
 אגף חינוך וקהילה   



 2017שיח שותפים בעקבות נתונים שוהם מאי 

 'שכבה ה

 גבוהים מהדומים להם, מגמת ירידה -שפה •

 שווים לדומים להם, ללא שינוי –מתמטיקה •

 מעל הדומים להם, מגמת ירידה –אנגלית •

 'שכבה ח

 (ב קודם"אין מיצ)מתחת לדומים להם  –שפה •

 (ב קודם"אין מיצ)מעל לדומים להם  –מתמטיקה •

 מעל הדומים להם, מגמת ירידה –אנגלית •

 מעל לדומים להם, מגמת עליה –מדע וטכנולוגיה •

 בגרויות

,  93% –תיכון שוהם )בפער גדול מהממוצע הארצי בזכאות לבגרות  –מגמה של שיפור •
 .  ובזכאות לבגרות מצטיינת( 81%מקיף דתי 

 .אנגלית ואזרחות, עלייה בהישגים בבגרות במתמטיקה•
-88בטווח הציונים  50%, מתלמידי שוהם עוברים בהצלחה את בחינות הבגרות 90%•

100. 

 (.67%מקיף דתי , 98% –תיכון שוהם )ירידה בהתמדה אך עדיין מעל לממוצע הארצי •
 .ה נמצאים גבוה מעל הממוצע הארצי"תשע-ג"לאורך השנים תשע- ל"יח 5-4מתמטיקה •
 במגמת עלייה באחוז העוברים לאורך השנים - ל"יח 5אנגלית •

 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 מחוז מרכז



 2017שיח שותפים בעקבות נתונים שוהם מאי 

 'שכבה ה

 תחושה של מוגנות ומיעוט באירועי אלימות מעל לממוצע הארצי•
 יחסי קרבה ואכפתיות מתחת לממוצע הארצי•
פרקטיקות הוראה וקבלת הערכה ומשוב מעל , תפיסת הוראה כמעניינת -ממלכתי •

 לממוצע
 מתחת לממוצע בכל ההיגדים שנבחרו בהשוואה לארצי בסביבה פדגוגית - ד"חמ•

 'שכבה ח

 תחושה של מוגנות ומיעוט באירועי אלימות מעל לממוצע הארצי•
 יחסי קרבה ואכפתיות מתחת לממוצע הארצי•

 ס מתחת לממוצע הארצי בכל סוגי הפיקוח"תחושה כללית חיובית כלפי ביה•

 שכבה  

 א"י-'י

שאר המדדים מתחת  , ס מעל הממוצע"תחושה כללית חיובית כלפי ביה -ממלכתי•
 .לממוצע

 . מתחת לממוצע-ואיכפתיותתחושה כללית חיובית  ויחסי קרבה  -ד"חמ•
 .התלמידים מדווחים על תחושת מוגנות ואי מעורבות באירועי אלימות•

 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 מחוז מרכז

 לחצו כאן לפרוט ההיגדים הבונים את המדד המסכם
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 'ו-'ה 'ו-'ה 'ו-'ה 'ו-'ה 'ו-'ה 'ו-'ה 'ו-'ה 'ו-'ה

תחושה  
כללית 

חיובית כלפי  
הספר -בית

בקרב 
 התלמידים

יחסי קרבה 
ואכפתיות  
בין מורים  
 לתלמידים  

יחסים  
חיוביים בין 
תלמידים  
לחבריהם 

 לכיתה

היעדר 
תחושת  

מוגנות של 
 *התלמידים

מעורבות 
באירועי 
 *אלימות

אלימות 
דיגיטלית  
ברשתות 

החברתיות  
 *ובאינטרנט

-מאמצי בית
הספר 
לעידוד  
תחושת  
 המוגנות

התנהגות  
נאותה של  
תלמידים  

 בכיתה

79% 

62% 

77% 

3% 
10% 

2% 

83% 

47% 

76% 
63% 

72% 

4% 
11% 

3% 

80% 

42% 

 אקלים בית ספרי לפי דיווחי התלמידים ברשות  

 בארץ ברשות המקומית

-אקלים בית
 ספרי  

לפי דיווחי 
 תלמידים  
 בשוהם  
 ו-שכבות ה



 אקלים  
 ספרי  -בית

לפי דיווחי 
 תלמידים  
 בשוהם  

 ט-שכבות ז

 'ט-'ז 'ט-'ז 'ט-'ז 'ט-'ז 'ט-'ז 'ט-'ז 'ט-'ז 'ט-'ז

תחושה 
כללית חיובית  

-כלפי בית
הספר בקרב 
 התלמידים

יחסי קרבה 
ואכפתיות בין  

מורים 
 לתלמידים  

יחסים  
חיוביים בין  
תלמידים 
לחבריהם 

 לכיתה

היעדר  
תחושת 

מוגנות של 
 *התלמידים

מעורבות  
באירועי  

 *אלימות

אלימות  
דיגיטלית  
ברשתות 

החברתיות  
 *ובאינטרנט

-מאמצי בית
הספר לעידוד  

תחושת 
 המוגנות

התנהגות  
נאותה של 
תלמידים 

 בכיתה

66% 

29% 

61% 

5% 
9% 

4% 

50% 

27% 

68% 

42% 

61% 

5% 
9% 

4% 

57% 

31% 

 אקלים בית ספרי לפי דיווחי התלמידים ברשות  

 בארץ ברשות המקומית



 עיצוב אקלים חינוכי מיטבי  

המסוגלות והשייכות, העלאת תחושת הרווחה האישית 

עידוד שיח מקדם תקשורת בין אישית 

העלאת המודעות לחשיבות שמירה על קשר והכלת התלמידים בחופשת הקיץ 

 השבחת ההוראה

העלאת מוטיבציה בלמידה 

 פיתוח דרכי הוראה למידה חדשניות 

מיסוד תרבות של תהליכי הערכה עדכניות ומקדמת למידה. 

ספרי ויישובי-ביסוס שותפויות מקצועיות בצוותי המורים והצמחת הון אנושי בית. 

ד  "פיתוח תכנית התערבות לקידום ושיפור ההישגים בחינוך הממ 

 על רצף הגילאים        



 .יסודי-העלהחינוך בחינת מבנה •

 .פערים בין תפיסות המורה והתלמידבחינת •

 :ס ברמת רוחב ואורך"מיפוי בכל אחד מבתיה•

 .חיזוק/ונקודות לטיפול חוזקותזיהוי      

 ?תלמיד/מורה -מהו משוב:  ב"ומשובחינת מושג הערכה •

 ?אפקטיבי ב"משומהו                                              

 .ב"משושונים של סוגים                                              

 :שינוי תפיסות בהוראת הלמידה•

 .למידת עמיתים במעגלים שונים     

 .סגלי חינוך –השתלמות      

 עיצוב סביבות למידה     

 .מורים מקצועיים כמחנך שני לכיתההצבת •

 ".שיום", "אכפת למורה ממני"שיח צוות ותלמידים לברור המושג  -מעגלי •

 

 .ימים בניית ערוצים לשיח ושמירה על קשר עם התלמידים בחופשת הקיץ 365 – 24/7חינוך •

  

 


