
משרד החינוך



בהרצלייהבינייםחטיבות•

'חבכיתהתלמידים374כ"סה•

13-14:גילאיםטווח•

13.27:ממוצע•

201:בנות173:בנים•



:1השוואה•

בסוףבהיותם)חודשים6ולאחרהתכניתבתחילתנמדדול.י.אבתכניתתלמידים•

('חכתה

:2השוואה•

שלאתלמידיםלעומת(התערבות)חודשים6ל.י.אבתכניתשנמצאיםתלמידים•

(*ביקורת)ל.י.אקיבלו

כולם נמדדו  .  ס ובעלי אותו פרופיל"התלמידים בשתי הקבוצות לומדים באותם בי*

ג ותלמידי  "ל תשע"תלמידים שלא קיבלו איל נמדדו בסוף שנה.  'בהיותם בסוף כתה ח

ד"בסוף תשעל.י.א





:שיפור מובהק בתחומים הבאיםהראו ל.י.באחודשים 6אחרי ', תלמידי כתה ח

במדד כללי של קשייםירידה 1.

התנהגות מוחצנותירידה  בבעיות 2.

(בולינג)ירידה בבריונות 3.

תקשורת בינאישית יעילהעליה במיומנויות 4.

לו קבלה וביטחוןכדמות המספקת עליה בתפיסת התלמיד את המורה 5.

לוויסות רגשיעליה ביכולת 6.







:ובהםתחומיםממגווןקשייםכוללזהמדד

,(בחוגים,בבית,ס"בבילמשל)וכלליםלחוקיםנשמעלאאני:כגוןהתנהגותבעיות•

למבוגריםמתחצףאני

עושהשאניבדבריםלהתרכזמתקשהאני,לזוזולאלשבתליקשה:כגוןקשבבעיות•

רעיםדבריםלישיקרוחושבאני,דבריםמהרבהפוחדאני:כגוןחרדה•

ממניאכפתלאאחדשלאףחושבאני,בודדמרגישאני:כגוןבדידות•

לישוןמצליחלאאני,קרובותלעיתיםטובלאאוחולהמרגישאני:כגוןסומטיזציה•

קרובותלעיתיםמתעייףאני,בלילותהיטב



**P<.01



יפותלאבמיליםמשתמשאומקללאני•

זעםהתפרצויותלייש•

לאחריםמשקראני•

במשחקיםמרמהאני•

חפציםשובראניכועסכשאני•

אחריםעםמכותהולךאני•



**P<.01



שליהחבריםלקבוצתלהצטרףלאחריםמאפשרלאאני•

ממנייפחדושאחריםמנסהאני•

באחריםולפגועלהעליבכדידבריםאומראני•

באחריםפוגעאניכועסכשאני•



**P<.01



משהומבקששאנילפני"בבקשה"אומראני•

אחריםעםמשוחחכשאני,מתפרץולאלתוריממתיןאני•

(איתםמדברכשאניעיןקשריוצר)אנשיםעלמסתכלאני•

לאחריםבנימוסמדבראני•

לשלוםאותםמברךאומחייךאני,לימוכריםאנשיםפוגשכשאני•

ליעוזריםכשהםלאחריםמודהאני•



**P<.01





בכתהרצוישאניהרגשהלינותנתהמורה•

חשוביםשמעשיהרגשהלינותנתהמורה•

להזקוקכשאנילעזורתמידנמצאתהמורה•

להירגעליעוזרתהמורהעצובאומודאגכשאני•

ומעברמעלתמידלימקדישההמורה•

עליסומכתהמורה•

שליהטובותלתכונותלבשמההמורה•



**P<.01



מבוגריםבפניעלילהתלונןנוהגתהמורה•

בכתהמיותרשאניהרגשהלינותנתהמורה•

רצויבלתישלהרגשהלינותנתהמורה•

קייםלאאניכאילוהרגשהלינותנתהמורה•

עושהשאנימהאתמעריכהלאהמורה•

ממנהאותימרחיקההמורה•



**P<.01



רעה/מרגישאנילמהאביןכאשר,טוביותרארגיש•

להירגעלייעזורזה,יעבורשזהלעצמיאגידאם•

הסיטואציהעםלהתמודדכיצדלתכנןלייעזורזה•

(הפוךפריט)רעיותרלהרגישלייגרום,הבעיהלעומקלרדתניסיון•



*P<.05







ילדים שלא השתתפו בתכנית  לעומת ל.י.אחודשים בתכנית 6אחרי ' ילדים בסוף כתה ח

:במדדים הבאיםהיו בפער מובהק במקום טוב יותרל.י.א

עליה בכוחות אישיים•

התנהגותפחות הפרעות •

ירידה במדד כללי של קשיים•

ירידה בבדידות וקשיים חברתיים•

תפיסת המורה כדמות המספקת הכלה וביטחון•

ירידה בתפיסת המורה כדוחה את התלמיד•

ס"תחושת שייכות גבוהה יותר לביה•







מרגישיםאכפת לי מה הם , ה לאנשים אחרים/אני משתדל להיות נחמד•

אוכל, דיסקים, אני בדרך כלל חולק עם אחרים משחקים•

עצוב או מרגיש רע, ת כאשר מישהו נפגע/אני עוזר•



**P<.01

**



רוצהה להכריח אנשים אחרים לעשות מה שאני /אני יכול, ה הרבה עם אחרים/אני רב•

ברמאותמת לעיתים בשקרים או /אני מואשם•

מבית הספר או ממקומות אחרים, ת חפצים שאינם שלי מהבית/אני לוקח•



*P<.05

*



ת/בוכה או לא מאושר, ת/אני לעיתים קרובות מצוברח•

קל להבהיל אותי . לי הרבה פחדיםיש •

ת ביטחון עצמי בקלות/במצבים חדשים אני מאבד•



*

*P<.05



(פריט הפוך)אותי אנשים אחרים בני גילי בדרך כלל אוהבים •

(פריט הפוך)ת /אחדה /ה טוב/יש לי לפחות  חבר•

אחריםה להיות עם עצמי ולא עם /מעדיפאני •

ה להכריח אנשים אחרים לעשות מה שאני רוצה/אני יכול, ה הרבה עם אחרים/אני רב•



*P<.05

*





בכתהרצוישאניהרגשהלינותנתהמורה•

חשוביםשמעשיהרגשהלינותנתהמורה•

להזקוקכשאנילעזורתמידנמצאתהמורה•

להירגעליעוזרתהמורהעצובאומודאגכשאני•

ומעברמעלתמידלימקדישההמורה•

עליסומכתהמורה•

שליהטובותלתכונותלבשמההמורה•



**

**P<.01



מבוגריםבפניעלילהתלונןנוהגתהמורה•

בכתהמיותרשאניהרגשהלינותנתהמורה•

רצויבלתישלהרגשהלינותנתהמורה•

קייםלאאניכאילוהרגשהלינותנתהמורה•

עושהשאנימהאתמעריכהלאהמורה•

ממנהאותימרחיקההמורה•



**P<.01

**





שלית לבית הספר /ה שייך/אני מרגיש•

בלימודיםה /תלמידים ומורים שמים לב כשאני מצליח•

ברצינותתלמידים אחרים בבית הספר מתייחסים לדעותיי •

(פריט הפוך)הזה ת לבית הספר /ה כאילו אני לא שייך/לפעמים אני מרגיש•

ת להגיע להישגים לימודיים  /תלמידים ומורים בבית הספר יודעים שאני מסוגל•

גבוהים

ליהמורים תמיד מוכנים להסביר , ה משהו בחומר הלימודים/כאשר אני לא מבין•

ה להתנהג בטבעיות ובחופשיות כפי שאני באמת/אני יכול, כשאני בבית הספר•



**P<.01

**


