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?מה רצינו לדעת

?איך בדקנו

שאלונים אינטרנטיים הופצו בקרב הקהלים הרלוונטיים    3•

הסקרים בוצעו כסקרי אינטרנט באמצעות מערכות  . במקביל

.  ZETA TOOLSהסקרים הממוחשבות של  

אתרי  , אתר המועצה, סקר הורים הופץ באמצעות רשימות תפוצה•

.  האינטרנט של היישובים

.  הודעות על הסקר הופצו באמצעות דוברת המועצה•

כיתות הוכנסו למעבדות  . סקר תלמידים בוצע  בבתי הספר•

.  מחשבים וענו על הסקר בפיקוח מורים

הזמנות למורים נשלחו באמצעות אימייל בשיתוף הנהלת בית  •

.  הספר

המאפיין המרכזי של החיים בעמק  מה לדעת הקהל צריך להיות •

?  יזרעאל 

מהי מידת הגאווה של תושבי המועצה לגבי החיים בעמק ומה  •

?  הם חושבים על החיים בעמק 

,  אוירה חברתית, כללית: רצון מבית הספר רמת שביעות •

.  מהמורים, המלצה לאחרים

.  הערכות לגבי תפקוד המורים•

תרומת בית הספר בתחומים שונים  •

.  בבתי הספרהאלימות מיפוי מצב •

ההסעות  אופן התנהלות •

?   מה פחות טוב  ? מה טוב בבית הספר •

הורים צריך לשפר במערכת  / תלמידים / מה לדעת המורים •

?  החינוך בעמק 



הרכב המדגמים  

הורים

נשים 74%גברים  26%•

ותק של   41%. ותק מגורים של עד שנתיים 12%•
.  עשר שנים ויותר

. שני ילדים 41%, יש ילד אחד במערכת החינוך 35%•

.41-50 בגילאי 49%, 31-40בגילאי  39%•

.  מגדירים עצמם כחילוניים 81%. נשואים 92%•

. בעלי תאר שני 38%, בעלי תאר ראשון  44%•

תלמידים

.  בנים השאר בנות 52%•

  17%, ט-תלמידי ז 25%, ו -תלמידי כיתות א 58%•
.יב-תלמידי י

.  מתגוררים בתחומי המועצה 88%•

צוות  
חינוך

. גברים 18%רק •

+.41בגילאי  66%, 40עד  20בגילאי  34%•

.  מגדירים עצמם כחילוניים 69%•

-10ותק של  40%, שנים 10ותק מקצועי עד  21%•
.  20%-למעלה מ 40%, שנה 20



שיעורי היענות לסקר

הורים

לחצו על   2575
הקישור

התחילו את   1270
.ענו חלקית/הסקר

ענו על הסקר   858
.במלואו

תלמידים

לחצו על   3288
הקישור

התחילו את   2078
.ענו חלקית/הסקר

ענו על הסקר   1213
במלואו

צוות חינוך

לחצו על   667
.הקישור

התחילו את   428
ענו חלקית  / הסקר 

ענו על הסקר   288
במלואו



סיכום ממצאים 

כמה כסף 

?נותנים לך



תלמידים הורים  מורים  

9.017.27.3המלצה לאחרים 

8.797.046.98ס"כללית בי ר"ש

8.667.26.73מהמורים  ר"ש

8.217.17.97מצב חברתי  ר"ש

61%47%70%מצוינות  /עידוד להישגים

44%37%56%חברתי/איזון לימודים

78%56%68%ברור לילד מה מצפים ממנו שילמד

92%64%58%חברים הכי טובים הם מהכיתה

39%53%כיתה מגובשת

29%39%16%דוגל בחיי קהילה עמק

30%24%50%שומר על סביבה ירוקה

67%79%59%שנים אגור בעמק 10בעוד 

40%11%12%הטילו חרם על הילד

42%13%46%בילד איימו בפגיעה

.  10-ל 1סולם המדידה נע בין , בפרמטרים בהם יש ממוצע

הנתון מתייחס לאחוז המשיבים בשתי הקטגוריות העליונות , בפרמטרים בהם יש אחוזים 



מאפיין  

מרכזי

המלצה 

ס"בי ר"ש

מורים ר"ש

מאפיין שני בחשיבותו שמירה על  , להורים חשוב  חיי קהילה כמאפיין מרכזי

שמירה על סביבה ירוקה  , אצל תלמידים סדרי העדיפויות הפוכים. סביבה ירוקה

פי שניים בהשוואה לשמירה על חיי קהילה שנמצא  , היא בראש סדר העדיפויות

אצל המורים אין העדפה ברורה אך מובילים מבחינת סדרי  . במקום השני

.  חיי קהילה ושמירה על סביבה ירוקה: עדיפויות 

גם אצל הורים וגם אצל תלמידים . אין הבדל משמעותי בין הורים לתלמידים

.  מבחינת המלצה לאחרים 7.2/7.3מקבל בית הספר ציון בינוני גבוה של 

בית הספר מקבל ציון גבוה . צוות חינוכי בולטת גאוות היחידה/אצל המורים

בהמלצה לאחרים   9.01של 

יש לזכור  . גם פה בולטת ההתאמה בשביעות הרצון בין ההורים לתלמידים

.  כי לא רואיינו הורים ותלמידים בהתאמה

עומדת , שביעות הרצון של התלמידים וההורים מבית הספר זהה ברמתה

.  ציון בינוני גבוה 7.0על ציון סביב 

  8.8בית הספר זוכה לציון של " גאות היחידה"אצל המורים בולטת שוב 

בממוצע מבחינת שביעות רצון  

שביעות  . ההורים שבעי רצון מהמורים ברמה יותר גבוהה מהתלמידים

הרצון של התלמידים מהמורים היא הנמוכה ביותר שנמדדה בהשוואה  

.  קיים פער משמעותי מבחינה סטטיסטית.  לקבוצות אחרות

.  שביעות הרצון של המורים בפרמטר זה היא הגבוהה ביותר



מצב חברתי

תפקוד מורים

יחסי תלמידים

הם נותנים   7.1עם ממצע של , הורים הכי פחות מרוצים מהמצב החברתי

.  הערכה בינונית גבוהה למצב החברתי במערכת החינוך

בפרמטר זה דומה ששוררת תמימות דעים בין התלמידים למורים  

שמעריכים את המצב החברתי בבית הספר ברמה דומה עם הערכה מעט  

גבוהה יותר של המורים

רוב המורים נתנו הערכות טובות ? במילים אחרות מה מורים עושים טוב 

לתפקודם במרבית הפרמטרים כשמבחינת המורים הנקודה החלשה שלהם  

ההערכות של  . ללמד את הילד כיצד לפתור בעיות בכוחות עצמו: יחסית 

הורים נתנו  . 30%במרבית הפרמטרים סביב ה , ההורים למורים נמוכות 

.  לילד ברור מה מצפים ממנו שילמד: הערכה גבוהה יחסית למורים בפרמטר 

.  תלמידים נותנים למורים הערכות יותר גבוהות מההורים בכל הפרמטרים

שימוש  : החלש ביותר . ציפיות המורים מהם: הפרמטר הטוב ביותר מבחינתם 

במגוון אמצעים בכדי לתת מענה על צרכים אישיים

קיימת תמימות דעים בין הורים לתלמידים לגבי מידת ההיכרות של חברי  

בפרמטר זה המורים נמצאים בפער  (. מעבר ללימודים)הכיתה עם הילד 

הרבה יותר   92%: בהמשך לזה מרבית המורים . תלמידים/מההורים

.  הורים טוענים כי החברים הכי טובים של הילד הם מהכיתה שלו/מתלמידים

קיים פער  . מה שמעיד על ההיכרות החלקית של המורים עם הילד וסביבתו

תלמידים . משמעותי בין הורים לתלמידים לגבי מידת הגיבוש של הכיתה

מצב זה תואם את  . תופסים את כיתתם כיותר מגובשת בהשוואה להורים

.  הבדלי התפיסות בין הורים לתלמידים בשביעות הרצון מהמצב החברתי



מאפייני חינוך 
חשיבות מצב רצוי  

מול 

שביעות רצון מצב מצוי  

כמה כסף 

?נותנים לך



מצב רצוי מול מצב מצוי 
תלמידים

בקרב תלמידים  הפער הממוצע בין חשיבות המצב הרצוי לשביעות רצון 

פער זה קטן משמעותית בהשוואה למצב אצל  12מהמצב הקיים היא כ 

(41%)ההורים 

הפער הקטן ביותר  . למידה חיובית בחוויתהפער הגדול ביותר קיים 

.  ואופי ייחודי של העמק בהסטוריה

חינוך לאזרחות טובה ובפער קטן ממנו חווית למידה  : המימד הכי חשוב 

.  חיובית

.  של העמק יחודיואופי  הסטוריה: המימד הפחות חשוב 

64%
71%

55%
63% 65%

73%

85%
86%

63%

81% 74%

86%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

170%

חווית  
למידה  
חיובית  

חינוך  
לערכים  

הסטוריה 
ואופי ייחודי  

של העמק

כישורי חיים חינוך  
למצוינות  

חינוך  
לאזרחות  

טובה

מידת חשיבות ר מצב קיים "ש

מאד   חשוב/האחוזים מתייחסים למי שענה חשוב: מידת חשיבות •

מאד מרוצה/האחוזים מתייחסים למי שענה מרוצה: שביעות רצון מצב קיים •



מצב רצוי מול מצב מצוי 
הורים  

בקרב הורים  הפער הממוצע בין חשיבות המצב הרצוי לשביעות רצון  

גדול משמעותית בהשוואה למצב אצל  .  41%מהמצב הקיים היא כ 

(12%)התלמידים 

הפער הקטן ביותר  . למידה חיובית בחוויתהפער הגדול ביותר קיים 

.  ואופי ייחודי של העמק בהסטוריה

.  חווית למידה חיובית : המימד הכי חשוב 

.  של העמק יחודיואופי  הסטוריה: המימד הפחות חשוב 

56% 60%

34% 39%
33%

56%

97% 97%

63%

92%

65%

95%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

170%

חווית  
למידה  
חיובית  

חינוך  
לערכים  

הסטוריה 
ואופי ייחודי  

של העמק

כישורי חיים חינוך  
למצוינות  

חינוך  
לאזרחות  

טובה

מידת חשיבות ר מצב קיים "ש

מאד   חשוב/האחוזים מתייחסים למי שענה חשוב: מידת חשיבות •

מאד מרוצה/האחוזים מתייחסים למי שענה מרוצה: שביעות רצון מצב קיים •



מצב רצוי מול מצב מצוי 
הורים מול תלמידים  : ניתוח פערים השוואתי 

הפערים בין המצוי לבין הרצוי בקרב הורים הרבה יותר גדולים  

בהשוואה לתלמידים 

.  כישורי חיים וחווית למידה חיובית: ההבדלים המשמעותיים ביותר 

.  הישגים לימודיים: הפערים הקטנים ביותר 

15%

21%
15%

8%

18%

8%
13%13%

41%
38%

29%

53%

32%

38%

הישגים  
לימודיים

חווית  
למידה  
חיובית  

חינוך  
לערכים  

הסטוריה 
ואופי ייחודי  

של העמק

כישורי חיים חינוך  
למצוינות  

חינוך  
לאזרחות  

טובה

תלמידים   הורים 

מאד   חשוב/האחוזים מתייחסים למי שענה חשוב: מידת חשיבות •

מאד מרוצה/האחוזים מתייחסים למי שענה מרוצה: שביעות רצון מצב קיים •



מאפיין מרכזי של החיים בעמק

  איזוריתוגאווה 

כמה כסף 

?נותנים לך



39%

24%

12%

10%

6%

29%

30%

9%

14%

11%

16%

50%

11%

11%

7%

עמק הדוגל בחיי קהילה

עמק השומר על סביבה ירוקה

עמק השומר על צביון חיים חקלאי

עמק הדוגל בחיי תרבות

עמק המשמר את מורשת העבר

הורים

מורים

תלמידים

מאפיינים של החיים בעמק
השוואה בין הורים תלמידים וצוות חינוכי  

מאפיין שני בחשיבותו , להורים חשוב  חיי קהילה כמאפיין מרכזי

.  שמירה על סביבה ירוקה

שמירה על סביבה ירוקה היא  , אצל תלמידים סדרי העדיפויות הפוכים

פי שניים בהשוואה לשמירה על חיי קהילה  , בראש סדר העדיפויות

.  שנמצא במקום השני

:  אצל המורים אין העדפה ברורה אך מובילים מבחינת סדרי עדיפויות 

.  חיי קהילה ושמירה על סביבה ירוקה

באופן כללי מה היית מגדיר כמאפיין  

הכוונה היא . מרכזי רצוי של העמק

לחיים בעמק ולא רק בהתייחסות 

למערכת החינוך
?



בעמקמאפיינים של החיים 
.רעיונות שהועלו באופן עצמאי על ידי הנבדקים



85%

83%

79%

55%

84%

81%

67%

61%

82%

82%

59%

60%

אני גאה לגור בעמק יזרעאל

באיזור שלנו כיף לחיות ולבלות

שנים עדיין אגור באיזור עמק יזרעאל 10בעוד 

איזור עמק יזרעאל הוא האיזור הכי טוב בארץ לחיות 
בו

הורים

מורים

תלמידים

גאווה אזורית
השוואה בין הורים תלמידים וצוות חינוכי

ציינו כי הם   80%-למעלה מ. לא נמצאו פערים משמעותיים בין הקבוצות

.  גאים לגור בעמק יזרעאל

.  עמק יזרעאל באיזורבממוצע ציינו כי כיף לחיות ולבלות  82%כ 

הכי טוב לחיות בו נע   האיזורשיעור המסכימים כי איזור עמק יזרעאל הוא 

.  55-60%סביב 

לגבי חיים עתידיים בעמק היו פערים בין הקבוצות בעיקר בין תלמידים  

שנים   10מההורים רואים את עצמם חיים בעמק בעוד  79%. להורים

.  מקרב התלמידים 59%בהשוואה לשיעור של 

לפניך שורה של משפטים לגבי כל אחד  

מהם אנא סמני באיזו מידה את 

?מסכימה או לא מסכימה איתו מאד מסכים/ האחוזים מייצגים את אלה שענו מסכים 



שביעות רצון מגורמים במערכת החינוך 

והמלצה לאחרים על בית הספר

כמה כסף 

?נותנים לך



7.20

9.01

7.30

הורים

מורים

תלמידים

הורים

מורים

תלמידים

ס"המלצה על בי
השוואה בין הורים תלמידים וצוות חינוכי  

גם אצל הורים וגם  . אין הבדל משמעותי בין הורים לתלמידים

  7.2/7.3אצל תלמידים מקבל בית הספר ציון בינוני גבוה של 

.  מבחינת המלצה לאחרים

בית הספר  . צוות חינוכי בולטת גאוות היחידה/אצל המורים

בהמלצה לאחרים   9.01מקבל ציון גבוה של 

האם היית ממליץ להורים אחרים  

לשלוח את הילדים לבית הספר בו  

1-10? ילדך לומד ?



7.04

8.79

6.98

הורים

מורים

תלמידים

הורים

מורים

תלמידים

ס"שביעות רצון מבי
השוואה בין הורים תלמידים וצוות חינוכי  

יש  . גם פה בולטת ההתאמה בשביעות הרצון בין ההורים לתלמידים

.  לזכור כי לא רואיינו הורים ותלמידים בהתאמה

,  שביעות הרצון של התלמידים וההורים מבית הספר זהה ברמתה

.  ציון בינוני גבוה 7.0עומדת על ציון סביב 

בית הספר זוכה לציון של  " גאות היחידה"אצל המורים בולטת שוב 

בממוצע מבחינת שביעות רצון   8.8

באופן כללי עד כמה אתה מרוצה מבית  

1-10? הספר של הילד שלך ?



7.21

8.66

6.73

הורים

מורים

תלמידים

הורים

מורים

תלמידים

שביעות רצון מהמורים
השוואה בין הורים תלמידים וצוות חינוכי  

.  ההורים שבעי רצון מהמורים ברמה יותר גבוהה מהתלמידים

שביעות הרצון של התלמידים מהמורים היא הנמוכה ביותר  

קיים פער משמעותי  .  שנמדדה בהשוואה לקבוצות אחרות

.  מבחינה סטטיסטית

.  שביעות הרצון של המורים בפרמטר זה היא הגבוהה ביותר

באופן כללי עד כמה אתה מרוצה 

1-10? ה שלך/מהמורים של הילד ?



7.10

8.21

7.97

הורים

מורים

תלמידים

הורים

מורים

תלמידים

שביעות רצון מהמצב  

ס"החברתי בבי
השוואה בין הורים תלמידים וצוות חינוכי  

הם נותנים   7.1עם ממצע של , הורים הכי פחות מרוצים מהמצב החברתי

.  הערכה בינונית גבוהה למצב החברתי במערכת החינוך

בפרמטר זה דומה ששוררת תמימות דעים בין התלמידים למורים  

שמעריכים את המצב החברתי בבית הספר ברמה דומה עם הערכה מעט  

גבוהה יותר של המורים

באופן כללי עד כמה אתה מרוצה 

1-10? מהמצב החברתי בבית הספר ?



מאפייני מערכת החינוך 

כמה כסף 

?נותנים לך



47%

20%

37%

22%

93%

61%

22%

44%

21%

62%

70%

41%

56%

37%

45%

מערכת החינוך מעודדת הישגים ומצוינות

יש יכולת להשפיע על תכנים ונושאים לימודיים 

קיים איזון בין השקעה בלימודים לתכנים חברתיים

עדיף להתחיל את הלימודים שעה יותר מאוחר ולהאריך  
את יום הלימודים

מספר תלמידים קטן בכיתה תורם ליכולת התלמידים

הורים

מורים

תלמידים

מאפייני מערכת החינוך
ילדים קטן בכיתה ' ההסכמה הגורפת כי מס: הטיעון הכי בולט אצל ההורים 

.  תורם ליכולות התלמידים

הנתון הכי בולט אצל תלמידים הסכמתם כי מערכת החינוך מעודדת הישגים  

(.  בהשוואה להורים ובפער קטן יותר מהמורים 23%בפער של ) ומצויינות

בדומה לתלמידים גם המורים מסכימים בשיעור גבוה כי מערכת החינוך  

.  והישגים למצויינותמעודדת 

במרבית הפרמטרים שנבדקו בולטים הפערים הגדולים בין תלמידים לבין 

.  מורים שמסכימים באופן דומה/הורים

'  הפערים הגדולים ביותר קיימים לגבי עידוד למצוינות ולגבי תרומת מס

התלמידים בכיתה ליכולת  

לגבי כל  . לפניך שורה של משפטים

אחד מהם אנא סמן באיזו מידה אתה  

.מסכים או לא מסכים איתו ? מאד מסכים/ האחוזים מייצגים את אלה שענו מסכים 



39%

56%

28%

35%

28%

30%

70%

78%

66%

72%

67%

59%

45%

68%

55%

56%

52%

55%

המורים משתמשים במגוון אמצעים בכדי לענות על  
הצרכים האישיים של הילד

בדרך כלל לילד מאד ברור מה מצפים ממנו שילמד

המורים יודעים לאתגר  את הילדים בכדי שיגיעו  
להישגים גבוהים

המורים מספקים לילדים את כל העזרה שהם צריכים 
בכדי ללמוד

רוב המורים מעודדים את הילדים לעבוד בדרך  
שמתאימה להם

רוב המורים מלמדים את הילדים כיצד לפתור בעיות 
בכוחות עצמם

הורים

מורים

תלמידים

תפקוד ותרומת המורים 
או ההורים  /בעיני התלמידים ו, מה הן נקודות החוזק של המורים בעיני עצמם

  ?

רוב המורים נתנו הערכות טובות לתפקודם במרבית הפרמטרים כשמבחינת  

ללמד את הילד כיצד לפתור  : החולשה היחסית שלהם המורים הנקודה 

.  בעיות בכוחות עצמו

.  30%במרבית הפרמטרים סביב ה , ההערכות של ההורים למורים נמוכות 

לילד ברור מה מצפים  : הורים נתנו הערכה גבוהה יחסית למורים בפרמטר 

.  ממנו שילמד

.  תלמידים נותנים למורים הערכות יותר גבוהות מההורים בכל הפרמטרים

:  החלש ביותר . ציפיות המורים מהם: הפרמטר הטוב ביותר מבחינתם 

שימוש במגוון אמצעים בכדי לתת מענה על צרכים אישיים

לפניך שורה של משפטים המתייחסים 

.אל המורים בבית הספר

לגבי כל אחד מהם אנא סמן באיזו 

.מידה הוא נכון או לא נכון
? מאד מסכים/ האחוזים מייצגים את אלה שענו מסכים 



65%

64%

80%

39%

56%

92%

67%

58%

73%

53%

גם אם , החברים מהכיתה יודעים במה הילד טוב באמת
זה לא קשור ללימודים

החברים הכי טובים של הילד הם מהכיתה שלו

נראה לי שהחברים של הילד מהכיתה מעריכים אותו

הכיתה של הילד שלי מאד מגובשת

הורים

מורים

תלמידים

יחסים בין תלמידים
קיימת תמימות דעים בין הורים לתלמידים לגבי מידת ההיכרות של חברי  

בפרמטר זה המורים נמצאים בפער  (. מעבר ללימודים)הכיתה עם הילד 

.  תלמידים/מההורים

הורים טוענים כי  /הרבה יותר מתלמידים 92%: בהמשך לזה מרבית המורים 

מה שמעיד על ההיכרות  . החברים הכי טובים של הילד הם מהכיתה שלו

.  החלקית של המורים עם הילד וסביבתו

.  קיים פער משמעותי בין הורים לתלמידים לגבי מידת הגיבוש של הכיתה

מצב זה  . תלמידים תופסים את כיתתם כיותר מגובשת בהשוואה להורים

תואם את הבדלי התפיסות בין הורים לתלמידים בשביעות הרצון מהמצב 

.  החברתי

באופן כללי עד כמה אתה מרוצה 

1-10? מהמצב החברתי בבית הספר ? מאד מסכים/ האחוזים מייצגים את אלה שענו מסכים 



תרומת בית הספר

כמה כסף 

?נותנים לך



כמה כסף 

?נותנים לך

תלמידים  מורים  הורים 

86%להיות אזרח טוב69%כישורים חברתיים

לקבל אחריות על 

74%מעשיו

72%עבודת צוות85%כישורים חברתיים67%לקבל אחריות על מעשיו

71%כישורים חברתיים82%בטחון עצמי66%עבודת צוות

69%חשיבה מתמטית82%לקבל אחריות על מעשיו64%הבעה בכתב

68%להיות אזרח טוב81%עבודת צוות61%חשיבה מתמטית

66%פתרון בעיות74%הבעה בכתב61%להיות אזרח טוב

65%הבעה בכתב74%ניהול  זמן57%בטחון עצמי

65%בטחון עצמי74%פתרון בעיות53%פתרון בעיות

65%היכולת ללמוד לבד 73%באופן עצמאי ח"קבה51%היכולת ללמוד לבד 

65%ח באופן עצמאי"קבה72%מנהיגות49%ח באופן עצמאי"קבה

64%יישום ידע בחיים72%חשיבה מתמטית43%מנהיגות

61%ניהול  זמן70%יישום ידע בחיים40%יישום ידע בחיים

50%מנהיגות69%היכולת ללמוד לבד 40%ניהול  זמן

48%בקורתיתחשיבה 67%בקורתיתחשיבה 40%חשיבה בקורתית

הספר למיצוי עצמי תרומת בית 

והקניית כישורים  
השוואה בין הורים תלמידים וצוות חינוכי  

  86ל  67בין : באופן כללי מורים נותנים את הציונים הגבוהים לתרומת בית הספר 

.   74ל  48בין : אחריהם התלמידים 

.  69ל  40את הציונים הכי נמוכים נותנים ההורים בין 

להיות אזרח טוב  : הגדולים של המורים אינם קשורים בלימודים אלא בערכים  4לתפיסתם 

.  בטחון עצמי וקבלת אחריות על המעשים, והאחרים כישורים חברתיים

.  עבודת צוות והבעה בכתב, קבלת אחריות, כישורים חברתיים: מבחינת ההורים 

.  כישורים חברתיים וחשיבה מתמטית, עבודת צוות, קבלת אחריות: תלמידים ציינו 

והורים תרומת בית הספר לפיתוח חשיבה  /תלמידים / נקודת חולשה בולטת אצל מורים 

. ביקורתית



אלימות בבית הספר

כמה כסף 

?נותנים לך



82%

93%

70%

45%

87%

89%

87%

38%

83%

32%

12%

58%

60%

57%

79%

95%

72%

54%

54%

88%

80%

מישהו מהתלמידים נתן לילד מכות חזקות

אוכל או דבר ערך , מישהו מהתלמידים סחט מהילד כסף
אחר

הילד קבל מכה או אגרוף מתלמיד אחר

מישהו מהתלמידים דחף את הילד

מישהו מהתלמידים איים שיפגע בילד אחרי בית הספר

הטילו על הילד חרם

או / הפיצו על הילד שמועות לא נכונות מאחורי הגב 
באינטרנט

הורים

מורים

תלמידים

תקריות אלימות
השוואה בין הורים תלמידים וצוות חינוכי  

קיים פער עצום  . תלמידים לבין מורים /תמונה מרתקת של פערים בין הורים

מורים מדווחים על  . תלמידים לבין מורים/בדיווח על תקריות אלימות בין הורים

.  קיומן של הרבה יותר מקרי אלימות בבית הספר בחודש האחרון

.הטלת חרם, דחיפות, אגרוף/מכה: פער זה בולט בעיקר בדיווח על תקריות 

בולט פער גדול בין , הפערים בין תלמידים להורים קטנים מאד בדרך כלל

.  הפצת שמועות, הטלת חרם, ילדים להורים בדיווחים על איומים בפגיעה

מפער זה ניתן להסיק כי ילדים לא מספרים להורים על מקרי אלימות בבית  

.  הספר בחלק מהמקרים

סמן  , לגבי כל אחד מהדברים הבאים

.אם הוא קרה בחודש האחרון ? האחוזים מציינים את שיעור העונים אף פעם  



יחס ללימודים  

השוואה הורים מול תלמידים

כמה כסף 

?נותנים לך



יחס ללימודים
השוואה בין הורים לתלמידים

53%

26%

14%

45%

82%

41%

25%

80%

40%

10%

30%

82%

76%

22%

מפני שהלימודים חשובים לו, הילד משקיע בלימודים

מפני שזה , הילד מכין את העבודות ואת השיעורים
מעניין ומסקרן אותו

הלימודים בכלל לא חשובים לילד

מפני שהוא לא רוצה שיהיו לו  , הילד משקיע בלימודים
בעיות

הוא מסוגל , כשהילד שלי מחליט ללמוד משהו קשה
לעשות זאת

זה מפני שהדבר יעזור לו  , כשהילד שלי לומד ברצינות
בעתיד

זה מפני שהוא לא רוצה  , כשהילד לומד ברצינות
שיענישו אותו

הורים

תלמידים

לפניך שורה של משפטים  

המתייחסים אל היחס שלך  

.ללימודים בבית הספר ?

.  קיימים פערים בין תלמידים להורים בתפיסת היחס ללימודים

מהתלמידים  80%הפער המשמעותי ביותר הוא מידת ההשקעה בלימודים  

.מההורים 53% לרקמאד בהשוואה  רבה/חושבים שהן משקיעים במידה רבה

פער משמעותי נוסף בין הורים לתלמידים בפרמטר הילד לומד ברצינות כי זה  

.   בקרב ההורים 41%מול שיעור של  76%תלמידים , יעזור לו בעתיד

.  תלמידים יותר מהורים, הכנת שיעורים בגלל עניין וסקרנות

נתון בולט לטובה הוא גם מידת הסכמה גבוהה וגם תמימות דעים בין הורים  

.  לתלמידים בפרמטר של מסוגלות ללמוד משהו קשה

מאד מסכים/ האחוזים מייצגים את אלה שענו מסכים 



שיחות אישיות עם המחנך  

רמת ציונים 

ניהול הסעות 

כמה כסף 

?נותנים לך



הסעות/ציונים/שיחה

השוואה בין הורים לתלמידים 

47%46%

7%

41%38%
21%

פעמיים ויותרפעם אחתאף פעם

הורים תלמידים

שיחה אישית עם 

המחנכת בחודש  

האחרון

54%

33%

10%
2%0%

46%
32%

15%
5%2%

הרוב טוב או  הרוב טוב מאוד 
כמעט טוב מאוד

הרוב כמעט טוב 
או טוב 

הרוב מספיק או  
כמעט טוב

הרוב מספיק 
בקושי או מספיק  

מה היו הציונים  

?האחרונהבתעודה 

46%
55%

45%

70%

הילד שלי מרגיש בטוח בהסעותניהול ההסעות יעיל ותקין

הסעות

תלמידים לא התקיימה שיחה אישית עם  /מכלל ההורים 40%-בלמעלה מ

.  המחנכת בחודש האחרון

.  מהתלמידים מדווחים על לפחות שתי פגישות 21%-מההורים ו 7%

שיעור נמוך  , רוב ההורים מדווחים על ציונים טובים מאד בתעודה האחרונה

.  יותר בקרב התלמידים

תלמידים . שיעור דומה של הורים ותלמידים חושבים כי ניהול ההסעות תקין

.  בשיעור יותר גבוה מהורים חושבים כי הם מרגישים בטוחים בהסעות



מורים מספרים  

עמדות כלפי בית הספר  

וסביבת העבודה

כמה כסף 

?נותנים לך



94%

92%

87%

85%

75%

71%

69%

68%

65%

57%

בית הספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה 
בביהס

בבביס עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים  
לשהות בו

המנהל פועל בהתמדה לשיפורו של ביהס ולהתייעלותו

את שבעת רצון מעבודתך כמורה

בתהליכי קבלת  , המנהל משתף את נציגי המורים
החלטות בבית הספר

כאשר את עושה עבודה טובה המנהל מציין זאת בפניך

המנהל מוביל חידושים פדגוגיים בביהס

בביס משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח  
בעבודתי

מנהל ביהס מקדם את ההתפתחות המקצועית של  
המורים

נציגי ההורים שותפו בתהליך קבלת ההחלטות לגבי 
המדיניות הבית ספרית

        ס"בפעילות –מורים 

ושביעות רצון              
,  מידע שוטף להורים: אלו הן נקודות החוזק המשמעותיות בעיני המורים 

ס  "פעולה מתמדת של מנהל בי, ס"יצירת אוירה נעימה לתלמידים בבי

.  לשיפור והתייעלות

קידום התפתחות  , שיתוף הורים בקבלת החלטות: נקודות פחות חזקות 

.  יצירת תנאים להצלחת עבודת המורה, מקצועית של המורים

ציינו כי כשהם עושים עבודה   71%, מהמורים שבעי רצון מעבודתם 85%

.  ס"טובה הם מקבלים אזכור על כך מהנהלת בי

לפניך שורה של משפטים המתייחסים 

לגבי כל אחד  , אל המורים בבית הספר

מהם אנא סמני באיזו מידה הוא נכון או  

.לא נכון
? מאד מסכים/ האחוזים מייצגים את אלה שענו מסכים 



56%

53%

53%

42%

42%

39%

39%

25%

24%

בביס עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים  
לשהות בו

את נוהגת להתייעץ עם המנהל בנושאים פדגוגיים

את חשה שמוטל עליך עומס עבודה כבד מדי

הורי תלמידים מן הכיתה נוטלים חלק בפעולות כיתתיות

יש הורים של תלמידים בכיתה שמתייחסים בחוסר כבוד 
למורים

הורי תלמידים מרבים לסייע לבית הספר בהיבטים 
שיפור חזות וכו, מסיבות, ארגון אירועים: ארגוניים כמו

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

את חשה שהתעייפת מעבודת ההוראה

הורי התלמידים מן הכיתה מפעילים לחץ מוגזם על בית 
הספר

מורים  

היבטים אישיים בעבודה
.  בסך כל מידת ההסכמה בהיבטים אישיים נמוכה יותר

  עןיחד , מחצית מהמורים מרגישים כי העומס המוטל עליהם כבד מדי

.  זאת רק כרבע טענו כי הם מרגישים עייפות מעבודת ההוראה 

.  כמחצית מתייעצים עם המנהל בנושאים פדגוגיים

לפניך שורה של משפטים המתייחסים 

לגבי כל אחד  , אל המורים בבית הספר

מהם אנא סמני באיזו מידה הוא נכון או  

.לא נכון
?

מאד מסכים/ האחוזים מייצגים את אלה שענו מסכים 



תלמידים מספרים   

הערכה עצמית וקשר עם המורים 

כמה כסף 

?נותנים לך



80%

79%

75%

66%

24%

15%

באופן כללי אני מרוצה מעצמי

אני מרגיש שיש לי הרבה דברים טובים להתגאות בהם

אני מסוגל לבצע דברים בצורה טובה כמו רוב הילדים  
האחרים או יותר טוב מהם

גם , החברים שלי מהכיתה יודעים במה אני טוב באמת
אם זה לא קשור ללימודים

הרבה פעמים קורה שאני מרגיש שאני כשלון

חברים שלי מהכיתה מתנהגים כאילו לא איכפת להם 
ממני

ומיצוי  תלמידים הערכה 

עצמי

מאוד מסכים-האחוזים משקפים את אלה שענו מסכים

לפניך שורה של משפטים המתייחסים 

 .לתכונות אישיות שלך

לגבי כל אחד מהם אנא סמן באיזו 

מידה אתה מסכים או לא מסכים איתו
?

באופן כללי ניתן לראות כי תלמידי המועצה הם בעלי דימוי עצמי והערכה  

.  עצמית גבוהה

מרגישים  ( 79%)שיעור דומה , מרבית התלמידים מרגישים מרוצים מעצמם

.  כי להם דברים טובים להתגאות בהם

מרגישים כי הם יכולים לבצע דברים בצורה טובה כמו רוב  4מתוך כל  3

.  הילדים

רק שיעור קטן של פחות מרבע הזדהה עם האמירות השליליות של תחושת  

.  כשלון או תחושה שלחברי הכיתה לא אכפת ממנו



65%

44%

26%

ולא רק  , שלי אכפת ממה שקורה לי(  מחנך)למורה 
בקשר ללימודים

כשעצוב לי או כשרע לי אני מרגיש נוח לדבר על זה עם 
אחד המורים שלי

שלי חשוב מאד לדעת על מצבי בלימודים( מחנך)למורה 

קשר עם המורים
קצת פחות משני שליש מכלל התלמידים מרגישים כי למורה  

.  שלהם אכפת מה קורה להם ולא רק בלימודים

מרגישים כי במקרה של אי נוחות   44%יחד עם זאת רק 

.  רגשית יהיה להם נח לדבר על זה עם אחד מהמורים

לפניך שורה של משפטים המתייחסים 

אל המורים שלך בבית הספר לגבי כל  

אחד מהם אנא סמן באיזו מידה הוא 

נכון או לא נכון
?

מאד מסכים/ האחוזים מייצגים את אלה שענו מסכים 



מה הכי טוב בבית הספר 

ציטוטים  

כמה כסף 

?נותנים לך



כמה כסף 

?נותנים לך

ס  "מה הכי טוב בבי

  מורים 

 -ירוק ומרחבי  -השטח . א
שומר על אווירה רגועה ללא  

אלימות
 -צוות המורים ומחנכים . ב

כמו  , מיומן, מסור, איכותי
משפחה

הרבה רצון טוב להתקדם  . ג
ולתת פתרונות לבעיות

,  השתלבות החינוך הערכי
.בבית הספר, בנוסף להישגים

השתתפות צוות בית הספר  
בפעילויות

של הצוות  , האקלים הבית ספרי
.ושל הצוות עם הילדים

יצירתיות  , התחדשות, העשרה
שבוע  , בית ספר מנגן)

עם   -יום סבאבא , אומנויות
(.'הסבים וכדו

חשיבה ביקורתית ושינויים  
מתמידים לצורך שיפור האווירה  

וההוראה

שעדיין  " קיבוצית"המנטליות ה
,  שורה בו ומבטיחה אמינות
התמקדות במהות ולא  

ונסיון להגיע אל כל  " עטיפה"ב
.אחד מהילדים

הצוות והאווירה בין המורים  
עזרה ועידוד וחיזוק במאת  ,

נותנים מהלב וללא  .האחוזים
תנאים

.  הרצינות בעבודת הצוות
הטיפול המקצועי הגבוה  
.  בבעיות ובדרכי ההוראה

התגייסות אנשי צוות למטלות  
בית ספריות

בבית הספר שלנו פועלת  
"  מעגלי ההקשבה"התוכנית 

תוכנית המאפשרת לילדים  
לשתף אתהכיתה ואת המחנכת  

בדרך  , באירועים שונים מחייהם
זו ניתנת למחנכים אפשרות  
להכיר את הילדים טוב יותר  

.ומזוויות שונות

ההשקעה האישית בילדים

הן בקרב המורים  , אווירה טובה
אכפתייות  . והן בקרב הילדים

אכפתיות  , של המורים מהילדים
.של המנהלת מהמורים

צוות המורים ההנהלה המיקום  
הפיזי המבנה המשוכלל  

והמודרני האיכות האנושית  
המרכיבה את אוכלוסיית בית  
הספר מההנהלה ועד לאחרון  

התלמידים

הפסקות  , החינוך החברתי
פעילות ונסיון להשתפר הן בפן  

.החברתי והן בפן הלימודי

הדבר הטוב בבית הספר הינו  
המגוון בעלי חיים מוזיקה  

שיעורי ההשערה אילו שנותנים  
לילדים שלא כל כך מצליחים  

להתבטא פרונטליםבשיעורים 

.היחסים בין המורים לתלמידים

לילד יכולותו   -התיחסות לפרט
של צוות בית הספר להגן  

להקשיב ולענות לצרכיו של כל  ,
.תלמיד והוריו

שימת דגש וחשיבות הן על  
ההיבט הלימודי והן על ההיבט  

הרגשי

שיתוף הפעולה והאווירה בין  
הדיבור והקשר  , חברי הצוות

,  עם מרבית ההורים
הרפלקציה התמידית  .המועצה

לגבי תהליכים פדגוגיים  
וחברתיים המתרחשים  
ומיושמים לאורך שנת  

.הלימודים

צוות קשוב ורגיש מאוד לצרכי  
.הילדים ולשונות שלהם

הדגש על  , האווירה הנעימה
דרמה  , אומנויות, המלאכות

ומוסיקה

צוות ברובו  , מנהלת מעולה
מסור ועובד עם  , הגדול מקצועי

רמה גבוהה מאוד של  . הלב
דגש ניכר  . התחום הפדגוגי

לאסטטיקה ומתן אפשרויות  
,  רבות ומגוונות ללמידה 

התפתחות וביטוי עצמי  
.בתחומים רחבים

שהניהול הוא משותף בין כל  
,המורים

שהבגרות לא הדבר הכי חשוב  
ס"במטרות ביה

ושיש מטרות חינוכיות חברתיות  
.שהן בראש המטרות

הדבר הטוב ביותר הוא קיומו  
המסור  , של צוות מורים מצוין 

לעבודת החינוך וההוראה  
ומשקיע את מיטב מרצו ואת  

כוחות היצירה שלו בבית  
וכן היחסים הבלתי  , הספר

אמצעיים בין המורים  
.לתלמידים



כמה כסף 

?נותנים לך

ס  "מה הכי טוב בבי

תלמידים
שאם משהו קורה ישר עוזרים לך  

כולל המורים

לדעתי הדבר הטוב ביותר בבית  
  מענינייםהספר הוא שיש שיעורים 

.ושיש תמיד חברים כדי לתמוך

אני חושבת שהדבר הכי טוב בבית  
שיעורי  , ספר שמשקיעים לנו בחגים

והשקעה במסיבת סיום של  , מחשבים
.'כיתה ו

הדבר הכי טוב בבית הספר שלי הוא  
העובדה שאפשר לגשת למורה  

לו במה אני חלשה ובמה  \ולהגיד לה
.אני רוצה תגבור

הבית ספר מצטיין בכישורים  
.החברתיים

הדבר הטוב ביותר בבית הספר שלי  
הוא שהמורים שלך עושים את כל  

המאמצים כדי שאתה תצליח והם גם  
.עוזרים לך מבחינת לימודים 

לדעתי הדבר הכי טוב בבית הספר  
הוא שהמורים תמיד עוזרים לך אם  
אתה צריך עזרה או אם יש בעייה  
.כלשהי שגם לא קשורה ללימודים

היכולת של התלמידים לביטוי חופשי  
- 

כמעט כל  , יש תחנת שידור בפורים
.'שכבה מארגנת מסיבות של חגים וכו

נראה לי שזה שבמקום לשלוח  
מכתבים אנחנו משתמשים באימייל  

וזה חוסך נייר

הקיבוצית והמושבית כלומר   האוווירה
ישובי החקלאות

הדבר הטוב ביותר בבית הספר לפי  
דעתי הוא שיעור אתגרים שבו אנו  
לומדים דברים שונים ומחולקים  

קיום  -וגם מפגשי דו. לקבוצות שונות
.'אשר מתקיימים לכיתות ד

הדבר הכי טוב בבית הספר הוא  
,הדגש על אומניות

ולעורר  , ולמידה שאפשר לקחת לחיים
מחשבה עצמאית

לדעתי הדבר הטוב ביותר בבית  
הספר הוא שהבית ספר תורם לאיכות  

הסביבה

לפי דעתי יש הרבה דברים טובים  
.אצלנו בבית הספר

אני אוהבת את הפעילויות החברתיות  
בין כל הכיתות ואת השיעורים  

.המענינים

אני חושב שבבית הספר נורא  
:  משקיעים בפעילויות מדי פעם 

עם כל מיני  )הפסקות פעילות 
.טיולים בטבע( משחקים מיוחדים

 אין שום דבר טוב
המורה לפיזיקה הורסת את הבית  

ספר

ילדים שמגיעים ממקומות מעולים  
שלא הולכים עם האף למעלה ולא  

..סנובים
אנשים נחמדים ולא רק התלמידים  

..אלא גם חלק מהמורים

לדעתי הדבר הטוב ביותר בבית  
הספר זה הדאגה והתמיכה של  

המורים בך

חוברת שבהם כותבים כמה מילים  
.במקום סיכום שלם

פחות ילדים בכיתות והליכה לבית  
משפט כדי להסביר אל האזרחות  

.בישראל ובעולם

שלא לומדים ביום שישי זה מאוד טוב  
כי ביום זה יש לי זמן לשבת עם  
ההורים על הדברים שלא הבנתי  

במהלך השבוע וזה נותן לי הרגשה  
 יותר טובה בקשר לחומר

לפי דעתי המחנכת ומעגלי ההקשבה  
עוזרים מאוד לגיבוש הכיתה וגם  
מעגלי ההקשבה מהנים למחנכת  
מאוד אכפת איך אנחנו מרגישים  

!.בכיתה

הידע הרב שהן  ,החינוך,המורות
נותנות והחום שמישהו צריך עזרה או  

נפצע הם מטפלות במהרה

מרגישה שאנחנו  ( לפחות)שאני . 1
משפחה אחת גדולה ובית הספר  

.תומך מאוד בעניין החברתי
ההקבצות מאוד עוזרות לכל אחד  . 2

ללמוד ברמה שלו ובקצב הנכון לו וזה  
.מאוד עוזר לקדם את התלמידים

החגים בערבים   -הפעילות החברתית
שנעשים על ידי התלמידים וזה שבית  

הספר מעודד עשייה חברתית ולא  
צרכנות

התאמת הרמה ליכולת
יחס אישי

כיתות קטנות



כמה כסף 

?נותנים לך

ס  "מה הכי טוב בבי

הורים

קשה  . התגבשו שם חברויות יפות
לחשוב על משהו טוב מאוד מבחינת  

.לימודים

,  החינוך לערכים ולאהבת הארץ
מעורבות ההורים

נושאי הלימוד ותוכניות ההעשרה  
(.מוסיקה ופורומים)

כיתה רביעית במימון משותף הורים  
העניקה לילד שלי יכולת  , ומועצה

.ילדים 27מבורכת ללמוד בכיתה עם 

הולכים לבית הספר בשמחה, האוירה

ראיית האישיות של הילד והערכתו  
.על מה שהוא

.העידוד והרצון שיצליח
.היחס שנותנים כל המורים

.  צוות המורים ברובו מצויין ואיכפתי
.  מספר הילדים בכיתות לא גדול

האווירה קהילתית ומטפחת קשרי  
.בית ספר-הורים

פרויקט בית ספר מנגן
התייחסות מעמיקה ללמודים

שעורי טבע שכוללים הרבה התנסות  
נסיונות -בעבודה מעשית

מעקב שוטף אחרי הישג התלמיד  
בבחנים רבים ועבודות

אך  , חלק מן המורים פשוט נהדרים
חבל שהם אינם מתוגמלים על כך

כשמקבלים מחנך שהוא אכפתי  
גם יודע להיות קשוב  . לתלמידים

למצב התלמיד וגם להיות מורה  
שכייף ללמוד אצלו כי הוא רגיש  

.ואוהב

על הקרקע  . סגנון בנית בית הספר 
לא גדול ומאים הרגשה פתוחה עם  

מרחבים בכיתות

התכנים הנוספים פרט ללימודים  
,  טקסי בית הספר , החגים  -עצמם 

עידוד ההורים לקחת חלק בפעילויות  
.בית הספר 

צוות  , המנהלת, האווירה, הטבע
בטחון ומגוון אפשרויות  . המורות
 -מדעים , מוסיקה, טבע -לימוד 

.למידה חווייתית

(בבית הספר היסודי)הגישה לתלמיד 
בחטיבה  )חשיפה למגוון ילדים 

(ובתיכון

,  היחס של המורים אל הילדים
החום והלמידה  , הרגשת הביתיות

החוויתית המתאימה מאוד בגיל  
.צעיר

פ  "הדלת הפתוחה בכל שעה והשת
עם ההורים

לימוד בקבוצות  . לימוד בצורה חוויתית
פתיחות ליצירתיות  . קטנות לפי רמות

קשר קבוע ופורה בין  . של הילד
קשר לטבע ולמורשת  .מחנכת להורים

.העמק

אבל לא  , מערכת מפנקת ומוגננת
מעודדות מצוינות אצל ילדים עם קשיי  

למידה מוצהרים

השנה זכו שני ילדי במורות מחנכות  
!!מדהימות

;  ס"שהעובדה שהוא שמח ללכת לבי
תוכנית הלימודים  ; החינוך המוזיקלי

המגוונת

ס משקיע רבות בפעילויות שהן  "ביה
חינוך לאיכות  . לא רק למידה והישגים

שעורי  , פעילות העשרה , סביבה
..ח וכו"בע, דרמה

ס ביפעת הדבר הכי טוב שקרה  ,בביה
לילדיי הוא המפגש עם המחנכות  

למרבה המזל זכינו במחנכות  
,נפלאות

בית הספר עדיין שומר על צביון  
חקלאי נושא הטבע ומדינה עדיין  

יש  .מודגש ויש חינוך לאהבת הארץ
,  מנהגים,התיחסות לחגים ומועדים 

יש חשיבות רבה לנושא  .וסמלים
החברות והשיתוף כולל התיחסות  

.לשונה

המבנה שמאפשר לכל שכבה מתחם  
אופיו  , גודל הכיתות, הפסקה נפרד

המורות  , המנהלת , ס"של ביה
שמשקיעות גם מעבר למה שניתן להן  

...ועוד

האיזון הנכון בין הילד כתלמיד לבין  
הילד כאדם ויחסיו עם הסביבה  

חינוך קפדני  . האנושית המקיפה אותו
אלימות מילולית או  -וללא פשרות לאי

.פיזית

הדלת הפתוחה שיש למנהלת בית  
בית הספר לא גדול מידי ויש  , הספר

איכפתיות רבה של מנהל החטיבה


