקצועיים רכז שח"ר מקבל  – מעקב אחר הישגי התלמידים

התלמידים ומנהל מעקב אחר התקדמותם. חלק מהרכזים ציינו כי הם מאירים את תשומת ם של הישגיה

 נוסף על כך,הם מזהים מגמה של ירידה בהישגים של תלמידים מסוימים.  כאשרליבם של המחנכים 

  הרכז הוא דמות מרכזית בישיבות הפדגוגיות של כיתות שח"ר. 

 ,כוללות מיון תלמידים ופתיחת כיתות שח"רבהן עוסק רכז שח"ר שהאדמיניסטרטיביות המטלות 

, קישור בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףלהגשת דיווחים  ,ניהול התגבורים לתלמידים ,הקצאת משאבים

  .וקשר עם תלמידים והורים בסיכון ונוער ילדים לחינוך האגףבין ובין בית ספר 

כיתות שח"ר מול צוות של  הפתיחההרכז מוביל את תהליך  –  מיון תלמידים ופתיחת כיתות שח"ר

. בחלק מבתי הספר הרכז בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףלחטיבת הביניים ואת הכנת הניירת הדרושה 

מראיין את התלמידים המועמדים לכיתות שח"ר. הראיונות מלמדים כי הרכזים מלינים על כך שתהליך 

  .מהם זמן רבעבודת ניירת ו"טופסולוגיה" מרובות, שגוזלות בזה כרוך 

 בסיכון ונוער ילדים לחינוך מהאגףמגיעים  תוכניתהרכז דואג לכך שכל משאבי ה – הקצאת משאבים

קבלת שם בקשות לאגף לדי פעם בפעם מגיש הרכז מ כמו כן בית הספר.  על ידיומוקצים לתלמידים 

  שעות נוספות עבור תגבורים לתלמידים. 

רכז שח"ר אחראי לבניית מערכת התגבורים לכיתות שח"ר ולשיבוץ  – ניהול התגבורים לתלמידים

מידת  תקיר מתגברים ולבדותילאאחראי  ,עלי תפקיד נוספיםבשיתוף פעולה עם ב ,הרכזגם המתגברים. 

תלמידי הראיונות מלמדים כי תלמידי שח"ר זוכים לקדימות בתגבורים בהשוואה להתאמתם לתפקיד. 

  כיתות אחרות בבית הספר.

 לחינוךלאגף באמצעות טפסים שונים הרכז מדווח  – בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףלהגשת דיווחים 

  תגבור לתלמידים.העל ניצול של שעות הוראה ושעות  בסיכון ונוער ילדים

רכז שח"ר הוא החוליה המקשרת בין  – בסיכון ונוער ילדים לחינוך האגףישור בין בית ספר לבין ק

 לחינוך אגףמהולהפך. הרכז מקבל הנחיות ומשאבים  בסיכון ונוער ילדים לחינוך האגףספר לבין הבית 

הנחיות בנתונים על ביצוע ה האגףמזין את , והוא זה שומעבירם לבית הספר בסיכון ונוער ילדים

  בבית הספר.הרלוונטיות  תוכניותוה

מבחינתם של  נוספתהרכז איש קשר וכתובת מהווה מלבד המחנך,  – קשר עם תלמידים והורים

 , אך הדבר נעשה בדרך כלל לפי הצורך ובמקרים מיוחדים הדורשים את התערבותו הילדים והוריהם, 

למשל, במקרים של בעיות התנהגות וביקור סדיר, יקיים רכז שח"ר שיחה עם התלמיד ובמידת הצורך גם 

  עם הוריו.

  מעמדו המקצועי של רכז שח"רתפיסת   .ב

ל בעל התפקיד המשמש כרכז שח"ר עלתה בראיונות העומק כסוגיה חשובה. שאלות מעמדו המקצועי ש

היתרון של מורה מן המניין המשמש כרכז שח"ר הוא בפניות הגבוהה שלו לתמוך וללוות את המחנכים 
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והמורים המקצועיים המלמדים בכיתות שח"ר, להיות במעקב הדוק אודות ההישגים וההתנהגות של 

החיסרון המרכזי שלו הוא בריחוקו ממוקדי . די פעם בפעםשיחות אישיות מהתלמידים ולקיים איתם 

הוספת לימודים, הקצאת משאבים,  תוכניותכגון קביעת  בנושאיםספריות  קבלת ההחלטות הבית

  שיבוץ מורים ועוד. שעות, 

סרון של מורה מן המניין הופך לחיסרון והחימנגד, כשמדובר ברכז פדגוגי המשמש כרכז שח"ר, היתרון 

לתת מענה פרטני למורים ולתלמידים בכיתות שח"ר  היכולת של רכז פדגוגיון. כלומר, הופך ליתר

גדולה  תוכניתשל הלהפעלה מיטבית אך יכולתו להביא  בשל היעדר זמן, היא מצומצמת

  . בשל סמכויותיו הנרחבות, בהרבה

ויש לשער כי הדבר תלוי במידה רבה בנסיבות  ,קשה להחליט מי מבין שתי החלופות לעיל היא העדיפה

ספר. למשל, בבית ספר עם מורי שח"ר ותיקים ומיומנים יש פחות משקל להנחיה ההספציפיות של  בית 

רבה יש  חשיבות  ,שח"ר אינן מבוססות דיין תוכניותבהם שהמקצועית של רכז שח"ר. מנגד, בבתי ספר  

  .בתחום המורים ולהבניה של דרכי עבודה פדגוגיותלעבודה הדוקה של רכז שח"ר עם יותר 

מציג את  46המחנכים בכיתות מב"ר. לוח  מנקודת מבטםבסקר נבדקה החשיבות של רכז שח"ר 

  .הנתונים

  מחנכים - החשיבות של רכז שח"ר בעיני המחנכים – 46לוח 

  "באיזו מידה..."

  ")מאוד(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה 

  מחנכים  

  
  דוברי ערבית  דוברי עברית כלל המדגם

הרכז  משמעותי עבורך בעבודתך כמחנך 

  83  57 66 כיתת מב"ר?

הרכז מסייע לך בעבודתך כמחנך כיתת 

 מב"ר?
64  56  78  

  

) 66%מהמחנכים ( ים. רק שני שלישחשיבות מתונה של רכז שח"ר למחנכיםמהנתונים עולה 

ושיעורים דומים מציינים כי הרכז מסייע להם  ,כמחנכים עבורםב ימעידים כי הרכז הוא משמעות

  כיתות מב"ר. ב בעבודתם כמחנכים 

  היקף משרת הרכז  .ג

  מציגים את הנתונים.  48-47היקפה של משרת הרכז. לוחות  לעבמסגרת הסקר, נשאלו המנהלים 
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  מנהלים – שעות הרכז – 47וח ל

 " כיצד מתחלקות שעות הרכז?"

 (שיעור המשיבים)

  
  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

כל שעות הרכז מוקדשות לתפקידו 

  כרכז
52  51 54 

מרבית שעות הרכז מוקדשות לתפקידו 

אך חלק מהן גם מוקדש לענייני  ,כרכז

  ניהול אחרים של בית הספר
31  31 31 

 16 18  17  *אחר

  בין התפקידים השונים. שווה בשווהמרבית הנשאלים ציינו שהרכז הוא בעיקר מחנך ומורה, או ששעותיו מתחלקות *

 מנהלים –תגמול הרכז  – 48לוח 

 " האם רכז שח"ר בבית ספרך מתוגמל?"

  )שיעור המשיבים "כן"(

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

91  91 90 

  

או שעות שעות לפי ורובם ציינו כי התגמול נעשה  ,כי הרכזים מתוגמליםציינו ) 91%(מרבית המנהלים 

  תקן. 

  התמיכה המקצועית ברכז שח"ר  .ד

היא באמצעות  שהם מקבליםהתמיכה המקצועית העיקרית ראיונות העומק עם רכזי שח"ר מלמדים כי 

  . בסיכון ונוער ילדים לחינוך האגףיות מקצועיות וקשר עם מדריכה מחוזית של השתלמו

רכזי שח"ר חדשים שרואיינו ציינו כי הם משתתפים בהשתלמות לרכזים חדשים של  – תיוהשתלמו

 תוכניות לגבימעודכנים הרכזים צוין כי באמצעות ההשתלמות  כמו כן. בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףה

   . בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףהחדשות של 

בפסגה. היא מצוינת. למשל תהליך מיפוי ציונים, איך לבחור "אני נמצא בהשתלמות ראשונה כרכז מב"ר  

. זה ..תלמידים נכונים, מה הפרוצדורה בתהליך. מי בעלי התפקידים שצריכים להיות בתהליך הזה ועוד

  (רכז שח"ר חדש המשתתף השנה בהשתלמות) .מאוד פרקטי"

ת יורכזים, אלא רק בהשתלמולעם זאת, היו רכזי שח"ר ותיקים יותר שלא ציינו כי השתתפו בהשתלמות 

בנושאים שונים, כגון יצירת מוטיבציה אצל תלמידים, התמודדות עם . אלה עסקו לדבריהם למורי שח"ר
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בהן השתתפו הרכזים היו שההשתלמויות כי לרוב משיגים ועוד. ניכר באופן כללי -תלמידים תת

  מוצלחות.  

ניהול הפדגוגי ה של לרכזי שח"ר יעסקו גם בנושאיםהשתלמויות שרכזים נוספים ציינו כי היו מעוניינים 

שח"ר, התמודדות עם תלמידים לקויי למידה, נוער בסיכון ועוד. בנוסף, ציינה אחת הרכזות  תוכניותשל 

  .רעהומניסיונו של זה שיוכלו ללמוד  כי הייתה מעוניינת להשתתף בקבוצת עמיתים של רכזי שח"ר 

שתומכת בו אגף, המדריכה מטעם  מוצמדתהראיונות מלמדים כי לכל רכז שח"ר  – מדריכת שח"ר

לו מענה מבחינה אדמיניסטרטיבית. עם זאת, עולה כי קיימת שונות במידת מבחינה מקצועית ונותנת 

רוב הרכזים שרואיינו ציינו כי איכות הקשר שלהן עם הרכזים. בתדירות ובהזמינות של המדריכות, 

זמינה וכי היא , בין פעם בשבוע לפעם בחודש שנעה בתדירות  ,באופן קבועם שת איתנפגמדריכת שח"ר 

  תומכת:מקצועית בטלפון ומהווה דמות להתייעצות 

דנים בכל התקדמות או אנחנו ובשעת הצורך היא זמינה מאוד.  ,"אחת לחודש אנחנו יושבים כשעתיים

ומחפשים פתרונות. המדריכה היא העוגן עבורי, דמות הכי מקצועית  תוכניתרגרסיה שמתרחשת ב

  (רכזת) .ומשמעותית עבורי. הישיבות הקבועות ועומק הדיונים ביננו מאוד תורמים להצלחת התוכנית"

היו רכזים שציינו כי בעת ביקורה בבית הספר, נפגשת המדריכה עם מורים, מדריכה אותם כיצד 

להשתמש בכלי מיפוי ולעיתים אף צופה בשיעורים. מנגד, מיעוט מהרכזים  להתמודד עם תלמידים וכיצד

וכי הקשר ביניהם  ,בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףההדרכה ממדריכה של כמעט ציינו כי אינם מקבלים 

  :טלפון במידת הצורךאמצעות המתקיים ב

או בעיה תקציבית אז אני "אני כמעט ולא מקבל תמיכה מרכזת מחוזית, אם יש לי בעיה עם פרוצדורה 

  (רכז) .פונה אליה"
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  סיכום  – 5פרק 

מב"ר ואתגר, בחטיבה  -שח"ר  תוכניותהוא הובלה כוללת של שח"ר בבית הספר פקידו של רכז ת

תפקידו לדברי הרכזים, . רכז שח"רקיים במרבית בתי הספר, אם כי לא בכולם, מדווח כי אכן  .העליונה

מרכיבים הפדגוגיים השונים.  אדמיניסטרטיבייםומרכיבים פדגוגיים של הרכז הבית ספרי כולל 

כיתות  ם שלמוריהו םמחנכיההלימודים לכיתות שח"ר, ליווי ותמיכה של  תוכניתכוללים שותפות בבניית 

שח"ר ומעקב אחר הישגי התלמידים. המרכיבים האדמיניסטרטיביים של התפקיד כוללים מיון תלמידים 

לכיתות שח"ר ופתיחתן של הכיתות, הקצאת משאבים לכיתות שח"ר וניהול התגבורים לתלמידים, 

 ונוער ילדים לחינוך אגףהבין ו, קישור בין בית הספר בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףל םהגשת דיווחי

מכריע של הרכזים בבתי הספר שהשתתפו ה םברובמשרד החינוך וניהול הקשר עם ההורים.  בסיכון

עוסקים במרכיבים  ורק מיעוטם ,של התפקיד במחקר עוסקים במרכיבים האדמיניסטרטיביים

מידת העיסוק של לדברי המרואיינים, שח"ר. ב םומורי םליווי של מחנכיבבתמיכה ו ובעיקרהפדגוגיים 

בראש ובראשונה בקדימות שמעניק תלויה  םאדמיניסטרטיבייפדגוגיים ורכז שח"ר בהיבטים 

רק במחצית בתי כמו גם במקצועיות של הרכז ובמידת הפניות שלו לעסוק בכך. בית הספר לנושא, 

לדברי המנהלים, רכזי שח"ר מקדישים את כל זמנם לתפקיד. המחנכים מצידם רואים ברכז כך הספר, 

) מעידים כי הרכז הוא 66%מהמחנכים ( יםרק שני שליש: חשיבות מתונהתפקיד בעל שח"ר 

ושיעורים דומים מציינים כי הרכז מסייע להם בעבודתם כמחנכים  ,כמחנכיםעבורם במשמעותו 

  כיתות מב"ר. ב

מדריכת  שניתנת על ידיהדרכה כן התמיכה המקצועית העיקריים של רכז שח"ר הם השתלמויות ו מנגנוני

 לחינוך אגףהרובם המכריע משתתפים באופן סדיר בהשתלמויות של לדברי רכזי שח"ר, שח"ר. 

הנתפסות לרוב כמוצלחות ואפקטיביות. בנוסף, ניכר כי מרבית הרכזים מקבלים , בסיכון ונוער ילדים

הם שבעי רצון כי הדרכה ממדריכת שח"ר בתדירות של בין אחת לשבוע לאחת לחודש ובאופן קבוע 

  .םהמ
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 תוכניתובקרה על ה מעקב -  6פרק 
  

 תוכניתם אחר ה, בתי הספר נדרשים לקיים מעקב ובקרה רצופיתוכניתכאמור, על פי הנחיות מובילי ה

מפורט על   מיפוילהגיש בתי הספר מחויבים כל שנת לימודים  יוםבסבה. התלמידים המשתתפים אחר ו

כולל את ציוני התלמידים אשר השתתפו בתגבורים . מיפוי זה כל תלמיד ותלמידו של התקדמות

במקצועות שלהם בהן נבחנו עד כה וציונים שבגרות הציוני התלמידים בבחינות את שונים, הלימודיים ה

ההישגים של אמורה לשלוח את תוצאות  ת הספרבגרות. הנהלת ביהגשו לבחינות יבהם טרם נשהלימוד 

התלמידים הזכאים לתעודת בגרות ואת תוצאות הישגי בחינות הבגרות על פי מקצועות הלימוד מיד עם 

  . ת הספרקבלתם בבי

, בתוך תוכניתבמסגרת הסקר למנהלים נבדקו היבטים שונים הקשורים למידת הביקורת והבקרה על ה

  . ומחוץ להם בתי הספר

  ישיבות בנושא כיתות מב"ר  .א

ולקיומם  נשאלו המנהלים לקיומן ותדירותן של ישיבות הנהלה בנושאים הקשורים לכיתות מב"רתחילה 

  .את הנתוניםמציגים  50-49 ות. לוחשל דיונים פדגוגיים

  מנהלים -לוח ישיבות הנהלה בנושאי כיתות מב"ר  – 49לוח 

ישיבות בית ספריות, בראשותך, בנושאים הקשורים לכיתות  האם ובאיזו תדירות מתקיימות"

  "מב"ר?

  (מספר המשיבים)

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם  

לא מתקיימות ישיבות ייעודיות 

  לנושאים הקשורים בכיתות מב"ר
1  1 1 

 0 1  1  אחת בשנה

 35 44  42  מספר ישיבות בשנה

 41 32  34  פעם בחודש

 24 23  23  אחת לשבוע

 מנהלים –דיונים פדגוגיים  – 50לוח 

"האם ובאיזו תדירות מתקיימים דיונים פדגוגיים לשם הפקת לקחים ומסקנות להמשך הפעילות 

  כיתות מב"ר?"
 (שיעור המשיבים)

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם  

 1 1  1  לא מתקיימים דיונים כאלה כלל

 2 5  4  מתקיים דיון אחד בשנה

 90 89  89  דיונים בשנה מתקיימים מספר

 7 5  6  אחר*

  תשובות העיקריות הן: אחת לשבוע ואחת לחודש. ה*     
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 בראשות מנהל בית הספר ,) מתקיימות מספר ישיבות בשנה42%כמעט במחצית מבתי הספר (

) מדווחים על קיום ישיבות 23%בשליש מבתי הספר הישיבות מתקיימות אחת לחודש. רבע מהמנהלים (ו

בית ) לא מתקיימות כלל ישיבות בראשות מנהל 1%בתדירות שבועית. רק במיעוט זניח של המקרים (

ושא בשנה בנ םמתקיימים מספר דיוני ,במרבית בתי הספר, על פי דיווחי המנהליםבנושאי מב"ר. הספר 

  מב"ר. 

 תהליך בקרה פנים בית ספרי בתהליכים הקשורים לכיתות מב"ר   .ב

מידה שבה מתקיימים בבית ספרם תהליכי בקרה על תהליכים שונים הקשורים לגבי ההמנהלים נשאלו 

   .מציג את הנתונים 51לכיתות מב"ר. לוח 

  מנהלים -  מעקב ובקרה פנים בית ספרי  – 51לוח 

  עמידה בקריטריונים בנוגע..." בית ספרי של מעקב והערכה אחר-האם מתקיים תהליך פנים"

  )שיעור המשיבים "כן"(

  
  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

 97 98  98  לניצול שעות לכיתות מב"ר

ליעילותם של התהליכים הפדגוגיים 

 תוכניתב
97  97  98  

  96  96  96  להתמודדות עם בעיות משמעת/התנהגות

  79  85  84  ומכיתות מב"ר -לניוד תלמידים ל

  

דוברי ובתי ספר , ובמידה דומה בבתי ספר דוברי עברית )84%(למעלה מ ניכר כי במרבית בתי הספר

לבחון עמידה  שנועדובית ספריים של מעקב והערכה - מתקיימים תהליכים פניםערבית, 

התמודדות עם את היעילותם של התהליכים הפדגוגיים, וכן את , בקריטריונים של ניצול שעות מב"ר

  . כיתות מב"ר ואליהןתלמידים מהניוד את סוגיית בעיות משמעות והתנהגות ומעט פחות 

  כתיבת דוח שנתי  .ג

דוח בנושא. לוחות  לכתובבתי הספר אמורים על מנת לעקוב אחרי הישגי התלמידים בכיתות מב"ר,  

  מתייחסים לסוגיה זו.  53-52

  מנהלים –כתיבת דוח שנתי על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות   – 52 לוח

 "האם נכתב דוח על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות בכיתות ממשיכות משנה קודמת?"

  (שיעור המשיבים "כן")

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

82  82 83 
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כשכתיבת במרבית בתי הספר נכתב דוח על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות נראה כי 

  ע"י הרכז/ת הפדגוגי, מנהל/ת בית הספר ורכז שח"ר. , לדברי המנהלים, הדוח נעשית

  מנהלים –יישום מסקנות הדוח בבית הספר  – 53לוח 

  "באיזו מידה לדעתך מסקנות הדוח מיושמות בבית הספר?"

  "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד")(שיעור המשיבים 

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם

92  91 94 
  

. במקרים הבודדים ) מציינים כי מסקנות הדוח מיושמות בבתי הספר92%מרבית המנהלים (

מב"ר ו/או אינן מתואמות לכיתות  ינןהמסקנות אמשום ש, הרי זה בעיקר קורה אינושבהם הדבר 

  לא תמיד ניתנות ליישום.הן התקדמות ו ספציפיות, אין מדד

 מפגשים עם גורמים חיצוניים  .ד

ה של כיתות מב"ר, נבדק אם מתקיימים מפגשים בין גורמים בבית הספר לבין ילאור מאפייני האוכלוסי

  מציג את הנתונים. 54. לוח ביקור סדירספריים הקשורים בקידום נוער או בית -גורמים חוץ

  מנהלים - בית ספריים- חוץ גורמיםמפגשים עם  – 54לוח 

  "?עם...יזו מידה מתקיימים מפגשים "בא

  )שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד"(

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם  

 30 28  28  גורמי קידום נוער לכיתות מב"ר

  48  51  50  קב"ס לכיתות מב"ר

  

  שליש מבתי הספר מקיימים מפגשים עם גורמים לקידום נוער וכמחצית מקיימים מפגשים עם קב"ס. 

  מעורבות המנהל ותמיכת בית ספר  .ה

 ראשונהבובראש  תלויהמורכבת ומאתגרת כמב"ר,  תוכנית לא כל שכןבית ספרית,  תוכניתהצלחתה של 

לגבי מציגים נתונים  56-55בית הספר. לוחות  הנהלת שניתנת לה מטעםבמידת הגיבוי והתמיכה 

  התמיכה בה. ת ומיד תוכניתב הספרהנהלת בית תפיסות המחנכים לגבי מידת המעורבות של 
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  מחנכים – תוכניתחשיבות ה – 55לוח 

  "האם קידום כיתות מב"ר היא אחת מהקדימויות בבית הספר?"

 (שיעור המשיבים "כן")

    מחנכים  

  דוברי ערבית  עברית דוברי  כלל המדגם

90  87  96 

  

  

  מחנכים – תוכניתמעורבות המנהל/ת ב  – 56לוח 

  ")מאוד(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה 

  מחנכים  

  
  דוברי ערבית  דוברי עברית כלל המדגם

האם ובאיזו מידה בית ספרך נוקט בפעולות 

  96  98 97 על מנת לעודד תלמידים לקבל תעודת בגרות?

באיזו מידה את/ה חש/ה שהמנהל/ת 

  88  80  82  מעורב/ת בנושאים הקשורים לכיתות מב"ר?

  

 מב"ר מהווה את אחת הקדימויות תוכנית) סבורים כי אכן קידום 90%שמרבית המחנכים (ניכר 

) 97%של בית הספר. יתרה מזאת, החשיבות הזו מתורגמת למעשים בשטח: כמעט כל המחנכים (

) גם 82%מציינים כי אכן הנהלת בית הספר פועלת לשם עידוד תלמידים לקבלת תעודת בגרות ורובם (

  מציינים כי המנהל מעורב בנושאים הקשורים לכיתות מב"ר.  

 ם מלמדים כי מתקיימים מעקב ובקרה הדוקים יחסית אחריהראיונות האיכותניים עם מנהלים ורכזי

התקדמות של תלמידי מב"ר בהשוואה לכיתות עיוניות רגילות. הדבר נעשה בעיקר באמצעות ישיבות רב 

מקצועיות הכוללות בדרך כלל את רכז שח"ר, מחנכי הכיתות, היועצת ולעיתים גם מנהלת בית הספר. 

דים ובעיות של ביקור סדיר, משתתפים בישיבות בחלק מבתי במקרים של תלמידים עם קשיים מיוח

  הספר גם פסיכולוג וקב"ס:

היועצת ורכזת מב"ר במפגשים קבועים אחת לשבוע. בישיבות האלה  על ידימלוות  של מב"ר "המחנכות

אנחנו בודקים את המצב הרגשי, החברתי, ההתנהגותי . , עושים מיפויים דינמייםם בקשייםיהם משתפ

  )מנהל( ."והלימודי של התלמידים בתדירות הרבה יותר גבוהה מכיתות אחרות

כל הזמן יושבים ומדברים. יש ועדות פרט, הרוב הן על תלמידי מב"ר שנעדרים או עם הישגים נמוכים "

  (רכזת) ."וגם קב"ס ומחנכת בית ספרשל ובדת סוציאלית  וזה פעם בשבועיים והם יחד עם פסיכולוגית וע

אנחנו עושים ישיבות עם המחנכת והיועצת ואם יש צורך אז המנהלת מצטרפת. אם זה בעיות אקוטיות "

  )(רכזת  ."השכבהשלא מצליחים לפתור, אז אנחנו משתפים את המנהלת ואת הרכזת הפדגוגית ורכזת 



74  

 

  

  סיכום  – 6פרק 

והתלמידים  תוכניתמב"ר, בתי הספר נדרשים לקיים מעקב ובקרה רצופים אחר ה תוכניתעל פי מתווה 

מחצית בכהמשתתפים בה. נראה כי במרבית בתי הספר אכן מתקיימות ישיבות קבועות בנושא מב"ר: 

, אחת לחודשמתקיימות ישיבות  –, בשליש מהם מתקיימות מספר ישיבות בשנה הספרמבתי 

מתקיימים  במרבית בתי הספר. בנוסף, מתקיימות בתדירות שבועיתוברבע מבתי הספר הישיבות 

על מנת לבחון עמידה בקריטריונים של ניצול שעות בית ספריים של מעקב והערכה -תהליכים פנים

. במרבית בתי הספר מודדות עם בעיות משמעות והתנהגותהתו עילותם של התהליכים הפדגוגייםמב"ר, י

מסקנות הדוח בתי הספר מדווח כי מרבית ובעל הישגי התלמידים בבחינות שנתי נכתב דוח גם 

מבתי בית ספריים, ורק בחלק -עם זאת, מתקיימת רק פעילות מוגבלת עם גורמים חוץ. בהםמיושמות 

שמרבית המחנכים ר עם זאת, ניכ קב"ס.או עם הספר מקיימים מפגשים עם גורמים לקידום נוער 

וכמעט  של בית הספר מב"ר מהווה את אחת הקדימויות תוכניתם ) סבורים כי אכן קידו90%(

  . תוכניתבפעילות ההנהלה לקידום ה יכולם גם מדווחים כי קדימות זו באה לידיד ביטו
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  השפעותיהלו תוכניתעמדות ביחס ל – 7פרק 
   

יתר אשר בשונה מ ןהלימודים בה תוכניתשאף על פי ו ,חלק בלתי נפרד מבית הספר הןכיתות מב"ר 

פעילים בו במידה שווה הם מהווים חלק אינטגרלי מחיי בית הספר והלומדים בהן הכיתות, התלמידים 

מורים, בקרב תלמידים ו בקרבנתפסת  תוכניתבהם השבאופנים פרק זה דן לתלמידים מכיתות אחרות. 

בית הספר המחנכים ועל חיי , על , על שלל מרכיביה, על התלמידיםתוכניתשל ה הנתפסותיה השפעותב

  עמדות המעורבים השונים ביחס אליה. ב, ובכלל

  התלמידים והמורים  בקרבכיתות מב"ר תפיסת 

הראיונות עם מנהלים ורכזים וקבוצות המיקוד עם התלמידים מגלים כי התפיסות של התלמידים 

  כל הרצף שבין החיובי לשלילי. על ונעות  והמחנכים  ביחס לכיתות מב"ר הן מגוונות

  תוכניתהאת תלמידים התפיסות   .א

מבחינת תפיסותיהם ובתוכם שונות גדולה בין בתי הספר  ותקבוצות המיקוד בבתי הספר השונים מגל

ישנם בתי ייכים לכיתות מב"ר ותלמידים אחרים, ביחס לכיתות מב"ר.  תשמהאלה של התלמידים, 

הוא כל כך חיובי שגם התלמידים האחרים בשכבה תופסים את  תוכניתספר שבהם דימוי ה

הדבר תלוי באוכלוסייה של בית ש ראה. נאליהואף נלחמים להתקבל  מב"ר באופן חיובי תוכנית

לפיו תלמידי מב"ר הם תלמידים ככל שהספר אך בעיקר במאמצים שעושים בתי הספר להעביר מסר 

אי הלמידה יתת מב"ר כסוג של הטבה, בשל תנתלמידי השכבה ואף ממצבים את ההשתייכות לכ

   :המשופרים המתקיימים בה

"בעבר הייתה בעיה עם הדימוי, בשנים האחרונות הרבה פחות, יש היום הורים שמבקשים להיות במב"ר. 

תלמיד שנכנס לכיתה כזו הוא זוכה בכל ההטבות... וככה ילדים  .כבונוס ,אנחנו מציגים את הכיתה כפרס

   )מנהלת( .תופסים ורוצים את מב"ר"

, בשל התנאים קנאה מצד תלמידים אחרים בשכבהתלמידים שדיווחו על  נמצאו בבתי ספר מסוימים 

  תה טובה בשכבה:יתה נתפסת ככישהם מקבלים ובשל העובדה שהכ

 .מקנאים בנו. רוב הכיתות האחרות יודעות שאנחנו כיתה טובה""הם [התלמידים האחרים בשכבה] 

   (תלמיד)

  בשכבה:  מאוד רכז בבית ספר דובר ערבית ציין כי כיתת מב"ר נחשבת לכיתה מבוקשת

הם מרוצים מאוד משיטות ההוראה ומהתגבורים, מה גם  ,"התלמידים נלחמים לכנס לכיתות מב"ר 

  .דבר שמונע סטיגמה" ,שח"רשהמון תלמידים שייכים לכיתות 

  דבריה של רכזת בבית ספר דובר עברית מחזקים זאת: 
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"הרבה [תלמידים] רוצים להיות במב"ר ולא מכניסים אותם. פה מב"ר נחשבת כמו כיתת זהב... יש ביקוש 

  . לכיתות מב"ר... כבר כמה שנים אין בכלל את הסטיגמה של מב"ר"

כזו בפני התלמידים כדי למנוע התנגדות של בתור שמגדירים את כיתת מב"ר  ינםישנם בתי ספר שכלל א

מצוינות  –תלמידים להצטרף אליה. באחד מבתי הספר אף מיתגו את כיתת מב"ר ככיתת מהו"ת 

  מה שתרם להעלאת קרנה של הכיתה בעיני התלמידים. , הומניסטית

כיתות מב"ר כלפי כולה ו וכניתתעולות תפיסות שליליות כלפי המנגד, בבתי ספר לא מעטים 

בהם התלמידים בכיתות מב"ר נתפסים כתלמידים חלשים ו"לא רגילים" ש. ישנם בתי ספר בפרט

   :ולעיתים כתלמידים בעלי התנהגות בעייתית

"מסתכלים עלינו כלא רגילים. הם [תלמידים אחרים בשכבה] חושבים שאנחנו מתקשים בחומר יותר 

   )תלמיד מכיתת מב"ר( .מהם"

"עבריינים. גנבים. ערסים. מחפשים לריב. לא בסדר בראש. עושים ונדליזם. כל דבר שקורה בבית ספר  

   )תלמיד מכיתת מב"ר( .חושבים עלינו"

עליהם ומתייחסים אליהם מהין גם תלמידי מב"ר שדיווחו כי תלמידים אחרים בשכבה מתנשאים 

  :בעליונות

ים שלא מסתדרים בלימודים, הם מסתכלים עלינו ייתיכתלמידים בעאלינו "התלמידים מתייחסים 

   )תלמיד מכיתת מב"ר( .נתפשים בעיניהם כפחות טובים" ...בעליונות

כי תלמידים אחרים בשכבה נוטים להתייחס להישגים של עוד תלמידי מב"ר מבתי ספר שונים ציינו 

  :תלמידי כיתת מב"ר כפחותים בהשוואה להישגים של כלל תלמידי השכבה

תלמיד ( .אז ילדים אומרים שזה בגלל שאני במב"ר", 90מציק שאני יוצא אחרי מבחן שכבתי ומקבל  "לי

  ר) מכיתת מב"

"...יש מבחנים שזה אותו מבחן ואצלנו מקבלים ציונים יותר טובים, אז הם [תלמידים אחרים] באים 

   )כיתת מב"רתלמיד מ( .לבדוק אם זה היה אותו מבחן. הם חושבים שהמורים עוזרים לנו"

 בקרבמב"ר וכיתות מב"ר דווחו בעיקר  תוכניתראוי לציין כי העמדות השליליות של תלמידים כלפי 

מנהלי בתי הספר ורכזי שח"ר שרואיינו. כמו כן  בקרבתלמידי מב"ר שהשתתפו בקבוצות המיקוד ופחות 

 ,ניכר כי במקרים רבים תלמידי מב"ר שדיווחו על יחס מתנשא ומזלזל מצד תלמידים אחרים בשכבה

הלמידה בכיתת מב"ר. כלומר, ניכר כי העמדות אופי היכרותם את -אימייחסים זאת לקנאה מצדם או ל

  :וצאה מכך ונותרות חיוביותכלפי כיתת מב"ר לא נפגעות כת םהאישיות שלה

ל מגיע לנו בקלות. זה לא נכון. אני גאה להיות במב"ר. מי שלא במב"ר לא רואה ו"ילדים חושבים שהכ

   )תלמיד מכיתת מב"ר( .את המאמץ שלנו"

בעיני תלמידי מב"ר עצמם, הולכות והופכות  תוכניתשהעמדות כלפי ההיבט חשוב נוסף הוא 

. כלומר, היו תלמידים שציינו כי בכיתה י' הם לא רצו בשכבות הגילככל שעולים יותר לחיוביות 
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ב הם הבינו כי ההבדל בינם לבין התלמידים "י- א"אבל בכיתות י ,ללמוד בכיתת מב"ר בגלל הסטיגמה

ובזכות תנאי הלמידה הייחודיים במב"ר הם אף יכולים  ,בכיתות העיוניות הרגילות הוא זניח עד לא קיים

   :להשיג תוצאות טובות יותר בהשוואה לחבריהם לשכבה

הם [תלמידי מב"ר] הסתכלו על כיתה עיונית רגילה ועליהם וחשבו שזה שני קצוות, אבל היום  תה י'י"בכ

  שח"ר) . (רכזכי הם מגיעים לאותה נקודה רק בדרך שונה" ,הם מבינים שזה לא שונה

  מוריםה ל ידיסת כיתות מב"ר עתפי  .ב

בהם המורים שישנם בתי ספר  ;ביחס לכיתות מב"ר יהםגם בקרב המורים ניכרת שונות גדולה בתפיסות

מוטיבציית הלמידה של התלמידים  ןבהשמב"ר באופן חיובי, בעיקר ביחס לכיתות  תוכניתתופסים את 

עמדות המורים והדבר משליך על היכולת של המורה ללמד בצורה נעימה. בנוסף, ניכר כי  ה,גבוה

 תורם, כביטול השם "כיתת מב"ר"ב למשל , דבר שמתבטא,בבית הספר תוכניתהדימוי מושפעות גם מ

  השתלבות נרחבת יותר של הכיתה בתוך השכבה:ל

אבל כיום הם יודעים שלתלמידים יש מוטיבציה ושניתן  ,תת מב"ר בעבריהמורים לא רצו ללמד בכ"

  )מנהלת(. להתמודד עם כל הקשיים שלהם"

  . (מנהלת)"אנחנו מבינים היום שבעיני המורים זה כיתות טובות יותר שיותר נעים להיכנס וללמד בהם" 

לתעודת היו מנהלים שציינו כי עצם ההצלחה של כיתות מב"ר להביא אחוז ניכר מהתלמידים לזכאות 

  ולרצונם להיות חלק מהצלחה זו: תוכניתבגרות, תורמת לתפיסות החיוביות של המורים כלפי ה

  (מנהלת) ."ההצלחה ממריצה את המורים להתנסות ולהיות חלק מההצלחה"

  (מנהל) .זה כיתות עם אחוז בגרות גבוהים" ,"מורים אוהבים להיכנס לכיתות האלה 

לרוב מדובר  מב"ר באופן שלילי. תוכניתבתי ספר שבהם המורים תופסים את עם זאת היו גם 

במורים שחוששים ללמד בכיתות מב"ר מפני שהן נתפסות ככיתות עם תלמידים חלשים, שקשה ללמד 

   :בהן

"ישנם מורים שלא מכירים את הכיתות האלה ומתייחסים אליהן בזלזול ורואים בהם את הכיתות 

  (רכזת שח"ר) .לדעתי זה מחוסר היכולת להתמודד" הקשות שקשה ללמד שם.

  מרגישים את היחס כלפיהם ונפגעים מכך:שמורים, ישנם תלמידים ה בקרבמדובר במיעוט אף שנראה כי 

"פעם היה צריך להסביר לתלמידים שזה מסלול בגרות רגיל ושאני לא דפוק וסתום. ועכשיו צריך להסביר 

  . (תלמידה)את זה למורים"

 על חיי בית הספר  מב"ר תוכניתשל נתפסות השפעות   .ג

בהקשר של כיתות מב"ר מתייחסת לשילובן בבית הספר בפעם אחת הסוגיות העולות מדי פעם 

ביחס להיבטים  רלוונטייםתפיסות הגורמים ה, סוגיה המתקשרת  לולהשפעת קיומן על חיי בית הספר
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של קיום  שפעותההשונים הקשורים בחיי בית הספר. במסגרת הסקר נבדק כיצד המחנכים רואים את 

  מציג את הנתונים.  57כיתות מב"ר בהקשר זה. לוח 

  מחנכים  –השפעת קיום כיתות מב"ר על בית הספר  – 57לוח 

  "...מב"ר משפיעה על תוכניתלהערכתך,   ,"באיזו מידה

 (שיעור המשיבים)

  מחנכים  

 דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל המדגם  

משפיע   

לרעה או 

 מאוד

  לרעה

לא 

  משפיע

משפיע 

לטובה או 

 מאוד

  לטובה

משפיע 

לרעה או 

 מאוד

 לרעה

  לא משפיע

משפיע 

לטובה או 

 מאוד

  לטובה

משפיע 

לרעה או 

 מאוד

  לרעה

לא 

  משפיע

משפיע 

לטובה או 

 מאוד

 לטובה

המוטיבציה של 

 בחןיהתלמידים לה
  הבגרותבבחינות 

1  8  91  1  9  90  1  4  96  

רמת ההישגים של  

  בית הספר    
3  11  87  4 14  82  1  2  97 

האקלים החברתי  

  בבית הספר
2  18  81  3 23  74  0  6  94 

התדמית של בית 

הספר בעיני 

  ההורים
2  17  81  2 20  78  1  10  88 

התדמית של בית  

  הספר באופן כללי
3  19  79  4 24  73  0  8  92 

התדמית של בית  

הספר בעיני 

  התלמידים
3  20  77  4 25  71  2  8  90 

  

מב"ר משפיעה לחיוב על תדמית  תוכנית) כי 80%המחנכים מסכימים (מעל מהנתונים עולה כי 

וכן על האקלים הבית כאחד,  בעיני ההורים והתלמידיםעל תדמית בית הספר ובית הספר באופן כללי 

ספרי.  יתרה מזאת, לדעת המחנכים, קיומן של כיתות מב"ר משפיע לטובה על רמת ההישגים של בית 

ת אמב"ר מגבירה  תוכניתמהמחנכים סבורים כך. מרבית המחנכים גם סבורים כי  87%הספר כולו: 

  בחן. יהמוטיבציה של התלמידים לה

 על התלמידים  תוכניתנתפסות של ההשפעת   .ד

מידה היא משפיעה על התנהלות התלמידים ומגבירה באיזו היא  תוכניתאחת השאלות שעולה ביחס ל

  מציג נתונים בהיבטים אלה.  58ח מטרה שלהם. לוהאת ההתנהגויות מכוונות 
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  על התלמידים  תוכניתהשפעות ה – 58לוח 

  הבאים:"בטים יההמב"ר משפיעה על כל אחד מ תוכנית ,לדעתך ,"באיזו מידה

 לטובה") מאוד(שיעור המשיבים "משפיעה לטובה" או "משפיעה 

  
  מחנכים  מנהלים

  
כלל 

  המדגם

דוברי 

  עברית

דוברי 

  ערבית 

כלל 

  המדגם

דוברי 

  עברית

דוברי 

 ערבית 

הסיכוי של התלמידים 

 98  97  98  --  --  --  להשיג תעודת בגרות 

נוכחות התלמידים בבית  

 98  88  91  97  85  88  הספר

  התנהגות התלמידים 
85  82  96  87  84  95 

מוי  העצמי של יהד 

 94  83  86  91  87  88  התלמידים

  

מב"ר על  תוכניתביחס להשפעה שיש ל מאודלמנהלים ולמחנכים תפיסות חיוביות ניכר כי 

הסיכוי של התלמידים להשיג תעודת בגרות, על ההתנהגות שלהם ועל הדימוי העצמי שלהם. 

 להשיג תעודת בגרות, כוי של התלמידיםימגבירה את הס תוכנית) סבורים כי ה96%(כמעט כל המחנכים 

השפעה חיובית על נוכחות התלמידים  תוכנית) סבורים כי ל85%ומרבית המנהלים והמחנכים (מעל 

בטים, יותר מנהלים ומחנכים ימוי העצמי שלהם. באופן כללי, בכל ההיבבית הספר ועל ההתנהגות והד

   השפעות חיוביות.  תוכניתמייחסים ל דוברי עבריתמבתי ספר מבתי ספר דוברי ערבית מאשר 

כדי   תוכניתא הקניית כלים לחיים. רבות נעשה במסגרת הומב"ר ה תוכניתאחד ההיבטים החשובים של 

התפיסות העצמיות שלהם עם לגרום לשינוי מהותי בדרכי ההתמודדות של התלמידים עם אתגרים ו

. בסקר נבדק באיזו הפתוחות לפניהם אפשרויות השונות להגשמה ולמימוש עצמילו יהםביחס ליכולות

  מציג את הנתונים.  59מידה המנהלים שותפים לתפיסות אלה. לוח 

  מנהלים - על עתיד התלמידים  תוכניתהשפעות ה – 59לוח 

האפשרויות העתידיות של להערכתך, שילובם של תלמידים בכיתות מב"ר משפיע על  ,"באיזו מידה

  ..."תלמידים

 לטובה") מאוד(שיעור המשיבים "משפיע לטובה" או "משפיע 

  
  מנהלים

  
 דוברי ערבית   דוברי עברית  כלל המדגם

  88  88  88  התעסוקה

 85  87  86  בעולם האקדמיה

 72  87  85  בשירות הצבאי/לאומי



80  

 

  

השפעה חיובית:  תוכניתביחס לאפשרויות של התלמידים בעתיד נראה כי המנהלים רואים בגם 

) 88%על אפשרויות התעסוקה של התלמידים (חיובית השפעה  תוכניתלמרביתם סבורים כי 

ומרביתם גם סבורים כי להשתתפות התלמידים  ,)86%בעולם האקדמיה (על אפשרויותיהם ו

הלאומי בשירות האפשרויות שלהם בשירות הצבאי או ינת השפעה חיובית גם מבח תוכניתב

)85%.(   

  תוכניתתפיסת ההצלחה של ה  .ה

היא האמונה בדבר יכולתה לגרום לשינוי. זהו  תוכניתאחד הגורמים החשובים ביותר להצלחתה של 

אשר בלעדיהם, טובה ככל שתהיה, לא  הפועלים בה, המנוע העיקרי לפעולותיהם של הגורמים השונים

  את הפוטנציאל שלה. למצות התוכנית  תוכל 

מחנכים בנוגע לתפיסותיהם ביחס להצלחתה של המנהלים וה לדיווחימציג נתונים ביחס  60 לוח

  . תוכניתה

   תוכניתתפיסת ההצלחה של ה – 60לוח 

  "?מב"ר מהווה הצלחה תוכנית"באיזו מידה את/ה חש/ה כי 

 ")מאוד(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה 

  מחנכים  מנהלים

 דוברי ערבית   דוברי עברית  כלל המדגם  דוברי ערבית   דוברי עברית  כלל המדגם

91  92  89  91  89  94 

  

מהמנהלים ומהמחנכים סבורים כי  91%: מאוד כים דומהחהתמונה בקרב המנהלים והמ

אך  ,)89%) מאשר דוברי ערבית (92%עברית ( דוברי, קצת יותר מנהלים מהווה הצלחה תוכניתה

). הסיבות 94%דוברי ערבית (בבתי ספר ) מאשר 89%מעט פחות מחנכים בבתי ספר דוברי עברית (

של הלומדים בה, יצירת  סיכויי ההצלחה בבגרותהגדלת  היולתפיסת התוכנית כהצלחה העיקריות 

לדימוי העצמי של התלמידים. בנוסף, מרבית  רומתה של התוכניתים במסגרתה ותתנאי למידה טוב

העמידה של בית הספר בבחינות אחוזי מגדילה את  תוכנית) סבורים כי ה89%המנהלים (

  הבגרות. 

התלמידים.  תמב"ר על הצלח תוכניתעל מידת ההשפעה שיש לדעתם לגם נשאלו המנהלים והמחנכים 

  .תוניםאת הנ יםמציג 62-61ות לוח
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  מנהלים  –הצלחת התלמידים  אמונה בדבר – 61לוח 

 בגרות לתעודת להגיע יכול תלמיד כל, הספר בבית הקיימים שבתנאים ה/מאמין ה/את "באיזו מידה

  ?"מלאה

 ")מאוד(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה 

  מנהלים

  דוברי ערבית   דוברי עברית  כלל המדגם

85  90  72  

  

  מחנכים -  על הצלחת התלמידים  תוכניתהשפעת ה – 62לוח 

  "..."באיזו מידה

 ")מאוד(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה 

  מחנכים  

כלל   

  המדגם

דוברי 

  עברית

דוברי 

 ערבית 

ה במספר התלמידים ימב"ר עשויה לגרום לעלי תוכנית"לדעתך 

  שיקבלו תעודת בגרות?"
92  90  96 

  93  79  83  ?"תוכניתשבעי רצון מה "לדעתך התלמידים בכיתות מב"ר

  

, ביחס לסיכויי התלמידים לקבל תעודת בגרות מאודהמנהלים והמחנכים אופטימיים ניכר כי 

מהמנהלים, יותר בקרב בתי ספר דוברי עברית  85%: לכל מפעל מב"רתפיסה שהיא למעשה הבסיס 

הקיימים בבתי הספר  םמאמינים כי בתנאי ,)72%דוברי ערבית (בקרב בתי ספר ) מאשר 90%(

המעיד על תפיסות  מאודזהו אחוז גבוה  שלהם כל תלמיד יכול להגיע לתעודת בגרות מלאה.

מב"ר עשויה  תוכנית. בנוסף, מרבית המחנכים סבורים כי תוכניתהמנהלים ביחס להשפעתה של ה

סבורים גם  ,)83%אם כי מעט פחות ( ,ורובם ,למידים שיקבלו תעודת בגרותלגרום לעלייה במספר הת

, יותר בקרב מחנכים בבתי ספר דוברי ערבית שבעי רצון ממנה תוכניתכי התלמידים המשתתפים ב

  ). 79%דוברי עברית (בקרב בתי ספר ) מאשר 93%(

על מאפייניה  ,הראיונות האיכותניים מחזקים את הממצאים הכמותיים ומלמדים כי כיתת מב"ר

  שרת ליותר תלמידים בבית הספר להשיג תעודת בגרות:שצוינו לאורך כל דוח זה, מאפ םהייחודיי

מאפשרת כיתה יותר קטנה, תקציבים גדולים, תמיכה בשעות תגבור, הזדמנות (כיתת מב"ר) "בזה שהיא 

  (מנהל) ."זכאותהיא מגדילה את ה  - יהיהזדמנות שנוראשונה 
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לא נולד מעצמו. זה להשתמש בכל מה שהמשרד נותן. בכל המועדים,  (בכיתת מב"ר) הצלחה 100%-"ה

  (מנהלת) ."הוא קם על הרגליים ועושה עוד פעם ,בכל הפרטנות ובכל... שגם אם ילד מעד

  ת התוכניתלהצלחהנתפסים הגורמים   .ו

סיכויי ההצלחה של המשפיעים, לדעתם, על המחנכים בכיתות מב"ר נתבקשו לדרג גורמים שונים 

  . מציג את הנתונים 63מב"ר. לוח  תוכניתב התלמידים

  

  מחנכים –להצלחת תלמידים נתפסים גורמים  – 63לוח 

נא ציין/י באיזו מידה הוא משפיע לדעתך על מידת ההצלחה של  ."התייחס לכל אחד מן הגורמים הבאים

  תלמידים בכיתות מב"ר:"

 ")מאוד(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה 

  מחנכים  

  
  דוברי ערבית  דוברי עברית כלל המדגם  

  97  98  98  השקעה ותמיכה של המורים 

  97  98  97  איכות המורים  

  98  97  97  אמונתם של המורים בהצלחת התלמיד

  97  94  95  וירה מעודדת בבית הספרוא

  97  93  94  האמונה של התלמיד בעצמו

  92  95  94  המוטיבציה  של התלמיד

  96  89 91 שלוש קבוצותלתה לשתיים או יפיצול הכ

פריסה מאוזנת של בחינות הבגרות לאורך 

  95  88  90  שנות התיכון

  94  86  88  תגבורים בזמן הלימודים ובחופשים 

  88  87  87  )'עזרה בלימודים (שיעורים פרטיים, חונכים וכד

  82  87  86  מרתונים לפני בחינות 

  94  82  85  מספר שעות לימוד כיתתיות

  85  72  76  יכולתו האישית של התלמיד

  81  71  74  היחס ללימודים בבית התלמיד 

  87  58  68  תוספתיות תוכניותשילוב 
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את המפתח  מוריםמשאב הכי מחנכי כיתות מב"ר, רואים בניכר, ואולי באופן לא מפתיע, 

רגו את הגורמים של השקעה ותמיכה של ימהמחנכים ד 95%- התלמידים: מעל ל תלהצלח

וירה המעודדת בבית הספר וכמו גם את האהמורים, איכות המורים ואמונתם בהצלחת התלמידים 

במעט מקרב כויי ההצלחה של התלמידים. שיעורים פחותים יעל ס מאודכבעלי השפעה רבה או רבה 

אמונתם של התלמידים להצליח והמוטיבציה שלהם עדיין גבוהים ביותר, סבורים כי ם כי א ,מוריםה

מהמורים גם מייחסים לגורמי תמיכה בית ספריים  90%-ל 85%. בין להצלחתם מאודחשובים 

חשיבות רבה בהצלחת התלמיד: פיצול כיתות, פריסת בחינות, תגבורים לקראת בחינות, מרתונים ושעות 

 גורם להצלחההיא ישית של התלמיד יכולתו האסבורים כי ) 76%מעט פחות מורים (לימוד. 

נתפס גם סבורים כי היחס ללימודים בבית התלמיד משפיע על הצלחתו. מעניין כי הגורם שמכך ופחות 

את מהמורים תולים בו  68%ת: רק והתוספתי תותוכניה הוא ת התוכניתמשפיע על הצלחהכי פחות כ

  . תוכניתהצלחת התלמידים ב

הרכזים והמחנכים וכן מקבוצות המיקוד עם התלמידים, עולים מספר מראיונות העומק עם המנהלים, 

יותר של  טוב, בצד חסמים המונעים מיצוי תוכניתלהצלחתה של ה תורמיםגורמים מובהקים הנתפסים כ

  .תוכניתפוטנציאל ה

  גורמי הצלחה

 –: תשומות, תהליכים ותפוקות שה תחומיםלשלו תוכניתניתן לחלק את גורמי ההצלחה הנתפסים של ה

  שלושתם מובילים לתוצאה, שהיא הזכאות של התלמידים לתעודת בגרות. 

מתן עדיפות ) 1( הן: תוכניתכי התשומות המובילות להצלחת האורי המרואיינים עולה ימת – תשומות

תוספת שעות הלמידה מעבר  – שעות הלמידה) 2, (וההנהלה בית הספר  מצד מנהל תוכניתגבוהה ל

 לחינוך האגףמשעות התגבור המתקבלות  – שעות התגבור) 3, (למה שמקבלת כיתה עיונית רגילה

בחירה ) 5, (תלמידים 25תה קטנה שגודלה אינו עולה על יכ – גודל כיתה) 4, (בסיכון ונוער ילדים

ובעלי תכונות האישיות , מסורים, מקצועיים בהוראה קפדנית של מחנכים ומורים מחויבים

שעות ייעוץ המשמשות לתמיכה אישית וקבוצתית בתלמידים והיוועצות עם  – יועצות) 6, (המתאימות

 .המורים

  :תוכניתלהלן מספר אמירות הממחישות את התשומות המביאות להצלחת ה

ביצועה. "האחראי הישיר והבלעדי הוא בית הספר ובעיקר המנהל. המנהל מתווה מדיניות ומפקח אחרי 

  (רכז) אז היא תמריא". ,אם המנהל מעוניין ומחשיב את התוכנית

הצלחה לא נולד מעצמו. זה להשתמש בכל מה שהמשרד נותן. בכל המועדים, בכל הפרטנות  100%-"ה

  (מחנך) ובכל... שגם אם ילד מעד הוא קם על הרגליים ועושה עוד פעם".

מורים עם אכפתיות. הם מאוד רגישים  ,רגישות גבוה"לא כל אחד מתאים ללמד מב"ר, מורים עם סף 

  )רכז(הם אומרים את זה. החיבור עם המורה מאוד חשוב". ,הם מאוד מרגישים מי אוהב אותם
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  )תלמיד(כי יש תלמידים שצריכים יותר שעות להבין".  ,"זה מספר השעות

ראיונות העומק עם מנהלים, רכזים ומחנכים מלמדים כי הפעילויות המובילות להצלחת  – פעילויות

מוטיבציה, לעודד, לחזק, להפגין ו במטרה ליצור אמון – שיחות אישיות עם תלמידים) 1( הן: תוכניתה

מכים בתהליך ובמטרה להפוך אותם לשותפים פעילים ות – קשר רציף עם ההורים) 2, (חום ואנושיות

שימוש של המחנכים והמורים בשיטות  – הערכה מותאמות-למידה-שיטות הוראה) 3, (ובר ילדםשע

פיצול ) 4, (שימוש במבדקי הצלחהולמשל: הקנייה קצרה, תרגול רב, סיכום, , המותאמות לתלמידי מב"ר

ניצול משאב שעות הלמידה והתגבור לפיצול הכיתה לשתיים או  – הכיתות / למידה בקבוצות קטנות

 – מעקב הדוק ומענה מהיר) 5, (שלוש קבוצות ולתגבור של תלמידים באופן פרטני או בקבוצות קטנות

, אם מעקב הדוק אחר התלמידים בהיבטים של הישגים, נוכחות והתנהגות ומתן מענה מהיר לפערים

במטרה לחזק את המוטיבציה, האמונה העצמית וכישוריי החיים  – מהסדנאות העצ) 6(-ו אלה נוצרים

 .הרלוונטיים של התלמידים

  :תוכניתלהלן מספר אמירות הממחישות את הפעילויות המביאות להצלחת ה

"שיחות אישיות עם המחנך. שיחות עם ההורים, להגביר את זה כדי שההורים יהיו יותר מעורבים ותהיה 

  )רכז(תמיכה מהבית".

"שמכתיבים לנו זה יותר טוב. למשל מורה למחשבת ותנ"ך שיש לו הצלחה גדולה כי יש לו שיטת לימוד, 

 הוא מקריא ומסביר ואז הוא מכתיב את מה שהוא אומר. אנחנו באים בחשק לשיעורם האלה".

  )תלמידה(

נס למצב "ברגע שתלמיד מאותת שהוא עומד לנשור, אנחנו הופכים עולמות עד שהוא חוזר, הצוות נכ

  (רכז) חירום ועובדים בכל הכיוונים עד שהוא חוזר לנוכחות סדורה".

אם אנחנו מאתרים ילד עם מקום  בדת סוציאלית,יועצת, מרפאה באומנות, עו ,"יש גורמים טיפוליים

  (מנהל) ".רגשי אז הוא מקבל עזרה

המובילות להצלחת ראיונות העומק עם מנהלים, רכזים ומחנכים מלמדים כי התפוקות  – תפוקות

  אמונה  / ביטחון עצמי) 2, (של התלמידים ללמידה, לנוכחות ולהתמדה – מוטיבציה) 1( הן: תוכניתה

 .של התלמידים בשיעורים ובתגבורים – נוכחות) 3, (של התלמידים ביכולתם להצליח

  :תוכניתלהלן מספר אמירות הממחישות את התפוקות המביאות להצלחת ה

מתמדת עם עצמי, אני רוצה לעזוב את הלימודים ולצאת לעבוד, אבל קשה לי להשתחרר "אני במלחמה 

  . )תלמידה( מהמחויבות שלי להשיג בגרות וקשה לאכזב את המורים..."

  )תלמיד( "אם לא ההורים, אז הייתי עוזבת את זה, מה אני צריכה את כל הלחץ הזה?".

  )תלמידה( יכולה להבין שאני יכולה"."יש לי חסם אישי, אז זה רק משהו עם עצמי שאני 
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אז מאוד קשה  ,אז הוא יכול להשלים, אבל אם הוא לא מגיע הרבה ,"יש ילדים שמי שלא מגיע קצת

  )מחנכת( לרומם".

  חסמים להצלחה

 הם: תוכניתהצלחת הל ,דעתםל ,הראיונות עם מנהלים, רכזים ומחנכים מלמדים כי החסמים המרכזיים

רואיינים שציינו כי בשל העובדה שתלמידי מהיו  – תוכניתמתאימים ל אינםבחירת תלמידים ש) 1(

צפויים -בלתיולעיתים מתגלים קשיים  תלמידים אלה,מכירים  ינםהם א ,מב"ר מגיעים מחטיבת הביניים

תלמיד שעבר השמה לחינוך מיוחד התחיל ללמוד בכיתת שלמשל, כשמתברר, . תוכניתלאחר קבלתם ל

התלמידים מתמודדים עם עומס רב של ש נטען –חומר ושעות למידה ארוכות עומס של ) 2, (מב"ר

נאלצים להישאר הם בעיקר לפני בחינות הבגרות,  , אךבמהלך שנת הלימודיםכמו כן שחומר לימודי ו

היו  – תוכניתבחירת מורים לא מתאימים ל) 3( ,מאודשעות ממושכות ללמוד בבית הספר במשך 

) 4, (מורים לא מתאימים, בעיקר מבחינה אישיותית תוכניתמרואיינים שציינו כי לעיתים נכנסים ל

מקבלים את המענה הרגשי  ינםהיו מרואיינים שציינו כי תלמידי מב"ר א – מחסור בהעצמה רגשית

מחסור ) 5(-, ולהתמודד עם הקשיים שהם חוויםשיוכלו ההעשרה הנדרשים להם כדי  תוכניותואת 

מקבלים מענה פרטני מספק, למרות  ינםהיו מרואיינים שציינו כי תלמידי מב"ר א – תגבור פרטניב

  להצליח. כדישחלקם זקוקים לכך 

  התייחסויות הממחישות את התפיסות ביחס לחסמים להצלחה: כמהלהלן 

כי זה המון חומר בחודשיים וזה היה קשה רצח,  ,"באזרחות המון ילדים הרימו ידיים כי החומר עמוס

  )תלמידה( ."וכיתות אחרות למדו שנה וחצי לקראת הבגרות

. אנחנו קצת יותר גדולים ויש לנו יותר -15:00-7:00"השנה שאנחנו לא באים בגלל עומס השעות שזה מ

  )תלמיד( דאגות".

שלא מבינים  "אנחנו לא אוהבים מורים שכל הזמן מדברים על חומר והישגים, זה מתסכל. אלה מורים 

  )תלמיד( ".ו את מצבנו והקושי שלנ

"כל הנושא של העצמה ודימוי עצמי זה מה שתוקע אותם... אבל זה צריך להיות מתוקצב. אני מרגישה  

  (מחנכת) שאין להם העצמה וזה עלול לפגוע להם בזכאות לבגרות". ,ב שמסיימת”השנה עם י

"אין מספיק העשרה חיצונית. זה חסם משמעותי. צריך לשבור שגרה ולפתח גאוות יחידה. צריך "לשבור"  

  (מחנכת) כי אין להם חלומות". ,את ההרגלים והחשיבה של התלמידים. שיהיה לתלמידים לאן לשאוף

"ילדים של מב"ר לומדים בחט"ב עם שילוב. עכשיו הם נכנסים למב"ר בכיתה שהיא יותר מערכתית  

  (מנהלת)וקצת נעלם הקטע של העזרה הפרטנית".  ,ופחות פרטנית

. אנחנו מחזקים 5-או אחד מ 25-"מתייחסים אליהם [תלמידי מב"ר] כמו לילד עם מורה של אחד מ

  (רכז) .תת להם יותר פרטנות בתוך הסל של החטיבה העליונה"אבל זה לא מספיק כי צריך ל ,אותם
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  תוכניתרצון להמשיך ב  .ז

איזו מתכונת. במב"ר ו תוכניתהיו רוצים להמשיך בהם מידה באיזו לבסוף נשאלו המנהלים והמחנכים 

  מציג את הנתונים.  64לוח 

  

  מב"ר תוכניתרצון להמשיך ב  – 64לוח 

  מב"ר גם בעתיד?" תוכניתלהמשיך לקיים את  ,לדעתך ,האם יש"לסיכום, אילו הדבר היה תלוי בך, 

  (שיעור המשיבים)

  מחנכים  מנהלים  

  
  כלל המדגם

דוברי 

  עברית

דוברי 

  ערבית
  כלל המדגם

דוברי 

  עברית

דוברי 

  ערבית

כן, במתכונתה 

  הנוכחית
47  47 46 42  31  66  

  34  68  58 54 53  53  כן, עם שינויים

  0  1  0 0 0  0  לא

  

אך למעלה  ,תוכניתכל המנהלים ורובם המוחלט של המחנכים מצדדים בהמשך הל, ובסך הכ

ההמלצות  ) ממליצים להכניס בה שינויים.58%) ומהמחנכים (53%ממחצית מהמנהלים (

) מאשר 68%הרבה יותר בקרב מחנכים בבתי ספר דוברי עברית ( שכיחות תוכניתלהכנסת שינוים ב

 תוכניותעיקריים שצוינו היו תוספת שעות, הוספת נדרשים ההשינויים ה). 34%דוברי ערבית (בתי ספר ב

הכשרת מורים, הקטנת כיתות, תגמול הולם יותר  לצורךצמיחה אישית, הגדלת התקצוב ללהעצמה ו

בהם מתקיים שלמתרגלים והוספת מתרגלים. כמו כן צוינו הצורך בפריסת הבגרויות, בשיעורים נוספים 

  חנכים.פיצול ובליווי רגשי למ
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  סיכום - 7פרק 

 תוכניתעולה שונות גדולה בתפיסותיהם של התלמידים והמורים את מהדיווחים השונים 

 -  מאפייני האוכלוסייה של בתי הספר) 1( תלויות בכמה גורמים:נראה כי תפיסות אלה ו ,מב"ר

קשיים לימודיים, בהם אוכלוסיית בית הספר מוחלשת ותלמידים רבים יחסית הם בעלי שבמקרים 

העמדות כלפי כיתות מב"ר יהיו חיוביות בדרך כלל. לעומת זאת, בבתי ספר בעלי אוכלוסייה חזקה 

הן הכוללים כיתות עיוניות חזקות וכיתות מצוינות, העמדות כלפי כיתות מב"ר יהיו שליליות יותר ו ,יחסית

ספר שממצבים את כיתות מב"ר בתי  – מיצוב כיתות מב"ר) 2, (תפסו ככיתות ה"נמוכות" בשכבהיי

התלמידים הלומדים בהן הם שווים שככיתות שההשתייכות אליהן מקנה הטבות לימודיות משמעותיות ו

אל . לעומת זאת, בתי ספר שיתייחסו לכיתות מב"ר כתוכניתבין שווים, יפתחו עמדות חיוביות כלפי ה

בתי ספר  – מאפייני תלמידי מב"ר) 3(-, ותוכניתיזמינו עמדות שליליות כלפי ה ,"תחנה האחרונה"

שיציבו בכיתות מב"ר תלמידים בעלי מוטיבציה לימודית טובה ורצון להצליח ויוכיחו הן לתלמידים והן 

בקרב מורים  תוכניתלמורים כי ניתן להגיע איתן להישגים, יתרמו לפיתוח של עמדות חיוביות כלפי ה

ת אלו. לעומת זאת, בתי ספר שלא יקפידו על כך, ויגדילו את מעגל המורים המעוניינים ללמד בכיתו

להוראה ולרתום אותם מתאימים ומחויבים מורים אתר בואם לים ברציני יםקשיהיתקל בעלולים ל

  בכיתות מב"ר.

על  השפעה חיוביתמב"ר  תוכניתשל) 80%(מעל  ביניהם המחנכים מסכימיםעוד עולה כי 

ן על הוכאחד,  בעיני ההורים והתלמידיםעל תדמית בית הספר  הן :באופן כלליתדמית בית הספר 

האקלים הבית ספרי. יתרה מזאת, לדעת המחנכים, קיומן של כיתות מב"ר משפיע לטובה על רמת 

 תוכניתסבורים כי  אףמהמחנכים סבורים כך. מרבית המחנכים  87%ההישגים של בית הספר כולו: 

למנהלים ולמחנכים ניכר כי . בבחינות הבגרות בחןילה ת המוטיבציה של התלמידיםאמב"ר מגבירה 

מב"ר על הסיכוי של התלמידים להשיג  תוכניתביחס להשפעה שיש ל מאודתפיסות חיוביות 

 ,בעולם האקדמיהעל אפשרויותיהם על אפשרויות התעסוקה של התלמידים ותעודת בגרות, 

  . הגות שלהם ועל הדימוי העצמי שלהםעל ההתנ

 םמאמינים כי בתנאיו מהווה הצלחה תוכניתה מהמנהלים ומהמחנכים סבורים כיככלל, מרבית 

הסיבות העיקריות  כל תלמיד יכול להגיע לתעודת בגרות מלאה. הקיימים בבתי הספר שלהם

תנאי למידה יצירת , השל הלומדים ב סיכויי ההצלחה בבגרותהגדלת היו  לתפיסות התוכנית כהצלחה 

כי מחנכי כיתות יכר, ואולי באופן לא מפתיע, נלדימוי העצמי של התלמידים. ים במסגרתה ותרומתה טוב

אמונתם של התלמידים להצליח , זאת בצד מב"ר, רואים במורים את המפתח להצלחה של התלמידים

  . משמעותיותפחות . היכולות האישיות של התלמידים נחשבות והמוטיבציה שלהם

בצד  ,תוכניתהנתפסים כגורמים להצלחתה של המספר גורמים מובהקים מהנתונים עולים 

. מבחינת התשומות, גורמי ההצלחה תוכניתחסמים המונעים מיצוי מובהק יותר של פוטנציאל ה

ה הנהלהמנהל וה מצד תוכניתמתן עדיפות גבוהה לכללו:  ,, לדעת המרואייניםתוכניתהעיקריים של ה

שעות  הקצבת, כיתה עיונית רגילהבר למה שמקבלת מע תוספת שעות הלמידה, בית הספר של
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הפעילויות המגבירות את  .שעות ייעוץובחירה קפדנית של מחנכים ומורים  ,תה קטנהיכ, תגבור

, קשר רציף עם ההורים, שיחות אישיות עם תלמידיםהן  ,לדעת המרואיינים ,תוכניתהצלחת ה

סדנאות ומעקב הדוק , למידה בקבוצות קטנותופיצול הכיתות ה, הערכ-למידה-שיטות הוראה

של התלמידים  מוטיבציהההן  ,לדעת המעורבים בה ,תוכנית. התפוקות שגורמות להצלחת ההעצמה

של התלמידים  םנוכחותו של התלמידים ביכולתם להצליח אמונתם, ללמידה, לנוכחות ולהתמדה

 ,דעתםל ,המרכזייםהראיונות עם מנהלים, רכזים ומחנכים מלמדים כי החסמים . בשיעורים ובתגבורים

עומס של חומר ושעות , תוכניתמתאימים ל ינםבחירת תלמידים שא הם: תוכניתהצלחת הל

מחסור ו מחסור בהעצמה רגשית , תוכניתלמתאימים  שאינםבחירת מורים  ,למידה ארוכות

 פרטני. תגבור ב

להמשיך בה, מעוניינים חלקם , תוכניתעם זאת, כל המנהלים והמחנכים מעוניינים להמשיך ב

  . ושיפורים אך תוך הכנסת שינויים
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  סיכום כללי

הרוח הנושבת משלל התיאורים והדיווחים שעלו במסגרת מחקר ההערכה רחב היקף זה, ניכר כי על פי 

. מרבית המנהלים מאמינים כי כל הצלחהתוכנית, מדובר בתוכנית המהווה בקרב כל המעורבים ב

תלמיד יכול להגיע לבגרות מלאה, מה שמהווה הישג אדיר לאור הקשיים הלא מעטים שהתלמידים 

כל אנשי הסגל שנסקרו סבורים כי יש להמשיך צפויים להיתקל בהם בדרך להשגת המטרה. 

למקסם את הפוטנציאל חלק מהם ציינו את הצורך בשינויים ובשיפורים בתוכנית, שיסייעו  ,תוכניתב

  שלה ולצמצם נזקים. 

   תוכניתלשינויים בהצעות והמלצות מה הלאה? 

ההדים שיצרה והתשבחות שהתוכנית למרות כי  אנו למדים רוח הדברים שעלתה לכל אורך המחקר מ

נדרשת בהם חשיבה מחודשת, מאחר שהעשייה בהם שעדיין  תחומיםבה , קיימים בכללותה זכתה בהן

שלדעת . אין מדובר בחסמים אלא יותר בהיבטים תוכניתמספיק למיצוי פוטנציאל ה תתורמאינה 

, צוות מב"רחיזוק ם עיקריים: . מדובר בשלושה תחומיהראויהלב הזוכים לתשומת  ינםאהמרואיינים 

יכולים בתי הללו מהתחומים בחלק  .הבחירה של התלמידים יכולתהגברת ו תוספת משאבים

 לחינוך אגףבתלוי הוא אחרים באך  הם, באמצעות המשאבים הפנימיים שלשיפור ידי הספר להביא ל

  מב"ר. תוכנית, כגוף הקובע את המדיניות של בסיכון ונוער ילדים

ה וחיזוק של יהבנ הוא מרואיינים רבים סבורים שיש לחזקו היבטי התכנית שמ דאח – צוות מב"רחיזוק 

שבועיות של רכז היא קיום ישיבות שבכוחה לסייע לכך הדרכים . אחת עבודת צוות  מב"ר בבית הספר

כיתות להוראה בבחירה של המורים היו מרואיינים שציינו כי השח"ר עם הצוותים של כיתות מב"ר. 

בעיקר המורים המורים המלמדים בכיתות, כי יש לדאוג לכך שו ,מב"ר צריכה להיות טובה יותר

אחת הדרכים להעלאת קרנם של מורי מב"ר . אלו כיתותין של ילאופ מתאימים יותר יהיו, המקצועיים

בהשוואה יותר מאשר מתוגמלים  . היו מרואיינים שציינו כי מורי מב"ר צריכים להיות תגמול נוסףהוא 

זאת בשל העומס הפיזי והמנטלי הכרוך בהוראה בכיתות  ,למורים ולמחנכים בכיתות עיוניות רגילות

. בהלימה למה שצוין בדוח זה, שתלמויותוות מב"ר הוא החיזוק צמב"ר. הנושא האחרון שצוין בהקשר של 

באופן משתלמים  אינם ,אך בעיקר המורים המקצועיים של מב"ר ,מרואיינים רבים ציינו כי המחנכים

 םמחנכיהצעו פתרונות, שלפיהם יתבקשו הוכיתות מב"ר. אי לכך, בנושאים הקשורים להוראה ב מספק

שתובא אל בית הספר מב"ר לצאת להשתלמויות רלוונטיות מחוץ לבית הספר ו/או  ם בכיתותמוריהו

. יישום הדבר תלוי בעיקר בבתי , שבה הם יחויבו להשתתף. ספרית ייעודית למורי מב"ר השתלמות בית

מסריו כלפי המנהלים והרכזים לו בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףההספר, אך יש משקל רב למדיניות 

  בנושא חשוב זה.

בתי הספר עבור תלמידי דוח זה מלמד כי ישנם משאבים רבים העומדים לרשות   – תוספת משאבים

איינים ציינו כי אין מר – פיצול כיתות) 1(היבטים מרכזיים:  במספרבמשאבים ך קיים מחסור מב"ר, א
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מרואיינים רבים ציינו כי כדי להשיג  – תגבור פרטני / בקבוצות קטנות) 2( ,מספיק פיצול כיתות

של עד קטנות בקבוצות או לתגבור  תגבור פרטנילהצלחה רבה יותר בכיתות מב"ר נחוצות יותר שעות 

 ייחודבהדבר בדומה למה שקיים בכיתות אתגר ואומץ. לדבריהם, נחוץ וזאת תלמידים,  חמישה

שעות ) 3, (הזכאות לתעודת בגרות אחוזעשוי לשפר את  , והואמידים המתקשים בתוך כיתות מב"רתלל

קשר רציף לקיים תלמידים והעם יותר  רבות שיחות נהל כדי שיוכלו ל, שהייה נוספות למחנכות מב"ר

ראשית , אולם בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףבהורים. ראוי לציין כי יישום הצעות אלה תלוי בעיקר העם 

להם לטובת כיתות מב"ר  וחשוב לוודא כי בתי הספר מנצלים באופן מלא את המשאבים שכבר ניתנ

נושא  - מענה רגשי קבוע לתלמידים) 4, (וספים הם מעמידים לנושא מתקציבםולבחון אילו משאבים נ

וניכר כי מדובר בצורך מהותי בקרב בתי ספר רבים.  ,זה עלה בקול רם וברור במספר מקומות בדוח זה

כל שלוש מרואיינים רבים ציינו כי חייב להיות בכיתות מב"ר מענה רגשי קבוע, מובנה ושיטתי לאורך 

לצורך העצמה, הגברת דימוי עצמי, הגברת מוטיבציה,  , שניתןספורדיכי אין להסתפק במענה ו ,השנים

אך גם למחנכים צריכה  ,אנשי מקצוע על ידיונטילציה, גיבוש הכיתה ועוד. צוין כי הדבר צריך להיעשות 

הברור לתת מענה הולם לצורך חשוב זה.  המסר  שתאפשר להםפדגוגיה -להיות הכשרה בתחום הפסיכו

על כל  ,שי צריך להיות נדבך רשמי ומוגדר בתוך כיתות מב"רהוא שהתחום הרג שעולה מן הדברים

כי עיקר האחריות בהיבט זה  ראהתפיסת עבודה, משאבים, פיתוח מקצועי ועוד. נ –המשתמע מכך 

כגוף המוביל את המדיניות בנושא, אך כי יש מקום  ,בסיכון ונוער ילדים לחינוך אגףהלפתחו של  נחתמו

בשל המעורבות העמוקה של היועצות במתן המענים הרגשיים לשתף בנושא גם את אגף שפ"י, 

  לתלמידים.

בעיקר אך  ,עם רכזים ומחנכיםנושא נוסף שעלה בראיונות  -  הבחירה של התלמידיםיכולת הגברת 

לידי ביטוי  הבא. הגבלה זו הוא הגבלת חופש הבחירה של התלמידים ,בקבוצות המיקוד של התלמידים

מב"ר לגשת לבחינות בגרות מוגברות במתמטיקה ובמידה פחותה גם  הגבלת האפשרות של תלמידיב

, וכן מסוגלים לעמוד בכךהתלמידים קרב מיעוט מרק  כיזאת למרות שאין כל מחלוקת  ,באנגלית

הגבלת האפשרות של התלמידים לבחור מגמה או מגמות שמעניינות אותם, כפי שעושים חבריהם ב

ביכולתם להשיג תעודת בגרות איכותית בשל פוגעת ים הגבלת חופש הבחירה של התלמידלשכבה. 

על פי הרי שאשר לאחריות למצב זה, . קיפוחעלבון ותחושת  וגורמת בתעודה מוגבריםמקצועות  היעדר

ת ברובה לפתחם של בתי הספר. ניכר כי הגבלת חופש הבחירה של התלמידים נחהיא מו, הקולות שעלו

 הדבר יקשה על התלמידיםש מכךבין חשש ושעות הנובעת משילוב בין שיקולים טכניים של מערכת 

ויביא לכישלונם. מנגד, ישנם בתי ספר שדיווחו על מתן חופש בחירה נרחב יותר לתלמידי מב"ר, אך לא 

  בתי הספר. עיקר בתפיסה של א לכישלונם. מכאן ניתן להסיק כי הדבר אפשרי ותלוי בציינו כי הדבר מבי


