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   תקציר
  רקע

לאומית לקידום החינוך  תכנית –"אופק חדש"  רפורמתהחליטה ממשלת ישראל על יישום  2008בספטמבר 

שעות  26הן משעות,  36- ל עבודה של מורה במשרה מלאההשבוע הורחב במסגרת הרפורמה . 1בישראל

ישיבות עבודה, להסטת העבודה מהבית לבית הספר וכוללות שעות שהייה (המיועדות בעיקר  5פרונטאליות, 

שעות  5-הכנת חומרי למידה ותכנון ההוראה, מפגשים פרטניים עם הורים ובדיקת עבודות ומבחנים), ו

בית הספר,  ידי-עלנקבע  נןכתֹווים, תלמיד 5פרטניות. השעות הפרטניות מיועדות לעבודה עם קבוצה המונה עד 

   .פי הנחיות משרד החינוך- על

יישום הרפורמה החל בשנה"ל תשס"ח בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובגני הילדים. מעצם היותה 

 קיפה היבטים רבים בחיי בית הספר.רפורמה מערכתית שנועדה לשנות את פני מערכת החינוך, "אופק חדש" מ

 משלימים זה את זה: חיזוק מעמדם של המורים והעלאת שכרם,הצבו ארבעה יעדים עיקריים במסגרתה הו

העצמה והרחבה ושוויון הזדמנויות לכל תלמיד והעלאת הישגי התלמידים, שיפור האקלים בבתי הספר, מתן 

 של סמכויות מנהל בית הספר.

דוברי עברית ודוברי ערבית בתי ספר  1,268השנים תשס"ח, תשס"ט ותש"ע הצטרפו לרפורמה  במהלך

בתום שלוש שנים ליישומה  .וחינוך מיוחד)שנתיות - ששעצמאיות, חטיבות ביניים (יסודיים, חטיבות ביניים 

  אמורים להיכלל בה. היו מבתי הספר ש 65%השתתפו בה 

מחקר מאז ראשית דרכה מלווההרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)  ְ  את רפורמת "אופק חדש" ּב

   .התפתחותה שנות לאורך וללוותה להמשיך מיועדת והיא, בתחילת שנה"ל תשס"ח, של הרפורמה

, ממשיך את מחקר ההערכה של שנת תש"ע ,ליישום הרפורמה מתמקד בשנה השלישיתהדוח הנוכחי, ה

 ומציג תשס"ט- תשס"חבשנים גם  שנבדקוים וסוגיות נושאבוחן הדוח . בחינוך היסודי רפורמת "אופק חדש"

 .אלולשנים אה בהשוו ,השלכותיהיישומה, הטמעתה ותפיסות, הערכות ועמדות של המעורבים ברפורמה כלפי 

  מטרת הדוח היא ללמוד על התהליכים והשינויים שהתרחשו בבתי ספר שב"אופק חדש" לאורך זמן. 

  ההערכה בתש"ע: למחקרציר מארגן משו ישארבע שאלות הערכה 

  מן הרפורמה ובאיזו מידה הם ם ננתפסת בעיני המורים והמנהלים? מה מידת שביעות רצוהרפורמה כיצד

 מעוניינים בהמשך יישומה?

  השעות  – הטמעהלמיושמת בשנה השלישית להפעלתה בשני ההיבטים המרכזיים הרפורמה באיזו מידה

 הפרטניות והתנאים הפיזיים בבתי הספר?

                                                              
1
אתר משרד ראש הממשלה בקישור: ב, ראו 14.9.2008של ממשלת ישראל מיום  4083החלטה מס'  

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2008/09/des4083.htm.  
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 סביבת עבודתםלו תהליכים ושינויים עברה יסביבת העבודה של המורים והמנהלים ב"אופק חדש"? א מהי 

 ?וכיצד הם תופסים שינויים אלו ,בעקבות הרפורמהבבית הספר 

 המנהלים ועל חיי בית הספר?ומורים ההרפורמה על התלמידים, יה הנתפסות של מהן השלכות  

  
  שיטה

על את - לבחון במבטאפשרה  זו. גישה כמותיתהגישה התבסס על התש"ע  ה"לבשנששימש מערך המחקר 

   נתונים שנאספו בקרב מדגמים רחבים ומייצגים. על סמך ,""אופק חדשהמתרחש בבתי הספר המיישמים את 

שלא בשנה"ל תש"ע. לפיכך, השתתפו ברפורמה מכלל בתי הספר היסודיים שבמערכת החינוך  69%-כ

ולא נערכו השוואות  ,הרפורממשתתפים בהבתי ספר יסודיים רק נכללו במחקר הנוכחי  ,מחקרים קודמיםכב

  בין בתי ספר שברפורמה לבין בתי ספר שאינם משתתפים בה. 

ממסגרת הדגימה במחקר הנוכחי הוצאו חטיבות ביניים (שנבדקו בנפרד), חטיבות עליונות (שאינן נכללות 

ם ובתי ספר מוכרים שאינם יהמיוחד. כמו כן הוצאו בתי ספר חרדיברפורמה הנוכחית) ובתי ספר של החינוך 

כללה אך ורק מורים המלמדים הדגימה מסגרת אינם משתתפים ברפורמה.  ואשר היסודי רשמיים בחינוך

 . 33%- באותו בית ספר בהיקף משרה הגבוה מ

 )=5,343Nמורים (יצג של מדגם מיעם  2010מרץ -בינוארנערכו עודיים שייראיונות הנתונים נאספו באמצעות 

  .המשתתפים ברפורמה) בבתי ספר יסודיים =1,147Nמנהלים ( ושל

 ספריים (מגזר- ניתוח הממצאים כלל השוואות לממצאי ההערכה בתשס"ט וכן פילוחים לפי משתני רקע בית

של  טיפוח, שנת הצטרפות לרפורמה והשתייכות ליוח"א) ולפי משתני רקע אישייםמגזר פיקוח, סוג , שפה

מחנכים לעומת מורים  – כיתה משרת אם לעומת משרה רגילה, חינוך –סוג משרה המורים (ותק בהוראה, 

  במידת האפשר נערכו השוואות לנתוני תשס"ט מפולחים.  ).שאינם מחנכים

  
  ממצאים

ישום הרפורמה בבתי שנה השלישית לימחקר ההערכה שנערך באת הממצאים העיקריים שעלו מנציג להלן 

  הבדלים.בהן במסגרת התקציר מוצגות רק ההשוואות הבולטות שנמצאו הספר היסודיים. 
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  עמדות המורים והמנהלים כלפי הרפורמה ומידת רצונם להמשיך ביישומה 
 ציינו"אופק חדש" ב המשתתפיםהמורים בבתי הספר מ 91%- מהמנהלים ו 99%: הרצון להמשיך ברפורמה 

. בצד הרצון להמשיך ביישום תשס"טבלממצאים בדומה , כי היו רוצים להמשיך ביישום הרפורמה

עומס המוטל על הקלת הסקו בעהשכיחות ביותר ההצעות לשינוי. הצעות הרפורמה היו למנהלים ולמורים 

ות שע הוספת (שנוצר עקב ההצטרפות ל"אופק חדש"), עומס העבודה המוטל על המורים הפחתתהמורים: 

שכר המורים  עסקו בהעלאתהיקף שעות ההוראה הפרונטאליות. בקשות שכיחות נוספות  וצמצוםשהייה 

וקידום תנאים פיזיים מתאימים לעבודת המורים קיום בדרישות עבודתם,  היעליוהמנהלים בהלימה ל

למורים בהשוואה  ,)93%( ממלכתישיעור גבוה יותר של מורים בפיקוח הם. הההתפתחות המקצועית של

ספריים - בשאר משתני הרקע הבית קשו להמשיך את יישום "אופק חדש".יב ,)87%דתי (- בפיקוח הממלכתי

  מידת הרצון להמשיך ברפורמה.בכל הנוגע לוהאישיים לא נמצאו הבדלים בין המשיבים 

  רבה או  על שביעות רצון ו) דיווח79%של מנהלים ( גבוה יחסיתשיעור  מן הרפורמה:כללית שביעות רצון

כאמור, עיקר הטענות של המורים הופנו כלפי העומס  ).47%( מוריםבהשוואה ל ,מהרפורמהד ורבה מא

דיווחו על שביעות  דוברי ערביתבבתי ספר מקרב המורים  51% עוד נמצא כי הרב המוטל עליהם בעבודתם.

 דוברי עברית. בבתי ספר המורים  ןמ 45% לעומת ,מן הרפורמהגבוהה רצון 

 יוח"א (יום חינוך ארוך) מוסיף שעות לימוד וחינוך חוק : ויוח"אשילוב "אופק חדש" ות הרצון משביע

שעות  37שעות (יוח"א רגיל) או  42-41לבתי הספר היסודיים, כך ששבוע הלימודים בבתי הספר כולל 

נראה כי הדעות  .בית הספר(יוח"א מקוצר). במסגרת ההערכה נבחנו ההשלכות של שילוב שתי התכניות על 

ד וציינו שהם שבעי רצון במידה רבה או רבה מאבתש"ע מן המנהלים  42% בדבר יעילות השילוב חלוקות:

. בתשובה לשאלת המשך )45%( שיעור שדווח בתשס"טבדומה ל ,מן השילוב של יוח"א ו"אופק חדש"

מן המנהלים בתש"ע  39%כי שתי התכניות משלימות זו את זו. לעומת זאת,  ואל פתוחה אמרו מנהלים

 ואלמנהלים מן השילוב. כלל  שאינם שבעי רצון(כמו בתשס"ט) ציינו שהם שבעי רצון במידה מועטה או 

ציינו את העומס הרב המוטל על המורים והתלמידים בעקבות הנהגת שתי התכניות בבית הספר. זאת 

אפשרות לקיים שעות פרטניות  בתי ספר המשתייכים ליוח"א איןגם בתש"ע ב ,כפי שנטען בתשס"ט :ועוד

הוצאת תלמידים מהכיתות והפסד חומר חייב מה שמ ,וכאלא בעיקר במהל ,לאחר סיום יום הלימודים

שפיעה לרעה על כי הנהגת שתי התכניות בבית הספר הדיווחו  מהם 45%. אשר למורים, הכרוך בכך

פחות מורות  נמצא כי המשרסוג בהשוואה לפי שדיווחו על השפעה לטובה.  27%עבודתם, זאת לעומת 

בהשוואה למורים ומורות ללא  ,) העדיפו להמשיך את שתי התכניות בבית הספר34%משרת אם ( בעלות

) העדיפו להמשיך את "אופק חדש" 45%משרת אם ( לותעב). בהתאמה, יותר מורות 42%משרת אם (

  ). 38%בהשוואה למורים ומורות ללא משרת אם ( ,ולהפסיק את יוח"א

  הספר בביתהאווירה רצון מן השביעות: 

o בבית האווירה מן גבוהה רצון שביעות הביעו המורים מן 82% -  האווירה בין המורים לבין התלמידים 

 גבוהשיעור . )74%(תשס"ט לה בהשוואה ינתונים אלו מלמדים על עלי. לתלמידים המורים בין הספר

דיווחו על שביעות רצון מן האווירה בבית הספר בין ) 86%יותר של מורים בבתי ספר דוברי עברית (

 נצפתהבשני המגזרים  ).74%בהשוואה למורים בבתי ספר דוברי ערבית ( ,המורים לבין התלמידים

בבתי אך  ,בהשוואה לתשס"ט ,יה בשביעות הרצון של המורים מן האווירה בין המורים לתלמידיםיעל

 הייתה רבה יותר. היעליה ספר דוברי עברית
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o התלמידים בקרב מן האווירה גבוהה מן המורים הביעו שביעות רצון  71% - התלמידים בקרב האווירה

יותר של מורים  גבוהשיעור . )59%(יה בהשוואה לתשס"ט ינתונים אלו מלמדים על עלספר. בבית ה

 ,בבית הספרהתלמידים בקרב ) דיווחו על שביעות רצון מן האווירה 74%בבתי ספר דוברי עברית (

ה בשביעות הרצון של יעלי נצפתה השפה בשני מגזרי ).64%בהשוואה למורים בבתי ספר דוברי ערבית (

הייתה  היעליה בבתי ספר דוברי עברית, אך השוואה לתשס"ט, בהתלמידים קרבהמורים מן האווירה ב

 רבה יותר. 

 

  תהליכי היישום וההטמעה של "אופק חדש": 

 השעות הפרטניות

  63%( יםכשני שלישעל פי דיווחי המנהלים,  כלל התלמידים: תוךבשעות הפרטניות מ ההשתתפותשיעור (

אם  ,. הנתונים מצביעיםתשס"ט)ב 52%- בשעות הפרטניות (בהשוואה ל השתתפו כלל תלמידי בית הספרמ

בשיעורי  היעליהתלמידים המשתתפים בשעות הפרטניות בהשוואה לתשס"ט. ה יבשיעור יהיעלעל  ,כן

 47%- לה יעלי נרשמהדוברי ערבית בתי ספר בגם יחד:  השפה בשני מגזרי נרשמהבין השנים ההשתתפות 

 59% תמלעו בתש"ע 68%- ל היעלי נרשמהדוברי עברית בבתי ספר ו ,בתשס"ט 36% לעומתבתש"ע 

פער בין שני המגזרים בשיעורי השתתפות התלמידים בשעות הפרטניות, לטובת בתש"ע נשמר ה. בתשס"ט

 ,על שיעור משתתפים גבוה יותר בשעות הפרטניות דווחפיקוח הממלכתי דוברי עברית. בבתי ספר 

 )., בהתאמה63% מתועל 70%דתי (-פיקוח הממלכתיל בהשוואה

  שהשתתפו התלמידים מספר ממוצע, המורים דיווחי פי על :הפרטניות שעותבההשתתפות היקף 

 מן 80%-כ). ט"בתשס 4.27-ל בהשוואה( לשיעור תלמידים 4.37 על עמד ע"בתש הפרטניים בשיעורים

דוברי עברית עמד הממוצע על  ספר בתי. באלו בשיעורים תלמידים 5-3 של השתתפות על דיווחו המורים

דוברי ערבית. כמו כן נמצא כי בבתי ספר ממלכתיים  ספר בתיתלמידים ב 3.9 לעומתתלמידים לשיעור,  4.5

  .דתיים-בבתי ספר ממלכתיים 4.1 עומת, ל4.7התלמידים בשעה הפרטנית על  מספרעמד ממוצע 

 :הפרטניות השעות את לקיים יש הרפורמה מובילי של ההנחיות פי-על עיתוי יישומן של השעות הפרטניות 

 קטנות לקבוצות נחלקת שלמה כיתה כאשר, במהלכו לחלופין או), קצה כשעות( הלימודים יום סיום לאחר

, הלימודים לשעות מחוץכי השעות הפרטניות התקיימו  מהמורים 45%- דיווחו כבתש"ע . שעה באותה

מן המורים דיווחו כי השעות הפרטניות התקיימו במהלך יום הלימודים.  55%-וכ ,ןסיומ לאחר בעיקר

 מחוץ פרטניות שעות קיום על שדיווחו המורים בשיעור גידולכי בתש"ע חל  מלמדתהשוואה לתשס"ט ה

לך מהשעות התקיימו במה 66%-יום הלימודים ול מחוץמהשעות התקיימו  34% הלימוד (בתשס"ט לשעות

פרטניות מחוץ לשעות  שעותדיווחו על קיום עברית דוברי  ספר בבתיותר מורים ייום הלימודים). 

בתש"ע  :ועוד זאת )., בהתאמה36%לעומת  49%(דוברי ערבית  ספר בבתיבהשוואה למורים  ,הלימודים

בהשוואה  ,יום הלימודיםל מחוץיותר מורים בבתי ספר שבהם לא מונהג יוח"א דיווחו על קיום שיעורים 

בהם מונהג ש). יש לציין כי בתי ספר , בהתאמה26% לעומת 55%(למורים שבבית ספרם מונהג יוח"א 

 יוח"א מוגבלים יותר בקיום שיעורים בסוף יום הלימודים.  
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 שעות ה במסגרת), 96%של המורים ( המכריע םפי רוב- על :הפרטניות השעות ךלצור תלמידים הוצאת

 ממשיכיםמן הכיתה, בעוד חבריהם לכיתה  התלמידים הוצאובמהלך יום הלימודים  שהתקיימוהפרטניות 

הפרדת  שלהמצטיירת היא  התמונהכן,  אם). 98%זה תואם את הממצאים מתשס"ט ( ממצאללמוד כרגיל. 

בהם המשיכו שאר תלמידי הכיתה ללמוד ש. במקרים שעות הפרטניותלצורך ה תלמידים מחבריהם לכיתה

מן הכיתה למדו תחום דעת  שהוצאוהתלמידים  כי) 47%( המורים מן כמחצית ציינוכרגיל בכיתת האם, 

דיווחו כי  8%- ו ,אותו תחום דעתדיווחו כי התלמידים למדו במקביל את אותו החומר ב 45% ;אחר

 ממצאים דומים דווחו גם בתשס"ט.התלמידים למדו חומר שונה באותו תחום דעת. 

  חלשים לתלמידים  ווקדשהשל השעות הפרטניות רובן הגדול  :בשעות הפרטניותהמשתתפים מאפייני

מהשעות הפרטניות  9%- כ .)בהתאמה ,32%- ו 41%( בדומה לממצאי תשס"ט ,)34%( ובינוניים )42%(

 השעות ושאר ,וקדשו לקבוצות הטרוגניות של תלמידיםה 8%-"מצטיינים", כ שהוגדרולתלמידים  ווקדשה

דוברי ו דוברי העברית -  השפה בדומה לממצאי תשס"ט, בשני מגזרי. בעלות מאפיינים אחרים לקבוצות –

) מהבהתא ,40%- ו 42%( חלשיםשיעורים דומים של מורים על השתתפות של תלמידים  דיווחו -  הערבית

שיעור גבוה יותר של מורים בבתי ספר  בשעות הפרטניות. )בהתאמה ,8%- ו 9%ושל תלמידים מצטיינים (

הפרטנית , ציינו כי הקדישו את השעה דוברי עברית, בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי ערבית

 ).בהתאמה, 31%לעומת  42%לתלמידים בינוניים (

   :דיווחו כי השעות  )84%-(כרוב המורים הנושאים והמקצועות שהשעות הפרטניות הוקדשו להם

פעילויות שמטרתן של מורים דיווחו גם על הפרטניות הוקדשו להוראה בתחום דעת. שיעורים נמוכים 

) 16%תכניות מיוחדות לפיתוח החשיבה (, )17%פיתוח תחומי העניין שלהם (), 21%העשרת תלמידים (

בשעות הפרטניות נלמדו  תשס"ט.בד לממצאים שדווחו ודומים מא ו). ממצאים אל13%ושיחות אישיות (

ההשוואה לדיווחים מתשס"ט  ).27%) ומתמטיקה (46%ליבה, ובעיקר שפת אם (המקצועות  על פי רוב

 בשעות הפרטניותשהוקדשו לשפת אם ועל הפחתה מסוימת  בשעות הפרטניותצביעה על גידול מסוים ה

  בהתאמה). ,32% -; מתמטיקה  40% -  שפת אם שהוקדשו להוראת מתמטיקה (תשס"ט:

 וקדשו בעיקר להוראה הרוב השעות הפרטניות כפי שצוין לעיל,  :דגמים שונים ליישום השעות הפרטניות

בדיקת דפוס השילוב בין הפעילויות בדעת, אולם בשעות אלו נערכו גם פעילויות רבות אחרות. הבתחום 

מסוג שלושה דגמים: דגם של שעה פרטנית בתש"ע  נמצאוהשונות שהתקיימו במהלך השעות הפרטניות 

- ממוקד נושא בית ודגם )35%העמקה (-לימודמן המורים, דגם מסוג  52% וווחידעליו , שתגבור- לימוד

כללה השעה  בתשס"ט ,ורים דומים. עם זאתגם בתשס"ט בשיע זוהושני הדגמים הראשונים  .)13%( פריס

על התמודדות אישית, רגשית או חברתית  רבדגש  הושםבה שייחודית הפרטנית דגם של שעה דיאלוגית 

בתש"ע הוקדשו השעות הפרטניות הרבה  כי פואנראה א .דגם זה זוההואילו בתש"ע לא  ,התלמידיםבחיי 

 .פחות לנושאים רגשיים והתמקדו בעיקר בנושאים לימודיים

 :דיווחו כי הייתה בבית ספרם תכנית פעילות 97%רוב המנהלים ( מעקב ובקרה אחר השעות הפרטניות (

וכי קיים בבית הספר מעקב מובנה אחר התקדמות  ,בתשס"ט) 91%- ל לשעה הפרטנית (בהשוואה

) נבנתה תכנית הפעילות לשעה הפרטנית על 73%). בבתי ספר רבים (97%מידים בשעות הפרטניות (התל
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בשיעורי המנהלים ניכרת  יהיעל נרשמה) 58%לתשס"ט (השוואה ב. סמך מיפויים שנעשו בבית הספר

  שדיווחו על בניית תכנית פעילות לשעה הפרטנית.

  

  התנאים הפיזיים

 בשאלה כללית על אודות שביעות הרצון של  מן התנאים הפיזיים: מידת שביעות הרצון של המנהלים

מן  29%כי  ענמצא בתש" )הדרושים ליישום הרפורמהבבית ספרם (כאלה המנהלים מן התנאים הפיזיים 

על שביעות  וד מן התנאים הפיזיים. כשליש נוסף דיווחוהמנהלים דיווחו על שביעות רצון רבה או רבה מא

מן  71%- מכאן שעל שביעות רצון במידה מועטה או כלל לא.  וועוד כשליש דיווח ,רצון במידה בינונית

מנהלים המ 34% בינונית מן התנאים הפיזיים בבית ספרם.- המנהלים דיווחו על שביעות רצון נמוכה

מנהלים בפיקוח המ 21%-בהשוואה ל ,בפיקוח הממלכתי הביעו שביעות רצון גבוהה מן התנאים הפיזיים

   בתשס"ט). הלא נשאלהשאלה ( דתי-הממלכתי

  בה התבקשו המנהלים לפרט את מידת שבשאלת המשך  בהם התנאים הפיזיים לוקים בחסר:שתחומים

עדר תנאים מספקים יווחו על היד מהם 70%-כנמצא כי  ,תנאים פיזיים שונים בבית ספרםקיומם של 

: מקום מתאים לאכול בו, מחשוב ותקשוב, מקום מתאים למורים לעבוד בו ומקום במגוון תחומים

ההשוואה בין תשס"ט לתש"ע הצביעה על גידול מתאים לקיום פגישות פרטניות עם תלמידים והורים. 

מלמד כי שפה עדר תנאים מספקים. פילוח הנתונים לפי מגזר ימסוים בשיעורי המנהלים שדיווחו על ה

 ,וירוהרעה בתש"ע בעיקר בנושא מחשוב ותקשוב, שירותי מורים ומיזוג א נרשמהבית רי ערבתי ספר דובב

   הרעה בכל התחומים. דווח עלוברי עברית בתי ספר דואילו ב ,ושיפור בתחום של שירותי תלמידים

   

  ב"אופק חדש" והמנהלים מורים הסביבת העבודה של 

  המורים ב"אופק חדש"

תוספת של באמצעות שינוי במעמד המורים ידי רפורמת "אופק חדש" היה להביא לאחד היעדים המרכזיים של 

המקצועית. שינויים ותוספות אלו היו  םהעלאת שכר, וכן קידום התפתחות, שעות פרטניות ושעות שהייה

כגון שביעות  ,אמורים לחולל שינוי בתפיסות של המורים בכל הנוגע להיבטים מרכזיים של עבודתם בבית הספר

את סביבת עבודתם  מוריםתפיסות הממצאים בנוגע ל יוצגולהלן רצון שלהם ותחושת הסיפוק המקצועי. ה

  :ב"אופק חדש"

  ומהיבטים פדגוגיים נוספים ההוראהשביעות הרצון מעבודת 

  על שביעות רצון מעבודתם  דיווחומן המורים  85%: ומן המעמד המקצועי מעבודת ההוראהרצון השביעות

מן המורים דיווחו על  40%רק  לעומת זאת, .)82%(שדווח בתשס"ט  ממצאכמורים. ממצא זה דומה ל

ה בשביעות יעל עלי מצביע זה , נתוןיחסיתלמרות השיעור הנמוך אולם שביעות רצון ממעמדם המקצועי. 

יה דומה נרשמה יעל דיווחו כך. מהמורים 34%, שכן בתשס"ט רק הרצון של המורים ממעמדם המקצועי

) ובתש"ע 39%בתשס"ט ( ונבדקשאליה בתשס"ח ו ותיקים ברפורמה שהצטרפוגם בקרב קבוצת המורים הו
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ממעמדם מורים על שביעות רצון הקרב שיעור גבוה יותר מדיווחו  דוברי ערבית בתי ספרב). 45%(

  ., בהתאמה)33% לעומת 56%( דוברי עבריתעמיתיהם בבתי ספר בהשוואה ל ,המקצועי

 ערבית כשפת אם לעברית ולמהמורים  80%- כ :המלמדים בשעות הפרטניות ת המוריםיוהתמחו

. תשס"טנתוני לללא שינוי בהשוואה , מתאימה התמחות היו בעליבשעות הפרטניות שלימדו מתמטיקה לו

בעלי המורים  ישיעורב יהיעל נרשמהולאנגלית שהוקדשו למדע וטכנולוגיה פרטניות הבשעות  ,לעומת זאת

(מדע  84%על עמדו בתשס"ט ההתמחות המתאימה בהשוואה לתשס"ט: שיעורי המורים המומחים 

 . בהתאמה ,91%- ו 94% ם על הבתש"ע עמדו שיעורי, ואילו (אנגלית) 85%-וטכנולוגיה) ו

 להנחייתם כליהידע וה כי יש בידם) דיווחו 83%רוב המורים (: מידת הביטחון בהוראה בשעות הפרטניות 

מן המורים דיווחו כי כמעט אינם נתקלים בסוגיות שקשה  80%, לזה . בדומהתלמידים בשעות הפרטניות

תן ִ הנתונים הנוכחיים מצביעים על ירידה מסוימת  ,בהשוואה לתשס"ט בשעות הפרטניות. להם להתמודד א

מן המורים  50%- בהתאמה). ואכן, כ 94%- ו 91%במידת הביטחון של המורים (בתשס"ט עמדו הנתונים על 

כגון התמודדות עם קשיים  ,לשיטות הוראה בשעות הפרטניות כל הנוגעהביעו צורך בפיתוח מקצועי ב

ועוד.  ,תלמידים, אבחון קשיים רגשיים של תלמידים שלרגשיים של תלמידים, כלים לעבודה דיפרנציאלית 

בבתי ספר מצאה גבוהה יותר בהשוואה למורים דוברי עברית נבבתי ספר מידת הביטחון בקרב מורים 

 דוברי ערבית.

 השתלמויות עברו או מקצועית להתפתחות במסגרות ע"בתש מדולָ  המורים מן 88% :התפתחות מקצועית 

מן המורים  72% .)74%( תשס"טנתונים שנאספו בבהשוואה ל יהיעלהנתונים מצביעים על  .גמול לצורך

שביעות שיעורי ב היעלינתונים אלו מצביעים על גם מן ההתפתחות המקצועית שלהם. הביעו שביעות רצון 

. שיעור )63%( תשס"טבבהשוואה לנתונים שנאספו  ,הרצון של המורים מן ההתפתחות המקצועית שלהם

, המקצועית םעל שביעות רצון מהתפתחות ו) דיווח83%דוברי ערבית ( בתי ספריותר של מורים ב גבוה

 בהשוואה לנתוני תשס"ט נראה כי בקרב). 68%דוברי עברית ( בתי ספרשיעור המורים בבהשוואה ל

 מן ההתפתחות המקצועיתבשביעות הרצון גבוה קצת יותר גידול חל דוברי ערבית  המורים בבתי ספר

מן המורים  79%. ), בהתאמה63%לעומת  74%( יתדוברי עברעמיתיהם בבתי ספר בהשוואה ל שלהם,

 דיווחו כי יש להם תכנית להתפתחות מקצועית לשנה הבאה. 

  מן המורים הביעו שביעות רצון מהאפשרות  72% ,פי נתוני תש"ע- על: דיפרנציאליתמותאמת והוראה

ה בשביעות יעל עלינתונים אלו מלמדים שלהם לבנות מסגרת הוראה מותאמת ודיפרנציאלית לתלמידים. 

יותר של מורים בבתי  גבוהשיעור  .)65%(ם בהשוואה לתשובותיהם שנאספו בתשס"ט הרצון של המורי

בהשוואה למורים  ,) דיווחו על שביעות רצון מאפשרויות ההוראה הדיפרנציאלית81%ספר דוברי ערבית (

 ).68%בבתי ספר דוברי עברית (

  בבית הספר ובבית של המורים תנאי העבודה 

 מורים ומורות ללא משרת אם בבתי ספר יסודיים,  ,פי הנחיות משרד החינוך-על :שעות השהייה מספר

אודות  שעות שהייה למשרתם. כשנשאלו המורים על 5קיבלו תוספת של יותר, ו 85%שהיקף משרתם 

 הםשנשאלו גם  ,המנהלים. עט מדיומבבית הספר שעות השהייה  מספרכי  הםמ 45% תוספת זו, השיבו 

מהמנהלים  73%עט מדי (ומהשהייה של המורים בבית הספר שעות  מספרהשיבו ברובם כי  ,בנושאלדעתם 
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שעות השהייה  מספרציינו כי  שעות) 2.5תוספת של  שקיבלו( משרת אם לותעביותר מורות ). סברו כך

 בדקנלא זה (היבט ). , בהתאמה36%לעומת  53%(בהשוואה למורים ומורות ללא משרת אם  ,עט מדיומ

 בתשס"ט).

 הצליחו כי" חדש אופק"ב המורים מכלל 19% דיווחו ע"בתש: בשעות השהייה ותהמבוצעהמטלות  נפח 

 כך שדיווחו מהמורים 24%-ל בהשוואה זאת, כולן את או שלהם המטלות מרבית את הספר בבית לבצע

את מטלותיהם הנתונים מצביעים על שיעור נמוך יחסית של מורים המצליחים להשלים אם כן,  .ט"בתשס

בשיעורי המורים שהצליחו בין תשס"ט לתש"ע ועל ירידה מסוימת  ,בבית הספר במסגרת שעות השהייה

במסגרת שעות השהייה. עוד נמצא כי שעות השהייה הוקדשו או את כולן לבצע את מרבית מטלותיהם 

 36% ,בתש"ענמצא כי  שפה בהשוואה לפי מגזריותר לעבודת צוות ופחות להשלמת מטלות אישיות. 

 וזאת לעומת ,בשעות השהייה ןלוכאת מרבית מטלותיהם או מורים בבתי ספר דוברי ערבית ביצעו את המ

 , בהתאמה.12% לעומת 46%בתשס"ט עמדו הממצאים על  מורים בבתי ספר דוברי עברית.מה 13%

כי הירידה בשיעורי המורים שהצליחו להשלים את מטלותיהם במסגרת שעות השהייה  מהממצאים עולה

ירידה גבוהה יותר יחסית  נרשמהמשרת אם  לותעבבקרב מורות ודוברי ערבית,  בתי ספרבעיקר ב נרשמה

 השפה, לא משרת אם. בשני מגזרימורים ומורות לבהשוואה ל ,בשעות השהייה ןבהשלמת מטלותיה

ם יותר של מורים ומורות ללא משרת אם דיווחו על השלמת מטלותיהם במסגרת שעות שיעורים גבוהי

מורים משרת אם, אם כי הפער בין שתי הקבוצות היה גבוה יותר בקרב  לותעב למורותבהשוואה  ,השהייה

 דוברי עברית. עמיתיהם בבתי ספר וברי ערבית בהשוואה לבבתי ספר ד

  דומא רבה או רבה מידהעל דיווחו  המוריםמ יםכשני שליש הספר:בבית ובית על המורים עומס העבודה 

 בבית העומס תחושת על הנתון). 62%( בביתהן ו) 66%( הספר בביתהן  בעבודתם כבד עומס תחושת לש

 בשיעורי היעלי על צביעה בבית העומס תחושת בדבר הממצא אולם, ט"בתשס לממצא דומהנמצא  הספר

בשיעור הדיווח על  היעלי. מגמת הע"בתש 62%- ל ט"בתשס 55%- מ - בבית כבד עומס החשים המורים

 יהיעלדוברי ערבית נצפתה מורים בבתי ספר בקרב אם כי שני מגזרי השפה, עומס העבודה בבית נצפתה ב

 - ל 60%-דוברי עברית (מעמיתיהם בבתי ספר בהשוואה ל ,)53%- ל 45%- תש"ע (מל ה יותר בין תשס"טלודג

דוברי ערבית בבתי ספר ירידה בשיעורי המורים בדבר מחזקים את הממצא הקודם  ו). ממצאים אל65%

 דיווחו ע"בתש המורים מן 24%, ט"תשס לממצאי בדומההמדווחים על השלמת מטלותיהם בבית הספר. 

/על לנוכחבתחושת העומס בבית יש לבחון  היעלייש לציין כי את מגמת ה .מההוראה עייפות תחושת על

 כללית בדרישות המערכת כלפי בתי הספר בעקבות הפעלת תכניות מערכתיות שונות. ה העלייה רקע

 עבודה בבית בהשוואה לשנים שלפני ה עלייה בהיקףמן המורים דיווחו על  43% :העבודה בבית היקף

מן  22% ואילו ,מן המורים דיווחו כי לא חל שינוי בהיקף עבודתם בבית 35% ,הצטרפותם לרפורמה

 שפה בהשוואה לפי מגזר. דומים דווחו בתשס"טנתונים . עבודה בביתירידה בהיקף ההמורים דיווחו על 

 15% , לעומתעבודה בביתירידה בהיקף הדיווחו על  דוברי ערבית בתי ספרמורים בהמ 35%נמצא כי 

מורים  ,זריםי בשני המגהצלבת הנתונים עם סוג המשרה העלתה כ .וברי עבריתעמיתיהם בבתי ספר דמ

משרת אם. עוד נמצא כי בקרב מורים  לותעבומורות ללא משרת אם עבדו פחות בבית בהשוואה למורות 

מתונה בין תשס"ט לתש"ע בשיעור  יהיעל נרשמהדוברי ערבית בבתי ספר ומורות ללא משרת אם 

 עבודה בבית.ירידה בהיקף ההמדווחים על 
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 על מלמדים הממצאים. שלהם השכר מתנאי רצון שביעות הביעו המורים מן 51% :תנאי העבודה והשכר 

יום העבודה  ממשךמן המורים הביעו שביעות רצון  41% .)38%( ט"תשס לנתוני בהשוואהניכר  שיפור

ותיקים ברפורמה (שהצטרפו בתשס"ח) נמצאה וגם בקרב קבוצת המורים ה , בדומה לנתוני תשס"ט.שלהם

 )., בהתאמה41%לעומת  54%(תשס"ט בהשוואה לבשביעות הרצון מתנאי השכר בתש"ע  היעלי

  

  מנהלים ב"אופק חדש" ה

 כמחציתם ציינו  בנושא זה.המנהלים הביעו עמדות מעורבות  והאוטונומיה של המנהלים: יותהיקף הסמכו

כי היקף הסמכויות  ואחרת ציינהוהמחצית  ,עט מדיומ םיהשבידכי היקף הסמכויות והאוטונומיה 

 ותעטומיש בידיהם סמכויות כי מנהלים שציינו  הנחוצה.במידה בדיוק ם הוא יהשבידוהאוטונומיה 

סמכויות בתחומים של קליטת מורים, שיבוצם ופיטורם, תגמול מורים, ניהול השעות ובניית  עדריה הזכירו

באילו תחומים חל שינוי בסמכות ובאוטונומיה שבידם כאשר נשאלו המנהלים  ספרית.- המערכת הבית

ניהול ההתפתחות המקצועית של תחום ם יותר סמכויות ביהיש בידמהם כי  85%בעקבות הרפורמה, ציינו 

ספרית) -(ניהול סל השעות, קביעת מבנה ההנהלה ובניית תכנית הפעילות הביתבשאר ההיבטים  מורים. 

קליטת מורים חדשים  היבטים שלבעיקר ב ,םיהבידשנוי בסמכויות לא חל שיכי מרבית המנהלים  ציינו

הסמכויות והאוטונומיה היקף י כהמנהלים  חשו יש לציין כי גם בתשס"ט ).78%) ופיטורי מורים (81%(

 עבר.לבהשוואה יותר  אינו גדולשקיבלו ב"אופק חדש" 

 :יעות רצון רבה מן הסמכויות מהמנהלים הביעו שב 53% שביעות רצון מהיקף הסמכויות והאוטונומיה

 בתי ספרפיקוח נמצא כי יותר מנהלים בסוג ו שפה השוואה לפי מגזרב ".שניתנו להם במסגרת "אופק חדש

בהשוואה למנהלים  ,י רצון מן הסמכויות שניתנו להם במסגרת הרפורמהע) היו שב55%( דוברי עברית

יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי  :נמצא הבדל פיקוחסוג ). גם בהשוואה לפי 46%( דוברי ערבית בתי ספרב

לעומת  58%(דתי - בהשוואה למנהלים בפיקוח הממלכתי ,הביעו שביעות רצון מן הסמכויות שבידיהם

  )., בהתאמה49%

  מן המנהלים דיווחו כי מוטל עליהם עומס כבד מדי  83% בבית הספר: יםעל המנהלעומס העבודה

 .)72%( בתשס"ט בהשוואה לתשובותיהם שנאספויה יעל עלנתונים אלו מלמדים בעבודתם בבית הספר. 

על עומס רב  )93%( םלוכמעט כ) דיווחו ויותר שנה 26(ת המנהלים בעלי ותק רב בניהול קבוצבקרב 

 העבודה עומס על לרעה השפעה נרשמה הרפורמה בעקבות כי דיווחו המנהלים מן 75%ואכן, בעבודתם. 

 .הספר בבית שלהם

  ד ומכלל המנהלים הביעו שביעות רצון רבה או רבה מא 28% ,בתש"ע :שכרםבנוגע לתפיסת המנהלים

בתשס"ט עמדו . )הביעו שביעות רצון מועטה 32%- הביעו שביעות רצון בינונית ו 40%(מתנאי השכר שלהם 

לא בתשס"ט השכר בקרב המנהלים הוסברה ן מהנמוכה יחסית תחושת שביעות הרצון  .23%הנתונים על 

טילה עליהם, אלא גם, ואולי הבין תוספת השכר לתוספת העבודה והאחריות שהרפורמה שפער בגלל רק 

אף יותר, משום שלתפיסתם, פער השכר בינם לבין המורים לא זו בלבד שלא גדל בעקבות הרפורמה, אלא 

בעקבות  השכר ם ציינו השפעה לטובה עלמהמנהלי כמחציתלמרות זאת,  .במקרים רבים אף הצטמצם

  השפעה וכחמישית ציינו כי הרפורמה השפיעה לרעה על שכרם. היעדראך כשליש ציינו  הרפורמה,
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  הרפורמה הנתפסות של השלכות ה

 :רובם המכריע של המורים והמנהלים דיווחו על שינוי  שינויים בעבודת בית הספר בעקבות הרפורמה

. לדברי כשליש מן )מהמורים 76%- מהמנהלים ו 95%בעבודת בית הספר בעקבות הרפורמה ( לטובה

לבין  שבין המוריםבשיפור איכות הקשר  בא לידי ביטויהשינוי המהותי ביותר בעבודת בית הספר  ,המורים

 ובקידום ההישגים הלימודיים של התלמידים.  התלמידים

 על חיי בית הספר ההשלכות הנתפסות של הרפורמה:  

o קשר  :מהמנהלים 70%- ויותר ממהמורים  50%-יותר מ ם שלתפיסתפי - על היבטים שהושפעו לטובה

ספרי; האווירה - ; עבודת הצוות הביתמן השכרמורה לתלמיד; שכר המורים ושביעות הרצון האישי בין 

   תחושת המסוגלות המקצועית של המורים.ומקצועית של המורים; ההתפתחות הספרית; - הבית

o  מן המורים  50%- כתפיסתם של  פי-על ם או שלא הושפעומעורביבנוגע אליהם שהדיווחים היבטים

: הקשר בין המורים להורים; רמת האלימות בבית הספר; התדמית הציבורית של מקצוע והמנהלים

  מעמד המורים.ו ההוראה

o עומס העבודה על  :והמנהליםהמורים ים מיותר משני שלישתפיסתם של  פי- על היבטים שהושפעו לרעה

  .יווחי המפקחים, המנהלים והמוריםדזו ב חזרה ועלתה סוגיהגם בתשס"ט . בביתהמורים בבית הספר ו

o  ווחויד דוברי ערבית בתי ספרב מוריםשל  יותרשיעור גבוה  ההיבטים במרבית: משתני רקעלפי פילוח 

, כן כמו. דוברי עברית מורים בבתי ספרל בהשוואה ,של הרפורמה על חיי בית הספר לטובה השפעה על

 וווחיד מורים פחות כך ,יותר מבוססהיה  הספר שבית ככל ולפיה מגמה נמצאה דוברי עברית בתי ספרב

פעל במסגרת  ספרם ביתש מורים יותר כי נמצא עוד. שנבדקו השונים להיבטיםנוגע ב לטובה השפעה על

 פעל במסגרת לא ספרם ביתש למורים בהשוואה ,ההיבטים מן בחלק לטובה השפעה על דיווחו א"יוח

 בהשוואה למורים חדשים. ,יותר מורים ותיקים ברפורמה דיווחו על השפעה לטובה. א"יוח

  97%- ושל מנהלים (כ) 92%-כמורים (של שיעור ניכר  :הרפורמה על התלמידיםההשלכות הנתפסות של (

כי השעות הפרטניות השפיעו לטובה על ההישגים הלימודיים של התלמידים, על תחושת המסוגלות  ציינו

מהמנהלים  72%- מהמורים ו 64%הלימודית של התלמידים ועל החוויה הרגשית החברתית של התלמידים. 

  ציינו השפעה לטובה על תהליכי הוראה בכיתות.

 :84%- ו מהמורים 70%מורים עצמם, השפעות על הלאשר  ההשלכות הנתפסות של הרפורמה על המורים 

 המורים.  כי השעות הפרטניות השפיעו לטובה על תחושת המסוגלות העצמית של מהמנהלים ציינו
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  מבוא

  רקע כללי ומטרות הרפורמה

                                                                                                                             נית לאומית לקידום החינוך תכ -  אופק חדש"" רפורמתהחליטה ממשלת ישראל על יישום  2008בספטמבר 

המדינה לבין  בין 10.9.2007תוך אשרור של ההסכם הקיבוצי שנחתם בתאריך  שה. יישום הרפורמה נעבישראל

. תכנית זו, הכוללת רפורמה מקיפה בגנים, בחינוך 2הסתדרות המורים, המשמש בסיס ליישום הרפורמה

  ). 2013בהדרגה בתוך שש שנים (עד לשנת  היסודי ובחטיבות הביניים, תוכננה להיות מיושמת

שעות  5שעות פרונטאליות,  26שעות, בהן  36- לשבוע עבודה של מורה במשרה מלאה  הורחבבמסגרת הרפורמה 

שהייה (המיועדות בעיקר להסטת העבודה מהבית לבית הספר וכוללות ישיבות עבודה, הכנת חומרי למידה 

שעות פרטניות. השעות הפרטניות  5- רים ובדיקת עבודות ומבחנים), וותכנון ההוראה, מפגשים פרטניים עם הו

פי הנחיות משרד החינוך -בית הספר, על ידי- עלנקבע  נןכתֹוותלמידים,  5מיועדות לעבודה עם קבוצה המונה עד 

(א) "נוהלי הפעלת השעות הפרטניות בבתי הספר היסודיים בהתאם לרפורמת  3ט/"(ר' חוזר המנהל הכללי ס

  ). ק חדש"אופ"

נבנה בהתאם לשלבי  . המתווההרפורמה נקבע מתווה חדש להתפתחות המקצועית של המורהכחלק מן 

הוא מבצע לאורך שלתכנים הנדרשים בכל שלב, ובהלימה לתפקידים ו ההתפתחות המקצועית של המורה

דרגות) וקידום בשכר הקריירה המקצועית שלו. לכל אלה נלווה קידום בשכר המורים (לפי סולם שכר בן תשע 

  . 3המנהלים וסגניהם

יישום הרפורמה החל בשנה"ל תשס"ח בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובגני הילדים. מעצם היותה 

מקיפה היבטים רבים בחיי  "אופק חדש"רפורמת רפורמה מערכתית, שנועדה לשנות את פני מערכת החינוך, 

עיקריים שיש ביניהם יחסי גומלין והם משלימים זה את זה:  בית הספר. במסגרתה הוצבו ארבעה יעדים

שוויון הזדמנויות לכל תלמיד והעלאת הישגי  - חיזוק מעמדם של המורים והעלאת שכרם, השני  -הראשון 

ר. העצמה והרחבה של סמכויות מנהל בית הספ -שיפור האקלים בבתי הספר, והרביעי  -התלמידים, השלישי 

  :יעדים אלולהלן פירוט כל אחד מ

  

    חיזוק מעמדם של המורים והעלאת שכרם

בשכרם, תוספת של שעות פרטניות ושעות שהייה  היעליהרפורמה מבקשת לשפר את מעמד המורים באמצעות 

כולל הגדלה  "אופק חדש"ועידוד התפתחותם מבחינה מקצועית. השינוי המבני באופן העסקתם של מורים ב

                                                              
2
 : להבאתר משרד ראש הממשלהלן ראו לפירוט , 14.9.2008של ממשלת ישראל מיום  4083החלטה מס'  

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2008/09/des4083.htm.  
3
  :משרד החינוך באתרלהלן  ולפירוט רא ,קיבוצי ליישום רפורמת "אופק חדש" במערכת החינוךההסכם ה 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/HomePage.htm.  
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בשכרם. כך המורים  היעלישעות) ו 36מורה במשרה מלאה עומד על של היקף משרתם (שבוע עבודה של 

מתוגמלים על שעות עבודה שבעבר היו נעשות בזמנם החופשי, ללא תגמול. שינוי נוסף הוא במישור 

חלה כן ההתפתחות המקצועית: המורים מחויבים להשלים תואר ראשון ותעודת הוראה כתנאי להעסקתם, ו

. להתפתחות מקצועית של עובדי הוראהות במסגרת המתווה החדש עליהם חובת השתלמות מקצועי

תפקידים נוספים בבית נטילת רמת הידע המקצועי בתחומי הדעת ו קידוםההתפתחות המקצועית כוללת 

השעות הפרטניות, האמורות לשמש כלי מרכזי יישום הספר. השינוי במעמד המורה צפוי להתרחש גם בעקבות 

בקידום תהליכי ההוראה והלמידה בכיתות, וכן בעקבות קידום תפיסת המחנך כ"מנהל כיתה". זאת ועוד: 

במסגרת הרפורמה אמורות להיבנות בבתי הספר פינות עבודה למורים, כדי לספק להם את התנאים הנדרשים 

במעמד המורים הן בעיני  היעליהציפייה היא כי תחול  תשומות אלו נוכחללשעות השהייה ולשעות הפרטניות. 

 עצמם והן בעיני התלמידים, ההורים והחברה הישראלית בכללותה.

  שוויון הזדמנויות לכל תלמיד והעלאת הישגי התלמידים

יעד מרכזי של הרפורמה הוא להעלות את רמת הידע של התלמידים ולחתור להזזת עקומת ההישגים, תוך 

צמצום שיעור התלמידים ברמות ההישגים הנמוכות והרחבת שיעור התלמידים ברמות ההישגים הגבוהות. 

נות בתוך בתי כלכליות שו- שאיפה נוספת היא להגיע לצמצום פערים לימודיים בין מגזרים ושכבות חברתיות

ספר ובין בתי ספר. בהקשר זה הרפורמה מדגישה איתור מוקדם של צרכים אינדיווידואליים של התלמידים 

 "אופק חדש"והתערבות מותאמת. כדי להתקדם לעבר מטרות אלו, אחת התשומות המרכזיות של רפורמת 

שה תלמידים), תוך התאמת היא השעות הפרטניות. ייחודן הוא בדגש על הוראה בקבוצות קטנות (עד חמי

ההוראה לצרכיו האישיים של כל תלמיד ותלמיד. מטרת השעות הפרטניות היא לאפשר דיאלוג אישי ומעשיר 

  ספרי. - בין המורה לתלמיד, מתוך כוונה להביא להעלאת ההישגים בקרב התלמידים ולשיפור האקלים הבית

  שיפור האקלים בבית הספר

רפורמת רגשי -הליכים חברתיים, רגשיים וארגוניים. במישור החברתיספרית מושפעת מת- האווירה הבית

מכוונת להעמיק את הקשר בין המורים לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם, בעיקר באמצעות  "אופק חדש"

השעות הפרטניות. תהליכים אלו עשויים לתרום להורדת רמת האלימות ותחושות הניכור בקרב התלמידים, 

 בתחושת המוגנות של התלמידים ובתחושת השייכות ושביעות הרצון שלהם מבית הספר.  היעלילו

   העצמה והרחבה של סמכויות המנהל

הרפורמה מבקשת לשפר את מעמדם ותנאי העסקתם של מנהלי בתי הספר, ולהעצים את האוטונומיה 

  הניהולית שלהם ואת התפתחותם המקצועית. 

  

רפורמה. התרשים מתאר את התשומות שעליהן הוחלט במסגרת השל  יתסכממובא מודל  1 בתרשים

הרפורמה, את התהליכים שהתשומות אמורות להניע בבתי הספר, וכן את התפוקות המצופות מבחינת 

נכנסת  "אופק חדש"רפורמת כי בחשבון  הביאיש ל בכללותה.התלמידים, המורים, המנהלים ומערכת החינוך 

וכי כל  הם,ותכניות שונות שמופעלות בהתערבויות , רפורמותבעלי מאפיינים שונים ועל רקע של לבתי ספר 

  מצד אחד ועל השלכות הרפורמה מצד אחר.  "אופק חדש"אופן היישום וההטמעה של להשפיע על עשויים אלה 
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  "אופק חדש"רפורמת של  סכמתי: מודל 1 תרשים
  תפוקות מצופות של הרפורמה              ספריים-תהליכים בית                   4תשומות הרפורמה             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  היקף ההפעלה של הרפורמה בתש"ע

 ןוגכ ספריים נוספים- ים ביתלהלן נתאר את היקף ההפעלה של הרפורמה בתש"ע לפי שנת ההצטרפות ומאפיינ

  מגזר. ו שלב חינוך

לפי חלוקה  ,בתי הספר שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח, בתשס"ט ובתש"עמוצגים נתונים על מספרם של  1 בלוח

  לשלב חינוך. 

 

 

 

                                                              
בלבד. התשומות  "אופק חדש"בתשומות הרפורמה נכללות גם תשומות נוספות למערכת החינוך שאינן ייחודיות לרפורמת   4

לא הוגדרו כחלק  -גוגי" ב', הקטנת הכיתות והטמעת "האופק הפד-פיצול כיתות א' -המפורטות בעבור התלמידים בתרשים זה 
  מתשומות הרפורמה, ועל כן הן מוצגות כאן אך אינן נבחנות באופן ממוקד בדוח הנוכחי.

הלמידה ומסגרות ההוראה 
 פר הסת בבי

 
 תלמידים

 שעות פרטניות•
 ב'-פיצול כיתות א'•
 כיתותההקטנת •
 הטמעת "האופק הפדגוגי"•

 
 מורים ומנהלים

 שינוי בתנאי ההעסקה והשכר•
 התפתחות מקצועית•
 שעות שהייה•

 

 הבניה מחדש
 תהליכים ארגוניים•
 תהליכים פדגוגיים•
תהליכים רגשיים, •

 חברתיים וערכיים
אוטונומיה רבה •

 למנהלים

 

 פרהסת מאפייני בי
 משתני רקע •
 ופרויקטיםתכניות •

 נוספים
 מבנה יום הלימודים•

 (כדוגמת יוח"א)
 סביבה ארגונית•

 

 תלמידים
 ספרי-האקלים הבית שיפור•
 שיפור ההישגים הלימודיים•
איתור מוקדם של צרכים •

אינדיווידואליים והתערבות 
 מותאמת

 
 מורים

שינוי בדרכי ההוראה, הלמידה •
 וההערכה  

 במקצועיות המורה היעלי•
 בשביעות הרצון     היעלי•

 
 מנהלים

 במקצועיות המנהל היעלי•
 בשביעות הרצון היעלי•

 
 החינוךמערכת 

שיפור בתדמיתה ובמעמדה של •
 מערכת החינוך 
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  ושלב חינוך*שנת הצטרפות לפי  -בתי הספר שהצטרפו לרפורמת "אופק חדש" מספר : 1לוח 
 סה"כ  שלב חינוך **שנת הצטרפות לרפורמה

 חט"ב יסודי 
 עצמאיות

חט"ב      
  חינוך מיוחד  שש שנתיות

 312 -  1 11 300 תשס"ח

  497  31  11  30 425 תשס"ט

 459  1  20  29 409 תש"ע

  1,268  32  32  70  1,134  סה"כ

  הנתונים התקבלו ממשרד החינוך. *    

השייכים  בתי ספר  27-חטיבות ביניים ו 52בתי ספר יסודיים,  359, מהם נוספים בתי ספר 438בשנה"ל תשע"א הצטרפו לרפורמה * * 
   בתי ספר. 1,706ל השתתפו ברפורמה בתשע"א וכהלחינוך המיוחד. סך 

  

בתי ספר (יסודיים,  1,268הצטרפו לרפורמה  בשלוש השנים תשס"ח, תשס"ט ותש"ענתוני הלוח מלמדים כי 

מכלל המצטרפים),  25%ספר ( בתי 312חטיבות ביניים וחינוך מיוחד). בשנה הראשונה לרפורמה הצטרפו אליה 

  מכלל המצטרפים).  36%(בתי ספר  459 מכלל המצטרפים) ובתש"ע 39%בתי ספר ( 497בתשס"ט הצטרפו אליה 

   מכלל בתי ספר היסודיים במערכת החינוך השתתפו בשנה"ל תש"ע ברפורמה. 69%-כ

  :שפה צגת התפלגות בתי הספר לפי שנת הצטרפות ולפי מגזרושלהלן מ 2 בלוח

  ומגזרשנת הצטרפות לפי  -בתי הספר שהצטרפו לרפורמת "אופק חדש" מספר : 2לוח 
 סה"כ *שפה מגזר  **שנת הצטרפות לרפורמה

  דוברי ערבית דוברי עברית 

 312 121 191 תשס"ח

  497  116 381 תשס"ט

 459 80 379 תש"ע

  1,268  317  951  סה"כ

  דוברי עברית. בתי ספרבתי ספר צ'רקסיים צורפו ל *                  

  דוברי ערבית.  125-וברי עברית וד 313בתי ספר, מהם  438** בשנה"ל תשע"א הצטרפו לרפורמה                   

  

בשנה"ל תש"ע . 71%ובתשס"ט על  ,61%בתי ספר דוברי עברית ברפורמה על  ם שלבשנה"ל תשס"ח עמד שיעור

שיעורם באוכלוסיית כלל בתי לכל בתי הספר דוברי העברית שהשתתפו ב"אופק חדש"  שיעור סךהתקרב 

שהיה גבוה  ,בתשס"חושיעורם ברפורמה  ,דוברי ערבית תהליך הפוך עברו בתי ספר בהתאמה ).75%הספר (

  ) בתש"ע.25%התקרב אף הוא לשיעורם באוכלוסייה ( ,)39%( ת כלל בתי הספרבאוכלוסיישיעורם מ
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  הערכה של הרפורמה בשנתיים הראשונות ליישומה
למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מלווה את רפורמת "אופק חדש" מאז ראשית דרכה, הרשות הארצית 

מחקר לאורך שנות התפתחותה. ְ    בתחילת שנה"ל תשס"ח. תכנית ההערכה נועדה ללוות את הרפורמה ּב

תשס"ט לוותה הרפורמה בפעולת הערכה מעמיקה שכללה איסוף נתונים כמותיים -בשנות הלימודים תשס"ח

: תשס"ח זמןשנתוניהם נאספו בשתי נקודות  ההערכהות בדוחניתן לעיין באתר ראמ"ה  .ואיכותניים

  . 5ותשס"ט

למרות חבלי הלידה שליוו את עולה כי של הרפורמה שנתיים הראשונות את המסכם שההערכה דוח מתוך 

רבה עות רצון שביקיימת  "אופק חדש", נראה כי בבתי הספר שהצטרפו להרפורמה לשדה החינוך כניסת

בעיקר  ,גם קשיים באופן היישום עלההדוח מעם זאת . םיישוהתמיכה רחבה מאוד בהמשך מיישום הרפורמה ו

הוצאת תלמידים מכיתות האם לטובת השעות לקושי שבובעבודתם לעומס שחשים המורים  נוגעבכל ה

  הפרטניות. 

חקר ההערכה של רפורמת ממשיך את מ ,(תש"ע) ליישום הרפורמה מתמקד בשנה השלישיתההדוח הנוכחי, 

 שינויים שהתרחשו בבתי ספרהתהליכים והללמוד על מטרת הדוח היא . בבתי הספר היסודיים "אופק חדש"

  .לאורך זמן שב"אופק חדש"

במקביל לאיסוף הנתונים מבתי הספר היסודיים נאספו נתונים גם מחטיבות ביניים, הן כאלה שהצטרפו 

 וצגמבתש"ע בחטיבות הביניים  הערכה של רפורמת "אופק חדש"דוח לרפורמה והן כאלה שלא הצטרפו אליה. 

  . ומשלים את הדוח הנוכחי בנפרד

  בהן עוסק הדוח: ששאלות ההערכה פירוט להלן 

 

  השנה השלישית ליישום הרפורמה –כה ות ההערשאל

שלושה נושאים  בשנה השלישית ליישום הרפורמה בחןבבתי הספר היסודיים מחקר ההערכה כאמור, 

מנהלים את רפורמת "אופק חדש"; היבטים מרכזיים ביישום הרפורמה; המורים והמרכזיים: תפיסות 

הדוח עוסק באותם הנושאים . המורים והתלמידים, והשפעותיה הנתפסות של הרפורמה על חיי בתי הספר

יישומה, תפיסות, הערכות ועמדות של המעורבים ברפורמה כלפי  והסוגיות שנבחנו בשנים הקודמות ומציג

  השלכותיה בהשוואה לשנים קודמות.הטמעתה ו

  :בסוגיות הבאותחמישה פרקים העוסקים כל אחד בדוח 

                                                              
  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Ofek_Hadash.htm ראו בקישור:  5
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המנהלים כלפי רפורמת ו עמדות המורים מוצגותבפרק זה  :המורים והמנהלים בראיהרפורמה תפיסת  .1

 .ומהמשך יישומה ממנהרצונם שביעות מידת ו "אופק חדש"

  :היבטים מרכזיים בתהליכי היישום וההטמעה של "אופק חדש" .2

   השעות – המשאבים המרכזיים במסגרת הרפורמהאחד  בפירוט וצגמבפרק זה  פרטניות:השעות ה  .א

בדבר היקף יישומן של השעות הפרטניות, מאפייני שונים  היבטים נבחניםהפרטניות. בפרק 

המועדים בהם עוסקים בשעות הפרטניות, שהתכנים המשתתפים ביישום השעות, אופן היישום, 

 . ועוד מקום יישומן, ימות השעות הפרטניותשבהם מתקי

תנאים קיומם של בדבר והמורים דיווחי המנהלים  מובאיםבפרק זה  בתי הספר:ב התנאים הפיזיים  .ב

 הרפורמה.נאות של הדרושים ליישום בבתי הספר פיזיים 

עמדות המורים והמנהלים כלפי  תוצגומבפרק זה  :"אופק חדש"במנהלים המורים והסביבת העבודה של  .3

כלפי שכרם והתנאים וכן  ,בעקבות הרפורמה העומס בעבודבתחושת ההשינויים שחלו בהיקף עבודתם ו

 ועוד.   ,תנו להםינהסמכויות שכלפי התפתחותם המקצועית, ו המקצועי כלפי מעמדםים, יהסוציאל

תמקד רק מהפ :הרפורמה על התלמידים, על המורים ועל התנהלות בית הספרהנתפסות של השלכות ה .4

נתפסות של הרפורמה במגוון היבטים כגון הישגי התלמידים, המורים והמנהלים כלפי ההשלכות ה בעמדות

 .עודו ,ספרי, תחושת המסוגלות המקצועית של המורים- ספרי, עבודת הצוות הבית- הביתהאקלים 

קבוצות שונות  בעיניתפיסת הרפורמה  נבחנתבפרק  :משווה מבט – הרפורמה בעיני קבוצות שונותתפיסת  .5

תי ספר דתי, ב-, בפיקוח הממלכתי לעומת הממלכתידוברי ערביתלעומת  דוברי עברית( של בתי ספר

מורים בעלי מאפיינים שונים (בעלי  ובעיני יוח"א לעומת בתי ספר שאינם ביוח"א, ועוד)המשתייכים ל

פרק זה ועוד).  ,שונה בהוראה, מחנכי כיתה ושאינם מחנכי כיתה ותקמשרת אם וללא משרת אם, בעלי 

הוצגו סכם את הממצאים המרכזיים שעלו בדוח במבט משווה ובאופן אינטגרטיבי המקבץ נתונים שמ

   .בפרקים הקודמים
  

  מודל ההערכה
את על - במבט. הגישה הכמותית מאפשרת לבחון בלבדכמותית בשנת תש"ע כלל מערך המחקר שימוש בגישה 

 נתונים שנאספו בקרב מדגמים רחבים ומייצגים. על סמך ""אופק חדשהמתרחש בבתי הספר המיישמים את 

 cross( האפשרות לבחון את הממצאים באופן השוואתיא ואחד היתרונות הבולטים של הגישה הכמותית ה
sectional( מישורים:בשלושה באה לידי ביטוי  בדוח הנוכחי. הבחינה ההשוואתית  

אחת מן  בכל –בתשס"ט  שנאספוממצאי הערכה בין לבין ממצאי ההערכה שנאספו בתש"ע השוואה   .א

תהליך של ועברה  מייצג, שנדגמה באופן ם ומנהליםשל מורינפרדת השנים נעשה המחקר על אוכלוסייה 

השינויים בשביעות הרצון ובמדדים אחרים שנבדקו חשוב לציין כי  עם זאתתיקון באמצעות מתן משקלות. 

שלא  ,ספריים או אחרים) ו/או פנימיים (אישיותיים)-ממשתנים חיצוניים (ביתבין היתר יכולים לנבוע 

 וכד').  ,בבתי הספר או רמת שביעות רצון כללית של הנבדקיםנבדקו במחקר הנוכחי (למשל, גודש תכניות 
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ממצאי ההערכה שנאספו בתש"ע פולחו לפי השנה  – לרפורמהשל המורים צטרפות הלפי שנת ההשוואה   .ב

הצטרפות בתי הספר  לזכור כי חשוב). תשס"ח, תשס"ט ותש"עבה הצטרף בית הספר לרפורמה (ש

בתי הספר שהצטרפו בין ולכן יש הבדלים  ,הקצאה מקרית לפירצונם ולא  פי- עללרפורמה נעשתה 

שיעור גבוה יותר של בתי ספר  היהתשס"ח לרפורמה בהמצטרפים בקרב  ,הלדוגמ. כך לרפורמה בכל שנה

נבדקו  ,פילוח לפי שנת הצטרפות לרפורמהה לעלפיכך, נוסף  .היבהשוואה לשיעורם באוכלוסי יתברעדוברי 

ושהשיבו על השאלונים בתשס"ט  לרפורמה בתשס"ח ושהצטרפ הספרבתי תשובותיהם של מורים מ

 .ובתש"ע

לפי ), והשתייכות ליוח"א, פיקוחסוג טיפוח,  , מגזרשפה מגזר(תי הספר לפי מאפיינים של בהשוואה   .ג

מחנכים  - וחינוך כיתה  ,רגילהמשרה לעומת משרת אם  -בהוראה, סוג משרה  ותק( מאפיינים של מורים

 ).שאינם מחנכיםמורים לעומת 

 

  לי ההערכהכ

שאלונים נעשה שימוש רק בכלי מחקר כמותיים. הכלים שפותחו כללו בתש"ע כאמור, לצורך פעולת ההערכה 

  ובנים ייעודיים למורים ולמנהלים:מ

  שאלון למורים

. בעקבות הרפורמהבבית הספר תמורות לו" אופק חדש"ליישום הנוגעים ב של נושאים חהשאלון כלל מגוון ר

מורים על מגוון המאפיינים של . בחלק זה נשאלו השעות הפרטניותהשאלון כלל שאלות על החלקו המרכזי של 

הרפורמה לעמדות המורים כלפי התייחסו  נוספיםחלקים הספר. בבית  ועל אופן יישומן תוהפרטני השעות

  ועוד.  ,ספרי- הביתי התלמידים, האקלים על עבודת בית הספר, הישג "אופק חדש"של  ההשלכותוכלפי 

בבתי הספר בשנה"ל תש"ע מרבית המורים  , שכן"אופק חדש"ב שתתפיםשמלמורים בעיקר השאלון יועד 

הצטרפו חלקן שבחטיבות הביניים נכללו בו גם שאלות למורים  . עם זאתכבר היו משולבים ברפורמההיסודיים 

   .מטעמים אלו ואחריםשלא הצטרפו לרפורמה  ת הבינייםובחטיבושאלות למורים  ,לרפורמה

 ו'. נוסח השאלון מוצג בנספח

 שאלון למנהלים

יים בבית הספר, ז, התנאים הפיאופן היישום של הרפורמה בבית הספרובהם  ,קיף כמה נושאיםהשאלון ה

ההשלכות של הרפורמה על בית ומן הרפורמה , ולבסוף, שביעות הרצון השונים השעות הפרטניות על היבטיהן

ולבתי ) וחטיבת ביניים(יסודי גם שאלון זה יועד לבתי ספר שהצטרפו לרפורמה הספר, המורים והתלמידים. 

 ז'. נוסח השאלון מוצג בנספח. בלבד) (חטיבת בינייםספר שלא הצטרפו 

בחון לעומק עשה בשנת הלימודים תשע"א. הגישה האיכותנית מאפשרת לישימוש בגישה האיכותנית י

קשריים ו"רגישים" יותר, כאלה החומקים לרוב מהכלים הכמותיים,  תהליכים ומגמות, ולזהות היבטים הֶ
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האיכותנית של רפורמת "אופק חדש" לשנה"ל תשע"א יוצגו ממצאי ההערכה  שהם, כאמור, כלליים יותר.

  בדוח נפרד. 

  
  אוכלוסיית המחקר

שלא מכלל בתי הספר היסודיים שבמערכת החינוך. לפיכך,  69%-בשנה"ל תש"ע השתתפו ברפורמה כ

ולא נערכו  ,לא נכללו במחקר הנוכחי בתי ספר יסודיים שאינם משתתפים ברפורמה ,מחקרים קודמיםכב

   .השוואות בין בתי ספר שברפורמה לבין בתי ספר שאינם משתתפים בה

   הדגימה ושיעורי ההשבה שיטת

בתי ספר ב ומנהלים מורים ת המרואיינים:יאוכלוסישל שיעורי ההשבה תהליכי הדגימה ו יתוארולהלן 

   ."אופק חדש"לו הצטרפש יסודיים

 ותנכלל (שאינן בנפרד), חטיבות עליונות וחטיבות ביניים (שנבדק ממסגרת הדגימה במחקר הנוכחי הוצאו

ובתי ספר מוכרים שאינם ם יבתי ספר חרדי . כמו כן הוצאו בתי ספר של החינוך המיוחדברפורמה הנוכחית) ו

המסגרת כללה אך ורק מורים המלמדים באותו בית ספר שאינם משתתפים ברפורמה.  ,בחינוך היסודי רשמיים

  . 33%- בהיקף משרה הגבוה מ

  תש"עמורים עם  ראיונות

 שפה מגזר האלה: מהמשתניםשנוצרו בתי הספר נדגמו בתהליך של דגימה שיטתית בתוך שכבות סמויות, 

, בתי ספר חלשים( כלכלי- רקע חברתיודתי) - ממלכתי/(ממלכתי פיקוחסוג , (דוברי עברית/דוברי ערבית)

  . )יםמבוססו בינוניים

המורים הכולל באותו בית ספר, ולפחות חמישה מורים מבית  מספרליחסי  מורים בשיעורנדגמו בכל בית ספר 

  הספר. 

. מתוכם רואיינו מורים 6,361שב"אופק חדש" המלמדים בבתי ספר יסודיים  מוריםהמדגם  ל כללובסך הכ

 80%לעומת  86%עמד על  דוברי עברית בתי ספרשיעור ההשבה ב). 84% שלהשבה מורים (שיעור  5,343בפועל 

  . הלן)של 3לוח (ראו  דוברי ערבית בתי ספרב

העלולות . תהליך זה נועד לתקן הטיות לאחר איסוף הנתונים נערך תהליך של תיקון באמצעות מתן משקלות

  לנבוע מתהליכי הדגימה ואיסוף הנתונים:

של מורים מבתי ספר קטנים ניתן משקל קטן יותר, כדי למנוע  לתשובותיהם –גודל בית הספר  פי-עלתיקון 

  ייצוג יתר של מורים אלו, עקב דגימת חמישה מורים לפחות מכל בית ספר שעלה במדגם.

הנוכחי התבסס בין היתר על מדגם המורים  המדגם – גודל המדגם בשכבות הדגימה השונות פי-עלתיקון 

הוגדל המדגם בכמה משכבות הדגימה (בבתי ספר דוברי ערבית ובבתי ספר מהחינוך  תשס"חבקודמות.  משנים
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מאותן שכבות כדי למנוע ייצוג יתר לתשובות של מורים  .בשכבות אלו דיויצור מדגם גדול כדי ל דתי)-הממלכתי

  שיעורן באוכלוסייה.  פי- עלדגימה, ניתן להן משקל 

היו פערים בשיעורי השבה בין שכבות הדגימה השונות, נעשה שקלול של  כאשר –שיעורי ההשבה  פי-עלתיקון 

  המשיבים משכבות הדגימה השונות בהתאם לשיעורם באוכלוסייה.

היקפו הסופי ו ,פורמה. מורים אלו הושמטו מן הקובץציינו שאינם משתתפים בר 170, ב המורים שרואיינוקרמ

  מורים.  5,173עמד על 

   :שפה המורים שנדגמו בבתי ספר יסודיים ושיעורי ההשבה בכל שנת הצטרפות לפי מגזר ימספרמוצגים  3בלוח 

  שפה רלפי מגז -ושיעורי ההשבה בכל שנת הצטרפות בבתי ספר יסודיים המורים שנדגמו  ימספר: 3לוח 
 סה"כ *שפה מגזר השבה/דגימה  שנת הצטרפות לרפורמה

  דוברי ערבית דוברי עברית  

 2,274 1,035 1,239 דגימה תשס"ח

  1,954  847  1,107  השבה  

  86%  82%  89%  שיעורי ההשבה  

  2,091  551  1,540 דגימה תשס"ט

 1,788 444 1,344  השבה  

 86% 81% 87%  שיעורי ההשבה  

 1,996  416 1,580 דגימה תש"ע

 1,601 305 1,296  השבה  

 80% 73% 82%  שיעורי ההשבה  

 6,361 2,002  4,359 דגימה סה"כ

 5,343 1,596 3,747  השבה  

 84% 80% 86%  שיעורי ההשבה  

  צורפו למגזר דוברי העברית.*בשנה"ל תש"ע השיבו על השאלונים שישה מורים מן המגזר הצ'רקסי. המורים 

 

  תש"ע מנהליםעם ראיונות 

סוג , שפה מגזר מהמשתנים הנוצרות, סמויות שכבות בתוך שיטתית דגימה של מסוג היה הדגימה תהליך

  . בדומה לעיל ,כלכלי- חברתי ורקעפיקוח 

. מתוכם רואיינו בפועל מנהלים של בתי ספר יסודיים שהצטרפו ל"אופק חדש" 1,123מדגם ל כלל הובסך הכ

דוברי  בתי ספרוב ,98%דוברי עברית עמד על בתי ספר שיעור ההשבה ב). 97% שלהשבה (שיעור  מנהלים 1,089

  . 95%ערבית על 
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פיקוח, סוג ו שפה ית הספר (מגזרבשל שיעורי ההשבה הגבוהים ובהתבסס על מאפייני הרקע הרלוונטיים של ב

   תשובות המנהלים.שקלול בלא היה צורך ) כלכלי וגודל בית הספר-רקע חברתי

מוצגים מספרי המנהלים שנדגמו בבתי ספר יסודיים ושיעורי ההשבה בכל שנת הצטרפות לפי מגזר  4 בלוח

  שפה: 

  ר שפהלפי מגז -ושיעורי ההשבה בכל שנת הצטרפות בבתי ספר יסודיים שנדגמו  המנהלים מספרי: 4לוח 
 סה"כ מגזר השבה/דגימה  הצטרפות לרפורמהשנת 

  דוברי ערבית דוברי עברית  

 300 113 187 דגימה  תשס"ח

  295  112  183  השבה  

  98%  99%  98%  שיעורי ההשבה  

  417  87  330 דגימה תשס"ט

 398 79 319  השבה  

 95% 91%  97%  שיעורי ההשבה  

 406  70 336 דגימה  תש"ע

 396 66 330  השבה  

 98% 94% 98%  ההשבהשיעורי   

 1,123 270 853 דגימה סה"כ

 1,089 257 832  השבה  

 97% 95% 98%  שיעורי ההשבה  
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  ממצאים – יםיסודירפורמת "אופק חדש" בבתי הספר ה
  עיקריים

  
ומידת הרצון  "אופק חדש"עמדות המורים והמנהלים כלפי רפורמת . 1

  להמשיך ביישומה

תהליכי ההטמעה  ,עם זאת .בהתנהלות בתי הספר משמעותייםטומנת בחובה שינויים  "אופק חדש"רפורמת 

המחקר ביקש לפיכך . ובקשיים לא מעטים התאפיינו במורכבות רבהבבתי הספר  רפורמהה והיישום של

מביעים שביעות רצון ) ומנהלים בפעולת ההערכה הנוכחית השותפים לרפורמה (מוריםבאיזו מידה  להעריך

   מבקשים להכניס בה. םו שינויים הואיל ,מעוניינים להמשיך ביישומה האם הםממנה, 

וכן עמדותיהם  ,עמדות המורים והמנהלים כלפי הרפורמה ומידת רצונם להמשיך ביישומה מתוארות הזבפרק 

  עם יוח"א. "כלפי השילוב של רפורמת "אופק חדש

ה בשנה"ל תשס"ט וכן השוואות לפי שתה שנעניתוח הממצאים כולל השוואות לממצאים שעלו מפעולת ההערכ

טיפוח, שנת הצטרפות לרפורמה והשתייכות ליוח"א)  מגזרפיקוח, סוג , שפה ספריים (מגזר- משתני רקע בית

חינוך כיתה בעלי משרת אם וללא משרת אם,  - סוג משרה ולפי משתני רקע אישיים של המורים (ותק בהוראה, 

  השוואות מפולחות לנתוני תשס"ט.  ותבמידת האפשר מוצג .ם)מחנכישאינם ם לעומת מורים חנכימ –

  

  הרצון להמשיך ברפורמה

או להפסיק את  "אופק חדש" רפורמתאת היו ממליצים למערכת: להמשיך  והמנהלים נשאלו מה המורים

  . השוואה לתשס"ט, בבתש"עשאלה ה לעמוצגות תשובות המורים והמנהלים  5בלוח  ?הרפורמה

 בהמשך הביעו עניין ,)88%( תשס"טבבדומה לשיעור שדווח  ,)91%( בתש"ע ולה כי רוב המוריםמהממצאים ע

להמשיך ביישום  ניםמעוניי םכי ה נוציי) 99%(בתש"ע מוחלט של המנהלים ה םגם רוביישום הרפורמה. 

  .מתשס"טבדומה לממצאים  ,הרפורמה

                                                                                                                             : הרצון להמשיך ב"אופק חדש"5לוח 
  תש"ע  תשס"ט  

  מנהלים :האם את/ה ממליץ/ה
N=649 

  מורים

N=2,884 

  מנהלים
N=1,083 

  מורים

N=5,097 

  79%  84%  73%  87% שינויים כמהעם  "אופק חדש"את להמשיך 

  12%  15%  15%  12% י שהוא השנה"אופק חדש" כפאת להמשיך 

 9%  1% 12%  1% אופק חדש"להפסיק את "

 100% 100% 100%  100%  סה"כ
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ציינו כי הם מעוניינים בהמשך הרפורמה תוך הכנסת ) 79%( וגם המורים )84%( במרבית המקרים גם המנהלים

להפסיק את  ניםיימעונ והי )9%(בתש"ע שינויים. ראוי גם להדגיש כי שיעור לא מבוטל  מקרב המורים  כמה

  הרפורמה ולחזור לאופן ההתנהלות הקודם. 

בשאלת המשך פתוחה התבקשו המורים והמנהלים לנמק את תשובותיהם. מורים שציינו כי הם מעוניינים 

תועלת לתלמידים יבטים של ייעול עבודתם ועבודת בית הספר, להמשיך את "אופק חדש" ציינו בתשובותיהם ה

  :וכן שיפור במעמד המורה ובשכרו ,והתפתחות מקצועית של המורים

  תן לנו לנהל את הזמן שלנו באופן יעיל יותרונ חדש" אופק"בסך הכל חדש". מאופק "אני מרוצה. 

 זמן איכות עם התלמידים יש המשכורת טובה ו [לטובה], מעמד המורה השתנה מעמד שלנו,לזה מועיל גם  ,זה טוב

  .קציה היא יותר אישית עם התלמידיםאהאינטר ,כרות ולהתקדמות אישית עם כל תלמיד ותלמידילה

 להעשיר ולקדם את התלמידים מבחינת הישגים  ,לפגישה עם כל תלמיד ,יש זמן להכין חומרים לשכבה ,כי מגיעים לכולם

  .את התלמידים

עומס גבוה, מתח הם מעוניינים להפסיק את "אופק חדש" הזכירו בתשובותיהם היבטים של מורים שציינו כי 

הוצאת מספקים;  תנאים פיזייםעדר יה; ניהול לא נכון של זמן המורה; קושי בשילוב העבודה והמשפחה ;ולחץ

  ועוד:למורים (מבחינת יחס בין שכר לעבודה),  השכר הרעת תנאי; תלמידים משיעורים

  התלמידים מתעייפים והמורים מותשים. .הרבה עבודה בבית מעבר למה שצריך עלינו הרבה עומס.מוטל 

  יש עומס רב על המורים, אין לנו תנאים שמצדיקים את העומס. אין תנאים פיזיים בבית הספר, אין חדרים וכיתות לבצע

 מלמדים במסדרון ובחדר המורים. אנחנו – את השעות הפרטניות

 המורים, יש פחות זמן ר, הדבר יוצר מתח בחד"חלונות"במהלך יום העבודה כי אין בחדר המורים ים פגשמורים לא נ, 

  תובענית.הכול סובב סביב העבודה המאוד 

  ןוגכ ,ביקשו להכניס בה שינויים בכמה היבטים רובם ,ן הגבוהה של המורים מן הרפורמהלמרות שביעות הרצו

עומס , תוספת הדרכות מקצועיות, הפחתת הזמנםניהול נכון יותר של המוטל עליהם והפחתת עומס העבודה 

 הפחתתכיתות, התלמידים מ ביטול הנוהג של הוצאתתנאי העבודה בבית הספר, שיפור תלמידים, על ההמוטל 

  .הכספי תגמולוהעלאת ה ת הניירתהפחתה בעבוד, מטלות שדורשות ריכוז בסוף היום

ליות והגדלת אההוראה הפרונט שעותהיקף ה בהפחתכגון  ,ברפורמהיים ינושהמנהלים ביקשו להכניס רוב גם 

הפרטניות, שיפור בסמכויות המנהלים (יותר אוטונומיה בניהול, תגמול) ושיפור השהייה והשעות שעות היקף 

ִ יבתשתיות בית הספר (תנאים פ   דה, פינות עבודה למורים וכד'):יחשוב, מרחבי למזיים, מ

  ת העבודות בתחום להגדיל את שעות השהייה כדי לאפשר למורים לבצע אצריך , ועומס על המוריםיש הרבה מאוד שעות

  .ליותאהשעות הפרונט כמותאת  פחיתבית הספר ולה

 גם למנהלים צריך להגדיל את השכר . המורים היום עובדים קשה מאוד והם לא בדיוק מקבלים את מה שמגיע להם

  .דוברי העבריתת למגזר הערבידוברי מגזר בין  יםמנהלהבשכר השוואה  כולל ,הבסיסי

 בתי הספר שיפור החצרות ב, באמות למוריםיצירת מסגרות מותב בית הספר,שיפור התנאים הפיזיים בתוך [יש צורך] ב

 .טיפול בנושא הסעות לתלמידים בתום יום הלימודיםוב
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פילוחי  פי-עלעל את הרצון להמשיך ביישום הרפורמה, נבקש להתעמק בתשובות בנושא זה -לאחר שבחנו במבט

   (לפי ותק ברפורמה, מגזר ועוד). קבוצת המורים והמנהליםמשנה בתוך 

  :לפי משתני רקע - הרצון להמשיך ברפורמה בקרב מורים 

 כינמצא מעוניינים להמשיך ביישום הרפורמה. היו ) 91%רוב המורים ( ,כפי שראינו פיקוח:סוג השוואה לפי 

קשו יב ,)87%דתי (-בהשוואה למורים בפיקוח הממלכתי ,)93%( ממלכתישיעור גבוה יותר של מורים בפיקוח ה

  להמשיך את "אופק חדש".

לא נמצאו הבדלים  בהוראה מורים ותק, שנת הצטרפות לרפורמה, שפה מגזרבהשוואות נוספת שנערכו לפי 

לא נרשמו הבדלים ניכרים ברצון להמשיך ברפורמה  ,לממצאים מתשס"טבדומה בין קבוצות המורים. כמו כן, 

מחנכים לעומת סוג משרה (משרת אם או ללא משרת אם), חינוך כיתה (החלוקות הבאות:  לפיגם בהשוואות 

הקבוצות הללו, שיעור המבקשים שלא . בכל ולפי השתייכות בית הספר ליוח"א )מורים שאינם מחנכים

  . 9%- להמשיך ביישום הרפורמה היה נמוך ועמד על כ

  :לפי משתני רקע -הרצון להמשיך ברפורמה בקרב מנהלים 

המשך יישומה של הרפורמה. השוואות בין תשובות של בעד הם כי  נוהמכריע של המנהלים ציי םכאמור, רוב

בתשס"ח ובתשס"ט) לבין תשובות המנהלים החדשים ברפורמה מנהלים ותיקים ברפורמה (שהצטרפו 

  לא העלו הבדלים של ממש.  ,שפה מגזרלבות המנהלים לפי השתייכות ליוח"א ו(שהצטרפו בתש"ע), וכן בין תשו

  מן הרפורמהכללית רצון שביעות 

(שאלה חדשה  נשאלו באיזו מידה הם שבעי רצון מרפורמת "אופק חדש" באופן כלליוהמנהלים המורים 

או רבה שביעות רצון על  ו) דיווח79%מלמדות כי שיעור ניכר של מנהלים ( 6בלוח התשובות המוצגות . בתש"ע)

  ):47%( מוריםבהשוואה ל מהרפורמה, דומא רבה

  המורים והמנהלים מן הרפורמה*של רצון השביעות : 6 לוח
  שיעור המשיבים  מידת שביעות הרצון 

 
 מורים

N=5,144 
  מנהלים
N=1,085  

 79% 47%  דומידה רבה או רבה מא

  19% 37% מידה בינונית

 2% 16% מידה מועטה או כלל לא

 100% 100%  סה"כ

  *לא נבדק בתשס"ט                       
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 םרק כמחצית ,מוריםאשר ל .מן הרפורמה גבוההשביעות רצון  ושיעור גבוה של מנהלים הביע כי נראהאם כן, 

  מן הרפורמה.  גבוהההביעו שביעות רצון 

  ת להלן:משתנים נוספים מוצג בפילוח לפיתשובות המורים השוואת 

 ,דיווחו על שביעות רצון מן הרפורמה דוברי ערבית בתי ספרמקרב המורים ב 51% :שפה השוואה לפי מגזר

  דוברי עברית.  בתי ספרהמורים ב ןמ 45%- בהשוואה ל

, 55%על  המורים שהביעו שביעות רצון מן הרפורמה עמד שיעורשנים  5-1 הוותק: בקבוצת ותק השוואה לפי

עמד שיעור שנים  25-11 הוותק, ואילו בקבוצת 49%שנים עמד שיעורם על  26ומעל שנים  10-6 הוותקבקבוצות 

  . 43%המורים המביעים שביעות רצון מן הרפורמה על 

גבוה שיעור  כי ככל שהמורה ותיק יותר ברפורמה מלמדיםהנוכחיים ם : הנתוניהשוואה לפי שנת הצטרפות

). 39%), תש"ע (50%), תשס"ט (53%: תשס"ח (על שביעות רצון מרפורמת "אופק חדש" דיווחומורים יותר של 

  קשה להעריך את השלכות הרפורמה על בית הספר. היה למורים חדשים ברפורמה שכאמור, ייתכן 

 ,מהמורים והמורות ללא משרת אם דיווחו על שביעות רצון מן הרפורמה 51%: המשרסוג השוואה לפי 

  מהמורות בעלות משרת אם. 44%- בהשוואה ל

, יוח"א וחינוך כיתה לא העלתה הבדלים של שפה בכל מגזרפיקוח, מדד טיפוח סוג השוואה בין מורים לפי 

  ממש. 

  :השוואת תשובות מנהלים לפי משתני רקע

הביעו  ,דתי- פיקוח הממלכתימנהלים בבהשוואה ל ,יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי פיקוח:סוג השוואה לפי 

  בהתאמה). ,70%לעומת  84%שביעות רצון מן הרפורמה (

  ביתר המשתנים לא נמצאו הבדלים של ממש. 

  שביעות הרצון משילוב "אופק חדש" ויוח"א בבית הספר

שעות. במסגרת "אופק חדש",  42-41כולל חינוך ארוך)  המשתייכים ליוח"א (יום שבוע הלימודים בבתי הספר

החל משנה"ל תשס"ט נערך "ניסוי" ובו שבוע הלימודים בבתי הספר שמונהג בהם יוח"א ושהצטרפו לרפורמה 

   בסיום יום הלימודים.לשעות הפרטניות כדי לפנות זמן  שעות 37-קוצר ל

ידי ראמ"ה, נמצאה שונות רבה -על שתהשנע ,ש"על יישום "אופק חד"ניסוי" הההשלכות של במסגרת הערכת 

יוח"א רגיל לבין בתי  שמונהג בהםקשה להבחין בין בתי ספר היה ו ,לאורך שבוע הלימודים נוגעבין בתי הספר ב

הבדלים בין בתי ספר שב"ניסוי" לבין בתי ספר בדוח הנוכחי לפיכך לא נבחנו  יוח"א קצר. שמונהג בהםספר 

 בתי הספר כל שלכות השילוב של יוח"א ורפורמת "אופק חדש" בבדבר הומוצגים נתונים  ,שאינם ב"ניסוי"

  שתי התכניות גם יחד. בהם דווח על הנהגתשבמדגם 
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הניתוחים לפיכך יוח"א.  מונהגבבית ספרם כי  30%ציינו  שהשיבו על השאלונים המורים והמנהלים קרבמ

  יוח"א. מונהגבבית ספרם כי ) שהשיבו N=300() ומנהלים N=876למורים (בנוגע הבאים נעשו רק 

  

אודות שביעות רצונם משילוב "אופק חדש" ויוח"א בבית  המנהלים שבבית ספרם מונהג יוח"א נשאלו על

  ספרם. 

ד מן השילוב של יוח"א ו"אופק וציינו שהם שבעי רצון במידה רבה או רבה מאבתש"ע מן המנהלים  42%

  . )45%תשס"ט (בדומה ל ,חדש"

  שאלה פתוחה משלימה אמרו המנהלים כי שתי התכניות משלימות זו את זו: לעבתשובה 

  זה מאפשר לנו לקיים יום לימודים מלא ואז מנצלים את השעות הפרטניות מבלי שתלמידים יפסידו שעות משמעותיות

 .שהם נשארים ללמוד מעבר לשעות הלימודים מרגישיםוהם לא 

  כחות של והנ .לימודים ארוך ובאמת המורים נמצאים פה מתחילת היום ועד סוף היוםאני חושבת שזה מאפשר באמת יום

 .המורים מלאה פה וזה מצוין

  

מן המנהלים בתש"ע (כמו בתשס"ט) ציינו שהם שבעי רצון במידה מועטה או כלל לא מן  39%לעומת זאת, 

  השילוב. 

הרב המוטל על המורים והתלמידים בעקבות מנהלים שהביעו שביעות רצון מועטה מן השילוב ציינו את העומס 

בתי בגם בתש"ע ציינו המנהלים כי  ,כפי שנטען בשנים קודמות :הנהגת שתי התכניות בבית הספר. זאת ועוד

ו, כאלא בעיקר במהל ,ספר המשתייכים ליוח"א אין אפשרות לקיים שעות פרטניות לאחר סיום יום הלימודים

  להלן דוגמאות מתשובות המנהלים: ולהפסד חומר הכרוך בכך. מה שמוביל להוצאת תלמידים מהכיתות

 נבנה לתת את המענה לתלמידים אחרי יום הלימודים בקבוצות  "אופק חדש" .פשוט עומס כבד על הילדים ועל המורים

א אנחנו חייבים לתת את השעות הפרטניות לרוחב וזה פוגע בהרבה שיעורים ולא מאפשר לנצל את "קטנות ובמהלך יוח

  .השעות כמו שצריך

 וקשה להאריך את היום מעבר לשעות יוח"א הילדים מאוד תשושים ועייפים בסוף היום. 

 

  ספריים מוצג בפרק ה'.-ניתוח התשובות לפי משתני רקע בית

בשאלה נוספת נשאלו המנהלים והמורים בבתי ספר שב"אופק חדש" ושמונהג בהם יוח"א מהי האפשרות 

 . השילוב של "אופק חדש" ויוח"אאופן אשר ל מועדפת עליהםה

  :פי תשובותיהם- , עלהמורים והמנהלים שלההעדפות יות התפלגות ומוצג להלןש 7בלוח 
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 והמנהלים* המוריםשל העדפות הת יוהתפלגו -  : שילוב "אופק חדש" ויוח"א7 לוח
 שיעור המנהלים סוג ההעדפה

N=299 
 שיעור המורים

N=840 
 42%  45% והפסקת יוח"א "אופק חדש"השארת 

 37% 53%  ויוח"א "אופק חדש"השארת 

 11% 1% והשארת יוח"א "אופק חדש"הפסקת 

  10%  1%  ויוח"א "אופק חדש"הפסקת 

  100%  100%  סה"כ

  בהם מונהג יוח"אש*מורים ומנהלים בבתי ספר                

"אופק חדש" את להשאיר  ציינו שהם מעדיפים ,)43%בדומה לשיעורם בתשס"ט ( ,בתש"עמן המורים  42%

כי  אפואנראה להשאיר הן את "אופק חדש" והן את יוח"א.  העדיפומן המורים  37%ולהפסיק את יוח"א. 

ואילו המחצית  ,כמחצית מהמורים שהיו מעוניינים בהשארת "אופק חדש" העדיפו גם להמשיך את יוח"א

להפסיק את קיום שתי התכניות בבית  העדיפוכעשרה אחוזים מהמורים להפסיק את יוח"א.  וקשיב אחרתה

גם להפסיק את "אופק חדש" בבית הספר ולהשאיר את יוח"א.  העדיפו אחריםוכעשרה אחוזים  ,הספר

כמחצית מהמורים שהיו מעוניינים להשאיר את "אופק חדש" ציינו שהם מעוניינים להשאיר את  ,בתשס"ט

  יוח"א. 

בדומה  ,)53%(בתש"ע המנהלים התבקשו לציין את האפשרות המועדפת עליהם. כמחצית מן המנהלים גם 

להמשיך את  קשויב 45%ביקשו להמשיך את "אופק חדש" ואת יוח"א בבית הספר.  ,)54%לשיעורם בתשס"ט (

  "אופק חדש" אך להפסיק את יוח"א. 

  ביקשו להשאיר את שתי התכניות בבית הספר.  ,)37%בהשוואה למורים ( ,)53%(בתש"ע יותר מנהלים 

 45%על עבודתם.  ההמורים נשאלו כיצד העובדה שבבית ספרם מתקיימים גם יוח"א וגם "אופק חדש" השפיע

  דיווחו כי לא חל שינוי.  28% - ו לטובה,השפעה דיווחו על  27% , לרעה השפעההמורים דיווחו על מ

עומס כבד על המורים ועל התלמידים  שציינו השפעה לרעה הזכירובדומה לתשובות המנהלים, גם מורים 

שיפור בשכר והשפעות מורים שציינו השפעה לטובה הזכירו  ,ושעות עבודה ארוכות ומעייפות. לעומת זאת

  חיוביות על התלמידים. 

) העדיפו להמשיך את 34%משרת אם ( לותעבהעלתה כי פחות מורות  המשרסוג בדיקת ההעדפות המורים לפי 

 לותעב). בהתאמה, יותר מורות 42%בהשוואה למורים ומורות ללא משרת אם ( ,שתי התכניות בבית הספר

בהשוואה למורים ומורות ללא משרת  ,) העדיפו להמשיך את "אופק חדש" ולהפסיק את יוח"א45%משרת אם (

  ). 38%אם (

  בפרק ה' מוצג ניתוח מפורט של הממצאים לפי השתייכות בית הספר ליוח"א.
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  בבית הספרמהאווירה המורים של רצון השביעות 

  בין המורים לתלמידיםשמן האווירה של המורים שביעות הרצון 

קיימת שמן האווירה ד ושביעות רצון רבה או רבה מאהביעו שברפורמה מן המורים  82% ,פי נתוני תש"ע- על

בהשוואה  ,יה בשביעות הרצון של המוריםינתונים אלו מלמדים על על. בבית הספר בין המורים לתלמידים

  .)74%( לתשובותיהם שנאספו בתשס"ט

ית הספר בין ) דיווחו על שביעות רצון מן האווירה בב86%יותר של מורים בבתי ספר דוברי עברית ( גבוהשיעור 

בתשס"ט הפער בתשובות המורים  ).74%בהשוואה למורים בבתי ספר דוברי ערבית ( ,המורים לבין התלמידים

בהתאמה). בשני המגזרים  ,69%- ו 76%בין בתי ספר דוברי עברית לבתי ספר דוברי ערבית היה מצומצם יותר (

 בתי ספראך נראה כי ב ,המורים לתלמידיםבין שה בשביעות הרצון של המורים מן האווירה יעלי פואא נרשמה

  שאר משתני הרקע לא העלו הבדלים. השוואות דיווחי המורים לפי הייתה רבה יותר.  היעלידוברי עברית ה

   האווירה שבין התלמידים לחבריהםן משל המורים רצון השביעות 

האווירה שקיימת בבית הספר מן ד ומן המורים הביעו שביעות רצון רבה או רבה מא 71% ,פי נתוני תש"ע- על

יה בשביעות הרצון של המורים בהשוואה ינתונים אלו מלמדים על על בין התלמידים לבין חבריהם.

  .)59%( לתשובותיהם שנאספו בתשס"ט

) דיווחו על שביעות רצון מן האווירה שקיימת בבית 74%יותר של מורים בבתי ספר דוברי עברית ( גבוהשיעור 

הפער היה בתשס"ט ). 64%בהשוואה למורים בבתי ספר דוברי ערבית ( ,לחבריהם הספר בין התלמידים

 ,56% מתולע 61%בתשובות המורים בין בתי ספר דוברי עברית לבתי ספר דוברי ערבית מצומצם יותר (

ה בשביעות הרצון של המורים מן האווירה בין התלמידים יעלי אפוא נרשמהבהתאמה). בשני המגזרים 

  רבה יותר.  יהיעלההייתה דוברי עברית  בתי ספרנראה כי בלחבריהם, אך 

שביעות רצון מן ) דיווחו על 77%( מבוססיםיותר של מורים בבתי ספר  גבוהשיעור  ,דוברי עבריתבתי ספר ב

דוברי בתי ספר ב). 70%) וחלשים (73%בבתי ספר בינוניים (בהשוואה למורים  ,התלמידים קרבהאווירה ב

שאר דיווחי המורים לפי בין השוואות ). 63%) לעומת חלשים (68%דומה: בינוניים (נמצאה מגמה  ערבית

   .משתני הרקע לא העלו הבדלים

עיקריים של מחקר ההערכה בראי קבוצות שונות של מורים ומנהלים, הממצאים הבפירוט רב  יםבפרק ה' מוצג

  ספריים ומשתנים אישיים. -פי משתני רקע בית- על

  עמדות המורים והמנהלים כלפי הרפורמה ומידת רצונם להמשיך ביישומה סיכום: 

 ציינוהמורים בבתי הספר שהצטרפו ל"אופק חדש" מ 91%- מהמנהלים ו 99%: הרצון להמשיך ברפורמה 

. בצד הרצון להמשיך ביישום תשס"טלממצאים בבדומה  ,כי היו רוצים להמשיך ביישום הרפורמה

עומס המוטל על הקלת הסקו בעהשכיחות ביותר ההצעות לשינוי. הצעות ם הרפורמה היו למנהלים ולמורי

שעות  הוספת (שנוצר עקב ההצטרפות ל"אופק חדש"), יהםעומס העבודה המוטל על הפחתתהמורים: 
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שכר המורים  עסקו בהעלאתהיקף שעות ההוראה הפרונטאליות. בקשות שכיחות נוספות  וצמצוםשהייה 

וקידום תנאים פיזיים מתאימים לעבודת המורים קיום בדרישות עבודתם,  היעליוהמנהלים בהלימה ל

בהשוואה  )93%( ממלכתישיעור גבוה יותר של מורים בפיקוח הההתפתחות המקצועית של המורים. 

-בשאר משתני הרקע הבית קשו להמשיך את יישום "אופק חדש".יב )87%דתי (- למורים בפיקוח הממלכתי

  או הבדלים בין המשיבים במידת הרצון להמשיך ברפורמה.ספריים והאישיים לא נמצ

  רבה או  על שביעות רצון ו) דיווח79%של מנהלים ( גבוה יחסיתשיעור  מן הרפורמה:כללית שביעות רצון

כאמור, עיקר הטענות של המורים הופנו כלפי העומס הרב  ).47%( מוריםמהרפורמה בהשוואה לד ורבה מא

מן גבוהה דיווחו על שביעות רצון  דוברי ערביתבבתי ספר מהמורים  51%כמו כן,  המוטל עליהם בעבודתם.

 דוברי עברית. בבתי ספר המורים  ןמ 45% , לעומתהרפורמה

  "ציינו שהם שבעי רצון במידה בתש"ע מן המנהלים  42%: ויוח"אשביעות הרצון משילוב "אופק חדש

. בתשובה )45%( שיעור שדווח בתשס"טבדומה ל ,"ד מן השילוב של יוח"א ו"אופק חדשורבה או רבה מא

מן  39%כי שתי התכניות משלימות זו את זו. לעומת זאת,  ואל לשאלת המשך פתוחה אמרו מנהלים

מן כלל  שאינם שבעי רצוןהמנהלים בתש"ע (כמו בתשס"ט) ציינו שהם שבעי רצון במידה מועטה או 

על המורים והתלמידים בעקבות הנהגת שתי התכניות ציינו את העומס הרב המוטל  ואלמנהלים השילוב. 

בתי ספר המשתייכים ליוח"א גם בתש"ע ציינו המנהלים כי ב ,כפי שנטען בתשס"ט :בבית הספר. זאת ועוד

, מה שמוביל להוצאת כואלא בעיקר במהל ,אין אפשרות לקיים שעות פרטניות לאחר סיום יום הלימודים

כי הנהגת שתי התכניות דיווחו  מהם 45%. אשר למורים, רוך בכךהתלמידים מהכיתות ולהפסד חומר הכ

סוג בהשוואה לפי שדיווחו על השפעה לטובה.  27%שפיעה לרעה על עבודתם, זאת לעומת בבית הספר ה

 ,) העדיפו להמשיך את שתי התכניות בבית הספר34%משרת אם ( לותעבפחות מורות  נמצא כי המשר

) העדיפו 45%משרת אם ( לותעב). בהתאמה, יותר מורות 42%רת אם (בהשוואה למורים ומורות ללא מש

  ). 38%בהשוואה למורים ומורות ללא משרת אם ( ,להמשיך את "אופק חדש" ולהפסיק את יוח"א

 ספרי-ביתהאקלים שביעות הרצון מן ה: 

o בבית שקיימת האווירה מן רצון שביעות הביעו המורים מן 82% :האווירה בין המורים לבין התלמידים 

 גבוהשיעור . )74%(תשס"ט ליה בהשוואה ינתונים אלו מלמדים על על. לתלמידים המורים בין הספר

) דיווחו על שביעות רצון מן האווירה שקיימת בבית הספר 86%יותר של מורים בבתי ספר דוברי עברית (

בשני המגזרים  ).74%בבתי ספר דוברי ערבית ( עמיתיהםבהשוואה ל ,בין המורים לבין התלמידים

אך  ,בהשוואה לתשס"טיה בשביעות הרצון של המורים מן האווירה בין המורים לתלמידים יעל נרשמה

 בה יותר.הייתה ר עלייההדוברי עברית בתי ספר ב

o מן המורים הביעו שביעות רצון מן האווירה שקיימת בבית  71% :עצמםוירה בין התלמידים לבין והא

 גבוהשיעור ). 59%ה בהשוואה לתשס"ט (ינתונים אלו מלמדים על עלי. עצמםהספר בין התלמידים לבין 

) דיווחו על שביעות רצון מן האווירה שקיימת בבית הספר 74%יותר של מורים בבתי ספר דוברי עברית (

 נרשמהבשני המגזרים  ).64%בהשוואה למורים בבתי ספר דוברי ערבית ( ם,בין עצמבין התלמידים ל

בתי בהשוואה לתשס"ט, אך ב ,ה בשביעות הרצון של המורים מן האווירה בין התלמידים לחבריהםיעלי

   רבה יותר. העלייה הייתה דוברי עברית  ספר
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  היבטים מרכזיים – "אופק חדש"תהליכי היישום וההטמעה של . 2

שיך ן מידת רצונם להמ, וכ"אופק חדש"רפורמת  כלפימנהלים וה מוריםהעמדותיהם של הוצגו בפרק הקודם 

השעות של  וההטמעה של "אופק "חדש" תוך התמקדות בהפעלתןיישום אופן הבעוסק הפרק הנוכחי . ביישומה

  . "אופק חדש"אחת מאבני היסוד של רפורמת כאמור,  שהן, ,יותנהפרט

בתי הספר סל של שעות שנועד לעבודה עם תלמידים בקבוצות קטנות לשם קידום ל ניתןבמסגרת הרפורמה 

אפשר למורה להקדיש זמן המפגש הפרטני נועד ל. לבין המורים נםבים הלימודיים והעמקת הקשר הישגיה

ת אמורות לתרום השעות הפרטניו :והחברתיים של כל תלמיד ותלמיד. זאת ועודלפיתוח כישוריו הלימודיים 

ולפתח יוזמות  השתמש בדרכי הוראה והערכה מגוונותגם לתפקידו ולמעמדו של המורה, בכך שיאפשרו לו ל

  וחדשנות. 

בתלקיט שפרסם האגף לחינוך יסודי  פורטומטרות השעות הפרטניות והעקרונות ליישומן הלכה למעשה 

באפריל  7(א), כ"ג בניסן התש"ע, 8תשע/מנכ"ל (ובחוזר  6)תשס"חתלקיט למנהלים",  - ק חדש לבית הספר("אופ

פי -עלכלול בקבוצות הפרטניות תלמידים ללמנהלים בתלקיט, הייתה  ה. ההנחיה הכללית, כפי שהוצג7)2010

בתכנית העבודה של  להיכללהשעות הפרטניות על ובהתאם למיפוי הישגיהם ותחומי העניין שלהם.  צורכיהם

  וקבוצות התלמידים תהיינה גמישות בהתאם לצרכים המשתנים במהלך השנה.  ,בית הספר

. בבתי הספר היסודיים קיבלו לארגון הלימודיםשנוסף שאב זמן הן משעות הפרטניות ת הארגונימבחינה 

חמש שעות פרטניות, שתיים מתוכן הוגדרו שעות חינוך המיועדות לעבודה  "אופק חדש"המורים שהצטרפו ל

מתוכננות להתקיים בתום יום היו ים בתחומי החינוך החברתי וכישורי החיים. השעות הפרטניות עם התלמיד

(באופן שכיתה שלמה תתחלק באותה השעה לקבוצות הוראה  םהלימודים או במקביל לשיעורים הפרונטאליי

  מורים במקביל).    כמהקטנות של 

מעבר משלב של קליטת ב הרפורמה התאפיינהמרבית בתי הספר בשנתיים הראשונות ליישום של התארגנות ה

השנה הראשונה לרפורמה התאפיינה  ,פי ממצאי ההערכה לשנים אלו- על. ההרפורמה לשלב של התבססות

של שעות  הרב כמותבקשיים ארגוניים רבים בבתי הספר, שכן היה עליהם לשלב במערכת השעות הרגילה 

התבססות של "אופק חדש" בשנה השנייה באה לידי פרטניות ולבנות מחדש את יום העבודה של המורה. ה

כך שיופחת הנזק הכרוך , השעות הפרטניות וללכספרית, - ביתהשעות המערכת את ביטוי בעיקר בניסיון לארגן 

חפיפה בין שעות השהייה של ה כן כדי שתגדל, ו)לצורך השעות הפרטניות(שיעורים ן הם מהוצאת תלמידיב

 משותפת. המורים כדי לאפשר עבודת צוות

במקצת בתי הספר כי יש מעבר מדגש על תשומות לדגש על תפוקות. הדבר ה נרָאלקראת סיום השנה השנייה 

נעשה באמצעות שכלול מערכות המיפוי והמדידה של הישגי התלמידים וגם על ידי יצירת נורמות הישגיות 

  למורים בכל הנוגע לשיפור הישגי תלמידיהם בשעות הפרטניות. 

                                                              
   http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/OfekChadashMenahel לעיון בתלקיט ראו: 6 

  מנכ"ל ראו:בחוזר לעיון   7
  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2010-8a-3-1-38.htm 
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תוך התמקדות  ,של השעות הפרטניות היישוםנתונים על אופן  מובאיםשני חלקים. בחלק הראשון  בפרק זה

מי?"); אופן לן ("בשאלות הבאות: היקף היישום של השעות הפרטניות ("כמה?"); מאפייני המשתתפים בה

היישום מקום , מועדי היישום של השעות הפרטניות ("מתי?")) "איך?"דגמי היישום ( היישום ("מה?");

בחלק השני מובאים נתונים על אודות התנאים הפיזיים . )"מנם?והא"אופן הבקרה על היישום (ו ?")היכן("

   בבתי הספר המשתתפים ברפורמה.

  

  פרטניות השעות אופן היישום של ה. א

  היקף היישום ("כמה?")

  תוהפרטני ותבשעהיקף ההשתתפות 

 אחת מהן תלמידים שכל קבוצות של להוראה מיועדות ,חדש""אופק הפרטניות, כפי שהגדירה רפורמת  השעות

   .לכל היותר תלמידים חמישה נהומ

  עה הפרטנית האחרונה שקיימו. התלמידים שהשתתפו בש מספרעל שדיווחו המורים  שיעורי מוצגים 8בלוח 

  *מוריםלפי דיווחי  -שעות הפרטניות התלמידים המשתתפים ב מספר: 8 לוח
  סה"כ מורים  שפה מגזר  התלמידים בשעה הפרטנית מספר

  
  דוברי עברית

N=3,295 

  דוברי ערבית

N=1,235 

 

 11%  5%  12%  שישה תלמידים ויותר

  40%  27%  45%  חמישה תלמידים

  19%  24%  17%  ארבעה תלמידים

  19%  31%  15%  שלושה תלמידים

  7%  10%  7%  שני תלמידים

 4%  2%  5%  תלמיד אחד

   .לך השעות הפרטניותנושאים שונים במה 5-יותר מבאו  0-עיסוק במורים שדיווחו על  נכללובחישובים לא *               

דיווחו כי  38%. השתתפו בשעה הפרטנית חמישה תלמידיםהמורים דיווחו כי מ 40%- כלראות,  אפשרשכפי 

כי בשעה הפרטנית השתתפו ציינו המורים מ 11%אפשר גם לראות כי תלמידים.  4-3בשעה הפרטנית השתתפו 

  החורגים מהנחיות המשרד.  מספרים -שישה תלמידים ויותר 

תלמידים  4.37מד על בתש"ע עבשעות הפרטניות  פושתתההתלמידים שמספר ממוצע  ,פי דיווחי המורים- על

  . בתשס"ט) 4.27לעומת ( 2.2עם סטיית תקן של  ,לשיעור

  לפי משתני רקע: - התלמידים שהשתתפו בשעות הפרטניות מספרי להלן נציג ממצאים בדבר 
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ת של חמישה תלמידים ) דיווחו על השתתפו45%עברית (דוברי ספר מורים בבתי יותר  :שפה השוואה לפי מגזר

יותר מורים בבתי ספר דוברי  ,). בהתאמה27%בהשוואה למורים בבתי ספר דוברי ערבית ( ,שעות הפרטניותב

בהשוואה למורים בבתי ספר דוברי  ,בשעות הפרטניותתלמידים  4-3) דיווחו על השתתפות של 55%ערבית (

  ). 32%עברית (

עמד  דוברי ערבית בתי ספרואילו ב ,בשיעורתלמידים  4.5מד הממוצע על ע דוברי עברית בתי ספרבואכן, 

דוברי  בתי ספרבבממוצע  4.2ד לנתוני תשס"ט (וונים אלו דומים מאנת. לשיעור תלמידים 3.9 עלהממוצע 

   ).דוברי ערבית בתי ספרב 3.7לעומת  עברית

 , לעומת4.1דתיים  עמד על -ממוצע התלמידים בשעה הפרטנית בבתי ספר ממלכתיים פיקוח:סוג השוואה לפי 

  בבתי ספר ממלכתיים. 4.7

יותר  מדוילכך הם  ,ותיקים יותר בהוראה היו ככל שהמוריםולפיה  נמצאה מגמה השוואה לפי ותק בהוראה:

מד על עשנים בהוראה  10-1ותק של מורים בעלי ה קבוצתבתלמידים בשעות הפרטניות: ממוצע התלמידים 

  .  4.5מד על ע ים ויותרשנ 11של  הוותקקבוצת ואילו ממוצע התלמידים ב ,4.2

 השתייכות ליוח"א, שנת הצטרפותלפי בשעה הפרטנית שהשתתפו התלמידים  מספרילא נמצאו הבדלים ב

  טיפוח. מגזרו חינוך כיתה, משרת אם ,לרפורמה

  

    בשעות הפרטניות פיםהתלמידים המשתת ישיעור

בשעות  השתתפו) 63%( יםכשני שלישבממוצע  ,בבית הספר םתלמידיהכלל  תוךמ, בתש"ע לפי דיווחי המנהלים

התלמידים שהשתתפו  יה בשיעוריעל מגמת עלי מצביעים וממצאים אל. ס"טתשב 52%לעומת , הפרטניות

  בהשוואה לתשס"ט. בתש"עבשעות הפרטניות 

בהשוואה , בשעות הפרטניותיותר  יםגבוה השתתפות ידיווחו על שיעור דוברי עבריתמנהלים בבתי ספר  אמנם

בשיעורי ההשתתפות בין השנים  יהיעלאך  ,ה), בהתאמ47%לעומת  68%( דוברי ערבית עמיתיהם בבתי ספרל

- ל בתשס"ט 36%- ה בשיעור המשתתפים מיעלי נרשמה דוברי ערבית בתי ספרב: גם יחד בשני המגזרים נרשמה

 68% - לבתשס"ט  59%- מבשיעור המשתתפים  היעלי נרשמהדוברי עברית  , ואילו בבתי ספרבתש"ע 47%

  .בתש"ע

 בהשוואה ,שיעור משתתפים גבוה יותר בשעות הפרטניותמנהלים בפיקוח הממלכתי דיווחו על עוד נמצא כי 

  ). , בהתאמה63% לעומת 70%דתי (- מנהלים בפיקוח הממלכתיל

שנת טיפוח ו מגזר ,לפי השתייכות ליוח"אבשעות הפרטניות  פוהתלמידים שהשתת יבשיעורלא נמצאו הבדלים 

  . לרפורמה הצטרפות

בית הספר. העומדות לרשות השעות הפרטניות  היקףשביעות רצונם מ עלבשאלה נוספת נשאלו המנהלים 

השעות  היקף. עוד כרבע מן המנהלים ציינו כי ץהנחו היקףא בדיוק הוההיקפן ) ציינו כי 73%מרבית המנהלים (

  (ההיבט לא נבדק בתשס"ט).גדול מדי הוא ) ציינו כי 3%והיתר ( ,מדיקטן הפרטניות 
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  מי?") ל("הפרטניות שעות בהמשתתפים  מאפייני

  ת והפרטני ותמאפייני התלמידים המשתתפים בשע

לתלמידים  וקדשוה )76%(של השעות הפרטניות  הגדול  ןרובבדומה לממצאי תשס"ט, ולפי דיווחי המורים 

 8%-כ "מצטיינים", שהוגדרווקדשו לתלמידים המהשעות הפרטניות  9%- כ. (חלשים ובינוניים)"מתקשים" 

   .)9לוח  (ראולקבוצות בעלות מאפיינים אחרים  -שאר וה ,של תלמידיםוקדשו לקבוצות הטרוגניות ה

וקדשו לתלמידים ה) 55%כמחצית מן השעות הפרטניות (בתש"ע לפי דיווחי המנהלים , לעומת דיווחי המורים

הייתה הלימה  טתשס"בלתלמידים ללא מאפיינים מסוימים. הוקדשו ) 37%וכשליש מהן ( ,ובינוניים חלשים

 ,בהשוואה למורים ,יותר של מנהלים בתש"ע שיעור נמוךואילו בין תשובות המורים לתשובות המנהלים, 

  (חלשים ובינוניים).  "מתקשים"על הקדשת השעות הפרטניות לתלמידים  וווחיד

  

 בתש"ע ובתשס"טלפי דיווחי מורים  -: מאפייני התלמידים המשתתפים בשעות הפרטניות 9 לוח

  מאפייני התלמידים  המורים ישיעור

  תש"ע
 )4,526N=( 

  תשס"ט
)2,659N=(  

  

  תלמידים חלשים  41% 42%

  תלמידים בינוניים  32% 34%

  תלמידים מצטיינים  10% 9%

  הקבוצה הטרוגנית ,אין מאפיין מסוים  8% 8%

  תלמידים עם קשיים רגשיים וחברתיים או בעיות התנהגות ומשמעת  5% 4%

  תלמידים בעלי תחום עניין לימודי משותף  2% 2%

תלמידים עם בעיות בכישורי שפה, עולים חדשים, תלמידים (תלמידים לקויי למידה, אחר   2% 1%
  )ועוד ,הזקוקים לתגבור לימודים

  לוסך הכ  100% 100%

  

שיעורים דומים של מורים  דיווחו בתי ספר דוברי עברית ובבתי ספר דוברי ערביתב תשס"ט,בדומה לממצאי 

בהתאמה) ושל תלמידים מצטיינים  ,40%לעומת  42%( בשעות הפרטניות חלשיםעל השתתפות של תלמידים 

, בהשוואה לעמיתיהם בבתי דוברי ערבית בבתי ספרגבוה יותר של מורים שיעור . )בהתאמה ,8%לעומת  9%(

בשאר , בהתאמה). 31%לעומת  42%לתלמידים בינוניים ( ותהקדישו את השעכי ציינו  ,דוברי עבריתספר 

בהתאם לשנת הצטרפות לא ניכר הבדל במאפייני התלמידים המאפיינים לא נמצאו הבדלים בין המגזרים. 

  ובשאר משתני הרקע.  המורה לתכנית
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  תלמידים בשעות הפרטניות התחלופת 

העסיקה מנהלים ומורים מתחילת הרפורמה. זו סוגיה , בשעות הפרטניותשל תלמידים לשאלת התחלופה אשר 

ובכך להגדיל את הסיכוי  ,לעבוד עם קבוצות קבועות לאורך זמןיש  האם ובאיזו מידהתה יההתלבטות הי

לתקופות קצרות או לחלופין, להפעיל קבוצות פרטניות  אלו, ל תלמידיםלהשיג שיפור משמעותי ומתמיד אצ

של תלמידים וגם לספק  להיקף נרחב יותר, כך שיתאפשר למורים  להושיט סיוע מועד תוך רמת תחלופה גבוהה

פיגור במיומנויות ספציפיות בתוך מקצועות שונים, עזרה  קדים וקצרי טווח יותר (כגון:תשובות לצרכים ממו

  . )לפני מבחן וכד'

שתתף הרכב ) דיווחו כי בשעות הפרטניות ה61%(בתש"ע  המורים יותר ממחצית, בדומה לממצאי תשס"ט

שבכל  דיווחומהמורים  22%-ו ,על תחלופה חלקית של תלמידים דיווחומהמורים  17% ,של תלמידיםקבוע 

   עם הרכב אחר של תלמידים. ופעם הם נפגש

בהשוואה  ,פגישות עם הרכב קבוע של תלמידיםדיווחו על  )62%( דוברי עברית בתי ספריותר מורים ב

כך  ,מבוסס יותרהיה , ככל שבית הספר דוברי עבריתבבתי ספר ). 56%( דוברי ערבית עמיתיהם בבתי ספרל

 יםבינוני ,)58%( יםחלשבתי ספר  על פגישות עם הרכב קבוע של תלמידים: ושיעור רב יותר של מורים דיווח

  לא נמצאו הבדלים לפי מדד טיפוח.  דוברי ערביתבתי ספר ). ב65%( ים) ומבוסס61%(

פגישות על  ודיווחמורים גבוה יותר של כך שיעור  ,צטרפו מאוחר יותר לרפורמהנמצא כי ככל שהמורים העוד 

  ). 64%), תש"ע (61%), תשס"ט (56%תלמידים: תשס"ח (עם הרכב קבוע של 

דיווחו על פגישות עם הרכב  ,)58%בהשוואה למורים מחנכים ( ,)64%נמצא כי יותר מורים שאינם מחנכים ( כן

  קבוע של תלמידים. 

  

  משך המפגשים בפורמט של ההרכב הקבוע

דהיינו , )14.1סטיית תקן שבועות ( 23-תלמידים עמד בתש"ע על כ ממוצע משך המפגשים עם הרכב קבוע של

התקיימו בתוך מפגשים ה כימן המורים דיווחו  40%- וחצי. בדיקת ההתפלגות מלמדת כי כחודשים כחמישה 

מן המורים דיווחו  5%- וכ ,חודשיםלושה עד תשעה על שמן המורים דיווחו  55%שלושה חודשים, פרק זמן של 

  ההיבט לא נבדק בתשס"ט.מתשעה חודשים.  יותרעל 

 ,תני רקע לא העלתה הבדלים בין קבוצות המורים השונותמש פי-עלהמפגשים  פרק הזמן שבו נמשכובדיקת 

 שישהכמורים שאינם מחנכי כיתה עמד על  כי פרק הזמן בדיווחיהם שללמעט המשתנה של חינוך כיתה. נמצא 

  מורים מחנכים. בדיווחיממוצע ב חודשים חמישה לעומת ,בממוצע חודשים

  

  קריטריונים לסיום ההשתתפות של תלמיד בשעה הפרטנית

ם המ 45%של תלמיד בשעה הפרטנית, ציינו  ושהציבו לסיום השתתפות אמות המידה עלכאשר נשאלו המורים 

 36% (קריטריון זה נמצא שכיח גם בתשס"ט). השגת היעדים הלימודיים של התלמיד הואשהקריטריון העיקרי 

מן המורים)  5%(עד ות תשובות נוספ. יום השתתפות התלמיד בשעה הפרטניתשאין להם קריטריונים לסהשיבו 
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י רצון התלמידים וצורכיהם כי סיום ההשתתפות נקבע לפו, םזמן מסוי פרקכל בכי התלמידים מתחלפים  היו

  או לפי התקדמותם בהיבטים רגשיים, חברתיים והתנהגותיים. 

  ההיבט לא נבדק בתשס"ט.

  

  ייכות התלמידים לכיתת האםתשה

 77%- (בהשוואה ל לאותה כיתה וייכתשהשתתפו בשעה הפרטנית השמן המורים דיווחו כי  התלמידים  85%

  . תשס"ט) יווחידב

התלמידים שהשתתפו בשעה הפרטנית  כימהמורים המחנכים דיווחו  93% ה כיתהשוואה לפי חינוך כיתה העל

  מורים שאינם מחנכים. המ 74%לעומת  ,לאותה כיתה וייכתהש

 וייכתדתי דיווחו כי התלמידים הש- מהמורים בפיקוח הממלכתי 90% פיקוח העלתה כיסוג השוואה לפי 

  מהמורים בפיקוח הממלכתי.  83%לעומת  ,לאותה כיתה

ייכות התלמידים לכיתת תשהשוואה לא נמצאו הבדלים לפי קבוצות המורים במשתנה של הבשאר מדדי ה

  ההיבט לא נבדק בתשס"ט.האם. 

  
 היום ("מתי")?  עיתוי יישומן של השעות הפרטניות במהלך

 יש לקיים את השעות הפרטניות לאחר סיום יום הלימודים ,פי ההנחיות המקוריות של מובילי הרפורמה- על

- כ ,, או לחלופין במהלכו, כאשר כיתה שלמה נחלקת לקבוצות קטנות באותה שעה. באופן כללי)קצהכשעות (

התקיימו  ןדיווחו כי ה 44%-הלימודים, כ מן המורים דיווחו כי השעות הפרטניות התקיימו במהלך יום 55%

  התקיימו לפני תחילת יום הלימודים.  השעות הפרטניותדיווחו כי  1%- כאחרי סיום יום הלימודים, ו

אחרי סיום יום  ה בשיעור המורים שדיווחו בתש"ע על קיום שיעוריםימלמדת על עליהשוואה לתשס"ט ה

יום ל מחוץמן השעות התקיימו  34%-מן השעות התקיימו במהלך יום הלימודים ו 66%הלימודים (בתשס"ט 

  כפי שמוצג להלן: ,דוברי ערבית בתי ספרדוברי עברית והן ב בתי ספרב הן נרשמהה זו יעליהלימודים). 

 השעות הפרטניות מחוץדיווחו על קיום ) 49%דוברי עברית ( בבתי ספריותר מורים  :שפה השוואה לפי מגזר

השוואה לתשס"ט מלמדת כי עם זאת, ). 36%דוברי ערבית ( בבתי ספרבהשוואה למורים  ,יום הלימודיםל

 מחוץ ליום הלימודיםבשיעור המורים שדיווחו על קיום שיעורים ניכרת יה יעל נרשמהדוברי ערבית  בתי ספרב

  .)49%- ל 40%- מ( יה הייתה מתונה יותרידוברי עברית העל בתי ספרב , ואילובתש"ע) 36%-בתשס"ט ל 19%- (מ

דיווחו על  )43%( בינונייםבתי ספר במורים  דוברי ערבית נמצא כי יותרבבתי ספר  השוואה לפי מדדי טיפוח:

דוברי  בתי ספרב). 34%( חלשיםתי ספר עמיתיהם בבבהשוואה ל ,אחרי סיום יום הלימודיםפרטניים שיעורים 

 לא נמצאו הבדלים לפי מדד טיפוח. עברית 
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 ,) דיווחו על שיעורים אחרי סיום יום הלימודים54%יותר מורים בפיקוח הממלכתי ( :פיקוחסוג השוואה לפי 

- ממלכתי ופיקוח הב 44% - פער דומה דווח גם בתשס"ט). 34%דתי (-בהשוואה למורים בפיקוח הממלכתי

  דתי.-ממלכתיפיקוח הב 26%

) דיווחו על קיום שיעורים 55%יוח"א (אינם משתייכים ליותר מורים בבתי ספר שבתש"ע  :יוח"אהשוואה לפי 

בהם ש). יש לציין כי בתי ספר 26%בהשוואה למורים שבבית ספרם מונהג יוח"א ( ,אחרי סיום יום הלימודים

שנמצא . ממצא זה חוזר על דגם דומה מונהג יוח"א מוגבלים יותר בקיום שיעורים בסוף יום הלימודים

  .בתשס"ט

ככל שהמורים היו בעלי שנות ותק רבות יותר בהוראה, כך שיעור גבוה יותר של  בהוראה: ותקהשוואה לפי 

שנים  25-11); 42%(שנים  10-6); 41%(שנים  5-1על קיום שיעורים אחרי סיום יום הלימודים:  ומורים דיווח

  פי ותק בהוראה. בתשס"ט לא נמצאו הבדלים ל ).50%( יותרושנים  26); 46%(

) דיווחו על קיום שיעורים אחרי סיום יום 48%נמצא כי יותר מורים מחנכים ( :השוואה לפי חינוך כיתה

  בתשס"ט לא נמצאו הבדלים לפי חינוך כיתה.  ).42%בהשוואה למורים שאינם מחנכים ( ,הלימודים

  המורים המדווחים.בהשוואה לפי שנת הצטרפות ומשרת אם לא נמצאו הבדלים בין שיעורי 

  

   ("מה?") שעות הפרטניותתכנים ופעילויות ב

   ?הפרטניות השעות הוקדשו נושאים לאילו

שלהלן  10בלוח הוקדשה השעה הפרטנית.  נושאיםאו  נושאבמסגרת הראיונות התבקשו המורים לציין לאילו 

  להם הוקדשו השעות הפרטניות ושיעורי המורים שציינו זאת. שהנושאים  מוצגים

כי השעות הפרטניות הוקדשו להוראה בתחום דעת. שיעורים נמוכים יותר בתש"ע ) דיווחו 84%-רוב המורים (כ

לפיתוח תחומי העניין ), 21%של מורים דיווחו כי השעות הפרטניות הוקדשו, בין היתר, גם להעשרת תלמידים (

  ). 13%() ולשיחות אישיות 16%לתכניות מיוחדות לפיתוח החשיבה (, )17%שלהם (

  לפי דיווחי מורים - להם הוקדשו השעות הפרטניות ש: הנושאים 10 לוח
 (שיעורי המשיבים "בחלק גדול מהשעה" או "ברוב השעה או בכולה")

  שיעור המורים  נושאים

  ט"סתש  
 )2,727N=( 

  תש"ע
 )4,540N=( 

 84%  80%  הוראת תחום הדעת

  21%  18%  העשרה לתלמידים

  17%  15%  פיתוח תחומי העניין של התלמידים

 16%  14%  תכניות לפיתוח החשיבה

  13%  6%  שיחות אישיות
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  שיעור המורים  נושאים

  ט"סתש  
 )2,727N=( 

  תש"ע
 )4,540N=( 

  9%  8%  ספרי-התמקדות בנושא מרכזי בית

  4%  2%  טיפול בבעיות משמעת ובבעיות אחרות

  3%  2%  הנחיה וליווי תלמידים בעבודות חקר

  2%  3%  הכנת שיעורי בית

  בשעה פרטנית אחת מפעילותלסמן יותר אפשר כי היה  100%-*האחוזים אינם מסתכמים ל                                 

, למעט הגידול בשיעורי המורים שדיווחו על הקדשת שיעורים תשס"טבד לממצאים ודומים מא וממצאים אל

  ים למדי.. עם זאת עדיין מדובר בשיעורים נמוכבהשוואה לתשס"ט לשיחות אישיות בתש"ע

, דוברי ערביתבהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר  ,דוברי עבריתבתי ספר במורים יותר  ,בדומה לממצאי תשס"ט

לעומת  23%להעשרה (ו, בהתאמה) 79%לעומת  86%( הוקדשו להוראת תחום דעתכי השעות הפרטניות דיווחו 

  , בהתאמה). 15%

  בשאר משתני הרקע שנבדקו לא נמצאו הבדלים. 

  

   ?תוהפרטני ותבשע ולמדנאילו מקצועות 

מתמטיקה ) ו46%שפת אם ( עיקרוב ,מקצועות ליבה רוב פי על ולמדנדיווחי המורים, בשעות הפרטניות  פי- על

 ,שהוקדשו לשפת אם שעות הפרטניותמספר הבגידול מסוים  נרשם ,בהשוואה לתשס"ט ,בתש"ע). 27%(

שיעור בהתאמה).  ,32%- ו 40%שהוקדשו להוראת מתמטיקה (תשס"ט:  בשעות הפרטניותמסוימת הפחתה ו

 מיתחולהוקדשו  )12%שאר (ה), ו5%מדעים (ו )9%ללימוד אנגלית ( הוקדשקטן יחסית של השעות הפרטניות 

   .יםדעת אחר

-ו 44%בשיעור ההוראה של שפת אם ( בתי ספר דוברי עברית לבתי ספר דוברי ערביתלא נמצאו הבדלים בין 

  ). השפה בשני מגזרי 27%- בהתאמה) ושל מתמטיקה (כ ,40%

בשעות הפרטניות לימדו  ,בהשוואה למורים שאינם מחנכי כיתה ,נמצא כי יותר מורים שהם מחנכי כיתהעוד 

, 22%לעומת  31%) ומתמטיקה (בבתי ספר דוברי עברית, בהתאמה 18%לעומת  47%שפת אם עברית (

אנגלית  אתלימדו בשעה הז ,בהשוואה למחנכים ,בהתאמה). לעומת זאת, יותר מורים שאינם מחנכי כיתה

בשאר . )0.2%לעומת  7%(וחינוך גופני  )0.2%לעומת  8%(אמנויות  ,)2%לעומת  10%( מדעים), 3%לעומת  18%(

  ים בסוגיה זו. להמשתנים לא נמצאו הבד

    ת?והפרטני ותשאר תלמידי הכיתה (רובם או כולם) בזמן השע עשומה 

(שעות  במהלך יום הלימודים שהתקיימובשעות הפרטניות לצורך לימוד  ,)96%( כמעטהמורים כל פי דיווחי - על

ללמוד כרגיל. במקרים מועטים ביותר  ממשיכיםבעוד חבריהם לכיתה  ,מן הכיתההתלמידים הוצאו רוחב) 
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לא נרשם שינוי בממצא תלמידי הכיתה האחרים במקביל בשעות פרטניות בקבוצות קטנות. גם  השתתפו) 4%(

  .)98%( תשס"טזה בהשוואה ל

ובכל שאר מדדי  השפה ם לצורך השעה הפרטנית נמצאה בשני מגזריאהתופעה של הוצאת תלמידים מכיתות ה

התמונה המצטיירת היא של הפרדת התלמידים המשתתפים בשעות הפרטניות מחבריהם אם כן, . ההשוואה

  לכיתה. 

  תחום הדעת שלמדו התלמידים שהוצאו מכיתות האם

אים מכיתת הלמדו תחום דעת איזה בהמשך לשאלה שלעיל נשאלו המורים  ם בשעות אהתלמידים המּוצָ

  ם להפסיד את החומר הנלמד בכיתת האם. זאת כדי לבחון אם הוצאתם מהכיתה גורמת לה, והפרטניות

בהם שאר תלמידי הכיתה המשיכו ללמוד כרגיל בכיתת שכי במקרים  ציינותש"ע ב )47%( כמחצית מן המורים

איםהתלמידים  האם, דיווחו כי התלמידים למדו מן המורים  45% .מן הכיתה למדו תחום דעת אחר המּוצָ

דיווחו כי התלמידים למדו חומר שונה באותו תחום דעת.  8%- ו ,במקביל את אותו החומר באותו תחום דעת

  שדווח בתשס"ט. מהם חוזרים על ממצאיה

 ,) לימדו במקביל את אותו תחום דעת59%( דוברי ערבית בתי ספריותר מורים ב :שפה השוואה לפי מגזר

  ). 38%( דוברי עברית בתי ספרבהשוואה למורים ב

מן המורים על הוראת  33%-כדיווחו חלש ובינוני במדדים  דוברי עברית בתי ספרב :טיפוח מגזרהשוואה לפי 

  . )44%לעומת מבוסס ( ,אותו המקצוע

מן המורים על הוראה של אותו תחום דעת במקביל  43%בפיקוח הממלכתי דיווחו  השוואה לפי סוג פיקוח:

   דתי.-בפיקוח הממלכתי 28%לעומת  ,לשעות הפרטניות

) לימדו במקביל את אותו תחום 50%יותר של מורים שאינם מחנכים ( גבוהשיעור   :השוואה לפי חינוך כיתה

  ).41%בהשוואה למורים מחנכים ( ,דעת

  ומשרת אם. , השתייכות ליוח"א, שנת הצטרפותבהוראה לא נמצאו הבדלים בהיבט זה לפי ותק

  

  תוהפרטניהחינוך ת ופעילויות שהתקיימו בשע

כפי שעולה הפרטנית האחרונה שקיימו. החינוך  תעשו בשעהם בשאלה נוספת נשאלו המורים המחנכים מה 

כשליש מן המחנכים קיימו במהלך השעות הפרטניות מפגשים מובנים על בסיס תכניות שלהלן,  11מלוח 

עם תלמידים. עוד המחנכים קיימו פגישות יחידניות מ). כשליש נוסף "מלב אל לב", מפגשים הקיימות (לדוגמ

ושישית נוספת ציינו כי  ,התנהגותיים של הכיתה-כשישית ציינו שהמפגשים יוחדו לטיפול בנושאים חברתיים

  .)ההיבט לא נבדק בתשס"ט(ול שוטף של הכיתה בלי להיפגש עם התלמידים. ההמפגשים יוחדו לני
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  הפרטניותבשעות : פעילויות שהתקיימו 11 לוח
  *שיעור המורים  תוהפרטניבשעות פעילויות 

N=2,492  
 37%  המחנך מקיים מפגש מובנה על בסיס תכנית

  33%  המחנך מקיים פגישה יחידנית עם תלמיד

 11%  התנהגותיים במסגרת כיתתית או קבוצתית-טיפול בנושאים חברתיים

 10%  עסקתי בניהול שוטף של הכיתה, בלי להיפגש עם תלמידים

 4%  לימדתי תחום דעת תלמיד או קבוצה של תלמידים

 3%  ילדים-פגישות עם הורים או הורים

 2%  שונות (עיתון בית הספר, מסיבת סיום)

 100%  סה"כ

  *השאלה יועדה רק למורים מחנכים                  

  

  פילוח הממצאים לפי משתני רקע:להלן 

יותר מורים דיווחו על פגישה יחידנית עם תלמיד נמצא כי  וברי עבריתבתי ספר דב :שפה השוואה לפי מגזר

ְ בנוגע מונה הפוכה התקבלה ת). 28%( דוברי ערבית מורים בבתי ספרבהשוואה ל ,)35%( נים: למפגשים מוב

 בתי ספרבהשוואה למורים ב ,) דיווחו על קיום מפגשים מובנים42%( דוברי ערבית בתי ספריותר מורים ב

  ). 35%( דוברי עברית

דתיים דיווחו על קיום מפגשים מובנים על -מהמורים בבתי ספר ממלכתיים 28% :פיקוחסוג השוואה לפי 

) 15%(דתיים - בבתי ספר ממלכתיים. יותר מורים )37%בהשוואה למורים בבתי ספר ממלכתיים ( ,בסיס תכנית

  ). 8%- כ(ממלכתי הפיקוח מורים בלבהשוואה  ,דיווחו על ניהול שוטף של הכיתה בלי להיפגש עם התלמידים

 ,דיםדיווחו על מפגשים יחידניים עם התלמי בתש"עיותר מורים שהצטרפו  :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ).36%), תש"ע (32%), תשס"ט (29%: תשס"ח (, כדלקמןס"חבהשוואה למורים שהצטרפו בתש

יוח"א השתייכות לוותק בהוראה טיפוח, משרת אם,  מגזר לפי זההיבט בנמצאו הבדלים  לא המשתנים בשאר

   למורים שהם מחנכי כיתה).רק (כאמור, שאלה זה יועדה 

) 98%רובם ככולם (שעות פרטניות שהן שעות מחנך או שעות ניהול כיתה.  על קיוםמהמחנכים דיווחו  91%-כ

   קבועות במערכת.היו כי השעות הללו  ציינו
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  )"איך?"( ןמידים המשתתפים בההתל ומאפייני שעות הפרטניותה שלדגמים שונים 

  דגמים שונים ליישום השעות הפרטניות

ו גם ש, אולם בשעות אלו נעדעתהוקדשו בעיקר להוראה בתחום ה, רוב השעות הפרטניות כפי שראינו לעיל

אם מתוך הללמוד יותר לעומק על הנעשה בשעות הפרטניות ביקשנו לבחון  כדי. פעילויות רבות אחרות

  שונים של שעה פרטנית.  דגמיםהדיווחים על הפעילויות עולים 

 Cluster"(ניתוח אשכולות  שהלשימוש הלכה למעשה בשעות הפרטניות נע המודליםכדי לברר מהם 
Analysis"(8 עיקריים של יישום השעה הפרטנית:  דגמים. הניתוח העלה שלושה   

 לדגם זה) השתייכומהמורים  52%( דעתהבעיקר להוראה בתחום  הוקדשה :תגבור-שעה לימודית.  

  ה צדאך ל ,זו בשעה העיקרי העיסוק הייתהעדיין  דעתההוראה בתחום  :העמקה והרחבה-לימודיתשעה

תכניות ובפיתוח תחומי העניין שלהם בהעשרה לתלמידים מעבר לנלמד בכיתה, בשעה הפרטנית גם ב עסקו

  מהמורים). 35%( חשיבהמיוחדות לפיתוח כישורי 

 עסקו בה ושם דגש על הוראה בתחום הדעת, אך הגם בשעה זו  :ספרי-בית ממוקדת נושא-שעה לימודית

  .מהמורים) 13%להתמקד בו במהלך שנת הלימודים ( בעיקר בנושא מרכזי שבית הספר בחר

  .שנמצאושלושת הדגמים פי - עלשעות הפרטניות עסקו בשבהן התפלגות הפעילויות מוצגת  שלהלן 12בלוח 

. בעוד טשונה במידה מסוימת מן הדגם שנמצא בתשס"של השעות הפרטניות שנמצא בתש"ע דגם היש לציין כי 

), הדגם 16%( ודיאלוג) 28%העמקה (-לימוד ,)56%תגבור (- כלל הדגם שעה פרטנית מסוג לימוד טשבתשס"

הוא כולל אין אך  ,)35%העמקה (-לימודמסוג ) ושעה 52%( תגבור- לימודמסוג הנוכחי אמנם כולל גם הוא שעה 

  . )13%( ספרי- שעה פרטנית ממוקדת נושא ביתאלא דיאלוג  תשע

על  רבדגש  הושם בהשייחודית כללה השעה הפרטנית דגם של שעה דיאלוגית  תשס"טבכי  אפואנראה 

וי באופן ההתמודדות עם בעיות חל שינבתש"ע  ואילו ,התלמידיםהתמודדות אישית, רגשית או חברתית בחיי 

פני כל  אמצעות פריסתו עלבטופל  , הואבמקום לייחד לנושא שעה נפרדתחברתיות של התלמידים: - רגשיות

 ,השעה הדיאלוגית לכשעצמה התמוססה ,למעשה .השעות הפרטניות שעסקו ברובן בנושאים לימודיים

התמקדות בובמקומה נוצר דגם של שעות פרטניות שכלל הוראה בתחום הדעת המשולבת בהעמקה והרחבה ו

  עם מינון נמוך של שיח אישי עם התלמידים. ,בנושא מרכזי שנבחר על ידי בית הספר

                                                              
ככל האפשר) ביחס למערכת של לייחוס של פרטים לקבוצות (אשכולות הומוגניים  ) הוא שיטהCluster Analysisניתוח אשכולות ( 8 

משתנים. הייחוס לקבוצה מסוימת נקבע על פי מדד של מרחק. ניתוח האשכולות נועד להביא למינימום את המרחק בין פרטים 
המשתייכים לאותו אשכול ולמקסימום את המרחק בין פרטים המשתייכים לאשכולות שונים. מורים שבחרו ביותר מחמש 

ה הפרטנית הוקדשה בעיקר לאפשרויות אלו לא נכללו בניתוח האשכולות, המבוסס על תשובותיהם של אפשרויות ודיווחו כי השע
  מורים. 2,572
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  לפי דיווחי מורים - שלושת הדגמים של השעות הפרטניותהפעילויות ב: 12לוח 
 הוקדשו שלהןהפעילויות העיקריות 

בחלק גדול (שיעורי המשיבים "שעות הפרטניות ה
  ")מן השעה

 

שעה 
- לימודית
             תגבור

  מהמורים 52%
N=2,341 

- לימודיתשעה 
- נושא ביתממוקדת 

  ספרי
 מהמורים 13%

N=584 

- שעה לימודית
העמקה 
  והרחבה

 מהמורים 35%
N=1,529 

 85% 80% 85%  הוראה בתחום דעת

 51% 21% 0% העשרה לתלמידים מעבר לנלמד בכיתה

 33% 19% 6% פיתוח תחומי העניין של התלמידים

 31% 18% 6% תכניות מיוחדות לפיתוח חשיבה

 0%  69% 0%  התמקדות בנושא מרכזי שבית הספר בחר

שיחות על התמודדות אישית, רגשית או חברתית 
 14% 14% 11%  בחיי התלמידים

 4% 6% 3% בבעיות משמעת ובבעיות שוטפות אחרותטיפול 

 4% 4% 2% הנחיה וליווי תלמידים בעבודות חקר

 2%  3% 2% הכנת שיעורי בית

  

השינוי בדגם ההוראה בשעה הפרטנית מלמד על הסטה של הדגשים בשעה זו מדיאלוג אישי עם התלמידים 

על רפורמת "אופק חדש" לציין כי בדוח ההערכה האיכותני  חשובספריים.  בית-לימודייםלעיסוק בנושאים 

התייחסות לבעיות לימודיות או אף חברתיות של ו המרכיבים הנוגעים להיכרות עם התלמידכי תשס"ח נכתב 

 טיפול, במיוחד רכיבים אחריםואילו מ, בתחום יכולתםנמצאים על ידי מרבית המורים כ והתלמיד נתפס

 . קשיי התמודדותאצל המורים עוררו  ,יםבעיות אישיות של התלמידב

  פילוח הממצאים לפי משתני רקע:להלן 

כך  ,יותר מבוססככל שמדד הטיפוח  ולפיהנמצאה מגמה  דוברי עברית תי ספרבב טיפוח: מגזרהשוואה לפי 

 ,)55%) ומבוסס (51%), בינוני (48%תגבור: חלש (-על קיום שעות פרטניות מסוג לימודי דיווחויותר מורים 

) 38%), בינוני (41%העמקה: חלש (- על קיום שעות פרטניות מסוג לימודי דיווחופחות מורים לכך ובהתאם 

  לא נמצאו הבדלים לפי מדד טיפוח.  דוברי ערבית בתי ספר). ב32%ומבוסס (

סוג , שפה מגזרליישום השעה הפרטנית לא נמצאו הבדלים של ממש לפי  דגמיםויות הבהשוואה בין התפלג

 או השתייכות ליוח"א.  , חינוך כיתהפיקוח, שנת הצטרפות לרפורמה, סוג משרה
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  של השעות הפרטניות השונים דגמים במאפייני התלמידים המשתתפים 

. לפי דיווחי המורים ,בכל אחד מן הסוגים של השעה הפרטנית שהשתתפומוצגים מאפייני התלמידים  13 בלוח

בעיקר  תנוינספרי - והשעות הממוקדות נושא ביתתגבור - לימודהפרטניות מסוג מעיון בלוח עולה כי השעות 

שיעורים השתתפו העמקה והרחבה - לתלמידים שהישגיהם מוגדרים חלשים או בינוניים. בשעות הלימודיות

  . מצטיינים, של תלמידים תולצדם שיעור גבוה, יחסי ,חלשים ובינונייםיותר של תלמידים מעט נמוכים 

  : הפעלת דגמים שונים של השעה הפרטנית בקרב תלמידים בעלי מאפיינים שונים13לוח 
מאפייני התלמידים המשתתפים בכל אחד מן 

 הדגמים של השעות הפרטניות
שעה 
- לימודית
  תגבור

  מהמורים 52%
N=2,341 

-לימודיתשעה   
ממוקדת נושא 

  ספרי- בית
 מהמורים 13%

N=584 

- שעה לימודית
העמקה 
  והרחבה

 מהמורים 35%
N=1,529 

  35%  40% 47%  תלמידים שהישגיהם מוגדרים חלשים

  31%  35%  35%  תלמידים שהישגיהם מוגדרים בינוניים

  16%  8%  4%  תלמידים מצטיינים

  4%  4%  5%  ם רגשיים ו/או חברתייםתלמידים בעלי קשיי

  9%  10%  7%  אין מאפיין מסוים, הקבוצה הטרוגנית

  3%  3%  2%  עניין משותף

  2%  2%  2%  אחר

 

 השעות הפרטניות ("היכן?") התקיימוהמקומות שבהם 

ניתן לראות כי . 14בלוח  התפלגות המקומות שבהם התקיימו השעות הפרטניות בתשס"ט ובתש"ע מוצגת

, ריקותובעיקר בכיתות  ,בבית הספרבמגוון מקומות  התקיימוהשעות הפרטניות  ,בדומה לתשס"ט ,בתש"ע

   ובחדרי מקצוע. בפינות לימוד ייעודיות 

על קיום השעות הפרטניות בפינות לימוד  שדיווחובשיעור המורים מסוימת ה יעלי נרשמהבתש"ע עם זאת, 

  בתש"ע.  18%-בתשס"ט ל 11%- מ -ייעודיות 
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 מו השעות הפרטניותיבהם התקישמקומות התפלגות ה: 14 חלו
 שיעור המורים המקום בו התקיימה השעה הפרטנית

  
  תשס"ט

N=2,657)(  

  תש"ע

N=4,532)( 

 41% 43% כיתה ריקה

 18% 11% עודיותיפינות לימוד י

 14% 14%  חדרי מקצוע

 4%  8%  חדר מורים

 4%  6%  יהיספר

 6%  6%  מסדרון

  13%  12%  (חדר "אופק חדש", מעבדה, בכיתה מלאה ועוד)אחר 

  100%  100%  סה"כ

  

  פילוח הממצאים לפי משתני רקע מוצג להלן:

) דיווחו על הוראת שעות פרטניות בכיתות 45%( דוברי עברית בתי ספריותר מורים ב :שפה לפי מגזרהשוואה 

 דוברי ערבית בתי ספר). לעומת זאת, יותר מורים ב30%( דוברי ערבית בתי ספרבהשוואה למורים ב ,ריקות

 דוברי עברית בתי ספרבהשוואה למורים ב ,) דיווחו על הוראת השעות הפרטניות בפינות לימוד ייעודיות35%(

  בהלימה לממצאים מתשס"ט. ונמצא ו).  ממצאים אל12%(

יפוח חלש דיווחו על הוראה בכיתות ט מדדיותר מורים ב ,דוברי עברית בתי ספרב  :טיפוח השוואה לפי מגזר

בבתי ספר ). תמונה הפוכה התקבלה 42%) ומבוסס (46%טיפוח בינוני (דד בהשוואה למורים במ ,)52%ריקות (

 ,)37%יותר מורים דיווחו על הוראה בכיתות ריקות ( ,. בבתי ספר השייכים למדד טיפוח בינונידוברי ערבית

  ). 28%מדד טיפוח חלש (בהשוואה ל

) דיווחו על הוראת השעות הפרטניות בכיתות 47%ממלכתי (היותר מורים בפיקוח  :פיקוחסוג השוואה לפי 

דתי -). לעומת זאת, יותר מורים בפיקוח הממלכתי40%דתי (-בהשוואה למורים בפיקוח הממלכתי ,תריקו

  ).11%(בהשוואה למורים בפיקוח הממלכתי  ,) דיווחו על הוראה בפינות לימוד ייעודיות16%(

מורים רבים יותר דיווחו על הוראת השעות הפרטניות  ,יוח"א לא מונהגבהם שבבתי ספר   :יוח"א לפיהשוואה 

 ,התאמה). לעומת זאתב ,37%לעומת  54%בהם מונהג יוח"א (שבתי ספר מורים בבהשוואה ל ,בכיתות ריקות

 ,יותר מורים דיווחו על הוראת השעות הפרטניות בכיתות לימוד ייעודיות ,הג יוח"אמונבהם שבבתי ספר 

  ). , בהתאמה18%לעומת  25%ונהג יוח"א (מבהם לא שבתי ספר מורים בבהשוואה ל
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 ,מהמורים המחנכים דיווחו על הוראת השעות הפרטניות בכיתות ריקות 50% כיתה: השוואה לפי חינוך

מורים שאינם מחנכים דיווחו על הוראת השעות המ 25%לעומת זאת, מורים שאינם מחנכים. המ 26%לעומת 

  מהמורים המחנכים.  7%- בהשוואה ל ,הפרטניות בחדרי מקצוע

  
   )"מנם?והא"( מעקב ובקרה אחר השעות הפרטניות בבית הספר

מנהלים רבים יותר דיווחו בשנה השנייה ליישום הרפורמה  ,פי ממצאי המחקר האיכותני משנה"ל תשס"ח- על

על פעילות שיטתית להתמודדות עם הקשיים שנתגלעו בבקרה, בפיקוח ובשליטה על המתרחש הלכה למעשה 

ערכות בקרה פנימיות על המורים לשם הבטחת יישומן של בהתאמה החלו להתפתח מבשעות הפרטניות. 

  וכן מיפויים לאיתור קשיים ובדיקת הישגים. ,השעות הפרטניות

) דיווחו כי הייתה בבית ספרם 97%רוב המנהלים (ש"ע מחזקים את הממצאים האיכותניים. הממצאים מת

בתשס"ט) וכי קיים בבית הספר מעקב מובנה אחר התקדמות  91%לעומת ( תכנית פעילות לשעה הפרטנית

  ). 97%התלמידים בשעות הפרטניות (

 יהיעלנתונים אלו מצביעים על  .רטניתפעילות לשעה הפנבנתה תכנית  מהמנהלים דיווחו כי בבית ספרם 73%

על ידי המורים  בעיקרנעשתה בניית תכנית הפעילות  .)58%(לנתונים שדווחו בתשס"ט בהשוואה ניכרת 

והתבססה על מיפויים  ,)85%) ומנהלי בית הספר (90%), מחנכי הכיתות (91%המלמדים בשעות הפרטניות (

  שנעשו בבית הספר. 

שנה ברפורמה ובניהול בית הספר) באיזו מידה חל יותר מברפורמה ( הוותיקיםנשאלו המנהלים סיכום כשאלת 

 19%ד, והשיבו כי חל שינוי במידה רבה או רבה מא 73%שינוי באופן יישום הרפורמה בבית ספרם לאורך זמן. 

  . ציינו כי חל שינוי במידה מועטה או כלל לא 8% - ו ,ציינו כי חל שינוי במידה בינונית

המנהלים שציינו כי חל שינוי באופן יישום הרפורמה הסבירו את תשובותיהם בכך שבתחילה הוקדש זמן רב 

כאשר נצבר יותר ניסיון, הופקו לקחים והוכנסו  ,ועם הזמן ,בבית הספר ללימוד הרפורמה ולהתנסות ביישומה

  שיפורים בהטמעת הרפורמה בבית הספר:

 צורה חכמה יותר גם מבחינת ב ליישם את הרפורמה נה השניה ידענו כבר איךבשנה הראשונה הבנו במה מדובר ובש

 .כל כמה זמן להחליף קבוצה כדי שזה יהיה אפקטיביכמו,  ,מערכת וגם מבחינת קבוצותהתכנון 

 בצורה  "אופק חדש"תהליך הלמידה בשנה הראשונה עזר לנו ליישם את  .בהתחלה עוד לקח לנו זמן ללמוד ולהטמיע

  .טובה יותר בשנה השניה בכמה תחומים

  [עם הזמן]המורים התאקלמו  ,תכנון השעות הפרטניות נעשה באופן יותר מקצועי, ממוקד, לקידום הישגי התלמידים

 לשעות המאוחרות יותר, יש שביעות רצון של המורים בקשר לשכר.

  

ינוי במידה רבה באופן יישום הרפורמה בבית ) ציינו כי חל ש81%יותר מנהלים בבתי ספר המשתייכים ליוח"א (

   ).71%שאינם משתייכים ליוח"א (בבתי ספר בהשוואה למנהלים  ,ספרם
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 בבית הספר  יםהפיזיהתנאים . ב

יים מספקים תנאים פיזהוא קיומם של בכלל הרפורמה השעות הפרטניות בפרט ונדבך חשוב והכרחי ביישום 

ה התגלעו קשיים מתחילת יישום הרפורמכי  בתשס"ט מלמד דוח ההערכה של "אופק חדש". בבית הספר

 מנהלי ,עם זאתעדר תנאים פיזיים מתאימים בבית הספר. יבשל ההשעות הפרטניות ושעות השהייה ביישום 

על מחסור חמור פחות (אף כי עדיין מחסור ניכר) במרבית התנאים העידו  "אופק חדש"בתי ספר שהצטרפו ל

  בהשוואה למנהלים של בתי ספר שלא הצטרפו.  הפיזיים בבתי הספר שלהם,

 29%כי  בתש"ע המנהלים מן התנאים הפיזיים בבית הספר נמצאשל רצון הבשאלה כללית על אודות שביעות 

ליישום הרפורמה הדרושים ד מן התנאים הפיזיים ומן המנהלים דיווחו על שביעות רצון רבה או רבה מא

על שביעות רצון  וועוד כשליש דיווח ,על שביעות רצון במידה בינונית וחהקיימים בבית ספרם. כשליש נוסף דיוו

מן המנהלים דיווחו על שביעות רצון  71%- . מכאן ש(השאלה לא נבדקה בתשס"ט) במידה מועטה או כלל לא

  בינונית מן התנאים הפיזיים בבית ספרם. -נמוכה

 21%-בהשוואה ל ,מן התנאים הפיזיים מנהלים בפיקוח הממלכתי הביעו שביעות רצון גבוהההמקרב  34%

  לא נמצאו הבדלים.  הרקע שנבדקו . בשאר משתנידתי- מקרב מנהלים בפיקוח הממלכתי

בבית שונים זיים יקיומם של תנאים פמידת על לדווח באמצעות סדרה של היגדים המנהלים בהמשך התבקשו 

 אפשרויותהנהלים לבחור באחת מארבע התבקשו המ היגד. עבור כל (כאלה הדרושים ליישום הרפורמה) םספר

מספק באופן מלא. לצורך התרשמות כוללת  ,אינו מספק, מספק באופן חלקיקיים אך : אין בבית הספר, הבאות

באילו תחומים ישנו חסר, אוחדו תשובותיהם של המנהלים שבחרו בשלוש אפשרויות התשובה הראשונות (כל 

   )."מלאמספק באופן "התשובות למעט 

(שלוש חסר התחום לוקה ביעורי המנהלים שהשיבו כי שעבור כל אחד מן התחומים  יםצגושלהלן מ 15 לוחב

  שס"ט לעומת תש"ע. בת –אפשרויות התשובה הראשונות) 
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  דיווחי מנהלים  –בבית הספר  פיזיים הלוקים בחסרתנאים : 15 לוח
  (שיעורי המשיבים "אין בבית הספר" או "אינו מספק" או "מספק באופן חלקי") 

  מנהליםהשיעור   פיזיים תנאים

  תשס"ט 
N=649  

  תש"ע
N=1,089 

 81%  79% מקום מתאים לאכול בו

 77% 67%  מחשוב ותקשוב

 74%  68% מקום מתאים למורים לעבוד בו

 72%  68% הורים וכד'מקום מתאים לקיום פגישות פרטניות עם תלמידים, 

 66%  56% למידה (כמות, תקינות, נגישות)-חומרי הוראה

 52%  40%  שירותי מורים (תקינות, ניקיון)

 46%  37% שירותי תלמידים (תקינות, ניקיון)

 44%  38% וירומיזוג א

  

עדר תנאים יווחו על הימן המנהלים ד 70%- התחומים שבהם כ ,כמו בתשס"ט ,בתש"עהנתונים מלמדים כי 

מספקים הם: מקום מתאים לאכול בו, מחשוב ותקשוב, מקום מתאים למורים לעבוד בו ומקום מתאים 

  לקיום פגישות פרטניות עם תלמידים והורים. 

 שלהלן. 16לוח במוצגת שפה לפי מגזר התנאים הפיזיים בין תשס"ט לתש"ע השוואת  :שפה השוואה לפי מגזר

בהשוואה בין בתי ספר דוברי עברית לבתי ספר דוברי ערבית נמצא מחסור חמור פחות  ,פי נתוני תשס"ט- על 

בקרב הראשונים במרבית התנאים הפיזיים. בתש"ע הצטמצמו ההבדלים בין (אף כי עדיין מחסור ניכר) 

   דוברי עברית). בתי ספר: מיזוג אוויר ומקום מתאים לאכול בו (עדיין לטובת בלבד המגזרים לשני תחומים

עדר תנאים מספקים. ישדיווחו על ה ההשוואה בין תשס"ט לתש"ע  הצביעה על גידול מסוים בשיעורי המנהלים

 בתחומים שלהרעה בתש"ע בעיקר  נרשמה בבתי ספר דוברי ערביתמלמד כי שפה פילוח הנתונים לפי מגזר 

בבתי ספר דוברי ואילו  ,תלמידיםם של שירותי מיויר ושיפור בתחוומחשוב ותקשוב, שירותי מורים ומיזוג א

   הרעה בכל התחומים. נרשמה עברית

בתחומים של חומרי הוראה, מקום מתאים למורים לעבוד בו, מקום  סוג פיקוחכמו כן נמצאו הבדלים לפי 

  דתי.- מתאים לפגישות פרטניות ושירותי מורים, לטובת הפיקוח הממלכתי בהשוואה לממלכתי
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  שפה לפי מגזר דיווחי מנהלים –תנאים פיזיים הלוקים בחסר בבית הספר : 16 לוח
  (שיעורי המשיבים "אין בבית הספר" או "אינו מספק" או "מספק באופן חלקי") 

  שיעור המנהלים  תנאים פיזיים

  תש"ע  תשס"ט 

  
דוברי 
 עברית

N=469  

דוברי 
 ערבית

N=180  

דוברי 
 עברית

N=832  

דוברי 
 ערבית

N=257  
 85% 79% 88% 76% מקום מתאים לאכול בו

  81% 76% 71% 66%  מחשוב ותקשוב

 72% 74% 74% 66% מקום מתאים למורים לעבוד בו

 70% 73% 76% 65% מקום מתאים לקיום פגישות פרטניות עם תלמידים, הורים וכד'

 68% 65% 64% 53% למידה (כמות, תקינות, נגישות)-חומרי הוראה

 51% 52% 32% 43% (תקינות, ניקיון)שירותי מורים 

 46% 46% 58% 37% שירותי תלמידים (תקינות, ניקיון)

 52% 41% 30% 30% וירומיזוג א

  .בכל תחום מוצג בפרק ה'לפי משתני רקע המנהלים ההשוואות של תשובות  פילוח

   :"אופק חדש"של וההטמעה היישום  תהליכי :סיכום

 השעות הפרטניות

  בשעות שהשתתף התלמידיםמספר  ממוצע ,על פי דיווחי המורים :שעות הפרטניותבהיקף ההשתתפות 

 דיווחו המורים מן 80%-כ ).ט"בתשס 4.27-ל בהשוואה( לשיעור תלמידים 4.37 על עמד ע"בתש הפרטניות

 ,תלמידים 4.5עמד הממוצע על  בבתי ספר דוברי עברית. הפרטניות בשעות תלמידים 5-3 של השתתפות על

מספר . כמו כן נמצא כי ממוצע לשיעור תלמידים 3.9 עלהממוצע עמד  בבתי ספר דוברי ערביתואילו 

  .דתיים- בבתי ספר ממלכתיים 4.1 עומתל 4.7התלמידים בשעה הפרטנית בבתי ספר ממלכתיים עמד על 

  63%( יםכשני שלישעל פי דיווחי המנהלים,  כלל התלמידים: תוךבשעות הפרטניות מ ההשתתפותשיעור (

על  פוא. הנתונים מצביעים אתשס"ט)ב 52%לעומת בשעות הפרטניות ( השתתפו כלל תלמידי בית הספרמ

 בשני מגזרי נרשמה זו היעליהתלמידים המשתתפים בשעות הפרטניות בהשוואה לתשס"ט.  יבשיעור היעלי

ר דוברי בבתי ספו ,בתש"ע 47%- ל בתשס"ט 36%-ה מיעלי נרשמה בבתי ספר דוברי ערביתגם יחד:  השפה

פער בין שני הנתונים מלמדים כי בתש"ע נשמר ה. בתש"ע 68%- לבתשס"ט  59%- מ יהיעל נרשמה עברית

פיקוח דוברי עברית. בבתי ספר המגזרים בשיעורי השתתפות התלמידים בשעות הפרטניות, לטובת 

 70%דתי (- פיקוח הממלכתיל בהשוואה ,על שיעור משתתפים גבוה יותר בשעות הפרטניות דווחהממלכתי 

 )., בהתאמה63% לעומת
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  חלשים לתלמידים  ווקדשהשל השעות הפרטניות רובן הגדול  :המשתתפים בשעות הפרטניותמאפייני

מהשעות הפרטניות  9%- כ בהתאמה). ,32%- ו 41%( בדומה לממצאי תשס"ט ,)34%) ובינוניים (42%(

 –והשאר  ,וקדשו לקבוצות הטרוגניות של תלמידיםה 8%-"מצטיינים", כ שהוגדרולתלמידים  ווקדשה

גם בבתי ספר דוברי עברית וגם בבתי ספר בדומה לממצאי תשס"ט, . בעלות מאפיינים אחרים לקבוצות

בהתאמה)  ,40%- ו 42%( חלשיםשיעורים דומים של מורים על השתתפות של תלמידים  דוברי ערבית דיווחו

שיעור גבוה יותר של מורים בבתי ספר  בשעות הפרטניות. )מהבהתא ,8%- ו 9%ושל תלמידים מצטיינים (

הפרטנית , ציינו כי הקדישו את השעה דוברי עברית, בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי ערבית

 , בהתאמה).31%לעומת  42%לתלמידים בינוניים (

  הפרטניות רוב המורים דיווחו כי השעות  :השעות הפרטניותלהם הוקדשו שוהמקצועות הנושאים

של מורים דיווחו גם על פעילויות שמטרתן שיעורים נמוכים  .)84%- (כ הוקדשו להוראה בתחום דעת

) 16%תכניות מיוחדות לפיתוח החשיבה (, )17%פיתוח תחומי העניין שלהם (), 21%העשרת תלמידים (

רטניות נלמדו בשעות הפ תשס"ט.בלממצאים שדווחו מאוד  דומים ו). ממצאים אל13%ושיחות אישיות (

ההשוואה לדיווחים מתשס"ט  ).27%) ומתמטיקה (46%רוב מקצועות ליבה, ובעיקר שפת אם ( פי על

 בשעות הפרטניותשהוקדשו לשפת אם ועל הפחתה מסוימת  בשעות הפרטניותמצביעה על גידול מסוים 

  ).32% - ; מתמטיקה 40% -  שפת אם שהוקדשו להוראת מתמטיקה (תשס"ט:

  וקדשו בעיקר להוראה הרוב השעות הפרטניות כפי שצוין לעיל,  :ליישום השעות הפרטניותדגמים שונים

בדיקת דפוס השילוב בין הפעילויות השונות גם פעילויות רבות אחרות. בהן דעת, אולם נערכו הבתחום 

- לימודמסוג ה שלושה דגמים בתש"ע: דגם של שעה פרטנית תשהתקיימו במהלך השעות הפרטניות העל

 ספרי-ממוקד נושא בית ודגם )35%העמקה (-לימודמן המורים, דגם מסוג  52%, שדווח על ידי תגבור

כללה השעה  בתשס"ט ,שני הדגמים הראשונים זוהו גם בתשס"ט בשיעורים דומים. עם זאת .)13%(

חברתית על התמודדות אישית, רגשית או  רבדגש  הושםבה שייחודית הפרטנית דגם של שעה דיאלוגית 

בהיקף  ,ואילו בתש"ע לא זוהה דגם זה והנושא נכלל בכל הדגמים של השעות הפרטניות ,התלמידיםבחיי 

 .נמוך

 פי ההנחיות המקוריות של מובילי הרפורמה יש לקיים את - על :עיתוי יישומן של השעות הפרטניות

, כאשר (כשעות רוחב) ו, או לחלופין במהלכ(כשעות אורך) השעות הפרטניות לאחר סיום יום הלימודים

 כי השעות הפרטניות מהמורים 45%- דיווחו כבתש"ע כיתה שלמה נחלקת לקבוצות קטנות באותה שעה. 

יות מן המורים דיווחו כי השעות הפרטנ 55%-כו ,מחוץ לשעות הלימודים, בעיקר לאחר סיומםהתקיימו 

גידול בשיעור המורים  נרשםמלמדת כי בתש"ע השוואה לתשס"ט ה. התקיימו במהלך יום הלימודים

יום מחוץ למן השעות התקיימו  34%(בתשס"ט  יםהלימוד שדיווחו על קיום שעות פרטניות מחוץ לשעות

) 49%( דוברי עברית בבתי ספרותר מורים ימן השעות התקיימו במהלך יום הלימודים).  66%- הלימודים ו

). 36%( דוברי ערבית בבתי ספרוואה למורים בהש ,הלימודיםמחוץ לשעות פרטניות שעות דיווחו על קיום 

 מחוץ) דיווחו על קיום שיעורים 55%ליוח"א (אינם משתייכים יותר מורים בבתי ספר שבתש"ע  :זאת ועוד

בהם מונהג ש). יש לציין כי בתי ספר 26%בהשוואה למורים שבבית ספרם מונהג יוח"א ( ,יום הלימודיםל

 .  בסוף יום הלימודיםיוח"א מוגבלים יותר בקיום שיעורים 
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 :שעות הפרטניות ה במסגרת, )96%(לפי רוב ניכר של המורים  הוצאת תלמידים לצורך השעות הפרטניות

ללמוד  ממשיכיםבעוד חבריהם לכיתה  ,מן הכיתההתלמידים הוצאו  במהלך יום הלימודים שהתקיימו

של הפרדת התלמידים תמונה אפוא  ). מצטיירת98%הממצאים מתשס"ט (זה תואם את ממצא כרגיל. 

שאר תלמידי הכיתה ללמוד המשיכו בהם שבמקרים המשתתפים בשעות הפרטניות מחבריהם לכיתה. 

אים מן הכיתה למדו תחום דעת כי  )47%( ציינו כמחצית מן המוריםכרגיל בכיתת האם,  התלמידים המּוצָ

דיווחו כי  8%- ו ,תחום דעתדיווחו כי התלמידים למדו במקביל את אותו החומר באותו  45%אחר, 

 ממצאים דומים דווחו גם בתשס"ט.התלמידים למדו חומר שונה באותו תחום דעת. 

 :דיווחו כי הייתה בבית ספרם תכנית פעילות 97%רוב המנהלים ( מעקב ובקרה אחר השעות הפרטניות (

וכי קיים בבית הספר מעקב מובנה אחר התקדמות התלמידים  ,בתשס"ט) 91%לעומת לשעה הפרטנית (

) נבנתה תכנית הפעילות לשעה הפרטנית על סמך מיפויים 73%). בבתי ספר רבים (97%בשעות הפרטניות (

ניכרת בשיעורי המנהלים שדיווחו על בניית  היעלי נרשמה) 58%לתשס"ט (השוואה . בשנעשו בבית הספר

  .תכנית פעילות לשעה הפרטנית

  התנאים הפיזיים

 :בשאלה כללית על אודות שביעות הרצון של  מידת שביעות הרצון של המנהלים מן התנאים הפיזיים

 29%המנהלים מן התנאים הפיזיים בבית ספרם (כאלה הדרושים ליישום הרפורמה) נמצא בתש"ע כי 

דיווחו על שביעות רצון מהמנהלים  71%- ו מן התנאים הפיזייםגבוהה מהמנהלים דיווחו על שביעות רצון 

מהמנהלים בפיקוח הממלכתי הביעו שביעות רצון  34%. התנאים הפיזיים בבית הספרמן בינונית -נמוכה

 הלא נשאלהשאלה דתי (- מהמנהלים בפיקוח הממלכתי 21%לעומת  ,גבוהה מן התנאים הפיזיים

כאשר נשאלו המורים והמנהלים על עמדותיהם כלפי השלכות הרפורמה על , לזה בדומהבתשס"ט). 

התנאים הפיזיים, ציינו כשליש מן המורים ומן המנהלים כי הרפורמה השפיעה לטובה על התנאים הפיזיים 

כי "אופק חדש" השפיע  נווכשליש אחר ציי ,ש"אופק חדש" כלל לא השפיע נונוסף צייכשליש בעבודתם. 

  ם הפיזיים בעבודתם.לרעה על התנאי

  בה התבקשו המנהלים לפרט את מידת שבשאלת המשך  בהם התנאים הפיזיים לוקים בחסר:שתחומים

עדר תנאים מספקים יווחו על הימהם ד 70%-קיומם של תנאים פיזיים שונים בבית ספרם נמצא כי כ

לעבוד בו ומקום בסדרה של היבטים: מקום מתאים לאכול בו, מחשוב ותקשוב, מקום מתאים למורים 

ההשוואה בין תשס"ט לתש"ע הצביעה על גידול ם פגישות פרטניות עם תלמידים והורים. ימתאים לקי

מלמד כי שפה עדר תנאים מספקים. פילוח הנתונים לפי מגזר ימסוים בשיעורי המנהלים שדיווחו על ה

 ,וירוהרעה בתש"ע בעיקר בנושא מחשוב ותקשוב, שירותי מורים ומיזוג א נרשמה בבתי ספר דוברי ערבית

   הרעה בכל התחומים. דווח על בבתי ספר דוברי עברית לעומת זאת,ושיפור בתחום של שירותי תלמידים. 
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  "אופק חדש"בהמורים והמנהלים סביבת העבודה של . 3
תוך התמקדות בהפעלתן של השעות  ,"חדש"עסקנו באופן היישום וההטמעה של "אופק בפרק הקודם 

. מנהלים המשתתפים ברפורמהבמורים ובבפרק הנוכחי נתמקד . יות ובתנאים הפיזיים בבית הספרנהפרט

ידת הסיפוק מן ההוראה ואת מ מורים שברפורמה מידת שביעות הרצון שלנתאר את בחלק העוסק במורים 

בעקבות הרפורמה. אשר בודה שלהם בבית הספר ובבית את תנאי הע המקצועי שלהם מעבודתם. כמו כן נתאר

  וכן את עמדותיהם כלפי שכרם. בעקבות הרפורמה למנהלים, נתאר את השינויים בסמכות ובאוטונומיה שלהם 

  
  מורים ב"אופק חדש"הא. 

תהליך בן  "אופק חדש"במהלך שתי שנות הרפורמה עברו המורים בתשס"ט, ב ההערכה ממצאי דוח פי- על

בחינת  - הסתגלות וקבלה, והשלב האחרון  -בחינת הרפורמה, לאחריו  - שלושה שלבים: שלב התחלתי 

  על תפקיד המורה.  "אופק חדש"ההשלכות של 

משלושה מרכיבים עיקריים של  "אופק חדש"הושפעה העמדה הראשונית של המורים כלפי  בשלב הבחינה

העבודה הכרוך בה, תוספת השכר, והסיפוק מן ההוראה בשעות הרפורמה ומהאינטראקציה ביניהם: עומס 

  הפרטניות. לקראת סיום השנה הראשונה להפעלתה הציגו מרבית המורים גישה זהירה כלפי הרפורמה. 

סתמן שיפור מה בעמדת המורים כלפי שלושת מרכיביה (תחושת העומס, תוספת לרפורמה ה בשלב ההסתגלות

ת), ובעקבותיו, בשלהי השנה השנייה, שיפור גם במידת קבלתה של הרפורמה השכר והסיפוק מהשעות הפרטניו

  על ידי המורים. 

 והסתמנההרפורמה כעובדה קיימת בעיני המורים,  הנתפס ההשלכות על תפקיד המורהשל  הבחינבשלב ה

 . םעל תפקיד "אופק חדש"מגמה של התבוננות בהשלכות 

באמצעות שינוי במעמד המורים ידי היה להביא ל "אופק חדש"אחד היעדים המרכזיים של רפורמת כאמור, 

המקצועית. שינויים ותוספות  ם, וכן קידום התפתחותםהעלאת שכר, תוספת של שעות פרטניות ושעות שהייה

אלו היו אמורים לחולל שינוי בתפיסות של המורים בכל הנוגע להיבטים מרכזיים של עבודתם בבית הספר, כגון 

  להם ותחושת הסיפוק המקצועי. שביעות הרצון ש

פתח נשהם גורמי המפתח ביישום הרפורמה בבתי הספר.  ,להלן נציג את הממצאים בנוגע למורים ולמנהלים

המשתתפים שביעות הרצון של המורים מעבודת ההוראה ומידת הסיפוק המקצועי שחשים מורים בתיאור 

  .רפורמהב
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  בטים פדגוגיים נוספיםומהי מעבודת ההוראהשל המורים שביעות הרצון 

  ומעבודת ההוראההמקצועי  םממעמדהמורים של רצון השביעות 

ההנחה היא שיפור במעמדו של המורה.  הביא לידילהיא  "אופק חדש"כפי שצוין, אחת המטרות העיקריות של 

לייחס למקצוע מעמד גבוה יותר, ולו במעט,  יתחילו "אופק חדש", מורים בתהליך השינויעם ההתקדמות ב כי

בשכר;  יהיעלשל כמה גורמים: ההכרה הגוברת בחשיבות ה ההנחה מבוססת על שילוב. ממעמדו קודם לכן

; שדרוג תפקידו של המחנך; ושיפור התפיסה של המורים בעיני "אופק חדש"הרחבת תפקיד המורה ב

שיפור ה של על תחושבתשס"ט מדוח ההערכה ל המורים דיווחים ש מתווספיםהתלמידים וההורים. לכל אלו 

ביכולתם לקדם תלמידים המוגדרים "מתקשים", או כאלו הצמאים להתפתחות והעשרה או לתמיכה רגשית, 

  מה שמאפשר להם כעת לממש יותר את השליחות והערכים שלהם כמורים. 

מעבודתם מאוד  ת רצון רבה ורבהעל שביעובתש"ע  דיווחומן המורים  85%, המחקר הנוכחי מצאימפי - על

. לא נמצאו הבדלים בשביעות הרצון של )82%(הערכה תשס"ט הכמורים. ממצא זה דומה לממצא שדווח בדוח 

פיקוח סוג , שפה , חינוך כיתה, מגזרהשתייכות ליוח"א, המשרסוג המורים מעבודתם לפי ותק, שנת הצטרפות, 

   טיפוח. גזרומ

 ממעמדם המקצועימאוד  דיווחו על שביעות רצון רבה ורבהבתש"ע מן המורים  40%אשר למעמדם המקצועי, 

למרות  . )דיווחו על שביעות רצון מועטה או כלל לא 24%דיווחו על שביעות רצון בינונית ואילו  36%עוד (

בהשוואה  ,ממעמדם המקצועייה בשביעות הרצון של המורים יעל על מצביע נתון זההשיעור הנמוך יחסית, 

  . )34%(תשובותיהם שנאספו בתשס"ט ל

  השוואות לפי משתני רקע:להלן 

דיווחו על שביעות רצון מן המעמד המקצועי  בבתי ספר דוברי עברית מהמורים 33% שפה: מגזר השוואה לפי

  שס"ט. תממצאי חוזר על . ממצא זה בבתי ספר דוברי ערבית המוריםמ 56% לעומת ,של המורים

בפיקוח הממלכתי דיווחו על שביעות רצון מן המעמד המקצועי של  מהמורים 30% פיקוח:סוג  השוואה לפי

  דתי.-בפיקוח הממלכתי המוריםמ 40%- בהשוואה ל ,המורים

מבוסס דיווחו על שביעות רצון מן המעמד -בבתי ספר דוברי עברית מהמורים 28% טיפוח: מגזר השוואה לפי

לא נמצאו  בבתי ספר דוברי ערביתחלש. -ספר דוברי עבריתבבתי מהמורים  37%, לעומת המקצועי של המורים

  לפי מדד טיפוח. סוגיה זו הבדלים ב

על  יותר של מורים שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"ט דיווחוגבוה שיעור  :שנת הצטרפות השוואה לפי

), תשס"ט 45%: תשס"ח (בהשוואה למורים שהצטרפו לרפורמה בתש"ע ,שביעות רצון ממעמדם המקצועי

נמצא,  )שהצטרפו אליה בתשס"ח( קבוצת המורים הוותיקים ברפורמהכאשר נבדקה גם ). 34%), תש"ע (41%(

שדווח  מהשיעורעל שביעות רצון ממעמדם המקצועי היה גבוה יותר  וכי בתש"ע שיעור המורים שדיווח

שיעור וארה בתשס"ח ובתשס"ט: מגמה שת יםמחזק ואל יםממצא. בהתאמה) 39%לעומת  45%בתשס"ט (
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בהשוואה  גבוההיה על שביעות רצון ממעמד המורה  דיווחוואשר לרפורמה  חהמורים שהצטרפו בתשס"

  , בהתאמה). 32%לעומת  39%( טמורים שהצטרפו בתשס"שיעור הל

דיווחו על שביעות רצון מן המעמד  שנים 10-6בעלי ותק של  מהמורים 43%: בהוראה ותק השוואה לפי

   .שנים 5-1בעלי ותק של  מהמורים 37% , לעומתהמקצועי של המורים

יוח"א דיווחו על שביעות רצון מן  מונהגשבבית ספרם  מהמורים 46% יוח"א:השוואה לפי השתייכות ל

  יוח"א.  מונהגשבבית ספרם לא  המוריםמ 36% , לעומתהמעמד המקצועי של המורים

  וחינוך כיתה לא העלתה הבדלים של ממש.  המשרסוג השוואה בין מורים לפי 

  המורים המלמדים בשעות הפרטניות יותהתמחו
מן  80%- כ העלתה כיבתש"ע  מאפייני המורים המלמדים בשעות הפרטניותבדיקת  ,17בלוח  כפי שמוצג

נתוני מתאימה, בדומה ל התמחות מתמטיקה היו בעליבהמורים במקצועות עברית וערבית כשפת אם ו

התמחות בנושא עמד בעלי שיעור המורים  ,שהוקדשו למדע וטכנולוגיה פרטניותהבשעות תשס"ט. לעומת זאת, 

נתונים אלו . 91%התמחות בנושא עמד על בעלי שיעור המורים  ,לאנגליתשהוקדשו  בשעות פרטניות. 94%על 

 ,85% - ו 84%( ה לתשס"טאנגלית בהשוואבבשיעור המורים המתמחים במדע וטכנולוגיה ו יהיעלעל ים עיבמצ

  .בהתאמה)

  התמחויות המורים המלמדים בשעות הפרטניות: 17 לוח

  שיעור המורים  סוג ההתמחות

  (בעלי התמחות מתאימה, עיקרית או משנית)

  תשס"ט 
N=128-714  

  תש"ע
N=222-1420 

  78%  75% עברית כשפת אם

 82% 82%  ערבית כשפת אם

  79%  77% מתמטיקה

 94%  84% מדע וטכנולוגיה

  91%  85% אנגלית

  

  תפתחות המקצועית של המורים הה

שינוי פורמאלי ם בשני אופנים עיקריים: השפיעה על התפתחותם המקצועית של המורי רפורמת "אופק חדש"

לשם השתלמויות ייעודיות מצד אחד, וצורך להשתתף ב כללים הנוגעים להשתלמויות מוריםומובנה במערכת ה

  . מצד אחר יישום הרפורמה
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הכללים החדשים בנוגע להשתלמויות חייבו את המורים להסתגל לשינוי לא קל מבחינתם. בעבר הם בחרו 

מתוך רשימה השתלמויות עליהם לבחור היה  "אופק חדש"מסגרת השתלמויות כראות עיניהם, ואילו ב

זאת במציאות כל ם ברצונם לקבל גמול על כך. מוגבלת, עם סייגים הנוגעים למספר השעות ולאופן צבירתן, א

, מקשה עליהם להתפנות להשתלמויות. נוסף על כך, בעברמיותר שבה סדר יומם של המורים, העמוס עתה 

ההשתלמויות המוסדיות שיזמו המנהלים בבית הספר צמצמו עוד יותר את הזמן והאפשרות של המורים 

  להתפנות להשתלמויות אחרות. 

 לוח. תשובותיהם מוצגות באודות התפתחותם המקצועית סדרת שאלות עלנשאלו המורים במסגרת המחקר 
  שלהלן.  18

  דיווחיהםלפי  - : ההתפתחות המקצועית של המורים 18 לוח
 שיעור המורים היגדים

  
  תשס"ט

N=2,884 
  תש"ע

N=5,130 
השנה אני לומד/ת במסגרת להתפתחות מקצועית או משתתף 

  בהשתלמות 
74% 88% 

(שיעורי המשיבים אני שבע/ת רצון מההתפתחות המקצועית שלי 
 "במידה רבה מאוד" או במידה רבה")

63%  72% 

השנה יש לי פחות זמן להשתתף בהשתלמויות בהשוואה לשנה 
 (שיעור המשיבים "הרבה פחות זמן" או "פחות זמן")הקודמת 

58% 59% 

  

ְ לָ  מהמורים 88%-כ  תוכם,השתלמויות לצורך גמול. מ עברובמסגרות להתפתחות מקצועית או  דו בתש"עמ

שנים (לא נמצאו הבדלים בשאר משתני  25-6קבוצת המורים בעלי ותק של  הייתההקבוצה המשתלמת ביותר 

 74%- בשיעור המורים המשתלמים מ יהיעלהנתונים מצביעים על שיעור המורים המשתלמים). בנוגע להרקע 

 ,מן המורים 90%-כ , לפי דיווחיהם שלהמועד השכיח ביותר לקיום ההשתלמויות בתש"ע. 88%- בתשס"ט ל

  ם ו/או הערב.יבשעות אחר הצהרי יהה

מן ההתפתחות המקצועית ד ובמידה רבה ורבה מאשהם שבעי רצון בתש"ע מן המורים ציינו  72%י כ עוד נמצא

 ,על שביעות רצון מהתפתחותם המקצועית שדיווחושלהם. נתונים אלו מצביעים על גידול בשיעור המורים 

בשביעות הרצון מן ההתפתחות המקצועית  היעליכמו כן נמצאה  .)63%( תשס"טנתונים שנאספו בלבהשוואה 

בהשוואה  ,)68%בתשס"ח ושנבדקו בתשס"ט (אליה הצטרפו תיקים ברפורמה שוקבוצת המורים הובקרב 

  ). 75%תש"ע (ל

כי יש להם פחות זמן להשתתף בתש"ע מן המורים דיווחו  59%שאלה נוספת עולה כי תשובות על מ

  בדומה לממצאים מתשס"ט. ,ל"אופק חדש" תםלשנים שלפני הצטרפובהשוואה  ,בהשתלמויות

  

  לפי משתני רקע העלה את הממצאים הבאים: מידת הפניות להשתתפות בהשתלמויות דברניתוח הממצאים ב
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פחות זמן להשתתף  כי יש להםדתי דיווחו - בפיקוח הממלכתי מהמורים 67% פיקוח:סוג השוואה לפי 

  בפיקוח הממלכתי. מהמורים 58%לעומת  ,בהשתלמויות

המורים בעלי הפניות הנמוכה ביותר להשתתפות בהשתלמויות הם קבוצת המורים  ותק בהוראה: השוואה לפי

מורים , בהשוואה למהם דיווחו כי יש להם פחות זמן להשתתף בהשתלמויות) 63%שנה ( 25-11בעלי ותק של 

  . פחות זמן להשתתף בהשתלמויות) י שי להםכמהם דיווחו  50%(שנים  5-1בעלי ותק של 

פחות זמן כי יש להם שהצטרפו לרפורמה בתש"ע דיווחו  מהמורים 63% שנת הצטרפות: השוואה לפי

  תשס"ט.- שהצטרפו בשנים תשס"ח מהמורים 57%לעומת  ,להשתתף בהשתלמויות

 ,זמן להשתתף בהשתלמויותפחות  כי יש להןמהמורות בעלות משרת אם דיווחו  63% :המשרסוג  השוואה לפי

  והמורות שאינם בעלי משרת אם. מהמורים 56%לעומת 

 ,פחות זמן להשתתף בהשתלמויות כי יש להםהמחנכים דיווחו  מהמורים 63% חינוך כיתה: השוואה לפי

  שאינם מחנכי כיתה. מהמורים 53%לעומת 

  .בהיבט זהלא נמצאו הבדלים בין המורים  - ויוח"א  טיפוח , מגזרשפה מגזר :בשאר המשתנים

  

  :מקצועיתההתפתחות השביעות רצון מלאשר 

) דיווחו על שביעות רצון 83%( דוברי ערביתבבתי ספר יותר של מורים  גבוהשיעור  :שפה השוואה לפי מגזר

בהשוואה לנתוני תשס"ט ). 68%( דוברי עבריתבבתי ספר בהשוואה לשיעור המורים  ,המקצועית םמהתפתחות

גידול גבוה קצת יותר בשביעות הרצון מן ההתפתחות  נרשם) 74%( בבתי ספר דוברי ערביתנראה כי 

    .)63%דוברי עברית (בתי ספר בהשוואה ל ,המקצועית

תכנית להתפתחות על מן המורים דיווחו  79% בתש"ע: לשנה הבאה קיום תכנית להתפתחות מקצועיתלאשר 

על תכנית להתפתחות מקצועית דיווחו  82% ,שנים 25-11בקרב מורים בעלי ותק של מקצועית לשנה הבאה. 

פיקוח, סוג , שפה . לא נמצאו הבדלים לפי שנת הצטרפות, מגזרשנים 5-1של  ותקבעלי מהמורים  76%לעומת 

  . וחינוך כיתהה משרסוג יוח"א, השתייכות ל

  

  דיפרנציאלית הוראה אפשרויות להמ המורים שלרצון השביעות 

מן האפשרות שלהם לבנות מאוד  מן המורים הביעו שביעות רצון במידה רבה או רבה 72% ,פי נתוני תש"ע- על

ה בשביעות הרצון של המורים ינתונים אלו מלמדים על עלימסגרת הוראה מותאמת ודיפרנציאלית לתלמידים. 

  .)65%(בהשוואה לתשובותיהם שנאספו בתשס"ט 

  להלן נציג את הממצאים בחיתוך לפי משתני רקע:
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) דיווחו על שביעות רצון 81%יותר של מורים בבתי ספר דוברי ערבית ( גבוהשיעור  :שפה מגזרהשוואה לפי 

בתשס"ט עמדו ). 68%בהשוואה למורים בבתי ספר דוברי עברית ( ,הוראה דיפרנציאליתלאפשרויות המ

  . בבתי ספר דוברי עבריתבעיקר  נרשמהה בשביעות הרצון יבהתאמה, כך שהעלי 59% לעומת 77%הנתונים על 

) 74%( חלשיםיותר של מורים בבתי ספר  גבוהשיעור  ,בבתי ספר דוברי עברית :טיפוח השוואה לפי מגזר

) 68%בבתי ספר בינוניים (בהשוואה למורים  ,מהאפשרות להוראה דיפרנציאליתדיווחו על שביעות רצון 

  פי מדד טיפוח. -לא נמצאו הבדלים על בבתי ספר דוברי ערבית ). 66%ומבוססים (

תשס"ט וב )75%תשס"ח (שיעור גבוה יותר של מורים שהצטרפו לרפורמה ב: שנת הצטרפותהשוואה לפי 

  ). 68%תש"ע (לעומת מורים שהצטרפו ב  הוראה דיפרנציאליתלאפשרות המשביעות הרצון הביע ) 73%(

דיווחו על  )75%(יוח"א  ונהגיותר של מורים  שבבית ספרם מ גבוהשיעור  יוח"א:השוואה לפי השתייכות ל

  ). 69%(יוח"א  מונהגלא בהשוואה למורים שבבית ספרם  ,מן האפשרות להוראה מותאמתשביעות רצון 

ה הבדלים בין תלא העלפיקוח סוג וחינוך כיתה ותק בהוראה, משרת אם, השוואות דיווחי המורים לפי 

   הקבוצות.

  

  מידת הביטחון של המורים בהוראה בשעות הפרטניות

להנחיית תלמידים שיש ברשותם כלים בידע והמורים ב שחשו היא מידת הביטחוןסוגיה נוספת שנבדקה 

 נוכחלמגוון הנושאים והתחומים שהמורים עוסקים בהם בשעות הפרטניות, וכן  כחונל. בשעות הפרטניות

העובדה שהם נדרשים להתמודד באופן ממוקד עם קבוצות של תלמידים בעלי מאפיין משותף, הם נשאלו 

ובאיזו מידה עולות בשעות הפרטניות סוגיות  ,שעות אלוב להוראהי בידיהם הכלים באיזו מידה הם חשים כ

  שה להם להתמודד עמן.שק

תלמידים בשעות הפרטניות במידה רבה  תולהנחכי הם חשים שיש להם ידע וכלים  דיווחו) 83%רוב המורים (

כי כמעט אינם נתקלים בשעות  דיווחומן המורים  80%. באופן דומה, בתשס"ט) 91%(לעומת  או רבה מאוד

תן ִ    ).שס"טתב 94%(לעומת  הפרטניות בסוגיות שקשה להם להתמודד א

 ,בתשס"ט ובתש"ע ולרפורמה בתשס"ח ושנבדק ושהצטרפקבוצת המורים הוותיקים בקרב גם  :זאת ועוד

 92%הם בעלי ידע ומיומנויות להנחיית תלמידים בשעות הפרטניות (כי ה ירידה בשיעור המדווחים נרשמ

קשיים שעולים בשעות הם יודעים כיצד להתמודד עם כי ובשיעור המדווחים  ,)עבתש" 84%לעומת בתשס"ט 

  , בהתאמה).79%לעומת  91%הפרטניות (

 ההנתונים הנוכחיים מצביעים על ירידה מסוימת במידת הביטחון שחשים המורים בהוראכי  פואנראה א

. ייתכן כי לאורך זמן החלו המורים להתוודע יותר לקשיים ובשל מורכבותם של שיעורים אל ,שעות הפרטניותב

כי יש להם צורך בהדרכה בתשס"ט)  28%לעומת (מן המורים דיווחו בתש"ע  53%ן, שבהוראה פרטנית, ואכ

   שעות הפרטניות.בלאופן ההוראה  נוגעב
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כלים כגון  צרכים שונים,בו הם מעוניינים העלה שניתוח תשובות המורים אשר לאופיו של הפיתוח המקצועי 

ת חדשות לים נוספים ושיטוכ, מידיםועם בעיות אישיות של תלשיטות להתמודדות עם קשיים רגשיים ו

כלים לעבודה דיפרנציאלית עם תלמידים, אבחון קשיים רגשיים של תלמידים להוראה בשעות הפרטניות, 

   ופיתוח מקצועי לפי תחום הדעת.

  להלן נציג פילוח של הממצאים לפי משתני רקע:

) דיווחו על קיום כלים ומיומנויות להוראה 85%( בבתי ספר דוברי עבריתיותר מורים  :שפה השוואה לפי מגזר

אשר  , ללא הבדלים לפי מגזר טיפוח.)77%( בבתי ספר דוברי ערביתבהשוואה למורים  ,בשעות הפרטניות

דוברי  בתי ספרפער גדול יותר לטובת גם כאן נרשם  ,קשיים שעלו במסגרת השעות הפרטניותהתמודדות עם ל

בבתי  86%על יכולת להתמודד עם קשיים שעלו במסגרת השעות הפרטניות:  בשיעורי המורים שדיווחו עברית

) 67%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים בהתאמה,  .דוברי ערבית בבתי ספר 65%לעומת  דוברי עברית ספר

הירידה במידת הביטחון  .)47%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים  ,היו מעוניינים בפיתוח מקצועי

  כאחד. בשני מגזרי השפהשעות הפרטניות נרשמה ב ההמורים בהוראשחשו 

כך  ,ככל שהמורים דיווחו על שנות ותק רבות יותר בהוראה ולפיהנמצאה מגמה  בהוראה: ותקהשוואה לפי 

של כלים ומיומנויות להוראה במסגרת השעות מאוד  על מידה רבה או רבה ויותר מהם דיווח והבגשיעור 

  ). 88%( שנים ויותר 26); 85%(שנים  25-11); 78%(שנים  10-6); 72%(ם שני 5-1הפרטניות: 

ככל  ולפיהגם כאן נשנתה המגמה  ,אשר לקשיים בהתמודדות עם סוגיות שעלו במסגרת השעות הפרטניות

 ותכך הם דיווחו על התמודדות טובה יותר עם סוגיות שעלו במהלך השע ,שהמורים היו ותיקים יותר

  ת. והפרטני

דוברי עברית בשיעורי המורים  בתי ספרזה נמצא פער גדול יותר לטובת  בנושאגם   :שפה אה לפי מגזרהשוו

ת לעומדוברי עברית  בבתי ספר 86%שדיווחו על יכולת להתמודד עם קשיים שעלו במסגרת השעות הפרטניות: 

  . )65%דוברי ערבית ( בבתי ספר 65%

מן המורים  על  64% דיווחו חלש-בבתי ספר דוברי ערבית. טיפוח נמצאו הבדלים לפי מגזר השוואה לפי טיפוח:

בבתי ספר דוברי בינוני. -בבתי ספר דוברי ערבית 71%לעומת  ,התמודדות עם סוגיות שעולות בשעה הפרטנית

בבתי ספר  87%לעומת  ,פרטניתמן המורים על התמודדות עם סוגיות שעולות בשעה ה 81%דיווחו חלש - עברית

  מבוסס. - בבתי ספר דוברי עבריתבינוני ו- דוברי עברית

, ) היו מעוניינים בפיתוח מקצועי58%יוח"א (ל בבתי ספר המשתייכיםיותר מורים  השוואה לפי יוח"א:

  ).51%יוח"א (אינו משתייך לבהשוואה למורים שבית ספרם 
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  בבית הספר ובבית של המורים תנאי העבודה 

  שעות השהייה  מספר

גם תוספת של שעות שהייה למורים. הכוונה הייתה  "אופק חדש"נוסף על השעות הפרטניות כללה רפורמת 

להשלים את מרבית המטלות שלהם בבית הספר ולהפחית את היקף עבודתם בבית, לאחר  למוריםלאפשר 

  שעות הלימודים. 

דש" נקבע לפי היקף משרתם. שעות השהייה שקיבלו המורים ב"אופק ח מספר, החינוךמשרד הנחיות  פי- על

 84%שעות שהייה, ומי שהיקף משרתם עד  5ויותר קיבלו  85%מורים ומורות ללא משרת אם שהיקף משרתם 

שעות שהייה (למורות במשרת אם  2.5ויותר קיבלו  77%שעות. מורות במשרת אם שהיקף משרתן  4קיבלו 

   אין שעות שהייה). 77%-שהיקף משרתן קטן מ

ואם  ,חן אם אמנם עלה היקף עבודתם של המורים בבית הספר בעקבות תוספת שעות השהייהפרק זה בו- תת

שעות השהייה, ולאחר מכן  כמותתחילה דיווחי המורים על  מוצגיםהיקף העבודה שלהם בבית ירד. לשם כך 

  על נפח המטלות המבוצעות במהלכן ועל שינויים שחלו בהיקף עבודתם בבית. 

 ,הרפורמה שעות השהייה שיש להם בבית הספר בעקבות כמותהביע את דעתם על התבקשו המורים לכאשר 

מן  21%ואילו  ,צההנחו כמותבדיוק ה היאציינו כי  34%. מדי המעט הכמותשמן המורים ציינו  45%נמצא כי 

שעות השהייה שיש  כמותעל לדעתם  הםשנשאלו גם , המנהליםמדי.  ההשעות רב כמותהמורים ציינו כי 

א בדיוק יהשעות ה כמותכי  והמנהלים השיב כרבע מן). 73%מדי ( המעט הכמותהשיבו ברובם כי  ,למורים

  (ההיבט לא נבדק בתשס"ט). ). 4%מדי ( ה) או גדול23%( צההנחו כמותה

המועט של שעות  מהמספרתיארו מרבית המורים את אכזבתם בתשס"ט  נערכושבראיונות האיכותניים 

  .)ןה(בעיקר מורות בעלות משרת אם, אך לא רק שהוקצו להם השהייה 

  :לפי מאפייני רקע - שעות השהייה כמותכלפי  המוריםלהלן יוצגו עמדות 

 שיעור יותר, כך מועטהמורים היו בעלי ותק הוראה ככל ש ולפיהנמצאה מגמה  בהוראה:השוואה לפי ותק 

שנים  26); 47%(שנים  25-11); 51%(שנים  10-1מדי:  היה מעטישעות השה כמותמורים ציינו כי גבוה יותר של 

  ). 32%( יותרו

 ,מדי השעות השהייה מעט כמות) ציינו כי 53%משרת אם (בעלות יותר מורות  :המשרסוג השוואה לפי 

  ).36%בהשוואה למורים ומורות ללא משרת אם (

בהשוואה  ,מדי הת השהייה מעטשעו כמות) ציינו כי 49%יותר מורים מחנכים ( :השוואה לפי חינוך כיתה

  ).40%למורים שאינם מחנכים (

 פיקוח ומגזרסוג , שפה יוח"א, מגזרהשתייכות ללא נמצאו הבדלים בין המורים לפי שנת הצטרפות לרפורמה, 

  .טיפוח

  

  לפי מאפייני רקע: -  שעות השהייה כמותכלפי  המנהליםלהלן יוצגו עמדות 
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שעות כמות ) ציינו כי 78%( בבתי ספר דוברי עבריתיותר של מנהלים  והבגשיעור   :שפה השוואה לפי מגזר

  ).56%( בבתי ספר דוברי ערביתבהשוואה למנהלים  ,מדי ההשהייה של המורים מעט

) ציינו כי כמות שעות השהייה 83%יותר של מנהלים בפיקוח הממלכתי ( והבגשיעור  :פיקוחסוג השוואה לפי 

  ).67%דתי (- למנהלים בפיקוח הממלכתיבהשוואה  ,של המורים מעטה מדי

כי כמות  נו) ציי76%יותר של מנהלים שבית ספרם אינו משתייך ליוח"א ( והבגשיעור  :השוואה לפי יוח"א

  ).65%בהשוואה לשיעור המנהלים שבית ספרם משתייך ליוח"א ( ,שעות השהייה של המורים מעטה יחסית

  
  בשעות השהייה ותהמטלות המבוצעהיקף 

מסגרת שעות השהייה כי הצליחו לבצע ב "אופק חדש"מכלל המורים שהצטרפו ל 19%תש"ע דיווחו  בשנה"ל

זאת  ,(בדיקת עבודות ומבחנים, בדיקת שיעורי בית ועוד) ןלוכאת או המטלות שלהם בית הספר את מרבית ב

של מורים שיעור נמוך יחסית על הנתונים מצביעים אם כן,  .המורים שדיווחו כך בתשס"טמ 24%לעומת 

בין תשס"ט ועל ירידה מסוימת  ,המצליחים להשלים את מטלותיהם בבית הספר במסגרת שעות השהייה

מראיונות  במסגרת שעות השהייה. ןלוכאת או מטלותיהם בשיעורי המורים שהצליחו לבצע את מרבית לתש"ע 

ת ופחות להשלמת מטלות יותר לעבודת צוו הוקדשועולה כי שעות השהייה בתשע"א עם מורים שנערכו עומק 

  . 9אישיות

  שלהלן: 19 בלוחהממצאים מוצג פירוט 

  בשעות השהייה ותנפח המטלות המבוצע: 19 לוח
  שיעור המורים  נפח המטלות

 
  תשס"ט

N=2,814 

  תש"ע

N=5,108 

 19%  24% המטלות או כולן מרבית

 17% 17%  המטלות מןכמחצית 

 64%  59% או כלל לאחלק קטן של המטלות 

 100%  100% סה"כ

  

במהלך שעות השהייה  ןלוכאת או מטלותיהם רבית כי השלימו את מווחו ילהלן נציג את שיעורי המורים שד

 ותק, שנת הצטרפות לרפורמה, משרת אם, חינוך כיתה, יוח"א, מגזר ןוגפי חתכים שונים כ- על ,בבית הספר

  :פיקוחסוג ו שפה

                                                              
  ראיונות שנערכו כחלק מפעולת ההערכה של רפורמת "אופק חדש" בתשע"א. דוח הערכה איכותני יפורסם בנפרד.  9
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את או מטלותיהם ביצעו את כל  דוברי ערביתמורים בבתי ספר המ 36% בתש"ע :שפה השוואה לפי מגזר

בתשס"ט עמדו הממצאים על . דוברי עבריתמורים בבתי ספר מה 13% וזאת לעומת ,בשעות השהייה ןמרבית

י הירידה בשיעור המורים כ פואנראה א. בבתי ספר דוברי עברית 12%ועל  בבתי ספר דוברי ערבית 46%

לא נמצאו . בבתי ספר דוברי ערביתבעיקר  נרשמהשהצליחו להשלים את מטלותיהם במסגרת שעות השהייה 

  הבדלים בין מדדי הטיפוח בכל מגזר.

 ןמרביתאת או מטלותיהן מורות ללא משרת אם הצליחו להשלים את כל המ 26%: השוואה לפי סוג משרה

  משרת אם.   בעלותמורות מה 13% , לעומתבבית הספר

   : המשרסוג ו שפה מגזר לפיהצלבת הנתונים  תמוצג שלהלן 20 בלוח 

 שפה לפי חלוקה למגזר - בשעות השהייה  ןלוכאת או המטלות את  מרבית  שביצעו: שיעורי המורים 20 לוח
 סוג משרהול

 ןלואו כהמטלות ביצוע מרבית 
  בשעות השהייה

  עבריתדוברי 
N=3,514 

  דוברי ערבית
N=1,464 

מורות בעלות 
  משרת אם
N=1,948 

מורים ומורות 
  ללא משרת אם

 N=1,566  

מורות בעלות 
  משרת אם

N=802  

מורים ומורות 
  ללא משרת אם

N=662  

  47% 26% 17% 8%  תש"ע

 54% 37% 18% 8%  תשס"ט

  

לבצע את  הצליחומורות ללא משרת אם הו מוריםהמ 47%-, כבבתי ספר דוברי ערביתכי  נתוני הלוח מלמדים

ואילו בקרב מורות בעלות משרת  ,בתשס"ט) 54% לעומת (זאת בשעות השהייה ןלוכאת או מטלותיהם מרבית 

בבתי . לעומת זאת, בתשס"ט) 37% (לעומת ן בשעות השהייהלוכאת או מטלותיהן ביצעו את מרבית  26%אם 

בשעות השהייה  ןלוכאת או מטלותיהן רת אם ביצעו את מרבית מורות בעלות משהמ 8%רק  ספר דוברי עברית

 18%- ל בדומההשלימו את מטלותיהם ( 17%מורות ללא משרת אם המורים והואילו  מקרב  ,(בדומה לתשס"ט)

  בתשס"ט). 

המורים שהצליחו להשלים את מטלותיהם במסגרת שעות  יבשיעורבין תשס"ט לתש"ע כי הירידה  אפואנראה 

גבוהה יותר יחסית ירידה  נרשמה אם במשרת מורות בקרב. בבתי ספר דוברי ערביתבעיקר  נרשמההשהייה 

  ללא משרת אם. ומורות בהשוואה למורים  ,בהשלמת מטלותיהם בשעות השהייה

-מורים בבתי ספר ממלכתייםמה 16% לא נמצאו כמעט פערים בתשובות המורים: :פיקוחסוג לפי השוואה 

  . מטלותיהם בבית הספר כי הם משלימים אתדיווחו  מלכתייםממורים בבתי ספר מה 11%-דתיים ו

שנים נרשם ביצוע של מרבית המטלות  25-11מהמורות בעלות ותק של  16%בקרב  :השוואה לפי ותק בהוראה

במהלך כאשר המובילות בשיעור הגבוה של ביצוע המטלות  .המורות בקרב שאר יותרו 21%לעומת  ן,לואו כ

  שנים בהוראה.  5-1) הן מורות בעלות ותק של 23%(השהייה בבית הספר 
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בקרב מורות שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח נמצא שיעור גבוה יותר של מורות  :השוואה לפי שנת הצטרפות

בהשוואה למורות שהצטרפו לרפורמה  ,)23%בית הספר (שעות השהייה בשהשלימו את מטלותיהן במסגרת 

   ).16%בתש"ע (

 ןמרביתאת או מטלותיהם ורים שאינם מחנכי כיתה ביצעו את כל הממ 27% :השוואה לפי חינוך כיתה

  מחנכים.המורים המ 15% , לעומתספרהבית בבמסגרת שעות השהייה 

יוח"א ציינו כי השלימו את כל ל המשתייכיםמורים המלמדים בבתי ספר המ 20% :השוואה לפי יוח"א

שאינם משתייכים מורים המלמדים בבתי ספר המ 12%- בהשוואה ל ,בבית הספר ןמרביתאת או מטלותיהם 

  יוח"א. ל

   השינויים שחלו בהיקף העבודה של המורים בבית

בהמשך לדיווחי המורים על היקף עבודתם בבית הספר הם נשאלו האם הם עובדים פחות או יותר בביתם 

  בהשוואה לשנים שלפני הצטרפותם לרפורמה.  ,לאחר שעות הלימודים

  תשס"ט :ממצאי התפלגות הנתונים תוך השוואה בין ממצאי תש"ע לשלהלן מוצגת  21 בלוח

 דיווחי לפי – ל"אופק חדש" םהיקף העבודה של המורים בבית בהשוואה לשנה שלפני הצטרפות: 21 לוח
  מורים

  *המורים שיעור  היקף העבודה בבית 

  תשס"ט 
N=1,444  

  תש"ע
N=3,514 

 43%  43% יותר עבודה בבית 

 35% 33%  לא חל שינוי בהיקף העבודה בבית 

 22%  24% פחות עבודה בבית 

 100%  100% סה"כ

   .שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"טרק מורים נבדקו *         

בבית בהשוואה לשנים שלפני עבודה יותר  דיווחו על תש"עמן המורים ב 43%הממצאים מלמדים כי 

מן המורים  22%ואילו  ,עבודתם בבית בהיקףכי לא חל שינוי  דיווחומן המורים  35%הצטרפותם לרפורמה, 

נתונים דומים דווחו . פחות זמן בבית עובדיםכי בהשוואה לשנים שלפני הצטרפותם לרפורמה הם  דיווחו

  .בתשס"ט

  שונים:פי חתכים -על -  שינויים בהיקף עבודתםווחו על ישדלהלן נציג את שיעורי המורים 

מורים בהשוואה ל ,על פחות עבודה בבית דיווחו )27%: יותר מורים שאינם מחנכים (השוואה לפי חינוך כיתה

   ).19%מחנכים (

על פחות עבודה  דיווחו) 20%( דתי-יותר של מורים בפיקוח הממלכתי והבגשיעור פיקוח: סוג השוואה לפי 

  ).13%(בפיקוח הממלכתי  מוריםבהשוואה ל ,בבית
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גם  ,בדומה לממצאים שעסקו בהשלמת המטלות במהלך שעות השהייה בבית הספר :משרה סוגהשוואה לפי 

דיווחו על פחות ללא משרת אם והמורות  מהמורים 28%פי הגדרת משרתם: -כאן נמצאו הבדלים בין מורים על

   .משרת אםבעלות מהמורות  17% , לעומתעבודה בבית

 15% , לעומתדיווחו על פחות עבודה בבית בבתי ספר דוברי ערבית מהמורים 35% :שפה השוואה לפי מגזר

  תשס"ט).ממצאים ב(בדומה ל בבתי ספר דוברי עבריתמורים המ

  :22 בלוח מוצגת שפה מגזרעם  סוג המשרהשל הצלבת הנתונים 

  המשר סוגולשפה לפי חלוקה למגזר  -: שיעורי המורים שעובדים פחות בבית 22 לוח

שיעורי המורים שעובדים פחות 

  בבית

  דוברי עברית
N=2,239 

  דוברי ערבית
N=1,184 

מורות בעלות 
  משרת אם
N=1,213 

מורים ומורות 
  ללא משרת אם

N=1,026  

מורות בעלות 
  משרת אם

N=670  

מורים ומורות 
  ללא משרת אם

N=514 

 44% 29% 19% 11%  תש"ע

 38% 30% 18% 8%  תשס"ט

 29%, לעומת על פחות עבודה בבית מורות ללא משרת אם דיווחוהמורים והמ 44% ,בבתי ספר דוברי ערבית

, מורות ללא משרת אם על פחות עבודה בביתהמורים והמ 38% דיווחו בתשס"ט. מורות בעלות משרת אםמה

 יהיעל נרשמהבקרב מורים ומורות ללא משרת אם כי  פואנראה אמורות בעלות משרת אם. מה 30% לעומת

  מתונה בין תשס"ט לתש"ע בשיעורי המורים המדווחים על פחות עבודה בבית. 

 מהמורים 19%, לעומת על פחות עבודה בבית משרת אם דיווחובמורות המ 11% ,בבתי ספר דוברי עברית

משרת אם   בעלותמורות המ 8%שבה  ,שהתקבל בתשס"ט דומים למההממצאים . משרת אם ללא  והמורות

  משרת אם.  ללאמורות המורים ומה 18% , לעומתדיווחו על פחות עבודה בבית עברית דוברי ספר בבתי

בבתי ספר יותר מורים  לפיוסק בניצול מיטבי של שעות השהייה, וושע ממצאהממצא זה עולה בקנה אחד עם 

בבתי ספר  יתיהםמעבהשוואה ל ,השלמת מרבית המטלות שלהם במהלך שעות השהייה דיווחו על דוברי ערבית

  . דוברי עברית

לפי  בביתאו פחותה יותר המורים שדיווחו על עבודה רבה יותר  יבשיעור של ממש יםהבדל ולא נמצא

שנת לפי בשיעורי המורים שדיווחו על פחות עבודה בבית כמו כן לא נמצאו הבדלים . השתייכות ליוח"א

   .פיקוחסוג ולרפורמה הצטרפות 

  עומס בעבודה בבית ובבית הספרהתחושת 

תחושת העומס של המורים נבדקה באמצעות שלושה היגדים. המורים נדרשו להשיב באיזו מידה הם חשים כי 

  מוטל עליהם עומס כבד מדי בעבודתם בבית ובבית הספר ובאיזו מידה הם חשים כי התעייפו מעבודת ההוראה. 
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  הנתונים מוצגים בלוח שלהלן:

  "אופק חדש"בהמשתתפים תחושת העומס של המורים : 23 לוח

  היגד
  שיעור המורים

 המשיבים "במידה רבהמורים (
  או במידה רבה")מאוד 

 
  תשס"ט

N=2,874 

  תש"ע

N=5,147  

 66%  64% בבית הספרתחושת עומס כבדה בעבודה 

 62% 55%   בביתתחושת עומס כבדה בעבודה 

 24%  21% תחושת עייפות מעבודת ההוראה

  

על תחושת עומס כבדה בעבודתם מאוד  רבהבמידה או במידה רבה דיווחו בתש"ע  מהמורים יםכשני שליש

דומה לממצא נמצא תחושת העומס בבית הספר בעניין  שיעור המשיבים). 62%) ובבית (66%בבית הספר (

 55%- מ ,בביתיה בשיעורי המורים החשים עומס כבד יעל נרשמהחושת העומס בבית בנוגע לתבתשס"ט, אולם 

בזכות שעות השהייה יוקל עומס עבודתם בבית. כי המורים  סתירה לציפיותזאת ב -בתש"ע  62%- בתשס"ט ל

ותיקים ברפורמה (שהצטרפו בתשס"ח) לא ניכר שיפור עם השנים בתחושת העומס בבית, וגם בקרב המורים ה

   בתש"ע). 58%בתשס"ט,  52%כך (על בשיעור המדווחים  יהילע נרשמהאף ו

יש לציין כי את מגמת  על תחושת עייפות מההוראה. דיווחו בתש"עמן המורים  24%בדומה לממצאי תשס"ט, 

כללית בדרישות המערכת כלפי בתי הספר בעקבות ה יהיעלה רקע עלבתחושת העומס בבית יש לבחון  יהיעלה

  הפעלת תכניות מערכתיות שונות. 

  :פי חתכים שונים- על -  תחושת עומסווחו על ילהלן נציג את שיעורי המורים שד

  . שפה בפילוח לפי מגזרהממצאים  מוצגים 24בלוח  :שפה השוואה לפי מגזר

  שפה לפי מגזר -: תחושות העומס של המורים 24 לוח
  יםהיגד

  
  שיעור המורים

 (שיעורי המשיבים "במידה רבה מאוד" או "במידה רבה")
 תש"ע  תשס"ט

 דוברי
  עברית

N=1,902 

דוברי 
  ערבית
N=982 

דוברי 
  עברית

N=3,617 

דוברי 
  ערבית

N=1,530 

 53% 65% 45% 60%  בביתמוטל עליך עומס כבד מדי בעבודתך 

 67% 66% 64% 63% בבית הספרמוטל עליך עומס כבד מדי בעבודתך 

 30% 21% 27% 19% התעייפת מעבודת ההוראה
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על תחושה של  ודיווח) 65%( בבתי ספר דוברי עבריתיותר של מורים  והבגשיעור  ,בתש"ע מנתוני הלוח עולה כי

גם בתשס"ט נמצא פער בין . )53%( בבתי ספר דוברי ערביתבהשוואה לשיעור המורים  ,עומס בעבודה בבית

אך שמר על אותה מגמה. הנתונים הנוכחיים מלמדים כי הצטמצם  ניהםאם כי בתש"ע הפער בי מגזרי השפה,

בבתי ספר דוברי והן  בבתי ספר דוברי ערביתבשיעור הדיווח על עומס העבודה בבית נצפתה הן  היעלימגמת ה

בתי ספר בהשוואה ל ,)53%-ל 45%-יותר בין השנים (מ בוההג היעלינצפתה  בבתי ספר דוברי ערבית .עברית

  ). 65%-ל 60%- דוברי עברית (מ

העומס בעבודה תחושת על בשיעורי הדיווח בין שני המגזרים לא נמצאו הבדלים בתש"ע בדומה לתשס"ט, 

על  ודיווח בבתי ספר דוברי ערביתיותר של מורים  והבגשיעור בתש"ע כמו בתשס"ט, לעומת זאת, . בבית הספר

  . )21%( בבתי ספר דוברי עברית עמיתיהםבהשוואה ל ,)30%(עייפות מההוראה 

עייפות בתחושת העבודה בבית הספר ובעומס הלא נמצאו הבדלים בתחושת שנת הצטרפות: השוואה לפי 

. עם תשס"ח, תשס"ט ותש"ע באחת משלוש השנים "אופק חדש"מורים שהצטרפו ל בקרבמעבודת ההוראה 

כך  ,היו ותיקים יותר ברפורמהככל שהמורים  ולפיהלתחושת עומס העבודה בבית נרשמה מגמה  , בנוגעזאת

  ). 65%) ותש"ע (60%), תשס"ט (58%על עומס כבד בבית: תשס"ח (ל מורים דיווח נמוך יותר ששיעור 

נרשמו  "אופק חדש"בקרב מורים שהצטרפו ל ,בדומה לממצאים של תשס"ט ותק בהוראה:השוואה לפי 

 1(בעלי ותק של בקרב מורים טירונים הוראה. בהבדלים בתחושת העומס בבית הספר ובבית לפי קבוצות ותק 

ותיקים מהם מורים לעל תחושת עומס בעבודה בבית הספר, בהשוואה  ו) דיווח56%( פחות מורים ,ם)שני 5עד 

אם כי ההבדלים בין קבוצות הוותק היו  ,. התמונה חזרה גם בדיווחים על תחושת עומס בבית)65%-70%(

 25עד  6בעלי ותק של  מהמורים 61%-64%שנים לעומת  5עד  1המורים בעלי ותק של מ 59%פחות: בולטים 

כך  ,ככל שהמורים היו ותיקים יותר ולפיהעייפות מעבודת ההוראה, נמצאה מגמה הלתחושת אשר . שנים

-27%שנים לעומת  10-1של  הוותקבקבוצת  20%ווח על עייפות מן ההוראה: ידשל מורים יותר גבוה שיעור 

 . יותרושנים  11של  הוותקבקבוצת  25%

, "אופק חדש"בקרב מורות בעלות משרת אם ב ,בדומה לממצאי תשס"טבתש"ע  :ההשוואה לפי סוג משר

 70%תחושת עומס כבד בעבודה בבית הספר (של נרשם שיעור גבוה יותר  ,בהשוואה למורות ללא משרת אם

, בהתאמה). לעומת זאת לא 54%לעומת  69%תחושת עומס כבד בעבודה בבית (של , בהתאמה) ו61%לעומת 

והשיעורים עומדים  ,ההוראהשיעורי המורות המדווחות על תחושת עייפות מן בנמצא הבדל בין שתי הקבוצות 

  בממוצע.   24%-על כ

  לא נמצאו הבדלים בשלושת ההיגדים שעסקו בתחושת העומס של המורים.  פיקוחבמשתנה ה

  
  יום העבודה ממשךהמורים של רצון הביעות ש

, בדומה יום העבודה שלהם ממשךמאוד  מן המורים הביעו שביעות רצון רבה או רבה 41% ,פי נתוני תש"ע- על

כי  פואנראה אהביעו שביעות רצון נמוכה.  29%- ו ,הביעו שביעות רצון בינונית 30% ).43%לנתוני תשס"ט (

  יום העבודה שלהם.  משךבינונית מ-שביעות רצון נמוכה הביעו) שב"אופק חדש" 60%- מרבית המורים (כ

  :פי חתכים שונים-על - יום העבודה ממשךשביעות רצון ווחו על ילהלן נציג את שיעורי המורים שד
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) 46%יותר של מורים בבתי ספר מבוססים ( והבגשיעור  ,בבתי ספר דוברי עברית טיפוח: השוואה לפי מגזר

. )40%ובינוניים ( )40%( בתי ספר חלשיםבבהשוואה למורים  ,םיום העבודה שלה ממשךדיווחו על שביעות רצון 

) 43%בתי ספר בינוניים (ביותר של מורים  והבגשיעור  ולפיהנמצאה מגמה דומה  בבתי ספר דוברי ערבית

בבתי  ו). ממצאים אל38%בתי ספר חלשים (בבהשוואה למורים  ,ם העבודהיו ממשךדיווחו על שביעות רצון 

  תואמים ממצאים קודמים שנאספו בתשס"ט.  ספר דוברי ערבית

 ממשךשביעות רצון על  ו) דיווח44%ממלכתי (היותר של מורים בפיקוח  והבג: שיעור פיקוחסוג השוואה לפי 

  ). 37%דתי (-ח הממלכתיבפיקושבהשוואה לשיעור המורים  ,יום העבודה שלהם

יום העבודה  ממשךנמצאו הבדלים בשיעורי המורים המדווחים על שביעות רצון  :בהוראה ותקהשוואה לפי 

יום  ממשךשנים בהוראה דיווחו על שביעות רצון  5עד  1מהמורים בעלי ותק של  51%לפי קבוצות ותק: 

מורים בעלי ותק בקרב . )43%(ה ויותר שנ 26של ) ו42%שנים ( 10-6מורים בעלי ותק של ל בהשוואה ,העבודה

  .)37%(יום העבודה  ממשךשל שביעות רצון  נרשם שיעור נמוך יחסית 25-11של 

יוח"א דיווחו על שביעות רצון  ונהג) שבבית ספרם מ34%שיעור נמוך יותר של מורים ( יוח"א:השתייכות ל

  ). 41%יוח"א ( ונהגבהשוואה למורים שבבית ספרם לא מ ,יום עבודתם משךמ

 ,יום העבודה בבית הספר ממשךמהמורות בעלות משרת אם דיווחו על שביעות רצון  37% :המשר סוג

  מורים ומורות שאינם בעלי משרת אם. 46%- בהשוואה ל

   הבדלים בין הקבוצות. ולא העלשפה  ומגזר , שנת הצטרפותת דיווחי המורים לפי חינוך כיתהוהשווא

  

  התנאים הסוציאלייםכלפי שכרם ועמדות המורים כלפי 

ההשוואה מתנאי השכר שלהם. מאוד  מן המורים הביעו שביעות רצון רבה ורבה 51% ,פי נתוני תש"ע- על

גם בקרב . מתנאי שכרםבשיעורי המורים המביעים שביעות רצון על שיפור  ) מצביעה38%לנתוני תשס"ט (

בשביעות הרצון מתנאי השכר בתש"ע  יהיעלותיקים ברפורמה (שהצטרפו בתשס"ח) נמצאה וקבוצת המורים ה

  ).41%) לעומת תשס"ט (54%(

בהשוואה  ,) דיווחו על שביעות רצון מתנאיהם58%מורים בבתי ספר בינוניים ( יותר ,בבתי ספר דוברי ערבית

בתי ספר ביותר של מורים  והבג, שיעור בבתי ספר דוברי עברית ,). לעומת זאת50%בתי ספר חלשים (בלמורים 

  ). 47%תי ספר מבוססים (מורים בבבהשוואה ל ,) דיווחו על שביעות רצון מתנאיהם56%חלשים (

 55%-בהשוואה ל ,שנים בהוראה דיווחו על שביעות רצון מתנאי שכרם 10עד  1מורים בעלי ותק של המ 47%

  בהוראה.  ותקים לפי לנמצאו הבדבתשס"ט לא  .ויותר שנה 26בעלי ותק של מורים המ

סוג יוח"א, השתייכות לשנת הצטרפות,  ,שפה מגזרהשוואות דיווחי המורים בנוגע לשביעות הרצון משכרם לפי 

  . בין הקבוצותלא העלו הבדלים  (משרת אם/משרה שאיננה משרת אם)חינוך כיתה וסוג משרה פיקוח, 
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  מורים ב"אופק חדש" סיכום: ה

תוספת של באמצעות שינוי במעמד המורים ידי המרכזיים של רפורמת "אופק חדש" היה להביא לאחד היעדים 

המקצועית. שינויים ותוספות אלו היו  םוכן קידום התפתחות םהעלאת שכר, שעות פרטניות ושעות שהייה

גון שביעות כ ,אמורים לחולל שינוי בתפיסות של המורים בכל הנוגע להיבטים מרכזיים של עבודתם בבית הספר

  :שב"אופק חדש" מוריםתפיסות ההממצאים בנוגע ל יוצגולהלן הרצון שלהם ותחושת הסיפוק המקצועי. 

ומהיבטים פדגוגיים נוספים שביעות הרצון מן ההוראה  

  על שביעות רצון מעבודתם  דיווחומן המורים  85%: מעבודת ההוראה ומן המעמד המקצועירצון השביעות

מן המורים דיווחו על  40%רק  לעומת זאת, .)82%(כמורים. ממצא זה דומה לממצא שדווח בתשס"ט 

יה בשביעות הרצון של המורים ינתונים אלו מלמדים על על ,עם זאתשביעות רצון ממעמדם המקצועי. 

בשביעות  היעלי נרשמהכן כמו . )34%(בהשוואה לתשובותיהם שנאספו בתשס"ט , ממעמדם המקצועי

) 39%שהצטרפו אליה בתשס"ח ושנבדקו בתשס"ט ( ,הרצון של קבוצת המורים הוותיקים ברפורמה

שיעור גבוה יותר  :זאת ועודמגמה שתוארה בתשס"ח ובתשס"ט.  יםמחזק ואל יםממצא). 45%ובתש"ע (

, בהשוואה ממעמדם המקצועיעל שביעות רצון  ו) דיווח56%( בבתי ספר דוברי ערביתמורים מקרב ה

  .)33%( בבתי ספר דוברי עבריתלעמיתיהם 

 לָ  המורים מן 88% :התפתחות מקצועית ְ  השתלמויות עברו או מקצועית להתפתחות במסגרות ע"בתש דומ

מן המורים  72% .)74%(בהשוואה לנתונים שנאספו בתשס"ט  יהיעלהנתונים מצביעים על  .גמול לצורך

בשיעורי שביעות  היעלינתונים אלו מצביעים על גם מן ההתפתחות המקצועית שלהם. הביעו שביעות רצון 

כמו כן נמצאה . )63%(השוואה לנתונים שנאספו בתשס"ט בהמקצועית  םהרצון של המורים מהתפתחות

שהצטרפו אליה  ,תיקים ברפורמהובשביעות הרצון מן ההתפתחות המקצועית של קבוצת המורים הו היעלי

בבתי ספר דוברי יותר של מורים  והבגשיעור ). 75%לעומת תש"ע ( ,)68%בדקו בתשס"ט (בתשס"ח ושנ

בבתי בהשוואה לשיעור המורים  ,על שביעות רצון מן ההתפתחות המקצועית שלהם ו) דיווח83%( ערבית

גידול גבוה קצת  נרשם בבתי ספר דוברי ערביתבהשוואה לנתוני תשס"ט נראה כי ). 68%( ספר דוברי עברית

מן  79%. )63%דוברי עברית (בתי ספר בהשוואה ל ,)74%(יותר בשביעות הרצון מן ההתפתחות המקצועית 

 המורים דיווחו כי יש להם תכנית להתפתחות מקצועית לשנה הבאה. 

 ם כליהידע וה םיהכי יש ביד) דיווחו 83%רוב המורים (: מידת הביטחון בהוראה בשעות הפרטניות

מן המורים דיווחו כי כמעט אינם נתקלים  80%. באופן דומה, תלמידים בשעות הפרטניות להנחיית

תן ִ הנתונים הנוכחיים מצביעים  ,בהשוואה לתשס"ט בשעות הפרטניות. בסוגיות שקשה להם להתמודד א

בהתאמה).  ,94%- ו 91%במידת הביטחון של המורים (בתשס"ט עמדו הנתונים על על ירידה מסוימת 

כי  פואתיקים שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח. נראה אומה נרשם גם בקרב קבוצת המורים הוממצא דו

שעות הפרטניות. ה בהנתונים הנוכחיים מצביעים על ירידה מסוימת במידת הביטחון של המורים בהורא

מן המורים  50%-ייתכן כי עם הזמן החלו המורים להתוודע יותר לקשיים שבהוראה מסוג זה. ואכן, כ

כגון התמודדות עם קשיים רגשיים  ,שיטות הוראה בשעות הפרטניותנוגע לצורך בפיתוח מקצועי ב הביעו

ועוד. מידת  ,של תלמידים, כלים לעבודה דיפרנציאלית של תלמידים, אבחון קשיים רגשיים של תלמידים

דוברי בבתי ספר דוברי עברית נמצאה גבוהה יותר בהשוואה למורים בבתי ספר הביטחון בקרב מורים 

 ערבית.
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 ערבית כשפת אם לעברית ול מהמורים 80%- כ :המלמדים בשעות הפרטניות ת המוריםיוהתמחו

לעומת . , ללא שינוי בהשוואה לנתוני תשס"טמתאימה התמחות היו בעליבשעות הפרטניות מתמטיקה לו

בעלי המורים  ישיעורב היעלי נרשמהולאנגלית שהוקדשו למדע וטכנולוגיה בשעות הפרטניות  ,זאת

(מדע  84%ההתמחות המתאימה בהשוואה לתשס"ט: בתשס"ט עמדו שיעורי המורים המומחים על 

 . בהתאמה ,91%- ו 94% ם על הבתש"ע עמדו שיעורי, ואילו (אנגלית) 85%וטכנולוגיה) ועל 

  מן המורים הביעו שביעות רצון מן האפשרות  72% ,פי נתוני תש"ע- על: דיפרנציאליתמותאמת והוראה

ה בשביעות יעל עלינתונים אלו מלמדים שלהם לבנות מסגרת הוראה מותאמת ודיפרנציאלית לתלמידים. 

יותר של מורים בבתי  והבגשיעור  .)65%(בהשוואה לתשובותיהם שנאספו בתשס"ט  ,הרצון של המורים

בהשוואה למורים  ,הוראה דיפרנציאליתלאפשרויות הת רצון מ) דיווחו על שביעו81%ספר דוברי ערבית (

  ).68%בבתי ספר דוברי עברית (

  בבית הספר ובבית של המורים תנאי העבודה 

שעות שהייה למורים, המיועדות  5רפורמת "אופק חדש" תוספת של  הכאמור, נוסף על השעות הפרטניות כלל

  ם בבית לאחר שעות הלימודים. להשלמת מטלותיהם בבית הספר ולהפחתת היקף עבודת

 המנהלים . מעטה מדיבבית הספר מן המורים ציינו כי כמות שעות השהייה  45%: כמות שעות השהייה

מעטה מדי השהייה של המורים בבית הספר שעות בנושא השיבו ברובם כי כמות לדעתם  הםשנשאלו גם 

 ,) ציינו כי כמות שעות השהייה מעטה מדי53%משרת אם ( לותעביותר מורות ). מהמנהלים סברו כך 73%(

 בתשס"ט). בדק). (ההיבט לא נ36%בהשוואה למורים ומורות ללא משרת אם (

 הצליחו כי" חדש אופק"ב המורים מכלל 19% דיווחו ע"בתש: בשעות השהייההמבוצע המטלות  נפח 

 כך שדיווחו מוריםהמ 24%-ל בהשוואה זאת, כולן את או שלהם המטלות מרבית את הספר בבית לבצע

שיעור נמוך יחסית של מורים המצליחים להשלים את מטלותיהם הנתונים מצביעים על אם כן,  .ט"בתשס

בשיעורי המורים שהצליחו בין תשס"ט לתש"ע ירידה מסוימת ועל  ,בבית הספר במסגרת שעות השהייה

מראיונות עומק עולה כי שעות השהייה במסגרת שעות השהייה.  ןלוכאת או מטלותיהם לבצע את מרבית 

 ,בתש"ענמצא כי  שפה בהשוואה לפי מגזרמוקדשות יותר לעבודת צוות ופחות להשלמת מטלות אישיות. 

וזאת  ,בשעות השהייה ןמרביתאת או מטלותיהם מורים בבתי ספר דוברי ערבית ביצעו את כל המ 36%

 בבתי ספר דוברי ערבית 46%בתשס"ט עמדו הממצאים על  דוברי עברית.מורים בבתי ספר מה 13% לעומת

כי הירידה בשיעורי המורים שהצליחו להשלים את  פוא. נראה אבבתי ספר דוברי עברית 12%ועל 

משרת אם  לותעבבקרב מורות  .בבתי ספר דוברי ערביתבעיקר  נרשמהמטלותיהם במסגרת שעות השהייה 

בהשוואה למורים ומורות ללא  ,סית בהשלמת מטלותיהם בשעות השהייהירידה גבוהה יותר יח נרשמה

שיעורים גבוהים יותר של מורים ומורות ללא משרת אם דיווחו על השלמת  ,השפה משרת אם. בשני מגזרי

משרת אם, אם כי הפער בין שתי הקבוצות  לותעבבהשוואה למורות  ,מטלותיהם במסגרת שעות השהייה

 דוברי עברית. בתי ספר בהשוואה ל ,ספר דוברי ערביתבבתי היה גבוה יותר 

 מאוד  רבה במידה או רבה במידהדיווחו  יותר ממחצית המורים בתש"ע :בית הספרבעומס העבודה בבית ו

 בבית העומס תחושת בדבר הממצא). 62%( בביתהן ו) 66%( הספר בביתהן  בעבודתם כבד עומס תחושת על

 בשיעורי יהיעל על צביעה בבית העומס תחושת בדבר הממצא אולם, ט"בתשס לממצא דומהנמצא  הספר

ותיקים ברפורמה וגם בקרב המורים ה. ע"בתש 62%-ל ט"בתשס 55%- מ, בבית כבד עומס החשים המורים

 58%בתשס"ט,  52%בשיעור המדווחים על תחושת העומס בבית ( היעלי(שהצטרפו בתשס"ח) נרשמה 
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והן  בבתי ספר דוברי ערביתהדיווח על עומס העבודה בבית נצפתה הן  יבשיעור היעלימגמת הבתש"ע). 

-ל 45%-תש"ע (מליותר בין תשס"ט  בוההג היעלינצפתה  בבתי ספר דוברי ערבית .בבתי ספר דוברי עברית

מחזקים את הממצא הקודם  ו). ממצאים אל65%-ל 60%- דוברי עברית (מבתי ספר בהשוואה ל ,)53%

דוברי ערבית המדווחים על השלמת מטלותיהם בבית הספר. בבתי ספר ירידה בשיעורי המורים בדבר ה

 .מההוראה עייפות תחושת על דיווחו ע"בתש המורים מן 24%, ט"תשס לממצאי בדומה

 מן המורים דיווחו על יותר עבודה בבית בהשוואה לשנים שלפני הצטרפותם  43% :העבודה בבית היקף

מן המורים דיווחו על  22% ואילו ,מורים דיווחו כי לא חל שינוי בהיקף עבודתם בביתמן ה 35% ,לרפורמה

בבתי  מהמורים 35%נמצא כי  שפה בהשוואה לפי מגזרינתונים דומים דווחו בתשס"ט. . עבודה בבית פחות

הצלבת  .בבתי ספר דוברי עבריתמורים המ 15% , לעומתדיווחו על פחות עבודה בבית ספר דוברי ערבית

הנתונים עם סוג המשרה העלתה כי בשני המגזרים, מורים ומורות ללא משרת אם עבדו פחות בבית 

דוברי בבתי ספר משרת אם. עוד נמצא כי בקרב מורים ומורות ללא משרת אם  לותעבבהשוואה למורות 

 מתונה בין תשס"ט לתש"ע בשיעור המדווחים על פחות עבודה בבית. יהיעל נרשמהערבית 

 מן המורים הביעו שביעות רצון  41% ,פי נתוני תש"ע- על :יום העבודה ממשךיעות הרצון של המורים שב

כי מרבית  פוא. נראה א)43%, בדומה לנתוני תשס"ט (יום העבודה שלהם ממשךמאוד  רבה או רבה

 46%יום העבודה שלהם.  ממשךבינונית -שביעות רצון נמוכה הביעו) 60%- (כהמורים שב"אופק חדש" 

 ,יום העבודה בבית הספר ממשךגבוהה מורות שאינם בעלי משרת אם דיווחו על שביעות רצון המורים והמ

 .)37%(בהשוואה למורות בעלות משרת אם 

 הממצאים. שלהם השכר מתנאיגבוהה  רצון שביעות הביעו המורים מן 51% :שכר ותנאים סוציאליים 

ותיקים ברפורמה וגם בקרב קבוצת המורים ה .)38%( ט"תשס לנתוני ניכר בהשוואה שיפור על מלמדים

 ). 41%) לעומת תשס"ט (54%בשביעות הרצון מתנאי השכר בתש"ע ( היעלי(שהצטרפו בתשס"ח) נמצאה 

 

   "אופק חדש"מנהלים בהב. 

, מרבית טבמהלך שנת הלימודים תשס"המנהלים הם הגורם המוביל בהטמעת הרפורמה בבתי הספר. 

אמצעי חשוב להגשמת  הרפורמה היאמבחינתם כי המנהלים שהצטרפו אליה ציינו בראיונות האיכותניים 

היא  רמת "אופק חדש"ורפספרי. מאחורי ההכרזה הזאת עמדה תפיסה של המנהלים ולפיה -החזון הבית

דות לקידום בשל תוספת השעות המיוע ,ו, למרות הקשיים הצפויים בהפעלתצומשאב שלא כדאי להחמי

  תלמידים והארכת משך השהייה של המורים בבית הספר.

ועם הטמעת הניהול השוטף של  ,לה כי לקראת אמצע השנה השנייה ליישום הרפורמהמדוח ההערכה תשס"ט ע

יהם התפנו המנהלים לעסוק יותר בהשלכות הרפורמה על התלמידים, על המורים ועל ,השעות הפרטניות

את מרבית המנהלים שב"אופק חדש"  ה את הלכי הרוח שאפיינוזבפרק נתאר הללו על רקע התהליכים  עצמם.

  ליישומה.השנה השלישית במהלך 

  ברפורמההמשתתפים  והאוטונומיה של המנהליםת יוסמכוהיקף ה

, חדש""אופק נוצר הרושם כי בניגוד לציפיותיהם של מנהלים בתשס"ט בשנערכו מתוך הראיונות האיכותניים 

בבואם לבנות מערכת ניהולית תומכת  ,לדבריהםמבעבר. יותר ות ואוטונומיה גדולות ויסמכאין להם בפועל 



71  

מהם למנות מורים לתפקידים אלה ואחרים  שמנעובמחסומים ביורוקרטיים ו , הם נתקל"אופק חדש"להפעלת 

יכולתם המועטה, לפי  תלונתם של המנהלים על הצטרפה במערך ארגוני זה ולתגמלם כנדרש. לכל אלה

  תפיסתם, להתערב ולהשיג את הנחוץ ליישום הרפורמה ממשרד החינוך או מהמועצות המקומיות.   

כמחציתם כי היקף ציינו  ,בידיהםשיש והאוטונומיה על היקף הסמכויות בתש"ע כאשר נשאלו המנהלים 

כי היקף הסמכויות והאוטונומיה  ואחרת ציינהוהמחצית  ,מדי ותהסמכויות והאוטונומיה של בית ספרם מעט

 מנהליםנראה כי למנהלים עמדות מעורבות כלפי היקף סמכויותיהם. אם כן, בדיוק בכמות הנחוצה. הוא 

ְ שציינו שיש בידיהם מעט סמכויות  ב , םשיבוצם ופיטור, עדר סמכויות בתחומים של קליטת מוריםילו על הקָ

שציינו שיש בידיהם סמכויות  מנהלים ,ספרית. לעומת זאת- תגמול מורים, ניהול השעות ובניית המערכת הבית

הערכת  ים שלציינו כי יש להם אוטונומיה מלאה בנושא של קביעת יעדים בתוך בית הספר וכן בנושאמספיקות 

  מורים והכנסת תכניות מיוחדות. 

 ,בניהול כללי ותק, לרפורמה בהשוואה לפי קבוצות שונות של מנהלים לא נמצאו הבדלים לפי שנת הצטרפות

כי נמצא  בבתי ספר דוברי ערבית ,פיקוח. עם זאתסוג ו שפה בניהול בית הספר, השתייכות ליוח"א, מגזר ותק

בתי ספר במנהלים ל בהשוואה ,שיבו כי בידיהם סמכויות מעטות מדיה) 52%( יםחלש בתי ספריותר מנהלים ב

   ).37%( מבוססים

ם בניהול בית הספר בשנה"ל תש"ע יההסמכויות והאוטונומיה שביד מןבדיקת שביעות הרצון של המנהלים 

מן הסמכויות שניתנו להם במסגרת "אופק מאוד  הביעו שביעות רצון רבה או רבה מהמנהלים 53%העלתה כי 

(ההיבט לא נבדק לא הביעו שביעות רצון מועטה או כלל  15%- ו ,הביעו שביעות רצון בינונית 32%חדש", 

  .בתשס"ט)

י רצון מן הסמכויות ע) היו שב55%( בבתי ספר דוברי עבריתנמצא כי יותר מנהלים  שפה השוואה לפי מגזרב

  ). 46%( בבתי ספר דוברי ערביתבהשוואה למנהלים  ,שניתנו להם במסגרת הרפורמה

) הביעו שביעות רצון מן 58%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי ( :פיקוח נמצא הבדלסוג בהשוואה לפי 

  ). 49%דתי (- בהשוואה למנהלים בפיקוח הממלכתי ,הסמכויות שבידיהם

  עומס העבודה המוטל על המנהלים בבית הספר

מן המנהלים דיווחו כי הם חשים  83%על מידת העומס המוטל עליהם בעבודתם בבית הספר. נשאלו המנהלים 

בתשס"ט עמדו הנתונים על כבד מדי בעבודתם בבית הספר.  כי מוטל עליהם עומסמאוד  במידה רבה או רבה

הנתונים ) דיווחו על עומס רב בעבודתם. ויותר שנה 26() בעלי ותק רב בניהול 93%כמעט כל המנהלים (. 72%

בהשוואה  ,בשיעור המנהלים שדיווחו על עומס כבד בעבודתם בבית הספר בתש"ע יהיעלעל  פואמצביעים א

  לתשס"ט.

רפורמת "אופק יישום מרק  ת לאנובע, תחושת העומס מראיונות העומק עם המנהלים בתשע"אכפי שעלה 

  המערכת.מצד אלא גם מצורך גבוה יותר לעמוד ביעדים ומלחץ  ,חדש"
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 תפיסות המנהלים בנוגע לשכרם 

בתי ספר בלפי הסקר שנערך בתשס"ט, מנהלים כר. קיבלו המנהלים תוספת ש "אופק חדש"במסגרת רפורמת 

הצטרפו לרפורמה בתשס"ח היו שבעי רצון מעט יותר משכרם, בהשוואה למנהלים שבית ספרם הצטרף ש

השכר בקרב המנהלים ן מהנמוכה יחסית תחושת שביעות הרצון , בהתאמה). %21לעומת  %26בתשס"ט (

בין תוספת השכר לתוספת העבודה והאחריות שהראיונות האיכותניים לא רק בפער  פי-עלבתשס"ט הוסברה 

טילה עליהם, אלא גם, ואולי אף יותר, משום שלתפיסתם, פער השכר בינם לבין המורים לא זו השהרפורמה 

  בלבד שלא גדל בעקבות הרפורמה, אלא במקרים רבים אף הצטמצם.

הביעו שביעות  %40( הםמתנאי השכר שלמאוד  רבה או רבה מכלל המנהלים שביעות רצון %28הביעו  בתש"ע

לא נמצאו הבדלים בין . %23בתשס"ט עמדו הנתונים על . )הביעו שביעות רצון מועטה %32- רצון בינונית ו

  טיפוח.  פיקוח ומגזרסוג , שפה קבוצות המנהלים לפי שנת הצטרפות לרפורמה, השתייכות ליוח"א, מגזר

יותר בניהול בית הספר  יםותיק והי יםכל שהמנהלכ ולפיהבניהול בית הספר נמצאה מגמה  ותקבהשוואה לפי 

 מתועל 37%(מן השכר צון שביעות ר הביעמנהלים גבוה יותר של שיעור כך  ,שנים) 10-5לעומת  יותרשנים ו 11(

  .בהתאמה) ,25%

  

  מנהלים ב"אופק חדש" סיכום: 

 הסמכויות שיש בידיהםכאשר נשאלו המנהלים על היקף  והאוטונומיה של המנהלים: יותהיקף הסמכו, 

כי היקף  ווהמחצית אחרת ציינ ,עט מדיומ שבידםכמחציתם ציינו כי היקף הסמכויות והאוטונומיה 

מנהלים שציינו שיש בידיהם מעט סמכויות  בדיוק בכמות הנחוצה.ם הוא יהשבידהסמכויות והאוטונומיה 

, תגמול מורים, ניהול השעות ובניית עדר סמכויות בתחומים של קליטת מורים, שיבוצם ופיטורםיה הזכירו

 ספרית.- המערכת הבית

 :הביעו שביעות רצון רבה מן הסמכויות  מהמנהלים 53% שביעות רצון מהיקף הסמכויות והאוטונומיה

בבתי ספר פיקוח נמצא כי יותר מנהלים סוג ו ר שפההשוואה לפי מגזב ".שניתנו להם במסגרת "אופק חדש

בהשוואה למנהלים  ,י רצון מן הסמכויות שניתנו להם במסגרת הרפורמהע) היו שב55%( דוברי עברית

יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי  :פיקוח נמצא הבדלסוג ). גם בהשוואה לפי 46%( בבתי ספר דוברי ערבית

  ).49%דתי (- בהשוואה למנהלים בפיקוח הממלכתי ,) הביעו שביעות רצון מן הסמכויות שבידיהם58%(

  מן המנהלים דיווחו כי מוטל עליהם עומס כבד מדי בעבודתם  83% בבית הספר:מנהל על העומס העבודה

 ,ה בשיעורי המנהלים שדיווחו על עומס כבד מדי בעבודתםיעל עלינתונים אלו מלמדים בבית הספר. 

 שנה 26(ת המנהלים בעלי ותק רב בניהול קבוצבקרב  .)72%(בהשוואה לתשובותיהם שנמדדו בתשס"ט 

על עומס רב בעבודתם. לדברי המנהלים, תחושת העומס נובעת לא רק  )93%( םלוכמעט כ) דיווחו ויותר

 המערכת. מצד מרפורמת "אופק חדש" אלא גם מצורך גבוה יותר לעמוד ביעדים ומלחץ 

  מאוד  מכלל המנהלים שביעות רצון רבה או רבה 28%הביעו בתש"ע  שכרם:בנוגע לתפיסות המנהלים

הנתונים . )הביעו שביעות רצון מועטה 32%-הביעו שביעות רצון בינונית ו 40%(מתנאי השכר שלהם 
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תחושת שביעות . )23%(בתשס"ט שדווחו  לנתונים קלה בשביעות הרצון בהשוואה היעלימצביעים על 

בין תוספת השכר שלא רק בפער  בתשס"טהשכר בקרב המנהלים הוסברה ן מהנמוכה יחסית הרצון 

טילה עליהם, אלא גם, ואולי אף יותר, משום שלתפיסתם, פער הספת העבודה והאחריות שהרפורמה לתו

  השכר בינם לבין המורים לא זו בלבד שלא גדל בעקבות הרפורמה, אלא במקרים רבים אף הצטמצם.
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ועל היבטים  התלמידיםהמורים ו הרפורמה עלהנתפסות של השלכות ה. 4
  שונים בחיי בית הספר

ובסביבת  בשנה"ל תש"ע "אופק חדש"הפרקים הקודמים עסקו בהיבטים מרכזיים ביישומה של רפורמת 

. בפרק זה נתאר במבט מסכם את השפעות הרפורמה על היבטים שונים בחיי והמנהלים המורים העבודה של

  . מנהליםפי תפיסות המורים וה-על התלמידיםעל המורים ועל המנהלים, וכן את השפעותיה על  בית הספר

שחלו שינויים שביעות רצונם מן הרפורמה ובדבר הבדבר  מוריםהמנהלים והבפרק יוצגו תפיסותיהם של 

- תמורות שחלו במישורים שונים כגון הישגים לימודיים, אקלים ביתהו מהיישובעבודת בית הספר בעקבות 

כאמור, . ועוד ,המורים ספרי, תחושת המסוגלות העצמית של התלמידים, תחושת המסוגלות המקצועית של

  . בהערכות ובתפיסותחשוב לזכור כי מדובר 

  
  שינויים בעבודת בית הספר בעקבות הרפורמה

כפי מנהלים דיווחו על שינוי לטובה בעבודת בית הספר בעקבות הרפורמה. המורים והמכריע של ה םרוב

על שינוי לטובה בעבודת בית הספר  מהמורים 76%- ו מהמנהלים 95% דיווחו בתש"ע ,25 בלוח לראות אפשרש

ה יעלימורים) מצביעים על מה 71%- מנהלים ומה 93%הנתונים המקבילים בתשס"ט ( ."אופק חדש"בעקבות 

  . באופן חיובי את השפעת הרפורמה על עבודת בית הספר שתפסווהמנהלים מורים מתונה בשיעורי ה

  

  לפי דיווחי מנהלים ומורים - "אופק חדש": תפיסת השינוי בעבודת בית הספר בעקבות 25 לוח
שינוי בעבודת בית  חל לדעתך "אופק חדש"האם בעקבות 

  דיווחי מורים  דיווחי מנהלים  הספר?

 תשס"ח  

N=223  

 תשס"ט

N=633  

 עתש"

N=1057  
 תשס"ט

N=2,699 
 עתש"

N=4,884  

 76%  71% 95% 93% 89%  או "חל שינוי לטובה" לטובה"שיעורי המשיבים "חל שינוי גדול 

  

כך  ,גבוה יותר ברפורמהששל המורים ותק וככל שהכי  ראהמ לתכנית שנת ההצטרפותפילוח הנתונים לפי 

), 77%), תשס"ט (78%: תשס"ח (שינוי לטובה בעבודת בית הספר על שיעור גבוה יותר של מורים מדווחים

  ה על עבודת בית הספר. הרפורמ למורים חדשים ברפורמה קשה להעריך את השלכותייתכן כי ). 71%תש"ע (

 גזרמפיקוח וסוג , שפה "א, מגזריוחהשתייכות לחינוך כיתה,  ה,משרסוג לפי בקרב המורים השוואות נוספות 

  גם בקרב המנהלים לא נמצאו הבדלים לפי משתני רקע.טיפוח לא העלו הבדלים בין הקבוצות בהיגד זה. 

 ,שליש מן המוריםלדברי כ .םיהתואת תשובוהמנהלים להסביר פתוחה התבקשו המורים  בשאלת המשך

קשר ביניהם לבין תלמידיהם. שיפור איכות הב לידי ביטוי השינוי המהותי ביותר בעבודת בית הספר בא
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ולהעניק יחס המורים ציינו כי בעקבות הרפורמה ניתנה להם אפשרות להיות קשובים יותר לצורכי התלמידים 

  תלמידים. להלן דוגמאות מתשובות המורים:של יותר מספר רב אישי ל

 מוזנחים תלמידים ,כמו להן הם לא היו מודעים בעברש בעיות לתלמידיהם שיש לגלות הופתעורבים  מחנכים השנה 

 ומקצועית.  רגשיתמבחינה 

  [אנו]שלא חדש משהו מצאתי כאילו, ראשונה פעם אותם ראיתי אישית שאני ילדים הרבה יש ,לילדים קרובים יותר 

 .קודם ראיתי

 לפתיחות ילדים עם להגיע יכולה אני, הכיתה במסגרת קשבת אוזן להם תנתינ שלא לתלמידים להגיע אפשרותלי  יש 

  .לספר לי על הבעיות שלהם בטוחים מרגישים הם, אישית

 הכיתה לתפקוד גם וטוב להם טוב וזה פעם מאי יותר וחינוך הכוונה ,לב תשומת מקבלים תלמידיםה.  

  

 בעקבות הרפורמה םם של התלמידילימודייההישגים הם התייחסו לקידום של המורי נוספותתשובות 

  :לימודיים ולצמצום פערים

 קטנה בקבוצה יותרנפתחו  ,ביישנים ילדים. עברו שהם תהליכים לראות לתיויכועם הילדים  קרוביותר  קשר לי נוצר, 

   ."חדש אופק"שב הילדים בציוני משמעותית עליה הייתהו

 בכיתה הפערים את לצמצם הצלחתי עכשיו, האלה לילדים להגיעהייתי יכולה  לא חדש" אופק" לפני. 
 עלו התלמידים של שגיםיהה ,שלהם לקידום ותרמה הועילה התלמידים עם ההיכרות.  

  

ספרי, במוטיבציה שלהם ובעבודת - באקלים הבית ,בהתפתחותם המקצועית לטובה שינויגם המורים ציינו 

  צוות עם עמיתיהם.  

בעיקר במתן מענה לצרכים בא לידי ביטוי בעבודת בית הספר המנהלים ציינו בתשובותיהם כי השינוי גם 

, בנוכחות האישיים של התלמידים במסגרת השעות הפרטניות, בשיפור הקשר האישי בין המורים לתלמידים

  ספרי:- ובשיפור האקלים הבית ר בבית הספרשל מורים למשך שעות רבות יות

  [הרפורמה]נקודות חוזק אצל תלמידים בכל מיני תחומים גילינו .לתלמידים חלשיםשלא היה בעבר מענה  נהנת, 

 .בבית הספרתלמידים מוצאים את מקומם 

  נוכחות מורים קיימת מענה מדויק ומקצועי לתלמידים.  ניתן, מפגשי צוות מסודרים, גם בשכבות וגם במקצועותנוצרו

 תשלומים על שעות שלא היו קודם.ניתנים  כל השבוע. אין מחסור במורים.

 יש זמן למורה לשבת  .אפשר לאתר תלמידים חלשים ולעבוד איתם כמו שצריך ולקדם אותם דרך השעות הפרטניות

 ולהכין את כל חומרי הלמידה בשעות השהייה.
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  שונים בעבודת בית הספר הרפורמה על היבטיםהנתפסות של השלכות ה

נשאלו המורים והמנהלים על עמדותיהם כלפי השלכות הרפורמה על היבטים שונים נוספת בסדרת שאלות 

  :(מנהלים) 27 בלוחו (מורים) 26  בלוחלהלן תשובות מוצגות הנוגעים לחיי בית הספר ולחייהם. ה

  :על חיי בית הספר עמדות המורים כלפי השלכות הרפורמה

  *מורים ידיווחלפי  – "אופק חדש": השפעות נוספות של רפורמת 26 לוח
  )=4,967-5,125Nשיעור המורים המשיבים (  על... "אופק חדש"רפורמת  השפיעההאם וכיצד 

לטובה  ההשפיע  
  לטובהמאוד   או

לרעה  ההשפיע  הלא השפיע
  לרעהמאוד  או

  1%  10%  89%  קשר אישי בין מורה לתלמיד

  8%  17%  75%  שכר המורים

  8%  31%  61%  ספרי-עבודת הצוות הבית

  16%  23%  61%  שביעות רצון של המורים משכרם

  11%  32%  57%  ספרית-האווירה הבית

  5%  40%  55%  התפתחות מקצועית של המורים 

  2%  44%  54%  תחושת המסוגלות המקצועית של המורים

  2%  52%  46%  הקשר בין המורים להורים

  3%  52%  45%  האלימות בבית הספררמת 

  5%  57%  38%  התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה

  8%  59%  33%  מעמד המורים

  76%  13%  11%  מורים בבית הספרעומס עבודה על ה

  67%  22%  11%  עומס עבודה על המורים בבית, אחרי שעות העבודה

  בתשס"ט בדק*לא נ

בעקבות הרפורמה הם קשר אישי בין  ההיבטים שהושפעו לטובה ,מן המורים 50%- יותר מ של תםלפי תפיס

ספרית; -ספרי; האווירה הבית- מורה לתלמיד; שכר המורים ושביעות הרצון משכרם; עבודת הצוות הבית

עולים בקנה  וממצאים אל מקצועית של המורים; תחושת המסוגלות המקצועית של המורים.ההתפתחות ה

בהם חלו שינויים לטובה בעבודת בית הספר שן על אודות ההיבטים אחד עם הממצאים שתוארו קודם לכ

  בעקבות הרפורמה.
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מן  50%- כתפיסתם של  פי- על ,הרפורמהבעקבות  שלא הושפעו מעורבים או לגביהםשהדיווחים היבטים 

 הם הקשר בין המורים להורים; רמת האלימות בבית הספר; התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה ,המורים

  .(סטטוס) המורים מעמדו

על המוטל הם עומס העבודה  ,תפיסתם של מרבית המורים פי-על ,הרפורמה בעקבותהיבטים שהושפעו לרעה 

חשוב לציין שגם בתשס"ט חזרה ועלתה סוגיית ). 67%) ובבית אחרי שעות העבודה (76%המורים בבית הספר (

  . הנמוך יחסית של שעות השהייה ןוהיקפ העומס הרב המוטל על המורים בעבודתם בבית הספר ובבית

ווחו על השפעה יד בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  ,במרבית ההיבטים :מצאים לפי משתני רקעהמ פילוח

 ולפיהנמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עבריתכמו כן,   .דוברי עברית בתי ספרעמיתיהם בבהשוואה ל ,לטובה

כן  היבטים שנבדקו.על השפעה לטובה ב דיווחושמורים שיעור ה כך פחת ,מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר 

לטובה שיעור המורים שציינו השפעה עלה כך  ,רפורמהביותר היו ותיקים מורים הככל ש ולפיהנמצאה מגמה 

 לטובה בחלק מןיוח"א דיווחו על השפעה  מונהגעוד נמצא כי יותר מורים שבבית ספרם בהיבטים שנבדקו. 

משתני רקע בכל מצאים לפי פילוח מפורט של המ.  יוח"א מונהגם שבבית ספרם לא ה למוריבהשווא ,ההיבטים

  . היבט מוצג בנספח א'

  
  :עמדות המנהלים כלפי השלכות הרפורמה על חיי בית הספר

  *דיווחי מנהלים לפי – "אופק חדש": השפעות נוספות של רפורמת 27 לוח
  )N=1023-1087ם המשיבים (המנהלישיעור   על... "אופק חדש"האם וכיצד השפיעה רפורמת 

לטובה  ההשפיע  
  לטובהמאוד או 

לרעה  ההשפיע  הלא השפיע
  לרעהמאוד  או

  0%  3%  97%  קשר אישי בין מורה לתלמיד

  2%  5%  93%  שכר המורים

  2%  10%  88%  התפתחות מקצועית של המורים 

  6%  10%  84%  המורים משכרםשביעות רצון של 

  0%  21%  79%  תחושת המסוגלות המקצועית של המורים

  6%  16%  78%  ספרי-עבודת הצוות הבית

  6%  18%  76%  ספרית-האווירה הבית

  0%  30%  70%  רמת האלימות בבית הספר

  2%  41%  57%  הקשר בין המורים להורים

  2%  50%  48%  התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה

  2%  50%  48%  המוריםמעמד 
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  )N=1023-1087ם המשיבים (המנהלישיעור   על... "אופק חדש"האם וכיצד השפיעה רפורמת 

לטובה  ההשפיע  
  לטובהמאוד או 

לרעה  ההשפיע  הלא השפיע
  לרעהמאוד  או

  65%  24%  11%  עומס עבודה על המורים בבית, אחרי שעות העבודה

  83%  9%  8%  מורים בבית הספרעומס עבודה על ה

  ט"בתשס בדקנ לא*

לפי בשיעורים גבוהים יותר.  ףניתוח תשובות המנהלים עולה בקנה אחד עם ניתוח תשובות המורים וא

בעקבות הרפורמה הם קשר אישי בין  ההיבטים שהושפעו לטובה ,המנהליםמן  70%- יותר מ ם שלתפיסת

מורה לתלמיד; שכר המורים ושביעות הרצון משכרם; התפתחות מקצועית של המורים; תחושת המסוגלות 

ספרית - ואף רמת האלימות הבית ספרית-ספרי; האווירה הבית-עבודת הצוות הבית; המקצועית של המורים

  מקרב המורים). 45%(ששיפור בה צוין על ידי 

 פי-עלבעקבות הרפורמה  שלא הושפעו שהדיווחים לגביהם מעורבים אוהיבטים בדומה לתשובות המורים, 

 ית של מקצוע ההוראההם הקשר בין המורים להורים; התדמית הציבור המנהליםמן  50%- כתפיסתם של 

  .(סטטוס) מעמד המוריםו

הם עומס  המנהלים (בדומה למורים)תפיסתם של מרבית  פי- על היבטים שהושפעו לרעה בעקבות הרפורמה

  ). 65%) ועומס העבודה על המורים בבית, אחרי שעות העבודה (83%העבודה על המורים בבית הספר (

  :פילוח הממצאים לפי משתני רקע

 בהשוואה ,ההיבטיםבמרבית ווחו על השפעה לטובה יד בבתי ספר דוברי ערביתמנהלים יותר בדומה למורים, 

  . בט מוצג בנספח ב'פילוח מפורט של הממצאים לפי משתני רקע בכל הי .דוברי עברית מנהלים בבתי ספרל

 

  השעות הפרטניות על התלמידים והמוריםשל הנתפסות השלכות ה

  השלכות השעות הפרטניות על התלמידים והמורים

השעות הפרטניות על היבטים שונים בחיי בית  השלכות שלהות נוספות נשאלו המורים והמנהלים על לבשא

תחושת המסוגלות  ןוכגחברתית) ולמורים (- הישגים לימודיים וחוויה רגשית ןוגהספר הנוגעים לתלמידים (כ

  שלהלן: 28 בלוחהמקצועית). הנתונים מוצגים 
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           *ומנהלים דיווחי מוריםלפי  – הספר: השפעת השעות הפרטניות על היבטים שונים בחיי בית 28 לוח
   השפעת השעות הפרטניות על...

  )לטובה או השפיעו לטובהמאוד  השפיעו(

שיעור המורים 
  המשיבים

 )N=4,346(  

 המנהליםשיעור 
  המשיבים

)N=1,054(  

 98% 92% הישגים לימודיים של התלמידים 

 97% 92% של התלמידים הלימודיתתחושת המסוגלות 

 96% 91%  חברתית של התלמידים-החוויה הרגשית

 84% 70%  שעות הפרטניותתחושת המסוגלות המקצועית של המורים ב

  72%  64%  תהליכי הוראה בכיתות 

  ט"בתשס בדקנ לא*  

כי השעות הפרטניות השפיעו  ציינו) 97%-כבממוצע ושל מנהלים () 92%- כבממוצע מורים (שיעור ניכר של 

- מודית שלהם והחוויה הרגשיתתחושת המסוגלות הלי ,ם הלימודייםההישגיהתלמידים מבחינת לטובה על 

כי השעות הפרטניות השפיעו  ציינומהמנהלים  84%- ו מהמורים 70%חברתית שלהם. אשר למורים עצמם, 

 ציינו השפעה לטובה על מהמנהלים 72%-ו מהמורים 64%המורים.  לטובה על תחושת המסוגלות העצמית של

  הוראה בכיתות. התהליכי 

  . משתני רקע בכל היבט מוצג בנספח ד'פילוח מפורט של הממצאים לפי 

  

     והתלמידים הצוותהאווירה בקרב השעות הפרטניות על של השלכות ה

הצרכים החדשים  םע ,"אופק חדש"ה כניסת כיצד השפיעוהמנהלים נשאלו המורים נוספת בסדרת שאלות 

על  ,)הוצאת תלמידים מכיתתם במהלך יום הלימודיםו פרטניות, שעות שהייה(שעות  ממנה המתחייבים

תשובות מוצגות  29 בלוחבשורה של היבטים חינוכיים.  ,ועל תחושות התלמידיםספר הבית בצוות ה ותתחוש

  : והמנהליםהמורים 

   ומנהליםדיווחי מורים לפי  – והתלמידיםצוות הקרב על התחושות ב "אופק חדש": השפעת 29 לוח

 צוות והתלמידיםקרב העל התחושות ב "אופק חדש"השפעת 
  לטובה או השפיעו לטובה)מאוד  (השפיעו

שיעור המורים 
  המשיבים

)N=4,346(  

 המנהליםשיעור 
  המשיבים

)N=1,000(  

 36% 31% תנאים פיזיים בעבודה

 39% 34% להוצאת תלמידים נוגעתחושות הצוות ב –השעות הפרטניות 

 64% 65%  להוצאת תלמידים נוגעתחושות התלמידים ב –השעות הפרטניות 
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   לות בקנה אחד בשלושת ההיבטים:נראה כי תשובות המורים והמנהלים עו

או מאוד לטובה השפיע לטובה  "אופק חדש"ציינו שומן המנהלים כשליש מן המורים  ,לתנאים הפיזייםאשר 

"אופק כי  נווכשליש אחר ציי ,כלל לא השפיע "אופק חדש"שנו כשליש נוסף צייעל התנאים הפיזיים בעבודה, 

ור, רק כשליש מן המנהלים הביעו שביעות רצון גבוהה זככ( לרעה על התנאים הפיזיים בעבודתם השפיע חדש"

  .)מן התנאים הפיזיים בבית הספר

כשליש מן המורים  ,במהלך יום הלימודים לצורך השעות הפרטניות להוצאת תלמידים מכיתתםאשר 

תלמידים, הלהוצאת  נוגעעל תחושות הצוות באו מאוד לטובה השפיע לטובה  "אופק חדש"ציינו כי והמנהלים 

כי הדבר  נווכשליש נוסף ציי ,כי להוצאת התלמידים לא הייתה השפעה על תחושותיהם נוכשליש נוסף ציי

  תחושותיהם.  השפיע לרעה על

ציינו כי הוצאת והמנהלים מן המורים  יםכשני שליש, שעות הפרטניותבנוגע ל לתחושות התלמידיםאשר 

ציינו כי להוצאת  כרבע  שהוצאו התלמידיםתלמידים במסגרת השעות הפרטניות השפיעה לטובה על תחושות 

וכעשרה אחוזים ציינו כי הדבר השפיע לרעה על תחושות  ,התלמידיםיתה השפעה על תחושות יהתלמידים לא ה

  . התלמידים

  '.ה בנספח מוצג היבט בכל רקע משתני לפי הממצאים של מפורט פילוח

  

  התפתחותם המקצועית על עמדות המנהלים כלפי השלכות הרפורמה על עבודתם ו

על חיי בית הספר, נשאלו המנהלים האם וכיצד  "אופק חדש"בהמשך לסדרת השאלות על אודות השפעת 

  :30 בלוח התפתחותם המקצועית. התשובות מוצגותעל השפיעה הרפורמה על עבודתם ו

  מנהליםהדיווחי לפי  – של המנהלים התפתחותם המקצועיתעל על עבודתם ו "אופק חדש": השפעות 30 לוח
  )N=1,006המשיבים ( המנהליםשיעור   על... חדש""אופק האם וכיצד השפיעה רפורמת 

לטובה  ההשפיע  
  לטובהמאוד או 

לרעה  ההשפיע  הלא השפיע
  לרעהמאוד  או

  7%  36%  57%  התפתחות מקצועית של מנהלים

  20%  32%  48%  המנהלים שכר

  3%  52%  45%  ספרית-אוטונומיה בית

  75%  16%  9%  עומס עבודה על המנהלים בבית הספר

 

. אשר לשכר המנהלים, ם המקצועיתציינו כי הרפורמה השפיעה לטובה על התפתחות מהמנהלים 57%

ציינו כי  מהמנהלים השפעה וכחמישית עדריהאך כשליש ציינו  ,כמחציתם ציינו השפעה לטובה על השכר

ספרית, נראה כי עמדות - אשר להשפעת הרפורמה על האוטונומיה הבית הרפורמה השפיעה לרעה על שכרם.
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מן המנהלים דיווחו כי  75% השפעה. עדריהמעורבות ומתפלגות בין השפעה לטובה לבין בנושא המנהלים 

  השפעה לרעה על עומס העבודה שלהם בבית הספר. נרשמהבעקבות הרפורמה 

  פילוח הממצאים לפי משתני רקע מוצג בנספח ג'.

ם בעקבות יהשיש ביד ובאוטונומיההשינוי בסמכויות בסדרת שאלות נוספת נשאלו המנהלים על אודות 

  הרפורמה. 

  תשובות המנהלים:של התפלגות הצגת ומשלהלן  31לוח ב

  לפי דיווחי מנהלים -: השינוי בסמכות ובאוטונומיה בעקבות הרפורמה 31 לוח
 שיעור המנהלים שהשיבו סמכויות מנהלים

N=988-1011  
 סמכויותפחות  ללא שינוי יותר סמכויות  

 2% 13% 85%  ניהול ההתפתחות המקצועית של מורים

 4% 63% 33% ניהול סל השעות של בית הספר

 1% 69%  30%  הספרקביעת מבנה הנהלת בית 

 3% 74% 23%  ספרית-בניית תכנית הפעילות/העבודה הבית

 3% 78% 19%  פיטורי מורים

 2% 81% 17% קליטת מורים חדשים 

  

ניהול ההתפתחות של ם יותר סמכויות בנושא יהבעקבות הרפורמה יש בידבתשובותיהם ציינו המנהלים כי 

(ניהול סל השעות, קביעת מבנה ההנהלה ובניית תכנית הפעילות ). בשאר ההיבטים 85%המקצועית של מורים (

קליטת מורים  יבטים שלהבעיקר בו ,םיהבידשמרבית המנהלים שלא חל שינוי בסמכויות  ספרית) ציינו- הבית

   ).78%) ופיטורי מורים (81%חדשים (

) דיווחו על שיפור לטובה 37%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מנהלים העלתה כי שפה השוואה לפי מגזר 

יותר  ,כמו כן ).18%( בבתי ספר דוברי עבריתואה למנהלים בהשו ,בסמכויותיהם בנושא של בניית תכנית עבודה

) דיווחו על שיפור לטובה בסמכויותיהם בנושא של ניהול סל השעות 42%( ספר דוברי ערביתבבתי מנהלים 

בבתי ספר דוברי עוד נמצא כי יותר מנהלים ). 31%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למנהלים  ,ספרי- הבית

 ,ת בית הספרהנהלשל מבנה היש להם יותר סמכויות בנושא קביעת כי בעקבות הרפורמה ) דיווחו 48%( ערבית

  ). 24%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למנהלים 

ת וטיפוח מוצג יוח"א ומגזרהשתייכות לפיקוח, שנת הצטרפות, סוג , שפה לפי מגזר המנהליםהשוואות דיווחי 

  .ה' בפרקבפירוט 
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  הרפורמה הנתפסות של השלכות הסיכום: 

 :95%( מנהליםשל ה) ו76%מורים (המכריע של ה םרוב שינויים בעבודת בית הספר בעקבות הרפורמה (

בא לידי ביטוי ינוי המהותי ביותר הש .על שינוי לטובה בעבודת בית הספר בעקבות הרפורמה ודיווח

 ובקידום ההישגים הלימודיים של התלמידים.  תלמידיםל שבין המוריםבשיפור איכות הקשר 

 על חיי בית הספר ההשלכות הנתפסות של הרפורמה:  

o  קשר  :מהמנהלים 70%- ויותר ממהמורים  50%-יותר מ ם שלפי תפיסת- עלהיבטים שהושפעו לטובה

ספרי; האווירה - ; עבודת הצוות הביתמן השכרמורה לתלמיד; שכר המורים ושביעות הרצון האישי בין 

   מקצועית של המורים; תחושת המסוגלות המקצועית של המורים.ההתפתחות הספרית; - הבית

o והמנהליםמהמורים  50%-כתפיסתם של  פי- על פעושלא הושעמדות כלפיהם מעורבות או שהיבטים ה :

 הקשר בין המורים להורים; רמת האלימות בבית הספר; התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה

  מעמד המורים.ו

o עומס העבודה  :המנהליםמוהמורים מ יםיותר משני שלישתפיסתם של  פי- על היבטים שהושפעו לרעה

 מוריםמפקחים, מנהלים וידי - יש לציין שגם בתשס"ט צוין נושא זה על. בביתעל המורים בבית הספר ו

  כעקב אכילס של הרפורמה.

o  ווחויד בבתי ספר דוברי ערבית מוריםשל  יותרשיעור גבוה  ההיבטים במרבית משתני רקע:לפי פילוח 

, כן כמו. דוברי עברית מורים בבתי ספרל בהשוואה ,של הרפורמה על חיי בית הספר לטובה השפעה על

 מוריםשיעור ה פחת כך ,יותר מבוסס היה הספר שבית ככל ולפיה מגמה נמצאה בבתי ספר דוברי עברית

 השתייך ספרם ביתש מורים יותר כי נמצא עוד. שנבדקו השונים בהיבטים לטובה השפעה על דיווחוש

ינו משתייך א ספרם ביתש למורים בהשוואה ,ההיבטים מן בחלק לטובה השפעה על דיווחו א"יוחל

 .  א"יוחל

  97%- ושל מנהלים (כ) 92%-כשיעור ניכר של מורים ( :הרפורמה על התלמידיםההשלכות הנתפסות של (

ם הלימודיים, תחושת המסוגלות ההישגימבחינת התלמידים כי השעות הפרטניות השפיעו לטובה על  ציינו

ציינו השפעה לטובה על  מהמנהלים 72%-ו מהמורים 64%. הםחברתית של- הרגשיתהלימודית והחוויה 

  תהליכי הוראה בכיתות.

 :84%- ו מהמורים 70%מורים עצמם, השפעות על האשר ל ההשלכות הנתפסות של הרפורמה על המורים 

 המורים.  כי השעות הפרטניות השפיעו לטובה על תחושת המסוגלות העצמית של מהמנהלים ציינו

 :ההשלכות הנתפסות של הרפורמה על המנהלים 

o  ציינו כי הרפורמה השפיעה לטובה על התפתחותם  מהמנהלים 60%-כ :ושכרהתפתחות מקצועית

 עדריהאך כשליש ציינו  ,המקצועית. אשר לשכר המנהלים, כמחציתם ציינו השפעה לטובה על השכר

 כי דיווחו מהמנהלים 75% השפעה וכחמישית מהמנהלים ציינו כי הרפורמה השפיעה לרעה על שכרם.

 .הספר בבית שלהם העבודה עומס על לרעה השפעה נרשמה הרפורמה בעקבות
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o ספרית, נראה כי עמדות- אשר להשפעת הרפורמה על האוטונומיה הבית אוטונומיה:סמכויות ו 
כשנשאלו המנהלים באילו  השפעה. עדריההמנהלים בנושא מעורבות ומתפלגות בין השפעה לטובה לבין 

ם יהיש בידמהם כי  85%ם בעקבות הרפורמה, ציינו יהתחומים חל שינוי בסמכות ובאוטונומיה שביד

 (ניהול סל השעות,בשאר ההיבטים מורים. היותר סמכויות בנושא ניהול ההתפתחות המקצועית של 

מרבית המנהלים שלא חל שינוי  ספרית) ציינו-קביעת מבנה ההנהלה ובניית תכנית הפעילות הבית

יש לציין  ).78%) ופיטורי מורים (81%קליטת מורים חדשים ( היבטים שלבעיקר ב ,םיהבידשבסמכויות 

תר יוהמנהלים כי הסמכויות והאוטונומיה שקיבלו ב"אופק חדש" אינן גדולות  חשו כי גם בתשס"ט

 עבר. מב
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  : מבט משווהפורמה בעיני קבוצות שונותהרתפיסת . 5
. ומוריםבתי ספר קבוצות שונות של כפי שהצטייר בעיני עיקרי הממצאים בדוח יוצג סיכום של ה זבפרק 

דוברי ( שפה לפי מגזרבין בתי ספר ספריים. יוצגו הבדלים - לפי מאפיינים ביתיוצגו עיקרי ההבדלים תחילה 

(נמוך, בינוני  בכל מגזר מדד טיפוחלפי  ),דתי-ממלכתיו ממלכתי(פיקוח סוג לפי ), דוברי ערביתו עברית

יוצגו ההבדלים בעמדות המורים לפי לבסוף וכן לפי שנת הצטרפות לרפורמה.  לפי השתייכות ליוח"א), ומבוסס

  חינוך כיתה.ו) רגילה(משרת אם לעומת משרה  המשרהסוג , ותק במקצוע ההוראהמאפייני מורים כגון 

   

   שפה לפי מגזר – "אופק חדש"בבתי ספר א. 

ם המ 855בתי ספר יסודיים,  1,134הראשונות ליישומה של רפורמת "אופק חדש" הצטרפו אליה  בשלוש השנים

   .דוברי ערבית בתי ספר 279- ו בית ספר צ'רקסי)אחד מהם הוא ( דוברי עברית בתי ספר

דוברי דמיון בין בתי ספר  נמצא הרפורמם הבתחומים רבים הנוגעים ליישובפרקים הקודמים, הוצג כבר שכפי 

הממצאים האלה . גם על הבדלים בין המגזרים הצביעוהממצאים . עם זאת, דוברי ערביתלבין בתי ספר  עברית

  מוצגים להלן:

  תפיסות ועמדות בנוגע לרפורמה

הביעו שביעות רצון מן  מגזרי השפה,כל אחד מ, במהמנהלים 79%": אופק חדש"שביעות רצון מרפורמת 

, לעומת דיווחו על שביעות רצון מן הרפורמה בבתי ספר דוברי ערביתמהמורים  51%לעומת זאת,  .הרפורמה

  .בבתי ספר דוברי עברית מהמורים 45%

גזרי כל אחד ממ, ב"אופק חדש"שב) 91%והמורים ( )99%(כמעט כל המנהלים  הרצון להמשיך ברפורמה:

  תשס"ט.נתוני , בדומה למעוניינים להמשיך ביישום הרפורמה נו שהםציי השפה,

  השעות הפרטניות

   בשעות הפרטניות:המשתתפים תלמידים של ממוצע היקף ו

 ,שעות הפרטניות) דיווחו על השתתפות של חמישה תלמידים ב45%דוברי עברית ( בבתי ספריותר מורים 

) דיווחו 55%יותר מורים בבתי ספר דוברי ערבית ( ,). בהתאמה27%בהשוואה למורים בבתי ספר דוברי ערבית (

  ). 32%בהשוואה למורים בבתי ספר דוברי עברית ( ,בשעות הפרטניותתלמידים  4-3על השתתפות של 

בבתי ספר דוברי  .ותבממוצע התלמידים בשעות הפרטניבין המגזרים הנתונים מלמדים על הבדלים  ,בהתאמה

תלמידים.  3.9 היההממוצע  בבתי ספר דוברי ערביתואילו  ,שיעורבתלמידים  4.5מד הממוצע על ע עברית

דוברי בבתי ספר  3.7לעומת  דוברי עבריתבממוצע בבתי ספר  4.2לנתוני תשס"ט (מאוד  נתונים אלו דומים

    ).ערבית
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דיווחו  על  דוברי עבריתמנהלים בבתי ספר  : בשעות הפרטניות בבית הספר פיםשיעור התלמידים המשתת

 68%( בבתי ספר דוברי ערביתמנהלים לכלל תלמידי בית הספר, בהשוואה תוך שיעור משתתפים גבוה יותר מ

 36%- מ - ה בשיעור המשתתפים בשעות הפרטניות יהנתונים מלמדים על עליעם זאת, , בהתאמה). 47%לעומת 

  בהשוואה לנתוני תשס"ט. ,בבתי ספר דוברי עברית 68%- ל 59%-ומ בבתי ספר דוברי ערבית 47%- ל

השפה דיווחו  בדומה לממצאי תשס"ט, בשני מגזרי מאפייני התלמידים המשתתפים בשעה הפרטנית:

בהתאמה) ושל תלמידים  ,40%-ו 42%( חלשיםשיעורים דומים של מורים על השתתפות של תלמידים 

, דוברי ערבית. שיעור גבוה יותר של מורים בבתי ספר בשעות הפרטניות ), בהתאמה8%-ו 9%מצטיינים (

לעומת  42%, ציינו כי הקדישו את השעה לתלמידים בינוניים (דוברי עבריתבהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר 

  , בהתאמה). בשאר המאפיינים לא נמצאו הבדלים בין המגזרים.31%

פגישות עם הרכב דיווחו על  )62%( בבתי ספר דוברי עבריתיותר מורים : תתחלופת תלמידים בשעות הפרטניו

, בכל מהמורים 57%בתשס"ט דיווחו  ).56%(דוברי ערבית מורים בבתי ספר בהשוואה ל ,קבוע של תלמידים

   על פגישות עם הרכב קבוע של תלמידים. אחד ממגזרי השפה,

דיווחו כי השעות הפרטניות הוקדשו ) 84%- (כרוב המורים  להם הוקדשו השעות הפרטניות:שהנושאים 

, בהשוואה לעמיתיהם דוברי עבריתיותר מורים בבתי ספר  ,בדומה לממצאי תשס"ט להוראה בתחום דעת.

, 79%לעומת  86%, דיווחו כי השעות הפרטניות הוקדשו להוראת תחום דעת (דוברי ערביתבבתי ספר 

  בהתאמה). ,15%לעומת  23%להעשרה (ובהתאמה) 

שפה בהשוואה לפי מגזר : שהוצאו מכיתות האם בשעה הפרטנית התלמידים ידי על הנלמדתחום הדעת 

בהשוואה למורים  ,) לימדו במקביל את אותו תחום דעת59%( בבתי ספר דוברי ערביתנמצא כי יותר מורים 

  ).38%( בבתי ספר דוברי עברית

דיווחו על פגישה יחידנית בבתי ספר דוברי עברית יותר מורים   פעילויות שהתקיימו בשעת החינוך הפרטנית:

למפגשים בנוגע נה הפוכה התקבלה תמו). 28%( דוברי ערבית מורים בבתי ספרבהשוואה ל ,)35%עם תלמיד (

בבתי בהשוואה למורים  ,) דיווחו על קיום מפגשים מובנים42%( בבתי ספר דוברי ערביתמובנים: יותר מורים 

  ).35%( עבריתספר דוברי 

השעות ) דיווחו על קיום 49%( בבתי ספר דוברי עבריתיותר מורים  :עיתוי יישומן של השעות הפרטניות

השוואה עם זאת, ). 36%( בבתי ספר דוברי ערביתבהשוואה למורים  ,אחרי סיום יום הלימודיםהפרטניות 

המורים שדיווחו על קיום שיעורים  בשיעורניכרת  יהילע נרשמה בבתי ספר דוברי ערביתלתשס"ט מלמדת כי 

מתונה ה הייתה יהעלי בבתי ספר דוברי עברית .בתש"ע) 36%- בתשס"ט ל 19%-ים (מאחרי סיום יום הלימוד

  .49%-ל 40%-מ  - ר יות

בבתי ספר המגזרים נמצא כי יותר מורים  בהשוואה בין שני בהם התקיימו השעות הפרטניות:שהמקומות 

בבתי ספר דוברי בהשוואה למורים  ,) דיווחו על הוראת שעות פרטניות בכיתות ריקות45%( דוברי עברית

) דיווחו על הוראת השעות הפרטניות 35%( בבתי ספר דוברי ערבית). לעומת זאת, יותר מורים 30%( ערבית

בהלימה  ונמצא ו). ממצאים אל12%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים  ,בפינות לימוד ייעודיות

  לממצאים מתשס"ט.
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לבתי ספר דוברי בין בתי ספר דוברי עברית בהשוואה  ,נתוני תשס"ט פי- על התנאים הפיזיים בבתי הספר:

. אולם ת התנאים הפיזיים(אף כי עדיין מחסור ניכר) במרביבקרב הראשונים מחסור חמור פחות  נמצאערבית 

אשר וג אוויר ומקום מתאים לאכול בו. : מיזלבדב בתש"ע הצטמצמו ההבדלים בין המגזרים לשני תחומים

יותר מנהלים דיווחו על תנאים לא  ,דוברי עברית בתי ספרלעומת  ,בבתי ספר דוברי ערבית – למיזוג אוויר

, בהשוואה בבתי ספר דוברי ערבית – בהתאמה). אשר למקום מתאים לאכול בו ,41%לעומת  52%מספקים (

בהתאמה). בשאר  ,79%לעומת  85%יותר מנהלים דיווחו על תנאים לא מספקים ( ,דוברי עבריתלבתי ספר 

מקום מתאים לקיום פגישות פרטניות עם , מקום מתאים למורים לעבוד בו, מחשוב ותקשוב(המדדים 

, שירותי תלמידים) לא נמצאו הבדלים בין שירותי מורים, למידה-חומרי הוראה, תלמידים, הורים וכד'

  המגזרים. 

עדר תנאים מספקים.  יצביעה על גידול מסוים בשיעורי המנהלים שדיווחו על המשוואה בין תשס"ט לתש"ע הה

 תחומים שלהרעה בתש"ע בעיקר ב נרשמה בבתי ספר דוברי ערביתמלמד כי  שפה פילוח הנתונים לפי מגזר

בבתי ספר דוברי ואילו  ,ויר ושיפור בתחום של שירותי תלמידיםומחשוב ותקשוב, שירותי מורים ומיזוג א

   הרעה בכל התחומים. נרשמה עברית

  מורים ב"אופק חדש"

בבתי ספר דוברי יותר מורים בתש"ע  ת תלמידים בשעות הפרטניות:יהמורים בהנחי ומידת הביטחון שחש

בבתי ספר דוברי בהשוואה למורים  ,) דיווחו על קיום כלים ומיומנויות להוראה בשעות הפרטניות85%( עברית

פער גדול יותר גם כאן נרשם  ,קשיים שעלו במסגרת השעות הפרטניותהתמודדות עם לאשר  ).77%( ערבית

בשיעורי המורים שדיווחו על יכולת להתמודד עם קשיים שעלו במסגרת השעות  דוברי עבריתבתי ספר לטובת 

בהתאמה, . רי ערביתדוב מהמורים בבתי ספר 65%לעומת  מהמורים בבתי ספר דוברי עברית 86%הפרטניות: 

בבתי בהשוואה למורים  ,) היו מעוניינים בפיתוח מקצועי67%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  בתש"ע

הירידה במידת הביטחון שחשו המורים בהוראת השעות הפרטניות מתשס"ט לתש"ע  .)47%( ספר דוברי עברית

  כאחד. בשני מגזרי השפהנרשמה 

דוברי  , בהשוואה למנהלים בבתי ספר)78%( בבתי ספר דוברי עבריתלים יותר מנה :כמות שעות השהייה

   ציינו כי כמות שעות השהייה של המורים מעטה מדי. ,)56%( ערבית

 אומורים בבתי ספר דוברי ערבית ביצעו את כל מטלותיהם המ 36% נפח המטלות המבוצע בשעות השהייה:

מורים בבתי ספר דוברי עברית (בתשס"ט עמדו הממצאים על מה 13% לעומת ,בשעות השהייה ןמרבית את

כי הירידה בשיעור המורים שהצליחו להשלים את מטלותיהם  אפונראה א). , בהתאמה12% לעומת 46%

  משרת אם וללא משרת אם.  בעלי, בקרב מורים בבתי ספר דוברי ערביתבעיקר  נרשמהבמסגרת שעות השהייה 

  , לעומתדיווחו על פחות עבודה בבית בבתי ספר דוברי ערבית מהמורים 35% היקף העבודה של המורים בבית:

  ).בהתאמה ,17% - ו 33% - ט"בתשס( בבתי ספר דוברי עבריתמורים מה 15%

 בבתי ספר דוברי עבריתיותר של מורים  והבגשיעור דיווחו בתש"ע  תחושת העומס בעבודה בבית ובית הספר:

גם . )53%( בבתי ספר דוברי ערביתבהשוואה לשיעור המורים  ,בבית עומס בעבודהעל תחושה של ) 65%(

בתש"ע אך שמר על אותה מגמה. הנתונים הוא הצטמצם אם כי  שני מגזרי השפה,בתשס"ט נמצא פער בין 
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 בבתי ספר דוברי ערביתבשיעור הדיווח על עומס העבודה בבית נצפתה הן  היעליהנוכחיים מלמדים כי מגמת ה

 ,)53%- ל 45%-יותר בין השנים (מ בוההג היעלינצפתה  בתי ספר דוברי ערבית. בוברי עבריתבבתי ספר דוהן 

  ). 65%- ל 60%- דוברי עברית (מבתי ספר בהשוואה ל

. לעומת העומס בעבודה בבית הספרלא נמצאו הבדלים בשיעורי הדיווח בין שני המגזרים בתחושת בתש"ע 

בהשוואה  ,)30%(על עייפות מההוראה  ודיווח דוברי ערביתבבתי ספר יותר של מורים  והבגזאת, שיעור 

 נה דומה למדי לזו שהתקבלה בתשס"ט. ממצאים אלו מתארים תמו)21%( בבתי ספר דוברי עבריתלמורים 

  לתחושת העומס בבית הספר ולהתעייפות מעבודת ההוראה.  נוגעב

) דיווחו על 83%( ספר דוברי ערביתבבתי יותר של מורים  והבגשיעור  :ההתפתחות המקצועית של המורים

). 68%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה לשיעור המורים  ,שביעות רצון מן ההתפתחות המקצועית שלהם

  . מתשס"טקנה אחד עם ממצאי ההערכה ממצא זה עולה ב

דיווחו על שביעות  בבתי ספר דוברי עברית מהמורים 33% :המורים ממעמדם המקצועישל רצון היעות שב

ממצא זה דומה . בבתי ספר דוברי ערבית המוריםמ 56% , לעומתרצון מן המעמד המקצועי של המורים

  .לממצאי תשס"ט

 והבגשיעור  המורים מהאפשרות לבנות מסגרת הוראה מותאמת ודיפרנציאלית לתלמידים:של רצון השביעות 

 ,) דיווחו על שביעות רצון מאפשרויות ההוראה הדיפרנציאלית81%( דוברי ערביתיותר של מורים בבתי ספר 

בהתאמה, כך  59%- ו 77%בתשס"ט עמדו הנתונים על  ).68%( דוברי עבריתבהשוואה למורים בבתי ספר 

  . בבתי ספר דוברי עבריתבעיקר  נרשמהיה בשביעות הרצון ישהעל

יותר של  והבגשיעור  המורים לתלמידים: המורים מהאווירה שקיימת בבית הספר ביןשל רצון השביעות 

 ,) דיווחו על שביעות רצון מן האווירה בבית הספר בין המורים לתלמידים86%( דוברי עבריתמורים בבתי ספר 

בתשס"ט הפער בתשובות המורים בין בתי ספר דוברי עברית  ).74%( דוברי ערביתבהשוואה למורים בבתי ספר 

יה יעל פואא נרשמהבהתאמה). בשני המגזרים  ,69%-ו 76%מצם יותר (לבתי ספר דוברי ערבית היה מצו

 העלייה בבתי ספר דוברי עבריתאך נראה כי  ,בשביעות הרצון של המורים מן האווירה בין המורים לתלמידים

  הייתה רבה יותר. 

יותר של  והבגשיעור  :בין עצמםהמורים מהאווירה שקיימת בבית הספר בין התלמידים לשל רצון השביעות 

בין ) דיווחו על שביעות רצון מן האווירה בבית הספר בין התלמידים ל74%( דוברי עבריתמורים בבתי ספר 

בתשס"ט הפער בתשובות המורים בין בתי ספר דוברי  ).64%( דוברי ערביתבהשוואה למורים בבתי ספר  עצמם,

יה יעל פואא נרשמהמה). בשני המגזרים בהתא ,56%- ו 61%עברית לבתי ספר דוברי ערבית היה מצומצם יותר (

הייתה  היעליה בבתי ספר דוברי עבריתהתלמידים, אך נראה כי קרב בשביעות הרצון של המורים מן האווירה ב

  רבה יותר. 
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  ב"אופק חדש" מנהלים

) 55%( בבתי ספר דוברי עבריתיותר מנהלים ם ולאוטונומיה שלהם: התפיסות בקרב מנהלים בנוגע לסמכויותי

 בבתי ספר דוברי ערביתבהשוואה למנהלים  ,י רצון מן הסמכויות שניתנו להם במסגרת הרפורמהעהיו שב

)46%.(  

   :שינוי בסמכויות המנהלים בעקבות הרפורמה

ניהול ההתפתחות וקליטת מורים חדשים פיטורי מורים, לא נמצאו הבדלים בין המגזרים בהיבטים של 

  : היבטים האלהבנמצאו הבדלים  םאול, המקצועית של מורים

) דיווחו על שיפור 37%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מנהלים  ספרית:-בניית תכנית הפעילות/העבודה הבית

  ).18%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למנהלים  ,לטובה בסמכויותיהם בנושא של בניית תכנית עבודה

) דיווחו על שיפור לטובה 42%( פר דוברי ערביתבבתי סיותר מנהלים  ספרי:-ניהול סל השעות הבית

  ).31%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למנהלים  ,ספרי- בסמכויותיהם בנושא של ניהול סל השעות הבית

) דיווחו שיש להם יותר 48%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מנהלים  הנהלת בית הספר:של מבנה הקביעת 

בבתי ספר דוברי בהשוואה למנהלים  ,לת בית הספר בעקבות הרפורמההנהשל מבנה הסמכויות בנושא קביעת 

  ).24%( עברית

  

   המורים והתלמידים ועל היבטים שונים בחיי בית הספרהרפורמה על הנתפסות של השלכות ה

  : המורים דיווחי

בתי עמיתיהם בבהשוואה ל ,ווחו על השפעה לטובהיד בבתי ספר דוברי ערביתבמרבית ההיבטים יותר מורים 

    .דוברי עברית ספר

 ,היבט זההשפעה לטובה ב) דיווחו על 77%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים ספרי: -עבודת הצוות הבית

  ).53%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים 

 ,זה טובה בהיבטלהשפעה ) דיווחו על 72%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים ספר: ה ביתבאווירה ה

  ).50%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים 

 ,היבט זההשפעה לטובה ב) דיווחו על 59%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  רמת האלימות בבית הספר:

  ).39%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים 

בהשוואה זה, בט ) דיווחו על השפעה לטובה בהי50%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  :מעמד המורים

  ).26%( בבתי ספר דוברי עבריתלמורים 
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היבט השפעה לטובה ב) דיווחו על 75%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  :התפתחות מקצועית של מורים

  ).47%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים  ,זה

השפעה לטובה ) דיווחו על 74%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  :תחושת המסוגלות העצמית של המורים

  ).45%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים  ,היבט זהב

 ,היבט זההשפעה לטובה ב) דיווחו על 69%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  הקשר בין המורים להורים:

  ).36%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים 

השפעה לטובה ) דיווחו על 59%( בבתי ספר דוברי ערביתמורים  יותר :התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה

  ).28%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים  ,היבט זהב

  לא נמצאו הבדלים בין המגזרים. :בבית המורים על העבודה עומסו משכרם המורים של הרצון שביעות

  :המנהלים דיווחי

בהשוואה  ,ווחו על השפעה לטובהיד בבתי ספר דוברי ערבית מנהליםההיבטים יותר בדומה למורים, במרבית 

  .דוברי העבריתמגזר מנהלים בל

 ,היבט זהב לטובה השפעה על) דיווחו 94%( בבתי ספר דוברי ערבית מנהליםיותר  :ספרי-עבודת הצוות הבית

      ).72%( בבתי ספר דוברי עברית למנהליםבהשוואה 

בהיבט זה, דיווחו על השפעה לטובה ) 90%( בבתי ספר דוברי ערבית יותר מנהלים :ספרהבית בהאווירה 

  .)81%( בתי ספר דוברי עבריתב מנהליםבהשוואה ל

דיווחו על השפעה לטובה בהיבט זה, ) 83%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מנהלים  ספר:הבית ברמת האלימות 

  ). 65%( דוברי עברית נהלים בבתי ספרמבהשוואה ל

דיווחו על השפעה לרעה ) 85%( בבתי ספר דוברי עבריתיותר מנהלים  :המורים בבית הספר עבודה עלהעומס 

  ).74%( דוברי ערבית מנהלים בבתי ספרבהשוואה לבהיבט זה, 

דיווחו על השפעה לרעה בהיבט ) 69%( בבתי ספר דוברי עבריתיותר מנהלים  :בביתעבודה על המורים העומס 

  ).52%( דוברי ערבית מנהלים בבתי ספרבהשוואה לזה, 

בהשוואה דיווחו על השפעה לטובה בהיבט זה, ) 67%( בתי ספר דוברי ערביתיותר מנהלים ב :מעמד המורים

  ).41%( דוברי עברית בתי ספרבלמנהלים 

דיווחו על השפעה לטובה ) 95%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מנהלים  :התפתחות מקצועית של המורים

  .)86%( עברית מנהלים בבתי ספר דובריבהשוואה לבהיבט זה, 

דיווחו על השפעה ) 91%( בתי ספר דוברי ערביתיותר מנהלים ב :תחושת המסוגלות המקצועית של המורים

  ).75%( דוברי עברית מנהלים בבתי ספרבהשוואה ללטובה בהיבט זה, 
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דיווחו על השפעה לטובה בהיבט זה, ) 83%( ביתרדוברי עבבתי ספר יותר מנהלים : הקשר בין המורים להורים

  ).50%( דוברי עברית מנהלים בבתי ספרבהשוואה ל

דיווחו על השפעה ) 70%( ביתרוברי עבבתי ספר דיותר מנהלים  :התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה

  ).41%( דוברי עברית מנהלים בבתי ספרבהשוואה ללטובה בהיבט זה, 

  פי דיווחי המנהלים.-לא נמצאו הבדלים בין המגזרים על רצון של המורים משכרם:השביעות 

דיווחו על השפעה לטובה בהיבט זה, ) 70%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מנהלים  :התפתחות מקצועית

  ).53%( דוברי עברית מנהלים בבתי ספרבהשוואה ל

  מנהליםהמורים ולפי תפיסת ה - השעות הפרטניות על התלמידים והמוריםשל השלכות ה

 בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  :תחושת המסוגלות המקצועית של המורים המלמדים בשעות הפרטניות

בדיווחי המנהלים  ).67%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים  זה,) דיווחו על השפעה טובה בהיבט 79%(

  .לא נמצאו הבדלים

דיווחו על  )73%( בבתי ספר דוברי ערבית מוריםיותר : השפעת השעות הפרטניות על תהליכי ההוראה בכיתות

בבתי ספר יותר מנהלים  ,כמו כן .)60%( בבתי ספר דוברי עברית מוריםבהשוואה ל, הז השפעה לטובה בהיבט

   .)69%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למנהלים דיווחו על השפעה לטובה בהיבט זה,  )82%( דוברי ערבית

  ספרי והתלמידים-על התחושות בקרב הצוות הבית "אופק חדש"השפעת 

 היבט זה,טובה בלהשפעה  דיווחו על )47%( בבתי ספר דוברי ערביתמורים יותר : תנאים פיזיים בעבודה

) 49%( בבתי ספר דוברי ערבית מנהלים , יותרבאופן דומה. )24%(מורים בבתי ספר דוברי עברית בהשוואה ל

  .  )32%( בבתי ספר דוברי עברית מנהליםזה, בהשוואה להיבט טובה בלהשפעה  דיווחו על

  )47%( בבתי ספר דוברי ערביתמורים  יותר :להוצאת תלמידים מן השעות הפרטניות נוגעתחושות הצוות ב

 , יותרבאופן דומה. )35%( בבתי ספר דוברי עבריתמורים היבט זה, בהשוואה לטובה בלהשפעה  דיווחו על

בבתי ספר  למנהלים , בהשוואהבהיבט זהטובה להשפעה  ) דיווחו על46%(בבתי ספר דוברי ערבית  מנהלים

   ).37%( דוברי עברית

בין המגזרים לפי  לא נמצאו הבדלים: להוצאת התלמידים מן השעות הפרטניות נוגעתחושות התלמידים ב

  דיווחי המורים והמנהלים. 

  

  סיכום -  שפה "אופק חדש" לפי מגזר

 , בשני המגזרים כאחד,שב"אופק חדש") 91%והמורים ( )99%כמעט כל המנהלים ( שביעות רצון מן הרפורמה:

בבתי ספר מהמורים  51%לעומת זאת,  , בדומה לתשס"ט.מעוניינים להמשיך ביישום הרפורמה ציינו שהם

  .וברי עבריתבבתי ספר ד מהמורים 45%, לעומת דיווחו על שביעות רצון מן הרפורמה דוברי ערבית

כלל התלמידים תוך משיעור המשתתפים בשעות הפרטניות  ,דוברי עבריתבבתי ספר  השעות הפרטניות:

הוצאו . בשני המגזרים דוברי ערבית בתי ספרבהשוואה ל ,היה גבוה יותר עה פרטניתוממוצע התלמידים בכל ש
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מדו יפחות מורים ל דוברי עברית בבתי ספרעם זאת,  .התלמידים מן הכיתה לצורך הלימוד בשעות הפרטניות

השעות בשני המגזרים יועדו . ערביתבתי ספר דוברי מורים בבהשוואה ל ,במקביל את אותו תחום דעת

דיווחו על קיום שעות פרטניות אחרי  בבתי ספר דוברי עבריתיותר מורים בעיקר לתלמידים חלשים.  הפרטניות

בבתי ספר  נרשמה, אם כי בהשוואה לתשס"ט דוברי ערביתבבתי ספר בהשוואה למורים  ,שעות הלימודים

  .ום שיעורים אחרי סיום יום הלימודיםה בשיעור המורים שדיווחו על קייליע דוברי ערבית

אף כי עדיין ( במרבית התנאים הפיזיים נמצא מחסור חמור פחותנתוני תשס"ט  פי- על :תנאים הפיזייםה

בתש"ע הצטמצמו ההבדלים  , אולם לבתי ספר דוברי ערבית, בהשוואה בתי ספר דוברי עבריתב )מחסור ניכר

עם זאת, יותר מורים  : מיזוג אוויר ומקום מתאים לאכול בו.בלבד שני תחומיםל דוברי עברית בתי ספרלטובת 

בבתי ספר דוברי בהשוואה למורים  ,תנאים הפיזייםנוגע לדיווחו על השפעה לטובה ב בבתי ספר דוברי ערבית

  . תעברי

יתיהם בבתי ספר דוברי מעבהשוואה ל ,בבתי ספר דוברי עבריתיותר מנהלים  מורים ומנהלים ב"אופק חדש":

 בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  ,כמו כןציינו כי כמות שעות השהייה של המורים מעטה מדי.  ערבית,

כפי שנמצא בתשס"ט.  עברית,דוברי  מורים בבתי ספרבהשוואה להשלימו את מרבית מטלותיהם בבית הספר, 

בהשוואה למורים  ,בד מדי בעבודתם בביתכחשו כי מוטל עליהם עומס  בבתי ספר דוברי עבריתיותר מורים 

בבתי  , אולםבשיעורי הדיווח על עומס העבודה בבית נצפתה בשני המגזרים העלייה. בבתי ספר דוברי ערבית

דיווחו על  בבתי ספר דוברי ערביתיותר של מורים  והבג שיעורגבוהה יותר.  יהיעלנצפתה  ספר דוברי ערבית

  .בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים  ,עייפות מן ההוראה

דיווחו על כלים ויכולת להתמודד עם קשיים שעלו במסגרת השעות  בבתי ספר דוברי עבריתיותר מורים 

במידת הביטחון מתשס"ט לתש"ע הירידה  ,עם זאת. בבתי ספר דוברי ערביתבהשוואה למורים  ,הפרטניות

  כאחד. משני המגזריםבבתי ספר שחשו המורים בהוראת השעות הפרטניות נרשמה 

 ,דיווחו על שביעות רצון מן ההתפתחות המקצועית שלהם בבתי ספר דוברי ערביתיותר של מורים  והבגשיעור 

דיווחו על שביעות  ספר דוברי עברית בבתימורים . פחות בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה לשיעור המורים 

  . בבתי ספר דוברי ערביתמורים לבהשוואה  ,רצון מן המעמד המקצועי של המורים

בהשוואה  ,תנו להם במסגרת הרפורמהיהיו שבעי רצון מן הסמכויות שנ בבתי ספר דוברי עבריתיותר מנהלים 

  . בבתי ספר דוברי ערביתלמנהלים 

עמיתיהם בבתי בהשוואה ל ,בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים ומנהלים  :הרפורמההנתפסות של שלכות הה

בית באווירה הספרי, - כגון עבודת הצוות הבית ,ה של היבטיםשורדיווחו על השפעה לטובה ב ,דוברי עבריתספר 

מורים, תחושת המסוגלות המקצועית של ההתפתחות הספר, מעמד המורים, הבית בספר, רמת האלימות ה

עבודה על המורים הבהיבטים של עומס  ,ועוד. לעומת זאת ,של המורים, הקשר בין המורים להוריםהעצמית 

דיווחו  ,דוברי ערבית מנהלים בבתי ספרבהשוואה ל ,בבתי ספר דוברי עבריתבבית ובבית הספר, יותר מנהלים 

  על השפעה לרעה בהיבטים אלו. 
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  פיקוחסוג  לפי – "אופק חדש"ב עברית דובריב. בתי ספר 

 דוברי בתי ספר יסודיים 855הראשונות ליישומה של רפורמת "אופק חדש" הצטרפו אליה  בשלוש השנים

   .פיקוח הממלכתיב 628-ו דתי- פיקוח הממלכתיב 227מהם  ,עברית

בתחומים רבים  .פיקוחסוג לפי , "אופק חדש"הנוגע לרפורמת  בכלבין בתי ספר בדלים ההבפרק זה יתוארו 

, למעט הבדלים של ממשבדרך כלל , והשוואה לפי סוג פיקוח לא העלתה ניהםדמיון בי נמצא מהליישוהנוגעים 

  מוצגים להלן:ההבדלים ה

  

  ת "אופק חדש"תפיסות ועמדות בנוגע לרפורמ

מעוניינים  ציינו שהם "אופק חדש"שב) 91%והמורים ( )99%כמעט כל המנהלים ( הרצון להמשיך ברפורמה:

 ,)93%( ממלכתישיעור גבוה יותר של מורים בפיקוח ה ,בדומה לנתוני תשס"ט .להמשיך ביישום הרפורמה

בקרב המנהלים לא נמצאו הבדלים  .ביישומה קשו להמשיךיב ,)87%דתי (- בהשוואה למורים בפיקוח הממלכתי

  פיקוח. סוג לפי 

הביעו  ,דתי- פיקוח הממלכתימנהלים בבהשוואה ל ,ייותר מנהלים בפיקוח הממלכת :הרפורמהשביעות רצון מ

סוג לפי לא נמצאו הבדלים בתשובות המורים בהתאמה).  ,70%לעומת  84%שביעות רצון מן הרפורמה (

   .הפיקוח

  השעות הפרטניות

מספרם הנתונים מלמדים על הבדלים ב תלמידים המשתתפים בשעות הפרטניות:של ממוצע מספרם ה

, 4.08על  הממוצע דתיים  עמד- בבתי ספר ממלכתייםפיקוח. סוג לפי תלמידים בשעות הפרטניות של ממוצע ה

תלמידים המשתתפים בשעות של ממוצע מספרם הגם בתשס"ט נמצא פער ב בבתי ספר ממלכתיים. 4.69 לעומת

הפערים  כי בתש"ע התרחבו פואממלכתי. נראה אבפיקוח ה 4.3לעומת  דתי-מלכתיבפיקוח המ 4.0: הפרטניות

  בהיבט זה.  סוגי הפיקוחבין 

מנהלים בפיקוח הממלכתי דיווחו על שיעור : בשעות הפרטניות בבית הספר פיםשיעור התלמידים המשתת

, 63% מתועל 70%דתי (- מנהלים בפיקוח הממלכתיל בהשוואה ,משתתפים גבוה יותר בשעות הפרטניות

גבוה ממוצע מנהלים בבתי ספר ממלכתיים על שיעור משתתפים  דיווחובתשס"ט גם  ,באופן דומה). בהתאמה

, 51%לעומת  61%דתיים (- כלל תלמידי בית הספר, בהשוואה למנהלים בבתי ספר ממלכתייםתוך יותר מ

  בהתאמה).

בדיווחי המורים בהיבט זה של פגישות לפי סוג פיקוח נמצאו הבדלים : תחלופת תלמידים בשעות הפרטניות

  .דתי-ממלכתיב 58%לעומת  בממלכתי 63%תלמידים:  עם הרכב קבוע של

 דתי- ממלכתימהמורים בפיקוח ה 90%פיקוח העלתה כי סוג השוואה לפי  ייכות התלמידים לכיתת האם:תשה

  מהמורים בפיקוח הממלכתי.  83%לעומת  ת אם,דיווחו כי התלמידים היו שייכים לאותה כית
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מן  43%בפיקוח הממלכתי דיווחו  התלמידים שהוצאו מכיתות האם בשעה הפרטנית: ולמדשתחום הדעת 

דתי. מכאן -בפיקוח הממלכתי 28%לעומת  ,המורים על הוראה של אותו תחום דעת במקביל לשעות הפרטניות

ואילו במרבית בתי  ,בתחום דעת אחר שעות הפרטניותב עסקו דתי-ממלכתיפיקוח הבשבמרבית בתי הספר ש

  באותו תחום דעת. שעות הפרטניותעסקו ב פיקוח הממלכתישבהספר 

דיווחו על  מהמורים המלמדים בבתי ספר ממלכתיים 37% פעילויות שהתקיימו בשעת החינוך הפרטנית:

. יותר מורים  )28%( דתיים-בהשוואה למורים בבתי ספר ממלכתיים ,קיום מפגשים מובנים על בסיס תכנית

בהשוואה  ,יווחו על ניהול שוטף של הכיתה בלי להיפגש עם התלמידיםד )15%(דתיים - בבתי ספר ממלכתיים

  ). 8%- כ(ממלכתי הפיקוח עמיתיהם בל

שיעורים אחרי קיום ) דיווחו על 54%יותר מורים בפיקוח הממלכתי ( עיתוי יישומן של השעות הפרטניות:

יותר מורים בפיקוח  ,בתשס"טגם ). 34%דתי (-בהשוואה למורים בפיקוח הממלכתי ,סיום יום הלימודים

- פיקוח הממלכתימורים בבהשוואה ל ,) דיווחו על קיום שיעורים אחרי סיום  יום הלימודים45%הממלכתי (

  ). 26%דתי (

) דיווחו על הוראת השעות 47%ממלכתי (היותר מורים בפיקוח  בהם התקיימו השעות הפרטניות:שהמקומות 

זאת, יותר מורים בפיקוח  ). לעומת40%( דתי- ממלכתיבהשוואה למורים בפיקוח ה ,הפרטניות בכיתות ריקות

  ).11%בהשוואה למורים בפיקוח הממלכתי ( ,) דיווחו על הוראה בפינות לימוד ייעודיות16%דתי (-הממלכתי

מנהלים בפיקוח הממלכתי הביעו שביעות רצון גבוהה מן התנאים המ 34% התנאים הפיזיים בבתי הספר:

בבדיקה ממצא זה נמצא בהלימה לממצא מתשס"ט. . דתי-מנהלים בפיקוח הממלכתיהמ 21%לעומת  ,זייםהפי

  הבאים:פיקוח בתחומים סוג נמצאו הבדלים לפי מפורטת של מאפייני התנאים הפיזיים 

  שוואה הב ,עדר תנאים מספקיםי) דיווחו על ה78%( דתי-ממלכתימנהלים בפיקוח היותר  - חומרי הוראה

  ) .60%למנהלים בפיקוח הממלכתי (

  עדר תנאים מספקיםיה) דיווחו על 82%( דתי- ממלכתייותר מנהלים בפיקוח ה - מקום מתאים לעבוד בו, 

  ).71%פיקוח הממלכתי (מנהלים בבהשוואה ל

  עדר תנאים יעל ה) דיווחו 82%( דתי- ממלכתייותר מנהלים בפיקוח ה - מקום מתאים לפגישות פרטניות

   ).69%פיקוח הממלכתי (מנהלים בשוואה לבה ,מספקים

  בהשוואה  ,עדר תנאים מספקיםיה) דיווחו על 59%( דתי- ממלכתייותר מנהלים בפיקוח ה - שירותי מורים

  ).49%פיקוח הממלכתי (מנהלים בל

  

  מורים ב"אופק חדש"
) ציינו 83%יותר של מנהלים בפיקוח הממלכתי ( והבגשיעור  :ןונפח המטלות המבוצע בהכמות שעות השהייה 

בתשובות . )67%( דתי- ממלכתיבהשוואה למנהלים בפיקוח ה ,כי כמות שעות השהייה של המורים מעטה מדי
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 - דתיים ו-מורים בבתי ספר ממלכתייםמה 16% בהשוואה לפי סוגי פיקוח:המורים לא נמצאו כמעט פערים 

  . דיווחו על השלמת מטלותיהם בבית הספר מלכתייםממורים בבתי ספר מה 11%

 37% לעומת ,עבודה בבית יותרדיווחו על  בפיקוח הממלכתי מהמורים 47% היקף העבודה של המורים בבית:

  .דתי-בפיקוח הממלכתימורים מה

על שביעות רצון  ויווחדמורים בפיקוח הממלכתי מה 44% יום העבודה: משךמורים מהשל רצון השביעות 

   .דתי-ממלכתיהמורים בפיקוח המ 37%לעומת  ,יום העבודה שלהם ממשך

פחות זמן להשתתף על  דתי דיווחו-בפיקוח הממלכתי מהמורים 67% :ההתפתחות המקצועית של המורים

    בפיקוח הממלכתי. מהמורים 58%לעומת  ,בהשתלמויות

דיווחו על שביעות רצון  דתי-בפיקוח הממלכתי מהמורים 40% :המורים ממעמדם המקצועישל רצון היעות שב

ממצא זה חוזר על ממצא קודם  .ורים בפיקוח הממלכתימהמ 30% לעומת ,המורים של המקצועי מהמעמד

  בהתאמה).  ,24%לעומת  34%מתשס"ט (

  

  ב"אופק חדש" מנהלים

) 58%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי (ם ולאוטונומיה שלהם: סות בקרב מנהלים בנוגע לסמכויותיהתפי

  ).49%דתי (- בהשוואה למנהלים בפיקוח הממלכתי ,הביעו שביעות רצון מן הסמכויות שבידיהם

יותר  .נמצאו הבדלים לפי סוג הפיקוח בהיבט של פיטורי מורים: שינוי בסמכויות המנהלים בעקבות הרפורמה

בהשוואה  ,רים) דיווחו על שיפור לטובה בסמכויותיהם בנושא של פיטורי מו22%מנהלים בפיקוח הממלכתי (

  ).15%( דתי- למנהלים בפיקוח הממלכתי

  
  המורים והתלמידים ועל היבטים שונים בחיי בית הספרהרפורמה על הנתפסות של השלכות ה

יותר מורים בפיקוח  :התדמית הציבורית של מקצוע ההוראהבהיבט של פיקוח  סוגנמצאו הבדלים לפי 

   ). 26%בהשוואה למורים בפיקוח ממלכתי ( ,בהיבט זה) דיווחו על השפעה לטובה 34%דתי (- ממלכתי

לשביעות רצון של ) דיווחו על השפעה לטובה של הרפורמה ביחס 87%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי (

  . )72%דתי (-בהשוואה למנהלים בפיקוח הממלכתי, המורים משכרם

בהשוואה  ,מעמד המורהה על ) דיווחו על השפעה לטובה של הרפורמ44%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי (

  ).33%דתי (- למנהלים בפיקוח הממלכתי

 המסוגלות המקצועית של המורים) דיווחו על השפעה לטובה על תחושת 78%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי (

  ).66%דתי (- בהשוואה למנהלים בפיקוח הממלכתי ,בעקבות הרפורמה
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  של המנהליםהשפעת הרפורמה על עבודתם והתפתחותם המקצועית 

) דיווחו על השפעה לטובה של הרפורמה על 46%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי ( :ספרית-אוטונומיה בית

  ).38%דתי (- הממלכתי בפיקוח למנהלים בהשוואה ,ספרית- ביתהאוטונומיה ה

) דיווחו על השפעה לטובה של הרפורמה על 56%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי ( :התפתחות מקצועית

  ).47%דתי (- בהשוואה למנהלים בפיקוח הממלכתי ,התפתחותם המקצועית

  מנהליםהמורים וה לפי תפיסת  השעות הפרטניות על התלמידים והמוריםשל שלכות הה

  בקרב המנהלים נמצאו הבדלים לפי סוג פיקוח בהיבטים הבאים:

בהשוואה למנהלים בפיקוח  ,)87%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי ( :תחושת מסוגלות מקצועית של המורים

לתחושת המסוגלות המקצועית של המורים המלמדים  נוגעדיווחו על השפעה לטובה ב ,)76%דתי (-הממלכתי

  .  שעות הפרטניותב

לתהליכי  נוגע) דיווחו על השפעה לטובה ב74%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי ( :תהליכי הוראה בכיתות

  ).58%דתי (- קוח הממלכתיבהשוואה למנהלים בפי ,ההוראה בכיתות

  ספרי והתלמידים-על התחושות בקרב הצוות הבית "אופק חדש"השפעת 

להוצאת תלמידים  בנוגעתחושות הצוות בקרב המנהלים נמצאו הבדלים לפי סוג פיקוח בהיבט של  מנהלים:

המנהלים מ 20%ומת , לעלרעהציינו השפעה  דתי- בפיקוח הממלכתי המנהליםמ 32% .מן השעות הפרטניות

  .  בפיקוח הממלכתי

   

  סיכום –פיקוח סוג "אופק חדש" לפי 

 בפיקוח למורים בהשוואה ,הממלכתי בפיקוח מורים של יותר גבוה שיעור שביעות הרצון מן הרפורמה:

 נמצאו לא המנהלים בקרב, בהתאמה). 87%לעומת  93%( "חדש אופק" את להמשיך קשויב ,דתי-הממלכתי

 ,דתי-פיקוח הממלכתימנהלים בבהשוואה ל ,יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי ,כמו כן .פיקוחסוג  לפי הבדלים

  בהתאמה). ,70%לעומת  84%הביעו שביעות רצון מן הרפורמה (

מנהלים בפיקוח הממלכתי דיווחו על שיעור משתתפים גבוה יותר בשעות  ,מו בתשס"טכ השעות הפרטניות:

בשני סוגי . דתי- יקוח הממלכתימנהלים בפל בהשוואה ו,אל בשעותועל ממוצע תלמידים גבוה יותר הפרטניות 

מורים יותר בפיקוח הממלכתי דיווחו מן הכיתה לצורך השעות הפרטניות. הוצאו כמעט כל התלמידים הפיקוח 

יותר  ,כמו כן דתי.-פיקוח הממלכתיהלעומת  ,במקביל לשעות הפרטניותבכיתה על הוראה של אותו תחום דעת 

בהשוואה למורים בפיקוח  ,שיעורים אחרי סיום יום הלימודיםקיום ח הממלכתי דיווחו על מורים בפיקו

בתי ספר ממלכתיים דיווחו על קיום מפגשים מובנים ביותר מורים  בדומה לממצאי תשס"ט. ,דתי-הממלכתי

  דתיים. - בהשוואה למורים בבתי ספר ממלכתיים ,על בסיס התכנית

 , לעומתבפיקוח הממלכתי הביעו שביעות רצון גבוהה מן התנאים הפיזייםמנהלים המ 34% התנאים הפיזיים:

דתי. ממצא זה נמצא בהלימה לממצא מתשס"ט. בבדיקה מפורטת של -מנהלים בפיקוח הממלכתיהמ 21%
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כל הנוגע ב דתי-לטובת הפיקוח הממלכתי בהשוואה לממלכתימאפייני התנאים הפיזיים נמצאו הבדלים 

  . אים למורים לעבוד בו, מקום מתאים לפגישות פרטניות ושירותי מוריםחומרי הוראה, מקום מתל

בפיקוח  שיעורםבהשוואה ל ,יותר של מנהלים בפיקוח הממלכתי והבגשיעור  מורים ומנהלים ב"אופק חדש":

מהמורים בפיקוח הממלכתי דיווחו  47%ציינו כי כמות שעות השהייה של המורים מעטה מדי.  דתי,-ממלכתיה

מורים בפיקוח הממלכתי הביעו שביעות  דתי.- מורים בפיקוח הממלכתימה 37%, לעומת עבודה בבית על יותר

דתי. לעומת זאת, יותר מורים - בהשוואה למורים בפיקוח הממלכתי ,יום העבודה ממשךרצון גבוהה יותר 

  י.בהשוואה למורים בפיקוח הממלכת ,דתי הביעו שביעות רצון ממעמדם המקצועי- בפיקוח הממלכתי

בהשוואה למנהלים בפיקוח  ,יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי הביעו שביעות רצון מן הסמכויות שבידיהם

ני סוגי הפיקוח דיווחי על שינויים בעבודת בית הספר בעקבות שמרבית המנהלים והמורים ב דתי.-הממלכתי

  הרפורמה. 

במרבית ההיבטים לא נמצאו  :הרפורמה על היבטים שונים בעבודת בית הספרהנתפסות של השלכות ה

בית באווירה הספרי, - עבודת הצוות הבית :ה(לדוגמהפיקוח סוגי הבדלים בין בדיווחי המנהלים והמורים 

ספר, רמת האלימות בבית הספר, עומס העבודה על המורים בבית, מעמד המורים, התפתחות מקצועית של ה

 ַ  פיקוחמנהלים בבהשוואה ל ,ים בפיקוח הממלכתייותר מנהלעם זאת,  קשר בין המורים להורים).מורים, ה

ספרית ועל התפתחותם -טובה של הרפורמה על רמת האוטונומיה הביתדיווחו על השפעה ל ,דתי-ממלכתיה

דיווחו על פיקוח הממלכתי, מורים בבהשוואה ל ,דתי-כמו כן, יותר מורים בפיקוח הממלכתיהמקצועית. 

   .השפעה לטובה בהיבט של התדמית הציבורית

  

  טיפוח מגזרלפי  –. בתי ספר ב"אופק חדש" ג

בתי ספר יסודיים,  1,134הראשונות ליישומה של רפורמת "אופק חדש" הצטרפו אליה  כאמור, בשלוש השנים

ההשוואה לפי . דוברי ערבית בתי ספר 279- ו בית ספר אחד צ'רקסי) בהם( דוברי עבריתבתי ספר  855מתוכם 

במדד  3.99- 1ציונים הבתי ספר בטווח  :קבוצותשערכיו קובצו לשלוש שטראוס, תבססה על מדד טיפוח ה מגזר

בטווח ", ובתי ספר בינוניים בתי ספרהוגדרו " 6.99-  4שטראוס הוגדרו "בתי ספר מבוססים", בתי ספר בטווח 

דוברי ה בנפרד עבור בתי ספר שתנע הטיפוח מגזרהשוואה לפי ה". חלשיםהוגדרו "בתי ספר יותר ו 7 הציונים

  .דוברי ערביתבתי ספר עבור ו עברית

 173 - למדד טיפוח בינוני ו 361למדד טיפוח גבוה,  שויכושב"אופק חדש" בתי ספר  315, בבתי ספר דוברי עברית

בבתי ספר דוברי ). המחקר ה שבו נערךשנב בתי ספר לא דווח מדד הטיפוח למדד טיפוח נמוך (לגבי שישה

ד טיפוח נמוך (רק בית ספר אחד שויך למדד טיפוח דלמ 234- למדד טיפוח בינוני ו בתי ספר שויכו 43, ערבית

שני בתי ספר לא דווח מדד בנוגע ל. גבוה. לצורך עיבוד הנתונים הוא סווג כמשתייך למדד הטיפוח הבינוני

   הטיפוח).
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  תפיסות ועמדות בנוגע לרפורמה

 , בשני מגזרי השפה, "אופק חדש"שב) 91%והמורים ( )99%כמעט כל המנהלים ( הרצון להמשיך ברפורמה:

  א הבדלים לפי מדד טיפוח, כפי שנמצא גם בתשס"ט., ללמעוניינים להמשיך ביישום הרפורמה ציינו שהם

  השעות הפרטניות

  טיפוח: מגזר לפיבהם לא נמצאו הבדלים שהיבטים 

בשעות  פיםהתלמידים המשתתשיעור , שעות הפרטניותהמשתתפים בתלמידים של הממוצע מספרם ה

, תחלופת תלמידים בשעות הפרטניות, תוהפרטני ותמאפייני התלמידים המשתתפים בשעהפרטניות, 

להם הוקדשו שהנושאים , משך המפגשים בפורמט של ההרכב הקבוע, ייכות התלמידים לכיתת האםתשה

הכיתה (רובם או כולם) בזמן שאר תלמידי  עשומה , בשעות הפרטניות ונלמדשמקצועות  ,השעות הפרטניות

  הפרטנית. החינוך בשעתות שהתקיימו פעילוי, תוהפרטני ותהשע

  טיפוח: מגזר לפיבהם נמצאו הבדלים שהיבטים 

נמצאו  בבתי ספר דוברי עברית התלמידים שהוצאו מכיתות האם בשעה הפרטנית: ולמדשתחום הדעת 

מן המורים דיווחו על  33%- כ ,יםובינוני יםחלשבבתי ספר : טיפוח מדד לפי בהשוואההבדלים בדיווחי המורים 

  .)44%( יםמבוסס בבתי ספרבהשוואה למורים  ,הוראת אותו מקצוע

 לפי בהשוואהבבתי ספר דוברי ערבית נמצאו הבדלים בדיווחי המורים  עיתוי יישומן של השעות הפרטניות:

 ,שיעורים אחרי סיום יום הלימודיםקיום דיווחו על  )43%( , יותר מוריםיםבינוניבתי ספר ב: טיפוח מדד

 מגזריש לציין כי בתשס"ט לא נרשמו הבדלים בהיבט זה לפי ). 35%( יםחלשבבתי ספר מורים בהשוואה ל

 טיפוח. 

בבתי ספר דוברי עברית, טיפוח נמצא כי  בהשוואה לפי מגזר בהם התקיימו השעות הפרטניות:שהמקומות 

 יםבינוני בבתי ספרבהשוואה למורים  ,)52%דיווחו על הוראה בכיתות ריקות ( יםחלשבתי ספר יותר מורים ב

 יםבינוניבבתי ספר  יותר מורים. בבתי ספר דוברי ערבית). תמונה הפוכה התקבלה 42%( יםמבוססו) 46%(

בתשס"ט לא דווחו ). 28%( יםחלשבבתי ספר , בהשוואה למורים )37%דיווחו על הוראה בכיתות ריקות (

     בהיבט זה.  טיפוח מגזרהבדלים לפי 

לא נמצאו הבדלים לפי כמו בתשס"ט,  ת תלמידים בשעות הפרטניות:יהמורים בהנחי ומידת הביטחון שחש

בנוגע לעומת זאת,  .על קיום כלים ומיומנויות להוראה בשעות הפרטניות טיפוח בשיעור הדיווח מגזר

בבתי ספר דוברי  .טיפוח נמצאו הבדלים לפי מגזר הפרטניותקשיים שעלו במסגרת השעות התמודדות עם ל

לעומת  ,דיווחו על התמודדות עם סוגיות שעולות בשעה הפרטנית יםחלשבתי ספר במן המורים  64%, ערבית

דיווחו על התמודדות עם  יםחלשבתי ספר במן המורים  81% ,בבתי ספר דוברי עברית. יםבינוני בבתי ספר 71%

כמו בתשס"ט, בשני מגזרי  ,כמו כן. יםמבוססו יםבינוניבבתי ספר  87%לעומת  ,שעה הפרטניתסוגיות שעולות ב

אופן ההוראה בנושא בפיתוח מקצועי  ניםבשיעור המורים המעונייטיפוח  מגזרלפי לא נמצאו הבדלים השפה 

  .בשעה הפרטנית
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יותר מנהלים ולפיה נמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עברית חומרי הוראהבמדד  התנאים הפיזיים בבתי הספר:

) 65%( יםבינוני בבתי ספר), בהשוואה למנהלים 73%עדר תנאים מספקים (ידיווחו על ה יםחלשבתי ספר ב

  ממצא דומה דווח בתשס"ט. ).60%( יםומבוסס

עדר יעל ה ) דיווחו56%( יםחלשבתי ספר מנהלים ב כי יותר בבתי ספר דוברי ערביתנמצא  מיזוג אווירבמדד 

בבתי יותר מנהלים  ,בבתי ספר דוברי עברית). 37%( יםבינוניבבתי ספר בהשוואה למנהלים  ,תנאים מספקים

  ).35%( יםמבוסס בבתי ספרמנהלים בהשוואה ל ,)45%עדר תנאים מספקים (יובינוני דיווחו על ה יםחלשספר 

 )54%-(כ יםומבוסס יםבינוני בתי ספרמנהלים ב יותר ,בבתי ספר דוברי עבריתנמצא כי  שירותי מוריםבמדד 

   .)44%( יםחלש בבתי ספרמנהלים בהשוואה ל ,עדר תנאים מספקיםידיווחו על ה

, מקום מתאים לקיום פגישות פרטניות, מקום מתאים למורים לעבוד בו, מחשוב ותקשובבשאר המדדים (

  . טיפוח לפי מגזר) לא נמצאו הבדלים ומקום מתאים לאכול בו שירותי תלמידים

  מורים ב"אופק חדש"

  טיפוח:  מגזר לפיבהם לא נמצאו הבדלים שהיבטים 

היקף העבודה  , תחושת העומס בעבודה בבית ובבית הספר,ןבה ותכמות שעות השהייה ונפח המטלות המבוצע

ת שיעור ההשתתפות בהשתלמויות מקצועיות, שביעות הרצון מן ההשתלמויות, מידת הפניּו של המורים בבית,

על קיום תכנית להתפתחות מקצועית, שביעות  שיעור המורים שדיווחולהשתתפות בהשתלמויות,  של המורים

   יום העבודה.  משךרצון מה, שביעות רצון מעבודת ההוראהה

  טיפוח:  מגזר לפיבהם נמצאו הבדלים שהיבטים 

יותר של מורים  והבגשיעור  ,בבתי ספר דוברי ערבית עמדות המורים כלפי שכרם וכלפי התנאים הסוציאליים:

). 50%בתי ספר חלשים (בבהשוואה למורים  ,) דיווחו על שביעות רצון מתנאיהם58%( יםבינוניבבתי ספר 

יותר של מורים  והבג, שיעור בבתי ספר דוברי עברית ,לעומת זאתממצא זה חוזר על ממצא דומה בתשס"ט. 

 .)47%בתי ספר מבוססים (עמיתיהם בוואה לבהש ,) דיווחו על שביעות רצון מתנאיהם56%בתי ספר חלשים (ב

  . בבתי ספר דוברי עבריתטיפוח  מדדבתשס"ט לא נרשמו הבדלים לפי 

 בבתי ספר מבוססים מהמורים 28%, בבתי ספר דוברי עברית המורים ממעמדם המקצועי:של רצון השביעות 

גם . יםלשחבבתי ספר מהמורים  37%לעומת  ,המעמד המקצועי של המוריםדיווחו על שביעות רצון מן 

 ,היו שבעי רצון ממעמדם המקצועי יםחלש בתי ספר, יותר מורים בבבתי ספר דוברי עברית בתשס"ט נמצא כי

לפי מדד טיפוח לא נמצאו הבדלים  בבתי ספר דוברי ערבית. ובינוניים יםמבוסס בבתי ספרבהשוואה למורים 

  ממצא דומה התקבל בתשס"ט.צועי של המורים. על שביעות רצון מן המעמד המק שדיווחובשיעורי המורים 

בבתי ספר  המורים מהאפשרות לבנות מסגרת הוראה מותאמת ודיפרנציאלית לתלמידים:של רצון השביעות 

) דיווחו על שביעות רצון מהאפשרות 74%יותר של מורים בבתי ספר חלשים ( והבגשיעור  ,דוברי עברית
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 בבתי ספר דוברי ערבית).  66%) ומבוססים (68%בהשוואה למורים בבתי ספר בינוניים ( ,להוראה דיפרנציאלית

  טיפוח. בתשס"ט לא נמצאו הבדלים בהיבט זה לפי מגזרמדד טיפוח.  פיללא נמצאו הבדלים 

שיעור  ,בבתי ספר דוברי ערבית :שביעות רצון המורים מהאווירה שקיימת בבית הספר בין המורים לתלמידים

 ,) דיווחו על שביעות רצון מן האווירה בין התלמידים למורים79%יותר של מורים בבתי ספר בינוניים ( והבג

    מדד טיפוח. לפילא נמצאו הבדלים  בבתי ספר דוברי עברית). 73%ה למורים בבתי ספר חלשים (בהשווא

בבתי ספר דוברי  :בין עצמםהמורים מהאווירה שקיימת בבית הספר בין התלמידים לשל רצון השביעות 

 בקרב) דיווחו על שביעות רצון מן האווירה 77%יותר של מורים בבתי ספר מבוססים ( והבגשיעור  ,עברית

נמצאה מגמה  ביתרדוברי עבתי ספר ב). 70%() וחלשים 73%בהשוואה למורים בבתי ספר בינוניים ( ,התלמידים

  ) .63%) לעומת חלשים (68%דומה: בינוניים (

  

  ב"אופק חדש" מנהלים

ניהול שינוי בסמכויות המנהלים בעקבות הרפורמה (לא נמצאו הבדלים לפי מגזר טיפוח במרבית ההיבטים: 

הנהלת בית הספר, בניית של מבנה הספרי, קביעת - , ניהול סל השעות הביתמוריםהההתפתחות המקצועית של 

מידת שביעות הרצון של המנהלים מן ), קליטת מורים חדשיםספרית, פיטורי מורים ו- תכנית הפעילות הבית

תפיסות המנהלים ומידת העומס המוטל על המנהלים בבית הספר כויות שניתנו להם במסגרת הרפורמה, הסמ

   .בנוגע לשכרם

בבתי ם ולאוטונומיה שלהם: התפיסות בקרב מנהלים בנוגע לסמכויותי -ההיבט היחיד שבו נמצאו הבדלים 

בהשוואה  ,שיבו כי בידיהם סמכויות מעטות מדיה) 52%( יםחלש בתי ספרים ביותר מנהל ,ספר דוברי ערבית

  בבתי ספר דוברי עברית לא נמצאו הבדלים בהיבט זה לפי מדד טיפוח. ).37%( בינונייםעמיתיהם בבתי ספר ל

  

  המורים והתלמידים ועל היבטים שונים בחיי בית הספרהרפורמה על הנתפסות של השלכות ה

עבודת תחום השינויים בב טיפוח לא נמצאו הבדלים לפי מגזר: בית הספר בעקבות הרפורמהשינויים בעבודת 

  בית הספר.

 ,עות רצון מן הרפורמההביעו שבי מהמורים 47%-ו מהמנהלים 79%": אופק חדש"שביעות רצון מרפורמת 

  טיפוח. ללא הבדל לפי מגזר

  הספר בית בעבודת שונים היבטים על הרפורמהשל  הנתפסות ההשלכות

  מורים: ידיווח

כך  ,מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עברית :ספרי-עבודת הצוות הבית

בבתי ספר  60%ספרי: -עבודת הצוות הביתבתחום על השפעה לטובה  שיעור נמוך יותר של מורים דיווחו
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לא נמצאו הבדלים לפי  בבתי ספר דוברי ערבית. בבתי ספר מבוססים 49%-ו בינונייםבבתי ספר  55%ים, חלש

  מדד טיפוח. 

כך  ,מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עברית ספרית:-ביתהאווירה ה

בבתי ספר בינוניים  50%בבתי ספר חלשים,  55% :תחוםהשפעה לטובה בעל  שיעור נמוך יותר של מורים דיווחו

  לא נמצאו הבדלים לפי מדד טיפוח.  בבתי ספר דוברי ערבית. יםבוססמ בבתי ספר 47%- ו

שיעור נמוך יותר כך  ,מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר בבתי ספר דוברי עברית,  :רמת האלימות בבית הספר

בבתי  40%בבתי ספר חלשים,  46%: רמת האלימות בבית הספרתחום השפעה לטובה ב על של מורים דיווחו

  לא נמצאו הבדלים לפי מדד טיפוח.  בבתי ספר דוברי ערבית. יםמבוססבבתי ספר  36%- ו יםבינוניספר 

לא נמצאו  ובהיבטים אל: המורים מעמד, בבית המורים על העבודה עומס, משכרם המורים של הרצון שביעות

  טיפוח. הבדלים לפי מגזר

מבוסס היה ככל שבית הספר ולפיה נמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עברית :התפתחות מקצועית של מורים

בבתי ספר  52%התפתחותם המקצועית: תחום בהשפעה לטובה על  שיעור נמוך יותר של מורים דיווחוכך  ,יותר

לא נמצאו הבדלים לפי  בבתי ספר דוברי ערבית. יםמבוססבבתי ספר  43%-ו בינונייםבבתי ספר  49% חלשים,

  מדד טיפוח.

היה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עברית :וריםתחושת המסוגלות העצמית של המ

: שלהם העצמית המסוגלות חושתלתנוגע השפעה לטובה בעל  שיעור נמוך יותר של מורים דיווחו ,מבוסס יותר

לא  בבתי ספר דוברי ערבית. יםמבוסס בבתי ספר 40%- ו בינונייםבבתי ספר  46% ים,חלש בבתי ספר 53%

  נמצאו הבדלים לפי מדד טיפוח. 

 ,מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עברית :הקשר בין המורים להורים

 37%ים, חלש בבתי ספר 44%קשר עם ההורים: תחום ההשפעה לטובה ב על שיעור נמוך יותר של מורים דיווחו

  לא נמצאו הבדלים לפי מדד טיפוח.  בבתי ספר דוברי ערבית. בבתי ספר מבוססים 35%-ובינוניים בבתי ספר 

היה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עברית :התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה

לתדמית הציבורית של מקצוע  נוגעהשפעה לטובה בעל  שיעור נמוך יותר של מורים דיווחו ,מבוסס יותר

בבתי ספר דוברי . בבתי ספר מבוססים 26%-ובינוניים בבתי ספר  29%בבתי ספר חלשים,  33%: ההוראה

  לא נמצאו הבדלים לפי מדד טיפוח. ערבית

  . לפי מדד טיפוחלא נמצאו הבדלים בהיבטים אלו : קשר אישי בין מורה לתלמיד ושכר המורים

   מדד טיפוח. לפיהלים נהבדלים בין המנו לעיל לא נמצאו בכל ההיבטים שצוי :דיווחי מנהלים
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  השפעת הרפורמה על עבודתם והתפתחותם המקצועית של המנהלים

) דיווחו על השפעה 53%( יםחלשבתי ספר , יותר מנהלים בבבתי ספר דוברי ערבית :ספרית-אוטונומיה בית

   ).37%( בינונייםבתי ספר בהשוואה למנהלים ב ,לטובה

לא נמצאו  : בהיבטים אלוהמנהלים על העבודה ועומס מנהלים של מקצועית התפתחותהמנהלים,  שכר

  טיפוח. הבדלים לפי מגזר

  

  מנהליםהמורים וה לפי תפיסת - השעות הפרטניות על התלמידים והמוריםל שהשלכות ה

בהיבטים  :, הישגים לימודיים ותחושת המסוגלות הלימודית של תלמידיםהחוויה הרגשית של התלמידים

  .טיפוח בדיווחי המורים לפי מגזרלא נמצאו הבדלים אלו 

נמצאה  בבתי ספר דוברי עברית :תחושת המסוגלות המקצועית של המורים המלמדים בשעות הפרטניות

על השפעה לטובה בהיבט  ודווחכך שיעור נמוך יותר של מורים  ,תרמבוסס יוהיה ככל שבית הספר  ולפיהמגמה 

בבתי ספר  64%- ו בינונייםבבתי ספר  68%, בבתי ספר חלשים 70%של תחושת המסוגלות המקצועית: 

  מדד טיפוח.  לפילא נמצאו הבדלים  בבתי ספר דוברי ערבית. מבוססים

נמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עבריתבקרב מורים  :השפעת השעות הפרטניות על תהליכי ההוראה בכיתות

השפעה לטובה בהיבט של על  יותר של מורים דיווחושיעור נמוך  מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר  ולפיה

 לא). 57%מבוסס (- דוברי עברית) ו61%בינוני (- דוברי עברית) 69%חלש (- דוברי עבריתתהליכי הוראה בכיתה: 

  .דוברי הערביתבמגזר  טיפוח  מדדי לפי הבדלים נמצאו

הוצאת , פיזיים בעבודהתנאים : ספרי והתלמידים-השפעת אופק חדש על התחושות בקרב הצוות הבית

 – להוצאת התלמידים מן השעות הפרטניות נוגע, תחושות התלמידים בתלמידים במסגרת השעות הפרטניות

  המורים והמנהלים. בדיווחי  לפי מגזר טיפוחלא נמצאו הבדלים בהיבטים אלו 

  . טיפוח מגזר לפיבדיווחי המנהלים  הבדלים נמצאו לאבכל ההיגדים שנבדקו 

  

  סיכום –חדש" לפי מגזר טיפוח "אופק 
 ,יישום הרפורמהכמעט כל המנהלים והמורים שב"אופק חדש" ביקשו להמשיך ב הרצון להמשיך ברפורמה:

  לא נמצאו הבדלים גם בשביעות הרצון ממנה. בדומה לתשס"ט.  ,טיפוח לים לפי מגזרללא הבד

 ,העוסקים ביישום השעות הפרטניות בהיבטים רביםלא נמצאו הבדלים לפי מגזר טיפוח  השעות הפרטניות:

להם ש, מאפייני התלמידים בשעות הפרטניות, הנושאים בשעות הפרטניות פיםשיעור התלמידים המשתת ןוגכ

בבתי ספר מורים  שיעור נמוך יותר שלבתי ספר דוברי עברית, בעם זאת, ועוד.  ,השעות הפרטניותהוקדשו 

בתי ב. יםמבוססבשעה הפרטנית, בהשוואה למורים בבתי ספר דיווחו על הוראת אותו מקצוע  בינונייםוחלשים 

שיעורים אחרי סיום יום קיום דיווחו על  בינונייםבבתי ספר מורים  שיעור גבוה יותר של ,יתברדוברי עספר 

ט זה לפי מדד יש לציין כי בתשס"ט לא נרשמו הבדלים בהיב. חלשיםבתי ספר מורים בבהשוואה ל ,הלימודים

  טיפוח. 
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על קיום  טיפוח בשיעור הדיווח לא נמצאו הבדלים לפי מגזר ,כמו בתשס"ט ב"אופק חדש":ומנהלים מורים 

קשיים שעלו במסגרת התמודדות עם תחום ה. לעומת זאת, בכלים ומיומנויות להוראה בשעות הפרטניות

 בשני מגזרי ,יותרהמבוססים  בתי הספרטיפוח לטובת  נמצאו הבדלים קטנים לפי מגזר ,השעות הפרטניות

  . השפה

, ןמבוצע בההכמות שעות השהייה ונפח המטלות יבטים הבאים: הגם בטיפוח  לא נמצאו הבדלים לפי מגזר

המורים של שיעור ההשתתפות , תחושת העייפות מעבודת ההוראה, תחושת העומס בעבודה בבית ובבית הספר

מההשתלמויות ומידת הפניות של המורים להשתתפות  של המוריםן רצוהשביעות מקצועיות,  בהשתלמויות

  בהשתלמויות.

מורים  שיעור גבוה יותר של ,בבתי ספר דוברי ערביתעמדות המורים כלפי שכרם וכלפי התנאים הסוציאליים: 

בבתי בתי ספר חלשים. תמונה הפוכה נמצאה בבהשוואה למורים  ,דיווחו על שביעות רצון בינונייםבבתי ספר 

  . ספר דוברי עברית

בתי ספר חלשים דיווחו על שביעות רצון ב, יותר מורים בבתי ספר דוברי עבריתעמדות כלפי המעמד המקצועי: 

 לפידוברי ערבית לא נמצא הבדלים  בתי ספרבבתי ספר מבוססים. בבהשוואה למורים  ,ממעמדם המקצועי

  .טיפוח מדד

שיבו כי בידיהם סמכויות מעטות ה יםחלש בתי ספרמנהלים בשל יותר שיעור גבוה  ,בבתי ספר דוברי ערבית

  .בינונייםמנהלים בבתי ספר בהשוואה ל ,מדי

רצון מן התנאים הפיזיים בבית הספר לא נמצאו הבדלים הבשאלה כללית על אודות שביעות  תנאים פיזיים:

עדר תנאים מספקים ייותר על ה וווחיד בתי ספר חלשיםויר (ומיזוג א ןוגהיבטים כבלמעט  ,טיפוח לפי מגזר

יותר מנהלים  ,בבתי ספר דוברי עברית), שירותי מורים (, בשני מגזרי השפהיםמבוסס בתי ספרבהשוואה ל

) יםחלשמנהלים בבתי ספר בהשוואה ל ,עדר תנאים מספקיםידיווחו על ה בינונייםומבוססים בתי ספר ב

 ,עדר תנאים מספקיםידיווחו על ה יםחלש תי ספרבביותר מנהלים  ,בבתי ספר דוברי עבריתוחומרי הוראה (

). בשאר המדדים (מחשוב ותקשוב, מקום מתאים למורים בינונייםומבוססים מנהלים בבתי ספר בהשוואה ל

לעבוד בו, מקום מתאים לקיום פגישות פרטניות, שירותי תלמידים ומקום מתאים לאכול בו) לא נמצאו 

   .וחטיפ מגזר לפיהבדלים 

טיפוח בעמדות המורים והמנהלים כלפי  מגזר לפילא נמצאו הבדלים  ההשלכות הנתפסות של הרפורמה:

הרפורמה על היבטים שונים של  הנתפסותאשר להשלכות שינויים בעבודת בית הספר בעקבות הרפורמה. 

שיעור כך   ,מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עבריתספר, הבעבודת בית 

- וירה הביתואה ,יספר- עבודת הצוות הבית תחומים אלו:בהיה נמוך יותר על השפעה לטובה  דיווחושמורים ה

ספר, התפתחות מקצועית של מורים, תחושת המסוגלות העצמית של המורים, הבית ברמת האלימות , ספרית

ההוראה. בדיווחי המנהלים לא נמצאו הבדלים לפי תדמית הציבורית של מקצוע וה קשר בין המורים להוריםה

  טיפוח.  מגזר
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  ליוח"א השתייכות  לפי – "אופק חדש"בתי ספר ב .ד

חוק יוח"א (יום חינוך ארוך) מוסיף שעות לימוד וחינוך לבתי הספר היסודיים, כך ששבוע הלימודים בבתי 

החל משנה"ל תשס"ט "ניסוי" ובו שבוע הלימודים בבתי  נערך "אופק חדש"במסגרת שעות.  41הספר כולל 

  . 10שעות 37- ספר שמונהג בהם יוח"א ושהצטרפו לרפורמה קוצר ל

תרמו לקידום יישומה של  קצתןהיו השלכות שונות על בתי הספר.  "אופק חדש"לשילוב של יוח"א ורפורמת 

  . "אופק חדש"ן הובילו לקשיים בהתארגנות בית הספר בקצתו ,רפורמהה

בתי ספר הונהג  326- בשלוש השנים הראשונות, ב"אופק חדש" בתי הספר היסודיים שהצטרפו לרפורמת  תוךמ

 . שני בתי ספר לא דווח סטטוס השיוך ליוח"א)בנוגע ל( ונהג יוח"אהלא בתי ספר  806-יוח"א (מלא או חלקי) וב

קרי , ויובא סיכום של עייוח"א הרפורמה עםשל שילוב דבר בבפרק זה יוצגו תשובות המנהלים והמורים 

ההבדלים שעלו בהשוואה בין בתי ספר שמונהג בהם יוח"א לבתי ספר שלא מונהג בהם יוח"א. כפי שראינו 

 ,דמיון בין בתי ספר אלויש  "אופק חדש"בפרקים הקודמים, בתחומים רבים הנוגעים ליישומה של רפורמת 

הבדלים  כמהה הבדלים של ממש. לצד זאת עלו במחקר והשוואה לפי השתייכות בית הספר ליוח"א לא העלת

   שיוצגו להלן. ,בהשוואה לפי השתייכות ליוח"א בין בתי הספר

, סטטוס שיוכם של המורים והמנהלים ליוח"א התבסס על חשוב לציין שלצורך עיבוד הנתונים בדוח הנוכחי

וזאת כדי לקבל תשובות  ,מוסדותבקובץ שנרשם כפי ליוח"א וך סטטוס השיתשובותיהם בראיונות ולא על 

והמנהלים ציינו שבבית  מהמורים 30% בבית ספרם.יוח"א  קיומו שלשל מורים ומנהלים שמודעים ל מהימנות

כי שהשיבו  )N=300(ומנהלים  )N=876(מורים בנוגע להניתוחים הבאים נעשו רק לפיכך יוח"א.  מונהגספרם 

  יוח"א. מונהגבבית ספרם 

 

של אופק חדש ויוח"א שילובעמדות כלפי   

  המנהלים משילוב של "אופק חדש" ויוח"אשל רצון השביעות 

 39% .מן השילוב של יוח"א ו"אופק חדש"מאוד  מן המנהלים ציינו שהם שבעי רצון במידה רבה או רבה 42%

. )ציינו שהם שבעי רצון במידה בינונית 19%( ציינו שהם שבעי רצון במידה מועטה או כלל לא מן השילוב

  מן המנהלים הביעו שביעות רצון גבוהה מן השילוב בין הרפורמה לבין "אופק חדש".  45%בתשס"ט דווח כי 

ככל שבית הספר הצטרף לרפורמה מאוחר יותר, כך שיעור נמוך יותר של מנהלים דיווח על  ולפיהמגמה  הנמצא

), 47%), תשס"ט (50%תשס"ח ( מן השילוב של יוח"א ו"אופק חדש":מאוד  שביעות רצון במידה רבה או רבה

  ). 32%תש"ע (

                                                              
  שבהם מונהג יוח"א".    להרחבה בנושא זה ראו דוח "יישום רפורמת אופק חדש בבתי ספר  10
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מן השילוב של "אופק חדש" ויוח"א ציינו כי שתי התכניות מאוד מנהלים שהביעו שביעות רצון רבה או רבה 

משלימות זו את זו. לעומת זאת, מנהלים שהביעו שביעות רצון מועטה מן השילוב ציינו את העומס הרב המוטל 

גם  ,כפי שנטען בשנים קודמות :הנהגת שתי התכניות בבית הספר. זאת ועוד על המורים והתלמידים בעקבות

בתי ספר המשתייכים ליוח"א אין אפשרות לקיים שעות פרטניות לאחר סיום יום בבתש"ע ציינו המנהלים כי 

 לציין יש .מה שמוביל להוצאת תלמידים מהכיתות ולהפסד חומר הכרוך בכך כו,אלא בעיקר במהל ,הלימודים

  .א"ליוח הספר בית השתייכות לפי ברפורמה להמשיך ברצון הבדלים נרשמו לא ט"בתשס כי

  

  ארצון להמשיך ביישום "אופק חדש" לצד יוח"

 מועדפת עליהםהמנהלים והמורים בבתי ספר שב"אופק חדש" ושמונהג בהם יוח"א נשאלו מהי האפשרות ה

  תשובותיהם: . להלן התפלגותלאופן השילוב של "אופק חדש" ויוח"אבנוגע 

 והמנהלים התפלגות העדפות המורים - : שילוב "אופק חדש" ויוח"א32 לוח
 שיעור המנהלים סוג ההעדפה

N=299 
 שיעור המורים

N=840 
 42% 45% והפסקת יוח"א "אופק חדש"השארת 

 37% 53%  ויוח"א "אופק חדש"השארת 

 11% 1% והשארת יוח"א "אופק חדש"הפסקת 

  10%  1%  ויוח"א "אופק חדש"הפסקת 

  100%  100%  סה"כ

  

 העדיפומן המורים  37%להשאיר "אופק חדש" ולהפסיק את יוח"א.  מעדיפים יוציינו שהמן המורים  42%

שהיו מעוניינים בהשארת  מהמוריםנראה כי כמחצית אם כן, להשאיר הן את "אופק חדש" והן את יוח"א. 

להפסיק את קיום שתי  העדיפו מהמוריםכעשרה אחוזים "אופק חדש" העדיפו גם להמשיך את יוח"א. 

להפסיק את "אופק חדש" בבית הספר ולהשאיר את  העדיפווכעשרה אחוזים נוספים  ,התכניות בבית הספר

ופק חדש ציינו שהם מעוניינים להשאיר שהיו מעוניינים להשאיר את א מהמוריםכמחצית  ,גם בתשס"טיוח"א. 

  קשו להשאיר את "אופק חדש" ויוח"א גם יחד. י) ב37%) בהשוואה למורים (53%יותר מנהלים (את יוח"א. 

  להלן נציג את תשובות המורים בפילוח לפי משתני רקע:

להמשיך את קיום  העדיפו ות הוראהשנ 25עד  1קבוצת הוותק של ביותר מורים  :בהוראה ותקלפי  ההשווא

לעומת זאת, ). 35%(ויותר שנה  26בהשוואה לקבוצת הוותק של  ,)43%- "אופק חדש" ולהפסיק את יוח"א (כ

 להמשיך את שתי התכניות בבית העדיפושנים  5עד  1ויותר ושל שנה  26ת הוותק של ויותר מורים מקבוצ

  ). 34%שנים ( 25-6בהשוואה לקבוצת הוותק של  ,הספר
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 ,) העדיפו להמשיך את שתי התכניות בבית הספר34%משרת אם ( לותעבפחות מורות  :המשרסוג השוואה לפי 

) העדיפו 45%משרת אם ( לותעב). בהתאמה, יותר מורות 42%בהשוואה למורים ומורות ללא משרת אם (

  ). 38%בהשוואה למורים ומורות ללא משרת אם ( ,להמשיך את "אופק חדש" ולהפסיק את יוח"א

  :מוצגת בלוח הבא פיקוח וסוג שפה מגזרהשוואה לפי 

  )N=840התפלגות העדפות המורים ( - : שילוב "אופק חדש" ויוח"א33 לוח
 פיקוח וסוג שפה שיעור המשיבים לפי מגזר העדפות המורים

  
 דוברי עברית דוברי ערבית

 דתי-ממלכתי
 דוברי עברית

 ממלכתי

 8% 18% 10%  והשארת יוח"א "אופק חדש"הפסקת 

 50% 37% 38% והפסקת יוח"א "אופק חדש"השארת 

 33% 41% 39%  ויוח"א "אופק חדש"השארת 

 9% 5% 13%  ויוח"א "אופק חדש"הפסקת 

  100%  100%  100%  סה"כ

  

לעומת  ,ממלכתיים העדיפו להשאיר את "אופק חדש" ולהפסיק את יוח"אהכמחצית מן המורים בבתי הספר 

ממלכתיים הבבתי הספר  מהמורים 33%- דתיים. לעומת זאת, כ-ממלכתייםהבבתי הספר  מהמורים 38%-כ

דתיים. לא נמצאו -ממלכתייםהבבתי הספר  מהמורים 40%-בהשוואה לכ ,העדיפו להשאיר את שתי התכניות

  הבדלים לפי שנת הצטרפות.

) ביקשו להמשיך את "אופק 53%כמחציתם (המנהלים התבקשו לציין את האפשרות המועדפת עליהם. גם 

בהשוואה לפי קשו להמשיך את "אופק חדש" אך להפסיק את יוח"א. יב 45%חדש" ואת יוח"א בבית הספר. 

להמשיך את "אופק חדש" ולהפסיק את  העדיפו) 48%פיקוח נמצא כי יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי (סוג 

דתי - ). בהתאמה, יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי28%( דתי-בהשוואה למנהלים בפיקוח הממלכתי ,יוח"א

). בשאר 49%לעומת מנהלים בפיקוח הממלכתי ( ,להשאיר את שתי התכניות גם יחד בבית הספר העדיפו) 67%(

  בניהול בכלל, לא נמצאו הבדלים בין קבוצות המנהלים.  תקכן וובניהול בית הספר  ותק ןוגכ ,המשתנים

  תשובות המנהלים לפי שנת ההצטרפות:  הלוח הבא מציג את התפלגות
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  )N=299( התפלגות תשובות המנהלים לפי שנת הצטרפות לרפורמה - : שילוב "אופק חדש" ויוח"א34 לוח
 שיעור המשיבים העדפות המנהלים

 תש"ע תשס"ט תשס"ח  

 0% 0% 5% והשארת יוח"א "אופק חדש"הפסקת 

 54% 35% 40% והפסקת יוח"א "אופק חדש"השארת 

 44% 64% 55%  ויוח"א "אופק חדש"השארת 

 1% 1% 0%  ויוח"א "אופק חדש"הפסקת 

  100%  100%  100%  סה"כ

להשארת  העדפהתה יהנתונים מלמדים כי בקרב מנהלים שהצטרפו לרפורמה בשנים תשס"ח ותשס"ט הי

בקרב מנהלים  ואילורפורמת "אופק חדש" ויוח"א בבית הספר על פני השארת "אופק חדש" והפסקת יוח"א, 

) על פני השארת 54%להשארת "אופק חדש" והפסקת יוח"א ( העדפהשהצטרפו בתש"ע התהפכה המגמה ויש 

  ). 44%"אופק חדש" ויוח"א (

על עבודתם.  הגם יוח"א וגם "אופק חדש" השפיע המורים נשאלו כיצד העובדה שבבית ספרם מתקיימים

 45%ואילו  ,דיווחו כי לא חל שינוי 28%לטובה, השפעה מן המורים דיווחו על  27%עולה כי  יהםמתשובות

  לרעה. פילוח הממצאים לפי משתני רקע העלה את הממצאים הבאים: השפעהדיווחו על 

: יותר מורים טירונים ותקקבוצות  לפיל המורים נמצא הבדל בדפוס התגובה ש בהוראה: ותקהשוואה לפי 

בעקבות הקיום המשותף של יוח"א ו"אופק חדש" בבית ספרם ציינו כי חל שינוי לטובה מאוד  ומורים ותיקים

  ). 24%שנים ( 25-6למורים בעלי ותק של  , בהשוואהבהתאמה) ,37%-ו 30%(

בהשוואה  ,) דיווחו על השפעה לטובה33%ללא משרת אם (ומורות יותר מורים  :המשרסוג השוואה לפי 

  ). 22%משרת אם (ות במורמורים ול

בהשוואה  ,) דיווחו על השפעה לטובה35%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  :שפה השוואה לפי מגזר

  ). 21%( בבתי ספר דוברי עבריתלמורים 

בהשוואה  ,דיווחו על השפעה לטובה) 24%דתי (- יקוח הממלכתיפיותר מורים ב פיקוח:סוג השוואה לפי 

  ). 19%ממלכתי ( בבתי ספר דוברי עבריתלמורים 

: בבתי טיפוחהנמצאו הבדלים בדיווחי המורים לפי מדד  בבתי ספר דוברי עברית השוואה לפי מגזר טיפוח:

 30%לעומת  ,דיווחו על השפעה חיובית בינונייםמהמורים בבתי ספר חלשים ו 20%- כספר דוברי עברית, 

  ). 30%בוססים (ממהמורים בבתי ספר 

 שאלה נמצא כי מורים שציינו השפעה לרעה הזכירו עומס גדולה לעבניתוח התשובות הפתוחות של המורים 

העמקת ו כירו יותר זמן איכות עם התלמידיםואילו מורים שציינו השפעה לטובה הז ,עייפות פיזית ונפשיתו

   .םמהקשר ע
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  השעות הפרטניות

  :לא נמצאו הבדלים לפי השתייכות ליוח"א בהםשהיבטים 

, שיעור התלמידים מכלל תלמידי בית הספר תלמידים המשתתפים בשעות הפרטניותשל ממוצע מספר 

ייכות תשה, תחלופת תלמידים, מאפייני התלמידים המשתתפים בשעה הפרטניתהמשתתפים בשיעור, 

מה , בשעות הפרטניות ונלמדשמקצועות להם הוקדשו השעות הפרטניות, שושאים הנהתלמידים לכיתת האם, 

שהוצאו מכיתות האם  התלמידים שלומדיםתחום הדעת , שאר תלמידי הכיתה בזמן השעה הפרטנית עשו

  ו בשעת החינוך הפרטנית. פעילויות שהתקיימו בשעה הפרטנית

 :בהם נמצאו הבדלים לפי השתייכות ליוח"אשהיבטים 

בתי ספר המשתייכים ליוח"א, בהשוואה לבתי ספר אחרים, מוגבלים  מן של השעות הפרטניות:עיתוי יישו

יותר ביכולתם לקיים את השעות הפרטניות בסוף יום הלימודים, ולפיכך הנחיות משרד החינוך מאפשרות להם 

ם לא מונהג יותר מורים בבתי ספר שבהבתש"ע נמצא כי  ,. ואכןות במהלך יום הלימודיםלקיים שעות פרטני

בהשוואה למורים שבבית ספרם מונהג  ,) דיווחו על קיום שיעורים אחרי סיום יום הלימודים55%יוח"א (

 לרפורמהמועד ההצטרפות ה הצלבה בין שתכאשר נעט. ממצא זה תואם את הממצא בתשס"). 26%יוח"א (

בשיעור השעות בין תשס"ט לתש"ע שינוי לא נמצא  ,עיתוי יישומן של השעות הפרטניותוא "לבין קיום יוח

  .במהלך יום הלימודים שהתקיימוהפרטניות 

יוח"א נמצא כי בבתי השתייכות ל לפיבהשוואה בין בתי ספר  בהם התקיימו השעות הפרטניות:שהמקומות 

בהשוואה  ,מורים דיווחו על הוראת השעות הפרטניות בכיתות ריקותיותר  ,יוח"א לא מונהגבהם שספר 

ונהג מבהם שבבתי ספר  ,בהתאמה). לעומת זאת ,37%לעומת  54%בהם מונהג יוח"א (שבתי ספר בעמיתיהם ל

בתי עמיתיהם בבהשוואה ל ,יותר מורים דיווחו על הוראת השעות הפרטניות בכיתות לימוד ייעודיות ,יוח"א

  ). 18%לעומת  25%ונהג יוח"א (מבהם לא שספר 

  התנאים הפיזיים 

לא נמצאו הבדלים המנהלים מן התנאים הפיזיים בבית הספר של רצון הבשאלה כללית על אודות שביעות 

על סדרה של היגדים  יהםבתשובות המנהלים לפי השתייכות ליוח"א. כמו כן לא נמצאו הבדלים בתשובות

ותר מנהלים שבית למעט מיזוג אוויר. נמצא שי ,שבדקו את מידת קיומם של תנאים פיזיים שונים בבית הספר

בהשוואה למנהלים שבית  ,אווירהמיזוג נושא ) דיווחו על תנאים לא מספקים ב50%ספרם משתייך ליוח"א (

  ).41%ספרם אינו משתייך ליוח"א (

  מורים ב"אופק חדש"

עם זאת,  .יוח"אלא נמצאו הבדלים בדיווחי המורים לפי  :ןונפח המטלות המבוצע בהכמות שעות השהייה 

כי כמות שעות השהייה של  נו) ציי76%יותר של מנהלים שבית ספרם אינו משתייך ליוח"א ( והבגשיעור 

מורים המ 20%). עוד נמצא כי 65%מנהלים שבית ספרם משתייך ליוח"א (לבהשוואה  ,המורים מעטה יחסית
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 12% לעומת, בבית הספר ןמרבית אתאו יוח"א ציינו כי השלימו את כל מטלותיהם  ונהגבהם משספר  בבתי

  בתי ספר ללא יוח"א. במורים המ

בבית בעקבות  היקף עבודה רב יותר או נמוך יותרהמורים על  בדיווחי היקף העבודה של המורים בבית:

   לפי השתייכות ליוח"א. ממש של הבדלים נמצאו לאהרפורמה 

זאת  ,הספר ליוח"א לא נמצאו הבדלים בולטים לפי השתייכות בית תחושת העומס בעבודה בבית ובית הספר:

שבית ספרם משתייך ליוח"א דיווחו על  מהמורים 65%בתש"ע נמצא כי  ,עם זאתבדומה לממצאי תשס"ט. 

   מהמורים שבית ספרם אינו משתייך ליוח"א. 71%לעומת  ,עומס כבד בבית

בהם שספר  ימורים המלמדים בבתיותר  ת תלמידים בשעות הפרטניות:יהמורים בהנחי ומידת הביטחון שחש

 שבהם לא מונהגבבתי ספר בהשוואה למורים  ,בתחום זה ) היו מעוניינים בפיתוח מקצועי58%יוח"א (מונהג 

ידע וכלים להנחיית תלמידים בשעות הפרטניות ויכולת להתמודד עם סוגיות  :בשני היבטים ).51%יוח"א (

  יכות ליוח"א. לא נמצאו הבדלים בין תשובות המורים לפי השתי -שעולות בשעות הפרטניות 

יוח"א  ונהג) שבבית ספרם מ34%שיעור נמוך יותר של מורים ( יום העבודה: משךמורים מהשל רצון השביעות 

  ). 41%יוח"א ( ונהגבהשוואה למורים שבבית ספרם לא מ ,יום עבודתם ממשךדיווחו על שביעות רצון 

רצון הושביעות  המקצועית של המוריםההתפתחות עמדות המורים כלפי שכרם וכלפי התנאים הסוציאליים, 

   השתייכות ליוח"א. לפיי המורים לא נמצאו הבדלים בדיווח :מן ההתפתחות המקצועית

 פילא נמצאו הבדלים ל: בדיווחי המורים המורים ממעמדם המקצועי ומעבודת ההוראהשל רצון השביעות 

יוח"א  מונהגשבבית ספרם  מהמורים 46%אולם רצון מעבודתם, ההשתייכות ליוח"א בהיבט של שביעות 

 מונהגשבבית ספרם לא  המוריםמ 36% , לעומתדיווחו על שביעות רצון מן המעמד המקצועי של המורים

  בתשס"ט לא דווח על הבדלים בעמדות המורים בהיבט זה.  יוח"א.

שיעור נמוך  המורים מהאפשרות לבנות מסגרת הוראה מותאמת ודיפרנציאלית לתלמידים:של רצון השביעות 

 ,מן האפשרות להוראה מותאמתיוח"א דיווחו על שביעות רצון  מונהג) שבבית ספרם לא 69%יותר של מורים (

  ). 75%יוח"א (ונהג בהשוואה למורים שבבית ספרם מ

בין ובין התלמידים ל בית הספר בין המורים לתלמידיםשקיימת בהמורים מהאווירה של רצון השביעות 

    השתייכות ליוח"א.  לפילא נמצאו הבדלים  :עצמם

  ב"אופק חדש" מנהלים

ם סות בקרב מנהלים בנוגע לסמכויותיהתפישל לא נמצאו הבדלים לפי השתייכות בית הספר ליוח"א בהיבטים 

את מידת כמו כן לא נמצאו הבדלים בתשובות המנהלים על סדרה של היגדים שבדקו . ולאוטונומיה שלהם

בעקבות הרפורמה (ניהול סל השעות של בית הספר, היבטים שונים של סמכויות מנהלים בבית הספר השינוי ב

 ה מזאת:יתרועוד).  ,ספרית,  פיטורי מורים-הנהלת בית הספר, בניית תכנית העבודה הביתשל מבנה הקביעת 
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הלים בנוגע תפיסות המנו מידת העומס המוטל על המנהלים בבית הספרלא נמצאו הבדלים בהיבטים של 

   .לשכרם

  

  המורים והתלמידים ועל היבטים שונים בחיי בית הספרהרפורמה על של  הנתפסותהשלכות ה

  בהם לא נמצאו הבדלים לפי השתייכות בית הספר ליוח"א: שהיבטים 

 קשר אישי בין מורה לתלמידשביעות הרצון של המורים משכרם, עומס העבודה על המורים בבית, השלכות על 

  דיווחי המורים. לפי השתייכות ליוח"א בלא נמצאו הבדלים  - 

הישגים לימודיים ותחושת המסוגלות הלימודית של תלמידים, תחושת המסוגלות  ספרית,-אווירה בית

 – השפעת השעות הפרטניות על תהליכי ההוראה בכיתותהמקצועית של המורים המלמדים בשעות הפרטניות, 

  לא נמצאו הבדלים לפי יוח"א בדיווחי המורים והמנהלים. 

 נוגעתנאים פיזיים בעבודה, הוצאת תלמידים במסגרת השעות הפרטניות, תחושות התלמידים בהשלכות על 

בדיווחי המורים  לא נמצאו הבדלים לפי השתייכות ליוח"א -  השעות הפרטניות לצורךלהוצאת תלמידים 

  .והמנהלים

להשלכות הרפורמה לא נמצאו הבדלים לפי השתייכות נשאלו עליהם בנוגע המנהלים שם ההיבטישאר בכל 

התפתחותם המקצועית של המנהלים (במדדים של על השפעת הרפורמה על עבודתם ו ובכלל זהא, ליוח"

  ספרית, שכר המנהלים, התפתחות מקצועית של מנהלים ועומס העבודה על המנהלים).-אוטונומיה בית

  

  :ם נמצאו הבדלים לפי השתייכות בית הספר ליוח"אבהשהיבטים 

) ציינו כי חל שינוי במידה רבה 81%יותר מנהלים בבתי ספר המשתייכים ליוח"א ( אופן יישום הרפורמה:

  ). 71%שאינם משתייכים ליוח"א (בבתי ספר בהשוואה למנהלים  ,באופן יישום הרפורמה בבית ספרם

 ,) דיווחו על השפעה על עבודת הצוות62%יוח"א ( מונהגיותר מורים שבבית ספרם  :ספרי-עבודת הצוות הבית

  ).56%יוח"א ( מונהגבהשוואה למורים שבבית ספרם לא 

רמת ) דיווחו על השפעה על 51%יוח"א ( מונהגיותר מורים שבבית ספרם  :רמת האלימות בבית הספר

  ).  43%(יוח"א  מונהגבהשוואה למורים שבבית ספרם לא  ,האלימות

בהשוואה  בהיבט זה ) דיווחו על השפעה לטובה38%יוח"א ( ם מונהגת ספריבשיותר מורים  :מעמד המורים

  ).29%יוח"א (בבית ספרם לא מונהג למורים ש

) דיווחו על השפעה לטובה 59%יוח"א ( מונהגיותר מורים שבבית ספרם  :התפתחות מקצועית של מורים

  ).52%יוח"א ( מונהגית ספרם לא בהשוואה למורים שבב ,בהיבט זה
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) דיווחו על השפעה 58%יוח"א ( מונהגיותר מורים שבבית ספרם  :תחושת המסוגלות העצמית של המורים

  ).49%יוח"א ( מונהגבהשוואה למורים שבבית ספרם לא  ,לטובה בהיבט זה

השפעה לטובה בהיבט  ) דיווחו על51%יוח"א ( מונהגיותר מורים שבבית ספרם  :הקשר בין המורים להורים

  ).42%יוח"א ( מונהגבהשוואה למורים שבבית ספרם לא  ,זה

) דיווחו על השפעה 45%יוח"א ( מונהגיותר מורים שבבית ספרם  :התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה

  ).34%יוח"א ( מונהגבהשוואה למורים שבבית ספרם לא  ,לטובה בהיבט זה

יוח"א ציינו השפעה לטובה בהיבט  מונהגמורים שבבית ספרם לא המ 95% :החוויה הרגשית של התלמידים

   בדיווחי המנהלים לא נמצאו הבדלים. יוח"א. מונהגמורים שבבית ספרם המ 88%לעומת  ,זה

מהמנהלים שבבית ספרם  30% :ספרי והתלמידים-על התחושות בקרב הצוות הבית "אופק חדש"השפעת 

על השפעה לרעה של הוצאת  , דיווחושבבית ספרם לא מונהג יוח"אנהלים מהמ 19%לעומת  ,מונהג יוח"א

  לשעות הפרטניות.  כל הנוגעספרי ב- צוות הביתקרב העל התחושה ב מהכיתה תלמידים

  

   סיכום –"אופק חדש" לפי השתייכות ליוח"א 

והמורים ציינו שהם שבעי רצון במידה רבה  מהמנהלים 42% :שביעות רצון משילוב של "אופק חדש" ויוח"א

ציינו  39%מן השילוב של יוח"א ושל "אופק חדש", בדומה לדיווחים בתשס"ט. לעומת זאת, מאוד  או רבה

ככל שבית הספר הצטרף לרפורמה  ולפיהמגמה  הנמצאשהם שבעי רצון במידה מועטה או כלל לא מן השילוב. 

השילוב של יוח"א ו"אופק מגבוהה על שביעות רצון  ומנהלים דיווחמאוחר יותר, כך שיעור נמוך יותר של 

, תנה עדיפות רבה יותר להשארת "אופק חדש" והפסקת יוח"א על פני השארת שתי התכניות במקביליונ ,חדש"

  . בעיקר בקרב המנהלים

בהשוואה למורים  ,משרת אם העדיפו להמשיך את "אופק חדש" ולהפסיק את יוח"א לותעביותר מורות 

  . תנו העדפה להשארת שתי התכניותאלה נ -  ומורות ללא משרת אם

, שם דתי- ממלכתיהבהשוואה לפיקוח  ,יוח"א והפסקת"אופק חדש"  תנה העדפה להשארתינבפיקוח הממלכתי 

  . נתנה העדפה להשארת שתי התכניות גם יחד

דיווחו כמחציתם על השפעה  ,תםעל עבוד "אופק חדש" ויוח"א של השילובכאשר נשאלו המורים על השפעת 

   לרעה, בעיקר בשל עייפות פיזית ונפשית. 

יישום הרפורמה כל הנוגע לבלפי השתייכות ליוח"א לא נמצאו הבדלים בין בתי ספר  :יישום השעות הפרטניות

תחלופת , הןמאפייני התלמידים המשתתפים בהיקף התלמידים המשתתף בשעות הפרטניות,  ןוגכבהיבטים 

 ונלמדשלהם הוקדשו השעות הפרטניות, מקצועות שייכות התלמידים לכיתת האם, הנושאים תשה, תלמידים

התלמידים שהוצאו  ולמדש, תחום הדעת שאר תלמידי הכיתה בזמן השעה הפרטנית עשומה בשעות הפרטניות, 

לעיתוי יישומן של בנוגע ת, מכיתות האם בשעה הפרטנית ופעילויות שהתקיימו בשעת החינוך הפרטנית. עם זא

) דיווחו על קיום שיעורים 55%יותר מורים בבתי ספר שבהם לא מונהג יוח"א (כי נמצא השעות הפרטניות 
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ממצא זה תואם את הממצא ). 26%בהשוואה למורים שבבית ספרם מונהג יוח"א ( ,אחרי סיום יום הלימודים

  . בתשס"ט

סדרה של היגדים שבדקו את לפי השתייכות ליוח"א בהבדלים  נמצאולא בתשובות המנהלים  תנאים פיזיים:

אוויר (יותר מנהלים שבית ספרם משתייך הלמעט מיזוג  ,מידת קיומם של תנאים פיזיים שונים בבית הספר

  בהשוואה למנהלים שבית ספרם אינו משתייך ליוח"א).בתחום זה, ליוח"א דיווחו על תנאים לא מספקים 

היקף העבודה של המורים בנוגע ל ליוח"א תויכיתשהלפי  יםהבדל ולא נמצא חדש":מורים ומנהלים ב"אופק 

מורים שבית ספרם משתייך  שיעור גבוה במקצת של. תחושת העומס בבית הספר ועייפות מן ההוראה, בבית

 שיעור נמוךבהשוואה למורים שבית ספרם אינו משתייך ליוח"א. כמו כן,  ,ליוח"א דיווחו על עומס כבד בבית

בהשוואה  ,יום עבודתם ממשךיוח"א דיווחו על שביעות רצון  מונהג) שבבית ספרם 34%יותר של מורים (

יוח"א דיווחו על  מונהגשבבית ספרם  מהמורים 46%עם זאת,  ).41%יוח"א ( מונהגלמורים שבבית ספרם לא 

    יוח"א. מונהגשבבית ספרם לא  המוריםמ 36% לעומת ,שביעות רצון מן המעמד המקצועי של המורים

לא נמצאו הבדלים  ממנההמנהלים של רצון הבשאלה כללית על אודות היקף הסמכויות והאוטונומיה ושביעות 

  בתשובות המנהלים לפי השתייכות ליוח"א.

יותר  ,שלהלןברשימת ההיבטים  :הרפורמה על היבטים שונים בעבודת בית הספרהנתפסות של השלכות ה

ינו משתייך בהשוואה למורים שבית ספרם א ,יוח"א דיווחו על השפעה לטובהמשתייך למורים שבית ספרם 

, מעמד המורים, התפתחות מקצועית של בבית הספרספרי, רמת האלימות - צוות הביתעבודת ה :יוח"אל

התדמית המקצועית של מקצוע ו מורים, תחושת המסוגלות העצמית של המורים, הקשר בין מורים להורים

  . ההוראה

  ליוח"א.  השתייכותלפי  ובהיבטים אלנהלים לא נמצאו הבדלים בקרב המ

  
  לרפורמההצטרפות השנת  לפי –בתי ספר ב"אופק חדש" ה. 

שנת ההצטרפות לרפורמה, או הוא לים הוהמנאחד המשתנים החשובים בבחינת ההבדלים בין קבוצות המורים 

לתהליכים שעברו המורים והמנהלים עם הטמעת הרפורמה . המורים והמנהלים ברפורמה ותקבמלים אחרות 

על  יהובדבר השלכות בעקבות הרפורמהם בעבודת שחלובדבר השינויים  םתפיסתהשלכות על להיות  עשויים

  .התלמידים והמורים בפרטעל חיי בית הספר בכלל ו

הלימודים שנת  פי- על, לשלוש קבוצותשרואיינו המורים והמנהלים בהתאם לכך לצורך ניתוח הנתונים חולקו 

שרואיינו מציג את היקפי המורים והמנהלים שלהלן לוח התשס"ח, תשס"ט ותש"ע. : לרפורמה הצטרפושבה 

  :לפי שנת הצטרפות לרפורמה
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  לרפורמה םת הצטרפותלפי שנ -נו ישרואיהמורים והמנהלים היקפי : 35 לוח
  םושיעורמספר המשיבים  שנת הצטרפות

 מנהלים מורים  

  (36%)  388 )41%( 2,132 תשס"ח

  (34%)  373 )28%( 1,460 תשס"ט

  (30%)          328  )31%( 1,581  תש"ע

  (100%)  1,089  )100%( 5,173  סה"כ

  

הבדלים אלו כבר חלק מ( ברפורמהלפי הוותק שלהם והמנהלים תשובות המורים בלהלן יוצגו עיקרי ההבדלים 

  בפרקים קודמים בדוח זה).הוצגו 

  שביעות רצון מן הרפורמה

על שביעות  ויותר של מורים שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"ט דיווח והבגכי שיעור  למדיםמהנתונים 

), 50%), תשס"ט (53%: תשס"ח (בהשוואה למורים שהצטרפו בתש"ע ,מרפורמת "אופק חדש"גבוהה רצון 

בקרב על בית הספר.  יהלמורים חדשים ברפורמה קשה להעריך את השלכותשכאמור, ייתכן ). 39%תש"ע (

  לשביעות רצונם מן הרפורמה.  נוגעהמנהלים לא נמצאו הבדלים ב

  השעות הפרטניות

פגישות עם הרכב קבוע על  ודיווחבתש"ע לרפורמה מורים שהצטרפו של יותר  והבגשיעור  תחלופת תלמידים:

  ).64%), תש"ע (61%), תשס"ט (56%: תשס"ח (בהשוואה למורים שהצטרפו בתשס"ח ,תלמידיםשל 

בתשס"ח דיווחו על לרפורמה מורים שהצטרפו של יותר  והבגשיעור  הפעילויות שהתקיימו בשעה הפרטנית:

), תש"ע 37%), תשס"ט (40%בהשוואה למורים שהצטרפו בתש"ע: תשס"ח ( ,מפגשים מובנים על בסיס התכנית

מורים שהצטרפו בתשס"ח דיווחו על פחות מפגשים יחידניים עם של יותר  והבגשיעור  ,). לעומת זאת34%(

  ).36%), תש"ע (32%), תשס"ט (29%בהשוואה למורים שהצטרפו בתש"ע: תשס"ח ( ,התלמידים

מאפייני התלמידים המשתתפים בשעות התלמידים המשתתפים בשעה הפרטנית, היקף כגון  ,בשאר ההיבטים

להם הוקדשו השעות הפרטניות, שייכות התלמידים לכיתת האם, משך המפגשים, הנושאים תשההפרטניות, 

בהם התקיימו השעות שוהמקומות ך השעות הפרטניות עיתוי השעות הפרטניות, פעילות שאר התלמידים במהל

  הבדלים לפי שנת הצטרפות.  נמצאו  לא ,הפרטניות

  מורים ומנהלים ב"אופק חדש"

יותר של  גבוהשיעור רשם בשנתיים הראשונות ליישום התכנית נ תחושת עומס בעבודה בבית ובבית הספר:

לא נמצאו הבדלים בתחושת עומס ). 13%) ותש"ע (20%), תשס"ט (24%פחות בבית: בתשס"ח (מורים העובדים 

הצטרפו ל"אופק חדש" באחת משלוש ייפות מעבודת ההוראה בין מורים שעבתחושת הו העבודה בבית הספר
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יותר של  והבגנמצא כי שיעור לתחושת עומס העבודה בבית בנוגע  ,. עם זאתתשס"ח, תשס"ט ותש"ע השנים

בהשוואה למורים שהצטרפו לרפורמה  ,דיווחו על תחושת עומס כבדה בבית בתש"עהצטרפו לרפורמה מורים ש

  מגמה שנמצאה בתשס"ט.ה). מגמה זו חוזרת על 65%) ותש"ע (60%), תשס"ט (58%: תשס"ח (שס"חבת

שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח נמצא שיעור מורים קרב ב :ונפח המטלות המבוצע בהן כמות שעות השהייה

שהצטרפו  וריםבהשוואה למ ,)23%במסגרת בית הספר ( םשהשלימו את מטלותיהשל מורים גבוה יותר 

  ). 16%לרפורמה בתש"ע (

שיעור גבוה יותר של מורים שהצטרפו לרפורמה  מלמדים כיהנתונים  :שביעות רצון מן המעמד המקצועי

בהשוואה למורים שהצטרפו לרפורמה  ,על שביעות רצון ממעמדם המקצועידיווחו בתשס"ח ובתשס"ט 

נמצא כי  , שבהםתשס"טמ). ממצא זה מחזק ממצאים 34%), תש"ע (41%), תשס"ט (45%: תשס"ח (בתש"ע

על שביעות רצון ממעמד המורה נמוך בהשוואה למורים  יםשיעור המורים שהצטרפו בתשס"ט המדווח

  , בהתאמה). 39%לעומת  32%שהצטרפו בתשס"ח (

הנתונים  ה מותאמת ודיפרנציאלית לתלמידים:המורים מן האפשרות לבנות מסגרת הוראשל רצון השביעות 

רצון ביעות על ש ולמדים כי שיעור גבוה יותר של מורים שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"ט דיווחמ

), 75%: תשס"ח (ע"בשנה"ל תשלרפורמה מורים שהצטרפו בהשוואה ל ,מאפשרות ההוראה הדיפרנציאלית

  ).  68%) ותש"ע (73%תשס"ט (

רצון של המורים מן האווירה בבית היעות שבבהם לא נמצאו הבדלים לפי שנת הצטרפות לרפורמה: שהיבטים 

עמדות המורים כלפי שכרם וכלפי להנחיית תלמידים בשעות הפרטניות,  מידת הביטחון בידע ובכליםהספר, 

, שביעות רצון , שביעות רצון מן ההתפתחות המקצועיתיום העבודה ממשךהתנאים הסוציאליים, שביעות רצון 

   מעבודת ההוראה. 

בסדרת שאלות נשאלו המורים והמנהלים על עמדותיהם כלפי השלכות הרפורמה על היבטים שונים הנוגעים 

  לחיי בית הספר ולחייהם. להלן יוצג פילוח של תשובות המורים לפי שנת הצטרפות:

  

  ת המורים ולפי תפיס -  השלכות הרפורמה

על  ושיעור גבוה יותר של מורים שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"ט דיווח: ספרי-עבודת הצוות הבית

  ).55%) ותש"ע (63%), תשס"ט (65%: תשס"ח (בהשוואה למורים שהצטרפו בתש"ע ,השפעה לטובה בהיבט זה

על  ושיעור גבוה יותר של מורים שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"ט דיווח :ספרהבית ברמת האלימות 

  ).  40%) ותש"ע (49%), תשס"ט (49%תשס"ח (: בהשוואה למורים שהצטרפו בתש"ע ,בהיבט זה השפעה לטובה

השפעה על  ושיעור גבוה יותר של מורים שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"ט דיווח: ספרהבית באווירה ה

  ).50%) ותש"ע (59%), תשס"ט (63%תשס"ח ( :בהשוואה למורים שהצטרפו בתש"ע ,לטובה בהיבט זה
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, כך שיעור ותיקים יותר ברפורמההיו שהמורים  ככל השפעת השעות הפרטניות על תהליכי ההוראה בכיתות:

  ).60%) ותש"ע (64%), תשס"ט (69%: תשס"ח (זהטובה בהיבט יותר של מורים דיווחו על השפעה ל גבוה

"ח ובתשס"ט שיעור גבוה יותר של מורים שהצטרפו לרפורמה בתשס :המורים משכרםשל רצון השביעות 

) 63%), תשס"ט (64%תשס"ח ( :בהשוואה למורים שהצטרפו בתש"ע ,השפעה לטובה בהיבט זהעל  ודיווח

  ).56%ותש"ע (

השפעה לטובה על  ושיעור גבוה יותר של מורים שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"ט דיווח: מעמד המורים

  ).  27%) ותש"ע (36%שס"ט (), ת38%תשס"ח ( :בהשוואה למורים שהצטרפו בתש"ע ,בהיבט זה

 ושיעור גבוה יותר של מורים שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"ט דיווח: התפתחות מקצועית של מורים

) ותש"ע 58%), תשס"ט (60%תשס"ח (: בהשוואה למורים שהצטרפו בתש"ע ,השפעה לטובה בהיבט זהעל 

)49%.(  

של מורים שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"ט שיעור גבוה יותר : עצמית של מוריםהמסוגלות התחושת 

) 57%), תשס"ט (59%תשס"ח (: בהשוואה למורים שהצטרפו בתש"ע ,השפעה לטובה בהיבט זהעל  ודיווח

  ).46%ותש"ע (

שיעור גבוה יותר של מורים  תחושת המסוגלות המקצועית של המורים המלמדים בשעות הפרטניות:

בהשוואה למורים שהצטרפו  ,השפעה לטובה בהיבט זהעל  וווחשהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"ט די

  ).66%) ותש"ע (73%), תשס"ט (74%תשס"ח (: בתש"ע

ציינו  שיעור גבוה יותר של מוריםכך  ,היו ותיקים יותר ברפורמהמורים השככל : הקשר בין המורים להורים

  ).38%) ותש"ע (48%), תשס"ט (57%השפעה לטובה בהיבט זה: תשס"ח (

שיעור גבוה יותר של כך היו ותיקים יותר ברפורמה כך מורים הכל שכ: מית הציבורית של מקצוע ההוראההתד

  ). 32%) ותש"ע (38%), תשס"ט (44%השפעה לטובה בהיבט זה: תשס"ח (ציינו  מורים

שיעור נמוך יותר של מורים שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"ט  :עומס העבודה על המורים בבית הספר

) 74%), תשס"ט (72%תשס"ח ( :בהשוואה למורים שהצטרפו בתש"ע ,על עומס עבודה בבית הספר ודיווח

  ).80%ותש"ע (

 שיעור גבוה יותר של מוריםכך  ,רפורמהבותר י חדשיםהיו מורים הכל שכ :עומס העבודה על המורים בבית

  ).70%) ותש"ע (66%), תשס"ט (63%השפעה לרעה בהיבט זה: תשס"ח ( ציינו
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   נהליםלפי תפיסת המ - השלכות הרפורמה 

שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"ט  בתי ספרבמנהלים שיעור נמוך יותר של ספרית: -האווירה הבית

 )75%תשס"ט ( ,)73%תשס"ח (: שהצטרפו בתש"ע בהשוואה למנהלים ,השפעה לטובה בהיבט זהעל  ודיווח

   ).80%תש"ע (ו

 שיעור גבוה יותר של מנהליםכך  ,ספר היה חדש יותר ברפורמהשבית  ככלרצון של המורים משכרם: השביעות 

  ).89%תש"ע (ו )85%תשס"ט ( ,)78%תשס"ח ( היבט זה:על השפעה לטובה ב ציינו

כך שיעור גבוה יותר של מנהלים דיווחו על השפעה  ,היה חדש יותר ברפורמהספר ככל שבית  מעמד המורים:

  ).55%תש"ע (ו )50%תשס"ט ( ,)39%: תשס"ח (בהיבט זהלטובה 

כך שיעור גבוה יותר של מנהלים דיווחו  ,רפורמההיה חדש יותר בספר ככל שבית  הקשר בין המורים להורים:

  ).64%תש"ע (ו )57%תשס"ט ( ,)52%: תשס"ח (בהיבט זהעל השפעה לטובה 

שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח  בתי ספרבהלים מניותר של  נמוךשיעור  ספרית:-בניית תכנית עבודה בית

), תשס"ט 20%תשס"ח (: שהצטרפו בתש"ע למנהליםבהשוואה  ,השפעה לטובה בהיבט זהעל  וובתשס"ט דיווח

  ). 28%) ותש"ע (21%(

ספר שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח בבתי שיעור נמוך יותר של מנהלים  הנהלת בית הספר:של מבנה הקביעת 

), תשס"ט 27%תשס"ח (: בהשוואה למנהלים שהצטרפו בתש"ע ,השפעה לטובה בהיבט זהעל  וובתשס"ט דיווח

  . )35%) ותש"ע (28%(

על השפעה  וכך שיעור גבוה יותר של מנהלים דיווח ,היה חדש יותר ברפורמהספר ככל שבית  שכר המנהלים:

  ).53%תש"ע (ו )50%תשס"ט ( ,)43%: תשס"ח (בהיבט זהלטובה 

כך שיעור גבוה יותר של מנהלים  ,רפורמההיה חדש יותר בספר ככל שבית  ל מנהלים:התפתחות מקצועית ש

  ).62%תש"ע (ו )59%תשס"ט ( ,)52%: תשס"ח (בהיבט זהדיווחו על השפעה לטובה 

ספרי, רמת -לא נמצאו הבדלים בתשובות המנהלים לפי שנת ההצטרפות בהיבטים של עבודת הצוות הבית

עבודה על המורים בבית, התפתחות העבודה על המורים בבית הספר, עומס הספר, עומס הבית בהאלימות 

  . תחושת המסוגלות העצמית של המוריםו של מורים מקצועית

קליטת ספרי, פיטורי מורים, - ניהול סל השעות הבית ןוגההיבטים הנוגעים לסמכות המנהל, כ שארב ,כמו כן

לא נמצאו הבדלים בסמכויות המנהלים לפי שנת  ,ניהול ההתפתחות המקצועית של מוריםומורים חדשים 

מידת העומס המוטל על המנהלים בעבודתם בבית דבר ההצטרפות לרפורמה. כמו כן לא נמצאו הבדלים ב

  הצטרפות לרפורמה. הלפי שנת שביעות רצונם מן השכר נוגע לוב הספר
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  סיכום –"אופק חדש" לפי שנת הצטרפות לרפורמה 

על  ויותר של מורים שהצטרפו לרפורמה בתשס"ח ובתשס"ט דיווח והבגשיעור  הרפורמה:שביעות רצון מן 

), תשס"ט 53%: תשס"ח (בהשוואה למורים שהצטרפו בתש"ע ,מרפורמת "אופק חדש"גבוהה שביעות רצון 

על בית הספר.  יהלמורים חדשים ברפורמה קשה להעריך את השלכותשכאמור, ייתכן ). 39%), תש"ע (50%(

  שביעות רצונם מן הרפורמה. נוגע להמנהלים לא נמצאו הבדלים ב בקרב

לפי יישום השעות הפרטניות  על במרבית ההיבטים לא נמצאו הבדלים בדיווחי המורים השעות הפרטניות:

מאפייני בהיקף התלמידים המשתתפים בשעה הפרטנית, בלא נמצאו הבדלים שנת ההצטרפות לרפורמה. כך 

ועוד. עם זאת,  ,ך השעות הפרטניותפעילות שאר התלמידים במהלבעיתוי השעות הפרטניות, בהתלמידים, 

 שיעוריםומפגשים מובנים גבוהים יותר של דיווחים על  שיעוריםנרשמו בתשס"ח שהצטרפו בקרב מורים 

  .בהשוואה למורים שהצטרפו בתש"ע ,יחידנייםמפגשים  נמוכים יותר של דיווחים על 

על  ודיווחגבוה יותר כך שיעור  ,היו חדשים יותר ברפורמהככל שהמורים  ב"אופק חדש":מורים ומנהלים 

 ,במסגרת בית הספר םהשלימו את מטלותיה "עשהצטרפו בתש מורים פחות ,כמו כן .תחושת עומס כבדה בבית

יותר מורים שהצטרפו בתחילת הרפורמה דיווחו על פחות  ,תאם לזה. בהבתשס"חשהצטרפו  יםבהשוואה למור

נמוך יותר שיעור שהמורים היו חדשים יותר ברפורמה, כך ככל ולפיה הנתונים מצביעים על מגמת עבודה בבית. 

  . שביעות רצון ממעמדם המקצועידיווחו על של מורים 

כך  ,ברפורמהיותר היו ותיקים ככל שהמורים  ולפיהנמצאה מגמה  השלכות הרפורמה על חיי בית הספר:

ספרי, - בהיבטים כגון עבודת הצוות הביתשל הרפורמה מורים ציינו השפעה לטובה  שיעורים גבוהים יותר של

המורים משכרם, מעמד המורים, של רצון הספר, האווירה בבית הספר, שביעות הבית ברמת האלימות 

שר שלהם עם ההורים והתדמית הציבורית של התפתחותם המקצועית, תחושת המסוגלות העצמית שלהם, הק

שיעורים גבוהים יותר של מורים כך  ,רפורמההיו חדשים יותר במקצוע ההוראה. לעומת זאת, ככל שהמורים 

  עומס העבודה על המורים בבית ובבית ספר.  שלציינו השפעה לרעה בהיבטים 

כך  ,פחות ברפורמהותיק הספר היה ככל שבית  :במרבית ההיבטים יגו תמונה הפוכההמנהלים הצעם זאת 

ספר ועל הבית במנהלים דיווחו על השפעות לטובה של הרפורמה על האווירה שיעורים גבוהים יותר של 

תנו להם בנושאים ילסמכויות שנ נוגעבדיווחי המנהלים על השלכות הרפורמה בהמורים. מגמה זו חזרה גם 

פיטורי  ןוגכ ,הנהלת בית הספר. בשאר ההיבטיםשל מבנה הספרית וקביעת -בניית תכנית עבודה בית ןוגכ

לא נרשמו הבדלים לפי שנת ההצטרפות  ,ספרית- ספרי ואוטונומיה בית-ניהול סל השעות הבית ,מורים

  לרפורמה. 

  
  מוריםהמאפייני  לפי – ההמורים כלפייישום הרפורמה ועמדות . ו

הוא לחזק את מעמד המורים ולהעלות את שכרם, ולפיכך  "אופק חדש"אחד מיעדיה העיקריים של רפורמת 

יישום לרלוונטיים הם ם ברמת המורה שמאפייני שלושהפי ל נודעת חשיבות רבה לבחינת ממצאי ההערכה

   .וחינוך כיתה )רגילה(משרת אם לעומת משרה  סוג המשרה ,הוראהבהרפורמה: ותק 
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פחות מוטיבציה לעבור  היהתרב בעלי ותק שלמורים , שכן נהוג להניח חשיבות רבההוראה בותק לבחינת הו

 "אופק חדש"בפרמטרים לקביעת שכר המורה ב ,. כמו כןמביאה עמה "אופק חדש"רפורמת שינוי מן הסוג ש

  שקיבלו עמיתיהם הוותיקים פחות.  תוספתל, בהשוואה מורים הוותיקים תוספת שכר קטנה יותרהקיבלו 

מורות בעלות משרות אם קיבלו במסגרת הרפורמה כמחצית משעות  .משתנה רלוונטי נוסף הוא סוג המשרה

שאר המורים. כמו כן הן נדרשות, מטבע הדברים, להתמודדות שונה עם הארכת יום עבודתן שקיבלו  השהייה

בעומס העבודה בעקבות הרפורמה. מכאן עולה כי קבוצות המורים נבדלות זו מזו הן בתנאים  העלייהו

  והן בצרכים שלהם ובעמדותיהם עקב זאת. שהרפורמה מציעה להם 

לנוכח הדגש של "אופק חדש" על השעות הפרטניות (ושעות החינוך) ועל ההוראה הפרטנית, ובהינתן  ,כמו כן

יש חשיבות לבחינת תשובותיהם של  ,ההבדל הניכר בתפקידים המוטלים על המחנך ועל המורה המקצועי

  המורים לפי חינוך כיתה. 

 תפיסות ועמדות שונות בנוגע לרפורמת "אופק חדש". יהיו מאפיינים שונים בעלי כי למורים אפשר אפוא לשער

לפי סוג המשרה של המורה , ותק במקצוע ההוראה עמדות המורים כלפי "אופק חדש" לפיבפרק זה יוצגו 

  . ולפי חינוך כיתה )משרה רגילה(משרת אם לעומת 

  ותק במקצוע ההוראה

כפי שצוין לעיל, אחד המשתנים החשובים בבחינת ההבדלים בין קבוצות המורים הוא ותק בהוראה. בעקבות 

דרגת המורה, כך שתוספת השכר למורים לפי שכר המורים משולם לפי ותק בהוראה ו "אופק חדש"רפורמת 

של אופן חישוב  מתחילים במערכת גבוהה במידה ניכרת מהתוספת שניתנה למורים ותיקים. מעבר להשלכות

, הוותק כשלעצמו הוא גורם משפיע חשוב על תפיסת המורה בדבר "אופק חדש"השכר על עמדות המורים כלפי 

  השינויים החלים בעבודתו בעקבות הרפורמה. 

כדי לבחון את תשובות המורים לפי ותק במקצוע ההוראה חולקו המורים בבתי ספר שהצטרפו לרפורמה, 

מכלל  12%- כ -  מורים 631( הוראהשנים ב 5עד  1רים, לארבע קבוצות: ותק של ואשר השיבו על סקר המו

 26של  ותק ,) 48%- כ - מורים 2,470(שנים  25עד  11), 18%-כ -  מורים 916שנים ( 10עד  6), ותק של המורים

 25עד  11ייכים לקבוצת הוותק של תשמכי כמחצית מן המורים נראה ). 22%- כ - מורים 1,130(יותר ושנים 

  שנות הוראה. 

להלן יוצגו עיקרי ההבדלים בין תשובות המורים לפי הוותק שלהם במקצוע ההוראה (הבדלים אלו כבר הוצגו 

  בפרקים קודמים בדוח זה).

  שביעות רצון מן הרפורמה

כפי שנמצא גם  ,ראהבהו ותקמה, ללא הבדלים לפי רוב המורים ציינו כי הם מעוניינים להמשיך ברפור

מד שיעור המורים על עשנים  5-1 של הוותקון מן הרפורמה: בקבוצת שביעות רצל אשרבתשס"ט. עם זאת, 

 25-11של  הוותק, ואילו בקבוצת 49%עמד שיעורם על ויותר שנים  26 שלו 10-6 של הוותק, בקבוצות 55%

  . 43%שביעות רצון מן הרפורמה על  וביעשהמד שיעור המורים עשנים 
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  שעות פרטניות

ייכות תשהכגון מאפייני התלמידים המשתתפים בשעות הפרטניות, תחלופת תלמידים,  ,במרבית ההיבטים

להם הוקדשו השעות הפרטניות, פעילות שאר שהתלמידים לכיתת האם, משך המפגשים, הנושאים והפעילויות 

א נמצאו הבדלים לפי , לבהם התקיימו השעות הפרטניותשהמקומות ו ך השעות הפרטניותהתלמידים במהל

  בהוראה.  ותק

  בהוראה: ותקבשני ההיבטים הבאים נמצאו הבדלים לפי 

יותר  לימדום כך ה ,ותיקים יותר בהוראה היו ככל שהמורים היקף התלמידים המשתתפים בשעה הפרטנית:

ואילו ממוצע  ,4.16עמד על שנים  10-1של  הוותקממוצע התלמידים בקבוצת  בשעה הפרטנית:תלמידים 

  .  4.5שנות ותק עמד על  11-יותר משל  הוותקהתלמידים בקבוצת 

רבות יותר בהוראה, כך שיעור גבוה  ותקככל שהמורים היו בעלי שנות  עיתוי יישומן של השעות הפרטניות:

שנים  10-6); 41%(שנים  5-1אחרי סיום יום הלימודים: ת ועות הפרטנישהעל קיום  ויותר של מורים דיווח

  ).50%(יותר ושנים  26); 46%(שנים  25-11);  42%(

  מורים ב"אופק חדש"

ככל שהמורים דיווחו  ולפיהנמצאה מגמה  ידע ובכלים להנחיית תלמידים בשעות הפרטניות:במידת הביטחון 

של כלים מאוד  מביניהם דיווח על מידה רבה או רבה יותרגבוה כך שיעור  ,על שנות ותק רבות יותר בהוראה

 26); 85%(שנים  25-11); 78%(שנים  10-6); 72%(שנים  5-1ומיומנויות להוראה במסגרת השעות הפרטניות: 

מעוניינים היו  שיעור נמוך יותר של מוריםבשנות הוותק בהוראה  העלייהעם לכך,  םבהתא ).88%( שנים ויותר

שנים  25-11); 60%(שנים  10-6); 63%(שנים  5-1אופן ההוראה בשעה הפרטנית: נוגע לנוסף בבפיתוח מקצועי 

   ).44%( שנים ויותר 26); 51%(

 רב יותרככל שהמורים היו בעלי ותק  ולפיהנמצאה מגמה  :ונפח המטלות המבוצע בהן כמות שעות השהייה

); 51%(שנים  10-1ה מעטה מדי: יכמות שעות השהימורים ציינו כי נמוך יותר של מורים שיעור כך  ,בהוראה

 25-11מהמורות בעלות ותק של  16%בקרב לעומת זאת נמצא כי  ).32%( יותרושנים  26); 47%(שנים  25-11

 בקרב שאריותר ו 21%לעומת בשעות השהייה בבית הספר,  ןלואו כהמטלות שנים נרשם ביצוע של מרבית 

) הן מורות בעלות ותק 23%(במהלך השהייה בבית הספר של ביצוע המטלות המובילות בשיעור הגבוה  .המורות

  שנים בהוראה.  5-1של 

הבדלים בתחושת העומס נרשמו בדומה לממצאים של תשס"ט  :ובבית הספר תחושת עומס בעבודה בבית

עד  1) של מורים טירונים (בעלי ותק של 56%הוראה. שיעור נמוך יחסית (בבבית הספר ובבית לפי קבוצות ותק 

-70%( על תחושת עומס בעבודה בבית הספר, בהשוואה לשיעור המורים  בעלי ותק רב יותר ושנים) דיווח 5

בולטים אם כי ההבדלים בין קבוצות הוותק היו  ,. התמונה חזרה גם בדיווחים על תחושת העומס בבית)65%

 אשר. שנים 25עד  6בעלי ותק של  מהמורים 61%-64%שנים לעומת  5עד  1המורים בעלי ותק של מ 59%פחות: 

גבוה יותר  כך שיעור ,ככל שהמורים היו ותיקים יותר ולפיהתחושת עייפות מעבודת ההוראה, נמצאה מגמה ל
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 הוותקבקבוצת  25%-27%שנים לעומת  10-1של  הוותקבקבוצת  20%הוראה: העל עייפות מ וווחידשל מורים

  . יותרושנים  11של 

שנים בהוראה דיווחו על שביעות רצון  5עד  1מהמורים בעלי ותק של  51% יום העבודה: ממשךשביעות רצון 

מורים בקרב . )43%(ויותר שנים  26 של) ו42%שנים ( 10-6מורים בעלי ותק של בהשוואה ל ,יום העבודה ממשך

  .)37%(של שביעות רצון  נמוך יחסיתנרשם שיעור  25-11בעלי ותק של 

נמצאו הבדלים בין מורים לפי קבוצות ותק  עמדות המורים כלפי שכרם וכלפי התנאים הסוציאליים:

 ,שנים דיווחו על שביעות רצון מתנאי שכרם 10 שהוותק שלהם בהוראה אינו עולה עלורים הממ 47% :בהוראה

בתשס"ט לא דווח על הבדלים בהיבט זה בין קבוצות . ויותרשנה  26ותק של בעלי מורים המ 55%לעומת 

  הוותק השונות. 

לומדים השנה במסגרות להתפתחות מקצועית דיווחו שהם מן המורים  88% :התפתחות מקצועית של מורים

 25-6הם קבוצת המורים בעלי ותק של  םשתלמרבים ביותר להה תוכם,או עוברים השתלמויות לצורך גמול. מ

כמו כן נמצא כי המקצועית.  םמהתפתחות ןרצוהלשביעות  נוגעהבדלים בין קבוצות הוותק ב . לא נמצאושנים

שנה  25-11ת הנמוכה ביותר להשתתפות בהשתלמויות הם קבוצת המורים בעלי ותק של המורים בעלי הפניּו

שנים  5-1בעלי ותק של מורים ל , בהשוואהמהם דיווחו כי יש להם פחות זמן להשתתף בהשתלמויות) 63%(

 25-11בעלי ותק של  מהמורים 82%עוד נמצא כי  .מהם דיווחו על פחות זמן להשתתף בהשתלמויות) 50%(

 .ויותר שנה 26מורים בעל ותק של המ 75% , לעומתשנים בהוראה דיווחו על תכנית להתפתחות מקצועית

  ת. בתשס"ט לא דווח על הבדלים בהיבט זה בין קבוצות הוותק השונו

לא נמצאו הבדלים בשביעות הרצון של המורים  שביעות רצון מן המעמד המקצועי ומעבודתם ההוראה:

שנים דיווחו על שביעות רצון מן המעמד  10-6בעלי ותק של  מהמורים 43%. לעומת זאת, מעבודתם לפי ותק

בתשס"ט לא דווח על הבדלים בהיבט של  .שנים 5-1בעלי ותק של  מהמורים 37% , לעומתהמקצועי של המורים

  המעמד המקצועי בין קבוצות הוותק השונות. 

לא נמצאו הבדלים בשיעורי המורים שדיווחו על שביעות רצון מן  שביעות רצון מן האווירה בבית הספר:

  . לפי קבוצות ותקהאווירה בבית הספר 

  

  והמנהליםלפי תפיסת המורים  -על חיי בית הספר  השלכות הרפורמה

בסדרת שאלות נשאלו המורים והמנהלים על עמדותיהם כלפי השלכות הרפורמה על היבטים שונים הנוגעים 

  לחיי בית הספר ולחייהם.

) ציינו כי עבודת הצוות הושפעה בעקבות 66%( יותרו 26יותר מורים בעלי ותק של  ספרי:-עבודת הצוות הבית

  ).57%שנים ( 25-11בהשוואה למורים בעלי ותק של  ,הרפורמה

) ציינו כי עבודת הצוות הושפעה בעקבות 60%( יותרו 26יותר מורים בעלי ותק של  ספרית:-ביתהאווירה ה

  ).53%שנים ( 25-11בהשוואה למורים בעלי ותק של  ,הרפורמה
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יעור המורים ש פחתכך  ,בהוראהבעלי ותק רב יותר היו ככל שהמורים  :המורים משכרםשל רצון השביעות 

שנים  5עד  1 ,)58%(שנים  10-6 ,)63%(שנים  25-11), 63%(שנה ויותר  26 שציינו השפעה לטובה בהיבט זה:

)55%.(  

בעלי ותק רב יותר בהוראה היו ככל שהמורים  ולפיהנמצאה מגמה   :עומס העבודה על המורים בבית הספר

 26: היה גבוה יותר כך שיעור המורים שציינו השפעה לרעה בהיבט זה ,שנים) 25-11של  הוותק(בעיקר קבוצת 

  ).70%שנים ( 5עד  ,)75%(שנים  10-6 ,)80%(שנים  25-11), 73%(שנה ויותר 

בעלי ותק רב יותר בהוראה (למעט היו ככל שהמורים  ולפיהנמצאה מגמה   :עומס העבודה על המורים בבית

 שנה ויותר 26ציינו השפעה לרעה בהיבט זה: שיעור גבוה יותר של מורים  כך ,)ויותר שנים 26של  הוותקקבוצת 

  ).64%שנים ( 5עד  1 ,)65%(שנים  10-6 ,)71%(שנים  25-11), 62%(

בעלי ותק רב יותר בהוראה (למעט  יוככל שהמורים ה ולפיהנמצאה מגמה  :התפתחות מקצועית של מורים

שנה  26מורים ציינו השפעה לטובה בהיבט זה: נמוך יותר של כך שיעור  ,)ה ויותרשנ 26של  הוותקקבוצת 

  ).64%שנים ( 5עד  1 ,)60%(שנים  10-6 ,)51%(שנים  25-11), 55%(ויותר 

של  הוותקבעלי ותק רב יותר בהוראה (למעט קבוצת  יוככל שהמורים ה :תחושת מסוגלות עצמית של מורים

 25-11), 55%(שנה ויותר  26יינו השפעה לטובה בהיבט זה: צ נמוך יותר של מוריםיעור שכך  ,)ה ויותרשנ 26

  ).62%שנים ( 5עד  1 ,)58%(שנים  10-6 ,)49%(שנים 

מן המורים דיווחו  50%-כים, שנ 11עד  1ויותר ושל  שנה 26של  הוותקבוצות קב :הקשר בין המורים להורים

על השפעה לטובה עמד  שדיווחושיעור המורים  ים,שנ 25-11של  הוותקעל השפעה לטובה בהקשר זה. בקבוצת 

  .41%על 

מן  40%- כ ים,שנ 11עד  1של וויותר שנה  26של  הוותקבקרב קבוצות  :התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה

על  וווחידששיעור המורים  ים,שנ 25-11של  הוותקהמורים דיווחו על השפעה לטובה בהקשר זה. בקבוצת 

  .34%השפעה לטובה עמד על 

  קבוצות הוותק של המורים.  לפי לא נמצאו הבדליםבהיבטים אלו  :המורים מעמד, הספר בביתהאלימות  רמת

ההבדלים הבולטים ביותר נמצאו בין שיעורי המורים  השפעת השעות הפרטניות על תהליכי ההוראה בכיתות:

  ).61%(שנים  25-11) לבין שיעורי המורים בעלי ותק של 71%שנים ( 5-1בעלי ותק של 

חברתית של התלמידים, תחושת המסוגלות המקצועית של המורים המלמדים בשעות - חוויה רגשיתאשר ל

בתשובות לא נמצאו הבדלים  -  הפרטניות, הישגים לימודיים ותחושת המסוגלות הלימודית של התלמידים

אופק "השפעת נוגע לבגם קבוצות ותק  לפילא נמצאו הבדלים בתשובות המורים קבוצות ותק. המורים לפי 

במסגרת מהכיתה להוצאתם  נוגעותחושות התלמידים במהכיתה על התנאים הפיזיים, הוצאת תלמידים  "חדש

  השעות הפרטניות. 
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  סיכום –המורים ברפורמה  ותק"אופק חדש" לפי 

 ותקרוב המורים ציינו כי הם מעוניינים להמשיך ברפורמה, ללא הבדלים לפי  שביעות רצון מן הרפורמה:

שנים נצפתה שביעות רצון נמוכה יותר  25-11בקבוצת הוותק של  ,כפי שנמצא גם בתשס"ט. עם זאת ,בהוראה

  .המוריםקבוצות  שארבהשוואה ל ,מן הרפורמה

במרבית ההיבטים לא נמצאו הבדלים ביישום הרפורמה לפי קבוצות הוותק השונות של  שעות פרטניות:

בשעות בקבוצה מדו יותר תלמידים יכך הם ל ,ים היו ותיקים יותרככל שהמורהמורים. עם זאת נמצא כי 

בהשוואה למורים  ,יותר מורים ותיקים דיווחו על קיום שיעורים אחרי סיום הלימודים ,הפרטניות. כמו כן

  טירונים. 

 על מידה רבה או רבהמהם דיווחו  גבוהשיעור כך  ,ככל שהמורים היו ותיקים יותר מורים ב"אופק חדש":

  . של כלים ומיומנויות להוראה במסגרת השעות הפרטניותמאוד 

מורים ציינו כי כמות שיעור גבוה יותר של כך יותר, היו בעלי ותק מועט אשר לשעות השהייה, ככל שהמורים 

 ,מטלות בבית הספרה. לעומת זאת, יותר מורים טירונים דיווחו על השלמת ביצוע ה מעטה מדיישעות השהי

על  ושנים) דיווח 5עד  1שיעור נמוך יחסית של מורים טירונים (בעלי ותק של בהשוואה למורים ותיקים. 

כמו כן, יותר מורים טירונים  , בהשוואה למורים בעלי ותק רב יותר.ובבית תחושת עומס בעבודה בבית הספר

דיווחו על עייפות  מורים טירונים פחות, ומורים ותיקיםל , בהשוואהדהוביום הע ממשךרצון  דיווחו על שביעות

  בהשוואה למורים ותיקים.  ,מן ההוראה

שיעור , ויותר שנה 26 של ותק יבעלבקרב מורים  לפי תפיסת המורים: -השלכות הרפורמה על חיי בית הספר 

בית בספרי ועל האווירה - על עבודת הצוות הבית לטובה הרפורמה השפעתעל  גבוה יותר של מורים דיווחו

, מורים ותיקים יותר הביעו פחות שביעות רצון משכרם ,. לעומת זאתפחותותיקים בהשוואה למורים  ,ספרה

  . , בהשוואה למורים ותיקים פחותמהתפתחותם המקצועיתומעומס העבודה 

  )מורות בעלות משרת אם לעומת מורים ומורות ללא משרת אםסוג משרה (

מורים משרת אם לעומת מורות בעלות הוא סוג המשרה (משתנה חשוב נוסף בהשוואה בין תשובות המורים 

). כפי שצוין, במסגרת רפורמת "אופק חדש" קיבלו מורות בעלות משרות אם כמחצית משעות ללא משרת אם

שעות  5ויותר קיבלו  85%מורים ומורות ללא משרת אם שהיקף משרתם השהייה שקיבלו שאר המורים. 

ויותר קיבלו  77%שעות. מורות בעלות משרת אם שהיקף משרתן  4לו קיב 84%שהייה, ומי שהיקף משרתם עד 

   אין שעות שהייה). 77%-שעות שהייה (למורות בעלות משרת אם שהיקף משרתן קטן מ 2.5

להלן יוצגו עיקרי ההבדלים שעלו בהשוואה בין דיווחי מורות בעלות משרת אם לבין מורים ומורות אחרים 

  דמים בדוח זה).(הבדלים אלו הוצגו בפרקים קו

 259,2- ו )%55( מורות בעלות משרת אם 781,2של הממצאים הכמותיים בפרק זה מבוססים על תשובותיהם 

  .)%45( מורים ומורות ללא משרת אם
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  שביעות רצון מן הרפורמה: 

לעומת זאת . כפי שנמצא בתשס"ט ,לפי סוג המשרהלא נרשמו הבדלים ברצון להמשיך ברפורמה בקרב המורים 

מהמורות  44% , לעומתמורים והמורות ללא משרת אם דיווחו על שביעות רצון מן הרפורמההמ 51%נמצא כי 

  .בעלות משרת אם

   :שעות פרטניות

היקף התלמידים המשתתפים כגון  ,מהרבהיבטים רבים של יישום הרפו המשרסוג לא נמצאו הבדלים לפי 

ייכות התלמידים תשהמאפייני התלמידים המשתתפים בשעות הפרטניות, תחלופת תלמידים, , בשעה הפרטנית

התלמידים  להם הוקדשו השעות הפרטניות, פעילות שארשלכיתת האם, משך המפגשים, הנושאים והפעילויות 

עיתוי יישומן של השעות הפרטניות , בהם התקיימו השעות הפרטניותשומות המקבמהלך השעה הפרטנית, 

  .מידת הביטחון בידע ובכלים להנחיית תלמידים בשעות הפרטניותו

  : "מורים ב"אופק חדש

בהשוואה למורים ומורות ללא  ,) ציינו כי כמות שעות השהייה מעטה מדי53%משרת אם ( בעלותיותר מורות 

ללא משרת אם הצליחו  והמורות מהמורים 26%, ולממצאי תשס"ט ממצאים אלובהלימה ל ).36%משרת אם (

  משרת אם.   לותעבמורות מה 13% , לעומתבבית הספר ןמרביתאת או מטלותיהן להשלים את כל 

כי למדת מ ,שלהלן 36 בלוחכפי שמוצג  ,המשר סוגהנתונים לפי עם  שפה שהתקבלו לפי מגזרהצלבת הנתונים 

 ןלוכאת או המטלות צעו את מרבית ייותר של מורים ומורות ללא משרת אם בגבוה בשני המגזרים שיעור 

שיעור השלמת  ,בבתי ספר דוברי ערבית, וכי באופן כללי בהשוואה למורות בעלות משרת אם ,בשעות השהייה

   . בבתי ספר דוברי עברית שיעורההמשימות היה גבוה יותר מ

שפה  לפי חלוקה למגזר -בשעות השהייה  ןלוכאת או המטלות : שיעורי המורים המבצעים את מרבית 36 לוח
 המשרסוג ול

  

  דוברי עברית
N=3,514 

  דוברי ערבית
N=1,464 

מורות בעלות 
  משרת אם
N=1,948 

מורים ומורות 
  ללא משרת אם

 N=1,566  

מורות בעלות 
  משרת אם

N=802  

מורים ומורות 
  ללא משרת אם

N=662  

 ןלואו כהמטלות ביצוע מרבית 
 47% 26% 17% 8%  בשעות השהייה 

חזרה גם כאן  ,השלמת המטלות במהלך שעות השהייה בבית הספרעל בדומה לממצאים  :היקף העבודה בבית

בהשוואה למורים  ,מורים שלא החזיקו במשרת אם עבדו פחות בבית השפה, בשני מגזרי ,התמונה שבה

בבתי . ספר דוברי עבריתבבתי  הממצאים חוזרים על תמונה דומה שהתקבלה בתשס"ט. שהחזיקו במשרת אם

  . בתשס"ט לא נמצאו הבדלים ספר דוברי ערבית

  :37 בלוח מוצגת שפה משרה ומגזר סוגשל הצלבת הנתונים 
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  המשר סוגולשפה לפי חלוקה למגזר  -: שיעורי המורים שעובדים פחות בבית 37 לוח

  

  דוברי עברית 

N=3,514 

  דוברי ערבית 

N=1,464 
מורות בעלות 

  משרת אם
N=1,948 

מורים ומורות 
  ללא משרת אם

N=1,566  

מורות בעלות 
  משרת אם

N=802  

מורים ומורות 
  ללא משרת אם

N=662  

 41% 27% 17% 9%  בבית  עבודה פחות

"אופק בקרב מורות בעלות משרת אם ב ,בדומה לממצאי תשס"ט: ובבית הספרבבית תחושת עומס בעבודה 

תחושת עומס כבד בעבודה בבית הספר של נרשם שיעור גבוה יותר  ,למורות ללא משרת אם, בהשוואה חדש"

, בהתאמה). לעומת זאת לא 54%לעומת  69%, בהתאמה), ותחושת עומס כבד בעבודה בבית (61%לעומת  70%(

 .  )בממוצע 24%-(כ ההוראהעל תחושת עייפות מן  המורים שדיווחושיעורי בנמצא הבדל בין שתי הקבוצות 

 ממשךדיווחו על שביעות רצון מורים ומורות שאינם בעלי משרת אם  46% יום העבודה: ממשךשביעות רצון 

  .מהמורות בעלות משרת אם 37%, לעומת יום העבודה בבית הספר

 על למידהדיווחו בשיעור המורים שלפי סוג משרה לא נמצאו הבדלים  התפתחות מקצועית של מורים:

ומורות משרת אם לבין מורים  לותעב ותכמו כן לא נמצאו הבדלים בין מור צועית.במסגרות להתפתחות מק

מהמורות בעלות משרת אם  63%כי  גם המקצועית. נמצא םלשביעות רצונם מהתפתחות נוגעללא משרת אם ב

אשר  משרת אם. שאינם בעליוהמורות  מהמורים 56%לעומת  ,דיווחו על פחות זמן להשתתף בהשתלמויות

  . סוג משרה לפילא נמצאו הבדלים בין המורים  –תכנית להתפתחות מקצועית לקיום 

לא נמצאו הבדלים בשביעות הרצון של המורים  שביעות רצון מן המעמד המקצועי ומעבודתם ההוראה:

  סוג משרה. לפי וממעמדם המקצועי מעבודתם 

  לפי סוג משרה.לא נמצאו הבדלים  עמדות המורים כלפי שכרם וכלפי התנאים הסוציאליים:

  

  :לפי תפיסת המורים - על חיי בית הספר השלכות הרפורמה

ספר, רמת הבית באווירה ה ,ספרי-עבודת הצוות הביתסוג משרה בהיבטים כגון  לפילא נמצאו הבדלים 

רצון של המורים משכרם, מעמד המורים, התפתחות מקצועית של מורים, הספר, שביעות הבית בהאלימות 

 ,העצמית של מורים, התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה, הקשר בין המורים להורים תחושת המסוגלות

  להשלכות של השעות הפרטניות על המורים והתלמידים. נוגעוכן ב ,קשר אישי בין מורה לתלמיד ושכר המורים

עומס ) דיווחו על השפעה לרעה ב80%יותר מורות בעלות משרת אם ( :עומס העבודה על המורים בבית הספר

  ).72%בהשוואה למורים ומורות שאינם בעלי משרת אם ( ,העבודה
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 ,) דיווחו על השפעה לרעה בעומס העבודה73%יותר מורות בעלות משרת אם ( :עומס העבודה על המורים בבית

  ).60%בהשוואה למורים ומורות שאינם בעלי משרת אם (

  

  סיכום –"אופק חדש" לפי סוג משרה 

לא נרשמו הבדלים ברצון להמשיך ברפורמה לפי סוג משרה. עם זאת, יותר מורים ומורות ללא  שביעות רצון:

  משרת אם.  לותעבבהשוואה למורות  ,משרת אם דיווחו על שביעות רצון מן הרפורמה

כגון היקף  ,במרבית ההיבטים של יישום הרפורמהלא נמצאו הבדלים לפי סוג משרה  שעות פרטניות:

  ועוד.  ,ים בשעה הפרטנית, מאפייני התלמידים, עיתוי יישומן של השעות הפרטניותהתלמידים המשתתפ

כאמור, במסגרת הרפורמה, מורות בעלות משרת אם קיבלו כמחצית משעות השהייה  :"אופק חדש"מורים ב

בהשוואה  ,ציינו כי כמות שעות השהייה מעטה מדי משרת אם לותעביותר מורות המורים ואכן,  שקיבלו שאר

הצליחו להשלים  ללא משרת אם בהלימה לכך ולממצאי תשס"ט, יותר מורות למורים ומורות ללא משרת אם.

כמו כן, .  בשני מגזרי השפה ,משרת אם בעלותמורות לבהשוואה  ,בבית הספר ןמרביתאת או מטלותיהן את כל 

בהשוואה  ,בודה בבית הספר ובביתם נרשם שיעור גבוה יותר של תחושת עומס בעאבקרב מורות בעלות משרת 

על  המורים שדיווחולא נמצא הבדל בין שתי הקבוצות בשיעורי למורות ומורים ללא משרת אם. עם זאת 

, יותר עם זאת. מקצועיתההתפתחות שביעות רצון מן הועל  )בממוצע 24%-(כתחושת עייפות מן ההוראה 

ורים ומורות שאינם בעלי למ , בהשוואהשתלמויותמורות בעלות משרת אם דיווחו על פחות זמן להשתתף בה

  יום העבודה.  ממשךועל פחות שביעות רצון  ,משרת אם

לא נמצאו הבדלים לפי סוג המשרה בעמדות המורים כלפי השלכות  השלכות הרפורמה על חיי בית הספר:

  הרפורמה על היבטים שונים בעבודת בית הספר. 

  חינוך כיתה

כאמור, ). מורה מחנך לעומת מורה מקצועי( חינוך כיתהמשתנה חשוב נוסף בהשוואה בין תשובות המורים הוא 

לנוכח הדגש של "אופק חדש" על השעות הפרטניות (ושעות החינוך) ועל ההוראה הפרטנית, ובהינתן ההבדל 

נת תשובותיהם של המורים יש חשיבות לבחי ,תפקידים המוטלים על המחנך ועל המורה המקצועיין ההניכר ב

מורים בין דיווחי לחנכים מורים מלהלן יוצגו עיקרי ההבדלים שעלו בהשוואה בין דיווחי לפי חינוך כיתה. 

  (הבדלים אלו הוצגו בפרקים קודמים בדוח זה).  שאינם מחנכים

מורים  973,1- ו) %62( מורים מחנכים 194,3הממצאים הכמותיים בפרק זה מבוססים על תשובותיהם של 

  .)%38שאינם מחנכים (

   שביעות רצון מן הרפורמה

מידת רצונם דבר לשביעות רצונם מן הרפורמה והן ב נוגעלא נרשמו הבדלים בין המורים לפי חינוך כיתה הן ב

  להמשיך ברפורמה. 
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  השעות הפרטניות

השעות  מן שליישובאופן  בין מורים מחנכים לבין מורים שאינם מחנכיםבהיבטים הבאים נמצאו הבדלים 

  :הפרטניות

דיווחו על פגישות ,) 58%בהשוואה למורים מחנכים ( ,)64%יותר מורים שאינם מחנכים ( תחלופת תלמידים:

  עם הרכב קבוע של תלמידים.

התלמידים שהשתתפו בשעה  כיהמחנכים דיווחו  מהמורים 93% ייכות התלמידים לכיתת האם:תשה

  מורים שאינם מחנכים.המ 74%לעומת  ,לאותה כיתה שתייכוהפרטנית ה

 5לעומת  ,חודשים בממוצע 6- ל כעמשך המפגשים עמד  םמורים שאינם מחנכי לפי דיווחי משך המפגשים:

  מורים מחנכים. לפי דיווחיחודשים בממוצע 

לימדו  ם,בהשוואה למורים שאינם מחנכי מחנכים,יותר מורים  דשו השעות הפרטניות:וקלהם השהנושאים 

 31%) ומתמטיקה (בבתי ספר דוברי עברית, בהתאמה ,18%לעומת  47%הפרטניות שפת אם עברית ( בשעות

 אתלימדו בשעה הז ,בהשוואה למחנכים ם,. לעומת זאת, יותר מורים שאינם מחנכיבהתאמה) ,22%לעומת 

 ,0.2%לעומת  8%אמנויות ( ,), בהתאמה2%לעומת  10%), מדעים (, בהתאמה3%לעומת  18%אנגלית (

יותר של מורים שאינם  גבוהכי שיעור נמצא  :זאת ועוד). , בהתאמה0.2%לעומת  7%) וחינוך גופני (בהתאמה

  ).41%בהשוואה למורים מחנכים ( ,) לימדו במקביל את אותו תחום דעת50%מחנכים (

 מהמורים המחנכים 50%כי בהשוואה לפי חינוך כיתה נמצא  בהם התקיימו השעות הפרטניות:שהמקומות 

 25%מורים שאינם מחנכים. לעומת זאת, המ 26%לעומת  ,דיווחו על הוראת השעות הפרטניות בכיתות ריקות

  מהמורים המחנכים.  7%לעומת  ,מורים שאינם מחנכים דיווחו על הוראת השעות הפרטניות בחדרי מקצועהמ

אחרי  השעות הפרטניות) דיווחו על קיום 48%יותר מורים מחנכים ( עיתוי יישומן של השעות הפרטניות:

  ).42%בהשוואה למורים שאינם מחנכים ( ,סיום יום הלימודים

, מאפייני התלמידים המשתתפים בשעות היקף התלמידים המשתתפים בשעה הפרטניתכגון  ,בשאר ההיבטים

  לא נמצאו הבדלים לפי חינוך כיתה.  ,הפרטניות, פעילות התלמידים במהלך השעה הפרטנית

  

  חדש":מורים ב"אופק 

) ציינו כי כמות שעות השהייה 49%יותר מורים מחנכים ( :ונפח המטלות המבוצע בהן כמות שעות השהייה

מורים שאינם מחנכים ביצעו את המ 27%בהתאם לכך,  ).40%בהשוואה למורים שאינם מחנכים ( ,מעטה מדי

  מחנכים.המורים המ 15% , לעומתספרהבית בבמסגרת שעות השהייה  ןמרביתאת או מטלותיהם כל 

מורים בהשוואה ל ,על פחות עבודה בבית דיווחו )23%יותר מורים שאינם מחנכים ( :היקף העבודה בבית

   ).16%מחנכים (

על תחושת  ודיווח) 71%(שיעור גבוה יחסית של מורים מחנכים  -  תחושת עומס בעבודה בבית ובבית הספר

. התמונה חזרה גם בדיווחים על תחושת )59%( חנכיםעומס בעבודה בבית הספר, בהשוואה למורים שאינם מ
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דיווחו על תחושת עומס בבית.  ,שאינם מחנכים מהמורים 50%לעומת  ,המורים המחנכיםמ 69%העומס בבית: 

  אשר לתחושות העייפות מההוראה לא נמצאו הבדלים בולטים לפי חינוך כיתה.

שביעות רצונם בנוגע ללפי חינוך כיתה לא נמצאו הבדלים בין מורים  התפתחות מקצועית של מורים:

המחנכים דיווחו על פחות זמן להשתתף  מהמורים 63%עם זאת נמצא כי המקצועית.  םמהתפתחות

לא נמצאו  ,תכנית להתפתחות מקצועיתאשר לקיום  .שאינם מחנכי כיתה מהמורים 53%לעומת  ,בהשתלמויות

  . חינוך כיתהלפי הבדלים בין המורים 

, עמדות המורים כלפי שכרם וכלפי התנאים הסוציאלייםבהיבטים הבאים לא נמצאו הבדלים לפי חינוך כיתה: 

שביעות ו להנחיית תלמידים בשעות הפרטניות מידת הביטחון בידע ובכליםיום העבודה,  ממשךשביעות רצון 

  .רצון מן המעמד המקצועי ומעבודת ההוראה

  

  הרפורמההנתפסות של שלכות הה

במרבית ההיבטים שעסקו בהשלכות הנתפסות של הרפורמה על חיי בית הספר לא נמצאו הבדלים לפי חינוך 

רצון של המורים משכרם, עומס הספר, שביעות הבית בספר, רמת האלימות ה ביתב, האווירה הלדוגמ .כיתה

מקצועית של מורים, תחושת המסוגלות העבודה על המורים בבית הספר ובבית, מעמד המורים, התפתחות 

קשר אישי בין מורה  העצמית של מורים, התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה, הקשר בין המורים להורים,

להשלכות הנתפסות של השעות הפרטניות לא נמצאו הבדלים לפי חינוך  נוגע. גם בלתלמיד ושכר המורים

ת המסוגלות המקצועית של המורים המלמדים בשעות חברתית של התלמידים, תחוש- כיתה: חוויה רגשית

השפעת השעות הפרטניות על  הפרטניות, הישגים לימודיים ותחושת המסוגלות הלימודית של התלמידים,

להוצאתם  נוגעותחושות התלמידים במהכיתה התנאים הפיזיים, הוצאת תלמידים  תהליכי ההוראה בכיתות,

  במסגרת השעות הפרטניות.

לטובה בהיבט יותר מורים שאינם מחנכי כיתה דיווחו על השפעה  ,ספרי- עבודת הצוות הביתל געבנועם זאת, 

  ).58%בהשוואה למורים מחנכים ( ,)65%(זה 

   סיכום –"אופק חדש" לפי חינוך כיתה 

בהיבט של שביעות רצון מן הרפורמה ורצון להמשיך בה לא נרשמו הבדלים בין  שביעות רצון מן הרפורמה:

  .לפי חינוך כיתההמורים 

בהיבטים הבאים העוסקים נמצאו הבדלים בין מורים מחנכים לבין מורים שאינם מחנכים  שעות פרטניות:

 ,ביישום הרפורמה: יותר מורים שאינם מחנכים דיווחו על פגישות פרטניות עם הרכב קבוע של תלמידים

 ,ייכים לאותה כיתת אםתשממידים היותר מורים מחנכים לימדו תל ,. לעומת זאתבהשוואה למורים מחנכים

חודשים  6לעומת  ,חודשים 5 לבהשוואה למורים שאינם מחנכים. מורים מחנכים דיווחו על משך מפגשים ש

(בבתי ספר מדו בשעות הפרטניות בעיקר שפת אם עברית ימורים שאינם מחנכים. מורים מחנכים ל יווחידלפי 

אנגלית, מדעים וכד'. יותר מורים יותר מדו ישל ,למורים שאינם מחנכים , בהשוואהומתמטיקהדוברי עברית) 
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יותר מורים שאינם מחנכים  בהשוואה למורים מחנכים. ,שאינם מחנכים לימדו במקביל את אותו תחום דעת

שדיווחו על הוראה בכיתות.  ,דיווחו על הוראת השעות הפרטניות בחדרי מקצוע בהשוואה למורים מחנכים

במהלך השעה פעילות התלמידים ו שעות הפרטניותכגון מאפייני התלמידים המשתתפים ב ,טיםבשאר ההיב

  נמצאו הבדלים לפי חינוך כיתה.  לא ,הפרטנית

בהשוואה למורים  ,השהייה מעטה מדישעות יותר מורים מחנכים ציינו כי כמות  מורים ב"אופק חדש":

 ,בהשוואה למורים שאינם מחנכים ,ל מורים מחנכיםשיעורים נמוכים יחסית ש ,שאינם מחנכים. בהתאם לכך

השלימו את מטלותיהם במסגרת שעות השהייה בבית הספר. גם תחושת העומס בבית הספר ובבית בקרב 

לא  ,אשר לתחושות העייפות מההוראהלמורים שאינם מחנכים.  , בהשוואהיתה גבוההיהמורים המחנכים ה

  נמצאו הבדלים בולטים לפי חינוך כיתה.

המקצועית. עם זאת נמצא  םלשביעות רצונם מהתפתחות נוגעלא נמצאו הבדלים בין מורים לפי חינוך כיתה ב

  .םלמורים שאינם מחנכי, בהשוואה זמן להשתתף בהשתלמויותעדר יהמחנכים דיווחו על כי יותר מורים 

עמדות המורים לא נמצאו הבדלים בין במרבית ההיבטים שנבדקו  השלכות הרפורמה על חיי בית הספר:

ספרי: יותר מורים שאינם -למעט ההיבט של עבודת הצוות הבית ,המחנכים לעמדות המורים שאינם מחנכים

  בהשוואה למורים מחנכים.  ,מחנכים דיווחו על השפעה לטובה בהיבט זה
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  סיכום
מופעלת הרפורמה מקיפה היבטים רבים בחיי בית הספר. היא רפורמה מערכתית ה"אופק חדש" רפורמת 

   וכלל בית הספר. ,המנהלו לוש רמות: רמת התלמיד, רמת המורהבש

 משלימים זה את זה: חיזוק מעמדם של המורים והעלאת שכרם,הארבעה יעדים עיקריים רפורמה הוגדרו ל

העצמה והרחבה של ושוויון הזדמנויות לכל תלמיד והעלאת הישגי התלמידים, שיפור האקלים בבתי הספר, 

  ל בית הספר.סמכויות מנה

) הקצאת שעות פרטניות לעבודה של מורים עם 1הרפורמה הם: ( עליהם נשענתשהיסודות העיקריים 

) פיתוח מקצועי של 3; (החינוכיים לעבודת המורים והצוותיםבבית הספר ) הקצאת שעות שהייה 2תלמידים; (

  תשתיות הפיזיות בבתי הספר.) שיפור ה4למידה; (- לקידום ההוראהמורים ה

בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים נה"ל תש"ע היא השנה השלישית ליישום רפורמת "אופק חדש" ש

  בחינוך היסודי. ה ממשיך את מחקר ההערכה של רפורמת "אופק חדש"ז. דוח ובגני הילדים

ואת התמורות  מהיישואת מידת שביעות הרצון מן הרפורמה, את מידת  בחנולהלן סיכום ממצאי ההערכה ש

  בעקבותיה בשנה"ל תש"ע:

  

  ספרית-הרפורמה כחלק מהעשייה הבית
 – הלהפעלת העיקרייםהשותפים וכי  ,ככלל, ניכר כי הרפורמה הוטמעה בשגרת העבודה של בתי הספר

רפורמת  :זאת ועודספרית. - בעשייה הבית וחשוב, מרכזי ,חלק אינטגראלי רואים בה – מוריםוה מנהליםה

בהישגיהם  חלשים ובינונייםם של תלמידים הככלי לשירות המורים להתמודדות עם קשיי ה"אופק חדש" נתפס

  . הלימודיים

 מהמנהלים). 99%- ו מהמורים 91%ביישום הרפורמה ( להמשיך של המורים והמנהלים הביעו רצוןהגדול  םרוב

 לעומת מהמורים 47%( מהשיעורים לא גבוהים של מורים הביעו שביעות רצון ניכרת מאופן יישולצד זאת, 

 עדריהכלפי מה שנתפס כהן הן כלפי העומס הרב בעבודת המורים ו טענותיהם הופנועיקר  .)מנהליםמה 79%

ההצעות השכיחות ביותר  ,בדומה לממצאי תשס"ט ,ואכןתנאים פיזיים מתאימים לעבודתם בבית הספר. 

לשינויים ברפורמה התמקדו בהפחתת העומס המוטל על המורים, בהוספת שעות שהייה ובצמצום היקף 

  ליות.אהשעות הפרונט

גם בתש"ע דיווחו  ,"טתשסמבדומה לממצאים ספרית: -הרפורמה נתפסה כמשפיעה לחיוב על העשייה הבית

על שינוי לטובה בחיי בית הספר בעקבות יישום הרפורמה.  ), בהתאמה76%-ו 95%(מרבית המנהלים והמורים 

לימודיים ההישגים המורים לתלמידים, הקשר בין ה הםלטובה ממנה כמושפעים  שנתפסוההיבטים המרכזיים 

 .בבית הספרת והאווירה עבודת הצוושל התלמידים, 

 כגוןבהיבטים בחיי בית הספר מידת השינוי עמדות מעורבות כלפי לצד זאת דיווחו המורים והמנהלים על 

הקשר בין המורים להורים, רמת האלימות בבית הספר, התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה ומעמד 

  המורים. 
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דיווחו המורים והמנהלים כי ההיבט העיקרי שהושפע לרעה בעקבות יישום  , גם בתש"עבדומה לתשס"ט

 ר ובבית. על המורים בבית הספהמוטל עומס העבודה  אהרפורמה הו

במסגרת ההערכה נבדקו גם ההשלכות של שילוב יוח"א ו"אופק חדש" על יישום הרפורמה בבית הספר. נמצא 

בשל (בשילוב שתי התכניות יחד בבית הספר  והמחצית האחת צידד: כי דעות המנהלים בנושא היו חלוקות

היה  להסתייגותימוק העיקרי מן השילוב. הנ והמחצית האחרת הסתייג, ואילו משלימות זו את זו)היותן 

כמחצית מן המורים  :התלמידים בבית הספר בעטיו של השילוב. זאת ועודעל וטל על המורים ומהעומס הרב ש

ן כי בבתי ספר המשתייכים ציינו כי הנהגת שתי התכניות בבית הספר השפיעה לרעה על עבודתם. יש לציי

, מה שמוביל כואלא בעיקר במהל ,יום הלימודים אין אפשרות לקיים שעות פרטניות לאחר סיוםליוח"א 

  להוצאת תלמידים מהכיתות ולהפסד של חומר לימודים.
  

  היישום וההטמעה של הרפורמה בבתי הספר תהליכי
כמה  הסתמנושל הרפורמה בחיי בית הספר. מן הממצאים  היטמעותעל  הצביעוממצאי ההערכה כאמור, 

 הילהפעלתה. מגמות אלו קשורות ליישום מרכיב בשנה השלישית יישום הרפורמההנוגעות למגמות מרכזיות 

 :והתנאים הפיזיים הפרטניות השעות – יםהעיקרי

  השעות הפרטניות

 יהיעלהשתתפו בשעות פרטניות. נתון זה מצביע על בבית הספר התלמידים  מכלל 63%לפי דיווחי המנהלים, 

ות פח ). המורים דיווחו כי52%( תשס"טב שיעורםבהשוואה ל ,בשיעור התלמידים שהשתתפו בשעות הפרטניות

  בהתאם להנחיות. זאת למדו יחד בשעות הפרטניות, בממוצע מחמישה תלמידים 

 שנכתבכפי  ,) התקיימו במהלך יום הלימודים ולא בסופו55%פי דיווחי המורים, מרבית השעות הפרטניות (- על

במהלך יום הלימודים  שהתקיימוירידה בנפח השעות הפרטניות הממצאים מצביעים על  ,בהנחיות. עם זאת

אפקטיביות של ה דברמראיונות עומק עם מורים התברר כי הם מטילים ספק ב). 66%( בהשוואה לתשס"ט

הפרטניות במהלך יום התקיימו כאשר השעות התלמידים.  שלהשעות הפרטניות בסוף היום, בשל עייפות ורעב 

  ).47%( תחום דעת אחרבשעה הפרטנית ובמקרים רבים הם למדו  ,ים מכיתות האםהתלמידהוצאו הלימודים, 

ויועד להוראה  ,םילימודיה הישגיהםב חלשים ובינוניים וקדש לתלמידיםההשעות הפרטניות  שלפלח ניכר 

רוב מקצועות הליבה,  פי על ולפי דיווחי המורים, בשעות הפרטניות נלמד .בדומה לתשס"ט ,בתחום הדעת

עם זאת חל שינוי בדגם של השעות הפרטניות. בתשס"ט כללו ). 27%מתמטיקה () ו46%שפת אם ( ובעיקר

דגש רב על התמודדות אישית, רגשית או  הושםבה שהשעות הפרטניות דגם של שעה דיאלוגית ייחודית 

הוקדשו והשעות הפרטניות  ,הדגם של השעה הדיאלוגיתהתמוסס בתש"ע ואילו חברתית בחיי התלמידים, 

. ממצא זה מתקשר לממצאים שדווחו בתשס"ט פחות להיבטים רגשיים והתמקדו בעיקר בנושאים לימודיים

על אודות התמעטות השעות הפרטניות הדיאלוגיות בשנה השנייה ליישום הרפורמה מצד אחד, ועל צורך של 

חברתיים של - שייםהמורים בהכשרה לקראת הוראה בשעות הפרטניות, בעיקר בהתמודדות עם היבטים רג

  מצד אחר.  ,התלמידים
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  התנאים הפיזיים

הדרושים ליישום  מן התנאים הפיזיים בבית הספרבינונית -נמוכהמן המנהלים הביעו שביעות רצון  71%

תנאים מספקים היו  עדריההתחומים שבהם מרבית המנהלים דיווחו על  ,כמו בתשס"ט ,. בתש"עהרפורמה

מקום מתאים לאכול בו, מחשוב ותקשוב, מקום מתאים למורים לעבוד בו ומקום מתאים לקיום פגישות 

 פרטניות עם תלמידים והוריהם. 

  

סביבת העבודה של המורים והמנהלים בבית הספר בעקבות יישום "אופק 
  חדש"

  מורים ב"אופק חדש"ה

  צועישביעות הרצון מן ההוראה ומן המעמד המק

דיווחו על שביעות רצון  40%- כרק  ,עם זאת .מעבודתם ן גבוהה) דיווחו על שביעות רצו85%מרבית המורים (

בשיעורי שביעות הרצון של  היעליעל  מצביעהאמנם ) 34%(ממעמדם המקצועי. ההשוואה לתשס"ט  הגבוה

  .בבתי ספר דוברי עבריתת, בעיקר המקצועי, אך עדיין מדובר בשיעורים נמוכים יחסי םהמורים ממעמד

ניכר כי  הזמן, אך עם להוראת תלמידים בשעות הפרטניותגבוה מרבית המורים דיווחו על ביטחון מקצועי 

 הםונרשמה ירידה מסוימת במידת הביטחון של ,המורים התוודעו למורכבות תהליך ההוראה בשעות הפרטניות

 לשיטות הוראה בשעות הפרטניות. נוגעח מקצועי ב. כמחצית מן המורים הביעו צורך בפיתובין תשס"ט לתש"ע

ְ לָ ואכן, מרבית המורים   םדו בתש"ע במסגרות להתפתחות מקצועית והביעו שביעות רצון מהתפתחותמ

קשו לשפר את המענה הניתן להם בתחום יעם זאת, מראיונות העומק עלה כי המורים ב המקצועית.

  מויות לצורכיהם והגדלת חופש הבחירה שבידיהם. התאמת נושאי ההשתל באמצעות ההתפתחות המקצועית

  תנאי העבודה בבית הספר ובבית

לעומס העבודה בבית  הנוגע). בכל 66%בבית הספר (ו) 62%( ביתבכבד עבודה על עומס  דיווחומורים מרבית ה

ומס על עהדיווח בשיעורי  העלייה ).55%לעומת נתוני תשס"ט ( היעלי, מדובר ביםיסודיבבתי ספר בקרב מורים 

יתרה מזאת, דוברי ערבית.  בתי ספרבבקרב המורים הייתה גבוהה יותר העבודה בבית בהשוואה לתשס"ט 

אלא  ,כי תחושת העומס בקרב המורים אינה נובעת בהכרח מיישום "אופק חדש" התבררמראיונות העומק 

  שונות.כלפי בית הספר בעקבות הפעלת תכניות מערכתיות המערכת כללית בדרישות  היעלימ

(העומדות היום של המורים מן הכמות המועטה של שעות השהייה אכזבתם  בלטה, גם בתש"ע בדומה לתשס"ט

ך שהוקצתה להם לצור) בבית הספר היסודי שעות למורה במשרת אם 2.5-שעות למורה במשרה רגילה ו 5על 

על ירידה מסוימת בין תשס"ט לתש"ע  מצביעיםהנתונים  :זאת ועוד .הסטת עבודתם מן הבית לבית הספר

  .בשיעורי המורים שהצליחו להשלים את מטלותיהם במסגרת שעות השהייה, בעיקר בבתי ספר דוברי ערבית

 כמו כן,בהשוואה למורים ומורות ללא משרת אם.  ,ירידה גבוהה יותר נרשמהמשרת אם  לותעבבקרב מורות 

משום  ,ק, תוספת שעות השהייה לא פתרה את בעיית העומסלפי דיווחי המורים והמנהלים בראיונות העומ

  רה. שמשו בעיקר לעבודת צוות ופחות להשלמת משימות אישיות של המו אלוששעות 
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בהשוואה לנתוני  ,השכר שלהם שיפור ניכר בתחושת שביעות הרצון של המורים מתנאי יש לציין כי נרשם

 בתשס"ט). 38%בתש"ע לעומת  51%תשס"ט (

  ב"אופק חדש"מנהלים ה

ו לרפורמה הוא העצמה והרחבה של סמכויות המנהלים. ממצאי ההערכה רכאמור, אחד היעדים שהוגד

ם בעקבות יהתנו בידילשביעות רצונם מהיקף הסמכויות שנ נוגעדעות מעורבות ב ביטאוהמנהלים מלמדים כי 

ָ אולם  של המורים, תשיפור בסמכויותיהם בנושא ניהול ההתפתחות המקצועיחשו המנהלים  :הרפורמה בלו ק

ם, ניהול השעות ובניית יסמכויות מעטות בתחומים של קליטת מורים, שיבוצם ופיטורם, תגמול מורעל 

  ספרית. - המערכת הבית

בשיעורי  היעלימרבית המנהלים דיווחו על עומס כבד בעבודתם בבית הספר. הנתונים בתש"ע הצביעו על 

  בהשוואה לתשס"ט. ,תםהמנהלים שדיווחו על עומס כבד בעבוד

  

כמועילה : בתום שלוש שנים ליישום הרפורמה, ניכר כי היא מוטמעת היטב בבתי הספר ונתפסת לסיכום
ספרית. בפרט נראה כי השעות הפרטניות נתפסות ככלי משמעותי -בהיבטים שונים של העשייה הבית

. מרבית המשתתפים 'בינוניים'או  'מתקשים'מוגדרים של מי שבקידום הלימודי של תלמידים, ובעיקר 
ברפורמה מעוניינים בהמשך יישומה, אך נראה כי עדיין ישנם קשיים ביישום הרפורמה: מרבית השעות 

במהלך יום הלימודים, והתלמידים היוצאים אליהן מפסידים חומר לימודי. המורים  מתקיימותהפרטניות 
, מורים על כך ותנות מענה לבעיה זו. נוסףולא נראה כי שעות השהייה נ ,מדווחים על תחושות של עומס

רכי העבודה של המורים, וומנהלים מדווחים כי התנאים הפיזיים בבתי הספר עדיין אינם מותאמים לצ
 .ותמספק ןוהמנהלים מדווחים כי הסמכויות והאוטונומיה שבידיהם אינ
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 – שונים בעבודת בית הספרהרפורמה על היבטים נתפסות של השלכות : א' נספח
  לפי משתני רקעתשובות המורים  פילוח

   ספרי-עבודת הצוות הבית

 ,היבט זההשפעה לטובה ב) דיווחו על 77%( בבתי ספר דוברי ערביתמורים  יותר :שפה השוואה לפי מגזר

  ). 53%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים 

כך  ,מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  עבריתבבתי ספר דוברי  :טיפוח מגזרהשוואה לפי 

בבתי ספר  60%ספרי: - עבודת הצוות הביתנוגע לעל השפעה לטובה ב דיווחושיעור נמוך יותר של מורים 

לא נמצאו הבדלים לפי  בבתי ספר דוברי ערבית. בבתי ספר מבוססים 49%-ו בינונייםבבתי ספר  55% חלשים,

  . מדד טיפוח

 ) ציינו כי עבודת הצוות הושפעה66%(שנה ויותר  26יותר מורים בעלי ותק של  :בהוראה ותקהשוואה לפי 

  ). 57%שנים ( 25-11בהשוואה למורים בעלי ותק של  ,בעקבות הרפורמה לטובה

מורים  יותר של ךכך שיעור נמו ,מורים הצטרפו מאוחר יותר לרפורמההש ככל :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ). 55%) ותש"ע (63%), תשס"ט (65%ו השפעה לטובה בהיבט זה: תשס"ח (ציינ

על עבודת  לטובה) דיווחו על השפעה 62%יוח"א (משתייך למורים שבית ספרם  יותר :השוואה לפי יוח"א

  ). 56%יוח"א (ינו משתייך לבהשוואה למורים שבית ספרם א ,הצוות

בהשוואה למורים  ,ה לטובהדיווחו על השפע) 65%מורים שאינם מחנכי כיתה ( ותרי :השוואה לפי חינוך כיתה

  ). 58%מחנכים (

  

  בבית הספרירה ואווה

בהשוואה  ,היבט זהשיפור ב) דיווחו על 72%( בבתי ספר דוברי ערביתמורים  יותר :שפה השוואה לפי מגזר

  ). 50%( בבתי ספר דוברי עבריתרים למו

כך  ,מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עברית :טיפוח מגזרהשוואה לפי 

בבתי  50%בבתי ספר חלשים,  55%: בהיבט זהל נוגעבעל השפעה לטובה  יווחושיעור נמוך יותר של מורים ד

  . מדד טיפוחלא נמצו הבדלים לפי  בבתי ספר דוברי ערבית. בבתי ספר מבוססים 47%- ו בינונייםספר 

 ) ציינו כי עבודת הצוות הושפעה60%( שנה ויותר 26יותר מורים בעלי ותק של  :בהוראה ותקהשוואה לפי 

  ). 53%שנים ( 25-11בהשוואה למורים בעלי ותק של  ,בעקבות הרפורמה לטובה
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שיעור נמוך יותר של מורים כך  ,שמורים הצטרפו מאוחר יותר לרפורמה ככל :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ). 50%) ותש"ע (59%), תשס"ט (63%השפעה לטובה בהיבט זה: תשס"ח ( ציינו

  ומשרת אם.  חינוך כיתה ,במשתנה זה לא נמצאו הבדלים לפי יוח"א

  

  רמת האלימות בבית הספר

בהשוואה  ,היבט זהשיפור ב) דיווחו על 59%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  :שפה השוואה לפי מגזר

  ). 39%( דוברי עבריתבבתי ספר למורים 

כך  ,מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עברית :טיפוח השוואה לפי מגזר

בבתי ספר  46%: רמת האלימות בבית הספרתחום על השפעה לטובה ב יווחושיעור נמוך יותר של מורים ד

לא נמצאו הבדלים לפי  בבתי ספר דוברי ערבית. יםמבוסס בבתי ספר 36%-ו בינונייםבבתי ספר  40% חלשים,

  מדד טיפוח. 

שיעור כך  ,מורים הצטרפו מאוחר יותר לרפורמההככל ש ולפיהנמצאה מגמה  :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ). 40%) ותש"ע (49%), תשס"ט (49%יינו השפעה לטובה בהיבט זה: תשס"ח (נמוך יותר של מורים צ

רמת  בתחום לטובה ) דיווחו על השפעה51%יוח"א ( מונהגשבבית ספרם  יותר מורים :השוואה לפי יוח"א

  ).  43%יוח"א ( מונהגבהשוואה למורים שבבית ספרם לא  בבית הספר, האלימות

  , משרת אם וחינוך כיתה. בהוראה מורה ותקבמשתנה זה לא נמצאו הבדלים לפי 

  

  רצון של המורים משכרםהשביעות 

שיעור גבוה כך  ,בעלי ותק רב יותר בהוראההיו ככל שהמורים  ולפיהנמצאה מגמה  :בהוראה ותקהשוואה לפי 

 1- ו) 58%(שנים  10-6 ,)63%(שנים  25-11), 63%(שנה ויותר  26ציינו השפעה לטובה בהיבט זה: מורים יותר של 

   ).55%שנים ( 5עד 

שיעור נמוך יותר של מורים כך  ,שמורים הצטרפו מאוחר יותר לרפורמהככל  :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ). 56%) ותש"ע (63%), תשס"ט (64%ציינו השפעה לטובה בהיבט זה: תשס"ח (

  לא נמצאו הבדלים בין מורים לפי יוח"א, חינוך כיתה, משרת אם, מגזר פיקוח ומגזר טיפוח. 
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  עומס העבודה על המורים בבית הספר 

בעלי ותק רב יותר בהוראה (בעיקר קבוצת היו מורים ככל שה ולפיהנמצאה מגמה  :בהוראה ותקהשוואה לפי 

), 73%(שנה ויותר  26ציינו השפעה לרעה בהיבט זה: מורים גבוה יותר של כך שיעור  ,שנים) 25-11של  הוותק

  ). 70%שנים ( 5עד  1-ו) 75%(שנים  10-6 ,)80%(שנים  25-11

מורים גבוה יותר של שיעור כך  ,לרפורמהמורים הצטרפו מאוחר יותר הככל ש :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ). 80%) ותש"ע (74%), תשס"ט (72%השפעה לרעה בהיבט זה: תשס"ח (ציינו 

 ,) דיווחו על השפעה לרעה בעומס העבודה80%מורות בעלות משרת אם ( יותר :המשרסוג השוואה לפי 

  ). 72%בהשוואה למורים ומורות שאינם בעלי משרת אם (

  פיקוח ומגזר טיפוח. סוג פי יוח"א, חינוך כיתה, מגזר, לא נמצאו הבדלים ל

  עומס העבודה על המורים בבית

בעלי ותק רב יותר בהוראה (למעט קבוצת היו ככל שהמורים  ולפיהנמצאה מגמה  :בהוראה ותקהשוואה לפי 

 ,)71%(שנים  25-11השפעה לרעה בהיבט זה: מורים ציינו גבוה יותר של שיעור כך  ,)ויותר שנים 26של  הוותק

  ). 64%שנים ( 5עד  1-ו) 65%(שנים  10-6

מורים גבוה יותר של שיעור כך  ,מורים הצטרפו מאוחר יותר לרפורמההככל ש :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ).  70%) ותש"ע (66%), תשס"ט (63%השפעה לרעה בהיבט זה: תשס"ח (ציינו 

בהשוואה  היבט זה,) דיווחו על השפעה לרעה ב73%יותר מורות בעלות משרת אם ( :המשרסוג השוואה לפי 

  ). 60%למורים ומורות שאינם בעלי משרת אם (

  טיפוח.  פיקוח ומגזרסוג , חינוך כיתה, מגזר, לא נמצאו הבדלים לפי יוח"א

   מעמד המורים

 זה,) דיווחו על השפעה לטובה בהיבט 50%( בבתי ספר דוברי ערביתמורים  יותר :שפה השוואה לפי מגזר

  ). 26%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים 

נמוך שיעור  כך ,ככל שמורים הצטרפו מאוחר יותר לרפורמה ולפיהנמצאה מגמה  :השוואה לפי שנת הצטרפות

   ). 27%) ותש"ע (36%), תשס"ט (38%השפעה לטובה בהיבט זה: תשס"ח (מורים ציינו יותר של 

בהיבט זה, ) דיווחו על השפעה לטובה 38%יוח"א (המשתייכים ליותר מורים בבתי ספר  :השוואה לפי יוח"א

  ). 29%יוח"א (משתייכים לשאינם בבתי ספר בהשוואה למורים 

  פיקוח ומגזר טיפוח. סוג , משרת אם, חינוך כיתה, ותקלא נמצאו הבדלים לפי 
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  התפתחות מקצועית של מורים 

 ,היבט זהב) דיווחו על השפעה לטובה 75%( בבתי ספר דוברי ערביתותר מורים י :שפה מגזרהשוואה לפי 

  ).47%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים 

כך  ,מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עברית :טיפוח השוואה לפי מגזר

בבתי ספר  49%ים, חלשבבתי ספר  52%: היבט זההשפעה לטובה בדיווחו על מורים נמוך יותר של שיעור 

  לא נמצאו הבדלים לפי מדד טיפוח.  בבתי ספר דוברי ערבית. בבתי ספר מבוססים 43%- ו בינוניים

ה שנ 26של  הוותקבעלי ותק רב יותר בהוראה (למעט קבוצת  היוככל שהמורים  :בהוראה ותקהשוואה לפי 

- ו) 60%(שנים  10-6 ,)51%(שנים  25-11השפעה לטובה בהיבט זה: מורים ציינו תר של נמוך יושיעור כך  ,)ויותר

  ). 64%שנים ( 5עד  1

שיעור כך  ,מורים הצטרפו מאוחר יותר לרפורמההככל שולפיה נמצאה מגמה  :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ). 49%) ותש"ע (58%), תשס"ט (60%השפעה לטובה בהיבט זה: תשס"ח (מורים ציינו נמוך יותר של 

 ,) דיווחו על השפעה לטובה בהיבט זה59%יוח"א ( מונהגיותר מורים שבבית ספרם  :השוואה לפי יוח"א

  ). 52%יוח"א ( מונהגבהשוואה למורים שבבית ספרם לא 

  פיקוח. סוג , חינוך כיתה והרמשסוג לפי לא נמצא הבדלים 

  

  ושת המסוגלות העצמית של המורים תח

 ,היבט זהב) דיווחו על השפעה לטובה 74%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  :שפה השוואה לפי מגזר

  ). 45%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים 

כך  ,מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עברית :טיפוח השוואה לפי מגזר

בבתי ספר חלשים,  53%להתפתחותם המקצועית:  בנוגעדיווחו על השפעה מורים ציינו נמוך יותר של שיעור 

לא נמצאו הבדלים לפי מדד  דוברי ערביתמבוססים. בבתי ספר בבתי ספר  40%-ו בינונייםבבתי ספר  46%

  טיפוח. 

 שנים 26של  הוותקבעלי ותק רב יותר בהוראה (למעט קבוצת  היוככל שהמורים  :בהוראה ותקהשוואה לפי 

- ו) 58%(שנים  10-6 ,)49%(שנים  25-11השפעה לטובה בהיבט זה: מורים ציינו נמוך יותר של שיעור כך  ,)ויותר

  ). 62%שנים ( 5עד  1

שיעור  כך ,מורים הצטרפו מאוחר יותר לרפורמההככל ש ולפיהאה מגמה נמצ :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ). 46%) ותש"ע (57%), תשס"ט (59%השפעה לטובה בהיבט זה: תשס"ח (מורים ציינו נמוך יותר של 



137  

 ,) דיווחו על השפעה לטובה בהיבט זה58%יוח"א ( מונהגיותר מורים שבבית ספרם  :השוואה לפי יוח"א

  ). 49%יוח"א ( מונהגבהשוואה למורים שבבית ספרם לא 

  פיקוח.סוג , חינוך כיתה והמשרסוג  לפילא נמצא הבדלים 

    הקשר בין המורים להורים

 ,היבט זההשפעה לטובה ב) דיווחו על 69%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  :שפה השוואה לפי מגזר

  ). 36%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים 

כך  ,מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עברית :טיפוח השוואה לפי מגזר

 37%בבתי ספר חלשים,  44%קשר עם ההורים: תחום הדיווחו על השפעה לטובה במורים נמוך יותר של שיעור 

   לא נמצאו הבדלים לפי מדד טיפוח. בבתי ספר דוברי ערבית. בבתי ספר מבוססים 35%-ו בינונייםבבתי ספר 

מהמורים דיווחו על  50%- כ ים,שנ 11ועד ויותר שנה  26של  הוותקבקרב קבוצות  :בהוראה ותקהשוואה לפי 

על השפעה לטובה עמד על  שדיווחושיעור המורים  ים,שנ 25-11של  הוותקזה. בקבוצת  יבטהשפעה לטובה בה

41% .  

שיעור כך  ,מורים הצטרפו מאוחר יותר לרפורמההככל ש ולפיהנמצאה מגמה  :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ).  38%) ותש"ע (48%), תשס"ט (57%השפעה לטובה בהיבט זה: תשס"ח (מורים ציינו נמוך יותר של 

 ,) דיווחו על השפעה לטובה בהיבט זה51%יוח"א ( מונהגיותר מורים שבבית ספרם  :השוואה לפי יוח"א

  ). 42%יוח"א ( מונהגבהשוואה למורים שבבית ספרם לא 

   .פיקוחסוג ינוך כיתה ו, חהמשרסוג  לפילא נמצא הבדלים 

  

  התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה

 ,היבט זהבהשפעה לטובה ) דיווחו על 59%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מורים  :שפה השוואה לפי מגזר

  ). 28%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים 

 ,על השפעה לטובה בהיבט זה) דיווחו 34%דתי (- ממלכתיהיותר מורים בפיקוח  :פיקוחסוג השוואה לפי 

  ). 26%ממלכתי (הבהשוואה למורים בפיקוח 

כך  ,מבוסס יותרהיה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  בבתי ספר דוברי עברית :טיפוח השוואה לפי מגזר

בבתי ספר  29%בבתי ספר חלשים,  33%: היבט זהדיווחו על השפעה לטובה במורים נמוך יותר של שיעור 

   לא נמצאו הבדלים לפי מדד טיפוח. ספר דוברי ערביתבבתי  בבתי ספר מבוססים. 26%- ו בינוניים
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מן המורים דיווחו על  40%- כ ים,שנ 11עד  1של וויותר שנה  26של  הוותקבקבוצות  :בהוראה ותקהשוואה לפי 

על השפעה לטובה עמד על  וווחידששיעור המורים  ים,שנ 25-11של  הוותקזה. בקבוצת  יבטהשפעה לטובה בה

34% .  

מורים נמוך יותר של שיעור כך  ,מורים הצטרפו מאוחר יותר לרפורמההכל שכ :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ).  32%) ותש"ע (38%), תשס"ט (44%השפעה לטובה בהיבט זה: תשס"ח ( ציינו

 ,השפעה לטובה בהיבט זה) דיווחו על 45%יוח"א (מונהג יותר מורים שבבית ספרם  :השוואה לפי יוח"א

  ). 34%יוח"א ( מונהגבהשוואה למורים שבבית ספרם לא 

  וחינוך כיתה. ה שרסוג מ לפילא נמצא הבדלים 

  . משתני הרקע פיללא נמצאו הבדלים  קשר אישי בין מורה לתלמיד ושכר המוריםבהיבטים 
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תשובות  וחפיל – : השלכות הרפורמה על היבטים שונים בעבודת בית הספרב' נספח
  המנהלים לפי משתני רקע

  ספרי -עבודת הצוות הבית

: היבט זהעל השפעה לטובה ב שדיווחו המנהליםנמצאו הבדלים גדולים בשיעורי  :שפה השוואה לפי מגזר

בבתי ספר דוברי  למנהליםהשוואה השפעה לטובה, ב) דיווחו על 94%( בבתי ספר דוברי ערבית מנהליםיותר 

  ).72%( עברית

בניהול כללי של בעלי ותק רב יותר  מנהלים היוככל שה ולפיהמגמה  נמצאה :בניהול כללי ותקהשוואה לפי 

שנים  25-11), 90%(שנה ויותר  26השפעה לטובה בהיבט זה:  ציינו גבוה יותר של מנהליםשיעור כך  ,בית ספר

  ).72%שנים ( 5עד  1- ו) 79%(שנים  10-6 ,)80%(

   האווירה בבית הספר
 ,דוברי עברית בתי ספרמנהלים ב, בהשוואה לבבתי ספר דוברי ערביתיותר מנהלים  :שפה השוואה לפי מגזר

  בהתאמה).  ,81%לעומת  90%(בהיבט זה דיווחו על השפעה לטובה 

כך שיעור  ,ככל שבית הספר הצטרף מאוחר יותר לרפורמה ולפיהנמצאה מגמה  :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ).80%תש"ע (ו )75%תשס"ט ( ,)73%: תשס"ח (בהיבט זה דיווחו על השפעה לטובה מנהליםגבוה יותר של 

גבוה שיעור יותר, כך  יםותיק ים היומנהלהככל שולפיה נמצאה מגמה  :בניהול בית הספר ותקהשוואה לפי 

שנים  10-6 ,)81%(שנים  25-11), 84%(שנה ויותר  26: בהיבט זה על השפעה לטובהדיווחו  יותר של מנהלים

  ).71%שנים ( 5עד  1- ו) 77%(

  ספרהבית ברמת האלימות 
דוברי  בתי ספרעמיתיהם בבהשוואה ל ,)83%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מנהלים  :שפה השוואה לפי מגזר

   היבט זה.דיווחו על השפעה לטובה ב ,)65%( עברית

  רצון של המורים משכרםהשביעות 
שיעור כך  ,ככל שבית הספר הצטרף מאוחר יותר לרפורמה ולפיהנמצאה מגמה  :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ).89%תש"ע (ו )85%תשס"ט ( ,)78%: תשס"ח (היבט זהעל השפעה לטובה בדיווחו  גבוה יותר של מנהלים

דתי - פיקוח הממלכתימנהלים בבהשוואה ל ,)87%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי ( :פיקוחסוג השוואה לפי 

  בהיבט זה.דיווחו על השפעה לטובה  ,)72%(

  עבודה על המורים בבית הספרהעומס 
 דוברי ערבית בתי ספרעמיתיהם בבהשוואה ל ,)85%( בבתי ספר דוברי עבריתיותר מנהלים  :השוואה לפי מגזר

  . בהיבט זהדיווחו על השפעה לרעה  ,)74%(
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גבוה יותר  בניהול, כך שיעור היו טירוניםים מנהלהככל שולפיה נמצאה מגמה  :ניהול כללי ותקהשוואה לפי 

 1-ו) 83%(שנים  10-6 ,)79%(שנים  25-11), 70%(שנה ויותר  26: בהיבט זההשפעה לרעה  על וווחידשל מנהלים 

  ).88%שנים ( 5 עד

  עבודה על המורים בבית העומס 
 דוברי ערבית בתי ספרב עמיתיהםבהשוואה ל ,)69%( בבתי ספר דוברי עבריתיותר מנהלים  :השוואה לפי מגזר

  .בהיבט זהדיווחו על השפעה לרעה  ,)52%(

גבוה יותר שיעור בניהול, כך  ניםטירו ים היומנהלהככל שולפיה נמצאה מגמה  :ניהול כללי ותקהשוואה לפי 

 1-ו) 66%(שנים  10-6 ,)62%(שנים  25-11), 58%(שנה ויותר  26: בהיבט זהעל השפעה לרעה  דיווחו של מנהלים

  ).70%שנים ( 5עד 

  מעמד המורים
דוברי  בתי ספרעמיתיהם בבהשוואה ל ,)67%(בבתי ספר דוברי ערבית יותר מנהלים  :שפה השוואה לפי מגזר

  . בהיבט זהדיווחו על השפעה לטובה  ,)41%( עברית

דתי - הממלכתיפיקוח למנהלים בבהשוואה  ,)44%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי ( :פיקוחסוג השוואה לפי 

  . בהיבט זהדיווחו על השפעה לטובה  ,)33%(

שיעור כך  ,ככל שבית הספר הצטרף מאוחר יותר לרפורמהולפיה נמצאה מגמה  :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ).55%תש"ע (ו )50%תשס"ט ( ,)39%תשס"ח ( בהיבט זה:על השפעה לטובה דיווחו  גבוה יותר של מנהלים

  המוריםהתפתחות מקצועית של 
דוברי בתי ספר עמיתיהם בלבהשוואה  ,)95%( ביתרעדוברי בבתי ספר יותר מנהלים  :שפה השוואה לפי מגזר

  . בהיבט זהחו על השפעה לטובה דיוו ,)86%( עברית

  תחושת המסוגלות המקצועית של המורים

דוברי  בתי ספרעמיתיהם בבהשוואה ל ,)91%( ביתררי עבבתי ספר דוביותר מנהלים  :שפה השוואה לפי מגזר

  . בהיבט זהדיווחו על השפעה לטובה  ,)75%( עברית

דתי - פיקוח הממלכתימנהלים בבהשוואה ל ,)78%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי ( :פיקוחסוג השוואה לפי 

  . בהיבט זהדיווחו על השפעה לטובה  ,)66%(

  הקשר בין המורים להורים
דוברי  בתי ספרעמיתיהם בבהשוואה ל ,)83%(בבתי ספר דוברי ערבית יותר מנהלים  :שפה השוואה לפי מגזר

  בהיבט זה.דיווחו על השפעה לטובה  ,)50%( עברית

שיעור כך  ,ככל שבית הספר הצטרף מאוחר יותר לרפורמהולפיה נמצאה מגמה  :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ).64%תש"ע (ו )57%תשס"ט ( ,)52%(: תשס"ח בהיבט זהעל השפעה לטובה  דיווחו גבוה יותר של מנהלים
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בניהול כללי של בעלי ותק רב יותר  מנהלים היוככל שה ולפיהמגמה  נמצאה :בניהול כללי ותקהשוואה לפי 

 25-11), 76%(שנה ויותר  26השפעה לטובה בהיבט זה:  דיווחו על גבוה יותר של מנהליםשיעור כך  ,בית ספר

  ).50%שנים ( 5 עד 1- ו) 54%(שנים  10-6 ,)65%(שנים 

  התדמית הציבורית של מקצוע ההוראה
דוברי  בתי ספרעמיתיהם בבהשוואה ל ,)70%(בבתי ספר דוברי ערבית יותר מנהלים  :שפה השוואה לפי מגזר

  . בהיבט זהדיווחו על השפעה לטובה  ,)41%( עברית
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והתפתחותם המנהלים עבודת הרפורמה על נתפסות של : השלכות נספח ג'
  תשובות המנהלים לפי משתני רקע פילוח – טים שוניםיבבההמקצועית 

  ספרית - אוטונומיה בית
, בהשוואה )53%( בתי ספר חלשים, יותר מנהלים בבבתי ספר דוברי ערבית :טיפוח השוואה לפי מגזר

   בהיבט זה. דיווחו על השפעה לטובה), 37%( בינונייםבתי ספר עמיתיהם בל

דתי - פיקוח הממלכתימנהלים בבהשוואה ל ,)46%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי ( :פיקוחסוג השוואה לפי 

  בהיבט זה.דיווחו על השפעה לטובה  ,)38%(

  שכר המנהלים
שיעור כך  ,ככל שבית הספר הצטרף מאוחר יותר לרפורמהולפיה נמצאה מגמה  :השוואה לפי שנת הצטרפות

  .53% - ; תש"ע 50% - ; תשס"ט 43% - : תשס"ח בהיבט זהעל השפעה לטובה דיווחו  גבוה יותר של מנהלים

יותר גבוה שונות: שיעור  ותקנמצאו תגובות מעורבות של מנהלים מקבוצות  :בניהול כללי ותקהשוואה לפי 

 ,בהיבט זה) דיווחו על השפעה לטובה 51%- שנים (כ 5עד  1של ו יותרשנים ו 11של מנהלים בעלי ותק של 

   ).40%( שנים 10-6למנהלים  בקבוצת הוותק של  בהשוואה

  התפתחות מקצועית של מנהלים 
וברי מנהלים בבתי ספר דבהשוואה ל ,)70%( יתבדוברי ער בתי ספריותר מנהלים ב :שפה השוואה לפי מגזר

  . בהיבט זהדיווחו על השפעה לטובה  ,)53%( עברית

פיקוח הממלכתי למנהלים בבהשוואה  ,)47%דתי (- יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי :פיקוחסוג השוואה לפי 

  . בהיבט זהדיווחו על השפעה לטובה  ,)56%(

שיעור כך  ,ככל שבית הספר הצטרף מאוחר יותר לרפורמה ולפיהנמצאה מגמה  :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ).62%); תש"ע (59%); תשס"ט (52%ח (: תשס"בהיבט זהעל השפעה לטובה  דיווחו גבוה יותר של מנהלים

יותר של מנהלים גבוה שונות: שיעור  ותקנמצאו תגובות מעורבות של מנהלים מקבוצות  :בניהול כללי ותק

בהשוואה  בהיבט זה,) דיווחו על השפעה לטובה 61%- שנים (כ 5 עד 1יותר ושל שנים ו 11בעלי ותק של 

  . )49%( שנים 10-6ותק של עלי למנהלים  ב

  .לא נמצאו הבדלים בין מנהלים מקבוצות שונות – עומס העבודה על המנהלים בבית הספר

  

   



143  

של השעות הפרטניות על התלמידים והמורים בהיבטים נתפסות : השלכות ד' נספח
  תשובות המורים והמנהלים לפי משתני רקע   פילוח – שונים

  מורים 

  ברתית של התלמידים ח-החוויה הרגשית

בהשוואה  ,יוח"א ציינו השפעה לטובה בהיבט זה מונהגמורים שבבית ספרם לא המ 95% :יוח"אלפי השוואה 

  לא נמצאו הבדלים.ההיבטים יוח"א. בשאר  מונהגמורים שבבית ספרם המ 88%- ל

  תחושת המסוגלות המקצועית של המורים המלמדים בשעות הפרטניות

 זה,) דיווחו על השפעה טובה בהיבט 79%( ערביתבבתי ספר דוברי מורים  יותר :שפה השוואה לפי מגזר

  פיקוח. סוג ). לא נמצאו הבדלים לפי 67%( בבתי ספר דוברי עבריתבהשוואה למורים 

ככל  ולפיהנמצאה מגמה  .מדד טיפוח לפי הבדלים  נמצאו בבתי ספר דוברי עברית :טיפוח השוואה לפי מגזר

בבתי  70%: זהעל השפעה לטובה בהיבט  של מורים דיווחו שיעור נמוך יותרכך  ,מבוסס יותרהיה שבית הספר 

לא נמצאו הבדלים  בבתי ספר דוברי ערבית. בבתי ספר מבוססים 64%- ו בינונייםבבתי ספר  68%, יםחלשספר 

  מדד טיפוח.  לפי

שיעור כך  ,ככל שהמורים הצטרפו מאוחר יותר לרפורמה ולפיהמגמה  נמצאה :השוואה לפי שנת ההצטרפות

  ). 66%) ותש"ע (73%), תשס"ט (74%על השפעה לטובה בהיבט זה: תשס"ח ( יותר של מורים דיווחונמוך 

  השפעת השעות הפרטניות על תהליכי ההוראה בכיתות

זה,  דיווחו על השפעה לטובה בהיבט בבתי ספר דוברי ערבית מהמורים 73% :שפה השוואה לפי מגזר

  . יתבבתי ספר דוברי עבר מהמורים 60%- שוואה לבה

היה ככל שבית הספר  ולפיהנמצאה מגמה  דוברי עברית בתי ספרבקרב מורים ב :טיפוח השוואה לפי מגזר

בבתי ספר חלשים,  69%: זהעל השפעה לטובה בהיבט  שיעור נמוך יותר של מורים דיווחומבוסס יותר, כך 

נמצאו הבדלים לפי מדד   לאבבתי ספר דוברי ערבית . בבתי ספר מבוססים 57%-ו בינונייםבבתי ספר  61%

    .טיפוח

נמצאו הבדלים לפי קבוצות ותק בשיעורי המורים שדיווחו על השפעה לטובה  :בהוראה ותקהשוואה לפי 

) לבין המורים בעלי ותק 71%שנים ( 5-1. ההבדלים הבולטים ביותר נמצאו בין המורים בעלי ותק של בהיבט זה

  ).61%שנים ( 25-11של 

שיעור נמוך יותר של נמצא כי ככל שהמורים הצטרפו מאוחר יותר לרפורמה, כך  :הצטרפותהשוואה לפי שנת 

  ).60%) ותש"ע (64%), תשס"ט (69%: תשס"ח (זהעל השפעה לטובה בהיבט  מורים דיווחו

לא נמצאו הבדלים לפי מאפייני בתי  הישגים לימודיים ותחושת המסוגלות הלימודית של תלמידיםבמשתנים 

  .ספר ומורים
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  מנהלים

  מקצועית של המוריםהמסוגלות התחושת 

דתי - בהשוואה למנהלים בפיקוח הממלכתי ,)87%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי ( :פיקוחסוג השוואה לפי 

  .  שעות הפרטניותדיווחו על השפעה לטובה בתחושת המסוגלות המקצועית של המורים המלמדים ב ,)76%(

  תהליכי הוראה בכיתות

בבתי ספר דוברי בהשוואה למנהלים  ,)82%( בבתי ספר דוברי ערביתיותר מנהלים  :שפה מגזרהשוואה לפי 

  .היבט זהדיווחו על השפעה לטובה ב ,)69%( עברית

דתי - בהשוואה למנהלים בפיקוח הממלכתי ,)74%יותר מנהלים בפיקוח הממלכתי ( :פיקוחסוג השוואה לפי 

   . היבט זהדיווחו על השפעה לטובה ב ,)58%(

לא נמצאו הבדלים  – של התלמידים תלימודיהתחושת המסוגלות וחברתית -הישגים לימודיים, חוויה רגשית

  .משתני רקעלפי 
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והתלמידים  ספרי-צוות הביתקרב ההשפעת "אופק חדש" על התחושות ב: נספח ה'
  תשובות המורים והמנהלים לפי משתני רקע  פילוח –בהיבטים שונים 

  מורים

  בית הספרלתנאים הפיזיים בנוגע ספרי ב-הצוות הביתתחושות 

 24%עומת היבט זה, לציינו השפעה טובה ב בבתי ספר דוברי ערביתמן המורים  47% :שפה השוואה לפי מגזר

  .  בבתי ספר דוברי עבריתמורים המ

יעור שכך  ,ככל שהמורים הצטרפו לרפורמה מאוחר יותר ולפיהנמצאה מגמה  :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ). 26%תש"ע (ו )33%), תשס"ט (35%: תשס"ח (בהיבט זהעל השפעה לטובה  נמוך יותר של מורים דיווחו

סוג יוח"א, חינוך כיתה, השתייכות ל, המשרסוג בהוראה,  ותק לפילא נמצאו הבדלים בין קבוצות המורים 

  פיקוח ומגזר טיפוח. 

  במסגרת השעות הפרטניותמהכיתה להוצאת תלמידים  נוגעספרי ב-תחושות הצוות הבית

 35%לעומת היבט זה, טובה בלציינו השפעה  בבתי ספר דוברי ערביתמן המורים  47% :שפה השוואה לפי מגזר

  .  בבתי ספר דוברי עבריתמהמורים 

שיעור כך  ,ככל שהמורים הצטרפו לרפורמה מאוחר יותר ולפיהנמצאה מגמה  :השוואה לפי שנת הצטרפות

  ). 35%תש"ע (ו )40%), תשס"ט (42%: תשס"ח (בהיבט זהעל השפעה לטובה  מורים דיווחו נמוך יותר של

סוג יוח"א, חינוך כיתה, ל השתייכות ה,משרסוג , בהוראה ותק לפילא נמצאו הבדלים בין קבוצות המורים 

   פיקוח ומגזר טיפוח.

  במסגרת השעות הפרטניותמהכיתה להוצאת תלמידים  נוגעתחושות התלמידים ב

יוח"א, השתייכות ל, המשרסוג , שנת הצטרפות, בהוראה ותק לפילא נמצאו הבדלים בין קבוצות המורים 

  טיפוח.  פיקוח ומגזרסוג , שפה חינוך כיתה, מגזר

  מנהלים

  בבית הספר לתנאים הפיזייםנוגע ספרי ב-תחושות הצוות הבית

 היבט זה,טובה בלהשפעה  דיווחו על בבתי ספר דוברי ערבית המנהליםמן  49% :שפה השוואה לפי מגזר

  .  בבתי ספר דוברי עבריתמהמורים  32%לעומת 

במסגרת השעות הפרטניותמהכיתה להוצאת תלמידים  נוגעבספרי -תחושות הצוות הבית  

לעומת  היבט זה,השפעה טובה ב דיווחו על בבתי ספר דוברי ערבית המנהליםמן  46% :שפה השוואה לפי מגזר

  .  בבתי ספר דוברי עבריתמהמורים  37%
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  ב"אופק חדש" נספח ו': שאלון למורה
  

  מדינת ישראל

  משרד החינוך

  מדידה והערכה בחינוךלארצית השות הר

 
-"אופק חדש"   עתש" -שאלון למורה  

  ידי טלדור לפני תחילת הראיון (עפ"י הרשימה)-על ילמילו

  טלפון:  ת.ז.:   שם המורה:

  היישוב:  שם בית הספר:  סמל:

  הצטרף לאופק חדש: כן/לא  יוח"א: כן/לא    שלב חינוך: יסודי/ חט"ב 

    תאריך הראיון:  שם המראיין:  

 

  . טעם ראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוךמ. אני מתקשר/ת לום, שמי ________ש

מבתי ספר שהצטרפו ל"אופק חדש" מורים ע"י ראמ"ה  מרואייניםההערכה של רפורמת "אופק חדש" במסגרת 

 .תוכניתלהפיק לקחים ולהיערך לקראת המשך ה משרד החינוךיסייע להמידע הנאסף ומכאלו שלא הצטרפו. 

להקדיש עכשיו  /יהאם תוכלוהמידע ידווח ברמה הארצית בלבד.  חשוב להדגיש כי תשובותיך ישמרו חסויות

  קבע מועד חדש]אם לא יכול למראיין: שנקבע זמן אחר? [מזמנך כדי להשיב על השאלות או ברצונך כרבע שעה 

  

  כל השאלות בראיון מתייחסות אליך כמורה בבית הספר______ 

 האם הצטרפת לרפורמת "אופק חדש" (הרפורמה בחינוך)?  .1
 כן  )1
 )4לא (עבור לשאלה  )2
  לא יודע להודות ולסיים )3

  לא ענה להודות ולסיים )4

 

 באיזו שנה הצטרפת? .2
 השנה, בתש"ע  )1
 בשנה שעברה, בתשס"ט  )2
 לפני שנתיים, בתשס"ח  )3
  לא יודע להודות ולסיים )4
  לא ענה להודות ולסיים )5
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  נעבור לשאלות הנוגעות לשביעות רצונך בתחומים שונים

ד,         וה מועטה מא= במיד1רמות, כאשר:  5לגבי כל היגד ציין/י באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם ההיגד, על סולם בן 

  = במידה רבה מאוד 5=במידה רבה, 4=במידה בינונית,  3= במידה מועטה, 2

  

  שעות השהייה בבית הספר שאלות על נעבור למספר 
בית וכד' את/ה מבצע/ת בזמן  איזה חלק מהמטלות שלך כמורה כמו בדיקת עבודות ומבחנים, בדיקת שיעורי .12

 שהייתך בבית הספר?
 . את כל המטלות1
 . מרבית המטלות2
 . כמחצית מהמטלות3
 . חלק קטן מן המטלות4
 . חלק זעום של המטלות או בכלל לא5
 . לא יודע6
 . לא ענה7

  

  רק למצטרפים) 13הצטרפו לאופק חדש >>> ממשיכים הלאה (שאלה 

  15לשאלה  לא הצטרפו  לאופק חדש >>> עבור

באיזו מידה את/ה שבע/ת 
  רצון

במידה 
 מועטה
 מאוד 

או כלל 
  לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה 

 דומא

  לא
  יודע

  לא
  ענה

מרפורמת אופק חדש  .3
באופן כללי (לשאול רק 

  מורים שהצטרפו)

1  2  3  4  5  0  9  

  9  0  5  4  3  2  1  מעבודתך כמורה  .4

  9  0  5  4  3  2  1  מאורך יום העבודה שלך .5

מתנאי השכר והתנאים  .6
  הסוציאליים שלך 

1  2  3  4  5  0  9  

ממעמדם המקצועי של  .7
  מורים 

1  2  3  4  5  0  9  

מההתפתחות המקצועית  .8
  שלך 

1  2  3  4  5  0  9  

מהאפשרות שלך לבנות  .9
מסגרת הוראה מותאמת 
  ודיפרנציאלית לתלמידים

1  2  3  4  5  
0  9  

מהאווירה שקיימת  .10
  בביה"ס בין התלמידים

1  2  3  4  5  0  9  

מהאווירה שקיימת  .11
בביה"ס בין המורים 

  לתלמידים

1  2  3  4  5  
0  9  
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 האם את/ה עובד/ת השנה פחות או יותר שעות בבית, בהשוואה לשנים שלפני הצטרפותך ל"אופק חדש"?  .13
 . עובד הרבה יותר בבית1
 . עובד קצת יותר בבית2
 . עובד אותו זמן בבית3
 . עובד פחות בבית4
   . עובד הרבה פחות בבית5
 . לא יודע6
 . לא ענה7

  

          ד,ו= במידה מועטה מא1רמות, כאשר:  5מידה את/ה מסכים/ה עם ההיגד, על סולם בן לגבי כל היגד ציין/י באיזו 

  = במידה רבה מאוד  5=במידה רבה, 4=במידה בינונית,  3= במידה מועטה, 2

במידה   באיזו מידה...
 מועטה

או מאוד 
 כלל לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 

דומא  

לא 
 יודע/ת

 לא
 ענה

את/ה חש/ה כי מוטל  .14
עליך עומס כבד מדי 

  בעבודתך בבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  

את/ה חש/ה כי מוטל  .15
עליך עומס כבד מדי 

  בעבודתך בבית

1  2  3  4  5  0  9  

את/ה  חש/ה כי  .16
התעייפת מעבודת 

  ההוראה 

1  2  3  4  5  0  9  

  
  הצטרפו לאופק חדש >>> ממשיכים הלאה

  78לשאלה לא הצטרפו  לאופק חדש >>> עבור 
שעות שניתנות  שאינןהכוונה לשעות פרטניות  ב"אופק חדש". כעת נעבור לשאלות על השעות הפרטניות

שבה קיימת שעה פרטנית. בתשובותיך,  הפעם האחרונהאשאל אותך כמה שאלות על למחנך לניהול כיתה. 
  אנא התייחס/י לשעה זו בלבד. 

 בפעם האחרונה שקיימת שעה פרטנית, כמה תלמידים השתתפו בשעה זו? ______  .17
 

 מהו מאפיין תלמידים אלו?  .18
 )20תלמידים חלשים (עבור לשאלה  .1
 )20(עבור לשאלה   תלמידים בינוניים .2
 )20תלמידים מצטיינים (עבור לשאלה  .3
 )20לשאלה תלמידים בעלי תחום עניין משותף, כגון אסטרונומיה, בע"ח וכד' (עבור  .4
 )20תלמידים עם קשיים רגשיים וחברתיים, או בעיות התנהגות ומשמעת  (עבור לשאלה  .5
 )20אין מאפיין מסוים, הקבוצה הטרוגנית (עבור לשאלה  .6
 אחר  .7
 )20לא ענה (עבור לשאלה  .8
  )20לא יודע (עבור לשאלה  .9

  

 פרט _________________________ .19
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  הוקדשה בעיקר ל....האם השעה הפרטנית האחרונה שקיימת 

[למראיין: יש לומר: באיזה חלק מהשעה? דרג/י על הסולם הבא: ברוב השעה או כולה, בחלק גדול מהשעה, במחצית 

  מהשעה]מאוד  מהשעה, בחלק קטן מהשעה, בחלק קטן

  

 (למראיין: לא להקריא את האפשרויות)באיזה מקצוע?  .22
כשירות לשונית, אוריינות, לשון, הבעה, הבנת . שפת אם עברית [למראיין: או מקצועות קרובים: 1

 )24(עבור לשאלה ] הנקרא, ספרות
כשירות לשונית, אוריינות, לשון, הבעה, הבנת [למראיין: או מקצועות קרובים: ית רבע. שפת אם 2

 )24] (עבור לשאלה הנקרא, ספרות
 )24(עבור לשאלה  , הנדסה. מתמטיקה, חשבון3
 )24, ביולוגיה, כימיה, פיזיקה (עבור לשאלה מדע וטכנולוגיה. 4
 )24. אנגלית (עבור לשאלה 5
 )24. שפת אם עברית ומתמטיקה  (עבור לשאלה 6
 )24. שפת אם ערבית ומתמטיקה  (עבור לשאלה 7
 )24(עבור לשאלה  גיאוגרפיהו, , חברה ואזרחותסטוריה, מולדתיה. 8
 )24. שפה שנייה (לא כולל אנגלית): צרפתית או ערבית (עבור לשאלה 9

 )24. מחשבים (עבור לשאלה 10
 )24ומורשת (עבור לשאלה  לימודי יהדותמקרא, תנ"ך, . 11
 )24(עבור לשאלה  אומנויות: ציור, מוסיקה, תיאטרון. 12
 )24. חינוך גופני, ספורט (עבור לשאלה 13
 )24(עבור לשאלה  חינוך מיוחד: הוראה מתקנת. 14
 . אחר15

 
 פרט__________ .23
  

  

  

  

  

  

  

 באיזה חלק מהשעה?  בחר  תחום

  . כן1  הוראה בתחום דעת .20

 . לא2
  ) 24(עבור לשאלה 

  . ברוב השעה או כולה1  .21
  . בחלק גדול מהשעה2    
  . במחצית מהשעה3    
  . בחלק קטן מהשעה4    
  . בחלק קטן מאוד מהשעה5    
  . לא ענה6    
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  האם השעה הפרטנית האחרונה שקיימת הוקדשה בעיקר ל....

[למראיין: יש לומר: באיזה חלק מהשעה? דרג/י על הסולם הבא: ברוב השעה או כולה, בחלק גדול מהשעה, במחצית 
  מהשעה]מאוד  מהשעה, בחלק קטן מהשעה, בחלק קטן

 באיזה חלק מהשעה?  בחר  תחום

שיחות על התמודדות  .24
אישית, רגשית או חברתית 

  בחיי התלמידים

  . כן1
 . לא2

 )26(עבור לשאלה 
  

  ברוב השעה או כולה .1 .25
  . בחלק גדול מהשעה2    
  . במחצית מהשעה3    
  . בחלק קטן מהשעה4    

  . בחלק קטן מאוד מהשעה5    
  . לא ענה6    

  . כן1  הכנת שיעורי בית .26
 . לא2

 )28(עבור לשאלה 
  

  . ברוב השעה או כולה1 .27
  . בחלק גדול מהשעה2    
  . במחצית מהשעה3    
  . בחלק קטן מהשעה4    
  . בחלק קטן מאוד מהשעה5    

  . לא ענה6           

פיתוח תחומי העניין של  .28
  התלמידים

  . כן1
 . לא2

 )30(עבור לשאלה 
  

  . ברוב השעה או כולה1 .29
  . בחלק גדול מהשעה2    
  . במחצית מהשעה3    
  . בחלק קטן מהשעה4    
  . בחלק קטן מאוד מהשעה5    

  . לא ענה6           

לתלמידים מעבר העשרה  .30
  לנלמד בכיתה

  . כן1
 . לא2

 )32(עבור לשאלה 
  

  . ברוב השעה או כולה1 .31
  . בחלק גדול מהשעה2    
  . במחצית מהשעה3    
  . בחלק קטן מהשעה4    
  . בחלק קטן מאוד מהשעה5    

  . לא ענה6           

כניות מיוחדות לפיתוח ת .32
  החשיבה

  . כן1
 . לא2

 )34(עבור לשאלה 
  

  השעה או כולה. ברוב 1 .33
  . בחלק גדול מהשעה2    
  . במחצית מהשעה3    
  . בחלק קטן מהשעה4    
  . בחלק קטן מאוד מהשעה5    

  . לא ענה6           

הנחייה וליווי תלמידים  .34
  בעבודות חקר

  . כן1
 . לא2

 )36(עבור לשאלה 
  

  . ברוב השעה או כולה1 .35
  . בחלק גדול מהשעה2    
  . במחצית מהשעה3    
  . בחלק קטן מהשעה4    
  . בחלק קטן מאוד מהשעה5    

  . לא ענה6           

התמקדות בנושא מרכזי  .36
  שבית הספר בחר 

  . כן1
 . לא2

 )38(עבור לשאלה 
  

  . ברוב השעה או כולה1 .37
  . בחלק גדול מהשעה2    
  . במחצית מהשעה3    
  . בחלק קטן מהשעה4    
  . בחלק קטן מאוד מהשעה5    

  . לא ענה6           

טיפול בבעיות משמעת  .38
  ובעיות שוטפות אחרות 

  . כן1
 . לא2

 )40(עבור לשאלה 
  

  . ברוב השעה או כולה1 .39
  . בחלק גדול מהשעה2    
  . במחצית מהשעה3    
  . בחלק קטן מהשעה4    
  . בחלק קטן מאוד מהשעה5    

  . לא ענה6           
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 שייכים לאותה כיתה?האם התלמידים שהשתתפו בשעה הפרטנית הזו  .40
 . כן1
 ]43. לא, לכיתות שונות באותה שכבה [עבור לשאלה 2
 ]43. לא, לכיתות שונות בשכבות שונות [למראיין: עבור לשאלה 3
 ]43. לא יודע [עבור לשאלה 4
 ]43. לא ענה [עבור לשאלה 5

 

 מאיזו שכבה? .41
 . א'1
 . ב' 2
 . ג'3
 . ד'4
 . ה'5
 . ו'6
 . ז'7
 . ח'8
 . ט'9

 י'. 10
 . י"א11
 . י"ב12
 . לא ענה13

  

 האם זו? .42
 . הכיתה שאת/ה מחנך/ת1

 . כיתה שאת/ה מלמד/ת ולא מחנך/ת2

 . כיתה שאת/ה לא מלמד/ת ולא מחנך/ת3
 . לא יודע4
 . לא ענה5

  

 האם השעה הפרטנית הזו התקיימה .43
 )49. לפני תחילת יום הלימודים (עבור לשאלה 1
 . במהלך יום הלימודים2
 )49יום הלימודים (עבור לשאלה  . אחרי סיום3
 )49. לא יודע (עבור לשאלה 4
 )49. לא ענה (עבור לשאלה 5
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 מה עשו שאר תלמידי הכיתה, רובם או כולם, בזמן השעה הפרטנית?  .44
 )46. המשיכו ללמוד כרגיל בכיתת האם (עבור לשאלה 1
 )49. קיבלו גם הם שעות פרטניות בקבוצות קטנות (עבור לשאלה 2
 חר . א3
 )46. לא יודע (עבור לשאלה 4
  )46. לא ענה (עבור לשאלה 5
 

 פרט/י______________ .45
  

 במידה ולימדת מקצוע מסוים, האם שאר תלמידי הכיתה למדו את אותו מקצוע? .46
 )49. כן, למדו במקביל את אותו החומר באותו מקצוע (עבור לשאלה 1
 )49. כן, למדו חומר שונה באותו מקצוע (עבור לשאלה 2
 . לא, מקצוע אחר 3
 )49. לא יודע (עבור לשאלה 4
 )49. לא ענה (עבור לשאלה 5

  

 איזה מקצוע ? למראיין: לא להקריא! לסמן מהרשימה לפי תשובת המורה .47
כשירות לשונית, אוריינות, לשון, הבעה, הבנת הנקרא, . שפת אם עברית, או מקצועות קרובים: 1

 )49(עבור לשאלה  ספרות
כשירות לשונית, אוריינות, לשון, הבעה, הבנת הנקרא, או מקצועות קרובים: ית, רבע. שפת אם 2

 )49(עבור לשאלה  ספרות
 )49(עבור לשאלה  , הנדסה. מתמטיקה, חשבון3
 )49(עבור לשאלה , ביולוגיה, כימיה, פיזיקה מדע וטכנולוגיה. 4
 )49(עבור לשאלה . אנגלית 5
 )49(עבור לשאלה  יאוגרפיהגו, , חברה ואזרחותסטוריה, מולדתיה. 6
 )49(עבור לשאלה . שפה שנייה (לא כולל אנגלית): צרפתית או ערבית  7
 )49(עבור לשאלה . מחשבים 8
 )49(עבור לשאלה ומורשת  מקרא, תנ"ך, לימודי יהדות. 9

 )49(עבור לשאלה  אומנויות: ציור, מוסיקה, תיאטרון. 10
 )49(עבור לשאלה . חינוך גופני, ספורט 11
 )49(עבור לשאלה  חינוך מיוחד: הוראה מתקנת. 12
  . אחר13

 
 פרט/י _________________ .48
  

 ]![למראיין: לא להקריאהיכן התקיימה השעה הפרטנית הזו?  .49
 )51. בכיתה ריקה (עבור לשאלה 1
 )51. בכיתה יחד עם שאר התלמידים (עבור לשאלה 2
 )51. בחדר המורים (עבור לשאלה 3
 )51פתוח (עבור לשאלה . במרחב לימודי 4
 )51. בספריה (עבור לשאלה 5
 )51. במסדרון (עבור לשאלה 6
 )51. בפינות לימוד יעודיות (עבור לשאלה 7
 )51. בחדרי מקצוע (עבור לשאלה 8
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 )51. בחדר יועצת (עבור לשאלה 9
 )51. באולם ספורט (עבור לשאלה 10
 )51. אין מקום קבוע (עבור לשאלה 11
 )51לשאלה . בחצר (עבור 12
 . אחר13
 )51. לא יודע (עבור לשאלה 14
 )51. לא ענה (עבור לשאלה 15
 

 פרט/י__________________ .50
  

האם קבוצת התלמידים שהשתתפו בשעה זו נפגשת אתך באופן קבוע, או שהתלמידים בקבוצה  .51
 מתחלפים?

 . אותם תלמידים נפגשים באופן קבוע 1
  )53(עבור לשאלה . רוב התלמידים נשארים ומיעוט מתחלף 2

  )53. בכל פעם נפגשת קבוצה אחרת של תלמידים (עבור לשאלה 3

  )53. לא יודע (עבור לשאלה 4

  )53. לא ענה (עבור לשאלה 5

  

 שבועות 1-52למשך כמה זמן (בשבועות)? טווח  .52
 האם קיים קריטריון לסיום השתתפות של תלמיד בשעה הפרטנית, ואם כן, מהו?______ .53

  

או בכלל מאוד  = במידה מועטה1רמות, כאשר:  5מרגיש/ה באופן כללי כי: (דרג על סולם בן  באיזו מידה את/ה

  ד) ו= במידה רבה מא 5=במידה רבה, 4=במידה בינונית,   3= במידה מועטה, 2לא, 

במידה   
מועטה
  מאוד

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 

דומא  

 לא ענה לא יודע

ומיומנות יש בידיך כלים  .54
להוראה במסגרת השעה 

  הפרטנית
1  2  3  4  5  0  9  

בשעות הפרטניות עולות  .55
סוגיות שקשה לך 

  להתמודד איתן 
1  2  3  4  5  0  9  

 

 האם היית מעוניין בפיתוח מקצועי נוסף באשר לאופן ההוראה בשעה הפרטנית? .56
 . כן  1
  . לא  2
  )58. לא ענה (עבור לשאלה 3                   

  

 תשובתך________________ פרט/י את .57
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 האם את/ה מחנך/ת השנה כיתה בבית הספר? .58
  . כן 1

  ) 64. לא (עבור לשאלה 2
 )64. לא ענה (עבור לשאלה 3

 
 באיזו שכבה? .59

  . א 1

 . ב  2
  . ג  3
 . ד  4
 . ה  5
 . ו  6
 . ז 7
 . ח 8
 . ט 9

 . י 10
  . יא 11

 . יב 12
 . לא ענה 13

  

  64עבור לשאלה  –); ענו "לא" 58השאלות הבאות רק למחנכי כיתות (ענו "כן" בשאלה 
 האם את/ה מקיימ/ת שעות פרטניות שהן שעות מחנך, או שעות ניהול כיתה? .60

 . כן 1
 )64(עבור לשאלה  . לא 2
  )64. לא ענה (עבור לשאלה 3
 

 האם שעות אלו קבועות במערכת? .61
 . כן 1
   . לא 2

  . לא ענה  3

  

 עשית בשעת החינוך הפרטנית, שעת ניהול כיתה, האחרונה שקיימת?מה  .62
 )64. קיימתי מפגש מובנה על בסיס תכנית (כמו מפגשים מלב אל לב) (עבור לשאלה 1
  )64. קיימתי פגישה יחידנית עם תלמיד (עבור לשאלה 2

  )64. לימדתי תחום דעת תלמיד או קבוצה של תלמידים (עבור לשאלה 3

  )64בניהול שוטף של הכיתה, מבלי להיפגש עם תלמידים (עבור לשאלה . עסקתי 4

  . אחר4

  )64. לא ענה  (עבור לשאלה 5
 

 פרט אחר במה עשית בשעת החינוך הפרטנית האחרונה שקיימת? .63
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  )72השאלות להלן למורים בחטיבות ביניים בלבד: (מורי יסודי: עבור לשאלה 

האם יש לך שעות חינוך אישי כמחנך/ת או חינוכאי/ת  בבית הספר? (למראיין: הכוונה לתוכנית בה  .64

 התלמידים נפגשים כל יום או כמעט כל יום למפגש בוקר עם המחנך) 
 . כן 1
 )70. לא (עבור לשאלה 2
 )70. לא יודע (עבור לשאלה 3
 )70. לא ענה  (עבור לשאלה 4

  

 כה בנושא שעות החינוך האישי?האם אתה מקבל הנחיה או הדר .65
 . כן1
 )70(עבור לשאלה . לא 2
 )70. לא יודע/ת (עבור לשאלה 3
  )70. לא ענה  (עבור לשאלה 4

  

 מי נותן לך הנחיה או הדרכה בנושא שעות החינוך האישי? .66
  )68(עבור לשאלה . מדריך/ה מטעם המכון לדמוקרטיה בחינוך 1

  )68(עבור לשאלה . מדריך/ה מטעם שפ"י 2

  )68(עבור לשאלה . מדריך מטעם מינהל חברה ונוער 3

 )68(עבור לשאלה איש צוות מטעם בית הספר, מורה או יועצת . 4
  . אחר  5

 )68. לא ענה (עבור לשאלה 6
  

 פירוט - אחר (מי נותן את ההנחיה) .67
 באיזו מידה אתה שבע רצון מההנחייה ? .68

 או בכלל לאמאוד  . במידה מועטה1
 . במידה מועטה2
 במידה בינונית.  3
 . במידה רבה4
 דו. במידה רבה מא5
 )70(עבור לשאלה . לא יודע/ת 6
   )70(עבור לשאלה . לא ענה 7

  
 הסבר/הסבירי את תשובתך __________ .69
 

 באיזו מידה אתה שבע רצון מהשילוב של "חינוך אישי" ו"אופק חדש" ? .70
 או בכלל לאמאוד  . במידה מועטה1
 . במידה מועטה2
 בינונית.  במידה 3
 . במידה רבה4
 דו. במידה רבה מא5
 )72. לא יודע/ת (עבור לשאלה 6
 )72. לא ענה (עבור לשאלה 7
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 הסבר/הסבירי את תשובתך ותן/י דוגמא ______________________________ .71
  השאלות הבאות למורים בבתי ספר יסודיים בהם מונהג יוח"א בלבד: 

  )77לשאלה (מורי יסודי ללא יוח"א או חט"ב: עבור 

  

 האם קיים בבית ספרך "יוח"א"? (למראיין: יום חינוך ארוך)  .72
 . כן 1
 )77. לא (עבור לשאלה 2
 )77. לא יודע (עבור לשאלה 3
 )77. לא ענה  (עבור לשאלה 4

 
 כיצד העובדה שבבית ספרך מתקיימים גם יוח"א וגם "אופק חדש" משפיעה על עבודתך? .73

 . השפעה גדולה לטובה1
 ובה. השפעה לט2
 . אין השפעה3
 . השפעה לרעה4
 . השפעה גדולה לרעה5
 )75. לא יודע/ת (עבור לשאלה 6
 )75. לא ענה (עבור לשאלה 7

  

 ______________________________את תשובתך הסבר/הסבירי  .74
 

 מבין האפשרויות הבאות, באיזו אפשרות היית בוחר/ת? .75
 . להפסיק את "אופק חדש" בביה"ס ולהשאיר את יוח"א 1
 . להמשיך את "אופק חדש" בביה"ס  ולהפסיק את יוח"א2
  . להמשיך את "אופק חדש" ואת יוח"א בביה"ס3

 . להפסיק את "אופק חדש" וגם את יוח"א בביה"ס4
 )77. לא יודע (עבור לשאלה 5
 )77. לא ענה (עבור לשאלה 6

  

 ______________________________תך את תשובהסבר/הסבירי  .76
  

 נעבור כעת למספר שאלות בנושא ההתפתחות המקצועית
 האם יש לך השנה פחות או יותר זמן להשתתף בהשתלמויות, בהשוואה לשנים שלפני הצטרפותך ל"אופק חדש"?  .77

 . הרבה יותר זמן1
 . קצת יותר זמן2
 . אותו זמן 3
 . פחות זמן4
 . הרבה פחות זמן5
 יודע. לא 6
 . לא ענה7

  

  הצטרפו לאופק חדש >>> ממשיכים הלאה

  78לא הצטרפו  לאופק חדש >>> עבור לשאלה 
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  השאלות הבאות לכולם: מצטרפים וללא מצטרפים

  נעבור כעת למספר שאלות בנושא ההתפתחות המקצועית

  

 האם את/ה לומד השנה במסגרות להתפתחות מקצועית, או עובר השתלמויות לצורך גמול ? .78
 . כן 1
 )80. לא (עבור לשאלה 2
 )80. לא יודע (עבור לשאלה 3
 )80. לא ענה (עבור לשאלה 4
 

 תש"ע)? מתי מתקיימת/ות מסגרות להתפתחות מקצועית או השתלמות/יות אלו השנה (שנה"ל  .79
 . ביום החופשי שלי1
 . בשעות אחה"צ ו/או הערב2
 . במהלך יום עבודה שלי3
 . לא יודע 4
 . לא ענה 5
  

  ?יש לך תכנית להתפתחות מקצועית לשנה הבאה (למראיין: הכוונה לתכנית השתלמויות והדרכה) האם  .80

 . כן  1
  . לא2

  . לא ענה 3
  

  הצטרפו לאופק חדש >>> ממשיכים הלאה

  85לא הצטרפו  לאופק חדש >>> עבור לשאלה 

  האם בעקבות אופק חדש חל לדעתך שינוי בעבודת ביה"ס?  .81

 . חל שינוי גדול לטובה1
 . חל שינוי לטובה2
 . לא חל שינוי 3
 . חל שינוי לרעה 4
  . חל שינוי גדול לרעה 5

 )83(עבור לשאלה . לא יודע 6
  )83(עבור לשאלה . לא ענה 7

  

  הסבר/הסבירי את תשובתך ותן/י דוגמא לשינוי שחל_____________________  .82

  

 ולסיכום, אילו הדבר היה נתון בידיך האם היית ממליץ/ה למערכת:  .83
 להפסיק את "אופק חדש" בביה"ס ולחזור למתכונת העבודה הקודמת  .1
 להמשיך את "אופק חדש" בביה"ס  כפי שהיה השנה .2
 )85להמשיך את "אופק חדש" בביה"ס  עם מספר שינויים (עבור לשאלה  .3
 )85(עבור לשאלה לא יודע  .4
 )85(עבור לשאלה לא ענה  .5

 
 פרט/י את תשובתך____________________________ .84
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  השאלות הבאות לכולם: מצטרפים וללא מצטרפים

  למצטרפים:

אקריא לך כעת כמה תחומים הקשורים להשפעה של אופק חדש ושל השעות הפרטניות על חיי בית הספר. לגבי כל תחום 

ציין/י האם ובאיזו מידה הייתה לאופק חדש השפעה בעיניך. בתשובותיך נסה להעריך את ההשפעה של אופק חדש לבדה, 

  א שילובה עם תכניות אחרות בבית הספר.לל

  

  ללא מצטרפים:

החל מהתקופה האחרונה חלק מבתי הספר הצטרפו לאופק חדש. אקריא לך כעת כמה תחומים הקשורים להשפעה של 

אופק חדש ושל השעות הפרטניות על חיי בית הספר. לגבי כל תחום ציין/י האם ובאיזו מידה הייתה לאופק חדש השפעה 

הללו. בתשובותיך נסה להעריך את ההשפעה של אופק חדש לבדה, ללא שילובה עם תכניות אחרות  תי הספרבבבעיניך 

  בבית הספר.

אקריא לך כעת כמה תחומים הקשורים להשפעה של אופק חדש ושל השעות הפרטניות על בתי הספר. התייחס 

  בתשובותיך להשפעות שהיו בעיניך לרפורמה על בתי הספר שמשתתפים בה. 

  

=לא השפיעה, 3= השפיעה לטובה, 2= השפיעה מאוד לטובה, 1רמות, כאשר:  5לכולם: דרג/י את תשובתך על סולם בן 

  = השפיעה מאוד לרעה 5= השפיעה לרעה, 4

האם וכיצד השפיעו השעות 
  הפרטניות על...

 השפיעו
  מאוד 
 לטובה

השפיעו 
 לטובה

לא 
 השפיעו

השפיעו 
 לרעה

 השפיעו
  מאוד 
 לרעה

לא 
  יודע/ת

  לא 
  ענה

הישגים לימודיים של  .85
התלמידים המשתתפים 

  בהן

1  2  3  4  5  0  9 

 חברתית-החוויה הרגשית .86
של התלמידים 

  המשתתפים בהן

1  2  3  4  5  0  9  

תחושת מסוגלות  .87
בלימודים של תלמידים 

  המשתתפים בהן 

1  2  3  4  5  0  9  

תחושת מסוגלות  .88
מקצועית של מורים 

  המלמדים בהן 

1  2  3  4  5  0  9  

  9  0  5  4  3  2  1  ההוראה בכיתותתהליכי  .89

 

האם וכיצד השפיעה 
  רפורמת אופק חדש על...

 השפיעו
  מאוד

 לטובה

השפיעו 
 לטובה

לא 
 השפיעו

השפיעו 
 לרעה

 השפיעו
מאוד 
 לרעה

לא 
 יודע/ת

לא 
  ענה

קשר אישי בין מורה   .90
  לתלמיד

1  2  3  4  5  0  9  

-עבודת הצוות הבית  .91
  ספרי

1  2  3  4  5  0  9  

  9  0  5  4  3  2  1  ספרית- האווירה הבית .92

רמת האלימות בבית   .93
  הספר

1  2  3  4  5  0  9  
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האם וכיצד השפיעה 
  רפורמת אופק חדש על...

 השפיעו
  מאוד

 לטובה

השפיעו 
 לטובה

לא 
 השפיעו

השפיעו 
 לרעה

 השפיעו
מאוד 
 לרעה

לא 
 יודע/ת

לא 
  ענה

  9  0  5  4  3  2  1  שכר המורים  .94

שביעות רצון של המורים   .95
  משכרם

1  2  3  4  5  0  9  

עומס עבודה על המורים   .96
  בבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  

עומס עבודה על המורים   .97
בבית, אחרי שעות 

  העבודה

1  2  3  4  5  0  9  

  9  0  5  4  3  2  1  מעמד המורים .98

התפתחות מקצועית של   .99
  המורים

1  2  3  4  5  0  9  

תחושת המסוגלות   .100
  המקצועית של המורים

1  2  3  4  5  0  9  

הקשר בין המורים  .101
  להורים

1  2  3  4  5  0  9  

התדמית הציבורית של   .102
  מקצוע ההוראה

1  2  3  4  5  0  9  

  

 
 האם לדעתך כמות שעות השהייה שיש למורים, בעקבות הרפורמה, היא .103

 (מעט מדי שעות שהייה). מעטה מדי 1
 . בדיוק בכמות הנחוצה2
 . גדולה מדי (יותר מדי שעות שהייה)3
 . לא יודע/ת  4
 . לא ענה  5

   

  השאלות הבאות רק למצטרפים:

  הצטרפו לאופק חדש >>> ממשיכים הלאה

  107לא הצטרפו  לאופק חדש >>> עבור לשאלה 

  

אופק חדש עם הצרכים החדשים שהיא מייצרת (שעות פרטניות, שעות שהייה) השפיעה על  כיצד כניסת .104

 בעבודה? לתנאים הפיזייםהתחושה בצוות בית הספר באשר 
 . השפיעה מאוד לטובה1
 . השפיעה לטובה2
 . לא השפיעה3
 . השפיעה לרעה4
 . השפיעה מאוד לרעה5
  . לא יודע/ת 6
   . לא ענה 7
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שעות פרטניות, השפיעה על מכיתתם במהלך יום הלימודים לצורך  כיצד התופעה של הוצאת תלמידים  .105

 ?לשעות הפרטניות באשר בצוות בית הספרהתחושה 
 . השפיעה מאוד לטובה1
 . השפיעה לטובה2
 . לא השפיעה3
 . השפיעה לרעה4
 . השפיעה מאוד לרעה5
  . לא יודע/ת 6
   . לא ענה 7

  

שעות פרטניות, השפיעה על מכיתתם במהלך יום הלימודים לצורך  כיצד התופעה של הוצאת תלמידים  .106

 ?לשעות הפרטניות באשר בקרב התלמידיםהתחושה 
 . השפיעה מאוד לטובה1
 . השפיעה לטובה2
 . לא השפיעה3
 . השפיעה לרעה4
 . השפיעה מאוד לרעה5
  . לא יודע/ת 6
   . לא ענה 7

  

  לכולם (מצטרפים ולא מצטרפים):השאלות הבאות 

   הספר השנה-כמה שאלות על עבודתך כמורה בביתלסיום, 

 למראיין: לא להקריא!!!][ מהו מקצוע ההוראה העיקרי שאת/ה מלמד/ת השנה? .107
כשירות לשונית, אוריינות, לשון, הבעה, הבנת הנקרא, . שפת אם עברית, או מקצועות קרובים: 1

 ספרות
כשירות לשונית, אוריינות, לשון, הבעה, הבנת הנקרא, או מקצועות קרובים: ית, רבע. שפת אם 2

 ספרות
 , הנדסה. מתמטיקה, חשבון3
 , ביולוגיה, כימיה, פיזיקהמדע וטכנולוגיה. 4
 . אנגלית5
 גיאוגרפיהו, , חברה ואזרחותסטוריה, מולדתיה. 6
  . שפה שנייה (בנוסף לאנגלית): צרפתית או ערבית7

 . מחשבים8
 ומורשת מקרא, תנ"ך, לימודי יהדות. 9

 אומנויות: ציור, מוסיקה, תיאטרון. 10
 . חינוך גופני, ספורט11
 חינוך מיוחד: הוראה מתקנת. 12
 . אחר 13
  . לא ענה14
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 למראיין: לא להקריא!!!][ מהו מקצוע ההוראה המשני שאת/ה מלמד/ת השנה? .108
, אוריינות, לשון, הבעה, הבנת הנקרא, כשירות לשונית. שפת אם עברית, או מקצועות קרובים: 1

 ספרות
כשירות לשונית, אוריינות, לשון, הבעה, הבנת הנקרא, או מקצועות קרובים: ית, רבע. שפת אם 2

 ספרות
 , הנדסה. מתמטיקה, חשבון3
 , ביולוגיה, כימיה, פיזיקהמדע וטכנולוגיה. 4
 . אנגלית5
 גיאוגרפיהו, , חברה ואזרחותסטוריה, מולדתיה. 6
 . שפה שנייה (בנוסף לאנגלית): צרפתית או ערבית7
 . מחשבים8
 ומורשת מקרא, תנ"ך, לימודי יהדות. 9

 אומנויות: ציור, מוסיקה, תיאטרון. 10
 . חינוך גופני, ספורט11
 חינוך מיוחד: הוראה מתקנת. 12
 . אחר 13
  . לא ענה14

 
 כמה שנים את/ה מלמד/ת בבית ספר זה? _________ שנים ("בשנים עגולות")   .109

 
 מהו הוותק הכולל שלך בהוראה? _________ שנים ("בשנים עגולות")   .110

 

 מהו היקף המשרה הכולל שלך, באחוזים?  .111
 59%. עד 1
2 .60%-69% 
3 .70%-79%  

4 .80%-89% 
 ומעלה 90%. 5
  . לא ענה6

  

 
כמשרת אם? (למראיין: הכוונה להגדרה של המשרה בתלוש השכר ובסוג משרה לפי משרד האם משרתך מוגדרת   .112

 החינוך)
 . כן1
 . לא2
 . לא יודע3
  . לא ענה4

 
 )1900-2000מהי שנת הלידה שלך? ___________ (טווח אפשרי   .113
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מפרט יותר  מהו התואר הגבוה ביותר שיש לך? [למראיין: להתייחס רק לתארים אותם המרואיין השלים. אם  .114

 מתואר אחד, סמן את הגבוה ביותר]
 . מוסמך להוראה1
  B.A/ B.Sc/ B.Ed. תואר ראשון 2

 M.A/ M.Sc. תואר שני 3
 . תואר שלישי4
 . לא יודע5
  . לא ענה6

 
 האם יש לך הערה, מידע או התייחסות שלא שאלנו עליהם וחשוב לך שנדע?    .115

__________________________________________________________________________  

  

 
  _________________________________________________________הערות המראיין: .116

  
  
  

  תודה רבה על שיתוף הפעולה!!!
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  נספח ז': שאלון למנהל ב"אופק חדש"
  

  מדינת ישראל

  משרד החינוך

  מדידה והערכה בחינוךלארצית השות הר

 

עתש" - שאלון למנהל/ת  -"אופק חדש"  
 

  ידי טלדור לפני תחילת הראיון (עפ"י הרשימה)-על ילמילו

  טלפון:  ת.ז.:   שם המנהל/ת:

  יישוב בית הספר:  שם בית הספר:  סמל:

  הצטרף לאופק חדש: כן/לא  יוח"א: כן/לא    שלב חינוך: יסודי/ חט"ב 

    הראיון:תאריך   שם המראיין:  

 

. טעם ראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוךמ. אני מתקשר/ת לום, שמי ________ש  

של בתי ספר שהצטרפו ל"אופק חדש" ים נהלמע"י ראמ"ה  מרואייניםהערכת תכנית "אופק חדש" במסגרת 

תוכנית להפיק לקחים ולהיערך לקראת המשך ה משרד החינוךיסייע להמידע הנאסף ומכאלו שלא הצטרפו. 

על שיתוף הפעולה. מאוד  ונודה לך  

להקדיש עכשיו  /יהאם תוכל והמידע ידווח ברמה הארצית בלבד. חשוב להדגיש כי תשובותיך ישמרו חסויות

חדש]קבע מועד אם לא יכול למראיין: מזמנך כדי להשיב על השאלות או ברצונך שנקבע זמן אחר? [ כרבע שעה  

 למראיין: להקריא את שם בית הספר][האם את/ה מנהל/ת את בית הספר_____?  .1
 כן )1
 לא (להודות ולסיים את הראיון) )2
 לא ענה (להודות ולסיים את הראיון) )3

 

 האם בית ספרך הצטרף לאופק חדש, ואם כן, באיזו שנה? .2
 כן, לפני שנתיים, בתשס"ח  (חטיבות ביניים: להודות ולסיים את הראיון) )1
 בשנה שעברה, בתשס"ט  כן, )2
 כן, השנה, בתש"ע )3
 לא (בתי ספר יסודיים: להודות ולסיים את הראיון), (חטיבות ביניים: להמשיך בראיון) )4
  לא ענה (להודות ולסיים את הראיון) )5
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  בית הספר אותו את/ה מנהל/תכמה שאלות על כעת נעבור ל

 0-40אפשרי כמה שנים את/ה מנהל/ת בית ספר זה? ______________ טווח  .3
 0-40כמה שנים בסך הכל את/ה ממלא/ת תפקיד של מנהל/ת בתי ספר? ________טווח אפשרי  .4

  

 האם בבית ספרך מתקיימות השנה התוכניות הבאות:

 לא ענה לא יודע לא  כן  התוכניות

או יול"א  (למראיין: יום חינוך ארוך)יוח"א  .5
 או יומל"א(למראיין: יום לימודים ארוך, לא מלא) 

  (למראיין: יום לימודים מלא ארוך)
1  2  0  9  

כנית לבתי ספר בצפון (למראיין: תשוחרי שינוי  .6
  ובעוטף עזה)

1  2  0  9  

כנית להארכת יום לימודים (למראיין: תמיל"ת  .7
  לתלמידים מתקשים)

1  2  0  9  

כניות העשרה לתלמידים (למראיין: תכנית קרב ת .8
  במגוון תחומים) 

1  2  0  9  

  )11עבור לשאלה  -- בביה"ס (לאתכניות אחרות  .9
1  2  0  9  

 
 ):______________9פרט/י את העיקריות שבהן (אם ענה כן בשאלה  .10

 
  כמה ימי לימוד בשבוע יש בבית הספר? .11

 )13חמישה ימים בשבוע (עבור לשאלה  .1
  )13שישה ימים בשבוע (עבור לשאלה  .2
 אחר .3
 )13לא ענה (עבור לשאלה  .4

 פרט_______ .12
 

 רובבבית הספר (לסוקר: אם עונה "משתנה לפי שכבה", יש לבקש לענות: בכמה שעות שבועיות יש  .13
 )20-50השכבות) ? _______________ שעות שבועיות (טווח בין 

 
  האם בית ספרך השתתף בשנים קודמות ברפורמת דברת? .14

  כן .1
 לא .2
 לא ענה .3

 
  האם יש שיעור ניכר של תלמידים בבית ספרך המגיעים עם הסעות מאורגנות לבית הספר?  .15

  כן .1
 לא .2
 לא ענה .3
  

  הצטרפו לאופק חדש >>> ממשיכים הלאה

 25חט"ב שלא הצטרפו  לאופק חדש >>> עבור לשאלה 
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  נעבור לשאלות הנוגעות לשביעות הרצון שלך בתחומים שונים

 = במידה מועטה1רמות, כאשר:  5את/ה מסכים/ה עם ההיגד, על סולם בן לגבי כל היגד ציין/י באיזו מידה 

  מאוד  = במידה רבה5=במידה רבה, 4=במידה בינונית,  3= במידה מועטה, 2או בכלל לא, מאוד 

  

 ?מהסמכויות שניתנות לך במסגרת אופק חדשבאיזו מידה את/ה שבע/ת רצון  .17
 או בכלל לאמאוד  במידה מועטה .1
 במידה מועטה .2
 במידה בינונית  .3
 במידה רבה .4
 במידה רבה מאוד .5
 )19(למראיין: עבור לשאלה לא יודע/ת  .6
 )19עבור לשאלה  (למראיין:לא ענה  .7

  

 הסבר/הסבירי את תשובתך __________ .18
  

  נעבור לשאלות על השינוי בסמכות ובאוטונומיה שיש בידיך בתחומים שונים בעקבות הרפורמה
לגבי כל תחום ציין/י באיזו מידה בעקבות כניסת אופק חדש את/ה חש/ה שיש שינוי בסמכות ובאוטונומיה שיש בידיך, 

= אין שינוי, 3= יש לי יותר סמכות ואוטונומיה, 2= יש לי הרבה יותר סמכות ואוטונומיה, 1אשר: רמות, כ 5על סולם בן 

  = יש לי הרבה פחות סמכות ואוטונומיה5= יש לי פחות סמכות ואוטונומיה, 4

  

במידה   באיזו מידה את/ה שבע רצון מ...

 מועטה

או מאוד 

 בכלל לא

במידה 

 מועטה
במידה 

 בינונית
במידה 

 רבה
במידה 

רבה 

דומא  

 לא ענה לא יודע

  9  0  5  4  3  2  1  מרפורמת אופק חדש באופן כללי .16

האם בעקבות כניסת אופק חדש 
את/ה חש/ה שיש שינוי בסמכות 

ובאוטונומיה שיש בידיך בכל אחד 
  :מהתחומים הבאים

יש לי הרבה 
יותר סמכות 
 ואוטונומיה

יש לי יותר 
סמכות  

 ואוטונומיה

אין 
 שינוי

יש לי פחות 
סמכות  

 ואוטונומיה

יש לי הרבה 
פחות 

סמכות  
 ואוטונומיה

לא 
 יודע

לא 
 ענה

בניית תכנית  .19
-הפעילות/העבודה הבית

  ספרית
1  2  3  4  5  0  9  

ניהול סל השעות של בית  .20
  הספר

1  2  3  4  5  0  9  

  9  0  5  4  3  2  1  מורים חדשיםקליטת  .21

  9  0  5  4  3  2  1  פיטורי מורים .22

ניהול ההתפתחות  .23
  המקצועית של מורים

1  2  3  4  5  0  9  

  9  0  5  4  3  2  1  קביעת מבנה הנהלת בי"ס .24
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 לכולם: מצטרפים ולא מצטרפים
 האם לדעתך הסמכות שיש בידיך והאוטונומיה של בית ספרך הן .25

 . מעטות מדי 1
 הנחוצה. בדיוק בכמות 2
 . גדולות מדי 3
  )27. לא יודע/ת (עבור לשאלה 4
  )27(עבור לשאלה  . לא ענה 5

 

 הסבר/הסבירי את תשובתך __________ .26
  

במידה   באיזו מידה...
 מועטה

או מאוד 
 בכלל לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 

 דומא

לא 
 יודע

לא 
  ענה

את/ה חש/ה כי מוטל עליך  .27
מדי בעבודתך עומס כבד 

  בבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  

את/ה שבע/ת רצון מתנאי  .28
  השכר שלך

1  2  3  4  5  0  9  

את/ה שבע רצון מהתנאים  .29
הפיזיים ליישום הרפורמה 

  הקיימים בבית ספרך

1  2  3  4  5  0  9  

  

מספקים האם קיימים בבית הספר התנאים הפיסיים הבאים? בכל שאלה אנא ציין/י האם התנאים מספקים באופן מלא, 

  קי, אינם מספקים, או שאין בבית הספר:באופן חל

לא 
  ענה

לא 
  יודע

מספק 
באופן 

  מלא

מספק 
באופן 
  חלקי

אינו 
  מספק

אין 
בבית 
 הספר

  התנאים

  ותקשוב   מחשוב .30 1 2 3 4 0 9

למידה (מבחינת כמות, תקינות, - חומרי הוראה .31 1 2 3 4 0 9
  נגישות) 

  מיזוג  .32 1 2 3 4 0 9

  מתאים למורים לעבוד בומקום  .33 1 2 3 4 0 9

מקום מתאים לקיום פגישות פרטניות עם  .34 1 2 3 4 0 9
  תלמידים, הורים וכד'

  מקום מתאים לאכול בו .35 1 2 3 4 0 9

  מורים (מבחינת תקינות, ניקיון וכו')שירותי  .36 1 2 3 4 0 9

  תלמידים (מבחינת תקינות, ניקיון וכו')שירותי   .37 1 2 3 4 0 9
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  > ממשיכים הלאההצטרפו לאופק חדש >>

  86חט"ב שלא הצטרפו  לאופק חדש >>> עבור לשאלה 

  

  (השאלות הבאות רק למצטרפים).

  כעת נעבור לשאלות על השעות הפרטניות 

  שעות שניתנות למחנך לניהול כיתה. שאינןהכוונה לשעות פרטניות 

  

 )0-100איזה אחוז מתלמידי בית הספר מקבלים שעות פרטניות?______  (טווח:  .38
 

 מהו המאפיין העיקרי של תלמידים אלו?   .39
 )41תלמידים חלשים (עבור לשאלה  .1
 )41(עבור לשאלה   תלמידים בינוניים .2
 )41תלמידים מצטיינים (עבור לשאלה  .3
 )41תלמידים בעלי תחום עניין משותף, כגון אסטרונומיה, בע"ח וכד' (עבור לשאלה  .4
 )41ות ומשמעת  (עבור לשאלה תלמידים עם קשיים רגשיים וחברתיים, או בעיות התנהג .5
 )41אין מאפיין מסוים (עבור לשאלה  .6
 אחר  .7
 )41לא ענה (עבור לשאלה  .8
 )41לא יודע (עבור לשאלה  .9

  

 מאפיין אחר (פרט/י) _________________________ .40
 

 כניות פעילות לשעות הפרטניות? ת עבודה או תכניובביה"ס ת האם יש .41
 כן  .1
 )53לא (עבור לשאלה  .2
 )53לשאלה  לא ענה  (עבור .3

 
 

 כניות? ____________________ו התאיך נבנ .42
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  לא  כן  מי נבנו התכניות?  דיי- על

  2  1  מנהל/ת בית הספר .43

  2  1  סגן/ית מנהל/ת בית הספר .44

  2  1  מחנכי הכיתה .45

  2  1  המורים המלמדים שעות פרטניות .46

  2  1  רכז/ת השכבה .47

  2  1  רכז/ת המקצוע .48

  2  1  רכז/ת אופק חדש .49

  2  1  ההנהלהחבר/ת צוות  .50

  2  1  )53(ענה לא: עבור לשאלה  אחר .51

 
 מי? _______________________ידי - על - פירוט אחר .52

 
 האם קיים בביה"ס מעקב מובנה אחר התקדמות התלמידים בשעות הפרטניות?  .53

 כן .1
 )62לא (עבור לשאלה  .2
 )62לא ענה (עבור לשאלה  .3
 
  

  לא  כן  מי עורך אותו

  2  1  מחנכי הכיתה .54

  2  1  שעות פרטניות המורים המלמדים .55

  2  1  רכז/ת השכבה .56

  2  1  רכז/ת המקצוע .57

  2  1  רכז/ת אופק חדש .58

  2  1  חבר/ת צוות ההנהלה .59

  2  1  )62(ענה לא: עבור לשאלה  אחר .60

 
 פרט/י: ____________________ .61
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  השאלות הבאות למנהלים בחטיבות ביניים באופק חדש בלבד

  74מנהלים של בתי"ס יסודיים לעבור לשאלה 

האם קיים בבית ספרך "חינוך אישי"? (למראיין: הכוונה לתוכנית בה לכל כיתה שני מחנכים והתלמידים  .62
 נפגשים כל יום או כמעט כל יום עם המחנכים) 

 . כן 1

 )74(למראיין: עבור לשאלה . לא 2

 )74(למראיין: עבור לשאלה . לא יודע 3

 )74(למראיין: עבור לשאלה . לא ענה  4

 

 כלל מתקיים ה"חינוך אישי" בבית הספר?כיצד בדרך  .63
 )65(למראיין: עבור לשאלה תלמידי הכיתה מתפצלים למפגש עם שני המחנכים שלוש פעמים בשבוע . 1

. תלמידי הכיתה מתפצלים למפגש עם שני המחנכים פעמיים בשבוע ובשעה השלישית שני המחנכים 2

 )65(למראיין: עבור לשאלה נפגשים עם כל הכיתה  

למידי הכיתה מתפצלים למפגש עם שני המחנכים פעמיים בשבוע ובנוסף כל אחד מהמחנכים נפגש . ת3

 )65(למראיין: עבור לשאלה לבדו עם כל הכיתה  

  . אחר4

 )65(למראיין: עבור לשאלה . לא ענה  5

  

 פרט/י_________________ .64
  

  לא  כן  מי נותן למורים הנחיה או הדרכה בנושא החינוך האישי?

  2  1  מדריך/ה מטעם המכון לדמוקרטיה בחינוך .65

  2  1  מדריך/ה מטעם שפ"י .66

  2  1  מדריך מטעם מינהל חברה ונוער .67

  2  1  איש צוות מטעם בית הספר, מורה או יועצת .68

  2  1  אחר .69
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 ?באיזו מידה ההנחיה יעילה לדעתך .70

 או בכלל לאמאוד  במידה מועטה .1

 במידה מועטה .2

 במידה בינונית  .3

 במידה רבה .4

 דומא במידה רבה .5

 )72(למראיין: עבור לשאלה לא יודע/ת  .6

 )72(למראיין: עבור לשאלה לא ענה  .7

  

 הסבר/הסבירי את תשובתך __________ .71

  

 באיזו מידה השילוב של "חינוך אישי" ו"אופק חדש" הוא יעיל בעיניך? .72
 או בכלל לאמאוד  . במידה מועטה1
 . במידה מועטה2
 .  במידה בינונית3
 . במידה רבה4
 דובמידה רבה מא. 5
 )74(למראיין: עבור לשאלה . לא יודע/ת 6

 )74(למראיין: עבור לשאלה . לא ענה 7

  

 הסבר/הסבירי את תשובתך ותן/י דוגמא ______________________ .73

  

  השאלות הבאות למנהלי בתי"ס יסודיים ביוח"א ובאופק חדש בלבד:

  79לה מנהלים של בתי"ס יסודיים לא ביוח"א או חט"ב לעבור לשא

  

 האם בבית ספרך מופעל יוח"א? .74
 . כן 1

 )79(למראיין: עבור לשאלה . לא 2

 )79(למראיין: עבור לשאלה . לא יודע 3

  )79(למראיין: עבור לשאלה . לא ענה  4
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 באיזו מידה אתה שבע רצון מהשילוב של יוח"א ו"אופק חדש" ? .75
 או בכלל לאמאוד  . במידה מועטה1
 . במידה מועטה2
 בינונית . במידה3
 . במידה רבה4
 דו. במידה רבה מא5

 )77(למראיין: עבור לשאלה . לא יודע/ת 6

 )77(למראיין: עבור לשאלה . לא ענה 7

  

  את תשובתך __________הסבר/הסבירי   .76
 

 מבין האפשרויות הבאות, באיזו אפשרות היית בוחר/ת? .77
 . להפסיק את "אופק חדש" בביה"ס ולהשאיר את יוח"א 1

 את "אופק חדש" בביה"ס  ולהפסיק את יוח"א . להמשיך2

  . להמשיך את "אופק חדש" ואת יוח"א בביה"ס3

 . להפסיק את אופק חדש וגם את יוח"א בביה"ס4

 )79(למראיין: עבור לשאלה . לא יודע 5

 )79(למראיין: עבור לשאלה . לא ענה 6

  

 ______________________________את תשובתך הסבר/הסבירי  .78
  

 ?תך בעקבות אופק חדש חל שינוי בעבודת ביה"סהאם לדע .79

  חל שינוי גדול לטובה .1

  חל שינוי לטובה .2

  לא חל שינוי .3

 חל שינוי לרעה .4

 חל שינוי גדול לרעה .5

 )81(עבור לשאלה   יודעלא  .6

 )81(עבור לשאלה   ענהלא  .7

 

 ________________________הסבר/הסבירי את תשובתך ותן/י דוגמא לשינוי שחל .80
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חל שינוי באופן יישום הרפורמה בבית הספר לאורך הזמן? (למראיין: אם המרואיין עונה באיזו מידה  .81
 שביה"ס הצטרף בתש"ע או שהוא לא מנהל את ביה"ס יותר משנה , יש לסמן "לא יודע")

 או בכלל לאמאוד  . במידה מועטה1

 . במידה מועטה2

 . במידה בינונית3

 . במידה רבה4

 דו. במידה רבה מא5

 )83(למראיין: עבור לשאלה . לא יודע/ת 6

 )83(למראיין: עבור לשאלה . לא ענה 7

  

 את תשובתך____________ הסבר/הסבירי   .82

 

שינוי באופן יישום השעות הפרטניות ובניית בבית הספר בזמן שחלף מאז ההצטרפות לרפורמה אם חל   .83
  __________ספרית, תאר/י מהו - מערכת השעות הבית

  

 ילו הדבר היה נתון בידיך האם היית ממליץ/ה למערכת: ולסיכום, א .84
 להפסיק את "אופק חדש" בביה"ס ולחזור למתכונת העבודה הקודמת לפני הרפורמה .1
 להמשיך את "אופק חדש" בביה"ס  כפי שהוא השנה  .2
 להמשיך את "אופק חדש" בביה"ס  עם מספר שינויים .3
 )86לא יודע (עבור לשאלה  .4
 )86לא ענה (עבור לשאלה  .5
 

 פרט/י את תשובתך ____________________ .85
  

  השאלות הבאות לכולם: מצטרפים ולא מצטרפים

  למצטרפים יש לומר: -למראיין

אקריא לך כעת כמה תחומים הקשורים להשפעה של אופק חדש ושל השעות הפרטניות על חיי בית הספר. לגבי כל תחום 

. בתשובותיך נסה להעריך את ההשפעה של אופק חדש לבדה, השפעה בעיניך לרפורמהציין/י האם ובאיזו מידה הייתה 

  ללא שילובה עם תכניות אחרות בבית הספר.

= 4=לא השפיעה, 3= השפיעה לטובה, 2= השפיעה מאוד לטובה, 1רמות, כאשר:  5דרג/י את תשובתך על סולם בן 

  = השפיעה מאוד לרעה 5השפיעה לרעה, 

  ללא מצטרפים יש לומר: -למראיין

לך כעת כמה תחומים הקשורים להשפעה של אופק חדש ושל השעות הפרטניות על בתי הספר. התייחס אקריא  

  על בתי הספר שמשתתפים בה.  לרפורמהבתשובותיך להשפעות שהיו בעיניך 
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= 4=לא השפיעה, 3= השפיעה לטובה, 2= השפיעה מאוד לטובה, 1רמות, כאשר:  5דרג/י את תשובתך על סולם בן 

  = השפיעה מאוד לרעה 5 השפיעה לרעה,

האם וכיצד השפיעו 
  השעות הפרטניות על...

 השפיעו
מאוד 
 לטובה

השפיעו 
 לטובה

לא 
 השפיעו

השפיעו 
 לרעה

 השפיעו
מאוד 
 לרעה

לא 
 יודע/ת

לא 
 ענה

הישגים לימודיים של  .86
התלמידים המשתתפים 

  בהן

1  2  3  4  5  0  9  

-החוויה הרגשית .87
של התלמידים  חברתית

  המשתתפים בהן

1  2  3  4  5  0  9  

תחושת מסוגלות  .88
בלימודים של תלמידים 

  המשתתפים בהן 

1  2  3  4  5  0  9  

תחושת מסוגלות  .89
מקצועית של מורים 

  המלמדים בהן 

1  2  3  4  5  0  9  

תהליכי ההוראה  .90
  בכיתות

1  2  3  4  5  0  9  

 

האם וכיצד השפיעה 
  רפורמת אופק חדש על...

 השפיעו
מאוד 
 לטובה

השפיעו 
 לטובה

לא 
 השפיעו

השפיעו 
 לרעה

 השפיעו
מאוד 
 לרעה

לא 
  יודע/ת

לא 
  ענה

קשר אישי בין מורה   .91
  לתלמיד

1  2  3  4  5  0  9  

- עבודת הצוות הבית .92
  ספרי

1  2  3  4  5  0  9  

  9  0  5  4  3  2  1  ספרית- האווירה הבית .93

רמת האלימות בבית  .94
  הספר

1  2  3  4  5  0  9  

  9  0  5  4  3  2  1  שכר המורים  .95

שביעות רצון של  .96
  המורים משכרם

1  2  3  4  5  0  9  

עומס עבודה על  .97
  המורים בבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  

עומס עבודה על  .98
המורים בבית, אחרי 

  שעות העבודה

1  2  3  4  5  0  9  

  9  0  5  4  3  2  1  מעמד המורים .99

התפתחות מקצועית   .100
  של המורים

1  2  3  4  5  0  9  

תחושת המסוגלות   .101
  המקצועית של המורים

1  2  3  4  5  0  9  
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האם וכיצד השפיעה 
  רפורמת אופק חדש על...

 השפיעו
מאוד 
 לטובה

השפיעו 
 לטובה

לא 
 השפיעו

השפיעו 
 לרעה

 השפיעו
מאוד 
 לרעה

לא 
  יודע/ת

לא 
  ענה

הקשר בין המורים  .102
  להורים

1  2  3  4  5  0  9  

התדמית הציבורית של   .103
  מקצוע ההוראה

1  2  3  4  5  0  9  

- אוטונומיה בית  .104
  ספרית

1  2  3  4  5  0  9  

  9  0  5  4  3  2  1  שכר המנהלים .105

עומס עבודה על  .106
  המנהלים בבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  

התפתחות מקצועית   .107
  של מנהלים

1  2  3  4  5  0  9  

  

 הרפורמה, היא האם לדעתך כמות שעות השהייה שיש למורים, בעקבות .108
 . מעטה מדי (מעט מדי שעות שהייה)1
 . בדיוק בכמות הנחוצה2
 . גדולה מדי (יותר מדי שעות שהייה)3
  )110. לא יודע/ת (עבור לשאלה 4
  )110(עבור לשאלה  . לא ענה 5

 

 הסבר/י את תשובתך___________ .109
  

  השאלות הבאות רק למצטרפים:

  הצטרפו לאופק חדש >>> ממשיכים הלאה

  118חט"ב שלא הצטרפו  לאופק חדש >>> עבור לשאלה 

  

 האם לדעתך כמות השעות הפרטניות שיש לבית הספר, בעקבות הרפורמה, היא .110
 . מעטה מדי (מעט מדי שעות פרטניות)1
 . בדיוק בכמות הנחוצה2
 . גדולה מדי (יותר מדי שעות פרטניות)3
 )112(עבור לשאלה  . לא יודע/ת 4
  )112לשאלה (עבור  . לא ענה 5

 
 הסבר/י את תשובתך___________ .111
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שעות ול שעות פרטניותצורך במקומות מתאימים לאופק חדש עם הצרכים החדשים שהיא מייצרת ( כיצד כניסת .112
 באשר לתנאים הפיזיים בעבודה? בצוות בית הספרשהייה) השפיעה על התחושה 

 . השפיעה מאוד לטובה1
 . השפיעה לטובה2
 . לא השפיעה3
 השפיעה לרעה. 4
 . השפיעה מאוד לרעה5
 )114(עבור לשאלה  . לא יודע/ת 6
  )114(עבור לשאלה  . לא ענה 7
  

 הסבר/י את תשובתך___________ .113
  

שעות פרטניות, השפיעה על התחושה כיצד התופעה של הוצאת תלמידים מכיתתם במהלך יום הלימודים לצורך  .114
 ?לשעות הפרטניות באשר בצוות בית הספר

 . השפיעה מאוד לטובה 1
 . השפיעה לטובה2
 . לא השפיעה3
 . השפיעה לרעה4
 . השפיעה מאוד לרעה5
 )116(עבור לשאלה  . לא יודע/ת 6
  )116(עבור לשאלה  . לא ענה 7

  

 הסבר/י את תשובתך___________ .115
  

שעות פרטניות, השפיעה על התחושה מכיתתם במהלך יום הלימודים לצורך  כיצד התופעה של הוצאת תלמידים  .116
 ?לשעות הפרטניות באשר בקרב התלמידים

 . השפיעה מאוד לטובה 1
 . השפיעה לטובה2
 . לא השפיעה3
 . השפיעה לרעה4
 . השפיעה מאוד לרעה5
 )118(עבור לשאלה  . לא יודע/ת 6
  )118(עבור לשאלה  . לא ענה 7
  

 הסבר/י את תשובתך___________ .117
  

  ולם (מצטרפים ולא מצטרפים):השאלות הבאות לכ

  
 האם יש לך הערה, מידע או התייחסות שלא שאלנו עליהם וחשוב לך שנדע? _______ .118

 
 הערות המראיין_______________ .119

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!!!


