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  אופן החישוב של המדדים המסכמים  .1נספח 

  אופן חישוב המדדים:  1.1
 תלמידים

  "הספר בית כלפי חיובית כללית תחושה"
  "לתלמידים מורים בין ואכפתיות קרבה יחסי"
  "לתלמידים מורים בין וכבוד הוגנות יחסי"
  "לכיתה לחבריהם תלמידים בין חיוביים יחסים"
  "ההורים לבין הספר בית בין חיוביים יחסים"
  "התלמידים של מוגנות תחושת היעדר"
  "המוגנות תחושת לעידוד הספר בית מאמצי"
  "בכיתה תלמידים של נאותה התנהגות"
  "הספר בבית התנהגות כללי"
  "הספר בית של הפיזית הסביבה"
  "ביכולותיהם האמונה ואת מהם המורים ציפיות את תלמידים תפיסות"
  "התלמידים בלימודי המורים ועידוד תמיכה"
  "התלמידים של הלימודית המסוגלות תחושת"
  "התלמידים בקרב ללמידה אוטונומית מוטיבציה"
  "התלמידים מצד ללמידה כפויה מוטיבציה"
  "התלמידים בקרב ללמידה מוטיבציה היעדר"
  "התלמידים ידי-על הבגרות תעודת חשיבות תפיסת"
  "מהמורים למידה מקדמי ומשוב הערכה קבלת"
  "תלמידים בעיני ההוראה תפיסת"
  "תלמידים של חברתית מעורבות"
  "תלמידים של ואזרחית חברתית מעורבות לעידוד הספר בית מאמצי"
  "המורים ידי-על בית שיעורי של בדיקה על הקפדה"

  
  מורים

  "שביעות הרצון של המורים מבית הספר"
  "יחסים חיוביים בין בית הספר לבין ההורים"

  "התערבות יתר של ההורים"
  "היעדר תחושת מוגנות של המורים"
  "הוראה דיפרנציאלית בבית הספר"

  "מתן הערכה ומשוב מקדמי למידה לתלמידים"
  "מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית"

  "עבודת צוות בבית הספר"
  "למידה של מורים בבית הספר"קהילת 
  מקצועי של מורים"וקידום "פיתוח 

  "הובלה פדגוגית של המנהל"
  "מנהיגות ושיתוף מצד המנהל"

 

כדי לחשב את המדד המסכם הוצגו מספר היגדים המתארים היבטים שונים בנושא זה. המשיבים התבקשו לציין באיזו 

). לצורכי הדיווח 1) ועד "מאוד לא מסכים" (5עם ההיגד על סולם בן חמש דרגות, הנע מ"מסכים מאוד" (מידה הם מסכימים 
) כמסכימים עם ההיגד. המדד המסכם 5או  4על הממצאים סווגו המשיבים שציינו את שני הערכים הגבוהים ביותר בסולם (

 .100- ל 0נושא. בהתאמה, ערכי המדד נעים בין הוא הממוצע של אחוזי המסכימים עם ההיגדים השונים המתארים את ה

 
 

 אופן החישוב של המדד "מעורבות באירועי אלימות"  1.2

בהיגדים אלו התבקשו התלמידים לדווח באיזו שכיחות התרחשו, בחודש שקדם למילוי השאלון, גילויי אלימות שונים 

) פעם או 2) אף פעם, (1המתוארים בהיגדים. בנוגע לכל היגד התבקשו התלמידים לבחור מתוך שלוש אפשרויות תשובה: (
מצאים סווגו המשיבים שציינו את שני הערכים הגבוהים ביותר ) שלוש פעמים או יותר. לצורכי הדיווח על המ3פעמיים, (

) כמדווחים על האירוע. המדד המסכם "מעורבות באירועי אלימות" הוא הממוצע של שיעורי המדווחים על 3או  2בסולם (
 . 100- ל 0ההיגדים השונים בנושא, והוא נע בין 
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  "המיצ"ב ושימוש באינטרנט לצרכי למידה ים שימוש במחשב במקצועותאופן החישוב של המדד 1.3

שימוש במחשב  :ג ובמקומו חושבו שני מדדים חדשיםבוטל בשנת תשע" המדד המסכם "שימוש בתקשוב בתהליכי למידה"

נשאל בקרב תלמידים  – ושימוש באינטרנט לצורכי למידהנשאל רק בקרב תלמידים ביסודי ובחט"ב  –במקצועות המיצ"ב 

  חט"ע.בחט"ב וב ,יסודיב

בנושא השימוש במחשב במקצועות המיצ"ב הוצגו לתלמידים ארבעה היגדים בדבר השימוש במחשב בבית הספר בארבעת 

מקצועות המיצ"ב: שפת אם, אנגלית, מתמטיקה ומדע וטכנולוגיה. המשיבים התבקשו לציין באיזו מידה הם השתמשו 

) לעתים קרובות. לצורכי 3) לעתים רחוקות, (2כלל לא, () ב1במחשב בכל אחד מהמקצועות, על סולם בן שלוש דרגות: (
) כמדווחים על שימוש 3- ו 2דיווח על הממצאים סווגו המשיבים שציינו את אחד משני הערכים הגבוהים ביותר בסולם (

  במחשב, וחושב שיעור המדווחים (באחוזים) בכל אחד מארבעת המקצועות.

שאלות הנוגעות לשימוש באינטרנט לצורכי למידה, ועליהם  חמשהוצגו למשיבים לצורכי למידה בנושא השימוש באינטרנט 

היה לענות "כן" או "לא". לצורכי דיווח על הממצאים סווגו המשיבים "כן" כמדווחים על שימוש באינטרנט, וחושב שיעור 

  המדווחים (באחוזים) בכל אחת מהשאלות. 

בארבעת מקצועות המיצ"ב ובשאלות הנוגעות לשימוש באינטרנט. הממוצע של שיעורי המדווחים  הם יםהמסכ יםהמדד

 .100- ל 0בהתאם לכך, ערכי המדד נעים בין 

  
  

 אופן החישוב של המדד "שיעורי התלמידים המקבלים שיעורים פרטיים במקצוע אחד לפחות מתוך מקצועות המיצ"ב" 1.4

) בכלל 1דרגות: ( 3אחד ממקצועות המיצ"ב על סולם בן התלמידים התבקשו לציין האם הם מקבלים שיעורים פרטיים בכל 
) 3 -ו 2הערכים הגבוהים ביותר בסולם ( 2) באופן קבוע. לצורכי דיווח סווגו המשיבים שציינו את 3) מדי פעם, (2לא, (

  כמדווחים על היקף השיעורים הפרטיים וחושב שיעורם (באחוזים).

ד בנושא זה הוא שיעור התלמידים (באחוזים) המקבלים שיעורים בשונה מחישוב שאר המדדים המסכמים בדוח, המד

 . 100-ל 0פרטיים במקצוע אחד לפחות מתוך מקצועות המיצ"ב. בהתאמה, ערכי המדד נעים בין 

  
  

 ידי צוות המורים"-תכנון ותיאום של שיעורי בית על אופן החישוב של המדד " 1.5

ידי צוות המורים" מורכב משני נושאים: "קיום מדיניות בית ספרית" ו"תכנון -עלהמדד המסכם "תכנון ותיאום של שיעורי בית 

ותיאום בין המורים בנושא שיעורי הבית". בנושא "קיום מדיניות בית ספרית" הוצגו למורים שני היגדים בהם נשאלו האם 

מורים לגבי שיעורי הבית. התקיים דיון בבית הספר בנושא שיעורי הבית והאם קיימות בבית הספר הנחיות כתובות ל

המשיבים התבקשו להשיב: "כן" או "לא". לצורכי דיווח על הממצאים חושב שיעור המדווחים (באחוזים) בחיוב על קיום 

המדיניות הבית ספרית. בנושא "תיאום ותכנון בין מורים" הוצגו למורים שני היגדים הנוגעים לוויסות עומס שיעורי הבית 

אמצעות תיאום עם מורים אחרים ולמתן שיעורי בית בהתאם לקצב ההתקדמות של התלמידים המוטל על התלמידים ב

בחומר הלימוד. המשיבים התבקשו לציין באיזו מידה הם מסכימים עם ההיגד על סולם בן חמש דרגות, הנע מ"מסכים 

ו את שני הערכים הגבוהים ביותר ). לצורכי הדיווח על הממצאים סווגו המשיבים שציינ1) ועד "מאוד לא מסכים" (5מאוד" (
) כמסכימים עם ההיגד. המדד המסכם הוא הממוצע של שיעורי המדווחים בחיוב בכל אחד מן ההיגדים. 5או  4בסולם (

 .100- ל 0בהתאם לכך, ערכי המדד נעים בין 
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-נתוני המדדים המסכמים וההיגדים המרכיבים אותם בתשס"ח. 2נספח 
  תלמידיםדיווחי  –תשע"ג 

  תשע"ג)-תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר (תשס"ח 2.1 נספח
 - : דיווחי התלמידים על תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל 1לוח 

  תשע"ג-תשס"ח

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  ממלכתיפיקוח 
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 תחושה כללית כלפי בית הספר מדד מסכם: 

 73% 69% 75% ו'-ה'

 64% 60% 66% ט'- ז'

 68% 64% 70%  ט'-כלל השכבות ה'

  אני אוהב להיות בבית הספר". "א

 65% 61% 67% ו'-ה'

 57% 55% 58% ט'- ז'

 61% 58% 62%  ט'-כלל השכבות ה'

 גם אילו הייתי יכול, לא הייתי עובר לבית ספר אחר"* . "ב

 79% 74% 81% ו'-ה'

 68% 60% 70% ט'- ז'

 72% 66% 74%  ט'-כלל השכבות ה'

 טוב לי בבית הספר". "ג

 76% 71% 78% ו'-ה'

 68% 64% 69%  ט'- ז'

 71% 67% 73%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 תחושה כללית כלפי בית הספר מדד מסכם: 

 73% 69% 74% ו'-ה'

 65% 61% 67% ט'- ז'

 69% 64% 70%  ט'-כלל השכבות ה'

 אני אוהב להיות בבית הספר". "א

 64% 60% 65% ו'-ה'

 57% 56% 58% ט'- ז'

 60% 58% 61%  ט'-ה'כלל השכבות 

 גם אילו הייתי יכול, לא הייתי עובר לבית ספר אחר"*. "ב

 78% 74% 80% ו'-ה'

 69% 61% 71% ט'- ז'

 73% 67% 75%  ט'-כלל השכבות ה'

 טוב לי בבית הספר". "ג

 76% 72% 78% ו'-ה'

 70% 66% 71%  ט'- ז'

 73% 68% 74%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תש"ע
 -עברית  דוברי

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 תחושה כללית כלפי בית הספר מדד מסכם: 

 73% 68% 74% ו'-ה'

 66% 61% 67% ט'- ז'

 68% 64% 70%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  64% 60% 65% י

 אני אוהב להיות בבית הספר". "א

 58% 56% 59% ו'-ה'

 61% 58% 61% ט'- ז'

 77% 72% 79%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  68% 60% 70% י

 גם אילו הייתי יכול, לא הייתי עובר לבית ספר אחר"*. "ב

 72% 65% 74% ו'-ה'

 77% 72% 78% ט'- ז'

 71% 67% 72%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  73% 69% 75% י

 טוב לי בבית הספר". "ג

 73% 68% 74% ו'-ה'

 66% 61% 67%  ט'- ז'

 68% 64% 70%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  64% 60% 65% י
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 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 תחושה כללית כלפי בית הספר מדד מסכם: 

 75% 72% 76% ו'-ה'

 67% 62% 69% ט'- ז'

 70% 67% 72%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  66% 68% 66% י

  אני אוהב להיות בבית הספר". "א

 66% 64% 67% ו'-ה'

 59% 56% 60% ט'- ז'

 62% 60% 63%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  57% 63% 56% י

 גם אילו הייתי יכול, לא הייתי עובר לבית ספר אחר"*. "ב

 80% 77% 81% ו'-ה'

 70% 62% 72% ט'- ז'

 74% 69% 76%  ט'-השכבות ה'כלל 

"א-י'  70% 66% 72% י

 טוב לי בבית הספר". "ג

 78% 75% 79% ו'-ה'

 72% 68% 74%  ט'- ז'

 75% 72% 76%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  71% 74% 71% י

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 תחושה כללית כלפי בית הספר מדד מסכם: 

 76% 74% 77% ו'-ה'

 70% 65% 71% ט'- ז'

 73% 69% 74%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  68% 67% 68% י

  אני אוהב להיות בבית הספר". "א

 68% 66% 69% ו'-ה'

 63% 61% 63% ט'- ז'

 65% 63% 65%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  60% 62% 59% י

 אילו הייתי יכול, לא הייתי עובר לבית ספר אחר"*גם . "ב

 81% 78% 82% ו'-ה'

 72% 64% 74% ט'- ז'

 76% 70% 77%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  71% 66% 72% י

 טוב לי בבית הספר". "ג

 80% 77% 81% ו'-ה'

 75% 71% 76%  ט'- ז'

 77% 74% 78%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  73% 72% 73% י

 שכבות תשע"גתוני נ
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 תחושה כללית כלפי בית הספר מדד מסכם: 

 76% 75% 77% ו'-ה'

 70% 66% 71% ט'- ז'

 73% 70% 73%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  70% 71% 70% י

  
  
  אני אוהב להיות בבית הספר". "א

 67% 67% 68% ו'-ה'

 61% 61% 61% ט'- ז'

 64% 63% 64%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  60% 65% 59% י

 גם אילו הייתי יכול, לא הייתי עובר לבית ספר אחר"*. "ב

 82% 79% 83% ו'-ה'

 73% 66% 75% ט'- ז'

 77% 72% 78%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  74% 69% 75% י

 טוב לי בבית הספר". "ג

 80% 78% 81% ו'-ה'

 75% 73% 76%  ט'- ז'

 77% 75% 78%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  76% 78% 76% י

  
"אילו הייתי יכול, הייתי עובר לבית ספר אחר". לצורך הדיווח בדוח זה ההיגד נ�סח מחדש, כך שערך גבוה יותר בהיגד ישקף מצב  בשאלון היה * נוסח היגד זה

  ההיגדים במדד זה.רצוי יותר, בדומה לשאר 
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  תשע"ג)-יחסי קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידים (תשס"ח 2.2 נספח
-תשע"ב  -  ושכבות גיללפי מגזר שפה " ?לפי דעתך, באיזה בית ספר תסיים את לימודיך"התשובה לשאלה  אפשרויות"ע על בחטדיווחי תלמידים : 2לוח 

   תשע"ג

 שכבות נתוני תשע"ב
 -עברית דוברי 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

"א-י' "בבית הספר בו אני לומד. "א  95% 92% 95%  י

"א-י' "בבית ספר אקסטרני. "ב  3% 4% 2%  י

"א-י'  ג. "בבית ספר שאינו אקסטרני"  1% 2% 1%  י

"א-י' "אעזוב את בית הספר. "ג  1% 2% 1%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

"א-י' "בבית הספר בו אני לומד. "א  94% 92% 94%  י

"א-י' "בבית ספר אקסטרני. "ב  3% 4% 3%  י

"א-י'  ג. "בבית ספר שאינו אקסטרני"  2% 2% 2%  י

"א-י' "אעזוב את בית הספר. "ג  1% 2% 1%  י

  



7 
          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

  תשע"ג)-יחסי קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידים (תשס"ח  2.3 נספח
 דיווחי התלמידים על יחסי קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל : 3לוח 

  תשע"ג-תשס"ח -

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 יחסי קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידיםמדד מסכם: 

 59% 55% 61% ו'-ה'

 38% 40% 37% ט'- ז'

 47% 46% 47%  ט'-כלל השכבות ה'

 יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי". "א

 68% 64% 70% ו'-ה'

 50% 52% 50% ט'- ז'

 58% 58% 58%  ט'-כלל השכבות ה'

כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו . "ב
 מהמורים שלי"

 42% 38% 43% ו'-ה'

 19% 21% 19% ט'- ז'

 28% 29% 28%  ט'-כלל השכבות ה'

 לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי ולא רק בקשר ללימודים". "ג

 65% 59% 67% ו'-ה'

 45% 47% 45% ט'- ז'

 53% 52% 54%  ט'-כלל השכבות ה'

 לרוב המורים חשוב מאד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל". "ד

 62% 57% 63% ו'-ה'

 36% 39% 35% ט'- ז'

 47% 47% 47%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 יחסי קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידיםמדד מסכם: 

 57% 54% 58% ו'-ה'

 36% 38% 35% ט'- ז'

 45% 46% 45%  ט'-כלל השכבות ה'

 יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי". "א

 67% 64% 68% ו'-ה'

 50% 52% 50% ט'- ז'

 57% 57% 57%  ט'-ה'כלל השכבות 

כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו . "ב

 מהמורים שלי"

 41% 39% 41% ו'-ה'

 20% 22% 19% ט'- ז'

 29% 30% 28%  ט'-כלל השכבות ה'

 לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי ולא רק בקשר ללימודים". "ג

 62% 57% 63% ו'-ה'

 40% 42% 39% ט'- ז'

 49% 50% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

 לרוב המורים חשוב מאד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל". "ד

 59% 55% 60% ו'-ה'

 34% 37% 34% ט'- ז'

 45% 46% 45%  ט'-כלל השכבות ה'

  

   



8 
          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  עברית דוברי
(%) 

 יחסי קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידיםמדד מסכם: 

 59% 56% 61% ו'-ה'

 39% 40% 38% ט'- ז'

 47% 47% 47%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  34% 40% 32% י

 יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי". "א

 68% 66% 69% ו'-ה'

 53% 54% 53% ט'- ז'

 59% 59% 59%  ט'-ה'כלל השכבות 

"א-י'  54% 55% 53% י

כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו . "ב
 מהמורים שלי"

 45% 42% 45% ו'-ה'

 23% 24% 22% ט'- ז'

 32% 32% 32%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  20% 27% 18% י

 ללימודים"לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי ולא רק בקשר . "ג

 64% 59% 65% ו'-ה'

 42% 45% 41% ט'- ז'

 51% 51% 51%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  33% 42% 31% י

 לרוב המורים חשוב מאד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל". "ד

 61% 56% 63% ו'-ה'

 37% 39% 36% ט'- ז'

 47% 47% 47%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  27% 35% 25% י

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 יחסי קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידיםמדד מסכם: 

 62% 59% 62% ו'-ה'

 40% 41% 40% ט'- ז'

 49% 50% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  35% 43% 33% י

  קרובים וטובים עם רוב המורים שלי"יש לי יחסים . "א

 70% 68% 70% ו'-ה'

 55% 55% 55% ט'- ז'

 61% 61% 61%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  54% 59% 53% י

כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו . "ב
 מהמורים שלי"

 48% 46% 48% ו'-ה'

 25% 25% 24% ט'- ז'

 34% 35% 34%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  19% 27% 17% י

 לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי ולא רק בקשר ללימודים". "ג

 65% 63% 66% ו'-ה'

 43% 45% 42% ט'- ז'

 52% 53% 52% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  36% 47% 33% י

 לרוב המורים חשוב מאד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל". "ד

 64% 61% 65% ו'-ה'

 38% 41% 38% ט'- ז'

 49% 50% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  30% 39% 28% י

  

   



9 
          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 יחסי קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידיםמדד מסכם: 

 65% 62% 66% ו'-ה'

 44% 45% 43% ט'- ז'

 52% 52% 52%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  37% 43% 36% י

  יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי". "א

 71% 69% 72% ו'-ה'

 57% 57% 57% ט'- ז'

 63% 62% 63%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  58% 59% 57% י

על זה עם מישהו כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר . "ב
 מהמורים שלי"

 50% 47% 50% ו'-ה'

 27% 28% 27% ט'- ז'

 36% 36% 36%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  22% 27% 20% י

 
 לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי ולא רק בקשר ללימודים". "ג

 67% 65% 68% ו'-ה'

 45% 48% 45% ט'- ז'

 54% 55% 54% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  38% 45% 36% י

 לרוב המורים חשוב מאד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל". "ד

 71% 67% 72% ו'-ה'

 45% 48% 44% ט'- ז'

 55% 56% 55%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  32% 40% 30% י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  עבריתדוברי 
(%) 

 יחסי קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידיםמדד מסכם: 

 65% 64% 65% ו'-ה'

 44% 46% 43% ט'- ז'

 52% 54% 52%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  38% 46% 35% י

  יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי". "א

 71% 69% 71% ו'-ה'

 56% 57% 56% ט'- ז'

 62% 63% 62%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  56% 61% 54% י

כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו . "ב
 מהמורים שלי"

 50% 49% 50% ו'-ה'

 27% 28% 27% ט'- ז'

 36% 37% 36%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  23% 29% 22% י

 ללימודים"לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי ולא רק בקשר . "ג

 68% 67% 69% ו'-ה'

 46% 50% 45% ט'- ז'

 55% 58% 55% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  39% 52% 35% י

 לרוב המורים חשוב מאד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל". "ד

 71% 69% 71% ו'-ה'

 45% 49% 45% ט'- ז'

 56% 58% 55%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  33% 42% 30% י



10 
          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

  תשע"ג)-יחסי הוגנות וכבוד בין מורים לתלמידים (תשס"ח 2.4 נספח
 - : דיווחי התלמידים יחסי הוגנות וכבוד בין מורים לתלמידים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל 4לוח 

  תשע"ג-תשס"ח

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  ממלכתיפיקוח 
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : יחסי הוגנות וכבוד בין מורים לתלמידיםמדד מסכם

 68% 62% 70% ו'-ה'

 47% 48% 47% ט'- ז'

 56% 54% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

      הוגנות

 בבית הספר שלי המורים מתייחסים לתלמידים באופן הוגן". "א

 71% 65% 73% ו'-ה'

 50% 51% 50% ט'- ז'

 59% 57% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

אין תלמידים בכיתה שהמורים מעדיפים אותם על פני תלמידים . "ב
 אחרים"*

 52% 48% 54% ו'-ה'

 33% 34% 33% ט'- ז'

 41% 40% 41%  ט'-כלל השכבות ה'

אין בכיתה שלי תלמידים, שלא משנה מה הם יעשו המורים תמיד . "ג
 יתייחסו אליהם יפה"**

 69% 64% 70% ו'-ה'

 47% 49% 47% ט'- ז'

 56% 56% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

      כבוד

 רוב המורים בבית הספר מתנהגים בכבוד כלפי התלמידים". "ד

 80% 73% 82% ו'-ה'

 63% 62% 64% ט'- ז'

 70% 67% 71% ט'-כלל השכבות ה'

 שאני חושב ומרגיש"רוב המורים מכבדים את מה . "ה

 66% 59% 69% ו'-ה'

 45% 45% 45%  ט'- ז'

 54% 51% 55%  ט'-כלל השכבות ה'

אין בבית הספר מורים שמתייחסים בזלזול למה שהתלמידים . "ו
 אומרים"***

 68% 63% 70% ו'-ה'

 45% 49% 44%  ט'- ז'

 55% 55% 55%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : יחסי הוגנות וכבוד בין מורים לתלמידיםמדד מסכם

 67% 62% 68% ו'-ה'

 48% 50% 47% ט'- ז'

 56% 56% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

      הוגנות

 בבית הספר שלי המורים מתייחסים לתלמידים באופן הוגן". "א

 69% 64% 71% ו'-ה'

 51% 53% 50% ט'- ז'

 59% 58% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

אין תלמידים בכיתה שהמורים מעדיפים אותם על פני תלמידים . "ב
 אחרים"*

 50% 48% 51% ו'-ה'

 33% 36% 32% ט'- ז'

 40% 42% 40%  ט'-כלל השכבות ה'

אין בכיתה שלי תלמידים, שלא משנה מה הם יעשו המורים תמיד . "ג
 יתייחסו אליהם יפה"**

 68% 65% 69% ו'-ה'

 48% 51% 47% ט'- ז'

 56% 57% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

      כבוד

 רוב המורים בבית הספר מתנהגים בכבוד כלפי התלמידים". "ד

 80% 73% 83% ו'-ה'

 64% 62% 65% ט'- ז'

 71% 68% 72% ט'-כלל השכבות ה'

 שאני חושב ומרגיש"רוב המורים מכבדים את מה . "ה

 66% 59% 68% ו'-ה'

 45% 44% 46%  ט'- ז'

 54% 51% 55%  ט'-כלל השכבות ה'

אין בבית הספר מורים שמתייחסים בזלזול למה שהתלמידים . "ו
 אומרים"***

 67% 64% 68% ו'-ה'

 47% 52% 46%  ט'- ז'

 56% 58% 55%  ט'-כלל השכבות ה'
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          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : יחסי הוגנות וכבוד בין מורים לתלמידיםמדד מסכם

 67% 62% 69% ו'-ה'

 48% 50% 48% ט'- ז'

 56% 55% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

      הוגנות

 בבית הספר שלי המורים מתייחסים לתלמידים באופן הוגן". "א

 68% 63% 70% ו'-ה'

 50% 52% 49% ט'- ז'

 58% 57% 58%  ט'-כלל השכבות ה'

אין תלמידים בכיתה שהמורים מעדיפים אותם על פני תלמידים . "ב
 אחרים"*

 52% 48% 53% ו'-ה'

 34% 37% 33% ט'- ז'

 41% 42% 41%  ט'-כלל השכבות ה'

אין בכיתה שלי תלמידים, שלא משנה מה הם יעשו המורים תמיד . "ג
 יתייחסו אליהם יפה"**

 68% 65% 69% ו'-ה'

 48% 51% 47% ט'- ז'

 56% 57% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

      כבוד

 רוב המורים בבית הספר מתנהגים בכבוד כלפי התלמידים". "ד

 80% 73% 82% ו'-ה'

 64% 63% 64% ט'- ז'

 70% 67% 71% ט'-כלל השכבות ה'

 שאני חושב ומרגיש"רוב המורים מכבדים את מה . "ה

 66% 59% 69% ו'-ה'

 46% 46% 46%  ט'- ז'

 54% 52% 55%  ט'-כלל השכבות ה'

אין בבית הספר מורים שמתייחסים בזלזול למה שהתלמידים . "ו
 אומרים"***

 67% 64% 69% ו'-ה'

 48% 52% 46%  ט'- ז'

 56% 57% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : יחסי הוגנות וכבוד בין מורים לתלמידיםמדד מסכם

 69% 66% 70% ו'-ה'

 49% 52% 49% ט'- ז'

 58% 59% 57%  ט'-כלל השכבות ה'

      הוגנות

 בבית הספר שלי המורים מתייחסים לתלמידים באופן הוגן". "א

 71% 68% 71% ו'-ה'

 52% 55% 51% ט'- ז'

 60% 61% 60%  ט'-כלל השכבות ה'

אין תלמידים בכיתה שהמורים מעדיפים אותם על פני תלמידים . "ב
 אחרים"*

 54% 54% 53% ו'-ה'

 34% 38% 33% ט'- ז'

 42% 45% 42%  ט'-כלל השכבות ה'

אין בכיתה שלי תלמידים, שלא משנה מה הם יעשו המורים תמיד . "ג
 יתייחסו אליהם יפה"**

 69% 68% 70% ו'-ה'

 48% 53% 47% ט'- ז'

 57% 60% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

      כבוד

 רוב המורים בבית הספר מתנהגים בכבוד כלפי התלמידים". "ד

 80% 75% 82% ו'-ה'

 65% 64% 66% ט'- ז'

 72% 69% 72% ט'-כלל השכבות ה'

 שאני חושב ומרגיש"רוב המורים מכבדים את מה . "ה

 69% 64% 70% ו'-ה'

 49% 48% 49%  ט'- ז'

 57% 55% 58%  ט'-כלל השכבות ה'

אין בבית הספר מורים שמתייחסים בזלזול למה שהתלמידים . "ו
 אומרים"***

 71% 70% 71% ו'-ה'

 49% 54% 47%  ט'- ז'

 58% 62% 57%  ט'-כלל השכבות ה'



12 
          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : יחסי הוגנות וכבוד בין מורים לתלמידיםמדד מסכם

 72% 69% 73% ו'-ה'

 53% 55% 52% ט'- ז'

 61% 61% 61%  ט'-כלל השכבות ה'

      הוגנות

 בבית הספר שלי המורים מתייחסים לתלמידים באופן הוגן". "א

 73% 70% 74% ו'-ה'

 54% 56% 54% ט'- ז'

 62% 62% 62%  ט'-כלל השכבות ה'

אין תלמידים בכיתה שהמורים מעדיפים אותם על פני תלמידים . "ב
 אחרים"*

 59% 58% 59% ו'-ה'

 38% 42% 37% ט'- ז'

 47% 49% 46%  ט'-כלל השכבות ה'

אין בכיתה שלי תלמידים, שלא משנה מה הם יעשו המורים תמיד . "ג
 יתייחסו אליהם יפה"**

 73% 71% 74% ו'-ה'

 51% 56% 50% ט'- ז'

 60% 63% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

      כבוד

 רוב המורים בבית הספר מתנהגים בכבוד כלפי התלמידים". "ד

 83% 78% 84% ו'-ה'

 68% 67% 68% ט'- ז'

 74% 72% 75% ט'-כלל השכבות ה'

 שאני חושב ומרגיש"רוב המורים מכבדים את מה . "ה

 71% 66% 73% ו'-ה'

 52% 52% 52%  ט'- ז'

 60% 58% 61%  ט'-כלל השכבות ה'

אין בבית הספר מורים שמתייחסים בזלזול למה שהתלמידים . "ו
 אומרים"***

 74% 73% 75% ו'-ה'

 54% 58% 52%  ט'- ז'

 62% 65% 61%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : יחסי הוגנות וכבוד בין מורים לתלמידיםמדד מסכם

 72% 71% 72% ו'-ה'

 54% 58% 52% ט'- ז'

 61% 64% 60%  ט'-כלל השכבות ה'

      הוגנות

 בבית הספר שלי המורים מתייחסים לתלמידים באופן הוגן". "א

 73% 71% 73% ו'-ה'

 55% 60% 54% ט'- ז'

 63% 65% 62%  ט'-כלל השכבות ה'

אין תלמידים בכיתה שהמורים מעדיפים אותם על פני תלמידים . "ב
 אחרים"*

 58% 60% 57% ו'-ה'

 39% 45% 37% ט'- ז'

 47% 52% 45%  ט'-כלל השכבות ה'

אין בכיתה שלי תלמידים, שלא משנה מה הם יעשו המורים תמיד . "ג
 יתייחסו אליהם יפה"**

 73% 73% 73% ו'-ה'

 52% 58% 50% ט'- ז'

 60% 65% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

      כבוד

 רוב המורים בבית הספר מתנהגים בכבוד כלפי התלמידים". "ד

 83% 79% 84% ו'-ה'

 70% 71% 69% ט'- ז'

 75% 75% 75% ט'-כלל השכבות ה'

 שאני חושב ומרגיש"רוב המורים מכבדים את מה . "ה

 71% 68% 72% ו'-ה'

 53% 54% 52%  ט'- ז'

 60% 60% 60%  ט'-כלל השכבות ה'

אין בבית הספר מורים שמתייחסים בזלזול למה שהתלמידים . "ו
 אומרים"***

 74% 74% 74% ו'-ה'

 54% 62% 52%  ט'- ז'

 63% 67% 61%  ט'-כלל השכבות ה'

  
"יש תלמידים בכיתה שהמורים מעדיפים אותם על פני תלמידים אחרים", ולצורך הדיווח בדוח נ�סח מחדש, כך שערך גבוה יותר  בשאלון היה נוסח היגד זה   *  

 בהיגד ישקף מצב רצוי יותר, בדומה לשאר ההיגדים במדד זה.
אליהם יפה", ולצורך הדיווח בדוח נ�סח מחדש, כך  "יש בכיתה שלי תלמידים, שלא משנה מה הם יעשו המורים תמיד יתייחסו בשאלון היה  נוסח היגד זה  ** 

 שערך גבוה יותר בהיגד ישקף מצב רצוי יותר, בדומה לשאר ההיגדים במדד זה.
"יש בבית הספר מורים שמתייחסים בזלזול למה שהתלמידים אומרים", ולצורך הדיווח בדוח נ�סח מחדש, כך שערך גבוה יותר  בשאלון היה *** נוסח היגד זה 

  יגד ישקף מצב רצוי יותר, בדומה לשאר ההיגדים במדד זה.בה
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          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

  תשע"ג)- יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה (תשס"ח 2.5 נספח
ושכבות זר שפה דיווחי התלמידים על יחסים חיוביים בין התלמידים לחבריהם לכיתה: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מג  :5לוח 
  תשע"ג-תשס"ח -גיל 

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם מדד מסכם: 

 66% 67% 66% ו'-ה'

 56% 65% 54% ט'- ז'

 60% 66% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

  ומגובשת"שלי מלוכדת  הכיתה. "א

 56% 56% 56% ו'-ה'

 46% 54% 44% ט'- ז'

 50% 55% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

 לרוב התלמידים בכיתה שלי יש עם מי להיות בהפסקות". "ב

 88% 88% 88% ו'-ה'

 84% 86% 84% ט'- ז'

 86% 87% 85%  ט'-כלל השכבות ה'

  לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני". "ג

 61% 63% 60% ו'-ה'

 41% 54% 38% ט'- ז'

 49% 58% 47%  ט'-כלל השכבות ה'

  לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה". "ד

 60% 62% 59% ו'-ה'

 45% 58% 42% ט'- ז'

 51% 60% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

 בכיתה שלי יש אווירה טובה בין התלמידים". "ה

 67% 67% 66% ו'-ה'

 65% 70% 64% ט'- ז'

 66% 69% 65%  ט'-השכבות ה'כלל 

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם מדד מסכם: 

 65% 67% 64% ו'-ה'

 57% 66% 55% ט'- ז'

 61% 67% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

 ומגובשת" שלי מלוכדת הכיתה. "א

 55% 56% 55% ו'-ה'

 47% 56% 44% ט'- ז'

 50% 56% 48%  ט'-כלל השכבות ה'

 לרוב התלמידים בכיתה שלי יש עם מי להיות בהפסקות". "ב

 88% 88% 87% ו'-ה'

 84% 86% 84% ט'- ז'

 86% 87% 85% ט'-כלל השכבות ה'

 לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני". "ג

 60% 63% 59% ו'-ה'

 43% 57% 39% ט'- ז'

 50% 60% 47%  ט'-כלל השכבות ה'

  לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה". "ד

 59% 62% 58% ו'-ה'

 47% 61% 43% ט'- ז'

 52% 61% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

 בכיתה שלי יש אווירה טובה בין התלמידים". "ה

 64% 66% 63% ו'-ה'

 67% 72% 65% ט'- ז'

 65% 69% 64%  ט'-השכבות ה'כלל 

  

   



14 
          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם מדד מסכם: 

 66% 67% 66% ו'-ה'

 59% 65% 57% ט'- ז'

 62% 66% 61%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  66% 78% 63%  י

 שלי מלוכדת ומגובשת" הכיתה. "א

 57% 57% 57% ו'-ה'

 48% 54% 46% ט'- ז'

 52% 56% 51%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  59% 72% 55%  י

 לרוב התלמידים בכיתה שלי יש עם מי להיות בהפסקות". "ב

 88% 88% 88% ו'-ה'

 84% 85% 83% ט'- ז'

 85% 86% 85%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  84% 90% 82%  י

 לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני". "ג

 61% 63% 60% ו'-ה'

 44% 56% 41% ט'- ז'

 51% 59% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  53% 73% 47%  י

  לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה". "ד

 60% 62% 59% ו'-ה'

 49% 59% 46% ט'- ז'

 54% 61% 52%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  54% 72% 49%  י

 בכיתה שלי יש אווירה טובה בין התלמידים". "ה

 66% 68% 66% ו'-ה'

 69% 71% 68% ט'- ז'

 68% 70% 67%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  80% 85% 79%  י

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם מדד מסכם: 

 69% 71% 68% ו'-ה'

 60% 67% 58% ט'- ז'

 64% 69% 62%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  63% 74% 60%  י

 שלי מלוכדת ומגובשת" הכיתה. "א

 61% 63% 60% ו'-ה'

 52% 59% 50% ט'- ז'

 56% 61% 54%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  55% 64% 52%  י

 לרוב התלמידים בכיתה שלי יש עם מי להיות בהפסקות". "ב

 88% 89% 88% ו'-ה'

 83% 85% 83%  ט'- ז'

 85% 87% 85%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  82% 86% 81%  י

 לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני". "ג

 63% 67% 62% ו'-ה'

 47% 58% 44% ט'- ז'

 54% 62% 51%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  52% 70% 47%  י

  לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה". "ד

 63% 67% 62% ו'-ה'

 51% 62% 48% ט'- ז'

 56% 64% 54%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  51% 66% 46%  י

  
 בכיתה שלי יש אווירה טובה בין התלמידים". "ה

 69% 71% 68% ו'-ה'

 69% 73% 68% ט'- ז'

 69% 72% 68%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  78% 83% 76%  י
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          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם מדד מסכם: 

 70% 74% 69% ו'-ה'

 62% 69% 60% ט'- ז'

 65% 71% 64%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  68% 75% 66%  י

 שלי מלוכדת ומגובשת" הכיתה. "א

 62% 66% 61% ו'-ה'

 53% 60% 51% ט'- ז'

 57% 63% 55%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  61% 65% 60%  י

 לרוב התלמידים בכיתה שלי יש עם מי להיות בהפסקות". "ב

 89% 89% 89% ו'-ה'

 84% 86% 83%  ט'- ז'

 86% 87% 85%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  85% 87% 84%  י

 לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני". "ג

 65% 69% 64% ו'-ה'

 49% 60% 46% ט'- ז'

 56% 64% 53%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  55% 67% 51%  י

  לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה". "ד

 65% 70% 63% ו'-ה'

 54% 64% 51% ט'- ז'

 58% 67% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  58% 70% 55%  י

 בכיתה שלי יש אווירה טובה בין התלמידים". "ה

 70% 74% 69% ו'-ה'

 70% 75% 69% ט'- ז'

 70% 74% 69%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  80% 84% 79%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם מדד מסכם: 

 71% 75% 69% ו'-ה'

 63% 71% 61% ט'- ז'

 66% 73% 64%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  66% 76% 63%  י

 שלי מלוכדת ומגובשת" הכיתה. "א

 63% 67% 61% ו'-ה'

 55% 63% 53% ט'- ז'

 58% 65% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  57% 67% 54%  י

 לרוב התלמידים בכיתה שלי יש עם מי להיות בהפסקות". "ב

 89% 90% 88% ו'-ה'

 84% 86% 83%  ט'- ז'

 86% 88% 85%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  84% 87% 83%  י

 לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני". "ג

 66% 71% 64% ו'-ה'

 50% 63% 47% ט'- ז'

 57% 66% 54%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  53% 67% 49%  י

  לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה". "ד

 66% 71% 64% ו'-ה'

 55% 66% 52% ט'- ז'

 59% 69% 57%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  56% 70% 51%  י

 בכיתה שלי יש אווירה טובה בין התלמידים". "ה

 71% 76% 70% ו'-ה'

 71% 77% 70% ט'- ז'

 71% 76% 70%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  81% 88% 79%  י
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  תשע"ג)-יחסים חיוביים בין בית הספר והמורים (תשע"ב 2.6 נספח
 –: דיווחי התלמידים על יחסים חיוביים בין בית הספר והמורים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל 6לוח 

  תשע"ג-תשע"ב

 שכבות נתוני תשע"ב

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממלכתי

(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית

(%) 

"א-י' מעורבות הורים: מדד מסכם  24% 22% 24%  י

"א-י' הורים מרבים לסייע לביה"ס בהיבטים ארגוניים". "א  24% 19% 25%  י

"א-י' בלימודים"ההורים שלי מקבלים מביה"ס מידע על מצבי . "ב  32% 29% 33%  י

"א-י' ההורים שלי מקבלים מביה"ס מידע על מצבי החברתי". "ג  15% 15% 15%  י

"א-י'  בית הספר מיידע את ההורים שלי על הנעשה בו". "ד  25% 26% 24%  י

 שכבות נתוני תשע"ג

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממלכתי

(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית

(%) 

"א-י' מעורבות הורים: מדד מסכם  26% 26% 26%  י

"א-י' הורים מרבים לסייע לביה"ס בהיבטים ארגוניים". "א  22% 18% 23%  י

"א-י' ההורים שלי מקבלים מביה"ס מידע על מצבי בלימודים". "ב  39% 35% 40%  י

"א-י' ההורים שלי מקבלים מביה"ס מידע על מצבי החברתי". "ג  18% 17% 18%  י

"א-י'  בית הספר מיידע את ההורים שלי על הנעשה בו". "ד  26% 33% 24%  י
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          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

  תשע"ג)-היעדר תחושת מוגנות של התלמידים (תשס"ח 2.7 נספח
  תשע"ג-תשס"ח -גיל  : דיווחי התלמידים על היעדר תחושת מוגנות: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות7לוח 

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 היעדר תחושת מוגנות של התלמידים מדד מסכם: 

 7% 9% 7% ו'-ה'

 6% 5% 7% ט'- ז'

 7% 7% 7%  ט'-כלל השכבות ה'

יש בו תלמידים שמתנהגים לפעמים אני פוחד ללכת לבית הספר, כי . "א

 באלימות"

 9% 10% 8% ו'-ה'

 5% 4% 5% ט'- ז'

 7% 7% 6%  ט'-כלל השכבות ה'

לפעמים אני מעדיף להישאר בהפסקות בכיתה, כי אני חושש שיפגעו . "ב
 בי"

 5% 7% 5% ו'-ה'

 4% 4% 4% ט'- ז'

 4% 5% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

 להסתובב בהם"יש בבית הספר מקומות שאני פוחד . "ג

 8% 10% 7% ו'-ה'

 10% 7% 11% ט'- ז'

 9% 8% 10%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 היעדר תחושת מוגנות של התלמידים מדד מסכם: 

 7% 8% 7% ו'-ה'

 6% 5% 7% ט'- ז'

 7% 6% 7%  ט'-השכבות ה'כלל 

לפעמים אני פוחד ללכת לבית הספר, כי יש בו תלמידים שמתנהגים . "א

 באלימות"

 9% 9% 9% ו'-ה'

 4% 4% 5% ט'- ז'

 6% 7% 6% ט'-כלל השכבות ה'

לפעמים אני מעדיף להישאר בהפסקות בכיתה, כי אני חושש שיפגעו . "ב
 בי"

 5% 7% 5% ו'-ה'

 4% 3% 4% ט'- ז'

 4% 5% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

 יש בבית הספר מקומות שאני פוחד להסתובב בהם". "ג

 7% 9% 7% ו'-ה'

 11% 7% 12% ט'- ז'

 9% 8% 9%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מוגנות של התלמידיםהיעדר תחושת מדד מסכם: 

 7% 9% 7% ו'-ה'

 6% 5% 7% ט'- ז'

 7% 7% 7% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  3% 4% 3%  י

לפעמים אני פוחד ללכת לבית הספר, כי יש בו תלמידים שמתנהגים . "א
 באלימות"

 9% 10% 9% ו'-ה'

 5% 4% 5% ט'- ז'

 7% 7% 7%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  2% 3% 2%  י

לפעמים אני מעדיף להישאר בהפסקות בכיתה, כי אני חושש שיפגעו . "ב
 בי"

 5% 7% 5% ו'-ה'

 4% 4% 4% ט'- ז'

 5% 5% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  2% 3% 2%  י

 יש בבית הספר מקומות שאני פוחד להסתובב בהם". "ג

 7% 9% 7% ו'-ה'

 10% 7% 11% ט'- ז'

 9% 8% 9%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  5% 5% 5%  י
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 שכבות  נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 היעדר תחושת מוגנות של התלמידים מדד מסכם: 

 6% 6% 6% ו'-ה'

 7% 5% 7% ט'- ז'

 6% 6% 7% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  4% 4% 4%  י

ללכת לבית הספר, כי יש בו תלמידים שמתנהגים לפעמים אני פוחד . "א

 באלימות"

 8% 8% 8% ו'-ה'

 5% 4% 5% ט'- ז'

 6% 6% 6%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  3% 3% 3%  י

לפעמים אני מעדיף להישאר בהפסקות בכיתה, כי אני חושש שיפגעו . "ב

 בי"

 4% 5% 4% ו'-ה'

 4% 3% 4% ט'- ז'

 4% 4% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  3% 2% 3%  י

 יש בבית הספר מקומות שאני פוחד להסתובב בהם". "ג

 6% 7% 6% ו'-ה'

 12% 7% 13% ט'- ז'

 9% 7% 10%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  7% 6% 7%  י

 שכבות  נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 היעדר תחושת מוגנות של התלמידים מדד מסכם: 

 5% 6% 5% ו'-ה'

 5% 4% 6% ט'- ז'

 5% 5% 5% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  5% 3% 5%  י

לפעמים אני פוחד ללכת לבית הספר, כי יש בו תלמידים שמתנהגים . "א

 באלימות"

 6% 6% 6% ו'-ה'

 4% 3% 4% ט'- ז'

 5% 5% 5%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  3% 2% 4%  י

לפעמים אני מעדיף להישאר בהפסקות בכיתה, כי אני חושש שיפגעו . "ב

 בי"

 4% 4% 4% ו'-ה'

 3% 3% 3% ט'- ז'

 3% 3% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  4% 2% 4%  י

 יש בבית הספר מקומות שאני פוחד להסתובב בהם". "ג

 6% 7% 5% ו'-ה'

 9% 6% 10% ט'- ז'

 8% 6% 8%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  7% 5% 7%  י

 שכבות  נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 היעדר תחושת מוגנות של התלמידים מדד מסכם: 

 5% 5% 5% ו'-ה'

 6% 4% 6% ט'- ז'

 5% 4% 6% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  4% 3% 5%  י

פוחד ללכת לבית הספר, כי יש בו תלמידים שמתנהגים לפעמים אני . "א
 באלימות"

 6% 6% 6% ו'-ה'

 4% 3% 4% ט'- ז'

 5% 4% 5%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  3% 4% 3%  י

 
לפעמים אני מעדיף להישאר בהפסקות בכיתה, כי אני חושש שיפגעו . "ב

 בי"

 3% 4% 3% ו'-ה'

 3% 3% 3% ט'- ז'

 3% 3% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  3% 2% 3%  י

 יש בבית הספר מקומות שאני פוחד להסתובב בהם". "ג

 5% 6% 5% ו'-ה'

 11% 5% 12% ט'- ז'

 8% 6% 9%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  6% 4% 7%  י
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  תשע"ג)-מעורבות באירועי אלימות (תשס"ח 2.8 נספח
  תשע"ג- תשס"ח -אלימות: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל דיווחי התלמידים על מעורבות באירוע  : 8לוח 

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מעורבות באירועי אלימות מדד מסכם: 

 16% 17% 16% ו'-ה'

 11% 11% 11% ט'- ז'

 13% 14% 13%  ט'-כלל השכבות ה'

      אלימות

  בחודש האחרון מישהו מהתלמידים דחף אותי". "א

 40% 42% 39% ו'-ה'

 34% 31% 35% ט'- ז'

 36% 36% 37%  ט'-כלל השכבות ה'

בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים . "ב
 שרצה לפגוע בי"

 26% 29% 26% ו'-ה'

 18% 19% 18% ט'- ז'

 21% 23% 21%  ט'-כלל השכבות ה'

      אלימות חמורה

בחודש האחרון אחד התלמידים השתמש במקל, באבן, בכיסא או בחפץ . "ג

 אחר כדי לפגוע בי"

 6% 8% 6% ו'-ה'

 5% 6% 5% ט'- ז'

 6% 7% 5%  ט'-כלל השכבות ה'

 חזקות"בחודש האחרון מישהו מהתלמידים נתן לי מכות . "ד

 10% 12% 10% ו'-ה'

 5% 6% 5% ט'- ז'

 7% 9% 7%  ט'-כלל השכבות ה'

בחודש האחרון אחד התלמידים איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי . "ה

 הלימודים"

 12% 14% 11% ו'-ה'

 8% 8% 8% ט'- ז'

 9% 11% 9%  ט'-כלל השכבות ה'

באיומים כסף, אוכל או בחודש האחרון מישהו מהתלמידים סחט ממני . "ו

 דברי ערך"

 2% 3% 1% ו'-ה'

 2% 3% 2% ט'- ז'

 2% 3% 1%  ט'-כלל השכבות ה'

      אלימות עקיפה

בחודש האחרון אחד התלמידים ניסה לשכנע תלמידים אחרים לא לדבר . "ז
 אתי או לא להיות חברים שלי"

 20% 20% 20% ו'-ה'

 10% 11% 10% ט'- ז'

 14% 15% 14%  ט'-כלל השכבות ה'

בחודש האחרון אחד התלמידים הפיץ עליי שמועות לא נכונות כדי . "ח

 לפגוע בי (למשל באינטרנט או ברכילות מאחורי הגב)"

 20% 19% 20% ו'-ה'

 16% 15% 16% ט'- ז'

 17% 17% 18%  ט'-כלל השכבות ה'

 בחודש האחרון הטילו עלי 'חרם': קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או. "ט
 לשחק איתי"

 8% 8% 8% ו'-ה'

 3% 3% 3% ט'- ז'

 5% 6% 5%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מעורבות באירועי אלימות מדד מסכם: 

 16% 17% 15% ו'-ה'

 10% 11% 10% ט'- ז'

 13% 14% 12%  ט'-ה'כלל השכבות 

          אלימות

  בחודש האחרון מישהו מהתלמידים דחף אותי". "א

 39% 40% 38% ו'-ה'

 32% 31% 32% ט'- ז'

 35% 36% 35%  ט'-כלל השכבות ה'

בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים . "ב
 שרצה לפגוע בי"

 25% 28% 24% ו'-ה'

 16% 19% 16% ט'- ז'

 20% 23% 19%  ט'-כלל השכבות ה'
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 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

      אלימות חמורה

בחודש האחרון אחד התלמידים השתמש במקל, באבן, בכיסא או בחפץ . "ג

 אחר כדי לפגוע בי"

 7% 8% 6% ו'-ה'

 5% 6% 4% ט'- ז'

 5% 7% 5%  ט'-כלל השכבות ה'

 בחודש האחרון מישהו מהתלמידים נתן לי מכות חזקות". "ד

 10% 11% 9% ו'-ה'

 5% 6% 5% ט'- ז'

 7% 9% 6%  ט'-כלל השכבות ה'

בחודש האחרון אחד התלמידים איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי . "ה

 הלימודים"

 12% 14% 11% ו'-ה'

 7% 7% 6% ט'- ז'

 9% 10% 8%  ט'-כלל השכבות ה'

בחודש האחרון מישהו מהתלמידים סחט ממני באיומים כסף, אוכל או . "ו

 דברי ערך"

 2% 3% 1% ו'-ה'

 2% 2% 1% ט'- ז'

 2% 2% 1%  ט'-כלל השכבות ה'

      אלימות עקיפה

בחודש האחרון אחד התלמידים ניסה לשכנע תלמידים אחרים לא לדבר . "ז

 להיות חברים שלי"אתי או לא 

 19% 20% 19% ו'-ה'

 10% 10% 10% ט'- ז'

 14% 14% 14%  ט'-כלל השכבות ה'

בחודש האחרון אחד התלמידים הפיץ עליי שמועות לא נכונות כדי . "ח

 לפגוע בי (למשל באינטרנט או ברכילות מאחורי הגב)"

 20% 19% 21% ו'-ה'

 15% 14% 15% ט'- ז'

 17% 16% 17%  ט'-כלל השכבות ה'

בחודש האחרון הטילו עלי 'חרם': קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או . "ט

 לשחק איתי"

 8% 8% 7% ו'-ה'

 3% 4% 3% ט'- ז'

 5% 6% 5%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מעורבות באירועי אלימות מדד מסכם: 

 15% 16% 14% ו'-ה'

 10% 11% 10%  ט'- ז'

 12% 13% 12%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  6% 6% 5%  י

      אלימות 

  בחודש האחרון מישהו מהתלמידים דחף אותי". "א

 36% 38% 35% ו'-ה'

 30% 29% 31% ט'- ז'

 33% 33% 32%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  17% 17% 17%  י

בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים . "ב

 שרצה לפגוע בי"

 24% 27% 23% ו'-ה'

 16% 19% 16% ט'- ז'

 20% 22% 19%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  7% 8% 6%  י

      אלימות חמורה

בחודש האחרון אחד התלמידים השתמש במקל, באבן, בכיסא או בחפץ . "ג

 לפגוע בי"אחר כדי 

 6% 8% 6% ו'-ה'

 5% 6% 4% ט'- ז'

 5% 7% 5%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  3% 4% 3%  י

 בחודש האחרון מישהו מהתלמידים נתן לי מכות חזקות". "ד

 9% 11% 9% ו'-ה'

 5% 6% 5% ט'- ז'

 7% 8% 6%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  2% 3% 2%  י

שיפגע בי בבית הספר או אחרי בחודש האחרון אחד התלמידים איים . "ה

 הלימודים"

 12% 13% 11% ו'-ה'

 7% 7% 7% ט'- ז'

 9% 10% 9% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  3% 4% 3%  י

בחודש האחרון מישהו מהתלמידים סחט ממני באיומים כסף, אוכל או . "ו

 דברי ערך"

 2% 3% 1% ו'-ה'

 2% 2% 2% ט'- ז'

 2% 3% 2% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  1% 2% 1%  י
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 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

      אלימות עקיפה

בחודש האחרון אחד התלמידים ניסה לשכנע תלמידים אחרים לא לדבר . "ז

 אתי או לא להיות חברים שלי"

 17% 18% 17% ו'-ה'

 10% 10% 10% ט'- ז'

 13% 14% 13%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  5% 5% 5%  י

בחודש האחרון אחד התלמידים הפיץ עליי שמועות לא נכונות כדי . "ח
 לפגוע בי (למשל באינטרנט או ברכילות מאחורי הגב)"

 19% 18% 20% ו'-ה'

 14% 14% 14% ט'- ז'

 16% 16% 16%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  9% 8% 9%  י

בחודש האחרון הטילו עלי 'חרם': קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או . "ט

 לשחק איתי"

 7% 8% 6% ו'-ה'

 3% 4% 3% ט'- ז'

 5% 5% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  3% 2% 3%  י

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מעורבות באירועי אלימות מדד מסכם: 

 14% 15% 13% ו'-ה'

 11% 12% 11% ט'- ז'

 12% 13% 12%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  7% 7% 6%  י

      אלימות 

 בחודש האחרון מישהו מהתלמידים דחף אותי". "א

 34% 37% 33% ו'-ה'

 31% 31% 31% ט'- ז'

 32% 34% 32%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  18% 18% 18%  י

בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים . "ב
  שרצה לפגוע בי"

 22% 26% 20% ו'-ה'

 17% 19% 16% ט'- ז'

 19% 22% 18%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  8% 10% 7%  י

      אלימות חמורה

בחודש האחרון אחד התלמידים השתמש במקל, באבן, בכיסא או בחפץ . "ג

 לפגוע בי" אחר כדי

 6% 8% 6% ו'-ה'

 5% 7% 5% ט'- ז'

 6% 7% 5%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  4% 6% 3%  י

 
 בחודש האחרון מישהו מהתלמידים נתן לי מכות חזקות". "ד

 8% 11% 7% ו'-ה'

 6% 8% 5% ט'- ז'

 7% 9% 6%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  4% 4% 4%  י

איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי בחודש האחרון אחד התלמידים . "ה

 הלימודים"

 11% 14% 10% ו'-ה'

 7% 9% 7% ט'- ז'

 9% 11% 8% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  4% 5% 4%  י

בחודש האחרון מישהו מהתלמידים סחט ממני באיומים כסף, אוכל או . "ו
 דברי ערך"

 2% 3% 2% ו'-ה'

 2% 3% 2% ט'- ז'

 2% 3% 2% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  3% 3% 3%  י
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 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

      אלימות עקיפה

בחודש האחרון אחד התלמידים ניסה לשכנע תלמידים אחרים לא לדבר . "ז

 אתי או לא להיות חברים שלי"

 16% 16% 16% ו'-ה'

 11% 11% 11% ט'- ז'

 13% 13% 13%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  6% 6% 5%  י

בחודש האחרון אחד התלמידים הפיץ עליי שמועות לא נכונות כדי . "ח
 לפגוע בי (למשל באינטרנט או ברכילות מאחורי הגב)"

 18% 17% 18% ו'-ה'

 15% 15% 15% ט'- ז'

 16% 16% 16%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  9% 9% 9%  י

בחודש האחרון הטילו עלי 'חרם': קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או . "ט
 לשחק איתי"

 6% 7% 6% ו'-ה'

 4% 4% 3% ט'- ז'

 5% 5% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  4% 4% 4%  י

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מעורבות באירועי אלימות מדד מסכם: 

 12% 13% 12% ו'-ה'

 9% 10% 9% ט'- ז'

 10% 11% 10%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  5% 4% 5%  י

      אלימות 

  בחודש האחרון מישהו מהתלמידים דחף אותי""א. 

 31% 32% 30% ו'-ה'

 26% 27% 26% ט'- ז'

 28% 29% 27%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  14% 14% 14%  י

בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים . "ב

  שרצה לפגוע בי"
 

 20% 22% 19% ו'-ה'

 14% 17% 13% ט'- ז'

 17% 19% 16%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  6% 6% 6%  י

      אלימות חמורה

 בחודש האחרון אחד התלמידים השתמש במקל, באבן, בכיסא או בחפץ. "ג
 אחר כדי לפגוע בי"

 5% 6% 5% ו'-ה'

 5% 6% 4% ט'- ז'

 5% 6% 5%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  3% 3% 3%  י

 בחודש האחרון מישהו מהתלמידים נתן לי מכות חזקות". "ד

 8% 9% 7% ו'-ה'

 5% 6% 4% ט'- ז'

 6% 7% 6%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  3% 3% 4%  י

התלמידים איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי בחודש האחרון אחד . "ה

 הלימודים"

 9% 10% 8% ו'-ה'

 6% 6% 6% ט'- ז'

 7% 8% 7% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  2% 2% 2%  י

בחודש האחרון מישהו מהתלמידים סחט ממני באיומים כסף, אוכל או . "ו

 דברי ערך"

 2% 2% 1% ו'-ה'

 2% 2% 2% ט'- ז'

 2% 2% 2% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  1% 1% 2%  י
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 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

      אלימות עקיפה

בחודש האחרון אחד התלמידים ניסה לשכנע תלמידים אחרים לא לדבר . "ז

 אתי או לא להיות חברים שלי"

 14% 14% 14% ו'-ה'

 9% 9% 9% ט'- ז'

 11% 11% 11%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  4% 4% 4%  י

בחודש האחרון אחד התלמידים הפיץ עליי שמועות לא נכונות כדי . "ח

 לפגוע בי (למשל באינטרנט או ברכילות מאחורי הגב)"

 14% 13% 15% ו'-ה'

 12% 11% 13% ט'- ז'

 13% 12% 14%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  7% 6% 7%  י

בחודש האחרון הטילו עלי 'חרם': קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או . "ט

 לשחק איתי"

 5% 6% 5% ו'-ה'

 3% 3% 3% ט'- ז'

 4% 4% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  2% 2% 2%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מעורבות באירועי אלימות מדד מסכם: 

 12% 13% 12% ו'-ה'
 9% 10% 9% ט'- ז'

 10% 11% 10%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  6% 7% 6%  י

      אלימות 

  בחודש האחרון מישהו מהתלמידים דחף אותי""א. 

 31% 32% 31% ו'-ה'
 27% 27% 27% ט'- ז'

 29% 29% 29%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  16% 16% 16%  י

בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים . "ב

  שרצה לפגוע בי"
 

 20% 23% 19% ו'-ה'
 15% 18% 14% ט'- ז'

 17% 20% 16%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  8% 9% 8%  י

      אלימות חמורה

 בחודש האחרון אחד התלמידים השתמש במקל, באבן, בכיסא או בחפץ. "ג
 אחר כדי לפגוע בי"

 6% 6% 5% ו'-ה'
 5% 6% 5% ט'- ז'

 5% 6% 5%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  4% 6% 4%  י

 בחודש האחרון מישהו מהתלמידים נתן לי מכות חזקות". "ד

 8% 9% 7% ו'-ה'
 5% 7% 5% ט'- ז'

 6% 8% 6%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  4% 5% 4%  י

התלמידים איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי בחודש האחרון אחד . "ה
 הלימודים"

 8% 10% 8% ו'-ה'
 6% 6% 5% ט'- ז'

 7% 8% 6% ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  4% 5% 4%  י

בחודש האחרון מישהו מהתלמידים סחט ממני באיומים כסף, אוכל או . "ו

 דברי ערך"

 2% 2% 1% ו'-ה'
 2% 2% 2% ט'- ז'

 2% 2% 2% ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  3% 4% 3%  י

      אלימות עקיפה

בחודש האחרון אחד התלמידים ניסה לשכנע תלמידים אחרים לא לדבר . "ז

 אתי או לא להיות חברים שלי"

 14% 13% 14% ו'-ה'
 9% 8% 9% ט'- ז'

 11% 10% 11%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  5% 6% 5%  י

עליי שמועות לא נכונות כדי בחודש האחרון אחד התלמידים הפיץ . "ח
 לפגוע בי (למשל באינטרנט או ברכילות מאחורי הגב)"

 14% 12% 15% ו'-ה'
 12% 10% 12% ט'- ז'

 13% 11% 13%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  10% 7% 10%  י

בחודש האחרון הטילו עלי 'חרם': קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או . "ט
 לשחק איתי"

 5% 5% 5% ו'-ה'
 3% 3% 3% ט'- ז'

 4% 4% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  3% 4% 3%  י
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-מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות של תלמידים (תשס"ח 2.9 נספח
  תשע"ג)

 - ר שפה ושכבות גיל : דיווחי התלמידים מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגז9לוח 
  תשע"ג -תשס"ח

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנותמדד מסכם: 

 78% 72% 80% ו'-ה'

 52% 42% 55% ט'- ז'

 63% 55% 65%  ט'-כלל השכבות ה'

 "אלימות בבית הספר המורים יודעים על כך כשיש מקרי"א. 

 74% 68% 75% ו'-ה'

 53% 54% 53% ט'- ז'

 62% 61% 62%  ט'-כלל השכבות ה'

 "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי למנוע אלימות וכדי לטפל בה"ב. 

 74% 65% 76% ו'-ה'

 50% 44% 52% ט'- ז'

 60% 53% 62%  ט'-כלל השכבות ה'

תמיד מורה או כמה מורים בחצר שתפקידם להשגיח שלא  בהפסקות יש"ג. 

 "תהיה אלימות

 87% 82% 89% ו'-ה'

 53% 28% 60% ט'- ז'

 67% 52% 72%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 לעידוד תחושת המוגנותמאמצי בית הספר מדד מסכם: 

 77% 72% 79% ו'-ה'

 53% 42% 55% ט'- ז'

 63% 57% 65%  ט'-כלל השכבות ה'

 "כשיש מקרי אלימות בבית הספר המורים יודעים על כך"א. 

 72% 68% 74% ו'-ה'

 54% 54% 54% ט'- ז'

 62% 61% 62%  ט'-כלל השכבות ה'

 "אלימות וכדי לטפל בהבבית הספר עושים פעולות רבות כדי למנוע "ב. 

 74% 68% 76% ו'-ה'

 52% 44% 54% ט'- ז'

 61% 55% 63%  ט'-כלל השכבות ה'

בהפסקות יש תמיד מורה או כמה מורים בחצר שתפקידם להשגיח שלא "ג. 

 "תהיה אלימות

 86% 82% 87% ו'-ה'

 52% 29% 58% ט'- ז'

 67% 55% 70%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנותמדד מסכם: 

 78% 73% 80% ו'-ה'

 55% 47% 58% ט'- ז'

 65% 58% 67%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  42% 37% 44%  י

 "יודעים על כךכשיש מקרי אלימות בבית הספר המורים "א. 

 73% 68% 75% ו'-ה'

 55% 57% 54% ט'- ז'

 63% 62% 63%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  50% 54% 49%  י

 "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי למנוע אלימות וכדי לטפל בה"ב. 

 76% 69% 78% ו'-ה'

 57% 50% 59% ט'- ז'

 65% 59% 67%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  40% 35% 41%  י

בהפסקות יש תמיד מורה או כמה מורים בחצר שתפקידם להשגיח שלא "ג. 
 "תהיה אלימות

 86% 82% 88% ו'-ה'

 53% 33% 59% ט'- ז'

 67% 55% 71%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  37% 23% 40%  י
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 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  עבריתדוברי 
(%) 

 מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנותמדד מסכם: 

 79% 75% 80% ו'-ה'

 55% 44% 58% ט'- ז'

 65% 59% 67%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  45% 40% 47%  י

 "כשיש מקרי אלימות בבית הספר המורים יודעים על כך"א. 

 75% 72% 76% ו'-ה'

 55% 55% 55% ט'- ז'

 64% 63% 64%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  52% 56% 51%  י

 "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי למנוע אלימות וכדי לטפל בה"ב. 

 76% 71% 77% ו'-ה'

 56% 47% 59% ט'- ז'

 65% 58% 67%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  43% 39% 44%  י

בהפסקות יש תמיד מורה או כמה מורים בחצר שתפקידם להשגיח שלא "ג. 

 "אלימותתהיה 

 87% 84% 88% ו'-ה'

 53% 30% 59% ט'- ז'

 67% 55% 71%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  41% 24% 45%  י

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנותמדד מסכם: 

 80% 76% 81% ו'-ה'

 56% 50% 58% ט'- ז'

 66% 61% 67%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  46% 42% 47%  י

 "כשיש מקרי אלימות בבית הספר המורים יודעים על כך"א. 

 75% 71% 76% ו'-ה'

 56% 58% 56% ט'- ז'

 64% 64% 64%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  57% 58% 57%  י

 "למנוע אלימות וכדי לטפל בהבבית הספר עושים פעולות רבות כדי "ב. 

 77% 72% 79% ו'-ה'

 58% 55% 58% ט'- ז'

 66% 62% 67%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  43% 41% 44%  י

בהפסקות יש תמיד מורה או כמה מורים בחצר שתפקידם להשגיח שלא "ג. 

 "תהיה אלימות

 87% 84% 89% ו'-ה'

 54% 36% 59% ט'- ז'

 68% 57% 71%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  38% 27% 41%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנותמדד מסכם: 

 79% 76% 80% ו'-ה'

 55% 46% 58% ט'- ז'

 65% 60% 67%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  46% 43% 47%  י

 "כשיש מקרי אלימות בבית הספר המורים יודעים על כך"א. 

 75% 73% 76% ו'-ה'

 57% 57% 57% ט'- ז'

 65% 65% 65%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  59% 61% 59%  י

 "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי למנוע אלימות וכדי לטפל בה"ב. 

 77% 73% 78% ו'-ה'

 57% 51% 59% ט'- ז'

 65% 61% 66%  ט'-השכבות ה'כלל 

"א-י'  40% 40% 40%  י

בהפסקות יש תמיד מורה או כמה מורים בחצר שתפקידם להשגיח שלא "ג. 

 "תהיה אלימות

 86% 83% 88% ו'-ה'

 52% 30% 58% ט'- ז'

 67% 55% 70%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  39% 27% 43%  י
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  תשע"ג)-(תשס"חהתנהגות נאותה של תלמידים בכיתה  2.10 נספח
 - : דיווחי התלמידים על התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל 10לוח 

  תשע"ג-תשס"ח

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה מדד מסכם: 
 36% 37% 35% ו'-ה'

 23% 30% 21% ט'- ז'

 28% 33% 27%  ט'-כלל השכבות ה'

 לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד"* . "א

 25% 29% 24% ו'-ה'

 16% 22% 15% ט'- ז'

 20% 25% 19%  ט'-כלל השכבות ה'

  בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים למורים*. "ב

 29% 32% 28% ו'-ה'

 18% 27% 16% ט'- ז'

 23% 29% 21%  ט'-כלל השכבות ה'

 התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד למורים". "ג

 53% 51% 54% ו'-ה'

 36% 45% 33% ט'- ז'

 43% 48% 42%  ט'-כלל השכבות ה'

צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים המורים לא . "ד

 מפסיקים להרעיש"*

 34% 35% 34% ו'-ה'

 23% 27% 22% ט'- ז'

 27% 30% 26%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה מדד מסכם: 
 33% 36% 32% ו'-ה'

 26% 33% 24% ט'- ז'

 29% 34% 27%  ט'-כלל השכבות ה'

  לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד"*. "א

 23% 29% 22% ו'-ה'

 18% 24% 16% ט'- ז'

 20% 26% 18%  ט'-כלל השכבות ה'

 בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים למורים"* . "ב

 28% 32% 26% ו'-ה'

 20% 30% 18% ט'- ז'

 24% 31% 21%  ט'-כלל השכבות ה'

 התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד למורים". "ג

 49% 49% 49% ו'-ה'

 39% 47% 37% ט'- ז'

 44% 48% 42%  ט'-כלל השכבות ה'

הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים המורים לא צריכים לחכות . "ד
 מפסיקים להרעיש"*

 31% 35% 30% ו'-ה'

 25% 29% 24% ט'- ז'

 28% 32% 27%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה מדד מסכם: 

 35% 39% 34% ו'-ה'

 26% 33% 24% ט'- ז'

 30% 36% 28%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  29% 39% 27%  י

 לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד"*. "א

 25% 30% 23% ו'-ה'

 17% 24% 16% ט'- ז'

 20% 27% 19%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  19% 26% 17%  י

  
 בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים"*. "ב

 30% 34% 28% ו'-ה'

 21% 30% 18% ט'- ז'

 24% 32% 22%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  26% 39% 22%  י

 התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד למורים". "ג

 53% 54% 53% ו'-ה'

 43% 50% 41% ט'- ז'

 47% 52% 46%  ט'-ה'כלל השכבות 

"א-י'  46% 57% 44%  י

המורים לא צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים . "ד

 מפסיקים להרעיש"*

 33% 37% 32% ו'-ה'

 24% 28% 23% ט'- ז'

 28% 32% 27%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  27% 33% 25%  י
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          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה מדד מסכם: 

 39% 44% 37% ו'-ה'

 28% 35% 27% ט'- ז'

 33% 39% 31%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  31% 36% 29%  י

 לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד"* . "א

 28% 36% 25% ו'-ה'

 20% 27% 18% ט'- ז'

 23% 31% 21%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  21% 24% 20%  י

 בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים"* . "ב

 33% 40% 31% ו'-ה'

 22% 32% 20% ט'- ז'

 27% 36% 24%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  25% 34% 22%  י

 למורים"התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד . "ג

 57% 58% 57% ו'-ה'

 45% 53% 43% ט'- ז'

 50% 55% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  48% 56% 46%  י

המורים לא צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים . "ד

 מפסיקים להרעיש"*

 36% 41% 34% ו'-ה'

 27% 30% 26% ט'- ז'

 31% 35% 29%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  28% 28% 28%  י

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה מדד מסכם: 

 42% 48% 40% ו'-ה'

 31% 38% 29% ט'- ז'

 36% 42% 34%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  36% 39% 35%  י

 לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד"* . "א

 31% 39% 29% ו'-ה'

 22% 28% 20% ט'- ז'

 26% 33% 23%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  25% 27% 24%  י

 בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים"* . "ב

 38% 46% 36% ו'-ה'

 26% 35% 23% ט'- ז'

 31% 40% 28%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  29% 36% 26%  י

 התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד למורים". "ג

 60% 62% 60% ו'-ה'

 49% 56% 47% ט'- ז'

 54% 59% 52%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  58% 59% 58%  י

המורים לא צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים . "ד

 מפסיקים להרעיש"*

 39% 45% 37% ו'-ה'

 29% 33% 27% ט'- ז'

 33% 38% 31%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  32% 33% 32%  י
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          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 שכבות  נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה מדד מסכם: 

 42% 49% 40% ו'-ה'

 31% 38% 30% ט'- ז'

 36% 43% 34%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  33% 42% 31%  י

 לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד"* . "א

 31% 41% 28% ו'-ה'

 22% 28% 20% ט'- ז'

 25% 34% 23%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  21% 27% 20%  י

 בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים"* . "ב

 39% 46% 36% ו'-ה'

 26% 37% 24% ט'- ז'

 31% 41% 29%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  26% 41% 22%  י

 התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד למורים". "ג

 61% 64% 60% ו'-ה'

 50% 57% 48% ט'- ז'

 54% 60% 53%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  54% 63% 52%  י

הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים המורים לא צריכים לחכות . "ד

 מפסיקים להרעיש"*

 38% 46% 36% ו'-ה'

 28% 32% 27% ט'- ז'

 32% 39% 31%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  32% 37% 30%  י

  
"המורים  -ו שמתחצפים למורים" "בכיתה שלי יש תלמידים "לעיתים קרובות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד", נוסח ההיגדים בשאלון היה * 

רצוי  צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים מפסיקים להרעיש". לצורך הדיווח הם נוסחו מחדש כך שערך גבוה יותר בהיגד ישקף מצב

  יותר.
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          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

  )תשע"ג-תשס"ח(כללי התנהגות בבית הספר   2.11 נספח

- תשס"ח -: דיווחי התלמידים על כללי התנהגות בבית הספר: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל 11לוח 
  תשע"ג 

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 כללי התנהגות בבית הספרמדד מסכם: 

 75% 71% 76% ו'-ה'

 59% 62% 58% ט'- ז'

 66% 66% 65%  ט'-כלל השכבות ה'

 ""כללי התנהגות בבית הספר ברורים ליא. 

 92% 88% 93% ו'-ה'

 83% 81% 83% ט'- ז'

 86% 84% 87%  ט'-כלל השכבות ה'

 ""התלמידים בבית הספר מקפידים לפעול לפי כללי ההתנהגותב. 

 48% 46% 48% ו'-ה'

 27% 36% 24% ט'- ז'

 36% 40% 34%  ט'-כלל השכבות ה'

 ""המורים בביה"ס מקפידים שהתלמידים יפעלו לפי כללי ההתנהגותג. 

 85% 80% 86% ו'-ה'

 68% 70% 67% ט'- ז'

 75% 75% 75%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 כללי התנהגות בבית הספרמדד מסכם: 

 74% 73% 75% ו'-ה'

 60% 62% 60% ט'- ז'

 67% 67% 67%  ט'-כלל השכבות ה'

 ""כללי התנהגות בבית הספר ברורים ליא. 

 92% 89% 93% ו'-ה'

 84% 80% 85% ט'- ז'

 88% 84% 89%  ט'-כלל השכבות ה'

 "מקפידים לפעול לפי כללי ההתנהגות"התלמידים בבית הספר ב. 

 46% 47% 46% ו'-ה'

 29% 36% 27% ט'- ז'

 37% 41% 35%  ט'-כלל השכבות ה'

 ""המורים בביה"ס מקפידים שהתלמידים יפעלו לפי כללי ההתנהגותג. 

 85% 83% 86% ו'-ה'

 68% 69% 68% ט'- ז'

 75% 75% 75%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 כללי התנהגות בבית הספרמדד מסכם: 

 75% 74% 76% ו'-ה'

 62% 65% 61% ט'- ז'

 68% 69% 67%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  60% 63% 60%  י

 ""כללי התנהגות בבית הספר ברורים ליא. 

 92% 90% 94% ו'-ה'

 85% 83% 86% ט'- ז'

 88% 86% 89%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  83% 82% 84%  י

 ""התלמידים בבית הספר מקפידים לפעול לפי כללי ההתנהגותב. 

 48% 49% 48% ו'-ה'

 31% 39% 29% ט'- ז'

 38% 44% 36%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  34% 40% 32%  י

 "יפעלו לפי כללי ההתנהגות "המורים בביה"ס מקפידים שהתלמידיםג. 

 86% 83% 87% ו'-ה'

 70% 72% 70% ט'- ז'

 77% 77% 76%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  64% 65% 64%  י
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 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 כללי התנהגות בבית הספרמדד מסכם: 

 77% 76% 77% ו'-ה'

 62% 65% 61% ט'- ז'

 68% 70% 68%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  60% 59% 60%  י

 ""כללי התנהגות בבית הספר ברורים ליא. 

 92% 90% 93% ו'-ה'

 84% 82% 84% ט'- ז'

 88% 86% 88%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  81% 77% 82%  י

 "ההתנהגות"התלמידים בבית הספר מקפידים לפעול לפי כללי ב. 

 53% 54% 52% ו'-ה'

 33% 42% 31% ט'- ז'

 41% 48% 39%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  35% 36% 34%  י

 ""המורים בביה"ס מקפידים שהתלמידים יפעלו לפי כללי ההתנהגותג. 

 86% 84% 87% ו'-ה'

 69% 71% 69% ט'- ז'

 76% 77% 76%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  63% 63% 64%  י

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 כללי התנהגות בבית הספרמדד מסכם: 

 80% 78% 81% ו'-ה'

 66% 68% 66% ט'- ז'

 72% 72% 72%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  64% 66% 63%  י

 ""כללי התנהגות בבית הספר ברורים ליא. 

 93% 90% 94% ו'-ה'

 86% 85% 87% ט'- ז'

 89% 87% 90%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  84% 84% 84%  י

 ""התלמידים בבית הספר מקפידים לפעול לפי כללי ההתנהגותב. 

 59% 58% 59% ו'-ה'

 39% 45% 38% ט'- ז'

 47% 50% 46%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  41% 45% 40%  י

 "מקפידים שהתלמידים יפעלו לפי כללי ההתנהגות "המורים בביה"סג. 

 88% 85% 89% ו'-ה'

 73% 74% 72% ט'- ז'

 79% 79% 79%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  67% 70% 67%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 בבית הספרכללי התנהגות מדד מסכם: 

 80% 80% 80% ו'-ה'

 66% 67% 65% ט'- ז'

 72% 73% 71%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  65% 69% 64%  י

 ""כללי התנהגות בבית הספר ברורים ליא. 

 94% 91% 94% ו'-ה'

 85% 84% 86% ט'- ז'

 89% 87% 89%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  85% 83% 86%  י

 "מקפידים לפעול לפי כללי ההתנהגות"התלמידים בבית הספר ב. 

 58% 61% 57% ו'-ה'

 39% 44% 37% ט'- ז'

 47% 51% 45%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  41% 50% 39%  י

 ""המורים בביה"ס מקפידים שהתלמידים יפעלו לפי כללי ההתנהגותג. 

 88% 87% 88% ו'-ה'

 73% 74% 73% ט'- ז'

 79% 80% 79%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  68% 73% 66%  י
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  )תשע"ג-תשס"ח(הסביבה הפיזית בבית הספר  2.12 נספח
- תשס"ח -ר שפה ושכבות גיל : דיווחי התלמידים על הסביבה הפיזית בבית הספר: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגז12לוח 

  תשע"ג 

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  ממלכתיפיקוח 
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 סביבה פיזיתמדד מסכם: 

 54% 50% 55% ו'-ה'

 37% 37% 37% ט'- ז'

 44% 43% 44%  ט'-כלל השכבות ה'

 חצר בית הספר יפה ומטופחת". "א

 61% 54% 63% ו'-ה'

 46% 40% 47% ט'- ז'

 52% 46% 53%  ט'-כלל השכבות ה'

 הכיתה שלי יפה ומטופחת". "ב

 60% 57% 62% ו'-ה'

 34% 34% 34% ט'- ז'

 45% 45% 45%  ט'-כלל השכבות ה'

 השירותים של התלמידים נקיים ובמצב תקין". "ג

 24% 23% 24% ו'-ה'

 16% 20% 14% ט'- ז'

 19% 21% 18%  ט'-כלל השכבות ה'

הישיבה, הכיתה שלי היא מקום שנוח ללמוד בו (מבחינת מקום . "ד
 הצפיפות, התאורה, קור/חום וכו')"

 71% 66% 72% ו'-ה'

 53% 54% 52% ט'- ז'

 60% 60% 60%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 סביבה פיזיתמדד מסכם: 

 54% 52% 55% ו'-ה'

 39% 40% 39% ט'- ז'

 45% 46% 45%  ט'-כלל השכבות ה'

 חצר בית הספר יפה ומטופחת". "א

 61% 57% 63% ו'-ה'

 48% 47% 49% ט'- ז'

 54% 52% 54%  ט'-כלל השכבות ה'

 הכיתה שלי יפה ומטופחת". "ב

 61% 59% 61% ו'-ה'

 35% 36% 35% ט'- ז'

 46% 48% 46%  ט'-כלל השכבות ה'

  
 התלמידים נקיים ובמצב תקין"השירותים של . "ג

 24% 24% 24% ו'-ה'

 18% 22% 16% ט'- ז'

 20% 23% 19%  ט'-כלל השכבות ה'

הכיתה שלי היא מקום שנוח ללמוד בו (מבחינת מקום הישיבה, . "ד
 הצפיפות, התאורה, קור/חום וכו')"

 70% 68% 71% ו'-ה'

 55% 56% 55% ט'- ז'

 61% 62% 61%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 סביבה פיזיתמדד מסכם: 

 55% 52% 55% ו'-ה'

 41% 43% 40% ט'- ז'

 47% 47% 47%  ט'-כלל השכבות ה'

 חצר בית הספר יפה ומטופחת". "א

 63% 57% 65% ו'-ה'

 49% 50% 49% ט'- ז'

 55% 53% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

 הכיתה שלי יפה ומטופחת". "ב

 60% 59% 61% ו'-ה'

 37% 40% 36% ט'- ז'

 47% 48% 47%  ט'-כלל השכבות ה'

 השירותים של התלמידים נקיים ובמצב תקין". "ג

 24% 24% 24% ו'-ה'

 20% 23% 19% ט'- ז'

 22% 24% 21%  ט'-כלל השכבות ה'

היא מקום שנוח ללמוד בו (מבחינת מקום הישיבה, הכיתה שלי . "ד

 הצפיפות, התאורה, קור/חום וכו')"

 71% 67% 72% ו'-ה'

 57% 58% 56% ט'- ז'

 63% 62% 63%  ט'-כלל השכבות ה'
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 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 פיזית סביבהמדד מסכם: 

 56% 55% 56% ו'-ה'

 41% 39% 41% ט'- ז'

 47% 46% 48%  ט'-כלל השכבות ה'

 חצר בית הספר יפה ומטופחת". "א

 67% 62% 68% ו'-ה'

 51% 45% 52% ט'- ז'

 58% 53% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

 הכיתה שלי יפה ומטופחת". "ב

 61% 62% 61% ו'-ה'

 36% 35% 37% ט'- ז'

 47% 47% 47%  ט'-ה'כלל השכבות 

 השירותים של התלמידים נקיים ובמצב תקין". "ג

 25% 27% 25% ו'-ה'

 18% 20% 18% ט'- ז'

 21% 23% 21%  ט'-כלל השכבות ה'

הכיתה שלי היא מקום שנוח ללמוד בו (מבחינת מקום הישיבה, . "ד

 הצפיפות, התאורה, קור/חום וכו')"

 71% 71% 71% ו'-ה'

 57% 55% 58% ט'- ז'

 63% 62% 64%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 סביבה פיזיתמדד מסכם: 

 57% 56% 57% ו'-ה'

 43% 44% 43% ט'- ז'

 48% 49% 48%  ט'-כלל השכבות ה'

 חצר בית הספר יפה ומטופחת". "א

 67% 62% 69% ו'-ה'

 54% 50% 55% ט'- ז'

 59% 55% 60%  ט'-כלל השכבות ה'

  
 הכיתה שלי יפה ומטופחת". "ב

 63% 63% 63% ו'-ה'

 40% 40% 40% ט'- ז'

 49% 50% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

 השירותים של התלמידים נקיים ובמצב תקין". "ג

 25% 28% 24% ו'-ה'

 19% 24% 18% ט'- ז'

 21% 26% 20%  ט'-השכבות ה'כלל 

הכיתה שלי היא מקום שנוח ללמוד בו (מבחינת מקום הישיבה, . "ד

 הצפיפות, התאורה, קור/חום וכו')"

 72% 72% 72% ו'-ה'

 59% 60% 59% ט'- ז'

 64% 65% 64%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  ממ"דפיקוח 

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 סביבה פיזיתמדד מסכם: 

 57% 57% 58% ו'-ה'

 43% 47% 43% ט'- ז'

 49% 51% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

 חצר בית הספר יפה ומטופחת". "א

 69% 65% 70% ו'-ה'

 56% 56% 56% ט'- ז'

 61% 61% 62%  ט'-כלל השכבות ה'

 הכיתה שלי יפה ומטופחת". "ב

 62% 62% 62% ו'-ה'

 40% 42% 39% ט'- ז'

 49% 52% 48%  ט'-כלל השכבות ה'

 השירותים של התלמידים נקיים ובמצב תקין". "ג

 26% 27% 26% ו'-ה'

 19% 25% 18% ט'- ז'

 22% 26% 21%  ט'-כלל השכבות ה'

הכיתה שלי היא מקום שנוח ללמוד בו (מבחינת מקום הישיבה, . "ד

 וכו')"הצפיפות, התאורה, קור/חום 

 73% 72% 73% ו'-ה'

 59% 63% 58% ט'- ז'

 65% 68% 64%  ט'-כלל השכבות ה'
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תפיסות התלמידים את ציפיות המורים מהם והאמונה ביכולותיהם   2.13 נספח
  )תשע"ג- תשס"ח(

המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר  : דיווחי התלמידים על תפיסותיהם את ציפיות המורים מהם והאמונה ביכולותיהם: שיעורי13לוח 
  תשע"ג-תשס"ח -שפה ושכבות גיל 

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם מדד מסכם: 

 86% 84% 87% ו'-ה'

 73% 75% 73% ט'- ז'

 79% 79% 78%  ט'-כלל השכבות ה'

       ציפיות מורים להצלחה

 רוב המורים מצפים מכל תלמיד להתאמץ בלימודים". "א

 89% 87% 89% ו'-ה'

 80% 81% 80% ט'- ז'

 84% 84% 84%  ט'-כלל השכבות ה'

  רוב המורים מצפים מכל תלמיד לשפר את ההישגים שלו בלימודים". "ב

 87% 85% 88% ו'-ה'

 80% 80% 79% ט'- ז'

 83% 82% 83%  ט'-כלל השכבות ה'

 רוב המורים מצפים מכל תלמיד להשקיע הרבה בלימודים". "ג

 86% 83% 87% ו'-ה'

 72% 72% 72% ט'- ז'

 78% 77% 78%  ט'-כלל השכבות ה'

      אמונה ביכולות התלמידים

 שאני יכול להצליח בלימודים"רוב המורים שלי נותנים לי הרגשה . "ד

 80% 78% 81% ו'-ה'

 62% 65% 61% ט'- ז'

 70% 71% 69%  ט'-כלל השכבות ה'

 רוב המורים מאמינים ביכולת שלי להצליח". "ה

 87% 86% 87% ו'-ה'

 73% 76% 72% ט'- ז'

 79% 80% 78%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם מדד מסכם: 

 85% 83% 86% ו'-ה'

 73% 74% 73% ט'- ז'

 79% 79% 79%  ט'-כלל השכבות ה'

       ציפיות מורים להצלחה

 רוב המורים מצפים מכל תלמיד להתאמץ בלימודים". "א

 88% 86% 89% ו'-ה'

 79% 80% 79% ט'- ז'

 83% 83% 83%  ט'-כלל השכבות ה'

  רוב המורים מצפים מכל תלמיד לשפר את ההישגים שלו בלימודים". "ב

 87% 85% 88% ו'-ה'

 79% 79% 79% ט'- ז'

 83% 82% 83%  ט'-כלל השכבות ה'

 רוב המורים מצפים מכל תלמיד להשקיע הרבה בלימודים". "ג

 85% 83% 86% ו'-ה'

 72% 72% 72% ט'- ז'

 78% 77% 78%  ט'-כלל השכבות ה'

      אמונה ביכולות התלמידים

 רוב המורים שלי נותנים לי הרגשה שאני יכול להצליח בלימודים". "ד

 80% 78% 81% ו'-ה'

 63% 66% 62% ט'- ז'

 71% 72% 70%  ט'-כלל השכבות ה'

  
 ביכולת שלי להצליח"רוב המורים מאמינים . "ה

 87% 85% 87% ו'-ה'

 73% 75% 72% ט'- ז'

 79% 80% 79%  ט'-כלל השכבות ה'
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 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם מדד מסכם: 

 86% 83% 87% ו'-ה'

 73% 75% 73% ט'- ז'

 78% 79% 78%  ט'-כלל השכבות ה'

       ציפיות מורים להצלחה

 רוב המורים מצפים מכל תלמיד להתאמץ בלימודים". "א

 88% 86% 89% ו'-ה'

 79% 80% 78% ט'- ז'

 83% 83% 83%  ט'-כלל השכבות ה'

  בלימודים"רוב המורים מצפים מכל תלמיד לשפר את ההישגים שלו . "ב

 87% 84% 88% ו'-ה'

 79% 80% 79% ט'- ז'

 82% 82% 83%  ט'-כלל השכבות ה'

 רוב המורים מצפים מכל תלמיד להשקיע הרבה בלימודים". "ג

 86% 82% 87% ו'-ה'

 72% 73% 72% ט'- ז'

 78% 77% 78%  ט'-כלל השכבות ה'

      אמונה ביכולות התלמידים

 לי הרגשה שאני יכול להצליח בלימודים" רוב המורים שלי נותנים. "ד

 81% 78% 82% ו'-ה'

 64% 67% 63% ט'- ז'

 71% 71% 71%  ט'-כלל השכבות ה'

 רוב המורים מאמינים ביכולת שלי להצליח". "ה

 87% 85% 87% ו'-ה'

 73% 76% 72% ט'- ז'

 79% 80% 78%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  ממלכתי פיקוח
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם מדד מסכם: 

 85% 84% 86% ו'-ה'

 74% 75% 73% ט'- ז'

 79% 79% 79%  ט'-כלל השכבות ה'

       ציפיות מורים להצלחה

 בלימודים"רוב המורים מצפים מכל תלמיד להתאמץ . "א

 88% 86% 88% ו'-ה'

 79% 79% 79% ט'- ז'

 83% 83% 83%  ט'-כלל השכבות ה'

  רוב המורים מצפים מכל תלמיד לשפר את ההישגים שלו בלימודים". "ב

 87% 86% 88% ו'-ה'

 79% 79% 79% ט'- ז'

 82% 82% 82%  ט'-כלל השכבות ה'

 בלימודים"רוב המורים מצפים מכל תלמיד להשקיע הרבה . "ג

 85% 83% 86% ו'-ה'

 73% 73% 72% ט'- ז'

 78% 77% 78%  ט'-כלל השכבות ה'

      אמונה ביכולות התלמידים

 רוב המורים שלי נותנים לי הרגשה שאני יכול להצליח בלימודים". "ד

 81% 80% 81% ו'-ה'

 65% 68% 64% ט'- ז'

 72% 73% 71%  ט'-כלל השכבות ה'

 מאמינים ביכולת שלי להצליח"רוב המורים . "ה

 86% 86% 87% ו'-ה'

 73% 75% 72% ט'- ז'

 79% 80% 78%  ט'-כלל השכבות ה'
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 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם מדד מסכם: 

 87% 85% 87% ו'-ה'

 75% 77% 75% ט'- ז'

 80% 81% 80%  ט'-כלל השכבות ה'

       ציפיות מורים להצלחה

 רוב המורים מצפים מכל תלמיד להתאמץ בלימודים". "א

 89% 88% 89% ו'-ה'

 80% 81% 80% ט'- ז'

 84% 84% 84%  ט'-כלל השכבות ה'

  ההישגים שלו בלימודים"רוב המורים מצפים מכל תלמיד לשפר את . "ב

 89% 87% 89% ו'-ה'

 80% 81% 80% ט'- ז'

 84% 84% 84%  ט'-כלל השכבות ה'

 רוב המורים מצפים מכל תלמיד להשקיע הרבה בלימודים". "ג

 87% 85% 88% ו'-ה'

 75% 76% 75% ט'- ז'

 80% 80% 80%  ט'-כלל השכבות ה'

      אמונה ביכולות התלמידים

 המורים שלי נותנים לי הרגשה שאני יכול להצליח בלימודים"רוב . "ד

 82% 80% 83% ו'-ה'

 67% 70% 66% ט'- ז'

 73% 74% 73%  ט'-כלל השכבות ה'

 רוב המורים מאמינים ביכולת שלי להצליח". "ה

 88% 86% 88% ו'-ה'

 75% 77% 74% ט'- ז'

 80% 81% 80%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ציפיות גבוהות של מורים מתלמידיהם ואמונה ביכולותיהם מדד מסכם: 

 86% 86% 87% ו'-ה'

 76% 78% 75% ט'- ז'

 80% 82% 80%  ט'-כלל השכבות ה'

       ציפיות מורים להצלחה

 מכל תלמיד להתאמץ בלימודים"רוב המורים מצפים . "א

 89% 88% 89% ו'-ה'

 81% 82% 81% ט'- ז'

 84% 85% 84%  ט'-כלל השכבות ה'

  רוב המורים מצפים מכל תלמיד לשפר את ההישגים שלו בלימודים". "ב

 88% 88% 88% ו'-ה'

 81% 82% 81% ט'- ז'

 84% 85% 84%  ט'-כלל השכבות ה'

 תלמיד להשקיע הרבה בלימודים"רוב המורים מצפים מכל . "ג

 87% 86% 87% ו'-ה'

 76% 77% 76% ט'- ז'

 80% 81% 80%  ט'-כלל השכבות ה'

      אמונה ביכולות התלמידים

 רוב המורים שלי נותנים לי הרגשה שאני יכול להצליח בלימודים". "ד

 82% 81% 82% ו'-ה'

 66% 71% 65% ט'- ז'

 73% 75% 72%  ט'-כלל השכבות ה'

 רוב המורים מאמינים ביכולת שלי להצליח". "ה

 87% 87% 88% ו'-ה'

 75% 78% 74% ט'- ז'

 80% 82% 79%  ט'-כלל השכבות ה'
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  תשע"ג)-תמיכה ועידוד המורים בלימודי התלמידים (תשע"ב 2.14 נספח
 –שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל  : דיווחי התלמידים על תמיכה ועידוד המורים בלימודי התלמידים:14לוח 

  תשע"ג-תשע"ב

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי

(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית

(%) 

"א-י' תמיכה ועידוד המורים בלימודי התלמידיםמסכם: מדד   66% 70% 64%  י

"א-י' מעודד להפיק מעצמי את המרב בלימודים" בית הספר. "א  69% 72% 67%  י

"א-י' צוות ביה"ס עושה מאמצים גדולים כדי לעזור להצליח בבחינות הבגרות". "ב  61% 68% 59%  י

"א-י' צוות בית הספר מאמין ביכולתי להצליח בבחינות הבגרות". "ג  68% 71% 66%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  ממלכתי פיקוח

(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית

(%) 

"א-י' תמיכה ועידוד המורים בלימודי התלמידיםמסכם: מדד   66% 75% 64%  י

"א-י' בית הספר מעודד להפיק מעצמי את המרב בלימודים". "א  70% 77% 68%  י

"א-י' הבגרות"צוות ביה"ס עושה מאמצים גדולים כדי לעזור להצליח בבחינות . "ב  62% 72% 59%  י

"א-י' צוות בית הספר מאמין ביכולתי להצליח בבחינות הבגרות". "ג  68% 77% 65%  י
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  תשע"ג)-תחושת המסוגלות הלימודית של התלמידים (תשס"ח 2.15 נספח
 - זר שפה ושכבות גיל שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מג: דיווחי התלמידים על תחושת המסוגלות הלימודית שלהם: 15לוח 

  תשע"ג-תשס"ח

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : תחושת המסוגלות הלימודית של התלמידים מדד מסכם

 92% 91% 93% ו'-ה'

 90% 90% 90% ט'- ז'

 91% 90% 91%  ט'-כלל השכבות ה'

 כאשר אני רוצה, אני יכול להצליח בלימודים". "א

 95% 94% 96% ו'-ה'

 93% 93% 93% ט'- ז'

 94% 94% 94%  ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני מחליט ללמוד משהו קשה, אני מסוגל לעשות זאת". "ב

 87% 85% 88% ו'-ה'

 84% 84% 84% ט'- ז'

 85% 84% 85%  ט'-ה'כלל השכבות 

 אם אני רוצה, אני יכול להצליח במשימות שונות כמו מבחן או עבודה". "ג

 95% 93% 95% ו'-ה'

 93% 93% 92% ט'- ז'

 94% 93% 94%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות  נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%)  

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : תחושת המסוגלות הלימודית של התלמידים מסכםמדד 

 93% 91% 94% ו'-ה'

 91% 92% 91% ט'- ז'

 92% 91% 92%  ט'-כלל השכבות ה'

 כאשר אני רוצה, אני יכול להצליח בלימודים". "א

 95% 94% 96% ו'-ה'

 93% 94% 93% ט'- ז'

 94% 94% 94%  ט'-כלל השכבות ה'

 קשה, אני מסוגל לעשות זאת"כשאני מחליט ללמוד משהו . "ב

 89% 87% 90% ו'-ה'

 88% 88% 88% ט'- ז'

 89% 87% 89%  ט'-כלל השכבות ה'

 אם אני רוצה, אני יכול להצליח במשימות שונות כמו מבחן או עבודה". "ג

 94% 93% 95% ו'-ה'

 93% 93% 93% ט'- ז'

 93% 93% 94%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תש"ע
 -עברית דוברי 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : תחושת המסוגלות הלימודית של התלמידים מדד מסכם

 93% 91% 93% ו'-ה'

 91% 91% 91% ט'- ז'

 92% 91% 92%  ט'-כלל השכבות ה'

 כאשר אני רוצה, אני יכול להצליח בלימודים". "א

 95% 94% 96% ו'-ה'

 93% 93% 93% ט'- ז'

 94% 94% 94%  ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני מחליט ללמוד משהו קשה, אני מסוגל לעשות זאת". "ב

 89% 87% 90% ו'-ה'

 87% 86% 87% ט'- ז'

 88% 87% 88%  ט'-כלל השכבות ה'

 אם אני רוצה, אני יכול להצליח במשימות שונות כמו מבחן או עבודה". "ג

 94% 93% 95% ו'-ה'

 92% 93% 92% ט'- ז'

 93% 93% 93%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות  נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : תחושת המסוגלות הלימודית של התלמידים מדד מסכם

 93% 92% 93% ו'-ה'

 91% 91% 91% ט'- ז'

 92% 91% 92%  ט'-כלל השכבות ה'

 כאשר אני רוצה, אני יכול להצליח בלימודים". "א

 95% 94% 96% ו'-ה'

 93% 93% 93% ט'- ז'

 94% 94% 94%  ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני מחליט ללמוד משהו קשה, אני מסוגל לעשות זאת". "ב

 89% 87% 90% ו'-ה'

 87% 87% 87% ט'- ז'

 88% 87% 89%  ט'-כלל השכבות ה'

 אני רוצה, אני יכול להצליח במשימות שונות כמו מבחן או עבודה"אם . "ג

 94% 93% 95% ו'-ה'

 93% 93% 93% ט'- ז'

 93% 93% 94%  ט'-כלל השכבות ה'
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 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 הלימודית של התלמידים: תחושת המסוגלות מדד מסכם

 93% 92% 94% ו'-ה'

 91% 91% 91% ט'- ז'

 92% 92% 92%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  83% 85% 82%  י

 כאשר אני רוצה, אני יכול להצליח בלימודים". "א

 96% 95% 96% ו'-ה'

 94% 94% 93% ט'- ז'

 94% 94% 94%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  88% 90% 87%  י

 כשאני מחליט ללמוד משהו קשה, אני מסוגל לעשות זאת". "ב

 90% 88% 90% ו'-ה'

 87% 87% 88% ט'- ז'

 88% 87% 89%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  74% 76% 73%  י

 אם אני רוצה, אני יכול להצליח במשימות שונות כמו מבחן או עבודה". "ג

 95% 94% 95% ו'-ה'

 93% 93% 93% ט'- ז'

 94% 93% 94%  ט'-ה' כלל השכבות

"א-י'  86% 88% 85%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : תחושת המסוגלות הלימודית של התלמידיםמדד מסכם

 92% 92% 93% ו'-ה'

 90% 91% 90% ט'- ז'

 91% 91% 91%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  88% 87% 88%  י

 כאשר אני רוצה, אני יכול להצליח בלימודים". "א

 95% 94% 95% ו'-ה'

 93% 93% 92% ט'- ז'

 94% 94% 93%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  92% 92% 92%  י

 כשאני מחליט ללמוד משהו קשה, אני מסוגל לעשות זאת". "ב

 89% 88% 89% ו'-ה'

 86% 86% 86% ט'- ז'

 87% 87% 87%  ט'-השכבות ה'כלל 

"א-י'  82% 79% 83%  י

  
 אם אני רוצה, אני יכול להצליח במשימות שונות כמו מבחן או עבודה". "ג

 94% 93% 94% ו'-ה'

 92% 93% 92% ט'- ז'

 93% 93% 93%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  90% 90% 90%  י
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  תשע"ג)-(תשס"חמוטיבציה אוטונומית ללמידה בקרב התלמידים  2.16 נספח
-תשס"ח -: דיווחי התלמידים על מוטיבציה אוטונומית ללמידה: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל 16לוח 

  תשע"ג

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  עבריתדוברי 
(%) 

 מוטיבציה אוטונומית ללמידה בקרב התלמידים מדד מסכם: 

 72% 70% 73% ו'-ה'

 57% 60% 56% ט'- ז'

 64% 64% 64%  ט'-כלל השכבות ה'

כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה מפני שהדבר מעניין . "א

 ומסקרן אותי"

 54% 49% 56% ו'-ה'

 29% 32% 28% ט'- ז'

 40% 39% 40%  ט'-ה' כלל השכבות

 כשאני לומד ברצינות, זה מפני שהנושא מעניין אותי". "ב

 66% 63% 67% ו'-ה'

 49% 51% 49% ט'- ז'

 56% 57% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני משקיע בלימודים, זה מפני שאני נהנה מזה". "ג

 57% 56% 57% ו'-ה'

 34% 40% 33% ט'- ז'

 44% 47% 43%  ט'-כלל השכבות ה'

  כשאני משקיע בלימודים, זה מפני שהלימודים חשובים לי". "ד

 88% 86% 88% ו'-ה'

 85% 87% 84% ט'- ז'

 86% 87% 86%  ט'-כלל השכבות ה'

כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה מפני שהדבר עוזר לי . "ה
 לדעת דברים חשובים"

 80% 77% 81% ו'-ה'

 64% 66% 64% ט'- ז'

 71% 71% 71%  ט'-השכבות ה'כלל 

 כשאני לומד ברצינות, זה מפני שהדבר יעזור לי בעתיד". "ו

 90% 88% 90% ו'-ה'

 82% 83% 82% ט'- ז'

 85% 85% 85%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מוטיבציה אוטונומית ללמידה בקרב התלמידים מדד מסכם: 

 71% 69% 71% ו'-ה'

 58% 60% 57% ט'- ז'

 63% 64% 63%  ט'-כלל השכבות ה'

כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה מפני שהדבר מעניין . "א

 ומסקרן אותי"

 51% 47% 52% ו'-ה'

 29% 31% 28% ט'- ז'

 39% 38% 39%  ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני לומד ברצינות, זה מפני שהנושא מעניין אותי". "ב

 63% 60% 64% ו'-ה'

 48% 50% 48% ט'- ז'

 55% 55% 55% ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני משקיע בלימודים, זה מפני שאני נהנה מזה". "ג

 54% 54% 54% ו'-ה'

 34% 39% 32% ט'- ז'

 43% 46% 42%  ט'-כלל השכבות ה'

  בלימודים, זה מפני שהלימודים חשובים לי"כשאני משקיע . "ד

 87% 85% 88% ו'-ה'

 86% 86% 86% ט'- ז'

 86% 86% 87%  ט'-כלל השכבות ה'

כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה מפני שהדבר עוזר לי . "ה
 לדעת דברים חשובים"

 80% 78% 81% ו'-ה'

 67% 68% 66% ט'- ז'

 73% 72% 73%  ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני לומד ברצינות, זה מפני שהדבר יעזור לי בעתיד". "ו

 89% 87% 89% ו'-ה'

 83% 84% 83% ט'- ז'

 86% 85% 86%  ט'-כלל השכבות ה'
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 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ללמידה בקרב התלמידיםמוטיבציה אוטונומית מדד מסכם: 

 71% 68% 73% ו'-ה'

 59% 59% 58% ט'- ז'

 64% 63% 64%  ט'-כלל השכבות ה'

כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה מפני שהדבר מעניין . "א
 ומסקרן אותי"

 52% 46% 55% ו'-ה'

 30% 30% 30% ט'- ז'

 39% 37% 40%  ט'-כלל השכבות ה'

 ברצינות, זה מפני שהנושא מעניין אותי"כשאני לומד . "ב

 65% 60% 66% ו'-ה'

 50% 51% 49% ט'- ז'

 56% 55% 56% ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני משקיע בלימודים, זה מפני שאני נהנה מזה". "ג

 54% 53% 54% ו'-ה'

 35% 39% 34% ט'- ז'

 43% 45% 42%  ט'-כלל השכבות ה'

  מפני שהלימודים חשובים לי"כשאני משקיע בלימודים, זה . "ד

 88% 85% 89% ו'-ה'

 86% 87% 86% ט'- ז'

 87% 86% 87%  ט'-כלל השכבות ה'

כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה מפני שהדבר עוזר לי . "ה

 לדעת דברים חשובים"

 81% 77% 83% ו'-ה'

 68% 67% 68% ט'- ז'

 73% 72% 74%  ט'-כלל השכבות ה'

 לומד ברצינות, זה מפני שהדבר יעזור לי בעתיד" כשאני. "ו

 89% 86% 90% ו'-ה'

 83% 83% 83% ט'- ז'

 85% 84% 86%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מוטיבציה אוטונומית ללמידה בקרב התלמידים מדד מסכם: 

 71% 69% 72% ו'-ה'

 57% 58% 57% ט'- ז'

 63% 63% 63%  ט'-כלל השכבות ה'

כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה מפני שהדבר מעניין . "א
 ומסקרן אותי"

 52% 48% 54% ו'-ה'

 28% 29% 28% ט'- ז'

 38% 38% 39%  ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני לומד ברצינות, זה מפני שהנושא מעניין אותי". "ב

 64% 61% 65% ו'-ה'

 47% 47% 47% ט'- ז'

 54% 54% 55% ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני משקיע בלימודים, זה מפני שאני נהנה מזה". "ג

 55% 55% 55% ו'-ה'

 33% 37% 32% ט'- ז'

 42% 46% 41%  ט'-כלל השכבות ה'

  בלימודים, זה מפני שהלימודים חשובים לי"כשאני משקיע . "ד

 88% 85% 89% ו'-ה'

 86% 87% 86% ט'- ז'

 87% 86% 87%  ט'-כלל השכבות ה'

כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה מפני שהדבר עוזר לי . "ה

 לדעת דברים חשובים"

 81% 78% 82% ו'-ה'

 66% 66% 66% ט'- ז'

 72% 72% 73%  ט'-כלל השכבות ה'

  
 כשאני לומד ברצינות, זה מפני שהדבר יעזור לי בעתיד". "ו

 88% 87% 89% ו'-ה'

 82% 82% 82% ט'- ז'

 85% 84% 85%  ט'-כלל השכבות ה'
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 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מוטיבציה אוטונומית ללמידה בקרב התלמידים מדד מסכם: 

 72% 70% 72% ו'-ה'

 58% 59% 58% ט'- ז'

 64% 64% 64%  ט'-כלל השכבות ה'

כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה מפני שהדבר מעניין . "א
 ומסקרן אותי"

 52% 49% 53% ו'-ה'

 29% 29% 29% ט'- ז'

 39% 38% 39%  ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני לומד ברצינות, זה מפני שהנושא מעניין אותי". "ב

 64% 61% 64% ו'-ה'

 47% 47% 47% ט'- ז'

 54% 53% 54% ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני משקיע בלימודים, זה מפני שאני נהנה מזה". "ג

 55% 55% 55% ו'-ה'

 34% 37% 33% ט'- ז'

 43% 45% 42%  ט'-כלל השכבות ה'

  בלימודים, זה מפני שהלימודים חשובים לי"כשאני משקיע . "ד

 89% 87% 89% ו'-ה'

 87% 88% 87% ט'- ז'

 88% 88% 88%  ט'-כלל השכבות ה'

כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה מפני שהדבר עוזר לי . "ה

 לדעת דברים חשובים"

 81% 79% 81% ו'-ה'

 65% 67% 65% ט'- ז'

 72% 72% 72%  ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני לומד ברצינות, זה מפני שהדבר יעזור לי בעתיד". "ו

 89% 88% 89% ו'-ה'

 84% 85% 84% ט'- ז'

 86% 86% 86%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מוטיבציה אוטונומית ללמידה בקרב התלמידים מדד מסכם: 

 69% 69% 70% ו'-ה'

 57% 58% 56% ט'- ז'

 62% 63% 62%  ט'-כלל השכבות ה'

כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה מפני שהדבר מעניין . "א

 ומסקרן אותי"

 49% 48% 49% ו'-ה'

 28% 28% 28% ט'- ז'

 37% 37% 37%  ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני לומד ברצינות, זה מפני שהנושא מעניין אותי". "ב

 61% 60% 62% ו'-ה'

 46% 46% 46% ט'- ז'

 53% 52% 53% ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני משקיע בלימודים, זה מפני שאני נהנה מזה". "ג

 53% 54% 52% ו'-ה'

 33% 36% 32% ט'- ז'

 41% 44% 41%  ט'-כלל השכבות ה'

  בלימודים, זה מפני שהלימודים חשובים לי"כשאני משקיע . "ד

 88% 87% 88% ו'-ה'

 86% 87% 86% ט'- ז'

 87% 87% 87%  ט'-כלל השכבות ה'

כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה מפני שהדבר עוזר לי . "ה
 לדעת דברים חשובים"

 78% 79% 78% ו'-ה'

 63% 65% 63% ט'- ז'

 70% 71% 69%  ט'-כלל השכבות ה'

 כשאני לומד ברצינות, זה מפני שהדבר יעזור לי בעתיד". "ו

 88% 88% 88% ו'-ה'

 83% 84% 82% ט'- ז'

 85% 86% 85%  ט'-כלל השכבות ה'
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  תשע"ג)-מוטיבציה כפויה ללמידה בקרב התלמידים (תשס"ח 2.17 נספח
  תשע"ג- תשס"ח -שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל : דיווחי התלמידים על מוטיבציה כפויה ללמידה: 17לוח 

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מוטיבציה כפויה ללמידה בקרב התלמידיםמדד מסכם: 

 24% 24% 23% ו'-ה'

 20% 19% 21% ט'- ז'

 22% 22% 22%  ט'-כלל השכבות ה'

ם, זה כדי שלא ארגיש רע עם כשאני מכין את העבודות ואת השיעורי. "א
 עצמי"

 32% 33% 32% ו'-ה'

 26% 26% 26% ט'- ז'

 28% 29% 28%  ט'-כלל השכבות ה'

אני לא עושה את כשאני לומד ברצינות, זה מפני שאני מרגיש אשם כש. "ב
 כל מה שאני יכול"

 27% 29% 26% ו'-ה'

 24% 25% 24% ט'- ז'

 25% 27% 25% ט'-כלל השכבות ה'

 מודים, זה כדי שלא אתבייש בעצמי"כשאני משקיע בלי. "ג

 18% 19% 18% ו'-ה'

 14% 15% 13% ט'- ז'

 16% 17% 15%  ט'-כלל השכבות ה'

  ני שאני לא רוצה שיעשו לי בעיות"כשאני משקיע בלימודים, זה מפ. "ד

 19% 20% 18% ו'-ה'

 19% 16% 20% ט'- ז'

 19% 17% 19%  ט'-כלל השכבות ה'

 מפני שאני לא רוצה שיענישו אותי"כשאני לומד ברצינות זה . "ה

 23% 22% 23% ו'-ה'

 21% 18% 22% ט'- ז'

 22% 20% 23%  ט'-כלל השכבות ה'

מפני שאני לא רוצה  כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה. "ו
 שיכעסו עליי"

 22% 22% 22% ו'-ה'

 20% 18% 20% ט'- ז'

 21% 20% 21%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מוטיבציה כפויה ללמידה בקרב התלמידיםמדד מסכם: 

 24% 25% 24% ו'-ה'

 20% 19% 21% ט'- ז'

 22% 22% 22%  ט'-כלל השכבות ה'

ארגיש רע עם  כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה כדי שלא. "א
 עצמי"

 32% 33% 32% ו'-ה'

 24% 24% 24% ט'- ז'

 27% 28% 27%  ט'-כלל השכבות ה'

את  אני לא עושהכשאני לומד ברצינות, זה מפני שאני מרגיש אשם כש. "ב

 כל מה שאני יכול"

 28% 30% 27% ו'-ה'

 24% 24% 24% ט'- ז'

 26% 27% 25% ט'-כלל השכבות ה'

 מודים, זה כדי שלא אתבייש בעצמי"כשאני משקיע בלי. "ג

 19% 20% 19% ו'-ה'

 14% 15% 14% ט'- ז'

 16% 17% 16%  ט'-כלל השכבות ה'

  רוצה שיעשו לי בעיות"ני שאני לא כשאני משקיע בלימודים, זה מפ. "ד

 20% 21% 20% ו'-ה'

 19% 16% 20% ט'- ז'

 20% 18% 20%  ט'-כלל השכבות ה'

 מפני שאני לא רוצה שיענישו אותי"כשאני לומד ברצינות זה . "ה

 24% 24% 25% ו'-ה'

 21% 17% 22% ט'- ז'

 23% 20% 23%  ט'-כלל השכבות ה'

  
השיעורים, זה מפני שאני לא רוצה כשאני מכין את העבודות ואת . "ו

 שיכעסו עליי"

 23% 22% 23% ו'-ה'

 21% 17% 22% ט'- ז'

 22% 20% 22%  ט'-כלל השכבות ה'
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 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מוטיבציה כפויה ללמידה בקרב התלמידיםמדד מסכם: 

 24% 25% 24% ו'-ה'

 20% 19% 20% ט'- ז'

 22% 22% 22%  ט'-כלל השכבות ה'

ם, זה כדי שלא ארגיש רע עם כשאני מכין את העבודות ואת השיעורי. "א
 עצמי"

 31% 33% 30% ו'-ה'

 23% 24% 23% ט'- ז'

 26% 28% 26%  ט'-כלל השכבות ה'

אני לא עושה את כשכשאני לומד ברצינות, זה מפני שאני מרגיש אשם . "ב
 כל מה שאני יכול"

 27% 28% 26% ו'-ה'

 23% 24% 23% ט'- ז'

 25% 26% 24% ט'-כלל השכבות ה'

 לא אתבייש בעצמי"כשאני משקיע בלימודים, זה כדי ש. "ג

 20% 20% 20% ו'-ה'

 14% 14% 14% ט'- ז'

 16% 17% 16%  ט'-כלל השכבות ה'

  ני שאני לא רוצה שיעשו לי בעיות"כשאני משקיע בלימודים, זה מפ. "ד

 21% 21% 20% ו'-ה'

 19% 17% 19% ט'- ז'

 19% 19% 20%  ט'-כלל השכבות ה'

 י לא רוצה שיענישו אותי"כשאני לומד ברצינות זה מפני שאנ. "ה

 25% 24% 25% ו'-ה'

 22% 20% 23% ט'- ז'

 23% 22% 24%  ט'-כלל השכבות ה'

מפני שאני לא רוצה  ואת השיעורים, זהכשאני מכין את העבודות . "ו

 שיכעסו עליי"

 23% 23% 24% ו'-ה'

 20% 18% 21% ט'- ז'

 22% 20% 22%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 התלמידיםמוטיבציה כפויה ללמידה בקרב מדד מסכם: 

 24% 23% 24% ו'-ה'

 21% 18% 21% ט'- ז'

 22% 21% 22%  ט'-כלל השכבות ה'

ם, זה כדי שלא ארגיש רע עם כשאני מכין את העבודות ואת השיעורי. "א
 עצמי"

 30% 32% 30% ו'-ה'

 23% 21% 24% ט'- ז'

 26% 26% 26%  ט'-כלל השכבות ה'

אני לא עושה את מרגיש אשם כשכשאני לומד ברצינות, זה מפני שאני . "ב
 כל מה שאני יכול"

 27% 27% 27% ו'-ה'

 24% 24% 24% ט'- ז'

 25% 26% 25% ט'-כלל השכבות ה'

 מודים, זה כדי שלא אתבייש בעצמי"כשאני משקיע בלי. "ג

 18% 18% 18% ו'-ה'

 14% 14% 14% ט'- ז'

 16% 16% 16%  ט'-כלל השכבות ה'

  ני שאני לא רוצה שיעשו לי בעיות"בלימודים, זה מפכשאני משקיע . "ד

 20% 20% 20% ו'-ה'

 19% 15% 20% ט'- ז'

 20% 17% 20%  ט'-כלל השכבות ה'

 תי"כשאני לומד ברצינות זה מפני שאני לא רוצה שיענישו או. "ה

 23% 22% 24% ו'-ה'

 23% 18% 24% ט'- ז'

 23% 20% 24%  ט'-כלל השכבות ה'

מפני שאני לא רוצה  מכין את העבודות ואת השיעורים, זהכשאני . "ו

 שיכעסו עליי"

 23% 20% 23% ו'-ה'

 22% 18% 23% ט'- ז'

 22% 19% 23%  ט'-כלל השכבות ה'

  

  



44 
          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ללמידה בקרב התלמידים מוטיבציה כפויהמדד מסכם: 

 24% 25% 24% ו'-ה'

 20% 19% 21% ט'- ז'

 22% 21% 22%  ט'-כלל השכבות ה'

ם, זה כדי שלא ארגיש רע עם כשאני מכין את העבודות ואת השיעורי. "א
 עצמי"

 32% 34% 32% ו'-ה'

 26% 26% 26% ט'- ז'

 29% 29% 28%  ט'-כלל השכבות ה'

אני לא עושה את זה מפני שאני מרגיש אשם כשכשאני לומד ברצינות, . "ב
 כל מה שאני יכול"

 25% 27% 25% ו'-ה'

 24% 23% 24% ט'- ז'

 24% 25% 24% ט'-כלל השכבות ה'

 מודים, זה כדי שלא אתבייש בעצמי"כשאני משקיע בלי. "ג

 18% 20% 18% ו'-ה'

 14% 14% 14% ט'- ז'

 16% 17% 16%  ט'-כלל השכבות ה'

  ני שאני לא רוצה שיעשו לי בעיות"כשאני משקיע בלימודים, זה מפ. "ד

 20% 21% 19% ו'-ה'

 18% 15% 19% ט'- ז'

 19% 18% 19%  ט'-כלל השכבות ה'

 מפני שאני לא רוצה שיענישו אותי"כשאני לומד ברצינות זה . "ה

 24% 23% 24% ו'-ה'

 21% 17% 22% ט'- ז'

 22% 20% 23%  ט'-כלל השכבות ה'

מפני שאני לא רוצה  כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה. "ו

 שיכעסו עליי"

 23% 23% 24% ו'-ה'

 20% 17% 21% ט'- ז'

 22% 19% 22%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מוטיבציה כפויה ללמידה בקרב התלמידיםמדד מסכם: 

 23% 23% 23% ו'-ה'

 21% 19% 21% ט'- ז'

 22% 20% 22%  ט'-כלל השכבות ה'

ם, זה כדי שלא ארגיש רע עם כשאני מכין את העבודות ואת השיעורי. "א
 עצמי"

 31% 32% 31% ו'-ה'

 25% 24% 25% ט'- ז'

 28% 28% 28%  ט'-כלל השכבות ה'

אני לא עושה את לומד ברצינות, זה מפני שאני מרגיש אשם כשכשאני . "ב
 כל מה שאני יכול"

 25% 26% 25% ו'-ה'

 24% 24% 24% ט'- ז'

 24% 25% 24% ט'-כלל השכבות ה'

 מודים, זה כדי שלא אתבייש בעצמי"כשאני משקיע בלי. "ג

 17% 19% 17% ו'-ה'

 14% 14% 15% ט'- ז'

 16% 16% 16%  ט'-כלל השכבות ה'

  ני שאני לא רוצה שיעשו לי בעיות"כשאני משקיע בלימודים, זה מפ. "ד

 18% 18% 18% ו'-ה'

 18% 15% 19% ט'- ז'

 18% 16% 19%  ט'-כלל השכבות ה'

 מפני שאני לא רוצה שיענישו אותי"כשאני לומד ברצינות זה . "ה

 22% 21% 22% ו'-ה'

 22% 18% 23% ט'- ז'

 22% 19% 23%  ט'-כלל השכבות ה'

מפני שאני לא רוצה  כשאני מכין את העבודות ואת השיעורים, זה. "ו

 שיכעסו עליי"

 22% 21% 22% ו'-ה'

 22% 17% 23% ט'- ז'

 22% 19% 23%  ט'-כלל השכבות ה'
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  תשע"ג)-היעדר מוטיבציה ללמידה בקרב התלמידים (תשס"ח 2.18 נספח
  תשע"ג- תשס"ח -על היעדר מוטיבציה ללמידה: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל  דיווחי התלמידים : 18לוח 

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 היעדר מוטיבציה ללמידה בקרב התלמידיםמדד מסכם: 

 3% 4% 3% ו'-ה'

 4% 4% 4% ט'- ז'

 3% 4% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

 הלימודים בכלל לא חשובים לי"א. "

 4% 5% 3% ו'-ה'

 4% 4% 4% ט'- ז'

 4% 4% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

 י בכלל לא מנסה להצליח בלימודים"ב. "אנ

 3% 4% 3% ו'-ה'

 3% 4% 3% ט'- ז'

 3% 4% 3% ט'-כלל השכבות ה'

 "בכלל לא משקיע בלימודיםג. "אני 

 3% 4% 3% ו'-ה'

 4% 4% 4% ט'- ז'

 3% 4% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 היעדר מוטיבציה ללמידה בקרב התלמידיםמדד מסכם: 
 3% 4% 3% ו'-ה'
 4% 4% 4% ט'- ז'

 3% 4% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

 "א. "הלימודים בכלל לא חשובים לי
 4% 5% 3% ו'-ה'
 4% 4% 4% ט'- ז'

 4% 4% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

 "ב. "אני בכלל לא מנסה להצליח בלימודים
 3% 4% 3% ו'-ה'
 4% 4% 3% ט'- ז'

 3% 4% 3% ט'-כלל השכבות ה'

 "ג. "אני בכלל לא משקיע בלימודים
 3% 4% 3% ו'-ה'
 4% 4% 4% ט'- ז'

 3% 4% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 היעדר מוטיבציה ללמידה בקרב התלמידיםמדד מסכם: 
 4% 5% 4% ו'-ה'
 4% 5% 4% ט'- ז'

 4% 5% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

 "א. "הלימודים בכלל לא חשובים לי
 4% 5% 4% ו'-ה'
 4% 4% 4% ט'- ז'

 4% 5% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

 "ב. "אני בכלל לא מנסה להצליח בלימודים
 4% 5% 4% ו'-ה'
 4% 4% 4% ט'- ז'

 4% 4% 4% ט'-כלל השכבות ה'

 "ג. "אני בכלל לא משקיע בלימודים
 5% 5% 4% ו'-ה'
 5% 5% 5% ט'- ז'

 5% 5% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  
 היעדר מוטיבציה ללמידה בקרב התלמידיםמדד מסכם: 

 3% 4% 3% ו'-ה'

 4% 4% 4% ט'- ז'

 4% 4% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

 "לא חשובים לי א. "הלימודים בכלל

 4% 5% 4% ו'-ה'

 4% 4% 4% ט'- ז'

 4% 4% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

 "ב. "אני בכלל לא מנסה להצליח בלימודים

 3% 4% 3% ו'-ה'

 4% 4% 4% ט'- ז'

 4% 4% 4% ט'-כלל השכבות ה'

 "ג. "אני בכלל לא משקיע בלימודים

 3% 4% 3% ו'-ה'

 4% 4% 4% ט'- ז'

 4% 4% 4%  ט'-ה'כלל השכבות 



46 
          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 היעדר מוטיבציה ללמידה בקרב התלמידיםמדד מסכם: 

 3% 4% 3% ו'-ה'

 4% 4% 4% ט'- ז'

 3% 4% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

 "א. "הלימודים בכלל לא חשובים לי

 3% 4% 3% ו'-ה'

 4% 3% 4% ט'- ז'

 4% 4% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

 "ב. "אני בכלל לא מנסה להצליח בלימודים

 3% 4% 3% ו'-ה'

 4% 4% 4% ט'- ז'

 3% 4% 3% ט'-כלל השכבות ה'

 "ג. "אני בכלל לא משקיע בלימודים

 3% 3% 2% ו'-ה'

 4% 4% 4% ט'- ז'

 3% 3% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות תשע"גנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 היעדר מוטיבציה ללמידה בקרב התלמידיםמדד מסכם: 

 3% 3% 3% ו'-ה'

 4% 3% 4% ט'- ז'

 3% 3% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

 "א. "הלימודים בכלל לא חשובים לי

 3% 4% 3% ו'-ה'

 4% 3% 4% ט'- ז'

 4% 4% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

 "ב. "אני בכלל לא מנסה להצליח בלימודים

 3% 3% 2% ו'-ה'

 4% 3% 4% ט'- ז'

 3% 3% 3% ט'-כלל השכבות ה'

 "ג. "אני בכלל לא משקיע בלימודים

 2% 3% 2% ו'-ה'

 4% 4% 4% ט'- ז'

 3% 3% 3%  ט'-כלל השכבות ה'
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  תשע"ג)- ידי התלמידים (תשע"ב-תעודת הבגרות עלתפיסת חשיבות  2.19 נספח
ידי התלמידים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה - דיווחי התלמידים על תפיסת חשיבות תעודת הבגרות על :19לוח 

  תשע"ג-תשע"ב –ושכבות גיל 

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  ממלכתיפיקוח 
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

"א-י' ידי התלמידים-תפיסת חשיבות תעודת הבגרות על: מדד מסכם  84% 85% 83%  י

"א-י' חשוב לי להצליח בבחינות הבגרות". "א  93% 94% 93%  י

"א-י' תעודת הבגרות חשובה מאוד כדי להתקדם בחיים". "ב  92% 92% 92%  י

"א-י' משקיע הרבה כדי להצליח בבחינות הבגרות". "ג  75% 78% 74%  י

"א-י' תעודת הבגרות תאפשר להתקבל ללימודים". "ד  82% 85% 81%  י

"א-י'  תאפשר להתקבל לעבודה" . "תעודת הבגרותה  75% 78% 75%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

"א-י' ידי התלמידים-תפיסת חשיבות תעודת הבגרות על: מדד מסכם  86% 85% 86%  י

"א-י' חשוב לי להצליח בבחינות הבגרות". "א  95% 94% 95%  י

"א-י' תעודת הבגרות חשובה מאוד כדי להתקדם בחיים". "ב  93% 93% 93%  י

"א-י' משקיע הרבה כדי להצליח בבחינות הבגרות". "ג  79% 77% 79%  י

"א-י' תעודת הבגרות תאפשר להתקבל ללימודים". "ד  84% 84% 84%  י

"א-י'  תאפשר להתקבל לעבודה" . "תעודת הבגרותה  77% 78% 77%  י
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  תשע"ג)-(תשע"ב שאיפות וכוונת לקבלת תעודת בגרות 2.20 נספח
 -  לפי מגזר שפה ושכבות גיל "שאיפות וכוונות לקבלת תעודת בגרות" אפשרויות התשובה לשאלה על אודותעל  בחט"ע םדיווחי תלמידי: 20לוח 

  תשע"ג-תשע"ב

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

"א-י' "מלאה בגרות לי שתהיה מאמין לא. "א  4% 2% 4%  י

"א-י' "מלאה בגרות לי תהיה ב"י סוף עד. "ב  89% 91% 89%  י

"א-י' "בגרות לי תהיה בעתיד רק. "ג  7% 7% 7%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

"א-י' "מלאה בגרות לי שתהיה מאמין לא. "א  3% 4% 2%  י

"א-י' "מלאה בגרות לי תהיה ב"י סוף עד. "ב  90% 88% 91%  י

"א-י' "בגרות לי תהיה בעתיד רק. "ג  7% 8% 7%  י
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  תשע"ג)-(תשע"ב מידת ההלימה בין כישורי התלמיד ולימודיו בבית הספר 2.21 נספח
האם אתה מרגיש שבית הספר מכוון אותך למסלול לבגרות שמתאים לכישורים שלך או "התשובה לשאלה  אפשרויות"ע על בחטדיווחי תלמידים : 21לוח 

  תשע"ג-תשע"ב לפי מגזר שפה ושכבות גיל" שמכוון אותך למסלול שלא מתאים לכישוריך?

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

"א-י' א. "מכוון למסלול מתאים לכישורים של התלמיד"  77% 76% 77%  י

"א-י' ב. "מכוון למסלול מתחת לכישורים של התלמיד"  17% 17% 17%  י

"א-י' ג. "מכוון למסלול מעל לכישורים של התלמיד"  7% 7% 6%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  ממ"דפיקוח 

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

"א-י' א. "מכוון למסלול מתאים לכישורים של התלמיד"  76% 76% 76%  י

"א-י' ב. "מכוון למסלול מתחת לכישורים של התלמיד"  16% 14% 16%  י

"א-י' ג. "מכוון למסלול מעל לכישורים של התלמיד"  9% 10% 8%  י
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  תשע"ג)-(תשע"ב מידת ההלימה בין כישורי התלמיד ולימודיו בבית הספר 2.22 נספח
  
  

מה מהדברים הבאים ביחס לעידוד תלמידים לקחת יחידות לימוד ביחס ליכולתם, נכון "התשובה לשאלה  אפשרויות"ע על בחטדיווחי תלמידים  :22לוח 
  תשע"ג-תשע"ב - לפי מגזר שפה ושכבות גיל ?"לגבי בית הספר שלך

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

"א-י' "יותר לקחת מעודדא. "  16% 15% 17%  י

"א-י' "התלמיד ליכולות בהתאם לימוד' יח לקחת מעודדב. "  73% 74% 73%  י

"א-י' "פחות לקחת מעודדג. "  10% 11% 10%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

"א-י' "יותר לקחת מעודדא. "  18% 18% 18%  י

"א-י' "התלמיד ליכולות בהתאם לימוד' יח לקחת מעודדב. "  71% 73% 70%  י

"א-י' "פחות לקחת מעודדג. "  11% 9% 11%  י
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  תשע"ג)-קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים (תשס"ח 2.23 נספח
לפי מגזר שפה ושכבות  היגדים: דיווחי התלמידים על קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר ב23לוח 
  תשע"ג-תשס"ח -גיל 

 שכבות תשס"חנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמוריםמדד מסכם

 69% 65% 70% ו'-ה'

 46% 47% 46% ט'- ז'

 55% 55% 56% ט'-כלל השכבות ה'

בדיוק עליו לעשות רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה . "א

 כדי להשתפר בלימודים"

 67% 65% 68% ו'-ה'

 46% 49% 45% ט'- ז'

 55% 56% 54%  ט'-כלל השכבות ה'

כשהתלמידים מתקשים להבין את החומר, רוב המורים מסבירים להם . "ב
 מה הם יכולים לעשות כדי להבין טוב יותר"

 82% 78% 83% ו'-ה'

 57% 59% 56% ט'- ז'

 67% 67% 67%  ט'-השכבות ה'כלל 

כשהמורים מחזירים לנו עבודה או מבחן, רובם כותבים ליד התשובות . "ג

 מה נכון ומה צריך לשפר"

 65% 59% 67% ו'-ה'

 47% 44% 48% ט'- ז'

 54% 50% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

כשתלמיד בכיתה לא מצליח במבחן או בעבודה, רוב המורים עוזרים לו . "ד

 למה זה קרה"להבין 

 65% 60% 67% ו'-ה'

 38% 40% 37% ט'- ז'

 49% 49% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

 רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים". "ה

 58% 54% 59% ו'-ה'

 42% 43% 42% ט'- ז'

 49% 48% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

הנלמד לפני רוב המורים מוודאים שהתלמידים מבינים את החומר . "ו

 שממשיכים לנושא הבא"

 76% 72% 78% ו'-ה'

 46% 49% 45% ט'- ז'

 58% 59% 58%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמוריםמדד מסכם

 68% 64% 69% ו'-ה'

 47% 47% 46% ט'- ז'

 56% 55% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה בדיוק עליו לעשות . "א
  כדי להשתפר בלימודים"

 65% 63% 66% ו'-ה'

 45% 47% 44% ט'- ז'

 53% 55% 53%  ט'-כלל השכבות ה'

המורים מסבירים להם כשהתלמידים מתקשים להבין את החומר, רוב . "ב

 מה הם יכולים לעשות כדי להבין טוב יותר"

 81% 77% 82% ו'-ה'

 57% 59% 57% ט'- ז'

 67% 67% 67%  ט'-כלל השכבות ה'

כשהמורים מחזירים לנו עבודה או מבחן, רובם כותבים ליד התשובות . "ג

 מה נכון ומה צריך לשפר"

 65% 59% 67% ו'-ה'

 48% 44% 49% ט'- ז'

 55% 52% 57%  ט'-כלל השכבות ה'

כשתלמיד בכיתה לא מצליח במבחן או בעבודה, רוב המורים עוזרים לו . "ד
 להבין למה זה קרה"

 65% 61% 66% ו'-ה'

 39% 41% 38% ט'- ז'

 50% 50% 50%  ט'-כלל השכבות ה'

  רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים". "ה

 56% 54% 57% ו'-ה'

 43% 42% 44% ט'- ז'

 49% 48% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

רוב המורים מוודאים שהתלמידים מבינים את החומר הנלמד לפני . "ו

 שממשיכים לנושא הבא"

 76% 71% 77% ו'-ה'

 47% 50% 47% ט'- ז'

 60% 60% 59%  ט'-כלל השכבות ה'
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 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -עברית דוברי 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמוריםמדד מסכם

 69% 65% 70% ו'-ה'
 48% 49% 48% ט'- ז'

 57% 56% 57%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  45% 50% 43%  י

רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה בדיוק עליו לעשות . "א

 בלימודים"כדי להשתפר 

 65% 62% 66% ו'-ה'
 47% 48% 46% ט'- ז'

 54% 54% 54%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  39% 48% 37%  י

כשהתלמידים מתקשים להבין את החומר, רוב המורים מסבירים להם . "ב

  מה הם יכולים לעשות כדי להבין טוב יותר"

 81% 77% 83% ו'-ה'
 58% 61% 57% ט'- ז'

 68% 68% 68%  ט'-ה'כלל השכבות 
"א-י'  49% 58% 46%  י

כשהמורים מחזירים לנו עבודה או מבחן, רובם כותבים ליד התשובות . "ג
 מה נכון ומה צריך לשפר"

 66% 60% 68% ו'-ה'
 49% 47% 50% ט'- ז'

 56% 53% 57%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  55% 51% 57%  י

בעבודה, רוב המורים עוזרים לו כשתלמיד בכיתה לא מצליח במבחן או . "ד

 להבין למה זה קרה"

 66% 63% 67% ו'-ה'
 41% 44% 40% ט'- ז'

 51% 52% 51%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  38% 44% 37%  י

  רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים". "ה

 57% 55% 58% ו'-ה'

 46% 44% 46% ט'- ז'

 51% 49% 51%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  47% 49% 46%  י

רוב המורים מוודאים שהתלמידים מבינים את החומר הנלמד לפני . "ו
 שממשיכים לנושא הבא"

 77% 72% 78% ו'-ה'
 49% 52% 48% ט'- ז'

 61% 61% 61%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  40% 51% 37%  י

 שכבות  נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -עברית דוברי 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמוריםמדד מסכם

 69% 67% 70% ו'-ה'
 48% 49% 47% ט'- ז'

 57% 57% 57%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  46% 50% 45%  י

רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה בדיוק עליו לעשות . "א

 בלימודים"כדי להשתפר 

 66% 66% 66% ו'-ה'
 46% 47% 45% ט'- ז'

 54% 56% 54%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  45% 50% 44%  י

כשהתלמידים מתקשים להבין את החומר, רוב המורים מסבירים להם . "ב

 מה הם יכולים לעשות כדי להבין טוב יותר"

 82% 79% 82% ו'-ה'
 58% 60% 58% ט'- ז'

 68% 69% 68%  ט'-ה'כלל השכבות 
"א-י'  49% 57% 48%  י

כשהמורים מחזירים לנו עבודה או מבחן, רובם כותבים ליד התשובות . "ג
 מה נכון ומה צריך לשפר"

 66% 62% 68% ו'-ה'

 47% 45% 48% ט'- ז'

 55% 53% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  53% 51% 54%  י

בעבודה, רוב המורים עוזרים לו כשתלמיד בכיתה לא מצליח במבחן או . "ד

 להבין למה זה קרה"

 66% 64% 67% ו'-ה'

 40% 42% 40% ט'- ז'

 51% 52% 51%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  39% 45% 37%  י

 רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים". "ה

 59% 58% 59% ו'-ה'
 45% 45% 45% ט'- ז'

 51% 51% 51%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  49% 51% 48%  י

רוב המורים מוודאים שהתלמידים מבינים את החומר הנלמד לפני . "ו
 שממשיכים לנושא הבא"

 77% 74% 78% ו'-ה'
 49% 52% 48% ט'- ז'

 61% 62% 60%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  42% 49% 40%  י
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 שכבות  נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -עברית דוברי 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמוריםמדד מסכם

 71% 69% 72% ו'-ה'
 50% 52% 49% ט'- ז'

 59% 59% 58%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  46% 50% 45%  י

רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה בדיוק עליו לעשות . "א
 בלימודים"כדי להשתפר 

 69% 67% 69% ו'-ה'
 49% 51% 48% ט'- ז'

 57% 58% 56%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  41% 47% 39%  י

כשהתלמידים מתקשים להבין את החומר, רוב המורים מסבירים להם . "ב

 מה הם יכולים לעשות כדי להבין טוב יותר"

 83% 81% 84% ו'-ה'
 60% 64% 59% ט'- ז'

 70% 71% 69%  ט'-ה'כלל השכבות 
"א-י'  51% 58% 49%  י

כשהמורים מחזירים לנו עבודה או מבחן, רובם כותבים ליד התשובות . "ג
 מה נכון ומה צריך לשפר"

 68% 65% 69% ו'-ה'
 50% 48% 50% ט'- ז'

 57% 55% 57%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  55% 50% 57%  י

בעבודה, רוב המורים עוזרים לו כשתלמיד בכיתה לא מצליח במבחן או . "ד
 להבין למה זה קרה"

 68% 66% 69% ו'-ה'

 43% 46% 42% ט'- ז'

 53% 55% 53%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  39% 44% 37%  י

 רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים". "ה

 61% 60% 61% ו'-ה'
 47% 48% 46% ט'- ז'

 52% 53% 52%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  47% 49% 46%  י

רוב המורים מוודאים שהתלמידים מבינים את החומר הנלמד לפני . "ו
 שממשיכים לנושא הבא"

 78% 75% 79% ו'-ה'

 51% 55% 49% ט'- ז'

 62% 64% 61%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  42% 50% 39%  י

 שכבות  נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -עברית דוברי 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמוריםמדד מסכם

 71% 71% 71% ו'-ה'

 50% 52% 50% ט'- ז'

 59% 61% 58%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  49% 53% 47%  י

רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה בדיוק עליו לעשות . "א
 בלימודים"כדי להשתפר 

 68% 69% 68% ו'-ה'

 48% 51% 47% ט'- ז'

 57% 60% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  43% 50% 40%  י

כשהתלמידים מתקשים להבין את החומר, רוב המורים מסבירים להם . "ב

 מה הם יכולים לעשות כדי להבין טוב יותר"

 83% 82% 83% ו'-ה'

 61% 64% 60% ט'- ז'

 70% 72% 69%  ט'-ה'כלל השכבות 

"א-י'  54% 62% 51%  י

כשהמורים מחזירים לנו עבודה או מבחן, רובם כותבים ליד התשובות . "ג

 מה נכון ומה צריך לשפר"

 70% 67% 70% ו'-ה'

 50% 48% 51% ט'- ז'

 58% 57% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  57% 53% 59%  י

בעבודה, רוב המורים עוזרים לו כשתלמיד בכיתה לא מצליח במבחן או . "ד
 להבין למה זה קרה"

 68% 69% 68% ו'-ה'

 43% 47% 42% ט'- ז'

 54% 57% 53%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  42% 48% 40%  י

 רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים". "ה

 61% 62% 61% ו'-ה'

 47% 48% 46% ט'- ז'

 53% 54% 52%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  51% 53% 51%  י

רוב המורים מוודאים שהתלמידים מבינים את החומר הנלמד לפני . "ו
 שממשיכים לנושא הבא"

 78% 77% 78% ו'-ה'

 52% 55% 51% ט'- ז'

 63% 65% 62%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  46% 53% 43%  י
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  )תשע"ג-תשס"ח(שימוש באינטרנט במקצועות המיצ"ב   2.24 נספח
 - באינטרנט במקצועות המיצ"ב: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל  : דיווחי התלמידים על שימוש24לוח 

  תשע"ג-תשס"ח
  

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שימוש באינטרנט במקצועות המיצ"ב מדד מסכם: 

 38% 31% 41% ו'-ה'

 23% 20% 24% ט'- ז'

 29% 25% 30%  ט'-כלל השכבות ה'

 אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי לשון והבעה"א. "

 39% 31% 42% ו'-ה'

 16% 14% 17% ט'- ז'

 25% 22% 26%  ט'-כלל השכבות ה'

 ב. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי אנגלית" 

 40% 34% 42% ו'-ה'

 32% 29% 32% ט'- ז'

 35% 31% 36%  ט'-כלל השכבות ה'

 ג. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי מתמטיקה" 

 32% 27% 34% ו'-ה'

 11% 10% 11% ט'- ז'

 19% 18% 20%  ט'-כלל השכבות ה'

 שיעורי מדע וטכנולוגיה"ד. "אני משתמש במחשב במסגרת 

 42% 33% 45% ו'-ה'

 33% 25% 36% ט'- ז'

 37% 29% 39%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שימוש באינטרנט במקצועות המיצ"ב מדד מסכם: 

 40% 36% 42% ו'-ה'

 26% 21% 27% ט'- ז'

 32% 28% 34%  ט'-כלל השכבות ה'

 אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי לשון והבעה"א. "

 40% 37% 41% ו'-ה'

 18% 14% 19% ט'- ז'

 27% 25% 28%  ט'-כלל השכבות ה'

 ב. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי אנגלית" 

 41% 34% 44% ו'-ה'

 36% 33% 37% ט'- ז'

 38% 33% 40%  ט'-ה'כלל השכבות 

 ג. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי מתמטיקה" 

 34% 33% 35% ו'-ה'

 14% 11% 15% ט'- ז'

 23% 22% 23%  ט'-כלל השכבות ה'

 ד. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי מדע וטכנולוגיה"

 47% 38% 50% ו'-ה'

 36% 26% 38% ט'- ז'

 40% 32% 43%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שימוש באינטרנט במקצועות המיצ"ב מדד מסכם: 

 39% 34% 41% ו'-ה'

 25% 20% 27% ט'- ז'

 31% 26% 33%  ט'-כלל השכבות ה'

 אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי לשון והבעה"א. "

 38% 33% 39% ו'-ה'

 19% 16% 20% ט'- ז'

 27% 23% 28%  ט'-כלל השכבות ה'

 ב. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי אנגלית" 

 39% 34% 41% ו'-ה'

 34% 29% 36% ט'- ז'

 36% 31% 38%  ט'-כלל השכבות ה'

 ג. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי מתמטיקה" 

 36% 33% 37% ו'-ה'

 13% 12% 14% ט'- ז'

 23% 21% 24%  ט'-כלל השכבות ה'

 ד. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי מדע וטכנולוגיה"

 45% 34% 48% ו'-ה'

 34% 23% 37% ט'- ז'

 39% 27% 42%  ט'-כלל השכבות ה'
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 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שימוש באינטרנט במקצועות המיצ"ב מדד מסכם: 

 44% 39% 46% ו'-ה'

 28% 24% 29% ט'- ז'

 35% 31% 36%  ט'-כלל השכבות ה'

 אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי לשון והבעה"א. "

 42% 41% 42% ו'-ה'

 22% 17% 23% ט'- ז'

 31% 28% 31%  ט'-כלל השכבות ה'

 ב. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי אנגלית" 

 43% 37% 44% ו'-ה'

 36% 34% 36% ט'- ז'

 39% 36% 40%  ט'-כלל השכבות ה'

 ג. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי מתמטיקה" 

 40% 36% 42% ו'-ה'

 17% 14% 18% ט'- ז'

 27% 24% 28%  ט'-כלל השכבות ה'

 שיעורי מדע וטכנולוגיה"ד. "אני משתמש במחשב במסגרת 

 51% 43% 54% ו'-ה'

 38% 31% 39% ט'- ז'

 43% 36% 46%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שימוש באינטרנט במקצועות המיצ"ב מדד מסכם: 

 45% 39% 48% ו'-ה'

 27% 25% 28% ט'- ז'

 34% 31% 36%  ט'-כלל השכבות ה'

 אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי לשון והבעה"א. "

 44% 39% 46% ו'-ה'

 22% 19% 22% ט'- ז'

 31% 28% 32%  ט'-כלל השכבות ה'

 ב. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי אנגלית" 

 45% 40% 47% ו'-ה'

 32% 31% 33% ט'- ז'

 37% 35% 38%  ט'-ה'כלל השכבות 

 ג. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי מתמטיקה" 

 43% 36% 46% ו'-ה'

 18% 16% 18% ט'- ז'

 28% 25% 29%  ט'-כלל השכבות ה'

 ד. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי מדע וטכנולוגיה"

 49% 41% 52% ו'-ה'

 36% 33% 37% ט'- ז'

 42% 37% 43%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שימוש באינטרנט במקצועות המיצ"ב מדד מסכם: 

 48% 40% 52% ו'-ה'

 30% 26% 31% ט'- ז'

 38% 33% 39%  ט'-כלל השכבות ה'

 אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי לשון והבעה"א. "

 46% 37% 49% ו'-ה'

 23% 18% 24% ט'- ז'

 32% 27% 34%  ט'-כלל השכבות ה'

 ב. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי אנגלית" 

 49% 42% 52% ו'-ה'

 33% 31% 34% ט'- ז'

 40% 36% 41%  ט'-כלל השכבות ה'

 ג. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי מתמטיקה" 

 47% 42% 49% ו'-ה'

 23% 21% 23% ט'- ז'

 33% 31% 34%  ט'-כלל השכבות ה'

 ד. "אני משתמש במחשב במסגרת שיעורי מדע וטכנולוגיה"

 52% 41% 56% ו'-ה'

 40% 34% 42% ט'- ז'

 45% 37% 48%  ט'-כלל השכבות ה'
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  )תשע"ג-תשס"ח(שימוש באינטרנט לצורכי למידה  2.25 נספח
-תשס"ח -דיווחי התלמידים על שימוש באינטרנט לצורכי למידה: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל  :25לוח 

  תשע"ג
  

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 לצורכי למידהשימוש באינטרנט מדד מסכם: 

 30% 20% 34% ו'-ה'

 23% 13% 26% ט'- ז'

 26% 16% 29%  ט'-כלל השכבות ה'

  האם בחודש האחרון ביקרת באתר האינטרנט של בית הספר?". "א

 65% 42% 73% ו'-ה'

 56% 28% 63% ט'- ז'

 59% 35% 67%  ט'-כלל השכבות ה'

שלך באמצעות האם בחודש האחרון התכתבת עם מורה מבית הספר . "ב 

 הדואר האלקטרוני לפחות פעם אחת?"

 19% 13% 22% ו'-ה'

 19% 15% 20% ט'- ז'

 19% 14% 21%  ט'-כלל השכבות ה'

האם בחודש האחרון הועלו חומרים משלך (כמו עבודות, מצגות, . "ג

 סיכומים) לאתר האינטרנט של בית הספר?"

 25% 17% 27% ו'-ה'

 8% 5% 8% ט'- ז'

 15% 11% 16%  ט'-השכבות ה'כלל 

האם בחודש האחרון הורדת חומרי לימודים (כמו שיעורי בית, סיכומים, . "ד

 מבחנים) מאתר בית הספר?"

 20% 11% 23% ו'-ה'

 24% 9% 27% ט'- ז'

 22% 10% 25%  ט'-כלל השכבות ה'

ספריות -האם בחודש האחרון השתתפת בקבוצות דיון (פורומים) בית. "ה

 בנושאים לימודיים?" באינטרנט

 23% 15% 26% ו'-ה'

 10% 6% 11% ט'- ז'

 15% 10% 17%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שימוש באינטרנט לצורכי למידהמדד מסכם: 

 34% 25% 38% ו'-ה'

 29% 15% 33% ט'- ז'

 31% 20% 35%  ט'-כלל השכבות ה'

  האם בחודש האחרון ביקרת באתר האינטרנט של בית הספר?". "א

 70% 50% 77% ו'-ה'

 68% 38% 76% ט'- ז'

 69% 44% 77%  ט'-כלל השכבות ה'

האם בחודש האחרון התכתבת עם מורה מבית הספר שלך באמצעות . "ב 

 הדואר האלקטרוני לפחות פעם אחת?"

 24% 18% 26% ו'-ה'

 22% 16% 24% ט'- ז'

 23% 17% 25%  ט'-כלל השכבות ה'

האם בחודש האחרון הועלו חומרים משלך (כמו עבודות, מצגות, . "ג
 סיכומים) לאתר האינטרנט של בית הספר?"

 26% 21% 28% ו'-ה'

 11% 6% 12% ט'- ז'

 17% 13% 18%  ט'-כלל השכבות ה'

הורדת חומרי לימודים (כמו שיעורי בית, סיכומים, האם בחודש האחרון . "ד
 מבחנים) מאתר בית הספר?"

 26% 16% 30% ו'-ה'

 34% 11% 40% ט'- ז'

 31% 13% 36%  ט'-כלל השכבות ה'

ספריות -האם בחודש האחרון השתתפת בקבוצות דיון (פורומים) בית. "ה
 באינטרנט בנושאים לימודיים?"

 25% 18% 27% ו'-ה'

 11% 6% 12% ט'- ז'

 17% 12% 18%  ט'-כלל השכבות ה'
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 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  
 שימוש באינטרנט לצורכי למידהמדד מסכם: 

 34% 24% 37% ו'-ה'

 26% 15% 30% ט'- ז'

 30% 19% 33%  ט'-כלל השכבות ה'

  האם בחודש האחרון ביקרת באתר האינטרנט של בית הספר?". "א

 71% 51% 77% ו'-ה'

 62% 35% 70% ט'- ז'

 66% 42% 73%  ט'-כלל השכבות ה'

האם בחודש האחרון התכתבת עם מורה מבית הספר שלך באמצעות . "ב 

 הדואר האלקטרוני לפחות פעם אחת?"

 22% 18% 24% ו'-ה'

 23% 18% 25% ט'- ז'

 23% 18% 24%  ט'-השכבות ה'כלל 

האם בחודש האחרון הועלו חומרים משלך (כמו עבודות, מצגות, . "ג

 סיכומים) לאתר האינטרנט של בית הספר?"

 26% 21% 28% ו'-ה'

 9% 6% 10% ט'- ז'

 16% 13% 18%  ט'-כלל השכבות ה'

 האם בחודש האחרון הורדת חומרי לימודים (כמו שיעורי בית, סיכומים,. "ד
 מבחנים) מאתר בית הספר?"

 27% 15% 30% ו'-ה'

 29% 10% 34% ט'- ז'

 28% 12% 33%  ט'-כלל השכבות ה'

ספריות -האם בחודש האחרון השתתפת בקבוצות דיון (פורומים) בית. "ה

 באינטרנט בנושאים לימודיים?"

 24% 16% 26% ו'-ה'

 8% 5% 9% ט'- ז'

 15% 10% 16%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שימוש באינטרנט לצורכי למידהמדד מסכם: 

 36% 29% 37% ו'-ה'

 31% 17% 34% ט'- ז'

 33% 22% 36%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  74% 58% 78%  י

  האינטרנט של בית הספר?"האם בחודש האחרון ביקרת באתר . "א

 65% 38% 72% ו'-ה'

 69% 47% 75% ט'- ז'

 26% 24% 26%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  34% 21% 37%  י

האם בחודש האחרון התכתבת עם מורה מבית הספר שלך באמצעות . "ב 

 הדואר האלקטרוני לפחות פעם אחת?"

 30% 23% 32% ו'-ה'

 25% 23% 26% ט'- ז'

 12% 7% 13%  ט'-ה'כלל השכבות 

"א-י'  17% 15% 18%  י

האם בחודש האחרון הועלו חומרים משלך (כמו עבודות, מצגות, . "ג

 סיכומים) לאתר האינטרנט של בית הספר?"

 30% 20% 33% ו'-ה'

 36% 13% 42% ט'- ז'

 33% 16% 38%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  23% 19% 24%  י

חומרי לימודים (כמו שיעורי בית, סיכומים, האם בחודש האחרון הורדת . "ד
 מבחנים) מאתר בית הספר?"

 7% 5% 8% ו'-ה'

 14% 11% 15% ט'- ז'

 36% 29% 37%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  31% 17% 34%  י

ספריות -האם בחודש האחרון השתתפת בקבוצות דיון (פורומים) בית. "ה

 באינטרנט בנושאים לימודיים?"

 33% 22% 36% ו'-ה'

 74% 58% 78% ט'- ז'

 65% 38% 72%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  69% 47% 75%  י

  

   



58 
          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 
 

 שימוש באינטרנט לצורכי למידהמדד מסכם: 

 38% 27% 41% ו'-ה'

 28% 19% 31% ט'- ז'

 32% 22% 35%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  34% 19% 38%  י

  האם בחודש האחרון ביקרת באתר האינטרנט של בית הספר?". "א

 75% 57% 82% ו'-ה'

 62% 40% 68% ט'- ז'

 67% 48% 74%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  69% 43% 77%  י

האם בחודש האחרון התכתבת עם מורה מבית הספר שלך באמצעות . "ב 
 הדואר האלקטרוני לפחות פעם אחת?"

 24% 20% 25% ו'-ה'

 24% 20% 26% ט'- ז'

 24% 20% 26%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  40% 27% 44%  י

האם בחודש האחרון הועלו חומרים משלך (כמו עבודות, מצגות, . "ג

 סיכומים) לאתר האינטרנט של בית הספר?"

 29% 21% 32% ו'-ה'

 11% 9% 12% ט'- ז'

 19% 14% 20%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  9% 4% 11%  י

האם בחודש האחרון הורדת חומרי לימודים (כמו שיעורי בית, סיכומים, . "ד

 מבחנים) מאתר בית הספר?"

 35% 20% 40% ו'-ה'

 33% 18% 38% ט'- ז'

 34% 19% 39%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  43% 17% 51%  י

ספריות -השתתפת בקבוצות דיון (פורומים) ביתהאם בחודש האחרון . "ה
 באינטרנט בנושאים לימודיים?"

 25% 17% 28% ו'-ה'

 8% 7% 9% ט'- ז'

 15% 11% 16%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  7% 3% 8%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שימוש באינטרנט לצורכי למידהמדד מסכם: 

 43% 33% 47% ו'-ה'

 34% 22% 37% ט'- ז'

 38% 27% 41%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  33% 23% 35%  י

  האם בחודש האחרון ביקרת באתר האינטרנט של בית הספר?". "א

 79% 63% 85% ו'-ה'

 71% 47% 77% ט'- ז'

 74% 54% 80%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  67% 46% 73%  י

האם בחודש האחרון התכתבת עם מורה מבית הספר שלך באמצעות . "ב 

 הדואר האלקטרוני לפחות פעם אחת?"

 29% 22% 31% ו'-ה'

 33% 24% 35% ט'- ז'

 31% 23% 33%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  45% 36% 47%  י

מצגות, האם בחודש האחרון הועלו חומרים משלך (כמו עבודות, . "ג
 סיכומים) לאתר האינטרנט של בית הספר?"

 35% 28% 37% ו'-ה'

 15% 10% 16% ט'- ז'

 23% 19% 24%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  8% 6% 8%  י

האם בחודש האחרון הורדת חומרי לימודים (כמו שיעורי בית, סיכומים, . "ד

 מבחנים) מאתר בית הספר?"

 43% 27% 49% ו'-ה'

 41% 20% 47% ט'- ז'

 42% 23% 48%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  38% 21% 42%  י

  
  
ספריות -האם בחודש האחרון השתתפת בקבוצות דיון (פורומים) בית. "ה

 באינטרנט בנושאים לימודיים?"

 31% 23% 34% ו'-ה'

 10% 7% 11% ט'- ז'

 19% 15% 20%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  5% 4% 5%  י
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  תשע"ג)- תלמידים (תשע"ב תפיסת ההוראה בעיני 2.26 נספח
-תשע"ב –דיווחי התלמידים על תפיסת ההוראה בעיני תלמידים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל  :26לוח 

  תשע"ג

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

"א-י' תפיסת ההוראה בעיני תלמידים: מדד מסכם  42% 49% 40%  י

"א-י' המורים מסבירים באופן ברור את החומר". "א  54% 62% 51%  י

"א-י' המורים מלמדים באופן מעניין". "ב  28% 32% 26%  י

"א-י' המורים מלמדים באופן שמעודד לחשוב על החומר". "ג  29% 33% 28%  י

"א-י' המורים מלמדים באופן שגורם להבין את החומר". "ד  51% 61% 47%  י

"א-י'  המורים יודעים ללמד טוב". "ה  51% 59% 49%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

"א-י' תפיסת ההוראה בעיני תלמידים: מדד מסכם  43% 51% 40%  י

"א-י' המורים מסבירים באופן ברור את החומר". "א  54% 64% 51%  י

"א-י' המורים מלמדים באופן מעניין". "ב  28% 34% 26%  י

"א-י' המורים מלמדים באופן שמעודד לחשוב על החומר". "ג  30% 36% 29%  י

"א-י' המורים מלמדים באופן שגורם להבין את החומר". "ד  51% 59% 49%  י

"א-י'  המורים יודעים ללמד טוב". "ה  50% 60% 47%  י
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  תשע"ג)- מעורבות חברתית של תלמידים (תשע"ב 2.27 נספח
-תשע"ב –זר שפה ושכבות גיל דיווחי התלמידים על מעורבות חברתית של תלמידים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מג :27לוח 

  תשע"ג
  

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מעורבות חברתית של תלמידיםמדד מסכם: 

 67% 67% 67% ו'-ה'

 48% 54% 47% ט'- ז'

 56% 60% 55%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  45% 51% 43% י

 חשובים ומעניינים"שיעורי החינוך . "א

 75% 76% 75% ו'-ה'

 57% 61% 55% ט'- ז'

 64% 68% 63%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  47% 55% 44% י

 הטקסים מעניינים וחשובים". "ב

 70% 71% 69% ו'-ה'

 51% 54% 50% ט'- ז'

 59% 62% 58%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  57% 59% 56% י

 התנדבותית"חשוב לי להשתתף בפעילות . "ג

 79% 78% 79% ו'-ה'

 64% 71% 62% ט'- ז'

 70% 74% 69% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  60% 73% 57% י

  . "מעורב במסגרת הפועלת למען ביה"ס"ד
 

 44% 43% 44% ו'-ה'

 22% 31% 19% ט'- ז'

 31% 36% 29%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  15% 17% 14% י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -עברית דוברי 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מעורבות חברתית של תלמידיםמדד מסכם: 

 66% 67% 65% ו'-ה'

 47% 52% 46% ט'- ז'

 55% 59% 54%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  45% 51% 44% י

 שיעורי החינוך חשובים ומעניינים". "א

 73% 76% 73% ו'-ה'

 55% 60% 54% ט'- ז'

 63% 67% 61%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  46% 57% 43% י

 הטקסים מעניינים וחשובים". "ב

 68% 70% 67% ו'-ה'

 48% 51% 48% ט'- ז'

 57% 59% 56%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  61% 60% 61% י

 חשוב לי להשתתף בפעילות התנדבותית". "ג

 78% 78% 78% ו'-ה'

 62% 67% 61% ט'- ז'

 69% 72% 68% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  61% 70% 59% י

 מעורב במסגרת הפועלת למען ביה"ס" . "ד

 44% 45% 44% ו'-ה'

 22% 29% 20% ט'- ז'

 31% 36% 30%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  15% 17% 14% י
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  תשע"ג)-מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית (תשע"ב 2.28 נספח
דיווחי התלמידים על מאמצי בית הספר לעידוד מעורבות חברתית ואזרחית של תלמידים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי  :28לוח 

  תשע"ג-תשע"ב –מגזר שפה ושכבות גיל 

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

מאמצי בית הספר לעידוד מעורבות חברתית ואזרחית של : מדד מסכם

 תלמידים
"א-י'  36% 42% 34%  י

"א-י' בבית הספר מעודדים לגלות מנהיגות". "א  38% 41% 37%  י

"א-י' בבית הספר מעודדים להיות חברים בתנועות נוער". "ב  26% 41% 22%  י

"א-י' חלק פעיל בחיים האזרחיים"ביה"ס מעודד לקחת . "ג  38% 40% 37%  י

"א-י' ביה"ס מעודד לפעילות התנדבותית". "ד  47% 53% 45%  י

"א-י'  ביה"ס מעודד לקחת חלק במסגרות למעורבות חברתית". "ה  32% 37% 31%  י

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  עבריתדוברי 
(%) 

מאמצי בית הספר לעידוד מעורבות חברתית ואזרחית של : מדד מסכם

 תלמידים
"א-י'  36% 44% 34%  י

"א-י' בבית הספר מעודדים לגלות מנהיגות". "א  38% 45% 36%  י

"א-י' בבית הספר מעודדים להיות חברים בתנועות נוער". "ב  23% 41% 19%  י

"א-י' בחיים האזרחיים"ביה"ס מעודד לקחת חלק פעיל . "ג  38% 43% 37%  י

"א-י' ביה"ס מעודד לפעילות התנדבותית". "ד  47% 50% 46%  י

"א-י'  ביה"ס מעודד לקחת חלק במסגרות למעורבות חברתית". "ה  36% 42% 34%  י
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  תשע"ג)-(תשס"ח שיעורי בית כחלק מתהליך הלמידה 2.29 נספח
ידי המורים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה - דיווחי התלמידים על הקפדה על בדיקה של שיעורי בית על: 29לוח 

  תשע"ג-תשס"ח -ושכבות גיל 
  

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ידי המורים-על בדיקה של שיעורי בית עלהקפדה מדד מסכם: 
 71% 65% 74% ו'-ה'
 49% 47% 49%  ט'- ז'

 58% 55% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

 "רוב המורים בודקים בכיתה את שיעורי הבית. "א
 85% 79% 87% ו'-ה'
 68% 63% 70% ט'- ז'

 75% 70% 76%  ט'-כלל השכבות ה'

 "מכינים את שיעורי הביתרוב המורים יודעים כשתלמידים לא . "ב
 70% 64% 72% ו'-ה'
 49% 47% 50% ט'- ז'

 58% 55% 58%  ט'-כלל השכבות ה'

רוב המורים יודעים אם תלמידים הכינו את שיעורי הבית בלי להשקיע . "ג
 "מאמץ, אלא רק כדי לצאת ידי חובה

 61% 52% 64% ו'-ה'
 39% 35% 40% ט'- ז'

 47% 43% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

 "רוב המורים מבקשים מאתנו לתקן את שיעורי הבית כשהם לא טובים. "ד
 71% 67% 72% ו'-ה'
 39% 42% 38% ט'- ז'

 52% 53% 51% ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות  נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ידי המורים-בדיקה של שיעורי בית עלהקפדה על מדד מסכם: 
 71% 65% 73% ו'-ה'
 48% 44% 49% ט'- ז'

 58% 54% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

 רוב המורים בודקים בכיתה את שיעורי הבית". "א
 83% 76% 86% ו'-ה'
 67% 57% 70% ט'- ז'

 74% 66% 76%  ט'-כלל השכבות ה'

 "מכינים את שיעורי הביתרוב המורים יודעים כשתלמידים לא . "ב
 70% 63% 72% ו'-ה'
 49% 47% 50% ט'- ז'

 58% 55% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

רוב המורים יודעים אם תלמידים הכינו את שיעורי הבית בלי להשקיע . "ג

 מאמץ, אלא רק כדי לצאת ידי חובה"

 61% 53% 63% ו'-ה'
 39% 35% 40% ט'- ז'

 48% 44% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

 "רוב המורים מבקשים מאתנו לתקן את שיעורי הבית כשהם לא טובים. "ד
 70% 66% 71% ו'-ה'
 38% 39% 37% ט'- ז'

 51% 52% 51%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ידי המורים-של שיעורי בית על הקפדה על בדיקהמדד מסכם: 

 71% 66% 73% ו'-ה'
 50% 49% 50% ט'- ז'

 59% 56% 60%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  32% 30% 32% י

 "רוב המורים בודקים בכיתה את שיעורי הבית. "א

 84% 79% 86% ו'-ה'
 68% 63% 69% ט'- ז'

 75% 70% 76%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  45% 40% 46% י

 "רוב המורים יודעים כשתלמידים לא מכינים את שיעורי הבית. "ב

 70% 63% 72% ו'-ה'
 50% 50% 51% ט'- ז'

 59% 56% 60%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  38% 37% 38% י

רוב המורים יודעים אם תלמידים הכינו את שיעורי הבית בלי להשקיע . "ג
 "מאמץ, אלא רק כדי לצאת ידי חובה

 61% 54% 63% ו'-ה'
 40% 36% 41% ט'- ז'

 49% 44% 50%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  26% 24% 27% י

 רוב המורים מבקשים מאתנו לתקן את שיעורי הבית כשהם לא טובים". "ד

 70% 68% 71% ו'-ה'
 41% 45% 39% ט'- ז'

 53% 55% 53%  ט'-כלל השכבות ה'
"א-י'  18% 20% 18% י
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 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ידי המורים-הקפדה על בדיקה של שיעורי בית עלמדד מסכם: 

 71% 66% 72% ו'-ה'

 48% 44% 49% ט'- ז'

 58% 54% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  37% 34% 37% י

 "שיעורי הביתרוב המורים בודקים בכיתה את . "א

 84% 79% 86% ו'-ה'

 67% 57% 70% ט'- ז'

 74% 67% 77%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  49% 42% 50% י

 "רוב המורים יודעים כשתלמידים לא מכינים את שיעורי הבית. "ב

 71% 65% 72% ו'-ה'

 49% 48% 50% ט'- ז'

 59% 55% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  43% 41% 43% י

רוב המורים יודעים אם תלמידים הכינו את שיעורי הבית בלי להשקיע ". ג
 "מאמץ, אלא רק כדי לצאת ידי חובה

 61% 54% 63% ו'-ה'

 40% 34% 41% ט'- ז'

 49% 43% 50% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  32% 27% 33% י

 רוב המורים מבקשים מאתנו לתקן את שיעורי הבית כשהם לא טובים". "ד

 68% 68% 68% ו'-ה'

 37% 38% 37% ט'- ז'

 50% 51% 50%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  23% 26% 22% י

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ידי המורים-הקפדה על בדיקה של שיעורי בית עלמדד מסכם: 

 71% 66% 73% ו'-ה'

 50% 49% 50% ט'- ז'

 59% 57% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  34% 34% 34% י

 "רוב המורים בודקים בכיתה את שיעורי הבית. "א

 84% 79% 86% ו'-ה'

 67% 62% 68% ט'- ז'

 74% 70% 75%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  49% 44% 50% י

 "שיעורי הביתרוב המורים יודעים כשתלמידים לא מכינים את . "ב

 71% 66% 73% ו'-ה'

 51% 52% 50% ט'- ז'

 59% 58% 59%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  38% 41% 37% י

רוב המורים יודעים אם תלמידים הכינו את שיעורי הבית בלי להשקיע . "ג
 "מאמץ, אלא רק כדי לצאת ידי חובה

 62% 53% 65% ו'-ה'

 42% 39% 43% ט'- ז'

 50% 45% 51% ט'-ה'כלל השכבות 

"א-י'  27% 21% 29% י

 רוב המורים מבקשים מאתנו לתקן את שיעורי הבית כשהם לא טובים". "ד

 69% 68% 70% ו'-ה'

 40% 44% 39% ט'- ז'

 52% 54% 51%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  22% 28% 19% י
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 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ידי המורים-הקפדה על בדיקה של שיעורי בית עלמדד מסכם: 

 71% 66% 72% ו'-ה'

 49% 46% 49% ט'- ז'

 58% 56% 58%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  36% 38% 36% י

 "רוב המורים בודקים בכיתה את שיעורי הבית. "א

 83% 78% 85% ו'-ה'

 66% 57% 68% ט'- ז'

 73% 67% 75%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  48% 46% 48% י

 "רוב המורים יודעים כשתלמידים לא מכינים את שיעורי הבית. "ב

 71% 67% 73% ו'-ה'

 51% 51% 51% ט'- ז'

 59% 59% 60%  ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  41% 46% 40% י

הבית בלי להשקיע רוב המורים יודעים אם תלמידים הכינו את שיעורי . "ג

 "מאמץ, אלא רק כדי לצאת ידי חובה

 60% 54% 62% ו'-ה'

 40% 35% 42% ט'- ז'

 49% 44% 50% ט'-כלל השכבות ה'

"א-י'  30% 30% 30% י

 רוב המורים מבקשים מאתנו לתקן את שיעורי הבית כשהם לא טובים". "ד

 68% 66% 68% ו'-ה'

 38% 40% 37% ט'- ז'

 50% 52% 50%  ט'-ה'כלל השכבות 

"א-י'  26% 32% 25% י
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  )תשע"ג-(תשס"ח משך הזמן המוקדש להכנת שיעורי בית 2.30 נספח
  

  תשע"ג-תשס"ח - לפי מגזר שפה ושכבות גיל משך הזמן המוקדש להכנת שיעורי הבית דיווחי התלמידים על  : 30לוח 

 שכבות תשס"חנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 "משעה פחות . "א

 32% 41% 29% ו'-ה'

 41% 48% 40% ט'- ז'

 38% 45% 36%  ט'-כלל השכבות ה'

 "לשעתיים שעה בין . "ב

 51% 44% 53% ו'-ה'

 45% 41% 47% ט'- ז'

 48% 42% 49%  ט'-ה'כלל השכבות 

 "שעות 3-ל שעתיים בין . "ג

 12% 10% 13% ו'-ה'

 10% 8% 10% ט'- ז'

 11% 9% 11% ט'-כלל השכבות ה'

 "שעות 3 - מ יותר . "ד

 4% 5% 4% ו'-ה'

 4% 3% 4% ט'- ז'

 4% 4% 4%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות תשס"טנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 "משעה פחות . "א

 36% 42% 33% ו'-ה'

 45% 50% 44% ט'- ז'

 41% 46% 40%  ט'-כלל השכבות ה'

 "לשעתיים שעה בין . "ב

 51% 45% 53% ו'-ה'

 44% 39% 46% ט'- ז'

 47% 42% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

 "שעות 3-ל שעתיים בין . "ג

 10% 9% 10% ו'-ה'

 8% 8% 8% ט'- ז'

 9% 9% 9% ט'-כלל השכבות ה'

 "שעות 3 - מ יותר . "ד

 3% 4% 3% ו'-ה'

 3% 3% 2% ט'- ז'

 3% 4% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות תש"ענתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 "משעה פחות . "א

 35% 41% 33% ו'-ה'

 45% 48% 44% ט'- ז'

 41% 45% 39%  ט'-כלל השכבות ה'

 "לשעתיים שעה בין . "ב

 51% 45% 53% ו'-ה'

 45% 42% 46% ט'- ז'

 47% 43% 49%  ט'-כלל השכבות ה'

 "שעות 3-ל שעתיים בין . "ג

 11% 9% 11% ו'-ה'

 8% 8% 8% ט'- ז'

 9% 8% 9% ט'-כלל השכבות ה'

 "שעות 3 - מ יותר . "ד

 4% 4% 4% ו'-ה'

 3% 3% 3% ט'- ז'

 3% 4% 3%  ט'-כלל השכבות ה'
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 שכבות תשע"אנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 "משעה פחות . "א

 36% 41% 35% ו'-ה'

 47% 52% 46% ט'- ז'

 43% 47% 41%  ט'-כלל השכבות ה'

 "לשעתיים שעה בין . "ב

 51% 46% 53% ו'-ה'

 42% 38% 44% ט'- ז'

 46% 41% 47%  ט'-כלל השכבות ה'

 "שעות 3-ל שעתיים בין . "ג

 9% 8% 9% ו'-ה'

 7% 6% 7% ט'- ז'

 8% 7% 8% ט'-כלל השכבות ה'

 "שעות 3 - מ יותר . "ד

 4% 5% 3% ו'-ה'

 3% 3% 3% ט'- ז'

 3% 4% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות תשע"בנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 "משעה פחות . "א

 36% 47% 32% ו'-ה'

 47% 53% 45% ט'- ז'

 42% 50% 40%  ט'-כלל השכבות ה'

 "לשעתיים שעה בין . "ב

 51% 43% 54% ו'-ה'

 43% 38% 44% ט'- ז'

 46% 40% 48%  ט'-כלל השכבות ה'

 "שעות 3-ל שעתיים בין . "ג

 9% 7% 10% ו'-ה'

 8% 6% 8% ט'- ז'

 8% 6% 9% ט'-כלל השכבות ה'

 "שעות 3 - מ יותר . "ד

 3% 3% 4% ו'-ה'

 3% 3% 3% ט'- ז'

 3% 3% 3%  ט'-כלל השכבות ה'

 שכבות תשע"גנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 "משעה פחות . "א

 38% 48% 35% ו'-ה'

 47% 53% 45% ט'- ז'

 43% 51% 41%  ט'-כלל השכבות ה'

 "לשעתיים שעה בין . "ב

 50% 42% 53% ו'-ה'

 42% 37% 44% ט'- ז'

 46% 40% 47%  ט'-כלל השכבות ה'

 "שעות 3-ל שעתיים בין . "ג

 9% 7% 10% ו'-ה'

 8% 7% 8% ט'- ז'

 8% 7% 9% ט'-כלל השכבות ה'

 "שעות 3 - מ יותר . "ד

 3% 3% 3% ו'-ה'

 3% 3% 3% ט'- ז'

 3% 3% 3%  ט'-כלל השכבות ה'
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  )תשע"ג-תשע"ב( האם בדר"כ אתה מכין את שיעורי הבית שאתה מקבל 2.31 נספח
  

: "האם בדר"כ אתה מכין את שיעורי הבית שאתה מקבל"בחט"ע על אפשרויות התשובה : דיווחי התלמידים 31לוח   - לפי מגזר שפה ושכבות גיל  לשאלה
  תשע"ג-תשע"ב

 שכבות תשע"בנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי

(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית

(%) 

"א-י' א. "בדרך כלל לא"   18% 18% 19%  י

"א-י' ב. "לפעמים כן ולפעמים לא"  40% 41% 39%  י

"א-י' ג. "בדרך כלל כן"  42% 41% 42%  י

 שכבות תשע"גנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי

(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית

(%) 

"א-י' א. "בדרך כלל לא"   49% 55% 47%  י

"א-י' ב. "לפעמים כן ולפעמים לא"  27% 31% 27%  י

"א-י' ג. "בדרך כלל כן"  24% 14% 26%  י
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  תשע"ג)-היקף השיעורים הפרטיים במקצועות המיצ"ב (תשס"ח 2.32 נספח
דיווחי התלמידים על היקף השיעורים הפרטיים במקצועות המיצ"ב: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות  :32לוח 
  תשע"ג-תשס"ח -גיל 

  

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : היקף שיעורים פרטיים במקצועות המיצ"ב מדד מסכם

 38% 31% 41% ו'-ה'

 45% 34% 48% ט'- ז'

 42% 33% 45%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים בלשון, הבעה/ עברית". "א

 10% 9% 11% ו'-ה'

 8% 7% 8% ט'- ז'

 9% 8% 9%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים באנגלית". "ב

 29% 22% 31% ו'-ה'

 32% 24% 35% ט'- ז'

 31% 23% 33%  כלל השכבות

  מקבל שיעורים פרטיים במתמטיקה". "ג

 18% 15% 20% ו'-ה'

 31% 22% 33% ט'- ז'

 26% 19% 28%  כלל השכבות

 פרטיים במדע וטכנולוגיה"מקבל שיעורים . "ד

 3% 3% 3% ו'-ה'

 3% 2% 3% ט'- ז'

 3% 3% 3%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%)  

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : היקף שיעורים פרטיים במקצועות המיצ"ב מדד מסכם

 36% 31% 38% ו'-ה'

 45% 36% 48% ט'- ז'

 41% 34% 44%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים בלשון, הבעה/ עברית". "א

 11% 11% 11% ו'-ה'

 7% 6% 8% ט'- ז'

 9% 8% 9%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים באנגלית". "ב

 26% 21% 28% ו'-ה'

 32% 25% 34% ט'- ז'

 29% 23% 31%  כלל השכבות

 במתמטיקה"מקבל שיעורים פרטיים . "ג

 18% 16% 19% ו'-ה'

 30% 23% 32% ט'- ז'

 25% 19% 27%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים במדע וטכנולוגיה". "ד

 4% 4% 4% ו'-ה'

 3% 3% 3% ט'- ז'

 4% 3% 4%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  עבריתדוברי 
(%) 

  : היקף שיעורים פרטיים במקצועות המיצ"ב מדד מסכם

 37% 30% 39% ו'-ה'

 44% 34% 48% ט'- ז'

 41% 32% 44%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים בלשון, הבעה/ עברית". "א

 11% 9% 11% ו'-ה'

 8% 6% 9% ט'- ז'

 9% 7% 10%  כלל השכבות

  
 באנגלית"מקבל שיעורים פרטיים . "ב

 26% 20% 28% ו'-ה'

 29% 22% 31% ט'- ז'

 28% 21% 30%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים במתמטיקה". "ג

 19% 16% 21% ו'-ה'

 31% 22% 33% ט'- ז'

 26% 19% 28%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים במדע וטכנולוגיה". "ד

 4% 4% 5% ו'-ה'

 4% 3% 4% ט'- ז'

 4% 3% 4%  כלל השכבות

 



69 
          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 שכבות  נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : היקף שיעורים פרטיים במקצועות המיצ"ב מדד מסכם

 37% 30% 38% ו'-ה'

 46% 35% 49% ט'- ז'

 42% 33% 45%  כלל השכבות

 עברית"מקבל שיעורים פרטיים בלשון, הבעה/ . "א

 11% 11% 11% ו'-ה'

 9% 8% 9% ט'- ז'

 10% 9% 10%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים באנגלית". "ב

 25% 19% 27% ו'-ה'

 30% 21% 33% ט'- ז'

 28% 20% 30%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים במתמטיקה". "ג

 19% 16% 20% ו'-ה'

 32% 24% 35% ט'- ז'

 27% 20% 29%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים במדע וטכנולוגיה". "ד

 4% 4% 4% ו'-ה'

 4% 3% 4% ט'- ז'

 4% 4% 4%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : היקף שיעורים פרטיים במקצועות המיצ"ב מדד מסכם

 35% 29% 37% ו'-ה'

 44% 34% 47% ט'- ז'

 40% 32% 43%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים בלשון, הבעה/ עברית". "א

 10% 9% 11% ו'-ה'

 8% 7% 8% ט'- ז'

 9% 8% 9%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים באנגלית". "ב

 24% 19% 26% ו'-ה'

 30% 22% 32% ט'- ז'

 27% 21% 30%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים במתמטיקה". "ג

 19% 15% 20% ו'-ה'

 32% 24% 34% ט'- ז'

 27% 20% 29%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים במדע וטכנולוגיה". "ד

 4% 3% 4% ו'-ה'

 4% 3% 5% ט'- ז'

 4% 3% 5%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : היקף שיעורים פרטיים במקצועות המיצ"ב מדד מסכם

 35% 30% 37% ו'-ה'

 46% 37% 49% ט'- ז'

 41% 34% 44%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים בלשון, הבעה/ עברית". "א

 11% 10% 11% ו'-ה'

 9% 6% 9% ט'- ז'

 9% 8% 10%  כלל השכבות

 שיעורים פרטיים באנגלית"מקבל . "ב

 23% 19% 25% ו'-ה'

 30% 24% 32% ט'- ז'

 27% 22% 29%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים במתמטיקה". "ג

 19% 16% 20% ו'-ה'

 33% 26% 35% ט'- ז'

 27% 21% 29%  כלל השכבות

 מקבל שיעורים פרטיים במדע וטכנולוגיה". "ד

 4% 4% 5% ו'-ה'

 5% 4% 5% ט'- ז'

 5% 4% 5%  כלל השכבות
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  תשע"ג)-תשע"ב( שוניםהיקף השיעורים הפרטיים במקצועות  2.33 נספח
  תשע"ג-ב"עתש - לפי מגזר שפה ושכבות גיל במקצועות שוניםעל היקף השיעורים הפרטיים  בחט"ע  : דיווחי התלמידים33לוח 

 שכבות תשע"בנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

"א-י' א. "בדרך כלל לא"  47% 55% 44%  י

"א-י' ב. "לפעמים כן ולפעמים לא"  30% 30% 30%  י

"א-י' ג. "בדרך כלל כן"  23% 15% 25%  י

 שכבות תשע"גנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  עבריתדוברי 
(%) 

"א-י' א. "בכלל לא"  49% 55% 47%  י

"א-י' ב. "כן, מדי פעם"  27% 31% 27%  י

"א-י' ג. "כן, באופן קבוע"  24% 14% 26%  י
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  תשע"ג)-תשע"ב( שוניםהיקף השיעורים הפרטיים במקצועות  2.34 נספח
  
  

 -לימוד שונים לפי מגזר שפה ושכבות גילשיעורי התלמידים בחט"ע המקבלים עזרה בתשלום (אחרי שעות הלימודים, ממורה פרטי) במקצועות  :34לוח 
  תשע"ג-תשע"ב

  נתוני תשע"ב

 -דוברי עברית   שכבות
 פיקוח ממלכתי

(%) 

 -דוברי עברית 
 פיקוח ממ"ד

(%) 

 דוברי עברית
(%)  

"א-י'  /לשוןאםבשפת שיעורים פרטיים   16% 8% 18% י

"א-י' באנגליתשיעורים פרטיים   20% 18% 20% י

"א-י' במתמטיקהשיעורים פרטיים   40% 32% 42% י

"א-י'  בפיזיקה או כימיה או ביולוגיהשיעורים פרטיים   4% 4% 4% י

"א-י'  באזרחות או בספרות או בהיסטוריהשיעורים פרטיים   6% 3% 7% י

  נתוני תשע"ג

 -דוברי עברית   שכבות
 פיקוח ממלכתי

(%) 

 -דוברי עברית 
 פיקוח ממ"ד

(%) 

 דוברי עברית
(%)  

"א-י'  /לשוןבשפת אםשיעורים פרטיים   15% 12% 16% י

"א-י' באנגליתשיעורים פרטיים   20% 13% 22% י

"א-י' במתמטיקהשיעורים פרטיים   39% 34% 40% י

"א-י'  בפיזיקה או כימיה או ביולוגיהשיעורים פרטיים   7% 5% 7% י

"א-י'  באזרחות או בספרות או בהיסטוריהשיעורים פרטיים    7% 4% 7% י
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-נתוני המדדים המסכמים וההיגדים המרכיבים אותם בתשס"ח. 3נספח 
  דיווחי מורים -תשע"ג 

  

  תשע"ג)-שביעות רצון של המורים מבית הספר (תשס"ח 3.1 נספח

- תשס"ח -המורים על תחושת שביעות רצון מבית הספר: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל : דיווחי 35לוח 
  תשע"ג

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שביעות רצון של המורים מבית הספר מדד מסכם: 

 73% 74% 73% יסודי

 67% 72% 64% חט"ב

 71% 73% 70%  כלל השכבות

       שביעות רצון מהעבודה בבית הספר

  א. "את שבעת רצון מעבודתך כמורה" 

 91% 93% 91% יסודי

 86% 90% 85% חט"ב

 89% 92% 88%  כלל השכבות

 ב. "את לא חשה שהתעייפת מעבודת ההוראה"* 

 63% 67% 62% יסודי

 61% 71% 57% חט"ב

 62% 68% 60%  כלל השכבות

 ג. "את לא חשה שמוטל עליך עומס עבודה כבד מדי"*

 24% 29% 22% יסודי

 24% 34% 21% חט"ב

 24% 31% 22%  כלל השכבות

      שביעות רצון מהתנהלות בית הספר

  שבעת רצון מהתנהלות בית הספר"א. "את 

 85% 84% 86% יסודי

 76% 80% 74% חט"ב

 82% 83% 82%  כלל השכבות

ב. "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות 
  בו"

 93% 93% 94% יסודי

 86% 88% 84% חט"ב

 90% 91% 90%  כלל השכבות

 שלמורים יהיה נעים לשהות בו" ג. "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי

 75% 73% 76% יסודי

 62% 67% 61% חט"ב

 70% 71% 70% כלל השכבות

  ד. "בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי"

 80% 78% 80% יסודי

 70% 73% 69% חט"ב

 76% 76% 76%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  ממלכתיפיקוח 
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שביעות רצון של המורים מבית הספר מדד מסכם: 

 73% 74% 73% יסודי

 69% 72% 68% חט"ב

 72% 74% 71%  כלל השכבות

       שביעות רצון מהעבודה בבית הספר

 א. "את שבעת רצון מעבודתך כמורה" 

 93% 95% 92% יסודי

 89% 91% 89% חט"ב

 92% 93% 91%  כלל השכבות

 ב. "את לא חשה שהתעייפת מעבודת ההוראה"* 

 65% 69% 64% יסודי

 65% 74% 62% חט"ב

 65% 71% 63%  כלל השכבות

 ג. "את לא חשה שמוטל עליך עומס עבודה כבד מדי"*

 24% 27% 22% יסודי

 27% 35% 23% חט"ב

 25% 30% 23%  כלל השכבות
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 שכבות תשס"ט נתוני
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

      שביעות רצון מהתנהלות בית הספר

  א. "את שבעת רצון מהתנהלות בית הספר"

 85% 85% 85% יסודי

 78% 78% 78% חט"ב

 82% 82% 82%  כלל השכבות

כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות ב. "בבית הספר עושים פעולות רבות 
  בו"

 94% 94% 94% יסודי

 88% 89% 88% חט"ב

 92% 92% 92%  כלל השכבות

 ג. "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים לשהות בו"

 75% 74% 76% יסודי

 65% 66% 65% חט"ב

 72% 71% 72%  כלל השכבות

  תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי"ד. "בבית הספר משתדלים ליצור 

 77% 76% 78% יסודי

 70% 73% 68% חט"ב

 75% 75% 75%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שביעות רצון של המורים מבית הספר מדד מסכם: 

 73% 74% 73% יסודי

 69% 74% 67% חט"ב

 72% 74% 71%  כלל השכבות

       שביעות רצון מהעבודה בבית הספר

 א. "את שבעת רצון מעבודתך כמורה" 

 93% 94% 92% יסודי

 90% 91% 89% חט"ב

 91% 93% 91%  כלל השכבות

 ב. "את לא חשה שהתעייפת מעבודת ההוראה"* 

 64% 69% 62% יסודי

 66% 75% 63% חט"ב

 65% 71% 62%  השכבות כלל

 ג. "את לא חשה שמוטל עליך עומס עבודה כבד מדי"*

 20% 23% 18% יסודי

 25% 33% 21% חט"ב

 21% 27% 19%  כלל השכבות

      שביעות רצון מהתנהלות בית הספר

  א. "את שבעת רצון מהתנהלות בית הספר"

 86% 86% 87% יסודי

 78% 83% 76% חט"ב

 83% 85% 83%  כלל השכבות

ב. "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות 
  בו"

 94% 93% 95% יסודי

 86% 89% 85% חט"ב

 91% 92% 91%  כלל השכבות

 ג. "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים לשהות בו"

 78% 76% 78% יסודי

 66% 74% 63% חט"ב

 73% 75% 73%  כלל השכבות

  ד. "בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי"

 79% 78% 80% יסודי

 70% 76% 68% חט"ב

 76% 77% 75%  כלל השכבות
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 שכבות  נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שביעות רצון של המורים מבית הספר מדד מסכם: 

 73% 73% 73% יסודי

 69% 73% 67% חט"ב

 71% 73% 71%  כלל השכבות

       שביעות רצון מהעבודה בבית הספר

 א. "את שבעת רצון מעבודתך כמורה" 

 93% 94% 92% יסודי

 90% 91% 90% חט"ב

 92% 93% 91%  כלל השכבות

 ב. "את לא חשה שהתעייפת מעבודת ההוראה"* 

 62% 65% 61% יסודי

 65% 74% 61% חט"ב

 63% 68% 61%  כלל השכבות

 ג. "את לא חשה שמוטל עליך עומס עבודה כבד מדי"*

 16% 18% 15% יסודי

 24% 34% 20% חט"ב

 19% 24% 17%  כלל השכבות

      שביעות רצון מהתנהלות בית הספר

  שבעת רצון מהתנהלות בית הספר"א. "את 

 87% 86% 87% יסודי

 78% 80% 78% חט"ב

 84% 84% 84%  כלל השכבות

ב. "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות 
  בו"

 95% 95% 95% יסודי

 88% 90% 88% חט"ב

 93% 93% 92%  כלל השכבות

 שלמורים יהיה נעים לשהות בו" ג. "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי

 78% 76% 79% יסודי

 67% 68% 66% חט"ב

 74% 73% 74%  כלל השכבות

  ד. "בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי"

 79% 77% 80% יסודי

 69% 72% 67% חט"ב

 75% 75% 75%  כלל השכבות

 שכבות  נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  ממלכתיפיקוח 
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שביעות רצון של המורים מבית הספר מדד מסכם: 

 74% 75% 74% יסודי

 71% 76% 69% חט"ב

 73% 75% 72%  כלל השכבות

 72% 74% 72%  חט"ע

       שביעות רצון מהעבודה בבית הספר

 א. "את שבעת רצון מעבודתך כמורה" 

 94% 94% 93% יסודי

 92% 93% 91% חט"ב

 93% 94% 92%  כלל השכבות

 92% 93% 92%  חט"ע

 ב. "את לא חשה שהתעייפת מעבודת ההוראה"* 

 64% 66% 63% יסודי

 68% 74% 66% חט"ב

 66% 69% 64%  כלל השכבות

 72% 74% 71%  חט"ע

 ג. "את לא חשה שמוטל עליך עומס עבודה כבד מדי"*

 18% 19% 17% יסודי

 26% 36% 22% חט"ב

 21% 26% 19%  כלל השכבות

 29% 36% 26%  חט"ע
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 שכבות  נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

      שביעות רצון מהתנהלות בית הספר

  א. "את שבעת רצון מהתנהלות בית הספר"

 88% 88% 88% יסודי

 81% 85% 79% חט"ב

 86% 87% 85%  כלל השכבות

 77% 76% 77%  חט"ע

ב. "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות 
  בו"

 95% 95% 95% יסודי

 89% 91% 89% חט"ב

 93% 93% 93%  כלל השכבות

 90% 91% 89%  חט"ע

 יהיה נעים לשהות בו" ג. "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים

 81% 80% 81% יסודי

 71% 77% 68% חט"ב

 77% 79% 76%  כלל השכבות

 73% 73% 73%  חט"ע

  ד. "בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי"

 80% 80% 80% יסודי

 70% 75% 68% חט"ב

 76% 78% 76%  כלל השכבות

 73% 74% 73%  חט"ע

 שכבות  תשע"גנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 שביעות רצון של המורים מבית הספר מדד מסכם: 

 75% 75% 75% יסודי

 70% 72% 69% חט"ב

 73% 74% 73%  כלל השכבות

 74% 77% 73%  חט"ע

       שביעות רצון מהעבודה בבית הספר

 א. "את שבעת רצון מעבודתך כמורה" 

 94% 94% 94% יסודי

 92% 93% 91% חט"ב

 93% 94% 93%  כלל השכבות

 94% 96% 93%  חט"ע

 ב. "את לא חשה שהתעייפת מעבודת ההוראה"* 

 67% 68% 67% יסודי

 69% 74% 66% חט"ב

 68% 70% 67%  כלל השכבות

 73% 79% 70%  חט"ע

 עליך עומס עבודה כבד מדי"* ג. "את לא חשה שמוטל

 21% 23% 20% יסודי

 25% 34% 22% חט"ב

 22% 27% 21%  כלל השכבות

 31% 36% 28%  חט"ע

      שביעות רצון מהתנהלות בית הספר

  א. "את שבעת רצון מהתנהלות בית הספר"

 87% 86% 87% יסודי

 79% 80% 79% חט"ב

 84% 84% 84%  כלל השכבות

 79% 79% 79%  חט"ע

ב. "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות 
  בו"

 95% 95% 95% יסודי

 89% 89% 89% חט"ב

 93% 93% 93%  כלל השכבות

 92% 94% 92%  חט"ע

 ג. "בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים לשהות בו"

 80% 79% 81% יסודי

 68% 69% 68% חט"ב

 76% 75% 76%  כלל השכבות

 75% 77% 75%  חט"ע

  ד. "בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי"

 81% 79% 82% יסודי

 68% 67% 69% חט"ב

 76% 75% 77%  כלל השכבות

 76% 77% 75%  חט"ע

  
כך שערך  * נוסח ההיגדים בשאלון היה "את חשה שהתעייפת מעבודת ההוראה" ו"את חשה שמוטל עליך עומס עבודה כבד מדי". לצורך הדיווח הם נוסחו מחדש 

  גבוה יותר בהיגד ישקף מצב רצוי יותר, בדומה לשאר ההיגדים במדד זה.
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  תשע"ג)-יחסים חיוביים בין ההורים לבית הספר (תשס"ח 3.2 נספח

 - : דיווחי המורים על יחסים חיוביים בין ההורים לבית הספר: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל 36לוח 
  תשע"ג -תשס"ח

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  יחסים חיוביים בין ההורים לבית הספרמדד מסכם: 
 76% 71% 79% יסודי

 56% 47% 59% חט"ב
 69% 63% 72%  כלל השכבות

      תקשורת בין ביה"ס וההורים

 א. "בית ספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בביה"ס"
 95% 95% 95% יסודי

 88% 85% 89% חט"ב
 92% 92% 93%  כלל השכבות

      מעורבות הורים בהחלטות לגבי העשייה הבית ספרית

  א. "הורי תלמידים מן הכיתה נוטלים חלק בפעולות כיתתיות"
 72% 63% 76% יסודי

 38% 28% 42% חט"ב
 60% 52% 63%  כלל השכבות

ב. "הורים של תלמידים בכיתתך מרבים לסייע לבית הספר בהיבטים 
  ארגוניים כמו: ארגון אירועים, מסיבות, שיפור חזות וכו'"

 60% 52% 63% יסודי
 32% 22% 36% חט"ב

 50% 43% 53%  כלל השכבות

. "נציגי ההורים שותפו בתהליך קבלת ההחלטות לגבי המדיניות הבית ג
  ספרית"

 79% 74% 82% יסודי
 66% 51% 71% חט"ב

 74% 67% 78%  כלל השכבות

 שכבות  נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  יחסים חיוביים בין ההורים לבית הספרמדד מסכם: 
 74% 68% 76% יסודי

 51% 40% 55% חט"ב
 66% 60% 69%  כלל השכבות

      תקשורת בין ביה"ס וההורים

 א. "בית ספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בביה"ס"
 93% 94% 93% יסודי

 86% 80% 88% חט"ב
 91% 90% 91%  כלל השכבות

      מעורבות הורים בהחלטות לגבי העשייה הבית ספרית

  א. "הורי תלמידים מן הכיתה נוטלים חלק בפעולות כיתתיות"
 69% 60% 73% יסודי

 31% 23% 34% חט"ב
 57% 49% 60%  כלל השכבות

ב. "הורים של תלמידים בכיתתך מרבים לסייע לבית הספר בהיבטים 
  ארגוניים כמו: ארגון אירועים, מסיבות, שיפור חזות וכו'"

 58% 49% 62% יסודי
 27% 17% 31% חט"ב

 48% 40% 52%  כלל השכבות

שותפו בתהליך קבלת ההחלטות לגבי המדיניות הבית . "נציגי ההורים ג
  ספרית"

 75% 69% 77% יסודי
 59% 39% 67% חט"ב

 70% 60% 74%  כלל השכבות

 שכבות  נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  יחסים חיוביים בין ההורים לבית הספרמדד מסכם: 
 77% 70% 80% יסודי

 54% 46% 57% חט"ב
 69% 62% 72%  כלל השכבות

      תקשורת בין ביה"ס וההורים

 א. "בית ספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בביה"ס"
 95% 93% 95% יסודי

 88% 84% 89% חט"ב
 92% 90% 93%  כלל השכבות

      מעורבות הורים בהחלטות לגבי העשייה הבית ספרית

  א. "הורי תלמידים מן הכיתה נוטלים חלק בפעולות כיתתיות"
 72% 61% 77% יסודי

 34% 29% 36% חט"ב
 60% 50% 63%  כלל השכבות

ב. "הורים של תלמידים בכיתתך מרבים לסייע לבית הספר בהיבטים 
  ארגוניים כמו: ארגון אירועים, מסיבות, שיפור חזות וכו'"

 62% 52% 66% יסודי
 31% 23% 34% חט"ב

 51% 42% 55%  כלל השכבות

. "נציגי ההורים שותפו בתהליך קבלת ההחלטות לגבי המדיניות הבית ג
  ספרית"

 79% 76% 81% יסודי
 62% 48% 67% חט"ב

 74% 66% 76%  כלל השכבות
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 שכבות  נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  יחסים חיוביים בין ההורים לבית הספרמדד מסכם: 

 78% 72% 81% יסודי

 54% 43% 58% חט"ב

 70% 62% 73%  כלל השכבות

      תקשורת בין ביה"ס וההורים

 א. "בית ספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בביה"ס"

 96% 96% 96% יסודי

 87% 81% 90% חט"ב

 93% 91% 94%  השכבותכלל 

      מעורבות הורים בהחלטות לגבי העשייה הבית ספרית

  א. "הורי תלמידים מן הכיתה נוטלים חלק בפעולות כיתתיות"

 73% 60% 78% יסודי

 31% 25% 33% חט"ב

 59% 48% 63%  כלל השכבות

ב. "הורים של תלמידים בכיתתך מרבים לסייע לבית הספר בהיבטים 
  ארגוניים כמו: ארגון אירועים, מסיבות, שיפור חזות וכו'"

 64% 54% 68% יסודי

 33% 22% 37% חט"ב

 53% 43% 57%  כלל השכבות

. "נציגי ההורים שותפו בתהליך קבלת ההחלטות לגבי המדיניות הבית ג
  ספרית"

 79% 76% 80% יסודי

 64% 43% 71% חט"ב

 74% 66% 77%  כלל השכבות

 שכבות  נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  יחסים חיוביים בין ההורים לבית הספרמדד מסכם: 

 76% 72% 79% יסודי

 55% 49% 57% חט"ב

 69% 65% 71%  כלל השכבות

 50% 38% 55%  חט"ע

      תקשורת בין ביה"ס וההורים

 א. "בית ספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בביה"ס"

 96% 95% 96% יסודי

 89% 88% 89% חט"ב

 93% 93% 93%  כלל השכבות

 84% 77% 87%  חט"ע

      מעורבות הורים בהחלטות לגבי העשייה הבית ספרית

  מן הכיתה נוטלים חלק בפעולות כיתתיות"א. "הורי תלמידים 

 71% 62% 75% יסודי

 35% 30% 37% חט"ב

 58% 52% 61%  כלל השכבות

 29% 17% 33%  חט"ע

ב. "הורים של תלמידים בכיתתך מרבים לסייע לבית הספר בהיבטים 
  ארגוניים כמו: ארגון אירועים, מסיבות, שיפור חזות וכו'"

 62% 56% 65% יסודי

 34% 27% 37% חט"ב

 52% 47% 54%  כלל השכבות

 22% 12% 25%  חט"ע

. "נציגי ההורים שותפו בתהליך קבלת ההחלטות לגבי המדיניות הבית ג
  ספרית"

 77% 74% 78% יסודי

 63% 52% 67% חט"ב

 72% 68% 74%  כלל השכבות

 65% 44% 73%  חט"ע

  

   



78 
          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 שכבות  נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  יחסים חיוביים בין ההורים לבית הספרמדד מסכם: 

 77% 70% 80% יסודי

 54% 42% 58% חט"ב

 69% 62% 72%  כלל השכבות

 49% 38% 53%  חט"ע

      תקשורת בין ביה"ס וההורים

 בביה"ס" א. "בית ספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה

 95% 94% 96% יסודי

 88% 84% 89% חט"ב

 93% 91% 93%  כלל השכבות

 83% 76% 85%  חט"ע

      מעורבות הורים בהחלטות לגבי העשייה הבית ספרית

  א. "הורי תלמידים מן הכיתה נוטלים חלק בפעולות כיתתיות"

 71% 59% 77% יסודי

 34% 24% 38% חט"ב

 59% 49% 64%  כלל השכבות

 31% 20% 34%  חט"ע

ב. "הורים של תלמידים בכיתתך מרבים לסייע לבית הספר בהיבטים 
  ארגוניים כמו: ארגון אירועים, מסיבות, שיפור חזות וכו'"

 63% 51% 68% יסודי

 30% 19% 34% חט"ב

 52% 42% 56%  כלל השכבות

 22% 13% 25%  חט"ע

ההחלטות לגבי המדיניות הבית . "נציגי ההורים שותפו בתהליך קבלת ג

  ספרית"

 78% 74% 79% יסודי

 63% 42% 70% חט"ב

 73% 66% 76%  כלל השכבות

 62% 42% 69%  חט"ע
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  תשע"ג)-התערבות יתר של הורים (תשס"ח 3.3 נספח

  תשע"ג -תשס"ח - : דיווחי המורים על התערבות יתר של הורים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל 37לוח 

 שכבות  נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 התערבות יתר של ההורים מדד מסכם: 

 18% 16% 20% יסודי

 20% 14% 22% חט"ב

 19% 16% 20%  כלל השכבות

  א. "יש הורים של תלמידים בכיתה שמתייחסים בחוסר כבוד למורים"

 24% 18% 27% יסודי

 29% 20% 32% חט"ב

 26% 19% 29%  כלל השכבות

ב. "ההורים של תלמידים בכיתה מנסים להשפיע גם בדברים שאינם 
  מכירים"מבינים או אינם 

 20% 18% 21% יסודי

 19% 14% 21% חט"ב

 19% 17% 21%  כלל השכבות

  ג. "הורי התלמידים מן הכיתה מפעילים לחץ מוגזם על בית הספר"

 12% 13% 11% יסודי

 12% 8% 13% חט"ב

 12% 11% 12%  כלל השכבות

 שכבות  נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 התערבות יתר של ההורים מדד מסכם: 

 23% 20% 24% יסודי

 24% 21% 26% חט"ב

 23% 21% 25%  כלל השכבות

  א. "יש הורים של תלמידים בכיתה שמתייחסים בחוסר כבוד למורים"

 28% 25% 30% יסודי

 34% 27% 36% חט"ב

 30% 26% 32%  כלל השכבות

"ההורים של תלמידים בכיתה מנסים להשפיע גם בדברים שאינם ב. 
  מבינים או אינם מכירים"

 27% 24% 28% יסודי

 25% 25% 25% חט"ב

 26% 24% 27%  כלל השכבות

  ג. "הורי התלמידים מן הכיתה מפעילים לחץ מוגזם על בית הספר"

 14% 13% 14% יסודי

 14% 12% 15% חט"ב

 14% 13% 15%  כלל השכבות

 שכבות  נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 התערבות יתר של ההורים מדד מסכם: 

 18% 15% 18% יסודי

 17% 11% 20% חט"ב

 17% 14% 19%  כלל השכבות

  א. "יש הורים של תלמידים בכיתה שמתייחסים בחוסר כבוד למורים"

 23% 20% 25% יסודי

 27% 18% 31% חט"ב

 25% 19% 27%  כלל השכבות

ב. "ההורים של תלמידים בכיתה מנסים להשפיע גם בדברים שאינם 
  מבינים או אינם מכירים"

 20% 18% 20% יסודי

 16% 10% 18% חט"ב

 18% 15% 19%  כלל השכבות

  בית הספר"ג. "הורי התלמידים מן הכיתה מפעילים לחץ מוגזם על 

 10% 9% 10% יסודי

 9% 6% 10% חט"ב

 9% 8% 10%  כלל השכבות
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 שכבות  נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 התערבות יתר של ההורים מדד מסכם: 

 16% 14% 17% יסודי

 15% 11% 16% חט"ב

 16% 13% 17%  כלל השכבות

  א. "יש הורים של תלמידים בכיתה שמתייחסים בחוסר כבוד למורים"

 19% 17% 20% יסודי

 21% 14% 24% חט"ב

 20% 16% 21%  כלל השכבות

ב. "ההורים של תלמידים בכיתה מנסים להשפיע גם בדברים שאינם 
  מבינים או אינם מכירים"

 19% 16% 21% יסודי

 14% 11% 16% חט"ב

 18% 14% 19%  השכבותכלל 

  ג. "הורי התלמידים מן הכיתה מפעילים לחץ מוגזם על בית הספר"

 10% 11% 9% יסודי

 9% 7% 9% חט"ב

 9% 9% 9%  כלל השכבות

 שכבות  נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 התערבות יתר של ההורים מדד מסכם: 

 15% 11% 17% יסודי

 13% 9% 14% חט"ב

 14% 10% 16%  כלל השכבות

 22% 14% 26%  חט"ע

  א. "יש הורים של תלמידים בכיתה שמתייחסים בחוסר כבוד למורים"

 17% 11% 20% יסודי

 17% 12% 19% חט"ב

 17% 11% 20%  כלל השכבות

 26% 16% 31%  חט"ע

של תלמידים בכיתה מנסים להשפיע גם בדברים שאינם ב. "ההורים 

  מבינים או אינם מכירים"

 18% 16% 20% יסודי

 13% 8% 15% חט"ב

 17% 13% 18%  כלל השכבות

 26% 17% 30%  חט"ע

  ג. "הורי התלמידים מן הכיתה מפעילים לחץ מוגזם על בית הספר"

 9% 7% 11% יסודי

 8% 6% 8% חט"ב

 9% 7% 10%  כלל השכבות

 15% 8% 18%  חט"ע

 שכבות  נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 התערבות יתר של ההורים מדד מסכם: 

 17% 15% 18% יסודי

 16% 12% 17% חט"ב

 17% 14% 18%  כלל השכבות

 23% 13% 27%  חט"ע

  תלמידים בכיתה שמתייחסים בחוסר כבוד למורים"א. "יש הורים של 

 19% 17% 20% יסודי

 22% 16% 25% חט"ב

 20% 16% 22%  כלל השכבות

 28% 15% 32%  חט"ע

ב. "ההורים של תלמידים בכיתה מנסים להשפיע גם בדברים שאינם 
  מבינים או אינם מכירים"

 21% 17% 22% יסודי

 16% 13% 17% חט"ב

 19% 16% 20%  כלל השכבות

 27% 15% 31%  חט"ע

  ג. "הורי התלמידים מן הכיתה מפעילים לחץ מוגזם על בית הספר"

 12% 12% 13% יסודי

 9% 8% 10% חט"ב

 11% 11% 12%  כלל השכבות

 15% 7% 18%  חט"ע
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  תשע"ג)-"אעתש( כתושתנאים לשהייה ממדיווחי המורים על  3.4 נספח

 –לפי מגזר שפה ושכבות גיל  היגדיםשיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר ב דיווחי המורים על תנאים לשהייה ממושכת בבית הספר :38לוח 
  תשע"ג-ע"אתש

 שכבות  אנתוני תשע"
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  "למידה- הוראה לחומרי נגישותא. "

 82% 78% 84% יסודי

 79% 75% 80% חט"ב

 81% 77% 82%  כלל השכבות

  "ותקשוב  מחשובב. "

 86% 85% 86% יסודי

 75% 81% 72% חט"ב

 82% 83% 81%  כלל השכבות

  "אחסוןג. "

 - - - יסודי

 - - - חט"ב

 - - -  כלל השכבות

  "מיזוג. "ד

 96% 95% 96% יסודי

 91% 88% 92% חט"ב

 94% 92% 95%  השכבותכלל 

  "המורים של השירותים. "ה

 89% 85% 91% יסודי

 84% 83% 84% חט"ב

 87% 85% 88%  כלל השכבות

  "לאכול מתאים מקום. "ו

 86% 86% 86% יסודי

 75% 84% 71% חט"ב

 82% 86% 80%  כלל השכבות

  "לעבוד מתאים מקום. "ז

 79% 77% 79% יסודי

 69% 71% 68% חט"ב

 75% 75% 75%  כלל השכבות

  "אישיות פגישות לקיום מתאים מקום. "ח

 72% 67% 74% יסודי

 55% 52% 57% חט"ב

 66% 61% 68%  כלל השכבות

  "אישית עבודה פינת. "ט

 24% 25% 23% יסודי

 22% 17% 25% חט"ב

 23% 22% 24%  כלל השכבות

 שכבות  בנתוני תשע"
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  "למידה- הוראה לחומרי נגישותא. "

 91% 89% 92% יסודי

 85% 83% 87% חט"ב

 89% 87% 90%  כלל השכבות

 79% 74% 81%  חט"ע

  "ותקשוב  מחשובב. "

 79% 73% 82% יסודי

 73% 71% 74% חט"ב

 77% 72% 79%  כלל השכבות

 70% 65% 72%  חט"ע

  "אחסוןג. "

 83% 81% 84% יסודי

 72% 79% 70% חט"ב

 79% 80% 78%  כלל השכבות

 68% 72% 67%  חט"ע

  "מיזוג. "ד

 92% 89% 94% יסודי

 91% 90% 91% חט"ב

 92% 89% 93%  כלל השכבות

 86% 82% 88%  חט"ע
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 שכבות  בנתוני תשע"
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -עברית דוברי 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  "המורים של השירותים. "ה

 85% 85% 85% יסודי

 86% 90% 84% חט"ב

 85% 87% 84%  כלל השכבות

 84% 86% 83%  חט"ע

  "לאכול מתאים מקום. "ו

 84% 84% 85% יסודי

 74% 83% 70% חט"ב

 80% 84% 79%  כלל השכבות

 66% 77% 60%  חט"ע

  "לעבוד מתאים מקום. "ז

 75% 72% 76% יסודי

 64% 67% 62% חט"ב

 71% 70% 71%  כלל השכבות

 55% 56% 54%  חט"ע

  "אישיות פגישות לקיום מתאים מקום. "ח

 67% 62% 70% יסודי

 53% 50% 54% חט"ב

 62% 57% 64%  כלל השכבות

 41% 38% 43%  חט"ע

  "אישית עבודה פינת. "ט

 26% 22% 27% יסודי

 23% 17% 25% חט"ב

 24% 20% 26%  כלל השכבות

 27% 24% 28%  חט"ע

 שכבות  נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  "למידה- הוראה לחומרי נגישותא. "

 91% 88% 92% יסודי

 84% 83% 85% חט"ב

 88% 87% 89%  כלל השכבות

 86% 84% 87%  חט"ע

  "ותקשוב  מחשובב. "

 86% 84% 87% יסודי

 72% 71% 72% חט"ב

 81% 80% 82%  כלל השכבות

 80% 76% 82%  חט"ע

  "אחסוןג. "

 84% 83% 85% יסודי

 71% 75% 70% חט"ב

 80% 80% 79%  כלל השכבות

 76% 74% 76%  חט"ע

  "מיזוג. "ד

 95% 95% 96% יסודי

 90% 92% 89% חט"ב

 94% 94% 93%  כלל השכבות

 88% 86% 88%  חט"ע

  "המורים של השירותים. "ה

 87% 86% 87% יסודי

 82% 87% 80% חט"ב

 85% 87% 85%  כלל השכבות

 83% 87% 81%  חט"ע

  "לאכול מתאים מקום. "ו

 85% 85% 85% יסודי

 73% 84% 68% חט"ב

 80% 85% 79%  כלל השכבות

 66% 81% 61%  חט"ע
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 שכבות  נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  "לעבוד מתאים מקום. "ז

 79% 75% 81% יסודי

 63% 67% 61% חט"ב

 73% 72% 74%  כלל השכבות

 71% 68% 72%  חט"ע

  "אישיות פגישות לקיום מתאים מקום. "ח

 70% 63% 73% יסודי

 52% 50% 53% חט"ב

 63% 59% 65%  כלל השכבות

 53% 46% 56%  חט"ע

  "אישית עבודה פינת. "ט

 25% 21% 26% יסודי

 23% 16% 26% חט"ב

 24% 20% 26%  כלל השכבות

 39% 25% 44%  חט"ע
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          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

  תשע"ג)-דיווחי המורים על הוראה דיפרנציאלית (תשס"ח 3.5 נספח

  תשע"ג- תשס"ח -לפי מגזר שפה ושכבות גיל  היגדים: דיווחי המורים על הוראה דיפרנציאלית: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר ב39לוח 

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 דיפרנציאלית בבית הספר: הוראה מדד מסכם

 76% 73% 78% יסודי

 54% 54% 53% חט"ב

 68% 66% 68%  כלל השכבות

א. "בכיתתך תלמידים שונים לומדים באמצעות חומרי למידה שונים 
המתאימים להם (כגון חוברות, ספרים, אמצעי המחשה, לומדות, 

  חומרות)"

 75% 72% 76% יסודי

 55% 52% 57% חט"ב

 67% 64% 69%  כלל השכבות

 ב. "את מאפשרת לכל תלמיד בכיתה להתקדם בהתאם לקצב האישי שלו"

 78% 76% 79% יסודי

 55% 60% 54% חט"ב

 69% 70% 69%  כלל השכבות

ג. "תלמידים בכיתתך עובדים על משימות שונות באופן עצמאי במסגרת 
 השיעור"

 76% 72% 78% יסודי

 50% 51% 50% חט"ב

 66% 65% 67%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : הוראה דיפרנציאלית בבית הספרמדד מסכם

 73% 71% 74% יסודי

 50% 49% 51% חט"ב

 65% 64% 66%  כלל השכבות

למידה שונים א. "בכיתתך תלמידים שונים לומדים באמצעות חומרי 

המתאימים להם (כגון חוברות, ספרים, אמצעי המחשה, לומדות, 

  חומרות)"

 72% 71% 73% יסודי

 52% 47% 54% חט"ב

 65% 63% 66%  כלל השכבות

 ב. "את מאפשרת לכל תלמיד בכיתה להתקדם בהתאם לקצב האישי שלו"

 75% 74% 76% יסודי

 52% 54% 52% חט"ב

 68% 68% 68%  כלל השכבות

ג. "תלמידים בכיתתך עובדים על משימות שונות באופן עצמאי במסגרת 
 השיעור"

 71% 67% 73% יסודי

 46% 45% 47% חט"ב

 63% 60% 64%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 דיפרנציאלית בבית הספר: הוראה מדד מסכם

 75% 71% 76% יסודי

 51% 53% 51% חט"ב

 66% 65% 66%  כלל השכבות

א. "בכיתתך תלמידים שונים לומדים באמצעות חומרי למידה שונים 
המתאימים להם (כגון חוברות, ספרים, אמצעי המחשה, לומדות, 

  חומרות)"

 73% 70% 74% יסודי

 51% 50% 52% חט"ב

 65% 63% 66%  כלל השכבות

 ב. "את מאפשרת לכל תלמיד בכיתה להתקדם בהתאם לקצב האישי שלו"

 78% 76% 79% יסודי

 55% 62% 52% חט"ב

 69% 71% 69%  כלל השכבות

ג. "תלמידים בכיתתך עובדים על משימות שונות באופן עצמאי במסגרת 
 השיעור"

 73% 68% 75% יסודי

 48% 47% 48% חט"ב

 63% 61% 64%  כלל השכבות
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 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  
 : הוראה דיפרנציאלית בבית הספרמדד מסכם

 76% 75% 77% יסודי

 53% 50% 54% חט"ב

 68% 66% 68%  כלל השכבות

חומרי למידה שונים א. "בכיתתך תלמידים שונים לומדים באמצעות 

המתאימים להם (כגון חוברות, ספרים, אמצעי המחשה, לומדות, 

  חומרות)"

 75% 75% 75% יסודי

 52% 47% 54% חט"ב

 67% 65% 68%  כלל השכבות

 ב. "את מאפשרת לכל תלמיד בכיתה להתקדם בהתאם לקצב האישי שלו"

 79% 79% 79% יסודי

 56% 56% 56% חט"ב

 71% 70% 71%  כלל השכבות

ג. "תלמידים בכיתתך עובדים על משימות שונות באופן עצמאי במסגרת 
 השיעור"

 75% 72% 76% יסודי

 50% 46% 51% חט"ב

 66% 62% 67%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 דיפרנציאלית בבית הספר: הוראה מדד מסכם

 76% 73% 77% יסודי

 55% 55% 54% חט"ב

 68% 66% 68%  כלל השכבות

א. "בכיתתך תלמידים שונים לומדים באמצעות חומרי למידה שונים 
המתאימים להם (כגון חוברות, ספרים, אמצעי המחשה, לומדות, 

  חומרות)"

 75% 73% 75% יסודי

 56% 52% 57% חט"ב

 67% 65% 68%  כלל השכבות

 ב. "את מאפשרת לכל תלמיד בכיתה להתקדם בהתאם לקצב האישי שלו"

 79% 76% 80% יסודי

 58% 62% 56% חט"ב

 71% 70% 71%  כלל השכבות

ג. "תלמידים בכיתתך עובדים על משימות שונות באופן עצמאי במסגרת 
 השיעור"

 74% 70% 76% יסודי

 50% 50% 50% חט"ב

 65% 63% 66%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%)  

  דוברי עברית
(%) 

 : הוראה דיפרנציאלית בבית הספרמדד מסכם

 78% 76% 79% יסודי

 56% 53% 57% חט"ב

 70% 68% 71%  כלל השכבות

למידה שונים א. "בכיתתך תלמידים שונים לומדים באמצעות חומרי 

המתאימים להם (כגון חוברות, ספרים, אמצעי המחשה, לומדות, 
  חומרות)"

 78% 75% 79% יסודי

 58% 52% 61% חט"ב

 71% 67% 72%  כלל השכבות

 ב. "את מאפשרת לכל תלמיד בכיתה להתקדם בהתאם לקצב האישי שלו"

 81% 80% 81% יסודי

 57% 58% 57% חט"ב

 72% 73% 72%  כלל השכבות

ג. "תלמידים בכיתתך עובדים על משימות שונות באופן עצמאי במסגרת 
 השיעור"

 77% 72% 79% יסודי

 52% 48% 53% חט"ב

 68% 64% 69%  כלל השכבות
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          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

  תשע"ג)- ט(תשס" התחומים בהם ניתן תגבור לימודידיווחי המורים על  3.6 נספח

   תשע"ג-תשס"ט - מגזר שפה ושלבי חינוך לפי יהתחומים בהם ניתן תגבור לימודדיווחי מורים על   :40לוח 

 שכבות ס"טנתוני תש
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  "במתמטיקההתגבור הלימודי ניתן א. "

 58% 57% 58% יסודי

 31% 30% 32% חט"ב

 51% 50% 52%  כלל השכבות

 "בשפת אםהתגבור הלימודי ניתן ב. "

 63% 60% 64% יסודי

 20% 19% 21% חט"ב

 53% 50% 54%  כלל השכבות

 "באנגליתהתגבור הלימודי ניתן ג. ""

 11% 12% 11% יסודי

 18% 17% 18% חט"ב

 13% 13% 13%  כלל השכבות

 "וטכנולוגיה במדעהתגבור הלימודי ניתן . "ד

 9% 8% 10% יסודי

 15% 11% 16% חט"ב

 11% 9% 11%  כלל השכבות

 שכבות תש"ענתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  "במתמטיקההתגבור הלימודי ניתן א. "

 32% 32% 32% יסודי

 27% 27% 27% חט"ב

 31% 31% 31%  כלל השכבות

 "בשפת אםהתגבור הלימודי ניתן ב. "

 51% 47% 52% יסודי

 18% 17% 18% חט"ב

 41% 40% 42%  כלל השכבות

 "באנגליתהתגבור הלימודי ניתן ג. "

 11% 11% 11% יסודי

 20% 21% 19% חט"ב

 13% 13% 13%  כלל השכבות

 "וטכנולוגיה במדעהתגבור הלימודי ניתן . "ד

 7% 6% 7% יסודי

 12% 8% 14% חט"ב

 9% 6% 9%  כלל השכבות

 שכבות תשע"אנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  "במתמטיקההתגבור הלימודי ניתן א. "

 31% 31% 31% יסודי

 28% 30% 28% חט"ב

 30% 31% 30%  כלל השכבות

 "בשפת אםהתגבור הלימודי ניתן ב. "

 51% 49% 52% יסודי

 17% 15% 17% חט"ב

 42% 40% 42%  כלל השכבות

 "באנגליתהתגבור הלימודי ניתן ג. "

 11% 11% 10% יסודי

 17% 18% 17% חט"ב

 12% 12% 12%  כלל השכבות

 "וטכנולוגיה במדעהתגבור הלימודי ניתן . "ד

 7% 6% 7% יסודי

 13% 10% 15% חט"ב

 9% 7% 9%  כלל השכבות
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 שכבות תשע"בנתוני 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  "במתמטיקההתגבור הלימודי ניתן א. "

 32% 32% 32% יסודי

 27% 27% 27% חט"ב

 31% 31% 31%  כלל השכבות

 "בשפת אםהתגבור הלימודי ניתן ב. "

 50% 46% 52% יסודי

 18% 18% 18% חט"ב

 40% 38% 41%  כלל השכבות

 "באנגליתהתגבור הלימודי ניתן ג. "

 11% 12% 11% יסודי

 19% 21% 19% חט"ב

 14% 14% 13%  כלל השכבות

 "וטכנולוגיה במדעהתגבור הלימודי ניתן . "ד

 8% 7% 9% יסודי

 14% 9% 16% חט"ב

 10% 8% 11%  כלל השכבות

 שכבות תשע"גנתוני 
 -עברית  דוברי

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

  "במתמטיקההתגבור הלימודי ניתן א. "

 32% 32% 33% יסודי

 28% 29% 28% חט"ב

 31% 31% 31%  כלל השכבות

 "בשפת אםהתגבור הלימודי ניתן ב. "

 50% 48% 51% יסודי

 16% 16% 16% חט"ב

 41% 40% 41%  כלל השכבות

 "באנגליתהתגבור הלימודי ניתן ג. "

 11% 11% 11% יסודי

 18% 18% 18% חט"ב

 13% 13% 13%  כלל השכבות

 "וטכנולוגיה במדעהתגבור הלימודי ניתן . "ד

 8% 7% 8% יסודי

 15% 12% 15% חט"ב

 10% 8% 10%  כלל השכבות
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-לתלמידים (תשס"חדיווחי המורים על מתן הערכה ומשוב מקדמי למידה  3.7 נספח
  תשע"ג)

- תשס"ח -לפי מגזר שפה ושכבות גיל  היגדים: דיווחי המורים על מתן הערכה ומשוב לתלמידים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר ב41לוח 
  תשע"ג

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : מתן הערכה ומשוב מקדמי למידה לתלמידיםמדד מסכם

 89% 87% 90% יסודי

 88% 85% 90% חט"ב

 89% 86% 90%  כלל השכבות

א. "כשאת מחזירה עבודות או מבחנים, את כותבת ליד התשובות מה נכון 
 ומה כדאי לשפר"

 90% 87% 91% יסודי

 90% 84% 92% חט"ב

 90% 86% 91%  כלל השכבות

ב. "את נוהגת להסביר לתלמידים מהכיתה באופן פרטני מה בדיוק עליהם 
 לעשות כדי להשתפר בלימודים"

 92% 91% 93% יסודי

 88% 87% 88% חט"ב

 91% 90% 91%  כלל השכבות

ג. "את נוהגת לשאול תלמידים מהכיתה באופן ישיר, אם יש משהו שאת 
 להצליח יותר בלימודים"יכולה לעשות כדי לעזור להם 

 86% 83% 88% יסודי

 87% 84% 88% חט"ב

 86% 83% 88%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : מתן הערכה ומשוב מקדמי למידה לתלמידיםמדד מסכם

 89% 86% 90% יסודי

 87% 84% 88% חט"ב

 88% 85% 89%  כלל השכבות

א. "כשאת מחזירה עבודות או מבחנים, את כותבת ליד התשובות מה נכון 
 ומה כדאי לשפר"

 89% 86% 90% יסודי

 88% 83% 91% חט"ב

 88% 85% 90%  כלל השכבות

ב. "את נוהגת להסביר לתלמידים מהכיתה באופן פרטני מה בדיוק עליהם 
 בלימודים"לעשות כדי להשתפר 

 91% 90% 92% יסודי

 86% 87% 86% חט"ב

 90% 89% 90%  כלל השכבות

ג. "את נוהגת לשאול תלמידים מהכיתה באופן ישיר, אם יש משהו שאת 
 יכולה לעשות כדי לעזור להם להצליח יותר בלימודים"

 86% 83% 88% יסודי

 86% 82% 88% חט"ב

 86% 82% 88%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : מתן הערכה ומשוב מקדמי למידה לתלמידיםמדד מסכם

 91% 88% 92% יסודי

 88% 85% 89% חט"ב

 90% 87% 91%  כלל השכבות

א. "כשאת מחזירה עבודות או מבחנים, את כותבת ליד התשובות מה נכון 
 ומה כדאי לשפר"

 89% 85% 91% יסודי

 89% 85% 91% חט"ב

 89% 85% 91%  כלל השכבות

ב. "את נוהגת להסביר לתלמידים מהכיתה באופן פרטני מה בדיוק עליהם 
 לעשות כדי להשתפר בלימודים"

 93% 92% 94% יסודי

 87% 88% 87% חט"ב

 91% 90% 91%  כלל השכבות

תלמידים מהכיתה באופן ישיר, אם יש משהו שאת ג. "את נוהגת לשאול 

 יכולה לעשות כדי לעזור להם להצליח יותר בלימודים"

 89% 86% 91% יסודי

 88% 84% 89% חט"ב

 89% 85% 90%  כלל השכבות
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 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : מתן הערכה ומשוב מקדמי למידה לתלמידיםמסכםמדד 

 92% 90% 92% יסודי

 88% 85% 89% חט"ב

 90% 88% 91%  כלל השכבות

א. "כשאת מחזירה עבודות או מבחנים, את כותבת ליד התשובות מה נכון 
 ומה כדאי לשפר"

 90% 87% 91% יסודי

 88% 85% 90% חט"ב

 89% 86% 90%  כלל השכבות

נוהגת להסביר לתלמידים מהכיתה באופן פרטני מה בדיוק עליהם ב. "את 
 לעשות כדי להשתפר בלימודים"

 95% 94% 95% יסודי

 88% 87% 88% חט"ב

 92% 91% 92%  כלל השכבות

ג. "את נוהגת לשאול תלמידים מהכיתה באופן ישיר, אם יש משהו שאת 
 יכולה לעשות כדי לעזור להם להצליח יותר בלימודים"

 90% 88% 91% יסודי

 88% 85% 89% חט"ב

 89% 87% 91%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : מתן הערכה ומשוב מקדמי למידה לתלמידיםמדד מסכם

 92% 89% 93% יסודי

 88% 86% 89% חט"ב

 90% 88% 91%  כלל השכבות

 88% 86% 89%  חט"ע

א. "כשאת מחזירה עבודות או מבחנים, את כותבת ליד התשובות מה נכון 
 ומה כדאי לשפר"

 90% 87% 91% יסודי

 89% 86% 91% חט"ב

 90% 86% 91%  כלל השכבות

 91% 88% 93%  חט"ע

ב. "את נוהגת להסביר לתלמידים מהכיתה באופן פרטני מה בדיוק עליהם 
 לעשות כדי להשתפר בלימודים"

 94% 92% 95% יסודי

 87% 87% 87% חט"ב

 91% 90% 92%  כלל השכבות

 85% 83% 86%  חט"ע

ג. "את נוהגת לשאול תלמידים מהכיתה באופן ישיר, אם יש משהו שאת 
 יכולה לעשות כדי לעזור להם להצליח יותר בלימודים"

 91% 87% 92% יסודי

 88% 84% 90% חט"ב

 90% 86% 91%  כלל השכבות

 88% 86% 89%  חט"ע

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 : מתן הערכה ומשוב מקדמי למידה לתלמידיםמדד מסכם

 92% 89% 93% יסודי

 89% 85% 91% חט"ב

 91% 88% 92%  כלל השכבות

 89% 85% 91%  חט"ע

א. "כשאת מחזירה עבודות או מבחנים, את כותבת ליד התשובות מה נכון 
 ומה כדאי לשפר"

 91% 88% 92% יסודי

 90% 85% 92% חט"ב

 91% 87% 92%  כלל השכבות

 91% 86% 93%  חט"ע

ב. "את נוהגת להסביר לתלמידים מהכיתה באופן פרטני מה בדיוק עליהם 
 בלימודים"לעשות כדי להשתפר 

 94% 92% 95% יסודי

 88% 84% 89% חט"ב

 92% 90% 93%  כלל השכבות

 88% 85% 89%  חט"ע

ג. "את נוהגת לשאול תלמידים מהכיתה באופן ישיר, אם יש משהו שאת 
 יכולה לעשות כדי לעזור להם להצליח יותר לימודים"

 91% 88% 93% יסודי

 90% 85% 92% חט"ב

 91% 87% 92%  כלל השכבות

 88% 84% 90%  חט"ע
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  תשע"ג)-מאמצי בית ספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית (תשע"ב 3.8 נספח

דיווחי המורים על מאמצי בית ספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה  :42לוח 
  תשע"ג-תשע"ב –ושכבות גיל 

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 66% 62% 68%  חט"ע בית הספר לעידוד מעורבות חברתיתמאמצי : מדד מסכם

 45% 39% 47%  חט"ע א. "נציגי התלמידים שותפו בתהליך קבלת ההחלטות"

 80% 79% 80%  חט"ע ב. "בית הספר מרבה ליזום פעילות של תלמידים למען הקהילה"

 75% 62% 82%  חט"ע ג. "לקדם את ההשתתפות התלמידים במסגרות"

 63% 67% 61%  חט"ע "לקשר את החומר הנלמד בכיתה לתכנים של תרומה לקהילהד. "מקפידים 

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 64% 58% 66%  חט"ע : מאמצי בית הספר לעידוד מעורבות חברתיתמדד מסכם

 44% 34% 48%  חט"ע בתהליך קבלת ההחלטות"א. "נציגי התלמידים שותפו 

 77% 75% 78%  חט"ע ב. "בית הספר מרבה ליזום פעילות של תלמידים למען הקהילה"

 72% 61% 75%  חט"ע ג. "לקדם את ההשתתפות התלמידים במסגרות"

 62% 64% 62%  חט"ע "מד בכיתה לתכנים של תרומה לקהילהד. "מקפידים לקשר את החומר הנל
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  תשע"ג)-ידי צוות המורים (תשס"ח-תכנון ותיאום של שיעורי בית על 3.9 נספח

ידי צוות המורים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל -: דיווחי מורים על תכנון ותיאום של שיעורי בית על43לוח 
  תשע"ג-תשס"ח -

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ידי צוות המורים-: תכנון ותיאום של שיעורי בית עלמדד מסכם

 61% 59% 62% יסודי

 47% 44% 48% חט"ב

 55% 54% 56%  כלל השכבות

      ספרית-קיום מדיניות בית

התקיים דיון בבית הספר בנושא שיעורי א. "האם בשנתיים האחרונות 

 הבית?"

 70% 67% 72% יסודי

 63% 58% 65% חט"ב

 67% 63% 69%  כלל השכבות

 "ב. "האם בבית הספר קיימות הנחיות כתובות למורים לגבי שיעורי הבית?

 48% 47% 49% יסודי

 43% 31% 47% חט"ב

 46% 41% 48%  כלל השכבות

       תכנון ותיאום בין המורים

ג. "אני מתאמת מראש עם מורים אחרים של הכיתה את כמות שיעורי 
 הבית כך שהעומס המוטל על התלמידים יהיה סביר"

 49% 48% 50% יסודי

 22% 27% 21% חט"ב

 39% 41% 38%  כלל השכבות

ד. "אני נותנת לתלמידים משימות שונות לשיעורי בית בהתאם לקצב 
  "ההתקדמות שלהם בחומר הלימוד

 76% 76% 76% יסודי

 60% 61% 59% חט"ב

 69% 70% 69%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ידי צוות המורים-: תכנון ותיאום של שיעורי בית עלמדד מסכם

 55% 51% 57% יסודי

 46% 43% 46% חט"ב

 52% 48% 53%  כלל השכבות

      ספרית-קיום מדיניות בית

א. "האם בשנתיים האחרונות התקיים דיון בבית הספר בנושא שיעורי 
 הבית?"

 64% 56% 67% יסודי

 58% 53% 60% חט"ב

 62% 55% 65%  כלל השכבות

 "ב. "האם בבית הספר קיימות הנחיות כתובות למורים לגבי שיעורי הבית?

 39% 31% 42% יסודי

 43% 33% 47% חט"ב

 40% 31% 44%  כלל השכבות

       תכנון ותיאום בין המורים

ג. "אני מתאמת מראש עם מורים אחרים של הכיתה את כמות שיעורי 
 הבית כך שהעומס המוטל על התלמידים יהיה סביר"

 44% 41% 46% יסודי

 22% 26% 21% חט"ב

 37% 36% 37%  כלל השכבות

נותנת לתלמידים משימות שונות לשיעורי בית בהתאם לקצב ד. "אני 

 "ההתקדמות שלהם בחומר הלימוד

 74% 75% 74% יסודי

 59% 60% 58% חט"ב

 69% 70% 68%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ידי צוות המורים-ותיאום של שיעורי בית על: תכנון מדד מסכם

 59% 56% 60% יסודי

 44% 42% 45% חט"ב

 54% 51% 55%  כלל השכבות

      ספרית-קיום מדיניות בית

א. "האם בשנתיים האחרונות התקיים דיון בבית הספר בנושא שיעורי 
 הבית?"

 69% 64% 70% יסודי

 59% 52% 61% חט"ב

 65% 60% 67%  כלל השכבות

 "ב. "האם בבית הספר קיימות הנחיות כתובות למורים לגבי שיעורי הבית?

 50% 46% 52% יסודי

 44% 35% 48% חט"ב

 48% 42% 50%  כלל השכבות
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 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

       תכנון ותיאום בין המורים

ג. "אני מתאמת מראש עם מורים אחרים של הכיתה את כמות שיעורי 
 הבית כך שהעומס המוטל על התלמידים יהיה סביר"

 43% 41% 44% יסודי

 17% 19% 16% חט"ב

 33% 33% 34%  כלל השכבות

ד. "אני נותנת לתלמידים משימות שונות לשיעורי בית בהתאם לקצב 
 "ההתקדמות שלהם בחומר הלימוד

 74% 75% 74% יסודי

 58% 62% 57% חט"ב

 68% 70% 68%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ידי צוות המורים-: תכנון ותיאום של שיעורי בית עלמדד מסכם

 59% 55% 61% יסודי

 43% 39% 44% חט"ב

 53% 49% 55%  השכבות כלל

      ספרית-קיום מדיניות בית

א. "האם בשנתיים האחרונות התקיים דיון בבית הספר בנושא שיעורי 
 הבית?"

 66% 60% 68% יסודי

 56% 51% 59% חט"ב

 62% 56% 65%  כלל השכבות

 "?ב. "האם בבית הספר קיימות הנחיות כתובות למורים לגבי שיעורי הבית

 49% 40% 53% יסודי

 42% 31% 46% חט"ב

 46% 36% 50%  כלל השכבות

      תכנון ותיאום בין המורים

ג. "אני מתאמת מראש עם מורים אחרים של הכיתה את כמות שיעורי 
 הבית כך שהעומס המוטל על התלמידים יהיה סביר"

 47% 43% 49% יסודי

 18% 20% 17% חט"ב

 36% 34% 37%  כלל השכבות

נותנת לתלמידים משימות שונות לשיעורי בית בהתאם לקצב ד. "אני 

 "ההתקדמות שלהם בחומר הלימוד

 73% 76% 72% יסודי

 54% 54% 54% חט"ב

 66% 67% 66%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ידי צוות המורים-ותיאום של שיעורי בית על: תכנון מדד מסכם

 60% 58% 62% יסודי

 45% 43% 46% חט"ב

 55% 53% 55%  כלל השכבות

      ספרית-קיום מדיניות בית

א. "האם בשנתיים האחרונות התקיים דיון בבית הספר בנושא שיעורי 
 הבית?"

 71% 67% 73% יסודי

 65% 59% 67% חט"ב

 68% 64% 71%  כלל השכבות

 "?ב. "האם בבית הספר קיימות הנחיות כתובות למורים לגבי שיעורי הבית

 51% 45% 54% יסודי

 45% 36% 49% חט"ב

 48% 42% 52%  כלל השכבות

      תכנון ותיאום בין המורים

ג. "אני מתאמת מראש עם מורים אחרים של הכיתה את כמות שיעורי 
 יהיה סביר"הבית כך שהעומס המוטל על התלמידים 

 50% 50% 49% יסודי

 20% 23% 19% חט"ב

 38% 40% 37%  כלל השכבות

ד. "אני נותנת לתלמידים משימות שונות לשיעורי בית בהתאם לקצב 
 "ההתקדמות שלהם בחומר הלימוד

 71% 71% 71% יסודי

 52% 54% 51% חט"ב

 63% 65% 63%  כלל השכבות
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 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ידי צוות המורים-: תכנון ותיאום של שיעורי בית עלמדד מסכם

 63% 58% 64% יסודי

 44% 38% 46% חט"ב

 56% 52% 58%  כלל השכבות

      ספרית-קיום מדיניות בית

הספר בנושא שיעורי א. "האם בשנתיים האחרונות התקיים דיון בבית 

 הבית?"

 73% 66% 76% יסודי

 54% 43% 59% חט"ב

 66% 59% 70%  כלל השכבות

 "?ב. "האם בבית הספר קיימות הנחיות כתובות למורים לגבי שיעורי הבית

 51% 43% 54% יסודי

 41% 26% 47% חט"ב

 47% 38% 51%  כלל השכבות

      תכנון ותיאום בין המורים

מתאמת מראש עם מורים אחרים של הכיתה את כמות שיעורי ג. "אני 

 הבית כך שהעומס המוטל על התלמידים יהיה סביר"

 52% 50% 53% יסודי

 22% 24% 21% חט"ב

 41% 41% 41%  כלל השכבות

ד. "אני נותנת לתלמידים משימות שונות לשיעורי בית בהתאם לקצב 
 "ההתקדמות שלהם בחומר הלימוד

 75% 75% 75% יסודי

 57% 58% 57% חט"ב

 69% 69% 69%  כלל השכבות
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  תשע"ג)-עבודת צוות בבית הספר (תשס"ח 3.10 נספח

  תשע"ג-תשס"ח -: דיווחי המורים על עבודת צוות בבית הספר: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל 44לוח 

 שכבות נתוני תשס"ח
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 עבודת צוות בבית הספר: מדד מסכם

 79% 76% 80% יסודי

 72% 68% 74% חט"ב

 76% 73% 78%  כלל השכבות

      למידה משותפת של חברי הצוות

 "הישגים לבדיקת שיטתיים מפגשים עורכיםא. "

 83% 79% 85% יסודי

 71% 67% 73% חט"ב

 79% 74% 80%  כלל השכבות

 "שצברו בידע עמיתים לשתף מקפידים מורים ב. "

 75% 74% 75% יסודי

 67% 68% 66% חט"ב

 72% 71% 72%  כלל השכבות

 "מופץ והסיכום מתועדות הצוות פגישות ג. "

 74% 71% 75% יסודי

 72% 66% 75% חט"ב

 73% 69% 75%  כלל השכבות

 "קבועים משוב דיוני מקיימיםד. "

 81% 79% 82% יסודי

 70% 70% 70% חט"ב

 77% 76% 78%  כלל השכבות

      עבודת צוות בפיתוח תכניות לימוד וכלי הערכה

ה. "המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים) 
 "בעבודה שיתופית

 81% 76% 83% יסודי

 78% 67% 82% חט"ב

 80% 73% 83%  כלל השכבות

ו. "מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים 
 "שפיתחו

 79% 77% 79% יסודי

 77% 73% 78% חט"ב

 78% 76% 79%  כלל השכבות

ז. "המורים בצוות המקצועי דנים באסטרטגיות הוראה הנובעות משגיאות 
 "של תלמידיםומטעויות 

 78% 74% 79% יסודי

 71% 66% 74% חט"ב

 75% 71% 77%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 עבודת צוות בבית הספר: מדד מסכם

 74% 71% 75% יסודי

 71% 63% 74% חט"ב

 73% 68% 75%  כלל השכבות

      למידה משותפת של חברי הצוות

 "הישגים לבדיקת שיטתיים מפגשים עורכיםא. "

 78% 74% 80% יסודי

 70% 62% 73% חט"ב

 76% 70% 78%  כלל השכבות

 "שצברו בידע עמיתים לשתף מקפידים מורים ב. "

 68% 67% 68% יסודי

 66% 64% 66% חט"ב

 67% 66% 68%  כלל השכבות

 "מופץ והסיכום מתועדות הצוות פגישות ג. "

 68% 69% 67% יסודי

 69% 57% 74% חט"ב

 68% 65% 69%  כלל השכבות

 "קבועים משוב דיוני מקיימיםד. "

 78% 76% 79% יסודי

 70% 66% 71% חט"ב

 75% 72% 76%  כלל השכבות
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 שכבות נתוני תשס"ט
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

      עבודת צוות בפיתוח תכניות לימוד וכלי הערכה

ה. "המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים) 
 "בעבודה שיתופית

 78% 71% 81% יסודי
 77% 63% 83% חט"ב

 78% 68% 82%  כלל השכבות

עמיתיהם בתכניות או בכלים ו. "מורים בצוות המקצועי משתפים את 

  שפיתחו"

 75% 72% 76% יסודי
 75% 70% 78% חט"ב

 75% 71% 76%  כלל השכבות

ז. "המורים בצוות המקצועי דנים באסטרטגיות הוראה הנובעות משגיאות 
 ומטעויות של תלמידים"

 71% 68% 73% יסודי
 70% 63% 73% חט"ב

 71% 66% 73%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תש"ע
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 עבודת צוות בבית הספר: מדד מסכם

 75% 72% 76% יסודי

 72% 66% 74% חט"ב

 74% 70% 75%  כלל השכבות

      למידה משותפת של חברי הצוות

 "הישגים לבדיקת שיטתיים מפגשים עורכיםא. "
 82% 76% 85% יסודי

 73% 66% 75% חט"ב
 78% 72% 81%  כלל השכבות

 "שצברו בידע עמיתים לשתף מקפידים מורים ב. "
 69% 71% 68% יסודי

 67% 67% 67% חט"ב
 68% 70% 67%  כלל השכבות

 "מופץ והסיכום מתועדות הצוות פגישות ג. "
 67% 65% 68% יסודי

 68% 60% 71% חט"ב
 68% 64% 69%  כלל השכבות

 "קבועים משוב דיוני מקיימיםד. "
 77% 75% 78% יסודי

 68% 69% 68% חט"ב
 74% 73% 74%  כלל השכבות

      עבודת צוות בפיתוח תכניות לימוד וכלי הערכה

ה. "המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים) 
 בעבודה שיתופית"

 79% 74% 81% יסודי

 78% 64% 83% חט"ב

 78% 71% 82%  כלל השכבות

ו. "מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים 
 שפיתחו"

 74% 70% 77% יסודי

 72% 64% 75% חט"ב

 74% 68% 76%  כלל השכבות

ז. "המורים בצוות המקצועי דנים באסטרטגיות הוראה הנובעות משגיאות 
 ומטעויות של תלמידים"

 76% 75% 77% יסודי

 77% 73% 78% חט"ב

 77% 75% 78%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 עבודת צוות בבית הספר: מדד מסכם
 75% 72% 76% יסודי

 71% 63% 74% חט"ב
 73% 69% 75%  כלל השכבות

      למידה משותפת של חברי הצוות

 "הישגים לבדיקת שיטתיים מפגשים עורכיםא. "
 78% 73% 80% יסודי

 67% 55% 72% חט"ב
 74% 67% 77%  כלל השכבות

 "שצברו בידע עמיתים לשתף מקפידים מורים ב. "
 70% 72% 70% יסודי

 70% 69% 71% חט"ב
 70% 71% 70%  כלל השכבות

 "מופץ והסיכום מתועדות הצוות פגישות ג. "
 66% 63% 68% יסודי

 66% 52% 71% חט"ב
 66% 59% 69%  כלל השכבות

 "קבועים משוב דיוני מקיימיםד. "
 73% 70% 74% יסודי

 63% 61% 64% חט"ב
 70% 67% 71%  כלל השכבות



96 
          נספחים  – ממצאי סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, תשע"ג

 

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  ממ"דפיקוח 

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

      עבודת צוות בפיתוח תכניות לימוד וכלי הערכה

ה. "המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים) 
 "בעבודה שיתופית

 81% 76% 84% יסודי

 80% 67% 85% חט"ב

 81% 73% 84%  כלל השכבות

בתכניות או בכלים  ו. "מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם

 שפיתחו"

 78% 79% 78% יסודי

 78% 72% 80% חט"ב

 78% 77% 79%  כלל השכבות

ז. "המורים בצוות המקצועי דנים באסטרטגיות הוראה הנובעות משגיאות 
 ומטעויות של תלמידים"

 76% 72% 77% יסודי

 73% 63% 77% חט"ב

 75% 69% 77%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 עבודת צוות בבית הספר: מדד מסכם

 77% 73% 79% יסודי

 74% 70% 75% חט"ב

 76% 72% 78%  כלל השכבות

 68% 63% 70%  חט"ע

      למידה משותפת של חברי הצוות

 "הישגים לבדיקת שיטתיים מפגשים עורכיםא. "

 83% 77% 85% יסודי

 71% 67% 72% חט"ב

 78% 73% 81%  כלל השכבות

 67% 60% 70%  חט"ע

 "שצברו בידע עמיתים לשתף מקפידים מורים ב. "

 74% 73% 74% יסודי

 71% 74% 69% חט"ב

 73% 74% 73%  כלל השכבות

 62% 65% 61%  חט"ע

 "מופץ והסיכום מתועדות הצוות פגישות ג. "

 67% 64% 69% יסודי

 69% 59% 72% חט"ב

 68% 62% 70%  כלל השכבות

 63% 53% 68%  חט"ע

 "קבועים משוב דיוני מקיימיםד. "

 - - - יסודי

 - - - חט"ב

 - - -  כלל השכבות

 68% 66% 69%  חט"ע

      עבודת צוות בפיתוח תכניות לימוד וכלי הערכה

את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים)  ה. "המורים בצוות המקצועי מתכננים

 "בעבודה שיתופית

 82% 74% 85% יסודי

 80% 71% 84% חט"ב

 81% 73% 85%  כלל השכבות

 74% 66% 78%  חט"ע

ו. "מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים 
 שפיתחו"

 81% 77% 82% יסודי

 79% 79% 79% חט"ב

 80% 78% 81%  כלל השכבות

 73% 69% 75%  חט"ע

ז. "המורים בצוות המקצועי דנים באסטרטגיות הוראה הנובעות משגיאות 
 ומטעויות של תלמידים"

 78% 73% 79% יסודי

 74% 70% 75% חט"ב

 76% 72% 78%  כלל השכבות

 68% 63% 71%  חט"ע
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 שכבות נתוני תשע"ג 
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 עבודת צוות בבית הספר: מדד מסכם

 75% 71% 76% יסודי
 71% 66% 73% חט"ב

 73% 69% 75%  כלל השכבות
 69% 64% 71%  חט"ע

      למידה משותפת של חברי הצוות

 "הישגים לבדיקת שיטתיים מפגשים עורכיםא. "

 79% 72% 82% יסודי
 69% 63% 72% חט"ב

 76% 69% 78%  כלל השכבות
 65% 60% 68%  חט"ע

 "שצברו בידע עמיתים לשתף מקפידים מורים ב. "

 69% 67% 70% יסודי
 66% 66% 66% חט"ב

 68% 67% 68%  כלל השכבות
 66% 68% 66%  חט"ע

 "מופץ והסיכום מתועדות הצוות פגישות ג. "

 65% 63% 66% יסודי
 67% 56% 71% חט"ב
 66% 61% 67%  השכבותכלל 

 64% 53% 68%  חט"ע

 "קבועים משוב דיוני מקיימיםד. "

 76% 70% 78% יסודי
 68% 66% 69% חט"ב

 73% 69% 74%  כלל השכבות
 66% 65% 67%  חט"ע

      עבודת צוות בפיתוח תכניות לימוד וכלי הערכה

מבחנים) ה. "המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, 
 "בעבודה שיתופית

 81% 74% 84% יסודי

 78% 69% 82% חט"ב

 80% 72% 83%  כלל השכבות

 75% 65% 79%  חט"ע

ו. "מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים 
 שפיתחו"

 78% 77% 79% יסודי

 77% 74% 78% חט"ב

 78% 76% 78%  כלל השכבות

 76% 72% 77%  חט"ע

ז. "המורים בצוות המקצועי דנים באסטרטגיות הוראה הנובעות משגיאות 
 ומטעויות של תלמידים"

 75% 71% 77% יסודי

 72% 67% 74% חט"ב

 74% 69% 76%  כלל השכבות

 69% 64% 71%  חט"ע
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  תשע"ג)-קהילת למידה של מורים (תשע"ב 3.11 נספח

  תשע"ג-תשע"ב -זר שפה ושכבות גיל דיווחי המורים על קהילת למידה של מורים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מג :45לוח 

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 קהילה לומדת: מדד מסכם
 

 82% 78% 83% יסודי
 74% 72% 75% חט"ב

 79% 76% 80%  כלל השכבות
 76% 74% 77%  חט"ע

 א. "התקיימו ישיבות מורים שדנו בתכנית הפעילות הבית ספרית?"

 98% 97% 98% יסודי
 97% 96% 97% חט"ב

 98% 97% 98%  כלל השכבות
 90% 93% 89%  חט"ע

 "הספר בבית והלמידה ההוראה תהליכי על נתונים הוצגוב. "

 74% 68% 77% יסודי
 62% 57% 64% חט"ב

 70% 64% 72%  כלל השכבות
 84% 77% 87%  חט"ע

 "וחולשה חוזק בנקודות שעסק נתונים מבוסס בדיון השתתפתיג. "

 78% 75% 79% יסודי
 68% 67% 69% חט"ב

 74% 72% 75%  כלל השכבות
 67% 68% 66%  חט"ע

 "שנאספו נתונים בין הקשר את שבחן דיון התקייםד. "

 90% 88% 90% יסודי

 83% 82% 84% חט"ב

 87% 86% 88%  כלל השכבות

 84% 82% 86%  חט"ע

 "המורים לכלל נגישים והערכה למידה, הוראה כליה. "

 77% 72% 79% יסודי

 67% 65% 68% חט"ב

 73% 69% 75%  כלל השכבות

 60% 54% 62%  חט"ע

 "הצלחות או התלבטויות או תוצרים הצגתיו. "

 73% 69% 75% יסודי

 67% 66% 68% חט"ב

 71% 68% 72%  כלל השכבות

 70% 71% 70%  חט"ע

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 קהילה לומדת: מדד מסכם
 

 80% 77% 82% יסודי
 72% 70% 73% חט"ב

 77% 74% 79%  כלל השכבות
 74% 71% 75%  חט"ע

 א. "התקיימו ישיבות מורים שדנו בתכנית הפעילות הבית ספרית?"

 97% 97% 98% יסודי
 96% 95% 96% חט"ב

 97% 96% 97%  כלל השכבות
 88% 90% 88%  חט"ע

 "הספר בבית והלמידה ההוראה תהליכי על נתונים הוצגוב. "

 74% 67% 76% יסודי
 62% 57% 64% חט"ב

 70% 64% 72%  כלל השכבות
 73% 66% 75%  חט"ע

 "וחולשה חוזק בנקודות שעסק נתונים מבוסס בדיון השתתפתיג. "

 75% 72% 76% יסודי
 66% 62% 67% חט"ב

 72% 68% 73%  כלל השכבות
 66% 64% 66%  חט"ע

 "שנאספו נתונים בין הקשר את שבחן דיון התקייםד. "

 85% 82% 85% יסודי
 77% 75% 78% חט"ב

 82% 79% 83%  כלל השכבות
 80% 75% 81%  חט"ע

 "המורים לכלל נגישים והערכה למידה, הוראה כליה. "

 78% 73% 80% יסודי

 67% 64% 68% חט"ב

 74% 70% 76%  כלל השכבות

 65% 58% 68%  חט"ע

 "הצלחות או התלבטויות או תוצרים הצגתיו. "

 73% 70% 74% יסודי

 65% 64% 65% חט"ב

 70% 68% 71%  כלל השכבות

 71% 72% 70%  חט"ע
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  תשע"ג)-פיתוח מקצועי של מורים (תשע"ב 3.12 נספח

  תשע"ג-תשע"ב -דיווחי המורים על פיתוח מקצועי של מורים: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל  :46לוח 

 שכבות אנתוני תשע"
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 פיתוח מקצועי של מורים :מדד מסכם
 

 64% 60% 66% יסודי

 44% 40% 46% חט"ב

 57% 53% 59%  כלל השכבות

 א. "המנהל היה שותף בבניית תכנית ההתפתחות המקצועית שלי לשנה זו"

 52% 48% 54% יסודי

 29% 22% 32% חט"ב

 44% 39% 46%  כלל השכבות

ב. "האם מאז תחילת השנה השתתפת במסגרת למידה של מליאת חדר 
 ספרית/ התפתחות מקצועית)"-ביתהמורים (השתלמות 

 90% 88% 90% יסודי

 78% 72% 80% חט"ב

 85% 82% 87%  כלל השכבות

ג. "האם מאז תחילת השנה נערכה תצפית על שיעור שהעברת, על ידי 
 אחד (או יותר) מאנשי צוות בית הספר, לצורך שיפור ההוראה?"

 64% 55% 69% יסודי

 37% 31% 40% חט"ב

 55% 47% 58%  כלל השכבות

ד. "האם מאז תחילת השנה הוצבו לך יעדי שיפור אישיים הנוגעים לתהליכי 
 "ההוראה?

 49% 48% 49% יסודי

 33% 33% 33% חט"ב

 43% 43% 43%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 פיתוח מקצועי של מורים :מדד מסכם
 

 66% 62% 67% יסודי

 47% 44% 49% חט"ב

 59% 55% 61%  כלל השכבות

 44% 42% 45%  חט"ע

 א. "המנהל היה שותף בבניית תכנית ההתפתחות המקצועית שלי לשנה זו"

 57% 50% 59% יסודי

 38% 33% 40% חט"ב

 51% 44% 54%  כלל השכבות

 30% 26% 32%  חט"ע

"האם מאז תחילת השנה השתתפת במסגרת למידה של מליאת חדר ב. 
 ספרית/ התפתחות מקצועית)"-המורים (השתלמות בית

 88% 89% 88% יסודי

 74% 67% 77% חט"ב

 83% 81% 84%  כלל השכבות

 70% 72% 69%  חט"ע

ג. "האם מאז תחילת השנה נערכה תצפית על שיעור שהעברת, על ידי 
 מאנשי צוות בית הספר, לצורך שיפור ההוראה?"אחד (או יותר) 

 65% 58% 68% יסודי

 40% 35% 42% חט"ב

 56% 49% 58%  כלל השכבות

 34% 27% 37%  חט"ע

ד. "האם מאז תחילת השנה הוצבו לך יעדי שיפור אישיים הנוגעים לתהליכי 
 "ההוראה?

 53% 52% 54% יסודי

 36% 39% 36% חט"ב

 47% 47% 47%  כלל השכבות

 44% 45% 43%  חט"ע
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 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 פיתוח מקצועי של מורים: מדד מסכם
 

 63% 59% 65% יסודי

 46% 46% 47% חט"ב

 57% 54% 59%  כלל השכבות

 43% 41% 43%  חט"ע

 בבניית תכנית ההתפתחות המקצועית שלי לשנה זו" א. "המנהל היה שותף

 55% 47% 58% יסודי

 36% 35% 37% חט"ב

 49% 43% 52%  כלל השכבות

 30% 27% 31%  חט"ע

ב. "האם מאז תחילת השנה השתתפת במסגרת למידה של מליאת חדר 
 ספרית/ התפתחות מקצועית)"-המורים (השתלמות בית

 83% 79% 84% יסודי

 76% 71% 78% חט"ב

 80% 76% 82%  כלל השכבות

 73% 71% 74%  חט"ע

ג. "האם מאז תחילת השנה נערכה תצפית על שיעור שהעברת, על ידי 
 אחד (או יותר) מאנשי צוות בית הספר, לצורך שיפור ההוראה?"

 67% 60% 69% יסודי

 40% 41% 39% חט"ב

 57% 53% 58%  כלל השכבות

 33% 31% 34%  חט"ע

"האם מאז תחילת השנה הוצבו לך יעדי שיפור אישיים הנוגעים לתהליכי ד. 
 "ההוראה?

 49% 47% 50% יסודי

 34% 37% 33% חט"ב

 44% 43% 44%  כלל השכבות

 35% 38% 35%  חט"ע
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  תשע"ג)-הובלה פדגוגית של המנהל (תשע"ב 3.13 נספח

  תשע"ג-תשע"ב -דיווחי המורים על הובלה פדגוגית של המנהל: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל  :47לוח 

 שכבות נתוני תשע"א
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 הובלה פדגוגית של המנהל  :מדד מסכם

 81% 80% 82% יסודי

 65% 62% 66% חט"ב

 75% 73% 76%  כלל השכבות

 א. "המנהל מוביל חידושים פדגוגיים בביה"ס"

 82% 79% 83% יסודי

 64% 56% 67% חט"ב

 75% 71% 77%  כלל השכבות

 ב. "אתה נוהג להתייעץ עם המנהל בנושאים פדגוגיים"

 70% 68% 72% יסודי

 48% 48% 47% חט"ב

 62% 61% 63%  כלל השכבות

 ג. "מנהל ביה"ס מקדם את ההתפתחות המקצועית של המורים"

 84% 81% 85% יסודי

 64% 58% 66% חט"ב

 77% 73% 79%  כלל השכבות

 ד. "המנהל משתף את נציגי המורים, בתהליכי קבלת החלטות בבית הספר"

 81% 81% 82% יסודי

 67% 68% 66% חט"ב

 76% 76% 76%  כלל השכבות

ה. "המנהל מעודד יוזמות של מורים בתחומי הפדגוגית והחינוך בבית 
 הספר"

 89% 89% 90% יסודי

 82% 81% 82% חט"ב

 87% 86% 87%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 הובלה פדגוגית של המנהל  :מדד מסכם

 84% 81% 85% יסודי

 70% 70% 70% חט"ב

 79% 77% 80%  כלל השכבות

 84% 78% 86%  חט"ע

 א. "המנהל מוביל חידושים פדגוגיים בביה"ס"

 70% 67% 71% יסודי

 79% 74% 81% חט"ב

 75% 71% 77%  כלל השכבות

 51% 53% 50%  חט"ע

 המנהל בנושאים פדגוגיים"ב. "אתה נוהג להתייעץ עם 

 66% 64% 67% יסודי

 86% 83% 88% חט"ב

 69% 69% 69%  כלל השכבות

 80% 78% 81%  חט"ע

 ג. "מנהל ביה"ס מקדם את ההתפתחות המקצועית של המורים"

 82% 82% 82% יסודי

 70% 71% 70% חט"ב

 78% 78% 78%  כלל השכבות

 92% 92% 93%  חט"ע

 את נציגי המורים, בתהליכי קבלת החלטות בבית הספר"ד. "המנהל משתף 

 89% 90% 88% יסודי

 91% 91% 91% חט"ב

 84% 81% 85%  כלל השכבות

 70% 70% 70%  חט"ע

 
ה. "המנהל מעודד יוזמות של מורים בתחומי הפדגוגית והחינוך בבית 

 הספר"

 79% 77% 80% יסודי

 84% 78% 86% חט"ב

 70% 67% 71%  כלל השכבות

 79% 74% 81%  חט"ע
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 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 הובלה פדגוגית של המנהל  :מדד מסכם

 82% 78% 83% יסודי

 69% 68% 69% חט"ב

 77% 75% 78%  כלל השכבות

 82% 76% 84%  חט"ע

 חידושים פדגוגיים בביה"ס"א. "המנהל מוביל 

 72% 68% 73% יסודי

 78% 73% 80% חט"ב

 73% 68% 75%  כלל השכבות

 51% 53% 50%  חט"ע

 ב. "אתה נוהג להתייעץ עם המנהל בנושאים פדגוגיים"

 65% 62% 66% יסודי

 84% 78% 86% חט"ב

 69% 65% 70%  כלל השכבות

 78% 74% 80%  חט"ע

 את ההתפתחות המקצועית של המורים" ג. "מנהל ביה"ס מקדם

 79% 78% 79% יסודי

 67% 68% 67% חט"ב

 74% 74% 75%  כלל השכבות

 92% 92% 93%  חט"ע

 ד. "המנהל משתף את נציגי המורים, בתהליכי קבלת החלטות בבית הספר"

 87% 88% 87% יסודי

 90% 90% 90% חט"ב

 82% 78% 83%  כלל השכבות

 69% 68% 69%  חט"ע

ה. "המנהל מעודד יוזמות של מורים בתחומי הפדגוגית והחינוך בבית 
 הספר"

 77% 75% 78% יסודי

 82% 76% 84% חט"ב

 72% 68% 73%  כלל השכבות

 78% 73% 80%  חט"ע
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  תשע"ג)-אמנהיגות ושיתוף מצד המנהל (תשע" 3.14 נספח

  תשע"ג-תשע"ב –דיווחי המורים על מנהיגות ושיתוף מצד המנהל: שיעורי המסכימים (באחוזים) עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ושכבות גיל  :48לוח 

 שכבות אנתוני תשע"
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מנהיגות ושיתוף מצד המנהל :מדד מסכם

 92% 91% 92% יסודי

 85% 83% 86% חט"ב

 89% 88% 90%  כלל השכבות

 א. "קיום ישיבת מליאה של כלל חדר המורים בנושאים פדגוגיים"

 99% 99% 99% יסודי

 96% 95% 97% חט"ב

 98% 97% 98%  כלל השכבות

ב. "מנהל בית הספר מצפה מכל אחד מהמורים לשפר באופן מתמיד את 
 המקצועיות שלו"היכולות 

 95% 94% 96% יסודי

 91% 89% 91% חט"ב

 94% 92% 94%  כלל השכבות

 ג. "מעודד מורים לקחת על עצמם תפקידי הובלה פדגוגית"

 85% 83% 86% יסודי

 72% 68% 74% חט"ב

 80% 78% 81%  כלל השכבות

 ד. "בביה"ס קיימים נהלים ותקנות ברורים, שקופים וידועים לכל"

 91% 89% 92% יסודי

 85% 77% 88% חט"ב

 89% 85% 91%  כלל השכבות

 ה. "המנהל פועל באופן החלטי כנגד הפרות של תקנות בית הספר"

 87% 85% 88% יסודי

 76% 69% 79% חט"ב

 83% 79% 85%  כלל השכבות

 ו. "המנהל נותן דוגמא אישית בהתנהגות אכפתית והוגנת"

 90% 90% 90% יסודי

 86% 89% 84% חט"ב

 89% 90% 88%  כלל השכבות

 ז. "המנהל פועל בהתמדה למניעת אלימות וליצירת תחושת מוגנות"

 93% 92% 93% יסודי

 87% 89% 87% חט"ב

 91% 91% 90%  כלל השכבות

 המנהל פועל בהתמדה לקידום סביבה פיזית בטוחה ואסתטית" ח. "

 94% 93% 94% יסודי

 87% 88% 87% חט"ב

 91% 91% 91%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מנהיגות ושיתוף מצד המנהל :מדד מסכם

 93% 92% 94% יסודי

 89% 90% 89% חט"ב

 92% 91% 92%  כלל השכבות

 בנושאים פדגוגיים"א. "קיום ישיבת מליאה של כלל חדר המורים 

 99% 98% 99% יסודי

 97% 97% 97% חט"ב

 98% 98% 99%  כלל השכבות

ב. "מנהל בית הספר מצפה מכל אחד מהמורים לשפר באופן מתמיד את 
 היכולות המקצועיות שלו"

 95% 94% 95% יסודי

 92% 93% 92% חט"ב

 94% 94% 94%  כלל השכבות

  
 תפקידי הובלה פדגוגית"ג. "מעודד מורים לקחת על עצמם 

 87% 83% 88% יסודי

 81% 77% 83% חט"ב

 85% 81% 86%  כלל השכבות
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 שכבות נתוני תשע"ב
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 ד. "בביה"ס קיימים נהלים ותקנות ברורים, שקופים וידועים לכל"

 94% 91% 95% יסודי

 87% 84% 88% חט"ב

 91% 88% 92%  כלל השכבות

 ה. "המנהל פועל באופן החלטי כנגד הפרות של תקנות בית הספר"

 89% 86% 90% יסודי

 83% 83% 83% חט"ב

 87% 85% 87%  כלל השכבות

 ו. "המנהל נותן דוגמא אישית בהתנהגות אכפתית והוגנת"

 92% 93% 92% יסודי

 90% 94% 89% חט"ב

 92% 93% 91%  כלל השכבות

 ז. "המנהל פועל בהתמדה למניעת אלימות וליצירת תחושת מוגנות"

 95% 94% 96% יסודי

 94% 97% 93% חט"ב

 95% 95% 95%  כלל השכבות

 המנהל פועל בהתמדה לקידום סביבה פיזית בטוחה ואסתטית" ח. "

 95% 96% 95% יסודי

 90% 92% 90% חט"ב

 94% 94% 93%  כלל השכבות

 שכבות נתוני תשע"ג
 -דוברי עברית 

  פיקוח ממלכתי
(%) 

 -דוברי עברית 
  פיקוח ממ"ד

(%) 

  דוברי עברית
(%) 

 מנהיגות ושיתוף מצד המנהל: מדד מסכם

 93% 90% 94% יסודי
 88% 85% 89% חט"ב

 91% 88% 92%  כלל השכבות
 83% 80% 84%  חט"ע

 המורים בנושאים פדגוגיים" א. "קיום ישיבת מליאה של כלל חדר

 99% 97% 99% יסודי
 97% 95% 98% חט"ב

 98% 96% 99%  כלל השכבות
 66% 56% 70%  חט"ע

ב. "מנהל בית הספר מצפה מכל אחד מהמורים לשפר באופן מתמיד את 
 היכולות המקצועיות שלו"

 94% 92% 95% יסודי

 90% 89% 91% חט"ב

 93% 91% 93%  כלל השכבות

 87% 85% 87%  חט"ע

 ג. "מעודד מורים לקחת על עצמם תפקידי הובלה פדגוגית"

 87% 84% 89% יסודי

 80% 76% 81% חט"ב

 85% 81% 86%  כלל השכבות

 74% 70% 76%  חט"ע

 ד. "בביה"ס קיימים נהלים ותקנות ברורים, שקופים וידועים לכל"

 92% 88% 94% יסודי

 87% 79% 90% חט"ב

 90% 85% 92%  השכבותכלל 

 87% 79% 90%  חט"ע

 ה. "המנהל פועל באופן החלטי כנגד הפרות של תקנות בית הספר"

 88% 81% 90% יסודי

 80% 71% 83% חט"ב

 85% 78% 88%  כלל השכבות

 81% 79% 82%  חט"ע

 
 ו. "המנהל נותן דוגמא אישית בהתנהגות אכפתית והוגנת"

 92% 93% 92% יסודי
 89% 90% 89% חט"ב

 91% 92% 91%  כלל השכבות
 89% 92% 88%  חט"ע

 ז. "המנהל פועל בהתמדה למניעת אלימות וליצירת תחושת מוגנות"

 94% 93% 95% יסודי

 92% 92% 92% חט"ב

 93% 93% 94%  כלל השכבות

 91% 92% 91%  חט"ע

 המנהל פועל בהתמדה לקידום סביבה פיזית בטוחה ואסתטית" ח. "

 95% 93% 96% יסודי

 90% 90% 89% חט"ב

 93% 92% 93%  כלל השכבות

 90% 89% 91%  חט"ע

 


