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תח דברפ  

  

התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' המהווה המשך ישיר לתפיסה 'מחנכים מסביב לשעון', 

התכנית הלאומית  – תלמ"א .יםרכיהם השונים של התלמידונועדה לתת מענה חינוכי איכותי לצ

לתלמידים מיועדת שהיא תכנית במסגרת 'בתי הספר של החופש הגדול'  - למצוינות באנגלית 

תלמ"א , יתעל פי מתווה התכנ  ה', הלומדים בחינוך הרשמי.-תות ג', ד', ויבוגרים יותר, מסיימי כ

ה שפשל התלמידים בחיזוק תחושת המסוגלות לרמת הביטחון ו נועדה בראש וראשונה לחיזוק

האנגלית. בנוסף מוביליה רואים בה מנוף לחיזוק מוסדות החינוך כעוגן מרכזי בקהילה ולחיזוק 

החינוך הציבורי, לצמצום פערים ושוויון הזדמנויות ולהקלה בנטל התשלומים המוטל על ההורים 

בין  שע"דת תלמ"א התקיימה בשבועות הראשונים של חופשת הקיץ בעבודה. םועידוד השתלבות

בתי ספר  14 -ויושמה ב במקביל לתכנית 'בתי הספר של החופש הגדול', 1-21/07/2014התאריכים 

  . נצרת עילית ומגדל העמק  - בשתי רשויות של החינוך הרשמי 

חיזוק הביטחון העצמי ומידת המסוגלות של התכנית נועדה לממש חמישה יעדים עיקריים: 

החינוך כעוגן מרכזי בקהילה, צמצום פערים ושוויון  חיזוק מוסדות, התלמידים באנגלית

   .1הזדמנויות, חיזוק החינוך הציבורי ולמידה משמעותית

ם שנאספו בקרב רכזים, מורים ישראלים יים ואיכותניימתבסס על ממצאים כמות דוח זה

ואמריקאים, הורים ותלמידים וכן בקרב מובילי התכנית מטעם משרד החינוך, רשויות מקומיות 

ה, והפעלת מהיישו, היערכות לקראת התכניתהסוגיות המרכזיות במחקר ההערכה נגעו לותלמ"א. 

  עמדות הגורמים השונים כלפיה, וכן תוצאות ותפוקות מיד עם סיומה ולאחר חצי שנה. 

התכנית הצליחה לממש את מטרתה העיקרית והיא מממצאי המחקר עולה כי באופן כללי 

על אף כי בחינת הממצאים מעלה עם זאת . ל התלמידים באנגליתשהידע ו הביטחוןהעלאת רמת 

הקדיש שונים התכנית פעלה היטב ועל כן יש לשמרם, נושאים אחרים יש לחזק ול בתחומים ש

 מתייחסותזקות התכנית וח  .בשנים הבאות ניתכתה הפעלתבעת תשומות להם יותר חשיבה ו

ון והידע שלהם חשים שיפור ברמות הביטחהם שביעות רצון התלמידים כאשר רובם דיווחו כי ל

בלתי שיטות ההוראה העם המפגש עם המורים האמריקאים ו לטובה אתוציינו בשפה האנגלית, 

באשר ניכרת עמדה חיובית  בקרב המוריםגם יצרו עבורם חוויה בלתי נשכחת. ש אמצעיות

פעות אשר ניכרו הש – היכולת והביטחון של התלמידים באנגליתחיזוק בה של התכנית תלהצלח

על גם המרואיינים דיווחו מאידך גם בבדיקת המשך שנערכה חצי שנה לאחר תום התכנית.  

מהעובדה שמדובר בהפעלה ראשונית של התכנית ומכך חלקם מהותיים ואחרים נובעים : קשיים

לבצע  כדאי םבהוש יםהיבטים שסומנו כבעייתי. קשיים שעלוכל הל נערךשהתכנון לא תמיד 

התכנית עצמה, לשיתופי הפעולה בין כני ותלולהכנת הצוותים ברמה הארגונית ם קשורים שינויי

הגורמים השונים, למידת הקשר והרלוונטיות של התכנים לאלה שבתכנית הלימודים ולבעיות 

על אף הקשיים והבעיות שליוו את התכנית, התחושה הכללית התנהגות ומשמעת של התלמידים. 

את מטרותיה העיקריות וקיים רצון להמשיכה תוך השיגה שהתכנית בקרב כל הגורמים היא 

  ביצוע שינוים והתאמות נדרשים לאור מסקנות מחקר הערכה זה. 

                                                           
1 Logical Model for Talma (2014). The Schusterman Family Foundation. 
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  רקע ומטרות 

פתח  ,2014חודש יולי שלושת השבועות הראשונים של במהלך  ,בחופש הגדול של שנת תשע"ד

בתי הספר של החופש 'ראשונה את בתי הספר גם בחופשת הקיץ במסגרת התכנית משרד החינוך ל

ב'. –התכנית יושמה בפריסה ארצית בקרב תלמידים שסיימו כיתות א' ו   קיץ של ידידות. 'הגדול

במסגרת התכנית הכללית התקיימה 'התכנית הארצית למצוינות באנגלית' (בהמשך תלמ"א) 

הלומדים בחינוך  ה'-בוגרי כיתות ג'לתלמידים מיועדת תכנית ה .הערכה בדוח זהנושא לשמהווה 

את וביטחונם לאפשר לתלמידים לחזק את  אהימטרתה העיקרית של התכנית הרשמי. 

  ארה"במהועברו על ידי מורים הפעילויות במסגרת התכנית .  בשפה האנגלית ידיעותיהם

 ואהוהגוף המבצע  ,לחינוך יסודי אגף א' ואההגוף האחראי על התכנית במשרד החינוך . מישראלו

תלמ"א  יושמה בשנת הלימודים תשע"ד  תלמ"א בשיתוף רשויות מקומיות ועמותת תפנית בחינוך.

בתי ספר.   במהלך  14-נצרת עילית ומגדל העמק, ב -במוסדות החינוך הרשמיים  בשתי רשויות 

 8 -פריסת התכנית ל  נתכנמתו) 2015-2016שנות הלימודים תשע"ה ותשע"ו (חופשות הקיץ בשנים 

  נוספות במוסדות החינוך הרשמיים. רשויות 

חיזוק הביטחון העצמי ומידת המסוגלות של התלמידים היו: העיקריות  מטרות התכנית 

חיזוק , צמצום פערים ושוויון הזדמנויות, חיזוק מוסדות החינוך כעוגן מרכזי בקהילה, באנגלית

  .2למידה משמעותיתו החינוך הציבורי

 ה'. -, ד', ולתלמידים בוגרי כיתות ג'לשלוש רמות כיתה המיועדת נבנתה כתכנית   תכנית הלימודים

חיזוק אוצר מילים בסיסי בנושאי מספרים, צבעים, במתמקדת ברכישה ו  התכנית לבוגרי כיתה ג'

עוסקת בטקסטים קלים וקצרים תוך מתן דגש על אותיות,  התכנית לכיתות ד'משפחה וגוף, 

כוללת לימוד טקסטים ארוכים ומורכבים יותר   התכנית לכיתה ה', ולים והכרת צורות מיליםצלי

  סיפורים, הצגות, בדיחות, מתכונים וקסמים.  :כמו ,במגוון רחב של ז'אנרים

כמתנדבים  מורים לאנגלית מארה"ב שהגיעו שהפעיל את התכנית כללהצוות  :הצוות החינוכי

  היה רכז מוביל. בית ספר בכל '). עמיתי הוראה'ים (או מורים ישראלו 'תלמ"א'במסגרת 

 תלמידים.  28 - ל לפי הנחיות משרד החינוך תוכנן מספר התלמידים בקבוצה

כלל אשר  ידי ראמ"ה-לווה במחקר של הערכה מעצבת על תכניתמהלך ה: מחקר ההערכה

ים, לרבות בחינת לבחון את יישום התכנית בשלביה השונ במטרהמתודולוגיה כמותית ואיכותנית 

  המעורבים בה כלפיה ולהעריך את תוצאותיה.  עמדות של הגורמים השונים

יישום , (ב) היערכות לקראת התכנית(א) שנבחנו במסגרת המחקר הנוכחי כללו:  ההערכה סוגיות

 . תכניתהנתפסות של תוצאות ותפוקות , (ד) עמדות כלפי התכנית, (ג) והפעלת התכנית

  

  

                                                           
2 Logical Model for Talma (2014). The Schusterman Family Foundation. 
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  שיטה 

  .כלי מחקר כמותיים ואיכותנייםנעשה שימוש בשאלות ההערכה לו םתחומיבהתייחס ל

  

שאלונים  שפותחו  : כלי המדידה הכמותיים במחקר הערכה זה כללו לי ההערכה הכמותייםכ

 :ייעודיים פותחו שלושה שאלונים, תפוקותיה והתוצאות שהוגדרו. תכניתבהתאם למטרות ה

הורים לתלמידים שהשתתפו ולתלמידים שלא למורים (ישראלים ואמריקאים) בתכנית, ל

  ). 3-1(נספחים  תכנית, ולתלמידים שהשתתפו בתכניתהשתתפו ב

חצי מובנים עם  מובילי התכנית מטעם משרד  מתווים לראיונות  :הערכה האיכותנייםהכלי 

י רכזי התכנית בבתאו  החינוך, רשויות מקומיות ותלמ"א, מורים ישראלים ואמריקאים ומנהלים

מתווה לראיונות עם ו על שיעורים דפי תצפיות , מיקוד עם תלמידים מתווה לקבוצות , פרהס

 ). 4(נספח  .Follow-upמורים במסגרת 

אוכלוסיית המחקר כללה את כל המורים והתלמידים שהשתתפו  -  דגימה למחקר הכמותי

מורים  46-ם מומדגם של הורים לתלמידים שהשתתפו  ושלא השתתפו בה. נתקבלו נתוני תכניתב

הורים  49-מ תכניתהורים לתלמידים שהשתתפו ב 487-אמריקאים), מ 12-ישראלים  ו 34(

יענות בקרב המורים הישראלים השיעור ה . תלמידים 746-, ומתכניתלתלמידים שלא השתתפו ב

ענו ) 12(אמריקאים המורים מהט ועימרק . גבוהיםהיו ) 77%(התלמידים ו) 74%( ההורים) 85%(

ולא היה די זמן  לאחר  תום התכניתימים ספורים  משום שרובם עזבו את הארץ   שאלונים על ה

   להגיע לכולם.

בתי הספר שהשתתפו בתכנית בערים  14בתי ספר מתוך  8  נדגמו -  למחקר האיכותני דגימה

רה בכל בית ספר רואיינו מנהל בי"ס או רכז התכנית, מורה ישראלי, מוומגדל העמק.   נצרת עילית

כמו כן  .עור אנגליתיאמריקאי, בוצעה קבוצת מיקוד עם  חמישה תלמידים והתקיימה תצפית בש

בעלי תפקידים הנחשבים למובילי התכנית מטעם משרד החינוך, רשויות מקומיות  7רואיינו 

  ותלמ"א.  

 עםאחד התבצע טלפונית)  ריאיון(פגישות אישיות  התקיימו 2014בתחילת חודש נובמבר  -  מעקב

ובמגדל העמק במטרה לבדוק תפיסות  נצרת עיליתשנדגמו למחקר ב בתי הספרלאנגלית בהמורות 

ואת השינויים שחלו בתלמידים בעקבות התכנית, כמו גם  'תלמ"א'וידע המורות ביחס לתכנית 

  לבחון את תרומתה של התכנית להוראות האנגלית בבית הספר. 

גיוס תלמידים לתכנית, היענות  : 1 פרק: איםממצאי מחקר ההערכה יוצגו על פי הפרקים הב

 התכנית יישום: 3פרק , כלפיה המשתתפים ועמדות התכנית ומבנה תכנון: 2פרק , רישום

התאמת מתווה  -: יישום התכנית והפעלתה  4פרק , והפעילויות השיעורים התנהלות – והפעלתה

התנהלות  לם הקשורים היבטי –יישום התכנית והפעלתה  :5פרק , התכנית להפעלתה בפועל

האדם המפעיל את כוח להיבטים הקשורים  -התכנית והפעלתה יישום  :6פרק  ,לוגיסטיקהלו

מידת היישומיות מהתכנית,  : שביעות רצון8 פרק, מטרות התכניתמימוש : 7פרק , התכנית

  .מעקב: 9 פרק, בהרחבת התכנית וכוונות להשתתפות בעתיד
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   ממצאים עיקריים

 

  וס תלמידים לתכנית, היענות רישוםגי  -  1פרק 

  

מתוך   ,על פי הנתונים שהתקבלו ממשרד החינוך -  פוטנציאל לעומת  משתתפים בפועל 1.1

השתתפו  62%, נצרת עיליתישובים מגדל העמק ויה' ב –תלמידים הרשומים בכיתות ג'  1565

תה ג' יהות:  בכהמשתתפים בתכנית נמוך יותר בשכבות הגיל הגבוכששיעור  'תלמ"א'בתכנית 

  בלבד.  56%תה ה'  הוא עמד על יואילו בכ 69%שיעור המשתתפים בתכנית עמד על  

, מההורים יםהמידע על התכנית הגיע רק לכשני שליש -  וגיוס התלמידים לתכנית יידוע 1.2

), ממועד קבלתו 64%מבחינת כמות המידע שקיבלו ( מתהליך קבלת המידעיו מרוצים ורובם ה

) ומהאפשרות לקבל מידע מגורמים שונים אודות התכנית 67%ידת הפירוט שלו  (), ממ77%(

גיוס התלמידים צבר תאוצה רק בימים סיבות שונות גרמו לכך שתהליך  עם זאת  .)67%(

חרף זאת נראה כי ההתגייסות בימים האחרונים של שנת  האחרונים של שנה"ל תשע"ד.

  . הלימודים לגיוס תלמידים נשאה פרי

 -   השתתפות בפעילות קיץ בשנים הקודמות ואלטרנטיבות לתכנית השנההדפוסי  1.3

קייטנות ופעילות בבית עם אחים  :כמו  ,חלופות שונות לתכנית לילדיםהיו כי ההורים ציינו 

דיווחו כי הם שמחים על השתתפותם  מהתלמידים יםבין מחצית לשני שלישאך   ,שונות

וזאת בשיעורים גבוהים יותר בקרב  גרת אחרת בקיץ,ולא היו רוצים להצטרף למס בתכנית

  ). 53%) מאשר בקרב תלמידי שכבת  ג' (73%( ה' שכבה  - התלמידים הבוגרים

פעילות ההורים על ת ההצטרפות וסיבות להצטרפות ואי הצטרפות לתכנית והשפע 1.4

מידים הסיבה המרכזית להצטרפותם של תלמידים לתכנית, מצדם של התלנראה כי   -  בקיץ

מהתלמידים ציינו זאת  76%-מההורים ו 87%: וההורים כאחד, הייתה רצונם בשיפור האנגלית

כסיבה העיקרית להצטרפות לתכנית. מניעים חשובים לא פחות שצוינו ע"י ההורים היו שהתכנית 

), איכות 72%), השתתפות של חבריהם של הילדים בתכנית (82%מהווה מסגרת זולה לקיץ (

). משפחות שלא רשמו את ילדיהם לתכנית 80%) ורמת הצוות (74%עילויות בתכנית (התכנים והפ

  ציינו את חוסר הרצון של הילד ופעילויות משפחתיות כסיבות העיקריות לאי רישום הילדים. 

אחת ממטרות  -  הורים בקיץההצטרפות הילדים לתכנית על התנהלות  של השפעות  1.5

רים עצמאות וגמישות גדולה יותר בניצול חודשי הקיץ, בין לאפשר להוכאמור התכנית הייתה 

שהייתה היתר לשם שמירה על שגרת עבודה, לפחות בחלק מחודשי הקיץ. מדיווחי ההורים עולה 

להמשיך  הוריהםהתלמידים  בתכנית על יכולתם של  ם של השפעה חיובית גורפת להשתתפות

של  הילדים בתכנית השפיעה לטובה או  השתתפותםמההורים דיווחו כי  76%  - לעבוד כרגיל

כי להשתתפות בתכנית לא דיווחו ) 64%מרבית ההורים (יתרה מזאת  .בהקשר זהד לטובה ומא

) היא אף הייתה 35%ועבור כשליש מהם ( יות המשפחתיות בחופש הגדולהשפעה על התכנ תהיהי

   . בעלת השפעה חיובית
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   ים כלפיהועמדות המשתתפ התכניתומבנה תכנון   - 2פרק 

במשותף להיבנות הייתה אמורה  התכנית  - ליך בנייתההתת והשותפים לבניית התכני 2.1

בהתאם נבנו  ישולבו בהמערך התכנית וההחלטה אילו תכנים  ותלמ"א. החינוךע"י משרד 

 הכנה שנעשתה לצורך התאמה של התכנים לשלבי הגיל ולחומר הנלמד במהלך השנההלעבודת 

משרד החינוך. בנוסף  מבנה צוות ההוראה שנקבע שילב מורים ישראלים התאם לתכנית של ב

ומורים אמריקאים על מנת שחוויית הלמידה תהיה שונה ואטרקטיבית יותר עבור התלמידים 

ראיונות שהתקיימו עם מובילי התכנית וגורמים בכירים . מבהשוואה ללמידה במהלך השנה

 התאמתהתה ע"י גורמים בתלמ"א תוך התכנית נבנתה במרביבמשרד החינוך עולה כי 

לשיתוף לא בהקשר זה  עלתה ביקורת בנוגע לסטנדרטים של משרד החינוך עפ"י שכבות הגיל. 

רית תהיה השותפה ". מומלץ כי בעתיד המפמרית לאנגלית בהכנת התכנית"של המפמ מספק

דים. לשם כני התכנית ותהיה אחראית על וידוא התאמתם לתכנית הלימווהעיקרית בקביעת ת

  . יעודי לתכנית זוכך הומלץ על הקצאת תקן נוסף 

התכנית  - התנהלות הגורמים השונים בהפעלת התכנית  ושיתופי הפעולה ביניהם 2.2

צריכים לעבוד בשיתוף פעולה ותוך תיאום היו הופעלה למעשה ע"י שלושה גורמים מרכזיים אשר 

השונים גורמים המדברי  .ליתיע ק ונצרתמגדל העמ -ביניהם: משרד החינוך, תלמ"א והרשויות 

עדר הגדרות יעם זאת נראה כי קשיים הנובעים מה .עולה רצון כן למעורבות בתכנית ולקידומה

שיתוף פעולה מוגבל בין הגורמים  , ,גורמים השונים, קשיי תקציבתפקיד ואחריות ברורים ל

מיטבי של תכנון  מיצוימנעו ובעיקר הידיים השונות שהתקציבים עברו עד למימושם בשטח 

  והפעלת התכנית.

 שבעי הישראלים המורים, כללי באופן כי נראה - כניה ועמדות כלפי מבנה התכנית ות 2.3

 ההוריםגם ). התכנית מבנה של השונים להיבטים בהתייחסות 65%-91%( התכנית ממבנה רצון

-80%-ו מההורים 78%-92%: כניהוומת התכנית ממבנה רצון שבעי לוהכ בסך היו והתלמידים

עם זאת מרבית  המורים . זה בהקשר גבוהה רצון שביעות על דיווחו מהתלמידים 66%

) הביעו שביעות רצון נמוכה מההיבטים השונים 12מתוך  8האמריקאים שענו על השאלונים (

 לאיכות ביחס ביקורת הציגו  - כאחד והאמריקאים הישראלים  - המורים הקשורים בתכנית.

 הביעו אשר החינוך במשרד וגורמים המורים מצד קולות עלו בראיונות .כניתבת התכנים

 משרת אינו התכנית הבניית אופן כי וטענו בתכנית שהועברו לתכנים באשר וספקות הסתייגות

 במהלך באנגלית שנלמדים התכנים ואת הילדים בין השונות את, שהוגדרו המטרות אתבאמת 

 התלמידים לרמת תאמה תמיד לא בכיתות וההתנהלות לויותשהפעי נאמר בנוסף. םהלימודי שנת

 מתווה את תאמה לא המורים לדעת אשר החוברת נושא הודגש בפרט. שהוגדרו וליעדים

 לא חלק, בתכנית מדי רב עומס על דיווחו מהתלמידים מחצית: שהועלו נוספות בעיות. התכנית

 העמקה לשם להם שניתן המועט מןהז על הלינו, כאחד ואמריקאים ישראלים, מורים של מובטל

  . הספר בית תליולכ מחוץ הפעילויות של המצומצם מהיקפן התאכזבו וההורים, בחומר

-100%( הישראלים מרבית המורים -  התכניתשל הנאתם של התלמידים מהפעילויות   2.4

ד נהנו ממרבית והעידו כי התלמידים מא) 66%-87%(והתלמידים ) 66%-91%(, ההורים )58%

ל התכנית נחלה הצלחה רבה בהיבט זה.  ניכרו הבדלים קלים במידת ההנאה והפעילויות ובסך הכ
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יותר  כתיבהמקריאה ושהתלמידים הצעירים נהנו ממהפעילויות השונות בין שכבות הגיל כך 

ריקוד יותר מאשר התלמידים מואילו התלמידים הבוגרים נהנו משירה ו ,מחבריהם הבוגרים

 . הצעירים

 מהנשאליםחלק   מהראיונות עולה כי –כני הלימוד בבית הספר ווונטיות התכנית לתרל 2.5

כני התכנית והרלוונטיות שלהם לחומרים שנלמדו וההתאמה של תמידת מהביעו שביעות רצון 

 טענות כי התכנים לא תאמו את רמת התלמידים. לצד אלה נשמעו גם בבית הספר במהלך השנה

  ן היה צורך לבצע התאמות שונות בחומרי הלימוד.ולכ ,שלבי הגיל השוניםאת ו

  התנהלות השיעורים והפעילויות  –יישום התכנית והפעלתה   - 3פרק 

נקבע ש )28מרבית הקבוצות כללו פחות ילדים מסף המינימום ( - הקבוצות והרכבן גודל  3.1

 , ומרביתן דיםתלמי 25) כללו לכל היותר 67%( מהן  יםשני שליש: על ידי משרד החינוך לתכנית

נראה כי אילוצים  או יותר תלמידים.  31כללו מהקבוצות  18% רק תלמידים.  30כללו עד ) 82%(

בשטח ושיקולי הרכזים לחלוקת התלמידים לקבוצות שהתבססו לעתים על רמת ידע ולעתים על 

ים סיווג התלמיד המורים העלו טיעונים בעד ונגדהגיל, יצרו קבוצות קטנות מהנדרש.  שכבת

ונראה כי מדובר  בסוגיה מורכבת המחייבת   ,על פי שכבת גילעל פי רמת ידע או   לקבוצות

  חשיבה מחודשת לשם יישום מיטבי של התכנית בעתיד. 

  
ממכלול הנתונים  - מידת השתתפותם של הילדים בכל ימי הפעילות וסיבות להיעדרות 3.2

, 92%  . יום ורק מעטים נעדרו מהלימודיםהתלמידים הגיעו לבתי הספר מידי מרבית שעולה 

דיווחו  שילדיהם  השתתפו (בהתאמה) מההורים של תלמידים מכיתות ג', ד' וה'  86%-ו 93%

 הם אמרוראיונות שהתקיימו עם מורים ורכזים בבתכנית בכל או ברוב הימים בהם היא פעלה. 

הלך שלושת השבועות של כי התלמידים שהשתתפו בתכנית הגיעו לבתי הספר בצורה סדירה במ

רק בתחילת התכנית חלק מהתלמידים נעדרו ככל הנראה בגלל המפגש עם לדבריהם,  .התכנית

 .דבר שהלך ופחת לאחר זמן קצר ,הלם תרבותילהמורים האמריקאים שגרם למבוכה ו

  

המורים הישראלים  מרבית  -  מוטיבציה להשתתפות התלמידים בפעילויות השונות  3.3

) 74%כי  הילדים אהבו להגיע בבקרים לתכנית, היו בעלי מוטיבציה ללמוד אנגלית ( ודיווח) 88%(

של התלמידים  ניכרחלק  עלה כי  במרבית המקרים  עוד  ).100%והשתתפו בפעילויות השונות (

היו קשובים ואף  חלק בפעילויות השונות, לקחו  פעולה עם המורים, שיתפו בשיעורים אכן  שנכחו

עם זאת היו גם מקרים של תלמידים שהיו פחות חיובית כלפי למידת האנגלית. גישה הפגינו 

הטיפול בתלמידים אלה היה לרוב נקודתי ונסמך מראיונות העומק עולה כי קשובים ואף הפריעו. 

    על יוזמות מקומיות של המורים, אם כי לא  תמיד בהצלחה.

  

שנושא המשמעת מצביעים על כך  ממצאי הסקרים ועדויות המורים -   בשיעורים משמעת 3.4

קושי משמעותי בהתנהלות היום יומית בתכנית ושאב אנרגיה ומשאבים מיותרים  היווה

שענו על השאלונים  12ושני מורים אמריקאים מתוך מהמורים הישראלים  47% רק המורים: מ

מרבית המורים ד מרמת המשמעת במהלך התכנית. ורצון רבה או רבה מאהביעו שביעות 
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מנקודות  תבבעיות המשמעת את אח אורמריקאים, אם כי גם כמחצית מהמורים הישראלים, הא

ועל אף שהם פיתחו שיטות שונות לטיפול בבעיות המשמעת, נראה כי  ,התורפה המרכזיות בתכנית

נחוצה בעתיד הכנה מוקדמת ייעודית לנושא זה על מנת לאפשר לצוות להתמקד בנושאים 

   . מהותיים של התכנית

האמריקאים נראה כי התקיים שיתוף פעולה טוב בין המורים  - מפגש בכיתהבהתנהלות  3.5

ברורה  בין המורים הייתהחלוקת התפקידים כשלרוב בניהול השיעור, הישראלים לעמיתיהם 

 מורה הדומיננטי יותרההמורה האמריקאי/ת ניהל את השיעור והיה  . במרבית המקרים יחסית

שינויים בהתאם לדינמיקה בין המורים ולמאפיינים האישיים של כל לאך גם  הייתה פתיחות 

במרבית המקומות נרקם גם קשר אישי וחם אשר פרץ לעיתים זאת נראה כי מ. יתרה םמהאחד 

   אל מעבר לשעות בהם שוהים המורים בתכנית.חרג בולות הכיתה ואת ג

  

ה גדולה במישור זה. התמונה המצטיירת היא של הצלח -  תלמידים -מורים   יחסי  3.6

. המורים )81%( את סבלנותם) ו83%( את יחסם את המורים כלפיהםשיבחו  התלמידים מרבית 

. בצד התיאורים החיוביים, לא מעט מורים, יחסים קרובים וחמים עם התלמידיםתיארו  מצדם 

בעיקר האמריקאים הלינו על קשיי המשמעת אשר הטיפול בהם גזל זמן ומשאבים והפריע 

 . תנהלות התקינה בכיתהלה

   התאמת מתווה התכנית להפעלתה בפועל  - : יישום התכנית והפעלתה  4פרק 

כי באופן כללי היקף הפעילויות שהתקיימו תאם נראה  - תכנון התאמת התכנית בפועל ל 4.1

קיימת תמימות דעים בין המורים הישראלים לעמיתיהם האמריקאים , ואת המתווה שתוכנן

וחו ודילגביהן   .פרט להצגות דרמה ופעילויות בחצר תיהן של מרבית הפעילויותביחס לתדירויו

    פעמים בשבוע. 3-2מאשר אמריקאים כי הם התקיימו לפחות  הרבה יותר מורים ישראלים 

 -   שונותהמידת התאמת הפעילויות לרמת האנגלית של הילדים בשכבות הגיל   4.2

נים והפעילויות בתכנית תאמו לרמתם של רמת התכהנתונים מראים כי באופן כללי, 

עם זאת  . בראיונות המוריםורי ) ותיא78%(וזאת על פי דיווחי מרבית התלמידים התלמידים, 

מענה  היא איננה נותנתועלו גם קולות מצדם של המורים שהתכנית מתאימה לתלמיד הממוצע 

דיפרנציאלי יותר של דעת על תכנון המספק לילדים בקצוות. על כן עלתה ההמלצה לתת את 

  התכנית שלא רק על פי שלבי גיל אלא גם על פי רמת האנגלית האינדיבידואלית של התלמידים. 

 -  ונותש שפת התקשורת בין המורים לתלמידים, שביעות רצון מהתנהלות בשפות 4.3

ן מצדם של המורים והתלמידים כאחד לדבר ניכר מאמץ כנראה כי באופן כללי במרבית הכיתות 

המורים הישראלים דיווחו  כי הם דיברו עם התלמידים רק או מכמחצית רק  . עם זאת תאנגליב

 12%-) דיווחו  כי דיברו באנגלית ובעברית במידה שווה, ו32%, בעוד  שליש מהם  (בעיקר באנגלית

היו הבדלים בין שלבי הגיל השונים באשר ליכולת ליישם  כן - כמונותרים דיברו בעיקר בעברית. ה

, כאשר שילוב עברית בתקשורת היה שכיח יותר עם תנהלות ותקשורת בשפה האנגליתה

  התלמידים הצעירים יותר מאשר עם התלמידים המבוגרים. 
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בקבוצות השונות התקיים תמהיל מאוזן בין למידה נראה כי  -שיטות ההתנסות והלמידה   4.4

ת כללה מאפיינים של למידה . לרוב נראה כי המסגרת הכללית של התכניחווייתית ומסורתית

מסורתית בצד העברת החומר בפעילויות חווייתיות בתדירות גבוהה יותר מאשר במסגרת בית 

חווייתית ו מגוונת הייתההמורים ששיטת הלימוד לרוב סברו . באופן כללי במהלך שנה"ל ספר

רים היו מו עם זאתבחיוב את החשיפה האינטנסיבית לאנגלית במהלך התכנית. ראו והם 

יותר עבודה בקבוצות קטנות על מנת לתת ככל האפשר את המענה הנדרש של שהמליצו על שילוב 

מעלים שונות גדולה בתפיסותיהם של התלמידים בנוגע הממצאים נמצא כי עוד  לכל התלמידים.

 כי השיבו) 15%( מהתלמידים  כשישית: להשוואת שיטות לימוד האנגלית בתכנית ובבית הספר

 הספר ובבית בתכנית האנגלית לימוד כי ענו) 25%( ורבע דומה מאוד המסגרות יבשת הלימוד

  .שונה דומא

שונות גדולה בין נצפתה זה  בתחום - ?שונה מפעילויות קיץ אחרותבמה התכנית  4.5

מהם חשו  33%מהם חשו שהתכנית היא לגמרי או די כמו קייטנה,  46%-ש: בעוד התלמידים

כמו בית ספר. הנתונים לא מצביעים על הבדלים משמעותיים שהתכנית היא לגמרי או די 

  בדפוסים אלה בין שכבות הגיל השונות. 

במסגרת מתווה התכנית לא תוכננו פעילויות  -  קשר עם ההורים במהלך התכניתה  4.6

כל ההתארגנות והפעילויות עם ההורים היו תוצאה של יוזמה מקומית וכך  מיוחדות  עם ההורים

באופן רשמי  עם ההורים התבטאהקשר ש מהראיונות שהתקיימו עם המורים עולה   וספונטנית.

פידבק בצורת באופן פחות רשמי ובתי הספר לערבים פומביים מ חלקהזמנה של ההורים בב

לגבי התרשמות ההורים המורים התעניינות בלבית הספר,  הגיעוספונטני כאשר הורי הילדים 

  . ן שלהם ושל הילד מהתכניתמההתקדמות של הילד ומשביעות הרצו

 

   לוגיסטיקה בהיבטים הקשורים בהתנהלות  ו –: יישום התכנית והפעלתה 5פרק 

שביעות הרצון של המורים מרמת הארגון של מידת הממצאים מעלים כי  – ארגוןהרמת  5.1

כי רמת הארגון של  השיבומהמורים הישראלים  50%רק : התכנית והפעלתה הייתה נמוכה

תה נמוכה אף יבקרב המורים האמריקאים נראה כי שביעות הרצון הי  .ייתה גבוהההתכנית ה

נראה כי הימים דיווחו כך.  4המורים האמריקאים שענו על השאלונים, רק  12יותר: מבין 

נערכו התאמות ושינויים  םבה 'תקופת הסתגלות'הראשונים בהם פעלה התכנית היו בבחינת 

חוסר בציוד  ,בעיות בציוד התקשוב, ובכללן תוכננות שעלוסוגיות בלתי מבעיות ולבהתאם ל

, בסיסי כגון עפרונות ודפים, חוסר בדמות טכנית או אב בית אשר יכול לפתור את הבעיות

עם   .ואפשרויות מוגבלות לשכפול מסמכים. מרבית הבעיות שצצו בתחילת התכנית נפתרו לבסוף

טכניים צריכה להיות חלק מרכזי יותר החשיבה על ההיבטים הלוגיסטיים והזאת נראה כי 

  מהתוויית התכנית לשנים הבאות.

על פי מתווה התכנית, סדר היום לכל יום בתכנית נקבע ותוכנן מראש  על ידי  -  סדר היום 5.2

פער גדול בתפיסות המורים הישראלים והאמריקאים  על נתוני הסקרים מצביעים ועדת ההיגוי.

שניים מבין אך רק ) 82%(מורים הישראלים כשמרבית ה כניתבת מידת הקביעות בסדר היוםאת 
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   .על פי תכנית קבועה מראשהתקיימה הפעילות היום יומית דיווחו כי  המורים האמריקאים 

צטייר דפוס של פעילויות הסדר היום ביחס למהראיונות עם המורים ומהתצפיות עולה כי 

מסגרת כללית  הייתהנראה כי  :כלומר ,םעקב אובדן ריכוז לקראת סוף היו 'קל'אל ה 'כבד'מה

 לאותו היום. כמו כן ניכר שתוכננהבהתאם לחומר ולפעילויות החיצוניות  השתנתהקבועה אשר 

  .והתחשבו במצבם של הילדים ח הזמניםגמישות בלו שהייתה

מרבית למרות הזמן הקצר להתארגנות לקראת התכנית  - מורים ונוכחות תנאים פיסיים  5.3

מבחינת מיקומן והציוד הנדרש.  גם  לקיום הפעילויות) היו  מרוצים מהתנאים 77%( התלמידים

כי ילדיהם היו מרוצים מהתנאים הפיזיים בהם התקיימו הפעילויות דיווחו ההורים   מרבית

מרבית הפעילויות התקיימו  .)87%( מהזמן שהוקדש למנוחה ו )91%(  השונות במסגרת התכנית

 94%( הם היו עם קבוצותיהם במשך כל או מרבית היוםכי  דיווחוהמורים ו תלי בית הספרובין כ

 עמיתיהם האמריקאים דיווחו כך) .   12וכל מהמורים הישראלים 
 

, בעיקר חוסר שביעות רצון מאיכותה של ארוחת הבוקר היאהתמונה העולה  -  ארוחת עשר  5.4

 54%רק ותה באיכות טובה, מההורים סבורים כי ארוחת הבוקר היי 64% :בקרב התלמידים

בלבד מהתלמידים שסברו כי ארוחת הבוקר  41%זאת לעומת סברו כי ילדיהם חושבים כך.  מהם

  . יש אם כן לתת את הדעת לתחום חשוב זה בשנים הבאות.הייתה טובה

   

אישי והרכז  המורה ההיו   )47%עבור כמחצית מההורים ( - גורמים אחראים בשטח  5.5

כי לא פנו או לא  . עם זאת כמחצית מההורים דיווחוואליהם פנו בסוגיות שונותהדמות האחראית 

  ראו צורך לפנות לאף אחד. 

היבטים הקשורים בכוח האדם המפעיל את  - : יישום והפעלת התכנית 6פרק 
  התכנית

 

שתי בין  – מאפייני רקע של המורים בתחום ההוראה ומידת התאמתם לתפקיד 6.1

בנתוני הרקע אלים והאמריקאים, ובתוך כל אחת מהן, הייתה שונות קבוצות המורים, הישר

 הם האמריקאים המורים, התכנית לדברי מובילי. , הניסיון ותחומי ההוראהותקהומבחינת 

 שנבחרו אלה מורים. Teach for America  התכנית במסגרת המלמדים איכותיים מורים

 עם ועבודה אנגלית הוראת בנושא מיוחדות הכשרות עברו, רבים מועמדים מתוך בקפידה

 אנגלית בהוראת ניסיון שצברו לאחר ארצה הגיעו וחלקם בעולם שונים באזורים אוכלוסיות

המורים הישראלים היו רק בחלקם מורים לאנגלית. המועמדים לתפקיד בעולם.  שונים במקומות

 וגורמי התכנית וגם התבקשו לבצע מטלה הקשורה לחומר הלימוד, אולם מובילי ריאיוןעברו 

 מבחינה מתאימים ישראלים מורים למצוא קשה היה מהמקומות שבחלק אמרו מקומית רשות

במשרד החינוך נשמעו קולות שונים בנושא מיון וגיוס כוח האדם ומידת התאמתו מקצועית. 

ידים במסגרת התכנית לתפקיד. לצד אמירות חיוביות על כוח האדם שנטל חלק בהוראת התלמ

בנוגע לקריטריונים לבחירת  אותםרבו ילא עוטרוניות על כך ש רות ביקורתיותהיו גם אמי

  האנשים.
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המורים  – המניעים של המורים הישראלים והאמריקאים להשתתף בתכנית 6.2

האמריקאים הצטרפו לתכנית מסיבות שונות, חלקן משותפות לשתי הקבוצות והישראלים 

 הזיקהאת ו לישראל את החיבה קאים ציינוהמורים האמריואחרות ייחודיות לכל קבוצה. 

 האנגלית בהוראת הרצון להתנסותאת ו אחרות, חינוך ומערכת תרבות להכיר הרצוןאת , ליהדות

ציינו כסיבות  המורים הישראלים. כגורמים העיקריים להצטרפותם לתכנית שנייה זרה כשפה

 כלכליות הוראה, סיבותה בתחום מקצועית קריירה לפתח הרצוןלהצטרפות לתכנית בעיקר את 

  .מקצועית והתפתחות

  

הדרכת סגל לנוגעת להכנה ו מנקודות התורפה של התכניתאחת  - הכנה והדרכת הצוות  6.3

מחצית מהמורים הישראלים וכל המורים האמריקאים הביעו הסתייגויות קשות . המורים

סמוך מדי לתחילת  הביקורות נגעו הן לזמן קבלת חומרי הלימוד שהיה. תכניתלביחס להכנתם 

התכנית, והן לחומר עצמו שלא היה ערוך טוב וחייב עבודה נוספת של המורים כדי להתאימו 

עדרם של  מפגשים ילהלרמת האנגלית של התלמידים. התחושות הקשות של המורים נגעו גם 

את ייעודית לקרעדר הכנה יעל ה וווחי. גם הרכזים דבין המורים לבין עצמם לפני תחילת התכנית

    ביצוע התפקיד. 
  

באופן כללי שילוב נראה כי  - יתרונות וחסרונות של חשיפה למורים האמריקאים  6.4

תכנית וכי כדאי להמשיך ולפעול במתכונת זו. בהמורים האמריקאים היווה נקודת חוזק מרכזית 

ת חשיפה משמעותית לשפה האנגלית המדוברוהן שילוב זה תאם למטרות המרכזיות של התכנית 

  . באופן שתגדיל את הביטחון של התלמידים להתבטא בה

  

 המורים של ההוראה לשיטות מחשיפה כתוצאה הישראלים למורים רווח 6.5

באופן כללי שילוב המורים האמריקאים היווה נקודת חוזק מרכזית ראה כי נ -  האמריקאים

עם התמודדות היטות שמוציינו כי למדו רבות משיטות ההוראה ומורים ישראלים רבים בתכנית 

   .נחשפו בעבודה עם המורים האמריקאיםאליהן  קשיי משמעת

  

על פי תגובות המורים  -תנאי העבודה של הצוותים האמריקאים ופעילות בשעות הפנאי  6.6

שתנאי השהייה בבית המלון היו סבירים וכך גם תנאי העבודה בבתי הספר. האמריקאים נראה 

. הם הלינו על כך שמיד לאחר הנחיתה תנהלות בימים הראשוניםהתלונות שלהם נגעו בעיקר לה

שמצבם הפיזי והבריאותי  על אףולאחר מכן החלו ללמד  ,סיורים בבתי הספרבהם החלו בהכנות ו

  .לא היה שפיר וההכנה לקראת התכנית לא הייתה מספקת
  

ה המקצועי במקביל לשיתוף הפעול -ופעילויות בשעות הפנאי  עבודת צוות מחוץ לכיתה 6.7

מבחינה אישית ומחוץ לכותלי מהשטח כי גם  עלה ,הפורה שהתרחש בין המורים בתוך הכיתות

. יחסי אשר לימדו יחדישראלים להכיתה נרקם קשר אישי וחם בין המורים האמריקאים 

לידי ביטוי הן בצורך לבצע היערכות והכנה משותפת לפני באו הגומלין ועבודת הצוות הללו 

והן ביניהם ולחלוקת התפקידים שהיו אמורים להעביר ת בכל הנוגע לחומרים הכניסה לכיתו
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כמעט בנוסף  .בקשר האישי הספונטני שנרקם ביניהם ובא לידי ביטוי לאחר שעות פעילות התכנית

  .לאחר סיומה של התכניתאמרו שהם מעוניינים לשמור על קשר המורים כל 

     מטרות התכנית מימוש : 7פרק 

  -של  התכנית לחיזוק הביטחון ולתחושת המסוגלות ללמוד אנגלית   תרומתה  7.1

-78%( בשיעורים גבוהים יותר מהוריהם )53%-86%( תלמידים, אם כי התלמידיםהההורים ו

אנגלית בעקבות שפה העליה בתחושות הביטחון והמסוגלות של התלמידים בעל דיווחו ,  )42%

על שיפור ניכר במיומנויות של  הבנה, דיבור, חו דיוו. ההורים והתלמידים השתתפותם בתכנית

ניכר קריאה וכתיבה  וכן בתחושת המוכנות לקראת השנה הבאה. זאת ועוד מהראיונות עולה כי 

בשיחות בין חברים ועם המורים מחוץ למסגרת  :,  כמוגם בהקשרים  לא פדגוגיים שיפור בשפה

להביא  –טרה העיקרית של התכנית המהשיעור, ואפילו במסגרת המשפחה. נראה אם כן, כי 

   מומשה בהצלחה. –לשיפור בביטחון ובמסוגלות התלמידים באנגלית 

  

 אולם. "משמעותית למידה" בהמשגה השתמשו המרואיינים מיעוט -משמעותית   למידה  7.2

 נדבך רבה במידה המהווים המרואיינים ידי על שהוצגו היבטים שונים  מעלה הראיונות ניתוח

 התפתחות נכללו הנושאים בין .החינוך משרד ידי על שהוגדרה כפי המשמעותית מידההל בתוך

 יכולה שלמידה התלמידים של הבנה ,התלמידים של שונים לכישורים ביטוי ומתן חברתית

 תלמידים בכישורי להבחין  המורים של יכולת, החושים כלל שילוב תוך שונים באופנים  להתבצע

וגרמו להעלאת  ענייןשיצרו   חווייתיות למידה שיטות ,השנה מהלךב ביטוי לידי באים שאינם

המרואיינים שהתייחסו לנושא הלמידה המשמעותית הדגישו  ועוד. המוטיבציה בקרב התלמידים

 בשפה האנגלית מחוץ לכותלי בית הספרהשתמשו את הרלוונטיות של התכנית בכך שהתלמידים 

  .י היום יוםלחיגם   היו מחובריםבכך שתחומי הלמידה ו

 

שהתכנית יצרה בראיונות עם בעלי תפקידים ברשות המקומית עלה  -שוויון הזדמנויות    7.3

לקייטנות קיץ עבור ילדים ממשפחות פחות  שהייתה נגישות מפניכר לשוויון הזדמנויות 

ועבור חלק מהילדים מדובר בפעם  ,לרוב לא השתתפו בפעילויות קיץ למיניהןבעבר ש מבוססות

   . משתתפים בקייטנת קיץהם ונה שראש

  

מידת היישומיות בהרחבת התכנית וכוונות מהתכנית,  : שביעות רצון8 רקפ
 להשתתפות בעתיד

 על 78%( והתלמידים)  82%( הישראלים המורים), 80%( ההורים מרבית כי נראה כללית בראייה

 המוריםצון של . רמת שביעות הרמהתכנית רבה רצון שביעות הביעו) ההורים דיווחי פי

מבין המורים האמריקאים שהשיבו לסקר הביעו  12מבין   6: רק יותר נמוכה הייתה האמריקאים

לשיפור בתפיסת ההורים את  תרמה התכנית כי גם נראה. בכללותה מהתכנית רבה רצון שביעות

 ההורים כל לכך בהתאםבית הספר ורובם ציינו כי לתכנית הייתה השפעה מיטיבה בהקשר זה. 

 מהם רבים אך, הבאה לשנה גם התכנית את להמשיך המליצו - ואמריקאים ישראלים - והמורים
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שענו על  אמריקאיםהמורים ה 12מתוך  11-ו הישראלים מהמורים 79%, מההורים 52%(

   .שינויים בה לערוך הציעו) השאלונים

את בשינויים התנו זהיו ששצידדו בהרחבתה של התכנית וגורמי הרשות  מקרב מובילי התכנית

ערכות של הרשויות לקראתה, יובעיקר בדפוסי ההשיש לעשות בהיבטים שונים של התכנית 

. בין מקומיות ובדפוסי ההתנהלות של בתי הספררשויות לבממשקי עבודה בין משרד החינוך 

הגדרת לתכנית,  כללית פעולה תכנית הגדרתהשינויים המרכזיים הנדרשים שהוזכרו נכללו: 

ערכות של הרשויות לקראת יקביעת דפוסי הה, המקומיתרשות למשרד החינוך  ממשקים בין

  .  צרכים פדגוגיים, פיקוח והגדרתם של  מימון, יצירת רצף בין שנת הלימודים לקיץ, החופש הגדול

התכנית, ועל אף הקשיים שאפיינו את הרצתה יך את כפועל יוצא של ההמלצות להמש

כי היו רוצים להשתתף  צהירו ה) 94%(מורים הישראלים  של התכנית, אכן מרבית הראשונה ה

אמרו כי יהיו  שענו על הסקר)  12מבין  8גם מרבית  המורים האמריקאים (  .בה גם בעתיד

 מעוניינים להשתתף בתכנית בעתיד אך התקשו להתחייב באופן ספציפי נוכח תכניות אישיות.

היו רוצים שילדיהם ),  53%( ילדיהם  גבוהים יותר מאשר םבשיעוריו, )89%( מרבית ההורים

   .ישתתפו בתכנית בעתיד

  מעקב: 9פרק 

נכללו שיפור הביטחון העצמי בתקשורת,  כמו גם חיזוק ושיפור ידע  'תלמ"א'בין מטרות תכנית 

 ,חצי שנה לאחר תום התכניתנפגשו מבצעי המחקר,  בשפה האנגלית. על מנת לבחון היבטים אלו

את  מלמדותשו 'תלמ"א'לימדו את התלמידים טרם ההשתתפות בתכנית מורות לאנגלית ש 7עם 

  התלמידים בשנת הלימודים תשע"ה. 

הביטחון שיפור ברמת  דיווחו על כל המורות, למעט אחת: היבטים של שיפור לימודי האנגלית

תלמידי הכיתה בקרב שהתכנית יצרה שונות באופן כללי ניכר . של התלמידים להתבטא באנגלית

  בתכנית. י שהשתתף למי שלא השתתף בין מ

. לא היה שיח סביב התכנית לאחר סיומהבמרבית בתי הספר השפעות מתמשכות של התכנית: 

מילה או טקסט במסגרת התכנית או  בשיעורי האנגלית התלמידים לעיתים מציינים שלמדו שיר

שמר קשר עם בקיץ. כל המורות דיווחו שנשמר קשר מועט (של המורות בלבד) או שכלל לא נ

המורים האמריקאים שלימדו בתכנית. למרות זאת מרביתן חושבות  שיש מקום לשמור על קשר 

  לצורך החלפת ידע ולמידה הדדית. 

דיווחו שטרם  מרבית המורות: "תלמ"א"הקשר בין מורי האנגלית בבתי הספר לתכנית 

מרבית ם תלמ"א. הפעלת התכנית הן נפגשו (אישית או טלפונית) עם הרכזת הפדגוגית מטע

המורות ציינו שלתפיסתן תכנית הקיץ מותאמת לתכנית הלימודים של משרד החינוך ומהווה מעין 

בניגוד לכך למעט המורות שהשתתפו כמורות . וושימורהתוכן שנלמד בשנה הקודמת על חזרה 

  כניה. ותאת מטרותיה או את פעילות בתכנית, המורות לא ידעו לתאר את התכנית, 
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. בתכנית בשנה הבאה כל המורות אמרו ש"חייבים" להמשיך :תכנית בשנה הבאההפעלת ה

התייחסו לערך מרביתן התייחסו לחשיבות שבהעלאת ערך המקצוע בבחירה בתחום זה, חלקן 

יצירת תחושת בהלימודי וכולן התייחסו לחשיבות שבהמשך פעילות חינוכית לימודית בקיץ ו

  המשכיות עבור התלמידים בין השנים. 

שיש לשלב את צוות ההוראה במטרות התכנית ובהפעלה הדגישו : כל המורות הצעות לשיפור

עם  המורות ללא קשר אם המורות לוקחות חלק פעיל בתכנית. בנוסף בחלק מבתי הספר התמודדו

בעיות משמעת קשות והתחושה שעלתה היא שעבור חלק מהתלמידים פעילות הקיץ נתפסה 

ות תיאום ציפיות עם התלמידים על מנת לאפשר למידה יעילה. כקייטנה. הצעתן הייתה לעש

בנוסף חלק מהמורות ציינו שיש מקום לכלול בתכנית את תלמידי כיתות ו' בעיקר מכיוון שזו שנת 

  . להם מעבר לחטיבה ולכן תכנית קיץ כזו יכולה להועיל

  סיכום כללי 

נית הלאומית למצוינות התכ – 'תלמ"א'את ממצאי המחקר להערכת התכנית מתאר זה  דוח

בתי ספר במגדל העמק ובנצרת עילית, השתתפו  14-הופעלה בקיץ תשע"ד בבתכנית שבאנגלית. 

ומטרתו העיקרית  כמותית ואיכותניתה'. מחקר הערכה שילב מתודולוגיה - תלמידי כיתות ג'

 בחינת עמדות הגורמים השוניםאת יישום התכנית בשלביה השונים, לרבות הייתה לבחון 

ארגון בחינת מסקירת ההיבטים שנסקרו מהמעורבים בה כלפיה ולהעריך את תוצאותיה. 

 הרוח הנושבת בקרב כל המעורבים בהנראה כי  מטרותיהמימוש והשוטפת התכנית, התנהלותה 

היא שהתכנית הצליחה לממש את מטרתה העיקרית והיא העלאת רמת הביטחון, המסוגלות  

ובם מצדדים בהמשך קיומה, תוך הכנסתם של ור אנגליתפה ששל התלמידים בוהדימוי העצמי 

שונים התכנית פעלה היטב  כי בתחומים בחינת הממצאים מעלה שונים בה.  בהיבטיםשינויים 

התכנית והפעלתה בשנים  בהרחבת שפר לקראת ועל כן יש לשמרם, אך נושאים אחרים יש ל

   הבאות.

  

הרכזים  ,ן כללי המורים הישראליםנראה כי באופ של התכנית לנקודות החוזקבאשר 

שביעות רצון נמוכה יותר דווחה על ידי המורים . והתלמידים שבעי רצון מהתכנית ומהפעלתה

שביעות רצון מצד התלמידים כאשר רובם דיווחו כי נהנו במהלך בפרט ניכרת  .האמריקאים

מפגש עם המורים בשפה האנגלית וכי הומסוגלות בשימוש  חשים יותר ביטחון הם התכנית, כי 

. בקרב המורים יצרו עבורם חוויה בלתי נשכחת הבלתי אמצעיותהאמריקאים ושיטות ההוראה 

באשר להצלחה של התכנית ולמימוש המטרה  עולה עמדה חיובית יותר מצד המורים הישראלים

חיזוק הביטחון לשימוש בשפה האנגלית מצד התלמידים ורכישה טובה יותר של  -המרכזית 

שהתקיימה השפעה מתמשכת שכן בבדיקת המשך  התרה מזאת נראה כי לתכנית הייתיהשפה. 

דיווחו על  ,, למעט אחתעבדו בתכניתרואיינו והישראליות ש כל המורותבמהלך שנת הלימודים, 

העצמי של התלמידים להתבטא  ןהשיפור ניכר בביטחו  שיפור ברמת האנגלית במידה כלשהי.

מילים, אם כי נראה כי השיפור ניכר יותר בקרב התלמידים אוצר בבשפה האנגלית ובשיפור 

שימור ידע מהשנה החולפת ולא למידה של ידע חדש. להצעירים יותר וכי הוא מתייחס בעיקר  
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באופן כללי ניכר שהתכנית לא יצרה שונות ניכרת בקרב תלמידי הכיתה בין מי שהשתתף למי 

  ו.שלא השתתף אלא רק נתנה יתרון לתלמידים שהשתתפ

  

המורים  שילובהגורמים היא עצם  נוספת בתכנית שעלתה בקרב כלל נקודת חוזק משמעותית 

רעננות, מוטיבציה, ניסיון בהוראת אנגלית כשפה שנייה וחשיפה הביאו האמריקאים אשר 

ההמלצה היא לשמר את צוותי . לשיטות הוראה מגוונות וחווייתיות עבור המורות הישראליות

רה ישראלי ואמריקאי בכיתה, כמו גם לשמר את השילוב של שיטות ההוראה המשלבים מו

  .ההוראה החווייתיות עם שיטות ההוראה המסורתיות
  

מהעובדה שמדובר בהפעלה ראשונית של התכנית גם של התכנית נובעות נקודות התורפה 

 בהן צריך לבצע שינויים נקודות חולשה רבות  .קשייםומכך שהתכנון לא תמיד צפה את כל ה

כל הצוותים (רכזים,  -  הכנת צוותים טרם ההפעלה מבחינת ) 1: (לפן הטכני והארגוני ותקשור

נראה כי מכיוון היעדר הכנה כמעט. על הכנה חלקית או  למורים ישראלים ואמריקאים) דיווחו ע

לוח הזמנים שהוקצב לשלבי ההכנה לתכנית לא  ,שההתארגנות לתכנית נעשתה בזמן קצר יחסית

זמן ההתאקלמות שנתנו ; יש מקום להיערך להיבט זה לקראת הרחבת התכנית .קהיה מספ

למורים האמריקאים לאחר נחיתתם היה קצר מאוד, ההיכרות שנעשתה בין המורים הישראלים 

בטים מקצועיים וחברתיים ישעיקרו היה הדרכה ולא היכרות בהלאמריקאים כללה מפגש אחד 

 .ון הלו"ז והפעילויות לכל יום ומעבר מעמיק על החומריםמבחינת תכנהכנה בזמן וגם לא הוקצה 

עבור המורים  . יש צורך בהדרכה מוקדמת הכוללת את הגדרת תפקיד הרכזניכר שעבור הרכזים 

הישראלים והאמריקאים יש צורך בהדרכה מוקדמת ביחס לתכנית בכללותה כמו גם לתכנית 

, ההיבטים הלוגיסטיים לקו בחסרף, בנוס. בסמוך מאוד לתחילת הפעילותרק הלימודים ולא 

היעדר בדיקה ביחס לאמצעי הוראה בבתי הספר המשתתפים בתכנית,  –בעיקר בתחילת התכנית 

תכנים אשר הועברו ה) מבחינת 2(חוסר בציוד אלמנטרי.  ו ציוד לא תקין, תמיכה טכנית לקויה

גורמים המעורבים לא כל הלמרות העבודה המקדימה שנעשתה ע"י תלמ"א נראה כי  – בתכנית

עלו טענות רבות לגבי . למעשה בהובלת התכנית ואף חלק מהמורים בשטח מרוצים מהתכנים

ולהטרוגניות חוברת העבודה המרכזית אשר לטענת חלק מהמורים לא תאמה לרמת התלמידים 

עולה בין פשיתוף ) מבחינת 3(  בקבוצות השונות וההוראות בה לא תמיד היו ברורות.שלהם 

לשיתוף הפעולה הלוקה בחסר של כלל הגורמים אשר הובילו  לקות מרכזית קשורה  - םהגורמי

ר"ת לאנגלית "של המפמף שאינו מספק ושיתו תלמ"א, משרד החינוך והרשויות - את התכנית

. כפי שתואר בהרחבה בפרק העוסק בשיתוף הפעולה בין הגורמים השונים נראה בהכנת התכנית

קודת מבט מעט אחרת באשר למידת המעורבות ושיתוף הפעולה של כי לצדדים השונים הייתה נ

יש להשתדל ליצור שיתוף פעולה  ,תתבצע הרחבה של התכניתאם  כל אחד מהגורמים.  בהקשר זה

הדוק יותר והתחשבות בדעת כלל הצדדים המעורבים על מנת שכל גורם יתרום את ידיעותיו ואת 

ליצור הפריה בין הגורמים ולתרום להצלחת חלקו בהתאם לתחום עיסוקו, דבר אשר יכול 

הן המורים והן ההורים דיווחו על  ,לתכנית הלימודיםרלוונטיות התכנים ) מבחינת 4( התכנית.

חודשים לאחר סיומה,  4בראיונות המשך שנערכו למורות התכנית  בנוסף. רלוונטיות התכנית

ובהפעלה ללא קשר אם  שיש לשלב את צוות ההוראה במטרות התכניתכל המורות הדגישו 

בחלק מבתי הספר  - רמת המשמעת מבחינת) 5המורות לוקחות חלק פעיל בתכנית. ולבסוף (

עם בעיות משמעת קשות והתחושה שעלתה היא שעבור חלק מהתלמידים  המורות התמודדו
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פעילות הקיץ נתפסה כקייטנה. הצעתן הייתה לעשות תיאום ציפיות עם התלמידים על מנת 

. בעיית המשמעת מקבלת משנה חשיבות לאור הסטנדרטים השונים בתחום דה יעילהלאפשר למי

  זה בין המורים הישראלים לאמריקאים.

  

על אף הקשיים והבעיות שליוו את התכנית, חלקם מהותיים ואחרים נובעים מחדשנותה לסיום, 

תכנית עדר ניסיון קודם בתכניות דומות, התחושה הכללית בקרב כל הגורמים היא שהיומה

מימשה את מטרותיה העיקריות וקיים רצון להמשיכה תוך ביצוע שינוים והתאמות נדרשים 

  לאור מסקנות מחקר הערכה זה. 
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 מבוא

   

פתח  , 2014, במהלך שלושת השבועות הראשונים של חודש יולי חופש הגדול של שנת תשע"דב

בתי הספר של החופש 'נית משרד החינוך לראשונה את בתי הספר גם בחופשת הקיץ במסגרת התכ

–התכנית יושמה בפריסה ארצית בקרב תלמידים שסיימו את כיתות א' ו  קיץ של ידידות. 'הגדול

, נועדה לתת מענה חינוכי 'מחנכים מסביב לשעון'המשך ישיר לתפיסה   התכנית אשר מהווהב'. 

גיל צעיר רכיהם השונים של התלמידים בהתבסס על התפיסה לפיה, תלמידים בואיכותי לצ

זקוקים לקשר מתמשך עם מבוגרים משמעותיים ושקשר זה עשוי לתרום לתחושת המוגנות של 

 התכנית נועדה להקל בנטל  ,התלמידים ולהתפתחותם הרגשית, החברתית והקוגניטיבית. כמו כן

בעבודה. משרד החינוך רואה בתכנית זו נדבך נוסף ם השתלבותאת המשך  לעודדעל ההורים ו

לצמצום פערים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק מקומו של המוסד החינוכי  יובפעולות

    כעוגן בקהילה.

   התכנית אודות 1.1

  

בתי הספר של החופש ' במסגרת תכניתהיא (תכנית לאומית למצוינות באנגלית)  'תלמ"א'

 וך הרשמי.ה', הלומדים בחינ-מסיימי כתות ג', ד', ו -לתלמידים בוגרים יותר מיועדת ש 'הגדול

תחושת המסוגלות של  את ולחזק את רמת הביטחון  אמטרתה העיקרית של התכנית הי

בתכנים איכותיים  תלמידים .  במהלך הפעלת התכנית עסקו ההאנגליתה שפהתלמידים ב

ו אגף ואהגוף האחראי על התכנית במשרד החינוך ה  .ומישראל שהועברו על ידי מורים מארה"ב

  וף המבצע הינו תלמ"א בשיתוף רשויות מקומיות ועמותת תפנית בחינוך.א' לחינוך יסודי והג

 2014 ביולי, 21ביולי ועד  1-מ, שבועות הראשונים של חופשת הקיץשלושת התלמ"א התקיימה ב

במוסדות תלמ"א   יושמה . בשנת הלימודים תשע"ד'בתי הספר של החופש הגדול'במקביל לתכנית 

 5-ו נצרת עיליתב 9בתי ספר ( 14- נצרת עילית ומגדל העמק, ב - בשתי רשויות החינוך הרשמיים  

) תוכנן 2016-2015תשע"ה ותשע"ו (חופשות הקיץ בשנים במהלך שנות הלימודים   . במגדל העמק)

   רשויות נוספות במוסדות החינוך הרשמיים.  8 -שתגדל פריסת התכנית ל

  

  3רציונל התכנית מבוסס על העקרונות הבאים

 הצלחה בחיים של ישראלים.לאנגלית מהווה גורם קריטי ידיעת השפה ה  .א

מיטבית ונבנית על  מתפתחת עם השניםהמתרחשת בגיל מוקדם והרכישת שפה זרה   .ב

 בסיס איתן .

 משפיעותה ב עמדות התלמידים כלפי השפה האנגלית ורמת הנוחות שהם חשים בשימוש  .ג

 להצליח בכך. על רמת המוטיבציה שלהם ללמוד אותה ועל אמונתם בדבר יכולתם

                                                           
3 3 Logical Model for Talma (2014). The Schusterman Family Foundation. 
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תהליכים של לימוד  יםאוריות, שיטות לימוד ופעילויות חווייתיות מחזקישימוש במגוון ת  .ד

 שפה.

הכרחיות על  ןה לית, אבנוסף להוראה פורמ ,לייםאהחשיפה והנגישות לתכנים לא פורמ  .ה

 אנגלית כשפה חיה ושימושית ולא כתרגול ספר לימוד גרידא.את המנת לחוות 

כלכליות נמוכות אינם נחשפים במידה מספקת לתכנים לא -תיותתלמידים מרמות חבר  .ו

כלכליות -לצמצם את הפערים בין רמות חברתיותויש  ,ליים בלימוד אנגליתאפורמ

 גבוהות לנמוכות. 

  

  על פי מובילי התכנית מטרות התכנית ויעדיה
  

  דת המסוגלות של התלמידים באנגליתחיזוק הביטחון העצמי ומי  .א

 ך כעוגן מרכזי בקהילהחיזוק מוסדות החינו  .ב

  צמצום פערים ושוויון הזדמנויות   .ג

  חיזוק החינוך הציבורי  .ד

 למידה משמעותית    .ה

  

  על פי מובילי התכנית תפוקות נדרשות
 

 האנגלית. השל התלמידים בשימוש בשפוהדימוי העצמי הגברת תחושת הביטחון   .א

   קידום חלשים ועבור צמצום פערים  -  התלמידים המשתתפיםשיפור האנגלית בקרב   .ב

 .תלמידים חזקים יותר

לפתוח את שנת הלימודים הבאה ברמה לימודית בתכנית משתתפים ל מתן אפשרות   .ג

 .גבוהה יותר

 .בקיץ תכנית העלאת מספר התלמידים המשתתפים ב  .ד

  

  4תכנית הלימודים

לתלמידים בוגרי באופן דיפרנציאלי המותאמת  תכנית הלימודים נבנתה כתכנית תלת שכבתית

  ה'. -, ד', וכיתות ג'

, מספרים בנושאי בסיסי מילים אוצר חיזוקבו ברכישה מתמקדת 'ג כיתה לבוגרי התכנית •

 משחקים, פשוטים ולסיפורים לשירה והאזנה שירה באמצעות וגוף משפחה, צבעים

 התבוננות :כגון ,קריאה טרום למיומנויות נחשפים התלמידים בנוסף. בובות אטרוןיות

 צורות והכרת מידע קבלת לשם 'דיבור בועת' או לימין משמאל תמונות של בסדרות

  . אותיות של וצלילים

                                                           
4 Logical Model for Talma (2014). The Schusterman Family Foundation. 
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 צלילים, אותיות על דגש מתן תוך וקצרים קלים בטקסטים עוסקת 'ד לכיתות התכנית •

, סיפור,  שיר :כגון ,סגנונות של רחב במגוון מוצגים הטקסטים. מילים צורות והכרת

,  ופרטית משותפת, מודרכת קריאה ותבאמצע  נעשה הלמידה תהליך. ומתכון המחזה

 ,have, has,  am, is    כגון שפה ומבני מילים אוצר מתרגלים הילדים. והבנה היסק ודיוני

are .דרמה, ומזמורים שירים, משחקים  באמצעות היום לאורך חיזוק מקבל התוכן ,

   . ואמנות כתובה שפה תרגול, כתיבה

 של רחב במגוון יותר ומורכבים ארוכים טקסטים לימוד כוללת 'ה לכיתה התכנית •

 לומדים התלמידים. וקסמים מתכונים, בדיחות, הצגות, סיפורים :כמו ,אנרים'ז

 התייחסות של במיומנויות שימוש תוך, ועצמאית משותפת, מודרכת קריאה באמצעות

 'טועמים' גם התלמידים. והבנה היסק, ידע דיוני באמצעות וכן מידע קבלת לשם וסריקה

  .ניביםו שפה ימבנ

   הצוות החינוכי

' תלמ"א'כמתנדבים במסגרת  שהגיעולאנגלית מארה"ב   שהפעיל את התכנית כלל מורים הצוות 

בכל ו - אמריקאי וישראלי   –בכל כיתה עבד צמד מורים . )'עמיתי הוראה'ישראלים (או ומורים 

 28 -תוכנן לינוך לפי הנחיות משרד החהיה רכז מוביל. מספר התלמידים בקבוצה בית ספר 

 תלמידים. 

  ת תלמ"אהערכ 1.2
  

הרשות הארצית למדידה  –ה ידי ראמ"-לווה במחקר של הערכה מעצבת על תכניתמהלך ה

  והערכה.

 מטרת ההערכה כמותית ואיכותנית.  –נבנה מערך מחקר הכולל מתודולוגיה משולבת לשם כך 

המעורבים  ל הגורמים השוניםבחינת עמדות שיישום התכנית בשלביה השונים, לרבות לבחון את 

  תוצאותיה.  להעריך אתבה כלפיה ו

  

  תחומי ההערכה 

  ממטרת הערכה נעשה שימוש במשתנים ובשאלות הערכה בשלושה היבטים מרכזיים: תכנגזר

במשרד החינוך באשר  תכניתלתת מידע למובילי ה על מנת) Implementation( הערכת ביצוע .1

הערכת הביצוע מתייחסת לשני מרכיבים עיקריים:  .תכניתלאופן היישום וההטמעה של ה

מאפייניהם, איכותם  – תכנית) הערכת התהליכים המתרחשים במהלך יישום והפעלת ה1(

בפועל לבין  תכנית) השוואה בין יישום והפעלת ה2להשגת מטרות התכנית; ( ותיהםותרומ

  , על כל אחד ממרכיביה.תכניתהמהלכים המקצועיים שנקבעו בהגדרת ה

הערכת איכות התכנית כפי שמשתקפת בעמדות כלפיה מנקודת  - מדות כלפי התכניתע .2

  מבטם של  הגורמים השונים המעורבים בה.  

על משתתפיה  תכניתשל ההנתפסות בחינת ההשפעות  – )Results( נתפסות הערכת תוצאות .3

 וסביבתה בהתאם לציפיות הנגזרות ממטרות התכנית.
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 פויים ובלתי מתוכננים.שינויים בלתי צנבחנו בנוסף 

   

  שנבחנו במסגרת המחקר הנוכחי ההערכה סוגיות

  

גיוס המורים לתכנית השיקולים בבסיסן, מטרות התכנית ו: היערכות לקראת התכנית  .א

 הנגשת המידע להורים. , גיוס התלמידים לתכנית, תהליכי והדרכתם

כי ההפעלה תהלישל היישום , התכנית במסגרת פעילויות: יישום והפעלת התכנית  .ב

דה ביטויי השילוב בין למי ,השתתפות של הילדים בפעילויות השונותהמידת , תכניתהמוגדרים ב

וף הפעולה בין המורים ושית תלמיד- אופי הקשר מורה, חווייתית ללמידה המסורתית

  , שפת ההתנהלות, סדר יום וארגון.הישראלים לאמריקאים

כני התכנית ומהפעילויות ושונים מתשביעות רצון הגורמים ה : עמדות כלפי התכנית  .ג

טחון בשפה  בקרב יהשפה האנגלית מבחינת ידע וב על התכנית  , השפעת שהתקיימו במסגרתה

, מידת לתלמידים מעבר ללמידת תוכן וידע באנגלית, תרומת התכנית ההתלמידים שהשתתפו ב

כנית מילאה את הת , המידה שבהלשכבות הגיל השונות ולשונות בין התלמידיםהתאמת הלימוד 

  . החוזקות והחולשות של התכנית , יעדיה החינוכיים

האם , תכניתשיעור התלמידים שהצטרפו ל: תכניתה הנתפסות של תפוקותהתוצאות וה  .ד

מתפיסת מערכת החינוך מסביב לשעון או כקייטנה מנותקת ממערכת   כחלקהתכנית נתפסת 

, כוונות לרישום כת החינוךההשפעה של התכנית על תפיסת ההורים את  מער, החינוך

 ך.להמשהמלצות וולהשתתפות בעתיד בתכנית 
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 שיטה 

  

  כאמור, מחקר זה מתבסס על המתודולוגיה הכמותית והאיכותנית. 

  

שאלונים או סקרים טלפוניים. כלים  :, כגוןמובנים מתבססת על כלים המתודולוגיה הכמותית

הדיווח  .במשך זמן קצר יחסיתדגם גדול ועל מ באופן סטנדרטיאלה מאפשרים לאסוף נתונים 

מפורטת ביחס לנושאים רצויים תמונת מצב  קבלתמאפשר אלו המחקרי המתבסס על כלים 

עם זאת בדוק השערות באמצעות שיטות סטטיסטיות שונות. בנוסף ניתן ל מוגדרים מראש.

בלת וגהשיטה הכמותית לא מאפשרת הבנה מלאה של עולמות התוכן הנחקרים שכן היא מ

  . ת תכנים לא ידועים או מורכביםשפלתכנים שהוגדרו אפריורית ואינה חו

  

רבדים  לבחון יםמאפשרש תצפיות וראיונות עומקעל בעיקר  תמתבסס המתודולוגיה האיכותנית

עמוקים ומורכבים של עולם התוכן הנחקר, אשר חלקם לא ידוע מראש לחוקרים. בנוסף היא 

לסייג את   עם זאת יש  .5פועלת בו יותר מהמחקר הכמותי תתכניאת ההקשר שהמאפשרת להבין 

מאפשרת העמקה והרחבה של הנושא הנחקר אמנם מתודולוגית מחקר איכותנית  שכןהדברים 

וניתן ללמוד ממנה על סוגיות חשובות העולות מהשטח, אולם היא אינה מייצגת ולפיכך לא ניתן 

. תכניתל בתי הספר המשתתפים בלהסיק ממנה הכללות שונות לגבי המתרחש בקרב כל

כלל למעלה ממחצית בתי האיכותני שהמחקר  כמעט בטל מכיוון במסגרת הערכת תלמ"א סייג זה 

  הספר בהם יושמה התכנית.

 כלי ההערכה  1.1

  

  .כלי מחקר כמותיים ואיכותנייםנעשה שימוש בשאלות ההערכה לו םבהתייחס לתחומי

   לי ההערכה הכמותייםכ
  

, תכניתשאלונים  שפותחו בהתאם למטרות ה ים במחקר הערכה זה כללו כלי המדידה הכמותי

  תפוקותיה והתוצאות שהוגדרו. 

למורים (ישראלים ואמריקאים) בתכנית, להורים לתלמידים : ייעודיים פותחו שלושה שאלונים

 השאלונים. תכנית, ולתלמידים שהשתתפו בתכניתשהשתתפו ולתלמידים שלא השתתפו ב

 התכנית מובילי עם ושיחותראיונות  ,התכנית מטרות של מסמכים על כוהסתמ הייעודיים

  . הלאומית

פרון ישאלוני נייר ועכהשאלונים למורים ולהורים הועברו טלפונית ואילו לתלמידים הועברו 

  ). 3-1(נספחים 

  

                                                           
 .135-134). מדידה והערכה של תוכניות חברתיות וחינוכיות. מכון הנרייטה סאלד. עמ' 2005פרידמן י'. ( 5
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   האיכותנייםכלי הערכה 

  

  :כללו כלי הערכה האיכותניים

התפקידים הבאים:  מובילי התכנית מטעם חצי מובנים עם בעלי  ראיונות מתווים ל  .א

או  מנהליםד החינוך, רשויות מקומיות ותלמ"א, מורים ישראלים ואמריקאים ומשר

 רכזי התכנית בבתי הספר. 

 מיקוד עם תלמידים. קבוצות מתווה ל  .ב

 על שיעורים. תצפיות דפי   .ג

 .המעקבמתווה לראיונות עם מורים במסגרת   .ד

  

     . 4ם בנספח מתווי ההערכה האיכותנית מופיעי

 דגימה 1.2

אוכלוסיית המחקר כללה את כל המורים והתלמידים שהשתתפו  -דגימה למחקר הכמותי  

 :מורים 46-ומדגם של הורים לתלמידים שהשתתפו  ושלא השתתפו בה. נתקבלו נתונים מ תכניתב

הורים  487-), ממורים 56(מתוך  אמריקאים 12-ו  מורים)  56(מתוך  ישראליםמורים  34

 תלמידים.  746-, ומתכניתהורים לתלמידים שלא השתתפו ב 49-ו תכניתתלמידים שהשתתפו בל

,  2014ביולי  30-21, להורים בין  2014ביולי  24-21הסקרים הטלפוניים למורים התקיימו בין 

  .  2014יולי ב 21-14בין  כלומר:, תכניתה לשלתלמידים הועברו השאלונים במהלך השבוע האחרון ו

המורים האמריקאים נתקבל בקשיים שנבעו מהצורך להעביר את השאלונים במהלך שבוע  תשאול

מדגם המורים אחד בלבד ומהעובדה  כי רובם עזבו את הארץ מיד בתום התכנית. כתוצאה מכך 

אורי  בלבד ללא השוואות יולכן תוצאותיו יוצגו באופן ת ,קטן מידי ונתון להטיותהאמריקאים 

  שיעורי היענות של המורים, ההורים והתלמידים. את מציג  1לוח .  סטטיסטיות

  

  של המורים, ההורים והתלמידים יענותשיעורי ה: 1לוח 

 

 מורים ישראלים
(N = 34)  

  הורים
(N = 536)  

  תלמידים
(N = 746)  

60%  74%  77%   

  

  

 בתי הספר שהשתתפו בתכנית בערים 14מתוך בתי ספר  8נדגמו   - למחקר האיכותני   דגימה

פיקוח. התוך שמירה על השונות הקיימת באוכלוסייה, בעיקר לפי  ומגדל העמק נצרת עילית

בכל בית   חמישה בתי ספר מהזרם הממלכתי. בנוסףוממ"ד מהזרם ה בתי ספרכללו כל שלושה נ

, מורה ישראלי, מורה אמריקאי, בוצעה קבוצת מיקוד ספר רואיינו מנהל בי"ס או רכז התכנית

בעלי תפקידים  7כמו כן רואיינו  .עור אנגליתידים והתקיימה תצפית בשתלמיחמישה עם  

הראיונות   מקומיות ותלמ"א.הרשויות ההנחשבים למובילי התכנית מטעם משרד החינוך, 

  .2014יולי ב 21-13ין בוהתצפיות בבתי הספר בוצעו 
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עם ע טלפונית) אחד התבצ ריאיון( בוצעו ראיונות אישיים  2014בתחילת חודש נובמבר  - מעקב

ספר בבית שמורות מאחר  7עם  נערכו . הראיונות שנדגמו למחקר בתי הספרלאנגלית בהמורות 

לבחון אם חלו שינויים ברמת הראיונות התבצעו במטרה  התחלפה המורה לאנגלית. אחד

 , כמו גם המורות ביחס לתכניתשל ידע התפיסות ואת ההביטחון והידע של התלמידים,  לבדוק 

   .תרומתה של התכנית להוראות האנגלית בבית הספר את  בחוןל

 םנושאיהבשלב ראשון נקבעו תמות לניתוח החומר האיכותני על פי  – ניתוח החומר האיכותני

נקבעו תמות נוספות במהלכו שושאלות ההערכה. בשלב השני בוצע ניתוח תוכן של כל הראיונות 

ח רוכז בטבלאות במספר חתכים: תמה, בעל ממצאי הראיונות. החומר שנותלניתוח שעלו מתוך 

להפיק  שרפיאתה, זרם חינוכי ותובנה. ריכוז החומר בצורה זו י, כ ת הספרשוב, שם בייתפקיד, י

המחקר: א. גיוס תלמידים  בהם התמקדשנושאים ל בחתכים שונים, בהתאם תמונת מצב מקיפה

ג. מאפיינים  דים בתכניתמאפיינים הקשורים בהשתתפות התלמי לתכנית, היענות רישום ב.

הכנה בהיבטים הקשורים בכוח האדם המפעיל את התכנית,  ד. תכניתשל ההקשורים בתכנים 

החומרים האיכותניים  הדרכה ה. שביעות רצון, עמדות כלליות וכוונות להשתתפות בעתיד.בו

  יופיעו לאורך הדוח בצבע כחול. 

  עיר א'' ו'עיר ב''. שמות הערים לא יזוהו בדוח ונתוניהם יופיעו תחת '
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 ממצאים 

  

  ממצאי מחקר ההערכה יוצגו על פי הפרקים הבאים: 

  

 גיוס תלמידים לתכנית, היענות רישום : 1 פרק

  כלפיה המשתתפים ועמדות התכנית ומבנה תכנון: 2פרק 

   והפעילויות השיעורים התנהלות – והפעלתה התכנית יישום: 3פרק 

   התאמת מתווה התכנית להפעלתה בפועל  -: יישום התכנית והפעלתה  4פרק 

   היבטים הקשורים בהתנהלות  ולוגיסטיקה  –: יישום התכנית והפעלתה 5פרק 

  היבטים הקשורים בכוח האדם המפעיל את התכנית -והפעלתה : יישום  התכנית 6פרק 

     מטרות התכנית מימוש : 7פרק 

  וכוונות להשתתפות בעתיד ת התכניתמידת היישומיות בהרחבמהתכנית,  : שביעות רצון8 פרק

 מעקב: 9 פרק

  

 גיוס תלמידים לתכנית, היענות רישום  -  1פרק 

 

והצלחתה תלויה בין היתר במידת ההשתתפות רשות בלבד  אהיהיות שהצטרפות הילדים לתכנית 

לבחינת דפוסי השתתפותם של  התלמידים בתכנית. לפיכך שנה חשיבות רבה של התלמידים בה, י

של  היידוע רכי ד שיעורי התלמידים אשר הצטרפו לתכנית,בבחינת תמקד מהנוכחי הפרק 

, הסיבות  להצטרפותם ואי הצטרפותם של תלמידים לתכנית  ,התכנית וגיוס התלמידים

אלטרנטיבות לפעילות קיץ עבור הילדים  ,מאפייני פעילות הקיץ של התלמידים בשנים קודמות

  . במהלך הקיץ ת המשפחתיתוהתארגנהשל התכנית על נתפסות הוההשפעות  בשנה הנוכחית

 פוטנציאל לעומת משתתפים בפועל   1.1
 

ה'  –תלמידים הרשומים בכיתות ג'  1565מתוך   ,על פי הנתונים שהתקבלו ממשרד החינוך

מציג את  2 . לוחמהתלמידים 62% השתתפו בתכנית תלמ"א ,נצרת עיליתישובים מגדל העמק ויב

תכנית ואת פוטנציאל הנרשמים בכל אחת מהערים שנכללו תתפו בשהשהתפלגות התלמידים 

 בתכנית. 
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 )n: התפלגות  התלמידים שהשתתפו בתכנית (2לוח 

 סה"כ עיר ב'  עיר א'  שכבה

  פוטנציאל  נרשמים  פוטנציאל  נרשמים  פוטנציאל  נרשמים  

%  

 נרשמים

מתוך 

 פוטנציאל

 69% 490 337 201 143 289 194  ג'

 62% 524 326 235 144 289 182 ד'

 56% 551 309 245 133 306 176 ה'

 62% 1565 972 681 420 884 552 סה"כ

 

  

נמוך יותר בשכבות היה ששיעור המשתתפים בתכנית ניתן ללמוד  2מהנתונים המוצגים בלוח 

ואילו בכתה ה'  הוא עמד על  69%תה ג' שיעור המשתתפים בתכנית עמד על  יבכ  הגיל הגבוהות:

  בלבד.  56%
 

  וגיוס התלמידים לתכנית  יידוע  1.2

  

שונה בהעברת מידע תלויה בראש וראתכנית וולונטרית, כמו גם  תלמ"א,  הצלחתה של כל

הוריהם ותהליך גיוס התלמידים לתלמידים ולהתכנית  יידועלהורים ולתלמידים.  אודותיה 

רסום בערוצי מפגשי הסברה, פ כלל: היידועתהליך  התבצעו לקראת סוף שנה"ל תשע"ד.

  יה אישית באמצעות דוא"ל או טלפון. יתקשורת מקומיים, חלוקת פליירים ופנ

הראיונות שהתקיימו עם מובילי התכנית ברשויות ועם רכזים ומורים מבתי הספר, מלמדים כי 

  התכנית: ויידועהושקעו מאמצים ומשאבים רבים בפרסום 

  

ו פה כספים... לוחות מודעות, עיתונות, עשינו תהליך של שיווק ופרסום של התכנית והשקענ"

. אמרנו שמגיעים מורים מארה"ב... עשינו פה Summer Schoolרדיו... עשינו שיווק למעין 

" (בעל תהליך וראיונות בפייסבוק וברדיו, עשינו לא מעט, השקענו המון כספים בתהליך הזה

   תפקיד ממובילי התכנית ברשות מקומית)

  

שנת תהליך גיוס התלמידים המשמעותי התבצע בימים האחרונים של  'השיווק המאסיבי'למרות 

עליה מהם כלל  לא קיבלו  32%מדיווחי ההורים שלא הצטרפו לתכנית עולה כי ו, הלימודים

עולה כי ההורים קיבלו להלן  3בלוח מסקר שהתקיים בקרב ההורים שנתוניו מופיעים . מידע
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באתרי  דרך התקשורת המקוונת וכלה  ת אישיותמידע על התכנית בדרכים שונות, החל משיחו

  האינטרנט השונים.

  

  הורים - : דרכי העברת  המידע ביחס לתכנית3 לוח

  

   "האם קיבלת מידע מ..."

  (שיעור המשיבים "כן") 

  
הורים לתלמידים 
  שהשתתפו בתכנית

(n = 487) 

הורים לתלמידים שלא 
  השתתפו
  בתכנית
(n = 49)  

 26 17 הורים אחרים

 9 11  ע שנשלח במייל מיד

 19 22  עיתונות מקומית 

 19 21  מפגשי הסברה

 45 61 חומר שנשלח הביתה

אתר אינטרנט של 
  בית הספר 

31 19 

אתר אינטרנט של 
  היישוב 

8 6 

  

מידע על כך שקיבלו על דיווחו שיעורים גבוהים יותר של הורים שהצטרפו לתכנית באופן כללי,  

מרבית העברת המידע. זאת ועוד הממצאים מראים כי לנעשה שימוש בכל האמצעים בהם  התכנית

שיעור גבוה יחסית המידע להורים על התכנית הגיע באמצעות חומרים שהגיעו לבתי התלמידים: 

) שילדיהם השתתפו בתכנית נחשפו לתכנית באמצעות חומר שנשלח הביתה, מעט 61%של הורים (

). המידע  על התכנית שהוצג 45%ו בתכנית (יותר מאשר בקרב הורים שילדיהם לא השתתפ

נראה אם כן כי הדרך העדיפה בערוצים אחרים הגיע לשיעורים נמוכים יחסית של משפחות. 

  רך חומרים הנשלחים ישירות לבתי התלמידים.  ד הלהעברת מידע להורים על התכנית הינ

הנתונים לתכנית. ההורים נשאלו גם באשר למידת שביעות רצונם מדרך העברת המידע ביחס 

   . 4מוצגים בלוח 
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  הורים -: שביעות רצון מהעברת המידע ביחס לתכנית  4לוח 

  

  "באיזו מידה אתה שבע רצון  מ...?"

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

  
הורים לתלמידים 
  שהשתתפו בתכנית

(n = 487)  

הורים לתלמידים שלא 
  השתתפו
  בתכנית
(n = 49) 

 60 64 כמות המידע שקיבלת 

 :מועד קבלת המידע (כלומר
  מספיק זמן מראש)

77 59 

מידת הפירוט והבהירות של 
  המידע שקיבלת 

67 50 

קיומם של גורמים אליהם 
יכולת לפנות כדי לקבל 
  הבהרות  ביחס לתכנית

67 49 

 

  

ים לקבלת מידע על מהיבטים שונים הקשורגבוהה למדי  שביעות רצון מצביעים על הנתונים 

), מעט יותר מאשר בקרב 64%-77%( בקרב ההורים לתלמידים שהשתתפו בתכנית התכנית

מההורים הביעו שביעות  יםכשני שליש).  49%-60%הורים לתלמידים שלא השתתפו בתכנית (

ד מהיבטים שונים הקשורים להעברת המידע: כמות המידע שקיבלו, ממועד ורצון רבה או רבה מא

ממידת הפירוט  שלו ומהאפשרות לקבל מידע מגורמים שונים אודות התכנית.  עם זאת  קבלתו,

ההבדלים בין המשפחות שהשתתפו בתכנית  לאלה שלא השתתפו בה בולטים ביחס לשביעות 

בשיעורי   4%-18%בכל ההיבטים שנבחנו עלו פערים שבין הרצון מקבלת המידע ביחס לתכנית: 

מההורים  77%רצון מקבלת המידע בנוגע לתכנית. כך למשל,  ההורים המדווחים על שביעות

שילדיהם השתתפו בתכנית הביעו שביעות רצון ממועד קבלת המידע ביחס אליה, וזאת  בהשוואה 

בלבד מקרב מההורים לתלמידים שלא השתתפו בה.  נתונים אלו מעלים את האפשרות כי  59% -ל

   אליה. משמעותי  להצטרפותם של תלמידים  עשוי להיות גורם התכנית  קבלת המידע אודות

  

  לתכנית התלמידים גיוס

  

  כאמור, תהליך גיוס התלמידים צבר תאוצה רק בימים האחרונים של שנה"ל תשע"ד. 

עולים מספר הסברים לכך שהגיוס התבצע ברגע עם גורמים שונים  מהראיונות שהתקיימו 

  האחרון:

  

ממובילי התכנית תלו את העיכוב ברישום  חלק – ל לרגע האחרוןותרבות של לדחות הכ  .א

  במאפייני התרבות הישראלית: 
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ל קורה ברגע האחרון, ....(היישוב) הוא מיקרו קוסמוס של מה שקורה בחברה ו"(ביישוב) הכ

" (בעל 200 -ל קורה ברגע האחרון... ביום האחרון פתאום מספר התלמידים גדל בוהכ ,הישראלית

  מקומית) לי התכנית ברשותיתפקיד ממוב

  

 דומה התכנית שמתכונת שחשבו תלמידים היו – לתכנית להירשם תלמידים של התנגדות  .ב

 בימים אולם. להירשם סירבו  ולכן ס"בביה השנה במהלך המתקיימים ללימודים במהותה

 שמדובר להם להסביר ניסו התכנית של המדריכים או המורים הלימודים שנת של האחרונים

 בקייטנה שמדובר ואמרו לכת שהרחיקו מורים והיו חווייתיים םאלמנטי שמשלבת במתכונת

  :התנגדותם את לרכך הצליחו ובכך

  

"(מדריכה של התכנית) הסבירה לנו שזה לא כמו שאנחנו לומדים בבית הספר, זו שיטה אחרת, 

זה חווייתי יותר. זה יותר משחקים. זה מעניין כאילו, זה מכניס מוטיבציה שהיא אומרת שזה לא 

 (תלמידים שהשתתפו בקבוצת מיקוד) "ו בבית הספרכמ

 

היידוע של  מאמצי שלמרות שאמרו מרואיינים היו – הילדים בשכנוע ההורים מעורבות  .ג

 משוכנעים היו שלא מכיוון להירשם ילדיהם את שכנעו או לחצו  לא מההורים חלק, התכנית

  .ההורית סמכותם את להפעיל שהתקשו בגלל או המסגרת בנחיצות

  

מהראיונות  שבימים האחרונים של שנת הלימודים התקיימה  עולה זאת, על אף הקשיים עם

פעולה מקיפה לגיוס תלמידים והיא  נשאה פרי לקורת רוחם של מובילי התכנית, רכזי התכנית, 

  .גורמים ברשויות  ומורים מבתיה"ס

  

עלה מספר מגיוס התלמידים לתכנית לו ליידוע התכניתבחינת הממצאים ביחס   לסיכום

והמידע ) כלל לא קיבלו מידע בנוגע לתכנית 32%, שיעור לא מובטל של הורים (ראשית. מגמות

מרבית לה כי ועוד ע  הגיע ליותר הורים שהצטרפו  לתכנית מאשר לאלה שלא הצטרפו אליה. 

.  ההורים )61%( המידע להורים על התכנית הגיע באמצעות חומרים שהגיעו לבתי התלמידים

, ממועד )64%( מבחינת כמות המידע שקיבלו ,מרוצים מתהליך קבלת המידעל וך הכבסהיו 

ומהאפשרות לקבל מידע מגורמים שונים אודות ) 67%(, ממידת הפירוט  שלו )77%( קבלתו

ההורים לתלמידים שהשתתפו בתכנית הביעו  ,בכל ההיבטים שנבחנו .  עם זאת)67%( התכנית

) 49%-60%( מאשר  הורים  שלא רשמו את ילדיהם לתכנית) 64%-67%(שביעות רצון רבה יותר 

שקבלת המידע אודות התכנית עשוי להיות גורם משמעותי  בנתונים אלה יש כדי להצביע על כך.

את הקשיים  להצטרפותם של תלמידים לתכנית.  התכנים  שעלו בראיונות העומק מתארים

על מאמצים ומשאבים רבים שהושקעו  על אף עדויותהקשורים בתהליך הנגשת המידע להורים. 

התכנית, תהליך גיוס התלמידים צבר תאוצה רק בימים האחרונים של שנה"ל  יידועבובפרסום 

ל לרגע וציינו שהדבר נבע מתרבות של לדחות הכ ברשות גורמיםתשע"ד וזאת מסיבות שונות: 

ותה ללימודים ארו כי היו תלמידים שחשבו שמתכונת התכנית דומה במהי,  אחרים תהאחרון

מעורבות לרגילים, אם כי פעולת הסברה של המורים ריככה במעט היבט זה. קושי נוסף היה קשור 

, חלק מההורים לא היידועהיו מרואיינים שאמרו שלמרות מאמצי  – ההורים בשכנוע הילדים
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 מכיווןלחצו או שכנעו את ילדיהם להירשם מכיוון שלא היו משוכנעים בנחיצות המסגרת או 

בימים האחרונים של נראה כי ההתגייסות זאת  חרף כל שהתקשו להפעיל את סמכותם ההורית. 

כל המעורבים בתכנון ובהפעלת של  לשביעות רצונם  לימודים לגיוס תלמידים נשאה פרישנת ה

  התכנית. 

  

  השתתפות בפעילות קיץ בשנים הקודמות ואלטרנטיבות לתכנית השנההדפוסי  1.3

 

ה להביא לשינוי במעמדו של בית הספר כגורם מרכזי יתשל התכנית הית ת המטרות המרכזיואח

בקהילה, כל ימות השנה. הפיכתה של  התכנית למשמעותית ורלוונטית לכל מגזרי האוכלוסייה  

בפעילויות קיץ בשנים קודמות המהוות   תלמידיםהחייבה ניתוח והבנה של דפוסי ההשתתפות של 

בשתי הערים   אור החלופות לתכנית שהיו קיימות השנה. יתפעילויות אלטרנטיביות לתכנית ו

שכללו פעילויות לילדים  במהלך החופש הגדול קודמותבהן פעלה תכנית תלמ"א הוצעו בשנים 

בעלי תפקידים בעיריות שרואיינו אולם פעילויות מטעם המתנ"ס. או  קייטנות פרטיות וקייטנות

ברו ההרשמה לקייטנות העירוניות הייתה אמרו שבשנים ע ,במסגרת מחקר ההערכה הנוכחי

מעטה בשל קשיים כלכליים של משפחות רבות. לגבי השנה הנוכחית, באחת הערים נמסר שהשנה 

ובעיר השנייה נאמר   כמעט ולא הופעלו קייטנות פרטיות מכיוון שילדים רבים נרשמו לתלמ"א

 .פשרו את פעילותן של הקייטנות האחרותישהשנה לא א

מציג  5לוח של החופש הגדול'.  'בית הספרו בסקר אילו חלופות היו להם לתכנית ההורים נשאל

 הורים בנוגע לחלופות קיץ לתכנית. הנתונים על דיווחי 

 

   הורים –: חלופות אפשריות לפעילות תלמידים בקיץ  5לוח 

  

  *""האם המסגרת היוותה עבורכם חלופה אפשרית לתכנית 'בית ספר  של החופש הגדול באנגלית
  (שיעור המשיבים "כן")

  

  הורים לתלמידים שהשתתפו בתכנית

הורים לתלמידים 

  שלא השתתפו

  בתכנית

 מסגרת
 ג'

(n = 166) 

 ד'

(n = 170) 

 ה'

(n = 149) 
(n = 49) 

 32 30 36 38 מתנ"סאו ב קייטנה יישובית

 32 24 30 30 קייטנה פרטית 

 פעילות ביתית בהשגחת מטפלת
 אחים בוגרים או 

19 24 27 30 

פעילות ביתית בהשגחת אחד 
 ההורים

27 29 25    28  

   .*ניתן היה לציין יותר מתשובה אחת

  

. החלופות שהוזכרו חלופות שונות לתכנית לילדיםהיו עולה כי  5לוח דיווחי ההורים המוצגים במ

ות של הבדלים משמעותיים בחלופ שאיןעולה גם נתונים קייטנות שונות. מהו 'ביתיות'חלופות  הן

שלא השתתפו.  לפיכך נראה כי החלופות לתכנית לא ו בתכנית הורים לתלמידים שהשתתפו
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השוואת דפוסי פעילויות הקיץ בשכבות  בנוסףגורם משמעותי ברישום תלמידים לתכנית.  ת מהוו

ג' לעומת בשכבת  לתלמידיםבחלופות שהיו להורים בלבד הגיל השונות מעלה  הבדלים קלים 

ג' ענו שקייטנה יישובית או משכבת מההורים לתלמידים  38% ה': בשכבתים הורים לתלמיד

מההורים  19%. כמו כן משכבת ה'מהורים לתלמידים  30%מתנ"ס היוו חלופה לעומת 

אחים בוגרים או  בייבי סיטר, ג' אמרו שפעילות ביתית בהשגחת מטפלת משכבתלתלמידים 

   ים משכבת ה'. לתלמידמההורים  27%היוותה אלטרנטיבה לעומת 

  

, התלמידים גם נשאלו האם היו מעוניינים ללכת לקייטנה אחרת בקיץ. הנתונים הסקרבמסגרת 

  . 6מוצגים בלוח 

 

  תלמידים –: רצון להשתתפות בתכנית שונה בקיץ 6לוח 

  "האם היית רוצה ללכת לקייטנה אחרת בקיץ?"

  (שיעור המשיבים "כן")

 תלמידים 

  ג'  שכבה

(n = 253) 

 ד'

(n = 242) 

 ה'

(n = 251) 

כן, הייתי רוצה ללכת לקייטנה  
בית 'במקום להשתתף בתכנית 

  'ספר של החופש הגדול באנגלית

28 22 13 

לא הייתי רוצה ללכת לקייטנה 
בית ספר של ל'בכלל, גם לא 

  'החופש הגדול באנגלית

19 15 14 

לא הייתי רוצה ללכת לקייטנה. 
בית ספר של 'אני שמח שאני ב

 'ש הגדול באנגליתהחופ

53 63 73 

 

שמחים על דיווחו כי הם מהתלמידים  יםבין מחצית לשני שליש, 6כפי שניתן לראות בלוח 

, וזאת בשיעורים גבוהים השתתפותם בקייטנה ולא היו רוצים להצטרף למסגרת אחרת בקיץ

  ). 53%ג' ( שכבת בקרב תלמידי  מאשר) 73%יותר בקרב התלמידים הבוגרים (

  

פעילות ההורים על להצטרפות ואי הצטרפות לתכנית והשפעות ההצטרפות  סיבות 1.4

 בקיץ

  

זה נבחן מדוע רק  בתת פרק. מהתלמידים בחרו להצטרף לתכנית 62%לעיל,  1כפי שהוצג בלוח 

רף לתכנית ואחרים בחרו שלא לעשות זאת. הממצאים שיוצגו טחלק מהתלמידים בחרו להצ

שורים בהורים, בתלמידים, בחשיבות שמייחסים לשפה מתייחסים לגורמי דחייה ומשיכה הק

האנגלית, בעלות התכנית, באלטרנטיבות אחרות לפעילות בקיץ, במתכונת התכנית ובהשפעה של  

התלמידים בתכנית על פעילויות  ם של דון עוסקת בהשפעת השתתפותיחברים. שאלה נוספת שת

ניות משפחתיות למהלך החופש ההורים בחופש הגדול מבחינת הפניות למקום העבודה ותכ

  הגדול.
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  מניעים  להצטרפות תלמידים לתכנית 1.4.1

  

ההורים והתלמידים שהשתתפו בתכנית למניעים אפשריים  סקר הטלפוני נשאלובמסגרת ה

  מציגים נתונים אלה עבור ההורים והתלמידים.  8-7ות לרישום הילדים לתכנית. לוח

  

  הורים – כנית: מניעים אפשריים להצטרפות תלמידים לת7לוח 

  

  באיזו מידה היווה המניע שיקול מבחינתכם לרישום ילדכם  לתכנית?""

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

  הורים לתלמידים שהשתתפו בתכנית 

 ג'  

(n = 166) 

 ד'

(n = 170) 

 ה'

(n = 149) 

רצון ההורים לחיזוק 
 רמת האנגלית של בנכם

 בתכםאו 

84 88 90 

בתכם או  רצון בנכם
  לחזק את רמת האנגלית 

73 75 80 

 76 85 84  מסגרת זולה לקיץ

השתתפות חברים של 
  בתכם בתכניתאו  בנכם

73 71 72 

איכות התכנים 
 והפעילויות בתכנית

77 74 70 

 80 78 80 רמת הצוות 

 

  

לכל אחד  חשיבות רבה ייחסו ההורים  שמרביתמצביע על כך   7המוצג בלוח דפוס הממצאים 

גורם משמעותי ברישום  מהם מהם ראו בכל אחד   70%-למעלה מ .מהמניעים שהוצגו בפניהם

הראשון קשור ברצון ההורים לחיזוק רמת  : . באופן מיוחד בלטו שני מניעיםילדיהם לתכנית

) מאשר הורים  לילדים בכיתה ג' 90%יותר עבור הורים לילדים בכיתה ה' (האנגלית של הילדים, 

   . התכנית מסגרת זולה לקיץ ). המניע השני קשור בהיותה של84%(
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  תלמידים – : מניעים להצטרפות תלמידים לתכנית8לוח 

  

  סיבה לרישומך לתכנית?" המניע"באיזו מידה היווה 

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

  תלמידים שהשתתפו בתכנית 

 ג'  

(n = 253) 

 ד'

(n = 242) 

 ה'

(n = 251) 

 76 76 74 אנגליתאת הרצון לשפר 

 45 42 40  הפעילויות נראו כיפיות 

 26 25 32  החלטה של ההורים 

 11 10 18  עדר מסגרת אחרת יה

רישום של חברים 
  לתכנית 

15 15 13 

קייטנות אחרות היו 
  יקרות מדי 

12 4 7 

 

   

ת   לרישומם של התלמידים  לתכנית שהסיבה העיקריעולה  8הנתונים המופיעים בלוח מ

  .בכל שכבות הגיל במידה דומההאנגלית וזאת  לשפר אתהייתה רצונם 

  

אמרו שהם בחרו להשתתף בתכנית היו ש תלמידים בהקשר לכך, בקבוצות מיקוד שהתקיימו עם 

  שליטה בשפה האנגלית:למתוך החשיבות הרבה שהם מייחסים לידיעה ו

  

של להיות מהנדסת, אדריכלית ומעצבת פנים. אז בעצם לזה חייבים יש לי חלומות גדולים, למ"

לדעת אנגלית,... ואנגלית זה שפה עולמית ...בגלל זה בחרו קייטנת אנגלית. ונרשמתי אליה בגלל 

  תה ד')י(תלמידה מכ שזה מאוד יחזק אותי, אני מאמינה שזה יחזק אותי בשנים הבאות"

ד" (תלמידה לא יהיה לך עתי ,תה לא תדע אנגליתאנגלית זה בסיס להמון מקצועות. אם א"

  תה ה')ימכ

). 'הפעילויות נראו כיפיות'מהתלמידים נרשמו לתכנית גם מתוך ציפייה ליהנות בה ( 40%-כ 

שרישום של ילדים אחרים ורצונם של ההורים לא היוו סיבות משמעותיות  נתון מעניין מראה 

דים נרשמו לתכנית בעקבות הצטרפות חברים מהתלמי 15%-להצטרפות תלמידים לתכנית: רק כ

גלל . שיעורים נמוכים של תלמידים ציינו כי נרשמו לתכנית בעשו זאת בגלל רצון ההורים 28%- ו

  עדר מסגרת אחרת ובגלל העובדה שקייטנות אחרות היו יקרות מידי.יה
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 מניעים אפשריים  לאי הצטרפות של תלמידים לתכנית 1.4.2

  

תכנית בשנים הבאות, חשוב לברר מה היו שיירשמו לת מעגל התלמידים על מנת להרחיב א

מציג נתונים ביחס למניעים אפשריים  9לוח הסיבות בעטיין נמנעו תלמידים להצטרף לתכנית. 

  לאי הצטרפותם של  תלמידים לתכנית.

  

  הורים לתלמידים שלא הצטרפו לתכנית  - מניעים לאי הצטרפות לתכנית  : 9לוח 

  

  "?יע היווה שיקול  לאי רישום התלמיד לתכנית"האם המנ

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

הורים לתלמידים שלא  

 הצטרפו לתכנית

(n = 49) 

 49  /תההילד/ה פשוט לא רצה 

פעילויות משפחתיות מתוכננות 

  ) 'מראש (חופשה, חו"ל וכו
35 

העדפה של תכניות אחרות אליהן 

 חברים של ילדכם נרשמו ה
26 

איכות התכנים והפעילויות 

 בתכנית
26 

 19  אווירה של בית ספר 

 16  עלות התכנית

 7  מועד רישום מאוחר מדי 

 0 הגעה לבית ספר  הנוחות 

 

  

שהסיבה המרכזית לאי הצטרפותם של תלמידים לתכנית ולה ע 9 מהממצאים המוצגים בלוח

שהילדים לא נרשמו . כשליש מההורים ציינו )49%( חוסר עניין מצידם של הילדים הייתה

ובגלל  לתכנית בגלל איכות התכנים, בגלל העדפה של תכניות אחרות אליהם נרשמו חבריהם

) טענו כי הילדים לא הצטרפו 19%רק מיעוטם של הורים ( פעילויות משפחתיות  מתוכננות.  

הסיבה לכך שחלק מהילדים 'פשוט תה גם י(אם כי ייתכן שזו הי לתכנית בגלל אווירת בית ספר 

). נוחות 7%ובודדים ציינו בעיה של תחילת רישום מאוחר מדי ( ) לא רצו' להצטרף לתכנית

  בעיה כלל.  הייתהההגעה לבית ספר לא 
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של התלמידים  מצדםנראה כי הסיבה המרכזית להצטרפותם של תלמידים לתכנית, ,  לסיכום

.  מהתלמידים דיווחו כך) 76%-מההורים ו 87%( האנגלית לשפר אתתה רצונם יוההורים כאחד, הי

, )82%( סגרת זולה לקיץשהתכנית מהווה מע"י ההורים היו  שצוינומניעים חשובים לא פחות 

 (74%) , איכות התכנים והפעילויות בתכנית )72%( הילדים בתכנית הם של השתתפות של חברי

לתכנית ציינו את חוסר הרצון של הילד משפחות שלא רשמו את ילדיהם  .)79%( ורמת הצוות

. גורמים הקשורים )35%( ופעילויות משפחתיות כסיבות העיקריות לאי רישום הילדים) 49%(

  בשיעורים משמעותיים.  צוינואיכות התכנים ואווירת בית ספר, לא  :בתכנית עצמה, כמו

  הצטרפות הילדים לתכנית על התנהלות הורים בקיץ של השפעות  1.5

לאפשר להורים עצמאות וגמישות גדולה יותר בניצול חודשי כאמור ות התכנית הייתה אחת ממטר

במסגרת הסקר כן -הקיץ, בין היתר לשם שמירה על שגרת עבודה, לפחות בחלק מחודשי הקיץ. על

ההשפעה של השתתפות התלמידים בתכנית על אפשרויות העבודה של ההורים ועל   נבחנה

  מציג נתונים אלה.  10ח התכניות המשפחתיות לקיץ. לו

  

 - בחופש הגדול משפחתיות התכניות הפעילות ההשפעת ההשתתפות בתכנית על : 10 לוח

  הורים 

  (שיעור משיבים)

"כיצד השפיעה השתתפות   

בתכם בתכנית על או  בנכם

תיכם להמשיך לעבוד ויכול

  כרגיל?"

(n = 487) 

"כיצד השפיעה השתתפות 

בתכם בתכנית על או  בנכם

המשפחתיות  כםתכניותי

  לחופש הגדול?"

(n = 487)  

 0 0   לרעהד ומאהשפיעה 

 1 0  השפיעה לרעה

 64 24  לא השפיעה

 24 38  השפיעה לטובה

 11 38  ד לטובה והשפיעה מא

  

  

השפעה חיובית גורפת הייתה התלמידים  בתכנית  ם של להשתתפותשמדיווחי ההורים עולה 

מההורים דיווחו כי השתתפותם של   76% : יללהמשיך לעבוד כרג הוריהםעל יכולתם של 

ד לטובה על יכולתם לעבוד כרגיל. נתונים אלו יש בהם והילדים בתכנית השפיעה לטובה או מא

העבודה של הורים גם  שגרתכדי לתקף את אחת ממטרות התכנית והיא המשכיות טובה יותר של 

דים בתכנית לא השפיעה על מהמשפחות השתתפותם של היל יםבחודשי הקיץ. עבור כשני שליש
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נראה  .השפעה חיובית לה) הייתה 35%ועבור כשליש מהם (, התכניות המשפחתיות בחופש הגדול

אם כן כי להשתתפות התלמידים בתכנית השפעות חיוביות על המשכיות תעסוקת ההורים ועל 

  התכניות המשפחתיות. 

  

  תלמידים לתכנית, היענות רישום גיוס: 1סיכום פרק 

ממצאים ביחס לשיעורי ההשתתפות של התלמידים בתכנית, הסיבות את הזה בחנו בפרק 

נתפסות  של ההשתתפות ההשפעות ה, תהליך הנגשת המידע אודותיה ום אליהלהצטרפות

מספר מגמות. פעילויות משפחתיות. הממצאים מצביעים על על בתכנית על עבודת ההורים בקיץ ו

 69%( עט גבוה יותר עבור התלמידים הצעירים יותרשיעור ההשתתפות בתכנית היה מראשית, 

דיווחו כי הם  מרבית התלמידיםכש, בכיתות ה') 56%( ג') בהשוואה לשכבות הבוגרותבכיתות 

 מידע. ביחס לשמחים על השתתפותם בקייטנה ולא היו רוצים להצטרף למסגרת אחרת בקיץ

וממועד ) 67%(איכותו מ, )64%( מכמותו –מרבית ההורים היו שבעי רצון ממנו , אודות התכנית

על אף  נראה כי. כלל לא נחשפו אליו) 32%( מהםשיעור לא מבוטל אך  – )77%( קבלתו

התכנית, תהליך גיוס התלמידים צבר  יידועבורבים שהושקעו בפרסום המשאבים המאמצים וה

ההסברה ו היידועיתכן כי חיזוק מערך ישנת הלימודים. מכאן ק בימים האחרונים של תאוצה ר

, כך על פי התלמידיםהממצאים מעלים עוד כי  לתכנית עשוי להעלות את שיעורי ההשתתפות בה.

 87%( הצטרפו לתכנית בעיקר כדי לשפר את רמת האנגליתדיווחי ההורים והתלמידים כאחד, 

 היותה של התכניתמהתלמידים דיווחו כך). ההורים ציינו סיבות אחרות כמו   76%-מההורים ו

איכות התכנים  )72%( בתכנית התלמידים הם של , השתתפות של חברי)82%( זולה לקיץסגרת מ

לטובה את השפעת ציינו מרבית ההורים גם . )79%( רמת הצוותו )74%( בהוהפעילויות 

  השתתפות ילדיהם בתכנית על יכולתם להמשיך לעבוד בקיץ. 
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  כלפיהועמדות המשתתפים  התכניתומבנה תכנון   - 2פרק 

חלק מתפיסה כוללת של משרד החינוך  אנית 'בית הספר של החופש הגדול באנגלית' היהתכ

המקדמת אחריות רחבה של בתי הספר על התהליך החינוכי 'מסביב לשעון' וברצף מעגלי, 

ליים. במסגרת תפיסה זו, התכנית אמורה אליים ובלתי פורמאבהקשרים לימודיים וערכיים, פורמ

לויות לימודיות וחווייתיות ופעילויות העשרה באנגלית בהקשרים לספק לתלמידים מגוון פעי

הפרק הצגות, מלאכה, שירה וריקוד, משחקים, ופעילויות בחצר.  :ןשאינם בתכנית הליבה, בה

התנהלות הגורמים השונים בהפעלת באשר לתכנון ומבנה התכנית,  מצבההנוכחי מתאר תמונת 

, הנאת מהתכנית :  שביעות רצוןהמשתתפים כלפיועמדות ה התכנית  ושיתופי הפעולה ביניהם

  .לתכנית הלימודים השנתית בתחום האנגליתשבין תלמ"א כניה והקשר והתלמידים מת

  ליך בנייתה  התת והשותפים לבניית התכני   2.1

  

בתי הספר של 'במסגרת  תלמ"אבמשותף ע"י משרד החינוך ויתה אמורה להיבנות יה התכנית 

  . 'החופש הגדול

  

היו אמורים הם  תכניתהתלמידים בהשתתפו בהם שבשלושת השבועות  ,התכנית תווהעל פי מ

חווייתית ומשמעותית.  דרךלשפה האנגלית בצורה אינטנסיבית, תוך שילוב למידה ב להיחשף

לצורך  נבנו בהתאם לעבודת הכנה שנעשתה ישולבו בהמערך התכנית וההחלטה אילו תכנים 

מתוך ומר הנלמד במהלך השנה במשרד החינוך. בנוסף, התאמה של התכנים לשלבי הגיל ולח

מורים  אמריקאים  ,צוות ההוראה שנקבעשילב ומיטבית לשפה האנגלית,  מרביתחשיפה הרצון ל

על מנת שחוויית הלמידה תהיה שונה ואטרקטיבית יותר עבור התלמידים ומורים ישראלים 

  .בהשוואה ללמידה במהלך השנה

  

גורמים בכירים במשרד החינוך עולה כי התכנית עם בילי התכנית ומראיונות שהתקיימו עם מו

לסטנדרטים  התאמתה נבנתה במרביתה, מבחינת המבנה והתכנים שבה, ע"י גורמים בתלמ"א תוך

 ל לשיתוף לא מספק דיו שבאשר תה ביקורת בהקשר זה  עלשל משרד החינוך עפ"י שכבות הגיל. 

רית השותפה העיקרית "המפמתהיה כי בעתיד  מלץהובהכנת התכנית. רית לאנגלית "המפמ

יוקצה תקן  , ולשם כךכני התכנית ואחראית על וידוא  התאמתם לתכנית הלימודיםובקביעת ת

   ייעודי נוסף. 

כך על פי דיווחים מגורמים   - נית הייתה מובנית וסדורה מראש כאשר מטרתה העיקריתהתכ

   :של התלמידים בשימוש בשפה האנגלית והדימוי העצמיהייתה חיזוק הביטחון   - בתלמ"א

  

המטרה הפדגוגית הייתה להעלות את רמת הביטחון לתלמידים בשימוש בשפה האנגלית... בעצם "

המטרה הייתה לראות עד כמה ילד מרגיש נוח לדבר מול חבריו באנגלית, לשוחח באנגלית. יש כאן 

זה היה הרבה יותר קשה  ,גיותהצלחה לא מבוטלת לדעתי. אם היינו מכניסים עוד מטרות פדגו

הייתה גדולה יותר תוך הגדרת  ת הספרשבועות. היכולת לייצר חוויה בתוך בי 3-למדוד את זה ב

  (גורם בתלמ"א)". המטרה של הביטחון לעומת אם היינו מגדירים מטרות רבות וספציפיות מדי
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 התנהלות הגורמים השונים בהפעלת התכנית ושיתופי הפעולה ביניהם 2.2

  

ית הופעלה למעשה ע"י שלושה גורמים מרכזיים אשר צריכים היו לעבוד בשיתוף פעולה התכנ

כל אחד כש  - עמק ונצרת עיליתמגדל ה -תיאום ביניהם: משרד החינוך, תלמ"א והרשויות בו

צעו התוויה של יהגורמים בתלמ"א ב .נטל חלק אחר באשר להפעלת התכנית משלושת גופים אלו

דרישות מהמורים הו  םתכניהקביעת ל , לוח הזמניםתכנון להתכנית,  הדרך בכל הקשור למטרות

על פי בתכנית. למשרד החינוך היה מקום להתאים את החומר שיועבר בתכנית לחומר שנלמד 

התאמת התכנים לרמות ולגילאים השונים ואף להעיר לגבי  , לרבות במשרד החינוךהתכניות 

שות שימוש על מנת לממשן. בידי הרשויות אשר לע יש ןבההמטרות הנדרשות ושיטות ההוראה 

בקרב ההורים  ויידועה מהפרסואת השתתפו בפיילוט הופקד החלק הארגוני של התכנית אשר כלל 

 היבטים הטכניים והלוגיסטיים. ובטיפול בתקציב ובעיר, דאגה לכוח האדם, 

  

ך ובשתי הרשויות במשרד החינו כללו גורמים בתלמ"א,שראיונות שנערכו עם מובילי התכנית מ

בתכנית ולהתוות דרך  בתחומו הוא,  היות  מעורבלרצה הצדדים אחד מתמונה לפיה כל הצטיירה 

לא לעיתים אך נראה כי שיתוף הפעולה ומידת המעורבות בפועל של הגורמים השונים הייתה 

  מספקת ושונה בהיקפה מגורם לגורם.  

  

כי שיתוף הפעולה של הגורמים האחרים  עלה מהראיונות עם גורמים בכירים במשרד החינוך

עמם לא היה הדוק דיו, בפרט בכל מה שקשור לתכנים ולהתוויית מטרות התכנית ואופן הביצוע 

בשטח. למעשה, לדעתם, לא היה מספיק עירוב שלהם בשלב התכנון שכלל את הצבת המטרות, 

כאשר הועלו הערות לא  וגם - הקודם בסעיף שהוצג כפי -  בחירת אופי הפעילות ובניית התכנים

  :םתמיד הן התקבלו ע"י הגורמים האחרי

  

אני יודעת להגיד שאנחנו כן ישבנו עם המפמ"ר והגורמים  .אני לא יודעת להגיד למה זה היה"...

בתלמ"א ודיברנו על התכנית... אבל אני חושבת שאיך אומרים, זה... שני הצדדים צריכים לרצות. 

א יא האוטוריטה של האנגלית, זאת אומרת שהילאנגלית וה יתאני חושבת שמכיוון שיש מפמ"ר

הידע, אני חושבת שזאת הייתה חוליה רופפת בסיפור. למה זה קרה, אני לא... והסמכות  תבעל

י היה צריך לבסס אותה בהמשך, ועדיין יזאת אומרת קשה להגיד. אבל זאת הייתה חוליה שבעינ

  (גורם במשרד החינוך) ."צריך לבסס אותה

  

 וביידועהבהצגת התכנית פקיד משמעותי תהיה המקומית עולה כי לרשות  בתלמ"אצד הגורמים מ

להתמקד בתכנון ובבניית  לגורמי תלמ"אפשר יא . מילוי משימה זו בקרב התלמידים והמשפחות

החלטה של משרד במדובר שהתכנים. לגבי שיתוף הפעולה עם משרד החינוך נראה כי מכיוון 

אך  ,היה רצון מצדם להיות מעורבים בתכנית ובתכנונה ,חודש נוסףב שנה"להחינוך להרחיב את 

כי שיתוף פעולה משמעותי  אנשי תלמ"אאמרו  גם כאן בפועל רמת המעורבות הייתה די נמוכה. 

  :רבות להצלחת התכנית היה תורםיותר מצד הגורמים המובילים והמקצועיים במשרד החינוך 
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אל לחודש נוסף היא החלטה פוליטית וזה יצא מלשכת השר. ההחלטה להרחיב את החינוך בישר"

זה כובל את ידי אנשי המקצוע והם אמורים להוציא לפועל את ההחלטה... היה צורך ביותר 

להתכונן לתכנית ולקבל החלטות שונות... היה  על מנת עם המפקחות והמפמ"רית  שיתוף פעולה

לכל כיתה וכיתה. האחריות הוטלה על הרכזת רמות לימוד שונות ולעשות התאמה  4קריטי לייצר 

  גורם בתלמ"א)( הפדגוגית של תלמ"א... אין נזק אבל התרומה יכלה להיות גדולה יותר..."

  

שלקחו חלק בתכנית עולה כי משרד החינוך הטיל חלק נכבד  מנקודת המבט של הרשויות

נוכחות המשרד  ןומבחינת ,מההתארגנות לקראת התכנית ומההתנהלות במהלכה על הרשויות

 :כגון ,תה פחות מורגשת. זה גרם לכך שהרשויות נאלצו להתמודד עם סוגיות מהותיותיהיבפועל 

   .של התכנית ללא קבלת הוראות מהגורם המנחה ויידוע מציאת כוח אדם מתאים, גיוס מורים

  

אחריות משרד החינוך ייקח על עצמו יותר שציפייה   הייתה כי  של גורמי הרשות עלה מהדברים 

אליו כחלק אינטגרלי משנת  גורמי המשרד יתייחסוש ,מכיוון שמדובר בחודש לימודים נוסף

  :כולל תכנון התקציב גם לחודש זה ,הפרטים הקטנים מראש חלק בתכנון ייקחושוהלימודים 

  

ל צריך ליפול על הרשויות. הרעיון מצוין אבל הנוכחות של משרד החינוך בתוך התכנית ולא הכ"...

תה מועטה כי בסופו של דבר העבירו את זה לרשויות. ואני כמנהל אגף חינוך צריך להתחיל היי

להתמודד עם הסיפור הזה, מציאת כוח אדם, מורים, רוצים לא רוצים... זה אומר שכרשות אני 

בעצם מפעיל את התכנית. זה הופך להיות קייטנה. לפעמים קייטנה מסוג ג' ולפעמים קייטנה 

אבל אם  .אז היא יכולה להשאיר את התכנית ,שות היא איתנה ויש לה תקציביםמסוג א'. אם ר

אז זה לא מספיק... אני חושב שמשרד החינוך היה צריך לקחת  ,היא מתמודדת עם תקציב בעייתי

  (מנהל אגף החינוך ברשות) ..."יותר אחריות

  

מספק מצד המשרד  בנוסף, כחלק מההתנהלות התקציבית, לדעת הרשויות לא ניתן מענה תקציבי

בכל הנוגע להתמודדות ייעודית עם בתי ספר במדדי טיפוח נמוכים במיוחד. החלוקה התקציבית 

שובים יהייתה לפי אשכולות ולא הייתה התייחסות לשונות הקיימת בין בתי הספר גם בתוך הי

ם כי מובילי התכנית במשרד החינוך טענו מצד דבר שיצר קשיים בהתנהלות בבתי ספר מסוימים.

התקציב שהוקצב לתכנית היה גבוה ומספק. עם זאת הגוף האחראי שהפעיל את התכנית עבור 

העיריות היה "תפנית בחינוך" כך שהכספים הייעודיים לתכנית עברו ידיים שונות עד למימושם 

  עיכובים. לעובדה אשר עלולה לגרום לסחבת ו –בשטח 

  

ליותר שיתוף  רצוןוברשויות המקומיות עולה מדברי גורמים במשרד החינוך, בתלמ"א  לסיכום,

עם זאת נראה כי קשיים הנובעים  .הפעלת התכניתלבין הגופים לקידום ו עורבותמפעולה ו

גורמים השונים, קשיי תקציב ושיתוף פעולה מוגבל בין עדר הגדרות תפקיד ואחריות ברורים לימה

  מיטבי של תכנון והפעלת התכנית.  מיצוי  מנעו הגורמים 
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  מדות כלפי מבנה התכנית ותכניה ע 2.3

   התכנית ובהפעלתה. ליכים ובגורמים המעורבים בתכנון עסקנו בתהבתתי הפרקים הקודמים 

ולכן גם   ,  הצלחתה של התכניתאשר קיומה מותנה ברישום תלמידים בהיותה תכנית רשות

מורים,   - תלויים בראש וראשונה במידת שביעות הרצון של הגורמים השונים ,המשך  קיומה

הפעילויות שנערכו במסגרתה. תת פרק ממהתכנים ו  -וגורמים במשרד החינוך  הורים, תלמידים

  בנושאים אלה.  ידון זה 

  

  מורים -  תכניתהמשביעות רצון  2.3.1

  מההיבטים השונים של התכנית.הישראלים מציג נתונים על שביעות רצון המורים  11לוח 

  

 ישראלים מורים - תכניתמה: שביעות רצון 11לוח 

  ביחס לכל אחד מההיבטים הבאים הקשורים לתכנית?" שלך "מהי מידת שביעות הרצון

  ד")והמציינים "במידה רבה" או "במידה רבה מא(שיעור  

מורים   

 ישראלים

(n = 34)  

התאמת רמת ההוראה לרמת 
  האנגלית של הילדים

91  

  88צורות ההעברה של הפעילויות   

  77  פעילויות מידת הגיוון ב

  65  איכות התכנים 

 

עולות מספר מגמות בנוגע לשביעות רצונם של המורים מהפעילויות  11המוצגים בלוח מהנתונים 

 הביעו שביעות רצון גבוהה) 65%-91%(מרבית המורים הישראלים : שנערכו במסגרת התכנית

) 12מתוך  8אלונים (. עם זאת מרבית  המורים האמריקאים שענו על השמהפעילויות השונות

הרצון הנמוכה ביותר  שביעותנמוכה מההיבטים השונים הקשורים בתכנית. הביעו שביעות רצון 

    .איכות התכנים של התכניתשתי קבוצות  המורים הייתה  ביחס ל בקרב

חלק מהמורים הישראלים כי עלה , בראיונות עם מורים איכות התכנים של התכניתלבאשר 

 הספיקו לא  םה . ראשית, ו שבעי רצון מהתכנים שקיבלו בכמה מישוריםוהאמריקאים לא הי

ועל כן במהלך התכנית נדרשו  ,צפוף לוח זמניםתחילת התכנית עקב לפני בחומר שקיבלו להתעמק 

 שנית,לתכנון אופן העברתו באופן מפורט ומעשי יותר. ו רבות להתעמקות בחומרשעות להקדיש 

ת רמת התלמידים, את השונות ביניהם ואת התכנים שנלמדים התכנים לא תאמו באופן מספק א

בפרט הוזכרה החוברת כנקודת תורפה  .וגם כאן נדרשו התאמות רבות ,שנת הלימודיםבמהלך 
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שהותווה מראש ועקב כך שלא היה ברור כיצד לבצע חלק לתכנית הלימודים עקב חוסר התאמתה 

  החוברת: עלד נוקבת ומאתה ביקורת ילאחת המורות הימהמשימות ומה מטרתן. 

עבדנו בשלושת אתו הם הכינו חוברת לכל תלמיד שלדעתי היא מזעזעת. את רוב החומר ש"

השבועות האחרונים הכנו בעצמנו. החוברת לא תאמה את הקוריקולום ובשלב מסוים ראינו שזה 

בגלל לא עובד מבחינת מה שאנחנו רוצים שהילדים יעשו אז ויתרנו והפסקנו להיצמד לחוברת ו

שאני מכירה מה ילדים בכיתה ג' לומדים ומה הצרכים שלהם כדי להתקדם, לקחתי כמה נושאים 

והחלטנו להתמקד בהם ויחד בנינו רעיונות. כי פשוט הקוריקולום רק בלבל אותנו ולא הצלחנו 

החוברת  יםלהיצמד אליו. לא היה ברור מה התפקיד של מי, מה הם אמורים לעשות, איך קשור

  (מורה ישראלית) וצאות המבוקשות".והדף לת

  

במקביל למחקר ההערכה מטעם ראמ"ה, ערכו ראשי  – 6סקר מורים אמריקאים מטעם תלמ"א

מהמורים האמריקאים. המסקנות הרלוונטיות מסקר זה יצוינו  30-התכנית סקר עצמאי ל

  במקומות המתאימים לאורך הדוח. 

מהמורים  60%פחות לנמצא כי  3סקר שערכו בתלמ"אבמעניין לראות כי גם בעיון 

הציפיות מהם במסגרת תכנית הלימודים. מהיו שבעי רצון מבהירות ההנחיות והאמריקאים 

: קשיים בהבניית ןבההלינו על מספר בעיות בתכנית הלימודים  מהם  60%-מ יותרמאידך 

ליים וקשיים בניהול אליים והלא פורמאהפורמ - מטרות הלימוד וביישום מערכי השיעור

  השיעור בשיתוף המורה הישראלי.

  

  הורים -  תכנית מהשביעות רצון   2.3.2

  ורים מההיבטים השונים של התכנית.מציג נתונים על שביעות רצון הה 12לוח 

 הורים - מהתכנית: שביעות רצון  12לוח 

  ביחס לכל אחד מההיבטים הבאים הקשורים לתכנית?" שלך "מהי מידת שביעות הרצון

  ד")ונים "במידה רבה" או "במידה רבה מא(שיעור המציי

 
  הורים

 ג'  

(n = 166) 
 ד'

(n = 170) 
 ה'

(n = 149) 

 92 90 90  איכות המורים 

איכות התכנים המועברים 
 82 84 84  בתכנית   

 85 87 80  איכות הפעילויות  

 81 79 78  רמת הגיוון של הפעילויות 

היקף הפעילויות מחוץ לבית 
 58 59 56  הספר

                                                           
6 Drori, N. (August, 2014). TALMA Program Evaluation. The Schusterman Family Foundation.  
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 חיובית אהילעמדות ההורים ביחס להיבטים שונים של התכנית בנוגע תמונה המצטיירת ה

הביעו שביעות  . ההורים כניהושל ההורים ממבנה התכנית ות שביעות רצון גבוההומצביעה על 

), ובדומה למורים הישראלים, גם מאיכות 90%ד מאיכות המורים (ון  רבה או רבה מארצו

הביעו שביעות רצון רבה או רבה מרבית ההורים . )84%פעילויות (מאיכות הו )84%התכנים (

עם זאת רק מעט מעל מחצית ההורים הביעו קורת ). 79%גם מרמת הגיוון של הפעילויות ( דומא

).  לא נצפו הבדלים 58%( ד מצומצםורוח מהיקף הפעילויות מחוץ לבית הספר, שהיה מא

  רצונם של  ההורים.  משמעותיים בין שכבות הגיל השונות בשביעות 

  

  תלמידים -  תכנית מהשביעות רצון  2.3.3

  ידים מההיבטים השונים של התכנית.מציג נתונים על שביעות רצון התלמ 13לוח 

  

 תלמידים -כנית מהת: שביעות רצון 13לוח 

  התכנית?" של"כמה היית מרוצה מכל אחד מההיבטים השונים  

  צה")ד מרוו(שיעור המציינים "מרוצה" או "מא

  תלמידים 

 ג'  

(n = 253) 

 ד'

(n = 242) 

 ה'

(n = 251) 

 66 71 75  סוגי הפעילויות  

 79 80 71  הקשר עם הילדים האחרים

 55 53 51  העומס מבחינת הלימודים

 

שהתלמידים היו שבעי רצון למדי הן מסוגי על כך  מצביע 13בלוח  דפוס הממצאים המוצגים 

לא אהבו  )47%(). עם זאת כמחציתם 77%הם עם ילדים אחרים () והן מהקשר של71%הפעילויות (

  .את העומס בתכנית מבחינת הלימודים

  

  תפיסות ההורים  -תכנית מהתלמידים השביעות רצון  2.3.4

  

לאור החשיבות שבהבנת האופן שבו ההורים תופסים את עמדות ילדיהם ביחס לתכנית ועל מנת 

מידים לבין תפיסותיהם של ההורים את תפיסות לבדוק את מידת ההתאמה בין תפיסות התל

גם את האופן שבו ההורים רואים את עמדות ילדיהם ביחס במסגרת הסקר התלמידים, בחנו 

  מציג נתונים אלה.  14לתכנית. לוח 
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  הורים – תכניתמה: שביעות רצון התלמידים 14לוח 

  יבטים הבאים?"רצון ביחס לכל אחד מהה ישבע והי בתכםאו  בנכם"באיזו מידה 

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

  הורים 

 ג'  

(n = 166) 

 ד'

(n = 170) 

 ה'

(n = 149) 

 80 81 76  סוגי הפעילויות  השונות 

 76 63 64  עומס לימודי

 81 83 81 כני הלימודורמת ת

 

  

היו לא  -ה' -ד' ו –בכיתות הגבוהות ההורים מנתוני ההורים ביחס לעמדות ילדיהם נראה כי 

 יותר מרוציםהיו כי ילדיהם  השיבו הםו ,לגמרי מודעים  לעמדות ילדיהם ביחס לתכנית

עבור תלמידי כיתה ג' תפיסות  . מהיבטים שונים של התכנית בהשוואה למה שדווח ע"י ילדיהם

  למדי.  מדויקותההורים ביחס לעמדות ילדיהם 

  

  צד גורמים מקצועיים במשרד החינוךמשביעות  2.3.5

כי אופן רו נשמעו קולות מעט פחות מרוצים אשר סב מצד גורמים מקצועיים במשרד החינוך

הבניית התכנית אינו באמת משרת את המטרות שהוגדרו, וכי הפעילויות וההתנהלות בכיתות לא 

יות הלמידה, וננגיעה בכל אופ :כגון ,תמיד תאמה לרמת התלמידים וליעדים ששאפו להשיג

תוך כדי לימוד האנגלית ובקרה אם הילדים אכן מפנימים את מה  תלמידת תוכן משמעותי

   ד:הפעילויות והלימו במהלךשלומדים 

לא ראיתי עדות לתהליך למידה אחר ושונה. מבחינתי היו כמה אירועים מיוחדים אבל בשגרה "...

עדיין היו צריכים לשמור על  ,שירה בתוך הכיתות לא היה משהו מיוחד. גם כשעשו למשל ערב

לבדוק שהם מבינים מה שרים, האם השיר מתאים וכו'. היה צריך לבחור נושאים  -המטרות 

האם הוא  –מרכזיים וללמד אותם באנגלית. צריך לחשוף כל הזמן לאנגלית, להקשיב לילד 

עוד  לאנגליתהרגיש בטוח להשתמש בשפה ובהקשרים אחרים. הרעיון הוא שהילד ילמד בנוסף 

 ."ואז התוצר הוא כפול. ...הייתי מצפה שיהיו גם מטלות כתיבה וקריאת ספרים באנגלית דברים

  (גורם במשרד החינוך)
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  הישראלים מציגים מידה גבוהה של שביעות רצון המוריםבאופן כללי,  נראה כי, לסיכום

) 77%הגיוון בפעילויות () וממידת 65%(, אם כי יחסית פחות  מאיכות התכנים ממבנה התכנית

התאמת רמת ההוראה לרמת האנגלית של מידת ומ) 88%ויותר מצורות ההעברה של הפעילויות (

) הביעו 12מתוך  8מרבית  המורים האמריקאים שענו על השאלונים (אך    ,)91%( הילדים

ביקרו המורים שתי קבוצות עם זאת  . שביעות רצון נמוכה מההיבטים השונים הקשורים בתכנית

מצד המורים  עלתה ביקורתבראיונות  .בדגש על חוברת התרגול - איכות התכנים בתכניתאת 

 באשר לתכנים שהועברו בתכניתאשר הביעו הסתייגות וספקות גורמים במשרד החינוך מצד ו

בין אופן הבניית התכנית אינו באמת משרת את המטרות שהוגדרו, את השונות כי  וטענו

וכי הפעילויות וההתנהלות   שנת הלימודים,שנלמדים באנגלית במהלך  ואת התכנים הילדים

אשר חוברת, הודגש נושא ה. בפרט שהוגדרו לרמת התלמידים וליעדים ותאמבכיתות לא תמיד 

ספונטניים ערכות ושינויים ילדעת המורים לא תאמה את מתווה התכנית, דבר אשר חייב ה

מרוצים מהתכנים וציינו כי הם היו ומהרכזים  חלק מהמורים  במהלך התכנית עצמה.  אמנם 

אופן ו רכזיים שקיבלו מתלמ"א היו טובים כי כלי העבודה המומתאימים לרמת התלמידים 

   .אך הם לא היוו קול מרכזי – ההעברה שהותווה יצר עניין וחוויה עבור הילדים

יחסות מיוחדת. כני התכנית, הועלו בעיות נוספות המחייבות התיובצד הקשיים הנוגעים לת

, טל של מוריםודיווחו על עומס לימודי רב מדי בתכנית, חלק לא מב) 47%(מחצית מהתלמידים 

וחלק כאחד, הלינו על הזמן המועט שניתן להם לשם העמקה בחומר, ישראלים ואמריקאים 

  .  תלי בית הספרומהיקפן  של הפעילויות מחוץ לכ  היו מרוציםלא ) 42%(הורים המ

 

  תכנית בהתלמידים מהפעילויות הנאתם של  2.4

  

היות שקיימות חלופות שונות לפעילויות קיץ לתלמידים, הרי שעתידה של התכנית תלוי בראש 

ראשונה במידת רצונם של התלמידים להשתתף בה בעתיד, וזה תלוי במידת הנאתם בו

חשובים מהפעילויות השונות. הנתונים ביחס לתפיסותיהם של התלמידים את הפעילויות השונות 

גם כדי לשפר ולשדרג את התכנית בשנים הבאות. בסעיף זה נתאר את דיווחי המורים, ההורים 

  והתלמידים עצמם  בנוגע למידת הנאתם של התלמידים מהפעילויות השונות. 
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  מורים  –הנאתם של התלמידים מפעילויות התכנית  2.4.1

  

ביחס למידת הנאתם של התלמידים ראלים היש מתאר את תפיסותיהם של המורים  15לוח 

  מהפעילויות השונות בתכנית. 
  

  

  

 ישראלים מורים –של התלמידים מהפעילויות השונות  תם: הנא15לוח  

  "לדעתך מכל אחד מסוגי הפעילויות הילדים שלאת שביעות הרצון "נא  דרג 

  ד")ומאהמציינים "שבע רצון במידה רבה" או "שבע רצון במידה רבה  (n)(שיעור 

מורים  

 ישראלים

(n = 34) 

  71  כתיבהאו פעילויות של קריאה

  70  דרמה או  הצגות

  82  מאסטר שף (כיתה ג)  

  85  פעילות בחצר  

  94  משחקים (כמו הורדת בקבוקים) 

  91  ריקודאו  שירה

  79  מלאכה (כמו כתיבת אותיות על קרטונים)

 77 פעולות מחוץ לבית הספר

 

  

התלמידים חוו הנאה רבה מהפעילויות השונות אם כי לא במידה , הישראלים חי המוריםלפי דיוו

 ומאסטר שף פעילויות בחצר, שירה וריקוד, משחקים הפעילויות שנחוו כמהנות יותר היו  שווה.  

התכנית, נראה כני ותלהבדיל מהנתונים ביחס לשביעות רצון המורים מיתרה מזאת, . )80%(מעל 

הנאתם של התלמידים מידת את  עין בעיןשראלים והאמריקאים רואים כי המורים הי

מרבית המורים האמריקאים שענו על , ובדומה למורים הישראלים גם מהפעילויות השונות

  דיווחו על הנאה רבה של התלמידים מהפעילויות השונות. השאלונים 
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  תלמידים  –הנאתם של התלמידים מפעילויות התכנית  2.4.2

   

  מתאר את דיווחי התלמידים ביחס להנאתם מהפעילויות השונות.  16לוח 

 

  תלמידים –של תלמידים מהפעילויות השונות  תם: הנא16לוח 

  

  :"מנהמ"לגבי כל אחת מהפעילויות אנא ציין עד כמה נהנית  

  ד מרוצה")ו(שיעור המציינים "מרוצה" או "מא

  תלמידים 

 ג'  

(n = 253) 

 ד'

(n = 242) 

 ה'

(n = 251) 

או  פעילויות של קריאה
  כתיבה

71 66 63 

 79 78 78 דרמה או  הצגות

 77 76 76  מאסטר שף    

 87 79 86  פעילות בחצר  

משחקים (כמו הורדת 
  בקבוקים) 

78 73 83 

 81 70 72  ריקודאו  שירה

מלאכה (כמו כתיבת אותיות 
  על קרטונים)

71 68 75 

  

  

עט שונה מזו שעלתה מדיווחי המורים. ראשית, שיעור מדיווחי התלמידים עולה תמונה מ

מעט נמוכים היו ד מהפעילויות השונות ורבה או רבה מא כי נהנו במידהשדיווחו התלמידים 

לא המהנות עבור התלמידים ילויות . שנית, נראה כי הפעפעילויותאותן מהערכת המורים עבור 

לויות המהנות ביותר עבור התלמידים הפעיבאופן מושלם את אלה שדווחו ע"י המורים: תאמו 

ומאסטר  )74%(שירה וריקוד  ,)78%(הצגות דרמה  ),78%(, משחקים  )84%(היו פעילות בחצר 

פיסות המורים, אכן ) ובדומה לת71%פעילויות מלאכה (מהתלמידים נהנו מעט פחות  .)76%( שף

  ).67%כתיבה (בה ושיעורים נמוכים יחסית של תלמידים נהנו מפעילויות הכרוכות בקריא

ג' אהבו  בשכבת התלמידים בנוסף, בשני סוגי פעילויות נצפו הבדלים מסוימים בין שכבות הגיל: 

ואילו התלמידים )  63%לעומת  71%(ה'  בשכבתקריאה וכתיבה  יותר מאשר התלמידים 

  ).  72%לעומת  81%( הבוגרים נהנו משירה וריקוד יותר מאשר התלמידים הצעירים
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  הורים  –הנאתם של התלמידים מפעילויות התכנית  .2.4.3

  

  מתאר את דיווח ההורים ביחס להנאתם של התלמידים מהפעילויות השונות.  17לוח 

  

  הורים –של תלמידים מהפעילויות השונות  תם : הנא17לוח 

  

  "פעילות?בתכם נהנה להשתתף באו  "באיזו מידה בנכם

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

  הורים 

 ג'  

(n = 166) 

 ד'

(n = 170) 

 ה'

(n = 149) 

 80 86 75  כתיבהאו  קריאה

 82 81 79 דרמה או  הצגות

 85 90 82  מאסטר שף (כיתה ג)  

 88 91 86  פעילות בחצר  

 74 81 66  כתיבת דיאלוגים  

 90 90 85  ) 'משחקים (הורדת בקבוקים וגו

 85 91 82 ריקודאו  שירה

 84 85 86  )'לאכה (כתיבת אותיות על קרטונים וכומ

  

מהם  82%-למעלה מ ד מכל הפעילויות.וכי ילדיהם נהנו מאסברו מרבית ההורים באופן כללי, 

 ריקודאו  מאסטר שף, פעילות בחצר, משחקים, שירהד מפעילויות של וכי ילדיהם נהנו מאדיווחו 

ד וכי ילדיהם נהנו מא השיב ד,  ועדיין גבוה מא יותר של הורים, אם כי ךנמושיעור מעט  .מלאכהו

תה הפעילות הכי י). כתיבת דיאלוגים הי81%), הצגות דרמה (80%פעילויות של קריאה וכתיבה (מ

גם בקרב התלמידים  כמו לגבי דיווחי המורים וההורים,). 74%פחות מהנה לדידם של ההורים (

   . מהפעילויות השונותנאתם ת במידת הלא נצפו הבדלים משמעותיים בין שכבות הגיל השונו

ממרבית  דומא התלמידים נהנוכי  העידו) 80%-(כ מרבית המורים, ההורים והתלמידים, לסיכום

פעילות מהתלמידים נהנו במיוחד   ל התכנית נחלה הצלחה רבה בהיבט זה.והפעילויות ובסך הכ

וממאסטר שף  )74%וד (שירה וריקמ)  78%הצגות דרמה (מ), 78%משחקים (מ) , 84%בחצר (

מפעילויות הכרוכות  גם) ובדומה לתפיסות המורים, 71%פעילויות מלאכה (ממעט פחות ) ו76%(

שהתלמידים הצעירים נהנו ך ניכרו הבדלים קלים בין שכבות הגיל כ  ). 67%כתיבה (בבקריאה ו

וריקוד יותר ואילו התלמידים הבוגרים נהנו משירה  יותר מחבריהם הבוגריםכתיבה  מקריאה ומ

 הורים סבורים כי ילדיהם נהנו מכל הפעילויותש. ממצא מעניין הוא מאשר התלמידים הצעירים

  . מאלה של התלמידים) 85%-90%(בשיעורים גבוהים אף יותר 
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 חולשות וחזקות -כני הלימוד בבית הספר ורלוונטיות התכנית לת 2.5

  

ית בתלמ"א בשיתוף עם הגורמים כאמור, תכנית הלימודים התוותה בהובלה של הרכזת הפדגוג

הרלוונטיים במשרד החינוך תוך ביצוע התאמות לתכנים הנלמדים באנגלית במערכת  החינוך 

תפסו את  נשאלת השאלה כיצד הגורמים בשטח, קרי מורים, רכזים ותלמידיםבגילאים השונים. 

  .כני הלימוד בביה"סוהתכנית לתמידת הרלוונטיות של 

  

כני וההתאמה של תמידת מ הביעו שביעות רצון  חלקםוהרכזים עולה כי  מהראיונות עם המורים

כי מדבריהם וניכר  התכנית והרלוונטיות שלהם לחומרים שנלמדו בבית הספר במהלך השנה

  נעשה מאמץ להתאימם לתכנית הלימודים של משרד החינוך. 

כנים היוו לרוב התכמו כן, מרבית התלמידים בשלבי הגיל השונים ציינו בקבוצות המיקוד כי 

 , ופחות לימוד של חומר חדשהאחרונה בשנת הלימודים חזרה וחידוד של דברים שכבר למדו 

  התלמידים ראו את היתרון בדפוס הלימוד הזה:ל וובסך הכ

אם אנחנו בתכנית חזרנו על דברים שילדים אחרים לא חזרו, אז עכשיו אנחנו נזכור את זה לשנה "

חוזרים, החומר שלמדנו בכיתה ה', אנחנו עכשיו נדע כי ילדים  הבאה. כי שנה הבאה אנחנו

שוכחים את זה בחופש כשהם הולכים לכל מיני מקומות... זה לא שאנחנו הולכים לחרוש אנגלית, 

 ..."אנחנו הולכים כאילו ללמוד, לחזור על דברים, זה לא שאנחנו הולכים ללמוד דברים חדשים

  )תלמידה מכיתה ה'(

  

ומגורמים במשרד החינוך כי התכנים לא תמיד תאמו  יםקולות בקרב חלק מהמור נשמעועם זאת 

תלמיד  את רמת התלמידים ואת שלבי הגיל השונים. כמו כן חוברת העבודה האישית שניתנה לכל

ואת רמת  בשנת הלימודים את תכנית העבודה לא תאמה  והיוותה כלי עבודה מרכזי בתכנית

  :והדבר דרש מהמורות לעבוד על התכנים ולערוך התאמות רבות התלמידים בשכבות הגיל השונות

לא קראתי את כל החוברת שקיבלתי אבל תפסתי את המבנה של השיעור. אבל ראיתי שם דברים "

..." (מורה באוצר מילים לכיתות ג', שרק נכנסו לשפה עכשיו spellingשלא מתאימים. למשל 

  ישראלית). 

כני התכנית והרלוונטיות וההתאמה של תמידת מביעות רצון הביעו ש , חלק מהנשאלים לסיכום

. לצד אלה נשמעו גם טענות ביקורתיות  כי שלהם לחומרים שנלמדו בבית הספר במהלך השנה

ולכן היה צורך לבצע התאמות  ,שלבי הגיל השוניםאת התכנים לא תאמו את רמת התלמידים ו

  שונות בחומרי הלימוד.
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  כלפיה המשתתפים ועמדות התכנית הומבנ : תכנון2סיכום פרק 

  

את תפיסותיהם של הגורמים השונים המעורבים בבניית התכנית ואת עמדותיהם של  הפרק בחן

מובילי התכנית וגורמים  דיווחים של ממבנה התכנית ותכניה. על  המורים, ההורים והתלמידים 

 התאמתהתלמ"א תוך בכירים במשרד החינוך עולה כי התכנית נבנתה במרביתה ע"י גורמים ב

הייתה חיזוק הביטחון של  העיקריתמטרתה כש, לסטנדרטים של משרד החינוך עפ"י שכבות הגיל

לרמת שיתוף לא מספקת עלתה ביקורת בנוגע בהקשר זה   . התלמידים בשימוש בשפה האנגלית

 גורמים במשרד החינוך,שעלו מצדם של  הקולות .רית לאנגלית בהכנת התכנית"של  המפמדיו 

 שנבעוקשיים , אך למעורבות בתכנית ולקידומהרצון כן היו של בתלמ"א וברשויות המקומיות 

ובעיקר הידיים השונות גורמים השונים, קשיי תקציב עדר הגדרות תפקיד ואחריות ברורים לימה

ושיתוף פעולה מוגבל בין הגורמים מנעו מיצוי מיטבי של שהתקציבים עברו עד למימושם בשטח 

  עלת התכנית. תכנון והפ

-65%( מידה גבוהה של שביעות רצון הישראלים הציגו המורים נראה כי בנוגע לתכנית עצמה, 

) הביעו 12מתוך  8מרבית  המורים האמריקאים שענו על השאלונים (אך  ,ממבנה התכנית ) 91%

ו שתי קבוצות המורים ביקרעם זאת  . שביעות רצון נמוכה מההיבטים השונים הקשורים בתכנית

   .בדגש על חוברת התרגול - איכות התכנים בתכנית את

אופן הבניית התכנית אינו שגורמים במשרד החינוך של והמורים של  ביקורתעלתה בראיונות 

ואת התכנים שנלמדים באנגלית  בין הילדיםבאמת משרת את המטרות שהוגדרו, את השונות 

של שיתוף לא מספק לכך היה טען כי אחד הגורמים העיקריים נ. שנת הלימודיםבמהלך 

מצדם של  ביקורות קשותזכה ל נושא החוברת כני התכנית. ורית לאנגלית בקביעת ת"המפמ

קשיים הנוגעים פרט למחייב חשיבה מיוחדת לקראת הפעלת התכנית בעתיד. כן -המורים ועל

 47%( עומס לימודים רב מדי בתכניתאשר נגעו לכני התכנית, הועלו בעיות נוספות ולת

והיקפן , (מורים בראיונות) לשם העמקה בחומר למורים, הזמן המועט שניתן מהתלמידים)

  .  מההורים) 42%( תלי בית הספרוהמצומצם של הפעילויות מחוץ לכ

מעידים כי התלמידים ) 80%-(כההורים והתלמידים המורים, מרבית  הביקורותצד לעם זאת 

   .ת נחלה הצלחה רבה בהיבט זהל התכניוד נהנו ממרבית הפעילויות ובסך הכומא
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השיעורים והפעילויותהתנהלות  –יישום התכנית והפעלתה  -3 פרק   
 

הפרק הנוכחי   .והפעלתהכלפי יישומה בעמדות והתכנית  מבנהבותכנון עסק בהפרק הקודם  

דים, בהתנהלות בשיעורים ובפעילויות, לרבות גודל קבוצות הלימוד והרכבן, נוכחות התלמייעסוק 

  תה ויחסי מורים ותלמידים.ימוטיבציה ומשמעת, התנהלות המפגש בכ

  והרכבן הקבוצותגודל  3.1
  

 הקבוצות גודל

  

תלמידים.  28על  נקבע לי אעל פי הנחיות משרד החינוך ומובילי התכנית, גודל כיתת לימוד מינימ

 . הקבוצות בפועל על פי דיווחי המוריםגודל ביחס למציג נתונים   18לוח 

  

  מורים –: מספר ילדים בקבוצה 18וח ל

  

  (שיעורי המורים שדיווחו)   

  מספר ילדים בקבוצה
 מורים ישראלים

(n = 34) 

 28 20עד 

25-21  41 

30-26  13 

35-31  9 

 9  ומעלה 36

  

 25) כללו לכל היותר 67%(  ים מהכיתותשני שלישכי עולה  18מורים המופיעים בלוח המדיווחי 

  או יותר תלמידים.  31כללו ות מהקבוצ 18% ק ר. תלמידים 30כללו עד ) 82%( , ומרביתן תלמידים

  הקבוצות הרכב

  :קתם של התלמידים לקבוצות השונותומראיונות העומק  ניתן ללמוד שלא היה מנגנון עקבי לחל

 ,החלוקה נקבעה לאחר הרישום כתולדה משיקולים טכנייםכי  א. בחלק מבתי הספר נאמר

 ת ספרים שנרשמו ומספר המורים שהוקצו לבית הספר. כך למשל, אם בבימספר תלמיד:כגון

ה' -אז נוצרו שתי קבוצות שהורכבו מתלמידים מכיתות ג' ,מסוים היו שני מורים ישראלים בלבד

  וזאת במקום שלוש קבוצות מתוכננות. 

לקו שהיו שני שיקולים חינוכיים שעל פיהם נקבע האופן שבו חובבתי ספר אחרים הוסבר ב. 

  לפי שכבות.  חלוקההתלמידים לקבוצות:  חלוקה לפי רמות ידע ו
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אמרו שחלוקה כזו מאפשרת למידה יעילה המצדדים בחלוקה רב שכבתיות על פי רמות ידע 

  יותר:

"אם יש תלמיד בכיתה ה' והרמה שלו מאוד נמוכה אז חבל להשאיר אותו עם חברים שהם 

  (רכזת בית ספרית) לאט ברמה הנמוכה"ברמה מאוד גבוהה, עדיף שהם יתקדמו לאט 

. בייחוד נאמר שהאיחוד בין תלמידים ביקורת על הרכב הקבוצות שנוצרגם הושמעה  לצד זאת, 

תה ג' יד' יצר מצבים בעייתיים. למשל, כאשר נוצרה קבוצה שכללה תלמידים מכ -מכיתות ג' ו

בשפה האנגלית והתלמידים תה ד' שסווגו כתלמידים שהם פחות טובים יוקבוצה של תלמידים מכ

  זה יצר מצב מורכב ולא פשוט. תה ה', יתה ד' צורפו לכיהיותר טובים מכ

  

טענו שזה המצב הטבעי שבו התלמידים לומדים, והמורים  גיל המצדדים בחלוקה לפי שכבות

אמורים  לדעת להתנהל על פי המצב הנתון, כמו למשל ללמד בצורה דיפרנציאלית כאשר הדבר 

ו כן היו כאלה שאמרו ששבירת המסגרת האורגנית עלולה לגרום עכבות בתהליך מתבקש. כמ

 .הלמידה

חוסר שביעות רצון כאשר כיתה כללה גם תת קבוצה  חלשה  צד טיעונים אלה היו אחרים שהביעול

  במיומנויותיה בהשוואה ליתר התלמידים בכיתה:  מאודהשונה 

קבוצה החלשה... צריך לשקול פיתרון יש לי שלוש רמות בכיתה... אבל אין לי מענה ל"

לקבוצה החלשה ביותר... לא יודעת אם הייתי מחלקת רב גילאית, אבל אולי בקצוות, שזה 

 (מורה ישראלית)" סופר טוב להם, לסופר חלשים כן

  

. נראה כי שנקבע לתכנית )28פחות ילדים מסף המינימום (כללו ) 76%( כיתותהמרבית , לסיכום

לעתים על פי רמת ידע התבססו שלחלוקת התלמידים לקבוצות קולי הרכזים אילוצים בשטח ושי

. המורים העלו טיעונים בעד ונגד כל , יצרו קבוצות קטנות מן הנדרשגילהולעתים על פי שכבת 

מדובר בסוגיה מורכבת המחייבת חשיבה ונראה כי  של התלמידים לקבוצות,סיווגים השני אחד מ

  התכנית בעתיד. מחודשת לשם יישום מיטבי של 

  
 הילדים בכל ימי הפעילות וסיבות להיעדרות  ם של מידת השתתפות  3.2

 

מידת השתתפותם של  ואהאחד המדדים החשובים ביותר על פיהם נבחנת הצלחתה של התכנית 

התלמידים בה. נתאר להלן את היקפי השתתפות התלמידים במהלך ימי הפעילות ונבחן את 

  ותיהם. הסיבות השונות להיעדרוי
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התלמידים הגיעו לבתי הספר מידי יום ורק מעטים נעדרו מרבית שממכלול הנתונים עולה 

דיווחו  (בהתאמה) ה' -מההורים של תלמידים מכיתות ג', ד' ו 86%- ו 93%, 92%.  מהלימודים

  שילדיהם  השתתפו בתכנית בכל או ברוב הימים בהם היא פעלה. 

  

התלמידים שהשתתפו בתכנית הגיעו לבתי כי  הם אמרוים ראיונות שהתקיימו עם מורים ורכזב

. אם תלמיד נעדר מהלימודים זה הספר בצורה סדירה במהלך שלושת השבועות של התכנית

רק בתחילת התכנית לדבריהם, . או עקב מחלה שמשפחתו יצאה לחופשה מכיווןקרה בדרך כלל 

אמריקאים שגרם למבוכה חלק מהתלמידים נעדרו, ככל הנראה בגלל המפגש עם המורים ה

  דבר שהלך ופחת לאחר זמן קצר כפי שהסבירה מורה אמריקאית: ,הלם תרבותילו

 

"I think it definitely increased since we began the Program. I think 

children were skeptical and were completely confused by me at first. I 

think they definitely thought that English was a challenging language, 

and it is, but I'm noticing now more and more that children are 

speaking to me in English independently" ) תמורה אמריקאי(  

  

  מוטיבציה להשתתפות התלמידים בפעילויות השונות 3.3

תלמידים להגיע לימי הפעילות כאמור, הצלחתה של התכנית מתבטאת במוטיבציה של ה

רמת המוטיבציה שלהם גבי ולהשתתף בהן. כדי לבדוק היבט זה נשאלו המורים והתלמידים ל

  . המציג נתונים אל 19ללמוד ולהגיע לימי הפעילות במסגרת התכנית. לוח 

  

  ישראלים מורים –: מוטיבציה ללמוד ולהגיע לימי הפעילות 19לוח 

  ד")ו"גבוהה מא (שיעור המשיבים "גבוהה" או

מורים  
 ישראלים

(n = 34) 

רמת המוטיבציה של הילדים  הייתה"מה 
  ללמוד אנגלית במסגרת התכנית?"

74  

"באיזו מידה להערכתך הילדים אהבו להגיע 
 בבוקר לתכנית?"

88  

  השתתפותם מידת הייתה מה, כללי ופןבא"
  ?"השונות בפעילויות הילדים של

100  

  

כי  הילדים אהבו להגיע בבקרים  דיווחו) 88%המורים הישראלים ( מרבית  הממצאים מראים  כי

). עם זאת 100%) והשתתפו בפעילויות השונות (74%לתכנית, היו בעלי מוטיבציה ללמוד אנגלית (

דיווחו כי הילדים רצו ללמוד אנגלית שישה  המורים האמריקאים שענו על השאלון, רק  12מבין 
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ההבדלים ייתכן כי . מהם סברו כי הילדים נהנו להגיע בבוקר לתכנית מונהוש ,והשתתפו בפעילויות

אמות מידה תרבותיות וחברתיות מהבדלים ב נובעים אמריקאים לבין דיווחי המורים הישראלים 

   .בשתי הקבוצותלהם רגילים המורים 

  

התלמידים הנוכחים  מרבית  כי ראיונות שבוצעו התקבל הרושם ממתצפיות בשיעורים ו

הפגינו קשובים ואף היו חלק בפעילויות השונות,  קחו, לפעולה עם המורים שיתפובשיעורים אכן 

רוצים  מהמתרחש מהיו גישה חיובית כלפי למידת האנגלית. כמו כן נראה כי מרבית התלמידים 

פועל יוצא של צורת הלמידה ושל הברק בעיניים והחדשנות  תהייהפעילה ה םשתתפותבכיתה וכי ה

  מוטיבציה וסקרנות בקרב התלמידים.  הפיחואיתם המורים האמריקאים אשר  הביאוש

  

בעיות הפגינו ואף כאלו שמספר תלמידים בודדים פחות קשובים  היו נראה היה כי עם זאת  

 שונה מכיתה לכיתה כאשר לעיתים  הייתהעם תלמידים אלו  יםמשמעת. ההתמודדות של המור

טיפלו  פחות התייחסו אליהם ולעיתים ש . היו מוריםלמידיםאותם ת ולשתף היו ניסיונות לעודד

 םציינו שלדעת יםלמהלך השיעור. כמו כן חלק מהמור הפריעו נקודתית כאשר הם בהם 

היה להיות בתכנית ומאוד קשה רצו באמת שלא  הפריעו הם תלמידיםהתלמידים אשר לרוב 

  .ות חלק ממנוולהיות פעיל במקום שאינו מעוניין להי להכריח ילד להשתתף

  

התלמידים  מוטיבציה גבוהה מצדעל  מצביעהמהסקרים והראיונות תמונה העולה ה, לסיכום

 תצפיות על שיעורים עולה כי  במרבית המקרים המ להגיע לפעילויות וללמוד אנגלית.

היו  חלק בפעילויות השונות,  לקחו פעולה עם המורים, שיתפו התלמידים הנוכחים בשיעורים אכן  

גם מקרים של תלמידים נצפו עם זאת, גישה חיובית כלפי למידת האנגלית. ים ואף הפגינו קשוב

. הטיפול בתלמידים אלה היה לרוב נקודתי ונסמך על יוזמות הפריעופחות קשובים ואף שהיו 

    מקומיות של המורים, אם כי לא  תמיד בהצלחה.

  

   בשיעורים משמעת 3.4

 בקרב המורים יםמהסקר,  דים במהלך התכניתבהתייחס לרמת המשמעת הכללית של התלמי

מהמורים  47% רק :יתה גבוהה באופן מיוחדילא הכי רמת המשמעת  סברורובם עלה, ש

הביעו שביעות שענו על השאלון, האמריקאים  המורים  12שני מורים בלבד מבין  הישראלים ו

כי השיבו הורים לעומתם  מרבית  הד מרמת המשמעת במהלך התכנית. ורצון רבה או רבה מא

כי רמת המשמעת השיבו מהם  5%) ורק 68%ד (ורמת המשמעת הייתה גבוהה או גבוהה מא

 ד. והייתה נמוכה או נמוכה מא

בנושאי משמעת והתנהגות  הם נדרשו לעסוק לא מעט  ציינו כי  ראיונות עומק עם המורים הם מ

כי עלה  הרכזיםשראליות ועם מהראיונות עם המורות הי .והפעילויות השונות במהלך השיעורים

. בנוסף בבתי ספר אלה משמעתנושאי עם גם במהלך שנת הלימודים קיימת התמודדות יומיומית 

להימצא בכיתה באופן רציף ומכיוון התקשו שמדובר בחופש הגדול, התלמידים מכיוון שייתכן 

רופפת  הייתה ת המשמע ,יותר קלילה הייתהוהאווירה  עם מורים שלרוב לא הכירו קודם שלמדו 

שככל שמתקדמים לקראת סוף מאפיין נוסף שעלה בנושא המשמעת מצד המורים הוא  .יותר
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. וסבלנות ללמודריכוז רמות נמוכות יתר של באופן טבעי כמות בעיות המשמעת עקב עולה היום, 

הקשה  בעיית משמעת וזהשהתעוררה  לעצור את הלימוד בכל פעם נאלצו  המורים האמריקאים 

 ,ואף הרכזות בעת הצורך ,עקב כך  המורות הישראליות תים על הלימוד של כל שאר הכיתה.לעי

בבעיות המשמעת וההתנהגות על מנת ששאר הכיתה תוכל להמשיך ללמוד אלה שטיפלו לרוב  הן 

  ולא תהיה תסיסה כללית בקרב התלמידים.

רים והמהאמריקאים, למרות הקושי בהתמודדות עם בעיות המשמעת, בעיקר עבור המורים ברם 

במסגרת הראיונות הוזכרו ארבע שיטות  לטיפול בנושא.מספר שיטות יצירתיות פיתחו 

סדנאות חיצוניות (מעגל  :כגון ריכוז פעילויות הפוגה בשעות הקשות של היום,) 1: עיקריות

את שגרת היום של ישיבה בכיתה ולמידה מסורתית. ' שברו'אשר  )שף -ם, מאסטרסמתופפים, קו

בעת החזרה מההפסקה על מנת להיכנס לאווירה לימודית  שימוש בסרטונים קצרים וקליפים) 2

צבירת נקודות על  - שיטת תגמול באמצעות "רמזור") 3בהדרגה ובצורה כיפית וחווייתית. 

, צהוב, אדום) במהלך היום קהתנהגות שמובילה לפרסים או לעונשים ומיקום בצבעי הרמזור (ירו

בקרב התלמידים רצון להוכיח את עצמם מכיוון שהרמזור יצרה  . שיטה זו בהתאם להתנהגות

יש לנו בכיתה תלוי כמו רמזור כזה כשכולם " :תלוי בכיתה וכולם שואפים להיות בחלק הירוק

מתחילים את היום בירוק. מי שמפריע ולא משתדל יורד לאט לאט למטה. אם הוא משתפר הוא 

(מורה  ..."פידבק איפה הם נמצאים במהלך כל היום עולה חזרה למעלה. הם מקבלים ככה

הפריעה   כאשר בעיית המשמעתהמנהלת בעת הצורך  אומעורבות של הרכזת ) 4 .ישראלית)

  .ע"י המוריםנפתרה למהלך התקין של השיעור ולא 

 להתמודד עם בעיות המשמעת ולנהל מהלך תקין של שיעור,  הצליחופועל המורים בש אף על פי

. המורים האמריקאים המורים הישראלים והאמריקאיםעת נתפס באופן שונה אצל נושא המשמ

 קיימותהם מקפידים על כך שיהיה שקט בכיתה וכאשר  ,מלמדים בארה"בהם העידו כי כאשר 

עד שאין  למדולא ממשיכים לבאזהרות ובעונשים לפי הצורך הפרעות הם מטפלים בהן לעומק 

כמו כן התקשורת עם  .ראה בישראל שהוא פחות קפדני, בניגוד לאופן ההושוב שקט בכיתה

כאשר לא  ,יותר מצד התלמידיםומכבדת רשמית  אהי ,בארצות הבריתרגילים  התלמידים אליה 

המורים הישראלים ציינו ניתן הרבה מקום למשא ומתן ולהתנגדויות מצד הילדים. לעומת זאת 

 אף על פידי פעם במהלך השיעור וכי לילדים בארץ יש טמפרמנט גבוה וכי רבים מפריעים מ

ומרבית המורות סבורות שאין צורך לעכב  שמטפלים נקודתית בהפרעות, הגישה היא יותר רכה

את כל הכיתה בגלל הפרעה של תלמיד אחד. בנוסף ההתנהלות של רוב המורים הישראלים מול 

אלו בין הגישות, גמישה יותר ונותנת מקום למשא ומתן. עקב ואף בזכות פערים  אהתלמידים הי

המורה שבבעיות המשמעת בכיתה מאחר  טיפלה המורה הישראלית טיפלה בו שנוצר מצב 

, נעשה שיתוף בין המורים בשיטות לשמירת השקט בללמד בכיתהעסוק יותר היה האמריקאי 

בכיתה ולטיפול בבעיות משמעת והמורות הישראליות אף מעידות כי למדו רבות בעניין זה 

  .יקאיםמהמורים האמר

  

ציינו המורים האמריקאים כי חשו שחסרה להם הדרכה בכל הנוגע לאופן בהקשר זה, 

לדעתם ההתמודדות עם נושאי משמעת מול הילדים הישראלים. כלקח להמשך ציינו המורים כי 
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יש צורך לערוך היכרות מוקדמת וחשיפה של המורים כחלק מהכנה טובה יותר לתכנית, 

  לוסייה אשר עומדים ללמד וכיצד כדאי להתמודד עימם. האמריקאים למאפייני האוכ

  

, הלינו מרבית המורים האמריקאים  7"אבתלמלראות כי גם בעיון מתוך סקר שערכו  מעניין

  )  על קשיים בניהול מסגרת התנהגות במהלך השיעורים.60%- (למעלה מ

  

  

קושי  היווה נושא המשמעתשעל כך הסקרים ועדויות המורים מצביעים  ממצאי ,לסיכום

מהמורים. מרבית מיותרים אנרגיה ומשאבים  שאבובתכנית בהתנהלות היום יומית משמעותי 

פיתחו ועל אף שהם  מנקודות התורפה המרכזיות בתכניתת בבעיות המשמעת אח רואיםהמורים 

שיטות שונות לטיפול בבעיות המשמעת, נראה כי נחוצה בעתיד הכנה מוקדמת ייעודית לנושא זה 

  נושאים מהותיים של התכנית.ת לאפשר לצוות להתמקד בעל מנ
  

   התנהלות מפגש בכיתה 3.5

  

 /תאמריקאילרוב ממורה  הורכבבכל כיתה צוות הוראה שהוגדר מראש ו היהבמסגרת התכנית 

ישראלית. על מנת שתהיה אפשרות  מורהואו משני מורים אמריקאים  אחת ישראליתומורה 

מטרות התכנית  שיביא ליישום תוך לימוד החומר באופן לנהל את הכיתה בצורה הטובה ביותר 

שיתוף פעולה הדוק בין בצורך  היה  ,רכי הילדים ובבעיות השוטפות שעולותול בצופיובמקביל לט

  . בכתה שלימדוהגורמים 

חלוקת התפקידים מראיונות שהתקיימו עם מורים ישראלים ואמריקאים עלה משני הצדדים כי 

פתוחה לשינויים בהתאם לדינמיקה בין המורים ולמאפיינים ברורה יחסית אך  יתהיה

המורה האמריקאי/ת את  ניהל לרוב -האישיים של כל אחד מהם. על פי ההגדרה ואף בפועל 

עם זאת מידת הדומיננטיות  העיקרי של החומר.מעביר הומורה הדומיננטי יותר ההשיעור והיה 

בהתאם למאפיינים של כל אחד  מכיתה לכיתה השתנווהמעורבות של המורה הישראלי 

מהמורים, הרצון של כל אחד מהם להוביל ומידת שיתוף הפעולה וההדדיות שנרקמה ביניהם 

האמריקאים קיבלו באופן רשמי את המורים שכחלק מההוראה המשותפת. כפועל יוצא, מאחר 

מחלק מהמורות ההרגשה ה תעלהסמכות להוביל את הכיתה מבחינת לימוד האנגלית, 

בכיתה נתפס לעיתים כמשני יותר מבחינת תרומתו ללימוד תפקידן שאליות כי ייתכן הישר

היה כי תפקידם של המורים הישראלים התקבל הוא  שבסיכומו של דבר הרושם  האנגלית, אך 

ייתכן כי בעתיד יש מקום  עבור המורים האמריקאים ואף עבור התלמידים. חשוב ומשמעותי

חלוקת האחריות בכיתה בין המורים את דים את תפקידיהם ולהדגיש ביתר שאת בפני התלמי

בתרגום של המורה  עסקוהמורים הישראלים לרוב הסיבות לכך היו ש. לישראליםהאמריקאים 

האמריקאי בעת הצורך, בהנגשת החומר לתלמידים על סמך ההיכרות עם אופי התלמידים 

עזרה בו םפניות של תלמידיבטיפול בבעיות משמעת, בהישראלים (גם אם לא באופן אישי), 

                                                           
7 Drori, N. (August, 2014). TALMA Program Evaluation. The Schusterman Family Foundation.  
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. כמו כן בחלק מהכיתות כאשר המורה הישראלי היה מורה לאנגלית ואף םלתלמידים מתקשי

הביע נכונות להיות דומיננטי יותר גם בהעברת התכנים, באמצעות תקשורת פתוחה ושיתוף 

יתוף הדבר התאפשר באופן מלא והיה ניתן לראות במקומות אלו ש ,פעולה עם המורה האמריקאי

 העידו  ם הישראלים והאמריקאים המוריפעולה מלא יותר גם מבחינת ההוראה עצמה. כמו כן 

 .לצד השני דביטחון לעבוד אחהרגישו  םהבכיתה בעת הצורך וכי הם גיבו זה את זה כי 

וכי  לחיוב את המקצועיות והמחויבות של המורים האמריקאיםהמורים הישראלים עוד ציינו 

כל הנוגע לרעיונות יצירתיים שהביאו איתם, לשיטות הוראה חדשות ולאופן בו למדו מהם המון ב

מנהלים את הכיתה. בהקשר זה נראה כי מעבר לשיתוף הפעולה המקצועי הטוב שנבנה לרוב בין 

, במרבית המקומות נרקם גם קשר אישי וחם אשר פרץ לעיתים אמריקאיםלהמורים הישראלים 

מעבר לשעות בהם שוהים המורים בתכנית. בעקבות כך  את גבולות הכיתה ואף התרחב אל

סיימו שיעור שהוערך  תחושה של שותפות להצלחה כאשר נוצרה  מעידים הגורמים בשטח כי 

   על ידם כשיעור שהועבר בצורה טובה.

 ובמרבית הכיתות חלוקת התפקידים ושיתוף הפעולה המקצועי עבדשעלה  מהשטחש אף על פי

ריקאים כי על מנת לשפר  אף יותר את היחסים בין המורים העמיתים מורים אמ ציינוהיטב, 

על  'להתאמן'להתכונן יחד ו כדיואת איכות ההוראה המשותפת צריך לאפשר זמן ייעודי 

כדאי להקצות מספר מפגשים עלה רעיון כי  :כלומר ,ההוראה המשותפת לפני הכניסה לכיתה

צוות המורים בביה"ס, יינתנו משובים הדדים  בהם יועלו רעיונות ע"יש כהולאורלפני התכנית 

אחד לשני וההיכרות בין המורים אשר עובדים יחד תהיה עמוקה יותר ובוודאי תשפיע לחיוב על 

ההתנהלות המשותפת בכיתה מול התלמידים. כמו כן נראה כי ההיכרות בין המורים הישראלים 

שר זה יש מקום רב לשיפור לאמריקאים טרם התכנית הייתה קצרה ושטחית יחסית וגם בהק

  :אשר יכול לתרום רבות לעבודה יחד

 " I would like to see, moving forward, a greater opportunity for the Israeli co-

teachers and the American co-teachers to train together before they enter the 

classrooms. So it's assuming a lot, but I think appropriately so, that the teachers 

can execute the Program as it is designed, but that, it's really challenging, and I 

think if teachers can have opportunities to practice together in anticipation of 

coming into the classroom, get very direct and clear feedback on how to do it 

better and just tell everybody what's already going well, I think just that small 

step would have a much, would have a very strong impact as the Program 

unfolds.  Because the turnaround time between when we need our Israeli co-

teachers and when we are introduced to the curriculum is quite small. "  מורה)

  אמריקאי) 
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המורים האמריקאים מתארים את  ,8סקר שערכו בתלמ"אבמעניין לראות כי גם בעיון 

. מרביתם דיווחו כי שיתוף הפעולה שיתוף הפעולה בכיתה עם המורה הישראלי כחוויה חיובית

) 65%), עזר להשגת תוצאות לימודיות (88%אלי בניהול השיעור היה קל (עם המורה הישר

) ולהבנה פדגוגית  טובה 79%), תרם לחלוקת אחריות (65%ולניהול התנהגות בכיתה באופן יעיל (

   ).90%יותר (

  

שיתוף פעולה טוב בין המורים הישראלים לעמיתיהם כי התקיים עולה ראיונות המ, לסיכום

. ברורה יחסית בין המורים הייתהחלוקת התפקידים כשלרוב  ,ול השיעורהאמריקאים בניה

הייתה  אך גם הדומיננטי יותרהמורה האמריקאי/ת ניהל את השיעור והיה  במרבית המקרים 

יתרה . מהםלשינויים בהתאם לדינמיקה בין המורים ולמאפיינים האישיים של כל אחד פתיחות 

גם קשר אישי וחם אשר פרץ לעיתים את גבולות הכיתה  במרבית המקומות נרקםזאת, נראה כי מ

לאפשר המורים האמריקאים המליצו  אל מעבר לשעות בהם שוהים המורים בתכנית.חרג ו

, על ההוראה המשותפת לפני הכניסה לכיתה 'להתאמן'להתכונן יחד ו כדיזמן ייעודי למורים 

  .כהולאור לפני התכניתבמסגרת מספר מפגשים ייעודיים לכך 

  דיםיתלמ -מורים   יחסי 3.6
 

מבחינת רמת וטיב הקשר שנרקם באופן כללי בין המורים לתלמידים  ביחסים בסעיף זה נעסוק 

  מציג נתונים על תיאורי תלמידים בנוגע ליחסם של המורים כלפיהם.  20לוח ניהם. בי

  

  תלמידים –: יחס מורים לתלמידים 20לוח  

  א היה נכון לגבי המורים שהיו לך בתכנית"באיזו מידה הונא ציין "לגבי כל תיאור 

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

 תלמידים 

 ג'  

(n = 253) 

 ד'

(n = 242) 

 ה'

(n = 251) 

המורים כעסו כשילדים לא 
  הצליחו

5 3 2 

המורים הסבירו באופן ברור 
  מה צריך לעשות  

88 87 89 

לפי המורים היו סבלניים כ
  הילדים  

77 79 86 

 87 81 81  המורים היו נחמדים לילדים 

  

                                                           
8 Drori, N. (August, 2014). TALMA Program Evaluation. The Schusterman Family Foundation.  
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שביעות רצון גבוהה של התלמידים מיחסם של מצביע על  20וח דפוס הממצאים המוצגים בל

. יחס סבלני ואדיב של המורים כלפיהםעל דיווחו ) 81%(מרבית התלמידים  המורים כלפיהם:

מרבית מידים לשביעות רצונם מהקשר עם המורים. בשאלות סקר נוספות נשאלו התל  זאת ועוד, 

ד  מהקשר עם מוריהם וגם מרבית ומרוצים או מרוצים מא  יוכי ה השיבו) 78%התלמידים (

היו  שבעי רצון מהקשר עם מוריהם. ההורים עצמם גם הם היו כי ילדיהם   השיבו )87%ההורים (

חו כי הם שבעי רצון במידה רבה או מהם דיוו 92% לילדים: המוריםל שבעי רצון מיחס ובסך הכ

דיווחו כי להערכתם רמת המוטיבציה של  92%-ד מיחסם של המורים לתלמידים, וורבה מא

  ד.  וגבוהה או גבוהה מא הייתההמורים בפעילויות השונות 

תלמידים לקוד עם תלמידים עלה שקיים קשר טוב בין מורים ת עם מורים ובקבוצות מיבראיונו

 (הפסקות וכו').ליות (במהלך השיעורים) וגם בסיטואציות לא פורמאליות אפורמגם בסיטואציות 

לידי ביטוי בכך שהאמריקאים באה שניכרת הדדיות בקשר התלמידים והמורים ציינו כי 

התלמידים מלמדים את האמריקאים  –מלמדים את התלמידים אנגלית בשיעורים, ובהפסקות 

התלמידים בכל בתי הספר כי  ציינו . כמו כןמה הדדיתעברית וכך באה לידי ביטוי הפריה ותרו

, את הגישה שלהם ואת החמימות שהם מעניקים מאוד אוהבים את המורים האמריקאיםהם 

להם גם בכיתה וגם בהפסקות. במרבית התצפיות שנערכו באה לידי ביטוי השתדלות של המורים 

אישי, לעבור ביניהם ולעזור להם האמריקאים לזכור את כל שמות הילדים, לפנות אליהם באופן 

 :בעת ביצוע משימות אישיות ולתת פידבק חיובי בתדירות גבוהה

"…I think the kids are really sweet, and we love them, and they love us, and 

during recess, they feel comfortable. They, like, give us hugs and like, they want 

to learn… it's not like they're, like - Ew, I don't want to do this. They run up 

and like, show you letters, and they're - Look, I know it! So they want to talk 

to us. They want us to be around, they want to,  play so it's a really good 

relationship."  מורה אמריקאי)(  

תלמידים היא -מורים יראיונות העומק בנוגע ליחסמהתמונה המצטיירת מהסקרים ו, לסיכום

את ) 83%( המורים כלפיהםשל את יחסם שיבחו התלמידים של הצלחה גדולה במישור זה. 

וחמים עם  קרוביםיחסים  תיארו. המורים מצדם )88%( ואת העזרה לה הם זכו) 81%(סבלנותם 

נוצרה הפריה  כי תיארומעטים מהמורים ממש חשו קירבה לתלמידים ו לא. ניכר כי התלמידים

  ת בשגרה במסגרות לימודים רשמיות.אשר אינה מתקיימ הדדית
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התנהלות השיעורים  –יישום התכנית והפעלתה : 3סיכום פרק 
   והפעילויות

קבוצות מרבית ה. שנערכו במסגרת התכניתהשונות  ובפעילויותהפרק עסק בהתנהלות בשיעורים 

אילוצים בשטח כנראה עקב   שנקבע לתכנית )28המינימום ( מספרמכללו פחות ילדים ) 76%(

 התלמידים לקבוצות  לעתים על פי רמת ידע ולעתים על פי שכבתשחילקו את ושיקולי הרכזים 

 פעולה עם המורים, שיתפורובם ו) 90%(  לבתי הספר מידי יום  הגיעוהתלמידים  מרבית. גילה

  גישה חיובית כלפי למידת האנגלית. היו קשובים ואף הפגינו  לק בפעילויות השונות, חנטלו 

  

שיתוף פעולה טוב בין המורים הישראלים לעמיתיהם האמריקאים היום יומית ניכר  הברמ

המורה האמריקאי/ת ניהל את ש בין המורים הייתהחלוקת התפקידים בניהול השיעור, כשלרוב 

זמן ייעודי למורים  להקצותהמורים האמריקאים    המליצו עם זאת  .הדומיננטיהשיעור והיה 

   .כהולאור לפני התכנית על ההוראה המשותפת לפני הכניסה לכיתה 'להתאמן'להתכונן יחד ו כדי

  

שיבחו  ) 81%(התלמידים מרבית :  תלמידים ניכרת הצלחה של התכנית- מבחינת יחסי מוריםגם 

סבלנותם ואת העזרה לה הם זכו. המורים מצדם מתארים את יחסם של  המורים כלפיהם, את 

 בעיותעל לא מעט מורים  הלינו בצד התיאורים החיוביים יחסים קרובים וחמים עם התלמידים.

כן -מומלץ עלגזל זמן ומשאבים והפריע להתנהלות התקינה בכיתה.   ןבהאשר הטיפול המשמעת 

  ת ייעודית בתחום. זה ולבצע הכנה מוקדמעל נושא בעתיד לתת את הדעת 
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 להפעלתה התכנית מתווה התאמת - : יישום התכנית והפעלתה  4פרק 
   בפועל

באמצעות מגוון פעילויות לימודיות  שהתקיימולימודי אנגלית היו  תכנית המוקד בכאמור, 

התנסויות חווייתיות ולמידה מגוונת באמצעות  כללוהפעילויות וחווייתיות ופעילויות העשרה. 

פעילות השיא סביב  :למשל, וכתיבה, פעילויות ספורט, משחקים, מלאכה ויצירהה קריאסדנאות 

הקוסם או  , כמו: מצרכים, פירות וירקות הייתה מאסטר שף. חלק מפעילויות השיאעל למידה 

 ,אולם נערכו בשפה האנגלית כחלק מפורמט ההוראה בתכנית ,חוויהבשביל ההיו   מעגל מתופפים

  תרגם לעברית רק במצבים המחייבים זאת. כשהמורה הישראלי מ

יוצגו . בפועל להפעלתה התכנית מתווה התאמתהפרק הנוכחי מתאר תמונת מצב ביחס למידת 

הפעילויות בפועל והתאמתן לתכנון, מידת התאמת הפעילויות לרמות האנגלית של של מאפיינים 

הלמידה.  תמונת המצב יות ההתנסות ווהתלמידים בשכבות הגיל השונות, שפת ההוראה ואופנ

תתייחס לכל אחד מהיבטים אלה תוך ניסיון להעריך את היחס בין כוונות והנחיות הדרג המוביל 

  . מהיבטים אלולבין הביצוע בפועל, ואת שביעות הרצון של המעורבים בתכנית מכל אחד 

  התאמת התכנית בפועל לתכנון  4.1

  

 הגורמים דיווחי פי על בפועל בתכנית לושנכל הפעילויות של תדירותן את נתאר הנוכחי  סעיףב

 בתכנון מעורבים שהיו השונים הגורמים של מבטם מנקודת יוצגו הנתונים. בשטח השונים

   . הנושא של מקיפה תמונה להציג במטרה בהפעלהו

כי ראיונות  עם המורים הישראלים והאמריקאים מסתבר הלפי בפתח הדברים יש לומר  ש

ייתה שלדית אך יחסית סדורה ובפועל הצליחו לעקוב אחר התכנית שהתקבלה מתלמ"א ה

נדרשו התאמות כי  מהראיונות עלהכמו כן הקווים הכלליים שהותוו ולהיצמד למסגרת. 

ולתלמידים ואף היה מקום ליצירתיות ולהוספת פעילויות  ושינויים בהתאם לכיתות הספציפיות

  :המוריםלפי שיקול דעתם של  

  

, זה לא כתוב, אבל אנחנו lesson plan-הפעילויות שעשינו כתובות בתוך ה"... אז כמובן שלא כל 

מפעילים הרבה מעוף, הרבה יצירתיות... עכשיו, ברור שיש אילוצים ויש דברים שזה לא הכול 

בדיוק אותו דבר (לפי התכנית), זה לא הכול ככה ראה וקדש. אז זה בגדול, ככה המסגרת של 

  (מורה ישראלית) הצורך שלנו..." . אבל אנחנו משנים לפיתכניתה

  

, הועברו לק מהלמידהבנוסף לפעילויות החווייתיות שהתבצעו ע"י המורים בתוך הכיתות כח

לתלמידים פעילויות ע"י מפעילים חיצוניים, לעיתים תוך איחוד של הקבוצות השונות יחד. 

סדנת מאסטר שף הפעילויות שהגיעו לבתי הספר במהלך התכנית כללו קוסם שהציג באנגלית, 

שכללה בישול ולימוד של מילים הקשורות לתחום האוכל באנגלית ומעגל מתופפים. בנוסף נערכו 

תוך שילוב יוזמה של המורות יום ספורט, קפיטריה באנגלית , כמו: גם פעילויות מחוץ לכיתות

  והרכזים בחלק מבתי הספר . 
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ו גם את הורי התלמידים ואף גורמים נערכו פעילויות שיא בודדות ששילבהזמן כמו כן במהלך 

שהוזמנו ממשרד החינוך על מנת שייחשפו למתרחש בתכנית ולמה שלומדים התלמידים 

: במהלך התכנית בכל אחת מהערים נערך ערב רשמי עליו הודיעו מראש הלדוגמבמהלכה. 

עבדו ובמסגרתו הציגו התלמידים להורים ולצוותי בתי הספר שירים והמחזות עליהם  ,להורים

  במהלך התכנית, כאשר כלל התכנים הוצגו באנגלית. באחד מערבים אלו נכח אף שר החינוך.

  

תאם את המתווה  תכניתבמהלך ה היקף הפעילויות שהתקיימו נשאלת השאלה באיזו מידה 

 21לוח . כדי לענות על שאלה זו נציג  ממצאים שעלו מהסקר שהתקיים בקרב המורים. שתוכנן

  המורים בנוגע לתדירותן של הפעילויות השונות. מציג את דיווחי 

 

  ישראלים מורים –: תדירות קיום הפעילויות 21לוח 

  

  "לגבי כל פעילות נא ציין את  התדירות שבה כל פעילות  התקיימה"

  פעמים בשבוע)3-2המדווחים לפחות   (n)(שיעור 

מורים   

 ישראלים

(n = 34) 

  97  כתיבהאו  פעילויות של קריאה

  71  דרמה או  תהצגו

   3  מאסטר שף (כיתה ג) 

  80 פעילות בחצר  

  97  משחקים (כמו הורדת בקבוקים) 

   97  ריקודאו  שירה

  74  מלאכה (כמו כתיבת אותיות על קרטונים)

 0  פעולות מחוץ לבית הספר

  

  

נות עולות מספר מגמות ביחס לתדירויותיהן של הפעילויות השו 21המוצגים בלוח מהנתונים 

באופן כללי היקף הפעילויות שהתקיימו תאם את שהתקיימו במסגרת התכנית.  נראה כי 

כתיבה, משחקים או  קריאהכי פעילויות דיווחו מהמורים  92%-100%בין : המתווה שתוכנן

-74%. שיעורים מעט נמוכים יותר של מורים (פעמים בשבוע 3-2ושירה וריקוד התקיימו לפחות 

קיימת פעמים בשבוע. עוד עלה כי  3-2תקיימו הצגות ופעילויות מלאכה לפחות דיווחו  כי ה) 71%

תמימות דעים בין המורים הישראלים לעמיתיהם האמריקאים ביחס לתדירויותיהן של מרבית 

פרט להצגות דרמה ופעילויות בחצר  לגביהן שיעורים גבוהים יותר של מורים  הפעילויות
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סקרי  העלו פעמים בשבוע.  לבסוף 3-2התקיימו לפחות אמריקאים דיווחו כי הם מישראלים 

  . המורים כי בניגוד לתכנון, לא התקיימו פעילויות של מאסטר שף ופעילויות מחוץ לבית הספר

  

 שונות המידת התאמת הפעילויות לרמת האנגלית של הילדים בשכבות הגיל  4.2

  

וזאת בהתבסס  פר השוניםתה באופן שונה בבתי הסהחלוקה לקבוצות נעש , 3כפי שהוצג בפרק 

 28 -כ(שנקבע עקב אילוצים טכניים של גודל קבוצה מינימאלי פדגוגי או הרציונל העל 

 תוך ניסיון לבנות קבוצה ברמה אחידה ככל האפשר במסגרת המגבלות הללו.תלמידים) 

עקב  נוצרו שתי קבוצות בחלק מבתי הספר נוצרה קבוצה לכל שכבה ובחלק מבתי הספר ה:לדוגמ

התלמידים המתקשים יותר וכיתה ג'  ם מקבוצה אחת תלמידיבוזי רישום נמוכים יותר כאשר אח

כיתה ד' ותלמידים מכיתה ה'. עקב מתלמידים חזקים יותר כללה של כיתה ד' והקבוצה השנייה 

  .כך חלק מהקבוצות היו הומוגניות וחלקן הטרוגניות מבחינת רמת התלמידים

  

עולה כי בעת בניית התכנית נעשתה התאמה לרמת  מתלמ"אעם גורמים  מהראיונות שנערכו

 חשבו והרוב  ,משרד החינוךהתכנית ללימודי אנגלית של על פי התלמידים על פי שלבי הגיל ו

 תאימהה שיתוף הפעולה של כלל הגורמים אשר הובילו את התכניתלשבאופן כללי התכנית 

עולה כי מרבית . עם זאת וד מגווניםערוצי לימ כללהלמרבית התלמידים בשלבי הגיל השונים ו

. המשקפים את הממוצע הכיתתי ופחות לרמת התלמידים בקצוות לתלמידים התאימוהתכנים 

הווה אומר, לרוב ניתן מענה למרבית התלמידים בכיתה אך בתכנית לא ניתן מענה מפורט וחלופי 

ביצעו התאמות רבות  מורים רבים ציינו כילתלמידים מתקשים יותר או מתקדמים יותר. על כן 

 הלדוגמואף הוסיפו פעילויות חדשות וייעודיות עפ"י הצורך.  בפועל בהתאם להטרוגניות בכיתה

לתלמידים 'חזקים' הוסיפו פעילויות נוספות ומאתגרות הכוללות קריאת ספרים שהביאו  -

ם המורים האמריקאים, או הצבה בתפקיד של מתרגמים לתלמידים המתקשים יותר. בעבודה ע

התלמידים המתקשים נפוצה עבודה בקבוצות באופן דיפרנציאלי, עזרה פרטנית ומתן משימות 

   ייעודיות המותאמות לרמת התלמיד הספציפי.

מקום היה  המורים האמריקאים כי בהתמודדות מול התלמידים המתקשים  ציינו כמו כן

אי על מנת שהראשון כמתווך בין התלמיד למורה האמריקשימש  משמעותי למורה הישראלי אשר

יחווה פחות תסכול במפגש עם השפה האנגלית ולא ירגיש שנשאר מאחור בהשוואה לחבריו 

  :לכיתה

  

"…So we eventually found, five-six kids who were much higher, so what we 

ended up doing, Miri gave us some resources like books and worksheets and, 

little activities, that we would make copies of, and we would pull those five or 

six kids into this room…". )מורה אמריקאית(  

 

"…And then, I have a couple of students, again, about two or three, who are 

considerably lower, I think a couple have their own individual challenges when it 
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comes to learning, and I think more than anything, that's when it helps that, to 

have an Israeli co-teacher in the room, to constantly give them feedback on their 

work. ת(מורה אמריקאי(  

קא בכיתות הנמוכות יותר, בכיתות כי ההתאמה הייתה פחות טובה דוועלה חלק מהמרואיינים מ

שם הרמה הייתה לרוב גבוהה באופן כללי עבור התלמידים ונדרשו התאמות משמעותיות  - ג' 

קריטי ומכיוון שהתלמידים נפגשים עם השפה לראשונה או  ואהשלב גיל זה עוד נאמר כי  יותר.

צור תחושת תסכול, לאחר חשיפה מועטה אליה, לימוד ברמה גבוהה מדי עבור הילדים עלול לי

  .רתיעה מרכישה של השפה ומשימוש בה בהמשך

תגובת התלמידים כלפי חומר הלימוד שהמורים עמלו עליו על מנת  הייתהנשאלת השאלה מה 

מהתלמידים עמם ביצענו קבוצות מיקוד עלה כי לרוב החומר בו נפגשו להתאימו לרמתם? 

תה חזרה וחידוד של דברים שכבר ייקר היוהתכנית בע ,חומר שבו כבר נפגשו בעבר ההיבתכנית 

  והכנה טובה יותר לקראת שנת הלימודים הבאה.  נלמדו,

 22לוח  נתפסה על ידם כמתאימה לרמת הגילאים שלהם.לפי דיווחי התלמידים נראה שהתכנית 

  מציג נתונים אלה.

 תלמידים -: מידת התאמת הפעילויות לרמת הגיל של  הילדים 22לוח 

  באנגלית,  מתאימה לילדים בגיל שלך?" 'בית ספר של החופש הגדול' שהתכנית"האם אתה חושב 
  (שיעור המשיבים)

  תלמידים 

 ג'  

(n = 253) 

 ד'

(n = 242) 

 ה'

(n = 251) 

 78 77 79  כן, היא מתאימה לילדים בגיל שלי 

בחלק מהדברים היא מתאימה 
אבל בדברים אחרים היא מתאימה 

 לילדים יותר קטנים

6 11 13 

בחלק מהדברים היא מתאימה 
אבל בדברים אחרים היא מתאימה 

   לילדים יותר גדולים

7 5 4 

ברוב הדברים היא מתאימה 
  לילדים יותר קטנים

4 2 3 

ברוב הדברים היא מתאימה 
  לילדים יותר גדולים 

4 5 2 

  

מרביתם שהתכנית מתאימה חשו  בשכבות הגיל השונותשמדיווחי התלמידים מתקבל הרושם 

   .)79%-77%( ת הידע שלהםלרמ

תכנים והפעילויות רמת המהנתונים שעלו בסקרים ומהראיונות  נראה כי באופן כללי,  , לסיכום

הן בהיבט של שלב הגיל והן מבחינת רמת האנגלית. רמתם של התלמידים בתכנית תאמו ל
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) 78%(ידים מרבית התלמבכיתות הטרוגניות יותר בוצעו התאמות על פי שיקולי הצוות החינוכי. 

מרבית המורים. עם זאת עלו גם קולות  סברוכי רמת הלימוד תאמה לילדים בגילם וכך גם  דיווחו

מענה מספק לילדים בקצוות. ה במצדם של המורים שהתכנית מתאימה לתלמיד הממוצע ואין 

 ,התחושה הייתה שבאופן כללי התכנית עשויה להיות קשה עבור חלק מהתלמידים הצעירים

לגרום יותר נזק מתועלת. על כן  הנפגשים עם אנגלית, עלולם השזו הפעם הראשונה שבה  והעובדה

עלתה ההמלצה לתת את דעת על תכנון דיפרנציאלי יותר של התכנית שלא רק על פי שלבי גיל אלא 

  גם על פי רמת האנגלית האינדיבידואלית של התלמידים. 

  

 ונותש ון מהתנהלות בשפותדים, שביעות רצשפת התקשורת בין המורים לתלמי  4.3
  

כחלק ממטרות התכנית לקדם רכישה של השפה האנגלית הוגדר כי ההתנהלות במסגרת התכנית 

תהיה ככל האפשר בשפה האנגלית. לשם כך בכל כיתה היה מורה אמריקאי ומורה ישראלי 

 היה אמור להיות כאשר על פי התכנון, המורה האמריקאי (לעיתים שניים אמריקאים) 

 היה אמור לתרגםיננטי יותר מבחינת העברת השיעור באופן פורמאלי והמורה הישראלי הדומ

בהיבטים של  זה נעסוק בתת פרק טפל בבעיות משמעת.לבעברית ו להבהיר דברים בעת הצורך,

התלמידים  התנהלות המורים האמריקאים בשפה האנגלית מול התלמידים ומידת ההבנה של

אנגלית השימוש בשפות ה לערים נשאלו המורים והתלמידים בסק . לתקשר באנגלית םויכולת

עברית בהתנהלות בין המורים ובינם לבין התלמידים במהלך הפעילויות השונות בתכנית. הו

  מציגים נתונים אלה. 25-23לוחות 

 

  מורים ישראלים - : שפת התקשרות בין המורים לתלמידים   23 לוח

  עם הילדים:" הישראליםהמורים דיברו באנגלית  'בית ספר של החופש הגדול'ב"

  (שיעור משיבים)

מורים  
 ישראלים

(n = 34) 

 6 רק באנגלית

בעיקר באנגלית ומדי פעם 
 בעברית 

50 

באנגלית ובעברית במידה 
 שווה

32 

בעיקר בעברית ומדי פעם  
 באנגלית 

12 

  

רק באנגלית,  בעיקרלמרות ההנחיות לדבר במהלך הפעילויות עולה כי  23בלוח מהנתונים 

. שליש כי הם דיברו עם התלמידים רק או בעיקר באנגלית השיבו המורים הישראלים מכמחצית 

  מהם דיברו בעיקר בעברית.  12%-כי דיברו באנגלית ובעברית במידה שווה, ו השיבו ) 32%מהם  (
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  תלמידים - : שפת התקשרות בין המורים לתלמידים   24 לוח

  :"דיברו עם הילדים הישראליםבאנגלית המורים  'ולבית ספר של החופש הגד"ב'

  (שיעור משיבים)

 תלמידים 

 ג'  

(n = 253) 

 ד'

(n = 242) 

 ה'

(n = 251) 

 5 3 4  רק באנגלית

בעיקר באנגלית אבל גם קצת 
 בעברית

34 50 42 

חצי מהזמן באנגלית וחצי 
 מהזמן בעברית

31 25 42 

בעיקר בעברית אבל גם קצת 
 באנגלית

23 17 10 

 1 5 8 רק בעברית

  

דיווחי דיווחי התלמידים ביחס לשפת התקשורת בין המורים הישראלים לתלמידים תאמו את 

כי המורים הישראלים דיברו אתם רק  השיבו) 46%: כמחצית מהתלמידים (המורים הישראלים

ידה כי המורים דיברו אתם בעברית ובאנגלית במ השיבו) 33%או בעיקר באנגלית, ושליש מהם (

במידה רבה יותר לדבר בעברית עם התלמידים  בשכבת ג' נטו המורים  שווה. מהנתונים עולה כי 

מקבוצות המיקוד עם התלמידים ומהראיונות בהקשר לכך . מאשר עם התלמידים הבוגרים יותר

לראות שיפור לאורך התכנית בנכונות של היה גם בשלב גיל זה ניתן ש עלהעם המורים 

 עם המורים באנגלית וביכולת שלהם בפועל לבצע זאת. התלמידים לתקשר
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תלמידים -  בין עצמם: שפת התקשרות בין תלמידים ל25לוח   

  :"הילדים דיברו ביניהם 'בית ספר של החופש הגדול באנגליתב'"

  (שיעור משיבים)

 תלמידים 

 ג'  

(n = 253) 

 ד'

(n = 242) 

 ה'

(n = 251) 

 1 1 2  רק באנגלית

ת אבל גם קצת בעיקר באנגלי
 בעברית

10 9 10 

חצי מהזמן באנגלית וחצי 
 מהזמן בעברית

11 15 21 

בעיקר בעברית אבל גם קצת 
 באנגלית

26 37 46 

 22 38 51 רק בעברית

  

בעברית או רק התלמידים דיברו בינם לבין עצמם בעיקר עולה כי   25לוח הנתונים המוצגים במ

מאשר יותר נם לבין עצמם בעיקר או רק בעברית בידיברו התלמידים בכיתות ג' כש) 73%(

כי הם דיברו עם חבריהם רק או בעיקר  השיבו  מהתלמידים  11%התלמידים בכיתות ה'. רק 

  באנגלית. 

שהמורים הישראלים הפעילו שיקול דעת באשר לשימוש  התצפיות עלהממראיונות עם המורים ו

 אך חשוב לציין  ,ים בעת הצורךלתלמיד המורים הישראלים  תירגמובשפה העברית. כך 

 אלא  ,בשיעור או בפעילות ובהתייחסות לכל משפט שנאמר לא נעשה באופן אוטומטי התרגוםש

בעקבות גישה זו  .לענות באנגליתוינסו  על כך שהתלמידים ינסו להבין את המורים  הם התעקשו

יבי יותר מצד נראה כי ברוב בתי הספר בתחילת התכנית ההתנהלות אכן דרשה תרגום מאס

עם ואף עלו יותר בעיות בתקשורת בין התלמידים למורים האמריקאים, אך  המורים הישראלים

אף למדו לתקשר בהדרגה עם הם הזמן הבינו התלמידים כי ההתנהלות ברובה תהיה באנגלית ו

 כגון: הצגה של השם שלהם באנגלית ,המורים ורכשו אוצר מילים לצורך התנהלות בסיסית

בהקשר  יש לציין שהתקשורת בעברית התקיימה גם  .צאת לשירותים ולשתותבקשה לו

טיפול בבקשות  ה:לדוגמבכיתה מול התלמידים,  שהתבצעה  להתנהלות הפחות פורמאלית 

עלה כי  בשיעורים . מהתצפיותבמהלך השיעור שעלו ספציפיות של תלמידים ובבעיות משמעת 

 הפרעות למהלך השיעור בוצעה לרוב לת משמעת וההתמודדות מול התלמידים בכל הנוגע לבעיו

לפתור בעיות אלו תוך התנהלות המורים הישראלים עקב הקושי של המורים האמריקאים  על ידי 

  באנגלית בלבד מול התלמידים. 

ג ימצ 26התלמידים נשאלו בסקר באיזו מידה הם הבינו את המורים האמריקאים. לוח בנוסף, 

  נתונים אלה. 
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  תלמידים  -המורים האמריקאים   אתידת ההבנה : מ26לוח  

  "באיזו מידה הבנת את המורה האמריקאי שלך  ואת מה שהוא רוצה שתעשה?"

  (שיעור משיבים)

 תלמידים  

 ג'  

(n = 253) 

 ד'

(n = 242) 

 ה'

(n = 251) 

תמיד או כמעט תמיד הבנתי 
  אותו

16 27 35 

 33 27 28 בדרך כלל הבנתי אתו

תו ולפעמים לפעמים הבנתי או
 לא הבנתי אותו

42 37 24 

 5 5 11 בדרך כלל לא הבנתי אותו

תמיד או כמעט תמיד לא 
   הבנתי אותו

3 3 3 

 

  

כמחציתם  בדרך כלל או תמיד הבינו את המורה האמריקאי, יותר מדיווחי התלמידים נראה כי 

כי  השיבוים מהתלמיד 10%רק  ).44%) מאשר התלמידים הצעירים (68%התלמידים הבוגרים (

התלמידים את יותר  . התופעה איפיינהבדרך כלל או תמיד לא הבינו את המורה האמריקאי

מרמזים על השונות בין .  נתונים אלו )8%התלמידים הבוגרים (את ) מאשר 14%הצעירים (

 שונות באה לידי ביטוי גם במידת הבנתם את המורים הזרים.ה .התלמידים ברמת האנגלית

רמת האנגלית של  ביןהתאמה טובה  הייתהל ובין שכבות הגיל נראה כי בסך הכ ביחס להבדלים

המורה לרמת האנגלית של התלמידים בשכבת הגיל שכן הפערים בין דיווחי התלמידים ביחס 

  להבנתם את המורים האמריקאים לא היו משמעותיים. 

   

ל הניתן בשפה נעשתה השתדלות מצד המורים להתנהל ככ , נראה כי באופן כללילסיכום

ן מצדם של המורים והתלמידים כאחד במרבית הכיתות ניכר מאמץ כ האנגלית, כפי שתוכנן.

לדבר באנגלית, והתלמידים אהבו והעריכו את העובדה שהתכנית מתנהלת באנגלית ושכך גם 

למרות ההנחיות לדבר במהלך הפעילויות בעיקר באנגלית, רק כמחצית עם זאת . מצופה מהם

היו  שראלים השיבו  כי הם דיברו עם התלמידים רק או בעיקר באנגלית. עוד עלה כי המורים הי

באשר ליכולת ליישם התנהלות ותקשורת  היו הבדליםובכלל  ,הבדלים בין שלבי הגיל השונים

אשר שילוב עברית כ, בין הקבוצות השונות בהתאם למאפייני הילדים והמוריםבשפה האנגלית 

: בעוד הבוגרים עם התלמידים הצעירים יותר מאשר עם התלמידים  בתקשורת היה שכיח יותר

מהתלמידים בכיתות ג' דיווחו כי המורים הישראלים דיברו איתם בעיקר או רק בעברית,  31%-ש

  מהתלמידים בכיתות ה' דיווחו כך.  11%רק 
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 שיטות ההתנסות והלמידה    4.4
  

בעת הבניית  ,ידים בתכנית הוגדרכחלק מהמטרה לחיזוק רכישת השפה האנגלית בקרב התלמ

יות למידה ושיטות לימוד. וכי רכישת השפה תתבצע תוך שילוב והתנסות במגוון אופנ ,התכנית

זאת עקב הנחת הבסיס לפיה השימוש במגוון תיאוריות, שיטות לימוד ופעילויות חווייתיות 

ציה חיובית בעת על מנת שתיווצר אסוציא יםתהליכים של לימוד שפה שנייה והכרחי יםמחזק

  למידת האנגלית. 

  

ומהתצפיות בכיתות  מיקוד עם תלמידיםהקבוצות רכזים והמורים, עם ה מהראיונות שהתבצעו 

במהלך  .שילוב בין למידה חווייתית ומסורתית נעשהבכל בתי הספר והכיתות עלה כי אכן 

ן לתכנית צביון מעט נת שילוב זה .פעילויות חווייתיות בתדירות גבוהה יחסית השיעורים שולבו

ותר אשר מתקיימת לרוב אחר והבדיל את הלמידה בתכנית מהלמידה המסורתית וה'סגורה' י

  :במהלך השנה

 נעזריםאנחנו  מילים חדשות כדי ללמוד  :"אנחנו עושים בתכנית כל מיני סוגי פעילויות, למשל

עושים  :כלומר ,מילים ואז עושים משחקים ופעילויות סביב אותן ,כרטיסי תמונות או אותיותב

למשל לצייר את  –ל עד שהמילים ממש נכנסות להן לראש, חוזרים על זה בכל מיני דרכים והכ

המילים, להגיד אותן, לשחק משחקים. אנחנו מנסות לעשות את הלמידה כיפית אבל גם חינוכית, 

  ורה ישראלית)(מ הקיץ שלהם. יש גם יצירות אמנות, פעילויות דרמה, שירים...." בכל זאת כי 

תדירות השימוש בפעילויות חווייתיות השתנתה מכיתה לכיתה ולרוב מידת השילוב הייתה 

רב שילוב לרוב . כמו כן נראה כי בכיתות הנמוכות יותר (ג') נדרש תלוית מורה ואופי הקבוצה

אשר יצרו מוטיבציה וחוויה חיובית עבור התלמידים במפגש  חווייתיותשל פעילויות יותר 

אך  ,ה') שולבו גם פעילויות חווייתיות-שוני יחסית עם השפה. בכיתות הגבוהות יותר (ד'הרא

היה גם שימוש מאסיבי יותר בלמידה  ,התלמידים הפגינו ריכוז גבוהכשכאשר התאפשר ו

מסורתית על מנת לאפשר התקדמות בחומר. עוד ציינו המורים כי חשו שצורת הלימוד 

 מוטיבציה, התרגשות ורצון לרכוש את השפה, דבר אשר  בקרב התלמידיםיצרה החווייתית 

  .בקבוצות המיקוד שנערכו לתלמידים גם התבטא

  

ששיטת  סברוהמורים  .שביעות רצון גבוהה משיטות ההוראה והלימודהייתה באופן כללי 

מעורבות גבוהה אצל  יצרהמגוונת, חווייתית, מקיפה חושים רבים והייתה הלימוד לרוב 

לימוד אוצר  :לחיוב את הלמידה המבוססת פרויקטים, כלומר ציינו מהמורים ים. רבהתלמידים

   .תחרות שירה באנגליתו מאסטר שף :מילים ויישומו תוך כדי עיסוק בפרויקט מסוים, למשל

  

. עוד צוינה לחיוב החשיפה האינטנסיבית לאנגלית במהלך שלושת השבועות של התכנית

ה לידי ביטוי בהצהרות של מורים ישראלים כי למדו שביעות הרצון משיטות ההוראה אף בא

רבות משיטות ההוראה שהביאו עמם המורים האמריקאים המשלבים יצירתיות ויציאה 

  מהקופסא וכי קיימת נכונות לשלב חלק מאופני ההוראה במהלך שנת הלימודים.
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לק כח הובנועם זאת עלה בעיקר בקרב המורים הישראלים כי לעיתים שיטות ההוראה ש 

ואת המטרות בפעילויות  האת הצרכים בכיתתאמו מתכנית העבודה ומחוברת העבודה לא תמיד 

על מנת לתת ככל בתכנית  ה המלצה לשלב יותר עבודה בקבוצות קטנותלתעולכן  ,השונות

  :האפשר את המענה הנדרש לכל התלמידים

  

האמריקאים לא רואים  אני הייתי רוצה לראות יותר את הפעילות הזאת. אבל הם... המורים"..

אני זורמת עם זה. אני אישית הייתי רוצה לעשות יותר עבודה  .את זה בדיוק באותה צורה, בסדר

בקבוצות קטנות... אני רואה ממש שבקבוצה קטנה הם נשמעים לי, הם עושים מה שאני אומרת 

  (מורה ישראלית) "להם.

  

כי יינו חלק מהמורים האמריקאים צהשילוב של למידה חווייתית  חשיבות לגביהסכמה הלצד 

וכי על  ,בתחילת התכנית לא היה פשוט לבצע פעילויות מגוונות מול התלמידים עקב קשיי השפה

קודם ידע בסיסי  מנת שיהיה אפשר לבצע למידה חווייתית משמעותית באנגלית חשוב שיהיה

  :באנגלית ללומדים

 

"…Yeah, so, we try and do a mix between, like, traditional, like, sitting and just, 

like, learning an objective, and also giving them, like, games and activities. This is 

something we talked to the principal about, is, They wanted us to be really fun, 

and we wanted them to leave having, like, confidence in English, but you do 

need to, like, sit and learn, like, certain words before you can start playing 

games". (מורה אמריקאי) 
  

דקות  20עד  10כל  :הקפידו על תחלופה רבה של פעילויות בכיתהכמו כן דיווחו המורים כי 

לא להגיע למצב של כדי רב התלמידים והחליפו פעילות על מנת לשמור על עניין והתלהבות בק

  . איבוד עניין וחוסר ריכוז מפעילות ארוכה מדי

מידה שבה ההוראה על הכדי לעמוד על יחסם של  התלמידים לשיטות הלימוד  הם נשאלו לבסוף, 

  מציג נתונים אלה.  27בתכנית שונה מזו לה הורגלו בבית הספר. לוח 
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תלמידים –הספר בית לת בתכנית אנגליההוראת  ה ביןהשווא:  27 לוח  

באנגלית דומה או שונה מללמוד אנגלית  'בית ספר של החופש הגדול'"האם ללמוד אנגלית ב

  בבית ספר?"

  (שיעור משיבים)

 תלמידים 

 ג'  

(n = 253) 

 ד'

(n = 242) 

 ה'

(n = 251) 

 8 15 20  ד דומהומא

 11 17 11 די דומה

 27 23 26 קצת דומה וקצת שונה

 26 22 17 נהדי שו

 28 23 25  ד שונהומא 

 

  

לימוד השוואת שיטות בנוגע לתפיסותיהם של התלמידים שונות גדולה בהממצאים מעלים 

הלימוד בשתי המסגרות  כי  השיבו) 14%מהתלמידים ( שישית: כובבית הספרהאנגלית בתכנית 

ד שונה. יתרה מזאת וכי לימוד האנגלית בתכנית ובבית הספר מא  ענו) 25%רבע (ד דומה וומא

דמיון גדול יותר בין המסגרות בקרב התלמידים הצעירים בהשוואה  לראותניכרת גם מגמה קלה 

מקרב התלמידים הצעירים רואים דמיון רב  בלימוד בשתי  20%: לתלמידים הבוגרים יותר

בלבד מבין בוגרי כיתות ה'  8%מהם רואים שוני רב בין המסגרות לעומת  25%-המסגרות ו

מהם הרואים שוני רב בין המסגרות.  28%-רואים דמיון רב בלימוד האנגלית בין המסגרות וה

באופן שמשקף נאמנה יותר את המסקנה היא שהתלמידים הבוגרים יותר תפסו את ההבדלים 

בלימודי האנגלית יחסית  זוהי תגובה צפויה בקרב תלמידים שצברו ניסיון רבש המציאות. נראה

 הנמוכות יותר.לתלמידים מהכיתות 

. מסורתיתלבין למידה חווייתית  התקיים תמהיל מאוזןבקבוצות השונות נראה כי , לסיכום

המסגרת הכללית של התכנית כללה מאפיינים של למידה מסורתית בצד העברת החומר לרוב 

ספר. תדירות השימוש הבפעילויות חווייתיות בתדירות גבוהה יותר מאשר במסגרת בית 

וייתיות השתנתה מכיתה לכיתה ולרוב מידת השילוב הייתה תלוית מורה ואופי בפעילויות חו

יותר פעילויות חווייתיות ו כשבאופן כללי נראה כי בכיתות הנמוכות יותר (ג') נדרש הקבוצה

 ת הלימוד לרוב מגוונתהמורים סבורים ששיט באופן כלליבהשוואה לכיתות הגבוהות יותר. 

את החשיפה האינטנסיבית לאנגלית במהלך התכנית. עם זאת היו חווייתית והם רואים בחיוב ו

יותר עבודה בקבוצות קטנות על מנת לתת ככל האפשר את של מורים שהמליצו על שילוב 

  .המענה הנדרש לכל התלמידים
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  ?מפעילויות קיץ אחרות התכנית שונהבמה  4.5

לקייטנה וגם לא הוצגה  לא תוכננה לשמש תחליף באנגלית' התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול

 המשך ישיר לתפיסה 'מחנכים מסביב לשעון',   מטרתה העיקרית של התכנית המהווה באופן כזה.

בדרכים חווייתיות  ידיעותיהם  בשפה האנגליתאת את ביטחונם ולאפשר לתלמידים לחזק  הייתה

חון את האופן כן חשוב היה לב-התנסויות השונות מדרכי הלמידה המסורתיות בבית הספר. עלבו

  מציג נתונים אלה.  28שבו התלמידים תופסים את התכנית. לוח 

 

  תלמידים –: השוואת התכנית  לקייטנות 28 לוח 

  

  "איך הרגשת באופן כללי במהלך שלושת השבועות בתכנית?"

  (שיעור המשיבים)

 תלמידים  

 ג'  

(n = 253) 

 ד'

(n = 242) 

 ה'

(n = 251) 

 17 19 30  לגמרי כמו קייטנה

 26 23 22 די כמו קייטנה אבל גם קצת כמו בית ספר 

 26 22 16 לפעמים כמו קייטנה ולפעמים כמו בית ספר

 20 13 12 די כמו בית ספר אבל גם קצת כמו קייטנה

 12 22 20 לגמרי כמו בית ספר

  

עוד גם ביחס לתחושות התלמידים בנוגע לאופי הפעילויות נצפתה שונות גדולה בין התלמידים: ב

מהם חשו שהתכנית היא לגמרי  33%מהם חשו שהתכנית היא לגמרי או די כמו קייטנה,  47%-ש

  או די כמו בית ספר. 
  

 קשר עם ההורים במהלך התכניתה 4.6
  

הראיונות שהתקיימו עם המורים והרכזים ניתן ללמוד על אופי הקשר שהתקיים עם ההורים מ

הזמנה של ההורים באופן רשמי ב טאהתבהקשר אמרו עולה שנבמהלך התכנית. מהדברים ש

בהם שולבו הצגה של מה שרכשו התלמידים באנגלית שבתי הספר לערבים פומביים מ חלקב

מרבית במהלך התכנית נראה כי . בנוסף ונגינה כישרונות נוספים כגון שירה לביטוי  ונתנו

כאשר הורי  שכלל מתן פידבק ספונטני המורים דאגו לטפח קשר עם ההורים באופן פחות רשמי

התרשמות ההורים מההתקדמות של הילד בהתעניינו  המורים  .לבית הספר הגיעוהילדים 

ומשביעות הרצון שלהם ושל הילד מהתכנית ואף היו מורות שציינו כי התקשרו באופן אישי 

להורים בכיתתם על מנת לשמוע מה יש להם לומר על התכנית, האם הם מרוצים ומה היו 

   משנים או משפרים.
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התאמת מתווה התכנית  -יישום התכנית והפעלתה  : 4סיכום פרק 
   להפעלתה בפועל 

  

תחומים של מאפייני נבחנו בפועל.  התכנית מתווה לביצועתמונת מצב ביחס  תיארהפרק הנוכחי 

שפת להפעילויות בפועל והתאמתן לרמות האנגלית של התלמידים בשכבות הגיל השונות, 

שהתקיימו רמת התכנים והיקף הפעילויות  באופן כללית והלמידה. אופניות ההתנסולההוראה ו

  מהמורים דיווחו כך לגבי הפעילויות השונות). 71%-100%( את המתווה שתוכנןבדרך כלל  תאמו

לא הממוצע אך  של התלמיד והפעילויות בתכנית תאמו לרמתבמרבית המקרים מורים טענו כי 

), רמת האנגלית 78%לדידם של מרבית התלמידים  (. דולתלמידים חזקים או חלשים מא התאימו

התכנית עשויה להיות קשה עבור חלק מהתלמידים נטען כי  ראיונותב בתכנית התאימה לגילם.

 הם  שזו להם הפעם הראשונה שבה משום עלול לגרום יותר נזק מתועלתזה קושי ושהצעירים 

יותר של התכנית שלא רק על פי שלבי על תכנון דיפרנציאלי  הומלץ. על כן אנגליתהנפגשים עם 

מבחינת ההתנהלות באנגלית אלא גם על פי רמת האנגלית האינדיבידואלית של התלמידים.  ,גיל

 56%( אנגליתרק כמחצית מהמורים הישראלים דיווחו כי דיברו  עם התלמידים בעיקר ב

שכיח יותר עם  שילוב עברית בתקשורת היהם אהבו והעריכו זאת אם כי התלמידי, ומהמורים)

  התלמידים הצעירים מאשר עם התלמידים המבוגרים. 

המסגרת הכללית של התכנית כללה מאפיינים של למידה מסורתית בצד לרוב נראה כי  בנוסף 

. תדירות בתדירות גבוהה יותר מאשר במסגרת בית ספר  העברת החומר בפעילויות חווייתיות

ה לכיתה ולרוב מידת השילוב הייתה תלוית מורה השימוש בפעילויות חווייתיות השתנתה מכית

גם ביחס לתחושות התלמידים בנוגע לאופי הפעילויות נצפתה שונות גדולה בין . ואופי הקבוצה

טענו ) 33%(דומה במהותה לקייטנה, ואילו אחרים  חשו שהתכנית) 47%( חלקם התלמידים: 

הורים בין אם להמורים בין קשר  נוצר לבסוף מהראיונות עלה כי  שהיא לגמרי כמו בית ספר.

יזום מטעם בית  באופן ובין אםומדי פעם במהלך התכנית שהתקיימו ספונטניים במפגשים 

  לפני ערב השירה שנערך בחלק מבתי הספר.  :במספר נקודות מרכזיות במהלך התכנית, כגון הספר
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היבטים הקשורים בהתנהלות   –: יישום התכנית והפעלתה 5פרק 
    יסטיקהולוג

  

הפעלת התכנית וההתארגנות אליה בזמן הקצר שהיה בין סיום שנת הלימודים לתחילת התכנית 

רמת ל. בפרק זה יוצגו נתונים המתייחסים תכנון רב וארגון של היבטים לוגיסטיים וטכניים ודרש

  היבטים לוגיסטיים שונים. להזנה וללמידת הקביעות בסדר היום,  ,ארגוןה

  רמת ארגון 5.1

ממצאי הסקר שבוצע בקרב מ ת השאלה כיצד פעלה המעטפת הארגונית של התכנית?נשאל

: שביעות הרצון של המורים מרמת הארגון של התכנית והפעלתה הייתה נמוכהש המורים עלה

כי  השיבו המורים שענו על השאלונים  12מורים אמריקאים מבין  8-מהמורים הישראלים ו 50%

   .מוכהנרמת הארגון של התכנית הייתה 

  

שהימים הראשונים בהם פעלה  מראיונות שהתקיימו עם מורים, רכזים וגורמי רשות עלה

נערכו התאמות ושינויים בהתאם לסוגיות בלתי  םבהש 'תקופת הסתגלות'התכנית היו בבחינת 

החלפת מורים בין קבוצות עקב היעדרות בגין יציאה למילואים בזמן  ה:לדוגממתוכננות שעלו. 

 כמו כן. , שינויים בכוח אדם עקב חסרים והתאמה לאופי הקבוצות הספציפיותאיתן'מבצע 'צוק 

הוצג באמצעותו בעיות בציוד התקשוב מורים רבים כי בימים הראשונים של התכנית היו  ציינו

בציוד בסיסי כגון עפרונות ודפים, חוסר בדמות  מחסור שכלל: הכיתותמבחלק  חומר הלימוד

מרבית הבעיות שצצו בתחילת התכנית ויות מוגבלות לשכפול מסמכים. ואפשרטכנית או אב בית 

, לעיתים במהירות ולעיתים פחות, אך נראה כי הייתה נכונות וקשב מצד רכזי נפתרו לבסוף

התכנית ומפעיליה לטפל בבעיות בהקדם על מנת שהלימודים בתכנית יוכלו להמשיך ולהתנהל 

טים הלוגיסטיים והטכניים צריכה להיות חלק נראה כי החשיבה על ההיבכסדרם.  עם זאת 

  מרכזי יותר מהתוויית התכנית לשנים הבאות.

  

ביום הראשון עבדנו בלי לוח מתוקשב ובלי לוח רגיל כי לא היה. ולא היה  .הארגון ניתן לשיפור"

אב בית בבית הספר. למחרת כבר השגתי לוח רגיל, היה במסדרון. וביום השני ביקשתי מאב הבית, 

לוחות רגילים. כי זה הדפיציט, החוסר. זאת, אומרת  2הביא מכיתה אחרת. אז יש לנו עכשיו  הוא

  (מורה ישראלית) ..."ל בפעם הראשונהובגלל שהכ

  

לוח הזמנים היבט ארגוני נוסף אשר לא נלקח בחשבון וקשור לכוח האדם אשר הגיע מארה"ב הוא 

יתה נדרשו המורים האמריקאים להגיע הצפוף שהוכתב ויצר מצב בו זמן קצר מאוד לאחר הנח

מרבית  אמרו בראיונות כבר החלה התכנית. עקב כך  –לקראת התכנית ולמחרת  לערב ההיכרות

 מיעפתחלקם סבלו  .התאושש מהטיסה הארוכהלהמורים האמריקאים כי לא ניתן להם זמן 

  :וחלק אף חלו
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"…the moment we landed in Israel, we had, you know, a program, and it just 

felt like the moment we landed we started to walk. And I liked the sense of 

urgency, you know, let's get to business, down to business, but what happened 

was, many of us got sick… and you're kind of fighting that jetlag, and also 

you're, I'm sure, it's a new environment and you're adjusting…"(מורה אמריקאי) 

 

קודם לכן  נצפוא ולהגורמים השונים העלו גם בעיות ארגוניות ונושאים שעלו בשטח עם זאת 

בעיות של כוח גורמים ברשויות ציינו כי לעיתים היו  ה:לדוגמ ,עקב התכנון המהיר והראשוני

לכך מענה מידי. כמו כן על אף שתכנית העבודה מתלמ"א הגיעה סדורה והם נדרשו לתת אדם 

לא נלקחו בחשבון מאפיינים של הרשויות הספציפיות ואף ניואנסים של ומובנית, בפועל עלה כי 

 היידועהגיל בו מתחילים ללמוד אנגלית בבתי הספר השונים, צורת  :כגון ,בתי הספר השונים

התנהלות זו דרשה עבודה  מיפוי רמות התלמידים מראש.ו ותהמתאימה לאוכלוסייה בערים השונ

  מרובה ממנהלי בתי הספר בשיתוף עם גורמים ברשויות בימים האחרונים לפני התכנית.

 .ברגעים האחרונים ובלחץ של זמן חלק ניכר ממטלות ההתארגנות לקראת התכנית בוצעו בנוסף 

לתכנן את ההתנהלות מראש בצורה להיערך לכל התרחישים באופן מלא ו מנע אפשרותדבר ה

  :סדורה

גם  .ל בחשבון והתחלנו ממש לפניו"...אנחנו עברנו חודש מאוד קשה בהתארגנות. לא לקחנו הכ

המשרד לא היה מספיק ערוך ולא הבין כמה עבודה נדרשת. הצוות היה צריך לשבת עד שעות 

אבל לא בהכרח התאימה יתה נחמדה ימאוחרות לבנות את התכנית. התכנית של משרד החינוך ה

לצרכים המקומיים. ואז כל מנהל היה צריך לראות את התקציב שלו, מי הצוות שלו ובהתאם 

ישוביים שלא נלקחו בחשבון... היה צריך לעשות מיפויים ילבנות את התכנית. היו צרכים 

.. מקדימים לפני שהילדים נרשמו, איך לגרום להם להירשם ואיך לבנות תכנית בתוך המכלול.

(גורם  שוב או מנהל בית ספר יעשה עם זה."ימשרד החינוך יצא לדרך ולא בדיוק חשב מה כל י

  באחת הרשויות)

במהלך התכנית.  מיקום הפעילויותהינו התייחס לנושא נוסף שעלה בראיונות וקשור לפן הארגוני 

בתוך  –רוב בית הספר ולבמרבית הפעילויות במהלך התכנית בוצעו  ,על פי הדיווחים והתצפיות

מחוץ  לרוב . כאשר התקיימו פעילויות העשרה כגון סדנאות חיצוניות, הפעילות התבצעההכיתות

א הייתה כלל יציאה מחוץ לבתי הספר, דבר שעולה כנקודת תורפה שיש לשנותה לכיתה אך ל

שנראה כי חסרו יציאות מחוץ לבית הספר לפעילויות כגון טיולים או  אף על פי בפעם הבאה.

הלמידה בתוך הכיתות הייתה אחרת מהלמידה עבור התלמידים רים, נראה כי בכל זאת סיו

בצורת הישיבה הפחות רשמית בחלק  . הגיוון והשונות התבטאוהמסורתית במהלך השנה

הוויזואלי של הכיתה בהתאם לנלמד באנגלית, במפגש עם המורים קישוט בומהכיתות, באבזור 

ייתיות ויצירתיות ובתקשורת פתוחה יותר עם המורים. האמריקאים, בשילוב פעילויות חוו

  מקום לביטוי וליצירה של הילדים. הונתנ "אנגלית "שידרהלמעשה הסביבה הפיזית בכיתה 
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 סדר היום  5.2

מרבית  על פי מתווה התכנית, סדר היום לכל יום בתכנית נקבע ותוכנן מראש  על ידי ועדת ההיגוי.

על פי תכנית קבועה התקיימה הפעילות היום יומית כי ו ) אכן דיווח82%המורים הישראלים  (

  המורים האמריקאים שענו על השאלון דיווחו כך.  12מבין  2עם זאת רק  .מראש

  

סדר יום קבוע  נקבעבתכנית העבודה מתלמ"א מהראיונות עם המורים ומהתצפיות עולה כי 

כן הפעילויות והחומר הנלמד. ומובנה מראש בקווים כלליים וכי הוא חזר על עצמו תוך שינוי תו

 08:00בשעה היום התחיל מקטעים עיקריים. בכל בתי הספר  3-ליום הלימודים חולק ככלל 

חודשים הפעילות שכוללת דקלום ימי השבוע באנגלית, בה שבהתכנסות כיתתית או בית ספרית 

נלמד ביום חזרה על אוצר המילים שבוצעה  ופעלים שונים לעיתים תוך שילוב שירה. כמו כן 

מילים חדשות  למדובו לרוב שלשיעור חזרו  עשרשעה בהפסקה והתקיימה  09:30הקודם. בשעה 

באמצעות  אובאמצעות החוברת, תוך דיון או בקבוצות קטנות  - תוך פעילויות חווייתיות ומגוונות 

משהו קליל  שוהפסקה ובשיעור האחרון עהתקיימה שוב  11:30 שעהפעילות סדנאית כלשהי. ב

צפייה בסרט באנגלית וחזרה על מילים  :רמת ריכוז נמוכה יותר בשעה זו של היום, כגון בגלליותר 

שנלמדו תוך כדי המחזה של מילים ומשפטים שנלמדו והצגתם לכיתה, פעילויות רגיעה ומדיטציה 

עקב אובדן  'קל'אל ה 'כבד'לסיום היום. מהדיווחים על סדר היום מצטייר דפוס של פעילויות מה

בהתאם  השתנתהמסגרת כללית קבועה אשר  הייתהריכוז לקראת סוף היום. כלומר, נראה כי 

 ח הזמניםגמישות בלו שהייתה לאותו היום. כמו כן ניכר ושתוכננלחומר ולפעילויות החיצוניות 

  .והתחשבו במצבם של הילדים

  

   תנאים פיסיים  ונוכחות מורים  5.3
  

) היו  מרוצים 75%מרבית התלמידים (התכנית למרות הזמן הקצר להתארגנות לקראת 

כי ילדיהם היו  דיווחו  ההורים מרבית.  גם והציוד הנדרש ם הפעילויותמיקומבחינת  מהתנאים

מהזמן ו )90%(  בהם התקיימו הפעילויות השונות במסגרת התכנית מרוצים מהתנאים הפיזיים

  . )86%( שהוקדש למנוחה 

נוכחות מורים על וגע לדיווחי מורים על מיקום הפעילויות ומציגים נתונים בנ 30-29לוחות  

  במהלך התכנית. 

   ישראלים מורים –: מיקום הפעילויות  29לוח 

  " ?במהלך יום טיפוסי היכן התקיימו הפעילויות השונות "

  (שיעור משיבים)

 מורים ישראלים  

(n = 34) 

   59  כל או רוב היום  בתוך הכיתות או במבנה 

  35  מהיום בתוך הכיתות או במבנה חלק גדול 

  6  בתוך הכיתות ומחוצה להן במידה שווה

 0  כל או רוב היום מחוץ לכיתות ,חלק גדול מהיום בחוץ
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 ישראלים מורים –: נוכחות מורים  30לוח 

עם הקבוצה במשך  כל היום, או שבחלק מהשעות הקבוצה ביום טיפוסי " האם היית 

  "?פעלה עם מדריכים אחרים

  (שיעור משיבים) 

מורים   
 ישראלים

(n = 34) 

  91  הייתי עם הקבוצה במשך  כל היום

  3  הייתי עם הקבוצה במשך מרבית היום

  6  הייתי עם הקבוצה בערך כמחצית מהיום

  

, כך תלי בית הספרושמרבית הפעילויות התקיימו בין כמצביעים על כך  30-29הנתונים  בלוחות 

הם היו עם קבוצותיהם במשך כל או המורים כי  השיבו בנוסףהישראלים.  על פי דיווחי המורים 

  . תמונה דומה עולה מדיווחי המורים  האמריקאים שענו על השאלון.מרבית היום

  

    ארוחת עשר

טיבה של ארוחת הבוקר. התמונה העולה מדיווחיהם היא  לעההורים והתלמידים נשאלו בסקרים 

מההורים  64%:  , בעיקר בקרב התלמידיםל ארוחת הבוקרחוסר שביעות רצון מאיכותה ששל 

. כךבלבד מהתלמידים שסברו  41%זאת לעומת  ,סבורים כי ארוחת הבוקר הייתה באיכות טובה

  יש אם כן, לתת את הדעת לתחום חשוב זה בשנים הבאות.

  גורמים אחראים בשטח   5.4

 

על יישום התכנית ו בכל בית ספר אשר לקח חלק בתכנית הוצב רכז אשר היה אחראי על

הרכז מנהל בית הספר ולעיתים הרכז היה   היה מסוימיםהתנהלותה בתוך בית הספר.  במקרים 

הראיונות שהתקיימו ממהסקרים וב'.  -גם אחראי על בית הספר של החופש הגדול בכיתות א'

הצביעו על גורמים אחראים נוספים מבחינתם ובעיקר על  עלה שהשותפים השונים לתכנית

מציג  31הדמות האחראית מבחינתם. לוח  הייתהמי  ההוריםבמסגרת הסקר נשאלו  ורים.המ

 נתונים אלה. 
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  הורים –: הדמות האחראית 31לוח 

  

פניתם בבקשות או בבעיות  אליו"מי שימש מבחינתכם הדמות האחראית בתכנית? האדם 

  "שונות?

  (שיעור המשיבים)

  הורים 

 ג'  

(n = 166) 

 ד'

(n = 170) 

 ה'

(n = 149) 

 27 25 23  המורה האישי של ילדכם

 16 26 25 רכז התכנית בבית הספר  

 22 15 0 מנהל בית הספר

 1 1 12 מנהל אגף חינוך רשותי 

 34 32 40 למה מתייחסת הכוכבית? אחר *

 

אישי והרכז הדמות ההמורה היו מסתבר כי עבור כמחצית מההורים  31מהנתונים בלוח 

פנו בסוגיות שונות. מרבית ההורים שציינו "אחר" טענו כי לא פנו או לא  הם יהאלשהאחראית 

  ראו צורך לפנות לאף אחד. מיעוט ציינו כי הם פנו לכולם באותה מידה.

  

נראה כי כאשר עלו נושאים בהם נזקקו לעזרה, בעיקר  המוריםעל פי התצפיות והראיונות עם 

הרכז הבית ספרי. נושאי הפנייה עסקו  הם פנו אל ,נושאים טכניים אשר דרשו התערבות מלמעלה

ארגון דברים ו ציוד בעייתי :כגון ,וניות וטכניותסוגיות ארגבלרוב בטיפול בבעיות משמעת, 

: הרכזים כי ביצעו במהלך התכנית ליווי ופיקוח מיוזמתם ציינו  לקראת פעילות מסוימת. כמו כן

כדי לראות אילו צרכים עולים מהשטח והיו  נכנסו לשיעורים מדי פעם, שוחחו עם המורים הם

  בקשר עם ההורים לאורך התכנית.

  

כפי שציינו  באשר לתלמידים, המורים בכיתה היו לרוב הדמויות אשר אליהן פנו בעת הצורך.

הפניות בנושאים אישיים וטכניים התבצעה בפרט בתחילת התכנית,  קודם, עקב קשיי השפה

הידוק הקשר עם זאת נראה כי עם ההתקדמות בתכנית לרוב מול המורים הישראלים. עם 

חשו התלמידים יותר המורים האמריקאים ורכישת ביטחון בשימוש בשפה במשפטים פשוטים, 

קשות של יציאה . הפניות של התלמידים עסקו לרוב בבבנוח לפנות גם למורים האמריקאים

  התחשבות בבקשות שונות. ו לשתותו לשירותים
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היבטים הקשורים  –שום התכנית והפעלתה : יי5פרק סיכום 
   לוגיסטיקה בבהתנהלות  ו

  

ממצאים אשר נגעו נדונו לוגיסטיקה. בהפרק בחן היבטים של התכנית הקשורים בהתנהלות ו

היבטים להזנה וללמידת הקביעות בסדר היום,  ,של ההתנהלות בתכנית ארגוןרמת ה לסוגיות של 

 ת, סדר היום לכל יום בתכנית נקבע ותוכנן מראש  על ידיעל פי מתווה התכנילוגיסטיים שונים. 

 אך רק מיעוט מהמורים האמריקאים ) 82%(בפועל, מרבית המורים הישראלים  .תלמ"א

הגורמים .  תכניתהעל פי התקיימה הפעילות היום יומית כי דיווחו שנשאלו)  12(שניים מתוך 

בהן נערכו  'תקופת הסתגלות'מעין הימים הראשונים של התכנית כללו כי   תיארו השונים 

קשיים לוגיסטיים על סיפרו  המוריםבהתאם לסוגיות בלתי מתוכננות שעלו.  התאמות ושינויים

בעיות בציוד התקשוב, חוסר בציוד בסיסי כגון עפרונות ודפים, חוסר בדמות שכללו לא מבוטלים 

מרבית הבעיות  כפול מסמכים.ואפשרויות מוגבלות לש, טכנית או אב בית אשר יכול לפתור בעיות

הייתה נכונות מצד רכזי התכנית והייתה תחושה כי  ,שצצו בתחילת התכנית נפתרו לבסוף

הוא לוח הזמנים הצפוף שהוכתב ויצר מצב בו היבט ארגוני נוסף . ומפעיליה לטפל בבעיות בהקדם

קראת התכנית זמן קצר מאוד לאחר הנחיתה נדרשו המורים האמריקאים להגיע לערב ההיכרות ל

ציינו מרבית המורים האמריקאים כי לא ניתן להם זמן עקב כך  כבר החלה התכנית. –ולמחרת 

בכל הקשור ללוח הזמנים יש  מהטיסה הארוכה, חלקם סבלו מג'ט לג וחלק אף חלו. להתאושש

צפוף מדי, ולרווח בין  ח זמניםלקחת בחשבון להמשך הדרך את הבעייתיות הנגרמת עקב לו

  המוקדש להכנה לתכנית ותחילת התכנית עצמה. זמן לההגעה לארץ תקופת 
  

 –במהלך התכנית. על פי הדיווחים והתצפיות  מיקום הפעילויות ואהנושא נוסף שעלה בראיונות 

הייתה  ולא בתוך הכיתות –כותלי בית הספר ולרוב ין מרבית הפעילויות במהלך התכנית בוצעו ב

עקב נראה כי  .שעלה כנקודת תורפה שיש לשנותה בפעם הבאהכלל יציאה מחוץ לבתי הספר, דבר 

צריכה וכי חשיבה על כך  - היבטים הלוגיסטיים והטכניים אכילס של התכנית הוא בקשיים ב

  להיות חלק מרכזי יותר מהתוויית התכנית לשנים הבאות.

לשם ל המעורבים היו דמויות אליהן יכלו לפנות  ולכמעדויות הגורמים השונים נראה כי 

. ההורים התייחסו למורים ולרכזים כדמויות האחראיות בתכנית התייעצות או קבלת עזרה

פנו במידה הצורך. התלמידים ראו במורים את הכתובת  בכל בעיה או בקשה כשבאופן  םאליהש

עזר  במורים ילהגם טבעי בתחילה הם פנו בעיקר  למורים הישראלים אך עם הזמן חשו נוח 

ם ראו ברכז את הדמות האחראית מבחינתם על התכנית, בעיקר בנושאים האמריקאים. המורי

  הקשורים להיבטים טכניים ולוגיסטיים. 
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היבטים הקשורים בכוח האדם  - הוהפעלת התכנית : יישום6פרק 
 המפעיל את התכנית

 

בעלי תפקידים שונים ובכללם מנהלי בתי ספר, רכזים ומורים  עירבו הפעלת התכנית ביישום וב 

מונה רכז לניהול התכנית, בעדיפות  אחד מבתי הספר שהשתתפו.  בכל שראלים ואמריקאיםי

רשאי לבחור אם לשמש בעצמו כרכז בתכנית. בתפקיד היה מנהל ביה"ס  .ראשונה מצוות ביה"ס

רשאי לשמש אך ורק אדם בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך או היה זה 

לכל קבוצת תלמידים הוצמדו שנות הוראה לפחות.  3כרת ובעל ותק של בוגר מכללה להוראה מו

. על פי המתווה, ועדת ההיגוי ישראליומורה  אמריקאיפעולה: מורה שני מורים שעבדו בשיתוף 

הפרק הנוכחי מתאר היבטים  גייסה  מתנדבים לסיוע בהפעלת התכנית, בנוסף למפעילים בשכר. 

, בבחירת המורים, תפקודם ים השוניםיוצגו השיקולכנית. פעיל את התשהבכוח האדם הקשורים 

הדרכת הצוות והמורים, ההשלכות של שילוב מורים ישראלים ואמריקאים, תנאי העבודה של 

  הצוותים ויחסים בין אנשי הצוות מעבר לשעות העבודה. 

  

 רקע של המורים בתחום ההוראה ומידת התאמתם לתפקידה מאפייני 6.1

 

ובתוך כל בין שתי קבוצות המורים  .ישראליםומורים  אמריקאיםים בתכנית לקחו חלק מור

חלק   , הניסיון ותחומי ההוראה.ותקהובנתוני הרקע מבחינת  אחת מהן, הייתה שונות 

בעלי ניסיון בתחום החינוך המיוחד, אחרים היו בעלי ניסיון בהוראת האמריקאים  מהמורים 

ים יותר והיו גם מורים בעלי ניסיון ספציפי תלמידים בבתי ספר יסודיים או תלמידים בוגר

מקרב בתחום הוראת השפה האנגלית כשפה זרה. רק מיעוטם היו חסרי ניסיון בתחום ההוראה. 

המורים הישראלים היו מורים בעלי ניסיון בתחומי הוראה שונים, חלקם מורים לאנגלית, והיו 

  גם מורים בתחילת דרכם בהוראה לרבות פרחי הוראה. 

  

  

 איכותיים מורים הם האמריקאים המורים, התכנית מובילי פי  על - יקאיםררים האמהמו

 מתוך בקפידה שנבחרו אלה מורים. Teach for America התכנית במסגרת המלמדים

 באזורים אוכלוסיות עם ועבודה אנגלית הוראת בנושא מיוחדות הכשרות עברו, רבים מועמדים

   .בעולם שונים

  

דים מכאמור חלק מהמורים הישראלים היו מורים לאנגלית. המוע – המורים הישראלים

 התכנית מוביליוגם התבקשו לבצע מטלה הקשורה לחומר הלימוד. אולם  ריאיוןלתפקיד עברו 

 ישראלים מורים למצוא קשה היה מהמקומות שבחלק, בראיונות אמרו מקומית רשות וגורמי

(מדריכים  צים"מד לתכנית להכניס אםה התלבטות גם והייתה ,מקצועית מבחינה מתאימים

 עקבש נראה מאידך. נפסלה הזו האפשרות אך,  בעלויות סכוןיח של משיקולים וזאתצעירים) 

 הלא החינוך בתחום ניסיון לו שיש אדם כוח גם גויס אחרות מסיבות או במורים מחסור

 בגלל תכניתב חלק לקחו שהמדריכים כך על ביקורת שהשמיעו תפקידים בעלי היו. פורמאלי

  . ילדים של משמעת בעיות עם להתמודד שלהם הניסיון חוסר



 

 

83 

 

. לצד בנושא מיון וגיוס כוח אדם ומידת התאמתו לתפקיד דעות חלוקות נשמעו במשרד החינוך 

היו גם  ,במסגרת התכניתתלמידים ל הבהוראאמירות חיוביות על כוח האדם שנטל חלק 

 .קבעו קריטריונים יחד עם המשרד לבחירת המוריםשלא נוטרוניות על כך  אמירות ביקורתיות

תהליך  שמעבר להבדלים בנתוני הרקע של המורים הצליח הובעה מכך,קורת הרוח  בכל מקרה, 

  מוטיבציה לתפקיד:הלברור את המורים חדורי השליחות ובעלי  המיון

  

כל אחד הנושא של הבחירה של המורים היה טוב. המיון של המורים לפני הכניסה שלהם, ש"

שילך בתחושה של  :בתכנית הזאת ויאהב את הילדים, זאת אומרתאמין יואחד יהיה משהו, 

  " (בעלת תפקיד במשרד החינוך)שליחות. זאת אומרת, לבחור מורים כאלה כמה שאפשר

  

 המניעים של המורים הישראלים והאמריקאים להשתתף בתכנית   6.2
  

כנית מסיבות שונות, חלקן משותפות המורים הישראלים והמורים האמריקאים הצטרפו לת

  לשתי הקבוצות ואחרות ייחודיות לכל קבוצה. 

  מבין הסיבות העיקריות אשר גרמו למורים  האמריקאים להצטרף לתכנית היו: 

 חלקם,  בישראל בעבר שהיו אמרו מהמורים חלק – ליהדות וזיקה לישראל חיבה  .א

 . יהודיים שורשים אף לחלקם. למקום חיבה מתארים והם,  REALITYבמסגרת

"The first experience I had in Israel was just like, was wonderful.  It's clearly a 

very special place. It is a physically beautiful place.  I realize that I came in a 

tense time. That was not my plan. But my first trip was just very special. The 

people were remarkable. The food was, of course, incredible. The land itself is 

beautiful. My father has Jewish roots, and this is something that we've talked 

about for a long time in our family, and so, having the opportunity to come 

back and explore that part of my own life personally has been fascinating".           

      (מורה אמריקאי)

 מתוך שהגיעו שאמרו אמריקאים מורים היו - שונה חינוך ומערכת אחרת תרבות להכיר רצון  .ב

 ולהתנסות הברית בארצות החינוך ממסגרת במאפייניה השונה במערכת הוראה להכיר רצון

  : בה

"I'm going to, headed to graduate school, and I'm going to be researching about 

education, and what better than to have the opportunity to see in another 

country how they, how their education system is? And what can I learn from 

them in Israel."                                                                                                                                 )(מורה אמריקאי 
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 רוצים שהם אמרו מהמורים חלק – שנייה זרה כשפה האנגלית בהוראת להתנסות רצון  .ג

 בתחום צורך שיש ולהע שאמרו מהדברים. שנייה זרה כשפה האנגלית בהוראת להתנסות

 שהגיעו תלמידים לומדיםשם  החינוך שבמערכת העובדה נוכח ב"בארה זה התמחות

 ללמד ששוקלים מורים יש כן כמו. השנייה הדיבור שפת היא עבורם ואנגלית שונות ממדינות

   .אחרות במדינות אנגלית

 משום בריתמארצות ה שהגיעו מורים היו – ההוראה בתחום מקצועית קריירה לפתח רצון  .ד

 :ההוראה בתחום קריירה  לפתח הדרכים אחת את בכך שראו

"Yeah, I mean, I'm an educator. I think that's what I'll be doing for my entire 

life. When I first started teaching it was a job; now it's a career and a profession 

and something that I would like to devote my life to, and I think in order to 

truly understand education, you need to experience as much of it as possible, 

and what better opportunity than to come and teach English in Israel for two 

and a half weeks? This is unlike any experience that I've had in the States. It's 

fascinating, it's eye-opening, it's remarkable and it's incredibly challenging at 

times, and it's very nice to have all of that in a two-week program"                  

 )אמריקאית מורה.(

  

 בתום חשים םהמורים האמריקאי יתמרב כי  9מעניין לראות מתוך סקר שערכו בתלמ"א

 היהודיים ולחיים) 83%( לארץ  שלהם הקשר את העמיקה בתכנית השתתפותם כי התכנית

)93%.(   

  

  מבין הסיבות העיקריות שהוזכרו ע"י  המורים הישראלים ניתן לציין: 

  . פרנסה מקור להשלים כדי לתכנית שהצטרפו מורים היו – כלכליות סיבות  .א

 כלים לקבל כדי לתכנית שהצטרפו מורים היו – מקצועית להתפתחות הקשורות סיבות  .ב

 .קיץ במחנה בללמד להתנסות רצון מתוך או, צעיר בגיל ילדים ללמד מנת על מתאימים

 הספר בבית לאנגלית מורים משמשים שהם מכיוון לתכנית שהצטרפו שאמרו מורים היו  .ג

  .ת הלימודיםעי לשנוההשתתפות בתכנית הייתה עבורם ההמשך הטב  השנה במהלך

  

 הכנה והדרכת הצוות   6.3

  

  לקראת מילוי תפקידיו ומשימותיו. שכלל מורים ורכזים זה עוסק בהכנת צוות התכנית  סעיף

                                                           
9 Drori, N. (August, 2014). TALMA Program Evaluation. The Schusterman Family Foundation.  
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 הדרכה והכנת סגל המורים 6.3.1

  

מיד לאחר  ,בלבדסגל המורים הישראלי והאמריקאי התבצעה במשך יום אחד  ההדרכה בארץ של 

שונה מהמורים הישראלים, המורים האמריקאים עברו עוד שהמורים האמריקאים הגיעו לארץ. ב

הם קיבלו מידע על היישובים שבהם הם בהיותם בחו"ל הכנה שכללה מספר מפגשים באינטרנט: 

ילמדו, לרבות רקע על לימודי האנגלית של התלמידים בישראל  בכלל וביישובים בהם ילמדו 

מיד לאחר הגעתם ארצה  .ם הלוגיסטיבפרט, אסטרטגיות להנחלת הלשון האנגלית והכנה בתחו

בוצעה הכנה משותפת למורים האמריקאים  של המורים האמריקאים ובעודם סובלים מַיֶעֶפת,

המורים  עם מנכ"ל תלמ"א ושמעו אודות התכנית ומטרותיה נפגשו והישראלים. במסגרת ההכנה 

ת שעשויות להתרחש ונערכה היכרות בין המורים. בהמשך הוצגו בפני המורים סיטואציות שונו

  במהלך העבודה עם התלמידים ונערכו דיונים בנוגע לדרכי התמודדות עם אותם מצבים.  

  

כמעט בראיונות שהתקיימו עם המורים, . למדי הכנה היו ביקורתיותביחס ל םמשתתפיהתגובות 

 . בייחוד הושמעה ביקורת עלהםרכיולצמלא  כולם אמרו שההכנה הייתה חלקית ולא נתנה מענה

ההכנה הפדגוגית. המורים התלוננו על כך שחומרי הלימוד ניתנו להם רק כמה ימים לפני תחילת 

ישובצו ורק אז ידעו לקראת מה הם צריכים  , כמו גם המידע ביחס לשכבת הכיתה בההלימודים

. כמו כן היו מורים שאמרו שלא קיבלו חלק מחומרי הלימוד, למשל את התקליטור. מורים להיערך

  אמרו שחומר הלימוד לא היה ערוך טוב והחוברות למורה לא היו אסתטיות: נוספים

  

בכלל לא דיברו (בהכנה) על התכנים.  שלחו לנו את התכנים יום... יום או יומיים לפני שנפגשנו. " 

ל. אז אני עצמי הכנתי את עצמי. לא שאני ידעתי שאני וובמקרה היה לי זמן, ואני קראתי את הכ

כי עוד לא ידעתי אז באיזו כיתה אני אהיה. אבל במקרה קראתי את כל התכנים  אלמד בכיתה ג'.

  (מורה ישראלית) "של כיתה ג', אז קצת הכנתי את עצמי

  

"נתנו לנו הארד קופי ערב לפני אבל אף אחד לא עבר אתנו על זה. זאת אומרת קבלי חוברת ותביני  

ינה במערכי שיעור, הוא לא היה טוב. לבד מה את אמורה לעשות. והקוריקולום, בתור אחת שמב

זה לא כתוב טוב, כתוב מאוד מאוד מסורבל ומאוד לא ברור. לא ממוקד למטרה של השכבה 

  (מורה ישראלית) שצריך ללמד"

  

כמו גם  הםאו קריאה שלבמאמרים ההכנה בארה"ב כללה צפייה מורים אמריקאים אמרו ש

הראיונות עולה  שהכנה זו הייתה יעילה בעיקר מ . VC- (video conference) בכנסים והשתתפות 

בבניית ההבנה והידע ביחס לתכנית בכללותה, הכרת המקום והכרת האוכלוסייה בישראל. לעומת 

תכנית הלימודים הפרטנית נשלחה במייל מספר ימים לפני ההמראה לישראל וחלק ניכר לא זאת 

  .הצליחו ללמוד אותה טרם ההגעה לארץ

   
  :מלאים ומוכנים למה שהתקבל בשטח בין הציפיות לקבלת חומרי עבודהבנוסף היה פער 
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"We were told as American educators that everything was going to be 

essentially prepackaged for us, so I arrived under the assumption that we 

would be getting lessons that were pre-made and ready to be executed in the 

classroom. So I definitely had to do a lot of ground work here in Israel, 

whether it's making worksheets or putting together PowerPoint slides, planning 

materials, essentially, for the kids."(מורה אמריקאית) 

  

שלא הייתה הזדמנות למורים האמריקאים והישראלים להיערך  חלק מהמורים אמרו שמכיוון

לקראת השיעורים לפני תחילתה של התכנית, הדבר נעשה תוך כדי התכנית לפני תחילת יום, 

  בהפסקות או במהלך השהות בבית המלון.

  

המורים משבחים  את נמצא כי    10סקר שערכו בתלמ"אבמעניין לראות כי גם בעיון 

א ומוכנותו לטפל בקשיים ואת העובדה כי קולות המורים נשמעו והשפיעו. תלמ"צוות זמינות 

המלצותיהם לשיפור כוללות: הבהרה טובה יותר של  מטרות התכנית ותמיכה  מקיפה יותר 

עדר הדרכה מספיקה בכל הנוגע יעל המרבית המורים האמריקאים  הלינו בצוות המורים. בנוסף

  . לניהול שיעור בשיתוף המורה הישראלי

 

  

הדרכת סגל המורים לאחת מנקודות התורפה של התכנית נוגעת להכנה ונראה כי , לסיכום

הביקורות נגעו הן לזמן קבלת חומרי הלימוד עצמם שהיה סמוך מדי לתחילת . לקראת התכנית

במיוחד לסגל האמריקאי שהתחיל לעבוד מיד עם הנחיתה  פשר הכנה הולמת,יהתכנית ולא א

כי היה עליהם לעשות השלמות  דיווחו. המורים צמו שלא היה ערוך טובוהן לחומר עבארץ, 

התחושות הקשות של עצמאיות לחומר גם לשם התאמתו לרמת האנגלית של התלמידים. 

דבר  – מפגשים בין המורים לבין עצמם לפני תחילת התכנית עדרם של ילההמורים נגעו גם 

במהלך העבודה עצמה, בין תרבויות  שהיה הכרחי לאור ההבדלים הגדולים, שחלקם נתגלו

   העבודה וההוראה בין הסגל הישראלי לאמריקאי.

 

 הכנת הרכזים הבית ספריים  6.3.2

  

בהם התקיימה התכנית וחלק מהרכזים מונו לתפקידם אד שחלק מהרכזים היו מנהלי בתי הספר 

ייעודית מראיונות שהתקיימו עם הרכזים עולה שהם לא עברו הכנה הוק לצורך ריכוז התכנית. 

. חלק מהם שהיה צורך בהכנה ייעודית לרכזי התכניתאמרו לקראת ביצוע התפקיד. בראיונות 

המורים הם אמרו שהיא הייתה ממקצתם של הרכזים השתתפו בהכנה שניתנה למורים ובשונה 

 .טובה

                                                           
10 Drori, N. (August, 2014). TALMA Program Evaluation. The Schusterman Family Foundation.  
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  חשיפה למורים האמריקאים היתרונות וחסרונות של  6.4

עצם הבאת המורים האמריקאים ושילובם כחלק היא תכנית של האחת מנקודות החוזק והייחוד 

. ניכר הן מצד הגורמים בשטח (מורים, רכזים ותלמידים) והן מצד מובילי מצוות ההוראה בתכנית

 מאפיינים חיוביים רבים למורים האמריקאים מבחינת אופן הלימוד שלהם היו התכנית כי 

עלה כמשמעותי ביותר היתרון ש .שלהם אישייםהמאפיינים הומבחינת  אשר הביאו עמם

בחשיפה למורים האמריקאים בא לידי ביטוי בכך שמדובר בחבר'ה צעירים שהגיעו לתכנית עם 

היו המון מוטיבציה, ברק בעיניים, ערכים ומוסר עבודה גבוה. עקב גישתם החיובית ניכר כי הם 

 למידה בהםיות הובאופנ ושילבו אלמנטים יצירתיים וחווייתייםפתוחים לשיטות לימוד שונות 

המורים העמיתים. כמו כן כלפי התלמידים וכלפי  יחס חיובי וחם הפגינושימוש ובעיקר  עשו

. כבר בעלי ניסיון כמורים ואף כמורים לאנגלית כשפה שנייההיו למרות היותם צעירים, רובם 

הברק והמוטיבציה עמה הגיעו המורים בנוסף עלה מהראיונות עם המורים הישראלים כי 

 , מחויבות לדבר בעיקר באנגלית ועניין להיחשףים יצרה גם אצלם מוטיבציה רבההאמריקא

  . אותןואף לאמץ  שיטות למידה חדשותל

 

פגשתי את החבר'ה האלה, זה מדהים. לראות את הניצוץ בעיניים, שבאו ממקום ציוני, לעשות "

 ."חינתי מרתקפה איזושהי עבודה, זה... זה היה משהו אחר. המפגש הזה עם הילדים היה מב

  (גורם באחת הרשויות)

  

א והמורים האמריקאים ה עםיתרון מהותי נוסף עבור התלמידים בלמידה של השפה האנגלית  

, אשר המבטא שלהם אותנטי ואופן עצם החשיפה למורים דוברי אנגלית מלידה כשפת אם

הם מדברים רק  ,ההגייה מדויק ונכון. בנוסף מכיוון שמדובר במורים שאינם יודעים כלל עברית

הן מול התלמידים בכיתה, הן בהפסקות ואף באינטראקציה מול המורים האחרים,  - באנגלית 

 תלא מתאפשרלרוב ש חשיפה אינטנסיבית ומרוכזת עבור התלמידים לשפה האנגלית שיצרדבר 

  ביומיום בצורה מאסיבית כזו. 

רבות קצת אחרת, לשיטות לת ונחשפהם זאת ועוד, בעצם הלימוד עם מורים המגיעים מחו"ל 

דבר אשר נתפס לרוב כחיובי  לימוד חדשות ממה שהם רגילים, לטיפול בבעיות בגישות אחרות,

מהתלמידים לערוך המפגש עם המורים האמריקאים דרש  :כולל גם מעט ביקורת ביחס לכך אך 

ם התאמות ולהסתגל לדרישות קצת אחרות, לעיתים נוקשות יותר. בהקשר זה, חלק מהמורי

למשמעת גבוהה מאוד מצד  ציפו המורים האמריקאיםהתלמידים ציינו כי מהישראלים ו

ולהעביר את  להתרכז להם הפריעהפרעות, זה  היושקט בכיתה או ש שרר, וכאשר לא התלמידים

 ,נושא המשמעת בארץ. גם מצד המורים האמריקאים נראה כי השיעור בצורה רצופה ותקינה

חיסרון נוסף שעלה והיה להם קושי בהתמודדות עמו.  עקב אכילס היה  ,אליו נחשפו לראשונה

דבר  מצד התלמידים הוא הקושי להתנהל מול המורים האמריקאים ולהבין אותם באופן שוטף,

אשר יצר בעיקר בתחילת התכנית קצרים בתקשורת ואף תסכול בקרב חלק מהילדים. כלומר, 

אנגלית ובצורה שוטפת ואותנטית יש לקחת לצד היתרונות שצוינו באשר למורים המדברים רק 

הראשוני יחסית של התלמידים עם השפה, בחשבון להמשך גם את הקשיים הנעוצים במפגש 

  בפרט בכיתות הנמוכות. 
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באופן כללי שילוב המורים האמריקאים היווה נקודת חוזק מרכזית בפיילוט , נראה כי לסיכום

המרכזית של התכנית למטרה שילוב זה תאם . לתכנית וכי כדאי להמשיך ולפעול במתכונת זו

חשיפה משמעותית לשפה האנגלית המדוברת באופן שתגדיל את הביטחון של התלמידים שהיא 

  להתבטא בה. 

של המורים  מחשיפה לשיטות ההוראהכתוצאה רווח  למורים הישראלים  6.5
  האמריקאים

  

ציינו רבים מהמורים ם שיתוף הפעולה הצמוד בין המורים הישראליים לאמריקאיכתוצאה מ 

. נחשפו בעבודה עם המורים האמריקאים ןאליההישראלים כי למדו רבות משיטות ההוראה 

מכיוון שהמורים האמריקאים הקפידו כי כל השיעור יתנהל בשפה ראשית, כפי שצוין לעיל, 

רבן אותם להתנהל מול יוהדבר ד האנגלית, גם המורים הישראלים פיתחו מחויבות לתהליך

מידים בשפה האנגלית ככל האפשר, דבר אשר לא תמיד מתאפשר בשיעורי האנגלית התל

ממלאת תפקיד באחת הרשויות המקומיות הדגישה את הנקודה האחרונה -מרואיינתהרגילים. 

  שהוזכרה:

לדעתי השילוב של המורים האמריקאים היה טוב. כאילו... אני לא יודעת בדיוק להצביע על "

בקרב המורים הישראליים את המחויבות לדבר רק באנגלית. אם ילד לא  הנקודה אבל זה יצר גם

מבין, מאוד קל לחזור לדפוסים ולהסביר לו את זה בעברית. אבל הנוכחות של המורה 

האמריקאית יוצרת גם את המחויבות של המורה הישראלית לדבר רק באנגלית וזה... חלק 

   ."מהתכנית זו החשיפה לאנגלית

  

רים האמריקאים הינם מורים לאנגלית כשפה שנייה גם בחו"ל, דבר אשר הפך שנית, חלק מהמו

. בשיטות הוראה רבות ומגוונות הם משתמשיםסיון רב בלימודי השפה, וככאלה יאותם לבעלי נ

נחשפו לסבלנות הם כי בעבודה עם המורים האמריקאים ציינו המורים הישראלים  למעשה, 

עשו  ןבה שיטות לימוד יצירתיותלילויות חווייתיות ובלתי נדלית מצדם ולשילוב רב של פע

לימוד באמצעות שירים, המחזה של סיפורים, שימוש בחומרים מעשירים  :כגון ,שימוש

דרשו ללמד בצורה חווייתית מובילי התכנית מהאינטרנט (יו טיוב, גוגל). נראה כי מעבר לכך ש

ית ולא רק בשיטות קונבנציונאליות מכיוון שמדובר בחופש הגדול, העברת החומר בצורה יצירת

כמשהו מובנה שהם מביאים אתם מהלימוד במהלך שנת הלימודים הרגילה, דבר אשר  יתנרא

החשיפה לשיטות בארץ קורה במינונים נמוכים יותר לרוב. כמו כן ציינו המורים הישראלים כי 

ועקב כך  ,תית עבורםלמידה משמעויצרו לימוד מגוונות יותר המשלבות חווייתיות עבור הילדים 

 הם מעוניינים לשלב חלק ממה שלמדו בתכנית גם בשנת הלימודים.

  

ילדים המגיעים מרקעים  צות הבריתבנוסף, מכיוון שחלק מהמורים האמריקאים מלמדים באר

הם יישמו בתכנית שיטות מתמודדים ביומיום עם בעיות משמעת בהיקף נרחב, הלא פשוטים ו

דבר שגם ממנו יכולים המורים לאת הריכוז של הילדים, להשלטת משמעת בכיתה ולהע

: שימוש בדקלומים קצרים אשר בהם משתמשים כאשר הלדוגמהישראלים לקבל השראה. 
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התלמידים בכיתה מאבדים ריכוז, הכנה של סדר היום כך שהפעילויות שדורשות יותר ריכוז 

בהמשך היום  'קלילות'יותר בתחילת היום כאשר רמת הריכוז עדיין גבוהה ופעילויות ו בצעית

פיתוח שיטות תגמול ועונש בעת הצורך. בנוסף ציינו המורים וכן  ,כאשר הריכוז כבר איננו בשיאו

למורים האמריקאים ישנה נטייה לתת משימות בצורה דיפרנציאלית כך שתהיה הישראלים כי 

  התאמה ככל האפשר לרמת התלמידים.

  עילות בשעות הפנאי תנאי העבודה של הצוותים האמריקאים ופ 6.6

 

הצוותים האמריקאים הגיעו ארצה סמוך להתחלת התכנית ומספר ימים לאחר מכן החל מבצע  

. הם שוכנו בבית מלון יחד עם המנטורים הישראלים. במהלך שהותם במלון הם עסקו 'צוק איתן'

ת מטעם למנהלת הפדגוגיבהכנת חומרי לימוד והתכוננו לשיעורים. בהקשר לכך הם יכלו לפנות 

שהייתה אחראית על תכנית הלימודים ולהתייעץ אתה בנושאים הקשורים לתכנית.  תלמ"א

במלון הם קיבלו עזרים וציוד לצורך הכנת החומרים והועמדה לרשותם מכונת צילום. בזמם 

במספר מקומות בצפון הארץ ולעיתים נפגשו עם    ,ה פרטית של המוריםיוזמ, הפנוי הם טיילו

כפי שנראה בהמשך, המורים הלינו על כך שמטעם תלמ"א ים בשעות הפנאי. המורים הישראל

  תה פעילות חברתית בשעות הפנאי.  יכמעט ולא הי

  

שתנאי השהייה בבית המלון היו סבירים וכך גם תנאי על פי תגובות המורים האמריקאים נראה 

. הם הלינו על העבודה בבתי הספר. התלונות שלהם נגעו בעיקר להתנהלות בימים הראשונים

אף על סיורים בבתי הספר ולאחר מכן החלו ללמד בכך שמיד לאחר הנחיתה הם החלו בהכנות ו

  שמצבם הפיזי והבריאותי לא היה שפיר וההכנה לקראת התכנית לא הייתה מספקת: פי

  

"A lot of teachers got sick on the very first day, which I think might have just 

been a virus going around, but we were also jetlagged and had no sleep…Once 

we came here, we only had a day and not all of the materials. That first day 

just seemed like a blur, you know?"  (מורה אמריקאית) 

 

ץ, על אף שחלק מהסיורים המורים  סיורים במקומות שונים בצפון האר ערכו בזמנם החופשי

גיבוש המורים לשנועד תלמ"א  םאחד מטעמפגש  םהתקיי. בנוסף 'צוק איתן'בוטלו בשל מבצע 

עמדות המורים היו פרי יוזמה של מורים ישראלים.  אחרים מפגשים האמריקאים והישראלים. 

 :תויוביח ופעילות הגיבוש והיוזמות של המורים הישראלים הי האמריקאים והישראלים כלפי 

התחלנו ביום . יום גיבוש שעשו לנו עם האמריקאים, ביום חמישי, היה מאוד מאוד מאוד טוב"

שלישי, אז ביום חמישי, יומיים אחרי זה, היה לנו יום גיבוש ביער. איזושהי פעילות...  המורים 

הי הישראלים עם המורים האמריקאים. אני הייתי עושה עוד יום אחד כזה שבוע אחרי. באיזוש

 " (מורה ישראלית)פעילות ביחד. לגבש אותנו יותר
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"We've worked to build a relationship together and I think that's helped a lot. 

Like last week, she actually invited me and the other teacher that started with 

her over for dinner, and we got to meet her son and one of her friends who 

also teaches English and learned  more about their experiences together"          

          (מורה  אמריקאית) 
  

על כך שבמהלך השהות בבית המלון היו שעות  הלינו חלק  מהמורים האמריקאים עם זאת 

ה פעילויות עבור המורים (ולא עמד לרשותם שכן תלמ"א לא הציע ,שבהן לא היה להם מה לעשות

  לכלול תכנית "חברתית" מעבר לנושאי ההוראה.מומלץ בעתיד רכב). 

  

  הרצון לשמור על קשרים לאחר תום התכנית 

הצוותים  האמריקאי והישראלי נשאלו אם הם מעוניינים להמשיך לשמור על קשר לאחר סיום 

כמעט כל המרואיינים אמרו שהם רות לימודים. התכנית. במיוחד דובר על קשר עם הילדים למט

, האם אך  התלבטו לגבי סוגי הפלטפורמות שבהן הקשר יתבצע ,מעוניינים לשמור על קשר

האם באופן אישי   -, כמו גם לגבי אופן הפנייה לתלמידים skype  , email ,face bookתצעובאמ

לבטות לגבי אופן השמירה על באמצעות שיחת ועידה. עלתה גם הת :או באופן קבוצתי, למשל

  הפרטיות. בחלק מבתי הספר הדתיים נאמר שחשוב שהקשר יהיה אך ורק בתחום הלימודים:
  

אני לא יודע מה הם יכתבו, אתה לא יודע מה הבנות שלנו יכתבו. אני דואג, יכול להיות שהן "

ייפ (בתוך יכתבו להן דברים שלא מתאימים לה וכן הלאה. אבל שיעור מתוקשב או לדבר בסק

  (רכז תכנית) המסגרת, בתוך פיקוח). כן, זה ממש, בהחלט, בהחלט"

  עבודת צוות מחוץ לכיתה 6.7
  

עבור חלק  , עולה מהשטח כי בין המוריםבתוך הכיתות   שהיהבמקביל לשיתוף הפעולה המקצועי 

אשר לימדו יחד. יחסי ישראלים לנרקם קשר אישי וחם בין המורים האמריקאים  מהמורים

לידי ביטוי הן בצורך לבצע היערכות והכנה משותפת לפני באו  ין ועבודת הצוות הללוהגומל

הכניסה לכיתות בכל הנוגע לחומרים שיועברו ולחלוקת התפקידים והן בקשר האישי הספונטני 

 שנרקם ביניהם ובא לידי ביטוי לאחר שעות פעילות התכנית.

  

נו כי עבודת הצוות הייתה טובה גם בכל הרוב המכריע של המורים הישראלים והאמריקאים ציי

. כלומר, מכיוון שהתכנית שקיבלו לא תמיד הקשור להכנה שביצעו יחד טרם הכניסה לשיעורים

או בסוף יום יום הצוותים עבדו יחד בתחילת , הייתה מותאמת למאפייני הכיתה וברורה עד הסוף

   מעבר על מערכי שיעור יחד.ו על היום הבא ושיתוף הפעולה אף גלש לשליחת חומרים במיילים

צוות הייתה  תעלתה ביקורת מצד המורים בנוגע לכך שיותר זמן להכנה ולתרגול של עבודעם זאת 

   מול התלמידים. שיתוף הפעולהמכינה טוב יותר את הכניסה לכיתה ואת 
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חד המורים הישראליים כי מעבר א ןבמקביל לעבודת הצוות לצורך הכנה לשיעורים ציי

לנהוג  הקפידו  הם שהביאו עמם המורים האמריקאים לכיתות,  'ברק בעיניים'ה וללמוטיבצי

כלל צוות בית הספר. עוד ציינו המורים אל בנימוס ובכבוד רב אל המורים הישראליים ו

כי הם היו מאוד הישראלים כי מאוד נהנו לעבוד עם המורים האמריקאים במישור האישי 

מורים שעבדו יחד. הדבר בא לידי ביטוי בכך שחלק מהמורים  נחמדים וכי נוצרו קשרי חברות בין

ביצעו פעילויות משותפות לאחר שעות התכנית, חלק מהמורות הזמינו את האמריקאים לביתם, 

גם המורים האמריקאים ציינו לחיוב את קבלת הפנים החמה . ועודערכו להם סיורים באזור 

, גם מעבר לתחומים פנות אליהן בכל דברשקיבלו מהמורות הישראליות ואת העובדה שיכלו ל

המקצועיים. מבין השורות עולה כי המורות הישראליות היוו עבור המורים האמריקאים מעין 

  בזמן שהייתם בארץ. 'אפוטרופוס'גורם לייעוץ, להקשבה וכמעין 

"Yeah,  they're just so, and like, this morning, Sarah, who you've met, she, like, 

made us a cake. They're just, like, so welcoming and nice, like, happy to have us 

and like, appreciative and grateful, and, like, so are we. We know they're so 

sweet, and I just feel, like, really, really happy to be here…"(מורה אמריקאית) 
  

וקרים בבית הספר במהלך ההפסקות ובחדרי המורים ומהתצפיות ניתן היה גם מהשהייה של הח

לראות כי המורים ממשיכים לתקשר ולהפגין יחסים חמים גם מחוץ לכיתות, דבר אשר בא לידי 

ביטוי בישיבה משותפת בהפסקות, בהקפדה של המורות הישראליות לדבר אנגלית בנוכחות 

  .עורבות בשיחהאלו יבינו ויהיו מהאמריקאיות על מנת ש
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היבטים הקשורים בכוח האדם  -: יישום והפעלת התכנית 6פרק סיכום 
   המפעיל את התכנית

  

השיקולים השונים נדונו . היבטים הקשורים בכוח האדם המפעיל את התכניתעסק בהפרק הנוכחי 

ישראלים , הדרכת הצוות והמורים, ההשלכות של שילוב מורים בבחירת המורים, תפקודם

  ואמריקאים, תנאי העבודה של הצוותים ויחסים בין אנשי הצוות מעבר לשעות העבודה. 

היו שונות ביניהן בתוכן,  אמריקאיםהישראלים והמורים הקבוצות  בחינת הנתונים מעלה כי 

 מורים הם האמריקאים המורים, התכנית מובילי פי על. תחומי ההוראהבניסיון וברמת ה, ותקוב

 מתוך בקפידה שנבחרו אלה מורים. Teach for America  התכנית במסגרת המלמדים איכותיים

 שונות אוכלוסיות עם ועבודה אנגלית הוראת בנושא מיוחדות הכשרות עברו, רבים מועמדים

חלק . רק בעולם שונים במקומות אנגלית בהוראת ניסיון שצברו לאחר ארצה הגיעו וחלקם בעולם

 מורים למצוא קשה היה מהמקומות בחלקונטען כי  ורים לאנגליתמהמורים הישראלים היו מ

 החינוך בתחום ניסיון בעלי גויסו לתכנית גם מורים לכן ו ,מקצועית מבחינה מתאימים ישראלים

 בשיקוליםרבו אותם  יביקורתיים על כך שלא עבמשרד החינוך נשמעו קולות . פורמאלי הלא

  .המוריםלבחירת 

יקאים הצטרפו לתכנית מסיבות שונות, חלקן משותפות לשתי האמרוהמורים הישראלים 

את ו לישראל חיבהאת ה המורים האמריקאים ציינוהקבוצות ואחרות ייחודיות לכל קבוצה. 

 בהוראת התנסותלהרצון את ו ,תואחר חינוך ומערכת תרבות להכיר צוןהראת , ליהדות זיקהה

  . פותם לתכניתכגורמים העיקריים להצטר ,שנייה זרה כשפה האנגלית

 מקצועית קריירה לפתח צוןהרציינו כסיבות להצטרפות לתכנית בעיקר את  המורים הישראלים

  .כלכליות סיבותו ההוראה בתחום

המורים הישראלים  .הדרכת סגל המוריםלנוגעת להכנה ו מנקודות התורפה של התכניתאחת 

הביקורות נגעו את התכנית. הביעו הסתייגויות קשות ביחס להכנתם לקרהאמריקאים  והמורים 

לחומר עצמו שלא היה הן ו, קבלת חומרי הלימוד שהיה סמוך מדי לתחילת התכניתשל הן לזמן 

התחושות הקשות לרמת האנגלית של התלמידים. חייב עבודה נוספת כדי להתאימו ו ערוך טוב

. גם כניתעדרם של  מפגשים בין המורים לבין עצמם לפני תחילת התישל המורים נגעו גם לה

  ייעודית לקראת ביצוע התפקיד.  עדר הכנהיהעל דיווחו הרכזים 

פעילות חברתיות לגיבוש  ,יחוד האמריקאיםינקודת תורפה נוספת שהוזכרה על ידי המורים, ב

  יש מקום לשקול פעילות כזו בעתיד.והעצמה במינון לא מספק. 

בתכנית נקודת חוזק מרכזית  באופן כללי שילוב המורים האמריקאים היווהראה כי עם זאת נ

שיטות להתמודדות עם קשיי מן הוציינו כי למדו רבות משיטות ההוראה ומורים ישראלים רבים 

בעתיד להדגיש ביתר שאת בפני  מומלץ .נחשפו בעבודה עם המורים האמריקאיםמשמעת אליהן 

 .יםישראללהתלמידים את תפקידיהם וחלוקת האחריות בכיתה בין המורים האמריקאים 

על שיתופי פעולה ויחסים אישיים קרובים ביניהם, גם מחוץ לשעות העבודה. דיווחו  המורים

תוך הכנסת  המשלבת מורים ישראלים וזרים לפעול במתכונת זו מומלץ אם כן בעתיד להמשיך 

  . שינויים במבנה ובמערך השילוב לאור קשיים שונים שעלו בהקשר זה במחקר
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    ית מטרות התכנמימוש : 7פרק 

חיזוק הביטחון העצמי ומידת כללו:  ת כפי שהוצגו לעיל מטרות התכנית  המוצהרוכאמור, 

צמצום פערים , חיזוק מוסדות החינוך כעוגן מרכזי בקהילה, המסוגלות של התלמידים באנגלית

פרק זה ידון בנושאים אלו  . למידה משמעותיתו חיזוק החינוך הציבורי, ושוויון הזדמנויות

 מבטם של הגורמים השונים.  מנקודת

   

ולתחושת המסוגלות ללמוד את השפה  טחוןיהתכנית לחיזוק הב תרומתה של 7.1

   האנגלית  

  

בחן לעומק את השפעת התכנית על מאפייני האנגלית של התלמידים. תלמידים להורים והסקר ל

השתתפות  מציגים את דיווחי ההורים והתלמידים ביחס להשפעות הנתפסות של ה   34-33לוחות 

  בתכנית על רמת הביטחון והידע של התלמידים באנגלית.
  

  

  הורים –ידיעת האנגלית של התלמידים על ביטחון וה: השפעת התכנית על  33 לוח

  בתכם?"או  "באיזו מידה כל היבט הינו נכון לדעתך לגבי בנכם

  ד נכון")ו(שיעור המשיבים "די נכון" או "מא

 הורים  

 ג'  

(n = 166) 

 ד'

(n = 170) 

 ה'

(n = 149) 
בעקבות התכנית אני מרגיש שיש שיפור באוצר המילים באנגלית של הילד 

 שלי 
65 75 67 

 66 71 61 בעקבות התכנית אני מרגיש שהילד שלי  מבין טוב יותר אנגלית 

 64 65 54 בעקבות התכנית אני מרגיש שיש שיפור ביכולת של הילד שלי לדבר אנגלית 

 63 63 45 אני מרגיש שיש שיפור ביכולת של הילד שלי לקרוא באנגליתבעקבות התכנית 

 60 61 42  בעקבות התכנית אני מרגיש שיש שיפור ביכולת של הילד שלי לכתוב באנגלית

 69 72 61 טחון של הילד שלי לדבר באנגלית יבעקבות התכנית אני מרגיש שיש שיפור בב

 66 67 52 של הילד שלי לקרוא באנגלית בעקבות התכנית אני מרגיש שיפור בביטחון 

 63 67 50  בעקבות התכנית אני מרגיש שיפור בביטחון של הילד שלי לכתוב באנגלית

 15 17 13 בעקבות התכנית הילד שלי פחות אוהב ללמוד אנגלית

"בית ספר של החופש הגדול" באנגלית חיזק את הידע של הילד שלי באנגלית 

 ר בדברים שהוא למד בבית ספ
74 78 75 

בעקבות התכנית אני מרגיש שהילד שלי מוכן טוב יותר מבחינת רמת האנגלית 

 שלו לקראת השנה הבאה
70 76 70 

 71 73 65 בעקבות התכנית אני מרגיש שהילד  שלי אוהב אנגלית יותר מאשר קודם
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 55 64 48 בעקבות התכנית יותר קל לילד שלי  עם משחקי מחשב

 27 37 24 ל רמת האנגלית של הילד שלי התכנית לא השפיעה ע

  

  

תכנית התמונה חיובית בעיקרה ביחס  לתפיסותיהם בנוגע להשפעות מדיווחי ההורים מצטיירת 

כי  השיבו  שיעורים גבוהים למדי של הורים.  ילדיהם על מאפייני הביטחון והידע באנגלית של

) 50%-72%כתיבה באנגלית (בבור ודיבהתכנית שיפרה הן את רמת הביטחון של ילדיהם בקריאה, 

הייתה ). ההורים סבורים כי לתכנית 42%-65%והן את רמת הידע של הילדים בהיבטים אלה (

), על יכולתם להבין את 69%השפעה מיטיבה גם על היקף אוצר המילים של ילדיהם באנגלית (

יתרה מזאת, ). 72%)  ועל מוכנותם לקראת השנה הבאה  מבחינת רמת האנגלית (66%השפה (

כי השתתפות ילדיהם בתכנית תרמה לחיזוק הידע באנגלית אותו למדו  השיבו  מרבית ההורים

סבורים  15%), כשרק 70%) והגבירה את אהבתם של הילדים לשפה האנגלית (76%בבית הספר (

  כי התכנית גרמה את ההיפך. 

  

בקרב הורים לילדים  יותרתפיסות חיוביות השוואת דפוסי הממצאים  על פי שכבות הגיל מעלה 

של השפעות התכנית על כל ההיבטים שנבחנו בהשוואה להורים לילדים בכיתות  ה'- ובכיתות ד' 

צלילים להתכנית בחשיפה ראשונית לשפה, התמקדה ג' שבכיתה הבדלים אלו צפויים מאחר  ג'.

   היכרות עם האותיות ופחות בהיבטים מורכבים יותר כגון כתיבה או קריאה.לו

  

  

 תלמידים –ידיעת האנגלית של התלמידים על ביטחון וההשפעת התכנית על : 34  לוח

  "ביחס לתיאורים השונים נבקש ממך לציין באיזו מידה הוא נכון לגביך".

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

 תלמידים  

 ג'  

(n = 253) 

 ד'

(n = 242) 

 ה'

(n = 251) 

 86 77 79 כנית אני מרגיש שיפור באוצר המילים שלי באנגליתבעקבות הת

 85 77 77 יותר אנגלית  בעקבות התכנית אני מרגיש שאני מבין טוב

 80 70 67 בעקבות התכנית אני מרגיש שיפור ביכולת שלי לדבר אנגלית 

 76 70 53 בעקבות התכנית אני מרגיש שיפור ביכולת שלי לקרוא באנגלית

 73 72 64 נית אני מרגיש שיפור ביכולת שלי לכתוב באנגליתבעקבות התכ

 72 65 60 בעקבות התכנית אני מרגיש שיפור בביטחון שלי לדבר באנגלית 

 68 67 59 בעקבות התכנית אני מרגיש שיפור בביטחון שלי לכתוב באנגלית 



 

 

95 

 

 74 70 54 בעקבות התכנית אני מרגיש שיפור בביטחון שלי לקרוא באנגלית 

 7 17 19 עקבות התכנית אני פחות אוהב ללמוד אנגליתב

"בית ספר של החופש הגדול" באנגלית חיזק את הידע שלי 
 באנגלית בדברים שלמדתי בבית ספר 

17 11 10 

בעקבות התכנית אני מרגיש יותר מוכן מבחינת רמת האנגלית שלי 
 לקראת השנה הבאה

76 79 84 

י אוהב יותר אנגלית מאשר בעקבות התכנית אני מרגיש שהיום אנ
  קודם

66 64 67 

 62 58 52 בעקבות התכנית יותר קל לי עכשיו עם משחקי מחשב באנגלית

 9 14 23 התכנית לא השפיעה על רמת האנגלית שלי

 

דפוס דיווחי התלמידים דומה באופן כללי לדפוס דיווחי ההורים למעט התייחסות למידת 

ראשית, בהיגד זה נצפה פער ניכר.  ; הלימודים במהלך השנהכני התכנית לתכנית והחפיפה בין ת

התלמידים, כמו הוריהם, רואים בתכנית כמשפיעה לטובה הן על רמת  הביטחון והן על רמת 

 הידע שלהם, אך בשיעורים מעט גבוהים יותר מאשר הוריהם. כך  שיעור גבוה של תלמידים

-74%כתיבה באנגלית (בדיבור ובקריאה, כי התכנית שיפרה הן את רמת הביטחון שלהם בהשיבו 

).  מרבית התלמידים, בשיעורים 53%-80%) והן את רמת הידע שלהם  בהיבטים אלה (54%

השפעה מיטיבה על היקף אוצר המילים הייתה כי לתכנית  השיבו גבוהים יותר מאשר הוריהם, 

קראת השנה הבאה  )  ועל מוכנותם ל80%), על יכולתם להבין את השפה (81%שלהם באנגלית (

כי השתתפותם בתכנית תרמה  השיבו מהתלמידים ים). כשני שליש80%מבחינת רמת האנגלית (

של תלמידים  ךנמו), ובדומה לנתוני ההורים, שיעור 66%השפה האנגלית ( של האהבהלהגברת 

כי התכנית גרמה להם לאהוב פחות אנגלית. עם זאת, בעוד שמרבית ההורים  השיבו  ) 14%(

וחו כי לדעתם השתתפות ילדיהם בתכנית חיזקה את הידע באנגלית אותו רכשו הילדים בבית דיו

  ) סבורים כך. 13%בלבד של התלמידים ( ךהספר, שיעור נמו

  

השוואת דפוסי הממצאים  על פי שכבות הגיל מעלה מגמה דומה לזו שהתקבלה מדיווחי 

ם בשכבות ד' וה', לתלמידי כיתות ההורים, אך לא נמצאו הבדלים בתפיסות אלו בין התלמידי

   .תפיסות חיוביות יותר של השפעות התכנית על מאפייני הביטחון והידע בשפה האנגלית: ה'

  

  מורים  – האנגלית השפה ללמידת המוטיבציה תלהעלא התכנית של תרומתה

  

מעמיתיהם  12מבין  8-ו  מהמורים הישראלים 74%( המורים מרביתכי  עולה הסקר מ

. ללמוד אנגלית מאודדיווחו כי לילדים הייתה מוטיבציה גבוהה או גבוהה  )יםהאמריקא

 שמרבית בעוד הלמידה של החוויתי להיבט זו מוטיבציה הישראלים וריםהמייחסו  בראיונות

 השפה שבלמידת החשיבות את התלמידים להבנת זו מוטיבציה ייחסו האמריקאים המורים

  . האנגלית
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טחון הילדים באנגלית יבלותיים ביחס לתרומת התכנית לידע ובאופן כללי הממצאים הכמ

מורים ישראלים  כל המרואיינים ובכללםהשתקפו גם בראיונות עם הגורמים השונים. 

שיפור  ניכר שעל פי התרשמותם  דיווחוואמריקאים, רכזי התכנית ומנהלי אגף החינוך ברשויות  

תמונה  לתה ת שנעשו בכיתות עוהתצפימת. שפה האנגליידע של האוצר מילים כמו גם שיפור בב

  .גילו שליטה בחומר הלימוד והתלמידים אוצר מילים חדשה של למיד לפיה התקיימה דומה 

 לא בהקשרים האנגלית בשפה לשימוש התלמידים התכנית עודדה את פתיחות כיגם ניכר 

 בשפה מוששי על הם דיווחו התלמידים שהתקיימו עם  המיקוד קבוצות בכלפורמאליים: 

 שהם התלמידיםציינו  באחד מבתי הספר. שונים בהקשרים המשפחה בני עם בבית אנגליתה

 למוסיקה ולהקשיב בסדרות לצפות), skype( מסרים בתוכנת להשתמש יותר בטוחים מרגישים

תרומתה של התכנית לחיזוק הביטחון ולתחושת המסוגלות באשר ל.  האנגלית בשפהבמדיה 

עלייה בתחושת המסוגלות, ההצלחה  ניכרתכל המרואיינים ציינו ש  - גליתללמוד את השפה האנ

להתבטא בשפה האנגלית. מנהלת האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך אף של התלמידים יטחון בהו

הדגישה שהצלחת התכנית מתבטאת בעיקר בעלייה בתחושת המסוגלות והביטחון של התלמידים 

 מאיים.  והנגשת השפה האנגלית כמשהו שאינו

  

יה בתחושות הביטחון והמסוגלות של יעל על דיווחוההורים והתלמידים , המורים, לסיכום

ים בשיעורים גבוהים יותר אם כי התלמיד ,התלמידים באנגלית בעקבות השתתפותם בתכנית

שיפור ניכר במיומנויות של  על  דיווחו  ההורים והתלמידים  .)42%-72%(מהוריהם  )53%-80%(

מהראיונות עלה כי זאת ועוד,  (בכיתה ג' פחות קריאה וכתיבה).יבור, קריאה וכתיבה הבנה, ד

גם בהקשרים  לא פדגוגיים,  כמו בשימוש בשפה האנגלית בקרב התלמידים ה יניכרת עלי

. נראה אם בשיחות בין חברים ועם המורים מחוץ למסגרת השיעור ואפילו במסגרת המשפחה

להביא לשיפור בביטחון ובמסוגלות התלמידים   –נית המטרה העיקרית של התככן, כי 

   בהצלחה. מומשה  –באנגלית 

יש להעיר שעל פי ממצאי הסקר, התלמידים לא קישרו את תכנית הקיץ לתכנית לסיום, 

שחלק ממטרות התכנית כללו את מרכיב שימור הידע. לפיכך  חשוב על אף הלימודים השנתית 

    קישורים המתאימים.לבחון נושא זה להבא ולעשות את ה

  

   משמעותית למידה 7.2

 מעלה הראיונות ניתוח אולם. "משמעותית למידה" בהמשגה השתמשו המרואיינים מיעוט

 כפי המשמעותית הלמידה בתוך נדבך רבה במידה תהמהוו המרואיינים ידי על שהוצגו תרומות

 לכישורים ביטוי ןומת חברתית התפתחות נכללו הנושאים בין.  החינוך משרד ידי על שהוגדרה

 שילוב תוך שונים באופנים להתבצע יכולה שלמידה התלמידים של הבנה,  התלמידים של שונים

 במהלך ביטוי לידי באים שאינם תלמידים בכישורי להבחין  המורים של יכולת, החושים כלל

 לערכי חשיפה, למוטיבציה מובילותהו עניין היוצרות החווייתיות ההלמיד שיטות,  השנה

 מוטיבציה חדורי צעירים מורים עם התנדבותי לפרויקט התלמידים חשיפתעצם ב התנדבות

 עם יותר ונעים קרוב קשר ליצירת אפשרותו אופקים הרחבת היוצר תרבויות בין מפגש, ושליחות

המרואיינים שהתייחסו לנושא הלמידה המשמעותית הדגישו את הרלוונטיות של  .המורים

שתמשים בשפה האנגלית מחוץ לכותלי בית הספר, בכך שתחומי התכנית בכך שהתלמידים מ
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בית הקפה). מנהל אגף  מה:כדוג(הלמידה מחוברים  לחיי היום יום ולא מקובעים ללמידה מספר 

בה שהדגיש שמורים שהשתתפו בתכנית ציינו בפניו שהחשיפה לתכנית  הערים אחתהחינוך ב

וף פעולה והתלהבות של התלמידים, מתבצעת למידה חווייתית בהקשרים שונים תוך שית

  הדגימה עבורם מהי למידה משמעותית.

 

  שוויון הזדמנויות  7.3

ויון הזדמנויות שהתכנית יצרה כר לשוהמקומית עלה בראיונות עם בעלי תפקידים ברשות 

שלרוב  לקייטנות קיץ עבור ילדים ממשפחות פחות מבוססות נגישותתה כאן ימבחינה זו שהי

הם ועבור חלק מהילדים מדובר בפעם ראשונה ש ,עילויות קיץ למיניהןלא השתתפו בעבר בפ

  : משתתפים בקייטנת קיץ

צלחה הממה שבכל שנה, זו  הישוב, פי שלושיילדי  950 -אבל זה שאנחנו נתנו כעיר מענה ל"

 )1 פרמס(מנהל אגף חינוך עיר  "!גדולה

  

עיקר לאלה שלא יכולים להרשות יש ערך לזה שבית הספר פתוח גם בחופש הגדול. יש לזה ערך ב"

לעצמם. הרעיון הוא שהם שווים בין שווים עם כולם. ואחד השיקולים הוא לא לאפשר פה 

 -שאלה שלא יכולים להרשות לעצמם הם בקייטנות של המצב קייטנות פרטיות ועוד פעם ליצור 

ה ערך, זה ישבו יחד באותה הסירה. יש לזיואלה שכן הם בקייטנות אחרות. אלא שכולם  300

..." (מנהל אגף חינוך משהו ערכי, אנושי וציבורי שאני חוזרת עליו, שצריכים לקחת עליו אחריות

  )1 פרמסעיר 

  

     מטרות התכנית מימוש : 7סיכום פרק 

  

להביא לשיפור בביטחון  –המטרה העיקרית של התכנית הממצאים מצביעים על כך ש

  תיארו ההורים והתלמידים,המורים,  .חהבהצל מומשה –ובמסוגלות התלמידים באנגלית 

אם , ה בתחושות הביטחון והמסוגלות של התלמידים באנגלית בעקבות השתתפותם בתכניתיעלי

שפה. הוזאת בכל מיומנויות , )42%-72%) מהוריהם (53%-80%(ים מעט  יותר כי התלמיד

המורים מחוץ למסגרת  בשיחות בין חברים ועם :בהקשרים  לא פדגוגיים,  כמו השיפור ניכר גם 

לא  "למידה משמעותית"שהמושג  אף על פייתרה מזאת  השיעור, ואפילו במסגרת המשפחה.

 רבה במידה תהמהוו המרואיינים ציגושה תרומות עולות הראיונותמ, רווח בשיח על התכנית

 של שונים לכישורים ביטוי ומתן חברתית התפתחות :כמו ,המשמעותית הלמידה בתוך נדבך

הרלוונטיות של  המרואיינים שהתייחסו לנושא הלמידה המשמעותית הדגישו את .ידיםהתלמ

בכך שתחומי ו לכותלי בית הספרהתכנית בכך שהתלמידים משתמשים בשפה האנגלית מחוץ 

בעלי תפקידים  ציינו לבסוף. רהיום יום ולא מקובעים ללמידה מספהלמידה מחוברים  לחיי 

אפשרות תה יהילראשונה הזדמנויות מבחינה זו ש לשוויוןכר שהתכנית יצרה  ברשות המקומית 

  להשתתף בפעילות קיץ.  ילדים ממשפחות פחות מבוססותגם ל
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מידת היישומיות בהרחבת התכנית  מהתכנית, ביעות רצון: ש8 רקפ
  וכוונות להשתתפות בעתיד

 

וך להוביל שינוי מהווה חלק ממאמצי משרד החינ באנגלית - 'התכנית 'בתי ספר של החופש הגדול

לציר משמעותי בחיי התלמידים והקהילה כל ימות השנה. התכנית ולהופכם במעמד בתי הספר 

אמורה לחולל שינוי בתפיסותיהם של התלמידים, ההורים וצוותי ההוראה ביחס למקומה של 

מערכת החינוך בחיי התלמידים. הצלחתה להביא לשינוי זה תלויה בעמדותיהם של הגורמים 

שביעות רצון ועמדות  מימדי  החותם את הדו"ח מתאר הפרקם ביחס לתכנית ולמרכיביה. השוני

ציג את עמדות הגורמים השונים ביחס להמשך מכלליות של כלל הגורמים המעורבים בתכנית ו

ם והתלמידים יתמקד בעמדות צוות ההוראה, ההוריזה פרק קיומה של התכנית בשנים הבאות. 

עמדות בו ,כוונותיהם להשתתף בתכנית בעתידבכה והמלצות להמשב, כלפי התכנית בכללותה

מובילי התכנית והמעורבים בה ביחס לפוטנציאל הרחבה כלל ארצי של התכנית ולתחומי לימוד 

  .נוספים

  שביעות רצון כללית מהתכנית   8.1

  הורים מהתכנית. המורים והמציגים נתונים ביחס לשביעות רצון כללית של  36-35 לוחות

  

 מורים והורים –: שביעות רצון כללית מהתכנית 35לוח 

  

  באנגלית?" 'בית  ספר של החופש הגדול'רצון מהתכנית  ת/שבע ה/את מידה באיזו, לי"באופן כל

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

  הורים
מורים 

 ישראלים

 ג'

(n = 166) 

 ד'

(n = 170) 

 ה'

(n = 149) 
(n = 34) 

77 84 79 82 
 

  

  הורים  -תלמידים מהתכנית  ה: שביעות רצון 36לוח         

  בתכם היה מרוצה מהתכנית?"או  "באיזו מידה בנכם        

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

  הורים

 ג'

(n = 166) 

 ד'

(n = 170) 

 ה'

(n = 149) 

74 80 79 
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), 80%( ההורים מרבית כי נראה, כללית בראייהמעלים כי  36-35הנתונים המוצגים בלוחות 

 רבה רצון שביעות הביעו) ההורים דיווחי פי על 78%( והתלמידים)  82%( הישראלים המורים

 שביעותהביעו  )12(מבין  6רק . מבין המורים האמריקאים שהשיבו לסקר, בכללותה מהתכנית

  .בכללותה מהתכנית רבה רצון

  

ב המורים האמריקאים נמדדה שביעות רצון נמוכה יותר מהתכנית. מניתוח יש לציין שבקר

מרביתם הציגו שביעות רצון גבוהה ביחס העומק שהתקיימו אתם עלה, שראיונות של הממצאים 

להשתתפותם שנבעה מחוויה מיוחדת, ממפגש בין תרבותי מעניין עם הילדים, מחוויית למידה 

היו גם קולות מועטים שאמרו שמכיוון שאין תשלום ולם א ,מיוחדת ומתחושת שליחות והרפתקה

עבור העבודה ואין פעילות נוספת מעשירה (כגון טיולים או פעילות מיוחדת) מעבר להוראה זה 

אולי ההתייחסות של המיעוט מהווה הסבר לכך שרמת שביעות הרצון  .לא ממש משתלם

  נמוכה באופן יחסי.  הייתהשנמדדה בסקר 

  

השפעת ההשתתפות של ילדיהם בתכנית על תפיסותיהם ביחס לבית  לעשאלו בנוסף ההורים נ

   . 37הספר. הנתונים מוצגים בלוח 

  

 הורים –: השפעת התכנית על תפיסת בית ספר 37לוח 

  

  בתכנית על:"בתכם או  בנכם"באיזו מידה השפיעה השתתפות 

  )ד לטובה"ו(שיעור המשיבים "השפיעה לטובה" או "השפיעה מא

  הורים  

 ג'  

(n = 166) 
 ד'

(n = 170) 
 ה'

(n = 149) 
"...תפיסתכם ביחס לבית 

  הספר"
69 63 63 

"...הקשר שלכם עם צוות 
  ההוראה בבית הספר"

32 43 29 

  

  

כי התכנית השפיעה לטובה על תפיסתם ביחס לבית הספר. בנוסף דיווחו מההורים  יםכשני שליש

נתון לא - שר שלהם עם צוות ההוראה בתכנית כי חשו שהתכנית שיפרה את הקדיווחו רק כשליש 

  מפתיע לאור העובדה שרק מורים לאנגלית השתתפו בתכנית, וחלקם לא מורי בית הספר.

  המלצות להמשך התכנית וכוונות הגורמים השונים להשתתפות בתכנית בעתיד    8.2

  

נים במסגרת הסקרים נבחנו המלצותיהם של הגורמים השונים לאופן המשכה של התכנית לש

  המהווה מדד להצלחתה.  נכונותם להשתתף בה גם בשנה הבאה הבאות ומידת
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  הורים ותלמידים –המלצות להמשך קיומה של התכנית 

  

  מציג נתונים על המלצות  המורים וההורים להמשך קיומה של התכנית.   38לוח 

  

  מורים והורים –: המלצות להמשכה של התכנית בעתיד  38 לוח 

  

  באנגלית גם בשנה הבאה?" 'בית ספר של החופש הגדול'תך להמשיך לקיים את התכנית "האם יש לדע

  (שיעור המשיבים)

 

  הורים

מורים 
 ישראלים

(N = 34) 

 ג'  

(n = 166) 
 ד'

(n = 170) 
 ה'

(n = 149) 
 

כן, במתכונתה 
 21 47 44 48  הנוכחית

 79 52 54 49 כן, עם שינויים 

 0 1 2 2  לא

  

  

שמרבית ולה מהמלצות הגורמים השונים בנוגע להמשכה של התכנית הוא ממצא חד משמעי הע

להמשיך את התכנית גם  המליצו   –ישראלים ואמריקאים  -), וכל המורים  98%ההורים (

-ישראלים ומהמורים הישראלים  79%. ברם כמחצית מההורים ומרבית המורים (הבאהשנה ב

הבהרה   שהעיקרים בהם כללו:ריכת שינויים על ע המליצו  ) המורים האמריקאים 12מבין  11

טובה יותר של מטרות התכנית, הכנה מעמיקה וארוכה יותר למורים, שיפור במבנה החוברת 

 ובהנחיות לביצוע, הכללת טיולים ופעילויות חוץ לילדים וקיצור יום הפעילות. 

  מובילי התכנית וגורמי רשות –התכנית המלצות להמשך קיומה של 

התנו זאת בשינויים היו ששצידדו בהרחבתה של התכנית וגורמי הרשות  י התכניתמקרב מוביל

ערכות של הרשויות לקראתה, ישיש לעשות בהיבטים שונים של התכנית ובעיקר בדפוסי הה

 מקומיות ובדפוסי ההתנהלות של בתי הספר.רשויות לעבודה בין משרד החינוך הבממשקי 

פיינה ילא ניתן יהיה להפעילה במתכונת  שא ,תורחב תתכנילדידם של רבים מהמרואיינים אם ה

אלא יש לערוך בה שינויים מהותיים שיאפשרו את יישומה במתכונת מורחבת  ,את הפיילוט

  יותר:

ישובים קטנים וזה פיילוט. עכשיו, אני לא מאמינה שנוכל לעשות יכאן נבחרו במיוחד שני  "

  פקיד ממובילי התכנית)(בעלת ת "הדבק לכלל המערכת של הדבר הזה -העתק

  בין השינויים המרכזיים הנדרשים שהוזכרו נכללו: 
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 תכנית לקבוע יש ,א"תלמ את להרחיב מנת  שעל נטען -  לתכנית כללית פעולה תכנית הגדרתא. 

, החינוך משרד של תפקידיהם הגדרתל, אדם כוחל, תקציביים להיבטים המתייחסת כללית

  .הספר ובתי המקומית הרשות

עוד נאמר  שנחוצה הגדרת תפקידים  – המקומיתרשות לרת ממשקים בין משרד החינוך הגדב. 

  ברורה על פיה יהיו ברורים ההיבטים הנמצאים באחריות כל אחד מהגורמים המעורבים. 

כשאני נכנס לגזבר, אני צריך לתת תשובות. ולא תמיד היו לי. כשאני עושה חלוקה לקבוצות, "

אבל לא תמיד זה הסתדר, אז מה עושים במקרים כאלה? עוד פעם,  28 - כמו שאמרתי חילקתי ב

  (גורם באחת הרשויות) ."ל תלוי בהגדרה. מה רוצים בחודש הזהוהכ

גורמים ברשויות המקומיות  – ערכות של הרשויות לקראת החופש הגדוליקביעת דפוסי הה ג.

וזאת כדי לאפשר  חודשים 11 -לסבורים שהרחבת התכנית מחייבת הגדרה של שנת הלימודים 

בתחום  שיפוץ בתי הספר ותיקון ליקויים  :למשל ,לרשויות להיערך בהתאם לתכנית הקיץ

יהיה צורך לבצע חלק מהדברים  - דבר שנעשה בחופש הגדול בבתי ספר רבים –בטיחותיים 

בחופשת פסח. כמו כן נאמר שהרשויות צריכות להיערך באופן שונה בנושא הפעלת קייטנות 

  בתקופת הקיץ.  ומתנ"סים

מרואיינים רבים ציינו שעל משרד החינוך ליצור רצף  – יצירת רצף בין שנת הלימודים לקיץ. ד

בין תכנית הלימודים השנתית לבין תכניות הלימודים של החופש הגדול כך שתיווצר מחויבות 

  לתכנית מצד כל הגורמים והיא לא תיתפס כאילוץ. 

החלטות לגבי אופן מימון התכנית כאשר משרד החינוך אמור  עוד נטען כי יש לקבל -  מימון. ה

  .להיות שותף למימון

טענה נוספת שעלתה נגעה למערך הפיקוח. הוצע לערב יותר את המפקחים של משרד  -   פיקוחו. 

  . בהםויבקרובתי הספר בתקופת הקיץ את החינוך על מנת שילוו 

ו היבטים שונים הקשורים לצרכים פדגוגים מרואיינים רבים ציינ  - צרכים פדגוגייםהגדרת ז. 

ח אדם ובאשר להפעלת התכנית: מאפייני הכיתות או בתי הספר שישתתפו בתכנית, פיתוח כ

  שיפעיל את התכנית והגדרת תפקידיו ולהכין חומרי לימוד מתאימים:

  

  כוונת להשתתפות בתכנית בעתיד 

  

מידים ביחס לכוונותיהם להשתתף ים את דיווחי המורים, ההורים והתלמציג  41-39 לוחות 

  בתכנית בעתיד. 
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  מורים –: כוונות להשתתפות בעתיד 39 לוח 

  התכנית תמשיך באותה מתכונת גם בשנה הבאה, האם היית רוצה להשתתף בה שוב?"אם "

  (שיעור המשיבים "כן")

 מורים ישראלים

(n = 34) 

94 

  

טוענים כי היו שענו על הסקר)  12ך מתו 8) והאמריקאים (94%מרבית המורים הישראלים (

  היא תתקיים. אם רוצים להשתתף בתכנית שוב בעתיד 

   

תתקיים אם מהמורים האמריקאים דיווחו כי  72%נמצא כי  11בסקר שנערך עבור תלמ"א

  .ה. ישובו ללמד בהתכנית בשנה הבאה, הם

  

  

   הורים –: כוונות תלמידים והורים להשתתפות בעתיד 40 לוח 

  ד")והמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא(שיעור 

  
  הורים

 ג'  

(n = 166) 
 ד'

(n = 170) 
 ה'

(n = 149) 
"באיזו מידה לדעתכם 

בנכם/בתכם יהיה/תהיה 
מעוניין/ת להשתתף בתכנית 

 "?בקיץ הבא

77 83 78 

"באיזו מידה תהיו מעוניינים 
בתכם או  לרשום את בנכם

  "?לתכנית בקיץ הבא
86 91 90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
11 Drori, N. (August, 2014). TALMA Program Evaluation. The Schusterman Family Foundation.  
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   תלמידים –: כוונות תלמידים להשתתפות בעתיד 41 לוח 

  

 ?"דומה לזו גם בקיץ הבא, באיזו מידה אתה חושב שתרצה להשתתף בה תכנית"אם תהיה 

 (שיעור משיבים)

  
 תלמידים

 ג'  

(n = 253) 
 ד'

(n = 242) 
 ה'

(n = 251) 

 40 36 34 "בטוח שארצה להשתתף בה"

"כנראה שארצה להשתתף 
 23 13 15 בה"

"אולי ארצה להשתתף ואולי 
 17 29 30 לא ארצה להשתתף בה"

"כנראה שלא ארצה להשתתף 
 8 5 7 בה"

"בטוח  שלא ארצה להשתתף  
 13 18 14 בה"

 

 72%-ו 12מבין  8אמריקאים (המורים מעט פחות ה) ו94%מרבית המורים הישראלים (

יתרה מזאת מרבית . ה גם בעתידכי היו רוצים להשתתף ב דיווחו קר תלמ"א)סמהמורים ב

לתכנית גם בשנה הבאה ושיעורים  םלהירש) סבורים כי ילדיהם יהיו מעוניינים 79%ההורים (

) דיווחו כי הם עצמם מעוניינים בכך. לעומת זאת התלמידים 89%גבוהים עוד יותר של הורים (

 63%-ד' ו- ת ג' ומתלמידי כיתו 49%רק  :מסויגים יותר ביחס לרצון להשתתף בתכנית בעתיד

  מתלמידי כיתות ה' דיווחו כי ירצו להשתתף בתכנית גם בשנה הבאה.
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מידת היישומיות בהרחבת מהתכנית,  שביעות רצון: 8סיכום פרק 
  וכוונות להשתתפות בעתיד התכנית

  

של כלל הגורמים כלפי התכנית שביעות רצון ועמדות כלליות בחן הפרק החותם את הדו"ח 

יה כללית נראה כי יברא ביחס להמשך קיומה בשנים הבאות. יהם ציג את עמדותמו בהם המעורבי

מרוצים מהתכנית על פי ההורים)  78%(והתלמידים ) 82%הישראלים ( , המורים)80%( ההורים

נראה   הנשאלים דיווחו כך.   12מבין  6: רק המורים האמריקאיםבמידה פחותה , אך בכללותה

ציינו כי מהם  כשני שלישים  :פור בתפיסות ההורים את בית הספרתרמה לשיתכנית השגם 

ישראלים  -  כל ההורים והמורים ם לכך, . בהתאלתכנית הייתה השפעה מיטיבה בהקשר זה

 לערוך בה  הציעו אך רבים מהם  , להמשיך את התכנית גם לשנה הבאה המליצו   –ואמריקאים 

  .שינויים

התנו זאת היו ששצידדו בהרחבתה של התכנית ות וגורמי הרש מקרב  מובילי התכנית

ערכות של הרשויות יובעיקר בדפוסי הה הבשינויים שיש לעשות בהיבטים שונים של

מקומיות רשויות לבין משרד החינוך  חלוקת תפקידים ברורהבולקראתה, בממשקי עבודה 

לא ניתן  ,רחבתו תכניתלדידם של רבים מהמרואיינים אם ה ובדפוסי ההתנהלות של בתי הספר.

אלא יש לערוך בה שינויים מהותיים שיאפשרו את יישומה   ,ה הנוכחיתיהיה להפעילה במתכונת

 תכנית הגדרתבין השינויים המרכזיים הנדרשים שהוזכרו נכללו: . ותרבמתכונת מורחבת י

קביעת דפוסי , המקומיתרשות להגדרת ממשקים בין משרד החינוך , לתכנית כללית פעולה

, מימון, יצירת רצף בין שנת הלימודים לקיץ, ת של הרשויות לקראת החופש הגדולערכויהה

   . צרכים פדגוגיים ם של הגדרתפיקוח ו

התכנית, ועל אף הקשיים שאפיינו את הרצתה  להמשיך אתכפועל יוצא של ההמלצות 

המורים  12מתוך  8) אך גם 94%( חוד הישראליםי, בילראשונה, אכן מרבית המורים

. יתרה מזאת כי היו רוצים להשתתף בה גם בעתיד הצהירו  ,קאים שענו על השאלוניםהאמרי

היו רוצים שילדיהם ), 53%( מאשר ילדיהם ) 89%(גבוהים יותר  םבשיעורי, מרבית ההורים

   .ישתתפו בתכנית בעתיד
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 מעקב: 9פרק 
  

שיפור ידע בשפה חיזוק וובין מטרות תכנית תלמ"א נכללו שיפור הביטחון העצמי בתקשורת   

עם מורות לאנגלית שלימדו את מבצעי המחקר נפגשו האנגלית. על מנת לבחון היבטים אלו 

את התלמידים בשנת הלימודים תשע"ה.  ומלמדות התלמידים טרם ההשתתפות בתכנית תלמ"א

נצרת פגישות אישיות עם המורות בבתי הספר שנדגמו למחקר ב התקיימובתחילת חודש נובמבר 

ספר נוסף התחלפה המורה בבית שמורות מאחר  7עם  היוהראיונות  במגדל העמק.ו עילית

  אחד התבצע טלפונית. ריאיוןלאנגלית. 

המורות ביחס לתכנית תלמ"א, כמו גם שינויים שחלו של נבדקו תפיסות וידע  ןבמסגרת הריאיו

ית הספר . בנוסף נבחנה תרומתה של התכנית להוראת האנגלית בבבתלמידים בעקבות התכנית

שרואיינו השתתפו בצוות  7- המורות מבין  5כללית של התכנית בעיני המורות. התפיסה נבדקה הו

ההוראה בתכנית במהלך הקיץ.  מורה אחת לא מכירה את התלמידים ותשובותיה נבחנו ביחס 

  לתשובות האחרות.

מת האנגלית כל המורות, למעט אחת דיווחו על שיפור ברהיבטים של שיפור לימודי האנגלית: 

ובהעשרת העצמי של התלמידים להתבטא בשפה האנגלית  ןהשיפור ניכר בביטחו  במידה כלשהי.

אוצר מילים. מורה אחת דיווחה שהשיפור ניכר בקרב תלמידי כיתות ד' ופחות בקרב תלמידי 

שתי מורות שהשיפור בידע ניכר בעיקר בהקשר של שימור ידע הדגישו ו'. בנוסף -כיתות ה' ו

שתי מורות אף התייחסו לכך שהן רואות שיפור בקרב . ה החולפת ולא למידה של ידע חדשמהשנ

  התלמידים החזקים ובעלי המוטיבציה בכיתה ולא בקרב התלמידים החלשים. 

  השפעת ההשתתפות בתכנית על התיפקוד הלימודי של התלמידים באנגלית  9.1

  

מי לבין  בתכניתהכיתה בין מי שהשתתף תלמידי בקרב שהתכנית יצרה שונות באופן כללי ניכר 

  :בה שלא השתתף 

, about me"אין ספק שרואים הבדל. כלומר, כשאני נכנסתי לכיתה ה' ואנחנו מתחילים לספר 

my name is ,I am ten years old אז כשהתלמידים בקיץ עבדו על המיומנות הזאת של ,

יה ברור להם, לא היה חדש. היה להם השפה, אז הם... כשאני באתי כבר בתחילת שנה זה כבר ה

אז כן את רואה עדיין כל מיני מילים  תכניתכבר את הביטחון. אבל תלמידים שלא השתתפו ב

שהיה להם יותר קשה להגות אותן. כל מיני מונחים שהיו פחות ככה מוכרים מאשר תלמידים 

, ממש B-ו Aלגמרי, לא  שיותר... כן, אין ספק שזה משפיע. כל חשיפה משפיעה... לא נוצרו רמות

כאילו מוחלט. הטרגוניות יש תמיד, אבל אני לא יכולה להגיד שהקיץ עצמו יוצר הטרגוניות. לא 

יודעת, זה לא לפי מה שאני רואה. אבל עדיין רואים הבדל בכל מיני אלמנטים מסוימים, כשאת 

  לאגלית) . (מורה נמצאת בשיעור ואת חיה אותו, את כן יודעת להגיד מי היה ומי לא".
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  השפעות מתמשכות של התכנית 9.2
  

. בשיעורי האנגלית התלמידים במרבית בתי הספר לא היה שיח סביב התכנית לאחר סיומה

מילה או טקסט במסגרת התכנית בקיץ. כל המורות דיווחו שנשמר , שלמדו שירלעיתים מציינים 

האמריקאים שלימדו בתכנית. קשר מועט (של המורות בלבד) או שכלל לא נשמר קשר עם המורים 

למרות זאת מרביתן חושבות  שיש מקום לשמור על קשר לצורך החלפת ידע ולמידה הדדית. חלק 

מהמורות ציינו ששיטות ההוראה החווייתיות הן יעילות והן משלבות אותן בהוראה במהלך 

  .השנה

  הקשר בין מורי האנגלית בבתי הספר לתכנית תלמ"א 9.3

נפגשו (אישית או טלפונית) עם הרכזת הפדגוגית הן חו שטרם הפעלת התכנית דיוו מרבית המורות

מרבית המורות ציינו שלתפיסתן תכנית הקיץ מותאמת לתכנית הלימודים של מטעם תלמ"א. 

בניגוד לכך מעט  משרד החינוך ומהווה מעין חזרה ושימור של התוכן שנלמד בשנה הקודמת.

את מטרותיה או את נית, לא ידעו לתאר את התכנית, המורות שהשתתפו כמורות פעילות בתכמ

  .המורות דיווחו שהן לא שותפו בשום היבט נוסף של התכניתכניה. ות

  הפעלת התכנית בשנה הבאה 9.4

. מרביתן התייחסו לחשיבות כל המורות אמרו ש"חייבים" להמשיך  בתכנית בשנה הבאה

ל לימודי וכולן התייחסו לחשיבות שהתייחסו לערך השבהעלאת ערך המקצוע בתחום זה, חלקן 

המשך פעילות חינוכית לימודית בקיץ ויצירת תחושת המשכיות עבור התלמידים בין השנים. 

  :בנוסף הדגישו המורות שהפעילות בקיץ מרחיקה את התלמידים מהרחובות ומחוסר מעש

יין מאוד "מה הסיבות (להמשיך בתכנית), קודם כל שמירה על קשר עם התלמידים שלי, זה ענ

מאוד חשוב לי, וגם אני אומרת חודשיים להישאר בבית זה יותר מדי, יותר מדי. אפילו התלמידים 

שהולכים לקייטנה אחרת, לכמה קייטנות אפשר לשלוח, אחת? גם יש את הנופשים, אז מה 

מה יש לתלמידים לעשות יותר בבית? או מול המחשב כל היום או ברחוב, אין לתלמידים ?יותר

שהוא למידה בצורה שונה ואחרת מומלץ  11 -ם אחרים לעשות, לכן לפי דעתי החודש הדברי

  בגדול" (מורה ישראלית).

  הצעות לשיפור 9.5

שיש לשלב את צוות ההוראה במטרות התכנית ובהפעלה ללא קשר אם הדגישו כל המורות 

ם בעיות עהמורות . בנוסף בחלק מבתי הספר התמודדו המורות לוקחות חלק פעיל בתכנית

משמעת קשות והתחושה שעלתה היא שעבור חלק מהתלמידים פעילות הקיץ נתפסה כקייטנה. 

הצעתן הייתה לעשות תיאום ציפיות עם התלמידים על מנת לאפשר למידה יעילה. בנוסף, חלק 

מהמורות ציינו שיש מקום לכלול בתכנית את תלמידי כיתות ו' בעיקר מכיוון שזו שנת מעבר 

  תכנית קיץ כזו יכולה להועיל: לכןלחטיבה ו
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"חלק מהתלמידים שבאו בעצם לתלמ"א, אני לא אומרת הרוב, הם היו ממושמעים אפילו שמרו 

על הכללים ו... אבל עדיין היו תלמידים שחשבו שהם מגיעים לקייטנה, למשהו שלא ציפו שלמרות 

הם חשבו שהם מגיעים  שזה בשיטות לימוד מגוונות ואחרות ממה שאנחנו עושים בכיתה ביומיום,

ככה לבלות, ואז הם מצאו... כאילו היו מדי פעם את הבעיות משמעת שהייתי גם אני וגם המנהלת 

  צריכות לטפל בהם" (מורה ישראלית).
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 סיכום כללי 

  

התכנית הלאומית למצוינות  –את ממצאי המחקר להערכת התכנית תלמ"א מתאר זה  דוח

בתי ספר במגדל העמק ובנצרת עילית, ובה השתתפו  14-ע"ד בבאנגלית. התכנית הופעלה בקיץ תש

ומטרתו העיקרית  כמותית ואיכותניתה'. מחקר הערכה שילב מתודולוגיה - תלמידי כיתות ג'

 בחינת עמדות הגורמים השוניםאת יישום התכנית בשלביה השונים, לרבות הייתה לבחון 

ארגון בחינת יבטים שנסקרו ממסקירת הההמעורבים בה כלפיה ולהעריך את תוצאותיה. 

 הרוח הנושבת בקרב כל המעורבים בהנראה כי  מטרותיה,מימוש והשוטפת התכנית, התנהלותה 

היא שהתכנית הצליחה לממש את מטרתה העיקרית והיא העלאת רמת הביטחון, המסוגלות  

של ובם מצדדים בהמשך קיומה, תוך הכנסתם ור אנגליתשפה של התלמידים בוהדימוי העצמי 

שונים התכנית פעלה היטב  כי בתחומים בחינת הממצאים מעלה שונים בה.  בהיבטיםשינויים 

התכנית והפעלתה בשנים  הרחבת שפר לקראת ועל כן יש לשמרם, אך נושאים אחרים יש ל

   הבאות.

  

הרכזים  ,נראה כי באופן כללי המורים הישראלים, של התכנית לנקודות החוזקבאשר 

שביעות רצון נמוכה יותר דווחה על ידי המורים . צון מהתכנית ומהפעלתהוהתלמידים שבעי ר

שביעות רצון מצד התלמידים כאשר רובם דיווחו כי נהנו במהלך . בפרט ניכרת האמריקאים

בשפה האנגלית וכי המפגש עם להשתמש ומסוגלות  חשים יותר ביטחון הם התכנית, כי 

. בקרב יצרו עבורם חוויה בלתי נשכחת צעיותהבלתי אמהמורים האמריקאים ושיטות ההוראה 

באשר  אמריקאיםל בהשוואה מצד המורים הישראליםעולה עמדה חיובית יותר המורים, 

חיזוק הביטחון לשימוש בשפה האנגלית מצד  -להצלחה של התכנית ולמימוש המטרה המרכזית 

השפעה מתמשכת  היתרה מזאת נראה כי לתכנית הייתהתלמידים ורכישה טובה יותר של השפה. 

, הישראליות שעבדו בתכנית כל המורותדיווחו שכן בבדיקת המשך במהלך שנת הלימודים, 

העצמי של  ןהשיפור ניכר בביטחו  על שיפור ברמת האנגלית במידה כלשהי. ,למעט אחת

התלמידים להתבטא בשפה האנגלית ובשיפור אוצר מילים, אם כי נראה כי השיפור ניכר יותר 

ידים הצעירים יותר וכי הוא מתייחס בעיקר בהקשר של שימור ידע מהשנה החולפת בקרב התלמ

באופן כללי ניכר שהתכנית לא יצרה שונות ניכרת בקרב תלמידי הכיתה ולא למידה של ידע חדש. 

  אלא רק נתנה יתרון לתלמידים שהשתתפו. ,בין מי שהשתתף למי שלא השתתף

  

המורים  שילובהגורמים היא עצם  לתה בקרב כלל נוספת בתכנית שענקודת חוזק משמעותית 

רעננות, מוטיבציה, ניסיון בהוראת אנגלית כשפה שנייה וחשיפה הביאו האמריקאים אשר 

ההמלצה היא לשמר את צוותי . לשיטות הוראה מגוונות וחווייתיות עבור המורות הישראליות

ת השילוב של שיטות ההוראה המשלבים מורה ישראלי ואמריקאי בכיתה, כמו גם לשמר א

  .ההוראה החווייתיות עם שיטות ההוראה המסורתיות
  

מהעובדה שמדובר בהפעלה ראשונית של התכנית גם של התכנית נובעות נקודות התורפה 

בהן צריך לבצע ש נקודות חולשה רבות    .ומכך שהתכנון לא תמיד צפה את כל ההיבטים

כל הצוותים  -  הכנת צוותים טרם ההפעלה בחינתמ ) 1: (לפן הטכני והארגוני ותקשור ,שינויים
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נראה כי הכנה חלקית או היעדר הכנה כמעט.  ל(רכזים, מורים ישראלים ואמריקאים) דיווחו ע

לוח הזמנים שהוקצב לשלבי ההכנה  ,מכיוון שההתארגנות לתכנית נעשתה בזמן קצר יחסית

זמן ההתאקלמות ; ת התכניתיש מקום להיערך להיבט זה לקראת הרחב .לתכנית לא היה מספק

שנתנו למורים האמריקאים לאחר נחיתתם היה קצר מאוד, ההיכרות שנעשתה בין המורים 

בטים מקצועיים ישעיקרו היה הדרכה ולא היכרות בההישראלים לאמריקאים כללה מפגש אחד 

ר והפעילויות לכל יום ומעב לוח הזמניםמבחינת תכנון הכנה לזמן וחברתיים וגם לא הוקצה 

יש צורך בהדרכה מוקדמת הכוללת את הגדרת תפקיד ניכר שעבור הרכזים  .מעמיק על החומרים

עבור המורים הישראלים והאמריקאים יש צורך בהדרכה מוקדמת ביחס לתכנית בכללותה  . הרכז

ההיבטים הלוגיסטיים לקו בנוסף . כמו גם לתכנית הלימודים ולא בסמוך מאוד לתחילת הפעילות

היעדר בדיקה ביחס לאמצעי הוראה בבתי הספר המשתתפים  –ר בתחילת התכנית , בעיקבחסר

תכנים אשר ה) מבחינת 2(ציוד לא תקין, תמיכה טכנית לקויה, חוסר בציוד אלמנטרי.  בתכנית, 

לא כל הגורמים למרות העבודה המקדימה שנעשתה ע"י תלמ"א נראה כי  – הועברו בתכנית

עלו טענות . למעשה ק מהמורים בשטח מרוצים מהתכניםהמעורבים בהובלת התכנית ואף חל

רבות לגבי חוברת העבודה המרכזית אשר לטענת חלק מהמורים לא תאמה לרמת התלמידים 

שיתוף ) מבחינת 3(  בקבוצות השונות וההוראות בה לא תמיד היו ברורות.ולהטרוגניות שלהם 

פעולה הלוקה בחסר של כלל לשיתוף ה נקודת לקות מרכזית קשורה - עולה בין הגורמיםפ

של שיתוף לא מספק דיו  .תלמ"א, משרד החינוך והרשויות -  הגורמים אשר הובילו את התכנית

. כפי שתואר בהרחבה בפרק העוסק בשיתוף הפעולה בין רית לאנגלית בהכנת התכנית"המפמ

הגורמים השונים נראה כי לצדדים השונים הייתה נקודת מבט מעט אחרת באשר למידת 

 ,תתבצע הרחבה של התכניתאם מעורבות ושיתוף הפעולה של כל אחד מהגורמים.  בהקשר זה, ה

יש להשתדל ליצור שיתוף פעולה הדוק יותר והתחשבות בדעת כלל הצדדים המעורבים, על מנת 

יצור הפריה בין הגורמים ששכל גורם יתרום את ידיעותיו ואת חלקו בהתאם לתחום עיסוקו, דבר 

הן המורים והן  ,לתכנית הלימודיםרלוונטיות התכנים ) מבחינת 4( התכנית. להצלחתתרום יו

ההורים דיווחו על רלוונטיות התכנית, אולם מרבית התלמידים לא ראו קשר בין תכנית תלמ"א 

בראיונות המשך שנערכו  לתכנית הלימודים, נתון שיש להתייחס אליו בהרחבת התכנית. בנוסף,

שיש לשלב את צוות ההוראה כל המורות הדגישו אחר סיומה, חודשים ל 4למורות התכנית 

) 5במטרות התכנית ובהפעלה ללא קשר אם המורות לוקחות חלק פעיל בתכנית. ולבסוף (

המורות עם בעיות משמעת קשות התמודדו בחלק מבתי הספר  - רמת המשמעת מבחינת

יטנה. הצעתן הייתה והתחושה שעלתה היא שעבור חלק מהתלמידים פעילות הקיץ נתפסה כקי

. בעיית המשמעת מקבלת לעשות תיאום ציפיות עם התלמידים על מנת לאפשר למידה יעילה

  משנה חשיבות לאור הסטנדרטים השונים בתחום זה בין המורים הישראלים לאמריקאים.

  

עדר יעל אף הקשיים והבעיות שליוו את התכנית, חלקם מהותיים ואחרים נובעים מחדשנותה ומה

התחושה הכללית בקרב כל הגורמים היא שהתכנית מימשה את ן קודם בתכניות דומות, ניסיו

מטרותיה העיקריות וקיים רצון להמשיכה תוך ביצוע שינוים והתאמות נדרשים לאור מסקנות 

  מחקר הערכה זה. 
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  : שאלון מורים  1נספח 
  

  ישראל מדינת

  החינוך משרד

  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך -ראמ"ה 
  

  באנגלית  "בית ספר של החופש הגדול"

  

 )הרשימה י"עפ( הריאיון תחילת לפני טלדור דיי- על למילוי

 : המורה שם :ז.ת : מין

 :מוסד סמל :הספר בית שם :היישוב 

:                                                  המראיין שם  :הריאיון תאריך

  >>ד"ממ עברית דוברי>><<ממלכתי עברית דוברי<<:   ופיקוח מגזר

 

 למדידה הארצית הרשות, ה"ראמ, החינוך משרד מטעם מתקשר ואני_ ________ שמי, שלום

  . בחינוך והערכה

  

" הספר של החופש הגדול תיבמורים   אשר שימשו כצוות חינוכי בתכנית " מראיינים אנחנו

ללמוד על היבטים שונים של התכנית מנקודת מבטם של אנשי הצוות החינוכי.   נגלית על מנת בא

החינוך  יסייע למשרד שנקבל המידע. עמדותיך את ולהשמיע בסקר ףלהשתת תבחר אם נשמח

    .תכניתלהפיק לקחים ולהיערך לקראת המשך ה

  

 יםחסוי ויישאר האישי והמידע ז"שמך, ת. בלבד סטטיסטית ברמה ומנותחות חסויות תשובותיך

 ברמה ויהי שיפורסמו והדוחות, הספר לבית מידע כל יועבר לא כן כמו. אחד לאף ויועבר ולא

  . בלבד ארצית

  

 או השאלות על על מנת להשיב מזמנך שעה כרבע לי להקדיש, בבקשה, תוכל האם

  ?אחר זמן שנקבע שברצונך
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  : למראיין

 . חדש מועד קבע - הזה במועד יכול לא אם •

 של המגדר לקבוצת – גבר או אישה –  בשאלה הפנייה לשון את להתאים לב שים •

 .המרואיין/ת

  

  נתחיל

  מהתכנית כללית רצון שביעות) יאלהקר לא(

' ספר של החופש הגדול בית ' מהתכנית רצון ת/שבע ה/את מידה באיזו, כללי באופן .1

  ? באנגלית

 לא בכלל או דומא מועטה במידה רצון ת/שבע  א. 

 מועטה במידה רצון ת/שבע  .ב

 בינונית במידה רצון ת/שבע  .ג

 רבה במידה רצון ת/שבע  .ד

 דומא רבה במידה רצון ת/שבע  .ה

 ת/ודעי לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא  .ח

  
האם תוכל לפרט מאילו היבטים באופן כללי אתה מרוצה ביחס לתכנית ומאילו היבטים אתה לא 

 מרוצה?

 

 _________________________________היבטים לגביהם אתה מרוצה  .2

 ______________________________היבטים לגביהם אתה לא מרוצה   .3

 

  ם יומית, סדר יום, משמעת(לא להקריא)  התנהלות יו 
  

  כעת נשאל מספר שאלות ביחס לפעילות היום יומית בתכנית.

 ? ______________כמה ילדים היו בקבוצה אותה לימדת .4

ביום טיפוסי, האם היית עם הקבוצה במשך  כל היום או שבחלק מהשעות הקבוצה פעלה  .5
 ..)וכו' עם מדריכים אחרים (מדריכי חוגים

 שך  כל היוםהייתי עם הקבוצה במ  .א

 הייתי עם הקבוצה במשך מרבית היום  .ב

 הייתי עם הקבוצה בערך כמחצית מהיום  .ג

 הייתי עם הקבוצה במשך חלק קטן מהיום  .ד

  ת/יודע לא  .ה
  ת/מסרב  .ו
 רלוונטי לא   .ז
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  ?במהלך יום טיפוסי, היכן התקיימו הפעילויות השונות .6

 כל או רוב היום  בתוך הכיתות או במבנה   .א

 ת או במבנה חלק גדול מהיום בתוך הכיתו .ב

 בתוך הכיתות ומחוצה להן במידה שווה  .ג

 חלק גדול מהיום בחוץ .ד

 כל או רוב היום מחוץ לכיתות   .ה

  ת/יודע לא  .ו
  ת/מסרב  .ז
  רלוונטי לא   .ח

  במהלך הפעילויות השונות, באיזו שפה דיברת עם הילדים? .7

  רק באנגלית  .א

 בעיקר באנגלית ומדי פעם בעברית   .ב

 באנגלית ובעברית במידה שווה  .ג

 ומדי פעם  באנגלית בעיקר בעברית   .ד

  ?תכנית קבועה מראשבאיזו מידה התנהלה הפעילות היום יומית על פי  .8

 ד או בכלל לא ובמידה מועטה מא  .א

 במידה מועטה .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה רבה .ד

 דובמידה רבה מא  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא   .ח
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  (לא להקריא) תדירות והשתתפות ילדים בפעילויות 

  

שבה  התדירותר כעת פעילויות שונות אשר נכללו בתכנית. נא ציין/י לגבי כל אחת מהן, את נתא

  "כל יום או כמעט כל יום"  – 5"בכלל לא" עד  – 1כל פעילות  בסולם מ התקיימה 

 

בכלל 

 לא

פעם או 

פעמיים 

במהלך 

כל 

 התכנית 

בערך 

פעם 

 בשבוע 

3-2 

פעמי

ם 

 בשבוע  

כל  

  יום 

או 

כמעט 

 כל יום 

 לא

/יודע

 ת

מסרב

 ת/

 לא

רלוונט

 י

 8 9 0 5 4 3 2 1 כתיבהאו  פעילויות של קריאה .9

  8  9  0  5  4  3  2  1  דרמה או  הצגות .10

  8  9  0  5  4  3  2  1  (כיתה ג)   מאסטר שף .11

  8  9  0  5  4  3  2  1   בחצר פעילות  .12

  8  9  0  5  4  3  2  1   משחקים (כמו הורדת בקבוקים) .13

  8  9  0  5  4  3  2  1  ריקודאו  שירה .14

כתיבת אותיות על  מלאכה (כמו .15

  8  9  0  5  4  3  2  1  קרטונים)

  8  9  0  5  4  3  2  1  ימי שיא .16

  8  9  0  5  4  3  2  1  פעולות מחוץ לבית הספר .17
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  כני התכניתושביעות רצון מת) להקריא לא(

ביחס לכל  מידת שביעות הרצון שלךנתאר כעת היבטים שונים הקשורים בתכנית. נא ציין/י את 
"שבע/ת רצון  – 5עד  "לא בכלל או דומא מועטה "שבע/ת רצון במידה – 1-מאחד מהם בסולם 

  ד":ומא רבה במידה

 

שבע/ת  
  רצון 

 במידה
 מועטה

 או דומא
 לא בכלל

שבע/ת 
רצון 

 במידה
 מועטה

שבע/ת 
רצון 
 מידה

 בינונית

 ת/שבע
 רצון

 מידה
 רבה

שבע/ת 
רצון 

 במידה
 רבה

 דומא

 לא
/יודע
 ת

מסרב
 ת/

 לא
 רלוונטי

 8 9 0 5 4 3 2 1 התכנים  איכות .18

צורות  ההעברה של  .19
 8 9 0 5 4 3 2 1   הפעילויות 

מידת הגיוון  .20
 8 9 0 5 4 3 2 1 פעילויות ב

התאמת רמת  .21
ההוראה לרמת 

  האנגלית של הילדים
1  2  3  4  5  0  9  8  

  8  9  0  5  4  3  2  1  רמת המשמעת  .22

  8  9  0  5  4  3  2  1  רמת האירגון  .23

  8  9  0  5  4  3  2  1  ימי שיא שבועיים .24

  8  9  0  5  4  3  2  1  לויות עם ההורים פעי .25
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תכנית בלדעתך מכל אחד מסוגי הפעילויות ש שביעות הרצון של הילדיםנבקשך כעת לדרג  את 

"שביעות רצון במידה  -  5ד או בכלל לא" עד ו"שביעות רצון  במידה מועטה מא– 1-מבסולם 

  ד". ורבה מא

שביעות  
 רצון 

במידה 
 מועטה

 או דומא
 אל בכלל

שביעות 
 רצון 

במידה 
 מועטה

שביעות 
 רצון 

במידה 
 בינונית

שביעות 
 רצון 

במידה 
 רבה

שביעות 
 רצון 

במידה 
 רבה

 דומא

 לא
 ת/יודע

 ת/מסרב
 לא

 רלוונטי

 פעילויות של קריאה .26
 כתיבהו

1 2 3 4 5 0 9 8 

  8  9  0  5  4  3  2  1  דרמה  הצגות .27

(כיתה   מאסטר שף  .28
  ג) 

1  2  3  4  5  0  9  8  

  8  9  0  5  4  3  2  1   בחצר פעילות  .29

משחקים (כמו  .30
   הורדת בקבוקים)

1  2  3  4  5  0  9  8  

  8  9  0  5  4  3  2  1  ריקוד שירה .31

מלאכה (כמו כתיבת  .32
אותיות על 

  קרטונים)
1  2  3  4  5  0  9  8  

  8  9  0  5  4  3  2  1  ימי שיא .33

פעולות מחוץ לבית  .34
  הספר

1  2  3  4  5  0  9  8  
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  ?באיזו מידה חווית קשיים בהיבטים הפדגוגיים .35

 ד או בכלל לא ובמידה מועטה מא  .א

 במידה מועטה .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה רבה .ד

 דובמידה רבה מא  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא  .ח

  באיזו מידה חווית קשיים בהיבטים אחרים? .36

 ד או בכלל לא ובמידה מועטה מא  .א

 במידה מועטה .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה רבה .ד

 דובמידה רבה מא  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

  רלוונטי לא  .ח

  (לא לקריא)  השתתפות ועמדות ילדים 

  ?במסגרת התכניתתה רמת המוטיבציה של הילדים ללמוד אנגלית ימה היבאופן כללי,  .37

 דונמוכה מא  .א

 נמוכה  .ב

 בינונית  .ג

 גבוהה  .ד

 דוגבוהה מא  .ה

 לא יודע/ת  .ו

 מסרב/ת  .ז

 לא רלוונטי   .ח

  

  תה מידת השתתפותם של הילדים בפעילויות השונות?יבאופן כללי, מה הי .38

 דונמוכה מא  .א

 כהנמו  .ב

 בינונית  .ג

 גבוהה  .ד

 דוגבוהה מא  .ה

 לא יודע/ת  .ו
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 מסרב/ת  .ז

  לא רלוונטי   .ח

  

  להגיע בבוקר לתכנית?הילדים באיזו מידה להערכתך אהבו  .39

 ד או בכלל לא ובמידה מועטה מא  .א

 במידה מועטה .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה רבה .ד

 דובמידה רבה מא  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא   .ח

  

  ____________________ במיוחד בתכנית?מה היו לדעתך הפעילויות שהילדים אהבו   .40

  ________________________ מה היו לדעתך הפעילויות שהילדים לא אהבו בתכנית? .41

  ____________ מה היו לדעתך הקשיים העיקריים של הילדים במהלך התכנית?______ .42

  הדרכה) (לא להקריא 

  בתכנית?באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון מההדרכה שקיבלת לקראת השתתפותך  .43

 ד או בכלל לא ושבע/ת רצון במידה מועטה מא  .א

 שבע/ת רצון במידה מועטה  .ב

 שבע/ת רצון במידה בינונית  .ג

 שבע/ת רצון במידה רבה  .ד

 דושבע/ת רצון במידה רבה מא  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא  .ח
 

  באיזו מידה אתה מרגיש שקיבלת  כלים מתאימים לעבודה בתכנית? .44

  ד או בכלל לאובמידה מועטה מא  .א

 במידה מועטה .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה רבה .ד

 דובמידה רבה מא  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

  רלוונטי לא  .ח
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  מהם הכלים שהיו חסרים לך?

  מבחינה פדגוגית  _____________________________ .45

 ומבחינות אחרות ____________________________ .46

  תפיסות כלליות ביחס לתכנית ) (לא להקריא 

 ה מתכונת גם בשנה הבאה, האם היית רוצה להשתתף בה שוב?התכנית תמשיך באותאם  .47

 כן  .א

 לא    .ב

 

  נא פרט מדוע ____________________ .48

  

"בית ספר של  את התכנית יש לדעתך לקיים אילו הדבר היה תלוי בך, האם , לסיכום .49

  , באנגלית גם בשנה הבאה?'החופש הגדול

  , במתכונתה הנוכחיתכן  .א

 כן, עם שינויים   .ב
 לא  .ג

  

 _________________________או ג': נא פרט  למי שענה ב' .50

 

 הפרטים כל שציינו וכפי, בלבד סטטיסטיים לצרכים הן השאלות. לגביך שאלות מספר וכעת
 .לאיש יעברו ולא חסויים יישארו

 בשנת הלימודים תשע"ד אתה: 

  
 לא כן

לא 
 יודע/ת

 לא ענה
לא 

 רלוונטי

  8  9  0  2  1    מורה  .51

  8  9  0  2  1  מתמחה להוראה  .52

  

 ______________אחר .53

 

 ?_________________מהו גילך .54

 האם אתה מורה ישראלי? .55

 כן  .א

 לא  .ב

 

 ?______________________לך בהוראהיש שנות ותק  כמה)  55(למי שענה כן בשאלה  .56

) מהי המדינה שבה שימשת כמורה במהלך השנה האחרונה?55(למי שענה לא בשאלה  .57
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  הורים : שאלון2נספח                          

  ישראל מדינת

  החינוך משרד

  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך -ראמ"ה 
  

   באנגלית ' בית ספר של החופש הגדול'

 )הרשימה י"עפ( הריאיון תחילת לפני טלדור ידי- על למילוי

 : הילד שם :ילד ז"ת : התלמיד מין

 :1 ההורה שם :1 הורה ז"ת :1 הורה טלפון

 :מוסדה סמל :הספר בית שם :ומקבילה כיתה :היישוב

 :                                                  המראיין שם :הריאיון תאריך

 >>ד"ממ  עברית  דוברי<<  >>ממלכתי עברית דוברי<<:   פיקוח

  

 למדידה הארצית הרשות, ה"ראמ, החינוך משרד מטעם מתקשר ואני_________  שמי, שלום

  . בחינוך והערכה

בנושא התכנית בית ספר של החופש  בארץ שונים ספר בבתי לתלמידים הורים מראיינים חנואנ

 ללמוד לנו חשוב החינוך כמשרדהתכנית.  על ההורים חושבים מה ללמודהגדול באנגלית על מנת 

 את ולהשמיע בסקר להשתתף תבחר אם ונשמח, ילדיהם של החינוך כלפי ההורים עמדות על

  . עמדותיך

 לאף יועבר ולא חסוי יישארכל המידע . בלבד סטטיסטית ברמה ומנותחות חסויות תשובותיך

  . בלבד ארצית ברמה יהיו שיפורסמו והדוחות, הספר לבית מידע כל יועבר לא כן כמו. אחד

 או השאלות על להשיב כדי נךכעשר דקות מזמ לי להקדיש, בבקשה, תוכל האם

  ?אחר זמן שנקבע שברצונך

  : למראיין

 . חדש מועד קבע - הזה במועד כולי לא אם •

 של המגדר לקבוצת – בת או בן –  בשאלה הפנייה לשון את להתאים לב שים •

 .ה/התלמיד
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 בבית ת/לומד >>הילד שם<<_________  ילדתך/ילדך החינוך במשרד הרישומים לפי .1

  שבהן והמקבילה השכבה<<________  בכיתה  >>הספר בית שם<<_________  ספר

 ?נכונים הרישומים האם >>.לומד הילד

  .בשאלון המשך>>  )ספר בית ובאיזה כיתה באיזו משנה ולא( זה ילד לו שיש מאשר ההורה  .א

 הודה>> )  ספר בית ובאיזה כיתה באיזו משנה לאו( ילד לו שיש מאשר אינו ההורה  .ב

 .הריאיון את והפסק למרואיין

  

 לך נודה , באנגלית  'בית ספר של החופש הגדול' התכנית של הערכהמחקר במסגרת 

 המידע.  לתכנית ביחס שונות שאלות על לענות מנת על זמן מעט לנו /יתקדיש אם

  .תכניתהחינוך להפיק לקחים ולהיערך לקראת המשך ה יסייע למשרד שנקבל

 

 באנגלית? 'בית ספר של החופש הגדול'האם ילדך הצטרף לתכנית  .2

 )14 עבור לשאלה( כן .1

  לא .2

 

  ?כניתהת על מידע קיבלת האם .3

  כן  .א

  לא  .ב

 ת /יודע לא  .ג

 ת /מסרב  .ד

   רלוונטי לא  .ה

  

  מניעים לאי הצטרפות לתכנית(לא להקריא) 

' של החופש הגדולית ספר ב'לתכנית  ילדיםהצטרפות אי ל מניעים אפשריים שונים לכם נציג 

רישום ו את המידה שבה הוא היווה עבורכם שיקול  לאי נא ציינביחס לכל מניע . באנגלית

  ד". ו= "במידה רבה מא 5-וד או בכלל לא" ו= "במידה מועטה מא 1כנית, כאשר בנכם/בתכם לת

 במידה 
 מועטה

 או דומא
 לא בכלל

 במידה
 מועטה

 מידה
 בינונית

 מידה
 רבה

 במידה
 רבה

 דומא

 לא
יודע

 ת/

מסרב
 ת/

 לא
 רלוונטי

 8 9 0 5 4 3 2 1 התכנית עלות .4

הילד/ה פשוט לא   .5
  רצה

1  2  3  4  5  0  9  8  

העדפה של  .6
ות אחרות  תכני

אליהן נרשמו 
החברים של 

 ילדכם 

1 2 3 4 5 0 9 8 
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איכות התכנים  .7
והפעילויות 

 בתכנית
1 2 3 4 5 0 9 8 

פעילויות  .8
משפחתיות 

מתוכננות מראש 
(חופשה, חו"ל 

  וכו) 

1  2  3  4  5  0  9  8  

לבית  נוחות הגעה .9
  ספר  

1  2  3  4  5  0  9  8  

אווירה של  .10
   בית ספר

1  2  3  4  5  0  9  8  

לת מועד תחי  .11
  רישום מאוחר מדי

1  2  3  4  5  0  9  8  

                  _____ אחר .12

  

 פרט: ___________ .13

 )83(עבור לשאלה 

 

 (לא להקריא) שביעות רצון כללית מהתכנית

"בית ספר של החופש הגדול"  מהתכנית רצון ת/שבע ה/את מידה באיזו, כללי באופן .14

 ? באנגלית

 ד או בכלל לאושבע/ת רצון במידה מועטה מא  .א

 צון במידה מועטהשבע/ת ר  .ב

 שבע/ת רצון במידה בינונית  .ג

 שבע/ת רצון במידה רבה  .ד

  דושבע/ת רצון במידה רבה מא  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 מסרב/ת   .ז
 לא רלוונטי  .ח

  
 ______________________ פרט מדוע: .15
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   מניעים להצטרפות לתכנית(לא להקריא) 

בית ספר של החופש הגדול" " להצטרפות ילדים לתכנית שונים נתאר כעת מניעים אפשריים 

. ביחס לכל מניע, נא ציינ/י את המידה שבה הוא היווה שיקול מבחינתכם לרישום באנגלית

  ד". ו= "במידה רבה מא 5-וד או בכלל לא" ו= "במידה מועטה מא 1בנכם/בתכם לתכנית כאשר 

במידה  
מועטה 

ד או ומא
 בכלל לא

במידה 
 מועטה

מידה 
 בינונית

מידה 
 רבה

במידה 
 רבה

 דומא

לא 
יודע
 /ת

מסרב
 /ת

לא 
 רלוונטי

רצונכם לחיזוק  .16
רמת האנגלית 

 בנכם/בתכםשל 
1 2 3 4 5 0 9 8 

רצון  .17
 בנכם/בתכם

לחזק את רמת 
  האנגלית שלו/ה

1 2 3 4 5 0 9 8 

מסגרת זולה  .18
  לקיץ

1 2 3 4 5 0 9 8 

השתתפות  .19
חברים של 

בנכם/בתכם 
  בתכנית

1 2 3 4 5 0 9 8 

איכות התכנים  .20
 והפעילויות

 בתכנית
1 2 3 4 5 0 9 8 

 8 9 0 5 4 3 2 1 הצוות  רמת .21

  

ילדים, השפעת ההשתתפות בתכנית על התנהלות ה(לא להקריא) השתתפות 

  הורים בעבודה ועל התכניות לקיץ 

בכל או "בית ספר של החופש הגדול" באנגלית, האם בנכם/בתכם השתתף בתכנית כנית  .22

 במרבית הימים? 

 ) 31(עבור לשאלה כן   .א

  לא  .ב

חלק להלן מספר סיבות אפשריות שונות לאי השתתפות ילדים ב) 22(למי שענה לא בשאלה 

. נא ציין/י ביחס לכל סיבה  באיזו מידה היא היוותה סיבה לאי הגעתו  של מימי התכנית

 בנכם/בתכם לתכנית. 

במידה  
מועטה 

ד או ומא
 בכלל לא

במידה 
 מועטה

מידה 
 בינונית

מידה 
 רבה

במידה 
רבה 

 דומא

 לא
יודע
 /ת

מסרב
 /ת

לא 
 רלוונטי

  8  9  0  5  4  3  2  1  מחלה .23

פעילויות  .24
 משפחתיות 

1  2  3  4  5  0  9  8  
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חוסר עניין  .25
 בפעילויות  

1 2 3 4 5 0 9 8 

 8 9 0 5 4 3 2 1 קשיים חברתיים  .26

קושי עם  .27
  האנגלית 

1  2  3  4  5  0  9  8  

רמה נמוכה מדי  .28
  של האנגלית 

1  2  3  4  5  0  9  8  

היחס של  .29
  המורים 

1  2  3  4  5  0  9  8  

יותר מדי אווירת   .30
  בית ספר

1  2  3  4  5  0  9  8  

 

  תיכם להמשיך לעבוד כרגיל?וכיצד השפיעה  השתתפות בנכם/בתכם בתכנית על יכול .31

 ד לרעהוהשפיעה מא  .א
 השפיעה לרעה  .ב
 לא השפיעה  .ג
 השפיעה לטובה  .ד
 ד לטובה והשפיעה מא  .ה
 לא יודע/ת  .ו
 מסרב/ת  .ז
 לא רלוונטי   .ח
  
  

  פרט מדוע: ______________ .32
 

כם המשפחתיות לחופש יצד השפיעה  השתתפות בנכם/בתכם בתכנית על תכניותכי .33

  הגדול?

 ד לרעהוהשפיעה מא  .א
 השפיעה לרעה  .ב
 לא השפיעה  .ג
 השפיעה לטובה  .ד
 ד לטובה. והשפיעה מא  .ה
 לא יודע/ת      .ו
 מסרב/ת  .ז
 לא רלוונטי   .ח
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  (לא להקריא) סדר יום, משמעת, אחראים

  .יומית בתכנית כעת נשאל מספר שאלות ביחס להתנהלות היום

פניתם בבקשות או בבעיות  אליומי שימש מבחינתכם הדמות האחראית בתכנית? האדם   .34

  שונות? 

 האישי של ילדכם המורה  .א
 רכז התכנית בבית הספר    .ב
 מנהל בית הספר  .ג
 מנהל אגף חינוך רשותי   .ד
 אחר   .ה

 
 ___________פרט  .35

 תה רמת המשמעת במהלך הפעילויות? ימה הי .36

  דונמוכה מא  .א
 נמוכה  .ב
  וניתבינ  .ג
 גבוהה  .ד
 דוגבוהה מא  .ה
 לא יודע/ת  .ו
 מסרב/ת  .ז
 לא רלוונטי   .ח

 

  כני התכנית ו(לא להקריא) תפיסות ושביעות רצון מת

  ?בנכם/בתכם מרוצה מהתכנית היה ל, באיזו מידהובסך הכ .37

 ד או בכלל לא ובמידה מועטה מא   .א
 במידה מועטה  .ב
 במידה בינונית .ג
 במידה רבה  .ד
 דובמידה רבה מא  .ה
 לא יודע/ת  .ו
 מסרב/ת  .ז
 טילא רלוונ   .ח
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=  1נא ציינו באיזו מידה בנכם/בתכם היה שבע רצון ביחס לכל אחד מן ההיבטים הבאים, כאשר 
  ד":ו= "שבע/ת רצון במידה רבה מא 5- וד או בכלל לא" ו"שבע רצון במידה מועטה מא

   
שבע/ת  

רצון 
במידה 
מועטה 

ד או ומא
 בכלל לא

שבע/ת 
רצון 

במידה 
 מועטה

שבע/ת 
רצון 

מידה 
 וניתבינ

שבע/ת 
רצון 

מידה 
 רבה

שבע/ת 
רצון 

במידה 
רבה 

 דומא

לא 
יודע
 /ת

מסרב
 /ת

לא 
 רלוונטי

 8 9 0 5 4 3 2 1 ארוחת עשר .38

 סוגי הפעילויות   .39
 השונות

1  2  3  4  5  0  9  8  

הקשר עם  .40
  המדריכים

1 2 3 4 5 0 9 8 

תנאים פיסיים  .41
לקיום 

הפעילויות  
(מספיק 

 מקום/ציוד וכו)

1 2 3 4 5 0 9 8 

 8 9 0 5 4 3 2 1 מנוחהזמן ל .42

 8 9 0 5 4 3 2 1  עומס לימודי .43

כני ורמת ת .44
  הלימוד

1 2 3 4 5 0 9 8 

  

 
נציג כעת פעילויות שונות שנערכו במסגרת התכנית. נבקשכם לציין ביחס לכל אחת מהן באיזו 

 5= במידה מועטה או כלל לא, 1רמות כאשר   5על סולם בן בה  נהנה להשתתףמידה בנכם/בתכם 
 ידה רבה מאוד: = במ

  

במידה  
מועטה 
או כלל 

 לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 

 דומא

לא 
יודע/

 ת

מסרב
 /ת

לא 
רלוונט

 י

 8 9 0 5 4 3 2 1 קריאה/כתיבה .45

  8  9  0  5  4  3  2  1 הצגות/דרמה  .46

  8  9  0  5  4  3  2  1  (כיתה ג)   מאסטר שף  .47

  8  9  0  5  4  3  2  1   בחצר פעילות  .48

  8  9  0  5  4  3  2  1  לוגים כתיבת דיא  .49

משחקים (הורדת  .50
   בקבוקים וגו)

1  2  3  4  5  0  9  8  

  8  9  0  5  4  3  2  1  שירה/ריקוד .51

מלאכה (כתיבת  .52
  אותיות על קרטונים)

1  2  3  4  5  0  9  8  

  8  9  0  5  4  3  2  1  ימי שיא שבועיים  .53



 

 

128 

 

ים ביחס לכל אחד מההיבטים הבאים הקשור שביעות הרצון שלךנבקשך כעת לציין/י את מידת 
=  5= "שבע/ת רצון במידה מועטה או בכלל לא", 1רמות כאשר:   5לתכנית. הם על סולם בן 

 "שבע/ת רצון במידה רבה מאוד": 

שבע/ת  
רצון 

במידה 
מועטה 
או בכלל 

 לא

שבע/ת 
רצון 

במידה 
 מועטה

שבע/ת 
רצון 

מידה 
 בינונית

שבע/ת 
רצון 

מידה 
 רבה

שבע/ת 
רצון 

במידה 
רבה 

 דומא

לא 
יודע
 /ת

מסרב
 ת/

לא 
 רלוונטי

איכות התכנים  .54
המועברים 

    בתכנית
1 2 3 4 5 0 9 8 

איכות  .55
 הפעילויות  

1 2 3 4 5 0 9 8 

 רמת הגיוון של  .56
 הפעילויות 

1 2 3 4 5 0 9 8 

היקף הפעילויות   .57
מחוץ לבית 

  הספר
1  2  3  4  5  0  9  8  

 8 9 0 5 4 3 2 1  המוריםאיכות  .58

יחס המורים  .59
  ילדיםל

1 2 3 4 5 0 9 8 

מת המוטיבציה ר .60
  של המורים

1 2 3 4 5 0 9 8 

 8 9 0 5 4 3 2 1  רמת המשמעת  .61

 8 9 0 5 4 3 2 1  ארוחת עשר .62

  8  9  0  5  4  3  2  1  אירגון רמת  .63

ימי שיא  .64
  שבועיים

1  2  3  4  5  0  9  8  
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אורים שונים המתייחסים להיבטים שונים של יכולת בשפה האנגלית.   יבטבלה הבאה מופיעים ת
  .בנכם/בתכםממך לציין לגבי כל אחד מהם  באיזו מידה היא נכונה לדעתך לגבי נבקש 

לחלוטי 
ן לא 
 נכון

די לא 
 נכון 

נכון 
במידה 
 בינונית 

 די נכון 
נכון 
 מאוד

לא 
 יודע/ת

מסרב/
 ת

לא 
 רלוונטי

אני מרגיש התכנית  בעקבות .65
יפור באוצר המילים שיש ש

 באנגלית  של הילד שלי 
1 2 3 4 5 0 9 8 

בות התכנית אני מרגיש בעק .66
מבין טוב יותר  הילד שלי ש

  אנגלית 
1 2 3 4 5 0 9 8 

 בעקבות התכנית אני מרגיש .67
 שיפור ביכולת של שיש

  לדבר באנגלית הילד שלי 
1 2 3 4 5 0 9 8 

בעקבות התכנית אני מרגיש  .68
 שיפור ביכולת שלשיש 

  לקרוא באנגליתהילד שלי 
1  2  3  4  5  0  9  8  

מרגיש  בעקבות התכנית אני .69
 שיפור ביכולת שלשיש 

  לכתוב באנגלית הילד שלי
1 2 3 4 5 0 9 8 

בעקבות התכנית אני מרגיש  .70
 שלבטחון שיפור בשיש 

  לדבר באנגלית הילד שלי 
1 2 3 4 5 0 9 8 

בעקבות התכנית אני מרגיש  .71
הילד  שיפור בביטחון של

  לקרוא באנגלית  שלי 
1 2 3 4 5 0 9 8 

ש בעקבות התכנית אני מרגי .72
הילד  שיפור בביטחון של

  באנגלית לכתוב שלי 
1  2  3  4  5  0  9  8  

 הילד שלי בעקבות התכנית  .73
  פחות אוהב ללמוד אנגלית

1 2 3 4 5 0 9 8 

"בית ספר של החופש  .74
הגדול" באנגלית חיזק את 

 הילד שלי  הידע של
הוא באנגלית בדברים ש

(אם לא בית ספר למד ב
למדת אנגלית בבית הספר 

 )�  כאן    Xסמן

1  2  3  4  5  0  9  8  

בעקבות התכנית אני מרגיש  .75
טוב יותר מוכן שהילד שלי 

 ומבחינת רמת האנגלית של
  לקראת השנה הבאה

1  2  3  4  5  0  9  8  

בעקבות התכנית אני מרגיש  .76
אוהב אנגלית הילד  שלי ש

  יותר מאשר קודם
1  2  3  4  5  0  9  8  

בעקבות התכנית יותר קל  .77
עם משחקי  ילד שלי ל

  מחשב
1  2  3  4  5  0  9  8  

התכנית לא השפיעה על  .78
  של הילד שלי רמת האנגלית 

1  2  3  4  5  0  9  8  

  
  

 ?על תפיסתכם ביחס לבית הספר בתכניתבנכם/בתכם  השתתפות השפיעה מידה באיזו .79
 

 השפיעה מאד לרעה  .א

 השפיעה לרעה  .ב

 לא השפיעה  .ג

 השפיעה לטובה  .ד

 ד לטובהוהשפיעה מא  .ה

 לא יודע/ת  .ו

 מסרב/ת  .ז

  לא רלוונטי  .ח
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  ____________פרט מדוע ___ .80
 

בתכנית על הקשר שלכם עם צוות ההוראה בנכם/בתכם באיזו מידה השפיעה השתתפות  .81
 ?בבית הספר

 

 ד לרעהוהשפיעה מא  .א

 השפיעה לרעה  .ב

 לא השפיעה  .ג

 השפיעה לטובה  .ד

 ד לטובהוהשפיעה מא  .ה

 לא יודע/ת  .ו

 מסרב/ת  .ז

 לא רלוונטי  .ח

  

  פרט מדוע _______________ .82

   

  טי התכנית להורים(לא להקריא) היכרות, ידע והנגשת פר

ספר של  בית' תכניתדרכים אפשריות באמצעותן ניתן היה לקבל מידע ביחס למספר נתאר כעת 
  נא ציין ביחס לכל אחת מהן האם קיבלת דרכה מידע ביחס לתכנית: . באנגלית 'החופש הגדול

 

 
 לא רלוונטי מסרב/ת לא יודע/ת לא כן

 8 9 0 2 1 הורים אחרים .83

מידע שנשלח  .84
 8 9 0 2 1 במייל 

עיתונות  .85
 מקומית 

1 2 0 9 8 

  8  9  0  2  1  מפגשי הסברה .86

חומר שנשלח  .87
 הביתה

1 2 0 9 8 

אתר אינטרנט  .88
 8 9 0 2 1 של בית הספר 

אתר אינטרנט  .89
 של היישוב 

1 2 0 9 8 

  8  9  0  2  1  אחר .90

  

 פרט _____________________________________________ .91
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 :ידע ביחס לתכנית(לא להקריא) שביעות רצון מקבלת מ

, נא ציין באיזו מידה באנגלית 'ספר של החופש הגדולית ב'ביחס למידע שקיבלת ביחס לתכנית 
= "שבע /ת רצון 1רמות, כאשר:  5על סולם בן  את/ה שבע/ת רצון  מכל אחד מן ההיבטים הבאים

   = "שבע/ת רצון במידה רבה מאוד": 5ד או בכלל לא", ובמידה מועטה מא

שבע/ת  
ון רצ

במידה 
מועטה 

ד או ומא
 בכלל לא

שבע/ת 
רצון 

במידה 
 מועטה

שבע/ת 
רצון 

מידה 
 בינונית

שבע/ת 
רצון 

מידה 
 רבה

שבע/ת 
רצון 

במידה 
רבה 

 דומא

לא 
יודע/

 ת

מסרב
 /ת

לא 
 רלוונטי

כמות המידע  .92
 שקיבלת 

1 2 3 4 5 0 9 8 

מועד קבלת המידע  .93
(כלומר, מספיק 

 זמן מראש)
1 2 3 4 5 0 9 8 

ט מידת הפירו .94
והבהירות של 

 המידע שקיבלת 
1 2 3 4 5 0 9 8 

קיומם של גורמים  .95
אליהם יכולת 

לפנות כדי לקבל 
הבהרות  ביחס 

  לתכנית

1  2  3  4  5  0  9  8  

  

  (לא להקריא) אלטרנטיבות לתכנית 

קיימות מסגרות שונות לילדים  לחודשי הקיץ. ביחס לכל אחת  מן  המסגרות שיתוארו להלן, נא 

 'של החופש הגדול ית ספר ב'חלופה אפשרית עבורכם במקום התכנית תה יהיציין/י האם היא 

  :באנגלית

 
 לא רלוונטי מסרב/ת לא יודע/ת לא כן

קייטנה  .96
 יישובית/מתנ"ס

1 2 0 9 8 

 8 9 0 2 1 קייטנה פרטית  .97

פעילות ביתית  .98
בהשגחת 

מטפלת/בייבי 
סיטר/אחים 

 בוגרים 

1 2 0 9 8 

פעילות ביתית  .99
בהשגחת אחד 

 יםההור
1 2 0 9 8 

  8  9  0  2  1  אחר .100

  

 פרט ______________________ .101
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  (לא להקריא) כוונות להשתתפות בתכנית בעתיד

 באיזו מידה לדעתכם בנכם/בתכם יהיה/תהיה מעוניין/ת להשתתף בתכנית בקיץ הבא: .102
  

 במידה מועטה מאד או בכלל לא   .א
 במידה מועטה  .ב
 במידה בינונית .ג
 במידה רבה  .ד
 במידה רבה מאד  .ה
 ע/תלא יוד  .ו
 מסרב/ת  .ז
 לא רלוונטי   .ח

  

 באיזו מידה תהיו מעוניינים לרשום את בנכם/בתכם לתכנית בקיץ הבא: .103
  

 במידה מועטה מאד או בכלל לא   .א
 במידה מועטה  .ב
 במידה בינונית  .ג
 במידה רבה  .ד
 דובמידה רבה מא  .ה
 לא יודע/ת  .ו
 מסרב/ת  .ז
  לא רלוונטי  .ח

  
  

ית ב'את התכנית  אילו הדבר היה תלוי בך, האם היית בוחר/ת להמשיך לקיים , לסיכום .104

  גם בשנה הבאה?באנגלית  'של החופש הגדולספר 

  כן, במתכונתה הנוכחית  .א

 כן, עם שינויים   .ב

 לא  .ג

    .ד

  ______למי שענה ב' או ג': פרט___________________ .105

וכעת נעבור למספר שאלות עליך. השאלות הן לצרכים סטטיסטיים בלבד, וכפי שציינו כל 

 איש.הפרטים יישארו חסויים ולא יעברו ל

  לסימון המראיין: האם המרואיין הוא .106

  אימא  .א

 אבא  .ב

      
  

  האם את/ה? .107

 חילוני  .ג

  מסורתי  .ד

  דתי שאינו חרדי  .ה
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 לא יודע/ת (לא להקריא)  .ו

 מסרב/ת (לא להקריא)  .ז

 לא רלבנטי (לא להקריא)  .ח

 

 מהו התואר הגבוה ביותר שיש לך? .108

 לימודים ללא תעודת בגרות  .א

  תעודת בגרות  .ב

  תואר ראשון או תעודה אחרי בגרות  .ג

 שניתואר   .ד

  תואר שלישי  .ה

 לא יודע/ת (לא להקריא)  .ו

 מסרב/ת (לא להקריא)  .ז

 לא רלבנטי (לא להקריא)  .ח

 

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ההכנסה הממוצעת למשפחה בישראל לחודש  .109

אלף ש"ח ברוטו. האם היית מגדיר את ההכנסה של המשפחה שלך  14 –עומדת על כ 

  כנמצאת 

  הרבה מתחת לממוצע  .א

  חת לממוצעבמידת מה מת  .ב

  כמו הממוצע  .ג

 במידת מה מעל הממוצע  .ד

  הרבה מעל לממוצע  .ה

 לא יודע/ת (לא להקריא)  .ו

 מסרב/ת (לא להקריא)  .ז

 לא רלבנטי (לא להקריא)  .ח

 

  הערות: _________________ .110
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: שאלון תלמידים3נספח   

  אנגלית"ב "בית הספר של החופש הגדול

  

  תלמידים יקרים,

  שבה השתתפת. הספר של החופש הגדול"  ת"בי על התכניתבעמודים הבאים יש שאלות 

כתבו רק את מה שאתם חושבים. תלמיד שמעוניין  .לשאלות אלו אין תשובות נכונות או לא נכונות
לדלג על שאלות ולא לענות עליהן, רשאי לעשות זאת. את השאלונים המלאים לא יראה אף אחד 

ה, והשימוש במידע נועד לצורכי מצוות בית הספר. איסוף המידע ופרסומו נעשים באופן לא מזוה
  מחקר בלבד. השאלות מנוסחות בלשון זכר, אבל הן מיועדות גם לבנים וגם לבנות. 

ליד כל שאלה נתונות כמה אפשרויות תשובה. בכל אחת מהשאלות עליכם לבחור רק תשובה אחת, 
  במשבצת המתאימה, בעט כחול או שחור.  X-ולסמן אותה ב

  

  ע:מספר שאלות רק -תחילה 

 בת 2    �בן   1   �האם אתה... .1
 
 

  .במקום המתאים בכל שורה  Xובאילו ארצות נולדו הוריך? יש לסמן ?באיזו ארץ נולדת

  

  ישראל

בריה"מ 
לשעבר: 
רוסיה, 

אוקראינה 
  וכו'

  אתיופיה
ארה"ב, 

  קנדה
מדינות 

  ערב

מערב 
אירופה: 
צרפת, 
אנגליה 

  וכו'

  אחר

  ______________0 �1 �2 �3 �4 �5 �6  אני .2

  ______________0 �1 �2 �3 �4 �5 �6  אמא .3

  ______________0 �1 �2 �3 �4 �5 �6  אבא .4

  
 

 באיזו כיתה התחלת ללמוד אנגלית ? .5

  בכיתה א'  �1

  בכיתה ב'  �2

  בכיתה ג'  �3

  בכיתה ד'  �4

  בכיתה ה'  �5

  

באנגלית. נציג  יכולות להיות כל מיני סיבות בגללן ילדים נרשמו לתכנית בית ספר של החופש הגדול 
לך כעת מספר סיבות אפשריות כאלה ונבקש ממך לומר לגבי כל סיבה, האם היא הייתה סיבה 

  .שבגללה את/ה נרשמת לתכנית

  
במידה 
 דורבה מא

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

במידה 
מועטה 

 דומא

 �1 �2 �3 �4 �5 רצית לשפר את האנגלית שלך .6
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 �1 �2 �3 �4 �5  החברים שלך נרשמו  לתכנית  .7

 �1 �2 �3 �4 �5 הפעילויות נראו לך כיפיות   .8

 �1 �2 �3 �4 �5  ההורים שלך רשמו אותך .9

 �1 �2 �3 �4 �5 השתעממת בבית .10

 �1 �2 �3 �4 �5  לא הייתה מסגרת אחרת בשבילך  .11

 �1 �2 �3 �4 �5  קייטנות אחרות היו יקרות מדי  .12

  

התכנית לעזור לך מבחינת רמת האנגלית שלך. ה יכלבהן שבטבלה הבאה מופיעות  מספר דרכים 
  נבקש ממך לציין לגבי כל אחת מהן באיזו מידה היא נכונה נכון לגביך.

  

במידה 
רבה 

 דומא

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

במידה 
מועטה 

 דומא

בעקבות הקייטנה אני מרגיש שיפור באוצר המילים  .13
 �1 �2 �3 �4 �5 שלי באנגלית

קייטנה  אני מרגיש שיפור בביטחון שלי בעקבות ה .14
 �1 �2 �3 �4 �5  באנגלית

 �1 �2 �3 �4 �5  בעקבות הקייטנה אני פחות אוהב ללמוד אנגלית .15
הקייטנה חיזקה את הידע שלי באנגלית בדברים  .16

(אם לא למדת אנגלית בבית הספר שלמדתי בבית ספר 
 )� כאן     Xסמן

�5 �4 �3 �2 �1 

רגיש יותר מוכן מבחינת רמת בעקבות הקייטנה אני מ .17
 �1 �2 �3 �4 �5  האנגלית שלי לקראת השנה הבאה

בעקבות הקייטנה אני מרגיש שהיום אני אוהב יותר  .18
 �1 �2 �3 �4 �5  אנגלית מאשר קודם

בעקבות הקייטנה  יותר קל לי עכשיו עם משחקי  .19
 �1 �2 �3 �4 �5  מחשב

 �1 �2 �3 �4 �5  הקייטנה לא השפיעה על רמת האנגלית שלי .20

  

 בקייטנה, המורים דיברו עם הילדים: .21

 רק באנגלית  �1

 בעיקר באנגלית אבל גם קצת בעברית   �2

 חצי מהזמן באנגלית וחצי מהזמן בעברית  �3

  בעיקר בעברית אבל גם קצת באנגלית  �4

  רק בעברית   �5
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 :ביניהםדיברו  ילדיםבקייטנה ה .22
 

 רק באנגלית  �1

 גם קצת בעברית בעיקר באנגלית אבל   �2

 חצי מהזמן באנגלית וחצי מהזמן בעברית  �3

  בעיקר בעברית אבל גם קצת באנגלית  �4

  רק בעברית   �5

 
 האם אתה חושב שהקייטנה מתאימה לילדים בגיל שלך? .23

   לילדים בגיל שלי כן, היא מתאימה  �1
  קטנים בחלק מהדברים היא מתאימה אבל בדברים אחרים היא מתאימה לילדים יותר  �2

   בחלק מהדברים היא מתאימה אבל בדברים אחרים היא מתאימה לילדים יותר גדולים  �3
  ברוב הדברים היא מתאימה לילדים יותר קטנים  �4

 ברוב הדברים היא מתאימה לילדים יותר גדולים   �5

   

  עכשיו נשאל אותך מספר שאלות על המורים שהיו לך בתכנית. 

  אור באיזו מידה הוא היה נכון לגבי המורים שהיו לך בתכנית:ינבקש ממך לציין לגבי כל ת

  
במידה 

 מאודרבה 
במידה 

 רבה
במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

במידה 
מועטה 

 מאוד

 �1 �2 �3 �4 �5 ידעו אנגלית ילמורים היה אכפת שהילדים  .24

 �1 �2 �3 �4 �5  המורים כעסו כשילדים לא הצליחו .25

 �1 �2 �3 �4 �5 בדרך כלל הבנת מה צריך לעשות  .26

 �1 �2 �3 �4 �5  המורים היו סבלניים כלפי הילדים   .27

 �1 �2 �3 �4 �5  המורים היו נחמדים לילדים    .28

  
 

 ?או שונה מוד אנגלית בבית ספרלהאם ללמוד אנגלית בקייטנה זה דומה לל .29

  

 ד דומהומא  �1

 די דומה  �2

 קצת דומה וקצת שונה  �3

 די שונה  �4

   ד שונהומא  �5
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 ם היית רוצה ללכת לקייטנה אחרת בקיץ?הא .30

 כן, הייתי רוצה ללכת לקייטנה אחרת �1

 לא הייתי רוצה ללכת לקייטנה בכלל, גם לא קייטנת אנגלית �2

 לא הייתי רוצה ללכת לקייטנה אחרת. אני שמח שאני בקייטנה אנגלית �3

 

 איך הרגשת באופן כללי במהלך שלושת השבועות בתכנית?  .31

 קייטנה לגמרי כמו  �1

 די כמו קייטנה אבל גם קצת כמו בית ספר  �2

 לפעמים כמו קייטנה ולפעמים כמו בית ספר  �3

 די כמו בית ספר אבל גם קצת כמו קייטנה  �4

  לגמרי כמו בית ספר  �5

לומר כמה היית מרוצה  ש ממךבאופן כללי. נבק הקייטנהנשאל אותך כמה שאלות על עכשיו 
  :שנציג לךמכל אחד מההיבטים השונים 

  
ד לא ומא

 מרוצה 
לא 

 מרוצה

מרוצה 
במידה 
 בינונית

 מרוצה
ד ומא

 מרוצה

 �1 �2 �3 �4 �5 ארוחת עשר .32

 �1 �2 �3 �4 �5  סוגי הפעילויות   .33

 �1 �2 �3 �4 �5 הקשר עם הילדים האחרים .34

, מספיק מקוםהאם יש תנאים  לקיום הפעילויות  (ה .35
 �1 �2 �3 �4 �5  ציוד וכו)

 �1 �2 �3 �4 �5  ימודיםהעומס מבחינת הל .36

 
   : ממנהלגבי כל אחת מהפעילויות אנא ציין עד כמה נהנית 

  

לא 
יתה יה

פעילות 
  כזאת 

ד לא ומא
 מרוצה 

לא 
 מרוצה

מרוצה 
במידה 
 בינונית

 מרוצה
ד ומא

 מרוצה

 �1 �2 �3 �4 �5 �0 פעילויות של קריאה/כתיבה .37

 �1 �2 �3 �4 �5 �0  הצגות/דרמה  .38

 �1 �2 �3 �4 �5 �0    מאסטר שף  .39

 �1 �2 �3 �4 �5 �0   בחצר פעילות  .40

 �1 �2 �3 �4 �5 �0   משחקים (כמו הורדת בקבוקים) .41

 �1 �2 �3 �4 �5 �0  שירה/ריקוד .42

מלאכה (כמו כתיבת אותיות על  .43
 �1 �2 �3 �4 �5 �0  קרטונים)
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אם תהיה קייטנה דומה לזו גם בקיץ הבא, באיזו מידה אתה חושב שתרצה להשתתף  .44
 בה?

 בטוח שלא ארצה להשתתף בה �1

 כנראה שלא ארצה להשתתף בה �2

 אולי ארצה להשתתף ואולי לא ארצה להשתתף בה  �3

 כנראה שארצה להשתתף בה �4

  בטוח  שארצה להשתתף  בה �5

  
 

 לשנות משנה?אם היית יכול לשנות דברים בקייטנה, מהם הדברים שהיית  .45
 (לבטל/להוסיף/לשנות) 

  
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

 


