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  תקציר מנהלים

  רקע

א מהלך של משרד החינוך שראשיתו בהחלטת י"אזורי בחירה מבוקרת" ה תהתכנית הארצי

 חיזוק החינוך הציבורי במדינת ישראל אמטרת העל של התכנית הי .2010ממשלה משנת 

בתי  בין לבחורתלמידים להורים ומתן אפשרות ל :שינוי במערך החינוך היסודי באמצעות עריכת

לא בית הספר בוחר את , "התלמיד בוחר את בית הספרכי  הקובע כללבהתאם ל וזאת ספר,

לפי ולחוזר המנכ"ל  תאםבה(תלמידים בין בתי ספר  לניידתלמידיו". מהלך זה מאפשר 

ד בבד וב ),מתחשבים בכישורים, ברצונות ובצרכים של כל תלמידאשר קריטריונים מוסכמים 

 תכניתהשנת הלימודים תשע"ה בשוויון הזדמנויות לכולם. מעניק שומר על איזון בין בתי הספר ו

  הארץ.רשויות מקומיות מכל רחבי  33- ב יושמה

 הלוומו מבקרים ויזמות. הגף ניסויגף  ואהתכנית המיישם את אשר במשרד החינוך הגורם 

, מציע כלים ומתודולוגיות קיימים קידום התכנית ברשויות, בוחן חלופות למודלים ת אתמקצועי

הגורם  .כן הלאהתפוקות ו להערכת גיבוש תכניות עבודה,ל, של בתי הספר תייחודיּוה לפיתוח

שבחרה  –זו  חינוך ברשותהבהובלת ראש העיר וראש אגף  – המקומית א הרשותוע ההמבצֵ 

, הרשות מנהלי מחוזות, מפקחים, ראשי מחלקות חינוך, גזבר שותפיםתהליך בלהצטרף לתכנית. 

  .)לפי החלטת הרשות(, הורים ובעלי תפקידים נוספים בתי ספר מנהלי

   

  התכנית הערכת

היוזמה להערכת התכנית  ;התכניתאת יישום  מכון 'משתנים'העריך תשע"ג -בשנים תשע"ב

של גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך. לקראת שנת הלימודים תשע"ד  והפנייה למכון זה הייתה

להוביל את הערכת אותה  ) וביקשראמ"הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (גף להפנה 

  סוגיות:כמה שהתמקדה בהתכנית בשנים הבאות. ראמ"ה נענתה לבקשה ופיתחה תכנית הערכה 

שנתי של פתיחת אזורי -כיצד התנהל התהליך הרב – פתיחת אזורי הבחירה המבוקרת  .א

ומה היו  המקומית אזורי הבחירה המבוקרת ברשות הוגדרוכיצד  ?הבחירה המבוקרת

מהי ההשפעה של פתיחת אזורי הבחירה המבוקרת על היישוב ועל בתי  ?תםהגדרהשיקולים ב

 ?פתיחת אזורי הבחירה המבוקרת בעקבותחלו שינויים  )ובאילו תחומים(האם  ?הספר

המהלך לציבור ההורים  מה נעשה כדי להנגיש את – הנגשת מידע ובחירה מושכלת של הורים  .ב

 ?לאוכלוסיות מיוחדות על אודות התכנית המידע להנגיש את נעשה מאמץהאם  ?ביישוב

? לבחור ביניהםאפשרויות הההורים מכירים את הייחודיות של בתי הספר ואת  באיזו מידה

ומהו המשקל היחסי של  ,הם השיקולים המרכזיים של ההורים בבחירת בית ספר לילדםה מ

  ?ספרית במכלול השיקולים-הייחודיות הבית

האם  ?להצטרף לתכניתהמקומיות מניעי הרשויות מה הם  – ספרית פיתוח ייחודיות בית  .ג

כוח בוהוראה השעות בתכנים, בפדגוגית, המהות בספרית -הייחודיות הבית מתבטאתוכיצד 

שתפרו בהשוואה הו שהתקדמו כאלהנתפסים כ ,פיתחו ייחודיותאשר האם בתי הספר  ?אדםה

ההשפעות הראשוניות (חיוביות ושליליות) של פיתוח הן ה מ ?לתקופה שלפני פיתוח הייחודיות

 ?ההוריםעל התלמידים ועל הייחודיות על בתי הספר, 
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 כיצד נתפסות ?מהלך בכללותול באשרהן עמדותיהם של ההורים ה מ –מהלך ל באשרעמדות   .ד

האם מיוחסות לו השפעות  ?ספרית-ההשלכות של המהלך ברמה היישובית וברמה הבית

וביל לבתי ספר טובים מהלך אשר יכ תרישום נתפסההאם פתיחת אזורי  ?(ראשוניות) כלשהן

 ?יותר ולחינוך טוב יותר ביישוב

לגישות איכותניות בין גישות  ה, שילבתשע"דבשהתקיים הערכה המחקר המתודולוגיה של 

  מישורים:  בשני ההתמקדהיא . )mixed model( כמותיות

ת וספר, רכז ית בתומנהלעם מנהלי אגפי חינוך, נערכו  ראיונות –איסוף מידע איכותני   .א

שהצטרפו מקומיות הרשויות ה 14מתוך שבע הורים ב של מורות וקבוצות מיקוד, ייחודיות

  ב.תשע" ת הלימודיםלתכנית בשנ

 שלמדותלמידים  הורילמורים ולמנהלי בתי ספר, חולקו לשאלונים  –איסוף מידע כמותי   .ב

 (החל מתשע"ג). לפחות שנתייםהתקיימה בהם במשך התכנית  אשרבכיתה א בבתי ספר 

ראיונות ושיחות עם על ), כמו גם מטרות התכניתמסמכים (על  והתבסס נים האלההשאלו

  .התכנית מובילי

  .2014יולי -בחודשים מאינאספו הנתונים האיכותניים והכמותיים 

  

  הממצאים עיקרי

, תכנית תכנית חשובהמדובר ב כי ממחקר ההערכה בתשע"ד היאהכללית העולה התמונה 

  .לבתי הספר המשתתפים בה ולמערכות החינוך היישוביותהנתפסת כבעלת תרומה ניכרת 

מהלך  ים ראו בהמשיבההמרואיינים ו. נתפסת כיותר מ"עוד תכנית"התכנית  ברמה היישובית

את מערכת החינוך קדימה להזניק  שביכולתוכזה , ליישוב ולבתי הספראסטרטגי בעל חשיבות 

, מספרי ואיכותי בין בתי ספרחוסר איזון אתגרים מערכתיים: עם לסייע לה להתמודד היישובית ו

 .כן הלאהובין בתי ספר מחוץ ליישוב, תחרות "פרועה"  אל חזקיםתלמידים  "זליגת"

הזדמנות לרענן כ יםספרית, נתפס-פיתוח הייחודיות הבית ובעיקר, התכנית ספרית-ברמה הבית

 על כך נוסף. המורים ולהפיח רוח חדשה בצוות בית הספראת התפיסה החינוכית והפדגוגית של 

להתחדש  ,בתי הספר להתפתחהמעודד את נתפס כמהלך לבחירה מבוקרת  מתן האפשרות

  מבחינה פדגוגית ולא לקפוא על השמרים.

  

  מבוקרתה הבחירה יישום

 שיתוף וכללהנעשתה בקפידה  הגדרת אזורי הבחירה ם עולה כיהמרואיינים והמשיבי מדיווחי

פתיחת כי  כמו כן דומה. מקומית וכן הלאהמנהלים, הורים, רשות  – כל הגורמים המעורבים לש

  הבחירה בכל אזור. אַחר  מעקב צמוד ותוך כדי אזורי הבחירה נעשתה בהדרגה

דירגו (עדיפות ראשונה, עדיפות  ההורים :זהה דומה ולעתיםהיה בחירה המנגנון ברוב הרשויות 

 ;הבחירה אזורב או בתי הספר אשכולבשנמצאים בתי ספר  ושהשל שנייה, עדיפות שלישית)

של התלמידים  םהאחיש ם, אובקרבת ותגוררה תלמידיםדורגו בתי ספר אשר העדיפות ראשונה ב

. המרואיינים בכל הרשויות "הם מקוםבנותר "ש דורגו בתי ספרעדיפות שנייה ב ;הםב למדו
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קיבלו את " אחוזים) 100עד  90( ההוריםרובם המכריע של ציינו כי  ,שהשתתפו במחקרהמקומיות 

  ."העדיפות הראשונה שביקשו

לא יאפשר סגירה של הבחירה המבוקרת  נוןמנגכי  לכתחילהמהמקומיות נקבע רשויות בחלק מה

את  נתוממת טחון" לבתי הספרי"רשת ב המעניקהחלטה זו כי  דומה. בבתי הספרכיתות 

אשר בתי ספר ב בהקשר הזה יש לציין כי .את הבחירה של ההורים המגבילאך  ,התחרות ביניהם

באותם בתי  ;ים אלהאזורב תלמידים המתגוררים בעיקר לטיםנק ,באזורים חזקיםנמצאים 

  .הוא מצומצם הסעות לתלמידיםהוהיצע  ,תלמידים מאזורים מוחלשים לא נקלטים כמעט הספר

  

  הספר בתי בין הגומלין יחסיהבחירה המבוקרת על  השלכות

. נמצא כי בין בתי הספר ביישוב יחסי הגומליןהשפעות לא מבוטלות על  והילבחירה המבוקרת 

ות נובעבסוגיות ה דיאלוג, שיתוף פעולה והסכמות בין מנהלי בתי הספר נוצרוהרשויות ברוב 

. מצמיחה ולא הרסנית, יוביתהייתה חבין בתי הספר  התחרותבדרך כלל כך מ כתוצאה .תכניתמה

גדיר את "כללי מאתי ה קודבפיתוח מנהלי בתי הספר שיתפו את המקומיות  הרשויות על כך נוסף

את למתן  כמסייע מאודנתפס הקוד האתי הזה  .בין בתי הספר תחרותבנושא של המשחק" 

  .התחרות בין בתי הספר

   

  מסוים בחירה באזורהנמצאים  ספרהפתיחה של בתי  נקודת

השפעה רבה יש  מסוים בחירה באזור הנמצאים ספרבתי  של הפתיחה נקודתלמהמחקר עולה כי 

 ניסובעלות אמצעים,  ו שהןובעיקר אל ,המקומיות הרשויותמרבית . להתחרות זה בזה םעל יכולת

רכישת  ,בינוי –בבתי הספר החלשים יותר  ת משאביםהשקע באמצעות בתי הספר ליצור איזון בין

ברשויות  .כן הלאהו ייעוץ ארגוני ופדגוגימתן , הזנהשירותי ויום לימודים ארוך הנהגת , ציוד

בתחרות דבר פגע וה, במידה פחותה עקב מחסור במשאבים יתןנהסיוע מוחלשות מקומיות 

  בין בתי הספר.השוויונית 

   

  התכנית אתההורים  הכרת

 רוב ההורים אינם מכירים את התכניתכי  נמצא אודות התכניתלהורים על  המידע להנגשת אשר

העיקריים (פתיחת אזור רכיביה הם לא מודעים לש על כךמעיד הדבר לא תמיד אך  בשמה,

כי  עולהמניתוח התשובות את פרטיה.  אינם מכיריםאו  )של בתי הספר הרישום ופיתוח הייחודיות

המהלכים חלק  היותם שללפחות מודעים  היו, אך ללואת המהלכים ה הכירומרבית ההורים 

יכירו יותר ההורים שמעוניינים  אם". מבוקרת בחירה אזורי – חינוך מרחבי"שכותרתה מתכנית 

 זו היא מטרהש לא בטוח(אותה"  שווק"ל םמאמציהכי יש להגביר את  בכללותה, דומההתכנית את 

  מרכזית). 

, לרבות ת המידע להוריםא שילהנגכדי מגוון של אמצעים  נקטוובתי הספר  המקומיות הרשויות

. ביישוב) קהילותבאמצעות הנגשה שפתית ומפגשים עם מנהיגי (אוכלוסיות מיוחדות מהורים ל

יחד (לבקר בבתי הספר התאפשר בו להורים יום שבמיוחד היה "יום פתוח", כיעיל אמצעי שנתפס 

כי ידעו על קיומם של  וווחידשהשתתפו במחקר, מההורים  יםכשני שליש .)עם ילדיהם או בגפם
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ובתי  המקומיות הרשויות הדרך שנקטות ו אביקרמרואיינים מה חלקלעומת זאת ימים פתוחים. 

אודות בתי על כי יש לפרסם את המידע  נוטעאותם המבקרים . כדי להנגיש את המידע הספר

 ;בתי הספר ייחודיות שללת של הציבור ּומודעלהגביר את ה , וזאת על מנתך כל השנהבמהלהספר 

יחד עם ילדיהם הלומדים בגני ילדים, וזאת על את ההורים לביקורים בבית הספר יש להזמין כי 

יש להיעזר בוועדי ההורים של בתי וכי  ;רבים יותר הוריםלבואם של להגביר את הסיכוי  מנת

  .הורים אחרים"ל ספרהבית  די "לפרסם אתהספר כ

   

  ההורים של הבחירה שיקולי

מודעים לאפשרות  היו ,הם מכירים את התכניתשציינו אשר כי מרבית ההורים מהמחקר עולה 

- הרמה הלימודית והאקלים הבית :מגוון של שיקוליםכולל הבחירה תהליך  .לבחור בין בתי ספר

באותו בית ואחיות אחים , למידה של מגוריםהלמקום של בית הספר רבה ִק המידת ספרי, 

ככל אפשר לשער כי  .אך לא מבוטל כלל ,משני שיקולהיא בית הספר של ייחודיות ה .הספר

לחלק מתעודת הזהות של בתי תהיה ותהפוך דומיננטית ומשמעותית יותר, היא תגבר  ייחודיותשה

  בית הספר. הורים את בבחירת ולשיקול מרכזי יותרהספר 

   

  ספרית-הבית הייחודיות בחירת

השפיעו על בחירת הייחודיות של בתי הספר: מאפייני עיקריים גורמים  כמהכי  מהמחקר עולה

מנהלת בית הספר ונטיות הצוות המוביל. של נטיות ה, תכנים), בית הספר בהווה (ערכים, חוזקות

ובדרך  ,בבחירת הייחודיות משקל רב הההורים והתלמידים לא הי יהם שלנטיותלברוב המקרים 

  ההורים.של נחת -לאי הדבר גרםבחלק מהמקרים . בדיעבד בנושא זה רקכלל הם עודכנו 

  

  הייחודיות לפיתוח משאבים

תקציב, כוח אדם, ייעוץ היו  םייחודיות את לפתחהשתמשו בהם כדי בתי הספר  אשרהמשאבים 

  . עם גורמי חוץ יתוף פעולהמקצועי, השתלמויות וש

בין אלפי שקלים בודדים  -היה שונה מאד בין רשויות מבוססות למעוטות משאבים גובה התקציב 

ניהול עצמי, חלק ניכר  בהם קייםהת אשרבבתי ספר . לעשרות אלפי שקלים בשנה לבית ספר

קטן המוקצה תקציב כי מהמחקר עולה . הייחודיות לפיתוח הוקצה ספרהמתקציב בית 

לפתח את מקשים  המקומית של הרשותנוספת עדר השקעה הול עצמי והֶ עדר ניייחודיות, הֶ ל

  .ספרית-הבית הייחודיות

לבתי  אפשרהתלכך  והודות, "שעות עירייה"לבתי הספר  הוקצומבוססות  מקומיות רשויותב

 פחות מבוססותמקומיות . ברשויות ("מורי ייחודיות") חיצוניים לשכור מורים ומדריכים הספר

מורי " אחדים אשרבתי ספר ב'קרן קרב'. מ מדריכיםבית הספר ומורי  "מורי הייחודיות" היו

 ואין ספק כי ,םן שני חדרי המוריבימתח  שררלעתים  ;שני חדרי מורים פעלו ,בהםהורו  "ייחודיות

בהם ייחודיות אשר הוראת היתרון לבתי ספר יש כי  ה. מהמחקר עולהרצוי האינ כפילות זו

אפשר חיבור טוב תתקציב חיצוני ומ כן במקרה כזה לא נדרש, שהמורים הקבועיםמבוססת על 

  .ליבהתחומי הייחודיות להתחומי יותר בין 
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 ייעוץשל  שהשתתפו במחקר. התועלתכל בתי הספר לייעוץ ארגוני חיצוני  מטה התכנית מימן מתן

ספר נעזרו הבתי מ חלק. ספרית-הבית הייחודיות גיבוששל  הראשוניבשלב  בעיקר רבההייתה  זה

שיטות  הנהיגייחודיות ול כנית לימודים בית ספריתלפתח ת להםסייעו ואלה , יועצים פדגוגייםב

בעיקר בשלב המיסוד של רבה, הייתה התועלת של יועצים אלה . ניכר כי הוראה חדשות

  הייחודיות.

 כדי לבסס אתאחת לפחות  השתלמות מוסדית התקיימה ,שהשתתפו במחקרכל בתי הספר ב

נתפסה כמשאב חיוני ו בית הספר בהתאם לצורכי "נתפרהההשתלמות " .ספרית-הייחודיות הבית

  .לפיתוח הייחודיות

לצורך פיתוח הייחודיות  )ביישוב ומחוצה לו( פעולה עם גורמים חיצוניים פושיתספר הבתי מ חלק

את הייחודיות  הגבירה הזפעולה ה ףכי שיתועולה הראיונות עם מנהלי בתי הספר מ. וביסוסה

  ספרית.-הבית

  

  הייחודיות פיתוח תמונת מצב של

שלב  הסתיים ,בתכניתהמשתתפים מרבית בתי הספר בה כי דומ איסוף נתוני המחקרנכון למועד 

משאבים רבים, תקציביים  כי וווחי. המנהלים דהפיתוח הראשוני של ייחודיות בית הספר

פעולה בתחום  שיתוףעל  . כמו כן הם דיווחובית הספרשל ייחודיות הופדגוגיים, מוקצים לנושא 

מעיני  תהייחודיות לא נעלמכי  עוד נמצאעם גורמים רלוונטיים מחוץ לבית הספר. הייחודיות 

עבֹור ם, יתהליכים הפדגוגיבהחל  – במגוון היבטים מתבטאת היאשמרביתם דיווחו ו ,ההורים

פעולות מיוחדות. בוכלה בימי שיא ו ,עיצוב סביבות הלמידה בבית הספרבו "שוטפים"שיעורים הב

  ברוח הייחודיות. מתאפייןיום של בית הספר שאינו -תחום בחיי היום לפי ההורים, אין

   

  ייחודיותה פיתוחאת  מקדמיםה גורמים

(או  מנהלאמונה של צוינו בראיונות:  ספרית-הייחודיות הבית פיתוח את המקדמים גורמיםכמה 

ספר הוות בית צמעורבות של  ;לקידומה את הצוותויכולתו לרתום בתכנית  ספרהבית  )תמנהל

מאפשרת לבתי הספר אשר  מקומיתהרשות תמיכה של ה ;אליה ות"תחבר"הו בהגדרת הייחודיות

 ;נחוץ לפיתוח הייחודיותהרכש לערוך את המאפשרים אשר  ניהול עצמי אומשאבים  ;לצמוח

יקה זת, מועים, קיימּועל תוכן ברור (מד ייחודיותה ביסוס ;ארגוני ופדגוגי ימוש מושכל בייעוץש

קורצ'אק, חשיבה יאנוש י ערכֵ י (נושא ערּכִ על על שיטת הפעלה פדגוגית או  ולא )ן הלאהוכ

  .)ן הלאהוכ מוסרית, חשיבה דיאלוגית

הנהלת בית הספר לקידום  ה שלמהלכיד מושביעות רצון רבה או רבה מא וביעהרוב המורים 

גם מרבית הייחודיות בבית ספרם. של פיתוח הגיבוש והוממידת מעורבותם בתהליכי  הייחודיות

ורובם  ,ספרהפיתוח הייחודיות בבית של התקדמות השביעות רצון גבוהה מ וביעההמנהלים 

 ה שלד ממידת מעורבותם כמנהלים בתהליך פיתוחושביעות רצון רבה או רבה מא וביעהככולם 

ך קשיים בשיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות: שיעור נמוישנם ה כי דומהייחודיות. עם זאת, 

רשות המקומית לפיתוח גורמי החינוך במהפעילות יחד עם שבעי רצון היו של מנהלים  למדי

  .ספרית-הביתהייחודיות 
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  מהתכנית ומנהלים מוריםשל  נםרצו שביעות

ד ומא שפרמרואים בפיתוח הייחודיות מהלך אשר  והמנהלים מרבית המוריםעולה כי מהמחקר 

צוות  ם ביןיחסיאת הדים ומילתחברתית של ה-התפתחותם הרגשיתאת האווירה בבית הספר,  את

ההישגים  משפר אתמהלך המרביתם אף סבורים כי  .התלמידים וההורים כאחד בית הספר לבין

ה כי לתכנית דומרמות ההוראה והמוטיבציה של המורים. עם זאת, ואת הלימודיים של בית הספר 

הוא עקב אכילס שלה ש ייתכן .הספק העבודה של המוריםעל ההוראה ועל  "מעורבת פעההשיש "

 ליישמה באופן מיטבי.   כדי המוריםהמוטל על העומס הנוסף 

 )שלהם או של בית הספרכלשהו ( לא רואים "הפסד"חלק ניכר מהמנהלים והמורים ציינו כי הם 

מעיד על תחושה חיובית כללית ועל שביעות הדבר  .אלא רק "רווח" ,לתכנית הצטרפותה עקב

את  מבטיחאשר : גידול במספר התלמידים "רווחים"כמה . מנהלי בתי הספר ציינו המהלךרצון מ

הפדגוגיה, הסדרת  יפורשל בית הספר, שינוי בית הספר והסביבה הלימודית, ש מוקיוהמשך 

בית  ו שלספרית ושיפור תדמית בית "גאוות יחידה" יצירת ההרשמה והתחרות בין בתי הספר,

  גם את השיפור בעבודת הצוות. ציינוהספר. המורים 

הביעו את  ,לתכנית הצטרפותעקב ה " של בית הספרהפסדים" שציינוהמעטים  המנהלים

 ציינומשאבים ואנרגיה. המורים ו"בזבוז"  בבית הספר ן במספר התלמידיםקיטּומפני  ותיהםחשש

 תסגיר החשש מפניואת  )כתוצאה מהבחירה המבוקרת(גם את הגבלת הצמיחה של בית הספר 

  בתי ספר.

  

  והמנהלים המורים ם שלמבט מנקודת התכנית השפעות

. לשיפור של בתי הספר ומערכת החינוך ביישוב ובילהמהלך י סברו כיוהמורים  םמנהליהמרבית 

רוח חינוכית חדשה בבתי הספר מפיח : (א) פיתוח הייחודיות עיקריים לכךשני טיעונים הם מנו 

(ב) המהלך יוצר תחרות פדגוגית מצמיחה בין  ות;והתמקצע ותהתחדש רוח שלובמערכת החינוך, 

  על איכות גבוהה לאורך זמן. ובשמירה  ותהתחדשב, בשיפורחזק את הצורך מבתי הספר ו

  

  ומהשפעותיה  מהתכנית הוריםה נם שלרצו שביעות

כי  רובחרו ומסוג הייחודיות שלו, ומרביתם סבשם שבעי רצון מבית הספר הוריהכי  נמצא ככלל

ת את רמת שפרתכנית מכי ה טענוההורים רוב גם ילדיהם שבעי רצון מבית הספר. יתרה מזאת, 

הם היו כי עולה ההורים  שלקבוצות מיקוד עם הראיונות מ .וואת המוניטין שלביישוב החינוך 

 להתאמץ גם בעתידשל אלה ם ותמחויב, מבתי הספרמשיפור הרמה הפדגוגית ב בעיקררצון  שבעי

 "מנצלים"גם אם לא כולם (להם ניתנה מזכות הבחירה שוכדי שהאיכות תוסיף להיות גבוהה, 

  . )אותה

את זלייחס  יש ,שיפור בבית הספר של ילדם ובחינוך ביישוב בכלל אף שחלהורים ציינו כי מה חלק

הקטנת אחרים: תחלופה של מנהלי בתי ספר ושל אנשי צוות,  יםגורמדווקא לתכנית אלא ללאו 

: את התכנית באור ביקורתי יותר אוהורים רה חלק קטן של .כן הלאהמספר התלמידים בכיתות ו
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לשימור המצב הקיים מובילה התכנית ו ,"לא "מתרומם בבתי הספר פיתוח הייחודיות הם טענו כי

  .היישובית ממערכת החינוך האכזבמעוררת תחושת ו

  

 

  המלצות

מתוך הממצאים  ברשויות המקומיות.חינוך התכנית נתפסת כחיובית וכתורמת למערכות הכלל כ

המתמודדות עם  ואללובפרט , ברשויות המקומיותה עשוי לסייע למערכות חינוך ומה כי יישעול

, תחרות "פרועה" בין מערכת החינוך ביישובתלמידים את נרחבת של  המערכתיים: עזיב קשיים

 באוכלוסיית ץדמוגרפי מואגידול , ספרהבין בתי  )מספרי ואיכותיבולט ( בתי ספר, חוסר איזון

 .המקומית וכן הלאההרשות 

מומלץ ולא "עוד תכנית".  מהלך אסטרטגי זהוחשוב לזכור שלתכנית,  צטרףחרים להובאם  �

אסטרטגי במערכת החינוך ובבתי לבצע שינוי אמיתית כוונה  שההצטרפות לתכנית תבטא

 .הספר ביישוב

מיישמת מנגנון  :כמובילת התכנית האת תפקידהמקומית ממלאת הרשות  לוודא כימומלץ  �

בתהליכים  כתתומ ,של תחרות בין בתי הספר את "כללי המשחק" פתאוכ בחירה ברור ושקוף,

יוכלו להתמודד בצורה די שאלה כ( בתי הספר החלשיםבתי הספר ומחזקת את המתחוללים ב

 .)אזור הבחירהאותו בהנמצאים  שוויונית עם בתי הספר האחרים

לפעול לתיקון פערים התחלתיים בין יוכלו  מקומיות רשויותש לכךחשיבות מרכזית נודעת  �

 חלשיםבתי ספר עדר אפשרות כזאת והוגנת. בהֶ  "שקופה"אפשר תחרות ול בתי ספר ביישוב

לוודא . לפיכך חשוב אמיתית לבתי ספר מתקדמים יותרחלופה להתפתח ולהוות  יתקשו

  כך.שם הקצאת משאבים ללרבות אכן תהיה קיימת,  פערים התחלתייםאפשרות לתקן הש

טיפול שעיקרם  "שקופים"ברורים ו םעל כללי תתבססבתי הספר לבחירה  שפתיחתמומלץ  �

אודות אפשרויות הבחירה, קשיי ניידות של אוכלוסיות חלשות, על מידע חסר ( חסמיםב

  .וכן הלאה) חלשיםנקודת פתיחה נחותה של בתי ספר 

פיתוח בחירה ובד בוש משקל רב מאי בתי הספר ילמנהלכיום מהממצאים עולה כי  �

 .תהליך זהלהשפיע יותר על  , להורים ולתלמידיםלצוות בית הספר לאפשרמומלץ  .הייחודיות

 הקבוע םמוריהצוות הוראה של מומלץ לעודד את בתי הספר לבסס את הייחודיות שלהם על  �

למנוע צעד זה נועד  .מדריכים חיצונייםבבמורים ו הסתייעותהאת אפשר הככל  ולצמצם

ספרית לאורך - הייחודיות הבית מה שלולהבטיח את המשך קיו המוריםשני סוגי מתחים בין 

 . זמן

, וזאת על העבודה שלהם יהספקאת והקבועים  םמוריהעל המוטל העומס לבחון את מומלץ  �

 צא בהפסדה. יֵ ששכרה של התכנית לא  מנת

מומלץ  ,למשל בחירה מבוקרת וניהול עצמי)כמו תכניות ( מיושמות כמהבבית הספר  אם �

  .כולן שיועץ ארגוני אחד יסייע בהטמעה של
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לבסס  ,גביריסייעו לההאחרונים שכדי עם גופים חיצוניים  עלו יחדפיבתי הספר שמומלץ  �

  .בתי הספר את הייחודיות שלולהעשיר 

 אתביכולתו לשמר  בראש ובראשונהספר נמדד הבית שלמנהלי בתי הספר  רהבהימומלץ ל �

 .אוכלוסיות נוספות קלוטל – אם בכלל – ורק לאחר מכן ,טבעית""אוכלוסייתו ה

וודא כי הוא להתכנית מיושמת בה ו מקומית אשרמומלץ להמשיך לפתח קוד אתי בכל רשות  �

 .נאכף

 כדי "מלאה שקיפות" של למצב ולחתור למצב בתי ספר מנהלי בין פעולה ףשיתו לעודד מומלץ �

אינן ו יישובית מבט מנקודת ותרצוי ןאינ אשרתופעות , ביניהם וחיכוכים פרועה תחרות למנוע

 שיתוףל ללהובי עשוי ספר בתי בין פעולה ףשיתו. ההורים יבעינ תראּונִ תורמות בהיבט של 

 . כולםהתורמות ל פעילויותלו במשאבים

תקבע את אסטרטגיית הנגשת המידע הנכונה  תכניתבהמשתתפת מקומית מומלץ שכל רשות  �

 הרשות תשלב בין פעולות ברמלאסטרטגיה זו על  בה. עבורה בהתאם למאפייני האוכלוסייה

  .התחשבות בקוד האתי היישוביכדי ספרית תוך - פעולות ברמה הביתבין ית להמקומ

לא רק להורי התלמידים בו והוריהם, קהילת ת הספר לכל ימומלץ לחשוף את ייחודיות ב �

 .בכיתות אשהתלמידים 

לבית הסעות  נהיגלהמומלץ  )בעיקר של אוכלוסיות מוחלשות(למרות הפגיעה בחופש הבחירה  �

רק במקרים מיוחדים: חיזוק בתי ספר מוחלשים וניוד של תלמידים מאוכלוסיות הספר 

והסיכונים הבטיחותיים הכרוכים  של ההסעות עלותן הגבוהה . הסיבה לכך היאמוחלשות

  .בהן
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  מבוא

א מהלך של משרד החינוך שראשיתו בהחלטת י"אזורי בחירה מבוקרת" ה תהארצי תכניתה

זוק החינוך הציבורי במדינת ישראל חי אהיהתכנית העל של מטרת  .2010ממשלה משנת 

בתי  ביןלבחור תלמידים להורים ול ותפשראתן מ :שינוי במערך החינוך היסודי עריכת באמצעות

לא בית הספר בוחר את , "התלמיד בוחר את בית הספרהקובע כי כלל ל וזאת בהתאםספר, 

לפי קריטריונים (בהתאם לחוזר מנכ"ל וד תלמידים בין בתי ספר ינילאפשר מתלמידיו". מהלך זה 

שומר על איזון  ), ובד בבדמתחשבים בכישורים, ברצונות ובצרכים של כל תלמידאשר  מוסכמים

 33-ב יושמה תכניתהשנת הלימודים תשע"ה בשוויון הזדמנויות לכולם. מעניק בין בתי הספר ו

   הארץ.מכל רחבי  רשויות מקומיות

  

  יעדיה העיקריים של התכנית

במסגרת בית ספרית ייחודיות ופיתוח בין מוסדות חינוך  ורהורים לבח של מתן מענה לרצונות •

 החינוך הציבורי.

ושל  המקומית לפיתוח פדגוגי מערכתי של הרשות ותגיבוש מדיניות ודרכי פעולה ייעודי •

  מוסדות החינוך בה. 

 איזון פדגוגי בין מוסדות החינוך שברשותיצירת ספרית ו- ביתהייחודיות הפיתוח והעמקה של  •

  בחירה מושכלת ומיטבית.להורים לאפשר  על מנת וזאת ,המקומית

  ניוד תלמידים בין בתי ספר.ל רותאפשמתן ו המקומיות ברשויותפתיחת אזורי רישום  •

  .לאורך זמן)ו "טווח קצר("לספרי ושיפור איכות החינוך - שיפור האקלים הבית •

 תלמידים.-מורים-הורים-קהילה שלפורמלי) -יצירת שותפות חדשה בחינוך (הפורמלי והבלתי •

  

  במשרד החינוך) ויזמותים ניסויגף  (לפי ההגדרה שלשל התכנית  הצלחהל םמדדי 

מתחשב במאפיינים הייחודיים ליישוב,  אשר אזורי בחירה מבוקרת לשבניית מודל יישובי  •

  תכנית.לא הצטרפו ליישובים שבעתיד ב ולכן אפשר ליישמו

ייחודיות בתי הספר  ה שלפיתוח והעמק באמצעותגיוון מערכת החינוך הציבורית ביישוב  •

  ויצירת שותפות במרחב החינוכי.

 ובייחוד של הורים המשתייכיםבתכנית, המשתתפים בחירה מושכלת של כלל ההורים  •

  הנגשת מידע יעילה.ל הודותאוכלוסיות חלשות, ל

 יםמתבטא בירידה בדרישה להקהדבר  המקומית. חיזוק מערכת החינוך הציבורי ברשות •

או למרחב  בירידה במספר המבקשים ללמוד מחוץ ליישובכמו גם מוסדות חינוך פרטיים, 

  . החינוכי
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הגדרה בית ספרית ברורה של  באמצעותביישוב שמוסדות החינוך איכותם של שיפור  •

ספר, באקלים המוביל לשיפור בבתי הדבר  של התכנית. הייחודיות ויישום פדגוגי איכותי

  .)ייחודיות בבתי הספרהלאחר יישום מלא של (תלמידים הבהישגי  גם ובהמשך ,ספרי-הבית

שיתוף יישום של היקף הבעלייה וונים ביישובים מגוקהילות וקהלים של טיבציה מוה הגברת •

  מוסדות חינוך וגורמי חינוך (מרחבי חינוך). בינם לביןפעולה 

, "שקופיםשהם "תהליכים והנהגת  המקומיות החלטות ברשויותהשינוי בתהליכי קבלת  •

  .בתחום החינוך בעלי עניין מרכזייםמעורבות של ים כוללואמינים 

ממערכת החינוך  – הורים, מורים, תלמידים – של קהלי היעדרצון השביעות הגברת  •

  .ביישובשהציבורית 

 הלוומ. הגף מבקר ובמשרד החינוךש ים ויזמותניסויגף  ואאת התכנית ה הגורם המיישם

, מציע כלים ומתודולוגיות קיימים קידום התכנית ברשויות, בוחן חלופות למודליםאת  תמקצועי

הגורם  .כן הלאהתפוקות ולהערכת גיבוש תכניות עבודה, ל, של בתי הספר ייחודיותהלפיתוח 

שבחרה  –זו  חינוך ברשותהבהובלת ראש העיר וראש אגף  – המקומית הרשות אוההמבצע 

, הרשות מנהלי מחוזות, מפקחים, ראשי מחלקות חינוך, גזבר שותפיםתהליך ב להצטרף לתכנית.

  .)לפי החלטת הרשות(תפקידים נוספים  , הורים ובעליבתי ספר מנהלי

   

 בחירה המבוקרתאזורי ה תכניתרכיביה העיקריים של 

. לשם כך המקומיות שנתית לפתיחת אזורי הרישום ברשויות-תכנית רבשל  פיתוח ויישום  .א

 פיתוח הייחודיות מערכתית,חינוכית ראייה בין ארגונית המשלבת -היערכות פדגוגית נדרשת

מנגנוני בקרה קריטריונים ו (לפי תלמידיםלהורים ובחירה לומתן אפשרות של בתי הספר 

  .)מתאימים

  .המקומית ברשותשבין מוסדות החינוך  איזון פדגוגי יצירתוייחודיות בית ספרית של יישום   .ב

לוודא שכלל ההורים  היא המטרה. ל תהליכי הבחירהשובקרה  להורים מידעההנגשת   .ג

 .שוב יוכלו להשתתף בתהליך הבחירהיוהתלמידים בי

  

  תכניתהתשומות המרכזיות ב

את התשומות הבאות  שבמשרד החינוך מקצה ויזמותניסויים גף  תכניתה על מנת ליישם את

 :תכניתהמשתתפות בהמקומיות רשויות ל

 תכניתלנהל את השל הִמנהלת הוא תפקידה  .נהלת בחירה מבוקרת בכל רשותהקמת ִמ   .א

  .ארבע שניםעד שנתיים  במשךברשות המיושמת 

  .תכניתבקר מטעם מטה ה שלליווי   .ב

  .שבכל רשות נהלת הבחירה המבוקרתפדגוגי לִמ -ליווי מקצועי אקדמי  .ג

  .בכל רשותשליווי מקצועי פדגוגי למוסדות החינוך   .ד
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  .ברשותאודות הבחירה המבוקרת לכלל התושבים על מידע ההנגשת   .ה

נהלת בחירה מבוקרת, תדריך פיתוח : תדריך ִמ לכל רשות כלים מקצועייםמתן פרסום מידע ו  .ו

  .כן הלאהייחודיות בית ספרית, אתר אינטרנט, בסיס נתונים ארצי ו

. תכניתבהמשתתפים ומוסדות החינוך הרשויות  אשר כוללת אתיצירת קהילה מקצועית   .ז

 ותביםכפיתוח ידע, ובידע קניית ב יםעיון, שותפ ימיובכנסים ב החברים בקהילה זו משתתפים

 1.לרשויות נוספות מפיצים אותםומודלים 

 

  בשנים קודמות תכניתהערכת ה

היוזמה להערכת התכנית  ;התכניתאת יישום  מכון 'משתנים'העריך תשע"ג -בשנים תשע"ב

בשני  ההתבצע תכניתה והפנייה למכון זה הייתה של גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך. הערכת

  מישורים עיקריים:

ישובים יתלמידים. מהלך זה התבצע בכל הלמורים ולשאלונים להורים,  חלוקת – הערכת רוחב -

  .בתכניתשהשתתפו 

 תתצפיות ובדיקעריכת קבוצות מיקוד, ים במשתתפ עם ראיונות עומק עריכת – הערכת עומק -

 שהשתתפו בתכנית. מהלך זה התבצע בחמישה מהיישובים ספר שהשתתפו תוצרים של בתי

אשר שובים ישניים מהיב מודל של "למידה מהצלחות" יושםבהתבסס על הערכת העומק . בתכנית

  2.מיטבי אופןמיישמים את התכנית בכאלה ההוגדרו כ

 :תשע"בבשנת הלימודים  ממצאי ההערכה העיקרייםלהלן 

יש נוכחות משמעותית  – הפרויקט בכל היישוביםמסתמנת עמידה ביעדים התפעוליים של   .א

פותחו מודלים מערכתיים להפעלת אזורי בחירה , של הפרויקט בשדה החינוכי היישובי

  . הוקמו מנהלות של הרשויות ליישום אזורי בחירה מבוקרתו ,מבוקרת שמותאמים ליישוב

  .מתקיים תהליך של פיתוח ייחודיותמרבית בתי הספר ברשויות ב  .ב

לוו פעולות אלו  .הנגשת מידעלבוצעו פעולות  נפתחו בהן, אזורי רישוםשבכל הרשויות   .ג

  .היו מגוונות ומקיפותהן ו ,תכנון יישוביבבחשיבה ו

הדמות החינוכית  .נהלת היא גוף משמעותי בקבלת החלטותהִמ  כמעט בכל היישובים  .ד

ממערכת החינוך שותפים נוספים ו מפקחיםכוללת והיא , מובילה אותה הבכירה ברשות

  .הורים וגורמים אחריםהגם נציגי שותפים בה שובים יבחלק מהי .ביישוב

  .ופדגוגית תאורטית לבין עבודה ארגונית מערכתית עבודה בין שילוב מתקייםבבתי הספר   .ה

בשלב (שובים יבי את המהלך ויכולים להוביל תכניתהים עם עקרונות הדיועצים מזה רוב  .ו

  .לפחות) הראשון

                                                           
: אתר האינטרנט של גף ניסויים ויזמותב ראו 1

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Nisuyim/BchiraMevukeret/TozarimTfukot.htm  
  '.משתנים'מכון  " שלאזורי בחירה מבוקרת –מתווה תכנית הערכה לניסוי הארצי "מתוך  2
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  3.התכניתשל שיפור לפיתוח ולויזמות נוצרו מנגנונים ללמידה,  ניסוייםבגף   .ז

  

 קודםמחקר ההערכה הההערכה הנוכחי ל מחקרההבדלים העיקריים בין 

הערכת את להוביל  וביקש אותה ויזמות לראמ"ה ניסוייםשנת הלימודים תשע"ד פנה גף לקראת 

חדשה. בכמה נושאים הערכה  תכניתפיתחה בשנים הבאות. ראמ"ה נענתה לבקשה ו תכניתה

 לה: המההערכה שקדמ תכנית זו הייתה שונה

ניסיון להכליל את  לרבותבראייה ארצית ולא יישובית,  נדונהאת התכנית ה ניסיון לבחון  .א

  .הכול תכניתה לולהחיל אותם עיישובים שהתקבלו בהממצאים 

) פתיחת 2( ;ספרית) ייחודיות בית 1: (תכניתה ים שליהרכיבים העיקרבשלושת  התמקדות  .ב

  .ל תהליכי הבחירהש) הנגשת מידע לתושבים ובקרה 3( ;אזורי הרישום

  .תכניתתוצאות התכנית ברמת בתי הספר וברמת הרשויות המשתתפות ב בחינה של  .ג

כן התכנית, ש יישוםיותר בומנוסים  יםבשלהיו הרשויות ובתי הספר חשוב לציין כי בשלב הזה 

  .(תשע"ד) נוספת לימודיםת שנבהם במשך ה פעלהתכנית 

 

  שנבחנו במסגרת המחקר הנוכחי ההערכה סוגיות

 מתבטאת וכיצד האם ?תכניתל להצטרף הרשויות מניעי הם מה – ספרית בית ייחודיות פיתוחא. 

 הספר בתי האם ?אדםה כוחבו הוראה שעותב, תכניםב, פדגוגית מהותב ספרית-הבית הייחודיות

 פיתוח שלפני לתקופה בהשוואה שתפרוהו שהתקדמו כאלהכ נתפסים ,ייחודיות פיתחו אשר

, הספר בתי על הייחודיות פיתוח של) ושליליות חיוביות( הראשוניות ההשפעות הן המ ?הייחודיות

 ?ההורים עלו התלמידים על

 הבחירה אזורי פתיחת של שנתי-הרב התהליך התנהל כיצד – המבוקרת הבחירה אזורי פתיחתב. 

 השיקולים היו ומההמקומית  ברשות המבוקרת הבחירה אזורי הוגדרו כיצד ?המבוקרת

 האם ?הספר בתי ועל היישוב על המבוקרת הבחירה אזורי פתיחת של ההשפעה מהי ?תםהגדרב

  ?פתיחת אזורי הבחירה המבוקרת בעקבות שינויים לוח(ובאילו תחומים) 

המהלך לציבור ההורים את ש יהנגל מה נעשה כדי – הנגשת מידע ובחירה מושכלת של הוריםג. 

באיזו  ?לאוכלוסיות מיוחדות על אודות התכנית המידע להנגיש את נעשה מאמץהאם  ?ביישוב

הם ה מ? הםביני לבחוראפשרויות הההורים מכירים את הייחודיות של בתי הספר ואת  מידה

ומהו המשקל היחסי של הייחודיות  ,השיקולים המרכזיים של ההורים בבחירת בית ספר לילדם

 ?ספרית במכלול השיקולים-הבית

 כיצד נתפסות ?מהלך בכללותובאשר להם של ההורים הן עמדותיה מ – מהלךל באשרעמדות ד. 

האם מיוחסות לו השפעות  ?ספרית-ההשלכות של המהלך ברמה היישובית וברמה הבית

                                                           
 .2012נובמבר בגף ניסוי ויזמות שהכין  "סיכום שנה א :אזורי בחירה מבוקרת –ניסוי ארצי "מצגת מתוך ה 3
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וביל לבתי ספר טובים יותר מהלך אשר יכ תרישום נתפסההאם פתיחת אזורי  ?(ראשוניות) כלשהן

 ?ולחינוך טוב יותר ביישוב

 

  שיטהה

מערך את  גיבשה ראמ"התשע"ג, - בשנים תשע"ב נערךהערכה שומחקר ה תכניתלמידת הלאחר 

המתודולוגיה של מחקר ההערכה  .תשע"דשנת הלימודים ב תה את התכניתהערכל מחקרה

היא ). mixed modelאיכותניות לגישות כמותיות (, שילבה בין גישות תשע"דשהתקיים ב

  מישורים:  בשני ההתמקד

  .איסוף מידע איכותני באמצעות ראיונות וקבוצות מיקודא. 

  .מנהלי בתי ספרלמורים ולת שאלונים להורים, חלוקאיסוף מידע כמותי באמצעות ב. 

נתוני . התכנית אודותעל  תאפשר לקבל תמונת מצב מעמיקה, מייצגת ומקפממחקר הזה המערך 

  .של התכנית בשנה השלישית לקיומהנאספו מחקר ה

 רבדים – רבדים עמוקים ומורכבים של עולם התוכן הנחקר לבחון מאפשרת האיכותנית הגישה

עם זאת, בגישה  4.להבין את ההקשר שהתכנית פועלת בוו – אשר חלקם לא ידוע מראש לחוקרים

להסיק אפשר -איולפיכך  ,את כלל המשתתפים בתכנית מייצגיםמושאי המחקר אינם האיכותנית 

  .בתכנית המתרחש "באופן גורף" על אודות מדבריהם

אשר . הדיווח המחקרי למדיבמשך זמן קצר  רביםלאסוף נתונים מאפשרת  הכמותית גישהה

מוגדרים מראש. הנושאים  על אודותמאפשר לקבל תמונת מצב מפורטת  ,מתבסס על כלים אלו

 הגישהעם זאת, . למיניהןבדוק השערות באמצעות שיטות סטטיסטיות לגישה זו גם מאפשרת 

תכנים עוסקת רק בשכן היא  ,הבנה מלאה של עולמות התוכן הנחקרים ספקתמהכמותית לא 

  ת תכנים לא ידועים או מורכבים.שפואינה חו מלכתחילההוגדרו אשר 

   

 כלי ההערכה 

  ערכה האיכותניים הכלי הא. 

, המקומיות ברשויות עם מנהלי אגפי חינוך ראיונות עומק כלי ההערכה האיכותניים כללו

נערכו  כן. כמו ספרהת ומורות בבתי ייחודיּוהתחום של מובילות רכזות ומנהלות בתי ספר, 

  .יישוביםחלק מהתלמידים והורים מובילים ב של קבוצות מיקוד ראיונות עם

  כלי ההערכה הכמותייםב. 

שאלון , מנהליםלשאלון : שלושה שאלונים ייעודייםה הכמותיים במחקר זה כללו הערככלי ה

 אשרלבתי ספר  "השתייכו"כל הנשאלים  5.בכיתה אהלומדים ורי תלמידים להשאלון למורים ו

                                                           
  מכון הנרייטה סאלד.ירושלים: . וחינוכיות חברתיות תכניות של והערכה מדידה). 2005י' ( ,פרידמן 4
  .אמורים להיות מעורבים בתהליך הבחירה של בית ספר לילדם אלההורים לפי התכנית,  5
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על  התבססוהשאלונים הייעודיים  ).ג(החל מתשע" לפחות שנתייםפעלה בהם במשך תכנית ה

   ית.ארצראיונות ושיחות עם מובילי התכנית העל  כמו גם), מטרות התכנית(מסמכים 

  

  דגימהאופן המשתתפים וה

 שבעקבוצות מיקוד בראיונות עם ראיונות עומק ועריכת נאספו באמצעות  הנתונים האיכותניים

נערכו . בכל יישוב בתשע" ת הלימודיםבשנ תכניתשהצטרפו ל מקומיותהרשויות ה 14מתוך 

; בחלק יישובבשמערכת החינוך עם מנהל אגף החינוך ודמות רלוונטית נוספת ב נותראיו

בתי בכל יישוב נבחרו שני  6.יישובמההורים  שלקבוצת מיקוד  מהיישובים נערכו ראיונות גם עם

ת ושתי ייחודיּוהספר, רכזת הראיונות עם מנהלת בית (א)  הפעולות הבאות: ובאלה נערכו, ספר

  .ו-דתלמידים בכיתות  שמנתה שישה עד עשרהקבוצת מיקוד ריאיון עם  ; (ב)מורות

המטרה הייתה  .לא הייתה אקראית ,מחקר האיכותנישהשתתפו ב היישובים ובתי הספרבחירת 

. כן הלאהואקונומיות, רמות יישום של התכנית - מגזרים, רמות סוציומגוון של  ויצגיְ שאלה 

  ו למחקר האיכותני.השתתפשהמקומיות הרשויות  מוצגות שלהלן 1בטבלה 

  

  הרשויות שהשתתפו במחקר האיכותני :1 טבלה

7הרשות גודל מחוז רשות #  אשכול חכ"ל 

 5 קטנה דרום ערד 1

 7 גדולה מרכז  ון לציוןראש 2

 6 גדולה אביב- תל נתניה 3

 8 גדולה אביב- תל גן- רמת  4

 4 דוקטנה מא חיפה העוספי 5

 4 קטנה צפון עכו 6

 5 קטנה צפון ית שמונהיקר 7

  

  .2014יוני -התקיימו בחודשים מאיהראיונות כל 

דוברי  6דוברי עברית,  236בתי הספר ( 242כלל אשר ייצג את  נאספו ממדגם יםהכמותינתונים ה

. לפחות) תשע"ג החל משנת הלימודיםכלומר ( לפחות שנתיים פעלה בהם במשךהתכנית שערבית) 

הורים  785- בתי ספר) ו 127-מורים (מ 366, דוברי עברית) כולם( מנהלי בית ספר 114 המדגם כלל

  היענות של המנהלים, המורים וההורים.השיעורי  ה אתמציגשלהלן  2 טבלהבתי ספר).  130-(מ

  

  ההוריםוהמנהלים, המורים של (באחוזים) היענות ה ייעורש: 2 טבלה

  הורים  מורים  מנהלים

78 55  65  

                                                           
 או עם סגנו. יישובבועד ההורים  ראש- יושבאיון עומק עם יר נערך בשאר היישובים 6
 שכה המרכזית לסטטיסטיקה.הל מופיעים בפרסומירשות ואשכול חכ"ל הגודל הנתונים על אודות  7
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. שיעורי ) השיבו לשאלונים78%( מנהליםלמדי של גבוה  ורשיע עולה כי 2שבטבלה  הנתוניםמ

  .הרבה יותר) היו נמוכים 55%) ושל המורים (65%ההורים ( שלההיענות 

תשובות המרואיינים התמות המרכזיות אשר עלו מ התמקד בבחינת האיכותניים הנתונים ניתוח

ה "מהשאלה למשל כמו היו זהות (למיניהם בעלי התפקידים כל שאלות. כיוון שחלק מהשאלות לל

לפי  התשובות נותחוהן ההשפעות הנוכחיות או העתידיות של התכנית על החינוך ביישוב?"), 

  מזה. המשותפותבעלי התפקידים מזה ולפי התמות מאפייניהם של 

  

  ממצאים

 ותומבני ותדמוגרפי סוגיותבו  ותדוננ. תכניתלהצטרף ל המקומיות במניעי הרשויות עוסק 1 פרק

ר את האווירה ופילשהחתירה רצון לקדם את מערכת החינוך ביישוב וה, ביישוב מערכת החינוךב

  . שנים קודמותבהייחודיות של בתי הספר שביישוב פיתוח נסקר בפרק כן  . כמובה

 תםתהליך פתיחשעניינן שאלות  תדונונבפרק  .בחירה המבוקרתה שלהיבטים מתמקד ב 2 פרק

, המקומית אזורי הבחירה המבוקרת ברשות דרך הגדרתם של, של אזורי בחירה מבוקרת

מנגנון הבחירה המבוקרת, השפעות הבחירה  דרך פעולתו של, הגדרת אזורים אלההשיקולים ב

שביעות מידת אודות התכנית, על המידע של להורים  אופן ההנגשההמבוקרת על בתי הספר, 

  הם בבחירת בית ספר עבור ילדם.לוהשיקולים ש הנגשה של מידע זהן של ההורים מיעילות הרצוה

 בדרכי ביטויה שלהפרק דן . ספרית-ביתהייחודיות הפיתוח  שלטים בהיב עוסק 3 פרק

בית הספר, הכללית של התנהלות בוהנלמדים  תכניםבפדגוגית, המהות בספרית - הייחודיות הבית

ובערך המוסף של  זו החלטהקבלת המעורבים בבזהות לבחירת סוג הייחודיות,  םבמניעיכמו גם 

  .כולהפיתוח הייחודיות לבית הספר ולמערכת החינוך היישובית 

סוקר  הוא .ךהמלצות להמשמציג התכנית ויישום של  מהלך הכוללל באשרעמדות מתאר  4פרק 

ובהקשר הזה  ,כלליות של כל הגורמים המעורבים בתכניתה עמדותהרצון והשביעות מידת  את

עתידיות של התכנית על המארג החינוכי הוהנוכחיות להשפעות  אשרתפיסותיהם בציג את מ

  . יישוב כולובובית הספר בוהחברתי 
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  תכניתל להצטרף הרשויות מניעי: 1 פרק

הבחירה מבוקרת נבדקו באמצעות ראיונות עם  תכניתשל הרשויות המקומיות להצטרף ל הןעיימנ

אגף החינוך ברשות ודמות נוספת  )ת(או מנהל מנהל –מובילי התוכנית ברשויות המקומיות 

מניעי כי עולה ניתוח הראיונות מ הבחירה המבוקרת. תכניתהמעורבת בברשות המקומית 

. לעשות זאת אחדהיה יותר ממניע  ןלחלקו ונים,גוהיו מ תכניתלהמקומיות להצטרף רשויות ה

, היישובית מערכת החינוךבומבניות  דמוגרפיותסוגיות רצון להתמודד עם העיקריים היו המניעים 

  .יישובב רצון לקדם את מערכת החינוךוהזו  האווירה במערכת החינוךרצון לשפר את 

  

  מערכת החינוךבומבניות  סוגיות דמוגרפיות

עם סוגיות דמוגרפיות ראו בתכנית אמצעי להתמודד  ,במחקר ההערכהחלק מהרשויות שהשתתפו 

  :צוינו בהקשר הזהסוגיות עיקריות ארבע ומבניות במערכת החינוך שלהן. 

נמצאו בתי ספר גדולים  המקומיות בחלק מהרשויות – בתי ספר קטנים לעומת בתי ספר גדולים -

. בתי ומתרוקנות "מזדקנות"בשכונות נמצאו בתי ספר קטנים  , ואילובשכונות צעירות וצומחות

  . היה קטן מספר התלמידים בהםש , כיווןלהתקייםהתקשו  הספר הקטנים

המקומיות הרוב בחלק מהרשויות  – הספר בתי בין מוחלשות אוכלוסיות של שוויוני לא פיזור -

 ולמדו בבתי ספר הממוקמים בשכונות אל ,שכונות מוחלשותשהתגוררו בתלמידים המכריע של 

שכונות חזקות שהתגוררו בתלמידים  לעומת זאתניוד לבתי ספר אחרים.  להם אפשרהתלא ו

בתי ה בפועל חלוקה ל"נוצרכתוצאה מכך  החזקות.בשכונות הממוקמים למדו בבתי ספר  ותר,י

  ."אוכלוסיות חזקותלבתי ספר "ו "ספר לאוכלוסיות מוחלשות

 המקומיותבחלק מהרשויות  – מחוץ ליישובהנמצאים בתי ספר בה של תלמידים חזקים למיד -

בניוד בין בתי ספר קשיים בשל  , וזאתמחוץ ליישובלמדו בבתי ספר הנמצאים תלמידים חזקים 

  ההורים והתלמידים כי מערכת החינוך ביישוב אינה אטרקטיבית דיה. תבתוך היישוב ובשל תחוש

יש שכונות חדשות המקומיות בחלק מהרשויות  – צומחות בשכונות רישום אזורי בהגדרת קושי -

. כמעט שנה מדיבית ספר יסודי חדש  תפתיחוכתוצאה מכך נדרשה הצומחות בקצב מסחרר, 

  .באותן השכונות לקושי רב בהגדרת אזורי רישום מהגרהצמיחה האינטנסיבית 

 תכניתבמחקר ההערכה, הם ראו ב ברשויות המקומיות שהשתתפומובילי התכניות לדברי 

הוצגו לעיל בעזרתו אשר להתמודד באופן מערכתי עם הסוגיות  הזדמנותהבחירה המבוקרת 

 כללי משחק ברורים למערכת החינוך המגדיר תכניתתפיסתם, הפי ובגיבויו של משרד החינוך. ל

להביא לאיזון "בריא" בין בתי הספר  העשויו ניוד של תלמידים בתוך היישוב ת, מאפשרהיישובית

 ת "כוח המשיכה" של מערכת החינוךא ריהגבלהאיכות ו לשפר את תמבקשהתכנית  .שוביבי

בבתי ספר חינוך איכותי לאו  לחינוך פרטיראויה ה והודות לכך האחרונה יכולה חלופ, ביישוב

  מחוץ ליישוב.הנמצאים 

עדר כללי בין בתי הספר והֶ הבולט חוסר האיזון שהשתתפו במחקר ההערכה, באחת הרשויות 

ברשות  לדברי מנהל אגף החינוךרפורמה כוללת במערכת החינוך היסודי.  הצריכומשחק ברורים 
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 בחינוך רפורמה לעשות החלטה"הייתה : מוצא אחרון כמעט תכניתלבהצטרפות ה ראתהרשות , זו

  .הכניסה לפיילוט הייתה המנוף לרפורמה" ]...[היסודי

  

 היישובית האווירה במערכת החינוךרצון לשפר את 

 , מתחים שנבעוחינוכייםהצוותים מחלקות החינוך לבין ה בין מנהלי מתחיםו ירשויות הבחלק מה

אשר הטובים ביותר  בוגרי גן החובהאת  "למשוך אליהםשל בתי הספר היסודיים "רצונם מ

ואלו , "מלחמות"ו לובילמתחים אלה הלעתים שכבות האוכלוסייה המבוססות ביישוב. השתייכו ל

וזו אווירה עכורה,  נוצרה. הםשיווק אגרסיבי שלבו בין בתי הספר תחרות פרועהבו התבטא

  כולה.היישובית השפיעה על מערכת החינוך 

לפתח  תמבקש תכניתהטענו כי  ,מנהלי מחלקות חינוך שציינו את המניע הזה להצטרפות לתכנית

 אף שהתכניתלהם לשנות את התנהלותם ותדמיתם.  אפשרית ולאת בתי הספר בצורה שוויונ

כללים ב ותתאפייןמצמיחה הזו תהיה תחרות הש לכך פתשוא היא ,תחרות בין בתי הספר תיוצר

  במערכת החינוך ביישוב.למיניהם  השותפים יגדירו אשר ברורים

התמקדה בין בתי הספר אשר , הייתה תחרות קשה שהשתתפו במחקר ההערכהבאחת הרשויות 

בכלל  לאווירה עכורה ביישוב גרמה תחרות זותלמידים טובים ממשפחות מבוססות.  בצירוף

"בתי ספר, מנהלים, המזכירה וחלק מהצוות היו מתקשרים הביתה ובמערכת החינוך בפרט: 

התחרות לא הייתה הוגנת וגם לא מודרנית ומתורבתת. לא עשו  ]...'[אצלנו תירשם בוא'להורים, 

  (מנהל אגף חינוך). "משכנע הוא לשכנע שיכול מיכל בית ספר שיווק את עצמו.  ,פרסום

  

 ביישוב רצון לקדם את מערכת החינוך

היה הרצון  תכניתהחינוך שהמניע המרכזי להצטרפות למחלקות מנהלי  טענו רשויותבחלק מה

מערכת החינוך ביישוב הייתה  ,. לדברי אחת המרואיינותביישוב לקדם ולשפר את מערכת החינוך

 ,למידה מסורתיים-תהליכי הוראהביישום של  והתאפיינו חסרי ייחודהיו  ספרה, בתי "מקובעת"

 ציינו כי ישהמרואיינים מבלימודי הליבה של משרד החינוך. חלק  היהכמעט והעיסוק היחידי 

  .נושא החינוךב כמובילהיישוב  ל"מיתוג"פעל במשותף אשר י ברשות צוות חינוכי מוביל לגבש

אסטרטגי יישובי , ראו בו תהליך תכניתציינו את המניע הזה להצטרפות לאשר מרואיינים האותם 

למידה, קידום -הוראהה, שיפור תהליכי יישובקידום מערכת החינוך בהן  טרותיושמ יספר ובית

של מנהלת אגף החינוך . לדבריה )יישובית נהלתבניית צוות של מובילי חינוך (ִמ ופדגוגיה איכותית 

עם מה שאנחנו  ,כמובן ,לנו התלבש גם זה. לפגם טעם] הקיים[במצב  בזה ראינו" ,באחת הרשויות

רצינו להשיג: מינוף לפדגוגיה חדשנית ועדכנית, הזדמנות לחלוקת משאבים מאוזנת ונכונה יותר, 

 חינוך כמוביליהעמקת שיתופי פעולה בין משרד החינוך לרשות המקומית ויצירת צוות חשיבה 

  ."בעיר

  

לפני עוד  )בחינוך היסודי(ספרית  בפיתוח ייחודיות ביתעסקו  המקומיותרשויות המ חלק

ברשויות בתי הספר  תכניתהצטרפות לה בעת. ולכן הנושא לא היה חדש עבורן ,תכניתהצטרפותן ל
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לרענן ולהעמיק את  אפשרה להם תכניתוה ,היו בעיצומו של תהליך פיתוח הייחודיות אלו

 התכנית עם כשנכנסנו" הללו, רשויותה. לדברי סגנית מנהלת אגף החינוך באחת הייחודיות שלהם

אז בתי הספר שלנו היו כבר בתהליך של בניית ייחודיות. זה עזר, זה חידד, זה  ,חינוך מרחבי של

  ."להיכנס קל יותר לנו היה גםלכן ש חושבת אני .אבל כבר היינו שם – העמיק, זה העשיר

היו מסוגלות לתת  ,השתתפו במחקר ההערכהאשר חלק מהרשויות לה מניתוח הראיונות כי ועוד ע

השותפות עם משרד החינוך  . עם זאת,תכניתלסוגיות שבגינן הן הצטרפו ל "בכוחות עצמן"מענה 

. לדברי תכניתל ףלהצטר השפיעו על החלטתן אשר שותפות זו מעניקה לרשויותוה"גב" המקצועי 

 ממשרד מגובה שהוא תהליך עושה שאתה פה"היתרון  ,אגף החינוך באחת הרשויות תמנהל

 אז, המנהלים או ההורים מול באה כשאני. יש לי גב מקצועי ,לבד זה את עושה לא אתה. החינוך

  .זה לא אני, הרשות, אלא זה משרד החינוך ואנחנו" :אומרת אני

ונים מגוממניעים  תכניתהצטרפו ל ,שהשתתפו במחקר ההערכההמקומיות הרשויות  :לסיכום

 תכניתהכי הייתה האמונה  ו. המשותף לכל הרשויות האל)מניעיםמכמה  הצטרפותן נבעהלעתים (

כי  דומה אפוא. תכניתהצטרפותן ללפני לסייע להן להתמודד עם האתגרים שניצבו בפניהן  העשוי

במחקר . כךהתועלת הפוטנציאלית הגלומה ב ן אתראיית בעקבות תכניתרשויות מצטרפות ל

  בעל כורחן או מטעמים שאינם רלוונטיים.  תכניתל הצטרפורשויות אשר נמצאו לא הנוכחי 

כבעלי תועלת עבורן היו יצירת כללים ברורים תפסו שהרשויות  תכניתהמאפיינים המרכזיים ב

, יצירת איזון והגברת השוויון בין בתי הספר, שיפור בהן ומוסכמים להתנהלות מערכת החינוך

  שבים.והפיכתה אטרקטיבית יותר עבור התוהיישובית מערכת החינוך 
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  המבוקרת הבחירה – והפעלתה התכנית יישום: 2 פרק

ליצור מערכת מגוונת של בתי ספר הנבדלים היא ספר הפיתוח הייחודיות בבתי אחת המטרות של 

. לרלוונטי את תהליך הבחירה המבוקרת של ההורים כזה יעשהקיומו של ִמגוון רק  שכןזה מזה, 

אזורי  הגדרתב, המקומית בוקרת ברשותמשל אזורי בחירה  תםתהליך פתיחב פרק זה עוסק

 תהשפעתפיסות באשר לב ,המבוקרת הבחירה במנגנון, הגדרתםבשיקולים וההבחירה המבוקרת 

 ייחודיותה סוג אודותשל המידע על להורים  ההנגשהתהליך בהבחירה המבוקרת על בתי הספר, 

  .ילדםעבור  ספרבבחירת בית  ההורים ובשיקולי ,המבוקרת והבחירה הספר ביתשל 

   

  המבוקרת הבחירה אזורי מבנה 2.1

שהשתתפו  )קטנות וגדולותהמקומיות (במבנה אזורי הבחירה המבוקרת ברשויות דן זה  סעיף

בהן קיימים אשר מבוקרת ברשויות גדולות הת אזורי הבחירה הגדרבשיקולים ל , כמו גםבמחקר

  .ם כאלהאזוריכמה 

  המבוקרת הבחירה אזורי מבנה -

 נבחנו דרכי הגדרתם של ,ראיונות עם מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות שהשתתפו במחקרב

. מהממצאים אזורים אלה הרשות המקומית בקביעת שלאזורי הבחירה המבוקרת והשיקולים 

הוגדר היישוב כולו , בהן הוא מצומצם יסודייםהספר המספר בתי  אשרברשויות קטנות כי עולה 

 לעומת זאת. )ביישובשלבחור מתוך כל בתי הספר התאפשר הורים לכלומר ( בחירה אחדכאזור 

בכל  ;אזורי בחירה כמהל חולקהיישוב  ,כמה עשרות בתי ספר יסודייםכללו  אשר גדולותברשויות 

 והתגוררשהורים לכלומר ( בתי ספר כללו שניים עד ארבעה , ואלהאשכולות כמההיו אזור 

  . )באשכולשבתי הספר  לבחור מתוךהתאפשר  ,האשכול מיבתחו

 דתיים-לכתייםבבתי ספר ממשל ההורים בכל הרשויות המקומיות שהשתתפו במחקר, הבחירה 

הורים לאחד,  דתי-לכתיבית ספר ממ אשר כללוהמתואר לעיל. ברשויות קטנות ן הייתה שונה מ

בתי ספר כמה  כללו יותר אשרבבית ספר זה. ברשויות גדולות  רקלבחור התאפשר יישוב שב

תי הספר ב .אלה ילמד ילדםהספר הבתי באיזה מלבחור התאפשר הורים ל, דתיים- לכתייםממ

  בפני עצמו.מרחב בחירה אפוא הם  דתיים-לכתייםהממ

   

  המבוקרת הבחירה אזורי תקביעב השיקולים -

הרשויות  הנחו את שלושה שיקולים עיקריים עולה כיחינוך המהראיונות עם מנהלי אגפי 

  .ת ואיזוןשיקולים גאוגרפיים, בשלּו :ת אזורי הבחירה המבוקרתקביעבהמקומיות 

חלק צירי תחבורה ראשיים. ליש חלוקה לרבעים ומקומית בכל רשות  – יםגאוגרפי שיקוליםא. 

שהתלמידים לא זאת על מנת ו ,רשויות החליטו שהרבעים הקיימים ישמשו כמרחבי בחירהמה

אזורי הרישום גם צירי תנועה מרכזיים בדרכם לבית הספר. בחלק מהרשויות יצטרכו לחצות 

משיקולים גאוגרפיים ובטיחותיים. לדברי מנהלת אגף בעיקר ו קבעספר נהישנים של בתי ה

 שהיו רישום אזורי ולקחנו ראשיים כבישים"לקחנו  ,החינוך באחת הרשויות שהשתתפו במחקר

  ."שחצה הקו היה וזה, האשכול לתוך נכנסים שהם שהחלטנו ספר בתי אותם של ,בעבר קיימים
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באזור הבחירה שמידת הבשלות של בתי הספר ל ייחסו משקל רברשויות מה חלק –ת בשלּוב. 

ובד  ,מהלךהתחיל בבשלים להרו אזורי בחירה לבתי ספר הגדי בהתאם לכך הןמהלך. להתחיל ב

. מבוקרת בחירהשם  לאפשר להוריםכדי אחרים  יםשל בתי הספר באזורל"הבשלה" המתינו בבד 

כי אלה השכונות  ,פתחתי לא הזה האשכול"את  ,רשויותהלדברי מנהל אגף החינוך באחת מאותן 

המוחלשות. אלה בתי הספר החלשים. אני לא יכול לפתוח את זה כל עוד בתי הספר האלה לא 

  ."החזקים הספר בבתי ללמוד יבקשו שכולם לי ברור, אותם אפתח אני אם. חזקים באמתבאמת 

(איזון  מסוים באזור בחירהשבין בתי הספר  מאוד לאזןו שתדלרשויות המה חלק –איזון ג. 

מאפייני האוכלוסייה בכיתות, מספר התלמידים והמספר ב, רמה הפדגוגיתב, פיתוח הייחודיותב

בתי הספר האטרקטיביות של ש ות בכךהיו מעוניינ ןכלומר ה הלומדת בבית הספר וכן הלאה),

 אחד"שיקול  ,רשויותאחת ההחינוך ב ף. לדברי מנהלת אגאפשרה ככל התהיה דומההורים  עבור

בין בתי  לא מאוזנת אני לא יכולה לעשות בחירה .במרחב תלמידים מספר של ואיזון שמירה היה

גם המרחבים וגם האשכולות, מדדי טיפוח, הטרוגניות, אוכלוסייה,  – אז כמה שיותר מאוזן ,ספר

  ."ועוד ספרית-מספר כיתות, כמות תלמידים במרחב, קצב התקדמות בייחודיות הבית

כל  שותפוהגדרת אזורי הבחירה בעוד עולה מהראיונות עם מנהלי אגפי החינוך ברשויות כי 

. כן הלאהו מקומית , הורים, רשותבתי ספר מנהלי –הבחירה  נושאבהגורמים המעורבים 

העמידו אותם ולא " הן בהגדרת אזורי הבחירהבשיקוליאפוא גורמים נוספים הרשויות שיתפו 

 נהלתִמ  ועם הפיקוח עם"ישבנו  ,. לדברי מנהל אגף החינוך באחת הרשויות"עובדות מוגמרות בפני

 אני. עירוני הורים ועד ראש-הייתה יושבת .ספר בתי ועדי ראש-אבל עדיין לא היו יושבי ,הבחירה

 איך, דעתכם מה' :להם אמרתי. העיר ראש אצל בישיבה היה זה] ...[הצעות שתי עם אליהם באתי

  .מאוד" טבעי היה זה. ורצנו. התקבל זה בשנייה'יק, צצ'יק  '.זה את רואים אתם

 בחירה, יאזורמשני  ו לא יותרבכל שנה נפתח :בהדרגהאפוא  פתיחת אזורי הבחירה נעשתה

אם התברר שהחלוקה אינה . בעקבות הבחירה בכל אזורנערכו ומעקב צמוד והפקת לקחים 

  אשכולות מסוימים.בבאזורים ו היא תוקנה, מוצלחת

  

  המבוקרת הבחירה מנגנון 2.2

 , כמו גםאופן הפעולה של מנגנון הבחירה המבוקרת ברשויות שהשתתפו במחקרב עוסקזה  סעיף

 ,הראיונות עם מנהלי אגפי חינוך ברשויות שהשתתפו במחקרמ .כךלהפיק מ אפשר אשרלקחים ב

מתוארים זהה. להלן  אף דומה ולעתיםהיה  של בתי ספר בחירההמנגנון  הרשויות כי ברובעולה 

  .הרכיבים העיקריים של מנגנון הבחירה המבוקרת ברוב הרשויות שהשתתפו במחקר

 דרג (עדיפות ראשונה, עדיפות שנייה, עדיפות שלישית)ל נדרשוההורים  ,בכל הרשויות שנבדקו

הועדפה , שנקבע תהוויסומנגנון לפי הבחירה.  אזוראו ב אשכולב הנמצאיםספר הבתי מ השלוש

מידת בדרך כלל . בו יהם למדושאחאשר התגוררו בקרבת בית הספר או תלמידים  קליטתם של

מערכת היא חושבה בבמקרים מסוימים , ולפי אזור הרישום הישן נקבעהרבה לבית הספר הִק 

אמידה מדויקת של המרחק מכתובת מסוימת לבית  תהמאפשר) GIS( מערכת מידע גאוגרפית

  הספר.
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מאז תחילת יישומו של מהלך שהשתתפו במחקר, ציינו כי המקומיות  המרואיינים בכל הרשויות

קיבלו את " אחוזים) 100עד  90( ההוריםהמקומית רובם המכריע של  מבוקרת ברשותההבחירה 

לא מקבלים את העדיפות "ש(אלה הורים שאר ההם ציינו כי  עוד. "העדיפות הראשונה שביקשו

וחלקם אף מנסים להפעיל לחצים פוליטיים על אגף  ,נוטים לערער על ההחלטה ")הראשונה

ד בקרב וציפיות גבוהות מאאפוא הבחירה מעוררת  אפשרותאותה.  שנותכדי ל ברשות החינוך

  בכל מחיר. הראשונה שביקשו") תיענההעדיפות כי בקשתם ("ההורים 

מחוץ לאזור נמצא ה , כזהמרוחקבית ספר ו שילדם ילמד ביקשבאשר רשויות הורים בחלק מה

 את הסיבה לבקשתםלציין (כלומר  לנמק את בחירתםהתבקשו  ם,הוריה הרישום המקורי של

את הייחודיות בהקשר הזה ציינו הורים שהאותם ל. ו)שילדם ילמד בבית ספר המרוחק מבית

אחרים. לדברי מנהל אגף החינוך נימוקים פני הורים שציינו  עדיפות עלניתנה ספרית, -הבית

 בית ת ההורים אתבבחיר הייחודיותמשקלה של לחזק את  הדבר נעשה כדית, יורשואחת הב

  הספר.

הייתה הצורך לסגור כיתות בבית ספר מסוים ולפתוח כיתות  ,שעלתה בראיונות "רגישה"סוגיה 

כחלק מתהליך של תלמידים בעקבות מעבר  !)אזור הבחירה(הנמצא באותו בבית ספר אחר 

בדרך כלל , מפני שבפועל קורה כמעטהבחירה המבוקרת. רוב המרואיינים ציינו כי תרחיש כזה לא 

מספר הכיתות  אתשמר מבין בתי הספר ו תלמידים בתוך אזור הבחירה יוצר איזוןשל  מעבר

בבתי הספר מספרם הכולל של תלמידים הלומדים בכיתות א  פחתאחדים הקיים בהם. במקרים 

  .קטן בהם מספר התלמידים באותה השכבהכך וכתוצאה מ, פחות המבוקשים

 לא יאפשר סגירה שלשל הבחירה המבוקרת מנגנון הוויסות כי  נקבע מלכתחילהרשויות בחלק מה

לא תתאפשר סגירה של כיתות כתוצאה בשום מצב כלומר  ,כיתות באף אחד מבתי הספר

"רשת הדבר מעניק  ו,מהרשויות האל חלקמהבחירה המבוקרת של ההורים. לדברי המרואיינים ב

את  מתומצמצ המגביל חלטה זווממתן את התחרות ביניהם. עם זאת, ה טחון" לבתי הספריב

  ם.הוריה יכולת הבחירה של

חלשים הספר הבתי אילו ו ,בשכונות חזקות נמצאים בהן חזקיםהספר הבתי אשר רשויות  קיימות

 לומדים תלמידים תושבי השכונה החזק הבשכונשבשכונות מוחלשות. בבתי הספר נמצאים בהן 

 – חוץ לשכונהתגוררים ממהתלמידים  ולכן ),רבה הפיזיתבשל הִק  (הם נהנים מעדיפות בקליטה

  .אינם נקלטים כמעט באותם בתי הספר – המתגוררים בשכונות מוחלשותאלה ובייחוד 

, אין אשר השתתפו בתכנית מעטכבכל הרשויות היא סוגיית ההסעות.  בהקשר הזהסוגיה נוספת 

שלוש הדבר נובע מ ,רשויותהספר. לדברי המרואיינים באותן הלבתי  של תלמידים "הסעה גורפת"

  :סיבות עיקריות

 .בחירההגדלת אפשרות הלא , היא השבחת מערכת החינוך תכניתמטרת ה –עקרונית סיבה  -

כך למשל טענה . את הילד לשם יסיעבית ספר מרוחק, ב כי ילדו ילמדהורה שמעוניין לפיכך 

 ,הספר בתי את לשדרג היא אגף כמנהלת שלי"המטרה  באחת הרשויות כי חינוךהמנהלת אגף 

דווקא להזיז ילדים. אם בית הספר שקרוב  לאוו ,יותר ולאיכותיים למקצועיים אותם להפוך

אין לביתי הוא עם ייחודיות, משודרג מבחינה פדגוגית, נראה מצוין ויש לו מנהלת מנהיגה, אז 

 .שאני אסיע את הילד שלי" סיבה
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 הייעודי להסעות תקציבה רשות לא קיבלה אתהנטען כי לא בהקשר הזה  –תקציבית סיבה  -

לדברי סגנית  8.מתקציבה ההסעות אינה יכולה לממן את היאו ,ממשרד החינוך לה שהובטח

"אני לא מדברת על איך שהמשרד לא עמד בהתחייבות שלו  ,מנהלת אגף החינוך באחת הרשויות

רעון רציני מאוד בנושא ההסעות, אז לכן לא ילהיסעים, של גופי ההסעות. אנחנו פה נכנסנו לג

  דרישות מיוחדות בנושא של ההסעות".יצאנו באמירה וגם לא היו 

 של ילדים צעירים רב כהמספר מדי בוקר להסיע  מסוכןנטען כי בהקשר הזה  –בטיחותית סיבה  -

 ,בחירה עושה"כשאתה  ,. לדברי מנהלת אגף החינוך באחת הרשויותללא מלווה ברחבי היישוב

 בשביל היום בסוףובבוקר  שעהבאוטובוס לנסוע  ]...[שיקוליםבחשבון הרבה אתה צריך לקחת 

כל  ,בסיכון צעיר ילד לשיםעל מה אנחנו מדברים? זה שיקול!  ?ג, ב, א כיתות, הרך בגיל ילדים

  ."מסוכן דבר זה שכביש יודעים אנחנו ?על הכביש ,יום

 :של הסעות פעלו ברשויות שהשתתפו בתכנית שלושה מודלים

תלמידים שנרשמים רק  – חלשיםלכלי לחיזוק בתי ספר מסוימים שנחשבים כ הסעת תלמידים -

 ,תיורשואחת החינוך בהעל חשבון העירייה. לדברי מנהל אגף  ים להסעהאזכ ,אלההספר הלבתי 

"אני לא מסיע, אלא אם כן זה לאזורים שאני רוצה לחזק אותם. במקומות שיש אוכלוסייה 

הם יעשו את זה  ]...[אותם תחזירחזקה, הם יכולים להתניע את האוטו בבוקר ולדאוג שמונית 

  .לבד"

כי ילדם מעוניינים , ובד בבד תכלכלי שהוריהם מתקשיםתלמידים ל ורק אךהסעות הסבסוד  -

 תקציב"יש  ,תיורשואחת ה. לדברי מנהלת אגף החינוך במרוחק מביתםהבבית ספר  ילמד

אבל לא  .אנחנו נממן את זה ,אם תרצו בית ספר מסוים :להורים אמרנו שעברה בשנה. היסעים

 ,אקונומי נמוך-אם לילד יהיו קשיים כי הוא מגיע מחתך סוציו ]...[קיבלנו את התקציב שחשבנו

  .אנחנו ניתן לו סיוע"

רשות היחידה ב – לכל בתי הספר ביישובהתלמידים המעוניינים בכך  של כל "פתגור הסעה" -

  במחקר. הרשויות שנבדקו מאשר בכל שארגבוה יותר היה שיעור הניידות  יושם בה, זההמודל שה

 

שיקולים  שלושהכי עולה הראיונות עם מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות מ :לסיכום

חלוקה לפי רבעים  – יםגאוגרפישיקולים : ת אזורי הבחירההגדרהרשויות בהנחו את  עיקריים

תחיל הבאזור הבחירה לשת של בתי הספר בשלּוהמידת  –ת בשלּו ;קיימים וצירי תחבורה ראשיים

, פיתוח הייחודיות(איזון ב מסוים באזור בחירהשבין בתי הספר  ניסיון לאזן –איזון  ;מהלךב

הלומדת בבית הספר מאפייני האוכלוסייה בכיתות, מספר התלמידים והמספר ב, רמה הפדגוגיתב

 נהלת הבחירהכל הגורמים המעורבים בִמ שותפו הגדרת אזורי הבחירה בניכר כי  וכן הלאה).

פתיחת כי  כמו כן דומה. מקומית וגורמים נוספים , הורים, רשותבתי ספר מנהלי – המבוקרת

  הבחירה בכל אזור. אַחרמעקב צמוד כדי תוך ו אזורי הבחירה נעשתה בהדרגה

: של מנגנון זהרכיביו העיקריים להלן  .דומה ולעתים זהההיה בחירה המנגנון ברוב הרשויות 

מתן עדיפות  ;הבחירה אזור אובתי ספר בתוך האשכול ב )שלוש עדיפויות(ציון  ה של ההוריםבחיר

                                                           
הבדלי ייתכן כי י נציגי גף ניסויים ויזמות, כל תקציב ההסעות שהוקצה לתכנית הועבר לרשויות המשתתפות בה. פל 8

  הגרסאות נובעים מכך שתקציב ההסעות הועבר ממשרד החינוך לרשות המקומית, אך לא לאגף החינוך בה.
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 ;בבית הספרלומדים ם האחיכאלה שלאו  ,לתלמידים המתגוררים בקרבת בית הספר ראשונה

המקומיות . המרואיינים בכל הרשויות "לא נותר להם מקום"מתן עדיפות שנייה לתלמידים ש

קיבלו את העדיפות " אחוזים) 100עד  90( ההוריםרובם המכריע של שהשתתפו במחקר, ציינו כי 

של תלמידים  מעברכיתות בבתי ספר, מפני שה נסגרובחלק קטן מהרשויות ". הראשונה שביקשו

  בתוך אזור הבחירה יצר איזון מספרי בין בתי הספר.

לא יאפשר סגירה של של הבחירה המבוקרת מנגנון הוויסות כי בחלק מהרשויות נקבע מלכתחילה 

וממתן את התחרות  טחון" לבתי הספרי"רשת בבאף בית ספר. ניכר כי הדבר מעניק כיתות 

סוגיות נוספות עוד נמצא כי שתי הבחירה של ההורים. יכולת ומצמצם את  מגבילאך  ,ביניהם

ה חזקה של תלמידים אוכלוסיי קולטיםבתי ספר חזקים (א) מגבילות את הבחירה של ההורים: 

היצע (ב)  ;מאפשרים קליטה של תלמידים מאוכלוסיות מוחלשותואינם  המתגוררים בקרבתם

דים מאוכלוסיות מוחלשות תלמי ועקב כך לבתי הספר חלקי ביותר, מסובסדותההסעות ה

  ללמוד בבית ספר המרוחק מביתם.מתקשים מאוד 

 

  הספר בתי בין ותחרות שיתוף 2.3

 . בתי הספרבחירההבאותו אזור הנמצאים הבחירה המבוקרת יוצרת תחרות בין בתי ספר 

של אוכלוסיות נוספות  " אליהםלמשוך" , ובד בבדמעוניינים לשמר את אוכלוסיית היעד שלהם

וכזו הגורמת הרסנית  או לחלופין ,להיות בריאה ומצמיחהיכולה . התחרות בין בתי הספר תלמידים

נוצרת בין התחרות שעניינם הממצאים מוצגים זה סעיף למתחים רבים במערכת החינוך ביישוב. ב

  להוגנת ובריאה.  ולעשותהלצמצם אותה  ביניהם אשר נועדבתי הספר, כמו גם שיתוף הפעולה 

הם ה מ – הבחירה המבוקרת, ואם כן בנושאבחן אם מתקיים דיאלוג בין בתי ספר המחקר 

  לקיומו של דיאלוג בין בתי הספר. אשרנתונים במוצגים שלהלן  3בטבלה מאפייניו. 

   

  )N=144( תשובות המנהלים –קיום דיאלוג בין בתי ספר בנושא הבחירה  :3 טבלה

 בנושא המקומית ברשות אחרים ספר בתי מנהלי לבין בינך דיאלוג מתקיים או התקיים "האם
 ?"רישום אזורי פתיחת

   

המשיבים שיעור   

 44%  כן, באופן שוטף

 35% כן, מדי פעם

 10%  כן, לעתים רחוקות

 11% לחלוטין לא
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נוצרו הסכמות מקדמיות באשר לכללי  םמנהליההעידו כי בין שראיונות ה בדומה לממצאי

כי מרבית המנהלים מקיימים דיאלוג עם מנהלים בבתי  מהשאלונים עולההתחרות בין בתי הספר, 

מקיימים אינם מהמנהלים דיווחו כי  21%. עם זאת, )באופן שוטף או מדי פעם(ספר אחרים 

מחייב בחינה  הזממצא  .עם מנהלים אחרים או עושים זאת לעתים רחוקות בלבדכלשהו דיאלוג 

  פעולה בין מנהלים.  ףשיתו ומעכביםגורמים המאפשרים של ה

 רובבכי  , עולההשתתפו במחקראשר ברשויות עם מנהלי בתי ספר מהראיונות שהתקיימו 

לא , יובית ומצמיחההייתה ח . הודות לכך התחרותבין בתי הספר נוצר שיתוף פעולה הרשויות

"בית ספר לא מאוים, אבל בתחרות. זו לא תחרות משתקת אלא  ,. לדברי אחת המנהלותהרסנית

 ואת ההוראה את לשפר, נכון עצמי את לשווק דרכים על לחשוב ממני דורשת[היא] מצמיחה. 

  ."לתלמידים יותר מיטבי מענה ולתת ספרי-הבית האקלים את לשפר, ההישגים

בין בתי  התחרות בנושאכללי המשחק" "הגדיר את אשר  קוד אתי המנהלים היו שותפים בפיתוח

 מהרשות ללא אישור לפרסם את בית הספרלהורים, איסור  לפנות ביוזמתםאיסור  – הספר

הקוד האתי כל המרואיינים תפסו את  .כן הלאהובתי ספר אחרים  להשמיץ, איסור המקומית

במתכוון. לדברי מנהלת בית ספר באחת  מנהלים חרגו ממנוד ומאמעט כי  נוטעו כמועיל מאוד

מידע להורים ולהביא למודעות שלהם איזה בית  להנגישהאתי עזר  הקודמצד אחד,  " ,הרשויות

  . שמר על יחסים טובים בין המנהלים" , הואשני מצד .ספר אנחנו

למנהלים כי לא ייסגרו כיתות, התחרות בין בתי בהן הובטח  אשרברשויות כי לה ועמהראיונות 

. יםטוביחסים ביניהם שררו ו ,המנהלים לא חשו מאוימים :ונינוחה יותרהספר הייתה מתונה 

בדרך כלל ה פחות. נעימהתחרות בין חלק מבתי הספר לבשה צורה אחרות רשויות ב לעומת זאת

בין מרחק (כלומר ה "אוכלוסייההעל אותה  אשר "התחרו סמוכים בתי ספרהיא התחוללה בין 

בשנה הראשונה כך למשל . לבחירה של ההורים) רלוונטיבית הספר לבית התלמיד לא היה 

בית הספר הסמוך, הפועלים בלילדי הגנים עלונים לפתיחת אזור הבחירה אחד מבתי הספר חילק 

המנהלות של בתי הספר אינן מאז , אך והסתייםבניגוד גמור לקוד האתי. הדבר התגלה וזאת 

  . זו עם זומדברות 

 אם ידה רבה מאודקובעות במ הספר ית בתומנהלת אגף החינוך באחת הרשויות טענה כי מנהל

עם תחרות אשר מתמקדות יתר על המידה בלהרס או לצמיחה. לדבריה, מנהלות  תגרום התחרות

היא תיארה דברים שאמרה בהקשר הזה עלולות לגרום נזק לבית הספר שלהן. בתי ספר אחרים 

 למה המנהלת את"שאלתי מדי בתחרות עם בתי הספר הסמוכים: יותר עסקה  אשר למנהלת

 זה, הפואנטה את פספסת אבל .אמרה היא, 'רישום אזורי בתכנון עסוקה הייתי' .ירדו ההישגים

לא המטרה של הפתיחה.  וז, למלחמה יוצא הצוות שכל עכשיו מרוא לא זה .אותך לשתק אמור לא

 שהיא איך. תחרותית היא אבל, המים עם התינוק את שופכת פשוט שהיא והבינה מזה למדה היא

  .היא נכנסה לשם" ,תחרות שיש שמעה

לשמר את  היא בראש ובראשונהשל מנהלת בית הספר מטרתה חינוך הבינה כי המנהלת אגף 

  כיהיא ציינה מה איון עִ יאוכלוסייה נוספת. בר "למשוך"ורק לאחר מכן  ,אוכלוסיית היעד שלה

לא,  :אמרו לי שמדד ההצלחה זה כמה שעוברים. אני אמרתי ,כשאני הגעתי לתפקיד  

מדד ההצלחה זה כמה אני מצליחה לשמר את  ,מבחינתי .סליחה, לא מקובל עלי
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אני מעוניינת שבית הספר יהיה  .כי אני מעוניינת כבית ספר בילדים ,האוכלוסייה שלי

, אחוז יהיה מעברים 15אחוז עד  10אני מעוניינת שבערך  .ציר, נדבך מרכזי בשכונה

כי היה חשוב לי מאוד להבהיר למנהלים שזה  ,ביקשתי שאני נתון זה. מזה יותר לא

  .לא כמה אתה לוקח מהאחרים, זה כמה שאתה נביא בעירך

בתי  ביןהשפעה רבה על התחרות  ישבחירה הנקודת הפתיחה של בתי ספר הנמצאים באותו אזור ל

רוב הרשויות שוויוני. באופן של בתי הספר להתחרות זה בזה  םאו ליתר דיוק על יכולת ,הספר

איזון בנקודות הפתיחה  ויצרובעלות אמצעים, נתנו את הדעת לנושא  ו שהןובעיקר אלהמקומיות, 

 :בכמה דרכיםשל בתי הספר 

נמצאים באזור בחירה ובתי ספר השוכנים במתקן ישן  – השקעה בבינוי ובציוד בבתי ספר ישנים -

באחת  כך למשלד חדש. במתקן חדש, שופצו ונרכש עבורם ציוהשוכנים בתי ספר  שנמצאים בו גם

יוכל הוא שוזאת על מנת  ,היספריבו הרשויות שופץ המתחם הפנימי של אחד מבתי הספר ונבנתה 

  אזור הבחירה.אותו נמצא בואשר  במתקן חדשהשוכן עם בית ספר כראוי להתמודד 

בתי ספר באחת בכמה  – הזנה בבתי ספר שנתפסו כחלשיםשירותי ויום לימודים ארוך הנהגת  -

עד (יום לימודים ארוך  הנהיגה הרשות המקומיתכחלשים,  תפסו אותם התושביםאשר  הרשויות

 יותר ת הספר לאטרקטיבייאת בלעשות הזנה כדי וסיפקה שירותי  שלוש אחר הצהריים)שעה ל

  אליהם.את שיעור הנרשמים  ו משמעותיתהגדיל וובתי ספר אל ה,חיצלה יוזמהההורים. העבור 

באחת הרשויות  – בתי ספר חלשים כדי לסייע להם להשתפרבייעוץ ארגוני ופדגוגי  מימון של -

 חרות" ולהתלהתמקצע"לסייע להם  נוספים, וזאת על מנתו לבתי ספר חלשים משאבים הוקצ

  בחירה. הבאותו מרחב שתי הספר האחרים בב

וזאת איזון הולם בין בתי הספר,  מושגשבאחת הרשויות נטען כי אזור נפתח לבחירה רק לאחר  -

  .לא מבוטל זמן אורכת שגת האיזוןהאם  אף

שהרשות לא השקיעה  כיוון ,איזון בין בתי הספר איןהמרואיינים כי  טענובאחת הרשויות 

כך עובדה זו היא אחת הסיבות המרכזיות לדומה כי . כלשהם כדי לממש מטרה זו משאבים

 .נבדקו במחקראשר הרשויות מבין הנמוך ביותר  יהשל התלמידים ה םשיעור ניודברשות זו ש

  .תכניתהצלחה של ה-איהדבר מעיד על כי  טענו חלק מהמרואיינים

  

מקיים ) 44%( בתי ספר כי שיעור לא מבוטל של מנהליעולה מצאי סקר המנהלים ממ :לסיכום

 21% לעומת זאת , אךדיאלוג שוטף עם מנהלים בבתי ספר אחרים בנושא פתיחת אזורי רישום

  בלבד.  לא מקיימים כל דיאלוג עם מנהלים אחרים או עושים זאת לעתים רחוקות מהם

 ףשיתו נוצרורובן בכי  , עולההשתתפו במחקראשר ממצאי הראיונות שהתקיימו ברשויות מ

בין בתי הספר גרמו לכך שברוב המקרים התחרות אלה  .פעולה והסכמות בין מנהלי בתי הספר

 בנושאגדיר את "כללי המשחק" מה קוד אתי. הרשויות פיתחו לא הרסניתו מצמיחההייתה 

. כיעיל מאוד במיתון התחרות בין בתי הספר תפסו המרואיינים , קוד אשרבין בתי הספר התחרות

מתחרים על אותה אשר " סמוכים התחרות בין בתי ספררשויות מה עם זאת, בחלק

  היישובי.חריגה מהקוד האתי ב פחות והתאפיינה לבשה צורה נעימה "אוכלוסייהה
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 מסוים ישנקודת הפתיחה של בתי ספר הנמצאים באזור בחירה לכי עולה ממצאי הראיונות מ

בעלות אמצעים, נתנו שהן  וובעיקר אל ,רוב הרשויות. להתחרות זה בזה םהשפעה רבה על יכולת

השקעה בבינוי  :בכמה דרכים איזון בנקודות הפתיחה של בתי הספר ויצרואת הדעת לנושא 

, הזנה בבתי ספר שנתפסו כחלשיםשירותי ויום לימודים ארוך הנהגת , ובציוד בבתי ספר ישנים

באחת הרשויות לעומת זאת מנגד, כן הלאה. ובתי ספר חלשים בשל ייעוץ ארגוני ופדגוגי  מימון

כלשהם  שהרשות כלל לא השקיעה משאבים כיוון, איזון בין בתי הספר אין כיהמרואיינים  טענו

 םשיעור ניודברשות זו כך שעובדה זו היא אחת הסיבות המרכזיות לדומה כי . כדי לממש מטרה זו

   נבדקו במחקר.אשר הרשויות מבין הנמוך ביותר  יהשל התלמידים ה

  

  להורים המידע הנגשת 2.4

על מידע הנגשת ה של תהליךו עילותיב תלויה במידה רבההצלחתה של כל רפורמה חינוכית 

בתכנית אזורי הבחירה המבוקרת מעורבים בה. אשר  למיניהםאופן הצגתה לגורמים באודותיה ו

את סוגי הייחודיות של של ההורים  הכרתםשכן  ,חשיבות מכרעתיש  על אודותיהמידע ה הנגשתל

ות המרכזיות מטראחת ה .ור ילדיהםבבית ספר ע של בחירה מושכלתלהם  מאפשרתבתי הספר 

  .מקומית אודות הבחירה המבוקרת לכלל התושבים בכל רשותעל ה הנגשת מידע הייתשל התכנית 

 חשוב מאודבתי ספר, ההורים במבוססת על בחירה של  "אזורי בחירה מבוקרת"שהתכנית  כיוון

תהליך הבחירה.  להם אתר יבתי הספר ולהסב של ייחודיותהפיתוח מידע בנושא להורים הנגיש ל

מנגנון הבחירה אודות על להורים ר יהסבלסוגי הייחודיות של בתי הספר ואת  "שווקעל מנת "ל

ים עלונמפגשי הסברה, פרסום בערוצי תקשורת מקומיים, חלוקת  :אמצעים במגוון נעשה שימוש

  . נית)טלפובשיחה בדוא"ל או (ופניה אישית 

ייחודיות בתי  פיתוחלרישום ו אזורי לפתיחתההורים את התכנית  ת הכרתם שלמיד נבחנה תחילה

  . בנושא זהנתונים שלהלן מוצגים ה 4בטבלה הספר. 

  

  )N=785( התכנית ההורים את הכרת :4 טבלה

  "פיתוח ייחודיות בתי הספר?לאת התכנית לפתיחת אזורי רישום ו /הה מכיר/"האם את
  

  
 שיעור המשיבים

 39% כן

 61%  לא

  

אכן יתכן כי ההורים יהם מכירים את התכנית. שדיווחו מההורים שליש כרק  כיתשובות עולה המ

הם מכירים את התכנית אך לא את יתכן גם כי ימכירים את התכנית ואת המהלך כולו, אך  ינםא

  .  ואלהאפשרויות שתי הבין  מסייעים להבחיןהנתונים שבהמשך הדוח שמה. 
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האם ניתן דגש מיוחד : ים ביישובהמהלך לציבור ההור דרכי הנגשתו של נבחנומחקר ההערכה ב

ההורים מכירים את הייחודיות של בתי הספר  באיזו מידה ?ותבהנגשת המידע לאוכלוסיות מיוחד

הם השיקולים המרכזיים של ההורים בבחירת בית ספר ה מלבחור ביניהם? אפשרויות הואת 

נבחנו הללו השאלות  ?מהו המשקל היחסי של הייחודיות הבית ספרית במכלול השיקולים ?לילדם

צגים נתונים ומשלהלן  6- ו 5בטבלאות רק בקרב הורים אשר ציינו כי הם מכירים את התכנית. 

  תכנית.של מידע על אודות הלהורים אשר לדרכי הנגשתו ב

   

  )N=255( העברת מידע להורים אודות התכנית: 5 טבלה

  ..."באמצעות תכניתה אודות על מידע קיבלת האם"

  המשיבים "כן" מקרב ההורים שציינו כי הם מכירים את התכנית)(שיעור 
   

 שיעור  
 המשיבים

 54%  חומר שנשלח הביתה

 52%  הורים אחרים

 44% ייעודיים בבית הספרים מפגש

 37%  ספרהאתר אינטרנט של בית 

 35%  עיתונות מקומית

 32% בדוא"למידע שנשלח 

 20%  אתר אינטרנט של היישוב

 14%  שלטי חוצות

  

  )N=255(מפגשי הסברה להורים : 6 טבלה

 שלך הזוג בת/בן או ה/את האם, כן אם? שלך ביישוב התקיימו שלהלן המפגשים או הכנסים האם"
  "לפחות? אחת פעם בהם השתתפת

  )מקרב ההורים שציינו כי הם מכירים את התכניתהמשיבים  (שיעור
 

  
המשיבים שיעור  

 

 התקיימו לא
 שלי ביישוב

 התקיימו
 ,שלי ביישוב
 לא אבל

 השתתפנו
  בהם

 התקיימו
 ,שלי יישובב

 והשתתפנו
 פעם בהם
 לפחות אחת

לא יודע אם 
  התקיימו

 8%     47% 17% 28% הספר בבתי מפגשים או סיורים

 14%  22%  12%  52% כנס הורים ביישוב

 12% 28%  9%    51%  בגן בשנה שעברה ייעודיים הורים מפגשי
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אשר , כמו גם ממצאי הראיונות עם מנהלי אגפי החינוך ומנהלי בתי הספר 5שבטבלה הנתונים 

שיחות עם  – ונותמגוהתכנית בדרכים אודות בהמשך, מלמדים כי ההורים קיבלו מידע על מוצגים 

כי עולה הממצאים מ. וכן הלאהמפגשי הסברה , המקוונתהכתובה ותקשורת עיון בהורים אחרים, 

חומרים לבתי משלוח התכנית הגיע להורים בשלושה ערוצים: אודות מרבית המידע על 

בבית  עם ההורים ייעודיים ם) ומפגשי52%מידע מהורים אחרים (קבלת ), 54%התלמידים (

התכנית מאתרי אינטרנט של אודות שיעורים נמוכים של הורים דיווחו כי למדו על  .)44%הספר (

אתרי מ), 32%( בדוא"לשנשלחו אליהם חומרים מ ),35%(עיתונות מקומית מ ),37%הספר ( יבת

 מקומם החשובעל  אפואהממצאים מצביעים . )14%שלטי חוצות (מו )20%אינטרנט של היישוב (

, משלוח ספרהשיח בין הורים, מפגשים בבית  –" מסורתיים"של אמצעי ההפצה האישיים ה

שהועבר להורים בערוצים ציבוריים מידע  אודות התכנית.על הנגשת המידע ב – חומרים לבתים

שלמרבית האנשים יש כתובת דואר  כיוון. יםנמענ מספר קטן יותר שללהגיע  ,ואלקטרוניים

של הורים  השיעור הנמוך למדילבדוק אם  כדאיזה, הערוץ במידע  יץפהל מאוד וקל ,אלקטרונית

של  רשימות לא מעודכנותלמשל כמו (נובע מכשלים טכניים בדרך זו אשר דיווחו כי קיבלו מידע 

  . כתובות דוא"ל)

ספר ובגני ההשתתפו במפגשים ייעודיים שהתקיימו בבתי  מההורים עולה כי כמחצית 6מטבלה 

אודות התכנית ועל החשיבות על מעיד על רצונם של ההורים לקבל מידע  הזממצא  .הילדים

להורים  המאפשרותמסגרות בהצגת התכנית להורים באמצעות כנסים ומפגשים ציבוריים, ש

חשיבותם של מפגשים וכנסים עם ההורים להצגת  נוכחהתכנית. לאודות שאלות על לשאול 

 גניבבבתי ספר ו( כאלהכנסים ומפגשים שהעובדה לנוכח ו ,יהאודות התכנית ולהנגשת מידע על

ע עשוי לסיי אשר בחון שימוש רב יותר בערוץ זהבכמחצית מהיישובים, יש ללא התקיימו  )םילדי

 בהצגת התכנית להורים.  תמשמעותי

התכנית.  אודות מהמידע שקיבלו על ת של ההוריםכלליהרצון ה נבחנה מידת שביעות בשלב הבא

  .שלהלן מוצגים הנתונים בנושא זה 7בטבלה 

  

  )N=255( שקיבלו על אודות התכנית מהמידע נם של ההוריםשביעות רצו: 7 טבלה

על "באופן כללי, באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון מהמידע שקיבלת לפני תחילת שנת הלימודים 
  "פיתוח ייחודיות בית ספרית?לתכנית לפתיחה מבוקרת של אזורי הרישום וה אודות

  

 שיעור המשיבים

במידה 
מועטה או 

מועטה 
דומא  

במידה 
 בינונית

במידה רבה 
או רבה 

דומא  

 28%  17% 55% 

  

כמחצית מההורים הביעו שביעות רצון רבה מהמידע שקיבלו על  רקכי שלעיל עולה הנתונים מ

התכנית  של ההכר נדרשתבית ספר  ולבחורתכנית ה את כיוון שעל מנת להעריך. התכניתאודות 
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העברת  למיניהם שללהיבטים  אשררכיביה, יש חשיבות רבה לבחינת עמדות ההורים בומגוון 

  אלה.בנושאים  ות עמדות ההוריםצגומשלהלן  8 בטבלה תכנית.על אודות ההמידע 

   

  )N=255( שקיבלו על אודות התכנית מאפייני המידעתפיסת ההורים את : 8 טבלה

על אודות  מידע של קבלת הבאים ההיבטים מן אחד כלמ רצון /תשבע ה/את מידה באיזו"
  ?"התכנית

  ד" מקרב ההורים שציינו כי הם מכירים את התכנית) ו(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא

  
שיעור 

 המשיבים

זמן לפני  הוא התקבל דיאם המועד קבלת המידע (
 73%  הרישום לבתי הספר)מועד 

 67%  בהןהוצג  המידעשגוון השפות ִמ 

 72%  מידת הפירוט והבהירות של המידע שקיבלת 

 אליהם כדייכולת לפנות  אשרקיומם של גורמים 
 62%  לתכנית אשרלקבל הבהרות ב

 62%  המידע שקיבלת  היקף

  

אודות על המידע שקיבלו מגוון רכיבי ) הביעו קורת רוח מ62%-73%של הורים ( לא מבוטלשיעור 

האפשרות לפנות ו מידת הפירוט שלו ,בהןהוא הוצג שו, מועד קבלתו, מגוון השפות היקפ: התכנית

אודות החשיבות שבהנגשת המידע על  לנוכח. באשר לתכניתהבהרות קבל למיניהם כדי ללגורמים 

על  שקיבלו מהמידע לא היו שבעי רצוןמההורים  כמעט העובדה כי שליש , כמו גםהתכנית להורים

  התכנית.אודות על  להורים ההסברה דרכים לשיפורהתכנית, יש לבחון אודות 

 .ה מבוקרת של אזורי רישוםפתיחהתכנית לאודות מידע על  צתמנהלי בתי הספר נרתמו להפגם 

פרטי התכנית  אתלהורים  ", ימים שבמסגרתם הסבירוימים פתוחים"זאת בעיקר בהם עשו 

לימים  אשרב שלהלן מוצגים דיווחי המנהלים 9בטבלה בית הספר. של ייחודיות הומאפייני 

  פתוחים אלה.

  )N=144( ימי שיא להוריםו ימים פתוחים: 9 טבלה

 
 שיעור

 המשיבים
שנועדו ימי שיא או  "האם התקיימו בבית הספר שלך ימים פתוחים

 94% כן")"המנהלים שהשיבו (שיעור  "התכנית? את פרטילהורים להסביר 

 לבחור בצורהלהורים סייעו באיזו מידה הימים הפתוחים לדעתך, "
דה רבה או י(שיעור המשיבים "במ בית הספר?" אתמושכלת יותר 

 על קיומם של ימים פתוחים)אלה שדיווחו  ביןד" מו"במידה רבה מא

58% 

  

דיווחו כי בבתי הספר שלהם  מהמנהלים 94%מעט מדיווחי ההורים:  שונים 9הנתונים שבטבלה 

מההורים העידו כי  64%שרק כיוון . התכניתלהורים את  שנועדו להסבירימים פתוחים התקיימו 

בקרב  מועט מדי של ימים אלהד על פרסום למהדבר מכי בבתי הספר, ייתכן התקיימו ימים כאלה 

להורים סייעו הימים הפתוחים ש סברוכי רק כמחצית מהמנהלים  מהטבלה עולה כמו כןההורים. 
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מראיונות עם הורים כי  בהקשר הזה חשוב לצייןת הספר. יב אתמושכלת יותר  חור בצורהלב

תרומה חשובה הייתה ימים אלה ל, עולה כי בהמשך) יםתואר(אלה משהשתתפו בימים פתוחים 

  לתכנית. אשרהנגשת מידע בב

מחזקים  ,תפו במחקר ההערכהתספר שהשהחינוך ומנהלות בתי הראיונות העומק עם מנהלי אגפי 

לפי דרכים. ִמגוון התכנית באודות ההורים קיבלו מידע על  כי המעידים את הממצאים הכמותיים

ישיר, ביקורים בבתי הספר ופרסום באמצעי האמצעים המרכזיים היו דיוור הראיונות, 

  .התקשורת

מהשאלונים הטלפוניים עם ההורים, כמו גם מהראיונות בכל הרשויות, עולה כי  –דיוור ישיר  -

, דיווחו כי הורי התלמידים שעולים לכיתה א המשתתפים .אמצעי ההנגשה הנפוץ ביותרהיה זה 

מכתב המתאר את ו שפות) כמהב(לעתים  של בתי הספר םחוברת המתארת את ייחודיות קיבלו

קבוצות מיקוד במסגרת המחקר, ציינו כי הם ב. גם הורים שהשתתפו בראיונות ותהליך הרישום

בה היה  יעחלקם טענו כי המידע שהופעם זאת,  9.ה להוריםאשר חולקמכירים את החוברת 

 החוברת" ,אחת האימהותית ספר. לדברי בב תםבחיראת לבסס  היה בו די כדיולא  ,תמציתי בלבד

תמציתי, לא יותר מדי. אני לא זוכרת שהתרשמתי מאוד  :חוברת זה, יודע אתה. בדואר הגיעה

 ."הייתי בימים הפתוחים .פשוט הלכתי בפועל מבית ספר לבית ספר ,מה שעשיתי ]...[שבגלל זה

עקרונות  בפרסוםיותר להרחיב  יש במידת האפשר כימעידים הזו ייתכן כי דבריה של האם 

  .הייחודיות של בתי הספרבפרסום התכנית, כמו גם 

ידע ציינו כי קיבלו מ ,ו בסקר הטלפוניהשתתפאשר כמחצית מההורים  –ביקורים בבתי הספר  -

בבתי הספר נערכו כי ציינו המרואיינים בכל הרשויות גם בית הספר בביקור שערכו בו. אודות על 

נעשה ה וזאת על מנת שההורים יכירו אתלכיתה א, אשר עלו ילדים ה"ימים פתוחים" עבור הורי 

מועדי הימים הפתוחים את אפשר בחירה מושכלת של בית הספר. הממידע  ויקבלובבית הספר 

באשכול הבחירה שהורים לבקר בכל בתי הספר נועדו לאפשר ל ואלההרשות המקומית,  קבעה

  שחולקו להורים.בעלונים ורת ובאמצעי התקשפורסמו  בבתי הספר שלהם. מועדי הביקורים

התאפשר למבקרים  ככלל בימים הפתוחיםהורים שרואיינו או השתתפו בקבוצות מיקוד, טענו כי 

 ,אותם. לדברי אחת האימהות ועניינשנעשה בבית הספר ולשאול שאלות בנושאים ה להכיר את

אבל בהחלט קיבלו  ,לא יודעים לספר על זה כמו הצוות ,והקשיבו הפתוחים לימים שהגיעו"הורים 

 כי חשובנו טעחלק מההורים  .חשיפה של הנושא באמצעות מצגת ואפשרות לשאול שאלות"

להורים  ספקיוכלו לאלה שכיוון , בבית הספר ההוריםועד שבביקורים אלה ישתתפו גם נציגים של 

 פונה שאתהכ יותר אמין מידע זה" ,אודות בית הספר מנקודת מבטם. לדברי אחד האבותעל מידע 

ההורים באחת הרשויות  ראש נציגות-שביו בית הספר". לצוות פונה שאתהכמאשר  להורה כהורה

גם תלמידים את בית הספר "יציגו" להורים לא רק אנשי צוות או הורים, אלא ש כי חשובהדגיש 

 .תלמידים במועצת נמצא אני' :להם ואומר הורים עשרים מול שעומד"ילד  ,. לדבריובבית הספר

 ,. זה מראה מה הוא מקבל'מפה אף ילד בוכה בסוף היום צאיֵ  שלאזה  חשוב הכי שלי מה

  .שמחנכים אותו. ההורים מסתכלים על זה אחרת"

                                                           
ה להורים, אולם הם סייגו כזו אשר חולקחוברת  לא הכירוההורים וסגניתו כי  ועד ראש-שבבאחת הרשויות ציינו יו 9

. בירור באגף הם עצמם לא ידעו על כך)ולכן (ה להורים בגני הילדים חולקהחוברת כי יתכן יש ואמרואת דבריהם 
 .הוריםבין האכן הופצה  על אודות התכניתרשות העלה כי חוברת מידע האותה של החינוך 
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באותם הימים לילדי הגן ולהוריהם.  ""ימים פתוחים משותפים נערכיםבאחת הרשויות שנבדקו, 

הורים השם ו, (את ההסעה "מארגנת" הרשות) לאחד מבתי הספריחדיו ההורים והילדים נוסעים 

עם יחד פעילות משותפת מקיימים ילדיהם אילו ו ,הרצאותשומעים ומסיירים בבית הספר 

לבית ספר נוסף בעיר. במהלך יחדיו די כיתות א. בסיום הביקור ההורים והילדים נוסעים מילת

על אודותיהם.  בלים מידעבמרחב הבחירה שלהם ומקששני ימי שישי הם מבקרים בכל בתי הספר 

ביקורים הבית הספר המתאים ביותר לילדם.  אתמושכלת  לבחור בצורהם ורימאפשר לה מידע זה

 יםיעיל ם, אך אין ספק כי ההמבקרים הסעתב כרוכיםלוגיסטית ו יםבבתי הספר באופן זה מורכב

  ויקבלו את המידע הנחוץ להם. לימים הפתוחים ההורים יגיעו שאת הסיכוי  יםביותר ומשפר

התכנית אודות כי הם למדו על  ו הורים רביםווחיבסקר הטלפוני ד –פרסום באמצעי התקשורת  -

גם כל  .שלטי חוצות, : עיתונות מקומית, אתרי אינטרנטלמיניהם ופרסום אמצעי תקשורתמ

אתר : רסוםופ המרואיינים ברשויות ציינו כי התכנית פורסמה במגוון של אמצעי תקשורת

ועוד.  , שלטי חוצותמקומית , עיתונותספרי-או הבית עירוניה )פייסבוקדף ה (או אינטרנטה

הגבלות על יכולתם של הטילו לציין כי במסגרת התכנית רוב הרשויות המקומיות יש זה הבהקשר 

שוויון ב כי הדבר עלול לפגוע ,באמצעי התקשורת " ולפרסםלעשות לעצמם יחסי ציבור"בתי הספר 

 יכול לא ספר"בית  ,ההורים באחת הרשויותועד  ראש-שבתכפי שתיארה זאת יו .בין בתי הספר

מפרסם את הייחודיות  – מנהל בית ספר – שאתה לא זה. פרסום של מגבלות יש. מגדרו לצאת

  .אז הוא לא מפרסם. יש מדיניות קבועה לכל בתי הספר" ,ולמנהל אחר אין תקציב ,שלך בעיתון

אודות התוכנית על להנגיש את המידע פעלו כדי הרשויות המקומיות שניכר חשוב לציין כי 

ובחלק מהרשויות נערך  ,שפותהתפרסמו בכמה לאוכלוסיות מיוחדות. מרבית החומרים הכתובים 

נעשה שימוש במגשרים כמו כן  ביישוב. מנהיגי קהילות בהשתתפותאודות התכנית על שיח מיוחד 

  . בכך צורך היה, אם חינוכיים

בכירים ראיונות עם מה , כמו גםההוריםהטלפוני עם סקר מהלה אשר עולמרות התמונה החיובית 

בהקשר הזה . "שלהם"אופן הנגשת המידע ברשות  ביקרו אתהורים מה חלק, המקומיות ברשויות

 מגיעאינו והמידע  אינה יעילה,הנגשת המידע ת ההורים באחת הרשויות כי וגנצי ראש-טען יושב

כל שנת במהלך את הייחודיות של בתי הספר  "כלפי חוץ" יש לפרסם ,לדבריולציבור ההורים. 

גל אשר להרחיב את מעגל האנשים המודעים לנעשה בבית הספר, מע הדבר יאפשרהלימודים. 

  קהילת בית הספר. רק את  כיום כולל

 מצומצם מדי, הספר ייחודיות של בתיהשיווק אחרת טענה כי מקומית קבוצת הורים ברשות 

ם לביקורים בבתי הספר. הורים ברשות הגני את ילדילצרף העירייה לא מאפשרת  בניגוד לעברו

 פחתהוכתוצאה מכך  ,ההורים לוקה בחסרנציגי כי שיתוף הפעולה בין בית הספר לבין  ואחרת טענ

פעלתנות בתי הספר. לדבריהם, שיתוף פעולה הדוק יותר מוביל ל לשווק אתההורים  יכולתם של

חלק  הורים אחרים.ו"משווקיו" ליים של בית הספר עיקרמליצי היושר ה – ההורים שליותר רבה 

פחות "רוב ההורים לכי  , טענולא מבוטל מההורים שהשתתפו בקבוצות המיקוד ובראיונות

הוא זה שבדרך כלל כר, לבית הספר המּונים נאמהם  :בית הספרשל ייחודיות י המה "אכפת

  הקרוב ביותר לביתם.
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   אחריםת סוגי הייחודיות בבתי ספר ה של ההורים אכרה -

 נבדקסוגי הייחודיות של בתי הספר,  נושאעל מנת לבחון את יעילות הנגשת המידע להורים ב

 הבחירה שלהם.אכן מכירים את סוגי הייחודיות של בתי ספר באזור באיזו מידה ההורים 

במידה ( מכיריםמההורים  כשלישרק תמונה דומה:  עולההראיונות מוהטלפוניים הסקרים מ

כשני  , ומתוך אלהבאזור הבחירה שלהםשספר ה ישל בת הייחודיותאת סוגי  לפחות) בינונית

 מועדב מתוכם לבחור אפשר אשרסוגי הייחודיות של בתי הספר ִמגוון כי  יםרוסבשלישים 

ילדים העולים ה הורירוב ורים מדווחים כי ההמנהלים, המורים וה .דורב או רב מאהוא הרישום 

בבית בעיקר אם (הייחודיות של בתי הספר  מכירים בצורה חלקית בלבד ושטחית אתלכיתה א 

כלל אפוא מכירים  אינםהורים מה חלק. של אותם ההורים)ילדים אחרים  הספר לא לומדים כבר

את משמעותה. לדברי מורה בבית  "מבינים לעומק"אינם ואילו אחרים  ,הספראת ייחודיות בתי 

 כולם כמה עד]. הייחודיות[את  מכיר שלא מישהו פה שיש חושבת לא"אני  ,ספר באחת הרשויות

, זה של היתרון את בדיוק ולהבין לזהות מצליחים ממש כולם לא כי, יודעת לא אני מתחברים

"הורים  טענה כי ברשות אחרתהנמצא . מורה בבית ספר "שלהם אכפתיות חוסר קצת בגלל אולי

 מגיעים שילדים בתושלא בטוח שיידעו. לא ח ,לפרט תבקש אם. כסלוגן] הייחודיות[את  הכירו

  ."ספר בית ייחודיות בגלל

לציבור כי הרשויות המקומיות ובתי הספר עצמם עשו מאמצים רבים להנגיש  עולה מהראיונות

למרות זאת הורים רבים  , אולםבתי הספר בכלל והייחודיות בפרטאודות את המידע על ההורים 

של בתי  אחריםבמאפיינים הורים מתעניינים ה. אותם בתי הספר מכירים את ייחודיותאינם 

מה יש לבתי ספר אחרים "אינם מתעניינים כלל לחלופין  וא, ו)כמו למשל המוניטין של( הספר

שיקולי  עולים בקנה אחד עם ממצאים אלה. )הספר הקרוב לביתםבית ב (אלא רק "להציע

בית הספר  ו שלייחודיות כי ההנחמחזקים את ה והם, תוארו לעילאשר  הבחירה של ההורים

 העיקריים בהקשר הזה שיקוליםה של ילדם. שיקול משני עבור ההורים בבחירת בית הספרמהווה 

  בית הספר.של מוניטין הולמקום המגורים של בית הספר רבה ִק הם מידת ה

   

הנגשת המידע להורים. של  מגמות חשובות בתחום כמה מהסקרים הטלפוניים עולות: לסיכום

 פיתוחלרישום ו אזורי לפתיחת מכירים את התכניתאינם כי  ועידהכשני שלישים מההורים 

מודעים לקיומה של התכנית  אינםבהכרח כי ההורים של דבר אין פירושו . ייחודיות בתי הספר

 מכירים את , אךהם לא מודעים לשמה של התכניתשייתכן  – מכירים את פרטיה אינםאו 

 ,תהליךקיומו של המודעים ל אינםמרבית ההורים  אם אכןתהליך הבחירה.  אתהתכנית עצמה ו

  להורים.  נמסר המידעאשר באמצעותם ערוצים את החשוב לבחון 

הרשויות ובתי הספר עשו שימוש במגוון של  עולה כי הטלפוניים יםממצאי הראיונות והסקרמ

 מיוחדות מאוכלוסיות הורים לרבות, להורים אודות התכניתעל ת המידע א שילהנגכדי אמצעים 

במיוחד יעיל כ. אמצעי שנתפס (באמצעות הנגשה שפתית ומפגשים עם מנהיגי קהילות ביישוב)

להורים יום ש, "יום פתוח"אודות בתי הספר היה על קבלת מידע בהקשר של  עבור ההורים

מההורים  יםשני שלישעם זאת, רק כ. )יחד עם ילדיהם או בגפם(לבקר בבתי הספר  בו אפשרהת

  קיומם של ימים פתוחים. אודות כי ידעו על  וווחיד
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כדי להנגיש את  ובתי הספר המקומיות הרשויות הדרכים שנקטו ו אתביקרמרואיינים מה חלק

 ך כל השנהבמשאודות בתי הספר על את המידע "כלפי חוץ" לפרסם  ישכי  נוטעהם . המידע

את ההורים  לביקורים בבית הספרלהזמין  ישכי  );ייחודיותם יכיר טוב יותר אתהציבור שכדי (

; רבים יותר לביקור בבית הספר) הורים לבואם שלאת הסיכוי  גדילכדי לה( גןשב הםיחד עם ילדי

  . "הורים אחריםלספר הבית  כדי "לפרסם אתבתי הספר ביש להיעזר בוועדי ההורים  וכי

, בתי הספר או באפשרויות הבחירה של מתעניינים בייחודיותהורים רבים אינם עוד נטען כי 

. )הקרוב ביותר לביתםזהו בית הספר  להם (בדרך כלל לבית הספר המוכרנאמנים מפני שהם 

כי הם מכירים  הטלפוני של הורים שדיווחו בסקרלמדי השיעור הנמוך את  עשוי להסביר הדבר

  ואת הייחודיות של בתי הספר. את התכנית

  

  הבחירה בתהליך ההורים שיקולי 2.5

שיקולי ההורים  חשוב מאוד לבחון את, הורים לבחור בין בתי ספרל נועדה לאפשרשהתכנית כיוון 

כי הם  וווחי) ד73%עולה כי שיעור גבוה של הורים ( הטלפוני בתהליך בחירה זה. מנתוני הסקר

 שהנחו אתשיקולים ה מוצגיםשלהלן  10טבלה במודעים לאפשרותם לבחור את בית הספר. 

  .עבור ילדיהם של ההורים בבית ספרבחירתם 

  

  )N=785( ם בבחירת בית הספרההורי שיקולי: 10 טבלה

  "?הנוכחי הספר לבית ילדכם ברישום עבורכם שיקול היווה הבאים מההיבטים אחד כל מידה באיזו"

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

 

שיעור   
 המשיבים

   מאפייני בית הספר

 65%   אקלים בית ספרי 

 61%   בית הספרב )הישגים( רמה לימודית

 52%   המלצות של הורים אחרים 

  46%   זהות המנהל/ת

 45%   ייחודיות בית הספר

 35%   טכנולוגית התשתית הרמת 

   ילד שעניינם המאפיינים 

  54%   עם חברים מהגן יחד המשך לימודים 

 43%   רצון הילד
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שיעור   
 המשיבים

  42%   כישורי הילד

   רבהשיקולי נוחות וִק 

 65%   מגורים הרבה למקום ִק 

 50%   ספרהאחים באותו בית למידה של 

אחים או הספר שהרבה לבית ִק 
 22%   לומדים בו קרובי משפחה

עבודה של הרבה למקומות ִק 
 16%  ההורים 

  

 :הורים מבססים את בחירתם על מגוון שיקוליםה עולה כי 10 טבלההממצאים המוצגים במ

. , ובמידת מה גם מאפייני הילדוהִקרבה אליולבית הספר  ההגעה מאפייני בית הספר עצמו, נוחות

לנתונים בדומה ם בבחירתם את בית הספר. ההורי דרג חשיבות של שיקוליכי קיים ִמ דומה 

ההורים את מכריע בבחירת  גורםבית הספר מהווה של מוניטין הלפיהם ו ,שהתקבלו בראיונות

משקל  היהספרי -אקלים הביתלו של בית הספר רמה הלימודיתלבסקרים כי נמצא בית הספר, 

ציינו כשיקולים מכריעים הורים רבים  .בית הספר ההורים את משמעותי ביותר בבחירת

רמה גם ל .)65%רבה למקום המגורים (ִק ה ואת )65%בבחירתם את אקלים בית הספר (

הייחודיות הייתה השפעה לא מבוטלת על בחירתם של ההורים. ) 61%( בבית הספרהלימודית 

ממצא שיש בו כדי להעיד על  – )45%(כמחצית מההורים  תם שלבחיר השפיעה עלשל בית הספר 

לכל תהליך תנאי יסוד  מודעּות שהיא, זה והגברת המודעּות לושל נושא  "שיווקה" תהצלח

 כשלישלפיו רק ו, שצוין לעיל את הממצא סותר ממצא זהציין כי יש ל הבחירה המבוקרת.

 הספר את סוגי הייחודיות של בתי(במידה בינונית לפחות) מההורים דיווחו כי הם מכירים 

 אתחלקית בלבד של ההורים ה םהיא הכרת לסתירה זובאזור הבחירה שלהם. ייתכן כי הסיבה ש

חלקם או מרביתם מכירים רק את סוג הייחודיות של בית הספר  – סוגי הייחודיות של בתי הספר

. כמחצית מההורים ציינו כשיקולים משמעותיים גם מאפיינים את ילדם אליו רשמואשר הם 

 נו שלרצו), 54%( הילדים עם חברים מגן האפשרות להמשיך ללמוד יחדילדים עצמם: שעניינם ה

שיקול  ותהרמת התשתית הטכנולוגית של בית הספר היו לעומת זאת ).42%) וכישוריו (43%הילד (

  ). 35%רק עבור כשליש מההורים (בבחירה משמעותי 

עם מנהלי אגפי חינוך, מנהלות בתי ספר, מורים והורים והראיונות כלל קבוצות המיקוד תוך מ

כי ישנם שני שיקולים מרכזיים בבחירת עולה השתתפו במחקר, אשר שהתקיימו ברשויות 

המוניטין של ו של בית הספר למקום המגורים הרבִק מידת הההורים את בית הספר של ילדם: 

בבחירת מרכזיים ולים אלה שיקגם בסקרים שנערכו במחקר הנוכחי, נמצא כי . בית הספר

  ההורים את בית הספר של ילדם. 

זה הוא החשוב שיקול  חלק מהמרואיינים טענו כי – למקום המגוריםשל בית הספר רבה ִק  -

לבית  הגעה נוחה –) ההוריםעבור הילד ו (עבורת נוחּו (א)יים: עיקרשני טעמים  ביותר, וזאת בשל

שילדם רצו ההורים  –טיפוח קשרים חברתיים  (ב) ;הביתה בצהרייםוחזרה נוחה ספר בבוקר ה

 שלושהקשרים החברתיים וזאת על מנת , לומדים בו חבריו לשכונה אשרספר הילמד באותו בית 
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 ,לדברי מורה באחד מבתי הספר הצהריים.-ימשכו גם בשעות אחרבמהלך יום הלימודים י

 הפונ שגם מישהו. נוחיות גם אבל, שכן בטוח ספר בית של םשֵ  על. נוחיות על חושבים ההורים"

 דווקא פה, אלא מחברים שלי". ולא זה את שומעת אני .לא ילך לבחור מאוד רחוק ,לבית ספר

 זה את אומרת ואני, הרב"לצערי ברשות אחרת: הנמצא בית ספר במורה דברים דומים אמרה 

ואז  ,הביתה לי קרוב שיותר הסנטימטר מה של. נוחות משיקולי זה את בוחרים לפעמים, באמת

  ולא תמיד מהמקום של איפה הילד יכול יותר לצמוח". ,עזרה אני יכול לקבל מהשכן והשכנה ואיז

ציינו כי הורים פונים לחפש בית ספר שאינו נמצא  בקבוצות המיקודאינם מרוצים הורים חלק מה

המוניטין אם או  "בית הספר"היה להם ניסיון קודם לא מוצלח עם אם  ,בקרבת מקום מגוריהם

אחת האימהות שהשתתפו בקבוצת המיקוד ברשות  בהקשר הזהשל בית הספר נמוך ביותר. 

לומד בבית ספר הקרוב  אף שאחיומסוימת, טענה כי רשמה את בנה לבית ספר המרוחק מביתם 

לא ייתן מענה הולם  יותר בית הספר הקרובכי מפני שחששה לדבריה, היא עשתה זאת  .לביתם

כי אני  ,הייתי לא בשלישי. השני הספר בבית והייתי אחד ספר בבית"הייתי : של הילד לצרכיו

ואז  ,לשם שלי הבן את לרשום הולכת לא שאני לי ברור היה .מכירה מבן אחר שלי שלומד שם

 הסביבתיים התנאים, שמסביב הנושא כלבחרתי בעצם בין הראשון לשני. התרשמתי, שמעתי. וגם 

  ."שמשפיע ממה חלק גם, גם זה. ליוכו

ספרי -בסקר הטלפוני נמצא כי האקלים הביתכפי שצוין לעיל,  – ספרההמוניטין של בית  -

לעומת . בבית ספר ההוריםבחירת ל עביותר הגורמים אשר משפיעים הם  בו והרמה הלימודית

קרבת חשובה ממנו אך  ,שיקול חשובאכן  ואה בית הספר המוניטין של נמצא כיראיונות זאת ב

איכות המנהלת וצוות של  גם ציינו יותר את החשיבות המרואייניםמקום המגורים לבית הספר. 

ההישגים. לדברי מנהלת אגף חינוך באחת רמת ספרי ו-האקלים הבית את חשיבותההוראה ופחות 

 הילד את יכיל הספר שבית, שלי לילד טוב יהיה הספר שבית"חשוב  ,הרשויות שהשתתפו במחקר

שילמד, שיהיו לו הישגים טובים, שהוא ירגיש טוב עם  .שלו השני הבית יהיה הספר שבית, שלי

. לדברי מנהלת "האקדמי מהמקום פחות, אבל יותר מהמקום של להכיל – עצמו, שלא יהיה נכשל

מעניין אותם צוות בית  ,הייחודיות ההורים את מעניין לא בכלל"זה  ,בית ספר באחת הרשויות

  .זה מה שקובע" ,נרשמים בגלל הייחודיות. אם השם שלך טוב והצוות טוב 10%ספר. אולי 

הורים, הרוב המכריע של המרואיינים סברו עם הסקר הטלפוני ב התקבלומהממצאים שלהבדיל 

בית הספר של ילדם. עם את ההורים בבחירת משמעותי  גורםייחודיות אינה מהווה ה יוםכי כ

היא  אשרבעיקר בבתי ספר בהדרגה ( גוברת חשיבות הייחודיותכי חלק מהמרואיינים טענו זאת, 

. תפקיד משחקת"הייחודיות  ,. לדברי סגנית מנהלת באחד מבתי הספרבהם) בולטת ומשמעותית

זה אלא לנגן. מה שמעניין את ההורה  מנותהילד שלי לא אוהב א :שאומרים הורים שומעים

 של בחלק רק לא מתעניינים הם. הדרך על משהו ושילמד יפצעייחזור שמח, שלא  שהילד

  .אלא בכל ההתנהלות של בית הספר" ,תקשורת

  

ותהליך בחירתם  ,מודעים לאפשרות לבחור בין בתי ספראכן כי מרבית ההורים  דומה :לסיכום

שעניינם חלק ניכר מההורים ביססו את החלטתם על שיקולים  .מגוון של שיקוליםמתאפיין ב

על  רבים התבססואם כי  ,)ספרי-והאקלים הביתבו הרמה הלימודית (בעיקר מאפייני בית הספר 

כמחצית . )אחים באותו בית הספרלמידה של מגורים והלמקום  ת בית הספרקרב(ת נוחּו שיקולי
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רמת  דיווחו כי רק כשליש מההורים .ובכישוריוילדם  נו שלרצובגם  ו"התחשב"הורים מה

  בחירתם.  השפיעה עלבית הספר בהתשתיות הטכנולוגיות 

עם מנהלי אגפי חינוך,  התקיימו ברשויות שהשתתפו במחקרוהראיונות אשר קבוצות המיקוד מ

המוניטין של לבין  רבה לבית הספרהִק קיים קשר בין כי עולה , מנהלות בתי ספר, מורים והורים

לא טוב הם  בית הספר הקרוב לביתם, אולם אם המוניטין שלוב לבחורהורים יעדיפו  :בית הספר

שלו טוב מוניטין שהדאי שיעבירו אליו את ילדם. בית ספר ווקרוב לו – יחפשו בית ספר אחר

לוותר "יהיו מוכנים ואלה שכונות מרוחקות, המתגוררים בתלמידים  "למשוך אליו"במיוחד עשוי 

  .וכדי ללמוד ב "תעל נוחּו

ותהפוך  זו תגברככל ש .ההוריםבבחירת  בלבד משניגורם  היאבית הספר  של ייחודיותהכיום 

לחלק מתעודת הזהות של בתי הספר ולגורם משמעותי במערכת  יהמשמעותית יותר, היא תה

ו להורים את כלל ציגישבתי הספר  כדאי. של ילדם השיקולים של ההורים בבחירת בית הספר

  ספרית.-, כמו גם את הייחודיות הביתהם כדי לחזק את המוניטין שלהםימעלות

ייחודיות בתי הספר היא חלקית  אתההורים  של םהכרתהממצאים האיכותניים מלמדים כי  גם

הרשויות המקומיות ובתי הספר להנגיש את המידע להורים  שלהמאמצים וזאת למרות , ושטחית

 , כמו למשלאחריםבגורמים מתעניינים הורים הלהניח כי אותם אפשר ונים. מגובאמצעים 

 לש העדפה אוטומטית בנושא בשל אינם מתעניינים כלל לחלופין ו, אהמוניטין של בית הספר

  .בית הספר הקרוב לביתם
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  ספרית-ביתהייחודיות הפיתוח  – : יישום התכנית והפעלתה3פרק 

ויצירת מרחבי ייחודיות בית ספרית בשני מישורים: פיתוח  ההבחירה המבוקרת התמקד תכנית

פיתוח הייחודיות של בתי ספר  בבתי הספר.של ההורים בחירה מבוקרת  ם בהםתקיית אשר חינוך

מנגנוני בקרה בו מערכתית ראייה חינוכיתהמתאפיינת ב , כזוארגונית- היערכות פדגוגיתמחייב 

 תכניםבפדגוגית, המהות בספרית -הייחודיות הבית יטוייה שלבבדן פרק זה  .מתאימים

 ם שללבחירת סוג הייחודיות, זהותמניעים ה כמו כן נדונים בובית הספר. של התנהלות בו

ולמערכת החינוך  בפרט ערך המוסף של פיתוח הייחודיות לבית הספרההמעורבים בהחלטה ו

  היישובית בכלל.

  

  ייחודיות סוגי 3.1

מבטא ו מרחב החינוכישל בית הספר ב את ההשתלבות המערכתית ייצגסוג הייחודיות הנבחר מ

של  יעודהישרת את החזון ונועדה לנבחר. הייחודיות אשר נושא הייחודי ההמארגן של  את הרעיון

  .אליו שהוא חותר האידאל תקדם לקראתמסייעת לבית הספר לההיא ו ,בית הספר

אחד מהסוגים פיתוח המענה  . בכלבוצותק לשלושספרית -הבית ותאת סוגי הייחודי מייןל אפשר

של בית  ארגונית-הפדגוגיתמכלול הפעילות ב , כזו שתתבטאמערכתית הייחודי מחייב הטמעה

  הספר:

מוזיקה או כמו למשל ( מסוים ניבנושא תוכ תתבטאמזו ייחודיות  – בעולם התוכןייחודיות  -

 העוסקת בו תכנית לימודים ייעודית מגבשים ,זה בוחרים עולם תוכןהייחודיות סוג הב). אקולוגיה

  נבחר.אשר תוכן עולם ההלמידה ל דרכי ומתאימים את הפדגוגיה ואת

למשל כמו ( ייחודית הבפדגוגי זו מתבטאת ייחודיות – ייחודיות בתפיסת ההפעלה הפדגוגית -

 , בתפקידיתספרי-הבית פעילותבומתבטא מערכתי  הוא זההייחודיות הסוג . )תדמוקרטיפדגוגיה 

  .מורים ותלמידים ובמרחב הלמידה

 אלו נמצאות במוקדאו אמונה, ו האידאולוגי מבוססת עלזו ייחודיות  – תאידאולוגיייחודיות  -

דרך החיים של הקהילה הלומדת בהם,  מייצגים את מהסוג הזהבתי ספר בדרך כלל הלימודים. 

בית הספר.  ערכיל בהתאםמההורים וממשפחות התלמידים לנהוג  בהתאם לכך מצפיםו

התלמידים ומשפחותיהם  אשר על ערכיםאפוא מבוססת של בית הספר  תהאידאולוגיהייחודיות 

 אמת מידה המהווים מעין , ערכיםלשעות הלימודים בבית הספר גם מחוץבהתאם להם נוהגים 

  .)ללמוד בבית ספר דתי לא יבחר ,למשל מי שאינו מנהל אורח חיים דתי(כך  לבחירת בית הספר

. קיימים סוגים רבים ומגוונים של בתי ספר ייחודיים ,ברשויות שהשתתפו במחקר ההערכה

  .שלהלן 11בטבלה  של סוגי הייחודיות מוצגת רשימה חלקית
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  רשויות שהשתתפו במחקרבתי ספר הנמצאים בסוגי ייחודיות ב: 11 טבלה

  

  

  הספר ביתשל  ייחודיותה בחירת תהליך 3.2

 מנהלתלאת זירו ותשל בתי הספר וה לא התערבו בבחירת הייחודיותהמקומיות הרשויות  ככלל

, והרשות ספרית-הבית סוג הייחודיות התאפשר אפוא לבחור אתבתי הספר ל. בית הספר צוותלו

פיתוחם ו ,מגוון רחב של סוגי ייחודיותכתוצאה מכך נוצר  .לא התערבה בבחירה ובתהליך עצמו

 את בחר צוות"כל  ,הרשויותונות. לדברי מנהלת אגף החינוך באחת מגולבש צורות של אלה 

יש  :להם אמרנו אנחנו. זה את קבענו לא אנחנו. והיועץ המוביל הצוות, המנהל עם שלו הייחודיות

  .לכם זכות לבחור ייחודיות ולהתרכז בה, להתפתח"

או אף  ,התערבה וניסתה להשפיע על הייחודיות של בית ספר המקומית הרשות חריגיםבמקרים 

זו שכיוון , בעימות עם המנהלתהדבר היה כרוך לעתים  .לכפות על בית הספר ייחודיות מסוימת

רצתה ייחודיות אחרת. לדברי מנהלת אגף החינוך באחת הרשויות שהתערבו בבחירת הייחודיות 

 ,דבר שום קרה לא. 'החינוכי הסיפור של למקום זה את קחי'"אמרנו למנהלת  ,בבית ספר מסוים

 הסכימה גם היא בסוף. אחורה לחזור אפשר- כי זה לא זז. היום כבר אי ,אז התחלנו לעשות מכבש

  ."שרצינו לנושא

לבית הספר. המנהלים מסוים לבחירת סוג ייחודיות  למיניהםהשיקולים  הנוכחי נבחנומחקר ב

על  למידת השפעתם בהתאםבית ספרם של ייחודיות התבקשו לדרג שיקולים אפשריים לבחירת ה

  מנקודת מבטם של המנהלים.  הנתונים אל יםצגומשלהלן  12בטבלה . ייחודיותהבחירת 

  

  

  

  

  

  

ייחודיות אידאולוגית

דרוזי-דתי•
אנתרופוסופי•

ייחודיות בתפיסת ההפעלה 
הפדגוגית

חשיבה מתמטית•
חשיבה דיאלוגית•
יזמות טכנולוגית•
חקירה וגילוי כדרך חיים•
למידה ברוח האינטליגנציות  •

המרובות
חשיבה מוסרית•
מנהיגות•
יצירתיות•
הכלה•
אק'חינוך ברוח קורצ•

ייחודיות בעולם התוכן

תקשורת•
מדע וטכנולוגיה•
אמנויות•
לימודי סביבה•
עיצוב ואדריכלות•
תרבות יהודית•
קידום בריאות•
"מנגן ושר"•
מורשת•
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    )N=144( מנהלים – בית הספרשל ייחודיות הגורמים לבחירת סוג : 12 טבלה             

  הגורם החשוב ביותר
 שיעור המשיבים

 37% ספרהמאפייני בית 

 22% המנהל והעדפות של נטיות 

 17%  העדפות של צוות ההוראהו נטיות

 10%  יישובית השיקולים ברמה 

 9%            הוריםשל הנטיות ו רצון

 5%            תלמידים של הנטיות ו רצון

 

בית הספר מנקודת מבטם של ייחודיות הנתוני הסקר בדבר הגורמים אשר השפיעו על בחירת סוג 

ראיונות. שני המקורות מצביעים על שלושה גורמים ה של המנהלים, עולים בקנה אחד עם ממצאי

 והעדפות העדפות המנהלבית הספר: מאפייני בית הספר, של ייחודיות הבחירת סוג לעיקריים 

המאפיינים הספציפיים של  הואהגורם הראשון בחשיבותו  לפי תשובות המנהלים, צוות המורים.

הגורמים האחרים הם ו ,המנהל והעדפותיו שליו נטיות ואהגורם השני בחשיבותו ה ,בית הספר

רק חמישה אחוזים מהמנהלים . רצון ההוריםוובית יישהת ההוראה, שיקולים ברמה נטיות צוו

על בחירת הייחודיות. אשר משפיע ביותר גורם הם ההתלמידים של נטיות הרצון וטענו כי ה

ייחודיות הבשאלה פתוחה במסגרת הסקר נשאלו המנהלים אם גורמים אחרים השפיעו על בחירת 

מבנה  , אתהיסטוריה של היישובה ציינו את) 35%ר לא מבוטל של מנהלים (שיעובבית ספרם. 

 תאוכלוסיי ם שללחווה חקלאית) ומאפייני תומשל קרבל(כמו  תייםסביב יםגורמ, בית הספר

  בית הספר. של ייחודיות סוג הכגורמים אשר השפיעו על בחירת  התלמידים

מחזקים את ממצאי  ,ראיונות עם מנהלי בתי ספר ומורים בבתי ספר שהשתתפו במחקרהממצאי 

הייחודיות של סוג בחירת  גורמים משפיעים ביותר עלשלושה  כי מנהליםעם ההטלפוני שאלון ה

  מאפייני בית הספר, נטיות צוות המורים והנטיות האישיות של המנהל. :בתי הספר

של בית  הנוכחיים למאפיינים מבטאת קשרברוב בתי הספר הייחודיות  – מאפייני בית הספר -

. כן הלאהערכי בית הספר, חוזקות של צוות ההוראה, נושאים שבית הספר עוסק בהם ו :הספר

החליטו להמשיך  מנהליהם ;תכניתשנים לפני תחילת הכמה ייחודיות פותחה הספר הבתי בחלק מ

לדברי  רוח התקופה.ל בהתאםלערוך בה שינויים לחלופין או  ,שהיא תכמו בייחודיות הקיימת

והכותרת של  ,הספר בביתאין -טמשהו שהוא ביל םה שלנו"הערכים  ,אחת ממנהלות בתי הספר

שהי וכשהיה צריך לבחור איז] ...[שבחרנו היא משהו שהולך אתנו הרבה שנים הייחודיות

שנושא  מנהלת נוספת בבית ספר .איך לחנך לזה" ,הזה הנושאו על נאז באופן טבעי חשב ,תוחודייי

 .העתידנות של הנושא את"רצינו  הייחודיות פותח בו כמה שנים לפני תחילת התכנית, טענה כי

 ראינו :'ץסווישראינו שזה לא עונה על הצרכים של הקהילה וההורים, בעצם עשינו איזשהו  אחרי

ואז הלכנו לכיוון שמתחבר לייחודיות הקודמת  ,אחר קצת מענה שנותן משהו זה כאן שנדרש שמה

  .שלנו"
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בחירת תהליך ב שותף צוות המורים ,בכל בתי הספר שהשתתפו במחקר – צוות המוריםנטיות  -

צוות מצומצם (מנהלת, ספר הבתי בחלק מ :בית ספר כלבאחרת . רמת השיתוף הייתה הייחודיות

 ,חדר המוריםלדיון ב ואיוהב ספרית-נושא הייחודיות הביתאת גיבש תחילה יועץ, צוות ניהול) 

שיתוף מלא של צוות ותוך כדי  חדר המוריםב הנושא גובשלה יתחלכמאחרים תי ספר בב אילוו

יתה המחשבה להיכנס ישהכ" ,לדברי מובילת תחום הייחודיות באחד מבתי הספרהמורים. 

המפגש הראשון באמת היה מפגש  ]...[והתחלנו לחשוב מה אנחנו רוצים לייחודיות, ישבנו ביחד

כך קיימנו מפגש נוסף עם כל הצוות. היה חשוב לנו  מאוד מצומצם שלנו [צוות הניהול]. אחר

 ספר בביתלדברי מורה  ."נושאמה הוא חושב, איך הוא רואה את ה :באמת לשמוע את כל הצוות

 ,המורים לחדר זה את העברנו כך אחר. מצומצם צוות, הספר בית צוות ישבו"בהתחלה  אחר,

מה כדאי  :ואחר כך סגרנו מה אנחנו בוחרים על דעת כולם. הייתה מעורבות מלאה של המורים

  . לקחת, מה לא כדאי"

לנטיות הוענק משקל גדול בפיתוח הייחודיות חלק מבתי הספר ב – של המנהלאישיות הנטיות ה -

תהליך פיתוח ודומה כי בקרב מנהלות חדשות, בייחוד . הדבר בלט האישיות של מנהלת בית הספר

לדברי אחת ממנהלות בתי הספר  .החינוכי שלהן החזוןמנוף לקידום  היווה עבורןהייחודיות 

להביא את עצמי, את  :זה הלוקסוס שלי בלהקים בית ספר חדש ]...[שאני משהו"זה  ,ינוישרוא

 של חוויה איזושהי לעשות ורוצה עצמה את שזוכרת הלומדת הילדה – 'אני'התפיסות שלי, את ה

לדברי מנהלת  .שוב, לשיטתי, זה לא אומר שזה בהכרח נכון. זה מקור ההשראה הראשון" .תיקון

 שמאחורי ברור] ...[אחוזים 99 ,מאוד גבוה היה הייחודיות בבחירת שלי"המשקל  ,בית ספר אחרת

 אתה מה עם לדעת צריך אתה שכמוביל ברור זה. המקום את וניתבתי עזרתי הזמן כל אני הקלעים

  . "מגיע

הדבר במקרים רבים אך  ,בתהליך בחירת הייחודיותשותפו ברוב בתי הספר ההורים והקהילה 

אפוא  ההורים עודכנורוב . ספרית- הבית נושא הייחודיות כבר אתרק לאחר שבית הספר קבע היה 

בחירת ב השתתפו מלכתחילהלא אך  ),והתבקשו להביע את עמדתם(נושא הייחודיות באשר ל

. אחר משהו שזה, אותה לנו הציגו. בה שותפים היינו לא"הייחודיות  אחד ההורים,הנושא. לדברי 

חמור מזה,  יותר. הייחודיות את לנו הציגו בהו, יום אחד הוזמנו למעין פעילות כזאת ,אומרת זאת

ספר ההורים הבתי בחלק מ .וקיבלנו לעשות איזושהי עבודה על סמך זה" ,לקבוצות אותנו חילקו

הייתה השפעה אמיתית על פיתוח בבתי ספר אלה להורים . בתהליך כבר בשלבים מוקדמיםשותפו 

 נושא על אודותעם הצוות)  יחדאלה שהחליטו ( יובאחד מבתי הספר ההורים ה :הייחודיות

הסכמה של ההורים ורצונם -אי בעקבותובבית ספר אחר הצוות שינה את החלטתו  הייחודיות,

אחת  .נציגים של התלמידיםגם בתהליך בבית ספר אחד בלבד שותפו . לבחור בנושא אחר

 שיחות לנו היו"מה את שיתוף ההורים בתהליך בחירת הייחודיות: איון עִ יהמנהלות הדגישה בר

אנחנו רצינו את  ,לגמרי אחר משהולהייחודיות שלנו הייתה צריכה ללכת  .הורים, מורים עם

 בעצם, הורים של, הקהילה של הצרכים על עונה לא שזה שראינו אחרי .הנושא של העתידנות

  .רגע, רגע, נדרשת כאן פעולה אחרת" :ואמרנו' ץסווי איזשהו עשינו
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כי עולה מנהלי בתי הספר המקומיות ועם החינוך ברשויות נושא מהראיונות עם מובילי  :לסיכום

הותירו , אלא הייחודיות של בתי הספרסוג מקרים חריגים הרשויות לא התערבו בבחירת פרט ל

לה כי וסקר המנהלים עמומורים והראיונות עם מנהלי בתי ספר מ .בית הספר צוותלמנהל ולאת ז

ערכי בית השפיעו על בחירת הייחודיות של בתי הספר: מאפייני בית הספר (עיקריים גורמים  כמה

 אישיות של ), נטיותכן הלאהוהספר, חוזקות של צוות ההוראה, נושאים שבית הספר עוסק בהם 

ו גורם ווהתלמידים לא הי. נטיות ההורים בבית הספר מנהלת בית הספר ונטיות הצוות המוביל

ר חוסר והדבר עורבדיעבד, בנושא זה ם עודכנו הוריבדרך כלל ה ;בבחירת הייחודיותמשמעותי 

  נחת בקרב חלק מההורים שרואיינו.

  

  הספר בבתי הייחודיות מה שליישו מאפייני 3.3

ומשנה את כל המעורבים  עם הזמןמשתנה  מתמשך אשרתהליך  אהוהייחודיות בבית ספר  פיתוח

 מה שלבחן את מאפייני יישוהמחקר  לפיכךמחוצה לו. , הן בבית הספר הן – בתהליך החינוכי

), כמו ההוריםשל צוותי ההוראה ושל של המנהלים, (ת מבט ונקודכמה ספר מההייחודיות בבתי 

את יחסי הגומלין שבין תהליך פיתוח הייחודיות לבין ההתנהלות הפדגוגית, הערכית  גם

  בבית הספר.  היומיומיתוהחברתית 

שלהלן  13בטבלה בית ספרם. בהייחודיות של פיתוח השלב העריך את המנהלים להתבקשו  תחילה

  נתונים אלה. מוצגים 

  

  )N=144( בבית ספרם שלב פיתוח הייחודיותהערכת המנהלים את  :13 טבלה
 שבניהולך?" הספר בית כיום נמצא הייחודיות פיתוח של שלב באיזה, להערכתך"

  

 
שיעור 

 המשיבים

 11% שלב ראשוני

 44% שלב ביניים

 45% שלב מתקדם 

  

השלב הראשוני של  בבית ספרם הסתייםכי  רו) סב89%עולה כי מרבית המנהלים ( 13מטבלה 

ומובילי תחום הייחודיות  םמנהליה מתשובותיהם שלתמונה דומה עולה גם פיתוח הייחודיות. 

כי כצפוי  מעידותתשובות הייחודיות. בראיונות על אודות יישום הנשאלו שלשאלות בבתי הספר 

  הייחודיות. של פיתוח הבתי הספר בשלב קיים שוני בין 

של גיבוש נושא  ראשוניהמהמרואיינים טענו כי בית הספר שלהם נמצא בשלב חלק קטן 

 רק ממש. הדרכה עם עדיין אנחנו, התהליך בתחילת"אנחנו  ,הייחודיות. לדברי אחת המנהלות

אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים.  .ויש לנו פה את הסלוגן ,הדרך את, שנקרא מה, פרצנו עכשיו

החל בית הספר שלה ב. מנהלת אחרת טענה כי עכשיו אנחנו נצא לפיילוט בשנה הבאה, מה ומי"
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 "צליח להתרומם"לא הנבחר שהנושא אשר  , כיווןהייחודיות בנושא חשיבה מחדשתהליך של 

  .  ")חיבור של המורות לתחוםֶהעדר "עדר כוח אדם מקצועי והֶ בשל בעיקר (

של  יההעמקת הפדגוגיה והרחבת ביטוי יו כי בית הספר שלהם נמצא בשלבהעריכרוב המרואיינים 

הטכני של הקצאת  היבט, הן ב"חיבורם לייחודיות"המורים ו ותתפיסבהיבט של הן  – הייחודיות

אימוץ דרכי הביצועי של  היבטהן ב, בייחודיות יםהמתנס לומדיםוהרחבת מעגל ה לנושא זהשעות 

כי נדרש הדגישה אשר מהייחודיות. לדברי מנהלת בית ספר  יםנגזרהבניית מערכי שיעור הוראה ו

ויש  ,ורצים עם זה 'וואלה!'אומרים , יש כאלה שנכנסים לזה" ,שינוי בתפיסות המוריםעדיין 

לא היה בסדר? כאילו מחכים לראות מה  שלושים שנה רגע, רגע, מה שעשיתי :כאלה שאומרים

אבל אין ויתור באמירה שיש דברים גורפים  .ואז אני אחליט אם אני אעשה את זה או לא ,צא להיֵ 

הטכני של הקצאת  היבטהדגישה את האחרת  בית ספרמנהלת  .בכל בית הספר בנוגע לייחודיות"

בשנה הבאה יהיו שעתיים צבועות  .במערכת שעות של צביעה עדין"אין  לנושא הייחודיות:שעות 

של מובילת תחום הייחודיות באחד מבתי הספר הדגישה את החשיבות  של למידה סביב תוצר".

לא י מעוניינת שאסטרטגיות החשיבה "אנ: בית הספר הוראה התואמות את ייחודיות דרכיאימוץ 

 שאני. למעשה הלכה אותו ישמואלא שיְ  ,אותו שידקלמו ולא. ברור לא מונח לא, פה רמונח זָ  יהיו

, לא. הפנימו שהן בשלב לא עוד הן] ...[משתמשות שהמורות, מיון שם שיש ואראה לשיעור אכנס

  ."בתהליך אנחנו

ולכן קשה לקבוע נקודת  עת,מתפתחת כל ה מנהלות טענו כי הייחודיותהמנהלים ומה חלק

זה משהו  ,לפי דעתי ."זה [הייחודיות] לא משהו שמסיימים אתו ,התחלה, אמצע וסוף. לדבריהם

 .מתפתחים בתוך זה – אדם אני כמנהלת וצוות המורים שלי כבני – כי גם אנחנו ,שהוא מתפתח

  .זה תהליכים שכל אחד עובר עם עצמו בקצב האישי שלו"

 . על הייחודיותספרי-הייחודיות אמור לחולל שינוי באורח החיים הביתיישום תווה התכנית, לפי מ

על מתקיימים בבית הספר. אשר להוות חלק אינטגרלי מכלל התהליכים הפדגוגיים והחברתיים 

למיניהם תהליכים על אודות המנהלים והמורים נשאלו זו,  יתרוחב ההשפעמנת להעריך 

  נתונים אלה.שלהלן מוצגים  14בטבלה הייחודיות. יישום המתקיימים בבית הספר בעקבות 

  בבית הספר בעקבות יישום הייחודיותהמתקיימים תהליכים : 14 טבלה

  ?"הבאים התהליכים ספרך בבית מתקיימים מידה באיזו"
  ד")ו(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא

 מנהלים  

)N=144(  

 מורים

)N=366( 

הפניית משאבים בית ספריים לפיתוח ייחודיות בית 
 84%  90%  הספר

בהקשר של  )בקרב המורים(פיתוח תהליכים פדגוגיים 
 79% 80%  ייחודיות בית הספר 

 --- 68%  שיתוף פעולה עם גורמי החינוך ברשות המקומית 

בנושא השתתפות מורים בהכשרות ייעודיות 
 74% 64%  הייחודיות 

אשר עם גורמים אחרים ביישוב שיתוף פעולה 
 --- 60%  רלוונטיים לייחודיות של בית הספר  

ייחודיות  שעניינםקיום שיעורים מחוץ לבית הספר 
 --- 59%  בית הספר  
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אשר על כלל התהליכים  ספרית-הביתייחודיות העל השפעה נרחבת של  יםהסקרים מצביע ממצאי

) 90%(מרבית המנהלים . למיניהם יצונייםח םפעולה עם גורמי ףספר ועל שיתוהמתקיימים בבית 

 ,כי בית הספר מפנה משאבים בית ספריים לפיתוח ייחודיות בית הספרדיווחו ) 84%והמורים (

עוסק בפיתוח כי בית הספר דיווחו מהמורים)  79%-מהמנהלים ו 80%(רבים מהנשאלים ו

 ועידהמנהלים ומורים של מעט שיעור נמוך ב תהליכים פדגוגיים בהקשר של ייחודיות בית הספר.

 יםבשני שלישלפי עדויות המנהלים, . בנושא הייחודיות בהכשרות ייעודיות םכי המורים משתתפי

 וישנו, ספרית-הבית הייחודיות שעניינםלבתי הספר  ץמתקיימים שיעורים מחו מבתי הספרכמעט 

הרלוונטיים לסוג אחרים ביישוב עם גורמים ופעולה עם גורמי חינוך ברשות המקומית  ףשיתו

  בית הספר.של ייחודיות ה

 תהסתייעוה , כמו גםנבדקו המשאבים שהושקעו בפיתוח הייחודיות בראיונות עם מנהלי בתי ספר

מהראיונות מורכבת יותר מזו שעלתה העולה התמונה  ספר.ה ביתלחוץ שמבגורמים למטרה זו 

כדי לפתח  בתי הספרהרשויות לת גדולה בהקצאת המשאבים של ולפיה קיימת שונּו ,סקריםמה

  .את ייחודיותם

הקצו תקציב שוטף לפיתוח הייחודיות בבתי הספר. גובה במחקר  הרשויות שנבדקו – תקציב -

בין אלפי שקלים בודדים  -התקציב היה שונה מאד בין רשויות מבוססות למעוטות משאבים 

ואף יותר מכך. התקציב שימש בעיקר להנגשת  ת ספרלשנה לעשרות אלפי שקלים בשנה לבי

סביבות לימודיות התומכות לעיצוב אודות בית הספר להורים, לרכישת ציוד ועל המידע 

 , וזאת על מנתמבניםשל שיפוץ לו הגם להתאממבוססות התקציב שימש ברשויות  .בייחודיות

בחירה. לדברי הבאותו מרחב הנמצאים בתי ספר בפיזיים ליצור אחידות רבה יותר בתנאים ה

"קיבלנו משאבים ששיפצו את הספרייה ואת הסביבה  ,מנהלת באחת הרשויות האמידות

כל המסדרונות היו חשוכים,  ,ספר לבית הגעתי שאניכהלימודית. זה גם כן תלוי הייחודיות. 

ם. אנחנו צינורות, שהכול עובר. העירייה עשתה המון, המון שיפוצי עםחשוכים. כל התקרה הייתה 

 ."להיות רוצים שאנחנו ממה רחוקיםעדיין 

 לפיתוח פדגוגי של נושא הוקצה ניהול עצמי, חלק ניכר מהתקציבבהם קיים הת אשרבתי ספר ב

 אשר. לדברי מנהלת אגף החינוך ברשות בתי ספר אלהליתרון משמעותי  הדבר הקנה .הייחודיות

 איגום עשו כולם אז, עצמי בניהולהספר שלנו  בתיכל " ,ניהול עצמימתקיים  בהתי הספר בב

חלק לפיתוח הייחודיות עצמה, חלק  – צריכים שהם לצרכים התחלקו המשאבים כל. משאבים

התקיים לא ואשר ברשויות חלשות שנמצאו בתי ספר  לעומת זאת .לנושא פתיחת אזורי הרישום"

על  בעיקר ונאלצו להתבססת ניהול עצמי, סבלו ממחסור במשאבים לצורך פיתוח הייחודיובהם 

הנגשת מידע) לתקציב , (ייעוץ ארגוני, השתלמויות, ביקורים בבתי ספר אחרים תכניתמשאבי ה

יותר מאשר לפתח את הייחודיות שלהם  התקשוכי בתי ספר אלה עולה . מהראיונות עצמםועל 

כל ו ,לי"האמצעים לא מספיקים  ,אלההספר הבתי הספר האחרים. לדברי אחת ממנהלות בתי 

. לדברי מנהל בית ספר "דצריכה להתבסס על הצוות הקיים שלי ועל היצירתיות שלנו יחאני הזמן 

אנחנו רוצים את 'יש ממש הורים שאומרים  .ת שלוראּונִ הזה  אחת הבעיות שלנו בבית ספר" ,אחר

העירייה . 'בגלל איך שהוא נראה בית הספר, אבל אנחנו לא נשלח לבית הספר את הילדים שלנו

השקיעה פה קצת בשיפוץ השירותים, גם הריצוף בכניסה הוחלף, אבל מעבר לשיפוצים האלה 

  .לא"
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עדר ניהול עצמי ייחודיות, הֶ מצומצם לנושא התקציב הקצאת עולה מהדברים היא שההמסקנה 

 לפתח אתבתי הספר מקשים ב יםהפיזי התנאים תבהשווא המקומית עדר השקעה של הרשותוהֶ 

עבור התלמידים היכולת של בתי הספר להיות אטרקטיביים  את ספרית, כמו גם-הבית הייחודיות

  ם.ההוריו

את נושא לבתי הספר שפיתחו  "שעות עירייה" הוקצומבוססות  מקומיות רשויותב – כוח אדם -

("מורי  חיצוניים לשכור מורים ומדריכים בתי הספראפשר לתהוהודות לכך ייחודיות, ה

ברשויות  לעומת זאת. ייחודיות של בית הספרבים ישירות עוסקייחודיות") המתמחים בנושאים ה

. בבתי "מורי הייחודיות" היו מורי בית הספר ומדריכים מ'קרן קרב' פחות מבוססותמקומיות 

(האחד ל"מורי ליבה" והאחר  שני חדרי מורים פעלו ,אשר "מורי ייחודיות" הורו בהם חדיםספר א

לדברי היא בעייתית. זו כ, וכפילות םן שני חדרי המוריבילעתים שרר מתח  ;ל"מורי ייחודיות")

 המורים כלפי סמוי ניכור היה הראשונות"בשנים  פועל בו, "צוות ייחודיות"אשר מנהל בית ספר 

אחד הנושאים היה איך ליצור את החיבורים בין מורי ייחודיות לבין מורי  ]...[הייחודיות של

יש כי המסקנה שעולה מהדברים היא  .כי הם היו חייבים לעבוד יחד בשיתוף פעולה" ,הליבה

שבמקרה כזה , מפני ם הקבועיםמוריהמבוססת על  בהם הייחודיות אשר הוראתיתרון לבתי ספר 

בבית  חיבור טוב יותר בין תחומי הייחודיות לתחומי הליבה אפשרתתקציב חיצוני ומ לא נדרש

   הספר.

אופן . שהשתתפו במחקרכל בתי הספר ל חיצוני ייעוץ ארגוני מטה התכנית מימן מתן -

 – של המנהלים נטייתם האישיתל נקבע בהתאםיועץ הארגוני ב מנהלי בתי הספרההסתייעות של 

נעזרו  ואילו אחרים ,הייחודיות ה שלפיתוחליועצים להנחות את תהליך  אפשרו חלקם

התועלת של ייעוץ זה הייתה רבה בעיקר בשלב הראשוני של גיבוש מאחורי הקלעים. הם שירותיב

  ספרית.-הייחודיות הבית

כנית לימודים בית ספרית לפתח ת להםסייעו ואלה ספר נעזרו ביועצים פדגוגיים, הבתי מ חלק

רבה הייתה  הפדגוגייםיועצים ההתועלת של . ככלל שיטות הוראה חדשות הנהיגייחודיות ול

  בינה לבין הפדגוגיה. "יצירת החיבורים"ו ספרית- הבית הייחודיות מיסודשל בעיקר בשלב 

ריבוי  בשל "נוצל באופן לקוי", וזאת משאב הייעוץ כי וווחיד המרואיינים בחלק מהרשויות

. לדברי ניהול עצמיליועץ גם  בחלק מבתי הספרו ,יועץ פדגוגייועץ ארגוני,  –יועצים בבית הספר ה

 ידעו לא הם, במערכת ראו[המנהלים]  שהם יועצים"מרוב  ,מנהל אגף החינוך באחת הרשויות

 הם. התפספס קצת זה. ביד להם יש כלי איזה הבינו לא הם. הארגוני היועץ את שצריך כמו לנצל

  .להם עוד יועץ" 'לדחוף' שניסינו זה על קיטרו אפילו

 כדי לבסס אתמוסדית אחת לפחות  השתלמות נערכה ,שהשתתפו במחקרכל בתי הספר ב -

נתפסה כמשאב חיוני ו בהתאם לצורכי בית הספר "נתפרהההשתלמות " .ספרית-הייחודיות הבית

ממש בהרגשת ביטחון,  ,להגיד יכולה"אני  ,. לדברי אחת ממנהלות בתי הספרלפיתוח הייחודיות

כי אנחנו מקבלים השתלמות מוסדית כבר  ,הזה 'המיטבי הדיאלוג'שהשנה אנחנו יודעים מה זה 

  .שנה שנייה"
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לצורך פיתוח הייחודיות  )ביישוב ומחוצה לו( פעולה עם גורמים חיצוניים פושיתספר הבתי מ חלק

  :וביסוסה

סיקרו תלמידי בית הספר  – עירוניתהת דוברּוהיחידת  לבין ית ספר לתקשורתין בב שיתוף פעולה -

  טור קבוע בעיתון המקומי.וכתבו בעיר  והתקיימשאירועים 

הגיעו סטודנטים במכללה  – עיצובלמכללה לאמנות ו לביןבית ספר לאמנויות בין  שיתוף פעולה -

  ם.במכללה במהלך שנת הלימודי ביקרו אילו האחרוניםום, תלמידיהאת  לבית הספר כדי ללמד

לבית האבות  וגיעההתלמידים  – ביישוב בית אבות לבין בית ספר למורשתבין שיתוף פעולה  -

  מורשת היישוב.אודות סיפורים על מהדיירים בו  ושמעו

 הורי ים שלצוות המורים ונציג – מכון ויצמן לבין בית ספר לחשיבה מדעיתשיתוף פעולה בין  -

ווה את התהליכים הפדגוגיים יחוקר מטעם המכון לאילו ו ,ביקורים במכוןכמה ם ערכו התלמידי

  בבית הספר.אשר התקיימו 

מעצים גוף חיצוני  לביןבית הספר  שיתוף הפעולה ביןכי עולה הראיונות עם מנהלי בתי הספר מ

ומחבר  גבולות בית הספר פורץ את, ידע חדש לבית הספר "מזרים" ,ספרית-את הייחודיות הבית

  לקהילה.אותו 

  

  הייחודיות בבית הספר ביטויי -

הורי  התבקשו ספריים-מארג החיים הביתבספר ה ביתשל ייחודיות הביטויי על מנת לעמוד על 

  מוצגים נתונים אלה.שלהלן  15בטבלה . להביע את דעתם בנושא זהבכיתות א שהתלמידים 

  

   )N=340( ייחודיות בפעילויות בית הספרביטויי ההערכת ההורים את : 15 טבלה
  ..."ב מתבטאת לומד בו הייחודיות של בית הספר שילדך מידה ובאיזו האם, לדעתך "

  (שיעור המשיבים מקרב ההורים שדיווחו כי הם מכירים את ייחודיות בית הספר)

 

שיעור   
 המשיבים

 75%  פעילויות מיוחדות

 74%  ת הספרימי שיא בבי

 71% מהלך השיעורים השוטפים

 71%  תהליכים פדגוגיים

 71%  ת הספרעיצוב סביבות הלמידה בבי

  
 ,ההורים ם שללדעת כיממצאים האיכותניים ומעידים עולים בקנה אחד עם הנתוני הסקרים 

מארג כל ההיבטים של ב ומתבטאת וייחודיות בית הספר מוטמעת היטב בעשייה החינוכית של

סביבות הלמידה בבית עיצוב , ים, השיעורים השוטפיםי: התהליכים הפדגוגייםספר-ביתה םחייה

יום של -תחום בחיי היוםאין  , ההורים סבורים כילמעשה ת מיוחדות.יולויימי שיא ופע ,הספר
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בראיונות העומק:  מתחדדת אף יותרזו תפיסה . "צבוע ברוח הייחודיות"בית הספר שאינו 

כי ברוב הרשויות עולה עם הורים ברשויות שהשתתפו במחקר, והראיונות קבוצות המיקוד מ

. עם פירטו אותם)ואף (טענו כי יש ביטויים מוחשיים לייחודיות בבית הספר של ילדם ההורים 

ת גבוהה: ראּובעלי נִ שהם  לייחודיות שגרתייםלא ציינו בעיקר ביטויים  אותם ההוריםזאת, 

כן ת ו, סביבה לימודי"חוץבמ"תערוכה, תזמורת, מקהלה, שיעורי העשרה, מפגשים עם אורחים 

את הרציונל של הייחודיות ואת ביטוייה בתחומי פחות מכירים הורים אלה . ניכר כי הם הלאה

"הייחודיות התבטאה למשל  ,בית הספר. לדברי אחת האימהותב הנלמדים "רגילים"הדעת ה

בפעילויות של חגים. תמיד חיברו להם את זה לאינטליגנציות. כל שנה יש אצלנו תחרות חנוכיות, 

תכינו חנוכיות ברוח האינטליגנציות  :להם אמרולילדים להכין חנוכיות בבית. השנה  נותנים

 בית'"יש לנו את  ,בית הספרבההורים ועד  ראש- שבלדברי אחד האבות המשמש כיו .המרובות"

 נוצרה זה מתוךו.  כיתה בשיתוף מרכז המוזיקה. זה מתחיל מכיתה ד ונמשך עד 'מנגן ספר

 .מאוד גדולה, של עשרות ילדים שמנגנים. זה לא הפילהרמונית, אבל זה נחמד מאוד" ,תזמורת

"יש לפחות ארבעה ימי אמן בשנה,  ,יישובבההורים נציגּות  ראש-שבלדברי אב נוסף המשמש כיו

. השנה נבנה רִמחזּו של עניין תחת נעשה זה. הספר בית ילדי רובעם לעבוד עם כל או  מגיעשאמן 

 מפוזרים הספר בית שטח בכל. אמןהבכניסה לבית הספר גלובוס גדול, מבקבוקים, ביחד עם 

  ."רחזּומחומרים ממוחזרים, שנעשו בשיתוף הילדים ואמנים או חברות לִמ  ישיבה פינותו ספסלים

מפני ביטוי מוחשי לייחודיות, בבית הספר טענו כי לא רואים הורים  אחדותברשויות  לעומת זאת

זה כן,  ת"בוויזואליו ,. לדברי אחד ההוריםמהווה סיסמה ותו לאאינה מיושמת בפועל אלא  זוש

ערכים או לא ערכים, אבל זה לא תופס מים. זאת  ,גם אם אני אגיד מצוינות או לא מצוינות

. לדברי אין תוכן, אין שינוי מערכתי" – 'לעשות את זה ססגוני'מהמשפט פתיחה  חוץאומרת, ש

השתנה משהו בשיעורים שלא ראיתי אני  ,ויםושנים שמל שלוש"במשך  ,ה ברשות אחרתהור

ים יאו שניתבו את הילדים במשך כל השנה. אולי רק באירוע או שנ ,שנתנו יותר חומר – עצמם

  גורמים: זאת בכמה, תלו לייחודיות דיו ביטוי מוחשיבבית הספר לא ניכר ההורים שציינו כי  .כן"

את משמעות הייחודיות וביטוייה בבית עדיין המנהל והצוות לא הפנימו  – הייחודיותהפנמת - אי -

המנהלים והמנחה לא הפנימו  ,המורים ."כנראה שאנחנו לא הפנמנו ,הספר. לדברי אחד ההורים

  .לילה"בזה תהליך שלא קורה ביום ו מה זה ייחודיות.

יישום הייחודיות בבית  די הצורך אתהמנהל והצוות לא קידמו  – אזלת יד של המנהל והצוות -

לבנות את היישום  צריכים נהלההִמ "זה עדיין בחיתולים. ההנהלה ו ,הספר. לדברי אחד ההורים

  .טוב יותר"

משאבים ליישום הייחודיות די לא הקצו  החינוך ומשרד המקומית הרשות – עדר משאביםהֶ  -

. הלא השתנהמצב בפועל ו ,נושאיישום הלאשר יפעל כוח אדם מקצועי  קשה לגייסבבית הספר. 

"לא הגיעו תקציבים בשביל המטרות האלה.  ,ההורים באחד היישוביםנציגּות  ראש-שבלדברי יו

להגיד לך שבאו ונתנו דגש מסיבי כדי לעשות את הדברים בצורה שאינה  ]...[גם המערכות לא שונו

יכול להיות . שאנחנו עיר לא עשירהבגלל אין תקציב משתמעת לשתי פנים? לא. אבל יכול להיות ש

בתי הספר כי  הדגישהורה האותו  .שבגלל שאנחנו עיר ספר, קשה לצוות המקצועי להגיע לפה"

ספר החלשים יותר קשה. אם אין ה"בבתי  ללא משאבים: םייחודיותאת לפתח אינם יכולים 
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לא מתקיים. אלה  ,אפשר לפתח-אפשר לפתח; אם אי-אי ,אין כסף; אם אין כסף ,גבייה מסודרת

  .משוואות מאוד פשוטות"

התקיימו עם מנהלי מחלקות חינוך, מנהלי בתי ספר ומורים ברשויות שהשתתפו אשר הראיונות 

ת ת רבה למדי בין בתי הספר במידקיימת שונּו כימחזקים את דבריהם של ההורים  ,במחקר

  ספרית.-הייחודיות הביתשל ה ביטוי

ייחודיות בתפיסת ההפעלה  ,לפי סוגיה (ייחודיות בעולם התוכןרק אפשר למיין לא הייחודיות  את

 להלןש 16בטבלה  .בבתי הספרואפיוניה  ביטוייהגם לפי  אלא ,ייחודיות אידאולוגית) ,הפדגוגית

 :בבית הספר מוצגת החלוקה הזו לפי ביטויי הייחודיות

ומתאפיינת  דרכיםשל גוון בִמ בבית הספר  מתבטאתייחודיות אשר  – "בוהקתייחודיות " �

  קרון מכונן משותף.יעב

בֶהעדר  מתאפיינתום צבאופן מצומבבית הספר  מתבטאתייחודיות אשר  – "דהויהייחודיות " �

 קרון מכונן משותף.יע

  

  ביטוי הייחודיות בבית הספר לשטיפולוגיה : 16 טבלה

 ייחודיות "דהויה" ייחודיות "בוהקת" מאפיינים

 לא כן קרון מכונן" יהייחודיות היא "ע

המוקדשות  שעות קבועות במערכת
  ללימוד נושא הייחודיות

 אין יש

 מעט הרבה מתמחים בייחודיות המורים מספר ה

 אין יש עם גופים חיצוניים  יתוף פעולהש

ייחודיות של נושא השילוב מידת ה
 בתחומי הליבה 

 מעט הרבה

בנושא  כיתות אשר מעורבותמספר ה
 חלקן כולן הייחודיות

 מעט הרבה ייחודיות בחיי בית הספר ה שילוב

  

מתוארים ביטויי  בין ייחודיות "בוהקת" לייחודיות "דהויה"ההבחנה להמחיש את על מנת 

המתמקד  ערכי ובית ספר (ייחודיות בוהקת)שני בתי ספר: בית ספר לתקשורת ב הייחודיות

המאפיינים לפי  תוצגבין בתי הספר מההשוואה  ).ייחודיות דהויה( בקידום הבחירה של תלמידיו

  בטבלה שלעיל.

ות ויליכל הפעו מרכזי ביותר בבית הספר,הייחודיות נושא  – "מכונן קרוןי"ע היא הייחודיותא. 

  . נגזרות ממנו בבית הספרהרלוונטיות 

בתחום כולן  עסקו רבותה יותיולויפעהמייחד אותו, ו נושאב התמקד בית הספר לתקשורת

באופן תאורטי (תקשורת המונים על אודות לומדים הזה תקשורת. התלמידים בבית הספר ה
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תלמידים  .כותבים טור שבועי בעיתון המקומיו, מסקרים אירועים ביישוב )יישומי-באופן מעשיו

אישית -התקשורת הביןכישורי לחזק את כדי בוגרים בבית הספר חונכים תלמידים צעירים 

  אישית.-למידה שיתופית ועבודת צוות כחלק מהתפיסה של תקשורת ביןבית הספר מקדם  .שלהם

 בהתאם "בחירה מושכלת" יכולות של התמקד בהקניית בית הספר המקדם בחירה כערך

 הנלמדים פשר לתלמידים לבחור בין מקצועות וחוגי העשרהולאחר מכן ִא  ,למיניהם מאפייניםל

יישומה לפני תחילת עוד בבית הספר  מתה קיייתבין חוגי העשרה הי האפשרות לבחורבבית הספר. 

  .תכניתשל ה

במערכת  מתבטאתהייחודיות  – המוקדשות ללימוד נושא הייחודיותבמערכת  קבועות שעותב. 

חלק וב ,הייחודיות בנושאות ישירות וסקע יםחלק משעות הלימוד :השעות של התלמידים

  ספרית.-הייחודיות הביתשל ים רכיבים נלמדמקצועות הליבה  המוקדשות ללימודשעות מה

צילום סטילס, תקשורת המונים ( הוקדשו ללימודישעות שבועיות שלוש  בבית הספר לתקשורת

נוספת הוקדשה ושעה שבועית  ',קרן קרבבהתבסס על תכנית של ') רדיוו דרמה, הפקת וידאו

 בהתבסס על כן הלאה)ו כתיבה עיתונאיתמסר,  העברתמכתב,  תקשורת עיונית (כתיבת ללימודי

 "מידה שיתופית סביב תוצרלהתקיימה בבית הספר " על כך . נוסףבבית הספר ותכניות שפותח

תוצר יחדיו  ופיתחו ו אותוחקרעל אודותיו,  ונושא, למד חרובתלמידים ה :לימודי הליבהכחלק מ

  .םן התלמידיאינטראקציה ביב למידה זו מתמקדת .קבוצתי

שלוש או כ –למדי מצומצם  יהה תלמידיםשל ה הבחירההיקף  בבית הספר המקדם בחירה כערך

ים היבטכמעט בלא התבטאה לומדים. הבחירה הם שעות שבועיות ש 41שעות מתוך ארבע 

  פדגוגיים נוספים בבית הספר.

בבית הספר מורים את נושא הייחודיות מלמדים ומדריכים  – מתמחים בייחודיותהמורים ג. 

  הייחודיות של בית הספר. בנושא התמחו אשר  חיצונייםאו מורים , מהצוות הקבוע

תקשורת ולימדו  אשר התמחו בתחום התקשורת מורים ומדריכים היו בבית הספר לתקשורת

  הפקות בתחומי התקשורת.נושא של התמחו ב הקבועים חלק מהמורים עם הזמןהמונים. 

היה זה נושא מפני שלא  ,הייחודיות נושאבלא התמחו מורים ה בבית הספר המקדם בחירה כערך

  .בו התמחותהמצריך מקצועי 

הייחודיות שלו בית הספר נעזר בגורמים  על מנת לבטא את – עם גופים חיצוניים יתוף פעולהשד. 

  .בנושא הייחודיותבעלי ערך מוסף שהם חיצוניים 

לסקר  ווזמנהת העירונית. תלמידי בית הספר יים קשר קבוע עם הדוברּוִק  בית הספר לתקשורת

קשר ִקיים אירועים עירוניים, ביקורים של אח"מים בעיר וימי שיא בבתי ספר אחרים. בית הספר 

  בו טור שבועי. ופרסמ םתלמידיהו ,עם העיתון המקומיגם 

את יישם כדי ל כלשהו יים קשרים קבועים עם גוף חיצונילא ִק  בית הספר המקדם בחירה כערך

  הייחודיות שלו.

של נושא בית הספר משלב רכיבים  – הליבה בתחומישל בית הספר  הייחודיות שילובה. 

לא רק בחוגים  כן הלאה),פה ושמתמטיקה, אנגלית, מדעים, (הייחודיות במקצועות הליבה 

  לימודי העשרה.בו
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לימוד ב "תוצרסביב למידה שיתופית " את הגישה הפדגוגית בהדרגהשילב  בית הספר לתקשורת

  תקשורת עיונית בשיעורי השפה בבית הספר. שולבו דרכי על כך . נוסףלמיניהםתחומי הליבה 

 כלומר(בלימודי הליבה  הייחודיות את נושאכמעט לב ילא ש בית הספר המקדם בחירה כערך

  .)לימודי הליבה בבית הספר ושאים שעניינםבכל הנ ,אם בכלל ,ד בחירהומעט מא הייתה

המעורבים בייחודיות רב  תלמידיםמספר השככל  – בנושא הייחודיות התלמידיםשל מעורבות ו. 

  דומיננטית ומשמעותית יותר. הייחודיותיותר, צעיר  יותר, וככל שהמעורבות מתחילה בגיל

  . )ו-(א מכל הכיתות מעורבים בייחודיות תלמידים בבית הספר לתקשורת

ד בכיתה כיתה ג או החלה בבייחודיות של תלמידים  ותמעורבה בית הספר המקדם בחירה כערךב

, בחלק מהכיתות מעורבות זו התקיימה .כיתה ולעד נמשכה דברי המרואיינים) וין (היו סתירות ב

  לא בכולן.

כלפי " –בִנראּות שלו  בבית הספרמתבטא הייחודיות  נושא –שילוב הייחודיות בחיי בית הספר ז. 

  . "כלפי חוץ"ו "פנים

 לזהות אותה ידעו , ואלהולתלמידיםברורה לצוות הייתה הייחודיות  בבית הספר לתקשורת

שתלמידיו  ואת הייחודיות של בית הספר וידע וכירה לבית הספר חוץמ. גם ולספר על אודותיה

  מסקרים אירועים ביישוב. 

לבית חוץ מו ,ברורה לצוות ולתלמידים לא הייתה הייחודיות בית הספר המקדם בחירה כערךב

  .כמעט אותה וכירהלא הספר 

  

את  מקדמים גורמיםכמה מהראיונות עם מנהלי אגפי חינוך, מנהלי בתי ספר ומורים עלה כי 

  ספרית:-פיתוח הייחודיות הבית

צוות  לדעת להוביל אתובמהלך  להאמיןמוטיבציה,  על אלה לגלות – ספרהת בית או מנהל מנהל -

  בית הספר.

שותף בפיתוח , ייחודיות שנבחרהב תומךמעורב בהגדרת הייחודיות, צוות ה –ספר הוות בית צ -

 "מורי ייחודיותבין "ל "מורי ליבה"שיתוף פעולה בין  . מתקייםיישומה בבית הספרבהייחודיות ו

  .)כאלה בבית הספר (אם יש

 םייחודיות להגדיר אתלבתי הספר מאפשרת  המקומית הרשות – רשות תומכת ומאפשרת -

  ומקצה את המשאבים הנדרשים לפיתוחה.

רכישת ציוד, כוח אדם ושעות משאבים לעומדים בית הספר רשות ל –ניהול עצמי ומשאבים  -

ניהול עצמי יכולים להקצות משאבים לפיתוח שמתקיים בהם . בתי ספר ייחודיותללימוד נושא ה

 בניהול עצמי.שלא מתקיים בהם בתי ספר בקלות רבה יותר מאשר הייחודיות 

אותו  "נצליודעים "לבייעוץ שהם מקבלים ו בתבונה משתמשיםספר הבתי  –בייעוץ  נבוןימוש ש -

  יודעים מתי להשתמש בייעוץ ארגוני ומתי להשתמש בייעוץ פדגוגי.כך למשל הם . היטב
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 וכן הלאה) יקהזת, מותקשורת, מדעים, קיימּו( המתבססים על תוכן נושאים –נושא הייחודיות  -

על שיטת ההפעלה הפדגוגית או המתבססים מאשר נושאים  םלפתחיותר קל ויותר  מוחשיים

קורצ'אק, חשיבה  יאנושערכי  נושאים מופשטים דוגמתקשה יותר לפתח (נושאים ערכיים 

  .ן הלאה)מוסרית, חשיבה דיאלוגית, הכלה וכ

ביישוב פעולה עם גופים חיצוניים  אשר משתפיםבתי ספר  – עם גורמים חיצוניים פעולה יתוףש -

כיצד לפתח את הייחודיות, מרחיבים את מעגלי היישום של הייחודיות  לומדיםלו  ומחוצה

  .תומצליחים להעצים אותה משמעותי

  

שלב הפיתוח  הסתייםהספר הנכללים בתכנית מרבית בתי בלפי דיווחי המנהלים,  :לסיכום

 רבים משאבים תקציביים ופדגוגיים דיווחו כימנהלים . השל ייחודיות בית הספר הראשוני

גורמים  בינם לבין בנושא זה נוצרפעולה שיתוף ו ,הספרבית של ייחודיות המוקצים לנושא 

 גם מעיני ה. העשייה החינוכית בבית הספר בנושא הייחודיות לא נעלמחיצונייםרלוונטיים 

: התהליכים בכל ההיבטים של חיי בית הספר מתבטאתייחודיות המרביתם דיווחו כי ו ,ההורים

ת יולויימי שיא ופע ,עיצוב סביבות הלמידה בבית הספר ,השיעורים השוטפיםם, יהפדגוגי

יום של בית הספר שאינו "צבוע -למעשה, ההורים סבורים כי אין תחום בחיי היוםמיוחדות. 

  .ברוח הייחודיות"

העמקת הפדגוגיה והרחבת  יבית הספר שלהם נמצא בשלבמם טענו רוב המנהלים כי בראיונות עִ 

הקצאת בהיבט של , הן את נושא הייחודיות הצוות תתפיסבהיבט של הן  –ייחודיות של ה יביטוי

של בניית מערכי שיעור בהיבט הן , בייחודיות יםהמתנסהלומדים והרחבת מעגל לנושא זה שעות 

תהליך "כי פיתוח הייחודיות הוא  מנהלים אחדים טענו זהההוראה חדשות. בהקשר דרכי ואימוץ 

  לחלקו לשלבים. אפשר- ואי", נגמרשאינו 

  הייחודיות:  חמשאבים לצורך פיתוכמה לה כי עמדו לרשותם וספר עהראיונות עם מנהלי בתי מה

עשרות אלפי (בין רשויות מבוססות  נמצאוגובה התקציב ב מאוד גדולים הבדלים –תקציב  -

. התקציב )ספראלפי שקלים בשנה לבית ( מעוטות משאביםבין רשויות ל )שקלים בשנה לבית ספר

סביבות לעיצוב , לרכישת ציוד ועל אודות בית הספר להורים מידעהלהנגשת שימש בעיקר 

של שיפוץ לו הגם להתאממבוססות התקציב שימש ברשויות  התומכות בייחודיות. לימודיות

 הוקצה לפיתוחספר המתקציב בית ניהול עצמי, חלק ניכר  בהם ייםאשר התקבבתי ספר . מבנים

קטן תקציב כי מהממצאים עולה . בתי ספר אלהליתרון משמעותי והדבר הקנה הייחודיות, 

ביצירת אחידות רבה  המקומיתשל הרשות  עדר השקעההֶ ו עדר ניהול עצמיייחודיות, הֶ ל המוקצה

של בית הספר ולהגביר את  הייחודיות לפתח אתמקשים יותר בתנאים הפיזיים בבתי הספר 

  .האטרקטיביות שלו

לבתי הספר  שעות עירייה"לבתי הספר " הוקצומבוססות מקומיות רשויות ב – כוח אדם -

 לשכור מורים ומדריכים לבתי הספר אפשרתהוהודות לכך  ,ייחודיותאת נושא השפיתחו 

"מורי הייחודיות"  פחות מבוססותמקומיות ברשויות  לעומת זאת. ("מורי ייחודיות") חיצוניים

, אשר "מורי ייחודיות" הורו בהם בבתי ספר אחדים. ומדריכים מ'קרן קרב'היו מורי בית הספר 

לא היה תיאום בין חדרי  ;(האחד ל"מורי ליבה" והאחר ל"מורי ייחודיות") שני חדרי מורים פעלו

 אשר הוראתיתרון לבתי ספר יש ניכר כי ככלל . ביניהםמתח שרר ולעתים אף  המורים,



54 

 

תקציב חיצוני  שבמקרה כזה לא נדרש, מפני קבועיםה םמוריהמבוססת על בהם הייחודיות 

   .בין תחומי הייחודיות לתחומי הליבה בבית הספרחיבור טוב יותר אפשר תומ

שהשתתפו במחקר. כל בתי הספר לייעוץ ארגוני חיצוני  מתן מימן התכנית מטה – ייעוץ מקצועי -

 .ספרית- גיבוש הייחודיות הבית הראשוני של בעיקר בשלברבה הייתה  ייעוץ זההתועלת של 

 ספרית בית לימודים כניתתלפתח  להםסייעו ואלה יועצים פדגוגיים, ספר נעזרו בהבתי מ חלק

רבה הייתה  הפדגוגייםיועצים ההתועלת של  כיניכר  .שיטות הוראה חדשות הנהיגולייחודית 

"נוצל  משאב הייעוץ כי וווחידאחדות המרואיינים רשויות ב .מיסוד הייחודיותשל בעיקר בשלב 

בחלק מבתי ו ,יועץ ארגוני, יועץ פדגוגי –יועצים בבית הספר הריבוי  וזאת בשל, "לקוי באופן

  .ניהול עצמיליועץ גם  הספר

 כדי השתלמות מוסדית אחת לפחות נערכה ,שהשתתפו במחקרכל בתי הספר ב – השתלמויות -

נתפסה ו בית הספר בהתאם לצורכי "נתפרהההשתלמות " .ספרית-הייחודיות הבית את בססל

  .משאב חיוני לפיתוח הייחודיותכ

שיצרו שיתופי פעולה עם , שהשתתפו במחקרהיו בתי ספר  – חיצוניים גורמים עם פעולה שיתוף -

. הראיונות עם מנהלי בתי לצורך פיתוח הייחודיות וביסוסהגורמים חיצוניים ביישוב ומחוצה לו 

  .ספרית- את הייחודיות הבית מעצימיםשיתופי פעולה אלה הספר מלמדים כי 

יש ביטויים מוחשיים כי ברוב הרשויות  עולה עם הוריםומהראיונות מקבוצות המיקוד 

 שגרתייםלא מכירים בעיקר ביטויים . עם זאת, ניכר כי ההורים לייחודיות בבית הספר

ביטויים  לא, )מקהלה, שיעורי העשרהתערוכה, תזמורת, ( ת גבוההראּובעלי נִ שהם  לייחודיות

 בבית הספר כי לא רואיםטענו ברשויות אחדות הורים . "רגילים"בתחומי הדעת הלייחודיות 

הם ייחסו . שזו אינה מיושמת בפועל אלא מהווה סיסמה ותו לא, מפני ביטוי מוחשי לייחודיות

   .משאביםעדר והֶ  , אזלת יד של המנהל והצוותהפנמת הייחודיות-איגורמים: לכמה זאת 

גורמים המקדמים את פיתוח בראיונות עם מנהלי אגפי חינוך, מנהלי בתי ספר ומורים צוינו כמה 

את ויכולתו לרתום בתכנית  ספרהבית  (או מנהלת) מנהלאמונה של : ספרית-הייחודיות הבית

, "אליהתחבר יכולת "להו בהגדרת הייחודיות ספרהוות בית צ מעורבות של ,לקידומה הצוות

 ניהול עצמי אומשאבים קיומם של לצמוח, וביכולתם בתי הספר ב המקומיתרשות התמיכה של 

 ,)פדגוגיוארגוני ( בייעוץ נבוןימוש שלפיתוח הייחודיות, הנדרש המאפשרים רכש בבית הספר 

על שיטת  ולא )יקהזת, מועים, קיימּו(מד ומוחשי ברור על תוכן ייחודיותהנושא  התבססות של

ן וכ קורצ'אק, חשיבה מוסרית, חשיבה דיאלוגית יאנושערכי ( פדגוגית או נושא ערכיהפעלה 

   .)הלאה

  

 הייחודיות פיתוח מתהליךספרי -הבית הצוות נו שלרצו שביעות 3.4

ומחייב  ספריים-הבית החיים מארג של ההיבטיםבכל  תבטאשפיתוח ייחודיות בית ספרית מכיוון 

, הסקר בחן תחילה את עמדות המורים בבית הספר של כל כוח ההוראה "התגייסות"מעורבות ו

פיתוח הייחודיות בבגיבוש ושל המורים את מעורבותם , קידום התהליךל ההנהלהלמהלכי  אשרב

- ו 17ות בטבלאלהתפתחות המהלך כולו בבית ספרם.  אשרספרית ואת עמדות המנהלים ב-הבית

  אלה.צגים נתונים ומ שלהלן 18
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 ולמהלכי הנהלת בית הספר למעורבותם בפיתוח הייחודיות אשרעמדות המורים ב: 17 טבלה

)N=366(  

  ..." רצונך שביעות מידת את דרג נא"
  ד")ו(שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא

  

שיעור   
 המשיבים

 87% ייחודיות בית הספר שלך הספר לקידום הנהלת בית  ממהלכי

 77%  הספר בית בתהליכי גיבוש ופיתוח ייחודיות מעורבותך כמורהממידת 

  

ד ממהלכי הנהלת בית הספר ורבה או רבה מאבמידה רצון  שבעי לפי עדויות המורים, רובם

הייחודיות בבית  ה שלופיתוח הבתהליכי גיבוש םממידת מעורבותו )87%(לקידום ייחודיותו 

  ). 77%( ספרם

  

  )N=144( לפיתוח הייחודיות אשרעמדות המנהלים ב: 18 טבלה

  ..." רצונך שביעות מידת את דרג נא"
  (שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד")

  

שיעור  
 המשיבים

הייחודיות  ופיתוח גיבוש בתהליכי כמנהל מעורבותך ממידת
 96%  בבית ספרך

 80%  מהתקדמות פיתוח הייחודיות בבית ספרך

 72%  באופן כללימקיומה של התכנית 

כדי גורמי החינוך ברשות המקומית משיתוף הפעולה עם 
 63%  הייחודיות בבית ספרך לפתח את

  

מהתקדמות פיתוח במידה רבה רצון  שבעיגם מרבית המנהלים  מהטבלה שלעיל עולה כי

ד ממידת ורבה או רבה מאבמידה רצון  שבעי) 96%ורובם ככולם ( ,)80%הייחודיות בבית ספר (

קשיים בשיתוף הפעולה עם  קיימיםפיתוח הייחודיות. עם זאת,  כימעורבותם כמנהלים בתהלי

גורמי  משיתוף הפעולה עם) של מנהלים שבעי רצון 63%(למדי  ךהרשויות המקומיות: שיעור נמו

  ספר. ההייחודיות בבית  כדי לפתח אתהחינוך ברשות המקומית 

זמן  את המנהלים והמורים להשקיע לא מעטמחייב  בית הספר ו שלפיתוח ייחודיותלמהלך האף ש

ספר הכאחד שבעי רצון מהתקדמות התהליך בבית והמורים המנהלים  ככללה כי דומומשאבים, 

  וממעורבותם של המנהל והמורים בהנעתו. 
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 ךלהמש והמלצות התכניתיישום  של הכולל ךמהלל באשר עמדות: 4 פרק

שינוי במעמד בתי ללק ממאמצי משרד החינוך להוביל חהיא  "אזורי בחירה מבוקרת"התכנית 

אמורה לחולל שינוי זו תכנית  .לציר משמעותי בחיי התלמידים והקהילה ולעשותםהספר 

מערכת החינוך בחיי למקומה של  אשרבבתפיסותיהם של התלמידים, ההורים וצוותי ההוראה 

לתכנית  אשרב למיניהם מיםזה תלויה בעמדותיהם של הגורכשינוי  חולללהתלמידים. הצלחתה 

, כמו של כלל הגורמים המעורבים בתכנית מהתכנית נםשביעות רצו נבחנת זהפרק בולרכיביה. 

על המארג החינוכי והחברתי של התכנית עתידיות הקיימות וה יהלהשפעות גם תפיסתם באשר

המדידות של הדוח הנוכחי לא עוסק בתוצאות דגיש כי חשוב לה .כולו יישובבובית הספר ב

אלא אך ורק בתפיסות  ,)ן הלאהספרי וכ- בהישגי התלמידים, באקלים הבית יםהתכנית (שינוי

של צוות ההוראה, של בעמדות אפוא תמקד מזה פרק . להשפעותיומהלך ולר אשהמרואיינים ב

 יהםבהמלצות , כמו גםערך המוסף שלהולתכנית בכללותה ל באשרהתלמידים של ההורים ו

  .כאלו ואחרותמה במתכונות יקילך ילהמש

   

  השפעותיהמו מהתכנית נם של המנהליםרצו שביעות 4.1

ואת בתי הספר מחייבת את אלא  ,בבתי הספרהמיושמת אינה "עוד תכנית" הנדונה  התכנית

מצריכה אפוא . הטמעתה המוצלחת חשיבה אסטרטגית מערכתיתגלות ל הרשויות המקומיות

מעורבים בעשייה החינוכית אשר פעולה בין כלל הגורמים  ףמחודשת ושיתומערכתית התארגנות 

 מוצגות להלן התקדמותהלתכנית בכללותה ובאשר לעמדות המנהלים יומית בבית הספר. מהיו

  .19בטבלה 

   

  )N=144( התקדמותהלתכנית ובאשר ל של המנהלים עמדות כלליות: 19 טבלה

 אזורי של מבוקרת לפתיחה תכניתמההיבטים הבאים של ה רצון ת/שבע ה/את מידה באיזו"
  ?"הרישום

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

  
 שיעור המשיבים

 64%  מקיומה של התכנית באופן כללי

 56%  מהתקדמות התכנית ברמה העירונית

  

 64%( שביעות רצון מתונה של המנהלים מקיומה של התכניתמצביעים על  19שבטבלה הנתונים 

 יעותמהם הביעו שב 56%( מהתקדמותהו היבט זה)ד מוהביעו שביעות רצון רבה או רבה מאמהם 

עמדות המנהלים של על מנת לקבל תמונה מפורטת יותר . רבה או רבה מאוד מהיבט זה)רצון 

של למיניהם השפעות התכנית על היבטים את תפיסותיהם אודות תכנית, הם נשאלו על באשר ל

  אלה. הנתונים את ה גהמצישלהלן  20טבלה המערך החינוכי. 
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  )N=144( השפעות התכניתתפיסות המנהלים את : 20 טבלה

  "?הבאים ההיבטים מן אחד כל לע לייחודי הספר בית שינוישל  מהלךה השפעת את תופס ה/את כיצד"
  

  
 שיעור המשיבים

  
  משפיע לטובה  לא משפיע  משפיע לרעה

     אקלים בית הספר

 90% 10% 0%  הקניית ערכים

 90% 10% 0%  רצון של ההורים מבית הספר השביעות 

 89% 11% 0  ספרי- ביתהאקלים ה

 88% 12% 0%  ת בין תלמידים היכולת לתת מענה לשונּו

 86% 13% 1%  חברתית של הילדיםו התפתחות רגשית

 85% 15% 0%  רצון של הילדים מבית הספרהשביעות 

 83% 17% 0%  שר בין מורים לתלמידים הֶק 

ת מעורבות חיובית של הורים בנעשה בבי
 82% 17% 1%  הספר

     פדגוגיה

 85% 14% 1%  מקצועית של צוות ההוראה  הרמה ה

 84% 14% 2%  רמת המוטיבציה של המורים

 81% 19% 0%  בית הספרברמת ההישגים הלימודיים 

     רמה יישובית 

 79% 21% 0%  רמת החינוך ביישוב

 78% 19% 3%  היישובהמוניטין של 

 42% 49% 9%  ביישוב )סגרגציההפרדה (צמצום ה

 38% 51% 11%       ניוד תלמידים לבתי ספר מחוץ ליישוב

  

ים תופסהמנהלים לפיה ותקבלה בראיונות העומק, התמונה דומה לזו ש עולה הסקרים מממצאי

מערך החינוך ברמה של העשייה החינוכית בבית הספר וכמשפרת מגוון היבטים של תכנית את ה

האווירה  אתד ומא שפרממהלך אשר  כי המנהלים רואים בפיתוח הייחודיות הדומהיישובית. 

הצוות עם  ו שליחסיאת דים ומילתשל החברתית וה התפתחותם הרגשיתאת בבית הספר, 

של התכנית על  חיוביתהה תהשפעאת מציינים מהם  אחוזים 90עד  82 :התלמידים וההורים

 התפתחותם הרגשיתספרי, - האקלים הביתהילדים מבית הספר, ההורים ושביעות הרצון של 
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שר בין הקניית ערכים, הקֶ  תלמידים, בין לשונּות מענה לתת היכולתחברתית של הילדים, וה

סבורים המנהלים  מרביתזאת, יתרה מ. בית הספרההורים בנעשה בומעורבות תלמידים להצוות 

המוטיבציה של המורים רמת רמת ההוראה ולשיפור  ורםתכי פיתוח ייחודיות בבתי הספר 

המנהלים  מרבית כמו כן .בית הספרבחיובית גם על רמת ההישגים הלימודיים  ומשפיע

אף . בו ךינורמת החעל היישוב ושל מוניטין ה עלגם  יש השפעה חיוביתתכנית כי לים מאמינ

הפרדה צמצום העל ע על ניוד תלמידים וישפמ נומהלך איהם סבורים כי מהמנהלי מחציתש

למעלה  כי העובדה. נוסף על כך מערכתיות-כללאלו הן , יש לזכור כי סוגיות ביישוב )סגרגציה(

 ,גם בתחומים אלהחיובית ע ישפמפיתוח הייחודיות למהלך שהסבורים  משליש מהמנהלים

   .אשר המנהלים מייחסים לתכניתפוטנציאל השינוי וההשפעה מעידה על 

מאפייני האוכלוסייה על  הבחירה המבוקרתהשפעות  נבחנוראיונות עם מנהלי בתי הספר ב

ל בית הספר עחיוביות (רווחים) והשליליות (הפסדים) ההשפעות כמו גם ה ,בבית הספרהלומדת 

בדקו נ כמו כן. של ההורים ספרית ובחירה מבוקרת פיתוח ייחודיות בית –כתוצאה מהמהלך כולו 

יש למהלך "אם  כלומר ,השפעות הנוכחיות והעתידיות של המהלך על החינוך ביישובהראיונות ב

בין  "חפיפה"תה יילציין כי לא היש  .בוספר הבתי את רמת ו ביישובחינוך לשפר את ה "פוטנציאל

לבין ראיונות העומק עם המנהלים  )למנהלים ולמורים(הנושאים שנבדקו בסקרים הכמותיים 

אשר הוזכרו מאלה השונים במשהו של השפעות המהלך היבטים  נדונו, ולפיכך בראיונות והמורים

  בסקרים.

  

  הספר בבית אוכלוסיית התלמידיםמאפייני המהלך על  השפעותא. 

מנהלי בתי הספר שרואיינו, דיווחו  .בסקרים הכמותיים למנהלים ולמוריםכלל נושא זה לא נבדק 

ית בת בה הלומדאוכלוסייההבחירה המבוקרת חל שינוי מתון במאפייני הנהגת כתוצאה מ כי

מעורבות אוכלוסייה חזקה יותר ו על קליטתהספר. המנהלים דיווחו בעיקר על שינוי חיובי, כלומר 

י הרישום הרבה הורים אזור פתיחת"שנה אחרי  ,הורים. לדברי אחת המנהלותרבה יותר של ה

רות שאנחנו המבנה הכי פחות מל ,ם רשמו לפהיאיכותיים התחילו להירשם פה. חברי מועצה רב

ם ממצב יתי גם תלמידלבשנה הראשונה קיב :יועצות, מורות של התיכון. אבל זה תהליך .טוב

לדברי  .צריך הרבה עבודה. אני רואה שלאט לאט הפרופיל של ההורים עולה"מנומי שואק-סוציו

חזקה  ריות אוכלוסייההיום יש  .האוכלוסייה"אני רואה שינוי באופי  ,מנהלת בבית ספר אחר

ה או הילד ובמיוחד בכיתת הילד ,והורים יותר דעתניים ומעורבים במה שנעשה בבית הספר

מהשינוי שכתוצאה  טענהת אחרמנהלת  .שלנו הרבה הרבה יותר טובה" האוכלוסייה שלהם.

: שתפר "מוסר התשלומים" של ההוריםצפוי לה הלומדת בבית הספר, האוכלוסייהבמאפייני 

אני רואה את האופק,  –"דווקא הייתי אומרת שיש שינוי לטובה. רוב המשפחות שקלטתי השנה 

  .אני רואה שישלמו דמי שכלול [תשלומי הורים], יש מצב"

תכנית התחילת כי מאז  נהדת, טעה בנושאהיא  וייחודיותאשר  אחד מבתי הספרמנהלת של 

הפכה דתית יותר  התלמידיםאוכלוסיית  לבית הספרלקבלת תלמידים  ת אמות המידהוהגדר

אקונומי של התלמידים. -חלה נסיגה בפרופיל הסוציודומה ש, במילים אחרותומשכילה פחות. 

"האוכלוסייה פה היא דתית בעיקר מאז שיש את הייחודיות. אנשים דתיים  מנהלת,ה לדברי

אז גם זה  ,אבל יש הרבה אימהות שהן עקרות בית לא עובדות ,רובם לא משכילים. יש כאלהב

בדת אחות ועו ,במקום שיעבדו מולי רופאה :משפיע. אני לא יודעת אם זה באמת משפיע
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שקמו עכשיו מקריאת העתיד שלהן בכוס  ,אימהות שהן עקרות בית שלושאז יש לי  סוציאלית,

  .קפה"

, הלומדת בבית הספרהאוכלוסייה במאפייני בתי ספר רבים דיווחו המנהלים כי לא חל כל שינוי ב

הומוגנית  נמצא בו) בית הספראשר או באזור הבחירה (בעיקר מפני שהאוכלוסייה ביישוב וזאת 

 "לא ניתן לראות שינוי באוכלוסייה וגם לא ניתן יהיה ,. לדברי אחת המנהלותכמעט לחלוטין

  .כי האוכלוסייה כאן מייצגת את העיר" לראות,

  

  מהמהלך כתוצאה הספר בית של והפסד רווחב. 

  של בית הספר:הבאים  רווחיםהמנהלים ציינו את ה

פשר להגדיל את מספר התלמידים מנהלים ציינו כי המהלך ִא מה חלק – התלמידים במספר גידול -

אוכלוסיות נוספות. אחת המנהלות אף טענה כי המהלך הבטיח את  אליו" למשוךו"בבית הספר 

"בית הספר שלי  ה,מספר התלמידים הלומדים בו. לדברי בהיבט של של בית הספר מוקיוהמשך 

מספר  םבמבחן התוצאה אני בודקת א '.מעיין נעורים'הרוויח סוג של התחדשות, אני קוראת לזה 

ומשהו אחוזים בשנתיים וחצי  עשריםגידול של  .התוצאהאנחנו עומדים במבחן ו ,התלמידים גדל

  .זה מאוד יפה"

משאבים גרם להשקעת ספר המהלך הבתי בחלק מ – הלימודית והסביבה הספר בית חזות שינוי -

 (בעיקר כדי בית הספרשל הסביבה הלימודית לייחודיות בהתאמת חזות בית הספר ובשינוי 

"כל קומת המבואה, כל הכניסה  ,לדברי אחת המנהלות. )אטרקטיבישההורים יחשבו כי הוא 

 ',כאן מתחילה ההצלחה שלך'בכניסה כתוב על הרצפה  .מדברת את הייחודיות שלנו ,לבית הספר

  .אנחנו פה כדי לעזור". ואין כזה דבר לא להצליח, הוא יצליח .כי כל ילד יצליח

שיפור כמה מנהלים ציינו שינויים בבית הספר שהמשותף לכולם הוא  – הפדגוגיה יפורש -

 בבית הספר שלו החל כמה פיתוח הייחודיותשלמשל אחד המנהלים כך פדגוגיה בבית הספר. ה

 ספר ת"נכנסה תרבות ארגונית אחרת לגמרי. לא עוד בי , טען כיתכניתההנהגת שנים לפני 

שיטות משעממות. היום אנחנו עומדים בעידן שלומדים בו אנגלית, מתמטיקה והיסטוריה ב

יחודיות למורי יחשוב, עם שיתופי פעולה מדהימים שרקמנו בין צוות הבתחום הִמ  21-המאה ה

  ."ספרה ביתמובנית, מושרשת, ציר מארגן מוביל של  הפדגוגיתהתכנית  .הליבה

 תרם להסדרתהמהלך  המקומיות רשויותבחלק מה – הספר בתי בין והתחרות ההרשמה הסדרת -

בקשות המספר  נתהקטלוהספר בתי בין לתחרות ברורים  םכללי לקביעתהרישום לבתי הספר, 

מערכת יצר במכללי המשחק הברורים שהמהלך בראש ובראשונה בין בתי ספר. הדבר נובע למעבר 

"לא נראה לי שחל איזה שינוי דרמטי בפורום המנהלים  ,החינוך היישובית. לדברי אחת המנהלות

כי כל הרישום נעשה ברשות המקומית.  ,קבות זה. התחרותיות כרגע לא יכולה לבוא לידי ביטויבע

  .אני לא יודעת בכלל כמה תלמידים יש לי" ,עד שאנחנו מקבלים רשימות

 "גאוות יחידה בית ספריתנוצרה "מנהלים ציינו כי מה חלק – ספרית בית יחידה גאוותיצירת  -

  מנהלות,של בית הספר. לדברי אחת הוהבלטת הייחוד  המשותפת בעקבות העשייה

הרווחנו זיקוק בעשייה, הרווחנו צוות, הרווחנו גאווה. אני אגיד  .שהרווחנו חושבת אני  

ואתה גם קורא לזה בשם, אז צריך  ,תרא�כשעושים ורואים ויש את הנִ  :לך למה גאווה

 ,וצריך לעשות ברושור ולשנות ,וצריך לעשות חשיבה על הסרטון ,פתאום סרטון

  .ואת זה הרווחנו ,ואתה לא יכול להיות. התחרות הזאת יצרה משהו נכון וטוב
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ד לשפר את תדמית בית ונה כי המהלך סייע מאטעאחת המנהלות  – הספר בית תדמית שיפור -

 ןהורים החלו להתענייבניגוד לעבר  ה,. לדברירבות הייתה ירודה במשך שניםש , תדמיתהספר

  בבית הספר:

כי בית הספר שלי נמצא  ,זאת הזדמנות בשבילי לשפר את תדמית בית הספר  

הפכנו להיות מוקד  .בשכונה קצת פחות מצליחה מיתר בתי הספר שבסביבה

אטרקטיבי, אנשים מעניין אותם להגיע לבית הספר, אנשים חושבים שבית הספר 

ל שזאת הייתה בשבילי אחת ההזדמנויות לרענן את התדמית  .הוא באמת איכותי

  .ואני חושבת שהצלחנו ,בית הספר

  :בעקבות יישום התכניתשל בית הספר אפשריים  הפסדיםהמנהלים ציינו גם כמה 

שמספר התלמידים  הם חוששיםמנהלים ציינו כי מה חלק – התלמידים במספר קיטוןמפני  חשש -

ם הביעו חשש זה, לא המנהלי אשרבתי הספר שבלציין חשוב בבית הספר יקטן כתוצאה מהמהלך. 

לעומת זאת מנהלים  ;בחירה המבוקרתהחל עדיין (בעת עריכת הריאיון) יישומה של תכנית ה

 עננה"יש  ,זה. לדברי אחת המנהלותכחשש הביעו לא  התכנית, החל יישוםבתי הספר שלהם בש

  .זה אתגר" ,הפסד לא זה. בפנים ךלאולי זה יכול להטיח  ,אותך ירצו לא אולי :שמרחפת

משאבים רבים אנרגיה ו שקיעבית הספר ה טענה כי אחת המנהלות – ואנרגיה משאביםהפסד  -

רבה  ךמהמהלהמופקת התועלת היא סברה כי כיום. עם זאת,  בו כדי להגיע למקום שהוא נמצא

 .משאבים, אנרגיה, המון אנרגיה – "המחיר שבית הספר שילם ,לדבריה. "שווה את ההשקעה"ו

תלמידים השכורך בתוכו הזדמנות להגשמת חלום, הזדמנות להגדלת מספר  ,רענוןב התמורה היא

בבית הספר, הזדמנות לרענן תכניות לימודים, צוות בית ספרי, העמקה בשיטות עבודה כאלה 

  .וקידום הישגי לומדים"ואחרות, העמקה בתכנית הלימודים 

כתוצאה מהמהלך שלהם לבית הספר  יםהפסדכל  מולא נגרמנהלים שרואיינו, ציינו כי מה חלק

 רווחים יותר פה רואה, הפסדים פה רואה לא"אני  ו,. לדברי אחת מהמנהלות האלרווחיםרק  אלא

ציינו כי אחדים  מנהלים .אנחנו לא יושבים דקה אחת על זרי הדפנה פה" ,תקשיב ]...[הרבה עם

משל  הם היו שונים בתכליתכל אחד מ הטיעונים של ם כיא ,אינם רואים כל רווח במהלך

, שבכל מקרה הייתה מממשת את החזון החינוכי שלה המנהלותאחת  כך למשל טענה. האחרים

 בשנה .שלי במכרז אמרתי דברהאותו  את"אותו דבר היה קורה.  תכניתהללא גם  כלומר

 ."שאמרתי מה את עשינוולא ידעתי שזה הולך להיות.  ,רישום אזורי פתיחת היתהי לא הראשונה

  ,משמעותית על בית הספר. לדבריה משפיעמהלך הכי שאינה מאמינה  אחרת טענהמנהלת 

לא בבית הספר שלנו, בכלל. כל המיתוג של בית  .אני לא כל כך מאמינה בייחודיות  

יש ילדים שהם  .אוכלוסייה מאוד גדולהאביב, שיש שם - ספר זה טוב בשביל תל

קום כמו היישוב שלנו, דבר מָ �ְ  ]...[יקה, אז אתה עושה להם בית ספרזכישרוניים במו

בוחרים את בית הספר על פי איכות העבודה, לא משנה אם זה  ההורים ראשון

יקלי או אקולוגי. זה משנה אם רמת הלמידה נחשבת טובה, אם הילדים שלהם זמו

  .לבית ספר בשמחה, חוזרים בשמחה, לומדיםבאים 
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  ביישוב החינוך עלשל המהלך הנוכחיות והעתידיות  ההשפעותג. 

 בית ספרית של פיתוח ייחודיות המשולב המהלך טענו כי ,מרבית מנהלי בתי הספר שרואיינו

עולה ממצא זה לשיפור בתי הספר ומערכת החינוך ביישוב.  ובילישל ההורים ובחירה מבוקרת 

תורם  המהלךכי סברו מהם  75%-מלמעלה  :סקר הטלפונידברי המנהלים בעם  בקנה אחד

  .  ושלהכללי רמת החינוך ביישוב והמוניטין  לשיפור

רוח חינוכית חדשה בבתי הספר  מפיחספרית -בראיונות שפיתוח הייחודיות הבית רבים טענו

"זה נותן,  ,לדברי אחת המנהלות .אשר גורמת להם להתחדש ולהתמקצערוח ובמערכת החינוך, 

וזאת הייחודיות  ,אני עושה כך וכך :שיכול להגיד ,ספר לבית מנחה קו איזשהו נותן זה. מזכה זה

את מעמיד ברמה היישובית המהלך  טענה כי מנהלת נוספת. "זה עושה את זה לגאוות יחידה .שלי

 שלנו שבעיר"אני יודעת להגיד  ,. לדבריהובמקום מרכזי בסדר העדיפויות החינוך במוקד העשייה

  . כי זה שם את החינוך על השולחן" ,זה נכון לעשות מהלכים כאלה

לשיפור  תורםאחת המנהלות הסכימה שתהליך פיתוח הייחודיות יוצר שינוי חיובי בבית הספר ו

אשר במשך  בבתי ספר ותיקיםניכרת בייחוד  והזההשפעה  טענה כיאך  ,איכות החינוך ביישוב

  ,חינוכיות. לדבריהה יהםתפיסות שנים רבות לא שינו את

שלנו.  DNA-להגדיר את ה ,שלנו הזהות אתחיפוש  שלאנחנו עוברים איזשהו תהליך   

ופתאום נזכרים  ,ויש כאלה שכבר מנהלים עשרות שנים ,אז יש כאלה שבאים עם זה

המנהל? איש החינוך? שם ההשפעה הגדולה. את עיקר  ?רגע, אבל מי אני :לשאול

שנים  המוןעם מנהלים שהם המון  ,ותיקים ספר בתיבההשפעה אתה יכול לראות 

  .רענוןבמערכת. זה איזשהו 

קשר בין שיפור החינוך לבין פיתוח הייחודיות וטען כי הייחודיות, יותר הדגיש כי קיים  אחרמנהל 

  היא המפתח לשיפור החינוך: ,מהבחירה המבוקרת

אתה חייב להוביל  ]...[מה שהכניס את השינוי זה הייחודיות ולא הבחירה המבוקרת  

כל ב .ודאי שהחזון השתנה כשנכנסה הייחודיות .את החזון שלך, את בית הספר שלך

ספרית. - שנה אני חושב מחדש אם החזון מותאם לאופי בית הספר, לתרבות הבית

  להפך. ,רישום לא יצרה אצלי מהפכה בשנתיים האחרונותאז פתיחת אזורי ה

תחרות המהלך המשולב פיתח כי היה  ,רואיינואשר חלק מהמנהלים  שהשמיעוטיעון נוסף 

להשתפר, להתחדש ולשמור על איכות גבוהה לאורך  ועודד אותםבין בתי הספר  פדגוגית מצמיחה

"רמת החינוך  ,איכות החינוך ביישוב. לדברי אחת המנהלות אמורה לשפר את פעילות אשר – זמן

והייחודיות  ,ואני חושבת שתחרות בונה. ברגע שיש כמה בתי ספר ,תעלה. זה יוצר תחרות פדגוגית

ספרית, וכל בית ספר מנסה להוכיח ולספק ולאפשר -היא פרמטר מאוד חשוב בתוך העשייה הבית

. מנהלת נוספת "היא תחרות בונה ,לדעתי .יוצר תחרותמבחינה פדגוגית את הטוב ביותר, אז זה 

בתהליך מתמשך כדי שבית  ולטפחה לשמר אותה ,לפתח ייחודיות :מהלךבהדגישה את האתגר ש

אני לא יכולה להרפות  ,טובה הכי להיות אתגר לי יש"אם  ,ספר ימשיך להיות אטרקטיבי. לדבריה

. זה היה מינורי בעבר. שנים כמהלפני  היתזו רוח החינוך היום שלא הי ,לרגע. להוכיח כלפי חוץ

, אצלי שקורה מה על זה את מבססת. זה בעקבות בעיר החינוך במערכת שיפור שיש מרגישהאני 

מנהל בית ספר באחת הרשויות  לעומת זאת ."טובים הכי ולהיות לעשות והמוטיבציה הנכונות על
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חל ואין באפשרותו לחולל כל שינוי. את השינוי שבכל זאת  ,משמעותך כולו חסר יהלתטען כי ה

  ,מנהלות חדשות למערכת החינוך ביישוב. לדבריוכניסתן של במערכת החינוך, הוא ייחס ל

זה לא עושה שינוי משמעותי. כל בית  ,העניין החינוכי זה חסר משמעות. לפי דעתי  

כי אני לא  ,ספר עושה עם זה מה שהוא חושב. אני לא יודע להגיד בבתי ספר אחרים

בזכות  הםאבל אני מתרשם שהשינויים הדמוגרפיים שקרו בבתי ספר  ,יודע

 זה. לטובה חיוביים מאוד שינויים חלו בהם. המנהלות החדשות בשלושה בתי ספר

את  הביאו הן, לפי דעתי .ההשקעה והעבודה של המנהלות, יציותהאמב בזכות הרבה

  .השינויים

  

   התכנית השפעותתפיסתם של המורים את  4.2

השפעות התכנית באשר לאת תפיסותיהם של המורים גם מנהלים חשוב לבחון ה נוסף על תפיסות

  .נתונים אלה המציגשלהלן  21טבלה של המערך החינוכי. למיניהם על היבטים 

   

  )N=366( השפעות התכניתתפיסות המורים את : 21 טבלה

  "כיצד את/ה תופס את השפעת המהלך של שינוי בית הספר לייחודי על כל אחד מן ההיבטים הבאים?"
  

  
 שיעור המשיבים

  
 משפיע לטובה לא משפיע משפיע לרעה

     אקלים בית הספר

 92% 7% 1%  רצון של ההורים מבית הספרהשביעות 

 89% 9% 2%  חברתית של הילדיםו רגשיתהתפתחות 

 88% 10%     2%  ספרי- ביתהאקלים ה

 79% 21%      0%  שר בין מורים לתלמידיםהֶק 

 79%  19%     2%  )בין המורים(שיתוף פעולה עבודת צוות 

     פדגוגיה והוראה 

 88% 10%     1% התפתחות אינטלקטואלית של הילדים

 86% 11%     3%   בין תלמידיםת היכולת לתת מענה לשונּו

 76%  22%     2% בית הספרב הלימודייםהישגים הרמת 

 75% 24%     1%  מקצועית של צוות ההוראההרמה ה

האפשרויות שלך להעמיק בתחומים 
 71%  26%     3%  מסוימים

 68% 28%     3%  בהוראה העניין של המורים
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התפתחות המקצועית של האפשרויות 
 66% 30%     4%  המורים

 56% 40%     4% דיםמילהתלימודיים בין הפערים ה

 37% 48%     15%       ההספק שלך בהוראה

 22% 34%     44%       עומס העבודה על המורים

     אחר

 92% 6% 2% בית הספרשל מוניטין ה

  

 יתחלקתואמת השפעות התכנית על חיי בית הספר  על אודותדיווחי המורים התמונה העולה מ

בדומה . תכניתה שלמחודשת  בחינהה היבטים המחייבים בליטמ ובד בבד ,את דיווחי המנהלים

 לע חיוביתעה ישפמתכנית הסבורים כי המורים מרבית , העומק לממצאים שעלו בראיונות

 ליאינטלקטואה במישור(התפתחות של התלמידים הרמת ההישגים ועל ספרי, -ביתהאקלים ה

ההורים מבית  נם שלשביעות רצועל שר בין מורים לתלמידים והקֶ על , )חברתי-הרגשי ובמישור

ומעניקה מענה  בית הספרשל מוניטין האת  שפרתמסבורים כי התכנית גם רוב המורים  הספר.

החיובית של ה תשפעה רבים מהמורים מציינים אתיתרה מזאת, . ת בין התלמידיםראוי לשונּו

בתחומי ההוראה והעניין  יכולתם להעמיק, המורים בבית הספר שלהמקצועית  תםרמעל  התכנית

של  משמעותי בהיבטים פדגוגיים יפורש כי חל המוריםטענו גם בראיונות העומק שלהם בהוראה. 

  .עבודתם

 מהתכנית ומהשלכותיה. כך שבע רצוןם ימור שיעור נמוך יותר שלעם זאת, בנושאים מסוימים 

 תלמידיםהפערים לימודיים בין  מצמצמתתכנית הכי ים סבור מעט יותר ממחציתם רק למשל

מהמורים  37%רק . )באחת המטרות המרכזיות או המוצהרות של התכנית אין זוכי  יש לציין(

 )15%ושיעור לא מבוטל של מורים ( ,ההספק שלהם בהוראה משפרת אתתכנית הסבורים כי 

יש לתת את הדעת דומה כי גבוה,  זה אינו ששיעוראף . זהבנושא  פוגעת בהםתכנית הסבורים כי 

כי  ייתכןפיתוח הייחודיות. שעניינם מעיסוק בתכנים חדשים הנובעת  "הספק בהוראהב" פגיעהל

רק : ליישמה באופן מיטבי כדיהמורים הנדרש מהעבודה  היקףעקב אכילס של התכנית הוא 

 44%זאת ולעומת , המוטל עליהם עומס העבודה מפחיתה אתמהמורים סבורים כי התכנית  22%

טענו בראיונות העומק  גם. של התכניתיישומה בעקבות  גדלסבורים כי עומס העבודה מהמורים 

 לבחון אפוא בעיון אתיש . הוא רב בעקבות התכנית המוטל עליהםהעומס  כי לא מעט מהמורים

 הכרוך ביישום "בנטל"לשאת  אשר נדרשיםהם אלה  המוריםשכן  ,על המורים העומססוגיית 

  התכנית. 

חיוביות ההשפעות ה , כמו גםהשפעות המהלך על צוות בית הספר נבחנוראיונות עם המורים ב

השפעות הנוכחיות הראיונות בבדקו נ כמו כןל בית הספר. ע(רווחים) והשליליות (הפסדים) 

חינוך לשפר את ה "יאליש למהלך פוטנצ"אם  , כלומרוהעתידיות של המהלך על החינוך ביישוב

  .בוספר הבתי את רמת ו ביישוב
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  הספר בית צוות עלהמהלך  השפעותא. 

 יהןעלכי למרות העומס הנוסף הייתה  ,העמדה הרווחת בקרב המורות שרואיינו במסגרת המחקר

. "גאוות יחידה"רת יצימוטיבציה והגברת הצמיחה מקצועית,  –יתרונות רבים עבורן  יש למהלך

פך, יש פה צמיחה הה. מזה שיוצא טוב לא משהו רואה לא"אני  ,אחת המחנכות שרואיינולדברי 

לפני זה יכלו להגיד לי ללמד משהו שאני  ]...[שיותר מתמקצעים במקצועות מסוימים ,של מורים

 ,אחר ספר בבית המוָר  לדברי .לא טובה בו. היום יש התאמה בין המקצוע לבין התפקיד"

כי אנחנו מובילים הרבה  ,מאתגרת. יש המון מוטיבציה. לפעמים זה מעייף"הייחודיות מאוד 

מורה נוספת  ."]צוחקת[הרבה. מעכשיו למחר אני מתגעגעת להגיע לפה ממש פרויקטים ועובדים 

"אחד הדברים ספרית: - הייחודיות הביתלבין  ובקשר בינהשל הצוות  "גאוות היחידהב" התמקדה

, באו שלנואזור מהשהיה לנו השנה, זה שבתי ספר חדשים שנכנסו לנושא הזה של ייחודיות, לא 

את עובדת מאוד קשה  :לכאן כדי ללמוד על התהליך שלנו. זה עוד איזה משהו שאת אומרת

  .והכול, ויש לך את האפשרות גם להעביר את זה הלאה"

ל שיפור בעבודת כי ח בראיונות דיווחו מורותמה חלק ,סקר הטלפוניב שהתקבלובדומה לממצאים 

פיתוח הייחודיות. לדברי אחת מהן, הייחודיות של בית הספר בתחום בבית הספר בעקבות צוות ה

המורים  לביןמורי המתמטיקה בבית הספר שיתוף פעולה בין לימודי המתמטיקה מחייבת 

  ת הלימודים:ובתכניהייחודיות לשלב את נושא  , וזאת על מנתתחומי הדעת האחריםב

 ',ד- את מורה ל ,זה לא אני מורה למתמטיקה .זה חיזק מאוד את הקשר בין המורים  

 .מתמטיקההשלא באה מתחום  לאמנותגם מורה  ,א'. כולם עובדים יחד-את מורה ל

היא צריכה  ,כי כשבונים תכנית לימודים ,הם התחילו להתחבר לחלק של המתמטיקה

לשלב מתמטיקה. המורה למתמטיקה צריכה לשבת עם המורה לתנ"ך. החיבור 

  .בצוותים ,יושבים ביחד ממש .בהשתלמויות ,נעשה בעיקר בישיבות

חלק  ןשאינמורות , מורות ייחודיות"של "צוות  בו קייםאשר מורה בבית ספר  לעומת זאת

 היו ממורמרים וחשו המורים הקבועיםבית הספר, טענה כי בתחילת הדרך הקבוע במהצוות 

  ,. לדבריהפגיעה במעמדם

 '.עכשיו מישהו אחר בפוקוס'ברמה של  ,מבחינה רגשית הרבה מהמורים ממורמרים  

יש יותר טובים ', פתאום 'אנחנו לא החשובים'זה טבעי לכל חברה, לכל מקום. פתאום 

כי אנחנו יותר מקורבים לצוות  ,הייתה. היום היא קצת פחותשזו התחושה  '.מאתנו

  .שאולי מוריד מהמתח הרגשי הזה ,יש משהו שמקשר בינינו .הייחודיות

  

  מהמהלך כתוצאה הספר בית של והפסד רווחב. 

 – שלהם או של בית הספר –כלשהו "הפסד"  יםרואשאינם ציינו  יםמהמורגדול חלק יש לציין כי 

מעידה על תחושה חיובית כללית ועל שביעות זו עובדה  ."יםאלא רק "רווח ,תכניתבשל יישום ה

יש פה  ,שבית הספר הפסיד כלום ת"אני לא חושב ,. לדברי אחת המורות שרואיינוהמהלךרצון מ

רק רווח. אני חושבת שכל פרויקט כזה רק נותן אפשרות להתחדשות, לחשיבה משותפת איך 

 זה ,בע על אותה הדרךוומק ועל שמרי ופאקשזה לא בית ספר  .לקדם ולפתח, איך להוביל רעיונות

  הבאים של בית הספר: רווחיםהמורים ציינו את ה .בית ספר שכל הזמן בונה ומשתבח"
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אחד  כי שיפור הפדגוגיה הוא יםהמורגם  טענו בתי הספר ילמנהלבדומה  – הפדגוגיה יפורש -

בתכנים הייחודיים, התמקדות  שצוינו בהקשר הזה היו פדגוגיים רכיבים .התכניתה"רווחים" של 

למידה, למידה משמעותית יותר עבור וה ההוראהדרכי רענון של תכנים קיימים, רענון של 

לפיו וי הסקר הטלפוני, אעם ממצ בראיונות עולות בקנה אחד ואמירות אל. כן הלאההתלמידים ו

ות ההתפתח משפר אתבית הספר שפיתוח הייחודיות של ציינו  יםמהמור 75%-למעלה מ

ת ביניהם ולהעמיק בתחומים היכולת לתת מענה לשונּואת האינטלקטואלית של התלמידים, 

בית בהפדגוגי  יפורמהש "דוהרוויחו מא" תלמידיםגם האף ציינו כי  יםחלק מהמורמסוימים. 

 ,יח ידע. אנחנו לומדים דברים חדשיםו"בית הספר הרו ,הספר. לדברי אחת המורות שרואיינו

 ,עובדים בצוותים. זה רווח. גם התלמיד מרוויח ,בונים מערכות חדשות ,מתכננים חומרים חדשים

"אין הפסד.  אחרת טענה כי. מורה ואז גם התלמידים מרוויחים" ,כי אנחנו המורים מתפתחים

אין שום בעיה. להפך, זה הופך  ,ללמד הרבה מיומנויות בתכנית הלימודיםאפשר דרך הייחודיות 

  ."יםמשמעותי לתלמידיותר 

 ההוביל התכניתכי  יםמורמה חלק ציינו בתי הספר יבדומה למנהל – הספר בית תדמית שיפור -

בתי הספר עשו דברים ייחודיים במסגרת  מורים אלה טענו כישל בית הספר.  ולשיפור תדמית

. ולהפיץ אותה ם לתושביםתלהציג את עשייהתאפשר להם בחירה המבוקרת ל הודותו ,התכנית

  ,לדברי אחת המורות

וזה היה מאוד קשה להחזיר את האמון של  ,יש סטיגמה שהתפתחה על בית הספר  

. אנחנו יםאני יכולה להגיד לך שהיום אנחנו שומעים דברים אחר ]...[ההורים

ות. אני מסתובבת בעיר, הולכת תע�אבל הכיתות מִ  ,כיתות שתיאין לנו  :מתרחבים

אנשים אומרים שהם שמעו  ,עובדת אני ספר בית באיזה אומרת שאניכו ,למספרה

  .דברים טובים. זה לא היה קודם

הוא מוגזם  ובשיפור תדמיתו בשיווק בית הספר העיסוקכי  שטענולא רבים  בד בבד היו מורים

  למידה. ב לפגוע בהתמקדותועלול 

  אפשריים של בית הספר בעקבות יישום התכנית: הפסדיםהמורים ציינו גם כמה 

טענו כי הבחירה המבוקרת מגבילה את  יםמורחלק מה – הספר בית של הצמיחה הגבלת -

"אני  ,הצמיחה של בית הספר ולא מאפשרת לו להגדיל את מספר הכיתות. לדברי אחת המורות

יכול להיות שהיינו מגיעים לארבע כיתות. אני לא  [...]רישום מבוקר מאוד מקווה שבגלל שיש

ובבית ספר אחר תהיה כיתה  ,אתה לא יכול לרשום פה ארבע כיתות] ...[בטוחה שפה לא הפסדנו

  .אחת. אז יכול להיות שפה הפסדנו, יכול להיות שהיו לנו יותר כיתות"

עלולה להוביל  שטענו כי הבחירה המבוקרת יםהיו מור – ספרהשל בית  סגירה חשש מפני -

בית ספר שהוא בית ספר מוביל, בית ספר שהוא " ,לסגירה של בתי ספר. לדברי אחת המורות

זאת יכולה ו ,הם לאו דווקא באותו אזור רישום .בולט, מן הסתם הרבה מאוד רוצים להגיע אליו

יכולים ת ספר אחר יבובלהיות הבעיה היחידה. יכול להיות בית ספר שיהיו לו מאה תלמידים, 

  .להיות עשרים תלמידים או אולי פחות, ואז הוא נמצא בסכנת סגירה"

  

  ביישוב החינוך עלשל המהלך הנוכחיות והעתידיות  ההשפעותג. 

כי למהלך תהיה השפעה  וסבר יםבתי הספר, רוב המור ימנהלל בדומהכי אפשר לקבוע כלל כ

 של עצמם" מחדשב"הגדרה בתי הספר השקיעו מאמץ רב טענו כי חיובית על החינוך ביישוב. הם 
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 כל"אם  ,שקיימת תחרות חיובית בין בתי הספר. לדברי אחת המורותכמו גם  ,להשתפרבניסיון ו

הוא יהיה יותר טוב. גם ילדים יוכלו ללכת לאן שמתאים להם.  ,שלו החוזק מנקודת יפעל ספר בית

אחרת, מורה לפי . מי שלא מרוצה" ,זה יהפוך את המערכת לטובה יותר. יהיה גם אפשר לעבור

"זה עושה דבר נפלא. זה חושף צוותים למאמרים, זה חושף צוותים לחשיבה אחרת. בתי ספר שיש 

ורואים בבתי ספר  ]...[צר איזשהו רענון שהוא אחרשם הרבה מאוד צוותים ותיקים, אז זה יו

. מורה נוספת טענה כי זה פלא" ]...[לצאת מהתרדמת. וזה ,את יודעת, מתחילים לזוז ]...[שהם

תהיה כזו: אכן בזהירות כדי שהיא  פעוללאך יש  ,דבר חיובי יכולה להיותתחרות בין בתי הספר 

כי לפעמים זה יכול להוביל גם  ,ברים הקטניםגם לדלב אבל חשוב לשים  ,"תחרות זה דבר טוב

צוות, גם הגם  –לדברים לא טובים. אם עושים את זה בזהירות, בשיקול דעת ובאחריות 

 .זה יכול להוביל לדבר טוב" –כמובן  ,הוריםהגם ותלמידים ה

מורה באחד מבתי הספר כי לייחודיות יש השפעות שליליות על מערכת  בניגוד לרוב המורים טענה

בעיקר ברמה ההצהרתית. והוא נותר  ,המהלך חסר משמעות ותועלת ,החינוך ביישוב. לדבריה

בין  לתחרות לא בריאהוגרם בין המנהלים  אווירה לא טובההמהלך יצר אותה המורה טענה כי 

כללי המשחק שנקבעו לשיווק מקומית אינה אוכפת את עוד היא הוסיפה כי הרשות ה בתי הספר.

  :בתי הספר

אני לא רואה פה ייחודיות,  .אין פה ממש ייחודיות בעיר. יש כותרות ויש שמות ,בגדול  

 ,את לא יכולה להגיד שזה בית ספר שנותן יותר מענה ]...[כולם מלמדים אותו הדבר

ממה . מנהלים ולתחרותיותהכניס ללחץ את ה[...] זה בתחום הזה או בתחום האחר

 שלאני מקווה שאני לא אתבזה ואגיע למצב  .לא נעימה תחרות זו, שאני ראיתי

אני הרגשתי מאוד לא טוב שם, הייתי המומה  ]...[תה עללצעוק על מנהלת ולריב אִ 

והייתה אמירה מאוד חזקה שקונים את התלמידים  ,ועד ההורים היה שם[...] אפילו

 ?כשהתלמיד עולה לכיתה א ,כך ומה קורה אחר .בכל מיני ימי כיף ומתנות וצ'ופרים

  .נגמרו המתנות והמתנפחים וימי הכיף שעשיתם להם

  

כלל שכ היא כי התמונה המצטיירת מדיווחיהם של מנהלי בתי הספר וצוותי ההוראה :לסיכום

 –, אם כי בתחומים מסוימים של התכנית שלב ההטמעה הראשוניבהצלחה לא מבוטלת הייתה 

של  יההשפעותהערכת  –של המורים  "הספק העבודה"הוראה ו עניינםבעיקר בהיבטים ש

כמחצית עד שני  –בלבד של מנהלים  ןאף ששיעור מתו .משמעית- אינה חדהיא מעורבת ו התכנית

הביע שביעות רצון גבוהה מהתכנית ומהתקדמותה, מרבית המנהלים והמורים  –שלישים מהם 

התפתחותם את האווירה בבית הספר,  אתד ומא שפרמרואים בפיתוח הייחודיות מהלך אשר 

 .התלמידים וההורים לבין החינוכי הצוות ם ביןיחסיאת הדים ומילתחברתית של הוה הרגשית

חיובית על רמת ההישגים הלימודיים משפיע מהלך הם אף סבורים כי המנהלים והמורי מרבית

 רק כמחצית, כפי שצוין לעילרמת ההוראה והמוטיבציה של המורים. שיפור בית הספר ועל ב

 כימהם סבורים  15%- וכ ,פערים לימודיים בין תלמידים מצמצמתכי התכנית מהמורים סבורים 

, אך יש לתת את הדעת למדי ךנמו זה שיעור .התכניתבגלל יישום שלהם נפגע  "הספק ההוראה"

. לפגיעה אפשרית ב"הספק בהוראה" הנובעת מעיסוק בתכנים חדשים שעניינם פיתוח הייחודיות

ליישמה עקב אכילס של התכנית הוא היקף העבודה הנדרש מהמורים כדי  כי יותר מכול דומה
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 של יישומה בעקבות גדלסבורים כי עומס העבודה  כמעט : מחצית מהמוריםבאופן מיטבי

לבחון בעיון את סוגיית העומס על המורים, שכן המורים הם אלה אשר יש לפיכך . התכנית

  נדרשים "לשאת בנטל" הכרוך ביישום התכנית.

 האוכלוסייה מאפייניהשפעות המהלך על  הערכת הראיונות עם מנהלי בתי הספר מלמדים כי

דיווחו שכתוצאה מהבחירה  נהליםהממחלק . משמעית-לא הייתה חד הספר בבית הלומדת

קליטת אוכלוסייה  – בית הספרהאוכלוסייה הלומדת בחל שינוי חיובי מתון במאפייני המבוקרת 

לא חל כל שינוי מנהלים רבים דיווחו כי  לעומת זאת חזקה יותר ומעורבות רבה יותר של ההורים.

באזור המתגוררת בעיקר מפני שהאוכלוסייה וזאת , הספרבית ב ה הלומדתאוכלוסייהבהרכב 

  .כמעט הומוגנית לחלוטין הבחירה של בית הספר

למרות העומס הנוסף עליהם יש למהלך יתרונות  סברו כי ,שרואיינו במסגרת המחקר יםהמור רוב

לעומת זאת מורה צמיחה מקצועית, הגברת המוטיבציה ויצירת "גאוות יחידה".  –רבים עבורם 

בבית ספר אשר קיים בו צוות של "מורות ייחודיות" חיצוניות, טענה כי בתחילת הדרך המורים 

  הקבועים היו ממורמרים וחשו פגיעה במעמדם (עם הזמן תחושות אלו נעלמו).

שלהם או של  –כלשהו רואים "הפסד"  אינםחלק ניכר מהמנהלים והמורים שרואיינו, ציינו כי 

מעידה על תחושה זו עובדה אין ספק כי  ."יםאלא רק "רווח ,ניתתכיישום ה בשל – בית הספר

בית הספר " הבאים של רווחיםה"ציינו את  םמנהליה .המהלךחיובית כללית ועל שביעות רצון מ

שינוי  ,)של בית הספר מוקיו(אפשרות להבטיח את המשך גידול במספר התלמידים  :המהלךמ

הפדגוגיה, הסדרת ההרשמה והתחרות בין בתי הספר, שיפור חזות בית הספר והסביבה הלימודית, 

לרווחים  ספרית ושיפור תדמית בית הספר. המורים שרואיינו הוסיפו גאוות יחידה ביתיצירת 

 ,ינו המנהליםישצ של בית הספרהאפשריים " הפסדים"ה גם את השיפור בעבודת הצוות. אלה

משאבים ואנרגיה. המורים שרואיינו  חשש מפני הפסדקיטון במספר התלמידים ומפני חשש  היו

את ו )כתוצאה מהבחירה המבוקרת(גם את הגבלת הצמיחה של בית הספר להפסדים אלה הוסיפו 

אך הטיעונים  ,במהלך רווחכל אינם רואים ציינו כי  מנהליםכמה  בתי ספר. תסגיר החשש מפני

טענה שבכל מקרה המנהלות אחת של כל אחד מהם היו שונים בתכלית משל האחרים. כך למשל 

טענה מנהלת אחרת . התכניתיישום גם ללא  , כלומרהייתה מממשת את החזון החינוכי שלה

איכות העבודה חשובה למהלך יש השפעה משמעותית על בית הספר, מפני שכי שאינה מאמינה 

  הפדגוגית בבית הספר ולא הייחודיות.

שיפור בתי תהיה השפעה חיובית על מהלך ל כיטענו  ,שרואיינו יםמרבית מנהלי בתי הספר והמור

: (א) פיתוח הייחודיות בהקשר הזהיים הובעו רעיק. שני טיעונים בו ומערכת החינוך ביישוב הספר

אשר גורמת להם להתחדש רוח רוח חינוכית חדשה בבתי הספר ובמערכת החינוך, מפיח 

בשיפור, חזק את הצורך מבין בתי הספר ו תחרות פדגוגית מצמיחה (ב) המהלך יוצר ;ולהתמקצע

מנהל בית ספר באחת הרשויות  בהתחדשות ובשמירה על איכות גבוהה לאורך זמן. לעומת זאת

ונותר  כלשהו המהלך כולו הוא חסר משמעות, אינו מחולל שינויטענו כי  ה בבית הספרומוָר 

נהל לכניסתן של מנהלות את השינוי שבכל זאת חל במערכת החינוך, ייחס המברמה ההצהרתית. 

על מערכת  השפעות שליליותיש  לתכניתהמורה אף ציינה כי חדשות למערכת החינוך ביישוב. 

בין בתי  לתחרות לא בריאהוגורמת בין המנהלים  ת אווירה לא טובהצרוא ייוה ,החינוך ביישוב

  .הספר בתי לשיווק שנקבעו המשחק כללי את אוכפת אינה המקומית הרשותלדבריה,  .הספר
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   התכנית השפעות את ההורים של תפיסתם 4.3

אמורה לחולל שינוי כולל במעמדו של בית הספר בעיני  "אזורי בחירה מבוקרת"התכנית 

ספר הלהתנהלות בתי באשר המחקר בחן את עמדותיהם של ההורים  לפיכךהתלמידים וההורים. 

  נתונים אלה. המציגשלהלן  22טבלה . יושמה בהם שהתכנית

   

  )N=785(מבית הספר של ההורים רצון השביעות מידת : 22 טבלה

  ...?"מ רצון שבע ה/את"באיזו מידה 

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

 

  
שיעור 

 המשיבים

  

 89%  ילדך מבית הספרשל רצון השביעות 

 85%  רמת הלימודים בבית הספר

 84% מבית הספר באופן כללי

 83%  ילדך בטוח ומוגן בבית הספרשהמידה 

 81%  וההקשבה להםשיתוף ההורים בפעולות בבית הספר 

 71%  מידת הייחודיות של בית הספר

  

. היא גבוהה מבית הספרשל ההורים רצון השביעות ככלל עולה כי  בטבלה שלעילמהנתונים 

מיחסו  מרוציםמהם  80%- ולמעלה מ ,) מעידים כי ילדיהם שבעי רצון בבית הספר89%מרביתם (

לקבוע אם  אפשר-אי. ומההגנה בו על ילדיהם מרמת הלימודים, בית הספר אליהםהכללי של 

כי  דומהבחירה מבוקרת, אך לפיתוח ייחודיות ולתכנית בין החיובית זו ל פיסהתקיים קשר בין 

ההורים אשר העידו  ביןמהשפעה שלילית על תפיסות ההורים את בית הספר.  ההיית תכנית לאל

 .דורבה או רבה מאממנה במידה רצון  היו שבעי 76%כי הם מכירים את התכנית, 

שלהלן מוצגים  23בטבלה השפעות התכנית ברמה היישובית. על אודות נשאלו ההורים בהמשך 

  נתונים אלה.
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  )N=255( יישוביתההשפעת התכנית ברמה הערכות ההורים את : 23 טבלה

 הרישום יאזור ופתיחת הייחודיות פיתוח תהליךשל  ה העתידיתהשפעה תהיה מה, לדעתך"
  הבאים?" בתחומים

  מקרב אלה שטענו כי הם מכירים את התכנית)(שיעור המשיבים 

  

  
 שיעור המשיבים

   

  חיובית לא משנה מזיקה  

 70% 22%  8% ביישוב החינוך רמת

 62% 33% 5% היישובשל  מוניטיןה

  

ואת  תכנית מקדמת את רמת החינוךסבורים כי הכי מרבית ההורים עולה מממצאי הסקרים 

סבורים כי לתכנית תהיינה השלכות שליליות בהקשרים אלה.  ורק מיעוטם ,המוניטין של היישוב

 מורכבות של ומצביעה על עמדות מעטשונה מראיונות העומק  העולההתמונה לעומת זאת 

 ילדםשל ההורים מבית הספר ששביעות הרצון  ה מידתבדקנסקר הטלפוני להורים אם ב ההורים.

את שביעות הרצון שלהם בחנו הורים העם וראיונות העומק קבוצות המיקוד הרי , בולמד 

  ספרית והבחירה המבוקרת של בתי הספר. -פיתוח הייחודיות הבית –מהמהלך היישובי 

הורים לא מעט מהמהלך. של ההורים כי קיימת שביעות רצון חלקית ממצאי הראיונות מלמדים 

, כמו להשתפר גם בעתיד של אלהאמץ המבתי הספר ומ מרוצים מהשיפור ברמה הפדגוגית שלו יה

גם אם לא כל ההורים ( ילמד בו ילדםשספר הבית את לבחור הורים ה לש האפשרותמ גם

 זה. להתאמץ הספר בתי את מחייב"זה אחת האימהות, . לדברי )ת האפשרות הזוא "מנצלים"

אני מקווה שבאיזשהו שלב יפתחו  :נכון שזה עדיין רק בתוך אשכול .לבחור להורים באמת מאפשר

 ראש-שבכיו המכהן. לדברי אב כי לא תמיד האשכול פה בעיר בנוי נכון" ,את זה קצת יותר רחב

  ,יישובב ועד ההורים

אני חושב שהילדים  ]...[הספר, נותנת לילדים להרגישהייחודיות הרימה את בית   

יותר בכיף לבית הספר. הם באים לידי ביטוי בצורה הרבה יותר מוחשית.  ]...[באים ב

רואים  ,הם באים והם רואים כל יום מול העיניים עבודות שהם עשו. הורים שנכנסים

כל מי  – בחוץ מול העיניים עבודות של הילדים שלהם כל הזמן. הפסלים שמפוזרים

  שעובר ברחוב רואה אותם. והילדים גאים.

כי שביעות הרצון  מטיעוניהם עולהאך  ,היו הורים שציינו כי הם שבעי רצון מהמהלך לעומת זאת

  טען כי ספרי הבתבאחד מהורים הועד  ראש-שבלמשל יוכך . "אינה שלמה" םשלה

אבל אני פחות מרוצה מזה שבאמת לא שיתפו אותנו  ,מרוצה לואני בסך הכ  

 ,ומוצלח מועיללקבוע אם המהלך היה  מדיהורים שטענו כי מוקדם  היו בבחירה".

. המקומית והרשות החינוך משרד של התמיכה בהמשך רבה במידה תלויוהדבר 

"קשה להגיד לך עכשיו, השאלה באמת לאן זה ילך. אם זה יישאר  ,מהם אחד לדברי
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יקבל שיעורים וליווי והכול.  ]...[ו תקציבים ויקבל יתפתח, הספר בבתי אינטגרלי כחלק

אתה יודע, זה נורא נחמד, אבל  ]...[זה ,כי לבוא ולשאול אם אנחנו מרוצים אחרי שנה

  זו לא שאלה. ]...[זה לא באמת משהו שהוא

 יםייחסאינם מ אך ,ביישובהיו הורים שציינו כי הם חשים בשיפור בבית הספר של ילדם ובחינוך 

. לדברי בבתי הספר) אנשי צוותו םמנהלי (כמו למשל חילופי אלא למשתנים אחרים לתכניתאת ז

בגלל  או הזה הדבר בגלל זה אם"בית הספר מאוד השתפר, אבל אני לא יודעת  ,אחת האימהות

אחד האבות באותה קבוצת  בינינו". והתקשורת החדש היועץ, החדשה הסגנית, המנהלת החדשה

אך ומועילה, טען כי הייחודיות חיובית  . הואספרה ביתבהורים הועד  ראש-שבכיו שימש מיקודה

, תורמת ייחודיות אם"לשאלה הספציפית המשפיעים על בית הספר: יותר ישנם משתנים חשובים 

המקרים כנראה שזה לא גרוע, היא חייבת לתרום. האם  ברוב – גרוע מאוד נעשית היא כן אם אלא

התרומה הזאת מאוד משמעותית ביחס לכלל השיפורים שמישהו מחפש? היא לא משמעותית". 

 את להשלות שרוצה מי. החינוך מרמת מסוים חלק"זה את דבריו:  הסביר בהמשך אותו ההורה

ותים, וזה קשור לשיתוף הורים, יטעה טעות מרה. זה קשור לאיכות הצו ,הכול חזות שזה עצמו

ולמשאבים שאינם קשורים לבחירה המבוקרת. אם אתה תמפה את כל הבעיות  הורים למעורבות

  ."הכול חזות לא ממש איבמערכת, אתה בסוף תראה שהייחודיות היא רכיב חיוני וחשוב, אבל ה

שביעות רצון מופגנת - אימבין ההורים שהביע  יועד ההורים באחת הרשויות היה היחיד ראש-שביו

. )דוביקורתי מא למהלך היהמורים המנהלים ויחסם של הגם  זו רשותבלציין כי יש (מהמהלך 

 .ביישובחינוך הספר והבתי  שפר אתילא  מועיל, ולכן אינובצורתו הנוכחית המהלך הוא טען כי 

לשנות את המצב על מנת  ;האכזב, יוצר לשינוי הציפיות להגברתשימור המצב הקיים השילוב בין 

  ,. לדבריותסיסמאולא רק , אמיתית נדרשת עבודה

שימלאו אותן  – כל הסיסמאות האלה ,להתחיל לעבוד באמת .צריך לפוצץ את הבלון  

אני מצפה באמת שייקחו אותנו לרמה חינוכית  ,תוכן, זהו. אם אנחנו עיר של חינוך

אביב או - הרבה יותר גבוהה. שאני אוכל להגיד שבתי הספר שלי הם כמו בצפון תל

בסביון, אנחנו לא שונים. השר פירון הוא השר של כולם, מנהלים עושים את אותן 

יה יה ",עיר של חינוך"קורסים, באותו הכול. אני מצפה שכשיגידו  םהשתלמויות באות

  משהו מהותי מאחורי התכנים.

  

בחרו ומסוג שההורים שבעי רצון מבית הספר ממצאי סקר ההורים מראים כי  :לסיכום

יתרה . ילדיהם שבעי רצון במידה רבה מבית הספר, ומרביתם סבורים כי גם הייחודיות שלו

  . וואת המוניטין של ביישובתכנית מקדמת את רמת החינוך ה סבורים כימזאת, מרבית ההורים 

מבית הספר של ההורים קיימת שביעות רצון כי עולה עם ההורים והראיונות קבוצות המיקוד מ

הורים הביעו שביעות רצון מכך חלק מה. מהמהלך כולובלבד של ילדם, אך שביעות רצון חלקית 

היו  .להתאמץ כדי להמשיך להשתפר גם בעתידונדרשים השתפרו מבחינה פדגוגית שבתי הספר 

  זאת. הזכות ה " אתמנצלים"לא כולם ש אף, םוריהה שביעות רצון מזכות הבחירה שלשהביעו 

במידה רבה תלוי והדבר  ,ומוצלחמועיל מוקדם מדי לקבוע אם המהלך היו הורים שטענו כי 

שיפור בבית הספר של חל ציינו כי  אחריםבהמשך התמיכה של משרד החינוך והרשות המקומית. 
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 םמנהלי (חילופי ים אחריםגורמאלא ל לתכנית לאאת ז יםייחסמאך הם  ,ובחינוך ביישובילדם 

  .וכן הלאה) בכיתות מספר התלמידיםשינוי ב, בבית הספר אנשי צוותו

לשיפור  המוביל אזורי הבחירה תכניתהם טענו כי . למהלך גילו יחס מעורב הוריםחלק מה

אך  ),מאבקים בין בתי הספראין וברישום התלמידים שאין יותר אפליה  (כיווןמערכת החינוך 

  .יןיעד "לא מצליח להתרומם" בית ספרית ייחודיות ליצירתהמהלך לעומת זאת 

טען הלה  .ועד ההורים באחת הרשויות ראש-שבהביע יו תכניתהעל את הביקורת הנחרצת ביותר 

אלא  ,ביישובחינוך הספר והבתי את רמת  שפרילא ומועיל אינו  בצורתו הנוכחיתהמהלך כי 

המצב  שינוי. לדבריו, ביישוב ממערכת החינוך האכזבתחושת לשימור המצב הקיים וליוביל 

  .תסיסמאוולא רק  אמיתית עבודה מצריך

  

  התכנית קיוםב ךילהמש רצוןמידת ה 4.4

אילו הדבר היה לשאלה "תכנית בעתיד. ב יךלהמש למיניהםשל הגורמים  רצונם ןבסקרים נבח

 לקיים את התכנית לפתיחת אזורי רישום ופיתוח ייחודיות בית /תבך, האם היית בוחרתלוי 

  . מהמורים 85%-מהמנהלים ומההורים ו 84%השיבו בחיוב " ?ספרית
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   אינטגרטיבי סיכום

גם אם רוב ההורים לא  .שוויון הזדמנויות ביישוב כדי ליצורחשובה  בית הספרבהבחירה 

 למראית עין. הבחירהרק ולא  –להינתן להם , היא חייבת הבחירה הזואת אפשרות  נצלים"מ"

את רמת  להמשיך לפתח אותםהמדרבנת תחרות  בין בתי הספר, מבוקרת ויוצרת תחרות חיובית

להיות ברורה, הוגנת  עליהולכן  ,תיצור אמון במערכת חשוב שהבחירה בד בבד. החינוך בהם

  ."שקופה"ו

ם ולפתח זהותבתי הספר להגדיר את  המצריך אתהוא תהליך אסטרטגי פיתוח הייחודיות 

של פיתוח ייחודיות מרענן את בית  וצלחכי תהליך מ עולהמומחיות בתחום מסוים. מהראיונות 

ולעתים גם מגביר  ,את מחויבות הצוות חזקרוח חדשה של צמיחה והתחדשות, מ פיח בוהספר, מ

הפעולה  ףפיתוח הייחודיות מגביר את הדיאלוג ושיתו את מעורבות ההורים. מהסקרים עולה כי

ידע ב ף גםשיתומעודד ספר והבתי  מחזק את שיתוף הפעולה בנושאי ייחודיות ;בתי ספר יןב

כי  עולהבקרב המורים,  ייחודוב ,בקרב המנהליםשנערכו הסקרים  מממצאי כמו כןמשאבים. בו

 הישגים ספרי,-הבית אקליםהד לבית הספר בכל המישורים: ומא מועילפיתוח הייחודיות 

  , פדגוגיה ותפיסת בית הספר במארג היישובי. לימודיים

ההורים בוחרים את בית  . במקרה כזההיא אפשריתספרית  בית בחירה מבוקרת ללא ייחודיות

פותח  עצם קיומה של אפשרות הבחירההן. שבהייחודיות אינה הבולטת אשר סיבות בשל הספר 

מיצ"ב, דוחות נתונים חיצוניים ( –בית הספר של מוניטין המבוססת אך ורק על הפתח לתחרות 

  .כן הלאה, שמועות, רכילויות והחינוכי המנהל והצוות תדמיתם של), בית ספרי אקלים ימדד

נושא שיהיה  , כלומרהייחודי לו "צבעלבחור "ו לבדל את עצמומאפשרת לכל בית ספר  הייחודיות

עשויה למתן את התחרות בין  הייחודיות .אחריםבתי ספר אותו מ דילויב עם בית הספרה מזוה

ול להיות יכ. מהסקרים עולה כי לפיתוח הייחודיות לגמריבתי הספר, אם כי לא להעלים אותה 

  לימודית. הרמה בהישגים וב לפגוע ולההשקעת יתר בתוכן הייחודיות על – מחיר

לבתי  חלופהלהוות , לבתי ספר חלשים להשתפר מאפשר ייחודיותלבחירה מבוקרת שילוב בין 

 ייחודיותלהגביר את האיזון בין בתי הספר ביישוב. שילוב מוצלח בין  ובדרך זו ,הספר החזקים

  חיזוק בתי ספר חלשים.ל המקומיתהרשות  מצריך פעולה של בחירה מבוקרתל

אך  ,"ייחודיים"כבתי ספר רבים מגדירים את עצמם  .היא אפשרית בחירה מבוקרת ייחודיות ללא

כל ל וזאת בדומה ,שיפור בית הספרלעשויה לתרום לקידום ו הייחודיות. בתכניתאינם משתתפים 

היא אם פירות החשובה בהקשר הזה השאלה  ;תהליך אסטרטגי אחר שנעשה בצורה נכונה

עם כי בעבר, נטען  םייחודיותאת בחלק מבתי הספר שפיתחו . לאורך זמן "יחזיקו"התהליך 

בחירה מבוקרת עשוי לשמר  לביןייחודיות ה ביןששילוב  ההנחה היא .הייחודיות "דהתה" השנים

  .את הייחודיות לאורך זמן ואף לפתחה

על  להורים וקיימים קשיים בהעברת מידע ,התכנית היא מוגבלת אתההורים  תם שלהכרכי ה דומ

 ,בבית הספר מנהלים מדווחים על קיומם של ימים פתוחיםשה נוסף על כך אף. אודות התכנית

. לכךמודעים  אינםהורים מה לא מעט ,המהלך על אודות תלקבל תמונה מקפ ימים המאפשרים

  לתכנית. אשרבמעידים על חשיבותם הרבה בהנגשת המידע  ,ההורים שהשתתפו בימים אלה

 .הייחודיות פיתוחל ,תקציביים ופדגוגיים ,רבים משאביםהמנהלים והמורים מדווחים על הפניית 

 ,תהליך הרמה הלימודית תרדהאם בסופו של : חשיבה ותכנון לטווח הארוך בהקשר הזה נדרשים

  רד לטמיון.יֵ  לפיתוח ייחודיותם של בתי הספר כל המהלך


