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 "בטיול השנתי היה לי קושי והמחנך עזר לי ודיבר איתי"

הייתי אז לא מרגישה בטוחה ומאמינה בעצמי והמורה הסביר לי את החוזקות שלי "

 " ובמה אני טובה באמת

ים או יועצת ראם צריך לערב מו אם ישנה בעיה אני פונה למחנכת והיא עוזרת לי."

 "עוזרים לי מיד

 

 תשובות תלמידים לשאלון הערכה

 

 

תלמיד. נותנת תמונת מצב התוכנית הזו, מפרטת את החוזקות והחולשות של כל "

 "התייחסות פרטנית לתלמיד עצמו תברורה לגבי התלמיד עצמו ובכך מאפשר

חוזקות התלמידים יותר ומנסים לגרום לתלמידים לפגוש את במורים משתמשים "

 "החוויה הלימודית עם ההתנהגות

ניתן לראות שכאשר יש שיתוף של המורים המקצועיים וההנהלה יחד עם "

המחנכות ממלאים הדו"ח ניתן לקדם את הילדים ולזהות חוזקות נוספות אצל 

 "התלמיד

 

 תשובות מורים לשאלון הערכה

 

 

 )מנהלת( "בבית הספר נכנסה לכל פינההשפה החיובית והפסיכולוגיה החיובית "

, כי היא באמת נכנסה כמו כפפה לידהתכנית ההוליסטית באמת התאימה לנו "

 )יועצת( "לתוך מקום שכבר עשינו אותו קודם

לפרוש יותר בסוף המודל הזה מביא איזשהו ביטחון אישי לילד, שהוא יכול רק "

 )הורה( ". ככה אני רואה את זהכנפיים ולהצליח

 

 דברי מרואייניםמ
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 מציתת

 רקע

המסמך הנוכחי מציג את עיקר הממצאים שהתקבלו בתהליך ההערכה למודל החינוך ההוליסטי 

בשנת תשע"ז. מודל החינוך ההוליסטי הינו יוזמת רשת אורט בשיתוף מחוז הצפון של משרד 

במשותף על מערכת החינוך תרשיחא ומגדל העמק, האחראים   -החינוך והערים בית שאן, מעלות

בעיר ומפעילים את התכנית במסגרות בתי ספר יסודיים ועל יסודיים ביישובים אלה. השנה 

הצטרפו גם בתי ספר מוואדי סאלמה לתכנית. מטרת המודל  לבנות רצף חינוכי, פדגוגי וארגוני, 

ומטרות  משולב בקרה והערכה, שיבטיח רווחה נפשית, תפקוד מיטבי ושיפור בהשגת החזון

 החינוך בעיר. 

מטרות ההערכה היו לזהות את השינויים שהתחוללו בעקבות הפעלת המודל, לבחון את תפיסות 

חברי הצוות החינוכי בנוגע למודל וללמוד על תפיסות התלמידים והמורים בנוגע לתכניות 

 המופעלות בתי הספר בעקבות המודל ההוליסטי.

ואיכותניים. הנתונים הכמותיים נאספו באמצעות שאלון לצורך ההערכה נאספו נתונים כמותיים 

תלמידים המהווים מדגם מייצג מאוכלוסיית התלמידים שהשתתפה בתכנית  544 -שהועבר ל

בתי ספר, בכל היישובים בהם יושמה התכנית.  21 -מורים, המלמדים ב 204 -בשנת תשע"ז וכן מ

יועצות ושני  4מחנכים ומורים,  6הלים, מנ 5הנתונים האיכותניים נאספו באמצעות ראיונות עם 

הורים, המשמשים כיושבי ראש ועדי ההורים. כמו כן נאספו נתונים באמצעות שתי קבוצות מיקוד 

 עם תלמידים. 

 ממצאים עיקריים

תלמידים, מחנכות, יועצות, מנהלים  –מרואיינים מכל הקבוצות : הערכה כללית של התכנית

נלהבת למודל החינוך ההוליסטי ולתרומתו עבור המשתתפים בו הביעו הערכה כללית  -והורים 

ועבור בתי הספר. ניתן ללמוד על תפיסות המרואיינים בנוגע לתכנית ממטפורות ודימויים בהם 

"זה חשוב לי ולהגיד תודה ענקית לכל מי שמאחורי  השתמשו לתיאור הערך של המודל עבורם:

. )מנהלת(; במיוחד לפריפריה" מתנהעיניי זאת התוכנית הזו, מי שחשב ויזם, מי שמוביל, ב

הכי טובה שיכלו לתת לנו היועצות, זה המודל ההוליסטי". )יועצת(; "התכנית  "המתנה

". )יועצת(; "השפה החיובית והפסיכולוגיה כמו כפפה לידההוליסטית באמת התאימה לנו 

 בבית הספר" )מנהלת(.  נכנסה לכל פינההחיובית 

מתוצאות השאלונים ומן הדיווחים שנשמעו בראיונות  רגשית אצל התלמידים:שינויים ברווחה ה

ניתן היה לאתר שינויים משמעותיים, שהתרחשו אצל התלמידים והתבטאו באקלים הבית ספרי, 

אחוז הילדים בשיפור ההסתגלות, בצמיחה וברווחה הרגשית. תוצאות השאלונים הראו כי 

בעל יסודי( גבוה יתר מהממוצע  66 -ביסודי ו 78) המצהירים שהם אוהבים לבוא לבית הספר

יסודי(. -בעל 62 -ביסודי ו 72) הארצי, כפי שמדווח בסקר המיצ"ב של ראמ"א לשנת תשע"ו

מהראיונות עם אנשי הצוות החינוכי עולות דוגמאות לשינויים דרמטיים שהתרחשו אצל ילדים: 

.[ ]עכשיו היא[ רוקדת על כל במה, זאת למשל ילדה שכולם אמרו לה שהיא שמנה מכוערת]..."

 " )מנהלת(.איזה קול אלוהי יש לה
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מן התלמידים דווחו על שיפור בהישגים הלימודיים  60% -יותר משיפור בהישגים לימודיים: 

במשך השנה, במידה רבה או רבה מאד. התלמידים התבקשו להסביר את השיפור בלימודים. אחד 

 -התלמיד", שדווח על ידי כ א "ההקשבה של המורים לקולההסברים השכיחים ביתר לשיפור הו

 מן התלמידים בעל יסודי.  70%מן התלמידים ביסודי ובערך  85%

החוזקות מהוות את אחד המוקדים של חיזוק ה"נוכחות" של החוזקות בהוויה של בית הספר:  

פרקטיקות של מודל החינוך ההוליסטי. הן ממלאות תפקיד מרכזי הן בתשתית הרעיונית והן ב

יישומה בבתי הספר. ממצאי המחקר מראים כי החוזקות הופנמו כעקרון מנחה בתחום החינוך 

"נכנסו לכל פינה בבית הספר": הן משמשות כאמצעי להעצמה אישית של  -ובמישור המעשי 

"אני מדברת בשפה של  הילדים, בסיס לדיאלוג בבית הספר, בסיס לבניית תכנית עבור הילדים:

. הילדים מדברים בשפה של חוזקות. המורים כבר בתפיסה מדברים בשפה של חוזקות. חוזקות

(. מן השאלונים עולה, שלתלמידים יש מודעות אני מרגישה שבניתי משהו אחר פה"  )מנהלת

גבוהה לחזקות שלהם והם מייחסים מודעות זאת לשיחות עם המחנכים ולהשתתפות בתכניות 

 העשרה.

המערכת של איסוף מידע על יסוף מידע ושימוש בו לקידום התלמידים: מיסוד התהליכים של א

החוזקות והצרכים של הילדים במסגרת התכנית ההוליסטית הוטמעה בבתי הספר ומהוה חלק 

בלתי נפרד מתהליכי העבודה בהם. השימוש במידע נעשה הן בתהליכי תקשורת רוחביים, בין בעלי 

מחנכך ומורה מקצועי( והן בתהליכי תקשורת אנכיים, תפקידים באותה כיתה )מחנכת ויועצת, 

"היתרונות שזה תהליך ספירלי בעובדה שזה במעבר מכיתה לכיתה, כפי שמדגים הציטוט הבא: 

תהליך צומח, זאת אומרת שאם היום אני לוקחת את מודל ההוליסטי, ויש לי מחנכת שליוותה 

ק ההוליסטי, והייתה גם נדרשת לאיזה ב' ועלתה אתו לג' בחל-א' ואחר כך ב-את אותו תלמיד ב

שהיא העברה של סיכום למחנך הבא אחריה, אז יש לה בתיק האישי שלה עוד ערוץ שמלמד על 

 זוויות אחרות שלא היו מתאפשרות במערכת של משרד החינוך הרגיל הפורמלי" )יועצת(.

ת רצון כללית גבוהה ( מביעים שביעו81%: הרוב הגדול של המורים )תפיסות מורים בנוגע לתכנית

מהם מרגישים מסוגלות עצמית  86% -בשנה שעברה( ו 66%מן המודל החינוך ההוליסטי )לעומת 

מן המורים )לעומת  55%גבוהה לפעול בהתאם למודל. תחושת עומס שיצרה התכנית דווחה על ידי 

 ( סבורים90%בשנה שעברה(. אשר לתרומתו של המודל, רובם המכריע של המורים ) 60%

מן המורים סבורים שהמיפוי סייע לשיפור  80%שהמיפוי סייע להם לענות לצרכים של הילדים, 

ההישגים הלימודיים. אשר לשילובם של מורים מקצועיים בתכנית, הממצאים מצביעים על 

 הצורך בהשקעת מאמצים נוספים במטרה להגביר אותה.

התחומים ביישום מודל החינוך ההוליסטי, שחלו בהם השנה אחד : מעורבות הורים בתכנית

 -שינויים לעומת שנים קודמות, הוא מעורבות ההורים. עדויות לשינוי זה התקבלו מן המורים, ש

מהם מדווחים על שיפור שחל בקשר ביניהם לבין ההורים; מן המנהלים, המעידים על  60%

ולהיות מעורבים וכן מנציגי ועד ההורים,  מוטיבציה גבוהה יותר של ההורים להגיע למפגשים

שתופסים את המודל כבעל השפעה מצמיחה. אמנם, מעורבות ההורים היא עדיין בהיקף חלקי, 

ויש צורך בעידוד ודרבון שלהם לקחת חלק פעיל בתכנית. יחד עם זאת, השינוי מתבטא לא רק 

רכשו בנוגע לתרומה הייחודית בגידול הכמותי של ההורים המעורבים בתכנית אלא גם בתובנות שנ

"מעבר לזה, יש גם דברים שאת יודעת שהילד מדווח שהם פחות  עבור ההורים: של התכנית

מעניינים, כמו הרגלי השינה, כמו הרגלי התזונה וגם פה זה פוגש את ההורים. אין מה לעשות, זה 
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מדברים, אני  פוגש אותם ולפעמים ממקום שהם לא רוצים להיפגש איתו, אבל גם על זה הם

 חושבת שזה לא פחות חשוב". )מחנכת(

התלמידים השתתפו במגוון רחב של תכניות העשרה אשר נבעו מהצרכים תכניות העשרה: 

שאותרו בתהליך המיפוי של המודל. הערכות התלמידים לתרומתן של תכניות אלה היא גבוה מאד 

ממוצע גבוה מאד של שביעות רצון  תכניות שדווחו על ידי התלמידים, התקבל  14מתוך  10 -ב –

דרגות(. התכניות שזכו בהערכות הגבוהות ביותר הן: בישול, קולנוע, דרמה,  6בסולם של  5)מעל 

 .רובוטיקה, אסטרטגיות למידה ומעגלי הקשבה

 מסקנות

כשלוש שנים לאחר תחילת יישומו של מודל החינוך ההוליסטי, ממצאי ההערכה מעידים על כך 

לעצב בבתי הספר מציאות חינוכית המטפחת את הפרט ומלהיבה את המערכת.  שהוא הצליח

 מומלץ להרחיב את יישומו של המודל לבתי ספר נוספים ולמערכות נוספות כגון הכשרה להוראה.

מן הראוי להמשיך במאמצים המכוונים  –אשר להמשך הפעלת התכנית בתי הספר שהוערכו 

 –לחזק את התהליך שהתחיל   -יים במודל. בנוסף לקדם את ההשתלבות של המורים המקצוע

 הגברת מעורבות ההורים בבית הספר סביב עקרונות המודל. 
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 מנהליםתקציר 

 רקע
הנוכחי מציג את הממצאים שהתקבלו בתהליך ההערכה למודל החינוך ההוליסטי בשנת הדוח 

. 'מודל החינוך ההוליסטי', הינו יוזמת רשת אורט בשיתוף מחוז הצפון של משרד החינוך זתשע"

תרשיחא ומגדל העמק, האחראים  במשותף על מערכת החינוך בעיר  -והערים בית שאן, מעלות

השנה הצטרפו גם סגרות בתי ספר יסודיים ועל יסודיים ביישובים אלה. ומפעילים את התכנית במ

מטרת המודל  לבנות רצף חינוכי, פדגוגי וארגוני, משולב בקרה . תכניתלבתי ספר מוואדי סאלמה 

והערכה, שיבטיח רווחה נפשית, תפקוד מיטבי ושיפור בהשגת החזון ומטרות החינוך בעיר. בשנת 

שהתמקד בתפיסות  חברי הצוות בבתי הספר בנוגע להשפעתה של תשע"ה נערך מחקר הערכה, 

הורחבה ההערכה ונאספו נתונים בשנת תשע"ו התכנית על התלמידים, על הצוות ועל בתי הספר. 

התכנית מופעלת זו השנה  זבשנת תשע"מתלמידים ומקובעי מדיניות במשרד החינוך ובעיריות. 

השגת היעדים של התכנית וכוללת איסוף נתונים . הערכת התכנית בשנה זו בוחנת את רביעיתה

  .ממנהליםו ויועצות , ממוריםמהתלמידים -מכל השותפים לתכנית 

 מטרות ההערכה

 לבחון את השינויים המדווחים על ידי התלמידים בעקבות התכנית.  .א

  וההורים מורים המחנכים, המורים המקצועיים היועצותמנהלים, הלבחון את תפיסות ה .ב

  .בנוגע להשפעת התכנית על התלמידים

ללמוד על תפיסות התלמידים והמורים בנוגע לתכניות המופעלות בתי הספר בעקבות המודל  .ג

 .ההוליסטי

 ובתי הספר , הצוותלהעריך את ההשפעה המצטברת של התכנית על התלמידים .ד

 משתתפים

 תלמידים

תכניות התערבות במסגרת התכנית  תלמידים שלמדו בכיתות בהן יושמו 544 -הנתונים נאספו מ

ערים בהן מופעלת התכנית כל הלחינוך הוליסטי בשנת תשע"ז. בקרב העונים לשאלון יש ייצוג ל

יהודי וערבי  מלכתי )מ בתי ספר 21 -)מעלות תרשיחא, בית שאן, מגדל העמק, וואדי סאלמה(, ל

 .  )יסודי, חט"ב וחט"ע( ולטווח רחב של כיתות לכתי דתיוממ

 םמורי

בקרב המשיבים יש ייצוג לערים בהן  .להם חולק השאלון 300מתוך  מורים ענו על השאלון 204

מיושמת התכנית, לשלוש רמות בתי הספר )יסודי, חט"ב וחט"ע(, לשלושה הזרמים החינוכיים 

 ולטווח רחב של ותק בהוראה.  (ממ"דו יהודי וערבי )מ"מ

בבית הספר . 14.9%ד "ומהממ 41.0% היהודי מ"מהמ 44.1%ערבי השתתפו ה המ"מזרם המ

. מבית הספר 60%כובחט"ע ( בחט"ב כשני שליש 85%)היסודי הרוב המכריע הוא של מורות 

והחטיבה העליונה ישנם מורים משלושת הזרמים ומחטיבת הביניים אין מורים מהזרם  היסודי
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עשו  17.9%מיפוי, מבין המשתתפים לא עשו  19.1%משמשים כמחנכי כיתה.  64.2% ד."הממ

 פעמיים. 63.0% -מיפוי פעם אחת ו

בחירת המשתתפים הן התלמידים והן המורים מייצגת את כלל האוכלוסייה המשתתפת במודל 

 החינוך ההוליסטי בתשע"ז.

 כלים

שאלון שבוחן את השפעת התכנית על התלמידים וכן את ההשפעה של  חובר – שאלון לתלמידים

תכניות הקשורות למודל החינוך ההוליסטי, המיושמות בבתי הספר. בשאלון החלקים הבאים: א. 

פרטים אישיים ודיווח על מצב הלימודים. ב. גורמים התורמים לשיפור בלימודים. ג. שביעות רצון 

וזקות ומי גילה אותן ה. עמדות כלפי תקשורת בבית הספר. ו. מהשתתפות בתכניות שונות. ד. הח

 שאלות פתוחות.

 .בית ספר יסודיהשנייה מחט"ב ואחת מנערכו שתי קבוצות מיקוד:  - קבוצת מיקוד עם תלמידים

חובר שאלון לצורך ההערכה ובו החלקים הבאים: מאפיינים אישיים, חשיפה  – שאלון למורים

למודל, מטרות המודל, עמדות כלפי המודל, גורמים מקדמים ומעכבים את הטמעת המודל, 

 שאלות פתוחות.

 השאלונים הועברו בבתי הספר לקראת סוף שנת הלמודים.

 4מנהלות,  4ראיונות אישיים שנערכו עם  - והורים יועצות ,מנהלים, מוריםראיונות אישיים עם 

ולהשפעתה על בית המרואיינים התבקשו להתייחס למעורבות שלהם בתכנית מורים.  6יועצות, 

 .הספר והתלמידים

 ממצאים

 יהודי וערבי לכתי)ממ זרםלא נמצאו הבדלים ברוב הגדול של המשתנים שבשאלון בזיקה ל

 ע(."ב, חט")יסודי, חט . לעומת זאת, נמצאו הבדלים רבים בין שלושת סוגי בתי הספר ד("ממו

מידים ביסודי היו גבוהות לההבדלים בין שלושת סוגי בתי הספר היו עקביים: ההערכות של ת

לממצא  .לכן הממצאים יוצגו בזיקה לסוג בית הספרמידים בחט"ב ובחט"ע. ליותר מאלה של ת

כך שההיבט ההתפתחותי קשור לתפיסת ההשפעה של התכנית, מצביע על זה חשיבות שכן הוא 

בעוד אשר ההיבט התרבותי אינו קשור, כלומר השפעת המודל היא תלוית גיל אך אינה תלוית 

 . )פירוט בהמשך הדוח(תרבות. 

וכן קיימת ירידה בין שתי  נמצאה שרמת שביעות הרצון בתשע"ז גבוהה מתשע"ו –לגבי המורים 

 השנים בדיווח על העומס. 

 אקלים בית ספרי וכיתתי .1

 -, ו66, 78הוא  (4-6מצהירים שהם אוהבים לבוא לבית הספר ברמה גבוהה )דרוג אחוז הילדים ה

ביסודי, בחט"ב ובחט"ע, בהתאמה. נתונים אלה גבוהים יתר מהממוצע הארצי, כפי שמדווח  66

ביסודי, בחט"ב ובחט"ע,  62% -, ו63%, 72% , שהם:לשנת תשע"ו בסקר המיצ"ב של ראמ"א

בסולם  4.6גבוהה )ממוצע -שביעות הרצון של התלמידים מבית הספר היסודי בינוניתבהתאמה. 
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)ממוצעים ברמה בינונית  חט"עו חט"בדרגות( והיא גבוהה משביעות הרצון של התלמידים מ 6של 

 דרגות(. 6בסולם של  3.8בסביבות 

 ת תלמידים את האקלים הבית ספרי והכיתתיתפיס

 76%התלמידים מדווחים על רמה גבוהה במיוחד של שביעות רצון מן הקשר עם המחנכת: בין 

התפלגות דומה נמצאה גם  .ביסודי מגדירים את התקשורת עם המחנכת כטובה 87% -ל חט"עב

 80% -לגבי התפיסה והאמונה שלמחנכת חשוב לדעת כיצד הם מרגישים בבית הספר ובכלל. מעל ל

דווחו שהמחנכת נענית לפנייתם. לממצא זה יש חשיבות רבה כעדות להצלחת התכנית שכן הקשר 

 בין המחנכת לבין התלמיד מהווה את אחד המרכיבים המרכזיים של התכנית.

ועד  חט"בב 68%קשר עם המורים, שביעות הרצון הכללית מקשר זה היא גבוהה )מעל ל אשר ל

(, אם כי נמוכה בהשוואה למחנכת. אולם בשאלה הספציפית על ההרגשה שהמורים חט"עב 80%

ההסכמה גבוהה יותר מאשר בשאלה הכללית על הקשר  –נותנים לתלמידים כי ביכולתם להצליח 

היבט שזה בקשר עם המורים בולט לטובה באופן מיוחד. חשוב לציין עם  המורים. סביר להניח ש

 50% -פחות מ חט"בולמחנכות וב המקצועיים את הדיווח לגבי היועצת שהוא נמוך יחסית למורים

נמוך מאשר בתשע"ו, שהתקבל השנה הוא הממצא  - לגבי היועצת דיווחו שהיועצת נענית להם.

בהפעלת המודל שהוא תפקיד מערכתי שאינו ידוע  יתכן שיותר יועצות תופסות מקום חשוב

 לתלמידים והקדשת הזמן לפעילות זו גורעת מהיכולת שלהן להיענות לפניות פרטניות.

מתברר ששביעות הרצון הגבוהה של התלמידים מבית הספר ומן הקשר עם המחנכים ועם המורים 

תלמידים )הרואים עצמם( טובים קיימת גם בקרב תלמידים )הרואים עצמם( בינוניים וגם בקרב 

ממצא זה מלמד על ערך ייחודי של . נמוך מאוד(הוא  )אחוז הרואים עצמם כחלשים מאוד

התכנית, לנוכח התופעה המוכרת שלפיה למחנכים ולמורים יש נטייה )אולי לא מודעת בחלקה( 

 לפתח קשרים טובים יותר עם תלמידים מצטיינים.

 שיפור בלימודים .2

התבקשו להעריך את מידת השיפור שלהם בלימודים במשך השנה, באמצעות סולם התלמידים 

דווחו שהשתפרו הרבה  52% חט"עשני שליש מהתלמידים וב חט"בביסודי וב של ארבע דרגות.

 חט"בביסודי פחות מאחוז, ב ,דווחו שלא השתפרו כלל ,והרבה מאוד במהלך השנה. לעומת זאת

אחוזים( דיווחו על  93-99שאחוז גבוה מן התלמידים )בין . מתברר, אם כך, 7.5% חט"עוב 3%

שיפור כלשהו בלימודים במהלך השנה! לא נמצאו הבדלים בין בנים לבנות בהערכת השיפור 

 בלימודים.

התוצאות מראות שהתלמידים  - תפיסות התלמידים בנוגע לגורמים אשר השפיעו על השיפור

מייחסים את השיפור בלימודים גם לגורמים פנימיים )השקעה ומסוגלות( וגם לגורמים חיצוניים. 

מבין הגורמים החיצוניים, תפיסת ההשפעה של המחנכים היא חזקה מאד )שניה לתפיסת 

יא ההשפעה של ההורים(. ראוי לציין שתפיסת ההשפעה של היועצת על השיפור בהישגים ה

בינונית. על מנת לבחון האם יש קשר בין מידת השיפור לבין הגורמים המיוחסים לשיפור, נערכה 

השוואה בין תלמידים שהעריכו את השיפור שלהם כמועט )בכלל לא+ קצת( לבין תלמידים 

  tשהעריכו את השיפור שלהם כרב )הרבה + הרבה מאד(. שתי הקבוצות הושוו באמצעות מבחן

ולא נמצאו הבדלים. כלומר כל  ו(מ)ראו להלן בדוח עצ 6ן הייחוסים המוצגים בלוח לגבי כל אחד מ
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התלמידים, ללא קשר לתחושה שלהם לגבי שיפור בהישגים מייחסים את השיפור לגורמים 

 דומים. 

בנוסף, התלמידים התבקשו לבחור מבין כול האפשרויות את שלושת הגורמים שהשפיעו במידה 

להורים תפקיד חשוב בעידוד התלמידים ללמוד ולהתקדם ואחוז גבוה )בין כי  נמצאהרבה ביותר. 

( בחר בהם כגורם משפיע. גם לתפיסה העצמית שלהם לגבי ההשקעה והיכולת שלהם 50 -ל 43

כמעט שני שליש תפסו  חט"עוב חט"בלהצליח ולהתקדם אחוז גבוה נתן מקום חשוב. יש לציין שב

. אפשר לראות את התפיסה העצמית שלהם כפועל את ההשקעה שלהם כגורם תורם להצלחה

 להעריך שיוצא של המודל ההוליסטי שמתמקד בחוזקות של התלמידים וביכולות שלהם. אפשר 

העבודה של המחנכות והמורים גם אם האחוז שבחר בהם כגורם משפיע הוא קטן תוצאת שזאת 

 יותר.  

 חוזקות אישיות .3

חוזקות אישיות ולתהליך הגילוי שלהן, התלמידים במטרה ללמוד על המודעות של התלמידים ל

התבקשו לענות על שתי שאלות פתוחות. בשאלה הראשונה הם התבקשו לתאר חוזקות שלהם 

ובשאלה השנייה הם התבקשו לתאר כיצד גילו אותן. נערך ניתוח תוכן של התשובות שהתקבלו 

 לכל אחת מן השאלות, במטרה לזהות קטגוריות של תשובות.

 ניתוח תיאורי החוזקות העלה מספר קטגוריות.

התלמידים תארו תכונות שונות שהם רואים אותן כחוזקות שלהם. מהן כלליות  – תכונות אישיות

"הבנת  – יחסים חברתיים; "הריקוד" – כלליים כישרונות; "לא מוותר, מתאמץ תמיד" –

 ; האחר"

 איך גילית את החוזקות?

- השתתפות בתכניות השונות; "בשיעורי בית הספר" - ממורהמסרים ישירים שקיבל התלמיד 

תוך כדי שיעורים ולימודים " - לימוד מתוך עשייה והתנסות"; גיליתי מהחוגים למשל שחייה"

 .החברים; ההורים"; וגם בתקופת המבחנים

למידים התבקשו להעריך את המידה בה הורים, חברים ואנשי הצוות החינוכי מכירים את הת

הממצאים מראים שניתן לחלק את הדמויות לשתי רמות, בהתאם למידת  שלהם. החוזקות

ההכרות שלהם עם החוזקות של התלמידים )על פי תפיסתם(: הקבוצה הראשונה כוללת את 

ההורים, והחברים ואצל התלמידים מביה"ס היסודי גם המחנכת. הרוב הגדול של התלמידים 

ת החוזקות שלהם. חשוב לציין שהמחנכת, איתה יש ( סבור שדמויות אלה מכירות א80% –)מעל 

לתלמידים קשר במסגרת בית הספר, נמצאת באותה קבוצה כמו ההורים והחברים אצל 

התלמידים הצעירים. הקבוצה השנייה כוללת את המורים המקצועיים והיועצת, אשר מידת 

בקרב התלמידים ההכרות שלהם עם החוזקות נמוכה בהרבה בהשוואה למחנכת. ראוי לשים לב ש

ביסודי. אחוז  50%מדווחים שהיועצת מכירה בחוזקות שלהם, לעומת  20% -רק כ חט"עו חט"במ

הילדים הסוברים שהמחנכת מכירה את החוזקות שלהם עולה בקנה אחד עם התשובות לשאלה 

הפתוחה, בה ציינו הרבה ילדים שהם גילו את החוזקות שלהם הודות למחנכת. ממצא חשוב נוסף 

שהתלמידים מכירים את החוזקות של עצמם, דבר שיכול לתרום לדימוי העצמי שלהם  הוא
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ולמוטיבציה חיובית. כמו כן, נראה שבקרב התלמידים מהיסודי ישנה הסכמה גבוהה על היכרות 

 .חט"עו חט"בהדמויות עם החוזקות שלהם יותר מאשר בקרב התלמידים מ

 שיחות עם המחנכת 4

שכיחות הנושאים נבדקה במסגרת החינוך ההוליסטי עולים נושאים שונים בשיחות עם המחנכות. 

הישגים לימודיים, מצב חברתי, פעילות  – להםחשיבות שמייחסים התלמידים ההעולים בשיחות ו

 גופנית, הרגלי תזונה, הרגלי שינה וכדומה.

שאחוז התלמידים מכל סוגי בתי מתברר שהתפקוד הלימודי והמצב החברתי הם שני הנושאים 

הספר אשר ציינו כנושאים שהמחנכות עסקו בהם, הוא הגבוה ביותר. החשיבות שהתלמידים 

דרגות(. הרגלי  6בסולם של  5גבוהה מאוד )ממוצעים מעל  ים אלהמייחסים לעיסוק בנושא

כל סוגי התזונה, המצב המשפחתי והרגלי השינה הנם הנושאים עליהם דווח באחוזים נמוכים ב

 ,המוזכרים עיסוק בנושאים השוניםלתלמידי היסודי  החשיבות שמייחסים כמו כן,בתי הספר. 

 היא הגבוהה ביותר.  

 ב. המורים

 . שביעות רצון מתכנית המודל ההוליסטי1

דרגו את שביעות רצונם מהמודל ברמה בסקר שנערך בתשע"ו(  66%)לעומת מהמשתתפים  80.6%

המורים המלמדים במגזר  .1.15וסטיית תקן  4.35דרגות( ממוצע  6בסולם של  4-6גבוהה )

 ממלכתי דתי שבעי רצון יותר מהשאר.ה

 . מסוגלות לפעול על פי המודל2

 4.55מהמשיבים תופסים את עצמם כמסוגלים לפעול על פי המודל ברמה גבוהה עם ממוצע  86.5%

 ה שעברה.תוצאה דומה מאד התקבלה בסקר שהועבר בשנ .0.99וסטיית תקן 

 . תוספת עומס רב מידיי3

חושבים שהתכנית הוסיפה להם עומס רב מידיי בשנה שעברה(  60%)לעומת מהמשיבים  55.0%

 . 1.36וסטיית תקן  3.67עם ממוצע 

 מיפוי התנסות ב. 4

תופסים את  90% -המורים התבקשו לדרג את המידה בה המיפוי סייע להם בהיבטים שונים. כ

תופסים את המודל כמסייע  83% -, כ4-6מענה לצרכי התלמידים ברמה של  המודל כמסייע למתן

כמסייע לשיפור הישגי התלמידים  80% -לשיפור הקשר עם התלמידים ושיפור אקלים הכיתה, כ

 כמסייע בחיזוק הקשר עם ההורים. 75% -וכ

(, 4.92. הסיוע במתן מענה לתלמידים הוא הגבוה ביותר )ממוצע נמצאו הבדלים במידת הסיוע

(, שיפור 4.48( ושיפור האקלים הכיתתי )ממוצע 4.65אחריו בשיפור הקשר עם התלמידים )ממוצע 

( נתפסים ברמה 4.19( ושיפור ההישגים של התלמידים )ממוצע 4.27הקשר עם ההורים )ממוצע 

 הנמוכה ביותר.
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 . מטרות המודל לחינוך הוליסטי5

 6מטרות שונות של התכנית על סולם של  19המשיבים התבקשו לדרג את המידה בה הושגו 

דרגות. בנוסף הם התבקשו לציין מהי המטרה בה הושגה התרומה המשמעותית ביותר ומהי 

 המטרה בה הושגה התרומה הנמוכה ביותר. 

המטרות השונות נעה בין רמה בינונית לגבוהה. לגבי המטרות השגת כי התפיסה לגבי  נמצא

דרגות( לגבי  6בסולם של  5 -הקשורות בתלמיד התפיסה היא ברמה גבוהה )ממוצעים מתקרבים ל

כמו כן, המטרה המשמעותית ביותר המטרות אחרות הרמה היא בין בינונית לבינונית גבוהה. 

ות התלמיד והפחות משמעותית שבחרו בה מהמשיבים הייתה זיהוי חוזק 18.0%שבחרו בה 

מהמשיבים הייתה חיזוק מעורבות ההורים. כדאי לשים לב לסטיות התקן הגבוהות בשתי  20.4%

( והשנייה שיח חיובי באספות ההורים 3.56הקשר עם התלמידים באופן כללי ) –מטרות האחת 

 ( דבר המצביע על שונות גבוהה בתפיסות המורים.3.96)

(. המטרות הן: ע"חט, ב"חטלגבי מספר מטרות נמצאו הבדלים בזיקה לסוג בית הספר )יסודי, 

יצירת התערבויות רלוונטיות ; שיפור המיטביות בבית הספר שיח הוליסטי בישיבות הפדגוגיות 

בכל שלוש המטרות האלה נמצא כי המורים המלמדים בחט"ב  תופסים את מידת  .לתלמידים

ר מאשר עמיתיהם המלמדים ביסודי ובחט"ע. ממצא זה עקבי עם הממצאים השגתן כמועטה יות

ההתפתחותיים שנמצאו בנוגע לילדים, אשר הראו שתפיסת ההשפעה של המודל חזקה יותר אצל 

 הלומדים ביסודי.

שיפור ד( המטרה היא: "וממ יהודי וערבי לכתילגבי מטרה אחת נמצאו הבדלים בזיקה למגזר )ממ

 (3.78)ממוצע  יהודי מ"מ<  (4.23)ממוצע  ערבימ"מ ( p<.05) התלמידים בבית הספרבנוכחות של 

כלומר המורים מביה"ס המ"מ ערבי רואים שיפור בנוכחות התלמידים ; (3.67)ממוצע  ד"ממו

 גבוהה והמורים מבתי הספר המ"מ יהודים והממ"ד במידה בינונית.-במידה בינונית

ניתוח השגת המטרות נעשה גם ברמה של קטגוריות כלליות )המאגדות מספר מטרות 

 תלמידים, התנהגות, תלמיד אישיב: מטרות הקשורות נמצאו הקטגוריות הבאות. ספציפיות(. 

נבנו מדדים המבוססים על  .הורה-הספר, קשר מורהבית קידום המורה, קשר מורה תלמיד, 

  התשובות בכל ההיגדים הכלולים בקטגוריה., על ידי ממוצע הקטגוריות

(. השגת המטרות p<.001קיימים הבדלים בתפיסה של השגת המטרות ) .הבדלים בהשגת המטרות 

מהשגת המטרות  נתפסת כגבוההתלמיד ובקידום אישי של הקשר מורה תלמיד בהקשורות 

 ובהתנהגות התלמידים. , בהוריםרות במורהוהקש

בבית השגת המטרות בזיקה לסוג בית הספר רק במטרה הקשורה  נמצאו הבדלים בתפיסה של

 .ב"חטכגבוהה יותר מאשר ב יסודי, אשר נתפסת על ידי מורים בהספר

 לא נמצאו הבדלים בזיקה למגזר.

 ושביעות רצון מהיבטים שונים . עמדות כלפי המודל לחינוך הוליסטי6

לא דרגות עמדות ותפיסות הקשורות במודל.  6של  המשתתפים התבקשו לדרג על סולם ליקרט

 גבוהים.-הבדלים ברצון להעברת המיפוי בזיקה לסוג בית הספר והממוצעים בינוניים נמצאו

והם שבעי רצון יותר המורים. שאר המורים מהיסודי מכירים את החוזקות של התלמידים יותר מ

מבתי הספר המורים תוף ההורים. משיתוף הפעולה עם מורים מקצועיים, מתמיכת המנהל ומשי
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והם . בשני הזרמים האחרים מכירים את החוזקות של התלמידים יותר ממורים הממלכתיים

יותר משיתוף הפעולה עם מורים מקצועיים, מתמיכת  שבעי רצון ד"והמורים מבתי הספר הממ

 . מאשר המורים מבתי הספר הערביים המנהל ומשיתוף ההורים

 התכניתשינויים בעקבות . 8

רשימה של שינויים אפשריים החלים בעקבות הטמעת תכנית החינוך  המשתתפים התבקשו לדרג

ההוליסטי בבית הספר לאור ניסיונם בעבודה עם התכנית. ולציין באיזו מידה להערכתם חלו 

 . השינויים הבאים מתחילת הטמעתו של המודל ועד היום

שחלה הרעה מאז הטמעת המודל. יש לשים לב נמצא כי רק לגבי העומס כשליש המורים חושבים 

קשר עם התלמידים,  –שחל שיפור ולגבי שאר ההיבטים  60%לממצא זה. לגבי הקשר עם ההורים 

האווירה בכיתה, מענה לצרכים של התלמידים, שימוש בשפת החוזקות, משמעות בעבודה והשיח 

 חושבים שחל שיפור. 90%ועד  70%בישיבות הפדגוגיות מעל 

 ניתוח איכותניג.  

הניתוח האיכותני מבוסס על ראיונות אישיים שנערכו עם ארבעה מנהלים, שש יועצות חינוכיות, 

נבחרו משישה בתי ספר,  ארבע מחנכות, קבוצות מיקוד של תלמידים ושני הורים. המרואיינים

לים והייתה לאתר נושאים הע הניתוח בארבעה יישובים, ארבעה יהודים ושניים ערבים. שמטרת

מתוך דברי המרואיינים, היכולים ללמד על משמעויות שונות של יישום התכנית בבתי הספר. להלן 

 .הממצאים שהתקבלו

 

 הערכה כללית של התכנית .1

הביעו הערכה כללית  -  יםתלמידים, מחנכות, יועצות, מנהלים והור –מרואיינים מכל הקבוצות 

נלהבת לתכנית החינוך ההוליסטי ולתרומתו עבור המשתתפים בה ועבור בתי הספר. ניתן ללמוד 

מטפורות ודימויים בהם השתמשו לתיאור הערך של על תפיסות המרואיינים בנוגע לתכנית מ

 התכנית עבורם: 

 ועצת(הכי טובה שיכלו לתת לנו היועצות, זה המודל ההוליסטי. )י המתנה 

  יועצת(כמו כפפה לידהתכנית ההוליסטית באמת התאימה לנו( . 

  בבית הספר )מנהלת( נכנסה לכל פינההשפה החיובית והפסיכולוגיה החיובית 

  לפרוש יותר כנפיים בסוף המודל הזה מביא איזשהו ביטחון אישי לילד, שהוא יכול רק

 . ככה אני רואה את זה. )הורה(ולהצליח

 

 חיזוק ה"נוכחות" של החוזקות בהוויה של בית הספר. 2

החוזקות מהוות את אחד המוקדים של תכנית החינוך ההוליסטי. הן ממלאות תפקיד מרכזי הן 

בתשתית הרעיונית והן בפרקטיקות של יישומה בבתי הספר. הראיונות מספקים עדות חד 

"נכנסו לכל פינה  -ישור המעשי משמעית לכך שהחוזקות הופנמו כעקרון מנחה בתחום החינוך ובמ

בבית הספר": הן משמשות כאמצעי להעצמה אישית של הילדים, בסיס לדיאלוג בבית הספר, 

 בסיס לבניית תכנית עבור הילדים.
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אני מדברת בשפה של חוזקות. הילדים מדברים בשפה של חוזקות. המורים כבר בתפיסה 

 אחר פה  )מנהלת( שבניתי משהומרגישה מדברים בשפה של חוזקות. אני 

 מיסוד התהליכים של איסוף מידע ושימוש בו לקידום התלמידים 3

והצרכים של הילדים במסגרת התכנית ההוליסטית  המערכת של איסוף מידע על החוזקות

הוטמעה בבתי הספר ומהוה חלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה. השימוש במידע נעשה הן בתהליכי 

תקשורת רוחביים, בין בעלי תפקידים שונים באותה כיתה )מחנכת ויועצת, מחנכך ומורה מקצועי( 

 והן בתהליכי תקשורת אנכיים, במעבר מכיתה לכיתה

 יתרונות שזה תהליך ספירלי בעובדה שזה תהליך צומח, זאת אומרת שאם היום אני לוקחת ה

ב' ועלתה אתו -א' ואחר כך ב-את מודל ההוליסטי, ויש לי מחנכת שליוותה את אותו תלמיד ב

לג' בחלק ההוליסטי, והייתה גם נדרשת לאיזה שהיא העברה של סיכום למחנך הבא אחריה, 

שלה עוד ערוץ שמלמד על זוויות אחרות שלא היו מתאפשרות אז יש לה בתיק האישי 

 במערכת של משרד החינוך הרגיל הפורמלי )יועצת(

 שינויים שהתרחשו בעקבות התכנית .4

הראיונות הצביעו על שינויים שהתרחשו בעקבות ההטמעה של תכנית החינוך ההוליסטי בבתי 

תלמידים, צוות חינוכי  –ה החינוכית הספר. השינויים דווחו בנוגע לכל אחד מן השותפים לעשיי

 והורים, והם באו לידי ביטוי גם בתפיסות וגם בהתנהגות. 

: בדיווחים שנשמעו בראיונות ניתן היה לאתר שינויים משמעותיים, שינויים אצל הילדים

שהתרחשו אצל ילדים מסוימים, והתבטאו בשיפור ההסתגלות, צמיחה ושיפור ברווחה הרגשית. 

 ש עקבות התנסות מתמשכת בתכנית החינוך ההוליסטי: השינוי התרח

  .זה אחד הילדים, עם בעיות מפה ועד, רגשיות הכי קשות. היום את תבואי את תראי אותו

תראי צמיחה של ילד. המודל הוליסטי, זה בגישה שלי זה בנשמה שלי. הוא התחיל איתי 

ת את תראי איך שהוא צמח. מכיתה ז', היום הוא ב, יב'. זאת אומרת בארבע שנים האחרונו

אני מאמינה בזה מאוד. זאת למשל ילדה שכולם אמרו לה שהיא שמנה מכוערת, הילדה 

הזאת, תקשיבי טוב אני אראה לך תכתובות עם אמא שלה, הילדה הזאת רוקדת על כל במה, 

 איזה קול אלוהי יש לה )מנהלת(

 : שינויים בתפיסה של חברי הצוות החינוכי

 התחלנו ]...[שינה, ממש עשה שינוי תפיסתי אצל כל אחד ואחת מאיתנו המודל ההוליסטי .

יותר להתמקד בדברים החיובים שלא ראינו קודם, אנחנו כמוסד לימודי חינוכי, כל הזמן 

התמקדנו בקשיים. המודל ההוליסטי פשוט נתן לנו ככה לעבור חוויה מאד מרגשת, ולפי דעתי 

 סתכל על האדם כמכלול )מנהלת(מאד עוזרת לנו, כי אנחנו התחלנו לה

: השינוי התבטא שינויים בקשר עם ההורים ובגישה של ההורים כלפי מעורבות בתהליך החינוכי

 גם בקשר שבין בית הספר לבין ההורים. 

  אנו מנסים לעבוד גם על הקשר בין הורה וילד כדי לעזור לתלמיד. וגם כאן יש שינוי, אם בעבר

כדי לומר להם על הבעיות של ילדיהם, עכשיו הם נקראים כדי הגיעו ההורים לבית הספר 

 לעזור לילד כדי להצליח. )מנהל(.

 מעורבות הורים בתכנית  .5

א ואחד התחומים בישום התכנית ההוליסטית, שחלו בהם השנה שינויים לעומת שנים קודמות, ה

ודרבון ההורים  מעורבות ההורים. אמנם, המעורבות היא עדיין בהיקף חלקי, ויש צורך בעידוד
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לקחת חלק פעיל בתכנית. יחד עם זאת, השינוי מתבטא לא רק בגידול הכמותי של ההורים 

 .  המעורבים בתכנית אלא גם בתובנות שרכשו ההורים בנוגע לתרומה הייחודית של התכנית עבורם

   מעבר לזה, יש גם דברים שאת יודעת שהילד מדווח שהם פחות מעניינים. הם פחות"

ים, כמו הרגלי השינה, כמו הרגלי התזונה וגם פה זה פוגש את ההורים. אין מה לעשות, מעניינ

זה פוגש אותם ולפעמים זה פוגש אותם ממקום שהם לא רוצים להיפגש איתו, אבל גם על זה 

 הם מדברים, אני חושבת שזה לא פחות חשוב". )מחנכת(

 הצעות לשיפור .6

 שילוב המורים המקצועיים בתכנית:

  המקצועיים הם מחוברים ברמה מאד מאד בסיסית ]...[ מבחינה יישומית בשטח, הם המורים

 לא מאד לוקחים חלק, וזה נראה לי קצת חסר. )יועצת(.

 מנחים בתכניות ההעשרה

  יש לי קושי מסוים באיוש אנשים לתכניות שאני בוחרת דרך התכנית ההוליסטית. עד שאני

מוצאת ומשכנעת, ולפעמים אנחנו באמצע הדרך והם נוטשים ועוזבים. ]...[ הלוואי ויהיה 

לאורט מאגר של אנשים ששייכים להתמקצעויות שונות, שאנחנו כמנהלים יכולים להיעזר 

לנו זמן ויתן אפשרות לתת לנו כאילו להתחיל בהקמת התכנית בהם בשעת הצורך, ויחסוך 

 כמה שיותר מוקדם. )מנהלת(

 

 החוקרים המלצות .ד
בדבר תרומתה של התכנית לשיפור תחושת המיטביות וההישגים הברורות לנוכח העדויות  .1

מנהלים, מוצע ו הלימודיים של התלמידים ולנוכח התגובה הנלהבת של מורים, יועצים

 להרחיב את יישום התכנית ולהטמיע אותה בכל מערכת החינוך. 

 להמשיך להשקיע משאבים בשילוב המורים המקצועיים בתכנית המודל ההוליסטי.  .2

הורים בתכנית על ידי חשיפה מרבית של ההורים לתכנית ומתן אפשרות המעורבות לחזק את  .3

הורים. לצורך זה כדאי לבנות שאלון משוב  –לשמוע את קול ההורים והגברת השיח מורים 

 קצר וקל למילוי, כדי שיותר הורים יענו לבקשה להשמיע את קולם.

 .שבהן מנחים מקצועיים להוסיף תכניות למספר גדול יותר של תלמידים .4

 תפים בתכניות הספורט.תלהגדיל את מספר המש .5

 לשתף את כלל המורים בבית הספר בדרכי השימוש בקול התלמיד. .6

 תגמל את הרכזל .7
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 ח"דו

 רקע
הדוח הנוכחי מציג את הממצאים שהתקבלו בתהליך ההערכה למודל החינוך ההוליסטי בשנת 

. 'מודל החינוך ההוליסטי', הינו יוזמת רשת אורט בשיתוף מחוז הצפון של משרד החינוך זתשע"

תרשיחא ומגדל העמק, האחראים  במשותף על מערכת החינוך בעיר  -והערים בית שאן, מעלות

השנה הצטרפו גם ומפעילים את התכנית במסגרות בתי ספר יסודיים ועל יסודיים ביישובים אלה. 

מטרת המודל  לבנות רצף חינוכי, פדגוגי וארגוני, משולב בקרה סאלמה למודל.  בתי ספר מוואדי

והערכה, שיבטיח רווחה נפשית, תפקוד מיטבי ושיפור בהשגת החזון ומטרות החינוך בעיר. בשנת 

תשע"ה נערך מחקר הערכה, שהתמקד בתפיסות  חברי הצוות בבתי הספר בנוגע להשפעתה של 

התכנית מופעלת זו השנה  זצוות ועל בתי הספר. בשנת תשע"התכנית על התלמידים, על ה

. הערכת התכנית בשנה זו בוחנת את השגת היעדים של התכנית וכוללת איסוף נתונים תרביעיה

 כמו כן נערכו ראיונות עם שני חברי ועד הורים. .מהמנהליםו ויועצות, , מהמוריםמהתלמידים

 

 מטרות ההערכה

 לבחון את השינויים המדווחים על ידי התלמידים בעקבות התכנית.  .א

מורים המחנכים, המורים המקצועיים היועצות וההורים  ה, מנהליםלבחון את תפיסות ה .ב

 בנוגע להשפעת התכנית על התלמידים. 

ללמוד על תפיסות התלמידים והמורים בנוגע לתכניות המופעלות בתי הספר בעקבות  .ג

 המודל ההוליסטי.

 הספר ובתי הצוות, התלמידים על התכנית של המצטברת ההשפעה את להעריך .ד

 

 א. תלמידים

 משתתפים

התכנית יושמו תכניות התערבות במסגרת מדו בכיתות בהן לתלמידים ש 544 -הנתונים נאספו מ

 בהן מופעלת התכנית עריםבקרב העונים לשאלון יש ייצוג ל. זלחינוך הוליסטי בשנת תשע"

  . בתי ספר ולטווח רחב של כיתות 21 -, ל)מעלות תרשיחא, בית שאן, מגדל העמק, וואדי סאלמה(

 יהודי וערבי מ")מ זרם( ולע"חטו ב"חטחלוקת המשתתפים בזיקה לסוג בית הספר )יסודי, 

 ד( בלוח הבא."ממו

  זרם. התפלגות התלמידים בזיקה לסוג בית הספר ול1לוח 

 סך הכול ערבימ"מ  ד"ממ יהודי מ"מ סוג בית ספר

 N % N % N % N % 

 42.8 233 22.3 52 32.2 75 45.5 106 יסודי

 38.9 211 32.2 68 15.2 32 52.6 111 ב"חט

 18.4 100 53.0 53 13.0 16 31.0 31 ע"חט

 100 544 31.8 173 22.6 123 45.6 248 סך הכול
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מכיתות ז'  39% - ב"חטמ ,כיתות ה' ו' -מהמשיבים הם מבית הספר היסודי  43%מהלוח עולה כי 

לכל מגזר קיים הייצוג שלו באופן יחסית למספר בתי הספר  מכיתות י' יא'.  18% – ע"חטח' מ

 שבהם למדו התלמידים.

 בנות. 45.5% -ו בנים הם 54.5% -חלוקת המשתתפים לפי מין מראה ש

 כלים

שאלון שבוחן את השפעת התכנית על התלמידים וכן את ההשפעה של  חובר – שאלון לתלמידים

תכניות הקשורות למודל החינוך ההוליסטי, המיושמות בבתי הספר. בשאלון החלקים הבאים: א. 

פרטים אישיים ודיווח על מצב הלימודים. ב. גורמים התורמים לשיפור בלימודים. ג. שביעות רצון 

בתכניות שונות. ד. החוזקות ומי גילה אותן ה. עמדות כלפי תקשורת בבית הספר. ו.  מהשתתפות

 שאלות פתוחות.

אורט  ב"חטעם תלמידים בבית הספר התומר וקבוצות מיקוד נערכו  - קבוצת מיקוד עם תלמידים

  .מעלות

 ממצאים
לכן ד, ערבי( ", ממלכתיהמשתנים שבשאלון בזיקה למגזר )ממהגדול של לא נמצאו הבדלים ברוב 

לממצא זה חשיבות שכן הוא  (.ע"חט, ב"חטהממצאים יוצגו בזיקה לסוג בית הספר )יסודי, 

 מצביע על הבדלים התפתחותיים בין התלמידים בלתי תלויים בתרבות ממנה באו.

נעשה קיבוץ של סולם התשובות לשתי רמות: הסכמה נמוכה עם  - תוצג התפלגות השכיחויות

ממוצעים, סטיות יוצגו גם  (.6עד  4דרגות( והסכמה גבוהה ) 6בסולם של  3עד  1הנאמר בהיגד )ענו 

  תקן וממצאי מבחן דנקן המצביעים על מקור ההבדלים בין סוגי בתי הספר.

 אקלים בית ספרי וכיתתי .ה

ממוצעים וסטיות תקן של השאלות המודדות אקלים בית ספרי אחוזי ההסכמה הגבוהה, חושבו 

ות . התוצאות שהתקבלו מוצגות בלוחוכן סוג בית הספר התורם להבדלים ואקלים כיתתי

 הבאים.ובתרשימים 

 . אני אוהב להיות בבית הספר2לוח 

 (197) ב"חט (223יסודי ) 
 

   (96) ע"חט

 % 
הסכמה 

 גבוהה

סטיית  ממוצע
 תקן

% 
הסכמה 

 גבוהה

סטיית  ממוצע
 תקן

% 
הסכמה 

 גבוהה

סטיית  ממוצע
 תקן

  דנקן

אני 
אוהב 

להיות 
בבית 

הספר 
 שלי

, ב"חטיסו< 1.50 3.74 65.6 1.38 3.85 65.5 1.52 4.65 77.6
 ע"חט
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 בזיקה לסוג בית הספר. "אני אוהבת לבוא לבית הספר" 1תרשים 

( לשלושה רבעים ביסודי מצהירים שהם ע"חטו ב"חטעולה כי בין שני שליש )בוהתרשים מהלוח 

שביעות הרצון של התלמידים מבית הספר  (.4-6אוהבים לבוא לבית הספר ברמה גבוהה )דרוג 

של דרגות( והיא גבוהה משביעות הרצון  6בסולם של  4.6גבוהה )ממוצע -בינוניתהיסודי 

 דרגות(. 6בסולם של  3.8)ממוצעים ברמה בינונית בסביבות  ע"חטו ב"חטהתלמידים מ

 תפיסת תלמידים את האקלים הבית ספרי והכיתתי .3  לוח

   ע"חט ב"חט יסודי 
 % 

הסכמה 
 גבוהה

 ממוצע
 )ס.ת.(

% 
הסכמה 

 גבוהה

 ממוצע
 )ס.ת.(

% 
הסכמה 

 גבוהה

 ממוצע
 )ס.ת.(

  דנקן

יש לי תקשורת  .1
טובה עם המחנכת 

 שלי

87.3 5.24 
(1.23) 

83.9 4.77 
(1.34) 

76.0 4.59 
(1.54) 

 ב"חטיסו<
 ע"חט

יש לי תקשורת  .2
טובה עם רוב 
 המורים שלי

78.1 4.53 
(1.42) 

68.4 4.16 
(1.45) 

80.0 4.51 
(1.42) 

<  ע"חטיסו, 
 ב"חט

למחנכת חשוב  .3
מאוד לדעת איך 

אני מרגיש בבית 
 הספר ובכלל

90.6 5.28 
(1.19) 

79.2 4.67 
(1.50) 

76.6 4.54 
(1.42) 

 ב"חטיסו<
 ע"חט

רוב המורים שלי  .4
נותנים לי הרגשה 

שאני יכול 
 להצליח בלימודים

87.1 5.04 
(1.26) 

73.1 4.36 
(1.42) 

76.0 4.43 
(1.49) 

 ב"חטיסו<
 ע"חט

רוב המורים  .5
מסבירים לכל 
תלמיד באופן 

אישי מה בדיוק 
עליו לעשות כדי 

להשתפר 
 בלימודים

79.6 4.69 
(1.48) 

54.8 3.69 
(1.59) 

62.5 4.01 
(1.54) 

 ב"חטיסו<
 ע"חט

כשאני פונה  .6
בבקשה למחנכת 

היא תתמיד נענית 
 לי

85.7 5.09 
(1.31) 

81.3 4.72 
(1.49) 

82.1 4.82 
(1.48) 

<  ע"חטיסו, 
 ב"חט

77.6 

65.5 65.6 

0

20

40

60

80

100

 ע"חט ב"חט יסודי
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כשאני פונה  .7
בבקשה לרוב 

המורים 
המקצועיים הם 

 תמיד נענים לי

78.6 4.56 
(1.40) 

63.8 3.95 
(1.39) 

75.8 4.38 
(1.46) 

<  ע"חטיסו, 
 ב"חט

כשאני פונה  .8
בבקשה ליועצת 

היא תמיד נענית 
 לי

63.6 4.03 
(1.98) 

48.6 3.28 
(1.96) 

68.5 3.87 
(1.93) 

<  ע"חטיסו, 
 ב"חט

 

רמה גבוהה במיוחד של שביעות רצון מן הקשר עם  כי התלמידים מדווחים על  עולה מהלוח

התפלגות גדירים את התקשורת עם המחנכת כטובה ביסודי מ 87% -ל ע"חטב 76%בין המחנכת: 

שלמחנכת חשוב לדעת כיצד הם מרגישים בבית הספר  דומה נמצאה גם לגבי התפיסה והאמונה

יש חשיבות רבה כעדות להצלחת  לממצא זה דווחו שהמחנכת נענית לפנייתם. 80% -מעל ל ובכלל.

 התכנית שכן הקשר בין המחנכת לבין התלמיד מהווה את אחד המרכיבים המרכזיים של התכנית.

ועד  ב"חטב 68%מעל ל אשר לקשר עם המורים, שביעות הרצון הכללית מקשר זה היא גבוהה )

אם כי נמוכה בהשוואה למחנכת. אולם בשאלה הספציפית על ההרגשה שהמורים , (ע"חטב 80%

ההסכמה גבוהה יותר מאשר בשאלה הכללית על הקשר  –נותנים לתלמידים כי ביכולתם להצליח 

חשוב לציין עם  המורים. סביר להניח שהיבט שזה בקשר עם המורים בולט לטובה באופן מיוחד. 

דיווחו  50% -פחות מ ב"חטנמוך יחסית למורים ולמחנכות ובאת הדיווח לגבי היועצת שהוא 

ממצא זה, לגבי היועצת נמוך משנת תשע"ו. מעורבות היועצות במודל  שהיועצת נענית להם.

יכול להיות  .הגשמת החלום שלהן המודל הואאמרו ש ןההוליסטי הוא גדול ובראיונות ה

עייני התלמידים ומשפיעה על הפניות נסתרת מ זו שהמעורבות הכרוכה בעבודה מערכתית גדולה

 של היועצות למקרים פרטניים.

נערך ניתוח ההיגדים השונים לקטגוריות המבטאות תוכן דומה,  תכדי לקבץ א – בניית קטגוריות

. אולם בניתוח 68.9%גורמים סטטיסטי והתקבלו שני גורמים התורמים יחד לשונות המוסברת 

יש לי תקשורת טובה עם ההיגדים  – המחנכת קשר עם קטגוריות:תוכן בין שופטים עלו שלוש 

; כשאני פונה בבקשה למחנכת חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל; המחנכת שלי

 –המורים המקצועיים קשר עם . 860למחנכת היא תתמיד נענית לי; מהימנות אלפא של קרונבך 

רוב המורים שלי נותנים לי הרגשה שאני  ;ם שלייש לי תקשורת טובה עם רוב המוריההיגדים 

רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה בדיוק עליו לעשות ; יכול להצליח בלימודים

; כשאני פונה בבקשה לרוב המורים המקצועיים הם תמיד נענים לי; כדי להשתפר בלימודים

ההיגד כשאני פונה בבקשה ליועצת היא תמיד  – היועצתקשר עם . 852מנות אלפא של קרונבך ימה

  נענית לי. נבנו שלושה מדדים, ערך גבוה במדד מצביע על שביעות רצון ברמה גבוהה.

כדי לבדוק הבדלים ברמות שביעות הרצון בין שלושת ההיבטים ובזיקה לסוג בית הספר נערך 

ר. הממצאים בלוח ניתוח שונות עם מדידות חוזרות כשהמשתנה הבלתי תלוי סוג בית הספ

 .יםהבאובתרשים 
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 האקלים הבית ספרי והכיתתימדדי את . תפיסת תלמידים 4לוח 

  ע"חט ב"חט יסודי 
סטיית  ממוצע 

 תקן
סטיית  ממוצע

 תקן
סטיית  ממוצע

 תקן
 דנקן

 ב"חט< דייסו 1.30 4.65 1.27 4.73 1.07 5.21 מחנכת
 ע"חט

מורים 
 מקצועיים

 ע"חט< ייסוד 1.23 4.33 1.20 4.06 1.15 4.70
 ב"חט

<  ע"חטיסודי  1.93 3.87 1.86 3.28 1.98 4.20 יועצת
 ב"חט

מדידות 
 חוזרות

מחנכת< 
 מורים<יועצת

מחנכת< 
 מורים<יועצת

מחנכת< 
 מורים<יועצת

 

 

 

 האקלים הבית ספרי והכיתתימדדי את . תפיסת תלמידים 2תרשים 

הם  של שביעות רצון מן הקשר עם המחנכת מיוחדרמה גבוהה בקיימת  כי עולהוהתרשים  מהלוח

שלמחנכת חשוב לדעת כיצד הם  ניםמאמי והםמגדירים את התקשורת עם המחנכת כטובה 

לממצא זה יש חשיבות רבה כעדות להצלחת התכנית שכן הקשר בין  מרגישים בבית הספר ובכלל.

 המחנכת לבין התלמיד מהווה את אחד המרכיבים המרכזיים של התכנית.

גבוהה אם כי נמוכה -בינוניתאשר לקשר עם המורים, שביעות הרצון הכללית מקשר זה היא 

לתלמידים כי  בהשוואה למחנכת. אולם בשאלה הספציפית על ההרגשה שהמורים נותנים

בקרב  ההסכמה גבוהה יותר מאשר בשאלה הכללית על הקשר עם  המורים –ביכולתם להצליח 

. סביר להניח שהיבט שזה בקשר עם המורים בולט לטובה באופן ב"חטהתלמידים מהיסודי ומ

 מיוחד. 

מפתיע לראות שרמת שביעות הרצון מהקשר אתה היא הנמוכה ביותר  –אשר לקשר עם היועצת 

כנראה שממצא זה קשור למגבלות הזמן שכן כנראה רוב זמנה של  ש לשים לב לממצא זה.וי

 היועצת מופנה לתפעול המודל בבית הספר.

5.21 

4.73 4.65 4.71 

4.06 
4.33 4.2 

3.28 

3.87 

1

2

3

4

5

6

 ע"חט ב"חט יסודי

 יועצת מורים מקצועיים מחנכת
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במטרה לבחון האם האקלים הבית ספרי והכיתתי קשור להערכת התלמיד את רמתו בלימודים, 

טובים מאד / מצוינים, לגבי / נערכה השוואה בין תלמידים המגדירים עצמם כבינוניים, טובים 

. לא נמצאו הבדלים (ע"חט, ב"חטהמדדים המוצגים לעיל, כל זאת בזיקה לסוג בית הספר )יסודי, 

ות. מתברר אם כך ששביעות הרצון הגבוהה של התלמידים מבית הספר ומן לאף אחת מבין השאב

וגם בקרב  נונייםביהקשר עם המחנכים ועם המורים קיימת גם בקרב תלמידים )הרואים עצמם( 

ממצא זה מלמד על ערך ייחודי של התכנית, לנוכח  .טובים מאודתלמידים )הרואים עצמם( 

התופעה המוכרת שלפיה למחנכים ולמורים יש נטייה )אולי לא מודעת בחלקה( לפתח קשרים 

 טובים יותר עם תלמידים מצטיינים.

מין, לא נמצאו כל הבדלים בין  י לביןנבדקו הקשרים בין תפיסת האקלים הבית ספרי והכיתת

 בנות לבין בנים.

 שיפור בלימודים .ו

התלמידים התבקשו להעריך את מידת השיפור שלהם בלימודים במשך השנה, באמצעות סולם 

 בלוח הבא. של ארבע דרגות. התפלגות התשובות

 . שיפור בלימודים במהלך השנה בזיקה לסוג בית הספר5לוח 

 (93) ע"חט (208) ב"חט (227יסודי ) 

 7.5 2.9 0.9 בכלל לא

 39.8 38.0 27.3 קצת

 32.3 40.4 37.0 הרבה

 20.4 18.8 34.8 הרבה מאוד

 

דווחו שהשתפרו הרבה  52% ע"חטשני שליש מהתלמידים וב ב"חט: ביסודי ובמראה ש הלוח

דווחו  7.5% ע"חטוב 3% ב"חטוהרבה מאוד במהלך השנה. לעומת זאת ביסודי פחות מאחוז, ב

דיווחו על  אחוזים( 93-99)בין  מן התלמידיםשאחוז גבוה מתברר, אם כך, שלא השתפרו כלל. 

לא נמצאו הבדלים בין בנים לבנות בהערכת השיפור שיפור כלשהו בלימודים במהלך השנה! 

 בלימודים.

 .באהתפיסות התלמידים בנוגע לגורמים אשר השפיעו על השיפור מוצגות בלוח 

 . תפיסות התלמידים בנוגע לגורמים אשר השפיעו על השיפור6לוח 

   ע"חט  ב"חט יסודי 
 מה גרם לשיפור?

 
% 

הסכמה 
 גבוהה

ממוצע 
 .(ת.ס)

% 
הסכמה 

 גבוהה

ממוצע 
 .(ת.ס)

% 
הסכמה 

 גבוהה

ממוצע 
 .(ת.ס)

 דנקן

היחס של  .1
 המחנכת

93.9 5.37 
(1.08) 

81.0 4.80 
(1.42) 

69.0 4.31 
(1.50) 

יסודי< 
 ע"חט<ב"חט

היחס של  .2
המורים 

 המקצועיים

79.8 4.57 
(1.32) 

76.8 4.28 
(1.30) 

75.8 4.31 
(1.36) 

NS 

היחס של  .3
 ההורים 

97.3 5.78 
(1.32) 

90.2 4.28 
(1.30) 

90.7 4.30 
(1.36) 

, ב"חטיסודי<
 ע"חט

היחס של  .4
 היועצת

66.8 4.04 
(1.95) 

42.0 3.10 
(1.88) 

31.6 2.83 
(1.78) 

יסודי < 
 ע"חט<ב"חט

השקעה שלי  .5
 בלימודים

94.2 5.25 
(1.01) 

90.0 4.89 
(1.13) 

77.8 5.16 
(0.94) 

 ע"חטיסודי, 
 ב"חט<
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ההרגשה שאני  .6
יכול להתקדם 

 ולהשיג

94.3 5.38 
(1.02) 

89.5 5.10 
(1.23) 

94.9 5.34 
(1.04) 

NS 

האווירה  .7
הכללית בבית 

 הספר

77.2 4.50 
(1.50) 

61.0 3.79 
(1.48) 

63.6 3.92 
(1.48) 

יסודי < 
 ב"חט, ע"חט

ההכרות של  .8
המורים את 

 החוזקות שלי

84.7 4.91 
(1.36) 

67.0 4.03 
(1.47) 

72.0 4.03 
(1.59) 

יסודי < 
 ע"חט, ב"חט

ההקשבה של  .9
המורים לקול 

 התלמיד

83.8 4.83 
(1.37) 

68.3 4.09 
(1.47) 

69.0 4.16 
(1.64) 

יסודי < 
 ע"חט, ב"חט

השיחה עם  .10
המחנכת על 

 מיטביות 

86.7 5.03 
(1.33) 

69.1 4.21 
(1.64) 

61.2 3.87 
(1.70) 

יסודי < 
 ע"חט, ב"חט

ההשתתפות  .11
שלי בתכניות 
שונות בבית 

 הספר

77.8 4.63 
(1.49) 

49.3 3.48 
(1.81) 

52.0 3.53 
(1.68) 

יסודי < 
 ע"חט, ב"חט

 

ההרגשה  .12
שלמחנכת 

 אכפת ממני

88.6 5.31 
(1.19) 

80.7 4.75 
(1.50) 

72.7 4.37 
(1.63) 

יסודי < 
 ע"חט< ב"חט

המענה  .13
שקבלתי 

 לצרכים שלי

88.7 5.06 
(1.34) 

68.7 4.05 
(1.63) 

62.2 4.00 
(1.68) 

 

 

את השיפור בלימודים גם לגורמים פנימיים )השקעה  יםמייחס תלמידיםהתוצאות מראות שה

ומסוגלות( וגם לגורמים חיצוניים. מבין הגורמים החיצוניים, תפיסת ההשפעה של המחנכים היא 

חזקה מאד )שניה לתפיסת ההשפעה של ההורים(.  ראוי לציין שתפיסת ההשפעה של היועצת על 

ש קשר בין מידת השיפור לבין הגורמים על מנת לבחון האם יהשיפור בהישגים היא בינונית. 

המיוחסים לשיפור, נערכה השוואה בין תלמידים שהעריכו את השיפור שלהם כמועט )בכלל לא+ 

קצת( לבין תלמידים שהעריכו את השיפור שלהם כרב )הרבה + הרבה מאד(. שתי הקבוצות הושוו 

ולא נמצאו הבדלים. כלומר כל . 6לגבי כל אחד מן הייחוסים המוצגים בלוח   tבאמצעות מבחן

התלמידים, ללא קשר לתחושה שלהם לגבי שיפור בהישגים מייחסים את השיפור לגורמים 

 דומים. 

בנוסף, התלמידים התבקשו לבחור מבין כול האפשרויות את שלושת הגורמים שהשפיעו במידה 

גורמים האחוזים  3 אחוזי הבוחרים בלוח הבא. מכיוון שכל תלמיד יכול היה לבחורהרבה ביותר. 

 .100 -גבוהים מ

 . שלושת הגורמים המשפיעים ביותר, אחוזי הבוחרים7לוח 

 מה גרם לשיפור? 

 

 יסודי

161 

 ב"חט

158 

 ע"חט

60 

 50.0 45.5 42.8 היחס של ההורים  הורים

 63.3 63.2 29.1 השקעה שלי בלימודים התלמיד

 55.0 48.7 22.9 ולהשיגההרגשה שאני יכול להתקדם  

  8.3 6.9 2.4 ההשתתפות שלי בתכניות שונות בבית הספר 

 8.3 4.4 6.2 המענה שקבלתי לצרכים שלי 

 28.3 34.8 40.9 היחס של המחנכת המחנכת

 11.6 9.4 19.8 ההרגשה שלמחנכת אכפת ממני 

  2.5 3.1 השיחה עם המחנכת על מיטביות  
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 38.3 28.4 8.0 המקצועייםהיחס של המורים  המורים

 10.0 10.1 2.4 ההכרות של המורים את החוזקות שלי 

 8.3 7.5 3.7 ההקשבה של המורים לקול התלמיד 

 6.6 4.4 9.3 היחס של היועצת היועצת

 15.0 8.2 3.1 האווירה הכללית בבית הספר בית הספר

 

 -ל 43ולהתקדם ואחוז גבוה )בין להורים תפקיד חשוב בעידוד התלמידים ללמוד מהלוח עולה כי 

( בחר בהם כגורם משפיע. גם לתפיסה העצמית שלהם לגבי ההשקעה והיכולת שלהם להצליח 50

כמעט שני שליש תפסו את  ע"חטוב ב"חטולהתקדם אחוז גבוה נתן מקום חשוב. יש לציין שב

יוצא של  ההשקעה שלהם כגורם תורם להצלחה. אפשר לראות את התפיסה העצמית שלהם כפועל

המודל ההוליסטי שמתמקד בחוזקות של התלמידים וביכולות שלהם. אפשר לומר שזאת העבודה 

 יותר.   של המחנכות והמורים גם אם האחוז שבחר בהם כגורם משפיע הוא קטן

 אישיות חוזקות .ז

התלמידים במטרה ללמוד על המודעות של התלמידים לחוזקות אישיות ולתהליך הגילוי שלהן, 

לענות על שתי שאלות פתוחות. בשאלה הראשונה הם התבקשו לתאר חוזקות שלהם התבקשו 

נערך ניתוח תוכן של התשובות שהתקבלו ובשאלה השנייה הם התבקשו לתאר כיצד גילו אותן. 

 לכל אחת מן השאלות, במטרה לזהות קטגוריות של תשובות.

 ניתוח תיאורי החוזקות העלה מספר קטגוריות.

התלמידים תארו תכונות שונות שהם רואים אותן כחוזקות שלהם. מהן  – תכונות אישיות .א

". חלקן מאמץ ורצון להצליח ולהגיע למטרה שלי" "לא מוותר, מתאמץ תמיד" –כלליות 

האינטליגנציה שלי והיכולת שלי להתרכז בכל מצב ” -עוסקות בתכונות שתומכות בלמידה 

אוהבת להתמיד " "שות ומהירת בספיגת  החומר הנלמדכריזמה, נחי" "למרות מצבי לחץ

אשת אם נכשלתי בחלק מהמבחנים , תמיד יש לי ילא מתי" "בבית ובלימודים בדברים חדשים

 ".תקווה וכח לעבוד וללמוד עד שאקבל את הציון הרצוי

שאני יכול לרכב " "נקודת החוזקה שלי היא בכדורגל ושחייה"הריקוד", " –כלליים  כישרונות .ב

 "מנגנת על פסנתר" "על סוסים

נכונות לעזרה " ",נדיבה ואוהבת לעזור" "הבנת החוקים" "הבנת האחר" – יחסים חברתיים .ג

 "ולעבודה

", שאני טובה אפילו מצוינת במקצוע הערבית ובמיוחד בספרות" – כישרונות לימודיים .ד

 " "מחשבים"חרוצה במקצוע המתמטיקה"

חוזקות המאפיינות אותם, במקרים רבים החוזקות היו רוב התלמידים מנו מספר  - מגוון .ה

ות, בהתנד" "קודיר אומץ," "ח פיזי , כדורגלואישיות חזקה, כ" שייכות לתחומים שונים.

אני שרה יפה ומציירת טוב אני חושבת " "חרוצה, אוהבת לצייר, מתמידה" "כדורסל , עזרה

 "טוב בלימודים ריצה, מהירות, חוכמה ,שירה," "שאני חכמה

שתיים הקטגוריות.  חמשהעלה ניתוח תוכן לתשובות לשאלה  "איך גילית את החוזקות?"

 קשורות ישירות לתכנית החינוך ההוליסטי.הראשונות 

 ממורה שקיבל התלמיד מסרים ישירים  .א
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  בשיעורי בית הספר 

 המורה גילה אותי 

 המורה המחנך גילה את זה 

 המורה המחנך/ המורה של הערבית 

  והערכת המורהבמהלך לימודי 

 ההרגשה שלי שיש לי היכולת להתקדם והמודעות של המורה בנקודות החוזק שלי 

 עזרת המורים והמשפחה שלי 

 דרך המחנכת והמורים המקצועיים 

 בזכות המורה שהראתה לי צד טוב 

 השתתפות בתכניות השונות .ב

 שחייה למשל מהחוגים יגילית 

 כאשר הצטרפתי לתוכניות 

  העניק לידרך החוג שבית הספר 

 בעזרת המורה שלי לאמנות שלא וותר שידע שאני מסוגלת 

 לימוד מתוך עשייה והתנסות .ג

  תוך כדי שיעורים ולימודים וגם בתקופת המבחנים 

 כאשר ראיתי את אהבתי ללמוד ולהבין יגילית 

 במהלך שיעורי המדעים והמתמטיקה 

 כאשר הלכתי לספריית בית הספר והספרייה העירונית 

 איך אהבתי לעזור ייות שערכנו בבית הספר גיליתובמהלך הפעיל 

 ההורים .ד

 ההורים 

 אבא שלי 

 אמרו לי שאני טובת לב והבנתי את זה הוריאותם כי  יגילית 

 החברים .ה

 החברים שלי הבחינו 

 עזרת החבריםב 

 .חברים שאומרים לי אותן 

 

ודרך הגילוי שלהן, התלמידים התבקשו להעריך את המידה בה הורים,  נוסף על תיאור החוזקות

 ברים ואנשי הצוות החינוכי מכירים את החוזקות שלהם. התוצאות שהתקבלו מוצגות בלוחח

 .הבא
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 הערכת התלמידים לגבי הכרות הסביבה הטבעית והחינוכית עם החוזקות שלהם8 לוח 

 דנקן ע"חט ב"חט יסודי 
באיזו מידה הדמויות 
הבאות מכירות את 

 החוזקות שלך:

הסכמה 
 גבוהה

ממוצע 
 .(ת.ס)

הסכמה 
 גבוהה

ממוצע 
 .(ת.ס)

הסכמה 
 גבוהה

ממוצע 
 .(ת.ס)

 

 5.23 90.8 המחנכת .1
(1.21) 

73.5 4.39 
(1.47) 

60.4 3.92 
(1.66) 

 יסודי <
 ב"חט

 ע"חט<
 4.26 71.1 המורים המקצועיים .2

(1.46) 
46.1 3.36 

(1.42) 
63.9 3.82 

(1.58) 
יסודי < 

 ב"חט<ע"חט
 5.69 96.5 ההורים .3

(0.92) 
95.6 5.62 

(0.89) 
90.9 5.17 

(1.25) 
 ב"חטיסודי, 

 < יטע
 3.45 51.6 היועצת .4

(1.90) 
22.7 2.22 

(1.56) 
20.8 2.24 

(1.61) 
יסודי < 

 ב"חט, ע"חט
 4.69 81.5 החברים .5

(1.46) 
84.2 4.73 

(1.20) 
86.5 4.84 

(1.30) 
NS 

 5.79 98.7 אתה עצמך .6
(0.69) 

95.1 5.57 
(1.01) 

97.9 5.67 
(0.73) 

יסודי < 
 ב"חט

 

הממצאים מראים שניתן לחלק את הדמויות המוצגות בלוח לשתי רמות, בהתאם למידת ההכרות 

שלהם עם החוזקות של התלמידים )על פי תפיסתם(: הקבוצה הראשונה כוללת את ההורים, 

 (80% –)מעל  . הרוב הגדול של התלמידיםואצל התלמידים מביה"ס היסודי גם המחנכת והחברים

. חשוב לציין שהמחנכת, איתה יש לתלמידים את החוזקות שלהם ותמכירסבור שדמויות אלה 

חברים אצל התלמידים קשר במסגרת בית הספר, נמצאת באותה קבוצה כמו ההורים וה

, אשר מידת ההכרות שלהם המורים המקצועיים והיועצת . הקבוצה השנייה כוללת אתהצעירים.

 ע"חטו ב"חטראוי לשים לב שבקרב התלמידים מעם החוזקות נמוכה בהרבה בהשוואה למחנכת. 

אחוז הילדים ביסודי.  50%מדווחים שהיועצת מכירה בחוזקות שלהם, לעומת  20% -רק כ

ם התשובות לשאלה הפתוחה, כת מכירה את החוזקות שלהם עולה בקנה אחד ענברים שהמחוהס

ממצא חשוב נוסף הוא  בה ציינו הרבה ילדים שהם גילו את החוזקות שלהם הודות למחנכת.

שהתלמידים מכירים את החוזקות של עצמם, דבר שיכול לתרום לדימוי העצמי שלהם 

כמו כן, נראה שבקרב התלמידים מהיסודי ישנה הסכמה גבוהה על היכרות  יה חיובית.צולמוטיב

 .ע"חטו ב"חטהדמויות עם החוזקות שלהם יותר מאשר בקרב התלמידים מ

 שיחות עם המחנכת .ח

 עולים נושאים שונים בשיחות עם המחנכות. החלק הבא התמקדבמסגרת החינוך ההוליסטי 

חברתי, פעילות הישגים לימודיים, מצב  –ם בחשיבות שמייחסים התלמידים לתחומים כלליי

 הבא.. התוצאות שהתקבלו בנושא זה מוצגות בלוח וכדומה הרגלי שינה תזונה,גופנית, הרגלי 

  נושאי שיחה עם המחנכות. 9לוח 

 ע"חט ב"חט יסודי 
העונים  % 

שהנושא הנושא 
עלה בשיחה עם 

 המחנכת

ממוצע 
מידת 

חשיבות של 
 הנושא

העונים  %
שהנושא הנושא 
עלה בשיחה עם 

 המחנכת

ממוצע 
מידת 

חשיבות של 
 הנושא

העונים  %
שהנושא הנושא 
עלה בשיחה עם 

 המחנכת

ממוצע 
מידת 

חשיבות של 
 הנושא

 3.68 58.7 3.76 57.5 4.60 70 הרגלי שינה .1
הרגלי  .2

 תזונה
62.3 4.86 53.9 4.12 41.3 3.53 

פעילות  .3
 גופנית 

70.2 5.18 60.1 4.66 47.8 3.76 

 5.23 97.8 5.09 89.39 5.49 92.6תפקוד  .4
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לימודי 
 והישגים

 4.50 76.9 4.85 78.3 5.40 90.1 מצב חברתי .5
מצב  .6

 משפחתי
61.8 5.07 52.7 4.60 51.1 4.23 

 4.15 56.0 4.27 60.3 5.23 81.3 כישרונות .7
 4.50 61.5 4.59 63.3 5.32 85.1 חוזקות .8
 

הלימודי והמצב החברתי הם שני הנושאים שאחוז התלמידים מכל סוגי בתי שהתפקוד מתברר 

החשיבות שהתלמידים  הספר אשר ציינו כנושאים שהמחנכות עסקו בהם, הוא הגבוה ביותר.

הרגלי התזונה, המצב  דרגות(. 6בסולם של  5מייחסים לעיסוק בנושא גבוהה מאוד )ממוצעים מעל 

עוד  .בכל סוגי בתי הספר ים עליהם דווח באחוזים נמוכיםהמשפחתי והרגלי השינה הנם הנושא

אים שנוסודי היא הגבוהה ביותר מהעיסוק בשל תלמידי היתפיסת החשיבות עולה מהלוח ש

   השונים.

 השתתפות בתכניות .ט

התלמידים התבקשו לציין את התכניות בהן השתתפו ולהעריך את שביעות הרצון מן ההשתתפות 

מציג את התוצאות שהתקבלו. בלוח מוצגות תכניות עליהן דיווחו יותר  הבאלוח הבתכנית. 

 תלמידים. תשעהמ

 התפלגות תכניות לפי מספר המשתתפים בהן ושביעות הרצון מן ההשתתפות 10 לוח 

 ממוצע שביעות רצון מספר משתתפים התכנית
 5.75 9 בישול
 5.71 11 קולנוע
 5.68 18 דרמה

 5.45 11 רובוטיקה
 5.2 11 אסטרטגיות למידה

 5.12 110 (וכדומה )כולל כדורגל, רשת ספורט
 5.11 27 מעגלי הקשבה

 5.07 15 טיי צ'י/יוגה
 5.05 19 שחמט

 5 13 א.ל.
 4.90 54 אמנות

 4.72 12 בני/בנות מצווה
 4.60 35 מחול

 4.43 50 מוזיקה )כולל תופים, דרבוקה(
 

 שביעות הרצון מכל התכניות היא מרמה בינונית גבוהה עד גבוהה מאוד. ראוי לציין ש

 

 התערבותעדות איכותנית להשפעת החינוך ההוליסטי ותכניות ה

, התקבלה בנתונים התערבותעדות נוספת להשפעת התכנית על התלמידים ולתרומה של תכניות 

ם לשאלה פתוחה בשאלון, בה האיכותניים. נתונים אלה נאספו משני מקורות: א. תשובות תלמידי

". ב.  קבוצות מיקוד. התקיימו שתי קבוצות לך בבית הספרהתבקשו לציין "דבר טוב שקרה 

 3והשנייה בבית ספר תיכון עם  ו'ה' ותמכית יםתלמיד 3מיקוד האחת בבית ספר יסודי עם 

עדות תומכת . הנושאים שעלו בניתוח תוכן של נתונים האיכותניים מהווים ט'תלמידים מכיתות 

לממצאים בחלק הכמותי של השאלון בנוגע להשפעת תכנית החינוך ההוליסטי בהיבטים של: 



26 
 

אקלים בית הספר, חווית ההעצמה בבית הספר ותרומת התכניות המתקיימות כחלק מן החינוך 

 ההוליסטי. תוצאות הניתוח האיכותני מוצגות להלן.

 בבית הספרספר על דבר טוב שקרה לך : תשובות לשאלה פתוחה

 ניתוח תוכן של התשובות העלה שלוש קטגוריות. 

  התייחסות מעצימה ומבינה של הצוות החינוכי לתלמידים

  השתתפתי בתוכניות ופרויקטים שמפתחים חשיבה ונותנים ידע כללי לתלמיד שלא מקבל

 אותו מבית הספר

 קלעתי לריב  ועזר לי המורה המחנךנ 

 לי אות הוקרה ביום הספורט הזמינו אותי והעניקו 

 שמלמדים אותי מורים דואגים להצלחה שלנו 

 הייתי חולה והמחנכת דאגה לי לתגבורים ולהשלים את כל מה שחסר בשביל שאני יצליח 

  דיברתי עם המחנכת שלי על הקשיים שלי בחשבון והיא נתנה לי כל מיני דברים שיכולים

 י עבודה מהמחשבפלעזור לי כמו לתרגל בבית ולהוציא ד

 צורה בלמיד יורד בלימודים אז המורה או המחנכת קוראים לו לשיחה והיא מסבירה לו כשת

 לו טוב נעימה כיצד הוא יכול להשתפר ושיהיה

  הייתי אז לא מרגישה בטוחה ומאמינה בעצמי והמורה הסביר לי את החוזקות שלי ובמה אני

 טובה באמת

 לימודים

  שתסביר לי מחדש אחד משיעורי הביולוגיההמורה למדעים עזרה עלי כאשר פניתי אליה בכדי 

 יןוהצלחתי בהרבה מהמקצועות, אני בעצמי לא ציפיתי שאצליח ובציון מצ 

 שאני מתקדם במקצועות 

 הציונים שלי צעושפרתי את ממ 

 היועצת םסימה והיא קדמה אותי וג יתי לפעמים בלימודים ופניתי למחנכת שליהתקש 

 יותר ברור ור הנלמד והיא ישר הסבירה לי אותניתי למורה אחת כי לא הבנתי את החומפ 

 חברתיים היבטים

 הכרתי אנשים חדשים , חברים בכיתה ומחוץ לכיתה 

 אמרתי למורה שאיזה ילדה הציקה לי והיא לקחה אותה ודיברה איתה 

 כעסתי כ"כ על אחד הילדים בכיתה ופניתי ליועץ והוא עזר לי להתגבר על כך 

  והמחנך עזר לי ודיבר איתיבטיול השנתי היה לי קושי 

 שרבתי עם ילדה והמחנך עזר לי 

 הציקו לי בבית הספר ופניתי למורה שלי והיא עזרה לי וגרמה לי להרגיש יותר נהדר 

 שהציקו לי ופניתי למחנך והוא ענה לי והוא טפל בזה 
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 סיכום

ד, "ממו יהודי וערבי מ"לא נמצאו הבדלים ברוב הגדול של המשתנים שבשאלון בזיקה למגזר )מ

לממצא זה חשיבות שכן   (.חט"ע, חט"בערבי( לכן הממצאים יוצגו בזיקה לסוג בית הספר )יסודי, 

 הוא מצביע על הבדלים התפתחותיים בין התלמידים בלתי תלויים בתרבות ממנה באו.

 אקלים בית ספרי וכיתתי .1

בוא לבית הספר ( לשלושה רבעים ביסודי מצהירים שהם אוהבים לחט"עו חט"בין שני שליש )בב

גבוהה )ממוצע -(. שביעות הרצון של התלמידים מבית הספר היסודי בינונית4-6ברמה גבוהה )דרוג 

)ממוצעים  חט"עו חט"בדרגות( והיא גבוהה משביעות הרצון של התלמידים מ 6בסולם של  4.6

 דרגות(. 6בסולם של  3.8ברמה בינונית בסביבות 

 י והכיתתיתפיסת תלמידים את האקלים הבית ספר

 76%התלמידים מדווחים על רמה גבוהה במיוחד של שביעות רצון מן הקשר עם המחנכת: בין 

התפלגות דומה נמצאה גם  .ביסודי מגדירים את התקשורת עם המחנכת כטובה 87% -ל חט"עב

 80% -לגבי התפיסה והאמונה שלמחנכת חשוב לדעת כיצד הם מרגישים בבית הספר ובכלל. מעל ל

המחנכת נענית לפנייתם. לממצא זה יש חשיבות רבה כעדות להצלחת התכנית שכן הקשר דווחו ש

 בין המחנכת לבין התלמיד מהווה את אחד המרכיבים המרכזיים של התכנית.

ועד  חט"בב 68%אשר לקשר עם המורים, שביעות הרצון הכללית מקשר זה היא גבוהה )מעל ל 

. אולם בשאלה הספציפית על ההרגשה שהמורים (, אם כי נמוכה בהשוואה למחנכתחט"עב 80%

ההסכמה גבוהה יותר מאשר בשאלה הכללית על הקשר  –נותנים לתלמידים כי ביכולתם להצליח 

עם  המורים. סביר להניח שהיבט שזה בקשר עם המורים בולט לטובה באופן מיוחד. חשוב לציין 

דיווחו  50% -פחות מ חט"בוב את הדיווח לגבי היועצת שהוא נמוך יחסית למורים ולמחנכות

 שהיועצת נענית להם.

מתברר ששביעות הרצון הגבוהה של התלמידים מבית הספר ומן הקשר עם המחנכים ועם המורים 

קיימת גם בקרב תלמידים )הרואים עצמם( בינוניים וגם בקרב תלמידים )הרואים עצמם( טובים 

לנוכח התופעה המוכרת שלפיה למחנכים מאוד. ממצא זה מלמד על ערך ייחודי של התכנית, 

 ולמורים יש נטייה )אולי לא מודעת בחלקה( לפתח קשרים טובים יותר עם תלמידים מצטיינים.

 שיפור בלימודים .2

התלמידים התבקשו להעריך את מידת השיפור שלהם בלימודים במשך השנה, באמצעות סולם 

דווחו שהשתפרו הרבה  52% חט"עבשני שליש מהתלמידים ו חט"בביסודי וב של ארבע דרגות.

דווחו  7.5% חט"עוב 3% חט"בוהרבה מאוד במהלך השנה. לעומת זאת ביסודי פחות מאחוז, ב

אחוזים( דיווחו על  93-99שלא השתפרו כלל. מתברר, אם כך, שאחוז גבוה מן התלמידים )בין 

ערכת השיפור שיפור כלשהו בלימודים במהלך השנה! לא נמצאו הבדלים בין בנים לבנות בה

 בלימודים.

התוצאות מראות שהתלמידים  - תפיסות התלמידים בנוגע לגורמים אשר השפיעו על השיפור

מייחסים את השיפור בלימודים גם לגורמים פנימיים )השקעה ומסוגלות( וגם לגורמים חיצוניים. 

ת מבין הגורמים החיצוניים, תפיסת ההשפעה של המחנכים היא חזקה מאד )שניה לתפיס
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ההשפעה של ההורים(. ראוי לציין שתפיסת ההשפעה של היועצת על השיפור בהישגים היא 

בינונית. על מנת לבחון האם יש קשר בין מידת השיפור לבין הגורמים המיוחסים לשיפור, נערכה 

השוואה בין תלמידים שהעריכו את השיפור שלהם כמועט )בכלל לא+ קצת( לבין תלמידים 

  tשלהם כרב )הרבה + הרבה מאד(. שתי הקבוצות הושוו באמצעות מבחן שהעריכו את השיפור

. ולא נמצאו הבדלים. כלומר כל התלמידים, ללא קשר 6לגבי כל אחד מן הייחוסים המוצגים בלוח 

 לתחושה שלהם לגבי שיפור בהישגים מייחסים את השיפור לגורמים דומים. 

בנוסף, התלמידים התבקשו לבחור מבין כול האפשרויות את שלושת הגורמים שהשפיעו במידה 

גורמים  שלושה מכיוון שכל תלמיד יכול היה לבחורהרבה ביותר. אחוזי הבוחרים בלוח הבא. 

 .100 -האחוזים גבוהים מ

 -ל 43)בין מהלוח עולה כי להורים תפקיד חשוב בעידוד התלמידים ללמוד ולהתקדם ואחוז גבוה 

( בחר בהם כגורם משפיע. גם לתפיסה העצמית שלהם לגבי ההשקעה והיכולת שלהם להצליח 50

כמעט שני שליש תפסו את  חט"עוב חט"בולהתקדם אחוז גבוה נתן מקום חשוב. יש לציין שב

ההשקעה שלהם כגורם תורם להצלחה. אפשר לראות את התפיסה העצמית שלהם כפועל יוצא של 

יסטי שמתמקד בחוזקות של התלמידים וביכולות שלהם. אפשר לומר שזאת העבודה המודל ההול

 של המחנכות והמורים גם אם האחוז שבחר בהם כגורם משפיע הוא קטן יותר.  

 חוזקות אישיות .3

במטרה ללמוד על המודעות של התלמידים לחוזקות אישיות ולתהליך הגילוי שלהן, התלמידים 

פתוחות. בשאלה הראשונה הם התבקשו לתאר חוזקות שלהם  התבקשו לענות על שתי שאלות

ובשאלה השנייה הם התבקשו לתאר כיצד גילו אותן. נערך ניתוח תוכן של התשובות שהתקבלו 

 לכל אחת מן השאלות, במטרה לזהות קטגוריות של תשובות.

 ניתוח תיאורי החוזקות העלה מספר קטגוריות.

ות שונות שהם רואים אותן כחוזקות שלהם. מהן כלליות התלמידים תארו תכונ – תכונות אישיות

"הבנת  – יחסים חברתיים; "הריקוד" – כלליים כישרונות; "לא מוותר, מתאמץ תמיד" –

 ; האחר"

 איך גילית את החוזקות?

- השתתפות בתכניות השונות; "בשיעורי בית הספר" - מסרים ישירים שקיבל התלמיד ממורה

תוך כדי שיעורים ולימודים " - לימוד מתוך עשייה והתנסות"; שחייהגיליתי מהחוגים למשל "

 .החברים; ההורים"; וגם בתקופת המבחנים

למידים התבקשו להעריך את המידה בה הורים, חברים ואנשי הצוות החינוכי מכירים את הת

הממצאים מראים שניתן לחלק את הדמויות לשתי רמות, בהתאם למידת  החוזקות שלהם.

שלהם עם החוזקות של התלמידים )על פי תפיסתם(: הקבוצה הראשונה כוללת את ההכרות 

ההורים, והחברים ואצל התלמידים מביה"ס היסודי גם המחנכת. הרוב הגדול של התלמידים 

( סבור שדמויות אלה מכירות את החוזקות שלהם. חשוב לציין שהמחנכת, איתה יש 80% –)מעל 

נמצאת באותה קבוצה כמו ההורים והחברים אצל  לתלמידים קשר במסגרת בית הספר,

התלמידים הצעירים. הקבוצה השנייה כוללת את המורים המקצועיים והיועצת, אשר מידת 

ההכרות שלהם עם החוזקות נמוכה בהרבה בהשוואה למחנכת. ראוי לשים לב שבקרב התלמידים 
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ביסודי. אחוז  50%שלהם, לעומת  מדווחים שהיועצת מכירה בחוזקות 20% -רק כ חט"עו חט"במ

הילדים הסוברים שהמחנכת מכירה את החוזקות שלהם עולה בקנה אחד עם התשובות לשאלה 

הפתוחה, בה ציינו הרבה ילדים שהם גילו את החוזקות שלהם הודות למחנכת. ממצא חשוב נוסף 

י שלהם הוא שהתלמידים מכירים את החוזקות של עצמם, דבר שיכול לתרום לדימוי העצמ

ולמוטיבציה חיובית. כמו כן, נראה שבקרב התלמידים מהיסודי ישנה הסכמה גבוהה על היכרות 

 .חט"עו חט"בהדמויות עם החוזקות שלהם יותר מאשר בקרב התלמידים מ

 שיחות עם המחנכת 5

במסגרת החינוך ההוליסטי עולים נושאים שונים בשיחות עם המחנכות. החלק הבא התמקד 

הישגים לימודיים, מצב חברתי, פעילות  –ים התלמידים לתחומים כלליים בחשיבות שמייחס

 גופנית, הרגלי תזונה, הרגלי שינה וכדומה.

מתברר שהתפקוד הלימודי והמצב החברתי הם שני הנושאים שאחוז התלמידים מכל סוגי בתי 

ים הספר אשר ציינו כנושאים שהמחנכות עסקו בהם, הוא הגבוה ביותר. החשיבות שהתלמיד

דרגות(. הרגלי התזונה, המצב  6בסולם של  5מייחסים לעיסוק בנושא גבוהה מאוד )ממוצעים מעל 

כמו המשפחתי והרגלי השינה הנם הנושאים עליהם דווח באחוזים נמוכים בכל סוגי בתי הספר. 

 שביעות הרצון של תלמידי היסודי היא הגבוהה ביותר מהעיסוק בנושאים השונים.   כן,

 ב. מורים

 משתתפים

מיושמת התכנית, לשלוש  ןבה עריםל טוב . בקרב המשיבים יש ייצוגמורים ענו על השאלון 204

  ממ"ד(ו )מ"מ יהודי וערבי הזרמים החינוכיים לושהרמות בתי הספר )יסודי, חט"ב וחט"ע(, לש

מוצגת בזיקה לסוג בית הספר המאפיינים של המורים, התפלגות  ולטווח רחב של ותק בהוראה.

 בלוח הבא.

 . מאפייני המורים בזיקה לסוג בית הספר11לוח 

 סך הכול (N=36חט"ע ) (N=63חט"ב ) (N=105יסודי ) 
     מגדר

 53 41.7 34.9 15.2 גברים
 151 58.3 65.1 84.8 נשים
     זרם

 77 37.1 20.4 53.5 ממלכתי
 28  16.7 19.2 ממד
 83 62.9 63.0 27.3 ערבי

     השכלה
 121 60.0 60.7 63.0 תואר ראשון

 75 40.0 39.3 37.0 תואר שני
     וותק בהוראה

  1-39 1-40 1-43 טווח
  (11.41) 16.47 (9.43) 16.98 (10.34) 16.15 ממוצע )ס.ת.(

     וותק בבית הספר
  1-36 1-37 1-37 טווח

  (9.25) 11.00 (9.52) 12.86 (8.43) 9.99 ממוצע )ס.ת.(
 131 47.3 68.3 67.6 מחנך כיתה

 33 32.3 19.2 14.4 לא עשו מיפוי
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בבית . 14.9%ד "ומהממ 41.0%מהממלכתי  44.1%מזרם החינוך הערבי השתתפו מהלוח עולה כי 

מבית הספר  .60%כובחט"ע ( בחט"ב כשני שליש 85%)הספר היסודי הרוב המכריע הוא של מורות 

בין משתתפי והחטיבה העליונה ישנם מורים משלושת הזרמים ומחטיבת הביניים אין  היסודי

 משמשים כמחנכי כיתה.  64.2% ד."מורים מהזרם הממהסקר 

 שאלון  -כלי המחקר 

חובר שאלון לצורך ההערכה ובו החלקים הבאים: מאפיינים אישיים, חשיפה למודל, מטרות 

 מקדמים ומעכבים את הטמעת המודל, שאלות פתוחות.המודל, עמדות כלפי המודל, גורמים 

 השאלונים הועברו בבתי הספר לקראת סוף שנת הלמודים. 

 ממצאים

 הממצאים

( וכן בזיקה ע"חטו ב"חטבבדיקה מוקדמת לא נמצאו הבדלים בזיקה לסוג בית הספר )יסודי, 

 לכן הממצאים ינותחו לכל המשתתפים ברוב ההיגדים של השאלון. למגזר )ממ, ממד, ערבי(

 ובמקומות בהם היו הבדלים הם יוצגו בנפרד.

 תכנית המודל ההוליסטי. שביעות רצון מ1

דרגות(  6בסולם של  4-6מהמשתתפים דרגו את שביעות רצונם מהמודל ברמה גבוהה ) 80.6%

 .1.15וסטיית תקן  4.35ממוצע 

( והמגזר )ממ, ע"חט, ב"חטבניתוח שונות כשהמשתנים הבלתי תלויים היו סוג בית הספר )יסודי, 

(. לא נמצאה p<.05( ולגבי המגזר )p<.05ממד, ערבי( נמצאו הבדלים לגבי סוג בית הספר )

 אינטראקציה. הממצאים בלוח הבא.

 בזיקה לסוג בית הספר ולמגזר. שביעות הרצון מהמודל ההוליסטי 12לוח 

 סטיית תקן ממוצע מגזר סוג בית ספר
 968. 4.65 יהודי מ"מ יסודי

 1.615 4.95 ד"ממ 
 1.067 4.54 ערבימ"מ  
 1.142 4.68 כולם 

 1.421 3.73 יהודי מ"מ חט"ב
 866. 4.67 ד"ממ 
 975. 3.78 ערבימ"מ  
 1.100 3.92 כולם 

 961. 4.38 יהודי מ"מ חט"ע
 1.268 4.15 ערבימ"מ  
 1.146 4.24 כולם 
 1.077 4.47 יהודי מ"מ 
 1.407 4.86 ד"ממ 
 1.121 4.13 ערבימ"מ  

 ע"חטו ב"חטיסודי < מ מובהקות
 ערבימ"מ ד < "ממ

  

 

שביעות הרצון של מורים המלמדים ביסודי גבוהה באופן מובהק משביעות הרצון מהלוח עולה כי 

הממלכתי דתי  זרםהמורים המלמדים בכמו כן עולה, שובחט"ע. של מורים המלמדים בחט"ב 

 הערבי. מ"משבעי רצון יותר מהשאר וכן שהם שבעי רצון יותר מהמורים 
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 . מסוגלות לפעול על פי המודל2

 4.55מהמשיבים תופסים את עצמם כמסוגלים לפעול על פי המודל ברמה גבוהה עם ממוצע  86.5%

 .0.99וסטיית תקן 

 

 עומס רב מידיי. תוספת 3

וסטיית תקן  3.67מהמשיבים חושבים שהתכנית הוסיפה להם עומס רב מידיי עם ממוצע  55.0%

 & על תחושת עומס.60 -זוהי ירידה בתחושת העומס לעומת תשע"ו שבה הצהירו יותר מ. 1.36

 מיפוי התנסות ב. 4

הממצאים בלוח המורים התבקשו לדרג את המידה בה המיפוי סייע להם בהיבטים שונים. 

 ובתרשים הבאים.

 . היבטים של המיפוי, התפלגות באחוזים, ממוצעים וסטיות תקן13לוח 

הסכמה  
 גבוהה

4-6 

סטיית  ממוצע
 תקן

 1.13 4.65 82.7 בשיפור הקשר שלך עם התלמידים .1

 1.15 4.19 79.9 בשיפור ההישגים בלימודים .2

 1.08 4.48 82.0 בשיפור האקלים הכיתתי .3

 1.08 4.92 89.3 במתן מענה לצרכים של תלמידים .4

 1.26 4.27 75.3 בחיזוק הקשר עם ההורים .5

 

 

 4-6. היבטים בהם המיפוי מסייע: אחוזי המדרגים 3תרשים 

תופסים את המודל כמסייע למתן מענה לצרכי התלמידים  90% -מהלוח והתרשים עולה כי כ

שיפור אקלים  -תופסים את המודל כמסייע לשיפור הקשר עם התלמידים ו 83% -, כ4-6 ברמה של

 כמסייע בחיזוק הקשר עם ההורים. 75% -כמסייע לשיפור הישגי התלמידים וכ 80% -הכיתה, כ

89.3 
82.7 82 79.9 

75.3 

0

20

40
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100

מענה לצרכי  
 התלמידים

קשר עם 
 התלמידים

הישגי   אקלים כיתה
 התלמידים

קשר עם 
 ההורים
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. הסיוע במתם מענה (p<.001בניתוח שונות עם מדידות חוזרות נמצאו הבדלים במידת הסיוע )

( 4.65(, אחריו בשיפור הקשר עם התלמידים )ממוצע 4.92ביותר )ממוצע לתלמידים הוא הגבוה 

( ושיפור ההישגים 4.27(, שיפור הקשר עם ההורים )ממוצע 4.48ושיפור האקלים הכיתתי )ממוצע 

 ( נתפסים ברמה הנמוכה ביותר.4.19של התלמידים )ממוצע 

 לא נמצאו הבדלים בין מחנכים לכאלה שאינם מחנכים.

 המודל לחינוך הוליסטי. מטרות 5

 6מטרות שונות של התכנית על סולם של  19את המידה בה הושגו  המשיבים התבקשו לדרג

בנוסף הם התבקשו לציין מהי המטרה בה הושגה התרומה המשמעותית ביותר ומהי דרגות. 

 המטרה בה הושגה התרומה הנמוכה ביותר. הממצאים בלוח הבא.

 ע להשגת מטרות התכניתגתפיסת המורים בנו. 14לוח 

B     מטרות התכנית % 
הסכמה 

 גבוהה

סטיית  ממוצע
 תקן

תרומה 
 משמעותית

(N=150) 

תרומה 
 נמוכה

(N=104) 
 1.4 18.0 0.99 4.80 88.9 זיהוי חוזקות התלמיד .1
 2.1 10.7 1.008 4.76 87.9 זיהוי נקודות מצוקה של התלמיד .2
 0.7 12.7 1.07 4.67 84.8 היכרות מעמיקה עם התלמיד .3
 2.1 10.0 1.02 4.81 90.2 הבאת הקול האישי של התלמידים .4
 12.0 3.3 1.25 3.98 66.4 שיפור בנוכחות של התלמידים בבית הספר .5
 2.8 12.0 3.56 4.86 82.3 הקשר שלך עם התלמידים באופן כללי .6
 2.1 6.7 1.09 4.66 83.6 הרחבת ההיכרות עם  תלמידים "שקופים" .7
 9.9 1.3 1.28 4.04 68.1 ההתפתחות המקצועית שלך .8
 4.9 1.3 1.29 4.05 70.8 ההתפתחות האישית שלך .9

 4.9 3.3 1.20 4.28 76.6 חיזוק המוטיבציה לחינוך .10
 0.7 5.3 1.15 4.52 81.4 שיח הוליסטי בישיבות הפדגוגיות .11
 8.5 0.7 1.20 4.22 75.5 יצירת שיח פדגוגי חדש בחדר המורים .12
המיפוי ההוליסטי וקול התלמיד לכל  הנכחת .13

 בישיבות הפדגוגיות   -הצוות החינוכי
80.0 4.39 1.16 2.0 2.8 

 2.1 2.7 1.70 4.40 81.8 שיפור המיטביות בבית הספר .14
 1.4 4.0 1.06 4.50 83.4 יצירת התערבויות רלוונטיות לתלמידים .15
 7.7 3.3 1.07 3.98 71.3 הפחתת בעיות המשמעת של תלמידים .16
 20.4 1.3 1.18 3.93 65.9 חיזוק מעורבות  ההורים .17
 2.8 1.3 2.96 4.44 77.4 שיח חיובי באספות הורים .18
 9.9  1.39 4.27 75.8 תלמיד-קידום שיח הורה .19
 

 

 

לגבי המטרות המטרות השונות נעה בין רמה בינונית לגבוהה. השגת התפיסה לגבי מהלוח עולה כי 

דרגות( לגבי  6בסולם של  5 -הקשורות בתלמיד התפיסה היא ברמה גבוהה )ממוצעים מתקרבים ל

כמו כן, המטרה המשמעותית ביותר אחרות הרמה היא בין בינונית לבינונית גבוהה. המטרות 

מהמשיבים הייתה זיהוי חוזקות התלמיד והפחות משמעותית שבחרו בה  18.0%שבחרו בה 

המשיבים הייתה חיזוק מעורבות ההורים. כדאי לשים לב לסטיות התקן הגבוהות בשתי מ 20.4%

( והשנייה שיח חיובי באספות ההורים 3.56הקשר עם התלמידים באופן כללי ) –מטרות האחת 

 ( דבר המצביע על שונות גבוהה בתפיסות המורים.3.96)

(. המטרות הן: ע"חט, ב"חטלגבי מספר מטרות נמצאו הבדלים בזיקה לסוג בית הספר )יסודי, 

יצירת התערבויות רלוונטיות ; שיפור המיטביות בבית הספר; שיח הוליסטי בישיבות הפדגוגיות
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. בכל שלושת המקרים נמצאו הבדלים באותו הכיוון: מורים ביסודי ובחט"ע תופסים לתלמידים

 הממוצעים בתרשים הבא. רות כרבה יותר מאשר מורים המלמדים בחט"ב.את השגת המט

 

 . השגת מטרות בזיקה לסוג בית הספר4תרשים 

שיפור לגבי מספר מטרה אחת נמצאו הבדלים בזיקה למגזר )ממ, ממד, ערבי( המטרה היא: 

 ד"ממו (3.78)ממוצע  לכתיממ<  (4.23)ממוצע  ( ערביp<.05) בנוכחות של התלמידים בבית הספר

 ; (3.67)ממוצע 

של כל מטרה בנפרד  : נוסף על הממצאים לגבי תפיסת התרומהקטגוריות של תרומת התכנית

(  נערך גם ניתוח ברמה של קטגוריות . המטרות המוצגות בלוח חולקו למספר מצומצם של 12)לוח 

מספר מטרות בעלות מכנה משותף, על פי תוכנן. כדי קטגוריות כלליות, כאשר בכל קטגוריה יש 

לבדוק האם המטרות הכלולות בכל קטגוריה אכן קשורות זו בזו על סמך התשובות, נבדקה 

המהימנות הפנימית באמצעות מקדם אלפא של קרונבך. בכל הקטגוריות נמצאה רמה גבוהה של 

מטרות הקשורות  מוצגת להלן: עקביות פנימית אשר מצדיקה את החלוקה לקטגוריות. חלוקה זו

ההיגדים: זיהוי חוזקות התלמיד, זיהוי נקודות מצוקה של התלמיד, היכרות  – תלמיד אישיב: 

 – תלמידים התנהגות ..(859)מהימנות  מעמיקה עם התלמיד, הבאת הקול האישי של התלמידים

 ההיגדים: שיפור בנוכחות של התלמידים בבית הספר, הפחתת בעיות המשמעת של תלמידים

ההיגדים: ההתפתחות המקצועית שלך, ההתפתחות האישית  –קידום המורה . .(707)מהימנות 

ההיגדים: הקשר שלך עם  –קשר מורה תלמיד . .(917)מהימנות  שלך, חיזוק המוטיבציה לחינוך

שיח , הרחבת ההיכרות עם  תלמידים "שקופים"ההיגדים:  – בית הספרלי, התלמידים באופן כל

, יצירת שיח פדגוגי חדש בחדר המורים, הנכחת המיפוי ההוליסטי הוליסטי בישיבות הפדגוגיות

בישיבות הפדגוגיות, שיפור המיטביות בבית הספר, יצירת   -וקול התלמיד לכל הצוות החינוכי

שיח חיובי באספות הורים, – הורה-קשר מורה. .(889)מהימנות  יםהתערבויות רלוונטיות לתלמיד

נבנו  . .(716)מהימנות  תלמיד-ההיגדים: חיזוק מעורבות ההורים, קידום שיח הורה – הורים

 , על ידי ממוצע התשובות בכל ההיגדים הכלולים בקטגוריה.מדדים המבוססים על הקטגוריות

  ערך גבוה במדד מצביע על השגה של המטרות המתוארות בו.

מניתוח שונות עם מדידות חוזרות עולה כי קיימים הבדלים בתפיסה  –הבדלים בהשגת המטרות 

<  הקשורות קשר מורה תלמיד ותלמיד אישי(. השגת המטרות p<.001של השגת המטרות )

 מידים. הממוצעים בתרשים הבא.ובהתנהגות התל , בהוריםרות במורהומהשגת המטרות הקש

 

4.66 4.65 4.72 
4.19 4.05 4.2 

4.68 4.45 4.47 

1
2
3
4
5
6

שיח הוליסטי בישיבות  
 פדגוגיות

יצירת התערבויות רלוונטיות   שיפור המיטביות בביהס
 לתלמידים

 חטע חטב יסודי
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 . השגת מטרות התכנית5תרשים 

 

בבית נמצאו הבדלים בתפיסה של השגת המטרות בזיקה לסוג בית הספר רק במטרה הקשורה 

 . הממוצעים בתרשים הבא.ב"חטהיסודי < מ (p<.01)הספר 

 

 
 בזיקה לסוג בית הספר בבית הספר. השגת מטרות הקשורות 6תרשים 

 לא נמצאו הבדלים בזיקה למגזר.

 ושביעות רצון מהיבטים שונים כלפי המודל לחינוך הוליסטיו. עמדות 6

דרגות עמדות ותפיסות הקשורות במודל. מכיוון  6המשתתפים התבקשו לדרג על סולם ליקרט של 

 פר הממצאים בלוח הבא יוצגו בזיקה זו.שנמצאו הבדלים בזיקה לסוג בית הס

 . עמדות ותפיסות כלפי המודל לחינוך הוליסטי בזיקה לסוג בית הספר15לוח 

C דנקן חט"ע חט"ב יסודי 
באיזו מידה היית רוצה שיועבר מיפוי הוליסטי המותאם  .1

 למורים
4.60 

(1.32) 
4.47 

(1.20) 
4.38 

(0.98) 
NS 

 4.74 הפדגוגיות קיימת התייחסות לקול התלמידבישיבות  .2
(1.08) 

4.22 
(1.21) 

4.50 
(1.08) 

יסודי< 
 ב"חט

 5.10 אני מכיר את החוזקות של רוב התלמידים שאני מלמד .3
(0.93) 

4.69 
(0.95) 

4.61 
(0.96) 

יסודי < 
 ע"חט ב"חט

לבין  המחנכיםאני שבע רצון ממידת שיתוף הפעולה בין  .4
 המקצועיים מוריםה

4.88 
(0.96) 

4.34 
(1.06) 

4.32 
(1.17) 

יסודי < 
 ע"חט ב"חט

 5.33 אני שבע רצון  מהתמיכה של המנהל בתכנית .5
(0.89) 

4.49 
(1.09) 

4.65 
(1.20) 

יסודי < 
 ע"חט ב"חט

 4.21 אני שבע רצון משיתוף ההורים בתכנית .6
(1.18) 

3.61 
(1.29) 

3.56 
(1.23) 

יסודי < 
 ע"חט ב"חט

 

4.86 4.75 
4.44 4.43 

4.09 4.08 3.97 

1

2

3

4

5

6

-מורה
 תלמיד

קידום   הורה-מורה בית ספר תלמיד אישי
 המורה

התנהגות  הורים
 תלמידים

4.63 
4.14 

4.46 

1

2

3

4

5

6

 חטע חטב יסודי
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-הבדלים ברצון להעברת המיפוי בזיקה לסוג בית הספר והממוצעים בינונייםאין מהלוח עולה כי 

והם שבעי המורים. שאר המורים מהיסודי מכירים את החוזקות של התלמידים יותר מ גבוהים.

 רצון יותר משיתוף הפעולה עם מורים מקצועיים, מתמיכת המנהל ומשיתוף ההורים. 

 בלוח הבא יוצגו בזיקה זו.כמו כן, נמצאו הבדלים בזיקה למגזר. 

 בית הספר מגזרעמדות ותפיסות כלפי המודל לחינוך הוליסטי בזיקה ל .16לוח 

C דנקן ערבי ד"ממ לכתיממ 
באיזו מידה היית רוצה שיועבר מיפוי הוליסטי המותאם  .7

 למורים
4.50 

(1.35) 
4.88 

(1.42) 
4.48 

(1.05) 
NS 

 4.83 קיימת התייחסות לקול התלמידבישיבות הפדגוגיות  .8
(1.03) 

4.44 
(1.42) 

4.33 
(1.04) 

ממ<ממד 
 וערבי

 5.06 אני מכיר את החוזקות של רוב התלמידים שאני מלמד .9
(0.89) 

5.14 
(0.93) 

4.74 
(0.97) 

ממד ממ < 
 ערבי

לבין  המחנכיםאני שבע רצון ממידת שיתוף הפעולה בין  .10
 המקצועיים מוריםה

4.71 
(0.97) 

4.89 
(1.25) 

4.40 
(1.11) 

ממד ממ < 
 ערבי

 5.23 אני שבע רצון  מהתמיכה של המנהל בתכנית .11
(0.97) 

5.14 
(1.23) 

4.74 
(1.10) 

ממ ממד < 
 ערבי

 4.16 אני שבע רצון משיתוף ההורים בתכנית .12
(1.18) 

4.21 
(1.52) 

3.59 
(1.14) 

ממד ממ < 
 ערבי

 

בית הספר והממוצעים  מגזרבזיקה לאין הבדלים ברצון להעברת המיפוי מהלוח עולה כי 

מכירים את החוזקות של התלמידים יותר  מבתי הספר הממלכתייםהמורים  גבוהים.-בינוניים

יותר משיתוף הפעולה עם מורים  שבעי רצון והמורים מבתי הספר הממדוהם המורים. שאר מ

 . מאשר המורים מבתי הספר הערביים מקצועיים, מתמיכת המנהל ומשיתוף ההורים

 יים בעקבות התכניתושינ. 8

רשימה של שינויים אפשריים החלים בעקבות הטמעת תכנית החינוך  המשתתפים התבקשו לדרג

ההוליסטי בבית הספר לאור ניסיונם בעבודה עם התכנית. ולציין באיזו מידה להערכתם חלו 

זיקה למגזר . לא ניתן למצוא הבדלים בהשינויים הבאים מתחילת הטמעתו של המודל ועד היום

  ולסוג בית הספר בגלל מיעוט משתתפים בחלק מהתאים. לכן יוצגו הממצאים לכל המורים. 

 הממצאים בלוח הבא.

 שינויים בעקבות התכנית. 17לוח 

D שינוי לרעה 
 

לא 
חל 

 שינוי

 שינוי לטובה
 

 83.8 15.7 0.5 הקשר שלך עם התלמידים .1

 36.3 29.2 34.4 בעבודתךהעומס המוטל עליך  .2

 73.4 25.7 0.9 האווירה בכיתה .3

 89.3 10.7 0.9 מתן מענה לצרכים אישיים של תלמידים .4

 59.7 38.4 1.9 הקשר עם ההורים .5

 85.3 13.4 1.4 שימוש בשפה של חוזקות .6

 70.8 26.9 2.3 תחושת המשמעותיות שלי בעבודה .7

 80.0 18.1 1.9 השיח בישיבות הפדגוגיות .8

 

מהלוח עולה כי רק לגבי העומס כשליש המורים חושבים שחלה הרעה מאז הטמעת המודל. יש 

קשר עם  –שחל שיפור ולגבי שאר ההיבטים  60%לגבי הקשר עם ההורים לשים לב לממצא זה. 
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התלמידים, האווירה בכיתה, מענה לצרכים של התלמידים, שימוש בשפת החוזקות, משמעות 

 חושבים שחל שיפור. 90%ועד  70%פדגוגיות מעל בעבודה והשיח בישיבות ה

  הפתוח השאל .9

דוגמאות  להשפעת ההטמעה המתמשכת של התכנית )על תלמידים, על מורים, על בית הספר( 

 בשל חשיבות הדברים להלן כל התשובות הפתוחות כלשונן. משתתפים. 49השיבו 

קידום כל פרט בגישה הוליסטית כי לכל תלמיד מגיע יותר. על מורים ובית ספר הגישה  .1

ההוליסטית או המודל ההוליסטי יוצר פרמטרים ומדדים שמאפשרים היכרות הכנה מיפוי 

צרכים וטיפול בכל תלמיד אשר דבר זה מראה תבונה לכל מורה לגבי תלמידיו.  רצף פדגוגי 

פת לכל צוות בית הספר. מיפוי זהה מבוסס מידע מהימן ותקיף איכותי תוך יצירת שפה משות

 הרואה את מיטביות התלמיד במרכז בכל שלבי החינוך. 

הטמעה מתמשכת של התוכנית מגלה מוקדי כך אצל תלמידים שונים דבר המעודד את ביטחונם  .2

 עצמי ומעודד למידה יותר

. נותנת תמונת מצב ברורה לגבי התוכנית הזו, מפרטת את החוזקות והחולשות של כל תלמיד .3

 התלמיד עצמו ובכך מאפשר התייחסות פרטנית לתלמיד עצמו 

אחרי שנה וחצי בתוך תכנית זו ובנוסף להשתלמויות והסדנאות שאנחנו עוברים בבית ספרנו  .4

ההשפעה הייתה איתי אישית בתוך הכיתות תוך כדי מחשבות מעמיקות מול כל תלמיד ותלמיד 

 ות השתנה .. סוג שיחה בין המחנכים ולמורים מקצועיים השתפר... המבט שלנו כצו

העלאת המוטיבציה בשל העובדה שהתכנית מותאמת לכל תלמיד בנפרד  -על התלמידים .5

הגברת המודעות של המורים לגבי  -ההרגשה שהתלמיד עצמו במרכז העניינים.  המורים

התכנית מיוחדת ועונה על צרכים  - התלמידים במיוחד נקודות החוזק והטעונות שיפור .  ביה"ס

 לא פדגוגים באופן ישיר אי הטמעתה כמו שצריך פוגעת באיכותה ומטרותיה.

המורה הופך להיות מודע לחוזקות ולחולשות תלמידיו כך שבחולשות הוא יכול לטפל על מנת  .6

הוא יכול לתמוך על מנת להבליט את התלמיד ולספק לו תחושה של הישג  לשפר מצב ובחוזקות

 והצלחה וסיפוק עצמי

הכרת הרקע האישי של תלמיד מאפשרת התערבות של מחנכת הכיתה והיועצת, כולל ביקורי  .7

בית להבנת המצב ולהצעות סיוע למשפחה דרך הרווחה בעירייה. כל זה מוביל לשיפר הביקור 

 לסיוע לתלמיד במצוקה גם בייעוץ ובהכוונההסדיר של התלמיד ו

קורסי בחירה הנשענים על החוזקות של התלמידים. שיחות אישיות וסיוע לתלמידים עם בעיות  .8

 רגשיות 

 חוזקות התלמידים  .9

 שימוש בשפה של חוזקות לתלמידים  .10

חוזקות התלמידים יותר ומנסים לגרום לתלמידים לפגוש את החוויה במורים משתמשים  .11

 ימודית עם ההתנהגותהל

 שיח הורה תלמיד. ישיבות פדגוגיות. חוזקות התלמידים פיתוח  .12
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מה שיוצר שיח  תלמידים עם דגש על חוזקות 6בישיבות הפדגוגיות יש התייחסות מעמיקה ל .13

ע"י המשוב בצוות. נלקחים בחשבון תוצאות עבודה שהיו וכיצד הם  -חיובי, מציאת פתרונות 

מים משעות איכותיות.     רתורמים... ולהיפך בונים תוכנית עבודה להמשך...    התלמידים נת

ם הקשר עם ההורים מתחזק ונוצר שוב על בסיס חיובי היכרות מעמיקה וקבלה הכלה שלהם. ג

 בצוות וגם אצל התלמידים 

ל התלמיד. קובאסיפת הורים בית החינוך החל לזמן הורה תלמיד זאת על מנת לשמוע אף את  .14

 העברת ערך האחריות האישית. דבר מבורך ביותר!  שמירה על כבוד התלמיד ומרכזיותו .

ות. הקשר יוצר אחיד .ד מורה ביה"סיאני מרגישה שיש חיבור סביב לקשר בין הורה תלמ .15

 המטרה זה הילד / התלמיד והכל סביבו

השיח שמתנהל בדיבור על חוזקות התלמיד בעקבות המיפוי נבנה מערך שלם של חוגי בחירה על  .16

 התלמידים

ניתן לראות שכאשר יש שיתוף של המורים המקצועיים וההנהלה יחד עם המחנכות ממלאים  .17

 התלמיד הדו"ח ניתן לקדם את הילדים ולזהות חוזקות נוספות אצל

מדריכים הנושא הוליסטים אשר משתבצים במערכת ונותנים מענה לצרכי  -בחירת מורים .18

מידע שלא  -הפרט )אומנות, יוגה ועוד..( כאשר יש ילדים שדיווחו על חוסר שינה או תזונה 

תמיד מדובר בשיח היומיומי זה האיר את הקשיים ואפשר התערבות ומתן עזרה. קישר את כל 

 שעות ביממה 24ו של הילד מרכיבי ועולמ

מתן מענה במסגרת ביה"ס לתלמידים מסוימים בהתאם לצרכים כמו "אומנות כדרך חיים"  .19

 תוספת חנ"ג "פרחי ספורט"

 בכיתה סביב תכנים שמעניינים את התלמידים כל תלמיד מעביר בתחום העניין שלו  .20

 התפתח שיח בישיבות הפדגוגית התרם לאקלים הבית ספרי  .21

 לתלמידים יש מגוון של פעילויות העשרה דרך התוכנית .22

שיח שממוקד בחוזקות, הצלחות, בתחומי עניין וברגשות. בדיקה מתמדת מול  -יום הורים  .23

התלמידים על תחושות השייכות שלהם בביה"ס ובכיתה בפרט. בניית תוכנית אישית על מנת 

שיח פדגוגי  -בישיבות פדגוגיות לעודד התנהגויות חיוביות ולהפחית התנהגויות שליליות. 

 שכולל את החוזקות ותחומי עניין וחשיבה על שילובם בתחומי העניין שח הם.

התלמידים מרגישים שהקול שלהם נשמע ויש יחס רציני אליו מצד הנהלת בית הספר והצוות  .24

 הבית ספרי. ניכר כי זה משפר את התחושה שלהם.

 וגים מתאימים בבית הספר או אחה"צ זיהוי חוזקות של תלמידים והפנייתם לח .25

 השיח האישי עם התלמידים עודד את התלמידים וחזק את המוטיבציה שלהם  .26

השיח עם התלמידים באופן פרטי הוסיף לי מידע רב על החוזקות והחולשות והמדד המשפחתי  .27

 של התלמידים בכיתה שלי

הישיבות עם התלמידים בפרטי והשיחות עם ההורים הוסיפה לי הרבה מידע על התלמידים  .28
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 שבכיתה שלי. ידעתי את נקודות החוזק שלהם, וגם כן שיפרה את האווירה בתוך הכיתה 

רפיות שונות המוזיקה ודרמה ואיפור חל שיפור במצבת הלימודים תחלק מהתלמידים שקבלו  .29

 הרגשי והחברתי 

תלמיד שהיו לו בעיות התנהגות ובעיות רגשיות קשות על ידי טיפול מתמשך חל שיפור ניכר  .30

 בהתנהגותו 

 חוגים השתתפות בטקסים  .31

בניית תכנית התערבות בעקבות המודל ההוליסטי.  טיפול רגשי נקודתי בעקבות המיפוי.   .32

 הגברת המוטיבציה לימודים אצל חלק מהתלמידים 

בין התלמידים, אנו לומדים לזהות את החוזקות השונות בכל אחד וכיצד בשיח המתקיים ביני ל .33

ספרות לאחר הזיהוי, בשיח בין מקצועי, מועלות -ניתן להביאן לידי ביטוי במסגרת הבית 

 חלופות כמתן מענה לזיהוי החוזקה 

בישיבות הפדגוגיות מעלים את כל החוזקות של התלמידים וצרכיהם. מעלים את כל הבעיות  .34

 סים אותן בצורה הטובה ביותר ומנ

בשיחות האישיות אנו נותנים במה לתלמידים להשמיע את קולם האישי, המקום הזה חשוב  .35

עבורם מאוד. בנוסף השימוש בשפה אחידה של חוזוקותיהם של תלמידנו ומתן במה אישית לכל 

 אחד מהם לבטא את כישרונותיו וחזקותיו

וגים אישיים התורמים להם ומאפשרים להם חוויה יש מענה לצרכים של ילדים עם בעיות ח .36

משמעותית ורוגע. הילדים נהנים ממתן מענה לחוזקות שלהם. השיח בישיבות הפדגוגית 

משמעותי ביחס לקול התלמיד. יש אפשרות להכיר מקרוב מאוד את הילדים וההורים בשיח 

 שלהם כלפי בית הספר

תקדמות לימודית משמעותית של ילדים עקב עבודתי במרכז הלמידה, אני יכולה לראות ה .37

מסוימים ויש לי תחושה שמרכז הלמידה משפיע לטובה מאוד על מצב התלמידים בתחום 

 הלימודי

 1מרכז למידה תורם רבות לתלמידי . ישר כוח!! .38

וצרכים.   מתן מענה  שימת דגש וזרקור על כל תלמיד, תוך העמקה וחשיבה על חוזקות,קשיים .39

לצרכים.  שימוש בנתונים לסיוע כלפי התלמידים.   פידבק לרוב מההורים מהחינוך הבית ספרי 

 והובלת ביה"ס. 

 ספורט ריקוד לאומנות במערכת -חוגים שהתלמידים מקבלים התחומי עניין  .40

ל את התכנית תעזור לנצ התכנים מסייעים לתלמידים שאין להם או לא משתתפים בחוגים. .41

 שעות הפנאי

 בשיחות עם הורים ,השיחה מתחילה בחוזקות התלמיד בכך השיחה הופכת ליותר משמעותית .42

 ציון חוזקות כל תלמיד ותלמיד בישיבות פדגוגיות ע"י מחנך הכתה ומורים המקצועיים .43

כיצד מבלה את שעות  שפור היכולת של ביה"ס לראות את התלמיד גם מעבר לשעות לימודים. .44
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 אכילה ושינה מצבו הכלכלי של הבית, הפנאי,

 תרבות חדשה. שפה שונה בכל תחומי בית הספר פתוח, .45

התלמידים מרגישים  המחנכים מתחילים בחוזקות התלמיד בכל ישיבה פדגוגית או אישית, .46

 הם האמיתיותישרואים אותם ומתייחסים ליכולות

 שיח של חוזקות של תלמידים ללא קשר לתחום המקצועי .47

 חוזקות של כל תלמיד ותלמיד שאינן קשורות במישרין לתחום הלימודי/מקצועישיח ש  .48

הדיאלוג החינוכי המתקיים דרך קבע לאורך השנה כולה מביא לקשר אישי משמעותי בין מורים  .49

 לתחושת מסוגלות ולהצלחה לתלמידים,

 

 סיכום

. בקרב המשיבים יש ייצוג לערים בהן מיושמת התכנית, לשלוש רמות מורים ענו על השאלון 204

בתי הספר )יסודי, חט"ב וחט"ע(, לשלושה הזרמים החינוכיים )מ"מ, ממ"ד וערבי(  ולטווח רחב 

 של ותק בהוראה.

בבית הספר היסודי . 14.9%ומהממד  41.0%מהממלכתי  44.1%זרם החינוך הערבי השתתפו המ

 . מבית הספר היסודי60%כובחט"ע ( בחט"ב כשני שליש 85%)הרוב המכריע הוא של מורות 

 והחטיבה העליונה ישנם מורים משלושת הזרמים ומחטיבת הביניים אין מורים מהזרם הממד.

עשו מיפוי פעם  17.9%מבין המשתתפים לא עשו מיפוי,  19.1%משמשים כמחנכי כיתה.  64.2%

 פעמיים. 63.0% -ו אחת

 . שביעות רצון מתכנית המודל ההוליסטי1

דרגות(  6בסולם של  4-6מהמשתתפים דרגו את שביעות רצונם מהמודל ברמה גבוהה ) 80.6%

 ממלכתי דתי שבעי רצון יותר מהשאר.המורים המלמדים במגזר ה .1.15וסטיית תקן  4.35ממוצע 

 . מסוגלות לפעול על פי המודל2

 4.55מהמשיבים תופסים את עצמם כמסוגלים לפעול על פי המודל ברמה גבוהה עם ממוצע  86.5%

 .0.99וסטיית תקן 

 . תוספת עומס רב מידיי3

וסטיית תקן  3.67מהמשיבים חושבים שהתכנית הוסיפה להם עומס רב מידיי עם ממוצע  55.0%

1.36 . 

 מיפוי התנסות ב. 4

תופסים את  90% -המיפוי סייע להם בהיבטים שונים. כהמורים התבקשו לדרג את המידה בה 

תופסים את המודל כמסייע  83% -, כ4-6המודל כמסייע למתן מענה לצרכי התלמידים ברמה של 

כמסייע לשיפור הישגי התלמידים  80% -לשיפור הקשר עם התלמידים ושיפור אקלים הכיתה, כ

 כמסייע בחיזוק הקשר עם ההורים. 75% -וכ
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(, 4.92. הסיוע במתן מענה לתלמידים הוא הגבוה ביותר )ממוצע לים במידת הסיוענמצאו הבד

(, שיפור 4.48( ושיפור האקלים הכיתתי )ממוצע 4.65אחריו בשיפור הקשר עם התלמידים )ממוצע 

( נתפסים ברמה 4.19( ושיפור ההישגים של התלמידים )ממוצע 4.27הקשר עם ההורים )ממוצע 

 הנמוכה ביותר.

 נמצאו הבדלים בין מחנכים לכאלה שאינם מחנכים.לא 

 . מטרות המודל לחינוך הוליסטי5

 6מטרות שונות של התכנית על סולם של  19המשיבים התבקשו לדרג את המידה בה הושגו 

דרגות. בנוסף הם התבקשו לציין מהי המטרה בה הושגה התרומה המשמעותית ביותר ומהי 

 יותר. המטרה בה הושגה התרומה הנמוכה ב

המטרות השונות נעה בין רמה בינונית לגבוהה. לגבי המטרות השגת כי התפיסה לגבי  נמצא

דרגות( לגבי  6בסולם של  5 -הקשורות בתלמיד התפיסה היא ברמה גבוהה )ממוצעים מתקרבים ל

כמו כן, המטרה המשמעותית ביותר המטרות אחרות הרמה היא בין בינונית לבינונית גבוהה. 

מהמשיבים הייתה זיהוי חוזקות התלמיד והפחות משמעותית שבחרו בה  18.0% שבחרו בה

מהמשיבים הייתה חיזוק מעורבות ההורים. כדאי לשים לב לסטיות התקן הגבוהות בשתי  20.4%

( והשנייה שיח חיובי באספות ההורים 3.56הקשר עם התלמידים באופן כללי ) –מטרות האחת 

 בוהה בתפיסות המורים.( דבר המצביע על שונות ג3.96)

(. המטרות הן: ע"חט, ב"חטלגבי מספר מטרות נמצאו הבדלים בזיקה לסוג בית הספר )יסודי, 

 שיפור המיטביות בבית הספר; ב"חטויסודי <  ע"חט( p<.05) שיח הוליסטי בישיבות הפדגוגיות 

(p<.01יסודי ו )יצירת התערבויות רלוונטיות לתלמידים; ב"חט<  ע"חט (p<.01יסודי ו )ע"חט  >

 .ב"חט

שיפור בנוכחות של לגבי מטרה אחת נמצאו הבדלים בזיקה למגזר )ממ, ממד, ערבי( המטרה היא: 

 ; (3.67)ממוצע  ד"ממו (3.78)ממוצע  ממ<  (4.23)ממוצע  ( ערביp<.05) התלמידים בבית הספר

, תלמיד אישיב: מטרות הקשורות נמצאו הקטגוריות הבאות. : קטגוריות של תרומת התכנית

נבנו מדדים  .הורה-הספר, קשר מורהבית קידום המורה, קשר מורה תלמיד,  תלמידים, התנהגות

ערך גבוה  , על ידי ממוצע התשובות בכל ההיגדים הכלולים בקטגוריה.המבוססים על הקטגוריות

 במדד מצביע על השגה של המטרות המתוארות בו. 

(. השגת המטרות p<.001קיימים הבדלים בתפיסה של השגת המטרות ) .הבדלים בהשגת המטרות 

 , בהוריםרות במורהו< מהשגת המטרות הקש הקשורות קשר מורה תלמיד ותלמיד אישי

 ובהתנהגות התלמידים.

בבית נמצאו הבדלים בתפיסה של השגת המטרות בזיקה לסוג בית הספר רק במטרה הקשורה 

 .ב"חטהיסודי < מ (p<.01)הספר 

 לא נמצאו הבדלים בזיקה למגזר.

 ושביעות רצון מהיבטים שונים כלפי המודל לחינוך הוליסטיועמדות  .9

לא דרגות עמדות ותפיסות הקשורות במודל.  6המשתתפים התבקשו לדרג על סולם ליקרט של 

 גבוהים.-הבדלים ברצון להעברת המיפוי בזיקה לסוג בית הספר והממוצעים בינוניים נמצאו
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והם שבעי רצון יותר המורים. שאר המורים מהיסודי מכירים את החוזקות של התלמידים יותר מ

מבתי הספר המורים משיתוף הפעולה עם מורים מקצועיים, מתמיכת המנהל ומשיתוף ההורים. 

והמורים מבתי והם המורים. שאר מכירים את החוזקות של התלמידים יותר מ הממלכתיים

יותר משיתוף הפעולה עם מורים מקצועיים, מתמיכת המנהל ומשיתוף  שבעי רצון הספר הממד

 . מאשר המורים מבתי הספר הערביים ההורים

 שינויים בעקבות התכנית .10

רשימה של שינויים אפשריים החלים בעקבות הטמעת תכנית החינוך  המשתתפים התבקשו לדרג

איזו מידה להערכתם חלו ההוליסטי בבית הספר לאור ניסיונם בעבודה עם התכנית. ולציין ב

 . השינויים הבאים מתחילת הטמעתו של המודל ועד היום

נמצא כי רק לגבי העומס כשליש המורים חושבים שחלה הרעה מאז הטמעת המודל. יש לשים לב 

קשר עם התלמידים,  –שחל שיפור ולגבי שאר ההיבטים  60%לממצא זה. לגבי הקשר עם ההורים 

ים של התלמידים, שימוש בשפת החוזקות, משמעות בעבודה והשיח האווירה בכיתה, מענה לצרכ

 חושבים שחל שיפור. 90%ועד  70%בישיבות הפדגוגיות מעל 

 

 

 השפעה מצטברת – ניתוח איכותני .ג

 ,חלק זה מיועד לבדוק את ההשפעה המצטברת של המודל בעקבות ראיונות עם מנהלים, מחנכות

 בבתי ספר שבהם המודל מופעל כבר שלוש שנים והורים יועצות

 הניתוח האיכותני מבוסס על ראיונות אישיים שנערכו עם ארבעה מנהלים, שש יועצות חינוכיות,

 ארבע מחנכות, קבוצות מיקוד של תלמידים ושני הורים )יו"ר ועד הורים בבית ספר(. המרואיינים

ודים ושניים ערבים. באחד מבתי הספר נבחרו משישה בתי ספר, בארבעה יישובים, ארבעה יה

שמהם נבחרו המרואיינים, תכנית החינוך ההוליסטי הוטמעה השנה ובכל האחרים היא מופעלת 

 בשלוש השנים האחרונות. 

נערך ניתוח תוכן שמטרתו הייתה לאתר נושאים העלים מתוך דברי המרואיינים, היכולים ללמד 

 .י הספר. להלן הממצאים שהתקבלועל משמעויות שונות של יישום התכנית בבת

 הערכה כללית של התכנית .1

הביעו הערכה כללית  -  יםתלמידים, מחנכות, יועצות, מנהלים והור –מרואיינים מכל הקבוצות 

נלהבת לתכנית החינוך ההוליסטי ולתרומתו עבור המשתתפים בה ועבור בתי הספר. ניתן ללמוד 

על תפיסות המרואיינים בנוגע לתכנית מהשפה בה השתמשו בתשובותיהם. רבים מהם שזרו 

ת דימויים ומטפורות בהתייחסות לתכנית. היות ומטפורה מתמצתת במקרים רבים את המשמעו

של התופעה המתוארת באמצעותה, עיון במטפורות עשוי להאיר את משמעות התכנית עבורם. 

 המטפורות השזורות בציטוטים הבאים מסומנות באותיות בולטות. 

 הכי טובה שיכלו לתת לנו היועצות, זה המודל ההוליסטי. )יועצת( המתנה 

  ענקית לכל מי שמאחורי אני אחזור גם על דברים שאמרתי כי זה חשוב לי ולהגיד תודה

 . )מנהלת(במיוחד לפריפריה מתנההתוכנית הזו, מי שחשב ויזם, מי שמוביל, בעיניי זאת 
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  כי היא באמת נכנסה לתוך מקום כמו כפפה לידהתכנית ההוליסטית באמת התאימה לנו ,

 שכבר עשינו אותו קודם. )יועצת(

  ית הספר )מנהלת(בב נכנסה לכל פינההשפה החיובית והפסיכולוגיה החיובית 

  לפרוש יותר כנפיים בסוף המודל הזה מביא איזשהו ביטחון אישי לילד, שהוא יכול רק

 . ככה אני רואה את זה. )הורה(ולהצליח

 פשוט נדלקתי. אני פריקית של המודל ההוליסטי  )מנהלת(נדלקתיו , 

ההוקרה כלפי  השימוש במטפורה מתנה מלמד על הערך היקר שמייחסות המרואיינות לתכנית ועל

מי שהעניק להם אותה; ההתאמה הגבוהה של התכנית למענה על הצרכים של הצוות החינוכי 

בבתי הספר מתוארת באמצעות הדימוי "כמו כפפה ליד"; גם הדימוי של התכנית כנכנסת לכל 

פינה בבית הספר מעיד על התאמתה הרבה למגוון צרכים של מגוון אוכלוסיות בבית הספר; 

התכנית עבור הילדים, כמצמיחה ומקדמת אותם למחוזות חדשים, מתוארת  התרומה של

באמצעות המטפורה של המראה; ההתלהבות הסוחפת שמעוררת התכנית מתומצתת באמצעות 

 שתי מטפורות בהן השתמשה המנהלת, בציטוט האחרון.

הפעיל היבט נוסף בהערכה הכללית הוא ההתבססות שלה בבתי הספר ותחושת היכולת להמשיך ול

 אותה בעתיד:

התכנית ההוליסטית ברשת אורט, ]...[ גרמה לשינוי ממש תפיסתי, ונתנה לנו בינתיים את 

הרציונל שאפילו אם התכנית ההוליסטית אי פעם נאלצה לעזוב, אז לפחות יש לנו את 

 הבסיס שבו אנחנו נוכל להמשיך הלאה. )מנהלת(

התבוננות מפורטת יותר בנוגע למשמעויות  הקטגוריות הנוספות שעלו מניתוח התוכן מאפשרות

 של התכנית עבור המשתתפים ולהשלכות של הפעלתה הרצופה בשלוש השנים האחרונות.

 

 חיזוק ה"נוכחות" של החוזקות בהוויה של בית הספר .2

החוזקות מהוות את אחד המוקדים של תכנית החינוך ההוליסטי. הן ממלאות תפקיד מרכזי הן 

בפרקטיקות של יישומה בבתי הספר. הראיונות מספקים עדות חד  בתשתית הרעיונית והן

"נכנסו לכל פינה  -משמעית לכך שהחוזקות הופנמו כעקרון מנחה בתחום החינוך ובמישור המעשי 

בבית הספר": הן משמשות כאמצעי להעצמה אישית של הילדים, בסיס לדיאלוג בבית הספר, 

 בסיס לבניית תכנית עבור הילדים.

ה, את יודעת נכנס פרויקט, מנסים להבין את החשיבות, רואים בכלל אם זה כי בהתחל

נכון, אבל אני מרגישה שבשנים האחרונות זה לא בא מהשכל, זה בא מהרגש הכניסה 

לתוך המערכת הזאתי, כניסה אמיתית, לראות את הילד על פי הצרכים שלו באמת 

 )יועצת(

שפה של חוזקות. המורים כבר בתפיסה אני מדברת בשפה של חוזקות. הילדים מדברים ב

מדברים בשפה של חוזקות. אני מרגישה באמת אמיתי, אני מרגישה שבניתי משהו אחר 

 פה  )מנהלת(

כי החלק הנוסף שיש לנו עם החוזקות שמעצים את זה, כי אחת לחודש כולנו מתכנסים 

ני בית הספר, ויש יום שכולם יודעים שהם יכולים להגיש מועמדות להציג את החוזקה בפ

בשירה,  בנגינה, בציור, בהפעלה, במשחק. הוא יכול להביא את הלגו שלו מהבית, אין, 

השמים הם הגבול והכול נכון. זאת אומרת, אין תיחום. אז הילדים יודעים שאחת לחודש, 
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לפעמים זה יהיה בטקס של החודש, לפעמים זה יהיה בימי שישי, כי זה יום קצר, אבל זה 

. אז חוזקה, גם ילד בכיתה א' ידע, כי הוא יודע שביום של החוזקות הוא יכול חלק מהוויה

 להגיד משהו על עצמו. הוא יכול לשיר, הוא יכול לרקוד, הוא יכול הכול )מנהלת(

כל הישיבות עבודה שלנו, הם קודם כל מתחילות בחוזקות. בנית התכניות 

מרת אם פעם אנחנו היינו הדיפרנציאליות שלנו, היא מבוססת על חוזקות. זאת או

לוקחים את הקשיים של הילד, ובונים מה חסר, מה אנחנו צריכים להשלים לילד. היום 

אנחנו עושים ההיפך. אנחנו רואים מה החוזקות של הילד, מה הכישורים שלו, ובונים את 

 תכנית ההתערבות על פי החוזקות. )יועצת(

 

 ידום התלמידיםמיסוד התהליכים של איסוף מידע ושימוש בו לק .3

המערכת של איסוף מידע על החוזקות והצרכים של הילדים במסגרת התכנית ההוליסטית 

הוטמעה בבתי הספר ומהוה חלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה. השימוש במידע נעשה הן בתהליכי 

תקשורת רוחביים, בין בעלי תפקידים שונים באותה כיתה )מחנכת ויועצת, מחנכך ומורה מקצועי( 

 הן בתהליכי תקשורת אנכיים, במעבר מכיתה לכיתהו

  אני יכולה לומר שהמיפוי נורא משמעותי, מאוד. ראשית, הוא חייב כל מורה לקחת ילד

לשיחה ולא לדלג על אף אחד. שאני לא יודעת אם זה, לא היינו חייבים לעשות את זה, אז מי 

הילד[  רואה את עצמו מנקודת יודע אם היינו מגיעים לזה ]..[ ופתאום את רואה איך הוא ]

מבט שלו. את רואה את מה הדברים שהוא אוהב לעשות, איך הוא מגדיר את החוזקות שלו, 

מה הוא היה רוצה לבקש, על מה הוא רוצה להודות. זה דברים שהם חשובים ולא בהכרח 

 היית יכולה לשמוע אותם לא במסגרת הזאת. )מחנכת(

 יש לה לכל מחנכת יחד אתי מעקב על כל דבר 1ונה, א'אם אני כרגע פותחת קלסר כיתה ראש ,

ועניין, כאשר אנחנו נפגשות בתחילת שנה ועובדות באופן תהליכי, זאת אומרת היא רואה 

משהו אקוטי אצל מישהו, היא קובעת אתי שיחה, אנחנו משלימות, רואות איפה זה בטבלה, 

 ת החלקים )יועצת(מה צריך להוסיף בטבלה, וכשאני אומרת טבלה אז יש לנו א

  היתרונות שזה תהליך ספירלי בעובדה שזה תהליך צומח, זאת אומרת שאם היום אני לוקחת

-את מודל ההוליסטי מאז שהתחלנו לפגוש אותו, ויש לי מחנכת שליוותה את אותו תלמיד ב

ב' ועלתה אתו לג' בחלק ההוליסטי, והייתה גם נדרשת לאיזה שהיא העברה של -א' ואחר כך ב

כום למחנך הבא אחריה, אז יש לה בתיק האישי שלה עוד ערוץ שמלמד על זוויות אחרות סי

 שלא היו מתאפשרות במערכת של משרד החינוך הרגיל הפורמלי )יועצת(

  .בלי המיפוי, אני לא יכולה לדעת בשלט רחוק כמה שעות הילד ישן אם הוא לא צריך לענות לי

הוא הכי אומר לעצמו שהוא יהיה אם אני לא  אני לא יכולה לדעת מה החלום שלו או מה

שאלתי את זה ספציפית. גם אם אני רואה שהוא הכי אוהב לשחק כדורגל, וגם אם אני הכי 

רואה שהוא יודע לצייר. עדיין כשיש לי את זה והילד יכול לראות שאת המורה שלי מעניין גם 

אישית של -ינטראקציה הביןמה אני אוהב, ולא רק מה אני צריך, אז זה עושה את המשהו בא

 ילד ומחנך, זאת אומרת אני מחנך )יועצת(

  אני רואה בדיוק מה החולשה של הכיתה, מה החוזק של כיתה, וזה נותן לי גם אפשרות

לעשות משהו עם הנתונים האלו, ולא להתחיל מאפס, כי אני לא מתחילה מאפס, אני יודעת 
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המחנכת יושבת איתי, יושבים על הכיתה,  שיש פה צורך, ואז אני מגיעה לשיח עם הורים,

 ממש רואים את הנתונים הגרפיים, את הצבעים )יועצת(

 

 שינויים שהתרחשו בעקבות התכנית .4

הראיונות הצביעו על שינויים שהתרחשו בעקבות ההטמעה של תכנית החינוך ההוליסטי בבתי 

תלמידים, צוות חינוכי  – הספר. השינויים דווחו בנוגע לכל אחד מן השותפים לעשייה החינוכית

 והורים, והם באו לידי ביטוי גם בתפיסות וגם בהתנהגות. 

: בדיווחים שנשמעו בראיונות ניתן היה לאתר שינויים משמעותיים, שינויים אצל הילדים

שהתרחשו אצל ילדים מסוימים, והתבטאו בשיפור ההסתגלות, צמיחה ושיפור ברווחה הרגשית. 

התנסות מתמשכת בתכנית החינוך ההוליסטי: חלק מהדיווחים התייחסו השינוי התרחש עקבות 

 לשיפור שחל אצל ילדי הכיתה, במיוחד בתחושה המלווה אותם בבית הספר

  .זה אחד הילדים, עם בעיות מפה ועד, רגשיות הכי קשות. היום את תבואי את תראי אותו

תראי צמיחה של ילד. המודל הוליסטי, זה בגישה שלי זה בנשמה שלי. הוא התחיל איתי 

מכיתה ז', היום הוא ב, יב'. זאת אומרת בארבע שנים האחרונות את תראי איך שהוא צמח. 

ת למשל ילדה שכולם אמרו לה שהיא שמנה מכוערת, הילדה אני מאמינה בזה מאוד. זא

הזאת, תקשיבי טוב אני אראה לך תכתובות עם אמא שלה, הילדה הזאת רוקדת על כל במה, 

 איזה קול אלוהי יש לה )מנהלת(

  .כל פעם שהחמיאו לי על זה שאני רוקדת יפה אז כאילו, זה תמיד מעלה את הביטחון

 )תלמידה(

 ני אוהב, אז יותר כיף לי ללמוד, יותר כיף לי לבוא לבית ספר. )תלמיד(אני עושה את מה שא 

  אין ספק שרואים שינויים באווירה של בית הספר, הילדים רוצים להגיע לבית הספר מה שלא

 )מנהל(. היה קודם.

 : שינויים בתפיסה של חברי הצוות החינוכי

  ואחת מאיתנו, החל ממני המודל ההוליסטי שינה, ממש עשה שינוי תפיסתי אצל כל אחד

המנהלת וכלה אפילו בעובדי בית ספר שהם אינם מהצוות. התחלנו יותר להתמקד בדברים 

החיובים שלא ראינו קודם, אנחנו כמוסד לימודי חינוכי, כל הזמן התמקדנו בקשיים. המודל 

אנחנו ההוליסטי פשוט נתן לנו ככה לעבור חוויה מאד מרגשת, ולפי דעתי מאד עוזרת לנו, כי 

 התחלנו להסתכל על האדם כמכלול )מנהלת(

: השינוי התבטא שינויים בקשר עם ההורים ובגישה של ההורים כלפי מעורבות בתהליך החינוכי

 גם בקשר שבין בית הספר לבין ההורים. 

  מנהלת בית ספר מספרת שבעבר, נוכחות ההורים באסיפות לא היתה גבוהה, כי הם ציפו

הבן שלו או הבת שלו לא טובים". בעקבות התכנית ההוליסטית  "שהמורה יגיד לו, במה

החליטה המנהלת לעשות שינוי: "הפעם ניסחתי הזמנה שבה אני פונה להורים ואומרת, אנחנו 

מזמינים אותך ליום הורים בבית הספר שלנו, כדי לשתף אותך בחוזקות של הבן או הבת שלך, 

רים שטעונים שיפור. ואז ממש, אחוז ההורים ולחשוב ביחד איתך איך ניתן לשנות ולשפר דב

 אחוז הורים הגיעו לימי הורים, מספר כזה אף פעם לא היה לנו )מנהלת( 99שהגיע היה 
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  אנו מנסים לעבוד גם על הקשר בין הורה וילד כדי לעזור לתלמיד. וגם כאן יש שינוי, אם בעבר

ם, עכשיו הם נקראים כדי הגיעו ההורים לבית הספר כדי לומר להם על הבעיות של ילדיה

 לעזור לילד כדי להצליח. )מנהל(.

 

 מעורבות הורים בתכנית  .5

א ואחד התחומים בישום התכנית ההוליסטית, שחלו בהם השנה שינויים לעומת שנים קודמות, ה

מעורבות ההורים. אמנם, המעורבות היא עדיין בהיקף חלקי, ויש צורך בעידוד ודרבון ההורים 

בתכנית. יחד עם זאת, השינוי מתבטא לא רק בגידול הכמותי של ההורים לקחת חלק פעיל 

 .  המעורבים בתכנית אלא גם בתובנות שרכשו ההורים בנוגע לתרומה הייחודית של התכנית עבורם

  שנה שעברה הכנסנו את קול ההורה, השנה אנחנו כבר יותר במקום הזה שיותר שומעים את

 )מנהלת( ההורים

 רים ענו רק כשליש מהם, אולם התשובות של אלה שענו העידו על כך  לשאלון שנשלח להו

"שהם רואים, הם רואים את העבודה. ]...[ ההורים באמת יודעים עד כמה אנחנו מתאמצים, 

ההורים באמת שותפים לתהליך וכן, את רואה שכן. כי את רואה שילד הולך הביתה ומספר 

 להגיד את זה". )יועצת(ומשתף ואת רואה שההורים שם והם גם יודעים 

  השיח מול הורים, הדיאלוג מורה תלמיד השתנה. באספות הורים אנחנו פותחים את האסיפה

ואת הישיבה מול הורים בדברים החיוביים ובחוזקות, וזה פשוט העלה את מספר ההורים 

 שמגיעים לימי הורים, ואת האחוז עלה ממש למספרים מאד גבוהים,.)מנהלת(

 סביב התכנית ההוליסטית חושף אותם למידע חשוב על הילדים, שאינו  הקשר עם ההורים

"מעבר לזה, יש גם דברים שאת יודעת שהילד מדווח שהם פחות מעניינים. הם מוכר להם: 

פחות מעניינים, כמו הרגלי השינה, כמו הרגלי התזונה וגם פה זה פוגש את ההורים. אין מה 

אותם ממקום שהם לא רוצים להיפגש איתו, אבל לעשות, זה פוגש אותם ולפעמים זה פוגש 

 גם על זה הם מדברים, אני חושבת שזה לא פחות חשוב". )מחנכת(

  ועוד משהו גם, למשל בתכנית מעברים מגן ליסודי אנחנו העברנו כל הורה בינתיים לתלמידי

הגן שעולים לכיתות א', וביקשנו שם מההורים שישתפו אותנו מה הם מצפים מבית הספר, 

מה הם רוצים שיהיה שם, שיתפנו אותם בבחירת תכניות העשרה, וחינוך לא פורמלי שאנחנו 

ניתן גם בשנה הבאה, שישמיעו את הקול שלהם, אז זה המקום של ההשפעה של המודל 

 ההוליסטי. )מנהלת(

 

 הצעות לשיפור .6

 שילוב המורים המקצועיים בתכנית:

 בסיסית ]...[ מבחינה יישומית בשטח, הם  המורים המקצועיים הם מחוברים ברמה מאד מאד

 לא מאד לוקחים חלק, וזה נראה לי קצת חסר. )יועצת(.

 )אני רוצה יותר לחבר את הצוות המקצועי, זה הפרויקטים הבאים שלי, היעד שלי  )מנהלת 
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 מנחים בתכניות ההעשרה

  באיוש אנשים לתכניות שאני בוחרת דרך התכנית ההוליסטית. עד שאני יש לי קושי מסוים

מוצאת ומשכנעת, ולפעמים אנחנו באמצע הדרך והם נוטשים ועוזבים, כל ענין הטפסים 

והניירת שהם נאלצים למלא, ותיאום מס וכולי. ]...[ הלוואי ויהיה לאורט מאגר של אנשים 

ים יכולים להיעזר בהם בשעת הצורך, ויחסוך ששייכים להתמקצעויות שונות, שאנחנו כמנהל

 לנו זמן ויתן אפשרות לתת לנו כאילו להתחיל בהקמת התכנית כמה שיותר מוקדם. )מנהלת(

 


