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תמצית הממצאים
רקע: התוכנית 
תוכנית "ילדים עולים לומדים" (להלן: יע"ל) היא תוכנית משותפת למשרד החינוך ולמשרד לעלייה וקליטה, המנוהלת על ידי זכיין חיצוני. 
התוכנית מיועדת לילדים שעלו לישראל הלומדים בחינוך היסודי (בעדיפות לתלמידי כיתות ג'-ו) והזקוקים לתגבור לימודי. במסגרת התוכנית מקבלים התלמידים תגבור לימודי הניתן על פי רוב שלוש פעמים בשבוע לאחר שעות הלימודים, שעתיים בכל פעם. התגבור ניתן בקבוצות של 9-5 תלמידים בקבוצות חד-גילאיות או דו-גילאיות. על פי נתוני משרד החינוך, בשלב זה פועלות בתוכנית 189 קבוצות לימוד רב-גילאיות, הכוללות כ-1,400 תלמידים. 
התוכנית פועלת בפיקוח הממלכתי, הממלכתי-דתי והחרדי. סגל המורים בתוכנית מגוון וכולל מורי בית ספר, סטודנטים ו/או פנסיונרים המקבלים ממשרד החינוך הדרכה פדגוגית וחומרי הוראה ולמידה.
מטרות התוכנית ויעדיה על פי מובילי התוכנית הם העשרה, שיפור השפה העברית, קידום לימודי של התלמידים העולים ושיפור ההישגים, שיפור יכולת התמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד, שיפור מיומנויות הקריאה, ההבנה והכתיבה.

הערכת התוכנית: מאפיינים, מטרות ושיטה
האגף לתלמידים עולים פנה לראמ"ה בבקשה להעריך את תוכנית יע"ל בפן המעצב שלה; ההערכה אמורה לבחון הטמעה ראשונית של התוכנית כדי לאפשר שיפור ותיקונים "תוך כדי תנועה" וכן לבחון את אופן הפעלת תוכנית יע"ל, את מתכונת הפעלת התוכנית, את העמדות והתפיסות כלפי התוכנית ואת תרומתה הנתפסת.
מערך ההערכה כלל הערכה איכותנית בשילוב הערכה כמותית בקרב מורים ומחנכים (בקרב מורים בתוכנית, n=159 המהווים 82% מהאוכלוסייה, ומחנכי התלמידים בבית הספר, n=252). ההערכה האיכותנית התבססה על ראיונות פנים אל פנים מובנים למחצה, ועל תצפיות בבתי הספר.
ההערכה האיכותנית בחנה תהליכים שונים של הפעלת התוכנית, בעוד ההערכה הכמותית אפשרה הצגת תמונה ארצית של  פעילות התוכנית.   
דוח זה מציג את ממצאי מחקר ההערכה של התוכנית שנערך בשנת תשע"ח.
במהלך איסוף הנתונים עלה קושי באיתור המחנכים הרלוונטיים. רבים מהמחנכים אשר  שנחשבו על ידי המערכת כמחנכים רלוונטיים התגלו כמי שאינם מכירים את התוכנית ואין בכיתתם תלמידים הלומדים במסגרתה. נראה כי חלק מהקושי נובע מנתונים לא מדויקים בקובצי המשרד לגבי שיוך מחנך לכיתה. 

ממצאים עיקריים
מאפייני ההשתתפות בתוכנית
מהממצאים עולה כי כמעט כל מורי התוכנית (84%) מלמדים קבוצה אחת בלבד של תלמידים ביע"ל.  כל קבוצת יע"ל מכילה כשבעה תלמידים בממוצע:  8% מהקבוצות מכילות עשרה תלמידים ומעלה ו-3% מהן מכילות עד ארבעה תלמידים. לפיכך, ניתן להניח כי ברוב המקרים כמות התלמידים דומה למתוכנן (9-5 תלמידים). רוב התלמידים המגיעים ליע"ל הם משכבת הגיל ג' - ד'. 
כ-20% ממורי התוכנית דיווחו שעם תלמידי יע"ל נמנים גם כאלה שאינם עולים חדשים (ילידי הארץ).
ניכר גיוון בארצות הלידה של העולים החדשים. מדינות המוצא השכיחות ביותר הן מדינות ברה"מ לשעבר (קצת יותר ממחצית), צרפת (29%), מדינות מערב אירופה או ארה"ב (29%) ואתיופיה (21%),  קיים גיוון במספר התלמידים המשתתפים בתוכנית המגיעים מאותה כיתת בית ספר, אשר לה אותו מחנך, גיוון המשקף, כנראה, את שיעור התלמידים העולים בכל אחד מבתי הספר. 
ברוב המקרים תוכנית יע"ל אינה תוכנית הסיוע הבלבדית לעולים: 68% ממורי התוכנית דיווחו כי כל המשתתפים בתוכנית יע"ל מקבלים סיוע נוסף במסגרת בית הספר ו-17% דיווחו שחלקם מקבלים סיוע נוסף במסגרת אחרת.
אשר למאפייני התלמידים ולקשייהם, התשובות בשאלות הפתוחות היו מורכבות והציגו קשיים שלהם ומנגד – חוזקות. רבים ציינו כי הרקע של התלמידים הוא הטרוגני (סוציו-אקונומית כמו גם מבחינת יכולות). המורים סבורים כי  הקושי העיקרי שממנו סובלים התלמידים הוא אי-ידיעת השפה. בנוסף, רבים ממחנכי התלמידים וממורי התוכנית הגדירו את המשתתפים בתוכנית כבעלי מוטיבציה משמעותית ללמידה.
כמחצית ממורי יע"ל וכרבע מהמחנכים דיווחו כי חוו עזיבה של תלמיד את התוכנית. בדרך כלל מדובר בעזיבה של תלמיד או שניים בלבד. הסיבות לעזיבה הן מגוונות: מהמחקר עלה כי הסיבות השכיחות ביותר הן: מחויבויות אחרות, סיבות טכניות (מעבר דירה, אין איך להגיע וכו'), השעות הלא נוחות שבהן מתקיימת התוכנית, חוסר התאמה לפרט.

שביעות רצון כללית
ככלל ניתן לומר שההערכה כלפי התוכנית היא טובה מאוד: כמעט כל המחנכים שמכירים את התוכנית ושתלמידים שלהם לומדים בה  היו רוצים שתוכנית תמשיך להתקיים בבית הספר. הם גם ציינו כי היו ממליצים "בלב שלם" לתלמידים רלוונטיים להצטרף לתוכנית. 90% ציינו שהתוכנית תורמת לבית הספר ושהם מרוצים ממנה. 
96% ממורי התוכנית מדווחים כי הם נהנים ללמד בתוכנית יע"ל. פחות מכך (82%) ציינו כי הם מרוצים מהתוכנית, אולם 70% בלבד דיווחו כי היו רוצים להמשיך ללמד בה בשנה הבאה. סיבה מרכזית לרצון לעזוב את התוכנית הייתה קשורה לתפיסה של חלק ממורי התוכנית שלפיה ההוראה ביע"ל איננה משתלמת, וכי היא "זמנית".
חוזקות נתפסות מרכזיות של התוכנית, כפי שעלו באופן בלתי נעזר במחקר האיכותני ובשאלות הפתוחות: שיפור מיומנויות שפה, עזרה לימודית, תנאי למידה מאפשרים (בדגש על קבוצות קטנות המאפשרות תשומת לב פרטנית), חיזוק הביטחון העצמי של התלמידים. בנוסף, רבים סבורים שעצם קיומה של התוכנית נתפס כחוזקה, גם בזכות היקף המשאבים המועברים בגינה לבית הספר. 
חולשות נתפסות מרכזיות של התוכנית, כפי שעלו באופן בלתי נעזר במחקר האיכותני ובשאלות הפתוחות: משאבים חסרים (בעיקר שעות לימוד), שעות לימוד לא נוחות (דבר הגורם לעיתים גם למחסור בארוחות ולתחושת רעב), חוסר תיאום בין המחנכת למורה, צורך בגיוון דרכי ההוראה.


התכנים של התוכנית
נראה כי נושאי השיעורים מגוונים למדי: מהשלמת פערים בחומרי לימוד, דרך עזרה בחומר שנלמד בכיתה, עזרה בשיעורי בית, הכנה למבחנים וחומר שלא נלמד בבית הספר. עם זאת נראה בבירור כי הפעילויות השכיחות ביותר המבוצעות במסגרת התוכנית קשורות יותר להשלמה של החומר הנלמד בכיתה מאשר לחומר שאינו נלמד בבית הספר (כ-57% מהמורים מציינים כי הם מבצעים השלמת פערים ברוב השיעורים, 47% ציינו קבלת עזרה בחומר הנלמד בכיתה, 39% עזרה במבחנים, 30% ציינו עזרה בשיעורי בית).
מורי התוכנית התבקשו לציין אם קיים תחום נוסף שבו עוסקים במסגרת התוכנית. 18% השיבו בחיוב. התחומים המרכזיים שהועלו  הם תחומי העשרה (ציור, יהדות, העשרה באופן כללי וכדומה). 
ניכרת שונות בהערכת מידת מעורבות בתי הספר בבחינת התכנים. בעוד כ-46% ממורי התוכנית ציינו כי כל או רוב התכנים המועברים נבחרו בשיתוף בית הספר, שיעור דומה מהם  - 45% - ציינו כי רק מיעוט מהתכנים (או כלל לא) נבחרו במעורבות בית הספר. 
חומרי הדרכה: כמעט כל מורי התוכנית דיווחו כי הם משתמשים בחומרי ההדרכה של תוכנית יע"ל בשכיחות זו או אחרת (62% לעיתים קרובות ועוד 24% לעיתים רחוקות). מבין המשתמשים בתדירות זו או אחרת בחומרי ההדרכה,  כמחצית ציינו כי הם מרוצים במידה רבה או רבה מאוד מחומרי ההדרכה. 

ניהול התוכנית
נבחנו באופן ראשוני תהליכים שונים הקשורים להתנהלות התוכנית ולהפעלתה. 
בחירת התלמידים לתוכנית: הקריטריון החשוב ביותר (והמובן מאליו) לבחירת תלמידים לתוכנית הוא היותם עולים (60% ציינו קריטריון זה), אולם קריטריון זה  אינו בלבדי: ברוב המקרים צוינו קריטריונים נוספים לבחירה. קריטריונים כגון הישגים לימודיים ותפקוד בכיתה צוינו על ידי כמחצית מהמחנכים.
מי בוחר את התלמידים לתוכנית? התשובות בהקשר לכך מגוונות. ניכר שברוב המקרים הבחירה היא משותפת לשניים או ליותר מהגורמים הבאים: המנהל/ת (82%), המחנכ/ת (78%), היועצ/ת (75%). גם התלמידים  הם גורם המעורב בבחירה, אם כי מעורבותם צוינה בשכיחות נמוכה יותר (30%).
מועד תחילת התוכנית: מתוך ממצאי המחקר האיכותני נראה כי בכל בתי הספר החלה התוכנית מאוחר ולא עם תחילת שנת הלימודים: במרביתם היא החלה בחודשים נובמבר-ינואר, ובחלקם מאוחר אף יותר, בחודשים מרץ-אפריל. 
מתכונת הפעילות: ממצאי המחקר האיכותני מצביעים על כך כי מתכונת פעילות זהה, של שלושה מפגשים בני שעתיים בשבוע, אפיינה את כל בתי הספר. גם רכיבי המפגש היו אחידים: במרבית בתי הספר כלל כל מפגש התמקדות בדיבור/שפה דְבורה ובקריאה, ונסב סביב הקניית מיומנויות קריאה.
לעומת זאת ניכר שוני בין בתי ספר מבחינת מובְנות המפגשים ומבחינת הדגשים בְאופן העבודה ובדרכי העבודה: חלק מהמפגשים היו בעלי אוריינטציה ומיקוד לימודיים והם עסקו באופן עקבי ומובנה בהכנת שיעורי הבית, בהטרמה, בהתכוננות להכתבות ולמבחנים ובהשלמה או בחזרה על החומרים שנלמדו בשעות הבוקר, בעוד שבבתי ספר אחרים הדגישו המרואיינים את הרציונל הלימודי-חווייתי ואת הצורך שלהם בחוויה לימודית עם מידה רבה יותר של חופש, של גיוון וגמישות בעשייה וביצירת אווירה כיפית/'חוויית צוהריים'. בתי הספר היו שונים זה מזה גם מבחינת הדגש שניתן בכל אחד מהם ליצירת מעטפת רגשית לתלמיד.   
ניהול השיעורים והתנהלותם: כמעט כל מורי התוכנית (98%) דיווחו כי קיים קשר טוב בינם ובין התלמידים. רוב כמעט מוחלט דיווח גם על נוכחות סדירה והשתתפות פעילה של התלמידים בשיעורים. בהתאמה לכך, שיעור המורים הסבורים כי בשיעורים מתבזבז זמן על בעיות משמעת אינו גבוה (17%).
72% סבורים כי תנאי הלימוד בתוכנית טובים. 
שיעור נמוך יחסית בקרב המורים סבור כי לתלמידים מוטיבציה גבוהה ללמידה (64%) ושיעור גבוה יחסית סבור שהרכב התלמידים בכיתה מקשה על מתן מענה אישי לכל תלמיד בשיעורים (55% סבורים שהרכב התלמידים אינו מקשה במידה רבה על כך). 
ממשקים
העברת מידע ועדכונים: בכל הנוגע להעברת עדכונים לגבי המתרחש בתוכנית, נמצא כי הגורם המשמעותי ביותר הוא מורי התוכנית: 90% מהמחנכים הצביעו עליהם ככאלה. כמחצית דיווחו כי התלמידים המשתתפים בתוכנית הם הגורם המעדכן המרכזי. אחוז נמוך בהרבה ציינו גורמים אחרים.
קשר מורה – מחנך: מחד גיסא, כשני שלישים ממורי התוכנית מדווחים כי הם נמצאים בקשר הדוק עם מחנכי התלמידים (וכך גם להיפך). עם זאת כ-18% ממורי התוכנית נמצאים בקשר עם המחנכים בתדירות של פחות מפעם בחודש.
מאידך גיסא, נראה כי לרוב קשר זה אינו מבטיח מעבר מידע בין שני הגורמים לגבי המתרחש בתוכנית: רק קצת יותר מ-55% ממורי התוכנית מדווחים כי כל או  רוב של מורות בית הספר מעדכנות אותם על מצבם החברתי והלימודי של התלמידים, לעומת  35% ממורי יע"ל שדיווחו כי רק מיעוט בקרב המורות או אף לא אחת מהן מדווחות על מצב התלמידים. שיעור מורי התוכנית המדווחים כי הם קיבלו הנחיות או בקשות למיקוד לימודי  עזר ביע"ל נמוך אפילו יותר: 38% ממורי יעל דיווחו שקיבלו מרוב או מחלק גדול ממורים בית הספר  בקשות והנחיות., לעומת  55% מהם שדיווחו שמיעוט או אף פחות מכך ממורי בית הספר  העביר הנחיות שכאלה.
בנוגע לשיחות ומפגשי התעדכנות: הערכת מורי התוכנית והמחנכים דומה: כשני שלישים מהמחנכים מדווחים כי קיימים שיחות או מפגשי התעדכנות עם מורי יע"ל לפחות פעם בחודש. היתר דיווחו על שכיחות מפגשים נמוכה יותר. 59% דיווחו כי מורה זה או אחר מתוכנית יע"ל פנה/ פנתה אליהם "לעיתים קרובות" בהקשר לתכנים לימודיים הנלמדים בכיתה. השאר דיווחו כי פנייה מעין זו נעשתה בשכיחות נמוכה יותר.בקיאות מורים במתרחש בבית הספר: 82% ממורי התוכנית סבורים כי הם בקיאים במידה רבה בתכנים שלומדים התלמידים בבית הספר, ו-79% סבורים כי הם יודעים מה הישגי התלמידים בבית הספר. אחוז דומה ממורי התוכנית (83%) סבורים כי מורי יע"ל מכירים את חומר הלימודים הנלמד בכיתה וכי הם עוקבים אחר התכנים של התלמידים. 
עמדות המחנכים כלפי המורים ביע"ל: כמעט כל המחנכים מתרשמים כי מורי התוכנית אהובים ומסורים. שיעור גבוה מאוד (כ-85%) רואים את מורי התוכנית כמקצועיים, יודעים לתת מענה, מכירים את חומר הלימודים הנלמד בכיתה. אחוז דומה מהם מדווחים כי מורי התוכנית משתפים איתם פעולה. מצד שני, הרבה פחות מכך (כשני שלישים) מדווחים על קשר רציף בינם ובין מורי יע"ל.


הקשר בין המורים בתוכנית להורים: רק שליש ממורי התוכנית מדווחים על קשר הדוק עם הורי התלמידים ביע"ל. עוד כמחצית מדווחים על קשר חלקי או רופף עם ההורים. כמעט כל המחנכים סבורים כי הורי התלמידים מעוניינים בהשתתפות בתוכנית וכי הם סבורים שהתוכנית מסייעת להשתלבות ילדיהם. ברם, שיעור קטן מאוד ממורי התוכנית מדווחים כי ההורים הם שמעדכנים אותם על המתרחש בתוכנית. 
קשר בין מורים בתוכנית לגורמים נוספים: 89% ממורי התוכנית ציינו שיש להם קשר עם גורם נוסף בבית הספר, בדרך כלל מדובר במנהל או בסגנו, פחות מכך ביועצת (כ-5%) או ברכזת השכבה (כשליש). 
השפעות נתפסות של התוכנית
כמעט כל המחנכים הביעו רמת שביעות רצון גבוהה מאוד מתרומת התוכנית באופן כללי ומתרומתה במגוון הממדים המפורטים שנשאלו (96%-89% בפרמטרים הכלליים שנשאלו). מעט פחות מכך הם הביעו שביעות רצון מתרומת התוכנית להישגים הלימודיים (85%). 
מהחלק האיכותני במחקר עולה כי לא כל התלמידים שנבחרו לתוכנית הפיקו ממנה מידה דומה של  תועלת ורווח, שכן הדבר תלוי בעיקר במוטיבציה האישית שלהם. עם זאת, כל המרואיינים, ללא יוצא מן הכלל, בירכו על קיומה של התוכנית ודיברו בשְבח תרומתה "בכל המישורים":  הלימודי, החברתי והאישי-רגשי.
נראה כי הנושא שהמחנכים ומורי התוכנית סבורים שלגביו השפעת התוכנית היא החיובית ביותר הוא אמונה ומוטיבציה להצליח בלימודים. כמו כן הם מייחסים לתוכנית השפעה ניכרת גם על מיומנויות השפה של התלמידים. בחלק האיכותני של המחקר מרבית המרואיינים דיברו על העצמה רגשית של תלמידים, אם כתוצאה מעבודה ישירה על כך בתוכנית ואם כתוצר נלווה לה: בהקשר זה תוארו בעיקר עלייה בביטחון העצמי, מיתון התנהגות בעייתית, עלייה במוטיבציה וגיבוש זהות.
תרומה חברתית: בהשוואה לתחומים אחרים, שיעור נמוך במקצת בקרב  המעורבים בתוכנית סבורים כי יש לתוכנית השפעה ניכרת על השתלבות חברתית. זו  תוארה בראיונות האיכותניים בעיקר כהשתלבות בכיתה ובהפסקות, תחושת הקירבה לארץ ולמקום ותחושה הולכת וצומחת של שייכות והשתייכות..


מורי התוכנית
מאפייני מורי התוכנית: 68% ממורי התוכנית ציינו כי הם שייכים לצוות בית הספר. על פי ממצאי המחקר האיכותני, נראה כי במרבית בתי הספר נבחרה לתוכנית מורת שפה.
כמעט כל מורי התוכנית  הם נשים (96%). הגיל הממוצע שלהן הוא 38. 88% מהן הן בעלות השכלה אקדמית. תחום ההתמחות של מורות התוכנית הוא מגוון.
המשרה ביע"ל כמעט תמיד אינה בלבדית: רוב גדול בקרב המורות מחזיק בחצי משרה נוספת לפחות. רבות מהן גם אינן רואות את התוכנית כקבועה (עקב היותה חלקית, וכנראה גם עקב ראשוניותה). בנוסף שני שלישים ממורי התוכנית שייכים לצוות מורי התוכנית בית הספר בו הם מלמדים. 
עמדות מורי התוכנית כלפי שכרם ותנאי עבודתם: רמת שביעות הרצון של מורי התוכנית משכרם ומתנאי עבודתם אינה גבוהה: 42% בלבד מרוצים מהשכר שלהם. 58% מרוצים מתנאי עבודתם.

הכשרה וליווי
93% ממורי התוכנית דיווחו שקיבלו הכשרה במסגרת התוכנית כמעט רובם השתלמו לפני תחילת העבודה. 12% ציינו שהשתלמו במסגרת העבודה, ואחוז דומה ציינו כי קיבלו הדרכה תוך כדי עבודה. 
רוב גדול בקרב המרואיינים סבורים שיש להם את ההכשרה והכלים המתאימים ללמד בתוכנית, למרות שרק שני שלישים מרוצים מההכשרה שקיבלו 
תוכני הכשרה חסרים: מורי התוכנית העלו  חסרים מעטים בתוכנית; שני סוגי הצרכים החסרים המשמעותיים ביותר היו התמודדות עם העולים החדשים וקשיי השפה (השכיח ביותר) וגיוון דרכי ההוראה. מורים שטענו במחקר האיכותני כי ההכשרה לא הייתה מספקת, הסבירו זאת בעיקר בכך שהיא לא חידשה להם  ו"מקסימום חידדה דברים ידועים". 
ליווי: רבים ממורי יע"ל דיווחו במחקר האיכותני כי לא הוצע להם ליווי לאורך השנה: לחלקם מצב עניינים זה התאים, אם מפני שהרגישו שהם בקיאים בתחום ואם מפני שלא היו מוצאים לכך זמן. לעומתם  קבלו מורים אחרים על שחסר להם ליווי וציינו כי לבטח היו נעזרים בו  לו רק ניתן להם.
דיון ומשמעויות
לפני שנדון במשמעויות ממצאי ההערכה של תוכנית יע"ל, נזכור  כי לתוכנית הוגדרו חמש מטרות: העשרה; שיפור השפה העברית; קידום לימודי של התלמידים העולים ושיפור ההישגים; שיפור יכולת התמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד; שיפור מיומנויות הקריאה, ההבנה והכתיבה. לאור אלה, נדון בחוזקותיה ובחולשותיה הנתפסות של התוכנית ונציע נושאים לתשומת לב.

סיכום חוזקות נתפסות של התוכנית
הערכה כללית כלפי התוכנית, כלפי עצם קיומה וכוונותיה היא טובה מאוד. אמירה שכיחה שעלתה היא שעצם קיומה של התוכנית נתפס כחוזקה, גם בזכות היקף המשאבים המועברים בגינה לבית הספר. 
	נראה כי הנושא שהמחנכים ומורי התוכנית סבורים שהשפעת התוכנית לגביו היא החיובית ביותר הוא אמונה ומוטיבציה להצליח בלימודים. 
	לתוכנית השפעה ניכרת גם על מיומנויות השפה של התלמידים. 
קשר טוב מאוד בין מורים לתלמידים.
	הערכה טובה של המחנכים (וכנראה גם של גורמים אחרים בתוכנית) כלפי מורי התוכנית ביע"ל.
	עזרה לימודית.
	תנאי למידה מאפשרים (בדגש על קבוצות קטנות המאפשרות תשומת לב פרטנית), אשר מסייעים בחיזוק הביטחון העצמי של התלמידים. 

סיכום חולשות נתפסות של התוכנית
משאבים חסרים (בעיקר שעות לימוד).
	שעות לימוד לא נוחות (דבר הגורם לעיתים גם למחסור בארוחות ולתחושת רעב).
	חוסר בתיאום ובעדכונים אפקטיביים בין המחנכת למורה: למרות שקיים קשר טוב, בלתי פורמלי בין המורים למחנכים, נראה שהוא אינו אפקטיבי תמיד בכל הנוגע להעברת מסרים רלוונטיים.
	קשר לא הדוק בין מורים ביע"ל להורים, הקשר נתפס כחלש יחסית 
	הנושאים שלגביהם התוכנית נתפסת כפחות משפיעה קשורים להיבט הלימודי: תפיסת ההשתתפות הפעילה של התלמידים בכיתה והמוכנות למבחנים. 
	דרכי ההוראה בתוכנית נתפסות כלא מגוונות ולא מעניינות מספיק. בהקשר לכך ניכרת שביעות רצון בינונית ומטה מחומרי ההדרכה.
	מועד תחילת התוכנית: נראה כי בכל בתי הספר החלה התוכנית מאוחר, לא עם תחילת שנת הלימודים. ייתכן שהדבר פגע בבולטות של התוכנית ובתחושת הנוכחות שלה. ניתן להעריך שמדובר ב"מחלת ילדות" שתתוקן בהמשך.
	רמת שביעות רמון נמוכה של מורי התוכנית משכרם ומתנאי עבודתם.
	שונות ברמת החדירה של התוכנית למגזרים שונים: לא ברורה מידת ההצלחה ומידת הנוכחות של התוכנית במגזר החרדי (אם בכלל), והיא פחות מצליחה בממ"ד מאשר בפיקוח הממלכתי. 

נושאים לתשומת לב ופעולה
נראה כי היתרון המשמעותי ביותר של התוכנית קשור להגברת המסוגלות העצמית  והמוטיבציה של הלומדים בה להצליח בלימודים. נושא זה מבטא הצלחה של התוכנית ביכולת של התלמידים לקדם את עצמם מבחינה לימודית ולשפר את הישגיהם, וזאת אף על פי  שהדבר לא נעשה באופן ישיר, שכן מהמחקר עולה שההיבט של שיפור יכולת ההתמודדות של התלמידים עם חומר לימודי לא זכה בקרב הנשאלים להערכה גבוהה מאוד.
התוכנית נתפסת כמצליחה בשיפור מיומנויות שפה. 
הצורך בתוספת משאבים (בעיקר שעות לימוד) מהווה מחד גיסא אינדיקציה נוספת לנחיצות הנתפסת של התוכנית,  ומאידך גיסא לתפיסה כי "לא ישביע הקומץ את הארי" בכל הנוגע לסיוע לעולים. 
כמו כן, אחת מנקודות החולשה המרכזיות של התוכנית נוגעת בממשקים בין גורמים רלוונטיים שבה: הורים, מחנכים ומרי התוכנית, שנראה כי הם פוגמים ביכולת להעביר מידע (ברמת התוכנית באופן כללי וברמת התלמיד) וכי הם בעלי פוטנציאל לפגום ביכולת ההצלחה של התוכנית.  


להלן נציע מספר נושאים לדיון וטיפול, לאור מטרות התוכנית וממצאי ההערכה. 
	ליצור מנגנון ברור של תיאום ועדכונים אפקטיביים בין המחנכת למורה: בהקשר לכך ניתן לנצל את העבודה שרבים מהמחנכים הם מורים בבית הספר שבו מתקיימת התוכנית. 
	לשפר את העברת העדכונים להורי התלמידים: למרות החשיבות של העניין בעיני ההורים, הדבר לא נעשה די. 
	המתח שבין הטרוגניות אל מול "קבוצה קטנה": יש לשים לב לכך, כי מחד גיסא, התוכנית מנוהלת בדרך כלל ב"קבוצות קטנות" המאפשרות הסתכלות פרטנית על כל תלמיד. מאידך גיסא, היו שקבלו על כך כי ההטרוגניות במאפייני התלמידים אינה מאפשרת להם למידה יעילה. מומלץ לחשוב על ההשלכות  הנובעות מהמתח הזה ועל משמעויותיהן.
	שיפור, שדרוג והתאמה של חומרי הדרכה. לחלופין/בנוסף, מוצע לכוון את מורי התוכנית למציאת חומרים באינטרנט, היות שרבים מהם נעזרים בחומרים אלה ממילא. נושא זה יכול להיות מחובר לצורך אחר שהועלה: גיוון דרכי הוראה. 
	הלימודים המתקיימים בשעות אחר הצוהריים ביע"ל נתפסים כנקודה מעוררת מחלוקת: יש מקומות (ותלמידים) שמצב זה נוח להם, ויש כאלה שלא. מומלץ בהקשר לכך לבחון:
	הכנסת אלמנט גמישות בבחירת שעות הלימוד. 
	במקומות שבהם התוכנית תמשיך להתקיים בשעות אחר הצוהריים ( ברוב המקומות, כנראה), מוצע לחשוב על שדרוג ההיבטים המינהליים של השהייה, שלעיתים נתפסים כבלתי מספקים (מזון, דרכי הגעה). 
	רמת חדירה לא מספקת של התוכנית למגזר החרדי: מומלץ להעמיק ולבחון מהי מידת החדירה של התוכנית למגזר החרדי ומהי מידת האפקטיביות של התוכנית, במתכונתה הנוכחית, בעבור מגזר זה. 
	ניכרת רמת שביעות רצון נמוכה של מורי התוכנית משכרם ומתנאי עבודתם, דבר הגורם לתפקידם בתוכנית להיתפס כזמני ומשני. אם מעוניינים לייצב ולהמשיך את התוכנית לטווח הרחוק, מומלץ לטפל בנושא. 





מבוא

 רקע
תוכנית "ילדים עולים לומדים" (יע"ל) היא תוכנית משותפת למשרד החינוך ולמשרד לעלייה וקליטה, והיא מנוהלת על ידי זכיין חיצוני.
התוכנית מיועדת לתלמידים שעלו לישראל במהלך 10 השנים האחרונות, הלומדים בחינוך היסודי (בעדיפות לתלמידי כיתות ג'-ו') והזקוקים לתגבור לימודי. התוכנית מופעלת 3 פעמים בשבוע, שעתיים בכל פעם, ובסך הכול  נמשכת 6 שעות שבועיות. התוכנית מתקיימת על פי רוב בבתי הספר, מיד לאחר שעות הלימודים. התלמידים המשתתפים בתוכנית נבחרים על ידי מחנכי הכיתות לאחר ביצוע מיפוי. 
על פי נתוני משרד החינוך, בשנה"ל תשע"ח פעלו בתוכנית 189 קבוצות לימוד רב-גילאיות הכוללות כ-1,400 תלמידים. מספר התלמידים בקבוצה הוא בין חמישה לתשעה  (בממוצע בפריסה ארצית: כשבעה תלמידים לקבוצה). 
התוכנית פעלה בפיקוח הממלכתי, הממלכתי-דתי והחרדי. סגל המורים בתוכנית תוכנית מגוון והוא כולל מורי בית ספר, סטודנטים ו/או פנסיונרים המקבלים ממשרד החינוך הדרכה פדגוגית וחומרי הוראה ולמידה.
מטרות התוכנית ויעדיה על פי מובילי התוכנית: "שיפור והעשרת השפה, קידום ההישגים הלימודיים והשלמת פערים במקצועות הלימוד השונים תוך התאמה לצרכי התלמידים ולנלמד בכיתות". 
בהתאם לכך, נושאי הפעילות המרכזיים בתוכנית הם: העשרת השפה, הקניית מיומנויות למידה ואסטרטגיות להתמודדות עם טקסטים וסיוע לימודי במקצועות הלימוד השונים מתוך אתר האגף לקליטת תלמידים עולים,   http://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Educationalintegration/Pages/Yael.aspx.


מטרות ההערכה ושאלות ההערכה
האגף לתלמידים עולים פנה לראמ"ה בבקשה להעריך את תוכנית יע"ל. ההערכה תתמקד בפן המעצב ותבחן הטמעה ויישום של התוכנית, במטרה לאפשר שיפור ותיקונים "תוך כדי תנועה".
נושאי ההערכה הם:
	הפעלת תוכנית יע"ל: 

התלמידים בתוכנית: 
	תהליך בחירת התלמידים לתוכנית – מהם הקריטריונים לבחירת התלמידים? מי היו השותפים לבחירת התלמידים לתוכנית?
	מהם מאפייני התלמידים בתוכנית? האם משתתפים בתוכנית תלמידים עולים בלבד או גם תלמידים ילידי הארץ? מאילו ארצות מוצא מגיעים התלמידים? כמה שנים חיים התלמידים בישראל? 
	מידת ההתמדה של התלמידים בתוכנית: האם יש נשירה של תלמידים מהתוכנית במהלך השנה? האם היו מקרים של הוספת תלמידים לתוכנית במהלך השנה? 

מתכונת הפעלת תוכנית יע"ל.
	כיצד פועלת תוכנית יע"ל? כיצד מתבצעת הפעילות? איזה אופי היא נושאת? כיצד נראים החלק הלימודי? החלק  ההפגתי? אווירת למידה, הפרעות, סדירות ההשתתפות.
	מאפייני השתתפות: כיצד מורכבות קבוצות יע"ל? האם הן חד/רב-גילאיות, תדירות נוכחות בתוכנית, התמדה, תחלופת תלמידים וכו').
	מהם המאפיינים של המורים המלמדים בתוכנית?
	כיצד מתבצע הקשר בין מורי התוכנית בכל הארץ ובין מורי התוכנית בבית הספר? שיחות עדכון עיתיות של מורים – מחנכים, היכרות מחנכים עם המתרחש בתוכנית וכו'). האם מתבצע תיאום בין החומר שנלמד בכיתה לזה שנלמד במסגרת התוכנית.
	קשר עם מטה התוכנית, הכשרה וליווי: מודל הליווי וההכשרה של צוות התוכנית.

עמדות ותפיסות כלפי התוכנית.
	עמדות צוות בית הספר כלפי התוכנית.
	נקודות חוזק, מה נתפס כ"ערך המוסף" של התוכנית?
	נקודות חולשה וחסמים בתוכנית. 


תרומה נתפסת של התוכנית:
	תרומת התוכנית לקידום התלמידים המשתתפים בתוכנית, כפי שהיא נתפסת על ידי המורים המשתתפים בה. 


 שיטת ההערכה
1.3.1 מערך ההערכה
מערך ההערכה כלל הערכה איכותנית בשילוב הערכה כמותית. ההערכה האיכותנית בחנה תהליכים שונים של הפעלת התוכנית, בעוד ההערכה הכמותית אפשרה הצגת תמונה ארצית של  פעילות התוכנית.  

1.3.2 אוכלוסיית ודגימה
במסגרת ההערכה האיכותנית נבחרו 15 בתי ספר שבהם פועלת התוכנית (שבעה מהם  ממלכתיים, ארבעה ממ"ד וארבעה חרדיים). בבחירת בתי הספר נלקחו בחשבון משתנים שונים (ארצות מוצא של התלמידים העולים, מחוזות משרד החינוך, רמה חברתית-כלכלית וכו'). בכל בית ספר רואיינו שלושה בעלי תפקידים: מנהל בית הספר או האחראי מטעמו על הפעלת התוכנית, מחנך כיתה אשר תלמידיו משתתפים בתוכנית ומורה בתוכנית. כמו כן, בוצעו על ידי צוות ההערכה תצפיות בפעילות ובשיחות עם קבוצות תלמידים או עם תלמידים יחידים. בנוסף, נערכה פנייה של אנשי צוות ההערכה לאנשי מטה התוכנית ממשרד החינוך ומהזכיין.

במסגרת ההערכה הכמותית נערכה פנייה לשתי האוכלוסיות הבאות: 
א. מחנכי התלמידים המשתתפים בתוכנית – נערכה פנייה לכלל המחנכים של תלמידים המשתתפים בתוכנית. בסך הכול השיבו 252 מחנכים. 
יש לציין כי במהלך איסוף הנתונים עלה קושי באיתור המחנכים הרלוונטיים וכי רבים ממורי התוכנית שנחשבו על ידי המערכת כמחנכים רלוונטיים התגלו ככאלה שאינם מכירים את התוכנית ושתלמידיהם אינם לומדים במסגרתה. 
נערכו ניסיונות למצות את הראיונות בקרב המחנכים, בשני שלבים:
	תחילה נערכה פנייה למורים הרשומים כמחנכים לתלמידים הלומדים בתוכנית יע"ל, על פי רישומי משרד החינוך. ברם, במהלך הפנייה התברר כי ברבים מהמקרים המחנכים לא הכירו את התוכנית ולא ראו את עצמם כשייכים לאוכלוסייה. נראה כי חלק מהקושי נובע מנתונים לא מדויקים בקובצי המשרד בנוגע לשיוך מחנך לכיתה וחלק אחר מן הקושי נעוץ בעובדה שהמחנכים אכן אינם מכירים את התוכנית.
	בשלב השני, נערכה פנייה לכלל המחנכים בבתי הספר שבהם נערכת התוכנית, כדי לנסות לעבות ולאתר מחנכים נוספים.  

ב-31 מבין בתי הספר, המהווים 21% מכלל בתי הספר (146) לא הצלחנו לראיין מחנכים, למרות ניסיונות חוזרים כמתואר לעיל.
מתוך האמור לעיל, קשה להעריך כמה מחנכים הם אכן מחנכים הרלוונטיים לתוכנית, אך ניתן להניח כי המחנכים שענו לסקר אכן מייצגים את האוכלוסייה הרלוונטית.

מאפייני השבה:
טבלה טבלה \* ARABIC 1: השבה בקרב מחנכים לפי נתוני רקע

בתי ספר רשומים שרואיינו
(סה"כ 131 בתי ספר)
בתי רשומים ספר שלא רואיינו
(סה"כ 31 בתי ספר)
סה"כ
(סה"כ 146 בתי ספר)
מחוז
דרום 
23.4%
32.3% (בולט: אשדוד)
24.4%
חיפה
19.4%
9.7%
18.4%
חרדי
0.0%
16.1%
1.8%
מנח''י וירושלים
8.7%
16.1%
9.5%
מרכז
13.9%
3.2%
12.7%
צפון
16.3%
0.0%
14.5%
תל אביב
17.5%
22.6%
18.0%
פיקוח
חרדי
0.0%
16.1%
1.8%
ממ"ד
44.8%
51.6%
45.6%
ממלכתי
54.4%
32.3%
51.9%
מס. תלמידים בקבוצה
ממוצע
11.4
7.7
11.0
ס. תקן
6.0
1.1
5.9
מס. קבוצות
ממוצע
1.5
1.1
1.5
ס תקן
.8
.3
.8
מס. תלמידים יוצאי אתיופיה
ממוצע
7.6
4.5
7.3
ס תקן
4.1
2.8
4.1
מטבלה 1 עולה כי בקרב בתי ספר שבהם לא התבצעו ראיונות:
	שיעור נמוך של משיבים מפיקוח ממ"ד יחסית לפיקוח הממלכתי.
	בתי ספר ממחוז דרום.
	מספר קבוצות קטן יחסית בבית הספר, ומספר תלמידים קטן בקבוצה. המשמעות האפשרית של מציאותן של קבוצות קטנות או של קבוצה בודדת היא צמצום הנראות של התוכנית בבית הספר. 
	שיעור נמוך של תלמידים יוצאי אתיופיה. 

סביר שהמאפיינים המצוינים לעיל  הם שיקוף של אוכלוסיית המחקר המעשית.
יצוין כי בכל מקרה, ולמרות הקשיים, מאפייני המדגם שנאסף אינם שונים באופן משמעותי ממאפייני כלל בתי הספר שהשתתפו ביע"ל. אנו ממליצים להתייחס למתואר בפרק זה כממצא בפני עצמו. 

ב. מורי התוכנית – נערכה פנייה לכלל מורי התוכנית (201 מורים). 
סך הכול השיבו 166 מתוך 201 מורים המשתתפים בתוכנית, המהווים 82% מהאוכלוסייה. 
נוסף על אלה, מתוך 166 מורי התוכנית שהשיבו, 7 (6%) דיווחו כי למרות הרישום הם אינם מלמדים במסגרת יע"ל, ולכן נגרעו מהמחקר, ועל כן, סה"כ המשיבים – 159. טעות הסקה מרבית: 3% לכל כיוון. 

1.3.3 כלי המחקר
הערכה איכותנית: ההערכה האיכותנית התבססה על ראיונות פנים אל פנים מובנים למחצה, לשם קבלת מידע מורכב והקשרי על אודות יישום והפעלה של התוכנית בבתי הספר ועל אודות תרומתה לקידום התלמידים המשתתפים בה. 
כמו כן בוצעו תצפיות בבתי הספר.
הערכה כמותית: התבססה על איסוף מידע באמצעות סקרים טלפוניים. נושאי  הבחינה העיקריים: היכרות עם התוכנית, שביעות רצון ממנה, תפיסת השפעת התוכנית, מאפייני פעילותה, ממשקים, מאפייני התלמידים ומורי התוכנית. 

1.3.4 מועד ביצוע המחקר
איסוף הנתונים האיכותני התקיים בחודשים אפריל - מאי 2018. 
הסקרים הטלפוניים נערכו בחודשים יוני - ספטמבר 2018. יצוין עם זאת שרוב הנתונים נאספו כבר ביוני, אך האיסוף התעכב עקב הקושי באיתור המחנכים, כאמור לעיל. 




ממצאים

מאפייני ההשתתפות בתוכנית
ראשית, נסתכל על מאפייני ההשתתפות בתוכנית כפי, שאלה עלו מתשובות המחנכים ומורי התוכנית בסקר. 
הממצאים המרכזיים בפרק זה: 
כמעט כל מורי התוכנית (84%) מלמדים קבוצה אחת בלבד של תלמידים ביע"ל. 
בממוצע, כל קבוצת יע"ל מכילה כשבעה תלמידים, ולפי דיווחי מורי יע"ל 8% מהקבוצות מכילות עשרה תלמידים ומעלה, ו-3% מכילות עד ארבעה תלמידים, כלומר: ניתן להניח כי ברוב המקרים כמות התלמידים בכיתה דומה למתוכנן (9-5 תלמידים).רוב התלמידים המגיעים ליע"ל הם משכבת הגיל ג'-ד'.
כ-20% ממורי התוכנית דיווחו שבין תלמידי יע"ל מצויים גם כאלה שאינם עולים חדשים.
ניכר גיוון בארצות הלידה של העולים החדשים: ארצות הלידה השכיחות ביותר הן מדינות ברה"מ לשעבר (קצת יותר מחצי), צרפת (29%), מדינות מערב אירופה או ארה"ב (29%) ואתיופיה (21%). כמו כן  ניכר  גיוון במספר התלמידים המשתתפים בתוכנית לפי כיתת אם, גיוון שמשקף, כנראה, את שיעור התלמידים העולים בכל אחד מבתי הספר. 
ברוב המקרים, תוכנית יע"ל אינה תוכנית הסיוע הבלבדית לעולים: 68% ממורי התוכנית דיווחו כי כל המשתתפים בתוכנית יע"ל מקבלים סיוע נוסף במסגרת בית הספר, ו-17% דיווחו שחלקם מקבלים סיוע נוסף במסגרת אחרת.
לגבי מאפייני התלמידים וקשייהם, התשובות בשאלות הפתוחות היו מורכבות והציגו קשיים לצד חוזקות. רבים ציינו את הרקע של התלמידים כהטרוגני (סוציו-אקונומית כמו גם מבחינת יכולות). המורים סבורים כי הקושי העיקרי שממנו סובלים התלמידים הוא אי-ידיעת  השפה. בנוסף, רבים ממחנכי התלמידים וממורי התוכנית הגדירו את המשתתפים בתוכנית כבעלי מוטיבציה משמעותית ללמידה.
כמחצית ממורי יע"ל וכרבע מהמחנכים חוו עזיבה של תלמיד את התוכנית. בדרך כלל מדובר בעזיבה של תלמיד או שניים בלבד. הסיבות העזיבה הן מגוונות: מהמחקר עלה כי הסיבות השכיחות ביותר הן: מחויבויות אחרות של התלמיד, סיבות טכניות (מעבר דירה, אין איך להגיע וכו'), השעות הלא נוחות שבהן התקיימה התוכנית, חוסר התאמה לפרט.

להלן הממצאים בפירוט.

כמה קבוצות מלמד?
טבלה טבלה \* ARABIC 3: כמה קבוצות לימוד אתה מלמד במסגרת תוכנית יע"ל? אחוזים.
מספר קבוצות
מורים בתוכנית, אחוזים, n=159
1
84%
2
15%
3
0%
4 ומעלה
1%
סה"כ
100%

כמעט כל מורי התוכנית (84%) דיווחו כי הם מלמדים קבוצה אחת בלבד של תלמידים ביע"ל. 15% מלמדים שתי קבוצות. 

מאפייני קבוצת הלימודים ביע"ל
מורי התוכנית התבקשו לתאר את הקבוצות שהם מלמדים ביע"ל. מורים אשר מלמדים יותר מקבוצה אחת התבקשו להתייחס בתשובתם לקבוצה הגדולה ביותר שהם מלמדים. 
בטבלה 4 שלהלן יוצגו ממצאים לגבי גודל הקבוצה ומאפייניה הבסיסיים (שכבות גיל, ארץ מוצא וכדומה) כפי שעלו מהתשובות, ובטבלה 5 יוצגו תשובות המחנכים.


טבלה טבלה \* ARABIC 4: מאפייני והרכבי קבוצות יע"ל, על פי מורי התוכנית


מורים בתוכנית, אחוזים, n=159
כמה תלמידים יש בקבוצה שלך / בקבוצה הגדולה ביותר שאתה מלמד?
עד 4
3%

5
21%

6
20%

7
19%

8
15%

9
15%

10
4%

11 ומעלה
4%

סה"כ
100%

ממוצע
7.1

סטיית תקן
2.1



מאיזה שכבות גיל התלמידים שאתה מלמד? 
ג
47%

ד
49%

ה
36%

ו
18%

אחר (רובם השיבו – כיתה א-ב)
23%



כמה שכבות גיל אתה מלמד?
חד גילאי
67%

רב גילאי, 2 קבוצות גיל
12%

רב גילאי, 3 קבוצות גיל ומעלה
21%

סה"כ
100%



האם מבין התלמידים המשתתפים ביע"ל כולם עולים חדשים או שיש גם תלמידים ילידי ישראל?
כולם עולים חדשים 
78%

יש גם ילידי ישראל 
19%

לא יודע
3%

סה"כ
100%



מאילו מדינות הגיעו? אנא פרט, אפשר לציין יותר מתשובה אחת
ברה"מ לשעבר / חבר העמים / רוסיה / אוקראינה / מדינות אירופאיות של חבר העמים 
54%

גרוזיה, קווקז, מדינות אסיאתיות של  חבר העמים 
6%

אתיופיה
21%

צרפת
29%

ארה"ב, קנדה, אוסטרליה או מערב אירופה (חוץ מצרפת): אנגליה, בלגיה, הולנד 
29%

דרום אמריקה, ארגנטינה, ברזיל, צ'ילי
19%

אחר (טורקיה, הודו, סין)
3%



כמה אזורי / מדינות מוצא
הומוגני
54%

הטרוגני, 2 מדינות
33%

הטרוגני, יותר משתי מדינות
13%



טבלה טבלה \* ARABIC 5: מאפייני והרכבי קבוצות יע"ל, על פי המחנכים


מחנכים, אחוזים, n=252
כמה מתלמידיך משתתפים בתוכנית?
1
27%

2
30%

3
23%

4 
7%

5 
6%

6 ומעלה
8%




האם כל התלמידים העולים בכתתך משתתפים ביע"ל?
כן
77%

לא
22%

לא יודע
1%



האם תוכנית יע"ל מתקיימת פיזית בבית הספר בו אתה מלמד? 
כן
96%

לא
2%

לא יודע
1%



האם תלמידים המשתתפים בתוכנית יע"ל מכיתת החינוך שלך מקבלים סיוע לימודי נוסף במסגרת בית הספר?
כן, כולם
68%

כן, חלקם
17%

כן, מיעוטם
2%

אף אחד מהם
10%

לא יודע, לא השיב 
3%


מהנתונים עולה כי:
לפי דיווחי מורי התוכנית – בממוצע קבוצה של יע"ל מכילה כשבעה תלמידים. 8% מהקבוצות מכילות עשרה תלמידים ומעלה, 3% מכילות עד ארבעה תלמידים, כלומר: ניתן להניח כי ברוב המקרים כמות התלמידים דומה למתוכנן (9-5 תלמידים).
רוב התלמידים המגיעים ליע"ל הם משכבת הגיל ג'-ד': כמחצית ממורי התוכנית דיווחו שיש בקבוצתם תלמידים מכל אחת מקבוצות הגיל האלה. 18% תלמידי כתות ו'. 67% מהקבוצות הן חד-גילאיות, השאר הן דו-גילאיות או יותר מכך. 
כ-20% ממורי התוכנית דיווחו שבין תלמידי יע"ל יש גם כאלה שאינם עולים חדשים, למרות שכפי שיוצג בהמשך הדוח, בפרק העוסק בבחירת התלמידים לתוכנית, נראה בעליל כי הקריטריון החשוב ביותר לבחירת תלמידים לתוכנית הוא היותם עולים. 
ניכר גיוון בארצות הלידה של העולים החדשים: השכיחות ביותר הן מדינות ברה"מ לשעבר (קצת יותר מחצי ציינו מדינות אלה), צרפת (29%), מדינות מערב אירופה או ארה"ב (29%) ואתיופיה (21%). כמחצית מהקבוצות הן הומוגנית מבחינת ארץ המוצא. אשר לקבוצות ההטרוגניות, רובן מכילות עולים משני אזורי מוצא. 
קיים גיוון במספר התלמידים המשתתפים בתוכנית לפי כיתת אם, גיוון שמשקף, כנראה, את שיעור התלמידים העולים בכל אחד מבתי הספר. לפי דיווחי המחנכים, כשלושה רבעים מהתלמידים העולים משתתפים בתוכנית יע"ל. 
התוכנית אינה תוכנית הסיוע הבלבדית לתלמידים העולים: 68% ממורי התוכנית דיווחו כי כל המשתתפים בתוכנית יע"ל מקבלים סיוע נוסף במסגרת בית הספר, ו-17% דיווחו שחלקם מקבלים סיוע נוסף.

מאפייני הלימודים
כעת נרצה להסתכל על מאפייני התלמידים המשתתפים בתוכנית, כפי שהם נתפסים מעיני המחנכים ומורי התוכנית. 
המחנכים ומורי התוכנית התבקשו לאפיין באמצעות שאלה פתוחה את תלמידיהם המשתתפים בתוכנית. בנוסף, התבקשו מורי התוכנית להשיב לגבי שורה של קשיים אפשריים  - מה בהם מאפיין את התלמידים המשתתפים בתוכנית. 
ראשית נרצה להסתכל על מאפייני התלמידים כפי שאלו עולים מתשובות המחנכים ומורי התוכנית בשאלה הפתוחה. יצוין כי התשובות של שתי האוכלוסיות היו דומות למדי. להלן פירוט קטגוריות התשובה המרכזיות שעלו.
קושי בשפה: המאפיין הבולט ביותר של המשתתפים בתוכנית הוא קושי בשפה, שעלה על ידי רוב גדול מהמחנכים, במגוון תצורות. יצוין כי נושא זה עובר כחוט השני בתשובות המחנכים ומשפיע גם על תפיסת נושאים אחרים שיוצגו בהמשך פרק זה. תשובות לדוגמה:
	קושי שפה: "אוצר מילים ושפה", "רכישת שפה", "קושי בשפה", "אי ידיעת שפה", "עניין של השפה בלבד" (השכיח ביותר, באופן ניכר).
	שפת אם שאינה עברית, "מדברים בשפה שנייה", "אין הזדמנויות לאינטראקציה עם דוברי עברית", "אין שפה משותפת, ההתנהלות בבית בדרך כלל מתבצעת ברוסית/  בצרפתית/ באנגלית". 



רקע חברתי-כלכלי: נושא זה הוזכר על ידי רבים מהמחנכים, אך באופן מגוון: אמנם רוב המשיבים עסקו בקשיים על רקע זה, אך רבים אחרים ציינו שבסך הכול הם דומים במאפייני הרקע ליתר התלמידים ולעיתים הם אף גבוהים ביחס אליהם:
	רקע חברתי כלכלי חלש: "נטולי תמיכה חברתית ומשפחתית", "רקע חברתי קשה", "בבית קשה", "הורים גרושים".
	רקע חברתי-כלכלי טוב יחסית, "כמו ילדים אחרים", "יותר גבוה מהממוצע".

מאפייני אישיות: גם כאן עלו תשובות מגוונות. להלן התשובות המרכזיות לפי שכיחות: 
	אישיות מופנמת, סגורה, חסרת ביטחון, ביישנות. 
	"אישיות רגועה" (ייתכן שזו דרך אחרת לציין מופנמות).
	בעיות התנהגותיות, בעיות רגשיות, אלימות.
	בעיות קשב וריכוז. 
	זקוקים לחום ואהבה. 
	מצד שני, לא מעט ציינו כי מדובר בילדים נורמטיביים לחלוטין, שזקוקים לשעות סיוע בגלל קשיים אובייקטיביים, הקשורים ברובם לרכישת השפה.

מוטיבציה: נושא זה עלה בשכיחות גבוהה למדי, וכמעט תמיד הוצגו התלמידים כמוטיבציוניים מאוד. מצד שני, בשני מקרים הם  הוצגו כ"חסרי מוטיבציה". 
	"מוטיבציה גבוהה ודבקות במטרה", "מתמודדים יפה על אף הקשיים", "תלמידה חרוצה", "עם אמביציה", "רוצים להיות כמו כולם", "מוטיבציה ללמידה למרות אוצר המילים הדל" (שכיח מאוד).
	"חסרי מוטיבציה" (מיעוט תשובות מסוג זה, אך גם הן נוכחות).

ההיבט החברתי: קושי חברתי עלה לעיתים קרובות, לרוב כמחובר לקשיי שפה: התלמידים הוצגו כפחות מעורבים בבית הספר ובחברת הכיתה. 
מצד שני, בחלק מהמקרים עלתה טענה לפיה התלמידים "משתלבים ומתאקלמים היטב" בזכות העובדה שמאפייני הרקע שלהם דומים לאלו של כלל תלמידי בית הספר.
בעלי קשיי לימודים / בעיות לימודיות (מאפיין שנמצא שכיח, עם או בלי קשר לבעיות שפה) 


רקע הטרוגני: 
"הקבוצה הייתה הטרוגנית מאוד", "כל אחד משהו אחר", "אין מאפיין משותף", "הכול ביחד", "רקע לימודי הטרוגני". 
	לא יודע להגדיר. 

נוסף על כך, הוצגה לפני מורי יע"ל  רשימה של קשיים אפשריים שעימם מתמודדים התלמידים, והם התבקשו להעריך לגבי כל אחד מהקשיים, כמה מתלמידיהם מתמודדים עמו. התפלגות התשובות - בטבלה שלהלן.
טבלה טבלה \* ARABIC 6: מתוך מה שאתה מכיר להערכתך,  כמה מהתלמידים שלך ביע"ל מתמודדים עם הקשיים הבאים (אחוז המשיבים כולם / רובם, מבין אלה שידעו להעריך): 

מורים בתוכנית, אחוז המשיבים "כולם" או "רובם", n=159
חוסר ידע של השפה 
54%
יכולות נמוכות בלימודים
41%
רקע חברתי – כלכלי נמוך
37%
היעדר ידע של בית הספר או המורים איך להתמודד אתם 
23%
חוסר תמיכה של ההורים / הבית
18%
חוסר השקעה
17%
בעיות חברתיות 
15%

לתפיסת המורים, הקשיים השכיחים שמהם סובלים התלמידים היו: 
	חוסר ידע של השפה: קושי זה הוא השכיח ביותר גם בעיני מורי התוכנית. הייתה זו הפעם היחידה שבה יותר ממחצית מורי התוכנית השיבו  כי כל או רוב התלמידים סובלים מהבעיה.
	שכיחות גבוהה של תלמידים בעלי יכולות נמוכות בלימודים ורקע חברתי כלכלי נמוך דווחו על ידי כ-40% ממורי התוכנית.
	פחות מכול דווח על חוסר תמיכה מבית, חוסר השקעה ובעיות חברתיות.




עזיבה


המורים התבקשו לציין כמה מתלמידיהם עזבו את התוכנית, והמחנכים נשאלו האם היו תלמידים שלהם שהשתתפו בתוכנית ועזבו במהלך השנה, ואם כן – כמה. כמו כן  התבקשו המורים לפרט באמצעות שאלה פתוחה את הסיבות שגרמו, לדעתם, לעזיבת התלמידים. 
התשובות לשאלות הסגורות מוצגות בשתי הטבלות שלהלן. לאחר מכן יוצגו סיבות לעזיבה, כפי שעלו מתשובות המורים לשאלה הפתוחה. 
טבלה טבלה \* ARABIC 7: כמה מתלמידיך עזבו את התוכנית? מורים בתוכנית (אם מלמד כמה קבוצות -  הונחו לציין את  כלל העוזבים).
מספר תלמידים שעזבו
מורים בתוכנית, אחוזים, n=159
0
54%
1
23%
2
15%
3
6%
  ומעלה4 
2%
סה"כ
100%

טבלה טבלה \* ARABIC 8: האם היו תלמידים שהשתתפו בתוכנית יע"ל ועזבו במהלך השנה? אם כן, כמה עזבו?  מחנכים. 

מחנכים, אחוזים, n=252
מחנכים שציינו שחלק מהתלמידים עזבו, אחוזים, n=47
לא
77%

כן, סה"כ, מזה...
21%
100%
 עזב תלמיד אחד

74%
שני תלמידים עזבו

11%
שלושה תלמידים עזבו

13%
ארבעה תלמידים עזבו

2%
לא יודע
2%

סה"כ
100%




כמחצית ממורי יע"ל וכרבע מהמחנכים חוו עזיבה אחת לפחות של תלמיד את התוכנית. בדרך כלל מדובר בעזיבה של תלמיד אחד או שניים בלבד. יצוין כי ההבדלים בין המורים למחנכים נובעים מכך שבקבוצה אחת של יעל יש תלמידים מכמה כיתות אם.

מה היו הסיבות לעזיבה? להלן קטגוריות התשובה המרכזיות, כפי שעלו מהמחקר האיכותני ומהשאלה פתוחה בסקר מורי התוכנית. 
מחויבויות מתנגשות: "עיסוקים אחרים", "הייתה עסוקה בחוגים שהם מתקיימים אחר הצוהריים", "אמרו שהם עסוקים", "עברו לחוג אחר", "עומס לימודים" וכדומה (שכיח מאוד).
סיבות טכניות: "עבר דירה", "המשפחה חזרה לחו"ל", "לא היה להם איך להגיע למפגשים" (שכיח מאוד).
בגלל השעות הלא נוחות / "עייפות בסוף היום" (שכיח).
סיבות הקשורות בתכונות מאפיינות של תלמידים:
תוכנית לא מותאמת לפרט: "לא מסייעת" / "לא מקדמת אותה" / "לא מתאימה לה" / "התוכנית ברמה נמוכה בעבורה" / "לא מעניינת אותה". 
סיבות הקשורות בתכונות מאפיינות של תלמידים:
בעיות משמעת, בעיות התנהגות.
חוסר מוטיבציה, "לא רצה ללמוד". 
קושי בריכוז.
סיבות הקשורות במאפיינים נתפסים של התוכנית, בעיקר עלו כאן תשובות הקשורות לחוסר התקדמות נאותה במסגרת התוכנית ולאי-מיצוי התועלת מהמסגרת:
	"הרמה הלימודית לא התאימה לתלמידה" / "התוכנית לא מספקת" / "הרגישה שלא מקדם אותה".
"תוכנית שאינה חובה".
	"לא רצתה להרגיש שונה".
סיבות נוספות:
ההורים רצו שיעזוב או היו אדישים, לא הייתה תמיכה בבית. 
	"השתתף בתוכנית "בטעות". 
	הועזב על ידי המורה, בגלל חוסר תפקוד. 
	לא ברור מדוע, לא יודעת.
 שביעות רצון כללית

בבואנו ללמוד על  העמדות כלפי התוכנית, נרצה ראשית להסתכל על ההערכות הכלליות כלפיה. בפרק זה יוצגו עמדות כלליות ונקודות חוזק וחולשה שלה, כפי שעלו בחלק האיכותני של המחקר, ובשאלות הפתוחות שהופנו למשתתפים בסקרים. בפרקים הבאים נסתכל על הנושאים שיעלו בפרק זה באופן מפורט.
הממצאים המרכזיים בפרק זה: 
ככלל, ניתן לומר שההערכה כלפי התוכנית היא טובה מאוד: כמעט כל המחנכים היו רוצים שהתוכנית תמשיך להתקיים בבית הספר וציינו כי היו ממליצים "בלב שלם" לתלמידים רלוונטיים להצטרף אליה. 90% ציינו שהתוכנית תורמת לבית הספר ושהם מרוצים ממנה. 
96% ממורי התוכנית מדווחים כי הם נהנים ללמד בתוכנית יע"ל. פחות מכך (82%) מרוצים מהתוכנית, אך רק 70% דיווחו כי היו רוצים להמשיך ללמד בה בשנה הבאה. בין הסיבות לרצון המורים לעזוב את התוכנית בלטה התפיסה בקרב חלק ממורי התוכנית לפיה ההוראה ביע"ל איננה משתלמת, וכי התוכנית היא "זמנית".
חוזקות נתפסות מרכזיות של התוכנית: כפי שעלו באופן בלתי נעזר בשאלות פתוחות: שיפור מיומנויות שפה, עזרה לימודית, תנאי למידה מאפשרים (בדגש על קבוצות קטנות המאפשרות תשומת לב פרטנית), חיזוק הביטחון העצמי של התלמידים. בנוסף, רבים סבורים שעצם קיומה של התוכנית הוא בבחינת חוזקה שלה, גם בזכות היקף המשאבים המועברים בגינה לבית הספר. 
חולשות נתפסות מרכזיות של התוכנית: כפי שעלו באופן בלתי נעזר בשאלות פתוחות: משאבים חסרים (בעיקר שעות לימוד), שעות לימוד לא נוחות (דבר הגורם לעיתים גם למחסור בארוחות ולתחושת רעב), חוסר תיאום בין המחנכת למורה, צורך בגיוון דרכי הוראה. 

להלן בפירוט:


הערכה כללית של התוכנית
בטבלאות הבאות -  נסתכל ראשית על עמדות ההערכה הכללית של המחנכים ולאחר מכן על אלו  של מורי התוכנית. 
טבלה טבלה \* ARABIC 9: עמדות כלפי התוכנית, שיעור המשיבים בקטגוריות החיוביות (במידה רבה או רבה מאוד), מחנכים. 

מחנכים, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, n=252
הייתי רוצה שתוכנית יע"ל תמשיך בבית הספר
98%
אמליץ בלב שלם לתלמידים רלוונטיים להצטרף לתוכנית 
98%
תוכנית יע"ל תורמת לבית הספר 
90%
בסך הכול, באיזו מידה אתה מרוצה מתוכנית יע"ל?
90%

כמעט כל המחנכים היו רוצים שהתוכנית תמשיך בבית הספר שלהם, וציינו כי היו ממליצים "בלב שלם" לתלמידים רלוונטיים להצטרף לתוכנית. 90% ציינו שהתוכנית תורמת לבית הספר ושהם מרוצים ממנה. 

בטבלה הבאה מוצגות עמדות מורי התוכנית. 
טבלה טבלה \* ARABIC 10: שביעות רצון כללית, שיעור המשיבים בקטגוריות החיוביות, מורים בתוכנית. 

מורים בתוכנית, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, n=159
אני נהנה ללמד בתוכנית
96%
אני שבע רצון מתוכנית יע"ל
82%
אני מעוניין להמשיך ללמד בתוכנית יע"ל גם בשנה הבאה 
70%

אמנם 96% ממורי התוכנית מדווחים כי הם נהנים ללמד בתוכנית יע"ל, אך הרבה פחות מכך, 82% ממורי התוכנית, דיווחו כי הם מרוצים מהתוכנית. מדובר בהערכה נמוכה באופן ניכר מזו של המחנכים. 


בנוסף, 70% מהם דיווחו כי היו רוצים להמשיך ללמד בתוכנית גם בשנה הבאה. אך האם ממצא זה מספק? מורים שציינו כי הם מעוניינים שלא להמשיך את עבודתם בתוכנית תבקשו להסביר את תשובתם באמצעות שאלה פתוחה. מהתשובות נראה כי ההוראה ביע"ל נתפסת כלא משתלמת, וכ"זמנית" ולא קבועה. להלן קטגוריות התשובה שעלו, המסודרות לפי שכיחות הופעתן:
תנאי שכר: "השכר נמוך ותנאים לא טובים" (שכיח מאוד)
	אין זמן, מלמדת גם בבוקר.
	"המשרה לא מסודרת", "רוצה משרה מלאה".
	"מקבלת תפקיד טוב יותר בבית הספר".
	"התפקיד ביע"ל לא משמעותי דיו".
	"שעות לא נוחות".
	"יוצאת לחל"ת" / "עוזבת את ההוראה בכלל".
	"התלמידים קשים" / "התלמידים לא משתפים פעולה".
	"התוכנית לא טובה מספיק".

חוזקות נתפסות של התוכנית
מהן חוזקות התוכנית, כפי שאלו עולות מתשובות מורי התוכנית והמחנכים? נושא חוזקות התוכנית נבחן הן במחקר האיכותני וכן אמצעות שאלות פתוחות בסקרים - במסגרת השאלונים הכמותיים התבקשו מחנכים ומורים לציין מהם, הבנתם, יתרונות התוכנית. בשאלה נוספת התבקשו המחנכים לציין מה הערך המוסף העיקרי של התוכנית. בשתי השאלות התקבלו תשובות דומות, ועל כן לא נעשתה אבחנה בניתוח. להלן קטגוריות התשובה המרכזיות שעלו:

ראשית נראה מהראיונות שבמחקר האיכותני שעצם קיומה של התוכנית נתפס כחוזקה, גם בזכות   היקף המשאבים שהיא מספקת (מנהלים: "שש שעות זה המון, זו כמות יפה בשביל תגבור"; "זה נהדר שיש מענה לעולים שלא חדשים שלא מקבלים שום מענה. כך יש להם מענה, כי הם זקוקים עדיין לחיזוק, אפילו שהם כמה שנים בארץ"; "התוכנית היא לבֶנה חשובה במכלול של כל הפרויקטים, זה מזרז את התהליך של שילובם בכיתות, כדי שהשתלבותם בכיתה תהיה יותר מהירה וטבעית").



שיפור מיומנויות שפה היא התשובה השכיחה ביותר שעלתה. תשובות לדוגמה מסוג זה: 
	"חיזוק שפה", "כישורי שפה", "עברית", "תקשורת".
	"חיזוק אוצר מילים".
	קריאה, יכולת קריאת טקסטים, ביטחון בקריאה.

עזרה לימודית: תגבור, סיוע, שיפור של הישגי התלמידים בכיתה באופן כללי ובמקצועות ספציפיים. במסגרת זו יש לומר כי בראיונות האיכותניים עלה שההמשכיות של החומרים והאמצעים שבהם נעשה שימוש בתוכנית אל תוכנית הלימודים והקישור לנעשה בבית הספר –  נתפסת לעיתים קרובות כמשמעותית מאוד. 
	"עזרה בלימודים", "שיפור לימודי", "שיפור הישגים", "תגבור לימודי", "צמצום פערים לימודיים" (שכיח).
	"אסטרטגיות למידה".
	חיזוק חשבון / מתמטיקה.
	סיוע בשיעורי בית (עלה בעיקר בתשובות מורי התוכנית).

תנאי למידה מאפשרים: תנאי הלימוד (בדגש על קבוצות קטנות ותשומת לב פרטנית) מאפשרים קידום התלמידים: 
	"קבוצות קטנות מאפשרות חיזוק למידה ומיקוד בנושאים הנלמדים והכנת שיעורי בית", "עבודה בקצב מותאם אישי".
"יחס אישי", "עבודה פרטנית וממוקדת", "הקבוצה היא מצומצמת, אינטימית", "התקדמות בקצב אישי" (נושא זה עלה בשכיחות גבוהה במיוחד, בעיקר בהתייחס לתפיסת הערך המוסף העיקרי של התוכנית, ובעיקר נעשה חיבור בין "יחס אישי" ובין "לימוד בקבוצות קטנות"). 

"רוב הילדים עם מאפיינים זהים, דבר המאפשר התקדמות בלמידה". 
"התדירות קבועה ויש קשר רציף".
	עיתוי הלימודים בסוף היום: נושא זה שנוי במחלוקת. רבים ציינו אותו כיתרון, אך אחרים, כפי שנראה בהמשך, ציינו כחיסרון את  עיתוי הלימודים בסוף היום:  "מסגרת מסודרת אחרי שעות בית ספר", "לא פוגע בשעות הלימודים", "מסגרת לאחר הלימודים",  "אני אוהבת שזה בתום יום הלימודים ואז הילדים לא יוצאים משגרת הכיתה ויכולים לעבוד אינטימית ושקט".
	"מתקיים בבית הספר, לא צריך לצאת".

סיוע בהיבט החברתי וחיזוק הביטחון העצמי:
"חיזוק ביטחון עצמי", עלה גם ספציפית ברמה החברתית ובקריאה, "תחום רגשי", "העצמה", "העצמת יכולות" (שכיח מאוד).
	"השתלבות חברתית", "הסתגלות לכיתה", "ביטחון חברתי", "שילוב קל יותר בכיתה ובבית הספר".
הגדרה חברתית, זהות והשתייכות: "יוצרת קבוצת השתייכות", "גאוות יחידה", "פוגש ילדים כמוהו", "ללמוד עם תלמידים כמוהם", "גיבוש חברתי".
תוכנית מותאמת לאוכלוסייה:
"עזרה לילדים מתקשים": "מסייעת בעיקר לתלמידים חלשים, ליתר היא פחות רלוונטית". 
	"מותאמת לעולים".
"כיוונון תרבותי".
מורה טובה:
"המדריכה היא מעבירה מאוד חמה, אוהבת את הילדים, משקיעה בהם, שואלת את המחנכות גם שאלות וזה תורם להרגשה". 
התמדה ועמידה ביעדים: התוכנית מאפשרת/מחזקת תחושת יכולת להתמיד בלמידה. 
האפשרות המועדפת על  מרבית מנהלי בתי הספר לבחור  לתוכנית מורה מתוך צוות בית הספר נתפסה בעיני מרואיינים במחקר האיכותני כמוצלחות, וכְמה שהפך את התוכנית לעוצמתית.

חולשות נתפסות של התוכנית
ומהן חולשות התוכנית? נושא זה נבחן אף הוא במסגרת המחקר האיכותני ובמסגרת שאלות פתוחות בסקר: מחנכים ומורים התבקשו לציין באמצעות שאלה פתוחה, מהם חסרונות התוכנית להבנתם. בהשוואה לתפיסותיהם את יתרונות התוכנית, שיעור נמוך בהרבה בקרב המחנכים והמורים ציינו חסרונות לתוכנית, רבים גם ציינו שלתוכנית "אין חסרונות". ואולם אלה שציינו כן חסרונות הציגו מגוון נושאים. גם כאן, קטגוריות התשובה של המורים והמחנכים היו דומות למדי, ולכן הן יוצגו יחד. 


להלן קטגוריות התשובה המרכזיות שעלו:
משאבים חסרים: התשובה השכיחה ביותר שעלתה כחולשה של התוכנית, בפער ניכר מיתר התשובות בנושא, קשורה במשאבים בלתי מספקים, בעיקר בכל הנוגע לשעות הוראה. ניתן להעריך שמשמעותה של תשובה זו כרוכה בכך שהיא מעידה על  אמונה בחשיבות התוכנית, לפחות ברמה העקרונית, ומכאן הרצון להרחיבה. 
	צריך יותר שעות לימוד/הוראה, "צריך יותר שעות ללמד בתוכנית", "יש מעט שעות", "אין הרבה זמן", "אין די זמן למידה" (התשובה השכיחה ביותר, בפער ניכר)
	"צריך יותר כוח אדם", "יש להוסיף סייעת".

שעות לימוד לא נוחות עלו כחיסרון המשמעותי והשכיח ביותר, הן במחקר הכמותי והן במחקר באיכותני. התוכנית היא תוספתית על המתרחש בבית הספר, ועל כן לעתיים קרובות התלמידים מגיעים לשיעור עייפים או שהלימודים ביע"ל מתבצעים לעיתים על חשבון מערכת השעות  הפורמלית של בית הספר. תשובה זו מהווה "צד שני של מטבע" לאמירות שלפיהן עיתוי התוכנית "בשעות נוחות" הוא דווקא נקודת חוזק של התוכנית:
	שעות לימוד לא נוחות: "לאחר הלימודים עייפים", "קשה אחרי שעות הלימוד, צריך להתבצע בבוקר", "אם היה אפשרות לתת את זה תוך כדי שעות הלימודים, זה היה עוזר קצת יותר בהשתלבות בכיתה, גם אם על חשבון לימודים", "בסוף היום קשה" (שכיח מאוד).
	יציאה משיעורים מפריעה, "יוצאים על חשבון שעות לימוד".

אין ארוחות: תשובות מסוג זה הוזכרו על ידי מורים בלבד, אשר ציינו (בשכיחות גבוהה) כי רבים מהתלמידים "רעבים" עקב השעות המאוחרות ועקב העובדה שלא מוגשות  ארוחות. 
אין תיאום בין המחנכת למורה (שכיח), דוגמאות:
	"התוכנית צריכה להיות בנויה עם המחנכת של הכיתה...לבנות ביחד וצריכים לערב אותה יותר, שיהיה סנכרון", "הקשר עם המחנכת נעשה בסוף השנה רק, ולא ידעתי במהלך השנה מה קורה עם הילדים", "שיהיה קשר שלא יהיה מנותק המחנכת צריכה להכיר את השם של התוכנית".
	פעמיים הוזכר על ידי מורים שאין תיאום גם בין המורה להורים.



גיוון דרכי הוראה, תשובות לדוגמה ברוח זו: 
	נגישות למחשבים ולאמצעי המחשה: "צריך שתהיה להם נגישות למחשב...". 
	יותר חווייתי: "צריך להוסיף להם יותר משחקים", "יותר חווייתי", "יותר משחקים שגורמים לפיתוח", "להרכיב תוכנית שנותנת מענה לפן הרגשי,  להכין פעילות סביב הנושא הרגשי של העולים, לדבר על סיפור העלייה, להכניס את זה לתוכנית הלימודים. זה יעשיר את התוכנית וזה יגרום להם לרצות להישאר, כי זה שונה ואין את זה במהלך יום הלימודים הרגיל".
	תכנים לא מספקים, "לא מותאם מבחינת התכנים", "חסרים חומרי למידה". 
	"חשוב שהיו תכנים ברורים" 
	"אין די תכנון מראש וחפיפה לתוכנית הלימודים".
	צריך "להכניס יותר תכנים יהודיים".


ההטרוגניות כחיסרון:
	"אם אפשר – כל גיל בנפרד", "שלכל שכבה יהיה מורה נפרד גם אם במחיר הקטנת היקף שעות", "הקבוצות הטרוגניות מדי" (שכיח). 
	"לחלק תלמידים לפי רמות". 

הערות על איכות מורי התוכנית וההוראה: 
"המורים לא די טובים", "לבחור לתוכנית מורים איכותיים בפינצטה", "צריך שמי שיוביל את התוכנית יהיה מישהו עם עבר חינוכי, לא מישהו שמחפש עבודה ובא".
	"יותר גיוס של מורים לא סטודנטים".
	שייכות לצוות: "המורה לא הייתה מתוך הצוות, מה שהקשה עליה את התפקוד מבחינה התנהגות התלמידים".
	שפה: "כשהמורה לא מדבר את שפת התלמיד העולה, זה יוצר קושי".
	חילופי מורים: "התחלפו מורים במהלך השנה".
	הכשרות: "צריך יותר הכשרות למורים". 
	שכר: "לשפר שכר של המורים"
חוברת התוכנית ותכניה: ביקורת מתונה עד נוקבת התייחסה במחקר האיכותני לחוברות התוכנית ולתכניה. אלו הוצגו כדלים, בעלי רלוונטיות נמוכה לתלמידים ולא מתאימים לרמות קושי משתנות של תלמידים בקבוצה, אשר סיכוייה להיות הטרוגנית גבוהים וידועים.
תשובות נוספות שהוזכרו בשכיחות נמוכה (2-1 פעמים כל אחת):
	בעיה של השתתפות, רבים לא רוצים לבוא, לא רוצים להגיע לכיתה.
	מענה חברתי שיעזור להם להשתלב בחברה הישראלית ובכיתה.
	"הילדים לא מעוניינים להשתלב עם הילדים האחרים".

"הילדים רוצים לעשות רק שיעורי בית".
	לא היה שותפות מספקת של הורים.
	"לא היה מקום פיזי מוגדר לשיעור... היה מתבצע כל פעם בחלל אחר".
	לאבחן את הילדים, אם יש להם בעיות לא מתאים להם התוכנית.
	סיוע בדברים חומריים לילדים.
	"התחיל מאוחר, בינואר, וילדים פיתחו פער לימודי".
	בראיונות האיכותניים עלה כחיסרון גם היעדר הליווי המקצועי מצד הגוף המפעיל, ועצם הפנייה לגוף חיצוני במקום מעורבות ישירה מצד המשרד. 




תוכני התוכנית
מה עושים במסגרת התוכנית? בפרק זה נבחן את התכנים המרכזיים של השיעורים במסגרת יע"ל, לפי דיווחי מורי התוכנית והמחנכים ומתוך ממצאי המחקר האיכותני. כמו כן ייבחנו עמדות מורי התוכנית כלפי כלי העזר/חומרי הלמידה העומדים לרשותם לצורך ביצוע תפקידם ביע"ל והעברת התכנים.
הממצאים המרכזיים בפרק זה: 
מחד גיסא, נראה כי נושאי השיעורים מגוונים למדי. מאידך גיסא, נראה בבירור כי הפעילויות השכיחות המבוצעות בתוכנית קשורות להשלמה של החומר הנלמד בכיתה.
ניכרת שונות במעורבות בית הספר בבחינת התכנים. בעוד שכ-46% ממורי התוכנית ציינו כי כל או רוב התכנים המועברים נבחרו בשיתוף בית הספר, אחוז דומה - 45% - ציינו שרק מיעוט של התכנים (או כלל לא) נבחרו במעורבות בית הספר. 
כמעט כל מורי התוכנית דיווחו כי הם משתמשים בחומרי ההדרכה של תוכנית יע"ל בשכיחות זו או אחרת (62% לעיתים קרובות ועוד 24% לעיתים רחוקות). מבין המשתמשים בתדירות זו או אחרת בחומרי ההדרכה,  כמחצית בלבד ציינו כי הם מרוצים במידה רבה או רבה מאוד מחומרי ההדרכה. 

להלן הממצאים בפירוט.

במה עוסקים במסגרת השיעורים?

מורים בתוכנית התבקשו לציין, לגבי מגוון נושאים, באיזו תדירות הם עוסקים בכל אחד מהם  במסגרת השיעורים ביע"ל (אם בכלל). להלן התפלגות התשובות.



טבלה טבלה \* ARABIC 11: לגבי מתכונת ההוראה ביע"ל, באיזו תדירות אתם עוסקים בשיעורים בכל אחד מהתחומים הבאים (אחוזים, בקרב אלה שידעו להעריך):
מורים בתוכנית, אחוזים, n=159
בכל / רוב השיעורים
בכמחצית מהשיעורים
בחלק קטן מהשיעורים / כלל לא
השלמת פערים בחומר הלימוד
57%
13%
30%
 עזרה בחומר שנלמד בכיתה שלא במסגרת שיעורי הבית או ההכנה למבחנים
47%
17%
37%
חומר שאינו נלמד בבית הספר
42%
18%
40%
 עזרה בשיעורי בית
39%
18%
43%
הכנה למבחנים
30%
15%
55%
לימוד מקדים של חומר שהתלמידים ילמדו בכיתה בעתיד
27%
19%
54%

מהטבלה לעיל נראה כי מחד גיסא, נושאי השיעורים מגוונים למדי. מאידך גיסא נראה בבירור כי הפעילויות השכיחות המבוצעות קשורות להשלמה של החומר הנלמד בכיתה (כ-57% מציינים כי מבצעים השלמת פערים ברוב השיעורים, 47% ציינו עזרה בחומר הנלמד בכיתה, 39% עזרה במבחנים, 30% ציינו עזרה בשיעורי בית).
המרואיינים התבקשו לציין האם קיים תחום נוסף שבו הם עוסקים במסגרת התוכנית. 18% השיבו בחיוב. התחומים המרכזיים שהועלו  הם תחומי העשרה (ציור, יהדות, העשרה באופן כללי וכדומה). 

מי בוחר את תוכני הלימוד?

מורים בתוכנית התבקשו לציין האם התכנים המועברים נבחרו בשיתוף בית הספר. להלן התפלגות התשובות.
טבלה טבלה \* ARABIC 12: האם התכנים המועברים בתוכנית נבחרו בשיתוף בית הספר? (אחוזים)

מורים בתוכנית, אחוזים, n=159
כן, כל התכנים
29%
כן, רוב התכנים
17%
כמחציתם
6%
מיעוטם
9%
כלל לא
36%
לא יודע
3%
סה"כ
100%

 ניכרת שונות במידת מעורבות בית הספר בקביעת התכנים. בעוד שכ-46% ממורי התוכנית ציינו כי כל או רוב התכנים המועברים בתוכנית נבחרו בשיתוף בית הספר, אחוז דומה - 45% - ציינו שרק מיעוט מהתכנים (או כלל לא) נבחרו במשותף. 

חומרי ההדרכה של תוכנית יע"ל
87% ממורי התוכנית דיווחו כי הם נעזרים בספרי לימוד או בחוברות עזר, נוסף לאלו המשמשים ללמידה בבית הספר. 26% בלבד ציינו כי כל התלמידים ביע"ל משתמשים באותו סוג  ספר. 74% ציינו כי הספרים מותאמים פרטנית. 

מורי התוכנית נשאלו אם הם משתמשים בחומרי ההדרכה של תוכנית יע"ל. להלן ההתפלגות:
טבלה טבלה \* ARABIC 13: האם את/ה משתמש/ת בחומרי ההדרכה של תוכנית יע"ל? (אחוזים)

מורים בתוכנית, אחוזים, n=159
כן, לעיתים קרובות
62%
כן, לעיתים רחוקות
24%
לא
14%
לא יודע
0%
סה"כ
100%

62% ממורי התוכנית דיווחו כי הם משתמשים בחומרי ההדרכה של תוכנית יע"ל לעיתים קרובות ועוד 24% מהמורים ציינו כי הם משתמשים בהם לעיתים רחוקות. 
מבין המשתמשים בתדירות זו או אחרת בחומרי ההדרכה (n=136), 53% ציינו כי הם מרוצים במידה רבה או רבה מאוד מחומרי ההדרכה. 

נושא זה נבחן גם במסגרת המחקר האיכותי. התמונה שהתקבלה לגבי איכותם ולגבי מידת התאמתם של חומרי התוכנית איננה אחידה. רבים מן המרואיינים סברו שהחומרים  -  קרי שתי החוברות  - היו טובים, בעיקר כיוון  שהם היו מובְנים וקשורים לתוכנית לימודי הבוקר.
אותם חומרים עצמם נתפסו כלא מספקים עד מאכזבים-ממש בעיני חלק אחר מהמרואיינים, בשל מגוון סיבות: 
	בראש ובראשונה מפני שלא כללו רמות קושי משתנות.
	בחלק מהמקרים  הם נתפסו כדלים.
	חוסר הרלוונטיות שלהם עבור התלמידים, וחוסר התאמה לצורכי התלמידים. 

מורים שאמרו כי הם אינם מרוצים מחומרי ההדרכה, התבקשו באמצעות שאלה פתוחה לפרט מדוע. להלן קטגוריות התשובה המרכזיות שעלו: 
החומר לא מתאים: מגוון תשובות  הקשורות לרמת החומר הנתפסת, לסוג התכנים וכדומה:
	לא מתאים באופן כללי: "לא מתאים לצורכי הילדים ולא נוגע בהם", "לא מתאים לצרכים של התלמידים".
	לא מתאים לרמה של התלמידים: לצד תשובות כלליות על רמת התכנים, כגון "אני חושבת שהחוברת של יע"ל שקיבלנו בהכשרה לא מתאימה לכל הרמות. חלק גדול זה לרמה נמוכה והרגיש לי שהחלק השני זה לגבוהים ואין רמת ביניים" – עלו תשובות  שמהן עלה כי רמת התכנים נתפסת כנוטה דווקא לצד זה או אחר. חלק סברו שהתכנים קשים מדי לעומת אחרים שטענו כי הם פשוטים מדי, למשל: "חומר ברמה נמוכה", "מתאים לרמה נמוכה", לעומת "חומר שלא מספיק בסיסי", "טקסטים בלי ניקוד וקשה להם לקרוא".
	יש צורך לבצע התאמות: "אני מסנן לא משאיר הכול בדיוק כמו שהוא זה הדרישה אבל איפה ילדים שלי ואיפה זה. או להוסיף או לסנן" 1 "אני מתאימה לתלמידים את מה שהם צריכים".

ביקורת על התכנים:
לא מרוצה מהתכנים: "אפשר היה להוסיף יותר תוכן ענייני, הטקסטים הלימודיים בחוברת קצרים מידי", "דברים חוזרים על עצמם". 
	תכנים לא מותאמים לאוכלוסייה: " התכנים לא מספיק מותאמים לבתי הספר הדתיים,  מבחינת תכנים הייתי מצפה למשל שהתכנים יהיו קשורים לחגים של ישראל". 
	תכנים משעממים: "לא אטרקטיביים ולא מתאימים לעייפות של שעות הלימודים", "לא מספיק יצירתי", "הטקסטים לא משקפים ולא מתאימים לאקטואליה ולנושאים מרכזיים שעל סדר היום".

יש אפשרויות אלטרנטיביות: "אני לוקחת הרבה חומר מהאינטרנט". נושא זה עלה בשכיחות גבוהה גם במחקר האיכותני, שבו נמצא כי רק בודדים השתמשו בחומרי הלימוד של יע"ל כחומרים בלבדיים, שעה שרוב המורים  השתמשו בחומרים נוספים.

תשובות נוספות: 
עברית מיושנת.
	אין מספיק חומר.



 ניהול התוכנית
במסגרת פרק זה ננסה להסתכל על האופן שבו מנוהלת התוכנית, כפי שעלה מהחלק הכמותי והאיכותני במחקר. נעסוק בסוגיות כמו מי בוחר תלמידים לתוכנית? מועד תחילת התוכנית בתחילת השנה, כיצד מתנהלים השיעורים? 
הממצאים המרכזיים בפרק זה: 
בחירת התלמידים לתוכנית: הקריטריון החשוב ביותר לבחירת תלמידים לתוכנית הוא היותם עולים. ברם, יודגש כי רוב גדול (90%) מאלה שציינו כי כל התלמידים העולים משתתפים בתוכנית, ציינו בנוסף גם סיבות נוספות להשתתפות בתוכנית. הישגים לימודיים ותפקוד בכיתה צוינו על ידי כמחצית מהמחנכים.
מי בוחר את התלמידים לתוכנית? התשובות בהקשר לכך מגוונות. ניכר שברוב המקרים הבחירה היא משותפת לשניים או ליותר באים: המנהל/ת, המחנכ/ת, היועצ/ת. גם התלמידים הם  גורם המעורב בבחירה, אם כי מעורבותם צוינה בשכיחות נמוכה יותר.
מועד תחילת התוכנית: נראה כי בכל בתי הספר החלה התוכנית מאוחר, לא עם תחילת שנת הלימודים: במרביתם היא חלה בחודשים נובמבר-ינואר, אך בחלקם מאוחר אף יותר, בחודשים מרץ-אפריל. 
מתכונת הפעילות: ממצאי המחקר האיכותני מצביעים על כך כי מתכונת פעילות זהה, של שלושה מפגשים בני שעתיים בשבוע, אפיינה את כל בתי הספר. גם רכיבי המפגש היו אחידים: במרבית בתי הספר כלל כל מפגש התמקדות בדיבור/שפה דְבורה ובקריאה, והוא נסב סביב הקניית מיומנויות קריאה.
לעומת זאת, ניכר שוני בין בתי ספר מבחינת מובְנות המפגשים ומבחינת הדגשים בְאופן העבודה ובדרכי העבודה: חלקם היו בעלי אוריינטציה ומיקוד לימודיים ועסקו באופן עקבי ומובנה בהכנת שיעורי הבית, בהטרמה, בהתכוננות להכתבות ולמבחנים ובהשלמה או בחזרה על חומרי הבוקר, בעוד בבתי ספר אחרים הדגישו המרואיינים את הרציונל הלימודי-חווייתי ואת הצורך שלהם בחוויה לימודית עם מידה רבה יותר של חופש, של גיוון וגמישות בעשייה וביצירת אווירה כיפית/'חוויית צוהריים'. בתי הספר היו שונים זה מזה גם מבחינת הדגש שניתן בכל אחד מהם ליצירת מעטפת רגשית לתלמיד.   

ניהול  השיעורים והתנהלותם: כמעט כל מורי התוכנית (98%) מדווחים על קשר טוב בינם ובין התלמידים. בקרב מורי התוכנית והמחנכים רוב כמעט מוחלט דיווח גם על נוכחות סדירה ועל השתתפות פעילה של התלמידים בשיעורים. בהתאמה לכך,  שיעור הסבורים כי בשיעורים מתבזבז זמן על בעיות משמעת אינו גבוה (17%).
72% סבורים כי תנאי הלימוד בתוכנית טובים. 
שיעור נמוך הרבה יותר בקרב המורים סבורים כי לתלמידים יש מוטיבציה גבוהה ללמידה (64%) ושיעור גבוה יחסית (45%)  סבורים שהרכב התלמידים בכיתה מקשה על מתן מענה אישי לכל תלמיד בשיעורים.

להלן בפירוט.

איתור ובחירה של התלמידים לתוכנית
פרק זה ידון בגורמים הבוחרים את התלמידים לתוכנית, ובקריטריונים לבחירה, כפי שאלו עלו מהסקר ומהחלק האיכותני במחקר. 
ראשית, נסתכל על ממצאי הראיונות האיכותניים. במסגרת זו איתור ובחירה של התלמידים נעשו, לדברי כל המרואיינים (מנהלים, מורי יע"ל ואנשי מטה), על פי הקריטריונים שניתנו על ידי המשרדים הממשלתיים הממונים (החינוך והקליטה). כך נבחרו להשתתף בתוכנית תלמידים בעלי קושי שפתי נרחב מקרב העולים החדשים או מקרב ילידי הארץ בני משפחות עולים, אשר סיימו את הזכאות לשעות עולים מטעם סל הקליטה, אך הם בעלי קושי שפתי ניכר. 
חלק ניכר מהמרואיינים ציינו בהקשר זה את נטייתן של משפחות עולים (בעיקר מברית המועצות לשעבר ומארצות דוברות אנגלית) לשמר את שפת האם בבית (מנהלת: "בבתים של עולים ותיקים יש רצון לשמירת השפה הרוסית, את מרגישה את זה לעומת קהילות אחרות, יש קושי עצום לקרב אותם לעברית, בגלל הדינמיקה של הבית"; מורת יע"ל: "יש הרבה עולים חדשים ותיקים והקושי בשפה הוא דווקא של אלה שנולדו פה, כי ממשיכים לדבר ולקרוא ברוסית בבית. יותר מ-70% מדברים רוסית, אז הם מדברים הרבה רוסית") – מדובר, אם כן, בשתי דינמיקות שצמצמו משמעותית את ההזדמנות לקדם את רכישת השפה העברית.
עוד הזכירו המרואיינים את השיקול להתמקד בילדי עולים בעלי מוטיבציה גבוהה ובעלי יכולת להירתם ולהפיק תועלת מהתגבור.
האיתור נעשה, לדברי המרואיינים, בהתאם למיפוי צרכים או ללוח הציונים, לאחר הסכמת ההורים.
נראה כי התמונה בחלק הכמותי של המחקר הייתה בסך הכול דומה. מחנכים נשאלו מה הקריטריונים החשובים ביותר בבחירת תלמידים לתוכנית. להלן הממצאים: 
טבלה טבלה \* ARABIC 14: מבין הקריטריונים הללו, מהם השניים החשובים ביותר בבחירת התלמידים לתוכנית? (הוקרא בסדר מתחלף, ניתן לסמן עד שתי תשובות, אחוז המשיבים בחיוב(. 

מחנכים, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, N=252
כל התלמידים העולים משתתפים בתוכנית יע"ל 
60%
הישגים לימודיים של התלמידים 
52%
תפקוד התלמידים בכיתה
50%
המלצות היועצת 
25%
בקשות של התלמידים או ההורים 
17%
אחר
10%

הקריטריון החשוב ביותר לבחירת תלמידים לתוכנית הוא היותם עולים (60% ציינו שכל התלמידים העולים משתתפים בתוכנית יע"ל). ברם, יודגש כי רוב גדול (90%) מאלה שציינו כי כל התלמידים העולים משתתפים בתוכנית, ציינו בנוסף גם סיבות נוספות להשתתפות בתוכנית. הישגים לימודיים ותפקוד בכיתה צוינו על ידי כמחצית מהמחנכים.
כרבע מהם ציינו את המלצת היועצת, ו-17% ציינו בקשות של תלמידים או הורים. 
תשובות אחרות שצוינו: רמת השפה (שכיח יחסית), הבנת הנקרא והנשמע, בהמלצת המורה שמלמדת שפה, המלצות המחנכת, המצב הסוציו-אקונומי, ותק בארץ, הערכה רגשית, מוטיבציה ורצון התלמיד להשתלב ולהתקדם בלימודים.

טבלה טבלה \* ARABIC 15: באיזו מידה להערכתך כל אחד מהגורמים שאקריא לך היה מעורב בבחירת התלמידים אשר משתתפים  בתוכנית יע"ל? (מחנכים, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות)

מחנכים, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, N=252
המנהל/ת
82%
אני, המחנך/ת
78%
היועצ/ת
75%
התלמידים עצמם 
30%

מי בוחר את התלמידים לתוכנית? התשובות בהקשר לכך מגוונות. ניכר שברוב המקרים הבחירה היא משותפת, לשניים או ליותר מגורמים אלה: המנהל/ת, המחנכ/ת, היועצ/ת. גם התלמידים  הם גורם שמעורב בבחירה, אם כי בשכיחות נמוכה יותר (30% דיווחו כך). 
בשאלה פתוחה ציינו  המחנכים גורמים נוספים המעורבים בבחירה: 
	רכזת עולים / אחראי על עולים חדשים (שכיח מאוד).
	הורי התלמידים (שכיח).
	מורה בבית הספר, מגוון תשובות מסוג זה: המורה לעברית / המורה לשפה / המורה שלימדה אותם / מורת שילוב / מורים מקצועיים שהמליצו / מורת אולפן.  
	המגשרת.
	אחראית טיפול בפרט. 
	אחראי על תוכנית יע"ל / האחראים מתוכנית יע"ל.
	סגנ/ית המנהל.
	הצוות החינוכי והלימודי / הצוות הניהולי. 
	פסיכולוג/ית בית הספר. 



מועד התחלת התוכנית
במסגרת המחקר האיכותני נבחן הזמן שבו החלה התוכנית. נראה כי בכל בתי הספר החלה התוכנית מאוחר, לא עם תחילת שנת הלימודים: במרביתם היא החלה בחודשים נובמבר-ינואר, אך בחלקם מאוחר אף יותר, בחודשים מרץ-אפריל. 
בכל בתי הספר הצרו על ה'שנה הקצרה' של התוכנית ותלו זאת בהתנהלות המשרד: מנהלות: "...התחילה לפני חודשיים. המשרד יצרו אתנו קשר מאוד מאוחר"; "התחלנו מאוד מאוד מאוחר אחרי פורים, ולא בגללנו".



מתכונת הפעילות
ממצאי המחקר האיכותני מצביעים על כך כי מתכונת פעילות זהה, של שלושה מפגשים בני שעתיים בשבוע, אפיינה את כל בתי הספר (למעט אחד, בשל קשיי הגעה של מורת התוכנית, שם הנהיגו שני מפגשים בני שלוש שעות). גם ההתנהלות בתוך הקבוצה הייתה משותפת למרבית בתי הספר: עבודה קבוצתית, עם תת-קבוצות ו/או עבודה פרטנית, כמתבקש מן הרמות השונות, מתוך רצון לתת מענה אישי עד כמה שניתן. עניין זה, של התאמה והגעה כמעט אישית לכל תלמיד בקבוצה, הודגש על ידי מרבית המרואיינים (לדוגמה, מחנכת: "המורה מתאימה את התוכנית ממש באופן אישי"; מורות יע"ל: "הקבוצה היא הטרוגנית, אבל אני עובדת בשלוש רמות"; "הקבוצה מאוד אינטימית ובדרך כלל העבודה היא פרטנית ואנחנו מצליחות להגיע לכל תלמיד ולקשיים שלו"; "הרעיון היה להקנות משהו חדש לכולם, תוך העברת טקסט משותף ולתת את הדגשים לכל תלמיד לפי הצרכים שלו, בעצם מענה של אחד לאחד").
גם רכיבי המפגש היו אחידים: במרבית בתי הספר כלל כל מפגש התמקד בדיבור/שפה דְבורה ובקריאה והוא נסב סביב הקניית מיומנויות קריאה (קריאה טכנית לצד הבנת הנקרא, דיוק ושטף), הרחבת אוצר המילים, שיח ושיחה, הבעה/ביטוי עצמי (בעל פה ובכתב) ועניינים לשוניים (שגיאות כתיב, תחביר, יחיד-רבים וכדומה).
לעומת זאת, ניכר שוני בין בתי ספר מבחינת מובְנות המפגשים ומבחינת הדגשים בְאופן העבודה ובדרכי העבודה: חלקם היו בעלי אוריינטציה ומיקוד לימודיים ועסקו באופן עקבי ומובנה בהכנת שיעורי הבית, בהטרמה, בהתכוננות להכתבות ולמבחנים ובהשלמה או בחזרה על חומרי הבוקר (מנהלת: "יותר לימודי, כל אחד עובד לפי הקצב שלו... ורק לפעמים הפגתי"; מורי יע"ל: "הדגש הוא על הטרמה ושיעורי בית, מתכוננים להכתבות"; "אם יש הכתבה, הבנות רוצות להצליח בה ואז אני עובדת על זה ופחות על הטקסטים של התוכנית"); בבתי ספר אחרים הדגישו המרואיינים את הרציונל הלימודי-חווייתי ואת הצורך שלהם בחוויה לימודית עם מידה רבה יותר של חופש, גיוון וגמישות בעשייה (בהתאם למוקדי הקושי של התלמידים ובתואם עם פניות מצד מחנכות ומצד תלמידים) וביצירת אווירה כיפית/ 'חוויית צוהריים' (מנהל: "צריך ליצור חוויה של צוהריים שהיא גם למידה וגם כיף, אחרת זה לא הולך בצוהריים, הכול צריך להיות באווירה חווייתית וכיפית"; מורות יע"ל: "כל שיעור יש חצי שעה בערך לחידון או טריוויה, למשחקים, למשימות מתוקשבות במחשב האישי שלהם, דפי עבודה חווייתיים, מכניסים את השפה דרך המשחקים. יש להם משחקי קופסה שמתרגלים את השפה. המנהלת קנתה להם. יש למידה חווייתית"; מחנכות: "הן נותנות דגשים לפי בקשה של המחנכות. מלמדות דרך משחקים שיוצרות לעצמן". 
ההבדל בלט בייחוד בין בתי ספר שבהם הוקדש בכל מפגש זמן לא מועט להכנת שיעורי הבית, ובין בתי ספר שהצהירו על העדפה ברורה 'שלא לבזבז' את זמן התוכנית על כך (מורה יע"ל: "הרוב מה שאנחנו עושים זה שיעורי בית, אבל יש גם קריאת טקסטים, כי הם רוצים בעיקר רוצים לקרוא בעברית"; מנהלת: "חשוב לנו שיישבו איתם על שיעורי בית. זה יתרון וחשוב שיכינו שיעורים, זה חיובי ומחזק"; 
לעומתם ציינו המנהלים: "על שיעורי בית עובדים רק לפעמים"; "מה שהכי הטריד אותם זה שיעורי הבית, מי שצריך, ורק אחר כך סיפור, דיבור והכנה למבחנים"), וזאת גם מתוך רצון להשתית את הפעילות על נושא/ היבט המשותף לכל הקבוצה (מורת יע"ל: "היה קשה לשלב שיעורי בית כי אחד קיבל ואחר לא, ואחד כבר עשה....").
בתי הספר היו שונים זה מזה גם מבחינת הדגש שניתן בכך אחד מהם בכל הנוגע ליצירת מעטפת רגשית לתלמיד, ובין היתר בתשומת לב שהופנתה לקשיים ספציפיים, לאו דווקא לימודיים, של התלמידים, הקשורים בעלייה/במשפחה, ולהשקעה בעידוד מוטיבציה ובחיזוק הביטחון העצמי וכדומה, וזאת אף שמרביתם התייחסו לחשיבות העניין (מנהלות: "אנחנו עושים כל מה שצריך כדי לצמצם פערים לימודיים וגם פערים חברתיים, וזה אומר גם עבודה רגשית והתייחסות לקשיים אחרים"; "אנחנו מנסים מאוד ליצור מענה חברתי ורגשי, לשתף אותם, אפילו ברמה של אוכל... אנחנו משקיעים כדי ליצור אינטימיות ושייכות").



ניהול השיעורים, השתתפות והתמדה
פרק זה יעסוק באופן שבו מתנהלים השיעורים, בקשר בין מורים לתלמידים ובתנאי הלימוד בשיעורים, לפי עמדות מורי התוכנית והמחנכים ולפי ממצאי המחקר האיכותני. 
טבלה טבלה \* ARABIC 16: עמדות כלפי ניהול השיעורים (מורים בתוכנית, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות: במידה רבה או רבה מאוד)

מורים בתוכנית, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, n=159
אני מרגיש שיש קשר טוב ביני ובין התלמידים
98%
הנוכחות של התלמידים במפגשים של יע"ל היא  סדירה
90%
התלמידים משתתפים באופן פעיל בשיעור 
91%
בדרך כלל התלמידים ביע"ל  מתנהגים באופן מכובד ומכבד 
82%
תנאי הלימוד בתוכנית יע"ל הם מספקים 
72%
לתלמידים יש מוטיבציה גבוהה ללמידה 
64%
הרכב קבוצת התלמידים ביע"ל מקשה על מתן מענה מתאים לכל תלמיד
45%
בשיעורים של יע"ל מתבזבז זמן על בעיות משמעת
17%

טבלה טבלה \* ARABIC 17: באיזו מידה אתה מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים בנוגע לתוכנית יע"ל: אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, מחנכים


מחנכים, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, N=252
התוכנית בעיני תלמידים
התלמידים מרוצים מכך שהם משתתפים בתוכנית יע"ל
87%

התלמידים הולכים למפגשי יע"ל באופן סדיר
90%

התלמידים שלי מנסים להתחמק מללכת ליע"ל באופן סדיר
6%

תוכנית יע"ל היא בזבוז זמן 
4%

כמעט כל מורי התוכנית (98%) מדווחים על קשר טוב בינם ובין התלמידים. 
72% סבורים כי תנאי הלימוד בתוכנית טובים. 
עם זאת, שיעור נמוך הרבה יותר בקרב המורים סבורים כי לתלמידים יש מוטיבציה גבוהה ללמידה (64%) ושיעור גבוה יחסית (45%) סבורים שהרכב התלמידים בכיתה מקשה על מתן מענה אישי לכל תלמיד בשיעורים (45%)
90% ממורי התוכנית מדווחים כי הנוכחות של התלמידים במפגש היא בדרך כלל סדירה וכי הם משתתפים בשיעור באופן פעיל. מעט פחות מכך (82%) מדווחים כי התלמידים מתנהגים באופן מכובד ומכבד. בדומה לכך,  שיעור הסבורים כי בשיעורים מתבזבז זמן על בעיות משמעת אינו גבוה (17%). 
התמונה העולה מממצאי הסקר שבקרב מחנכים דומה: רוב המחנכים סבורים שהתלמידים מרוצים מהשתתפותם בתוכנית (87%), והדבר מתבטא בכך שהם מגיעים  אליה באופן תדיר (כ-90%). שיעור הסבורים כי התוכנית היא בזבוז זמן הוא שולי (4%). 
תמונה זו מומחשת היטב גם בראיונות שנערכו במחקר האיכותני, שהצביעו על רמות הגעה והתמדה גבוהות יחסית מצד התלמידים, מתוך מגוון סיבות וטעמים: רצון להצליח ולשפר הישגים ומעמד, תחושה מצטברת של התקדמות ושל הצלחות, הנאה מהמסגרת, על תשומת הלב והיחס האישי המאפיינים אותה. חלק מהמרואיינים ציינו בהקשר זה, כי ילדים נהנים מהארוחה המחולקת ומתמריצים שונים וגם מכך שבתוכנית הם 'ניפטרים' משיעורי הבית. אחרים זקפו את ההגעה והנוכחות להקפדה מצד המחנכות או מצד הורים. 
 ממשקים 

בפרק זה, שהוא אחד המרכזיים בדוח, ייבחנו הממשקים שבין מורי התוכנית לבין גורמים אחרים הרלוונטיים לתוכנית, ובראש ובראשונה – המחנכים.
הממצאים המרכזיים בפרק:
קשר מורה – מחנך: מחד גיסא, כשני שלישים ממורי התוכנית מדווחים כי הם נמצאים בקשר הדוק עם מחנכי התלמידים (וכך גם להיפך). עם זאת כ-18% ממורי התוכנית נמצאים בקשר עם המחנכים בתדירות של פחות מפעם בחודש.
מאידך גיסא, נראה כי לרוב קשר זה אינו מבטיח מעבר מידע בין שני הגורמים לגבי המתרחש בתוכנית: רק קצת יותר מ-55% ממורי התוכנית מדווחים כי כל או  רוב של מורות בית הספר מעדכנות אותם על מצבם החברתי והלימודי של התלמידים, לעומת  35% ממורי יע"ל שדיווחו כי רק מיעוט בקרב המורות או אף לא אחת מהן מדווחות על מצב התלמידים. שיעור מורי התוכנית המדווחים כי הם קיבלו הנחיות או בקשות למיקוד לימודי  עזר ביע"ל נמוך אפילו יותר: 38% ממורי יעל דיווחו שקיבלו מרוב או מחלק גדול ממורים בית הספר  בקשות והנחיות., לעומת  55% מהם שדיווחו שמיעוט או אף פחות מכך ממורי בית הספר  העביר הנחיות שכאלה.

בנוגע לשיחות ומפגשי התעדכנות: הערכת מורי התוכנית והמחנכים דומה: כשני שלישים מהמחנכים מדווחים כי קיימים שיחות או מפגשי התעדכנות עם מורי יע"ל לפחות פעם בחודש. היתר דיווחו על שכיחות מפגשים נמוכה יותר. 59% דיווחו כי מורה זה או אחר מתוכנית יע"ל פנה/ פנתה אליהם "לעיתים קרובות" בהקשר לתכנים לימודיים הנלמדים בכיתה. השאר דיווחו כי פנייה מעין זו נעשתה בשכיחות נמוכה יותר.
הגורם המשמעותי ביותר בעדכון המחנכים לגבי המתרחש בתוכנית הוא מורי התוכנית: 90% מהמחנכים הצביעו עליהם ככאלה. כמחצית דיווחו כי התלמידים המשתתפים הם הגורם המעדכן המרכזי. אחוז נמוך בהרבה ציינו גורמים אחרים.
בקיאות מורים במתרחש בבית הספר: 82% ממורי התוכנית סבורים כי הם בקיאים במידה רבה בתכנים שלומדים התלמידים בבית הספר, ו-79% מהם יודעים מהם הישגי התלמידים בבית הספר. אחוז דומה ממורי התוכנית (83%) סבורים כי מורי יע"ל מכירים את חומר הלימודים הנלמד בכיתה ועוקבים אחרי התכנים של התלמידים. על פניו, נראה כי מדובר בהערכה טובה, אך כאן חשוב להסתכל גם על המיעוט. 
עמדות המחנכים כלפי המורים ביע"ל: כמעט כל המחנכים מתרשמים כי מורי התוכנית אהובים ומסורים. שיעור גבוה מאוד (86%-83%) רואים את מורי התוכנית כמקצועיים, יודעים לתת מענה, מכירים את חומר הלימודים הנלמד בכיתה. אחוז דומה מדווחים כי מורי התוכנית משתפים איתם פעולה. מצד שני, שיעור נמוך בהרבה מהמחנכים  (כשני שלישים) מדווחים על קשר רציף בינם לבין מורי יע"ל.
הקשר בין מורים בתוכנית להורים: רק שליש ממורי התוכנית מדווחים על קשר הדוק עם הורי התלמידים ביע"ל. עוד כמחצית מדווחים על קשר חלקי או רופף עימם.
כמעט כל המחנכים סבורים כי הורי התלמידים מעוניינים בהשתתפות בתוכנית וכי הם סבורים שהתוכנית מסייעת להשתלבות ילדיהם. ברם, שיעור קטן מאוד ממורי בית הספר מדווחים כי הורים מעדכנים אותם על אודות המתרחש בתוכנית. 
קשר בין מורים בתוכנית לגורמים נוספים: 89% ממורי התוכנית ציינו שיש להם קשר עם גורם נוסף בבית הספר, בדרך כלל מדובר במנהל או בסגנו, פחות מכך ביועצת (כ-5%) או ברכזת השכבה (כשליש). 



מאפייני הקשר בין מורים בתוכנית למחנכי התלמידים
מה טיב הקשר בין מורי התוכנית למחנכי התלמידים? פרק זה יעסוק בממשק שבין מורי התוכנית למחנכים בבתי הספר. 
טבלה טבלה \* ARABIC 18: האם מורי יע"ל המלמדים התלמידים מהכיתה שלך הם מורים מצוות בית הספר? (מחנכים, אחוזים)

מחנכים, אחוזים, N=252
כן, כולם
57%
כן, חלקם
15%
אף אחד מהם
25%
לא יודע, לא השיב 
3%
סה"כ
100%

ראשית, המחנכים התבקשו להשיב אם המורים ביע"ל מלמדים בבית הספר. להבנתנו, תשובה זו חשובה מאוד להבנת הממשק בין הגורמים. הנתונים המוצגים בטבלה לעיל מראים כי 57% ציינו כי כל מורי התוכנית מלמדים בבית הספר, ועוד 15% ציינו שחלקם מלמדים. ניתן להניח כי  לממצא זה משמעות רבה בכל הנוגע ליכולת לנהל קשר בין מורים למחנכים ביע"ל. זאת גם לאור ממצאי המחקר האיכותני שבמסגרתו נמצא שבמקומות שבהם יש מורים מבית הספר המלמדים ביע"ל, הקשר שלהם עם המחנכים חזק יותר. 
מתוך הבנה זו נבחן האם קיים קשר בין מורים למחנכים ומה עוצמתו ותדירותו. לאחר מכן נסתכל על העברת מידע בין שני הגורמים. 

נסתכל להלן על מאפייני הקשר בין מורים בתוכנית למחנכי התלמידים משני צדי המטבע: תחילה בעיני מורי התוכנית ולאחר מכן בעיני מחנכים.
טבלה טבלה \* ARABIC 19: באיזו תדירות אתה נמצא בקשר עם המחנכים לגבי הנעשה בתוכנית יע"ל? (מורים, אחוזים)

מורים בתוכנית, אחוזים, n=159
פעם בשבוע או פחות מכך
61%
פעם בשבועיים – שלוש
15%
בפעם בחודש 
5%
פחות מפעם בחודש
5%
כלל לא בקשר 
13%
לא יודע להעריך
2%
סה"כ
100%

כשני שלישים ממורי התוכנית מדווחים כי הם נמצאים בקשר עם מחנכי התלמידים בתדירות של פעם בשבוע או פחות מכך.  15% נוספים מעידים על קשר של פעם בשבועיים-שלוש. כ-18% ממורי התוכנית נמצאים בקשר עם המחנכים בתדירות של פחות מפעם בחודש.

בשתי הטבלות הבאות נסתכל על נקודת ראותם של מחנכי בתי הספר בנושא. 
טבלה טבלה \* ARABIC 20: האם את/ה מכיר/ה את המורים המלמדים בתוכנית ביע"ל? (מחנכים, אחוזים)

מחנכים, אחוזים, N=252
מכיר היטב
71%
מכיר באופן שטחי
22%
לא מכיר כלל
6%
לא השיב 
1%
סה"כ
100%

טבלה טבלה \* ARABIC 21: האם יש לך קשר עם מורים המלמדים בתוכנית יע"ל? (מחנכים, אחוזים)

מחנכים, אחוזים, N=252
קיים קשר הדוק
62%
קיים קשר חלקי
21%
קיים קשר רופף
6%
לא קיים קשר כלל
10%
לא יודע להעריך  
1%
סה"כ
100%

נתוני המחנכים מציגים תמונה דומה למדי לזו שמציגים המורים בתוכנית: 71% מהמחנכים מדווחים כי הם מכירים היטב את מורי יע"ל, לעומת 7% שאינם מכירים. כשני שלישים מדווחים על קשר הדוק, ולעומתם 17% מדווחים על קשר רופף או על חוסר קשר.

ניתן להסביר את השכיחות הגבוהה של הדיווחים על ההיכרות ועל הקשר בין מורים למחנכים גם בממצא שראינו קודם, שלפיו רבים מהמורים ביע"ל גם מלמדים בבית הספר: בקרב אלה שדיווחו שכל מורי יע"ל הם מורים מבית הספר, 85% דיווחו על קשר הדוק, ובקרב אלה שדיווחו כי חלק ממורי יע"ל הם מורים מבית הספר כמחצית דיווחו על קשר הדוק, ובקרב היתר רק 20% דיווחו על קשר הדוק. 



טבלה טבלה \* ARABIC 18: האם מורי יע"ל המלמדים תלמידים מהכיתה שלך הם מורים מצוות בית הספר? (מחנכים, אחוזים)

מחנכים, אחוזים, N=252
כן, כולם
57%
כן, חלקם
15%
אף אחד מהם
25%
לא יודע, לא השיב 
3%
סה"כ
100%

למרות התמונה החיובית לכאורה ברוב המקרים, יש לתת את הדעת על מיעוט משמעותי למדי בקרב המחנכים שמעיד כי אינו נמצא בקשר שוטף עם מורי יע"ל.

העברת מידע ועדכונים
כעת נרצה להסתכל על מאפייני זרימת המידע בין המורים בתוכנית לבין המחנכים. תחילה יובאו דיווחי מורי התוכנית על היקף ההנחיות והבקשות שהם מקבלים למיקוד לימודי או בהקשר למצבם של התלמידים. לאחר מכן יובאו דיווחי המחנכים בנושאים דומים.

טבלה טבלה \* ARABIC 22: האם המורים / המורות מעדכנים אותך על מצבם הלימודי והחברתי של תלמידי יע"ל בבית הספר? (מורי התוכנית, אחוזים)

מורים בתוכנית, אחוזים, n=159
כל המורים / מורות מדווחות/ים
39%
הרוב  מדווחות/ים
17%
כמחצית
9%
מיעוטם 
12%
אף אחת מהמורים / מורות לא מדווח/ת
23%
סה"כ
100%



טבלה טבלה \* ARABIC 23: האם מורות בית הספר מעבירות אליך הנחיות או בקשות למיקוד לימודי העזר ביע"ל בנושא מסוים? (מורי התוכנית, אחוזים)

מורים בתוכנית, אחוזים, n=159
רוב המורים / מורות
28%
חלק גדול מהמורים / מורות
10%
כמחצית מהמורים / מורות
6%
מיעוט 
18%
אף אחת
37%
לא יודע להעריך
1%
סה"כ
100%

למרות שרוב מורות התוכנית והמחנכות מדווחות על קיום קשר שכיח ביניהן, נראה כי העברת המידע בין שתי הפונקציות שכיחה פחות: רק קצת יותר מ-55% מהמורים בתוכנית מדווחים כי כל או רוב מורי בית הספר מעדכנים אותם על מצבם החברתי והלימודי של התלמידים, לעומת  35% שדיווחו שמיעוטן של מורות בית הספר או אף לא אחת מהן מעבירות דיווחים.
שיעור מורי התוכנית המדווחים שהם מקבלים  הנחיות או בקשות ללימודים ממורי בית הספר נמוך עוד יותר: 38% דיווחו שרוב/חלק גדול ממורי בית הספר מעבירים הנחיות ובקשות כאלה מול 55% שדיווחו שמיעוט ממורי בית הספר או אף אחד מהם אינו מעבירן.  
באופן לא מפתיע, בקרב מורים בתוכנית המלמדים בבתי הספר שיעור המדווחים על העברת מידע בשכיחות גבוהה – גבוה יותר.
כעת נרצה להסתכל על התמונה בשאלות דומות בקרב המחנכים. 

טבלה טבלה \* ARABIC 24: האם בתחילת השנה הייתה פגישת בינך לבין המורים מהתוכנית בנוגע לתיאום ציפיות והיכרות פרטנית עם התלמידים וצורכיהם? (מחנכים, אחוזים)

מחנכים, אחוזים, N=252
כן, הייתה פגישה מפורטת לגבי כל התלמידים
55%
הייתה פגישה מפורטת לגבי חלק מהתלמידים
5%
היית פגישה כללית
10%
לא הייתה פגישה 
29%
לא יודע			
1%
סה"כ
100%

גם בהסתכלות על ההתארגנות בתחילת שנת הלימודים נראה כי לא תמיד המפגש בין מורי יע"ל למחנכים נמצא בראש מעייניהם של האחרונים: 55% מהמחנכים מדווחים כי הייתה פגישה מפורטת לגבי כל התלמידים, ועוד 10% מדווחים על פגישה חלקית. 
טבלה טבלה \* ARABIC 25: באיזו תדירות מתקיימות שיחות או מפגשים עם מורי יע"ל כדי להתעדכן ולתאם את הנלמד ביע"ל עם הנלמד בכיתה? (מחנכים, אחוזים)

מחנכים, אחוזים, N=252
פעם בשבוע או פחות מכך
37%
פעם בשבועיים – שלוש
11%
בפעם בחודש 
18%
פחות מפעם בחודש
8%
לא מקבל עדכונים 	
19%
לא יודע להעריך
7%
סה"כ
100%

טבלה טבלה \* ARABIC 26: האם, ואם כן באיזו תדירות פנתה אליך מורה יע"ל בקשר לתכנים לימודיים הנלמדים בכיתה? (מורים, אחוזים)

מחנכים, אחוזים, N=252
כלל לא
12%
במקרים מועטים
24%
לעיתים קרובות
59%
לא יודע
5%
סה"כ
100%

גם במקרה זה, הערכת מורי התוכנית והמחנכים דומה: מעט פחות ממחצית המחנכים מדווחים כי קיימים מפגשי התעדכנות בין הגורמים לפחות פעם בחודש. היתר דיווחו על שכיחות נמוכה יותר. 59% דיווחו כי מורה זה או אחר מתוכנית יע"ל פנה/פנתה אליהם "לעיתים קרובות" בהקשר לתכנים לימודיים הנלמדים בכיתה, היתר דיווחו על פנייה בשכיחות נמוכה יותר.
מי מעדכן את המחנכים לגבי המתרחש בתוכנית? כיצד זורם המידע בין המורים למחנכים? 



טבלה טבלה \* ARABIC 27: מי מעדכן אותך לגבי המתרחש בשיעורים שבמסגרת התוכנית? (מחנכים המקבלים עדכונים, ללא הקראה, ניתן לציין יותר מתשובה אחת). 

מחנכים שמקבלים עדכונים, אחוזים, N=185
מורים בתוכנית		 	
90%
התלמידים המשתתפים
45%
המנהל		 	
18%
גורם אחר השייך להנהלת התוכנית
13%
הורי התלמידים		
10%
אחר	 	
2%

הגורם המשמעותי ביותר בעדכון המחנכים לגבי המתרחש בתוכנית הוא מורי התוכנית: 90% מהמחנכים הצביעו עליהם ככאלה. 
כמחצית דיווחו כי התלמידים המשתתפים מעדכנים. אחוז נמוך בהרבה ציינו גורמים אחרים: מנהל (18%), גורם מהנהלת התוכנית (13%), הורי התלמידים (10% בלבד).
גורמים מעדכנים אחרים שצוינו: יועצת (שכיח), רכזת עולים, אחראית על התוכנית בבית הספר, המגשרת, סגנית המנהלת, התלמידים עצמם.




בקיאות מורים במתרחש בבית הספר
נסתכל על עמדות המורים לגבי היכרותם עם המתרחש בבית הספר שבו לומדים התלמידים: 
82% ממורי התוכנית סבורים כי הם בקיאים במידה רבה בתכנים שלומדים התלמידים בבית הספר, ו-79% יודעים מה הישגי התלמידים בבית הספר. שיעור דומה ממורי התוכנית (83%) מדווחים כי הם מכירים את חומר הלימודים הנלמד בכיתה ועוקבים אחר התכנים של התלמידים. 

עמדות מחנכים כלפי מורי התוכנית
לסיום סקירת הקשר בין המחנכים למורי התוכנית, נסתכל על האופן שבו תופסים המחנכים בבתי הספר את מאפייני מורי התוכנית של יע"ל, כפי שעלה באמצעות שאלות סגורות ובאמצעות שאלה פתוחה כללית. 
טבלה טבלה \* ARABIC 28: עמדות מחנכים כלפי מורים: ממה ששמעת או ממה שאתה יודע, באיזו מידה אתה מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים בנוגע למורים בתוכנית יע"ל: 

מחנכים, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, N=252
המורים אהובים על התלמידים
95%
המורים מסורים לתלמידים
94%
המורים בתוכנית יע"ל הם מקצועיים 
86%
מורי יע"ל  יודעים לתת מענה לצרכים שונים של תלמידים
86%
מורי יע"ל משתפים עימי פעולה 
86%
מורי יע"ל מכירים את חומר הלימודים הנלמד בכיתה
83%
מורי יע"ל  עוקבים אחר התכנים שהילדים לומדים בכיתה?
76%
קיים קשר מספק ביני לבין מורי יע"ל?
68%
אני בקי בתכנים שלומדים התלמידים במסגרת תוכנית יע"ל?
68%

מהנתונים לעיל אפשר ללמוד על המאפיינים הבאים של מורי יע"ל::
כפי שראינו גם בשאלות הפתוחות הכלליות שהוצגו בתחילת הדוח, כמעט כל המחנכים
(כ-95%) מתרשמים כי מורי התוכנית אהובים ומסורים. 
שיעור גבוה מאוד (86%-83%) מהמחנכים רואים את מורי התוכנית כמקצועיים, יודעים לתת מענה, מכירים את חומר הלימודים הנלמד בכיתה. אחוז דומה מדווחים כי מורי התוכנית משתפים עימם פעולה.
עם זאת, כפי שראינו בפרק קודם, שיעורים נמוכים בהרבה מדווחים על קשר רציף בינם לבין מורי יע"ל: 76% מהמחנכים מדווחים כי מורי התוכנית עוקבים אחר התכנים שהילדים לומדים בכיתה, 68% מדווחים כי הם בקיאים בתכנים שלומדים התלמידים במסגרת יע"ל וכשני שלישים מדווחים על קשר מספק בינם לבין מורי יע"ל.

המחנכים התבקשו לציין באמצעות שאלה פתוחה אם יש להם דברים להוסיף על מורי התוכנית. להלן קטגוריות התשובה המרכזיות שעלו.
	מחמאות למורים: מרוצים ממורי התוכנית / מאוד מקצועיים ואכפתיים / עושים עבודת קודש / מקסימים. (התשובה השכיחה ביותר, "באופן ניכר", לעיתים קרובות מדברים על מורה ספציפי).
	יש להדק קשר בין מורים למחנכים: אין סנכרון / קשר הדוק בין מורים למחנכים. מתבטא גם בכמות גבוהה של מחנכים שאמרו שהם אינם מכירים את מורי יע"ל (שכיח מאוד). מחנכת אחת בלבד בחרה תשובה מנוגדת : ואמרה שיש קשר טוב בינה ובין מורי יע"ל. 
	אין די שעות להפעלת יע"ל (שכיח).
	יותר קבוצות קטנות. 
	אין ביקורת או פיקוח על תוכנית יע"ל.
	מורים: מבית הספר או מבחוץ?  התשובות בסוגיה זו היו מעורבות: "עדיף שיהיו מורים בבית הספר שמכירה את הנהלים והתלמידים", "חשוב שיהיו מבחוץ כדי שילמדו תכנים אחרים ויביאו חשיבה שונה". 
	תכנים לימודיים: הייתי רוצה שיעזרו להם לקבל יותר אסטרטגיות למידה וכלים.
	צריך לתת יותר מענה חברתי. 
	עליהם להשקיע יותר בתלמידים חלשים / שלא מתקדמים.
	צריך שהמורה תדע עברית על בוריה. 
	מורים שמשתתפים בתוכנית יע"ל צריכים לעבור הכשרה מקצועית של מורים לעולים חדשים.
	לתת ארוחת צוהריים לתלמידים. 



הקשר בין מורים בתוכנית להורים
בפרק זה נעבור להסתכל על מאפייני הקשר שבין מורי התוכנית בתוכנית ובין הורי התלמידים, לפי דיווחי מורי התוכנית. כמו כן  נתבונן בתפיסות המחנכים עלה הקשר של הורים עם התוכנית. 
טבלה טבלה \* ARABIC 29: האם יש לך קשר עם הורי התלמידים שלך בתוכנית יע"ל?  (מורים, אחוזים)

מורים בתוכנית, אחוזים, n=159
קיים קשר הדוק
34%
קיים קשר חלקי
31%
קיים קשר רופף
17%
לא קיים קשר כלל
17%
לא יודע להעריך
1%
סה"כ
100%

רק שליש ממורי התוכנית מדווחים על קשר הדוק עם הורי התלמידים ביע"ל. מחצית נוספת מהמורים מדווחים על קשר חלקי או רופף עם ההורים. 17% ציינו שלא קיים קשר כלל. 
טבלה טבלה \* ARABIC 30: תפיסות ההורים כלפי התוכנית בעיני המחנכים, ולגבי הורי התלמידים המשתתפים ביע"ל, באיזו מידה אתה מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים (מחנכים, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות): 

מחנכים, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, N=252
הורי התלמידים מעוניינים בהשתתפות בתוכנית 
95%
ההורים סבורים שהתוכנית מסייעת להשתלבות ילדיהם 
90%
ההורים מעדכנים אותך על המתרחש בתוכנית
26%

כמעט כל המחנכים סבורים כי הורי התלמידים מעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתוכנית וכי הם סבורים שהתוכנית מסייעת להשתלבות ילדיהם. שיעור קטן מאוד מהמורים מדווחים כי ההורים מעדכנים אותם על המתרחש בתוכנית. 
עוד יש לציין בהקשר לכך כי בראיונות האיכותניים עלה כי לפי התרשמות המשתתפים במחקר, עמדותיהם של מרבית ההורים היו חיוביות ואוהדות. למעט מקצת הורים שאינם מעורבים, ואף יוחסה לחלקם תחושת הקלה ורווחה לאור הכנת שיעורי הבית במסגרת התוכנית (מורת יע"ל: "מאוד רוצים לכסות את החלק של שיעורי הבית"). בשני בתי ספר צוין כי הורים ביקשו להיות נוכחים 'פה ושם' בשיעורים, כדי ללמוד איך מחזקים את רכישת השפה כך שיוכלו להמשיך באופן דומה עם ילדם בבית.


קשר בין מורים בתוכנית לגורמים נוספים
נחתום את העיסוק בניהול היום-יומי של התוכנית בהסתכלות על קשר של מורים עם גורמים נוספים שקשורים בתוכנית.
89% מהמורים ציינו שיש להם קשר עם גורם נוסף בבית הספר בהקשר התוכנית. בנוסף, 90% ממורי התוכנית ציינו כי במידת הצורך יש להם כתובת בבית הספר בכל הנוגע לנושאים הקשורים בתוכנית. להלן ההתפלגות הגורמים: 
טבלה טבלה \* ARABIC 31: עם מי הקשר, בקרב מורי התוכנית 

מורים בתוכנית, אחוזים, n=159
מנהל/ת בית הספר 	
70%
סגנ/ית מנהל/ת 	
54%
יועצ/ת 		
43%
רכז/ת שכבה  	
29%
אחר		
14%
אין קשר כלל
12%

70% מכלל המורים ציינו שיש להם קשר עם מנהל בית הספר בהקשר לתוכנית. קצת יותר ממחצית מהמורים הזכירו את סגן המנהל, 43% ציינו את היועצת ומעט פחות משליש את רכז השכבה.



 השפעות נתפסות של התוכנית
לאחר שעמדנו על העמדות כלפי אופן ניהול התוכנית, בפרק זה, שיהווה אף הוא פרק ליבה בדוח, ייבחן האופן שבו נתפסת השפעת התוכנית על התלמידים המשתתפים בה, מנקודת מבטם של  המחנכים ושל  מורי התוכנית.
תחילה יוצגו ממצאי המחקר האיכותני, ולאחר מכן ממצאי הסקר למורי התוכנית ולמחנכים.
הממצאים המרכזיים בפרק:
כמעט כל המחנכים הביעו רמת שביעות רצון גבוהה מאוד מתרומת התוכנית באופן כללי ובמגוון הממדים המפורטים שנשאלו. מעט פחות הביעו שביעות רצון  מתרומת התוכנית להישגים לימודיים. 
מהחלק האיכותני במחקר עולה כי לא כל התלמידים שנבחרו לתוכנית הפיקו ממנה רמה דומה של תועלת ורווח. עם זאת, כל המרואיינים, ללא יוצא מן הכלל, בירכו על קיומה ודיברו בשְבח תרומתה "בכל המישורים" – הלימודי, החברתי והאישי-רגשי.
נראה כי הנושא שהמחנכים ומורי התוכנית סבורים שהשפעת  התוכנית לגביו היא החיובית ביותר הוא האמונה והמוטיבציה להצליח בלימודים. כמו כן לתוכנית השפעה ניכרת, לדעתם, גם על מיומנויות שפה של התלמידים. גם במחקר האיכותני מרבית המרואיינים דיברו על העצמה רגשית של תלמידים, אם כתוצאה מעבודה ישירה על כך בתוכנית ואם, ובעיקר, כתוצר נלווה לה. בהקשר זה תוארו בעיקר עלייה בביטחון העצמי, מיתון התנהגות בעייתית, עלייה במוטיבציה וגיבוש זהות.
תרומה חברתית: בשיעור מעט נמוך מכך, ניכרת השפעה נתפסת של התוכנית על ההשתלבות החברתית של המשתתפים בה. זו תוארה בראיונות האיכותניים בעיקר כהשתלבות בכיתה ובהפסקות, כתחושת קירבה אל הארץ ואל המקום וכתחושת הולכת וצומחת של שייכות והשתייכות.
הנושאים שבהם התוכנית נתפסת כמשפיעה פחות קשורים להיבט הלימודי: תפיסת מוכנות למבחנים. במסגרת זו צוינו בראיונות האיכותניים התקדמות אישית-יחסית, עלייה בהישגים וצמצום פערים מול רמת הכיתה, בעיקר בתחום השפה, אך גם בכלל.

להלן בפירוט. 

השפעת התוכנית – ממצאים מתוך המחקר האיכותני
מהמחקר האיכותני עולה כי לא כל התלמידים שנבחרו לתוכנית הפיקו ממנה מידה דומה של תועלת ורווח (כך, לדבריה של   מנהלת: "יש תלמידים שמאוד תרם להם ויש שפחות. לא יודעת להסביר. יש תלמידים שמאוד רוצים ללמוד את השפה ויש כאלה שמהבית אין מספיק מוטיבציה"). עם זאת, כל המרואיינים, ללא יוצא מן הכלל, בירכו על קיומה של התוכנית ודיברו בשְבח תרומתה "בכל המישורים" –  הלימודי, החברתי והאישי-רגשי.
מבחינה לימודית צוינו התקדמות אישית-יחסית, עלייה בהישגים וצמצום פערים מול רמת הכיתה, בעיקר בתחום השפה, אך גם בכלל (למשל, מעצם הבנה טובה יותר של ההוראות במשימות ושל שיפור בהבנת הנקרא). לדוגמה, מתוך ראיונות עם מחנכים: "יש שיפור בשפה הדבורה. משהו מדהים. יש להם קליטה נהדרת והם מיישמים ממש כאילו נולדו בארץ. יש ילדה שבתחילת השנה לא רצתה לדבר, היום היא מדברת שוטף. גם הקריאה מאוד השתפרה"; "בהשוואה בין תחילת שנה וסוף שנה בולט פער מאוד גדול"; "יש התקדמות בשפה, ילד שעלה מ 40 ל-65 זו התקדמות מעולה"; "הם בהתקדמות יפה. בתחילת השנה לא ידעתי איך נגיע מאיפה שהם להישגים במיצב וזה קרה!"
מרבית המרואיינים דיברו על העצמה רגשית של תלמידים, אם כתוצאה מעבודה ישירה על כך בתוכנית ואם, ובעיקר, כתוצר נלווה לה: תוארו בהקשר זה בעיקר עלייה בביטחון העצמי, מיתון התנהגות בעייתית, עלייה במוטיבציה וגיבוש זהות: מנהלת: "ההישגים זה חלק מהעניין אבל הדבר הכי חשוב שהתוכנית גורמת לתלמיד לדימוי עצמי גבוה, יש התעצמות של ביטחון עצמי וההישגים יבואו אחרי זה"; מחנכים: "מרגישים הרבה יותר בטוחים להיות פעילים בכיתה"; "בעיקר על ביטחון לקרוא בכיתה. אין לי מדד על הישגים במבחנים, הם אולי לא ברמת הכיתה, אבל לפני הישגים, התרומה היא חברתית, לצבור ביטחון בקבוצה קטנה, וזה הכי חשוב, כי אז הם מעבירים את הביטחון לקבוצה הגדולה"; "אני ראיתי שיפור מדהים, ממש קיצוני, אצל תלמיד. ממש מרגש. ואחר, שהיה נמנע מאוד, רק רואה טקסט נהיה לו שחור בעיניים, הפסיק ללכת לאיבוד והתקרב לעניינים"; "מנע שוטטות בקרב תלמידים, תלמידים שלקח שנים להביא אותם ללמידה... מדהים, ילד בכיתה ד' שדשדש שלוש שנים במקום, כי האמון בעצמו היה נמוך, וכבר לא ידענו מה לעשות איתו, ומהרגע שנכנס לתוכנית, לא ייאמן, נעשה שמח, לא מעורב באירועי משמעת, לא עושה שטויות... פשוט מצא את המקום שלו"; 
מורי יע"ל: "המוטיבציה עלתה בכללי. הם רואים שמשקיעים בהם, אז הם גם נותנים מעצמם"; "ילדים שקשה להם בכיתה כי נבלעו, בקבוצת השווים להם הם יכולים להתבטא, לשאול שאלות. מרגישים שיותר קל להם. אני מרגישה הבדל, הם יותר רגועים, אני שומעת מורות שאומרות 'בגלל רותי הוא התקדם מצוין'".
תרומה חברתית תוארה בעיקר כהשתלבות בכיתה ובהפסקות, שבאה לידי ביטוי בנכונות לשאת בתפקידים שונים ו'להתערבב'. מחנכות: "עם הביטחון העצמי העולה יש גם יותר עניין לתקשר עם החברים דוברי העברית ולהשתתף במשחקים בחצר"; "חלק נעשו יותר פעילים, רוצים גם להשתתף בוועדות, מה שפעם לא עלה על דעתם"; "למשל כשמקבלים משימה אז לא מיד מבקשים עזרה אלא מנסים לבד או מעיזים לפנות לחבר דובר עברית"). 
תרומה נוספת, שנתפסה כבעלת חשיבות רבה בעיני מרואיינים, הייתה תחושת הקרבה לארץ ולמקום ותחושה הולכת וצומחת של שייכות והשתייכות  (מנהלים: "נותן חיבור לארץ ולבית הספר, יש הרבה תמיכה גם להורים"; "ההעשרה היא לא רק לימודית אלא גם חברתית ותרבותית, למשל, לפני חגים, כי לא תמיד בבית יש התייחסות, הם יכולים אחר כך להביא את זה הביתה ולבקש מההורים לעשות משהו...").
התרומות המגוונות, ש'בגדול' נתפסו כקשורות זו בזו וכנובעות זו מזו, יוחסו על ידי המרואיינים בעיקר להתנהלותם ולעשייתם בתוכנית (ופחות למהותה). אומנם מרביתם ראו בה מסגרת מבורכת, בעלת מטרות ויעדים, מובנית, משלימה ומקבילה לתוכנית לימודי הבוקר, אך את תרומותיה המיטיבות ייחסו לעצם קיומה (מחנכות: "ילדים שכבר לא עולים חדשים אבל עוד זקוקים ללימודי שפה מבינים ואומרים לעצמם 'וואו, המדינה חשבה עלינו שעוד קשה לנו', ותתפלאי זה מעלה להם את הביטחון העצמי"), ובעיקר לְרמות גבוהות של מקצועיות ושל השקעה ומסירות מצד מורי התוכנית (מנהלים: "הם עוברים תהליך של רכישת השפה בצורה מקצועית מיטבית ואיכותית"; "לקחת כל פעם ילד ולבדוק את השפה, מהדברים הכי בסיסיים ועד קריאה שוטפת, לכוון את עצמך מול הילד באופן הכי מדויק..."). נמנו כאן יתרונם של מורי השפה ובייחוד המורים הספציפיים שנבחרו (מנהלים: "זה שזו מורת שפה מבית הספר, זה הערך המוסף, זו ההצלחה. כי ערך מוסף זה 17% והיא ה-83%. כך שהחוזקה היא שמדובר במורה מתוך בית הספר. אם הייתה מורה מבחוץ זה היה הרבה פחות מוצלח"), המסגרת הקטנה, השקטה והאינטימית (מורת יע"ל: "הפורום של לשבת ולדבר נותן גם מענה רגשי, גם חברתי וגם לימודי. תרומת הקבוצה הקטנה גדולה"; "אנחנו משלימות את מה שלא מצליחים להגיע בכיתה, עוזרים להם הכי שאפשר, רק שלא יישארו מאחור"; מחנך: "קשר יותר אישי שנותן להם המון ביטחון, מאוד קידם אותם. זה נהדר"), מתן מענה מותאם ומדויק (מנהלים: "העבודה הפרטנית והאינטימיות תורמת להם, זו מתנה מאוד גדולה, זה הדבר"; "היכולת לעבוד פרטני ואינטימי ולתת מענה לכל תלמיד. הרי זה בדיוק מה שלא מתאפשר בכיתה של 35 תלמידים") ותשומת לב גם להיבטים הרגשיים-חברתיים בחיי הילד; אך בעיקר צוינה דבקותם של מורי התוכנית בייעודם, שנסכה בילדים רצון, רצינות ואמון ביכולתם: מנהלות: "מורי התוכנית התנדבו לתוכנית ברוח מאוד טובה, ראו בזה עבודת קודש"; "המורה שלנו היא מחנכת כאן, יצרה עם כל תלמיד בתוכנית קשרים מעבר, מורה נפלאה".

השפעת התוכנית בעיני מורי התוכנית
מורי התוכנית התבקשו לציין באיזו מידה הם מסכימים עם ההיגדים הבאים: 
טבלה טבלה \* ARABIC 32: לגבי כל אחד מהממדים, באיזו מידה אתה מסכים כי... אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, מורים בתוכנית

מורים בתוכנית, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, n=159
תוכנית המשפרת את תחושת הביטחון העצמי של המשתתפים בה 
96%
תוכנית יע"ל יכולה לסייע גם לתלמידים עולים נוספים שאינם משתתפים בה
94%
תוכנית המאפשרת מסגרת חברתית תומכת עבור התלמידים הלומדים בה
92%
התלמידים שבעי רצון מהשתתפותם בתוכנית יע"ל 
89%
התלמידים שיפרו את הישגיהם הלימודיים בעקבות ההשתתפות ביע"ל
85%

כמעט כל המחנכים הביעו רמת שביעות רצון גבוהה מאוד מתרומת התוכנית בכלל  ומרוב ממדים שעליהם נשאלו בפרט. 
מעט פחות מכך הם הביעו שביעות רצון  מתרומת התוכנית להישגים לימודיים (הגם שגם כאן ההערכה היא גבוהה מאוד, 85%). 
ככלל, רמת שביעות הרצון של מורים המלמדים בבית הספר כמורים סדירים טובה במעט מזו של אלה שאינם מלמדים (הגם שההבדלים הם מיזעריים, עקב גודל האוכלוסייה ותנאי המדגם).



בעיני מחנכים
המחנכים התבקשו להשיב לגבי שורה של מדדים שהוצגו בפניהם, האם התוכנית השפיעה על כל אחד מהם באופן חיובי, שלילי או לא השפיעה כלל. 
בטבלה הבאה מוצגת התפלגות התשובות. 

טבלה טבלה \* ARABIC 33: לגבי כל אחד מהממדים, האם ובאיזו מידה השפיעה השתתפות התלמידים בתוכנית יע"ל?... אחוזים, מחנכים
מחנכים, אחוזים
השפיעה / השפיע מאוד לטובה
לא השפיעה
השפיעה / השפיע מאוד לרעה
אמונה ומוטיבציה
מוטיבציה להצלחה בלימודים
83%
16%
1%

אמונת התלמידים ביכולותיהם הלימודיות
82%
16%
2%
היבטים לימודיים
מיומנויות הקריאה והכתיבה של המשתתפים בתוכנית
79%
18%
3%

הבנת הנקרא
73%
23%
4%

הכנת עבודות ושיעורי בית
66%
30%
4%

מוכנות התלמידים למבחנים
58%
38%
4%
השתלבות חברתית
השתלבות חברתית של התלמידים
69%
26%
5%
השתלבות בכיתה
ההשתתפות פעילה של התלמידים בשיעורים 
59%
34%
7%

נראה שהנושא שהמחנכים סבורים שהשפעת התוכנית לגביו היא החיובית ביותר הוא אמונה ומוטיבציה להצליח בלימודים (בדומה לבולטות של ממצא זה גם במחקר האיכותני ובקרב מורי התוכנית). מעל 80% מהמחנכים סבורים שהתוכנית השפיעה לחיוב על משתנה זה.
כ-75% סבורים כי התוכנית השפיעה לחיוב על מיומנויות שפה של התלמידים (קריאה וכתיבה, הבנת הנקרא). כשני שלישים סבורים שהיא שפיעה לחיוב על הכנת שיעורי בית. 
אחוז דומה סבור שהתוכנית השפיעה לחיוב על השתלבות חברתית.
הנושאים שבהם התוכנית נתפסת כפחות משפיעה היו השתתפות פעילה של התלמידים בכיתה ומוכנות למבחנים. 
ככלל, רמת שביעות הרצון של מורים מהפיקוח הממ"ד טובה במעט מזו של הממלכתי (הגם שההבדלים הם מיזעריים, עקב גודל האוכלוסייה ותנאי המדגם).



להשלמת התמונה, המחנכים התבקשו לציין באיזו מידה הם מסכימים עם ההיגדים הבאים: 

טבלה טבלה \* ARABIC 34: באיזו מידה אתה מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים בנוגע לתוכנית יע"ל: אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, מחנכים


מחנכים, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, N=252
תרומה פדגוגית
תוכנית יע"ל מסייעת לתלמידים המשתתפים בה לשפר את ידיעתם בשפה 
88%

תוכנית יע"ל תורמת לשיפור ההישגים של תלמידים המשתתפים בה
81%
ביטחון עצמי
התוכנית המשפרת את תחושת הביטחון העצמי של המשתתפים בה 
89%
השתלבות חברתית
התוכנית מאפשרת מסגרת חברתית תומכת עבור התלמידים הלומדים בה
82%

תוכנית יע"ל תורמת להשתלבותם של תלמידים המשתתפים בה בבית הספר
73%

התלמידים מתביישים בהשתתפותם בתוכנית יע"ל
6%

לתוכנית תרומה ניכרת בשיפור הידיעות בשפה (88%) ובשיפור תחושת הביטחון העצמי של התלמידים (89%). 
מעט פחות מכך מדברים על תרומה לשילוב החברתי של התלמידים. 



מורי התוכנית
פרק זה יעסוק במורי תוכנית יע"ל: במאפייני הרקע שלהם, בעמדותיהם כלפי תנאי העסקתם. כמו כן, יובאו עמדות המחנכים כלפי מורי התוכנית. 
הממצאים המרכזיים בפרק:
מאפייני מורי התוכנית: 68% ממורי התוכנית ציינו כי הם שייכים לצוות בית הספר. על פי ממצאי המחקר האיכותני, נראה כי במרבית בתי הספר נבחרה לתוכנית מורת שפה.
כמעט כל מורי התוכנית הם נשים (96%). הגיל הממוצע שלהן הוא 38. 88% מהן בעלות השכלה אקדמית. תחומי ההתמחות של מורי התוכנית הם מגוונים.
המשרה ביע"ל כמעט תמיד אינה בלבדית: רובן הגדול של המורות מחזיקות  בחצי משרה נוספת לפחות. בנוסף שני שלישים ממורי התוכנית שייכים לצוות המורים של בית הספר שבו הם מלמדים. 
עמדות מורי התוכנית כלפי שכרם ותנאי עבודתם: רמת שביעות הרצון של מורי התוכנית משכרם ומתנאי עבודתם אינה גבוהה: 42% בלבד מרוצים מהשכר שלהם. 58% מרוצים מתנאי עבודתם.

להלן בפירוט. 

מאפייני רקע של מורי התוכנית
על פי ממצאי המחקר האיכותני, נראה כי במרבית בתי הספר נבחרה לתוכנית מורת שפה, בכל המקרים מורי התוכנית נבחרו על ידי מנהל בית הספר (וגם בשיתוף רכזת העולים או המחנכות). חלק מן המנהלים ציינו קושי בגיוס או בשכנוע של מורה צוות לקחת על עצמו את התפקיד, וזאת בשל שעות המאוחרות, או מפני שהשכר אינו משולם על ידי המשרד ומתבקש תיאום מס וכו'. לפיכך, גויסו מורים מן החוץ  כאשר לא נמצא מורה מתוך בית הספר, ובמקרים בודדים בלבד נבע הדבר מהעדפה 'להפריד' ולמנות דווקא מורה חיצוני. בבתי ספר שבהם היו שתי קבוצות מקבילות בתוכנית, הייתה מורה אחת מצוות הבוקר ומורה שנייה מבחוץ.


בטבלה שלהלן יוצגו מאפייני הרקע הסוציו-אקונומיים ומאפייני ההשכלה של מורי התוכנית ביע"ל. 
טבלה טבלה \* ARABIC 35: מאפייני רקע של מורים בתוכנית, על פי מורי התוכנית, דיווח עצמי


מורים בתוכנית, אחוזים, n=159
מין 
אישה
96%

גבר
4%



גיל ממוצע

37.7



השכלה 
אקדמית תואר שני או שלישי
23%

אקדמית תואר ראשון
65%

על-תיכון לא אקדמי
3%

סטודנט
4%

תיכון ומטה
5%



תחום התמחות (אחוזים, ניתן לציין יותר מתשובה אחת)
הוראה כללית  	 
34%

מדעי הרוח  / היסטוריה, ספרות, הבנת הנקרא   / אמנות / תנ"כ	
21%

מדעים מדויקים, מתמטיקה   	
17%

חינוך מיוחד ולקויות למידה
15%

מדעי החברה      	
13%

שפה עברית   	
13%

שפה זרה  		
7%

הוראת עולים  	
5%

הגיל הרך
3%

תחום אחר  		
11%



האם עובד במסגרת נוספת
כן, משרה מלאה נוספת
30%

יותר מחצי משרה נוספת
11%

חצי משרה נוספת
26%

עובד בפחות מחצי משרה
9%

לא עובד במשרה נוספת
24%



האם שייך לצוות המורים של בית הספר
כן
68%

לא
32%



עוסק בהוראה במסגרת נוספת?
כן
78%

לא
22%



שנות ניסיון בהוראה (ממוצע)
9.3

כמעט כל מורי התוכנית  הם נשים (96%). הגיל הממוצע שלהן הוא 38. 
88% הן בעלות השכלה אקדמית, מהן 23% בעלות תואר שני ומעלה. 
תחום ההתמחות של מורי התוכנית הוא מגוון. התחום הבולט ביותר הוא הוראה כללית (34%), מדעי הרוח (21%), מדעים מדויקים (17%), חינוך מיוחד (15%), מדעי החברה (13%). 
רובן הגדול של המורות מועסקות  בחצי משרה נוספת לפחות: 41% ממורי התוכנית עובדים ביותר מחצי משרה נוספת, 26% בחצי משרה. 
שני שלישים ממורי התוכנית שייכים לצוות המורים של בית הספר שבו הם מלמדים. 

עמדות מורי התוכנית כלפי תנאי העסקתם

טבלה טבלה \* ARABIC 36: עמדות מורים כלפי תנאי העסקתם, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות

מורים בתוכנית, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, n=159
אני מרוצה מתנאי העבודה שלי בתוכנית יע"ל
58%
אני מרוצה מהשכר שאני מקבל בתוכנית יע"ל
42%

רמת שביעות הרצון של מורי התוכנית משכרם ומתנאי עבודתם אינה גבוהה: 42% בלבד מרוצים מהשכר שלהם. 58% מרוצים מתנאי עבודתם.



הכשרה וליווי
בפרק זה יבחנו ההכשרה והליווי שניתנו למורי ליע"ל: האם קיבלו הכשרה, אם כן - מאיזה סוג? כיצד הם מעריכים את ההכשרה? 
הממצאים המרכזיים בפרק זה: 
כמעט כל מקבלי ההכשרות השתלמו לפני תחילת העבודה. 12% ציינו שהשתלמו במסגרת העבודה ושיעור דומה ציינו כי קיבלו הדרכה תוך כדי עבודה. 
רוב גדול מהמרואיינים סבורים שיש להם את ההכשרה והכלים המתאימים כדי ללמד בתוכנית, למרות שרק שני שלישים מרוצים מההכשרה שקיבלו. 
תוכני ההכשרה החסרים: מורי התוכנית ציינו חסרים ספורים בהכשרה, שיש להשלים, לדעתם. שני סוגי החסרים המשמעותיים ביותר שעלו היו: התמודדות עם עולים חדשים וקשיי שפה (השכיח ביותר) וגיוון דרכי ההוראה בתוכנית. 
מורים שטענו במחקר האיכותני כי ההכשרה לא הייתה מספקת, הסבירו זאת בעיקר בכך שהיא לא חידשה עבורם הרבה ו"מקסימום חידדה דברים ידועים". 
ליווי: רבים ממורי יע"ל דיווחו במחקר האיכותני כי לא הוצע להם ליווי לאורך השנה: לחלקם מצב עניינים זה התאים, אם מפני שהרגישו בקיאים בתחום ואם מפני שלדבריהם לא היו מוצאים  זמן לכך. לעומתם היו אחרים שקבלו כי חסר להם ליווי וכי הם לבטח  היו נעזרים בו,  לו ניתן להם. 


האם קיבל הכשרה לתוכנית? איזה סוג?
93% ממורי התוכנית דיווחו כי הם קיבלו הכשרה לתוכנית יע"ל. 
מן הראיונות האיכותניים עולה כי כל הכשרה נערכה על ידי המטה של יע"ל, ושהיא נמשכה לרוב יום אחד ארוך או יומיים. נוסף על כך, חלק קטן ממורי התוכנית זכה להכשרה / הדרכה חיצונית נוספת, מטעם בית הספר.
אלה שקיבלו הכשרה התבקשו לפרט מהי סוג ההכשרה שקיבלו. להלן בפירוט:


טבלה טבלה \* ARABIC 37: איזו סוג הכשרה קיבלת? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת, בקרב מקבלי ההכשרה, n=148)

מורים בתוכנית שקיבלו הכשרה, אחוזים, n=148
השתלמות לפני תחילת העבודה 
95%
השתלמות במסגרת העבודה  
12%
הדרכה תוך כדי העבודה
12%
אחר	
3%

כמעט כל מקבלי ההכשרות השתלמו לפני תחילת העבודה. 12% ציינו שהשתלמו במסגרת העבודה ואחוז דומה ציינו כי קיבלו הדרכה תוך כדי עבודה. 

הערכת ההכשרה והליווי 
טבלה טבלה \* ARABIC 38: שביעות רצון מההכשרה (אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות)

מורים, אחוז המשיבים בקטגוריות החיוביות, n=159
יש לי הכשרה מתאימה להוראה בתוכנית יע"ל
89%
אני מקבל מענה לשאלות או לבעיות שעולות במהלך ההוראה בתוכנית 
86%
אני מרגיש שיש לי את כל הכלים שאני צריך כדי ללמד בהצלחה בתוכנית
81%
באיזו מידה ההכשרה שקיבלת מספקת? (בקרב מקבלי ההכשרה, n=148)
66%

כמעט כל המרואיינים (89%) העריכו שיש להם הכשרה מתאימה. 81% סבורים שיש להם את הכלים ללמד בהצלחה בתוכנית. אחוז דומה (86%) ציינו שהם מקבלים מענה לשאלות או לבעיות העולות במהלך ההוראה בתוכנית.
לעומת זאת, רק שני שלישים מרוצים מההכשרה שקיבלו. 



מורים הסבורים שאין להם את כל הכלים שהם זקוקים להם על מנת להצליח וללמד בתוכנית, התבקשו לציין אילו כלים הם חסרים. התקבלו מעט תשובות, כמפורט להלן:
	התמודדות עם עולים חדשים (השכיח ביותר, עלה  גם בסוגיית ההתמודדות עם קשיי שפה): "בעיקר עבודה והדרכה כאשר מדובר בעולים חדשים מאוד שהגיעו ממרכז קליטה. התוכנית כמו שקיבלנו את ההדרכה לא בנויה עם העולים" / "הבנה לאיך עובדים עם ילדים שלא מבינים את השפה וחומר לימודי נכון" / "איך מתגברים על קושי שפתי".
	גיוון דרכי הוראה: "הייתי רוצה יותר מחשבים, יותר משחקים וטכנולוגיה" / "חומרי יצירה, אי אפשר כל יום רק לימודים שיהיה גם שיעורים כיפיים" / " משחקים דידקטיים, ספרים שונים, חומרי יצירה, חוברות עבודה ולמידה, רשמקול ובוקסה, ואת כולם רכשתי מכספי האישי עקב חוסר תקציב".
	"חוברות שאוכל להתקדם עם התלמידים כי בחומר שהיה מטעם יע"ל היו דברים שהילדים בכלל לא הצליחו, כי זה לא היה ברמה בסיסית והמילים שם היו קשות ולא שימושיות".
	"בעיות התנהגות בילדים".
"התוכנית בסדר גמור ובית הספר לא מספק כלים".

	"יותר ליווי, התייעצות וחשיפה (השתלמות של יום אחד אינה מספיקה לנו)".
"יותר מגוון עבודות מותאמות לגילאים. גישה לכל האתרים שעוזרים ללמד עברית".

מורים שטענו במחקר האיכותני כי ההכשרה לא הייתה מספקת, הסבירו זאת בעיקר בכך שהיא לא חידשה עבורם ו"מקסימום חידדה דברים ידועים". להלן דוגמאות לתגובות מורים בהקשר זה: 
	"הייתה הכשרה של יומיים, אבל זה בהחלט לא מספיק".
	"הוצגו בעיקר טקסטים, אבל תכל'ס, עבודה לא הייתה". 

ממצא מעניין שעלה במחקר האיכותני הוא דיווחים של  רבים ממורי יע"ל על כך שלא הוצע להם ליווי לאורך השנה: לחלקם מצב עניינים זה התאים, אם מפני שלדבריהם הרגישו בקיאים בתחום ואם מפני שלא היו מוצאים  זמן לכך. לעומתם קבלו אחרים כי חסר להם ליווי, וכי הם היו לבטח  נעזרים בו לו ניתן להם. בכל מקרה, מרואיינים ציינו כי כאשר מורי התוכנית נזקקו לכך, הם פנו בדרך כלל  לבעל תפקיד רלוונטי בבית הספר: ליועצת הבית ספרית או לרכזת העולים או למחנכת. רק במקרים בודדים תואר על ידי המורים ליווי מפרה פדגוגית עם מדריכת יע"ל. לרוב תואר הליווי כטכני וכממוקד בדיווח ובמעקב אחר הֶספקים.

