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 ,והדרוזי יאנשירת תלמידים בחינוך הערבי, הבדומטרתו של מחקר זה הייתה לבוחן את תופעת 

. איתור מאפיינים אישיים, משפחתיים, חברתיים ובית 1בשלוש סוגיות מרכזיות:  תוך התמקדות

. בדיקת ההליכים והדרכים לטיפול בתופעת 2נשירה סמויה. לספריים הקשורים לנשירה גלויה ו

ובדיקת ההליכים והדרכים לטיפול  (במהלך שהיית התלמידים בבית הספר)מויה הנשירה הס

. תיאור הפעילות והעיסוקים של  3. בתופעת הנשירה הגלויה )לאחר עזיבת התלמיד מבית הספר(

 הנושרים.

 

 ועדת ההיגוי נבנה בהתייעצות עם מדגם היישובים  .יישובים 14-במסגרת המחקר נאספו נתונים מ

של  במחוזות בחינוך הערבי הוא משקף את הפיזור הגיאוגרפי של המגזריםומטעם משרד החינוך, 

כל מחוז רלוונטי לו, בו)ערבי, בדואי, דרוזי( כל מגזר  עבורגודלם באוכלוסייה. את ו משרד החינוך

תושבים(.  15,000תושבים( ואחד גדול )מעל  15,000-נבחרו שני יישובים: אחד קטן )פחות מ

במחוזות  יישובים בדואיים 4, במחוזות מרכז, צפון וחיפה יישובים ערביים 7דגם הסופי כלל המ

החינוך ביישוב נבחרו בתי  מבנהלבהתאם . במחוזות צפון וחיפה יישובים דרוזים 3-ו צפון ודרום

 4-יישובים נבחרה חטיבת ביניים אחת ותיכון אחד, ואילו ב 10-הספר שהשתתפו במחקר: ב

 מוסדות חינוך . 25במחקר השתתפו שנתי. בסה"כ -6יישובים השתתף בית ספר מקיף 

 

שלב הראשון נאספו . בבמערך מחקר עוקב המחקר התבסס על שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות

בכל  עם שלוש קבוצות של נחקריםנערכו ראיונות חצי מובנים  .ונים באמצעות כלים איכותייםנת

מנהלי מחלקות רווחה, מנהלי מחלקות ): א. גורמים חוץ בית ספריים היישובים שבמדגם 14

 . ב. יועצים חינוכיים(חינוך, מנהלי מחלקות קידום נוער, קציני ביקור סדיר, ומדריכי נוער

, בנוסף התבצעו קבוצות מיקוד עם מורים בחטיבות ביניים . ג. הורים.יים ותיכוניםבחטיבות בינ

הראיונות וקבוצות  קבוצות מיקוד. 22-ראיונות ו 127בסה"כ נערכו . ובתי ספר מקיפים יכוניםת

הדרכים על מאפיינים האישיים והבית ספריים הקשורים לנשירה, ההמיקוד סיפקו מידע על 

ם של העיסוקיעל דרכים לטיפול בנושרים והעל לנשור,  בתלמידים בעלי סיכויוההליכים לטיפול 

חברתיים המשפחתיים והגורמים בחינת הנושרים התמקדו בההנושרים כיום. הראיונות עם הורי 

הקשורים לנשירה, תפיסותיהם ועמודותיהם לגבי מצב הבן/הבת ביחס לבית הספר, ללימודים 

 .שלהם בבן/בבתבבית הספר הגורמים של טיפול הלגבי דרכי  ההורים נשאלוכמו כן, . ולעתיד

 14-בבני נוער שלוש קבוצות של הועברו שאלונים להחלק הכמותי,  ,בשלב השני של המחקר

נושרים סמויים ב.  .)תלמידים בעלי הישגים בינוניים וגבוהים( תלמידים מתמידיםא.  :היישובים
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מדגם הנושרים הסמויים נבחר על סמך  .נשירה(בעלי הישגים נמוכים שהם בסכנת תלמידים )

נמוכים בלבד למרות שמאפיין זה הוא רק אחד המאפיינים הבולטים של ההישגים מאפיין ה

נושרים. בחירה זו נובעת מהחפיפה הגדולה בין נשירה והישגים נמוכים )על פי דיווחי אנשי החינוך 

 מך מאפיינים חברתיים ואישיים אחרים.והרווחה( ובגלל הקושי לאתר נושרים פוטנציאליים על ס

שתי הקבוצות הראשונות . (עזבו את מערכת החינוך הפורמאלית)בני נוער ש גלויים נושריםג. 

מחלקות קידום עובדי . קבוצת הנושרים הגלויים אותרה על ידי מנהלי בתי הספראותרו על ידי 

. השאלונים הועברו על ידי ושריםשקולטים נביישוב  נוער ועל ידי מנהלי בתי הספר הטכנולוגיים

על השאלון. שאלון  ותיהתקשה לקרוא, עוזר המחקר עבר אהנבדק עוזרי מחקר. במקרים בהם 

מתמידים בלימודים. התלמידים  442-נושרים סמויים ו 419נושרים גלויים,  342-המחקר הועבר ל

  .מטרת השאלון לבחון את מאפייני הנושרים ועיסוקיהם

 

חוסר הסכמה בקרב בעלי מצביעים על  (ראיונות וקבוצות המיקודהאיכותיים )ממצאי המחקר 

מושג "נשירה" וכתוצאה מכך חוסר הסכמה לגבי שיעור ההתפקידים השונים סביב הגדרת 

לכלול התלמידים היושבים בכיתה ללא  בית הספרהימנעות צוות  בשלזאת והנשירה בבית הספר. 

מעשה )נושרי השכלה( בבסיס נתוני הנשירה, למרות מודעותם שתלמידים אלה אכן נושרים. 

מדיניות ההישגית שנוקטים בבתי הספר הערביים במטרה לעמוד בציפיות ההתעלמות זו נובעת, מ

 המערכת. 

 

הראיונות מאפייני הנושרים. על הסכמה לגבי שיעור הנשירה, נתגלתה הסכמה גורפת  חוסרלמרות 

אישיים, משפחתיים, תרבותיים ובית ספריים של מאפיינים  העלו באופן ברור וקבוצות המיקוד

הנושרים הם בעלי הישגים לימודיים נמוכים, רובם  -אישייםא. מאפיינים תלמידים הנושרים. ה

 -והם נושרים במהלך בית ספר תיכון. ב. מאפיינים משפחתיים, בעלי דימוי עצמי שלילי בנים

קשה המאופיין בבעיות כלכליות וחברתיות ולקויים בתפקוד  סוציאליהנושרים מגיעים מרקע 

ההורים. בנוסף, הורי הנושרים הם בדרך כלל מעוטי השכלה, אינם מקנים ערך לחינוך ואינם 

ברוב כך ש ,יש חשיבותספרי בית הלאקלים  -יםבית ספרי םהספר. ג. גורמימעורבים כלל בבית 

את מירב תשומת ליבם לתלמידים החזקים על חשבון  נוטים להפנותהמורים בתי הספר 

כלפי התלמידים החלשים, וזלזול יחס סמכותי מפגינים רבים כמו כן, מורים התלמידים החלשים. 

מציאות חינוכית לפי בית הספר וחוסר עניין בלימודים. תפיסות שליליות כלהתפתחות שמביא מה 

חשיבות קיימת  -חברתייםהנשרה(. ד. גורמים  ,לנשור )קרי זו, גורמת לתלמידים החלשים
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כי לתלמידים שמגיעים מהשטחים ישנם  בית והתרבות בבית הספר. נמצאבלהתאמה בין התרבות 

 שלהם תרבותיהחברתי והטען הממלהשתלבות בבית הספר וזאת כתוצאה חסמים תרבותיים 

 קשיי השתלבותהבדלים אלו יוצרים . בישראלהערביים  יםהקיים ביישובהמטען שונה מה

חוסר תורמת ל ניידות המשפחות בין ישראל לשטחים . חמור מכך,זרות למקום תתחושו חברתית

להדגיש יש . החינוך ממערכת התמדה בלימודים ומגבירה את הסיכוי שתלמידים אלה ינשרו

נשירת על פי הראיונות הגורם התרבותי נמצא כמשפיע רק ביישובים הקרובים לשטחים. ש

תלמידים מבתי הספר או הימצאותם במעמד של נושרים סמויים הינה תוצאה של שילוב בין 

 הגורמים האישיים, הגורמים המשפחתיים והגורמים הבית ספריים. 

 

מאפיינים האישיים, המשפחתיים והבית ה דדו אתשהועברו בשלב השני של המחקר מ םשאלוניה

הניתוחים ספריים של נושרים גלויים ונושרים סמויים בהשוואה לתלמידים מתמידים בלימודים. 

בנים בחטיבת הביניים, בנות בחטיבת תת המדגמיים הבאים: בנפרד ל הסטטיסטיים נערכו

נערכו ניתוחים המשתתפים ל לכבנוסף לניתוח על  .הביניים, בנים בתיכון ובנות בתיכון

 . ובסוף הושוו מאפייני הנושרים לפי גודללפי מגזר )ערבי, בדואי ודרוזי(נפרדים  סטטיסטיים

 גדול(.  / יישוב )קטןה

 

מצביעים על כלל המשתתפים )מחולקים לפי שלב חינוך ומגדר( נתוני מניתוח שעולים ממצאים ה

נושרים סמויים הינם בעלי  ונושרים גלויים.מתמידים, נושרים סמויים תלמידים הבדלים בין 

אולם  ,מאפיינים משפחתיים, אישיים ובית ספריים הנמוכים מאלה של התלמידים המתמידים

. מכאן, הקבוצה האוחזת במאפיינים הקשים ביותר הם הגלויים גבוהים מאלה של הנושרים

במשתנים תמקדו הבכל ארבע הקבוצות ההבדלים שנתגלו באופן עקבי . הנושרים הגלויים

הבאים: השכלת אב, השכלת אם, מצב התעסוקה של האב, המצב הכלכלי של המשפחה, יחס 

הערכה עצמית כתלמיד יחס לעבודה לעומת לימודים, המשפחה ללימודים, דימוי עצמי של הנער, 

לגבי הלומדים בחטיבות הביניים נמצאו הבדלים בין המתמידים והנושרים ותפיסת בית הספר. 

המשתנים שלא . ובעיסוק בתחביבים בשעות הפנאי בכמות ההיעדרויות מהלימודיםגם הסמויים 

 של הנער המשפחה, רמת הדתיותגודל  הבחינו באופן משמעותי בין הנושרים והמתמידים הם:

 ומצב התעסוקה של האם.
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על הבדלים מעטים במאפייני הנושרים הגלויים והסמויים, במגזרים  מצביעיםהממצאים 

הבנים והבנות הלומדים בחטיבות הביניים במגזר הדרוזי  . בקרבהשונים: הערבי, הבדואי והדרוזי

מתמידים תלמידים הבין ה הבחינוספריים לא -ביתהאישיים והמשפחתיים, ה יםשתנמה

רלוונטיים; ובקרב הבנים נמצאו והנושרים הסמויים, ואילו במגזרים האחרים גורמים אלה כן 

בין הנושרים הגלויים, הנושרים  הבחינווהבנות הבדואיים בגיל תיכון גורמי בית הספר לא 

 . הבחינוהסמויים והתלמידים המתמידים, ואילו במגזרים האחרים הם כן 

 

הנושרים  ,נמצא כי נושרים ביישובים הקטניםבין הביישובים הגדולים לבהשוואה בין הנושרים 

. למרות הנתונים מובטלים אבותמעטות השכלה וממשפחות  מגיעיםביישובים הקטנים 

גבוהים המשפחתיים הנמוכים, נושרים אלה מדווחים על דימוי עצמי חיובי יותר, תמיכה ועידוד 

גורמים  יש להסיק כי ,יותר כלפי בית הספר. מכאןללימודים מהמשפחות ועל תפיסות חיוביות 

ספר התפיסת בית של יותר לנשירה ביישובים הקטנים, ואילו גורמים  קשוריםמשפחתיים 

 יותר לנשירה ביישובים הגדולים. קשורים

  

, הדרך לאיתור התלמידים בסכנת נשירהוההליכים והדרכים לטיפול בתופעת הנשירה מבדיקת 

מאתרים את התלמידים עם פוטנציאל  , הבדואים והדרוזיםהערביים בתי הספרבנמצא כי 

 כיתה, וכן דרך רמת ההישגים איחורים ביומני הההיעדרויות והדיקת לנשירה באמצעות ב

, עולה כי דיווחי המרואייניםמ במבחנים השונים במהלך שנת הלימודים.הנמוכים הלימודיים 

 מהמחסור באנשי מקצוע טיפוליים, וחומריים  מערכת החינוך הערבית פועלת במחסור במשאבים

יחד עם זאת, בבתי הספר מופעלות מספר רב של בתופעת הנשירה. לטפל  המערכתמקשה על ש

מתמקדות  ןמרביתכניות עולה שומניתוח התבתופעת הנשירה.  הטיפולכניות חינוכיות שמטרתן ות

צרכים החברתיים והרגשיים של הנושרים תוך התעלמות מהבטיפול בהיבט הלימודי 

 הפוטנציאלים. 

 

נוער.  מחלקת קידוםבידי גורמים חוץ בית ספריים, בעיקר בידי  מופקדהטיפול בנשירה הגלויה 

המחלקה מציעה לנושרים תכניות להשלמת הלימודים התיכוניים וקורסים לרכישת מקצוע. 

ות מרבית, ביניהם: חוסר שיתוף פעולה ביעיללפעול יכולת המחלקה  שונים מקשים עלגורמים 

מצד הורי הנושרים שאינם מבינים מספיק את המסגרת של קידום נוער ומעדיפים שילדיהם 

רתיעה מלימודים הופורמאליים הבבית ספר רגיל, חוסר אימון של הנושרים במוסדות  וילמד
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 בלימודי ערב בשל להשתתף עובדים ההנושרים של קושי הכלשהם על רקע כישלונם בעבר, 

 לרשות מחלקות אלה. עומדים הודלות המשאבים  ותםעייפ

 

 ,ילדיהם. נמצא כישזוכים אליו טיפול את התפיסתם נושרים מלמדים על ה הוריהראיונות עם 

. ילדיהם החלשיםמתאים לל ופיטספק יכולת להמאשימים את בית הספר בחוסר מרבית ההורים 

את ההורים בכך שאינם מספקים לבניהם מצדם מאשימים ספריים  הביתגורמים ה לעומת זאת,

תקינה בין ההורים  לאממצאי המחקר מצביעים על מערכת יחסים , מכאןסביבה חינוכית תומכת. 

ילדיהם שזוכים אליו הטיפול על במסגרת המחקר ההורים לא נשאלו לציין שיש  הספר.בית לבין 

 על ידי גומרים חוץ בית ספריים.

 

רווחה החינוך והגורמי בניגוד  עיסוקי הנושרים.הסוגיה האחרונה שנבדקה במחקר זה הייתה 

כי רוב  ממצאי המחקר מצביעיםלסייע לפרנסת המשפחה, הרואים נשירת תלמידים כמיועדת 

הנושרים שהשתלבו בשוק למעלה מזאת, הנושרים יושבים בבית, ואינם משתלבים בשוק העבודה. 

. הנושרים ביישובים כלכלית התמורלא לבודה חלקית מאוד, ולעיתים בעהעבודה, עובדים 

מידה הם עוסקים במתן עזרה בעבודות הבית ובהגדולים עובדים יותר בעבודה תמורת שכר ו

בילויים עם חברים, מאשר נושרים מיישובים קטנים. הנושרות ביישובים הגדולים בנמוכה יותר 

עוזרות פחות בעבודות הבית בהשוואה לאלה הגרות ביישובים הקטנים. הן גולשות יותר 

 באינטרנט ופחות עוסקות במשחקי ספורט או קריאת ספרים ועיתונים. 

 

ובית ספריים  /חברתייםתרבותיים המחקר מצביע על גורמים משפחתיים, אישיים,לסיכום, 

קשורים לנשירת בני נוער ערבי, בדואי ודרוזי ממסגרות חינוכיות פורמאליות. כמובן שהטיפול ה

בגורמים המשפחתיים אינו תפקידו של משרד החינוך, אלא תפקידם של גורמי הרווחה. התפקיד 

מקום שתומך בכל התלמידים,  – כולםשל מערכת החינוך להפוך את בית הספר למקום של 

של כל  החזקים והחלשים כאחד, שדואג לטפח את היכולות הקוגניטיביות, האישיות והרגשיות

. כך כל תלמיד ירגיש שהוא בעל ערך, דבר שיחזק את החוסן החברתי שלו. כמו כן, הוא תלמיד

ות הלימודיות ירגיש שייך לבית הספר כי בבית הספר אכפת לצוות ממנו. בתנאים אלה, התכני

ושיעור הנשירה עשוי לרדת. אך  עליהם, לתלמידים החלשים בעלות סיכוי רב יותר להשפיע

בתכניות המכוונות לא רק ללימודים אלא לצרכים הרגשיים והחברתיים של הינו הפתרון 
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התלמידים וגם בהשתלמויות מורים ומנהלים כדי לפתח אצלם את הכישורים הדרושים 

 ד עם התלמידים החלשים בבית הספר.והמוטיבציה להתמוד
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הדעה הרווחת כיום, היא שהנשירה הינה תהליך ותולדה של מערכת יחסים שהתפתחה לאורך 

לקשייהם תקופה ארוכה בין תלמידים בעלי צורכי הסתגלות מיוחדים לבין תגובת בית הספר 

ולהישגיהם הלימודיים הנמוכים. יחסים מעורערים בין התלמידים לבין בית הספר יכולים להביא 

לעזיבתם את בית הספר, כלומר לנשירה גלויה או להישארותם הפורמאלית במסגרת בית הספר, 

 (.2005כלומר לנשירה הסמויה )דוברת,  –אף שלמעשה הם מנותקים מתהליך למידה איכותי 

בכל  (Hernstein & Murray, 1994).מרכזית  חשיבות בעל מרבד כגורם נתפסת היום ההשכלה

 שלא להגיע. צעירים שואפים בחברה הפרטים מרבית שאליה מסוימת השכלה רמת ישנה חברה

 למצוא ומתקשים החברתי המבנה בתחתית קרובות לעתים עצמם מוצאים זו השכלה השיגו רמת

 מבית על כן, נשירה  (Neumann, 1991; Rumberger, 1990).הולם  שכר עבודה שמקנה להם גם

ונערות  נערים של עתידם ועל חייהם על לכת מרחיקות שליליות השלכות בעלת להיות עלולה הספר

(Richman & Bowen, 1997). להתדרדרות בסיכון נמצאים הספר מבית שנשרו ונערות נערים 

. מנתוני הלשכה (2006אחרות )שמיד,  שוליות והתנהגויות בסמים שימוש ,בעבריינות לעיסוק

מבעלי התיקים הפליליים בארץ נשרו ממערכת החינוך,  27.1%המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי 

; 2011מהם נושרים ממערכת החינוך )למ"ס,  35.7% -הנשירה בולטת בקרב התלמידים הערבים ש

כדי להבין יותר לעומק את התופעה (. עריכת מחקר בנושא הנשירה בחינוך הערבי, חשוב ב8.36לוח 

 ומניעיה באוכלוסייה זו ולנסות להביא לטיפול יעיל יותר בתופעה.

 

תוך התמקדות  נשירת תלמידים בחינוך הערבי, הבדווי והדרוזימחקר זה בא לבחון את תופעת 

יים, ובית ספריים תרבותאיתור מאפיינים אישיים, משפחתיים, א. בשלוש צירים מרכזיים: 

בדיקת ההליכים ב.  נשירה גלויה וסמויה בבתי הספר הערביים, הדרוזיים והבדואיים.ל ריםקשוה

 .תיאור הפעילות והעיסוקים של  הנושרים. הסמויה והגלויה. ג והדרכים לטיפול בתופעת הנשירה

 

  תשע"ג.-מהנתונים שנאספו בין השנים תשע"אדו"ח זה מסכם את עיקר הממצאים שעלו 
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 תלמידים ממערכת החינוךנשירת . 2

  הגדרת הנשירה 2.1

אף התייחסו  רבים וחוקרים לנשירה, וכוללת משמעית חד המקצועית הגדרה בספרות לא נמצאה

 Cohen & de; 1998; אדלר וסבר, 1999)להב,  התופעה בהגדרת האחידות לחוסר במאמריהם

Bettencourt, 1991)ממשיך/ה הנער/ה אם גם הרגיל הספר בית כעזיבת נשירה המגדירים . יש 

מוחלטת.  כהפסקת לימודים רק נשירה מגדירים אחרים ואילו אלטרנטיבית, במסגרת ללמוד

פיזית של הנער/ה ממערכת החינוך  בעזיבה להתמקד נוטים הנשירה תופעת על חושבים כאשר

 "הנשירהאת  גם ויותר יותר להדגיש החלה המקצועית הספרות ,זאת המיועדת לבני גילם. ועם

 תלמידים ( בקרב(disengagementהספר  מבית של התנתקות תהליך המבטאת הסמויה",

 הלימודי. מצבים מהתהליך ממשית תועלת מפיקים אינם אך פורמאלי בו באופן רשומים שעדיין

 לימודי תפקוד על המעידים נמוכים בריבוי היעדרויות, הישגים ביטוי לידי באים התנתקות של

, בעיות התנהגות ובעיות חברתיות אחרות הספר בית כלפי ניכור של תחושות בחסר, לוקה

(Atkinson, Halsey, Wilkin, & Kinder, 2000; Ferguson  et al., 2005; Lloyd-Jones et al., 

2010 .) 

 

 גורמי סיכון לנשירה 2.2

ך לא מעט גורמים רבים משפיעים על הנשירה. חלקם קשורים בפרט, חלקם במשפחה ובקהילה, א

מהם תלויים וקשורים במערכת החינוך ובבית הספר. הואיל והחינוך הוא הגלגל המניע את הפרט 

למוביליות ולהשתתפות פעילה ומשמעותית בחיי הקהילה והמדינה, תופעת הנשירה )הסמויה 

והגלויה( הינה בעצם אחד המשתנים המרכזים המזינים את הפערים החברתיים ואת התופעות 

( הצביעו על 2001נבות ועמיתיה ) -שבהם אנחנו נתקלים בכל חברה וגם בישראל. כהן החברתיות

ארבע קבוצות עיקריות של גורמים הקשורים בנשירה:  גורמים משפחתיים, גורמים תרבותיים, 

 ספריים.-גורמים אישיים וגורמים בית

 

להיות גורם מזרז חברתי נמוך עלול  -לפי הספרות המקצועית, מצב כלכליגורמים משפחתיים: 

(. מאפיינים Janosz, Le Blanc, Boulerice & Tremblay, 2000לפליטת תלמידים מבית הספר )

 -חברתי נמוך כגון משפחה מרובת ילדים, אבטלה או הכנסה נמוכה ועוד )ששון-של מצב כלכלי

ות של ( נמצאו קשורים לבעיות של נשירה ושל הישגים נמוכים. אולם גם קשיי הסתגל1998פרץ, 

המשפחה, דמות אב חלשה, חוסר תמיכה של ההורים בילד ועוד גם הם נמצאו קשורים לנשירה 

 (. Englund, Egeland & Collins, 2008; 1998פרץ,  -ראה למשל ששון)

 

 שונה מרקע תרבותי הבאים נוער, ובני ילדים של ובציפיות בנורמות : הבדליםגורמים תרבותיים

דרישות בית  עם בהתמודדות רבים לקשיים להביא לפעמים עשויים ,בבית הספר הדומיננטי מזה

 (.Gillborn, 1997הספר במיוחד בקרב תלמידים מהגרים מה שיכול להביא לנשירה )
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 נמוכים; לימודיים הישגיםהמאפיינים האישיים של בני הנוער הקשורים בגורמים אישיים: 

הספר, עמדות שליליות כנגד בית הספר,  רבות מבית )היעדרויות בעייתית ספרית בית התנהגות

כללית בעייתית )קשיים בשליטה  בעיות חברתיות בבית הספר והיסטוריה של מעברים(, התנהגות

עצמית ובדחיית סיפוקים, קשיים בריכוז, נטייה לתוקפנות, בעיות רגשיות וקשיי התמודדות 

ם לגורמים לנשירה מבית בלחץ(, בנוסף למוטיבציה נמוכה ולמשברים בחיים, כל אלה נחשבי

 Vallerand, Fortier & Guary; 1998פרץ,  -סמויה )ששון נשירה של ביטויים גם הספר. הם

1997; Karp, 1988 .)  

 

אקלים בית הספר נמצא גורם חשוב מאוד המשפיע על נשירת גורמים הקשורים בבית הספר: 

לא יעילות ואיכות הוראה נמוכה,  תלמידים. חוקרים ואנשי חינוך רבים מציינים כי שיטות לימוד

בנוסף לציפיות נמוכות לתלמיד על ידי מוריו, מחסור במימון ובמשאבים וריבוי תוכניות לימודים 

 ,Calderon et al, 2009; Darling- Hammondלא רלוונטיות הם גורמים משמעותיים לנשירה )

1997; Ferguson et al, 2005; Karp, 1988 .) 

 

 גלויה ממערכת החינוך הישראליתנשירה  2.3

מערכת החינוך בישראל הגיעה להישגים ולשיפור ניכר בהעלאת שיעורי הלמידה של בני הנוער. 

יחד עם זאת, למרות מדיניות משרד החינוך המכוונת למניעת נשירתם של בני נוער ממערכת 

מספר לא מבוטל של בני החינוך, ולפיתוח מגוון רחב של מסגרות לימוד ייחודיות ומגוונות, ישנו 

נוער בעיקר באוכלוסייה הערבית, שאינם מפיקים את המרב מהמסגרות החינוכיות העומדות 

 (.1999, ושמש דולב, ינסקי'סטרבצ-לרשותם והם נושרים מהמערכת )כהן

 

( נמצא כי אזרחים ערבים לומדים פחות שנים במסגרת בית 2009לפי קייטי הסקט וסאוסן זהר )

יהודים, והפער ביניהם לא נסגר בשנים האחרונות למרות שנשקפת ירידה  הספר מאזרחים

, חציון שנות הלימוד בקרב 2010בשיעורי הנשירה בישראל בכלל ובחינוך הערבי בפרט. בשנת 

שנים בקרב התלמידים היהודיים  11שנים לעומת  10עמד על  15-17התלמידים הערביים בני 

 (.  8.72, לוח 2011)למ"ס, 

 

תוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, צומצם שיעור הנשירה ממערכת החינוך בכל המגזרים, לפי נ

ואילו בין (,  8.21, לוח 2006)למ"ס,  4.5%שיעור הנשירה עמד על   2004-2006כאשר בין השנים 

בעוד עולה, כי בקרב  (. 8.33, לוח 2011)למ"ס,  3.0%עמדה הנשירה בשיעור  2009-2010השנים 

ובמגזר החרדי צומצמה  2.7% -ל 3.9% -יב', צומצמה הנשירה מ-גזר העברי כיתות ט'תלמידי המ

; למ"ס 8.332, לוח 2011)למ"ס,  %4.2 -ל %7.1 -, ובמגזר הערבי מ%5.51  -ל %7.7-הנשירה מ

 . (8.21, לוח 2006

                                                           
 (2008נתון זה לקוח מתוך משרד החינוך ) 1
שהתייחס  2006-2004יב, וזאת בשונה משיעור הנשירה בשנים -את הכיתות ז' כלל 2010-2009שיעור הנשירה בשנים  2

 יב.-לכיתות ט
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הנשירה ממערכת החינוך בישראל בולטת בעיקר בקרב הקבוצות הבאות, אשר לרוב התלמידים 

 8בנים, בנים לאבות עם השכלה נמוכה )עד שרים שייכים לאחת או יותר מהקבוצות האלו: הנו

שנות לימוד(, בנים לאמהות חד הוריות, עולים בעלי ותק בארץ של עד חמש שנים ותלמידים 

 (2002ערבים )הכנסת, 

 

 נשירה סמויה  2.4  

 כי מדווחים תכופות, היעדרויותתלמידים שנמצאים בנשירה סמויה מוגדרים כתלמידים בעלי 

הספר, סובלים  בית כלפי ניכור של תחושות הםיש לחלשים,  כתלמידיםאותם  רואים המחנכים

 קורבנות חברתית, דחייה של ביטוי בתחושה לידי הבאות הספר בבית חברתיות מבעיות

 ,.Ferguson et al; 2003הראל, מולכו וטילנגר, ; 2005דוברת, אלימה ) והתנהגות לאלימות

2005) . 

 

את ביטוייה של נשירה סמויה, כמו היעדרויות תכופות מלימודים שהופכים את נוכחות התלמיד 

( המצביעים כי שיעור 2006) HBSCכחסרת משמעות מבחינה לימודית, ניתן לראות בממצאי 

 )ראה 27.6%עולה במקצת ביחס לשנים קודמות ועומד על  2006ההברזות מלימודים בארץ בשנת 

(. יש לציין,  כי קיים קשר בין תפיסות חיוביות של בית הספר לבין משתנים חיוביים 2006הראל, 

 ,.Thompson et alרבים בחיי מתבגרים ומהוות גורם חוסן בפני התנהגויות סיכון בעייתיות )

2006; McNeely & Falci, 2004 כמו כן, תחושת ההתחברות לבית הספר מכילה את תחושת .)

(. Thompson et al., 2006לפי בית הספר ויחסים חיוביים עם המורים והתלמידים )החיבה כ

נמצא כי תחושת ההתחברות  על התנהגויות חברתיות ובריאותיות בקרב בני נוער, HBSCבמחקר 

לבית הספר הייתה גבוהה יותר בקרב תלמידים בעלי ביצועים אקדמיים טובים יותר, תלמידים 

בית הספר שלא במסגרת הלימודים וכן בקרב תלמידים שהוריהם שיש להם מעורבות רבה ב

(. כמו כן, תפיסות שליליות של בית הספר מקושרות 2003מעורבים בבית הספר )הראל ואחרים, 

בנשירה סמויה של תלמידים ובסבירות גבוהה יותר למעורבות בשתייה בעייתית של אלכוהול 

(Chatterji & DeSimone, 2005( לעישון ,)Cook & Hutchinson, 2006 ולשימוש במריחואנה )

(Roebuck, French & Dennis, 2004 .) 

 

על אף שתופעת הנשירה הסמויה בתוך בתי הספר מוכרת היטב לאנשי מקצוע חשוב להדגיש 

ולחוקרים, נשמעת הטענה כי היא לא זכתה עד כה למודעות מספקת בקרב קובעי המדיניות 

 בישראל. 

 

 נשירה בבתי הספרהתמודדות עם  2.5

מערכת החינוך לוקחת אחריות כדי לקדם את הסתגלותם ולשפר את חוויתם בבית הספר של 

משרד החינוך מספק מגוון של מסלולי לימוד, אפשרויות . התלמידים שנמצאים בסיכון נשירה

שונות לגשת לבחינות בגרות, ותוכניות ייחודיות המכוונות למנוע נשירה כמו סיוע לתלמידים 

תקשים, התמודדות עם אלימות בבית הספר ושיפור האקלים החברתי ושירותי תמיכה בתוך מ
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ומחוץ לבית הספר. בנוסף כשבית הספר רואה תלמיד בסיכון לנשירה הוא משתף את המשפחה 

 ואת הילד בכך, ומסביר למשפחה ולילד את המצב והשלכותיו.

 

ידי קציני ביקור סדיר במסגרת הרשויות האחריות לביצוע היום יומי של חוק חינוך חובה היא ב

המקומיות, והפיקוח על ביצועו הוא במינהל הפדגוגי. מתפקידם של קציני הביקור הסדיר לאתר, 

לעקוב, לטפל ולדווח על התלמידים המתקשים לתפקד במסגרות החינוך הפורמאלי. הם גם 

ותם של גורמי החינוך נדרשים להחזיר תלמידים נושרים למעגל הלימודים ולהגביר את מעורב

 (.2005וגורמי טיפול שונים במניעת נשירה ובטיפול בנשירה הסמויה )דו"ח מבקר המדינה, 

 

קיימים בקהילה שירותי תמיכה המכוונים בעיקר לנוער מנותק ולתלמידים שנמצאים בסכנת 

יקור קציני בנשירה. המרכזיים מביניהם הם היחידה לקידום הנוער, שמועסקים בהם בין היתר 

סדיר מטעם משרד החינוך שתפקידם לטפל ולעקוב אחרי תלמידים שנמצאים בסיכון גבוה 

פרנקוביץ -נבות, אלנבוגן-השירותים לנוער וצעירים והשירות הפסיכולוגי החינוכי )כהן לנשירה,

 (. 2001וריינפלד, 

 

נוך ורווחה( לטיפול באוכלוסיית התלמידים בסיכון לנשירה פיתח אגף שח"ר )האגף לשירותי חי

תוכניות לבתי ספר שמתוות כלים ארגוניים, פדגוגיים, חברתיים ותקציביים מיוחדים כדי לתת 

מענה לצורכי אוכלוסייה בסיכון. מסלול "ל"ב"  )"לקראת בגרות"( הוא השכיח במערכת החינוך 

ה כולל הפורמאלי ומיועד לבני נוער שאותרו כנוער בסיכון לנשירה או מתקשים בלמידה. מסלול ז

כיתות "מב"ר" )מסלול בגרות רגיל(, "אתגר" ו"אמ"ץ" )אמונה בעצמי, מוכן להאמין וצופה 

להישגים(. כיתות "מב"ר" הן חלק מהמסלול העיוני ואילו "אתגר" ו"אמ"ץ", שייכות למסלול 

 (. 2004העיוני טכנולוגי )שירותי חינוך ורווחה, 

 

אלטרנטיביים לבני נוער שלא הסתגלו למערכת מלבד בתי הספר הרגילים, יש בישראל בתי ספר 

החינוך הרגילה. בתי ספר אלה מקנים לתלמידים הכשרה מקצועית או ניסיון בעבודה, לצד 

לימודים עיוניים בסיסיים. בתי הספר האלטרנטיביים קטנים ויש ביכולתם להעניק תשומת לב 

עיות הסתגלות לבית הספר אישית לתלמידים ולהגביר את תחושת השייכות של תלמידים בעלי ב

 (.2003נבות,  -)כהן

 

 

 

 

 

 

 

 מטרות המחקר. 3
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לבחון לעומק את נושא הנשירה במערכת החינוך הערבית,  הייתהמטרתו המרכזית של המחקר 

 הדרוזית והבדואית תוך התמקדות בארבעה צירים מרכזיים:

נשירה גלויה ובית ספריים המנבאים תרבותיים , משפחתיים, יתור מאפיינים אישייםא .1

 וסמויה בבתי הספר הערביים, הדרוזיים והבדואיים.

בחינת הגורמים הקשורים בנשירה גלויה וסמויה: גורמים משפחתיים, גורמים אישיים  .2

 וגורמים בית ספריים.

בדיקת ההליכים והדרכים לטיפול בתופעת הנשירה )מניעה וטיפול במהלך שהיית א.  .3

 (פרהסת דים בבייהתלמ

 ב. בדיקת ההליכים והדרכים לטיפול בתופעת הנשירה )טיפול לאחר הנשירה הגלויה(            

 .תיאור הפעילות והעיסוקים של  הנושרים .4

 

 השיט. 4

נאסר, -( )ראה אבו אלהיג'אsequentialהמחקר משלב שיטות )איכותיות וכמותיות( במערך עוקב )

שהתבצע במהלך שנת הלימודים תשע"א ובתחילת תשע"ב  של המחקר (. בשלב הראשון2011

בשלב השני של המחקר . ים )ראיונות עומק וקבוצות מיקוד(איכותינאספו נתונים באמצעות כלים 

שהועברו לשלוש  אספו נתונים בגישה הכמותית באמצעות שאלונים סגוריםשנערך בתשע"ג נ

סדיר בבית הספר, תלמידים בסכנת  שלומדים באופןמתמידים קבוצות של בני נוער: תלמידים 

  .)נושרים גלויים( ובני נוער שנשרו ממערכת החינוך הפורמאלית )נושרים סמויים( נשירה

 

של המחקר היו מספר מטרות ביניהן: עמידה על המאפיינים האישיים והבית  איכותילחלק ה

יים וגורמים לפי תפיסותיהם של גורמים בית ספר ספריים של הנושרים הגלויים והסמויים

, בדיקת ההליכים והדרכים לטיפול בנושרים ותיאור הפעילויות והעיסוקים של הנושרים. אחרים

וזאת מנקודת מבטם של בעלי התפקידים השונים העוסקים בנושא הנשירה כולל מנהל מחלקת 

 חינוך, קציני ביקור סדיר, מדריכי נוער ועוד )ראה פירוט מלא במדגם המחקר(.

 

לתת  מוקדש לאיסוף מידע ישירות מבני הנוער. המטרה הייתההיה של המחקר  החלק הכמותי

שמתמידים בלימודים , כאשר תלמידים הגלויים והסמוייםהנושרים  ל מאפיינישתמונה רחבה 

 העיסוקים של הנושרים.  לגבינוסף סיפק מידע גם . חלק זה שימשו בסיס להשוואה

 

 

 

 

 

 מדגם המחקר 4.1
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האוכלוסייה דוברי ערבית, שייכות למחוז  :התייחסה לארבעה משתניםבחירת מדגם המחקר 

 : להלן פירוט השיקולים .החינוך ושלב  ישובמסוים של משרד החינוך, גודל/סוג י

  :ערבים  60%-בארץ דוברי ערבית מתחלקים לשלוש אוכלוסיות באופן הבא: כאוכלוסייה

בחירת מדגם המחקר השתדלנו דרוזים. ב 20%-בדואים וכ 20%-)מוסלמים ונוצרים(, כ

 לשמור על יחס זה.

  :מכיוון שהמחקר מתמקד בבני נוער הוחלט לדגום לפי מחוז על פי הגדרת משרד החינוך

הערבים שייכים למחוזות מרכז, חיפה והצפון;  ישוביםמחוזות של משרד החינוך. הי

הדרוזים שייכים למחוזות  ישוביםהבדואים שייכים למחוזות דרום וצפון ואילו הי ישוביםהי

 חיפה והצפון. מדגם המחקר משקף את החלוקה של כל אוכלוסייה בין המחוזות.

 הערבים והדרוזים מתגוררים בכפרים ובערים. האוכלוסייה הבדואית  :ישובגודל/סוג הי

. משתנה זה נלקח בחשבון י פזורה(יישובבלתי מוכרים ) יישוביםוב י קבעישובמתגוררת בי

שהוא עשוי להיות גורם משמעותי במחקר בגלל הקשר שלו לגורמים כמו אורח חיים מכיוון 

של התושבים ושירותי רווחה וחינוך הנמצאים במקום, גורמים הצפויים להשפיע על תופעת 

, אחד קטן )פחות ישוביםהנשירה. לכן מכל מחוז שרלוונטי לאוכלוסייה מסוימת נבחרו שני י

 תושבים(.  15,000-)יותר מ תושבים( ואחד גדול 15,000-מ

 

של המחקר  בהתייעצות עם ועדת ההיגוי התבצעההדגימה הוא מדגם מכסות ו ישוביםמדגם הי

על פי אוכלוסייה, מחוז  ישוביםלאחר בחירת הי .מטעם המדען הראשי של משרד החינוך

 ישובים דגמנו חטיבת ביניים אחת ותיכון אחד. ישוב, נדגמו בתי ספר. מכל יישובוגודל/סוג י

במקרים בהם היו יותר מחטיבת ביניים אחת או יותר מתיכון אחד, בחירת בית הספר למחקר 

 נעשתה בהתייעצות עם גומרים מקומיים. 

 

 , יישובים.מדגםתכנון המציג את לוח הבא ה

 

 : מערך הדגימה 1לוח 

 סה"כ דרוזים ישוביםי בדואים ישוביםי ערבים ישוביםי אוכלוסייה:

 4 צפון חיפה צפון דרום צפון חיפה מרכז מחוז:

 קטן 1 :2יישובים

 גדול 1

 קטן 1

 גדול 1

 קטן 1

 גדול 1

 יישוב 1

 קבע

 ו פזורה

 יישוב 1

 קבע

 ו פזורה

 קטן 1

 גדול 1

 קטן 1

 גדול 1

14 

בתי ספר 

 :ישובבכל י

 חט"ב

 תיכון

 חט"ב

 תיכון

 חט"ב

 תיכון

 חט"ב

 תיכון

 חט"ב

 תיכון

 חט"ב

 תיכון

 חט"ב

 תיכון

28 

  תושבים 15,000גדול= מעל  ישובי 2

 

הפער בין . בפעול השתתפו במחקרר שספר אהבתי ושלבי החינוך של  ישוביםמוצג מדגם הי 2בלוח 

דרוזי קטן במחוז  ישובהתכנון לביצוע נובע מקשיים להשיג שיתוף פעולה. המדגם הסופי לא כלל י

בתי הספר  ישוביםערבי גדול נוסף במחוז הצפון. בנוסף בארבעה י ישובחיפה ובמקומו השתתף י
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סה"כ השתתפו במחקר  .נייםואחד הוחלט לדגום שני תיכ ישובשנתי ובי-6פים מקיבתי ספר  הם

 תיכונים.   11-בתי ספר מקיפים ו 4חטיבות ביניים,  10

 

 שהשתתפו במדגם יישובים: תיאור ה2לוח 

 סה"כ דרוזים ישוביםי בדואים ישוביםי ערבים ישוביםי :אוכלוסייה

 4 צפון חיפה צפון דרום צפון חיפה מרכז מחוז:

קטן:  :יישובים

ג'לג'ולי

 ה

קטן: 

 סאלם

קטן:  

 עילבון

 יישוב

קבע: 

 רהט

 יישוב

קבע: 

 זראזיר

קטן:  קטן:*** 

 ירכא

14 

 

גדול: 

 רמלה*

גדול: 

באקה 

 אלגבריה

גדול: 

 טמרה 

 פזורה: 

 חורה

פזורה: 

ואדי 

 סלאמה

גדול: 

דאליית 

 אל כרמל

: קטן

 ג'וליס

אבו 

 סנאן**

חט"ב +  בתי ספר:

 תיכון 

 

 

חט"ב + 

 תיכון

חט"ב + 

 תיכון

חט"ב 

 +

 תיכון

חט"ב + 

 תיכון

חט"ב  --

 +

 תיכון

25 

חט"ב +  מקיף

 תיכון

חט"ב + 

 תיכון

 2חט"ב +  מקיף מקיף

 תיכונים

**** 

 מקיף

חט"ב + 

 תיכון

 עיר מעורבת ערבים ויהודים*    
  ערביים גדולים במחוז הצפון ישובים**   השתתף במחקר שני י

 דרוזי קטן במחוז חיפה. ישובלא השתתף במחקר י***  
 נבחר גם תיכון טכנולוגימל ראלכ**** בדאליית 

 

אקונומי -לפי מספר תושבים, מעמד מוניציפאלי, דירוג סוציו ישוביםמציג את מאפיינים הי 3לוח 

של דוברי  ישוביםודת התושבים. הנתונים בלוח מצביעים על מדגם שמשקף במידה סבירה את הי

 ערבית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במחקר ישוביםמאפייני מדגם הי :3 לוח
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מספר  מגזר 2מחוז יישובה

תושבים 

 1באלפים

מעמד 

 2מוניציפאלי

-סוציודירוג 

 2אקונומי

 2דת 

 מוסלמים  3 עירייה  28.9 ערבי  צפון  טמרה 

רשות  4.9 ערבי צפון עילבון

 מקומית

 מוסלמים 28%נוצרים  72% 4

רשות  12.4 ערבי  צפון  אבו סנאן 

 מקומית 

 29.8%מוסלמים,  53.2% 3

 נוצרים  17%דרוזים, 

 –מעלה עירון 

 סאלם

מועצה  12.9 ערבי חיפה

אזורית 

 מעלה עירון 

 מוסלמים 2

 מוסלמים  4 עירייה 31.6 ערבי  חיפה  באקה אלג'רביה

רשות  8.5 ערבי  מרכז  ג'לג'וליה 

 מקומית 

 מוסלמים  3

 20.9%יהודים,  79.1% 4 עיר 65.8 ערבי  מרכז רמלה  

מוסלמים,  16.5%ערבים: 

 נוצרים 4.4%

רשות  6.5 בדואי  צפון  זראזיר 

 מקומית 

 מוסלמים  2

מועצה  2.7 בדואי צפון  ואדי סלאמה 

אזורית 

 משגב 

זה הדירוג  6 

של המועצה 

האזורית 

 משגב

 מוסלמים 

רשות  9.9 בדואי דרום חורה 

 מקומית

 מוסלמים 1

 מוסלמים 1 עירייה  52.4 בדואי דרום  רהט 

רשות  5.8 דרוזי  צפון  ג'ולס

 מקומית 

 דרוזים  100% 4

רשות  14.8 דרוזי  צפון  ירכא

 מקומית 

 דרוזים  3

 דרוזים  4  עירייה 15.5 דרוזי  חיפה דאליית אלכרמל 

 4-ו 3לוחות  30.06.2010, נתונים ארעיים יישובים. למ"ס, אוכלוסייה ב1מקורות: 

 לעיבוד. יישוביםמתוך הקובץ פרופיל  2008. למ"ס, רשויות מקומיות בישראל 2 

אקונומי מבדיל בין אוכלוסיות חזקות לבין החלשות על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -הסוציו* הדירוג 

ובוחן בין היתר ההכנסה הממוצעת לנפש, אחוז זכאים לתעודת בגרות, אחוז הסטודנטים, אחוז דורשי עבודה, יחס 

 -10אקונומי נמוך מאוד, -צב סוציומ -1אשכולות: 10 -תלות ואחוז מקבלי גמלה להבטחת הכנסה. הדירוג מורכב מ

 אקונומי גבוה מאוד.-מצב סוציו

  :שלוש קבוצות עיקריותל המחולקיםראיונות עומק  127נערכו  של המחקר איכותיחלק הב
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 12מנהלי מחלקות חינוך,  11בעלי תפקידים שעובדים במסגרת הרשויות המקומיות:  .1

קציני ביקור  12מדריכי נוער,  9, מנהלי מחלקות קידום נוער 10מנהלי מחלקות רווחה, 

 .סדיר

 .מחנכיםומורים  ,יועצים חינוכיים 23בעלי תפקידים שעובדים במסגרת בתי הספר:  .2

מחנכים ומורים מקצועיים  5-8קבוצות מיקוד בהן השתתפו בין  22מלבד זאת נערכו 

 בכירים. 

 שנים. 18גיל הורים לתלמידים נושרים עד  50 .3

 .1נספח לפירוט מלא של מדגם המחקר ראה 

 

, בבית הספר מתמידיםהתלמידים  444נבדקים בניהם  1211השתתפו של המחקר הכמותי  חלקב

טווח גילאי בני . גלויים נושרים 342 -ו עזיבת בית הספר(תלמידים בסכנת נושרים סמויים ) 425

חלק בבגלל קשיים בחלוקת השאלונים, כי  יש לציין. 14-18הנוער המשתתפים במחקר הוא 

מתיאור  ובא בהמשך כחלקדרך בחירת המדגם ת מג'אר. ישובג'ולס ולא הי ישובכלל הינהכמותי 

   מהלך המחקר.

 

. חינוךושלב מגדר מגזר, , ישובבהתאם למשתני י בני הנוערמציגים את חלוקת מדגם  5 לוחו 4לוח 

 -ו מוייםסנושרים ההמ 46% -כ, בלימודים המתמידים מהתלמידים 48% במדגם עולה כי 4מלוח 

ם, מהתלמידים המתמידי 34%-כ ;שייכים למערכת החינוך הערביתהגלויים מהנושרים  39%

-וכ ;שייכים למערכת החינוך הבדואית הגלויים מהנושרים 40% -וכ נושרים הסמוייםהוכשליש מ

כללית, המדגם של בני נוער דרוזי  שייכים למערכת החינוך הדרוזית. ממדגם המחקר הכולל 21%

והמדגם של  הנושרים הסמוייםבמדגם של רוב הקטן יחסית כתוצאה מקשיים באיסוף הנתונים. 

(. 67%מדגם המתמידים בנות )ברוב ה ואילובהתאמה(,  77% -ו 56%ים )בנהם  הגלויים נושריםה

ממדגם  35%-כמלמדים כי  5ים בלוח נתונ, החינוךשלב אשר לחלוקת מדגם המחקר לפי משתנה 

שעזבו  ים כנושריםרמוגד 28%-ואילו כ לומדים בתיכון 37%-המחקר לומדים בחטיבת ביניים, כ

  מערכת החינוך הפורמאלית. את
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 ומגדר ישובימגזר, : חלוקת מדגם המחקר לפי 4לוח 

 גלויים נושרים נושרים סמויים מתמידים תלמידים / מגזר ישובי

 סה"כ

N (%) 

 סה"כ מגדר

N (%) 

 סה"כ מגדר

N (%) 

 מגדר

 תלמידות תלמידים תלמידות תלמידים תלמידות תלמידים

 78( 22.8) 258( 77.2) 342( 100) 184( 44.0) 235( 56.0) 419( 100) 296( 67.1) 146( 32.9) 442( 100) כללי

 32( 41.1) 99( 38.3) 133( 38.7) 67( 36.3) 122( 51.9) 189( 45.7) 120( 40.7) 79( 54.1) 199( 48.0) חינוך ערבי

 --- 22( 8.5) 22( 6.4) 8( 4.3) 10( 4.3) 18( 4.5) 7( 2.4) 13( 8.9) 20( 4.5) עילבון

 13( 16.7) 20( 7.8) 34( 9.9) 20( 10.9) 29( 12.3) 49( 11.8) 26( 8.8) 23( 15.8) 49( 11.0) טמרה

 --- 22( 8.5) 22( 6.4) 9( 4.9) 12( 5.1) 21( 5.2) 10( 3.4) 10( 6.8) 20( 4.5) סאלם

 11( 14.1) 21( 8.1) 33( 9.6) 8( 4.3) 45( 19.1) 53( 12.7) 44( 14.9) 17( 11.6) 61( 14.0) בקה אלג'רבייה

 8( 10.3) 14( 5.4) 22( 6.4) 8( 4.3) 16( 6.8) 24( 5.6) 15( 5.1) 9( 6.2) 24( 5.4) ג'לג'וליה

 --- --- --- 14( 7.6) 10( 4.3) 24( 5.9) 18( 6.1) 7( 4.8) 25( 5.6) רמלה

 4( 5.1) 64( 24.8) 71( 20.7) 53( 28.8) 37( 15.8) 90( 21.2) 64( 21.6) 33( 22.6) 93( 21.3) חינוך דרוזי

 4( 5.1) 15( 5.8) 20( 5.8) 4( 2.2) 14( 6.0) 18( 4.2) 14( 4.7) 6( 4.1) 20( 4.5) ירכא

 --- 28( 10.9) 29( 8.5) 5( 2.7) 5( 2.1) 10( 2.4) 8( 2.7) 2( 1.4) 10( 2.3) ג'וליס

 --- 21( 8.1) 22( 6.4) 13( 7.1) 7( 3.0) 20( 4.7) 14( 4.7) 8( 5.5) 22( 5.0) אבו סנאן

 --- --- --- 31( 16.8) 11( 4.7) 42( 9.9) 28( 9.5) 13( 8.9) 41( 9.5) דליית אלכרמל

 42( 53.8) 95( 36.8) 138( 40.3) 64( 34.8) 76( 32.4) 140( 33.2) 112( 37.8) 38( 26.1) 150( 33.7) חינוך בדואי

 --- 21( 8.1) 22( 6.4) 9( 4.9) 11( 4.7) 20( 4.7) 19( 6.4) 2( 1.4) 21( 4.7) ואדי סלאמה

 9( 11.5) 11( 4.3) 20( 5.8) 10( 5.4) 10( 4.3) 20( 4.7) 19( 6.4) 1( 0.7) 20( 4.5) זראזיר

 24( 30.8) 42( 16.3) 66( 19.3) 20( 10.9) 20( 8.5) 40 (9.4) 30( 10.1) 15( 10.3) 45( 10.1) חורה

 9( 11.5) 21( 8.1) 30( 8.8) 25( 13.6) 35( 14.9) 60( 14.4) 44( 14.9) 20( 13.7) 64( 14.4) רהט

  ושלב חינוך ישוביגזר, : חלוקת מדגם המחקר לפי מ5לוח 
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 גלויים נושרים נושרים סמויים מתמידים תלמידים / מגזר ישובי

 סה"כ

N (%) 

 סה"כ בית ספר

N (%) 

 סה"כ בית ספר

N (%) 

 בית ספר

 תיכון חט"ב תיכון חט"ב כוןתי חט"ב

 342( 100) 0( 0.0) 342( 100) 218( 51.3) 207( 48.7) 425( 100) 230( 52.0) 214( 48.0) 444( 100) כללי

 133( 38.7) --- 133( 38.7) 100( 45.8) 94( 45.5) 194( 45.7) 102( 48.0) 98( 45.8) 200( 48.0) חינוך ערבי

 22( 6.4) --- 22( 6.4) 11( 5.0) 8( 3.9) 19( 4.5) 10( 4.3) 10( 4.7) 20( 4.5) עילבון

 34( 9.9) --- 34( 9.9) 25( 11.5) 25( 12.1) 50( 11.8) 24( 10.4) 25( 11.7) 49( 11.0) טמרה

 22( 6.4) --- 22( 6.4) 11( 5.0) 11( 5.3) 22( 5.2) 10( 4.3) 10( 4.7) 20( 4.5) סאלם

 33( 9.6) --- 33( 9.6) 29( 13.3) 25( 12.1) 54( 12.7) 35( 15.2) 27( 12.6) 62( 14.0) בקה אלג'רבייה

 22( 6.4) --- 22( 6.4) 12( 5.5) 12( 5.8) 24( 5.6) 12( 5.2) 12( 5.6) 24( 5.4) ג'לג'וליה

 --- --- --- 12( 5.5) 13( 6.3) 25( 5.9) 11( 4.8) 14( 6.5) 25( 5.6) רמלה

 71( 20.7) 0( 0.0) 71( 20.7) 49( 22.5) 41( 16.7) 90( 21.2) 52( 22.5) 42( 19.6) 94( 21.3) חינוך דרוזי

 20( 5.8) --- 20( 5.8) 8( 3.7) 10( 4.8) 18( 4.2) 10( 4.3) 10( 4.7) 20( 4.5) ירכא

 29( 8.5) --- 29( 8.5) 10( 4.6) --- 10( 2.4) 10( 4.3) --- 10( 2.3) ג'וליס

 22( 6.4) --- 22( 6.4) 10( 4.6) 10( 4.8) 20( 4.7) 10( 4.3) 12( 5.6) 22( 5.0) אבו סנאן

 --- --- --- 21( 9.6) 21( 10.1) 42( 9.9) 22( 9.6) 20( 9.3) 42( 9.5) דליית אלכרמל

 138( 40.3) 0( 0.0) 138( 40.3) 69( 31.7) 72( 34.7) 141( 33.2) 76( 33.0) 74( 34.5) 150( 33.7) חינוך בדואי

 22( 6.4) --- 22( 6.4) 10( 4.6) 10( 4.8) 20( 4.7) 10( 4.3) 11( 5.1) 21( 4.7) ואדי סלאמה

 20( 5.8) --- 20( 5.8) 10( 4.6) 10( 4.8) 20( 4.7) 10( 4.3) 10( 4.7) 20( 4.5) זראזיר

 66( 19.3) --- 66( 19.3) 19( 8.7) 21( 10.1) 40( 9.4) 22( 9.6) 23( 10.7) 45( 10.1) חורה

 30( 8.8) --- 30( 8.8) 30( 13.8) 31( 15.0) 61( 14.4) 34( 14.8) 30( 14.0) 64( 14.4) רהט
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 כלי המחקר  4.2

 

קבוצות מיקוד. להלן תיאור ובמסגרת המחקר נאספו נתונים איכותיים באמצעות  ראיונות עומק 

 .כלים אלה

 

בעלי התפקידים שהתראיינו במסגרת המחקר ראיונות עומק חצי מובנים עם בעלי תפקידים: 

מנהלי מחלקת , (N=12) , קציני ביקור סדיר(N=9) , מדריכי נוער(N=23) יועצים חינוכייםכוללים 

 הראיונות (.N=10לקידום נוער )ת ודייח ימנהל( וN=12(, מנהלי מחלקת רווחה )N=11חינוך )

התמקדו במאפיינים האישיים והבית ספריים הקשורים לנשירה, בבדיקת הדרכים וההליכים 

לטיפול בתלמידים בעלי סיכוי לנשור, בדרכים לטיפול בנושרים ובעיסוקים של הנושרים כיום. 

התכנים הספציפיים של כל ראיון הותאמו לכל אוכלוסיה של נחקרים )יועצים, מנהלי מחלקות 

  .2נספח (. המתווה לראיונות מובא בוכדומהברשות המקומית 

 

המטרה העיקרית של ראיונות אלה  ראיונות עומק חצי מובנים עם הורים לתלמידים נושרים:

הקשורים לנשירה, את תפיסותיהם  תרבותייםהמשפחתיים וההאישיים, היה לבדוק את הגורמים 

ועמדותיהם של ההורים לגבי מצב הבן/הבת ביחס לבית הספר, לימודים והעתיד ולשאול אותם 

לגבי הדרכים בהן הגורמים השונים טיפלו ומטפלים בבן/בבת. הורים לבני נוער נושרים נשאלו גם 

. נבחרו חמשה הורים 3 נספח. מתווה לראיון עם הורים נמצא בלגבי העיסוקים של ילדם כיום

בדואי אחד אף הורה לא הסכים  ישובהמדגם. בי יישובמכל  18לתלמידים נושרים עד גיל 

 האחרים נתקלנו בסירוב חלק מההורים להתראיין.  ישוביםלהתראיין, ואילו בי

 

 11-התקיימו קבוצות מיקוד עם מחנכים ומורים. ב ישוביםי 12-ב: עם מורים קבוצות מיקוד

ט' וגם -התקיימו קבוצות מיקוד בחטיבות הביניים עם המחנכים והמורים של כיתה ח' יישובים

ערבי אחד  יישוביא'. ב-ומורים של כיתות י' ו קבוצות מיקוד בבתי הספר התיכון עם מחנכים

דרוזי אחד השתתפו במחקר שני בתי  ישובשנתי ואילו בי-6נערכה קבוצת מיקוד אחת בבית ספר 

ספר התקיימה קבוצת מיקוד. מטרת קבוצות המיקוד לספק מידע על  ספר תיכון ובכל בית

, וכדי ללמוד על )הנושרים הסמויים( והתלמידים בעלי סיכוי לנשור הגלויים מאפייני הנושרים

ההליכים והדרכים לטיפול בתופעת הנשירה בבית הספר )כגון התערבויות מנע קבוצתיות 

מחנכים, במקרים בודדים בשל חוסר זמינות של  5-8ואישיות(. בקבוצות המיקוד השתתפו בין 

למתווה ראיון קבוצות המיקוד  המחנכים, צורפו מורים מקצועיים בכירים לקבוצת המחנכים.

 .4נספח ראה 

 

ומתעדים בתי הספר התבקשו למסור לחוקרים מסמכים אשר מתארים ניתוח מסמכים:  

 מסתבר כי לא קיימים פרויקטים ת.יישובפרויקטים המופעלים ברמה הבית ספרית וברמה הי

מקומיים למניעת נשירה או לטיפול בנושרים. על סמך הראיונות עם גורמי בתי הספר וגורמים 

. כולם תכניות ופרויקטים ישוביםמקומיים קיבלנו מידע על תכניות ופרויקטים שמופעלים בי

 הגלויה. ויה ולא ארציים. אף גורם לא הזכיר יוזמה מקומית לטיפול בתופעת הנשירה הסמ

 



 25 

נתונים אספו במהלכו נ ג.ה של תשע"ראשונבמחצית ה החלק הכמותי של המחקר התבצע

 ונושריםנושרים סמויים , בלימודים מתמידיםהשמלאו תלמידים  באמצעות שאלונים סגורים

את הגורמים הקשורים בנשירה הגלויה והסמויה, תוך התמקדות בשלוש  נובח השאלונים. גלויים

שיתוף תלמידים  גורמים משפחתיים, גורמים אישיים וגורמים בית ספריים. :קבוצות של גורמים

נבנו שני נשירה. ל הקשוריםהגורמים  עלמקיפה ו הסתכלות רחבה לאפשרנועד  מתמידים

והנושרים המתמידים רשומים בבתי הספר )אשר שאלונים דומים למדי: אחד לתלמידים 

 -ו 5 ראה נספחים) הגלויים אשר לא נמצאים בבתי הספר הפורמאליים והשני לנושרים הסמויים(

היה מעט שונה מהשאלון לתלמידים בשאלות בהם המשיבים הגלויים השאלון לנושרים   .(6

ושאלות  האחרון שלהםלבית הספר להתייחס התבקשו להתייחס לבית הספר. הנושרים התבקשו 

מחמשה  יםמורכב ניםשאלוהשני . בודדות הושמטו כי הן לא היו רלוונטיות למי שלא לומד

  , לפי הפירוט הבא.חלקים

 

למגדר, גיל, דת ומידת הדתיות של המשיב ושל חלק זה מתייחס אישיים. נתונים חלק א: 

כלכלי -החברתישקשורים למעמד  משפחתייםלמאפיינים משפחתו. בנוסף יש שאלות המתייחסות 

: מספר אחים ואחיות, מספר נפשות שגרים בבית, השכלת אב, השכלת אם, מצב של המשפחה

 הקשר בין ההורים, מצב תעסוקת אב ומצב תעסוקת אם. 

 

בחלק זה המשיבים התבקשו להגדיר את עצמם נתונים הקשורים לבית הספר. חלק ב: 

ים בהם קיבלו ציון שלילי בתעודה האחרונה )המדגם של כתלמידים ולציין את מקצועות הלימוד

ספר )מדגם ה( או בהם התקשו כאשר למדו בבית והנושרים הסמוייםהתלמידים המתמידים 

המשיבים שהם תלמידים נשאלו על מספר היעדרויות מבית הספר בחודש (. גלויים הנושרים

הם גם נשאלו אם זה בחלק ן. האחרון ועל מספר היעדרויות משיעורים בודדים בחודשים האחרו

 18המורים. משתנה זה נמדד באמצעות את הם עובדים. בנוסף נמדדו תפיסותיהם את בית הספר ו

תפיסת התלמידים לבית הספר ( לבדיקת 2004פריטים הלקוחים מהשאלון של אבו מוסטפא )

ולם מידת הסכמתם עם כל אחד מהפריטים על גבי ס. התלמידים התבקשו לדרג את והמורים

 3גורמים המגשש. ניתוח מסכים במידה רבה מאוד 5 עד כלל לא מסכים 1-דרגות: מ 5ליקרט בן 

ית הספר כמקום נעים, תפיסת בבית הספר תפיסת  :יםגורמארבעה  העלהלבחינת מבנה השאלון, 

מורי בית הספר אינם התפיסה שבית הספר מעודדים ועוזרים והתפיסה שבנעים, לא מקום כ

תוצאות ניתוח . 0.835היא קרונבך אלפא( לפי )המהימנות הפנימית של השאלון הכולל  .רגישים

  .7 בנספח ותמוצגממד כל המהימנות של הגורמים ו

 

פריטים  8באמצעות נמדד  היחס של המשפחה ללימודים .היחס של המשפחה ללימודיםחלק ג: 

 עםלציין את מידת הסכמתם (. התלמידים התבקשו 2010ישראל ) HBSC -הלקוחים משאלון ה

מסכים במידה רבה  5 עד כלל לא מסכים 1-מ :דרגות 5סולם ליקרט בן גבי כל אחד מהפריטים על 

תמיכת  :יםגורמהפריטים לשני  8לק את יניתוח גורמים מגשש לבחינת מבנה השאלון ח. מאוד

המהימנות  .(7ראה נספח ) המשפחה לעבודה במקום ללימודים עידודהמשפחה בלימודים ו

                                                           
 principal axisבכל ניתוחי הגורמים שנערכו על מקבצים של פריטים בשאלון המחקר השתמשנו בשיטה של  3

factoring  עם רוטציה שלoblimin . 
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, המהימנות של .807 עמדה עלכולו של השאלון )על סמך מקדם מהימנות של קרונבך( הפנימית 

מתאם פירסון  . בממד השני היו שני פריטים בלבד לכן חושב0.880לימודים היא תמיכה בהממד 

  .0.444 הפנימית. התקבל מתאםהעקביות כאינדיקציה של 

 

פעילויות שונות והמשיב לשאלון התבקש  10בחלק זה הוצגו חלק ד: עיסוקים של בני הנוער. 

לציין באיזו מידה הוא עוסק בכל אחת מהם בשבוע רגיל. בנוסף לשאלה זו, המשיבים התבקשו 

לציין באיזו מידה היו מעדיפים לעבוד ולהיות עצמאיים כלכלית. התלמידים המתמידים 

ם לעבוד אחרי יום לימודים במקום היו מעדיפיגם נשאלה באיזו מידה  והנושרים הסמויים

 5עד  בכלל לא 1 -מ :דרגות 5להתרכז בלימודים. בכל השאלות בחלק זה הוצג סולם תשובות בן 

 .במידה רבה מאוד

 

שפותח להערכה עצמית שאלון הנמדד על ידי בני הנוער הדימוי העצמי של חלק ה: דימוי עצמי. 

כל אחד  םלציין את מידת הסכמתם ע(. התלמידים התבקשו Rosenberg, 1965רוזנבירג )על ידי 

בדיקת מהימנות  .נכון מאוד 5ועד  בכלל לא נכון 1-: מדרגות 5סולם ליקרט בן גבי מהפריטים על 

 מוריד( עצמייש לי כבוד כלפי ) 6השאלון באמצעות מקדם קרונבך אלפא הצביעה על כך שהיגד 

-המדד שמורכב מהמהימנות הפנימית של את המהימנות. אי לכך היגד זה הושמד מהמדד שנבנה. 

 .0.794 היא היגדים 9

 

 

 מהלך המחקר 4.3

עם קבלת האישור לביצוע המחקר מטעם לשכת המדען הראשי במשרד  האיכותי.חלק מהלק ה

. המדגם אושר בישיבת ועדת ישוביםהי , החל תהליך בניית מדגם2010 אוגוסטהחינוך בחודש 

. במקביל החל תהליך בניית כלי המחקר המיועדים 2010באוקטובר  19 -ההיגוי שהתקיימה ב

לראיונות עם בעלי התפקידים. טיוטות של הכלים נשלח לוועדת ההיגוי בדואר האלקטרוני ולאחר 

 . 2011התייחסות להערות חברי הוועדה כלי המחקר אושרו במהלך חודש ינואר 

 

 י המדגם כדי להודיעישובבמקביל צוות המחקר החל בהתקשרות עם מנהלי מחלקות החינוך בי

בהתייעצות עם מנהלי על המחקר, לקבל את ברכתם ולהבטיח שיתוף פעולה מרבי מצדם.  להם

. או בית ספר מקיף כוןשבמדגם: חטיבת ביניים ותי יישובמחלקות החינוך נבחרו בתי ספר מכל 

  .4שלישי שהוא בי"ס טכנולוגי פרסכרמל נבחר בית דאלית אל יישובב

 

עם קבלת האישור לביצוע הראיונות ומכתב המופנה לבעלי התפקידים מאת לשכת המדען הראשי 

מתוך המדגם לפיילוט: אבו סנאן וטמרה. במהלך חודש  ישוביםשל משרד החינוך, נבחרו שני י

 כום לחברי ועדת ההיגוי. י הפיילוט ונשלח סיישובהסתיימה העבודה בי 2011מרץ 

 

באותה תקופה נבחרו מראיינים מקצועיים )כולם בעלי תארים אקדמיים( לצורך ביצוע הראיונות 

י המדגם. עבדו ארבעה מראיינים: שניים באזור הצפון, אחד באזור המשולש והמרכז ישובבשאר י

                                                           
  טכנולוגיים. עפ"י המלצת חברי ועדת ההיגוי שיהיה ייצוג לבתי ספר 4
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שעובדים ברשויות  ואחד בנגב. המראיינים קיבלו הנחיה להתחיל בראיונות עם בעלי התפקידים

המקומיות ולאחר מכן לעבור לראיונות עם היועצים החינוכיים בבתי הספר ולקבוצות המיקוד עם 

תהליך ביצוע קבוצות מיקוד עם המורים המחנכים. רק בסוף התבקשו לראיין הורים של נושרים. 

אישור הקבלת  לאחר, 2011החל מיד עם חזרתם מחופשת האביב וזה היה במהלך חודש אפריל 

איתור הורים של נושרים נעשה בעזרת קב"סים ומדריכי נוער  .על הכלי מלשכת המדען הראשי

 . ישובבי

 

. יחד עם זאת, בגלל קושי לקיים קבוצות 2011נאספו עד סוף יולי ים איכותיהמרבית הנתונים 

עוד , תהליך איסוף הנתונים נמשך במספר מקומות ישוביםמיקוד ולערוך ראיונות בחלק מן הי

 זמן. 

 

לאחר קבלת אישור  2012החל מאמצע חודש אוקטובר החלק הכמותי  .הכמותי חלקמהלך ה

לביצוע המחקר מטעם לשכת המדען הראשי במשרד החינוך, והוא נמשך כחודשיים. מדגם 

הנושרים הסמויים הם מתוך בתי הספר.  ואותר נושרים הסמוייםמדגם הוהמתמידים  התלמידים

אוכלוסיית מיוחד. החינוך התלמידים בסכנת נשירה בעלי הישגים לימודיים נמוכים ותלמידי 

אותרו על ידי פנייה לבתי ספר טכנולוגיים ומחלקות קידום נוער. הפנייה לבתי  הגלויים הנושרים

 מתוך מחלקת קידום נוער.  משמעותיבשל הקושי לגייס מספר נושרים  הספר טכנולוגיים נבע

 

השלב הכמותי ולאחר בניית מדגם המחקר, צוות המחקר יצר קשר עם מנהלי בתי הספר, בתחילת 

קידום נוער ומנהלי בתי הספר הטכנולוגיים בכדי להודיע להם על המחקר למחלקות המנהלי 

 ממשרד החינוך מחקרעל הבלו אישור יק קידום נוערלמחלקות הומטרותיו. מנהלי בתי הספר ו

 הנועריםאת הטופס להורים באמצעות התבקשו להעביר הם  .םריאישור השתתפות להוטפסי ו

לא לקח חלק הנער  ,לא חתם על טופס הסכמת השתתפות במחקר אם הורהשישתתפו במחקר. 

  במחקר.

 

התבקשו המנהלים לבחור בכיתות של תלמידים בעלי במערכת החינוך הרגילה בבתי הספר 

בבתי הספר הטכנולוגיים וכיתות של תלמידים בעלי הישגים נמוכים.  ובינוניים הישגים גבוהים

את הכיתות שישתתפו במחקר. חלוקת השאלונים נערכה על ידי עוזרי מחקר שגויסו  בחרמורה 

יש דקות.  45 -מילוי השאלון ארך כלמטרה זו, והם עשו זאת תוך נוכחות מורים מבית הספר. 

 .לקרוא, עוזרי המחקר עברו איתם על כל השאלון עוידלא הנערים הדגיש כי במצבים בהם ל

 אלה מילוי השאלון ארך יותר זמן. במקרים

  

 קשיים במהלך המחקר 4.4

תהליך איסוף הנתונים במחקר היה ארוך וכרוך בקשיים רבים אשר עיכבו את ההתקדמות בביצוע 

 .נתייחס להלן לקשיי המחקר תוך הפרדת החלק הכמותי מהאיכותי המחקר.

 

צוות המחקר )לפי המלצת ועדת ההיגוי( קבע לעצמו להתחיל  .קשיים במהלך החלק האיכותי

בראיונות עם בעלי תפקידים ברשויות המקומיות ולאחר מכן לצאת לבתי ספר ובשלב הסופי 

לראיין הורים. המראיינים היו חייבים לבנות לוח זמנים לביצוע הראיונות אשר תאם את לוח 
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בעלי התפקידים. הם נתקלו לא פעם בחוסר זמינות של בעלי תפקידים. לא הזמנים העמוסים של 

פעם קרה שנקבע מועד לראיון, המראיין הגיע למקום וברגע האחרון נמסר לו שבעל התפקיד עסוק 

 מדי ולא יכול להתראיין.

 

קושי נוסף שנתקלנו בו קשור בחוסר ניסיון של חלק מבעלי התפקידים שראיינו אותם. בעלי 

דים חדשים ולא מנוסים מסרו לנו אינפורמציה דלה ולא מספקת על אודות מצב הנשירה תפקי

שלהם. למשל, מנהלת מחלקת חינוך בעילבון נכנסה לתפקיד במהלך המחקר וקב"ס של  ישוביםבי

  זראזיר נכנס לתפקיד רק שלושה חודשים קודם.

 

אף גרמו לשינוי במדגם.  הקשיים בחלק מן המקרים לא רק עיכבו תהליך איסוף הנתונים אלא

קידום נוער. על כן אין מנהל מחלקת קידום נוער, אין קב"ס ואין ל הגילינו כי בג'וליס אין מחלק

מדריך נוער. כמו כן היה קשה לקבוע מועד לראיון עם מנהל מחלקת החינוך. הצלחנו לראיין את 

לא "ם משום שלדעתה נושרישל מנהלת מחלקת הרווחה שציינה כי יהיה לנו קשה לאתר הורים 

מג'אר  ישוב. בגלל כל הסיבות האלה, הוחלט להחליף את ג'וליס בי"קיימת בעיית נשירה בג'וליס

מג'אר. במקרה  ישובדרוזי בצפון(. מכאן נוצר קושי אחר קשור בהגעה מאוחרת לי יישוב)ייצוג ל

 בדואי בדרום: חורה החליף את אבו בסמה. ישובנוסף הוחלף י

 

סמוך  לבתי הספר כדי לבצע קבוצות המיקוד התקבל מלשכת המדען הראשיאישור כניסה 

לחופשת האביב. לכן הכניסה לבתי הספר נדחתה עד סוף אפריל. בעקבות זאת, ביצוע קבוצות 

המיקוד נעשה בתנאים לוחצים ועומס רב על מנת להספיק לסיים את כולן לפני חופשת הקיץ. היו 

אחרון לפני חופשת הקיץ. מכאן נוצר קושי אחר והוא גיוס מקרים שהגענו לבתי הספר בשבוע ה

מספיק מחנכים להשתתף בקבוצה. נתקלנו בבעיה זאת במיוחד בבתי הספר התיכון, מפני 

שבמקביל התקיימו בחינות בגרות לתלמידי י"א וי"ב והמחנכים היו מגויסים לכך. לא תמיד 

בחלק מקבוצות המיקוד גם מורים  הצלחנו להגיע למספר המינימאלי של מחנכים לכן השתתפו

מקצועיים. כמו כן, חלק מן הקבוצות היו קטנות יחסית עם חמשה מורים בלד. קושי זה היה בולט 

 במיוחד בבתי הספר הקטנים. 

 

בו בית ספר מקיף נבחר למדגם, השתדלנו לבצע שתי קבוצות מיקוד, אחת בהשתתפות  ישובבי

רי התיכון.  במקום אחד מתוך ארבעה הדבר לא מורי חטיבת הביניים ואחת בהשתתפות מו

 אחת. משותף הסתדר כי המחנכים לא היו זמינים, ונערכה קבוצת מיקוד 

 

בשלב האחרון היינו צריכים להגיע להורים של תלמידים נושרים. כדי להגיע להורים היינו זקוקים 

שגנו בשבילם אישור י המדגם. הקבס"ים סירבו לשתף פעולה עמנו עד שהישובלעזרת הקב"סים בי

מיוחד ממשרד החינוך. אישור זה התקבל בשלב מאוחד מאוד. מעבר לכך נתקלנו בבעיה אחרת של 

חוסר שיתוף פעולה וחוסר זמינות של רוב ההורים שהופנו אלינו. אי לכך מספר הראיונות עם 

 זראזיר לא הצלחנו לראיין אף הורה.  ישובהורים קטן מהמתוכנן, ובי

ת התקיימו במקומות העבודה של המרואיינים שם היו מלווים בהפרעות למיניהן: חלק מהראיונו

צלצולים לטלפונים במשרד או לטלפונים ניידים של המרואיינים, הפרעות חיצוניות כמו אי שקט 

בסביבה, טריקות בדלת ואנשים נכנסים ויוצאים. תנאים אלה השפיעו ללא ספק על היכולת של 
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ת המראיין. אחת המרואיינות שהיא אישה דתייה סירבה להיות בחדר המתראיין להתרכז בשאלו

סגור עם המראיין והתעקשה להשאיר דלת פתוחה למרות כל ההפרעות של התלמידים בבית 

 הספר.

 

הכמותי התלווה חלק גם השל המחקר האיכותי  חלקבדומה ל .כמותיה חלקקשיים במהלך ה

הקושי הראשון נבע מקבלת אישור לביצוע המחקר בשלב מאוחר מדי בקשיים שעיכבו את ביצועו. 

הקושי במהלך שנת הלימודים תשע"ב. כתוצאה מכך העברת השאלונים נדחתה לראשית תשע"ג. 

היה הקושי לאתר את מספר הנושרים המבוקש מתוך מחלקות קידום נוער. מלבד זאת,  שניה

ערב, כך שזה חייב את עוזרי המחקר לנסוע לומדים בקבוצות קטנות ובשעות ההמחלקה שתלמידי 

חוסר שיתוף פעולה של מנהלי  יהה לישי. הקושי השאוחרותובשעות מ ישובמספר פעמים לאותו י

קשו אישור יבתי הספר הטכנולוגים במחקר. המנהלים לא הסתפקו באישור המדען הראשי, אלא ב

 ,צות עם מפקחי התמ"תולאחר התייע ,ממשרד התמ"ת. בחלק מהמקרים הם הצהירו בבירור

חוסר  קושי נוסף היהשאינם מוכנים לשתף פעולה בפרויקטים ופעילויות שיוזם משרד החינוך. 

חינוך. חלק מבתי הספר ניסו לעכב את כניסתם של השיתוף פעולה מצד בתי ספר השייכים למשרד 

יו. צוות המחקר לבית הספר, למרות קבלת האישורים וההסבר המפורט על המחקר ומטרות

אלה בני נוער . הגלויים והנושרים הנושרים הסמוייםמתמקד ביכולת הקריאה של  האחרוןהקושי 

איתם לעבור  כיתה כדיבכל רב ברובם לא יודעים קרוא, וזה חייב את עוזרי המחקר לשהות זמן 

 על כל השאלון. 

 

 ניתוח הנתונים  4.5

 ,Patton) הקווים המנחים של ניתוח תוכןפי -הראיונות נותחו על. יםאיכותיה נתוניםניתוח ה

1990; Unrau & Coleman, 1997.) כדי לאפשר לקולם  ,תחילה נקרא כל טקסט בצורה רציפה

 ובחנותוקטגוריות שמ יחידות משמעותוזוהו הנתונים  נותחובהמשך  .של המרואיינים להישמע

(. קריאת המשפטים ובחינתם 2003)שקדי,  מרואייניםפי המשעלו (, כפי themesנושאים )ידי -על

, ואשר יתוארו םהמרואייניוצרכים מרכזיים המשתקפים בדברי סוגיות  ,העלתה מאפיינים

   בהמשך.  

 

הנושרים התמקד בהשוואה בין התלמידים המתמידים,  יהניתוח הכמות . ניתוח החלק הכמותי

-. השוואות אלה נערכו במשתנים האישים, המשפחתיים והביתהגלויים והנושריםהסמויים 

ההבדלים בין הקבוצות נבדקו בהתאם לאופי המשתנה ששימש בסיס להשוואה, ספריים. 

קבוצות אלה הושוו באופן כללי, בתוך כל  או ניתוח שונות. tמבחן  ,בריבוע-חי ןבאמצעות מבח

 מגזר ולפי גודל יישוב.

 

 . ממצאים5
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נתייחס לסוגיות ולנושאים שעלו מתוך ניתוח הראיונות עם בעלי התפקידים  פרק הממצאיםב

פרק זה כמו כן, נציג את הנתונים שהתקבלו מבני הנוער. השונים וקבוצות המיקוד של המורים. 

. הגדרת שיעור 1: שמקבילים במידה רבה למטרות המחקר מורכב מארבעה חלקים מרכזיים

 . מאפייני התלמידים הנושרים ממערכת החינוך2בתופעה; הנשירה והשפעותיה על הטיפול 

. תיאור הפעילויות 4.שיטות הטיפול בתופעת הנשירה במערכת החינוך הערבית; 3; הערבית

 רים. שוהעיסוקים של הנו

 

 הנשירה והשפעותיה על הטיפול בתופעהשיעור הגדרת  5.1

הצלחתם של הארגונים בכלל וארגונים חינוכיים מביניהם בהשגת מטרותיהם תלויה בקיומה של 

ההסכמה בקווי היסוד של הארגון  איהסכמה משותפת על הערכים, המטרות ודרכי העבודה. 

(. בהקשר שלנו, הראיונות 2002מחליש את התרבות הארגונית ומקשה על השגת היעדים )רז, 

ביב הסוגיה של הגדרת שיעור הנשירה בבית הספר. בעלי התפקידים מעלות נקודה חשובה ס

מתמקדת בנשירה הגלויה, לפיה נשירה  הראשונהלנשירת תלמידים: שתי הגדרות מעלים 

מתייחסת להיעדרות מוחלטת של התלמידים מבית הספר או למעבר למוסד חינוכי שאיננו שייך 

למשרד החינוך כולל הלומדים בבתי הספר הטכנולוגים המקצועיים המצויים בפיקוחו של משרד 

וכחות לא סדירה של , מתייחסת לנשירה סמויה, שעיקרה נהשנייההתעשייה והמסחר. ההגדרה 

התלמידים בבית הספר כולל איחורים בהגעה לבית הספר, היעדרות מהשיעורים ונוכחות בכיתה 

ללא מעשה. הכללת התלמידים הלומדים בבתי ספר שאינם בפיקוח משרד החינוך  לסטטיסטיקות 

חלקת הנושרים מקשה על העמידה על שיעור הנשירה. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו של מנהל מ

 חינוך באזור המרכז:

 

אם נעבוד לפי הגדרת הקב"סים, כל אלה הנמצאים בבתי ספר טכנולוגיים, "

תלמיד בבתי ספר טכנולוגיים. למרות  200לנו בערך  בעצם הם נושרים, יש

שהם נמצאים במסגרת לימודית, אבל הם נשרו ממסגרת השייכת למשרד 

 )חינוך ערבי(. ."החינוך, והשתלבו במסגרת השייכת למשרד התמ"ת

 

אך בעת הדיווח על שיעור התלמידים  ,הגדרות השונות של הנשירהמודעים לבעלי התפקידים 

 ;הם מתעלמים מהתלמידים שיושבים בכיתה ללא מעשה, כלומר ,הנושרים מבית הספר

אלא נועדה  ,שנוכחותם בבית הספר אינה מטיבה להם מבחינה חינוכית המתקשיםמהתלמידים 

נושרים סמויים. סוג של מנם. לתלמידים אלה אנו נקרא להם 'נושרי השכלה' שהם להעביר את ז

על מספר התלמידים הנושרים,  בשל הקושי לעמודמציאות זו, פוגעת בטיפול בבעיית הנשירה 

כאשר התלמידים הנכללים בקטגוריה של 'נושר השכלה', אינם נכללים בסטטיסטיקות הרשמיות 

המהוות את בסיס הידע להתוויית המדיניות הממשלתית בנושא הנידון, המיועדת לטיפול בתופעת 

 הנשירה. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריה של קב"סית מאזור המרכז:

 

א יכולה לתת לך הערכה מדויקת למספר התלמידים הנושרים, כי אני ל"

מבחינתנו נושרי השכלה הכוללים תלמידים שמגיעים לבית הספר באופן 

סדיר אך נוכחותם במוסד החינוכי לא תורמת להם לא נכללים בקטגוריה של 
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)חינוך ".נשירה סמויה ואנחנו לא מדווחים עליהם למרות מספרם הגדול

 ערבי(.

 

שנוקט בית  "גישת המצוינות"ה של בעלי התפקידים להתעלם מנושרי ההשכלה נובעת מהנטיי

מעצבת את תפיסת המורים לבית  המצוינות"גישת ווט את מדיניותו החינוכית לפיה. "הספר המנ

מוסד שחורט על דגלו את הערך של ההישגים  ממוסד חינוכי למוסד הישגי.הספר, והופכת אותו 

 .זו נועדה להטיב עם הציפיות של המערכת ושל המעורבים בתהליך החינוכי הלימודיים. מדיניות

וזאת בכדי לדווח על  מלכלול בסטטיסטיקות הנשירה את נושרי ההשכלה,מכאן בית הספר נמנע 

כלומר להעביר למופקדים על המערכת את תמונת המצב  ,מספר מצומצם של תלמידים נושרים

 זה טוען מורה בבית ספר תיכון בדרום: הרצויה שהם מעוניינים לראות. בהקשר

 

אם אנחנו כוללים בהגדרת הנשירה את התלמידים החלשים שהם יושבים "

בכיתה רק בכדי להעביר את הזמן והם לא לומדים ובית הספר לא מועיל 

)חינוך  ".להם אז זה יעלה את שיעור הנשירה בבית הספר לארבעים אחוז

 (.בדואי

 

 מורה אחר מוסיף בהקשר זה:

 

אנחנו לא כוללים את התלמידים החלשים בשיעור הנשירה של בית הספר, "

כל יום לבית הספר ללא כל תועלת  שמגיעיםלמרות שיש הרבה תלמידים 

ללא כל  הםעל כתפי םשסוחב אות הםולדעתי מי שסובל זה התיק של

תועלת. לדעתי אם נכלול תלמידים אלה בסטטיסטיקות השיעור יזנק 

  (.בדואי)חינוך ". לשבעים אחוז

 

חוסר הכללת נושרי ההשכלה בסטטיסטיקות הנשירה של בית הספר עומד בסתירה  עם המדיניות 

ההישגית של בית הספר. מחד גיסא בית הספר מעדיף את התלמידים החזקים שיש ביכולותיהם 

להעלות את הישגיהם הלימודיים של בית הספר, ומאידך גיסא בית הספר ממשיך להחזיק את 

למידים החלשים ללא טיפול ממשי. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו של מורה מאזור הדרום הת

 המתאר את השפעת המדיניות ההישגית של המערכת על התנהלותו בכיתה:

 

בעת שאני נכנס לכיתה אני מלמד לפי הרמה של התלמידים החזקים, כי "

להראות את  אני מלמד בתיכון ובסופו של דבר אני חייב לתת דין וחשבון,

בית   -ההישגים שלי ושהצלחתי להעביר את כל החומר. אין מה לעשות 

)חינוך  ".הספר נמדד לפי ההישגים כי זה מוטל עליו ממשרד החינוך והמדינה

 (.ערבי

 

מורה אחר מתאר את השפעת המדיניות ההישגית על הטיפול שלו בתלמידים ובמיוחד בנשירת 

 התלמידים. במילים אלה:
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של בית הספר והמורים בתלמידים איננה שווה. בעת שיש לי  הטיפול"

תלמיד חלש והוא אלים אז לדעתי צריך לוותר עליו ולהוציא אותו מבית 

הספר, אבל אם הוא תלמיד חזק אז אני עושה את כל המאמצים בכדי 

להשאיר אותו בבית הספר. התלמידים החזקים מקבלים תשומת לב מבית 

ם החלשים כיוון שהם הגרעין של בית הספר, הרי הספר רבה יותר מהתלמידי

בסופו של דבר הצלחת בית הספר תימדד באמצעותם, לעומת זאת החזרת 

    (.בדואי)חינוך ". התלמיד החלש לא תסייע לבית הספר

 

 פי הראיונות לקבוע שאימוץ-ספר מוצלח. ניתן בהחלט על-מהו בעיניהם ביתהראיונות חושפים  

 בין היתר הספר, ואשר יכללו-שיכללו כמדדי הצלחתו של ביתמדים חדשים למהחינוכית המערכת 

יב בטיפול בתופעת יכול להט ,גם את הטיפול בתופעת הנשירה בהגדרותיה השונות כמדד להצלחה

 אותה כפי שעולה מדבריו של יועץ חינוכי מאזור הדרום: הנשירה ואף לצמצם

  

כדי לשמור על אחוז בגרות גבוה  - חלק מהתלמידים נשרו בגלל המורים"

. משרד החינוך חייב על בתי הספר בכללשלא ישפיעו עליו לרעה , אני מדבר 

, אם זה לקחת את נושא הנשירה גם כמימד להצלחה כמו אחוז הבגרות

 (.דרוזי)חינוך  ".ישתנה יקרה אז העניין של הנשירה 

 

 מאפייני התלמידים הנושרים ממערכת החינוך 5.2

תופסים את  ייםת ספריבחוץ בית ספריים וגורמים תוך כיצד גורמים נבחן את השאלה:  בחלק זה

? הגורמים מה מאפיין אוכלוסיות אלה מבחינת הרקע שלהםו ,הנושר הסמוי ואת הנושר הגלוי

החוץ בית ספריים כוללים: מנהלי מחלקות החינוך, מנהלי מחלקות הרווחה, קב"סים, מנהלי 

יחידות קידום הנוער ומדריכי נוער. גורמים בית ספריים כוללים: יועצים חינוכיים ומורים. יש 

התקשו להבדיל בין מאפיינים של נושרים לבין סיבות  המרואייניםברוב המקרים להדגיש כי 

בהתחלה לנשירה, מתוך טענה שהמאפיינים הם מקור הקושי של התלמיד להתמיד בלימודים. 

נציג את מאפייני הנושרים מנקודת מבטם של גורמים חוץ בית ספריים, ולאחר מכן נעבור להצגת 

בסוף נציג את מאפייני הנושרים על  מאפייני הנושרים מנקודת מבטם של גורמים בית ספריים.

 סף ישירות מבני הנוער עצמם.סמך המידע שנא

 

 מאפייני התלמידים הנושרים מנקודת מבטם של גורמים חוץ בית ספריים  5.2.1

 ,בעלי התפקידים החוץ בית ספריים, ובהסתמך על ניסיונם העשיר בעבודה עם תלמידים נושרים

לשלושה תחומים: תלמידים אלה. ניתן לחלק מאפיינים אלה של מעלים מספר מאפיינים 

 ., ומאפיינים תרבותייםמאפיינים אישייםמאפיינים משפחתיים, 

 

 

 מאפיינים משפחתיים

המאפיין הראשון של הנושרים הוא הסביבה החברתית והמשפחתית שגדלים בה הנושרים. 

הסביבה החברתית של התלמיד מעצבת את עולמו הפנימי והתנהגותי ואף מקרינה עליו מבחינה 

ביבה החברתית מתייחסת למערכת היחסים הפנים משפחתית בין ההורים לבניהם חינוכית. הס



 33 

ועל רגשות האהבה והחום שזוכים אליהם הבנים. על הקשר בין הנשירה לסביבה החברתית 

 והמשפחתית של התלמידים ניתן למצוא בדבריו של קב"ס מאזור הצפון: 

 

בדרך כלל מבעיות ילדים שמגיעים ממשפחה עם תפקוד הורי לקוי, סובלים "

בתחום החברתי, הרגשי והלימודי, דימוי עצמי נמוך ובעלי הישגים לימודיים 

נמוכים. לרוב, ילד שמגיע ממשפחה דלה, יש לו בעיות בביקור סדיר לבית 

הספר וההפך הוא נכון: ילד שיש לו בעיות בביקור סדיר, לרוב יש לו בעיות 

 )חינוך ערבי( ".בהשתייכות למשפחה

 

 חר מוסיף:קב"ס א

 

תפקיד ההורים מאוד חשוב בכל נושא הנשירה. אם היחס בין הילדים לבין "

ההורים טוב, אז מונע את הנשירה, אפילו אם ילד זה סובל מבעיות רגשיות או 

 (חינוך דרוזי) ".לימודיות

 

בעלי התפקידים סבורים כי לתכונות המשפחתיות האובייקטיביות השפעה על נשירת התלמידים 

אקונומי של המשפחה. המצב -הספר. תכונה שכיחה בקרב הנושרים היא המצב הסוציומבית 

אקונומי הנמוך של המשפחה מקשה על ההורים לספק לבניהם את התנאים לחינוך -הסוציו

כפי שבא לידי ביטוי בדבריו  ,ולמידה מאחר והם עסוקים בפרנסת המשפחה ובעניינים היומיומיים

 הצפון: אזורבקת חינוך לשל מנהל מח

 

בדרך כלל התלמידים הנושרים מגיעים ממצב משפחתי לא פשוט, של משבר "

כלכלי, שמונע מהם לסייע לבניהם מבחינה לימודית אם זה על ידי השתתפותם 

בקורסים לימודיים אחרי הצהריים ואם זה על ידי ישיבה עם הבנים בכדי 

הזו כי היא ללמד אותם באופן אישי. המשפחה לא מצליחה לתפקד מהבחינה 

 ". )חינוך ערבי(עסוקה בדברים אחרים, של הישרדות כלכלית

 

אקונומי של המשפחה -מנהל מחלקת חינוך בדרום חושף פן אחר סביב הקשר בין המצב הסוציו

 לבין נשירת הבנים מבית הספר:

יש תלמידים שנושרים בגלל רקע סוציו אקונומי נמוך של המשפחה. "

י המשפחה כאשר אין לבנים בגדים ההורים מתקשים לפרנס את בנ

מתאימים לבוא לבית הספר, או שאין להם אוכל. לכן התלמידים, במיוחד 

הלומדים בבתי ספר תיכון בכיתות י' וי"א מעדיפים לצאת לעבודה כדי 

לפרנס את עצמם ולעזור בפרנסת בני המשפחה, והם הולכים ללמוד בשעות 

 )חינוך בדואי(. ".אחרי צהריים במסגרת יחידת קידום הנוער

לאוכלוסיית הנושרים. השכלת ההורים בכל הקשור השכלת ההורים נחשבת למאפיין מרכזי נוסף 

לסייע בתהליך החינוכי של בניהם. חשיבות זו, מקורה עת את מידת יכולותיהם של ההורים קוב

מפתרון בהיות ההורים שותפים מרכזיים בחינוך בניהם יחד עם בית הספר, והיא חלק בלתי נפרד 
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קב"סית מאזור המרכז להשפעת השכלת ות של הבנים. להלן התייחסותה של הבעיות החינוכי

 ההורים על נשירת התלמידים:  

 

למשתנה השכלת ההורים השפעה רבה על נשירת התלמידים. הורים לא "

משכילים אין להם את הכלים כדי לתמוך בילדיהם מבחינה חינוכית. לכן, 

מודד עם חומרי הלימוד בבית הספר וההורים הבנים לא מצליחים להת

מצידם לא מצליחים לסגור על פערים אלה. כתוצאה, התלמיד מעדיף לנשור 

 (.ערבי)חינוך  ".כי אין לו מה לחפש בבית הספר

 

 קב"ס אחר מוסיף:

 

לרוב  -בעלי השכלה נמוכהרוב התלמידים שנשרו, הוריהם בדרך כלל "

הבעיות מתחילות מגיל צעיר, כאשר מהנושרים, אצל חלק גדול  יסודית.

 ודית, במיוחד ההורים האנאלפביתים.ההורים אינם תומכים בו מבחינה לימ

כל זה משפיע על התלמיד כאשר בהתחלה זה גורם לנשירה סמויה שבהמשך 

הופכת לגלויה כי התלמיד לא מצליח להתמודד עם החומר ועם הזמן הפער 

 (.ערבי)חינוך  ".בינו לבין תלמידי הכיתה הולך וגדל

 

מאפיין נוסף המושפע מהשכלת ההורים ומהרקע החינוכי שלהם מתייחס לחשיבות ההשכלה 

בעיני ההורים. הנושרים גדלים בתרבות הורית שאיננה מעודדת השכלה וחינוך, תרבות זו ולאורך 

תהליך הסוציאליזציה דוחקת אצל הבנים את ערך ההשכלה לתחתית סולם העדיפויות על 

 של ערכים. על כך דיווח אחד ממנהלי מחלקות החינוך שהשתתף בראיונות:חשבונם 

 

התלמידים הנושרים הם בדרך כלל להוריהם לא משכילים. קשה למצוא "

נשירה בקרב הורים משכילים. כשהמשפחה נותנת חשיבות רבה ללימודים 

ולהשכלה הדבר מקטין את הסיכויים לנשירה. מה שמאפיין את התלמידים 

 (.ערבי)חינוך ". זה שהוריהם לא מייחסים חשיבות רבה ללימודיםהנושרים 

 

 מנהל מחלקת חינוך אחר מוסיף:

מהניסיון שלי ההורים הלא משכילים לא מייחסים חשיבות להשכלה והם "

מעבירים זאת לבניהם בירושה. הבנים לא מעוניינים להמשיך בלימודיהם 

סף כי מבחינתם כסף והם מעדיפים לנשור מבית הספר לטובת העבודה והכ

 (.דרוזי)חינוך  ".שווה יותר מהלימודים

 

 קב"סית מאזור הצפון מוסיפה בהקשר זה:

 

"הורי התלמידים הנושרים הם בדרך כלל מעוטי השכלה, והם מייחסים 

חשיבות נמוכה לחינוך ולהשכלה. כשהמשפחה נותנת חשיבות רבה ללימודים 

 (.בדואי)חינוך  ולהשכלה הדבר מקטין את הסיכויים לנשירה."
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 י:יישובאזור הצפון גורס כי ניתן לצפות בהבדלים אלה גם על בסיס בחינוך מנהל מחלקת 

 

באחד לדעתי הדבר קשור במודעות של ההורים לגבי השכלת הבנות. למשל "

ההורים  אחר סמוך יישובבהרבה בנות הגיעו לאקדמיה. אבל  יישוביםה

אינם מודעים לחשיבות השכלת הבנות. אפילו כשהבת מגיעה לגיל חט"ב 

 (.ערבי)חינוך ". כבר מכינים אותה לחיי נישואין

 

המושפע מערך , מאפיין נוסף לתלמידים הנושרים הוא רמת מעורבות ההורים בבית הספר

לדיהם. על הקשר בין י תהליך החינוכי שלההשכלה בעיני ההורים. הורי הנושרים אינם מעורבים ב

י יישובמנהל מחלקת חינוך באחד מ שירת הבנים ניתן ללמוד מדבריו שלמעורבות ההורים ונ

 הדרום:

 

בדרך כלל אין מעורבות מספקת בקרב הורי הנושרים בבתי הספר. למשל "

בעת שמזמינים את ההורים לאסיפה הורי התלמידים הנושרים לא מגיעים 

בית הספר.  של אים היענות מצד ההורים לפניותלאסיפות כאלה. בנוסף, לא רו

לפעמים שולחים מכתבי עדכון להורים על היעדרות בניהם מבית הספר המגיע 

גם אז בקושי רואים היענות מצד ההורים. אני יכול  ,ימים 33 -לפעמים ל

שיש קשר בין מעורבות ההורים לנשירה. הורי התלמידים הנושרים לא  ,להגיד

אינם מעורבים בחינוך בניהם כי לא חשוב להם  ,נוך בניהםמקנים חשיבות לחי

 (.בדואי)חינוך ". מה עושים בניהם בבית הספר והישגיהם

 

 מנהל אחר  מוסיף בהקשר זה:

 

לפי דעתי מעורבות הורים בבית הספר משפיעה מאוד על הנשירה. ההורים "

המעורבים בבית הספר עושים זאת מתוך חשיבות החינוך בעיניהם, הם 

ואגים לחינוך בניהם לכן מחפשים כל דרך בכדי להבטיח להם חינוך טוב. לכן ד

הנושרים עם בנים להורים שערך החינוך נמצא בתחתית סולם העדיפויות 

 (.ערבי)חינוך  ".שלהם ואינם מעורבים בחינוך ילדיהם

 קב"סית מאזור הצפון מסכימה עם טענה זו:

 

משפיעה מאוד על הנשירה, "לפי דעתי מעורבות ההורים בבית הספר 

ההורים המעורבים בבית הספר מרגישים בהשתייכות לבית הספר והם 

משדרים את זה לילדים שלהם ובכך הילדים מרגישים בהשתייכות לבית 

 הספר ונמנעים מלנשור מבית הספר." )חינוך דרוזי(.

 

 :מרואיין אחר מוסיף בהקשר זה
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רמת מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם משפיעה מאוד על סיכויי הבנים "

, הילדים רואים את בחינוך מעורבים יותרההורים לנשור מבית הספר.  

, לכן הם מתחילים להשקיע יותר המעורבות וההתעניינות של ההורים

 בלימודיהם, והם אפילו לא ירשו לעצמם לחשוב ולו פעם אחת לנשור

 דרוזי( חינוך) ."מהלימודים

 

תרבות זו  מבית הספר. תרבות ההשכלה בבית משפיעה על נשירת הבנים ,כפי שהצבענו קודם לכן

יצרה תהליך של 'נשירה בתורשה', כך שהאחים מושפעים מהאחים הקודמים להם במיוחד 

שההורים הטמיעו בהם אותם ערכים בנוסף לעובדה כי נשירת האח הראשון מקלה על נשירתם 

 האחרים כפי שניתן לראות בדבריהם של המרואיינים: של האחים

 

לפעמים יש מקרים של תלמידים שיש להם אחים נושרים וכאילו שהדבר בא "

בירושה. כאשר ילד אחד בבית נושר, אז זה ממשיך לילדים האחרים כמו 

שרשרת, כי כמו שהזכרתי קודם, יש השפעה גדולה של המשפחה והבית על 

 (.דרוזי)חינוך  ".נושא הנשירה

 

 מרואיין אחר מוסיף:

 

יש נקודה מאוד חשובה, שאני שם לב אליה, שנושא ההיעדרויות מבית "

מנשירה את  הספר בעל אפקט תורשתי. כלומר, משפחה או חמולה מסוימת,

 (.ערבי)חינוך  ."בניה מבית הספר אחד אחרי השני

 

 מאפיינים אישיים

בשיוך המגדרי של התלמידים. שיעור הנשירה בקרב מאפיין נוסף לתלמידים הנושרים קשור 

בנוסף על ההבדלים בסיבות הנשירה. הבנים נושרים על רקע  , זאתהבנים גבוהה בהשוואה לבנות

של מצוקות כלכליות במשפחה, לעומת הבנות הנושרות מתוך אילוצים חברתיים ותרבותיים 

ים. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו הנוגעים בכבוד וצניעות הנשים או כתוצאה מנישואים מוקדמ

 של קב"ס מאזור הצפון:

 

נות. מאפיין נוסף המשפיע הוא המגדר. הנושרים הם בעיקר בנים, ולא ב"

בפרנסת המשפחה,  בכדי לסייע עבודההבנים בדרך כלל נושרים למטרת 

ההורים חלק מלעומת זאת הבנות נושרות כתוצאה מלחצים משפחתיים. 

  (.ערבי)חינוך בבית מסיבות מסורתיות". הבנותת מעדיפים להשאיר א

 

 :בהקשר זה קב"סית מאזור המרכז מסכימה עם טענה זו וגורסת

 

בנים בדרך כלל נושרים יותר מבנות. הבנות אצלנו בחטיבה ובתיכון נושרות "

לפעמים בגלל סיבה דתית, הן לא רוצות להיות בקבוצה גדולה או שהן 

פעמים הבנות נושרות כדי להתחתן. בד"כ מגיעות ממשפחות מאוד דלות. ול
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אנו מנסים למצוא מסגרות מתאימות לבנות הנושרות. הייתה לנו קבוצת 

בנות שנשרו, הכנסנו אותן במסגרת קידום הנוער ולמדו שם שעות נוספות עד 

 .ערבי()חינוך  ".שהגיעו והגישו בגרות. חלק מהן קיבל תעודת בגרות מלאה

 

 בהקשר זה: ףמאזור הדרום מוסי קב"ס 

 

"קיים שוני מהותי בגורמי הנשירה של התלמידים והתלמידות. התלמידים 

נושרים על רקע כניסתם לשוק העבודה. הורים הרואים שאין תקווה 

אקונומי -בהתקדמות החינוכית של בניהם, או כאלה הסובלים ממצב סוציו

העבודה והסיוע בפרנסת  מעןנמוך, מוציאים את ילדיהם מבית הספר ל

זאת, נשירת הבנות הוא תוצאה של התופעה המושרשת של  לעומתהמשפחה. 

, וזה נישואים מוקדמים. הבנות מפסיקות לבקר בבית הספר אחרי החתונה

 ." )חינוך בדואי(.טבעי מאחר והן מקדישות את עיקר זמניהן בעבודות הבית 

 

אך  ,כימה כי הבנים נושרים יותר מהבנותי המרכז מסיישובמנהלת מדור הקב"סים באחד מ

המתמקד בבחינת הסמכות  , הסבריעה הסבר נוסף לשוני בסיבות הנשירה בין הבנים והבנותבמצ

 ההורית בבית ועל יחסי הכוחות המגדריים בתוך המשפחה: 

 

בדרך כלל הבנים נושרים על רקע של בעיות בסמכות ההורית, חוסר הצבת "

ד מחליט לעצמו שהוא לא רוצה ללכת לבית הספר. גבולות מההורים ואז היל

כלומר הבנים כופים על הוריהם את החלטת הנשירה, לעומת זאת ההורים 

הם אלו הכופים על הבנות את החלטת הנשירה. במילים אחרות ההורים 

 (.ערבי)חינוך  ".מנשירים את הבנות שלהן ללא הסכמתן

 

רמת ההישגים הלימודיים. התלמידים נושרים על מאפיין נוסף הקשור לאוכלוסיית הנושרים הוא 

רקע של הישגים לימודיים נמוכים. תלמידים אלה סוחפים על כתפיהם את הבעיות החינוכיות 

מגיל צעיר, מבית ספר יסודי, ומצבם הולך ומדרדר בשל חוסר קבלת מענה לבעיותיהם החינוכיות 

ים להתמודד עם חומרי הלימוד לכן במסגרת הבית ובבית הספר. כתוצאה,  התלמידים לא מצליח

מבחינתם בית הספר לא מטיב להם והם מעדיפים לצאת לשוק העבודה לרכישת מקצוע עתידי. 

 ידי קב"סית מאזור הצפון:-ביטוי לכך ניתן על

 

לרמת ההישגים השפעה מאוד גדולה על נשירת התלמידים. התלמיד נושר "

 תלמידי בינו לבין שארבעיקר כשיש לו רמת הישגים נמוכה, ויש פערים 

הכתה, והוא לא יכול לגשר על פערים אלה. לכן הוא מעדיף לנשור מבית 

הספר לטובת העבודה ורכישת מקצוע מאחר שבית הספר וההורים לא 

 (.דרוזי)חינוך  ".הצליחו לסייע לתלמיד בכדי לגשר על הפערים

 מנהל מחלקת החינוך מאזור המרכז מוסיף:
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קודה החשובה ביותר. אם ניקח פרופיל הילדים רמת ההישגיות היא הנ"

הנושרים, לא נמצא שילד שרמת ההישגיות שלו אפילו בינונית עזב ונשר 

מהלימודים. כל התלמידים שנשרו כמעט הם בעלי רמת הישגים נמוכה והם 

לא יודעים קרוא וכתוב. תלמידים אלה סובלים מבעיות חינוכיות מבית ספר 

לות לכן הם מעדיפים לנשור ולעבוד במקום ללכת יסודי ובעיותיהם לא מטופ

 .ערבי()חינוך  ".לבית הספר ללא כל תועלת

 

קב"סית מאזור הצפון מסכימה עם טענה זו, אולם היא טוענת כי נשירת התלמידים בעלי קשיים 

לימודיים נובעת מרגשי הנחיתות שהם חווים וחוסר התחברות התלמידים אליהם בשל מצבם 

 החינוכי הנמוך:

 

הקשיים הלימודיים וההישגים הלימודיים משפיעים מאוד על הנשירה. 

תלמיד בעל הישגים נמוכים וקשיים לימודיים מרגיש שהוא שונה משאר 

התלמידים וזה גורם לבעיה חברתית לתלמיד כי תלמידים אחרים לא 

מתחברים אליו , דבר אשר משפיע על הפן הרגשי שלו ועל הדימוי העצמי וזה 

 בסוף לנשירה." גורם

 

מאפיין נוסף העולה מהראיונות עם בעלי התפקידים הוא גיל הנושרים. נשירת התלמידים מבית 

המתחיל בקשיים  ,היא תולדה של תהליך ארוך שניםשאלא  ,הספר לא התפתחה בחלל ריק

אי תועלת מהנוכחות בבית הספר, כלומר מביא לנשירה סמויה תחושה של חינוכיים מהגורם ל

 נגמר בבית ספר תיכוןתהליך ה .בה מצבו של התלמיד הולך ומחמיר ,נמשך בחטיבת הבינייםוהוא 

מתייחס לתהליך  מאזור המרכז קב"ס מבית הספר. מוחלטתשל היעדרות  בנשירה גלויה בצורה

 הנשירה ועל החלטתו של התלמיד לנשור מהמערכת במילים אלה:

 

ר יסודי התלמידים הנשירה קשורה יותר בשכבת הלימודים. בבית ספ" 

מתקשים בלימודיהם, ומצבם הולך ומדרדר עם הזמן והפערים בינם לבין 

תלמידי הכיתה הולך וגדל. פערים אלו מגיעים לשיאם בבית ספר תיכון 

כאשר התלמיד שהמסגרת החינוכית לא מתאימה לו וליכולותיו ואז הוא 

 .ערבי()חינוך  ".מחליט לנשור

 

 פון מוסיף: מנהל מחלקת חינוך באזור הצ

 

בבית ספר יסודי אין נשירה גלויה. אולם קיימת שם נשירה סמויה. רוב "

הנשירה קיימת במעבר בין חטיבה לתיכון, כלומר המעבר מכיתה ט' לכיתה 

י'. יש כמה סיבות לזה: המעבר מחטיבה לתיכון קשה כי יש פערים בין 

וחד התלמידים, חלק מהתלמידים מחליט לצאת לעבודה ולפרנסה במי

תלמידים שמגיעים ממשפחות בעלות מצב כלכלי קשה, תלמידים בעלי 

קשיים לימודיים שלא מצליחים להמשיך בלימודים, תלמידים שלא 

 .דרוזי()חינוך  ".מתקבלים למסלולים שהם אוהבים ורוצים
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 מנהל מחלקת חינוך אחר טוען:

 

נשירה, הנשירה מאפיינת את תלמידי התיכון. בבית ספר יסודי לא תמצא "

הנשירה מתחילה בחטיבת הביניים והיא מתחילה כנשירה סמויה נוכחות 

בלתי סדירה בבית הספר. בעת המעבר מחטיבת הביניים לתיכון מתחילה 

 . ערבי()חינוך  ".יא' -הנשירה הגלויה, ובמיוחד בכיתה י' ו

 

 מאפיינים תרבותיים

אלא שהגיעו  ,המקום במקורגורם נוסף לנשירה נמצא בקרב התלמידים שאינם מתושבי 

הקרובים  ישוביםגורם זה עלה בראיונות עם בעלי תפקידים מי אחרים או מהשטחים. יישוביםמ

שקלטו משפחות מהשטחים שעבדו עם שירותי הביטחון )משפחות  ישוביםלשטחים ובי

מתקשים להשתלב מבחינה חברתית  התלמידים שאינם מתושבי המקום במקור .5משת"פים(

מקרין על הישגיהם בלימודים, ואף יכול להביא אותם , דבר אשר בסביבה החדשה ותרבותית

אחד לאחר או  יישובלנשור מבית הספר.  הקושי נעוץ בניידות של המשפחה ושל התלמידים מ

דבר אשר מונע מהם לבקר באופן סדיר בבית הספר. ביטוי לכך ניתן  ,במעבר מהשטחים לישראל

 חינוך מאזור המרכז: למצוא בדבריו של מנהל מחלקת

 

. יישוב"יש לי הרבה תלמידים מהשטחים שלומדים בבתי הספר של ה

תלמידים אלה נושרים בשל חוסר יכולתם להשתלב בחברה ובבית הספר. 

מציאות זו נובעת מהיות התלמידים חיים כמה חודשים בישראל ולאחר מכן 

ומונע מהם עוזבים וחוזרים לשטחים. מעברים אלה מקשים עליהם להשתלב 

 . (ערבי)חינוך  ".גם להגיע לבית הספר

 

 מנהל מחלקת חינוך נוסף טוען:

 

לכן יש הרבה משפחות מהשטחים  ,שלנו קרוב מאוד לשטחים יישוב"ה

. תלמידים אלה לא מתמידים יישובשעוברות לגור בישראל ובניהם לומדים ב

ם להגיע לבית הספר כי המשפחה עוברת ממקום למקום. שנה הם לומדי

אצלנו ושנה לאחר מכן הם עוברים לשטחים ולומדים שם. תהליך המעבר 

ממקום למקום הוא תהליך מתמשך שמקשה על התלמידים להשתלב 

בחברה ובבית הספר ואף מונע מהתלמידים לבקר באופן סדיר בבית הספר 

  (.ערבי)חינוך  ולנשור בשלב מאוחר יותר."

 

קשורה בפן התרבותי של התלמידים. היא  קב"סית מאזור המרכז מעלה נקודה נוספת ה

המתמקדת בחוסר קבלת החברה לילדים הזרים במיוחד בעת שמדובר במשפחות של משת"פים. 

האב במשפחות אלה עבד בשירות כוחות הביטחון ובשלב מסוים עבר מהשטחים לישראל. תושבי 
                                                           

הגורם התרבותי איננו נתון להשוואה על בסיס מגזרי ומאחר והוא מושפע מהקרבה הגיאוגרפית לשטחים, כגון;  5
 ג'לג'וליה וסאלם.
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. מציאות זו המקום מסתכלים בעין שלילית על משפחות אלה מה שדוחק אותן לשולי החברה

 מתקיימת גם בין קותלי בית הספר. 

 

"יש משפחות סייענים ב..., משפחות משת"פים, משתפי פעולה. זו 

אוכלוסייה עם אפיון מאוד מסוים. אני עובדת יחד עם משרד הביטחון באופן 

שוטף וצמוד לגביהם. ילדים שבאים עם סיבוכים שאחד ההורים נגיד בכלל 

די תלמידי בית הספר. התלמידים נמנעים הוא שב"כניק נדחקים על י

מלשחק איתם או להיות איתם בקשר. לכן הם מתקשים להשתלב ומרגישים 

 (.ערבי)חינוך  זרות במקום ולכן הם נושרים מבית הספר."

 
 

הראיונות עם בעלי התפקידים החוץ בית ספריים מעלים שלושה מאפיינים מרכזיים  ,לסיכום

מאפיינים אלה מתייחסים לסביבה החברתית  -מאפיינים משפחתייםלתלמידים הנושרים: א. 

והמשפחתית הלוקה שגדלים בה הנושרים, ולמערכת היחסים הפנים משפחתית בין ההורים 

השכלת ההורים  ,אקונומי של המשפחה-המצב הסוציו פים הםנוס יםמשפחתי ניםמאפיילבניהם. 

ולחוסר המעורבות בתהליך החינוכי של  החשיבות הנמוכה שהם מקנים לחינוך בניהם ,המועטה

בקרב בני המשפחה. ב.  "תורשה"בניהם. מאפיינים משפחתיים אלה גורמים להתפתחות נשירה ב

הבנים נושרים יותר מהבנות. מאפיין כאשר המאפיין הראשון הוא המגדר,  -מאפיינים אישיים

רוב כאשר גיל הנושרים, את  הם מצייניםשל הנושרים. בנוסף כים נמונוסף הוא הישגים לימודיים 

מאפיינים אלה נוגעים יותר  -מאפיינים תרבותייםהנשירה מתקיימת בבית ספר תיכון. ג. 

. תלמידים אלה מאופיינים יישובלתלמידים ממשפחות מהשטחים או משפחות שאינן תושבי ה

 . יישובבחוסר השתלבות חברתית, תרבותית וחינוכית ב

 

 ספרייםת יב םהנושרים מנקודת מבטם של גורמימאפייני התלמידים  5.2.2

 שלושה היועצים החינוכיים והמורים )גורמי בית הספר( מעלים בדומה לגורמים חוץ בית ספריים

מאפיינים מרכזיים לתלמידים הנושרים: מאפיינים משפחתיים, מאפיינים אישיים, ומאפיינים 

 גורמים אלה מתייחסים גם למאפיינים בית ספריים. תרבותיים.

 

 מאפיינים משפחתיים

 ,המרואיינים נטו "להאשים" את משפחת הנושר כגורם המרכזי לעזיבתו את בית הספר. לטענתם 

מקור הבעיות נובעות מחוסר תפקוד משפחתי, ממערכת יחסים לקויה בתא המשפחתי במיוחד בין 

 ההורים ללימודים. הבנים להוריהם ומחוסר יחס של 

 

אקונומי נמוך. מציאות זו -המרואיינים סבורים כי הנושרים מגיעים ממשפחות בעלות מצב סוציו

מספר רב של ילדים. על הקשר בין המצב ונובעת לרוב מהיות האב מובטל, בן משפחה חולה 

ה אקונומי של המשפחה לנשירת התלמידים מבית הספר ניתן למצוא בדבריו של מור-הסוציו

 מבית ספר תיכון: 
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מצב כלכלי נמוך. הנושרים מגיעים ממשפחות בעלות מצב כלכלי נמוך, שאין "

להן את היכולת אפילו לממן את החינוך של בניהם. לכן הם מעדיפים לשלוח 

 (.ערבי)חינוך ." את הילד לעבודה בכדי לעזור בפרנסת המשפחה

 

 מורה אחר מוסיף בהקשר זה:

 

ת במצב הכלכלי. אם שומעים על תלמיד שלא מבקר לפעמים הסיבות קשורו"

בבית הספר בעקבות עבודה בשכר, כשמדברים עם אביו הוא יגיד לנו 'הילד 

 ." )תיכון בדואי( עוזר לי בפרנסת הבית. המצב שלנו קשה מאוד והוא עוזר'

 

מורה אחר מחזק את השפעת המצב הכלכלי של המשפחה לבין נשירת התלמידים במילים 

 אלה:

 

לא פעם הסיבה כלכלית. יש ביניהם בעצם תלמידים שאוהבים ורוצים "

." להישאר בתוך בית הספר אבל בגלל בעיות כלכליות הם יוצאים לעבוד

 )חט"ב בדואית( 

 

היועצים החינוכיים מסכמים עם טענה זו כפי שניתן לראות מדבריו של יועץ בחטיבת הביניים 

 באזור המרכז:

 

מקשים כלכליים במשפחה שלא מאפשרים לה לממן הנשירה נובעת בדרך כלל "

 (.ערבי)חינוך ." את החינוך של הילדים. למשל, לקנות להם בגדים, ספרים ועוד

 

 יועץ אחר מוסיף:

 

הנושרים באים בדרך כלל ממשפחות מעוטות הכנסה שקשה להן למממן את "

תגים החינוך ולקנות לילדיהם בגדים או ספרים. כיום כל התלמידים לובשים מו

והם מסתכלים אחד על השני. לכן התלמיד מעדיף לא להגיע לבית הספר כי אין 

 )חינוך ערבי( ."לו את היכולת לקנות את הבגדים או הנעליים שקונים חבריו

 

מערכת יחסים מעורערת ולא יציבה  ,מאפיין נוסף העולה מהראיונות עם היועצים והמורים הוא

בנוסף ליחסים  עצמם, בתוך התא המשפחתי. מערכת יחסים זו כוללת את היחסים בין ההורים

. בין ההורים וילדיהם. המרואיינים תיארו את הקשר בין ההורים ובניהם כקשר רגשי לקוי

צוא בדבריהם של הזכירו יחסים אלימים בין ההורים. ביטוי לכך ניתן למ במקרים מסוימים אף

 המרואיינים:

 

"הנושרים באים מרקע משפחתי בעייתי, אלימות בבית, בעיות בין ההורים, 

בעיות בתקשורת בין ההורים והבנים. בעיות אלו משפיעות על מצבו הנפשי של 

 )חינוך ערבי(. התלמיד והוא משליך את הכעס בתוכו על תלמידים בבית הספר."
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 מרואיין אחר מוסיף:

 

מערכת היחסים בין ההורים והבנים היא גם בעיתית: אין יחסי קרבה, אין "

רגשות של אהבה. ההורים לא יודעים לנהל את חייהם המשפחתיים בצורה 

 )חינוך ערבי(." תקינה

 

חלק מהמרואיינים מציעים לראות בנשירה כנובעת מהיעלמות הסמכות ההורית בבית וחוסר 

מורים יועצים כמה של  הםמדברילות לבניהם, כפי  שעולה יכולתם של ההורים להציב את הגבו

 :חינוכיים

 

רוצים לקום, להתקלח, רוצה  -ידי הוריהם-יש תלמידים שהם מפונקים על"

מורה, )." לשתות... אין מי שישים לו גבולות ובגלל זה הוא מאחר לבית הספר

 חינוך ערבי(

 

 

אם תלמידים כאלה אנחנו נתקלים בבעיה שההורים אינם דואגים מספיק "

עדר שבוע ימים, אנחנו מזמינים את אמו, לילדיהם. כלומר, אם תלמיד נ

שטוענת בפנינו 'שהוא לא רוצה להתעורר בבוקר'. זאת אומרת שאין לה 

 ערבי( חניוךיועץ חינוכי, ." )שליטה עליו בכדי לחייבו להגיע לבית הספר

 

היה לי מקרה הסמכות ההורית משפיעה מאוד על סיכויי נשירת הבנים. " 

, הבן החליט אחד שהאב לא תיפקד בכלל בבית ואין לו שליטה על המשפחה

שהוא רוצה לעזוב את בית הספר אפילו בלי לחשוב על תגובת אביו המתנגד 

בסוף, הבן ממש את החלטתו והאב החלש לא  .באופן מוחלט לצעד הזה

 חינוך דרוזי(.יועצת חינוכית, שות כלום בנידון." )הצליח לע

 

מאפיין נוסף לתלמידים הנושרים הוא החשיבות שמקנים ההורים ללימודים. מנקודת מבטם של 

המרואיינים הנושרים בדרך כלל מגיעים ממשפחות שאינן מייחסות חשיבות ללימודים, לכן 

ציאות זו סוללת את הדרך בפני נשירתם ההורים מזניחים את בניהם ואינם דואגים ללימודיהם. מ

של הילדים, מאחר והיא נותנת לגיטימציה לילדים לנשור מבית הספר ולעסוק בדברים אחרים 

 כמו הטיפול באחים קטנים או יציאה לשוק העבודה: 

 

תלמידים בסכנת נשירה בדרך כלל מגיעים ממשפחות שאינן מייחסות "

החינוך לא מעסיק את הילד ולא נמצא חשיבות לחינוך. באותה מידה...נושא 

בראש סולם העדיפויות שלו. מצבים כאלה אנחנו רואים לא רק בקרב 

אקונומי גבוה -המשפחות העניות אלא גם בקרב משפחות בעלות מצב סוציו

מאוד. משפחות אלה מפנקות את הבן יותר מדי...הוא אומר לעצמה שאני 

 ערבי( חינוך." )וךיוכל להשיג הכול בקלות אז מה התועלת בחינ
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מהערך שמקנים ההורים לחינוך. התלמידים  נשירת התלמידים מושפעת"

הנושרים מגיעים בדרך כלל ממשפחות שאינן מקנות ערך לחינוך או שהן 

מקנות ערך מאוד נמוך לו. חשיבות נמוכה זו מביאה למצב בו ההורים אינם 

הם שולחים את הבן שלהם לבית הספר וזהו...אין מי  עוקבים אחרי בניהם. 

 (." )חינוך דרוזילא שואלים אותם מה קורה איתם ,שעוקב אחריהם

 

 

 יועץ חינוכי מוסיף בהקשר הנידון:

 

רוב התלמידים הנושרים לבתי ספר מקצועיים הם מרקע חברתי קשה. "

כי ההורים  אפילו מוזנחים. תלמידים אלה לרוב אינם מגלים עניין בלימודים

לא אכפתיים, אפילו אם מספקים להם את הצרכים הבסיסיים אבל לא 

נותנים מקום ליד שילמד ולא מתאמצים ולא משקיעים בתלמיד מבחינה 

 ערבי( חינוך."  )לימודית

 

 מאפיינים אישיים

גורמים המשפחתיים, המרואיינים התייחסו באופן מורחב לתכונות האישיות של בדומה ל

הנושרים הגלויים והסמויים. בתחום זה חוסר היכולת של המורים והיועצים להבדיל בין מאפייני 

הנושרים לבין הגורמים לנשירה בלטה במיוחד. כללית, הם התייחסו לחמש קטגוריות של תכונות 

ימודים, יחסו לבית הספר, התנהגותו בכיתה, מצבו החברתי ותכונות אישיות: מצב הנושר בל

 אישיות. בכל קבוצות המיקוד הזכירו כמעט אותם המאפיינים: 

 מצב בלימודים: מתקשה, בעל יכולת נמוכה, חלש 

  יחס לבית הספר: לא מבקר באופן סדיר, חסר מוטיבציה, אדיש, לא איכפת לו, לא מקפיד על

 ספריםלבוש ולא שומר על 

  התנהגות בכיתה: חסר משמעת, מפריע, מפגין מרד, פסיבי, לא משתתף, שקט מדי, אלים, יש

 לו אי שקט

  מצב חברתי: דחוי, מרגיש לא שייך, מוכה, מעדיף להיות לבד, השפעה שלילית של החברים

 שלו.

 יות תכונות אישיות: דימוי עצמי שלילי, חסר ביטחון עצמי, שאיפות נמוכות, מופנם, בעל בע

בריאות, חסר אחריות, בעל לקות למידה, בעיות נפשיות ופרטיות, אישיות חלשה, פוחד 

 מכישלון, חסר יוזמה, מתקשה לבטא את עצמו.

ברור שהמחנכים והמורים לא התכוונו שלכל נושר יש כל התכונות האלה. הכוונה שלהם שחלק 

לחלק בעיות אחרות וכו'. מהנושרים הם פסיביים וחלק מפריעים, לחלק יש בעיות בריאות ו

במילים אחרות יש מספר טיפוסים של נושרים. טיפוסים אלה תלויים באישיות של הנער ובבעיות 

 הספציפיות שלו.
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המאפיינים האישיים של נושרים אשר הוזכרו על ידי כל היועצים היו בעיקר ביקור לא סדיר בבית 

 הספר והישגים לימודים נמוכים. הושמעו הערות כמו:

 

"חלק מגיע לשניים שלושה שיעורים וחלק מגיע יומיים עד שלושה ימים 

 (חינוך בדואיבלבד" )

 

"הדבר העיקרי קשור ברמה הלימודית. רמת הלימוד היא שגורמת לתלמיד 

לחשוב אם לעזוב את בית הספר, כי אינם מרגישים שייכות לבית הספר, לכן 

 .(חינוך ערביהספר". )כשלון אחרי כשלון מעודד אותם לחשוב לנשור מבית 

 

"התלמידים...מגיעים אלינו במצב קשה מאוד מבחינה חינוכית. הם לא 

 .(חינוך ערבי) יודעים קרוא וכתוב."

 

 דית לנשירה. לפי דבריה:ה כי קושי בלימודים אינו סיבה בלעאחד היועצים הדגיש

 

"קשים בלימודים לא יכולים להוות כמוטיב נפרד לנשירה, אלא בעוד  

אלמנטים אחרים. הוכחה לכך, יש לנו הרבה תלמידים חלשים ובכל זאת לא 

 .(חינוך ערבי". ).נושרים

 

חלק מהיועצים ציינו את חוסר המוטיבציה של הילד ללמוד, דבר שמתבטא ביחס שלו לדברים 

 הקשורים לבית הספר:

 

"הוא מביא את התיק שלו בלי מחברת, או לרוב נמצא בחצר בית הספר." 

 .(ערבי חינוך)

 

חינוך " )."התלמיד מגיע לבית הספר בלי ספרים, לא עושה שיעורי הבית שלו

 .(ערבי

 

יועצים אחרים התייחסו לקשיי ההסתגלות החברתית של הילד, לבעיות משמעת והתנהגות 

 ולהשפעות שליליות של חברים.  

 

 6מאפיינים תרבותיים

מעטים המרואיינים שהתייחסו למאפיינים התרבותיים של הנושרים. המאפיינים התרבותיים  

. תלמידים אלה חווים יישובולומדים בבתי הספר של ה יישובמיוחסים יותר לתלמידים שאינם מה

על תפקודם בבית  אשר משפיעהקשיי הסתגלות עם הסביבה החברתית והתרבותית החדשה 

                                                           
הקרובים  ייישוביםכפי שהצבענו קודם לכן, המאפיינים התרבותיים עלו רק בראיונות עם בעלי תפקידים בי 6

 שקלטו משפחות שעבדו עם שירותי הביטחון בשטחים. ייישוביםגיאוגרפית לשטחים, וי
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יותר בקרב תלמידים של משפחות מהשטחים. תלמידים אלה אין להם הספר.  בעיה זו שכיחה 

למקום המגורים המקורי שלהם  יישובאלא שהם ניידים ועוברים בין ה ,מקום מחייה קבוע

ם תחושה של בקרבויוצרת  ,בשטחים. ניידות זו מונעת מהתלמידים לבקר באופן סדיר בבית הספר

מידים אלה נמצאים בסכנת נשירה. בהקשר זה תל ,חוסר שייכות למקום. מדברי המרואיינים

 טוען אחד המורים:

 

"יש תלמידים שבאים ממשפחות שאינם במקור מ..., אלא פליטים...עד 

שהקבוצה תקבל אותו ילד 'פליט' לוקח הרבה זמן, דבר שגורם לפער וריחוק 

בין התלמיד הזה לקבוצת התלמידים האחרים. הריחוק הזה גורם לירידה 

 )חינוך ערבי(.ות אצלו." ברמת ההישגי

 

 מורה אחר מוסיף:

 

"נישואין מעורבים עם גברים מהשטחים...היא אחת הבעיות המרכזיות 

וכעבור  יישוב,תופעת הנשירה. ההורים מגיעים יחד עם ילדיהם ליהגורמת ל

 לשטחים וחוזרים שוב פעם לאחר מספר חודש או חודשיים הם חוזרים

חודשים...]זה[ מקשה על התלמיד להתרכז בלימודיו או להשתלב בבית 

 ערבי( חינוךהספר." )

 

 מאפיינים בית ספרים

משפחתיים של הנושרים, -בית ספריים הדגישו את המאפיינים החברתיים-כאשר הגורמים החוץ

גורמי בית הספר, מטבע עיסוקם, התייחסו בהרחבה גם למאפיינים בית ספריים שקשורים 

בהתייחסותם לגורמים בית ספריים המעודדים נשירה, המרואיינים התייחסו לתופעת הנשירה. 

ות, הזנחה מסוימת של התלמידים המתקשים ומחסור במסגרות לגורמים כמו גודל הכית

מתאימות לילדים אלה בתוך בית הספר. לרוב המרואיינים טענו כי בית הספר שלהם לא מהווה 

מסגרת מתאימה לבני נוער "הקשים" וזאת מכמה סיבות: הראשונה היא התנאים הפיזיים בבית 

עלי הפוטנציאל לנשירה. מציאות זו מקשה הספר בנוסף למחסור במשאבים לאבחון התלמידים ב

 על השתלבותם של התלמידים החלשים בבית הספר כפי שעולה מדבריהם של המרואיינים:

 

"אין מספיק משאבים בבית הספר כדי לטפל בצרכי החלשים. תלמידים בעלי 

 )חינוך ערבי(. לקות למידה לא מאובחנים."

 

 מורה נוסף מציין בהקשר זה:

 

הספר הן גדולות, לכן התלמיד החלש מתקשה להשתלב "הכיתות בבית 

 )חינוך ערבי(. לכן הוא הולך לאיבוד." , בכיתה ולשפר את מצבו הלימודי
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 )מצוינות( סיבה שנייה העולה מדברי המרואיינים, היא נקיטת בית הספר במדיניות הישגית

ידים הטובים שהתייחסנו אליה בחלק קודם. מדיניות זו גורמת לבית הספר להשקיע בתלמ

 ולהזניח את החלשים. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו של יועץ חינוכי: 

 

"הערך החשוב עבור המורים הוא ההישגים הלימודים. לכן הם מעוניינים 

וכמה שיותר תלמידים  ,שכמה יותר תלמידיהם ישיגו ציונים גבוהים במבחן

בזמן השיעור הם מפנים כל תשומת ליבם  ,יהיו זכאים לתעודת בגרות. לכן

 לתלמידים החזקים בעלי הפוטנציאל, ומזניחים את התלמידים החלשים."

  )חינוך ערבי(.

 

 יועץ אחר טוען:

 

"רוב המורים יש להם אמפתיה ואכפתיות לתלמידים בכלל ולנושרים בפרט. 

הם דואגים לחיזוקם ולחיזוק האישיות שלהם. אשר לתלמידים הנושרים 

אך בסוף המורה  ,מורים מנסים לעזור להם ולהתאים אותם לבית הספרה

מה שחשוב לו זה ההישגים הלימודיים, שהתלמידים  ;הוא מורה. כלומר

המורים משקיעים יותר ומפנים  ,יקבלו את ההישגים הגבוהים ביותר. לכן

את כל תשומת ליבם לתלמידים החזקים בעלי הפוטנציאל שיכולים לסייע 

 )חינוך ערבי(מטרה זו."  להם להשיג

 

ובכל האוכלוסיות היה היחס של המורים כלפי התלמידים  שלבי החינוךנושא נוסף שעלה בכל 

כי המורים נוטים להתייחס  ,בכלל וכלפי התלמידים המתקשים בפרט. חלק מהמרואיינים ציינו

בחוסר כבוד לתלמידים החלשים, מה שפוגע בתלמידים ומביא חלק מהם לנשור מהמערכת. לפי 

 דברי המרואיינים:

 

"ישנם מורים שמתייחסים בצורה קשה לתלמידים אלה והם נוזפים בהם 

 ומשפילים אותם, וישנם מקרים שהתלמיד נושר כתוצאה מהיחס הקשה

 ( ם". )חינוך ערבישהוא מקבל מהמורי

 

"יש מצבים שהתלמיד נתקל ביחס לא טוב ומשפיל מצד המורה ואז התלמיד 

ואז הוא מסרב לחזור לבית הספר ואז מתחיל לעשות בעיות עם המורה 

 (מורחק מבית הספר." )חינוך ערבי

 

לכבד את  "היחסים בין תלמידים ומורים טעוני שיפור. המורים צריכים

 בדואי(וך התלמידים יותר." )חינ

 

גורמים משפחתיים וגורמים אישיים כמסבירים ה בית המרואיינים הדגישו את חשיבותבעוד מר

הגורם המשפיע  , לדעתונקט בעמדה אחרת (בדואי)את תופעת הנשירה, יועץ חינוכי אחד בתיכון 
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ביותר על נשירת בני נוער הוא דווקא מערכת החינוך שאיננה מצליחה להתמודד עם האתגרים 

 ינוכיים העומדים לפניה. לדבריו:הח

 

סתמי. אין שום סיבה שניתן "כל מה שאמרתי על הגורמים של נושרים הוא 

תגרום לנשירה. כל מה שנאמר לעיל הן סיבות שמנוצלות על להבינה ואשר 

ידי בתי הספר והמחקרים כדי להבהיר את התופעה, דבר שמוביל לקיפוח 

 טוב שחשוב לו הבן שלו והתלמיד שלותלמידים אלה. כאשר יש הורה ומורה 

אז המצב יהיה שונה. הרקע ההשכלתי והמצב הכלכלי למשפחות הינן רק 

תירוצים לא משכנעים לתופעה. אם יהיה אכפתיות לאנשי החינוך... אם 

המחנך מאתגר את התלמיד ומתקרב אליו ומחזק את הדימוי העצמי שלו, 

 תופעת הנשירה היא תפקודהה הראשית לאני מאמין שיצליח...לדעתי הסיב

 ( )חינוך בדואי מערכת החינוך."של 

 

הראיונות עם היועצים החינוכיים והמורים )גורמי בית הספר( מעלים ארבעה מאפיינים  לסיכום

מאפיינים אלה מתייחסים לתפקוד  -מאפיינים משפחתייםמרכזיים לתלמידים הנושרים: א. 

חסים משפחתית מעורערת. בנוסף, הנושרים בדרך משפחתי לקוי בתא המשפחתי בנוסף למערכת י

מאפיינים אלה  -מאפיינים אישייםכלל מגיעים ממשפחות שאינן מייחסות חשיבות ללימודים. ב. 

מצביעים כי הנושרים הם בעלי רמת הישגים לימודיים נמוכה בנוסף לחוסר ביקור סדיר לבית 

כללים בבית הספר ובכיתה. ולבסוף הספר. ועוד, הנושרים מאופיינים בחוסר משמעת ועמידה ב

המאפיינים  -מאפיינים תרבותייםהם מאופיינים בדימוי עצמי שלילי וחסר ביטחון עצמי. ג. 

. יישובולומדים בבתי הספר של ה יישובהתרבותיים מיוחסים יותר לתלמידים שאינם מה

תלמידים אלה חווים קשיי הסתגלות עם הסביבה החברתית והתרבותית החדשה אשר משפיעה 

בצפיפות בכיתה,  בתי הספר מאופיינים -מאפיינים בית ספריםד. על תפקודם בבית הספר.  

מחסור במסגרות מתאימות לילדים אלה בתוך בית בבהזנחה מסוימת של התלמידים המתקשים ו

נוקטים במדיניות הישגית הגורמת להשקעה בתלמידים החזקים על הספר. ועוד, בתי הספר 

חשבון התלמידים החלשים. מלבד זאת המורים נוטים להתייחס בחוסר כבוד לתלמידים 

 החלשים. 

 

 מאפיינים נוספים

בדומה לראיונות עם בעלי התפקידים החוץ בית ספריים, הראיונות עם בעלי הגורמים הבית 

הבדלים במאפייני הנושרים מתמקד במין הנושרים שהתייחסנו אליו ספריים חושפים כי אחד ה

כי שיעור הנשירה הגבוה מבית הספר נמצא אצל הבנים יותר מאשר  ,קודם. הראיונות מצביעים

הבנות. מלבד לשוני בשיעור הנשירה, הראיונות מעלים הבדלים גם ברקע לנשירת הבנים בהשוואה 

קע של הישגים לימודיים נמוכים, כך שהם חווים שהגעתם לבנות. הבנים נושרים בדרך כלל על ר

לכן הם מעדיפים לצאת לשוק העבודה, לרכוש מקצוע ולעזור  ,לבית הספר לא מטיב להם כלל

בפרנסת המשפחה. גורם נוסף הוא פרנסת המשפחה, כלומר יש תלמידים הנושרים למען הסיוע 

ם אלה בחלקם בעלי הישגים בפרנסת המשפחה ללא קשר להישגיהם הלימודיים. תלמידי

אקונומי של המשפחה מכריח אותם לנסוג מבית הספר לשוק -לימודיים בינוניים אך המצב הסוציו

 העבודה. 
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הבנות שוקדות להגיע לבית הספר גם כשהן בעלות הישגים לימודיים נמוכים.  ,להבדיל מהבנים

רומנטיים עם אחד הגורם היחיד שמביא לנשירת הבנות מבית הספר הוא פיתוח קשרים 

נשירת הבנות מתקיימת רק בעת שהן מערערות על הקודים התרבותיים של  ,התלמידים. כלומר

 החברה הערבית בישראל או שהן מתארסות או מתחתנות. 

 

השיעור הגבוה של הנשירה מתרחש במהלך הלימודים בבית הספר התיכון, ומעטים המקרים בהם 

בשיעור הינה התלמידים נושרים בחטיבת הביניים. יש לציין כי בחטיבות הביניים הנשירה הגלויה 

קטן מאוד בגלל חוק חינוך חובה, לכן מרבית גורמי חטיבות הביניים התייחסו לנשירה סמויה או 

ם בהם הילד עבר לבית ספר אחר, בדרך כלל לבית ספר טכנולוגי. לעומת זאת, בתיכון למצבי

היועצים והמורים תיארו מקרים של עזיבת מסגרת לימודית , הנשירה הגלויה בשיעור גבוה יותר

ובנות נשרו בגלל אירוסין, נישואין או מכיוון  ,כלשהי: בנים רבים עזבו כדי לעבוד ולהתפרנס

 למנוע קשרים רומנטיים ולשמור על כבוד המשפחה. שהמשפחה רצתה 

 

נשירת התלמידים מתקיימת בגיל מוקדם יותר  ,הראיונות חושפים כי בחינוך הבדואי ,בנוסף

התלמידים נוטים לנשור  ,מאשר במערכת החינוך הערבית והדרוזית. במערכת החינוך הבדואית

עומתם במערכות החינוך הערבית במהלך לימודיהם בחטיבת הביניים. ל -בשלב מוקדם יותר 

 יב'.  -והדרוזית עיקר הנשירה  מתרחשת בכיתות יא' ו

 

 מאפייני הנושרים בהשוואה לתלמידים המתמידים בלימודים 5.2.3

באמצעות  פוהנתונים הכמותיים אשר נאסעל סמך שזוהו סעיף זה מציג את מאפייני הנושרים 

נקבעו בהשוואה בינם לבין תלמידים מתמידים נוער. מאפייני הנושרים השאלונים לבני ה

בלימודים ומתייחסים לתחום המשפחתי, האישי והבית ספרי. בהתחלה יוצגו ממצאים עבור 

ממצאים עבור יוצגו (, ולאחר מכן מתמידים בלימודים ונושרים סמוייםתלמידי חטיבות הביניים )

 גלויים. תלמידי תיכון )תלמידים מתמידים ונושרים סמויים( ונושרים 

. ממצאי הראיונות הצביעו על הבדלים 1הממצאים מוצגים לייחוד לבנים ולבנות משתי סיבות: 

. בחינת מדגמי המחקר מצביעה על שיעור גבוה באופן 2בדפוסי הנשירה של הבנים והבנות. 

( מאשר בקבוצת תלמידים בסכנת 67%משמעותי של בנות בקבוצת התלמידים המתמידים  )

, בהתאמה(. בנוסף נביא השוואות בין קבוצות המחקר לפי 23%-ו 44%ת הנושרים )נשירה ובקבוצ

 מגדר ובתוך כל מגזר )ערבי, בדואי ודרוזי(. 

 

 

  ונושרים סמוייםחטיבת ביניים: מתמידים  תלמידי 5.2.3.1

 בחטיבת ביניים בניםא. 

מתייחס להבדלים במאפיינים המשפחתיים בין תלמידים מתמידים  6. לוח מאפיינים משפחתיים

בחטיבות הביניים. המאפיינים המשפחתיים אשר נבדקו באמצעות שאלון  נושרים סמוייםלבין 

כלכלי של המשפחה: מצב הקשר בין ההורים -המחקר מתייחסים בעיקר למעמד החברתי
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שכלה אב ואם ומצב התעסוקה של האב )נשואים, גרושים וכדומה(, המצב הכלכלי של המשפחה, ה

ושל האם. בנוסף גם נבדק יחס  המשפחה ללימודים. נושא זה נבדק בעזרת שלושה מדדים שנבנו 

מדיווחי המשיבים בחלק ב של השאלון: יחס תומך של המשפחה בלימודים, יחס מעודד של 

  המשפחה לעבוד במקום ללמוד ויחס כללי של המשפחה ללימודים )ציון כולל(.

 ונושרים סמויים מתמידיםמובהקים במאפיינים משפחתיים בין תלמידים  : הבדלים6לוח 
 בחטיבות הביניים )בנים בלבד(

תלמידים  משתנה
 מתמידים

(63=N) 

 נושרים 
 סמויים

(122=N) 

 
 מבחן סטטיסטי

 )מובהקות(

%  % 
 18.3812χ= 3.3 7.9 לא למד השכלת אב

 8.2 0.0 יסודית (003.)
 17.2 9.5 חטיבת ביניים

 34.4 31.7 תיכונית
 16.4 7.9 על תיכונית

 20.5 42.9 אקדמית
 20.9852χ= 8.9 8.1 לא למד השכלת אם

 8.9 1.6 יסודית (001.)
 15.4 6.5 חטיבת ביניים

 39.0 27.4 תיכונית
 11.4 11.3 על תיכונית

 16.3 45.2 אקדמית
 7.8242χ= 67.2 80.6 מלאהמשרה  תעסוקת אב

 14.8 3.2 משרה חלקית (050.)
 12.3 14.5 לא עובד

 5.7 1.6 נפטר
 11.8372χ= 20.5 42.9 משרה מלאה תעסוקת אם

 11.0 4.8 משרה חלקית (008.)
 66.9 52.4 לא עובד

 1.6 0.0 נפטר
 

המשפחה 
תומכת 

 בלימודים*

 t=3.553 4.11 4.51 ממוצע

 0.90 0.63 ס"ת (000.)
N 63 129 

המשפחה 
מעודדת 

לעבוד במקום 
 ללמוד*

 t=4.403 1.62 1.13 ממוצע

 1.05 0.49 ס"ת (000.)
N 63 129 

יחס כללי של 
המשפחה 

 ללימודים*

 t=4.308 4.18 4.60 ממוצע

 0.82 0.52 ס"ת (000.)
N 63 129 

 "מסכים במידה רבה מאוד" 5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

רמת לכן , הנושרים הסמוייםתהיה במצב טוב יותר מקבוצת  המתמידים** ההשערה היא שקבוצת 
 כיוונית.-עבור בדיקה חד היא tהמובהקות המדווח של מבחן 

כי הנושרים הסמויים, בהשוואה לתלמידים  המתמידים, באים ממשפחת עם  מלמד 6עיון בלוח 

נמוך של הורים המועסקים במשרה מלאה. כמו כן, הם זוכים לתמיכה  שיעורוהשכלה נמוכה, 

, לעומת עידוד גבוה לעבודה במקום םמשפחתית נמוכה בלימודים ויחס פחות חיובי כלפי לימודי

מצביעים כי מרבית  6הלימודים. יחד עם זאת, ולמרות ההבדלים המובהקים, הממצאים בלוח 

 .ויעבד םה רבה בלימודיהם  ואינן מעדיפות שהתומכות במיד הנושרים הסמוייםמשפחות 
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המאפיינים האישיים שנבדקו בשאלון המחקר הם: רמת דתיות, שמירה על מאפיינים אישיים. 

טקסים דתיים, דימוי עצמי, הערכה עצמית כתלמיד, קבלת ציונים שליליים בתעודה האחרונה, 

דדים במהלך יום לימודים תדירות ההיעדרות מבית הספר, תדירות ההיעדרות משיעורים בו

ועיסוקים מחוץ לבית הספר. כמו כן, המשתתפים במחקר נשאלו אם היו מעדיפים לעבוד אחרי 

יום הלימודים במקום להתרכז בלימודים ואם היו מעדיפים לעבוד ולהיות עצמאים מבחינה 

דים מציג את ההבדלים במאפיינים האישיים בין תלמי 7כלכלית במקום להמשיך ללמוד. לוח 

בחטיבות הביניים. מלבד להבדלים המובהקים, בלוח מוצגים שיעור  לנושרים סמוייםמתמידים 

המשיבים שדיווחו על ציונים שליליים בתעודה האחרונה, אפילו אם ההבדל לא מובהק 

 סטטיסטית, וזאת במטרה להצביע על המגמה שמאפיינת את שתי הקבוצות בקשר להישגיהן.

במאפיינים אישיים בין תלמידים מתמידים ונושרים סמויים  : הבדלים מובהקים7לוח 
 בחטיבות הביניים )בנים בלבד(

תלמידים  משתנה
 מתמידים

(63=N) 

 נושרים סמויים
(122=N) 

 
 מבחן סטטיסטי

 )מובהקות(

% % 
 לא מובהק 20.2 12.7 שיעור הנכשלים בערבית
 לא מובהק 26.4 14.3 שיעור הנכשלים בעברית

 2χ(007.) 7.228= 36.4 17.5 הנכשלים באנגליתשיעור 
 לא מובהק 32.6 20.6 שיעור הנכשלים במתמטיקה

מס' ימי 
היעדרות 

בחודש 
 האחרון

1-4 94.1 78.3 =6.9662χ 

(.031) 5-6 2.0 14.8 
 7.0 3.9 7-יותר מ

 
 t=2.601 3.81 4.12 ממוצע דימוי עצמי* 

 0.86 0.72 ס"ת (005.)
N 63 126 

הערכה 
עצמית 

 כתלמיד*

 t=7.364 3.52 4.46 ממוצע

 1.08 0.65 ס"ת (000.)
N 61 122 

מידת העיסוק 
 בתחביבים*

 t=2.032 3.61 4.00 ממוצע

 1.43 1.13 ס"ת (022.)
N 63 127 

מעדיף לעבוד 
ולהיות 
 עצמאי*

 t=1.954 1.67 1.37 ממוצע

 1.14 0.87 ס"ת (025.)
N 62 123 

 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

רמת לכן , הנושרים הסמוייםתהיה במצב טוב יותר מקבוצת  מתמידים** ההשערה היא שקבוצת 
 כיוונית. -עבור בדיקה חד היא tהמדווח של מבחן המובהקות 

כי תלמידים בסכנת נשירה נוטים להיעדר יותר מבית הספר, ומצבם  מצביעים 7הנתונים בלוח 

מהם לא הגיעו לבית הספר לפחות  22%-נמוך בהשוואה לתלמידים  המתמידים. כ לימודיה

עד  20%מקבוצת  המתמידים. בנוסף, בין  6%חמישה ימים במהלך החודש האחרון, לעומת רק 

גלית ומתמטיקה(, בעוד בקבוצת המתמידים נכשלו במקצועות הליבה )ערבית, עברית, אנ 36%

מגדירים  הנושרים הסמוייםעולה כי  7. מלוח 21%-ל 13%שיעור הנכשלים במקצועות אלה נע בין 

את עצמם כפחות טובים, והם בעלי דימוי עצמי כללי נמוך בהשוואה לתלמידים המתמידים. 
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עבוד ולהיות עצמאיים לבסוף, הם עוסקים פחות בתחביבים בשעות הפנאי, ויותר רוצים ל

 כלכלית.

. בתחום זה נבדק כיצד התלמיד תופס את בית הספר. כפי שדווח בפרק מאפיינים בית ספריים

פריטים אשר מתחלקים לארבעה תחומים:  18-השיטה, חלק השאלון שעסק בנושא זה מורכב מ

ומורי בית בית הספר מקום נעים, בית הספר אינו מקום נעים, בבית הספר מעודדים ועוזרים 

הספר אינם רגישים. בנוסף לארבעת המדדים האלה, נוצר מדד כללי שמבטא את התחושה 

הנושרים הכללית של התלמיד כלפי בית הספר. בבדיקת ההבדלים בין התלמידים המתמידים ו

, נמצאה השוואה אחת מובהקת סטטיסטית. התלמידים מתמידים מדווחים שבבית הסמוים

 ,M=3.35)נושרים הסמויים מדווחים ה ( יותר מאשרM=3.61, sd=0.85)הספר מעודדים ועוזרים 

sd=0.89( )t=1.894, p=.030.) 

 

 בחטיבת ביניים ותבנב. 

בחלק זה נציג את ההבדלים המובהקים במאפיינים המשפחתיים, האישיים והבית ספריים בקרב 

 תלמידות חטיבות הביניים. 

ההבדלים המובהקים במאפיינים המשפחתיים בין  מוצגים 8בלוח משפחתיים. מאפיינים 

 . הנושרות הסמויותהתלמידות המתמידות לבין 

 

 

 

 

 

 

 

 

ונושרות סמויות : הבדלים מובהקים במאפיינים משפחתיים בין תלמידות מתמידות 8לוח 

  בחטיבות הביניים

תלמידות  משתנה
 מתמידות

(150=N) 

 נושרות 
 סמויות

(75=N) 

 
 מבחן סטטיסטי

 )מובהקות(

% % 
 17.0262χ= 5.8 1.4 לא למד השכלת אב

 7.2 5.5 יסודית
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 (004.) 34.8 15.9 חטיבת ביניים
 26.1 37.2 תיכונית

 7.2 18.6 על תיכונית
 18.8 21.4 אקדמית

 12.3792χ= 13.2 5.4 לא למד השכלת אם
 11.8 6.0 יסודית (030.)

 19.1 11.4 חטיבת ביניים
 30.9 34.2 תיכונית

 11.8 15.4 על תיכונית
 13.2 27.5 אקדמית

 9.6892χ= 64.4 77.7 משרה מלאה תעסוקת אב
 21.9 8.8 משרה חלקית (021.)

 12.3 13.5 לא עובד
 1.4 0.0 נפטר

המצב  
המשפחתי של 

 ההורים

 11.3692χ= 85.1 95.7 נשואים וחיים ביחד
נשואים וחיים  (010.)

 בנפרד
1.4 5.4 

 8.1 0.7 גרושים 
 1.4 2.2 רק אחד בחיים

 0.0 0.0 שניהם לא בחיים
 

המשפחה 
מעודדת 

לעבוד במקום 
 ללמוד*

 t=2.345 1.37 1.08 ממוצע
 1.03 0.39 ס"ת (010.)

N 150 75 

יחס כללי של 
המשפחה 

 כללי*

 t=2.209 4.56 4.72 ממוצע
 0.54 0.43 ס"ת (015.)

N 150 75 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

רמת  לכן ,הנושרות הסמויותתהיה במצב טוב יותר מקבוצת  המתמידות** ההשערה היא שקבוצת 
 כיוונית. -עבור בדיקה חד היא tהמובהקות המדווח של מבחן 

 אבותיהםמשכילים פחות, ושיעור נמוך מ הנושרות הסמויותהורי  מורים כי 8הממצאים בלוח 

עובדים במשרה מלאה בהשוואה לתלמידות המתמידות. אשר למצב המשפחתי של ההורים, 

מדווחות שההורים נשואים וחיים  מהנושרות הסמויות 85%מצביעים כי  8הממצאים בלוח 

מתמידות מהורי התלמידות ה 96%מהן שהוריהן גרושים או פרודים. לעומתן,  13%-ביחד, וכ

נשואים וחיים ביחד. בנוסף, עולה מהלוח כי קיימים הבדלים ביחס ללימודים בין הורי 

מפגינים יחס פחות חיובי ללימודים  הנושרות הסמויותהתלמידות משתי הקבוצות: הורי 

 ותומכים יותר בעבודה על חשבון הלימודים בהשוואה להורי התלמידות המתמידות.

מוצגים ההבדלים במאפיינים האישיים בין התלמידות המתמידות  9. בלוח מאפיינים אישיים

ת דומה במידה רבה לזו שהתקבלה אצל הבנים. בנו. התמונה הכללית בקרב הלנושרות הסמויות

מאופיינות בהישגים נמוכים במקצועות  הנושרות הסמויותבהשוואה לתלמידות המתמידות, 

ויות רבות יותר מבית הספר ומשיעורים הליבה )עברית, ערבית, אנגלית ומתמטיקה(, היעדר

בודדים. בנוסף, הן מאופיינות בדימוי עצמי שלילי יותר, הערכה עצמית לימודית נמוכה יותר והן 

 עוסקות פחות בתחביבים בשעות הפנאי. 

בחטיבות  ונושרות סמויות מתמידות ותיים בין תלמידאישהבדלים מובהקים במאפיינים  :9לוח 
 הביניים 
  נושרות תלמידות  משתנה
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 מתמידות
(150=N) 

  סמויות
(75=N) 

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

% % 
 2χ(009.) 6.878= 14.7 4.6 שיעור הנכשלים בערבית
 2χ(028.) 4.818= 18.7 8.6 שיעור הנכשלים בעברית

 2χ(032.) 4.605= 28.0 15.9 שיעור הנכשלים באנגלית
 לא מובהק 25.3 24.5 שיעור הנכשלים במתמטיקה

מס' ימי 
היעדרות 

 בחודש האחרון

1-4 95.1 86.2 =5.4162χ 
(.067) 5-6 3.3 6.2 

 7.7 1.6 7-יותר מ
מס' היעדרויות 

משיעורים 
בודדים בחודש 

 האחרון***

0 94.6 85.7 =7.3352χ 
(.026) 1-2 5.4 0.0 

 14.3 0.0 3-יותר מ

 
 t=2.672 4.07 4.35 ממוצע דימוי עצמי* 

 0.82 0.56 ס"ת (004.)
N 150 73 

הערכה עצמית 
 כתלמידה*

 t=4.961 3.89 4.55 ממוצע
 1.03 0.65 ס"ת (000.)

N 151 74 

מידת העיסוק 
 בתחביבים*

 t=2.742 3.29 3.81 ממוצע
 1.38 1.15 ס"ת (004.)

N 146 72 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

רמת לכן , הנושרות הסמויותתהיה במצב טוב יותר מקבוצת  מתמידות** ההשערה היא שקבוצת ה
 כיוונית. -עבור בדיקה חד היא tהמובהקות המדווח של מבחן 

 .נושרות סמויות 35-ות ומתמיד 37תלמידות השיבו לשאלה זו, מתוכן  72*** רק 

 

ניתוח ההבדלים במאפיינים הבית ספריים בין תלמידות חטיבות הביניים ספריים. -מאפיינים בית

מעלה שני הבדלים מובהקים: התלמידות המתמידות דיווחו כי בבית הספר עוזרים ומעודדים 

(M=3.98, sd=0.84 יותר מאשר )הנושרות הסמויות (M=3.55, sd=1.07( )t=3.030, p=.002 .)

 ,M=4.06יותר ) תא חיובייהתלמידות המתמידות הבית הספר על ידי של  התפיסהכמו כן, 

sd=0.58 הנושרות הסמויות( מאשר אצל (M=3.87, sd=0.61( )t=2.317, p=.021.) 

 

 

 ם בגיל תיכון: מתמידים, נושרים סמויים ונושרים גלוייםתלמידי 5.2.3.2

 קבוצות: תלמידים מתמידים, תלמידים בסכנת נשירהמדגם בני הנוער בגיל תיכון כלל שלוש 

. השאלון ם(י)נושרים גלוי ובני נוער אשר נשרו ממערכת החינוך הפורמאלית )נושרים סמויים(

בשאלות בהם המשיבים התבקשו להתייחס  אחריםהיה מעט שונה מהשאלון ל הגלויים לנושרים

התבקשו להתייחס לבית הספר האחרון בו למדו ולציין את הגלויים לבית הספר. הנושרים 
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מקצועות הבסיס שהיו הכי קשיים להם )ערבית, עברית, אנגלית, מתמטיקה(, בעוד שהתלמידים 

התייחסו לבית הספר הנוכחי שלהם ולציונים השליליים  והנושרים הסמוייםהמתמידים 

עוסקים הם שאלו אם נלא  ייםהגלו במקצועות הבסיס בתעודה האחרונה. כמו כן, הנושרים

בשיעורי בית, על חיסורים מבית הספר, על היעדרות מימי לימודים ואם הם היו מעדיפים לעבוד 

אחרי יום לימודים במקום להתרכז בלימודים. פרט להבדלים אלה השאלונים היו זהים 

ר הבנים ומאפשרים השוואה בין שלוש הקבוצות ברוב משתני המחקר. להלן הצגת הממצאים עבו

 ועבור הבנות במדגם בני הנוער בגיל תיכון.

 בתיכון בניםא. 

מציג את ההבדלים המובהקים במאפיינים המשפחתיים בהשוואה  10לוח . מאפיינים משפחתיים

 בין שלוש קבוצות המחקר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נושרים סמויים: הבדלים מובהקים במאפיינים משפחתיים בין תלמידים מתמידים, 10לוח 
 בגיל תיכון )בנים בלבד(גלויים ונושרים 
תלמידים  משתנה

 מתמידים
(83=N) 

 נושרים
 סמויים

(106=N) 

 נושרים
 גלויים

(258=N) 

 
מבחן 

 סטטיסטי
 % % % )מובהקות(

 38.7002χ= 17.2 5.0 2.5 לא למד השכלת אב
 8.8 4.0 2.5 יסודית
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חטיבת 
 ביניים

16.3 19.8 19.6 (.000) 

 32.8 39.6 31.3 תיכונית
 8.4 9.9 13.8 על תיכונית

 13.2 21.8 33.8 אקדמית
 37.1542χ= 21.4 8.0 7.5 לא למד השכלת אם

 6.5 10.0 13.8 יסודית (000.)
חטיבת 
 ביניים

6.3 16.0 15.7 

 38.7 32.0 33.8 תיכונית
 8.3 17.0 15.0 על תיכונית

 9.3 17.0 23.8 אקדמית
 25.5982χ= 54.4 67.0 78.0 משרה מלאה אבתעסוקת 

 14.3 17.0 11.0 משרה חלקית (000.)
 27.8 11.0 6.1 לא עובד

 3.6 5.0 4.9 נפטר
שמירה על 

מסורת דתית 
 בבית

שומרים על 
כל כללי 
 המסורת

43.9 58.4 53.5 =13.9802χ 

(.030) 

שומרים על 
רבים מכללי 

 המסורת

30.5 29.7 24.1 

על  שומרים
כללים 
 בודדים

25.6 11.9 19.1 

לא שומרים 
 כלל

0.0 0.0 3.3 

 
מס' נפשות 

 בבית
 F=5.382 7.85 5.65 5.56 ממוצע

 8.65 4.13 2.41 ס"ת (005.)

N 
 

82 98 237 

מצב הכלכלי ה
 של המשפחה*

 F=5.561 3.61 3.93 4.01 ממוצע

 1.20 1.08 0.82 ס"ת (004.)
N 83 102 254 

 המשפחה
תומכת 

 בלימודים*

 F=17.499 3.86 4.24 4.47 ממוצע

 0.98 0.84 0.64 ס"ת (000.)
N 83 106 257 

המשפחה 
לעבוד  מעודדת
במקום 
 ללמוד*

 F=9.720 1.65 1.58 1.14 ממוצע

 0.97 1.08 0.48 ס"ת (000.)
N 83 106 256 

יחס כללי של 
המשפחה 

 ללימודים*

 F=18.981 3.98 4.28 4.57 ממוצע

 0.88 0.73 0.55 ס"ת (000.)
N 83 106 237 

 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

הינם בעלי השכלה נמוכה יותר  הגלויים , מלמדים כי הורי הנושרים10הממצאים המוצגים בלוח 

. שיעור גבוה יותר מאבות הנושרים הסמוייםמאשר הורי התלמידים המתמידים וגם הורי 

הנושרים בקרב הורי  54%-ו 67%לעומת  78%התלמידים המתמידים עובדים במשרה מלאה: 

, בהתאמה. התלמידים המתמידים שומרים פחות על מסורת הגלויים והורי הנושרים הסמויים

אקונומי נמוך בהשוואה לשתי -סובלות ממצב סוציו הגלויים דתית בבית. משפחות הנושרים

עולה כי הורי התלמידים המתמידים מפגינים יחס חיובי  10קבוצות האחרות. כמו כן, מלוח ה
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. היחס השלילי ביותר התקבל בקרב ם של שתי הקבוצות האחרותהוריהללימודים, יותר מאשר 

 .הגלויים הורי הנושרים

דים, מציג את ההבדלים במאפיינים האישיים של התלמידים המתמי 11לוח . מאפיינים אישיים

 .הגלויים והנושריםהנושרים הסמויים 

 נושרים סמויים, מתמידים: הבדלים מובהקים במאפיינים אישיים בין תלמידים 11לוח 
 בגיל תיכון )בנים בלבד( גלויים ונושרים
תלמידים  משתנה

 מתמידים
(83=N) 

נושרים 
 סמויים

(106=N) 

  נושרים
 גלויים

 (258=N) 

 
 מבחן סטטיסטי

 )מובהקות(

% % % 
שיעור הנכשלים/מתקשים 

 בערבית
 לא מובהק 15.6 19.8 15.7

שיעור הנכשלים/מתקשים 
 בעברית

8.4 25.5 30.5 =16.1652χ 

(.000) 
שיעור הנכשלים/מתקשים 

 באנגלית
8.4 23.6 45.1 =43.8952χ 

(.000) 
שיעור הנכשלים/מתקשים 

 במתמטיקה
16.9 34.9 42.4 =17.8532χ 

(.000) 

 
 F=25.964 3.61 3.89 4.22 ממוצע דימוי עצמי* 

 0.67 0.76 0.67 ס"ת (000.)
N 83 106 251 

הערכה 
עצמית 

 כתלמיד*

 F=35.565 3.26 3.55 4.42 ממוצע

 1.22 0.96 0.65 ס"ת (000.)
N 81 96 252 

מעדיף לעבוד 
ולהיות 
 עצמאי*

 F=24.231 2.39 1.62 1.35 ממוצע

 1.52 1.05 0.88 ס"ת (000.)
N 82 98 235 

 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

הינם בעלי הישגים נושרים הסמויים וה הגלויים מלמדים כי הנושרים 11הממצאים בלוח 

לימודיים נמוכים יותר, דימוי עצמי שלילי יותר, הערכה עצמית כתלמיד נמוכה יותר ועניין רב 

ועצמאות כלכלית, בהשוואה לתלמידים המתמידים. יש להדגיש כי בכל המשתנים יותר בעבודה 

 הוא הקשה ביותר מבין קבוצות המחקר. הגלויים האישיים מצבם של הנושרים

ספריים בין שלוש קבוצות המחקר. נמצא כי -בהשוואה במאפיינים הביתספריים. -מאפיינים בית

התלמידים המתמידים מביעים יחס חיובי יותר ההבדל ביניהן ביחס לבית הספר נמצא מובהק: 

מביעים את היחס השלילי  הגלויים (, לעומת זאת הנושריםM=3.57, sd=0.83כלפי בית הספר )

 ,M=3.40) הנושרים הסמויים(. בין שתי קבוצות אלה נמצאים M=3.35, sd=0.61ביותר )

sd=0.75עים. נמצא כי התלמידים (. הבדל מובהק נוסף נמצא בתחושה שבית הספר אינו מקום נ

( בהשוואה M=2.51, sd=0.86דיווחו יותר שבית הספר אינו מקום נעים ) הגלויים הנושרים

 ,M=2.15, sd=0.95( )F=5.158( ולתלמידים המתמידים )M=2.47, sd=0.99) לנושרים הסמויים

p=.006 .) 
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 ב. תלמידות תיכון

 .12הבנות בגיל תיכון מוצגים בלוח  שלמאפיינים המשפחתיים ההבדלים ב. מאפיינים משפחתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נושרות סמויות: הבדלים מובהקים במאפיינים משפחתיים בין תלמידות מתמידות, 12לוח 
 בגיל תיכון גלויות ונושרות

תלמידות  משתנה
 מתמידות

(145=N) 

נושרות 
 סמויות

(109=N) 

 נושרות
 גלויות

(78=N) 

 
 מבחן סטטיסטי

 )מובהקות(

% % % 
 24.2462χ= 10.4 11.8 4.9 לא למד השכלת אב

 15.6 7.8 7.7 יסודית (007.)
 24.7 13.7 20.3 חטיבת ביניים
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 19.5 41.2 32.2 תיכונית
 9.1 14.7 10.5 על תיכונית

 20.8 10.8 24.5 אקדמית
 21.7222χ= 18.7 15.4 7.6 לא למד השכלת אם

 13.3 17.3 9.7 יסודית (017.)
 14.7 22.1 15.3 חטיבת ביניים

 32.0 28.8 32.6 תיכונית
 10.7 11.5 16.0 על תיכונית

 10.7 4.8 18.8 אקדמית
 20.2622χ= 43.4 54.3 70.6 משרה מלאה תעסוקת אב

 19.7 16.2 13.3 משרה חלקית (002.)
 22.4 39.7 31.0 לא עובד

 14.5 7.6 3.5 נפטר
בין מצב הקשר 

 ההורים
נשואים וגרים 

 ביחד
95.1 87.0 81.1 =26.4152χ 

(.001) 
 1.4 6.0 0.0 פרודים
 4.1 4.0 0.7 גרושים

 10.8 3.0 4.2 אחד מהם נפטר
 2.7 0.0 0.0 שניהם נפטרו

שמירה על מסורת 
 דתית בבית

שומרים על כל 
 כללי המסורת

31.9 47.6 38.5 =15.7402χ 
(.001) 

שומרים על 
רבים מכללי 

 המסורת

44.4 20.4 34.4 

שומרים על 
 כללים בודדים

22.2 29.1 25.1 

 2.0 2.9 1.4 לא שומרים כלל
רמת הדתיות של 

 הנערה*
 23.0952χ= 5.1 6.4 3.5 חילוני

 32.1 59.6 56.3 מסורתי (001.)
 50.0 23.9 36.1 דתי

 12.8 10.1 4.2 דתי מאוד
 

מצב הכלכלי של ה
 המשפחה*

 F=4.510 3.36 3.42 3.77 ממוצע
 0.97 1.28 1.03 ס"ת (012.)

N 145 106 77 

המשפחה תומכת 
 בלימודים*

 F=22.543 3.73 4.13 4.49 ממוצע
 1.01 0.90 0.58 ס"ת (000.)

N 145 109 78 

המשפחה מעודדת 
עבוד  במקום 

 ללמוד*

 F=13.169 1.66 1.33 1.13 ממוצע
 0.99 0.83 0.47 ס"ת (000.)

N 145 109 78 

יחס כללי של 
המשפחה 

 ללימודים*

 F=25.682 3.89 4.27 4.59 ממוצע
 0.91 0.79 0.48 ס"ת (000.)

N 145 109 78 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

הנושרות ות, המתמידתלמידות הכפי שעולה מהלוח, נמצאו הבדלים מובהקים רבים בין משפחות 

בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות, במשפחות של התלמידות  .הגלויות נושרותהו הסמויות

 87%לעומת  95%המתמידות ההורים משכילים יותר, שיעור גבוה מההורים נשואים וגרים ביחד )

שיעור גבוה יותר של האבות עובדים ו (הגלויות מהורי הנושרות 81%-ו הסמויותהנושרות מהורי 

כמו כן, המצב הכלכלי של  .בשתי הקבוצות האחרות( 43%-ו 54%לעומת  71%במשרה מלאה )

ושל  הנושרות הסמויותיותר מאשר בקרב משפחות של  טובמשפחות התלמידות המתמידות 

הממצאים בלוח כי הורי התלמידות המתמידות תומכים . בנוסף ניתן לראות מהגלויות הנושרות
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יותר בלימודי הבנות, פחות מעודדים אותן ליציאה לעבודה ובאופן כללי מפגינים יחס חיובי יותר 

 ללימודים. 

 תיכון.גיל מאפיינים האישיים של הבנות במתייחס להבדלים ב 13לוח   .מאפיינים אישיים

נושרות סמויות ונושרות  מתמידות, ותבין תלמיד אישייםהבדלים מובהקים במאפיינים  :13לוח 
 גלויות בגיל תיכון

תלמידות  משתנה
 מתמידות

(145=N) 

נושרות 
 סמויות

(109=N) 

  נושרות
 גלויות

 (78=N) 

 
 מבחן סטטיסטי

 )מובהקות(

% % % 
 /מתקשותשיעור הנכשלות

 בערבית
2.8 19.3 7.7 =20.3552χ 

(.000) 
 /מתקשותשיעור הנכשלות

 בעברית
3.4 26.6 29.5 =34.3432χ 

(.000) 
 /מתקשותשיעור הנכשלות

 באנגלית
10.3 35.8 23.1 =23.8192χ 

(.001) 
שיעור הנכשלות/מתקשות 

 במתמטיקה
17.4 33.0 52.6 =30.1362χ 

(.000) 

 
 F=42.261 3.68 4.10 4.43 ממוצע דימוי עצמי* 

 0.57 0.63 0.55 ס"ת (000.)
N 145 109 77 

הערכה 
עצמית 

 כתלמיד*

 F=77.714 3.31 3.71 4.63 ממוצע
 1.04 0.86 0.61 ס"ת (000.)

N 145 106 77 

מעדיפה 
לעבוד 

ולהיות 
 עצמאית*

 F=17.504 1.83 1.35 1.18 ממוצע
 1.22 0.86 0.56 ס"ת (000.)

N 145 106 76 

 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

סובלות מקשים לימודיים רבים.  גלויותוהנושרות  הנושרות הסמויותמלמד כי  13עיון בלוח 

שיעור גבוה מהן נכשלו במקצועות ערבית, עברית, אנגלית ומתמטיקה, בהשוואה לתלמידות 

מעריכות עצמן כתלמידות בינוניות בלבד, לעומת התלמידות  הגלויות המתמידות. הנושרות

 הנושרות הסמויותהמתמידות אשר מעריכות עצמן כתלמידות טובות מאוד. ההערכה העצמית של 

. מצב דומה התקבל בדימוי העצמי של הגלויות נמוכות משל המתמידות וגבוהות מהנושרות

 הגלויות החיובי ביותר, ואילו הנושרות התלמידות: התלמידות המתמידות בעלות הדימוי העצמי

מביעות תמיכה ורצון להיכנס לתחום  הגלויות הן בעלות הדימוי העצמי הנמוך ביותר. הנושרות

. והנושרות הסמויותהעבודה ולזכות בעצמאות כלכלית, יותר מאשר התלמידות  המתמידות 

בביקור סדיר  ות הסמויותהנושרבנוסף נמצאו הבדלים מובהקים בין התלמידות המתמידות לבין 

-0מהתלמידות המתמידות נעדרו מעט מבית הספר בחודש האחרון ) 96%-בבית הספר. נמצא כי כ

פעמים  7-נעדרו יותר מ 4%בקבוצה השנייה. בקבוצה הראשונה רק  81% -ימים(, בהשוואה ל 2

 בקבוצה השנייה. 12%במהלך החודש, לעומת 

המשפחתיים ובמאפיינים האישיים, שלוש קבוצות  כמו במאפייניםמאפיינים בית ספריים. 

. התלמידות 14לראות מלוח ספריים, כפי שניתן -ות היו שונות זו מזו גם במאפיינים הביתנערה
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תופסות אותו  הגלויות המתמידות תופסות את בית הספר כמקום חיובי יותר, בעוד שהנושרות

ך בדרך כלל קרובות יותר לתלמידות נמצאות באמצע, א הנושרות הסמויותכמקום שלילי יותר. 

 .הגלויות המתמידות מאשר לנושרות

נושרות סמויות , מתמידות: הבדלים מובהקים במאפיינים בית ספריים בין תלמידות 14לוח 
 ונושרות גלויות בגיל תיכון

 משתנה
 

תלמידות 
 מתמידות

(145=N) 

נושרות 
 סמויות

(109=N) 

 נושרות
 גלויות

 (78=N) 

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

בית הספר לא 
 מקום נעים*

 F=10.742 2.24 2.00 1.77 ממוצע
 0.78 0.79 0.66 ס"ת (000.)

N 145 109 78 

בית הספר 
 מקום נעים*

 F=5.080 3.31 3.75 3.70 ממוצע
 1.55 0.95 0.97 ס"ת (007.)

N 145 109 78 

בבית הספר 
מעודדים 
 ועוזרים*

 F=4.959 3.38 3.57 3.75 ממוצע
 0.84 0.91 0.82 ס"ת (008.)

N 145 109 78 

תפיסה 
כללית של 

 בית הספר*

 F=8.057 3.49 3.75 3.85 ממוצע
 0.64 0.60 0.66 ס"ת (000.)

N 145 109 78 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

 

 הבדלים בין קבוצות בתוך כל מגזר 5.2.3.3

 ונושרים נושרים סמויים, )תלמידים מתמידים קבוצות התלמידים בין הבדליםה נבחנוסעיף זה 

גם בדיקה זו מסתמכת  .חינוךשלב ולפי )ערבי, בדואי ודרוזי(  בנפרד אוכלוסייהבתוך כל  (גלויים

 על המידע משאלוני המחקר שנאסף מבני הנוער.

 האוכלוסייה הערבית .א

מציג את ההבדלים המובהקים במאפיינים,  15לוח . הבינייםות בבחטי הערבים מדגם הבנים

האישיים, המשפחתיים והבית ספריים בין קבוצות תלמידי חטיבות הביניים בחינוך הערבי. כפי 

הן במאפיינים  הנושרים הסמוייםשניתן לראות נמצאו הבדלים בין התלמידים המתמידים לבין 

 ו הבדלים  במאפיינים הבית ספריים.המשפחתיים והן במאפיינים האישיים. לא נמצא

דלים מובהקים במאפיינים משפחתיים ואישיים בין תלמידים מתמידים ונושרים הב :15לוח 
 סמויים בחטיבות הביניים בחינוך הערבי

תלמידים  משתנה
 יםמתמיד

 

 נושרים 
 סמויים

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

המשפחה 
תומכת 

 בלימודים*

 t=3.340 4.28 4.68 ממוצע

 0.78 0.46 ס"ת (000.)
N 38 70 

המשפחה 
מעודדת לעבוד 
 במקום ללמוד*

 t=2.720 1.54 1.15 ממוצע

 1.04 0.48 ס"ת (004.)
N 38 70 
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יחס כללי  של 
המשפחה 

 ללימודים*

 t=3.595 4.32 4.72 ממוצע

 0.74 0.42 ס"ת (000.)
N 38 70 

הערכה עצמית 
 כתלמיד*

 t=7.196 3.36 4.55 ממוצע

 1.05 0.65 ס"ת (000.)
N 38 67 

מידת העיסוק 
 בשיעורי בית*

 t=3.058 3.25 4.00 ממוצע

 1.35 1.14 ס"ת (002.)
N 38 69 

מעדיף לעבוד 
במקום להתרכז 

 בלימודים

 t=2.231 1.80 1.32 ממוצע

 1.31 0.90 ס"ת (014.)
N 38 66 

מעדיף לעבוד 
 ולהיות עצמאי*

 t=2.479 1.83 1.32 ממוצע

 1.35 0.77 ס"ת (008.)

N 38 66 

 
 4.2002χ= 34.3 15.8 שיעור הנכשלים באנגלית

(.040) 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

רמת לכן , הנושרים הסמויים** ההשערה היא שקבוצת המתמידים תהיה במצב טוב יותר מקבוצת 
 כיוונית. -היא עבור בדיקה חד tשל מבחן  תהמובהקות המדווח

עולה כי משפחותיהם של התלמידים המתמידים תומכים יותר בלימודי בניהם  15מלוח 

מגדירים  עצמם כחלשים יותר  הנושרים הסמוייםומעודדים אותם פחות ליציאה לעבודה. 

בהשוואה לתלמידים המתמידים, הם עוסקים פחות בהכנת שיעורי בית ונכשלים יותר במקצוע 

שואפים יותר להשתלב בעבודה ולהגיע לעצמאות  נערים אלההאנגלית. כמו כן, ניתן לראות כי 

 כלכלית. 

מובהקים בין התלמידות  מתייחס להבדלים ה 16לוח מדגם הבנות הערביות בחטיבות הביניים. 

 בחטיבות הביניים בחינוך  הערבי .  והנושרות הסמויותהמתמידות 

 

 

 

 

: הבדלים מובהקים במאפיינים משפחתיים, אישיים ובית ספריים בין תלמידות 16לוח 
 ות בחטיבת ביניים במגזר הערביהלומד נושרות סמויותו ותמתמיד

תלמידות  משתנה
 מתמידות

 

 נושרות 
 סמויות

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

המשפחה תומכת 
 בלימודים*

 t=2.382 4.36 4.67 ממוצע

 0.65 0.59 ס"ת (010.)
N 72 31 

יחס כללי  של 
המשפחה 

 t=2.337 4.43 4.72 ממוצע
 0.63 0.48 ס"ת
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 N 72 31 (.012) ללימודים*
מצב כלכלי של 

 המשפחה*
 t=2.343 3.62 4.18 ממוצע

 1.18 0.83 ס"ת (012.)
N 71 29 

 t=2.232 4.05 4.38 ממוצע דימוי עצמי*

 0.86 0.62 ס"ת (014.)
N 72 31 

הערכה עצמית 
 כתלמיד*

 t=3.457 3.77 4.50 ממוצע

 1.07 0.69 ס"ת (000.)
N 72 30 

מעדיף לעבוד 
במקום להתרכז 

 בלימודים*

 t=2.353 1.52 1.08 ממוצע

 1.00 0.37 ס"ת (013.)
N 72 31 

מידת העיסוק 
 בתחביבים*

 t=1.895 3.19 3.77 ממוצע

 1.49 1.18 ס"ת (032.)
N 69 31 

בית הספר מקום 
 נעים*

 t=1.940 3.72 4.15 ממוצע

 1.30 0.79 ס"ת (030.)
N 72 31 

בבית הספר 
מעודדים 
 ועוזרים*

 t=2.739 3.38 3.96 ממוצע

 1.12 0.93 ס"ת (004.)
N 72 31 

תפיסה כללית 
 של בית הספר*

 t=2.596 3.71 4.05 ממוצע

 0.65 0.59 ס"ת (006.)
N 72 31 

 
 4.0502χ= 12.9 2.8 שיעור הנכשלים בערבית

(.044) 
 4.4242χ= 35.5 16.7 שיעור הנכשלים באנגלית

(.035) 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

רמת לכן , הנושרות הסמויותתהיה במצב טוב יותר מקבוצת  מתמידות** ההשערה היא שקבוצת ה
 כיוונית. -עבור בדיקה חד היא tשל מבחן  תהמובהקות המדווח

מדווחות על תמיכה משפחתית  הנושרות הסמויותמלמדים כי  16 המוצגים בלוח הממצאים

נמוכה יחסית בלימודיהן בבית הספר. בנוסף, הן מגיעות מרקע משפחתי במצב כלכלי קשה יותר. 

בתחום האישי, תלמידות אלה מאופיינות בדימוי עצמי שלילי יותר, מגדירות את עצמן כתלמידות 

הנושרות , נמצא כי פחות טובות ונכשלות יותר באנגלית, בהשוואה לתלמידות מתמידות. ועוד

עוסקות פחות בתחביבים בזמן הפנוי שלהן וחלקן מביעות רצון לעבוד במקום להשקיע  הסמויות

תופסות פחות את בית הספר כמקום מעודד וכמקום  הנושרותספרי -בלימודים. בתחום הבית

ות נעים לבקר בו. ברמה הכללית, הן רואות את בית הספר כמקום שלילי יותר בהשוואה לתלמיד

 המתמידות.

מוצגים ההבדלים במאפיינים המשפחתיים, אישיים  17בלוח  מדגם הבנים הערבים בגיל תיכון.

בקרב הבנים הערבים  גלויים ונושרים נושרים סמוייםוהבית ספריים בין תלמידים מתמידים, 

 בגיל תיכון. 

הבדלים מובהקים במאפיינים משפחתיים, אישיים ובית ספריים בין תלמידים  :17לוח 
 בנים במגזר הערבי –מתמידים, נושרים סמויים ונושרים גלויים בגיל תיכון 
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תלמידים  משתנה
 מתמידים

נושרים 
 סמויים

 נושרים
 גלויים

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

המשפחה תומכת 
 בלימודים*

 F=9.282 4.03 4.38 4.57 ממוצע

 0.93 0.66 0.56 ס"ת (000.)
N 49 59 120 

המשפחה מעודדת 
 לעבוד במקום ללמוד*

 F=5.522 1.54 1.36 1.09 ממוצע

 0.89 0.87 0.40 ס"ת (005.)
N 49 59 120 

יחס כללי של המשפחה 
 ללימודים*

 F=10.426 4.14 4.45 4.65 ממוצע

 0.84 0.55 0.48 ס"ת (000.)
N 49 59 120 

מצב כלכלי של 
 המשפחה*

 F=5.987 3.70 4.19 4.06 ממוצע

 1.08 0.83 0.77 ס"ת (003.)
N 49 57 119 

 F=13.113 3.70 4.05 4.20 ממוצע דימוי עצמי*

 0.58 0.63 0.77 ס"ת (000.)
N 49 59 118 

הערכה עצמית 
 כתלמיד*

 F=37.579 3.17 3.61 4.61 ממוצע

 1.14 0.88 0.57 ס"ת (000.)
N 49 54 118 

מעדיף לעבוד ולהיות 
 עצמאי*

 F=17.187 2.27 1.51 1.22 ממוצע

 1.37 0.89 0.69 ס"ת (000.)
N 49 53 109 

בית הספר לא מקום 
 נעים*

 F=8.417 2.48 2.62 1.99 ממוצע

 0.79 0.91 0.81 ס"ת (000.)
N 49 59 120 

בבית הספר מעודדים 
 ועוזרים*

 F=2.942 3.15 3.36 3.51 ממוצע

 0.94 0.84 0.99 ס"ת (055.)
N 49 59 120 

תפיסה כללית של בית 
 הספר*

 F=5.106 3.37 3.33 3.69 ממוצע

 0.57 0.68 0.78 ס"ת (007.)
N 49 59 120 

 
שיעור הנכשלים/מתקשים 

 בעברית
6.1 28.8 31.4 =12.2352χ 

(.002) 
שיעור הנכשלים/מתקשים 

 באנגלית
4.1 11.9 42.0 =34.2372χ 

(.000) 
שיעור הנכשלים/מתקשים 

 במתמטיקה
12.2 33.9 47.9 =19.2672χ 

(.000) 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5א מסכים" עד ל"כלל  1-* סולם התשובות: מ

-, מצביעים על הבדלים בין הקבוצות במאפיינים משפחתיים, אישיים ובית17הממצאים בלוח 

הינו קשה יותר,  גלויים בתחום המשפחתי, נמצא כי המצב הכלכלי של הנושריםספריים. 

תומכים פחות בלימודים.  הגלויים בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות. כמו כן, משפחות הנושרים

מתקשים יותר בלימודיהם. בהשוואה לשתי  הסמויים והגלויים בתחום האישי, נמצא כי הנושרים

מאופיינים בדימוי עצמי והערכה עצמית כתלמיד נמוכים  הגלויים הקבוצות האחרות, הנושרים

יותר, הם תופסים את בית הספר כמקום שלילי יותר ומביעים רצון גבוה יותר לעבוד ולהיות 

 עצמאים כלכלית.
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מוצגים ההבדלים המובהקים במאפיינים משפחתיים,  18בלוח מדגם הבנות הערביות בגיל תיכון. 

ן שלוש קבוצות הנערות הערביות בגיל תיכון. הממצאים מצביעים על ספריים בי-אישיים ובי

במאפיינים שונים בכל  הגלויות והנושרות הנושרות הסמויותהבדלים בין התלמידות המתמידות, 

והן  נושרות הסמויות ירוד יותרושל ה הגלויות התחומים. המצב הכלכלי של משפחות הנושרות

פחה ללימודים. המצב הלימודי שלהן פחות טוב )שיעור זוכות לפחות תמיכה ועידוד מצד המש

גבוה מהן נכשלות או מתקשות במקצועות השונים(, נערות אלה תופסות עצמן כתלמידות בינוניות 

תופסות את בית הספר כמקום לא  הגלויות והדימוי העצמי הכללי שלהן נמוך יחסית. הנושרות

הן מביעות רצון חזק יותר ליציאה לעבודה נעים וכמקום בו לא מעודדים ועוזרים. כמו כן, 

 ולעצמאות כלכלית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ים מובהקים במאפיינים משפחתיים, אישיים ובית ספריים בין תלמידות : הבדל18לוח 
 מתמידות, נושרות סמויות ונושרות גלויות בגיל תיכון במגזר הערבי

תלמידות  משתנה
 מתמידות

 

נושרות 
 סמויות

 נושרות
 גלויות

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

המשפחה 
מעודדת 

 לימודים*

 F=11.007 3.88 4.15 4.36 ממוצע
 0.89 0.96 0.57 ס"ת (000.)

N 62 49 32 

המשפחה 
מעודדת 

לעבוד במקום 
 ללמוד*

 F=7.306 1.69 1.17 1.13 ממוצע
 0.96 0.64 0.59 ס"ת (001.)

N 62 49 32 
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יחס כללי של 
המשפחה 

 ללימודים*

 F=11.687 3.98 4.31 4.69 ממוצע
 0.84 0.81 0.48 ס"ת (000.)

N 62 49 32 

המצב 
הכלכלי של 

 המשפחה

 F=3.752 3.47 3.55 3.94 ממוצע
 0.95 0.90 0.88 ס"ת (026.)

N 62 47 32 

 F=13.441 3.73 4.12 4.40 ממוצע דימוי עצמי*
 0.39 0.63 0.64 ס"ת (000.)

N 62 49 31 

הערכה 
עצמית 

 כתלמיד*

 F=27.351 3.26 3.67 4.55 ממוצע
 1.11 0.83 0.72 ס"ת (000.)

N 62 48 32 

מעדיף לעבוד 
ולהיות 
 עצמאי*

 F=4.471 1.83 1.38 1.18 ממוצע
 1.34 0.95 0.80 ס"ת (013.)

N 62 47 30 

בית הספר לא 
 מקום נעים*

 F=13.175 2.35 2.07 1.64 ממוצע
 0.78 0.77 0.51 ס"ת (000.)

N 62 49 32 

התפיסה 
שבית הספר 
 מקום נעים*

 F=4.165 3.35 3.82 3.90 ממוצע
 1.04 0.85 0.86 ס"ת (017.)

N 62 49 32 

בבית הספר 
מעודדים 
 ועוזרים*

 F=7.708 3.22 3.54 3.95 ממוצע
 0.78 1.05 0.78 ס"ת (001.)

N 62 49 32 

תפיסה כללית 
של בית 
 הספר*

 F=8.521 3.47 3.75 4.01 ממוצע
 0.57 0.63 0.60 ס"ת (000.)

N 62 49 32 

 
 7.7602χ= 9.4 16.3 1.6 שיעור הנכשלים בערבית

(.021) 
 11.1212χ= 18.8 30.6 6.5 שיעור הנכשלים בעברית

(.004) 
 21.0842χ= 37.5 32.7 3.2 שיעור הנכשלים באנגלית

(.000) 
שיעור הנכשלים 

 במתמטיקה
9.7 30.6 62.5 =28.9342χ 

(.000) 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

 

 ב. האוכלוסייה הבדואית

הבדואים גם נתגלו הבדלים בין  בקרב המשתתפיםמדגם הבנים הבדואים בחטיבות הביניים. 

זה נמצאו הבדלים  . במגזר19שמוצגים בלוח , כפי הנושרים הסמוייםלבין  המתמידיםהתלמידים 

 ספרי.-בכל התחומים: משפחתי, אישי ובית

מובהקים במאפיינים משפחתיים ואישיים בין תלמידים מתמידים ונושרים  : הבדלים19לוח 
 בנים במגזר הבדואי –סמויים הלומדים בחטיבת ביניים 

 תלמידים  משתנה
 מתמידים

 

 נושרים 
 סמויים

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(
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המשפחה 
מעודדת לעבודה 

 במקום ללמוד*

 t=5.091 1.82 1.00 ממוצע
 1.08 .00 ס"ת (000.)

N 14 45 

יחס כללי של 
המשפחה 

 ללימודים*

 t=2.103 3.90 4.43 ממוצע
 0.87 0.60 ס"ת (020.)

N 14 45 

 t=1.820 3.52 3.94 ממוצע דימוי עצמי*
 0.83 0.71 ס"ת (025.)

N 14 45 

הערכה עצמית 
 כתלמיד*

 t=3.840 3.44 4.38 ממוצע
 1.07 0.65 ס"ת (000.)

N 13 41 

מידת העיסוק 
 בשיעורי בית*

 t=3.728 3.20 4.21 ממוצע
 1.50 0.58 ס"ת (000.)

N 14 45 

התפיסה שבית 
הספר אינו 
 מקום נעים

 t=1.832 2.52 2.12 ממוצע
 0.89 0.66 ס"ת (038.)

N 14 45 

תפיסה כללית 
 כלפי בית הספר

 t=1.718 3.41 3.73 ממוצע
 0.58 0.67 ס"ת (046.)

N 14 45 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

רמת לכן , הנושרים הסמוייםתהיה במצב טוב יותר מקבוצת  המתמידים** ההשערה היא שקבוצת 
 כיוונית.-עבור בדיקה חד היא tשל מבחן  תהמובהקות המדווח

אינן מקנות חשיבות ללימודים, והן  הנושרים הסמוייםמראים כי משפחות  19הממצאים בלוח 

מעודדות יותר את יציאת בניהם לעבודה במקום השקעה בלימודים. תלמידים אלה גם תופסים 

כשלים יותר במקצוע עצמם כתלמידים חלשים יותר, משקיעים פחות בהכנת שיעורי בית ונ

העברית. כמו כן, עולה מהלוח כי הדימוי העצמי שלהם נמוך יותר מזה של התלמידים  

 הם תופסים את בית הספר באופן שלילי יותר.  והמתמידים, 

מבחינת התלמידות הבדואיות נתגלו מספר הבדלים . מדגם הבנות הבדואיות בחטיבות הביניים

 . הממצאים מוצגים בלוח הבא. הנושרות הסמויותלבין מהותיים בין התלמידות המתמידות 

 

 

במאפיינים משפחתיים, אישיים ובית ספריים בין תלמידות  : הבדלים מובהקים20לוח 
 מתמידות ונושרות סמויות הלומדות בחטיבת ביניים במגזר הבדואי

תלמידות  משתנה
 מתמידות 

 נושרות 
 סמויות

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

המשפחה 
מעודדת לעבוד 
 במקום ללמוד*

 t=2.740 1.59 1.05 ממוצע
 1.34 0.27 ס"ת (024.)

N 59 27 

 t=2.961 3.72 4.23 ממוצע דימוי עצמי*
 0.81 0.51 ס"ת (003.)

N 60 26 

 t=4.060 3.65 4.61 ממוצעהערכה עצמית 
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 (000.) 1.13 0.62 ס"ת כתלמידה*
N 59 26 

מידת העיסוק 
 בתחביבים*

 t=2.296 3.04 3.74 ממוצע
 1.37 1.21 ס"ת (012.)

N 58 24 

בבית הספר 
מעודדים 
 ועוזרים*

 t=2.782 3.27 3.90 ממוצע
 1.04 0.73 ס"ת (004.)

N 60 25 

 
 4.8472χ= 25.9 8.3 שיעור הנכשלים בערבית

(.028) 
 5.3142χ= 29.6 10.0 שיעור הנכשלים בעברית

(.021) 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

רמת המובהקות לכן , הנושרותתהיה במצב טוב יותר מקבוצת  מתמידות** ההשערה היא שקבוצת ה
 כיוונית. -עבור בדיקה חד היא tשל מבחן  תהמדווח

 

עולה כי בקרב תלמידות חטיבת הביניים הבדואיות נמצא יתרון של התלמידות  20מלוח 

בתחום העידוד של המשפחה, בדימוי עצמי כללי  :הנושרות הסמויותהמתמידות על פני 

וכתלמידה, בשיעור הנכשלות בעברית, בעיסוק בתחביבים ובראייתן את בית הספר כמקום 

 החיוביים יותר. מעודד, התלמידות המתמידות בעלות הנתונים

המשפחתיים, האישיים והבית ספריים בין השוואה במאפיינים . מדגם הבנים הבדואים בגיל תיכון

 .21מוצגת בלוח  הגלויים והנושרים הנושרים הסמוייםהתלמידים המתמידים, 

 

 

 

 

 

נושרים , מתמידים: הבדלים מובהקים במאפיינים משפחתיים ואישיים בין תלמידים 21לוח  

 בנים במגזר הבדואי –בגיל תיכון גלויים ונושרים  סמויים

תלמידים  משתנה
 סדירים

 

 נושרים
 סמויים

 נושרים
 גלויים

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

המשפחה 
תומכת 

 בלימודים*

 F=4.792 3.70 4.08 4.35 ממוצע

 1.10 0.91 0.70 ס"ת (010.)
N 24 31 94 

המשפחה 
מעודדת 

לעבוד במקום 

 F=4.144 1.72 2.08 1.25 ממוצע

 0.99 1.44 0.66 ס"ת (018.)
N 24 31 93 
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 ללמוד*
יחס כללי של 

המשפחה 
 ללימודים*

 F=4.442 3.83 4.03 4.45 ממוצע

 0.99 0.83 0.66 ס"ת (013.)
N 24 31 93 

מצב כלכלי 
 של המשפחה*

 F=3.472 3.18 3.21 3.92 ממוצע

 1.25 1.40 0.93 ס"ת (034.)
N 24 29 92 

 F=7.016 3.61 3.75 4.25 ממוצע דימוי עצמי*

 0.75 0.88 0.47 ס"ת (001.)
N 24 31 92 

הערכה 
עצמית 

 כתלמיד*

 F=3.385 3.46 3.44 4.17 ממוצע

 1.29 1.22 0.72 ס"ת (037.)
N 23 27 95 

מעדיף לעבוד 
ולהיות 
 עצמאי*

 F=2.986 2.35 1.76 1.70 ממוצע

 1.53 1.35 1.22 ס"ת (054.)
N 23 29 89 

 
שיעור 

הנכשלים/מתקשים 
 באנגלית

20.8 51.6 48.4 =6.6632χ 

(.036) 

 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

במגזר הבדואי מגיעים נושרים הסמויים וה גלויים ניתן ללמוד כי הנושרים 21מעיון בלוח 

אקונומי נמוך יותר מאשר התלמידים המתמידים. כמו כן, משפחותיהם -ממשפחות במצב סוציו

תומכות פחות בלימודים והן יותר מעודדות את בניהם ליציאה לעבודה במקום ללימודים. 

מודים, מאופיינים בדימוי עצמי נמוך יחסית, באופן כללי ובתחום הליהנושרים הסמויים והגלויים 

והם מדווחים על קושי רב יותר בלימודי אנגלית. כמו כן, הם מביעים רצון חזק יותר לעבודה 

 ולעצמאות כלכלית.

מוצגים הנתונים המובהקים עבור מדגם הבנות  22בלוח . מדגם הבנות הבדואיות בגיל תיכון

 מהמגזר הבדואי שהן בגיל תיכון.

 

 

 

הבדלים מובהקים במאפיינים משפחתיים, אישיים ובית ספריים בין תלמידות  :22לוח 
 מתמידות, נושרות סמויות ונושרות גלויות בגיל תיכון במגזר הבדואי

תלמידות  משתנה
 מתמידות

 

 נושרות
 סמויות

 נושרות
 גלויות

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

המשפחה 
מעודדת 

 לימודים*

 F=6.326 3.71 4.12 4.36 ממוצע

 1.11 0.88 0.64 ס"ת (002.)
N 52 37 42 

יחס כללי של 
המשפחה 

 ללימודים*

 F=6.514 3.92 4.24 4.47 ממוצע

 0.93 0.78 0.51 ס"ת (002.)
N 52 37 42 

 F=17.846 3.68 3.93 4.43 ממוצע דימוי עצמי*
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 (000.) 0.68 0.67 0.51 ס"ת
N 52 37 42 

הערכה 
עצמית 

 כתלמידה*

 F=37.874 3.33 3.74 4.71 ממוצע

 1.00 0.85 0.49 ס"ת (000.)
N 52 35 42 

מעדיף לעבוד 
ולהיות 
 עצמאי*

 F=13.988 1.79 1.19 1.04 ממוצע

 1.14 0.47 0.19 ס"ת (000.)
N 52 36 42 

 
 12.8532χ= 7.1 29.7 5.8 שיעור הנכשלים בערבית

(.002) 
 22.2122χ= 40.5 32.4 1.9 שיעור הנכשלים בעברית

(.000) 
 17.4202χ= 9.5 45.9 15.4 שיעור הנכשלים באנגלית

(.000) 
שיעור הנכשלים 

 במתמטיקה
23.1 43.2 47.6 =6.9962χ 

(.030) 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

במגזר הבדואי מדווחות על יחס פחות  הסמויות והגלויות בדומה לשאר קבוצות המחקר, הנושרות

מעודד של המשפחות ללימודים בהשוואה לתלמידות המתמידות. בנוסף, הן בעלות דימוי עצמי 

כללי ולימודי שלילי יותר,  הן סובלות יותר מקשים בלימודים והן מעדיפות יותר לצאת לעבודה 

 ולהיות עצמאיות כלכלית.

 ג. האוכלוסייה הדרוזית

הדרוזי קטן חטיבת הביניים במגזר מדגם תלמידי  דרוזים בחטיבות הביניים.מדגם הבנים ה

. יתכן שגודל מדגם זה השפיע על מציאת הבדלים נושרים סמויים 14-ו מתמידים 11 :מאוד

נכשלו במקצוע האנגלית, לעומת נושרים הסמויים מה 36%-מובהקים בין הקבוצות. כן נמצא כי כ

(. ממצא נוסף שלא בכיוון הצפוי: 027p4.911, =2χ.=ם )אף אחד בקרב התלמידים המתמידי

 ,M=4.52דיווחו על תפיסה חיובית יותר שבית הספר הוא מקום נעים ) הנושרים הסמויים

sd=0.72( מאשר התלמידים המתמידים )M=3.71, sd=0.87( )t=2.550, p=.018.) 

בקרב התלמידות הדרוזיות הלומדות בחטיבת ביניים,  מדגם הבנות הדרוזיות בחטיבות הביניים.

. יתכן שממצא הנושרות הסמויותלא נמצאו הבדלים מובהקים בין התלמידות המתמידות לבין 

 .נושרות סמויות 17-מתמידות ו 19זה נובע, באופן חלקי לפחות, מהמדגם הקטן: 

מצאו הבדלים מובהקים בין במדגם של הבנים בגיל תיכון, נ. בגיל תיכוןהדרוזים  מדגם הבנים

. 23לראות בלוח , כפי שניתן הגלויים והנושרים הנושרים הסמוייםהתלמידים המתמידים, 

שונים מהתלמידים המתמידים במספר משתנים: הם נושרים הסמויים וה הגלויים הנושרים

יותר,  שליליתומכות פחות בלימודים, הדימוי העצמי הכללי והלימודי שלהם הבאים ממשפחות 

 והם תופסים את הבית הספר כמקום פחות נעים. (במיוחד באנגליתבלימודים )הם נכשלים יותר 

בין תלמידים  : הבדלים מובהקים במאפיינים משפחתיים, אישיים ובית ספריים23לוח 
 בנים במגזר הדרוזי –מתמידים, נושרים סמויים ונושרים גלויים בגיל תיכון 



 70 

תלמידים  משתנה
 מתמידים

 

 ושריםנ
 סמויים

 נושרים
 גלויים

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

יחס כללי של 
המשפחה 

 ללימודים*

 F=3.060 3.85 4.18 4.44 ממוצע

 0.68 0.97 0.60 ס"ת (054.)
N 10 16 43 

 F=6.942 3.36 3.58 4.27 ממוצע דימוי עצמי*

 0.64 0.84 0.60 ס"ת (002.)
N 10 16 41 

הערכה עצמית 
 כתלמיד*

 F=3.612 3.05 3.53 4.00 ממוצע

 1.19 0.74 0.50 ס"ת (033.)
N 9 15 39 

מעדיף לעבוד 
 ולהיות עצמאי*

 F=6.026 2.84 1.75 1.20 ממוצע

 1.83 0.93 0.63 ס"ת (004.)

N 10 16 37 

 בית הספר מקום
 לא נעים*

 F=6.532 2.59 2.01 1.63 ממוצע

 0.83 1.02 0.64 ס"ת (003.)
N 10 16 43 

 
שיעור נכשלים/מתקשים 

 באנגלית
0.0 31.3 44.2 =11.6852χ 

(.003) 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

לגבי האוכלוסייה הדרוזית, המאפיינים המשפחתיים, האישיים . מדגם בנות הדרוזיות בגיל תיכון

והבית ספריים שנבדקו במחקר זה מבחינים באופן בולט ביותר בין התלמידות המתמידות, 

. קיימים הבדלים בין שלוש הקבוצות, 24, כפי שעולה מלוח הגלויות והנושרות הנושרות הסמויות

)קבוצה קטנה מאוד( לבין שתי  הגלויות ושרותאך ההבדלים הבולטים במיוחד הן אלה שבין הנ

 הקבוצות האחרות.

 

 

 

: הבדלים מובהקים במאפיינים משפחתיים, אישיים ובית ספריים בין תלמידות 24לוח 
 בגיל תיכון במגזר הדרוזיגלויות ונושרות  נושרות סמויותמתמידות, 

תלמידות  משתנה
 מתמידות

 נושרות
 סמויות

 נושרות
 גלויות

 סטטיסטימבחן 
 )מובהקות(

המשפחה 
תומכת 

 בלימודים*

 F=10.882 2.82 4.13 4.42 ממוצע
 0.66 0.85 0.46 ס"ת (000.)

N 31 23 4 

המשפחה 
מעודדת 

לעבוד במקום 
 ללמוד*

 F=15.682 3.25 1.54 1.03 ממוצע
 0.65 1.18 0.12 ס"ת (000.)

N 31 23 4 

יחס כללי של 
המשפחה 

 ללימודים*

 F=18.536 2.80 4.21 4.56 ממוצע
 0.36 0.75 0.36 ס"ת (000.)

N 31 23 4 

 F=13.402 3.24 4.30 4.49 ממוצע דימוי עצמי*
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 (000.) 0.42 0.51 0.42 ס"ת
N 31 23 4 

הערכה 
עצמית 

 כתלמיד*

 F=11.132 3.33 3.74 4.65 ממוצע
 1.15 0.96 0.55 ס"ת (000.)

N 31 23 3 

 מעדיף לעבוד
ולהיות 
 עצמאי*

 F=4.146 2.25 1.52 1.13 ממוצע
 1.26 1.12 0.34 ס"ת (021.)

N 31 23 4 

בית הספר לא 
 מקום נעים*

 F=6.644 2.71 1.94 1.49 ממוצע
 0.63 1.01 0.36 ס"ת (003.)

N 31 23 4 

בית הספר 
 מקום נעים*

 F=15.372 2.00 3.86 4.09 ממוצע
 0.61 0.92 0.52 ס"ת (000.)

N 31 23 4 

מורי בית 
הספר לא 

 רגישים*

 F=7.101 3.40 2.84 2.24 ממוצע
 0.52 0.98 0.55 ס"ת (002.)

N 31 23 4 

תפיסה כללית 
של בית 
 הספר*

 F=14.230 2.73 3.71 4.06 ממוצע
 0.28 0.65 0.35 ס"ת (000.)

N 31 23 4 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

 

 הבדלים במאפייני הנושרים בהשוואה על פי גודל היישוב 5.2.3.4

אחד הקריטריונים בדגימת היישובים שישתתפו במחקר כפי שהוסבר בפרק על שיטות המחקר, 

תושבים(  15,000-ועבור כל מגזר נבחר יישוב קטן )פחות מרלוונטי היה גודל היישוב. מכל מחוז 

 ם שלמאפייניגודל היישוב קשור לתושבים(. בניסיון לבדוק אם  15,000-ויישוב גדול )יותר מ

נושרים ביישובים הגדולים. בדיקות אלה נערכו להנושרים הושוו הנושרים ביישובים הקטנים 

)כולם בגיל תיכון(, ואליו בקרב הנושרים הסמויים בנפרד לבנים ולבנות בקרב הנושרים הגלויים 

מוצגים בלוחות המובהקים הממצאים . (החינוך )חטיבת ביניים או תיכוןשלב נלקח בחשבון גם 

 לא ניתן היה לבצע השוואה לפי גודל היישוב בתוך כל מגזר מפאת מדגם לא מספיק גדול.הבאים. 

 

  גלויים ונושרות נושריםא. 

מתקיימים בשלושה על פי גודל יישוב מלמד כי הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות  25עיון בלוח 

מאפיינים בלבד: שני מאפיינים קשורים למשפחות הנושרים ומאפיין אחד בתחום הבית ספרי. 

, ביישובים הקטנים אבותיהם של הנושרים פחות משכילים המוצגים בלוח לפי הממצאים

אינם עובדים. יחד עם זאת, הנושרים  אבותם, ושיעור גבוה מהמהמקבילים להם ביישובים הגדולי

 נושרים מהיישובים הגדולים., יותר מהמהיישובים הקטנים תופסים את בית הספר כמקום נעים

 

בין נושרים גלויים ביישובים קטנים לבין נושרים גלויים ביישובים  הבדלים מובהקים :25לוח 
  , בנים בלבדבמאפיינים משפחתיים, אישיים ובית ספריים גדולים 
נושרים גלויים   משתנה

ביישובים 
 קטנים

  גלוייםם נושרי
 ביישובים 

 גדולים

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

השכלת אב: שיעור האבות 
 עם השכלה פחות מתיכונית

50.3 37.4 3.914=2χ 
(.048) 
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מצב תעסוקת האב: שיעור 
 האבות שאינם עובדים

37.7 20.4 0.119=12χ 
(.006) 

בית ספר נתפס 
 *כמקום נעים

 t=2.169 3.23 3.56 ממוצע
 1.16 1.16 ס"ת 0.)31(

N 164 94 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

ביישובים קטנים לגבי הנושרות הגלויות, יותר מאפיינים מבחינים באופן מובהק בין אלה שגרות 

     26אלה שגרות ביישובים גדולים. הממצאים מוצגים בלוח לבין ו

בין נושרות גלויות ביישובים קטנים לבין נושרות גלויות ביישובים  הבדלים מובהקים :26לוח 
  במאפיינים משפחתיים, אישיים ובית ספריים גדולים 
נושרות גלויות   משתנה

ביישובים 
 קטנים

נושרות גלויות  
 ביישובים 

 גדולים

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

השכלת אב: שיעור האבות 
 עם השכלה פחות מתיכונית

66.7 36.6 6.939=2χ 

8)0(.0 
השכלת אם: שיעור 

האמהות עם השכלה פחות 
 מתיכונית 

65.7 30.0 =9.5662χ 

(.002) 

מצב תעסוקת האב: שיעור 
 האבות שאינם עובדים

55.9 21.4 =10.2612χ 

(.006) 
המצב הכלכלי 

 *של המשפחה
 t=1.935 3.56 3.14 ממוצע

 0.87 1.05 ס"ת (046.)
N 36 41 

 t=2.179 3.55 3.83 ממוצע דימוי עצמי *

 0.60 0.52 ס"ת (032.)
N 36 41 

בית ספר לא 
 מקום נעים*

 t=3.475 2.50 1.93 ממוצע

 0.69 0.77 ס"ת (001.)
N 36 42 

תפיסה כללית 
 של בית הספר*

 t=2.095 3.35 3.65 ממוצע

 0.56 0.70 ס"ת (039.)

N 36 41 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

כפי שניתן לראות, נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות של נושרות גלויות במאפיינים 

המצב הגרות ביישובים הקטנים משפחתיים, אישיים ובית ספריים. במשפחות של הנושרות 

שני יותר ממחצית האבות אינם עובדים וכמו כן, בקרב נושרות אלה  .הכלכלי מדווח כקשה יותר

פחות מתיכונית, כאשר ביישובים הגדולים לשני  בעלי השכלה ות ואמהות()אב ההוריםשליש מ

מהאבות מובטלים. בתחום האישי  20%-שליש מההורים בעלי השכלה תיכונית לפחות ורק כ

והבית ספרי המצב הוא שונה: הנושרות הגלויות הגרות ביישובים הקטנים בעלות דימוי עצמי 

 את בית הספר באופן חיובי יותר מאשר המקבילות להם ביישובים הגדולים. ותחיובי יותר ותופס

 

 . נושרים סמוייםב.  

ים הממצאים עבור הבנים שהוגדרו כנושרים סמויים. בחינה בלוח מלמדת כי קיים באמו 27בלוח 

קבוצות של הנושרים הסמויים אשר לומדים בחטיבות ההבדל אחד בלבד בהשוואה בין שתי 

: מחציתן אינן ותמהות של הנושרים הסמויים ביישובים הקטנים פחות משכיליאהביניים. ה

מהות של הנושרים הסמויים ביישובים הגדולים. לגבי יבעלות השכלה תיכונית לעומת כרבע מהא
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הנושרים הסמויים בתיכון נמצאה תמונה שונה: יש פחות הבטלה של אבות ביישובים הקטנים, 

 ללימודים חיובי יותר.  המשפחה ים והיחס הכללי שלהמשפחות תומכות יותר בלימוד

    

בין נושרים סמויים ביישובים קטנים לבין נושרים סמויים ביישובים  מובהקים : הבדלים27לוח 
  בנים בלבד -חינוך שלב , לפי במאפיינים משפחתיים, אישיים ובית ספריים גדולים 
נושרים גלויים   משתנה

ביישובים 
 קטנים

נושרים גלויים  
 ביישובים 

 גדולים

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

 חטיבת ביניים
השכלת אם: שיעור 

עם השכלה פחות  האימהות
 מתיכונית

50.0 
46=N 

23.4 
77=N 

185=9.2χ 

(.002) 

 תיכון
מצב תעסוקת האב: שיעור 

 האבות שאינם עובדים
10.5 39.7 =9.8442χ 

(.002) 
המשפחה לא 

מעודדת 
 *לימודים

 t=2.669 1.75 1.27 ממוצע

 1.25 0.62 ס"ת 0.)90(
N 39 67 

יחס כללי של 
המשפחה 

 ללימודים*

 t=2.020 4.18 4.46 ממוצע

 0.77 0.62 ס"ת 0.)46(
N 39 67 

 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

מספר מאפיינים  28 מובאים בלוחהממצאים על אודות הנושרות הסמויים בחטיבת ביניים ותיכון 

מדות בחטיבת מבדילים בין הנושרות ביישובים הקטנים והנושרות ביישובים הגדולים אשר לו

נים טהביניים. הבדלים אלה בכל התחומים: משפחתי, אישי ובית ספרי. מסתבר כי ביישובים הק

מהות הנושרות הסמויות נמוכה יותר מאשר ביישובים הגדולים: לשני שליש ישל ארמת ההשכלה 

בקבוצה השנייה. ביישובים  הותמהאימהות אין השכלה תיכונית לעומת כשליש של יהאשל 

הקטנים הדימוי העצמי של הנושרות הסמויות נמוך יותר, הם יותר תופסות את בית הספר 

 כלפי בית הספר. יותר ית הן בעלות עמדה שלילוכמקום לא נעים 

לגבי הנושרות הסמויות בתיכון, נמצאו שני הבדלים על פי גודל היישוב. לאלה הנמצאות 

קטנים אב משכיל יותר ומשפחותיהן פחות סובלות ממצב כלכלי קשה, בהשוואה הביישובים 

 לאלה הנמצאות ביישובים הגדולים. 

ביישובים  סמויותביישובים קטנים לבין נושרות  סמויותהבדלים מובהקים בין נושרות : 28לוח 
  חינוך שלבלפי גדולים  במאפיינים משפחתיים, אישיים ובית ספריים, 

נושרות גלויות   משתנה
ביישובים 

 קטנים

נושרות גלויות  
 ביישובים 

 גדולים

 מבחן סטטיסטי
 )מובהקות(

 חטיבת ביניים

השכלת אם: שיעור 
עם השכלה פחות  האימהות
 מתיכונית 

66.7 
18=N 

36.0 
50=N 

5.049=2χ 

(.025) 

 t=2.303 4.20 3.73 ממוצע דימוי עצמי *

 0.83 0.73 ס"ת (024.)
N 21 53 

בית ספר לא 
 מקום נעים*

 t=3.970 1.69 2.34 ממוצע

 0.60 0.69 ס"ת (000.)
N 20 54 
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תפיסה כללית 
של בית 
 הספר*

 t=2.769 3.98 3.57 ממוצע

 0.60 0.54 ס"ת (007.)
N 21 54 

 תיכון
השכלת אב: שיעור האבות 
 עם השכלה פחות מתיכונית 

19.5 
41=N 

42.6 
61=N 

=5.8932χ 

(.011) 
המצב הכלכלי 
 של המשפחה*

 t=2.576 3.17 3.81 ממוצע

 1.23 1.27 ס"ת (011.)
N 42 64 
 "מסכים במידה רבה מאוד"  5"כלל לא מסכים" עד  1-* סולם התשובות: מ

לסיכום, התמונה הכללית שעולה מהממצאים ברורה ועקבית יותר לגבי הנושרים הגלויים מאשר 

ים יותר ביישובים חלשלגבי הנושרים הסמויים. בקרב הנושרים הגלויים הנתונים המשפחתיים 

ביישובים הקטנים ם. יחד עם זאת, גם הבנים וגם הבנות הקטנים בהשוואה ליישובים הגדולי

גרים ביישובים הגדולים. לגבי הנושרים שנוטים לתפוס את בית הספר כמקום חיובי יותר מאלה 

יכון, נמצא שביישובים הקטנים המאפיינים המשפחתיים דווקא חזקים יותר גיל תהסמויים ב

כי ביישובים הקטנים מאשר ביישובים הגדולים. לגבי הנושרים הסמויים בחטיבת הביניים, נמצא 

השכלת האם נמוכה יותר מאשר ביישובים הגדולים, בדומה למאפיינים של הנושרים הגלויים. 

ת ספריים, המצב הפוך לזה של הנושרים הגלויים: ביישובים לגבי המאפיינים האישיים והבי

 הקטנים הדימוי העצמי נמוך יותר ותפיסתם של הנושרים את בית הספר שלילית יותר.

  

 שיטות הטיפול  בתופעת הנשירה 5.3

בחלק זה של הממצאים נתייחס לשיטות הטיפול המוצעות על ידי המסגרות השונות המטפלות 

הגלויים. בנוסף, נבחן את האפקטיביות שלהן והצלחתן לחלץ את התלמידים בנושרים הסמויים ו

וזאת מנקודת מבטם של היועצים החינוכיים ומנהלי  ,מסכנת הנשירה ושילובם בלימודים

מחלקות החינוך. החלק המובא להלן יחולק לשני תתי פרקים, בראשון נתייחס לטיפול בנשירה 

מתייחסים לשיטות הטיפול בנשירה  קודם שאנוהגלויה. ובשני נתמקד בטיפול בנשירה  ,הסמויה

 נתייחס לשיטות האבחון של הנושרים בבתי הספר. 

 

 :סמויים בבתי הספר נעשה בשני אופניםמהראיונות עולה כי איתור הנושרים ה

 

אם כי המרואיינים סבורים כי שיטה זו אינה אמינה כפי  - בדיקת הנוכחות ביומני הכיתה .1

 שלומדים מדבריה של היועצת:

 

וזאת בשל  ,"בית הספר לא עורך אבחונים לאיתור תלמידים הנושרים

, איתור הנושרים הסמויים נעשה בהסתמך על בדיקת ות הכרוכות בכךהעלוי

 הנוכחות ביומן הכיתה." )חינוך ערבי(.

 

מתמטיקה, השפה הערבית,  :המורים בתחילת השנה במקצועות הליבהמיפוי שעורכים  .2

 השפה העברית והאנגלית. ביטוי לכך ניתן למצוא מדברי מהיועצת החינוכית:
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"בדרך כלל המורים עושים בחינה בתחילת כל שנה שמטרתה לעמוד על 

מצבם החינוכי של התלמידים. בחינות אלה מאפשרות למורים לדעת מי הם 

 .  ערבי()חינוך  החלשים."התלמידים 

 

השימוש בשני האופנים האלה מחזק את הממצא שהוצג בהתחלה על הקושי של גורמי בתי ספר 

להגדיר מיהו נושר. כאן אנו רואים שבמקרים מסוימים מאתרים נושרים פוטנציאליים על סמך 

הישגים היעדרויות מהלימודים ובמקרים אחרים הנושרים הפוטנציאליים מאותרים על סמך ה

 הלימודיים שלהם.

 

המורים מודעים לתהליך המופיע בחוזר המנכ"ל. כל  ,אשר לתהליך נשירת התלמידים

המרואיינים הצביעו על תהליך זהה לטיפול בנשירת התלמידים. התהליך מתחיל בשיחות בין 

המחנך והתלמיד שמטרתן לעמוד על סיבות ההיעדרות או האיחורים של התלמיד. בשלב השני 

עץ החינוכי יוצר קשר עם ההורים, בשלב השלישי היועץ שולח אזהרה להורים. בשלב הרביעי היו

יש לציין תועבר עוד אזהרה מהיועץ להורים ובשלב החמישי והאחרון יועבר הטיפול לידי הקב"ס. 

 שתהליך זה מתבסס על היעדרויות מבית הספר ולא על הישגים נמוכים בלימודים.

 

סכמת המורים סביב תהליך הטיפול בנשירה התואם להנחיות חוזר יש להדגיש כי למרות ה

, מאחר המנכ"ל אלא שהמורים בעצמם אינם מכירים שאלו ההנחיות המופיעות בחוזר המנכ"ל

את חוזר המנכ"ל. טיפול המורים בתלמידים הנושרים נעשה בהתבסס  למעשה קוראים שאין הם

 על ההדרכה שהם מקבלים מהיועץ של בית הספר. 

 

 

 

 שיטות הטיפול בנשירה הסמויה 5.3.1

ם לטיפול בנשירת התלמידים ודרכי תכניותמהראיונות עולה כי בתי הספר מפעילות מספר רב של 

כאשר  31 -ו 30 ,29 בלוחותבמהלך שהותם בבית הספר. תוכניות אלה מובאות בפירוט  הסמויה

מתייחס לתוכניות המופעלות  30 לוח, מתייחס לתכניות המופעלות בחטיבות הביניים 29 לוח

אלה  תכוניותלהדגיש כי יש . מתייחס לחלוקת התוכניות על פי מגזרים 31ולוח  תיכוןבבתי ספר 

  מופעלות על ידי משרד החינוך.

 

 טיפול בנשירה סמויה בחטיבת הביניים -: ההליכים והדרכים לטיפול בתופעת הנשירה 29לוח 
 

 תיאור התוכנית שם התוכנית
 שעות פרטניות במסגרת הרפורמה אופק חדש חדשאופק 

 חלשים על ידי מורי החינוך המיוחדסיוע לתלמידים ה מתי"ה
 סיוע לתלמידים החלשים במקצועות ערבית, עברית, מתמטיקה ואנגלית חומ"ש
 סיוע לתלמידים בינוניים בכדי להתקדם בלימודיהם תגבור

עברית, ערבית,  -יסוד בלבדה סיוע לתלמידים החלשים במקצועות סל טיפוח
 מתמטיקה ואנגלית

 סיוע לתלמידות החלשות מבחינה לימודית וחברתית בית חם לנערות

יצירת חוויה של הצלחה בהישגים הלימודיים ובאמצעות שיתוף פעולה   1אמ"ץ
 הדוק בין תלמידים, מורים והורים
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 גבור לימודי ותמיכה רגשית לילדים המועדים לנשירהת 2מנ"ע
מתן שיעורי עזר ותגבורים לתלמידים החלשים בשפה הערבית  תל"מ

הערבית ובמתמטיקה. הפרויקט -ובמתמטיקה מקבלים עזרה בשפת האם
סיכולוגית והגברת פ -מיועד לתמוך בתלמידים מבחינה לימודית חברתית

 המוטיבציה אצלו
וסף התוכנית מיועדת לקדם את התלמידים החזקים לקראת המצוינות, בנ מיצוי ומצוינות

 לתלמידים החלשים במקצוע המתמטיקהמיועדת לסייע 
בפרויקט משתתפים התלמידים החלשים, הם עוברים ללמוד במסגרת  חממה

 -לבית הספרקידום הנוער עד שמצב החינוכי משתפר והם חוזרים 
 חודשים 3-6לתקופה של 

התוכנית  מיועדת לקדם את התלמידים החזקים לקראת המצוינות, בנוסף הקפצות
 יע לתלמידים החלשים בשפה האנגליתמיועדת לסי

 תמיכה חינוכית בתלמידים החלשים חונכות טיפול בפרט
בתוך  למידה באווירה ביתית וחמהסיוע לתלמידים חלשים וזאת על ידי  3מל"א

 בית הספר
 סיוע לתלמידים החלשים במקצועות השפה הערבית והמתמטיקה שעות שילוב

 .אמונה בעצמי, מוכן למאמץ, צופה להישגים -אמ"ץתוכנית . 1
 מניעת נשירת עכשיו -מנ"עתוכנית . 2
 מרחב למודי אחר -תוכנית מל"א. 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טיפול בנשירה סמויה בבית ספר תיכון -: ההליכים והדרכים לטיפול בתופעת הנשירה 30 לוח
 

 תיאור התוכנית שם התוכנית
הצלחה בהישגים הלימודיים ובאמצעות שיתוף פעולה יצירת חוויה של  אמ"ץ

 הדוק בין תלמידים, מורים והורים
 גבור לימודי ותמיכה רגשית לילדים המועדים לנשירהת מנ"ע

 שעות נוספות אחרי צהריים לתלמידים מתקשים תגבור
 מיועדת לתלמידים המתקשים הנבחרים על ידי מורי המקצוע. תפנית

 לתלמידים החלשים, שמטרתה לסייע להם לקבל תעודת בגרותמיועדת  כתות הכוונה
 מיועדת לתלמידים החלשים, שמטרתה לסייע להם לקבל תעודת בגרות כיתות מב"ד
 מיועדת לתלמידים החלשים, שמטרתה לסייע להם בלימודיהם שעות שילוב

 מורי החינוך המיוחד סיוע לתלמידים החלשים על ידי מתי"ה
הערבית ובמתמטיקה. הפרוייקט -לתלמידים החלשים בשפת האםסיוע  תל"מ

סיכולוגית והגברת פ -מיועד לתמוך בתלמידים מבחינה לימודית חברתית
 המוטיבציה אצלו

בתוך  למידה באווירה ביתית וחמהסיוע לתלמידים חלשים וזאת על ידי  מל"א
 בית הספר

 עצמת התלמידים וכישורי חייםמטרתה ה אקסיומה
 סיוע לתלמידים חלשים להשיג תעודת בגרות סטארט תוכנית

 החלשים להשיג זכאות בתעודת בגרותסיוע לתלמידים  מב"ר
 סיוע לתלמידים החלשים שקבלו בחט"ב את שעות השילוב שעות תמיכה

 סיוע לתלמידים חלשים מבחינה חברתית וחינוכית קשרים
 סיוע לתלמידים חלשים חונכות
שנשרו ומכניסה אותם למערכת לימודים מיוחדת בבית מביאה תלמידים  חממות
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 הספר דרך מורים מחוץ לבית הספר שלומדים בה מקצועות הליבה
 שים באמצעות למידה בקבוצות קטנותסיוע לתלמידים חל תפנית

 

ות חינוכיות בבתי הספר הערביים, כאשר יעולה כי קיימים מספר רב של תכנ 30-ו 29מהלוחות 

מספר תכניות בו זמנית.  , לפי המרואיינים, הספר )חטיבת ביניים ותיכון( מופעלותכמעט בכל בתי 

תכניות אלו מכוונות לטיפול בצד ההישגי של התלמידים עם מעט התייחסות לצד הרגשי שלהם. 

הן יוצאות מנקודת ההנחה כי הגורם ההישגי והחינוכי הוא הגורם העיקרי וכמעט היחיד לנשירת 

והסמויה. כמו כן, ניתן לשער כי הפעלת מספר תכניות בו זמנית באותו בית התלמידים הגלויה 

את מירב המשאבים המוצעים להם  יש בה בכדי להצביע על מוכנותם של בתי הספר לצרוךספר 

 אין לנו פרטים על האופן בו מופעלות התכניות ועל היקף הפעלה. מהמערכת.

 

 ת בכל שלוש המגזרים, כפי שניתן לראותחשוב לציין כי התכניות למניעת נשירה  מופעלו

 .31לוח ב מהסיכום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכניות ודרכים לטיפול בנשירת התלמידים הסמויה במהלך שהותם בבית סיכום  :31לוח 
 לפי מגזרהספר, 

 חינוך בדואי חינוך דרוזי חינוך ערבי תוכנית לימודים
       אופק חדש

       מתי"ה
       חומ"ש
       תגבור

       סל טיפוח
       בית חם לנערות

       אמ"ץ
       מנ"ע

       תל"מ
       מיצוי ומצוינות

       חממה
       הקפצות

       חונכות טיפול בפרט
       מל"א

       שעות שילוב
       תפנית

       כתות הכוונה
       כיתות מב"ד

       אקסיומה
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       סטארט
       מב"ר

       שעות תמיכה
       קשרים
       חממות
       חונכות
       אתג"ר

 

מהראיונות עולה כי המטרה המרכזית של התכניות היא לסייע לתלמידים החלשים להשתלב 

למקסם את יכולותיהם  ,במילים אחרות .שיפור במצבם הלימודים לידי ולהביא ,בבית הספר

הלימודיות. הראיונות חושפים כי תכניות אלה מסייעות לתלמידים להתקדם מבחינה חינוכית 

בהן יוצאים מבית הספר עם תעודת בגרות מלאה. יש לציין כי בחלק  ואף חלק מהלומדים

כך ב מהתכניות המופעלות בבתי הספר התיכון כמו מב"ר, משרד החינוך מחייב את בתי הספר

הראיונות חושפים כי עבור  ,מהתלמידים יקבלו זכאות לתעודת בגרות. עם זאת 30% לפחותש

מצליחות להקנות להם רק מיומנויות  ,ות אלההתלמידים שמצבם הלימודי קשה במיוחד תכני

הקריאה והכתיבה הבסיסיים המאפשרים להם להשתלב בחברה. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריה 

 של יועצת חינוכית בחטיבת הביניים:

 

"רוב התלמידים מגיעים אלינו מבית הספר היסודי לא יודעים קרוא וכתוב. 

הקריאה והכתיבה. אין הרבה  לכן, המטרה שלנו היא ללמד אותם את כללי

מה לעשות עם התלמידים שמצבם החינוכי נמוך מאוד. התלמיד היה אמור 

 )חינוך ערבי(. ".לקבל את הטיפול בגיל מוקדם מאוד במהלך היסודי

 

 יועצת חינוכית בבית ספר תיכון במרכז מוסיפה בהקשר זה: 

 

ובסוף  ,הספר"המטרה שלנו בבית ספר תיכון שהתלמיד הנושר ילמד בבית 

לימודיו הוא יוכל לקרוא ולכתוב את הדברים הבסיסיים כמו תלוש 

 )חינוך ערבי(. ".המשכורת

 

יות של התלמידים בגיל מוקדם בבית ספר יסודי לימודחוסר הטיפול בבעיות המהראיונות עולה כי 

ונת המכו , תרבות המתבססת על מדיניותתרבות ההוראה המושרשות בבתי הספר הערבייםמנובע 

כי שתי  ,לצייןחשוב ים. בתלמידים החזקים ומזניחה את המתקש משקיעה, אשר להישגיות

. להלן התייחסותם , הבדואיים והדרוזיםהבעיות שהזכרנו מאפיינות את כלל בתי הספר הערביים

 של המרואיינים לסוגיה הנידונה:

 

"בבתי הספר המורה דואג בעיקר להישגים הלימודיים. לכן המורה נכנס 

לכיתה ומתחיל ללמד ולהתקשר רק עם התלמידים החזקים, והוא מזניח את 

 .)חינוך בדואי( ".התלמידים האחרים, התלמידים החלשים

 

 מרואיין אחר מוסיף בהקשר של שיטת הלימוד:
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הבעיות החינוכיות של התלמידים מתחילות בבית ספר יסודי, כאשר "

המורה. המורים  התלמידים לא מצליחים להסתגל לשיטת הלימוד של

מעוניינים רק בתלמידים הטובים שיש להם פוטנציאל לרמת הישגים 

ובכך התלמידים החלשים  ,לימודיים גבוהים והוא מתעלם משאר הכיתה

כאשר המורה מעוניין  ,נדחקים לזווית. ניתן לראות זאת גם בתיכון

 ,שהתלמידים שלו ישיגו את הממוצע הגבוה ביותר במקצוע הלימודים שלו

 .)חינוך ערבי( ".לכן הוא משקיע בתלמידים הטובים ומזניח את החלשים

 

 יועצת בית ספר תיכון טוענת בהקשר זה:

 

"חוסר הטיפול של המורים בבעיות החינוכיות של התלמידים נובעת 

ממדיניות ההישגיות המופעלת בבית הספר. המורים בבית הספר שלנו 

מפספסים הרבה דברים, הם עמוסים מאוד ושקועים בהישגיות, לכן הם 

מזניחים את התלמידים החלשים ואינם מטפלים בבעיותיהם החינוכיות." 

 )חינוך דרוזי(

גורם נוסף המקשה על הטיפול בתלמידים החלשים הוא המחסור במשאבים פרסונאליים )ראה 

, הבדאוים (. הלוחות מתייחסות למשאבים הפרסונאליים בבתי הספר הערביים33 -ו 32לוח 

)חט"ב ותיכון(. מהלוחות עולה כי קיים מחסור באנשי הטיפול המקצועיים בבתי הספר  דרוזיםוה

ר, קלינאי תקשורת, ומרפא ורוב בתי הספר הערביים פועלים ללא מרפא בדיב :7הערביים

ם למחלקת הרווחה בתי הספר פוני רובו, סוציאלי דבאומנות. בנוסף  חסר לבתי הספר תקן של עוב

והמשאב  ,כי הפסיכולוגים עובדים במספר מצומצם של שעות בבתי הספר עוד עולה בעת הצורך.

 היחיד הזמין כמעט בכל בתי הספר הוא היועץ החינוכי. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
 .ראיונות עם בעלי התפקידים שהשתתפו במחקרעלתה באודות המחסור בצוות טיפולי, על המסקנה  7
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 *חטיבות הביניים: תיאור המשאבים )צוות טיפולי וכיתות לחינוך מיוחד( העומדים לרשות 32לוח          
חינוך כתות  מס' צוות טיפולי

 מיוחד
 

מרפא  עובד סוציאלי פסיכולוג יועץ
 בעיסוק

מרפא 
 בדיבור

 קלינאי
 תקשורת

 מרפא באומנות

 יש יש
 יומיים בשבוע

מפנים תלמידים ללשכת 
 הרווחה בעת הצורך

 יש
 שעה בשבוע

  יום בשבוע יש אין אין
2 

ללשכת מפנים תלמידים  יום בשבוע יש יש
 הרווחה בעת הצורך

 1 אין אין אין אין

-חינוך מיוחד, ו 2 יש יש יש יש יש יש יש
 לליקויי למידה 3

מפנים תלמידים ללשכת  יש שתי יועצות יש
 הרווחה בעת הצורך

למידה  ייקוילל 1 אין אין אין אין
לבעלי פיגור  1-ו

 גבולי קל
 יש יש

 חצי משרה
מפנים תלמידים ללשכת 

 הצורךהרווחה בעת 
 יש אין אין אין

 חצי משרה
0 

 יש יש
 יום בשבוע

מפנים תלמידים ללשכת 
 הרווחה בעת הצורך

 1 שעות בשבוע 5 אין אין אין

 יש יש
 יום בשבוע

מפנים תלמידים ללשכת 
 הרווחה בעת הצורך

 0 אין אין אין אין

 הערה: הרשימה מתייחסת לבתי ספר שיש לנו מידע זמין על המשאבים הפרסונאליים שלהם.             
 * כל אחת מהשורות מתייחסת לבית ספר אחד מתוך המדגם.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *: תיאור המשאבים )צוות טיפולי וכיתות לחינוך מיוחד( העומדים לרשות בתי ספר תיכון33לוח 
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חינוך כתות  מס' צוות טיפולי
 מיוחד

 
מרפא  עובד סוציאלי פסיכולוג יועץ

 בעיסוק
מרפא 
 בדיבור

 קלינאי
 תקשורת

מרפא 
 באומנות

מפנים תלמידים ללשכת  יום בשבוע יש יש
 הרווחה בעת הצורך

ועוד כיתה לבעלי  1 אין אין אין אין
 צרכים מיוחדים

שמתחלקים ביניהם את  2
 המשרה

מפנים תלמידים ללשכת  אין
 הרווחה בעת הצורך

 0 אין אין אין אין

הפסיכולוג מגיע  יש
 במקרים הנחוצים

מפנים תלמידים ללשכת 
 הרווחה בעת הצורך

 0 אין אין אין אין
0 

מפנים תלמידים ללשכת  יומיים בשבוע יש יומיים בשבוע יש
 הרווחה בעת הצורך

  אין אין אין אין

 יש
 יועצות אחת לכל שכבה 3

ללשכת  מפנים תלמידים אין
 הרווחה בעת הצורך

 1 אין אין אין אין

מפנים תלמידים ללשכת  יום בשבוע יש יש
 הרווחה בעת הצורך

יומיים  יש
 בשבוע

 1 אין אין אין

הפסיכולוג מגיע  יש
 במקרים הנחוצים

מפנים תלמידים ללשכת 
 הרווחה בעת הצורך

 0 אין אין אין אין

מפנים תלמידים ללשכת  יום בשבוע יש יש
 הרווחה בעת הצורך

 1 אין אין אין אין

מפנים תלמידים ללשכת  אין יש
 הרווחה בעת הצורך

 0 אין אין אין אין

בעת הצורך  -אין יש
מתייעצים עם 

 הפסיכולוג של העירייה

מפנים תלמידים ללשכת 
 הרווחה בעת הצורך

 0 אין אין אין אין

מפנים תלמידים ללשכת  אין יש
 הרווחה בעת הצורך

 0 אין אין אין אין

מפנים תלמידים ללשכת  אין יש
 הרווחה בעת הצורך

 2 אין אין אין אין

 הערה: הרשימה מתייחסת לבתי ספר שיש לנו מידע זמין על המשאבים הפרסונאליים שלהם.   
 * כל אחת מהשורות מתייחסת לבית ספר אחד מתוך המדגם.         
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במשאבים הפרסונאליים משפיע על הטיפול בבעיות החינוכיות של התלמידים, כפי המחסור 

 שניתן לראות זאת מדבריה של יועצת בחטיבת ביניים במרכז הארץ:

 

אנא עובדים בבית הספר עם רמת משאבים נמוכה מאוד. אין לנו פסיכולוג "

 והוא מגיע רק בעת שאני לא מצליחה ,יש פסיכולוג אחד, זמין כל הזמן

להתמודד עם התלמיד. בנוסף קיים מחסור אדיר בבעלי תפקידים פרא 

רפואיים של עובדים סוציאליים, מרפא בעיסוק ועוד. לכן בית הספר לא יכול 

 )חינוך ערבי(. ".לטפל בתלמיד כי אין לו את הכלים לעשות זאת

 

 י המרכז מוסיף בהקשר זה:יישובמנהל מחלקת החינוך באחד מ

 

החינוכיות של התלמיד כל עוד אנו סובלים ממערך  "קשה לטפל בבעיות

אנחנו סובלים ממחסור בצוות טיפול הפרא רפואי הכולל  .טיפול וסיוע לקוי

פסיכולוגי, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק ועוד. בעלי תפקידים אלה יכולים 

לתת מענה לבעיות התלמידים ולטפל בהם מכל הבחינות: נפשית, חברתית 

 )חינוך ערבי(. ".ולא רק חינוכית

 

 ביטוי נוסף לבעיה זאת ניתן למצוא בדבריה של יועצת מאזור המרכז:

 

אני חושבת שבבתי הספר הערבים אין צוות טיפולי כמו שצריך. לא מספיק "

תלמידים ופסיכולוג שבא פעם בשנה, ואחות שבאה רק  700 -יועצת אחת ל

והיא רק לכיתת לחיסונים. יש לנו רק מטפלת באומנות אחת, חמש שעות 

החינוך מיוחד, כי זה מתקציב החינוך המיוחד. התלמידים האחרים גם יש 

  )חינוך ערבי(.".להם צרכים

 

 היא מוסיפה בהקשר זה

 

מרחב למידה )יש מל"א  ;למשל ,"משרד החינוך נותן תכניות בלי תקציב

מה אתם חושבים שאתם נתתם מורה ושעות וזהו. בכיתה אין ציוד  .(אחר

אנחנו עכשיו יושבים בחדר  - אתה רואה .שם דבר שיקדם את התלמידואין 

לכן  .אנחנו בתנאים קשים מאוד .ציוד שהוא בסדר שום אין שום דבר .יועצת

צוות אין לו חשק לעבוד בתנאים האלה. וגם לילד אין חשק לבוא ל .יש בעיה

 כי הוא יודע שזה לא יקדם אותו". 
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  הגלוי השריבנהטיפול  5.3.2

הטיפול בנשירה הגלויה נמצא בידי גורמים חוץ בית ספריים, בידי היחידה לקידום נוער השייכת  

ליחידה למנהל חברה ונוער במשרד החינוך. היחידה לקידום נוער מהווה מסגרת אלטרנטיבית 

עבור הנושרים הגלויים במקום בית הספר. יחידה זו מציעה לנושרים העומדים בשעריה את תכנית 

מספר מסלולי לימוד מכילה התכנית ( להשלמת השכלה. השלמת יסוד ולימודי השכלה) היל"ה

  :להשלמת תעודה

 שנות לימוד 8-מסלול לקראת קבלת תעודה לא. 

 שעות לימוד 9-מסלול לקראת קבלת תעודה לב. 

 שנות לימוד 10-מסלול לקראת קבלת תעודה לג. 

 החינוך לחינוך מבוגרים במשרד מסלול לקראת תעודת גמר תיכונית בשיתוף האגףד. 

 מסלול בגרותה. 

 

מלבד זאת, היחידה לקידום נוער מציעה קורסים מקצועיים שונים המאפשרות לתלמיד לרכוש 

לדוגמא קורס צילום ועריכה. בנוסף, היחידה מציעה פעילויות חברתיות, ספורט  ,מקצוע לעתיד

להחזיק את התלמידים  הקידום נוער מצליחל המחלקהרים. מהראיונות עולה כי שוחינוכיות לנו

במסגרתה. המרואיינים גורסים כי היחידה לקידום נוער עושה את כל שעולה בידיה בכדי לטפל 

הוא  ,הקושי הראשון .אם כי הם סובלים ממספר בעיות וקשיים המעכבים עשייתם ,בנושרים

פגינים רמה נמוכה של כאשר ההורים מ ,שיתוף הפעולה של ההורים עם היחידה לקידום נוער

לתלמידים  לסייעהיחידה  יכולתאת מקטין שיתוף פעולה עם היחידה. שיתוף פעולה מצומצם זה 

ביטוי יחידה. ל את היכולת להכריח את בניהם להגיע באופן סדירלהורים אין במיוחד ש ,הנושרים

 זה ניתן למצוא בדבריו של מדריך נוער מאזור הצפון:לקושי 

 

אני נמצא בקשר רק עם  ,רים של התלמידים שביחידהשישים הומתוך "

עשר הורים מתוכם. הבעיה שתמיכת ההורים היא מאוד חשובה  השיחמ

כעת לבוא עבורנו כי הם יכולים לשכנע את הילדים שלהם להגיע ליחידה. 

יניות שלנו היא לבקר ולשנות את ההורים תוך יום ולילה מאוד קשה. המד

הורים  פעמים ולא לוותר. יש הורים שנענים ויש את ההורים מספר

יש כאלה שמגיעים פעם אחת ולא חוזרים. מנסים שאומרים שאני לא יכול, ו

האמהות הן בעיקר שמגיעות  לשכנע אותם לבוא להתנסות ולהיתרם.

 .)חינוך ערבי( ".אלינו

 

ם לחינוך, כפי הראיונות חושפים כי שיתוף הפעולה מצד ההורים מושפע מהערך שמקנים ההורי

 שזה בא לידי ביטוי בדבריו של מנהל יחידת קידום נוער מאזור הצפון:

  

, מה אינה זוכה למקום שהיא ראויה לויש כפרים שאצלם ההשכלה עדיין "

חוץ מזה זה שחלק מהתלמידים  ...גם שלא מאמינה בהשכלה גבוהה

יש . אין קול אחד, אלא .מאמינים בהשכלה אך המשפחה לא תומכת בזה.

הרבה קולות, ובתוך זה יש הרבה משפחות שאינן מאמינות ביכולות של הבן 
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שלהם, ולא דואגים שהוא יזכה ליכולת הבסיסית בידיעת קרוא 

 )חינוך דרוזי(."וכתוב

 

 בהקשר זה טוענת, מדריכת נוער מאזור הדרום:

 

חלק מההורים משתפים פעולה באופן מלא וחלקם לא. ההורים המשתפים "

)חינוך  ".אנשים אכפתיים יותר שחשוב להם מהחינוך ילדיהםפעולה הם 

 .דרוזי(

 

גורם נוסף המונע מההורים לשתף פעולה עם היחידה לקידום נוער, הוא העדפת ההורים לשלוח 

את בניהם לבית ספר רגיל במקום ליחידה לקידום נוער. העדפה זו מקורה בסטיגמות ובדעות 

מדים במסגרתה כפי שעולה מדבריו של מנהל יחידת הקדומות על היחידה ועלה האנשים שלו

 קידום נוער מאזור הצפון:

 

אין ספק שהקשר עם ההורים חייב להיות קשר טוב, למרות שהוא קצת "

בעייתי. הבעייתיות בגלל שכל הורה רוצה שהבן שלו יהיה במסגרת רגילה, 

זה קידום נוער. קשה להם עם -בבית ספר רגיל ולא במסגרת בלתי פורמאלית

בהתחלה, למרות כל הקשיים של הבן שלהם, והבעיות וההתנהגויות שלו, 

 )חינוך ערבי(. ".הם מעדיפים שיהיה בבית הספר

 

קידום הנוער מעלים גורם נוסף לחוסר שיתוף פעולה של לת ויחידהועוד, הראיונות עם עובדי 

שמטרתה למנוע  ,והוא תפיסת ההורים ליחידה כאיום כלכלי על המשפחה ,ההורים עם היחידה

 מבנם לסייע בפרנסת המשפחה. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו של מדריך נוער מאזור הצפון: 

 

יש כאלה שמסתכלים על יחידת קידום הנוער כמי שמוציאה את הנער "

ההורים שלא משתפים פעולה לרוב הם אלה  ,לעומת זאת ממסגרת העבודה.

)חינוך  ".אותו למטרת עבודה שרוצים שבנם ינשור מבית הספר או מוציאים

 ערבי(.

 

קידום הנוער בתלמידים הנושרים ומתן מענה הוא לת ויחידה של טיפולהקושי שני המקשה על 

עבודת התלמידים הנושרים. קושי זה תקף לנושרים שהצליחו להשתלב בשוק העבודה, כאשר 

תלמידים אלה מגיעים ליחידה לאחר יום ארוך של עבודה שמקשה עליהם להתרכז בחומרי 

 נוער לסוגיה: להלן התייחסותו של אחד ממדריכי ההלימוד ולהפיק תועלת מהמפגשים. 

 

"יש הרבה קשיים. למשל, אם הנער מחליט לצאת לעבודה, והוא מגיע אלינו  

שעות עבודה אז הוא מגיע עייף. לכן התלמידים מתקשים  8- 7לאחר 

את היכולת ללמוד לאחר בלימודים כי הם לא מרוכזים בלימודים ואין להם 

  )חינוך ערבי(.יום עבודה."
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 מאזור המרכז מתייחסת לקושי של עבודת הנושרים במילים אלה:מנהלת מחלקת קידום נוער 

 

"קשה לנו לתת מענה לתלמידים הנושרים שהצליחו למצוא פרנסה כי הם 

ולפעמים בדרך חזרתם  ,מגיעים בשעות מאוחרות הביתה והם עייפים

ואז לא מגיעים למפגשים. אנחנו מנסים להיות  ,מהעבודה הם נתקעים בפקק

אך עדיין  ,גמישים איתם וקובעים את המפגשים לפי לוח הזמנים שלהם

העובדה שהם עובדים מקשה עליהם להתרכז, ללמוד אחרי שמונה שעות זה 

 .)חינוך ערבי( ".קשה

 

הנושרים וכפי הקושי השלישי מתמקד בסוגיית האימון בין הנושרים לבין יחידת קידום הנוער. 

מגיעים בדרך כלל מרקע חברתי, משפחתי וכלכלי קשה מלבד לבעיותיהם  ,שהצבענו בפרק קודם

בגורמי טיפול  מציאות זו מקשה על הנושרים לתת אימון באנשים זרים ובמיוחד .החינוכיות

די בניית אימון בין היחידה לבין הנושרים דורש הרבה מאמץ ואנרגיה מצד עובחיצוניים. בפועל, 

זה ניתן למצוא בדבריו של אחמד ישתפו איתם פעולה. ביטוי לקושי  שהנושרים בכדיהיחידה 

 :מדריך נוער מאזור הצפון

 

"בהתחלה יש קשיים, עד שהתלמיד ירגיש בביטחון. עד אז אני צריך לבקר 

אותו, לשמוע ממנו, ולתת לו הרגשה שיש מי שמקשיב לו או דואג לו. אם 

ון עם המדריך אז לעולם לא ישתף פעולה איתו והוא הנושר לא ירגיש בביטח

 .)חינוך ערבי( ".נכנס ויוצא מהיחידה ללא כל תועלת

 

 מדריכת נוער מאזור המרכז מחזקת טענה זו במילים אלה:

 

"ביחידה היה לי נושר שהגיע מבית הרוס לגמרי, בעיות משפחתיות בין 

האבא ובני משפחתו היו מכים את האמא מול הבנים וזה  .האבא והאמא

אצל הנושר, ריחוק וחוסר אימון באנשים. היה לי קשה  ותגרם לבעיות נפשי

נותן אימון באף  , כאשר הוא אינולשכנע את התלמיד לבוא ליחידה וללמוד

אחד מאתנו. לקח לי הרבה זמן עד שהוא נפתח אלי והתחיל לתת בי אימון 

 )חינוך ערבי(. ".בעיותיו ולהגיע ליחידה באופן סדירולספר לי על 

 

על הצד  הדלות המשאבים המעכבת את מילוי היחידה לקידום נוער את תפקיד הוא הגורם הרביעי

 הטוב ביותר. ביטוי לבעיות אלה עולה מדבריו של מנהל יחידת קידום נוער באזור המרכז:

 

כי יש לי רק  ,אך אני לא יכול לטפל בכל הנושרים ,נושרים 200 -"אצלנו יש כ 

 200. לכן, אנו לא עוקבים אחרי נוער אחד שאמור לטפל בכולם מדריך

 כי אין לנו את המשאבים הדרושים. ,תלמידים בכדי לשלב אותם ביחידה

 .אנו מתעניינים רק בנושרים שאכן מעוניינים מעצמם להשתלב ביחידה לכן,

נענים אנו לא  , וכאשר אינםהם רק מכתביםשאר התלמידים שולחים ל

 )חינוך ערבי(.." פונים אליהם שנית
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 הוא ממשיך וטוען:

 

להתאים  בכדי "מחלקת קידום נוער אין לה את התקציבים והאפשרויות

לתלמידים את המסגרות המתאימות. למשל, אין לנו מגמות טכנולוגיות 

מציעים לתלמידים המאפשרות לתלמיד לרכוש מקצוע. כל הקורסים שאנו 

 הם קורסים בסיסיים, שמקנים לתלמיד את הידע הבסיסי ביותר למקצוע".

   

מלבד זאת המחסור במשאבים מקשה על היחידה לקידום הנוער לתת מענה לכל הבעיות של 

. להלן התייחסותו של םלומאחר וצוות היחידה מוגבל ואין הוא יכול לספק מענה לכ ,הנושרים

 קידום נוער מהצפון לסוגיה:עומר מנהל יחידת 

 

אקונומי קשה, בעיות -סוציו"רוב הנערים בקידום נוער מגיעים מרקע 

, כישלונות בלימודים. לכן המשימה שלנו מאוד קשה: גם ותהתנהגות קש

להחזיר אותם לספסל הלימודים ביחידה לקידום נוער וגם ללמד אותם על פי 

אנו צריכים לקלוט מורים  כי לכך ,היכולות שלהם והרמה הלימודית שלהם

 )חינוך ערבי(.".שיכולים להתעסק עם הנערים האלו

 

 הטיפול בנשירה וההורים 5.3.3

ועל ההתייחסות של אחרים לתפקיד  תבסס ברובו על הראיונות שנערכו עם ההוריםמחלק זה 

רצון ביעות ול מערכת היחסים בין בית הספר וההוריםנתייחס לחלק זה ב. ההורים במניעת נשירה

  ההורים מטיפול בית הספר בבניהם

 

להדגיש כי ההורים לא נשאלו על שביעות רצונם מטיפול הגורמים החוץ בית ספריים בבניהם. יש 

דרדר במעבר תההורים מכירים במצבם החינוכי הנמוך של בניהם, וגורסים כי מצבם של הבנים ה

אינם סובלים מבעיות התנהגותיות  מבית ספר יסודי לחטיבת הביניים. ההורים סבורים כי בניהם

של אלימות. מערכת היחסים בין ההורים ובית הספר איננה אינטנסיבית אלא 'עונתית' במובן זה 

שהיא מתחדשת בעקבות משברים במערכת היחסים בין בית הספר לתלמיד, קרי היעדרות מבית 

מרחק ביחסיהם עם  חינוכיות. ההורים מצדם שומרים עלבעיות הספר, בעיות התנהגותיות או 

 לרוב לאחר קבלת הזמנה מבית הספר. בו,והם מבקרים לעיתים רחוקות  ,בית הספר

 

תמונת מצב עגומה וסבוכה בהתנהלות מערכת היחסים בין ההורים לבין בית  יםהראיונות חושפ

ת הסוציאליזציה והספר. מערכת יחסים זו מתגלה בעת בחינת השאלה על איזה מבין מוסד

 בית הספר.    על על מוסד המשפחה או  :יות לנשירת התלמידים מבית הספרמוטלת האחר

המורים מצדם מטילים את האחריות על ההורים, מאחר והם מלווים את התלמיד לאחר שהותו 

בבית הספר. מבחינתם המשפחה אמורה להכין את התלמיד ולספק לו את התנאים המתאימים 

רק לאחר מכן מגיע תפקידו של בית הספר בחינוך ו נורמטיבי,המאפשרים לו להתחנך באופן 

התלמידים. המורים גורסים כי נשירת התלמידים היא תוצאה של פגם בהתנהלות ההורים 

ובהכנתם לבן שלהם לקראת שלב כניסתו לבית הספר. פגם זה בחוליה איננו ניתן לתיקון על ידי 
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יו. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו המורים והוא משפיע על התהליך החינוכי של התלמיד לאורך חי

 של אחד המורים מאזור המרכז: 
 

"הגורם המרכזי לנשירת התלמידים ושחובה לטפל בו הוא המשפחה, הורי 

חשיבות טמיע בתלמיד את תרבות והתלמידים. ההורים אמורים לה

להכין  ,ההשכלה מגיל קטן. ההורים חייבים לדאוג שבניהם ילכו לבית הספר

תנאים אלה לא מתקיימים ו האוכל, לעזור להם בלימודים. במידהאת להם 

ובית הספר לא יכול להתמודד עם בעיה זו. אני לא יכול  ,התלמיד ינשור

להעיר את התלמידים בבוקר, תפקידי לחנך את התלמידים ולדאוג להם 

 )חינוך ערבי(.ית הספר."בזמן שהותם בב

 

 מורה אחר מוסיף בהקשר זה:

 

ורים הרי הה או הבת נושרים.  ןההורים הם האשמים כאשר הבבחינתי "מ

לקראת החיים החדשים מכל הבחינות כולל  הם האחראיים על הכנת הבן

מורים לדאוג שבניהם יתחנכו בסביבה טובה, המעודדת אהחינוכית. ההורים 

לקראת השכלה ולא עבודה ודברים אחרים. בית הספר לא יכול להחליף את 

את תפקידה ולספק לתלמידים תנאים אלה. בית הספר  או למלא ,המשפחה

ולעזור לכל התלמידים מבחינה חינוכית  ,חייב לספק לתלמידים חינוך טוב

 )חינוך ערבי(.." ולתת לכולם הזדמנות שווה לחינוך

 

כנגד זאת, ההורים מהרהרים על יכולתו של בית הספר והמוסד החינוכי במילוי תפקידו על הצד 

חוליה החלשה בתהליך החינוכי, שמונע מבניהם הורים רואים בבית הספר הטוב ביותר. הה

להמשיך את לימודיהם ולהבטיח להם עתיד טוב יותר. הביקורת שמעלים ההורים מתבססת על 

 , כפי שמפורטים בהמשך.ארבעה גורמים

 

יכולותיו  צויילבית הספר מ יםהגורם הראשון הוא המחסור במשאבים החינוכיים המאפשר

החינוכיות של התלמיד. בהקשר זה, הורה לתלמידה נושרת משמיע ביקורת נוקבת על התנהלות 

 בית הספר והמורים שלא סייעו לבתו מבחינה חינוכית:      

 

הבת שלי הייתה חלשה מאוד מבחינה חינוכית וההישגים הלימודיים שלה "

לה כלום בכדי לשפר היו מאוד נמוכים. מבחינת בית הספר והמורים לא עשו 

את מצבה. הם היו צריכים לתת לה שיעורי עזר ולא להסתפק בשיעורים 

 ".רגילים כמו שאר התלמידים כי היא חלשה

 הורה אחר מוסיף: 

הבן שלי לא קיבל עזרה בלימודיו משום מסגרת, לא מבית הספר ולא "

שעות  מאחרים. לפי דעתי המורים היו יכולים לעזור לילד בלימודים, לתת לו

 ".נוספות, שיעורים פרטיים ויתחשבו בו יותר
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יכולתו לשמור על הסדר ולמנוע הגורם השני מתמקד בהתנהלותו הפנימית של בית הספר, 

או להשפיע עליהם  ,התפשטות תופעות אנטי חברתיות העלולות לסכן את חייהם של התלמידים

מבחינה נפשית. ביטוי לכך ניתן למצוא מדבריו של אחד ההורים שבנו היה עד לקטטה אלימה 

 במהלך יום הלימודים:

 

"בהתחלה בני אהב בית הספר ורצה ללמוד מקצוע. אבל לאחר שהתחילו 

קבוצת ילדים לעשות בעיות בבית הספר, הוא שנא אותו והחליט לא לחזור. 

כאשר קבוצת ילדים רעים מבית  ,הייתה קטטה מול עיניובמיוחד לאחר ש

. מאז הם נתנו לו מכות חזקות ופגעו בו הספר הכו את בן דודו מול עיניו.

 אירוע זה, הוא התחיל לפחד יותר והחליט שלא ללכת עוד לבית הספר".

 

את  החינוכית שנוקטים בתי הספר. בתי הספר חורטים על דגלםישי נוגע למדיניות הגורם השל

הערך ההישגי, כך שהמדיניות החינוכית והמשאבים החינוכיים שלהם מיועדים לשרת מטרה זו. 

מטרה זו מכתיבה למורים את התנהלותם בכיתה, כאשר הדגש הוא על התלמידים החזקים. 

כתוצאה, המורה מתאים את עצמו ואת התנהלות השיעור בהתאם לכישוריהם ויכולותיהם של 

ניח בדרכיו את שאר התלמידים. להלן חלק מדבריו של אחד ההורים שבנו התלמידים החזקים ומז

 הוא אחד הקורבנות של המדיניות החינוכית בבתי הספר:לדעתו 

 

אך הוא השתדל להשתפר  ,הישגיו הלימודיים של בני היו נמוכים מאוד"

אך הבעיה  .ולהתקדם בכדי שיוכל להתמודד עם החומר כשאר התלמידים

והם לא פונים אליו במהלך  לימודית,שלו שהמורים אינם עוזרים לו מבחינה 

הנמוך. אני יכול  הלימודיוזאת בשל מצבו  ,כאילו לא נמצא בכיתה .השעורים

הם הזניחו  .לא דאגו לו בגלל שהוא חלש .לומר לך שהמורים וויתרו על בני

 ". אותו לגמרי

 

 הורה אחר מוסיף בהקשר זה:

 

יתה המורים לא מתייחסים בצורה שווה לתלמידים. המורים כל הזמן בכ"

מתמקדים בתלמידים הטובים בעלי הציונים הגבוהים, אך הם מתעלמים 

אומר לי כל והוא  ,מהתלמידים החלשים. הבן שלי לומד בחטיבת הביניים

הם כל הזמן דואגים לתלמידים שהזמן שהמורים לא מתייחסים אלי בכלל, ו

לל זה התלמידים החלשים לעולם לא יוכלו להתקדם מבחינה הטובים. בג

 ". חינוכית כי המורים לא נותנים להם הזדמנות זו

 

הגורם הרביעי, הוא מערכת היחסים הקיימת בין המורה לבין התלמידים. מערכת יחסים זו 

מאופיינת ברמה גבוהה של סמכותיות, מצד המורה על התלמיד. מערכת יחסים זו, דוחקת את 

 התלמידים ובמיוחד בעלי ההישגים הבינוניים והנמוכים מהמורים ומבית הספר:
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מצבו החינוכי של הבן שלי היה בינוני בבית הספר אך נשר בגלל מערכת "

היחסים שלו עם מחנכת הכיתה, שהייתה מתייחסת אליו בזלזול ובחוסר 

ו כבוד. המחנכת הייתה מלמדת אותו גם אנגלית, לא הייתה מתייחסת אלי

טוב בכיתה והייתה מוציאה אותו מהכיתה למרות שתלמידים אחרים אפילו 

 ".לא מעירה להם

 

 היא מוסיפה ומתארת כיצד הבן שלה החליט לנשור מבית הספר:

 

אחרי שעברו  .המחנכת הרחיקה את הבן שלי מבית הספר לשלושה ימים"

 יהבן של .שלושת הימים כל תלמידי בית הספר היו אמורים לצאת לטיול

והלך לבית הספר כדי ללכת עם  כשאר התלמידים הכין את עצמו, התלבש

חבריו לטיול. בעת שעלה לאוטובוס המחנכת ביקשה ממנו לרדת ללא כל 

 ".סיבה ומאותו יום הוא לא מגיע לבית הספר

 

 הורה אחר מוסיף בהקשר זה:

 

 י,והיה הולך לבית הספר מרצונו החופש ,את בית הספר הבן שלי אהב"

לא היה בשמיים אך היה בסדר בינוני. הוא  ו שמצבו מבחינת הישגיםאפיל

מלבד מורה אחד שלא  ,היה ביחסים טובים עם התלמידים ועם המורים

אליו בחוסר כבוד וזלזול הן בכיתה והן מחוץ לכיתה.  שהתנהג מחבב את בני

הבן שלי היה  מרגיש בזה ומרוב המעשים שלו הוא החליט לא לחזור לבית 

   ".הספר

 העיסוקים של הנושרים 5.4

כפי שדיווחנו לעיל, אחת השאלות שהתבקשנו לענות עליהן התייחסה לעיסוקים של הנושרים. 

גורמי בית הספר וגורמים אחרים מדווחים כי בנים נושרים כדי לעבוד ולתרומה לפרנסת 

כלכליים הראיונות עם ההורים נשירת התלמידים לא נובעת משיקולים על פי המשפחה. אך 

רק  .רובם יושבים בבית ללא תעסוקה .לא עובדים באופן קבוע ומסודרהנושרים רוב ו ,במיוחד

חלק קטן מהם עובדים בעבודות מזדמנות. הנושרים שעובדים בעבודות קבועות הם נושרים 

, שהעדיפו להנשיר את בנם שהישגיו הלימודיים ם בעלי עסקיםיהתושהוריהם או קרובי משפח

במקרים אלה, הבנים נושרים  .טרה לרכוש מקצוע לעתיד ולנהל את העסק המשפחתיבמ נמוכים,

 הסכמתם. להלן התייחסותה של אחת הקב"סיות לסוגיה הנידונה:בבידיעת ההורים ו

 

"משפחות הנושרים במיוחד בעלי העסקים מביניהם מאוד קל להם להנשיר 

מקום זאת את בניהם ולא לאפשר להם להמשיך בלימודיהם ולשלב אותם ב

 14בעסק שלהם. מבחינתם זה לא מובן מאליו שממשיכים ללמוד בגיל 

במיוחד שהם חלשים מבחינה לימודית כי בשביל מה הוא צריך? לדוד יש 

איזשהו מוסך, לאח יש איזה פנצ'רייה, פלאפל או כל מיני דברים ואז הם 

מעדיפים לשלב את בניהם או את קרוב המשפחה שלהם בעסק בכדי לעזור 

 )חינוך ערבי(.." להם בעבודה וגם שירכשו מקצוע לעתיד
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 יה במילים אלה:ר תיכון בצפון הארץ מתייחסת לסוגיועצת בבית ספ

 

שהוריהם בעלי עסקים וקבלנים  המתקשים בלימודים"התלמידים 

מוצלחים, בוחרים להנשיר את בניהם מבית הספר בכדי לשלב אותם 

בעסקים והעבודות שלהם. מבחינתם של ההורים החיים זה להרוויח כסף, 

לבנות בית ולקנות אוטו טוב, וכל זה אפשר להשיג אותו מהעבודה בעסק, 

 )חינוך ערבי(. ".חינתםומבלי להשקיע בחינוך ובלימודים כי הכול מוכן מב

 

התלמידים הנושרים לא משתתפים בשום לפי הראיונות עם הגורמים השונים,  ,לציין כייש 

בשל המחסור במסגרות להעברת זמן הפנאי  ,ספורטיבית או חברתית, תרבותית - פעילות

חוב הערביים. לכן, הנושרים שאינם עובדים באופן קבוע מוצאים את עצמם בבית או בר יישוביםב

נושרים מובטלים ובמקרה הגרוע הם נסחפים לקראת הלרוב . יושבים בבתי הקפה עם חבריהם

 פשיעה ועבריינות. 

 

מצבן של הבנות שונה מהבנים בכל הקשור לניהול חייהן לאחר הנשירה במיוחד בכל הקשור 

בהשתתפותן בשוק העבודה או במסגרות חברתיות, או תרבותיות להעברת זמנן הפנוי. הגבלה זו, 

מקורה בתרבות המסורתית והפטריארכאלית של האוכלוסייה הערבית, והקודים התרבותיים 

קודים אלה, מגבילים את תנועותיהן של הנשים ואת התפתחותן ברמה המוכתבים על הנשים. 

 האישית, חברתית, וכלכלית. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו של אחד ההורים:    

 

"הבת שלי לא עושה כלום בחייה כיום, היא יושבת בבית ועוזרת לאימא שלה 

ל קרובי בעבודות הבית וזהו. לפעמים היא מבלה את הזמן הפנוי עם בנות ש

המשפחה, מבקרת אותן בבית. בנוסף היא מבקרת את החברות שלה אך 

בתדירות נמוכה. בעת שהיא רוצה לבקר אותן היא מספרת לי ואם אני 

מרשה לה אז אני מגביל אותה בזמן החזרה. מלבד זאת אין לה מה לעשות 

 היא לא משתתפת בחוגים או בכל מסגרת אחרת". 

 

 ת:וסיקב"אחת הבהקשר זה מוסיפה 

"לאחר הנשירה הבנות  בדרך כלל יושבות בבית ולא עושות כלום וההורים 

שלהן לא נותנים להן את מלוא החופש לצאת לעבודה או לרכוש מקצוע. 

להפך ההורים מגבילים את תנועותיהן. לכן, הבנות לאחר הנשירה בדרך כלל 

 יושבות בבית ומחכות שיתחתנו.")חינוך דרום(.

 

הוא עבור הבנות שנושרות על רקע של נישואים. בנות אלה, בהחלטתן לנשור המצב הקשה ביותר 

הן מקבעות את עצמן בתוך הבית, ומוותרות על הלימודים ועל התפתחותה המקצועית לטובת 

 המרכז: ישובימיהנישואין והקמת משפחה וגידול הילדים. להלן התייחסותה של קב"סית באחד 
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למשפחות מסורתיות נושרות מבית הספר "רוב הבנות ובמיוחד השייכות 

בכדי להתחתן בגיל מוקדם. בנות אלה לאחר תקופה קצרה הן מביאות 

 )חינוך ערבי(. ".ילדים ומשקיעות את כל זמנן בעבודות הבית וגידול הילדים

 

התבקשו גם התייחס לעיסוקים בשעות הפנאי. שהועבר לנושרים הגלויים שאלון המחקר 

מוצגים ממוצעים  35-ו 34מידה הם עוסקים בפעילויות שונות. בלוחות  המשיבים לציין באיזו

 באופן כללי ובמגזרים השונים.לבנים ולבנות ו, יהםוסטיות תקן של תשובות

 

באופן כללי הדיווחים מבני הנוער עצמם תומכים בדבריהם של ההורים. מלמד כי  34עיון בלוח 

שמיעת  ,הם: משחקי מחשב, בילוי עם חבריםהנושרים הבנים העיסוקים הנפוצים ביותר של 

מוזיקה, גלישה באינטרנט, תחביבים, משחקי ספורט וצפייה בטלוויזיה. העיסוק הכי פחות נפוץ 

מוזיקה  תשמיעהוא עבודה בשכר. הבדלים מובהקים נמצאו בין המגזרים במשחקי מחשב, 

ואילו  ,הם הכי הרבההעיסוקים האלה, הנערים הדרוזים עוסקים ב וגלישה באינטרנט. בכל

 הנערים הבדואים עוסקים בהם הכי מעט. 

 

  בפעילויות שונות של מדגם הנושרים, בנים לפי מגזר מידת העיסוק: 34לוח 
 ערבים פעילות

(120=N) 
 בדואים

(93=N) 
 דרוזים

(41=N) 
 כולם

(254=N) 
 ממוצע עבודה בשכר

 ס"ת
2.58 
1.72 

2.22 
1.57 

2.10 
1.64 

2.37 
1.66 

 ממוצע בעבודות הביתעזרה 
 ס"ת

2.74 
1.33 

3.01 
1.39 

2.61 
1.24 

2.82 
1.34 

 ממוצע צפייה בטלוויזיה
 ס"ת

3.34 
1.18 

3.28 
1.20 

3.57 
1.26 

3.35 
1.20 

 ממוצע * משחקי מחשב
 ס"ת

3.90 
1.23 

3.45 
1.38 

4.07 
1.31 

3.76 
1.32 

 ממוצע ** שמיעת מוזיקה
 ס"ת

3.80 
1.27 

3.33 
1.41 

4.08 
1.27 

3.67 
1.35 

 ממוצע תחביבים
 ס"ת

3.58 
1.28 

3.47 
1.38 

3.35 
1.46 

3.50 
1.35 

 ממוצע *** גלישה באינטרנט
 ס"ת

3.86 
1.32 

3.22 
1.52 

4.07 
1.27 

3.65 
1.43 

 ממוצע משחקי ספורט
 ס"ת

3.39 
1.38 

3.65 
1.37 

3.34 
1.35 

3.48 
1.37 

 ממוצע קריאת ספרים ועיתונים
 ס"ת

2.23 
1.23 

2.62 
1.50 

2.48 
1.38 

2.42 
1.37 

 ממוצע י עם חבריםוביל
 ס"ת

3.73 
1.31 

3.56 
1.40 

3.98 
1.26 

3.71 
1.34 

 *0.05 >p   **0.01 >p   ***0.001 >p 
 

שתואמת במידה רבה את דבריהם  מצביע על תמונה שונה מזו של הבנים 35 הנושרות, לוחלגבי 

מוזיקה, מתן עזרה  תבשמיע. הנערות הנושרות עוסקות במידה רבה יחסית של המרואיינים

השוואה בין הבעבודות הבית, תחביבים ובילוי עם חברים. מעטות עובדות בשכר. מסתבר מ

המגזרים כי הבנות הדרוזיות עובדות תמורת שכר יותר מהנערות הערביות והבדואיות, הן 
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ות עוסקות פחות בעבודות הבית וקוראות ספרים ועיתונים במידה רבה יותר. הנערות הבדואי

 עוסקות הכי הרבה בעבודות הבית.

 

  , לפי מגזרותהעיסוק בפעילויות שונות של מדגם הנושר : מידת35לוח 
 ערביות פעילות

(31=N) 
 בדואיות

(42=N) 
 דרוזיות

(4=N) 
 כולן

(77=N) 
 ממוצע * עבודה בשכר

 ס"ת
1.50 
0.90 

1.25 
0.84 

2.50 
1.91 

1.42 
0.97 

 ממוצע * עזרה בעבודות הבית
 ס"ת

2.97 
1.49 

3.74 
1.13 

2.75 
1.71 

3.38 
1.36 

 ממוצע צפייה בטלוויזיה
 ס"ת

2.90 
1.16 

3.45 
1.17 

2.50 
0.58 

3.18 
1.18 

 ממוצע משחקי מחשב
 ס"ת

3.41 
1.29 

3.10 
1.56 

3.25 
1.71 

3.23 
1.45 

 ממוצע שמיעת מוזיקה
 ס"ת

3.56 
1.16 

3.46 
1.47 

2.50 
1.29 

3.45 
1.34 

 ממוצע תחביבים
 ס"ת

3.40 
1.13 

3.30 
1.29 

3.00 
1.63 

3.32 
1.23 

 ממוצע גלישה באינטרנט
 ס"ת

3.32 
1.33 

3.02 
1.55 

2.75 
0.95 

3.13 
1.44 

 ממוצע משחקי ספורט
 ס"ת

2.84 
0.99 

2.79 
1.41 

3.75 
1.26 

2.86 
1.25 

 ממוצע * קריאת ספרים ועיתונים
 ס"ת

2.71 
0.90 

3.31 
1.32 

4.00 
1.41 

3.10 
1.21 

 ממוצע י עם חבריםוביל
 ס"ת

3.00 
1.31 

3.57 
1.35 

2.75 
1.50 

3.31 
1.36 

 *0.05 >p    
התבקשו לציין אם הם עובדים הנושרים בנוסף לשאלות על מידה העיסוק בפעילויות השונות, 

מספר השעות השבועיות שהם עובדים. מכיוון שמעט נערות ציינו שהן עובדות, בחרנו את לרשום ו

לא קיימים הבדלים בין המגזרים.  כי הם עובדים. 36%-דיווחו כלהתמקד בנערים. בשאלה זו 

שעות  8-לגבי מספר שעות העבודה השבועיות, מסתבר כי במגזר הדרוזי עובדים פחות שעות )כ

שעות שבועיות במגזר הבדואי  30-שעות שבועיות במגזר הערבי ו 21שבועיות בממוצע( לעומת 

(F=5.22, p=.007.)  נמצא כי לא כל הנושרים אשר דיווחו שעובדים, אכן בבדיקה מעמיקה יותר

 עובדים תמורת שכר. 

 

 .36. התוצאות מוצגות ומגדר שרים לפי גודל היישובונערכה השוואה בעיסוקים של הנבנוסף 

 

 

 

 

  ומגדר : מידת העיסוק בפעילויות שונות של הנושרים, לפי גודל יישוב36לוח 

 נושרות נושרים פעילות
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ביישובים 
 קטנים

(161=N) 

ביישובים 
 גדולים

(93=N) 

ביישובים 
 קטנים

(36=N) 

ביישובים 
 גדולים

(42=N) 

 ממוצע עבודה בשכר *
 ס"ת

2.22* 
1.63 

2.62 
1.69 

1.47 
1.13 

1.37 
0.81 

 ממוצע עזרה בעבודות הבית *
 ס"ת

2.66** 
1.30 

3.09 
1.38 

3.69* 
1.16 

3.12 
1.47 

 ממוצע צפייה בטלוויזיה
 ס"ת

3.36 
1.24 

3.35 
1.14 

3.36 
1.02 

3.02 
1.29 

 ממוצע משחקי מחשב
 ס"ת

3.72 
1.37 

3.83 
1.23 

2.97 
1.54 

3.45 
1.35 

 ממוצע שמיעת מוזיקה
 ס"ת

3.67 
1.39 

3.68 
1.29 

3.31 
1.32 

3.57 
1.36 

 ממוצע תחביבים
 ס"ת

3.56 
1.37 

3.41 
1.31 

3.39 
1.25 

3.27 
1.23 

 ממוצע גלישה באינטרנט
 ס"ת

3.65 
1.46 

3.66 
1.38 

2.64** 
1.40 

3.56 
1.34 

 ממוצע משחקי ספורט
 ס"ת

3.52 
1.40 

3.41 
1.32 

3.11* 
1.19 

2.64 
1.27 

קריאת ספרים 
 ועיתונים *

 ממוצע
 ס"ת

2.42 
1.37 

2.42 
1.37 

3.56* 
1.11 

2.71 
1.17 

 ממוצע י עם חבריםוביל
 ס"ת

3.86** 
1.29 

3.45 
1.39 

3.33 
1.29 

3.28 
1.43 

 p    **01 > .p. <  05* למדגמים בליתי תלויים:   tמובהקות ההבדל על סמך מבחן 

 

אלה ביישובים הקטנים לבין עיון בלוח מלמד על הבדלים מסוימים בין הנושרים אשר גרים 

שגרים ביישובים הגדולים  הנושריםשגרים ביישובים הגדולים. לגבי הבנים, ניתן לראות כי 

לעומת  ,עובדים יותר תמורת שכר, עוזרים יותר בעבודות הבית ופחות מבלים עם החברים

ביישובים הגדולים פחות עוזרות בעבודות הבית, עוסקות הנושרות  ים ביישובים הקטנים.נושרה

 ,יםיותר בגלישה באינטרנט, פחות עוסקות במשחקי ספורט ופחות קוראות ספרים ועיתונ

 בהשוואה לנושרות ביישובים הקטנים.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ומסקנות סיכום. 6
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מטרתו הייתה לבוחן את תופעת החינוך.  המדען הראשי במשרד מחקר זה הוזמן על ידי משרד

והדרוזי. המחקר מתמקד בשלוש סוגיות מרכזיות  הבדואינשירת תלמידים בחינוך הערבי, 

הקשורים ובית ספריים  תרבותיים. איתור מאפיינים אישיים, משפחתיים, 1בתופעת הנשירה: 

. בדיקת ההליכים והדרכים לטיפול בתופעת הנשירה הסמויה 2נשירה סמויה. לנשירה גלויה ול

במהלך שהיית התלמידים בבית הספר ובדיקת ההליכים והדרכים לטיפול בתופעת הנשירה 

לאחר  . תיאור הפעילות והעיסוקים של  הנושרים3. הגלויה )לאחר עזיבת התלמיד מבית הספר(

 .נשירתם

 

וגם וזאת במטרה לאפשר הסתכלות רחבה  ,תוכמותית וואיכותית מחקר ולב בין שיטיהמחקר ש

שלוש קבוצות של נחקרים: א. על נושא המחקר. בחלק האיכותי השתתפו עמוקה בו זמנית 

מנהלי מחלקות חינוך, מנהלי מחלקות קידום גורמים חוץ בית ספריים: מנהלי מחלקות רווחה, 

נוער, קציני ביקור סדיר, ומדריכי נוער. ב. גורמים בית ספריים: יועצים חינוכיים ומורים. ג. 

נוער, כאשר חלקם לומדים בחטיבת ביניים וחלקם אמורים  בני בחלק הכמותי השתתפו הורים.

נושרים מתמידים בלימודים והללמוד בתיכון. במדגם הראשון השתתפו שתי קבוצות: תלמידים 

לשלוש קבוצות:  , ואילו במדגם השני המשתתפים מחולקים(תלמידים בסכנת נשירהסמויים )

 . גלויים נושריםו נושרים סמויים, תלמידים מתמידים

 

מאפייני היקף הנשירה, ל, תוך התייחסות לרנתייחס להלן לעיקרי הממצאים אשר עלו במחק

, להליכים והדרכים לטיפול בתופעת הנשירה ולתיאור הפעילויות לויים(ג)הסמויים וההנושרים 

 והעיסוקים של הנושרים. 

 

 היקף הנשירה 6.1

השונים סביב הגדרת המונח ממצאי המחקר מצביעים על אי הסכמה בקרב בעלי התפקידים 

'נשירה' כמו גם הגדרת שיעור הנשירה בבית הספר. אי הסכמה זו נובעת מהעדפת צוות בתי הספר 

להימנע מלכלול את התלמידים היושבים בכיתה ללא מעשה )נושרי השכלה( בסטטיסטיקות 

יקים זאת למרות שהם מודעים לכך שתלמידים אלה הם אכן נושרים, בכך שאינם מפ .הנשירה

מאומה מעצם נוכחותם בכיתה. הנטייה של גורמי בית הספר לא לכלול 'נושרי ההשכלה' בנתונים 

על אף היקף הנשירה הסמויה הגבוהה יחסית, נובעת ממדיניות שנוקטים בתי הספר הערביים, 

הינו  של המערכת החינוכית במטרה לעמוד בציפיות המערכת, כאשר אחד ממדדי ההצלחה

מדיניות זו כביכול נתקלת בסתירה עם מדיניות המצוינות התמדת נוכחות התלמידים בכיתה. 

 )ההישגית( בה נוקטים בבתי הספר הערביים. 

 

 מאפיינים של נושרים 6.2

ניתן לזהות ארבע  בהתייחסותם של המרואיינים לגורמי הנשירה ולמאפיינים של הנושרים

חסות לגורמים האישיים של התלמידים. בעלי התפקידים , התייראשיתקבוצות של גורמים. 

וההורים מסכימים ביניהם כי הנושרים מאופיינים ברמת הישגים לימודיים נמוכים, רובם בנים 

, יש מאפיינים משפחתיים. גורמים אלה מתמקדים שניתוהם נושרים במהלך בית ספר תיכון. 

אקונומי -ברקע המשפחתי של הנושר. הממצאים מצביעים כי הנושרים מגיעים מרקע סוציו

ומשפחתי קשה המאופיין בבעיות חברתיות, לקויים בתפקוד ההורים ומצב כלכלי נמוך מאוד. 
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מקנים ערך לחינוך ואינם  בנוסף, הנושרים הם בדרך כלל בנים להורים מעוטי השכלה, שאינם

, התייחסו לגורמי האקלים הבית ספרי. ההורים מסכימים שלישיתמעורבים כלל בבית הספר. 

ביניהם כי הגורמים המרכזיים לנשירה מקורם בהתנהלות החינוכית של בית הספר. ההורים 

ם, וזאת והיועצים החינוכיים סבורים כי המורים מפנים את מירב תשומת ליבם לתלמידים החזקי

על חשבון התלמידים החלשים. בנוסף יש גם יחס שלילי וסמכותי שמפגינים המורים כלפי 

, הייתה התייחסות לגורמים רביעיתהתלמידים החלשים, אשר מביא אותם לנסוג מבית הספר. 

תרבותיים. בהקשר זה הגורמים החוץ בית ספריים והפנים בית ספרים מסכימים ביניהם כי 

רבותיים המקשים על השתלבותם של תלמידים מסוימים בבית הספר ותורמים קיימים חסמים ת

הם  –לנשירתם מהמערכת. החסמים התרבותיים מאפיינים את תלמידים המגיעים מהשטחים 

. הבדלים אלה מקשים על השתלבותם ישובימגיעים עם מטען חברתי ותרבותי שונה מהקיים ב

ום. היבט נוסף הקשור בחסמים התרבותיים החברתית ומפתחים בקרבם תחושה של זרות למק

הוא הניידות של המשפחות והמעבר המתמיד מהשטחים לישראל, המקשה על ביקור סדיר בבית 

 יש לציין כי תופעה זאת נמצאת ביישובים הערבים הסמוכים לשטחים.הספר. 

 

שהועלו מחזקים את הדברים  בני הנוערלשאלונים המאפייני הנושרים אשר זוהו באמצעות 

נוטים  הגלויים והסמויים המאפיינים המשפחתיים, הנושריםבראיונות ובקבוצות המיקוד. לגבי 

: בבית הספרהמתמידים דים יבהשוואה לתלמ אקונומי נמוך-ממשפחות בעלות מעמד סוציו לבוא

המצב הכלכלי ו ם רבים האב אינו עובד במשרה מלאהם בעלי רמת השכלה נמוכה, במקריההורי

כוללים: קשר לקוי בין  משני הסוגיםשל הנושרים מאפיינים נפוצים אחרים  .חה קשהשל המשפ

מעבר למאפיינים החברתיים נמצא . במידה רבה ההורים והנטייה לשמור על מסורת דתית בבית

בלימודים, ובמקרים מסוימים ההורים  יחסיתזוכים לתמיכה משפחתית מועטה  בני נוער אלהכי 

יש לציין כי הם הפנימו את המסר לעבודה במקום להשקיע בלימודים.  אף מעודדים אותם לצאת

 מההורים, ורבים מהם מצהירים שרוצים לעבוד ורוצים להיות עצמאים כלכלית.

 

הגלויים והסמויים כי הנושרים בשאלונים בני הנוער דיווחי לגבי המאפיינים האישיים, עולה מ

הנושרים הסמויים כמו כן,  .נמוכהלימודית הם בעלי הערכה עצמית ומתקשים יותר בלימודים, 

ניתן לומר כי ממצאים אלה להיעדר יותר מבית הספר, בהשוואה לתלמידים מתמידים. נוטים 

נותנים תיקוף לשיוך המשיבים לקבוצות המחקר, הרי קבוצת הנושרים הסמויים אותרה לפחות 

ממצא נוסף מתייחס לדימוי העצמי הכללי של ם. באופן חלקי על ידי השיגים לימודים נמוכי

והדימוי העצמי הגלויים בולט במיוחד הדימוי העצמי הנמוך של קבוצת הנושרים המשיבים: 

 . נמצאים בין שתי קבוצות אלה הנושרים הסמויים , כאשרהגבוה של התלמידים המתמידים

 

בקרב קשורים לנשירה. העל גורמים של אקלים בית ספרי גם המידע שנאסף מבני הנוער מצביע 

, בית הספר אינו נתפס כמקום נעים, אלא כמקום בו לא הגלויים והנושרים הסמויים הנושרים

תופסים את בית הספר באופן  מתמידיםהתלמידים ה ,עוזרים להם. לעומתםלא ואותם  מעודדים

 חיובי יותר. 

 

והתלמידים  נושרים הסמויים, ההגלויים כי המאפיינים שהבחינו בין הנושרים ,חשוב לציין

מצב הקשר בין ההורים היה יותר רלוונטי בקרב נמצא שרק בנות. לבנים ולהמתמידים היו דומים 
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בנוסף, ניתן להצביע על רלוונטיות רבה יותר של המאפיינים המשפחתיים בקרב הבנות. 

לומדים שהנוער בגיל תיכון( בהשוואה לנבדקים הצעירים יותר )בני  יותר הבוגריםהמשתתפים 

  בחטיבת הביניים.

 

 הנושרים הסמוייםקבוצות בגיל תיכון הצביעה על תופעה מעניינת וחשובה: הההשוואה בין שלוש 

, אך מבחינת התמיכה שהם מקבלים מההורים, הגלויים אמנם מתקשים בלימודים כמו הנושרים

 הם מגלים נתונים חיובים יותר -הדימוי העצמי הכללי שלהם ותפיסותיהם את בית הספר 

עדיין נמצאים  הנושרים הסמויים. ייתכן שהבדלים אלה מסבירים מדוע מהנושרים הגלויים

ם יותר ניתן להסיק כי . מנתוניהם החיוביאותה ועזבכאשר האחרים  במסגרת חינוכית פורמאלית

רבים יותר שהמעניקים להם חוסן רב יותר ועוזרים להם אישיים קבוצה זאת בעלי משאבים 

 בבית הספר. להמשיך לבקר

   

במאפיינים של  רביםמהראיונות ומניתוח השאלונים הוא היעדר הבדלים  הממצא חשוב נוסף שעל

 בכל המגזרים הוריהנושרים, הגלויים והסמויים, במגזרים השונים: הערבי, הבדואי והדרוזי. 

בכל המגזרים הנושרים מקבלים יותר עידוד לצאת לעבודה. ו ,פחות תומכים בלימודים הנושרים

ים )גיל תיכון( מאשר בקבוצת הצעירהנתונים המשפחתיים משמעותיים יותר בקבוצת הבוגרים 

בעלי  הם בכל המגזרים מתקשים בלימודים, הגלויים והסמויים כמו כן, הנושרים. )חטיבת ביניים(

רצון לעבוד ולהיות עצמאיים כלכלית. יותר מביעים הם דימוי עצמי )לימודי וכללי( נמוך ו

הבנים והבנות הלומדים בחטיבות  בקרבההבדלים בין המגזרים שכן עולים מהנתונים כוללים: 

בין  מבחיניםספריים לא -שיים והביתיים במגזר הדרוזי הגורמים המשפחתיים, האהביני

בקרב ; וכן רלוונטיים, ואילו במגזרים האחרים גורמים אלה נושרים הסמוייםהמתמידים וה

, הגלויים בין הנושרים מבחינים לאהבנים והבנות הבדואיים בגיל תיכון גורמי בית הספר 

  .מבחיניםכן , ואילו במגזרים האחרים הם והתלמידים המתמידים נושרים הסמוייםה

 

ממצא נוסף שרצוי לציין מתייחס להבדלים במאפייני הנושרים ביישובים קטנים לעומת מאפייני 

בהן והנושרים ביישובים גדולים. הנושרים ביישובים הקטנים באים ממשפחות פחות משכילות 

ים המשפחתיים הנמוכים, נושרים אלה מדווחים על דימוי אבות רבים אינם עובדים. למרות הנתונ

עצמי חיובי יותר, על יותר תמיכה ועידוד ללימודים מהמשפחות ועל תפיסות חיוביות יותר כלפי 

מכאן, אולי ניתן להסיק בזהירות כי גורמים משפחתיים רלוונטיים יותר לנשירה בית הספר. 

פיסת בית בספר רלוונטיים יותר לנשירה ביישובים ביישובים הקטנים, ואילו גורמים הקשורים לת

 הגדולים.

  

שרים לעומת אלה ובהתייחסות לגורמים לנשירה, חשוב לציין את התפיסות השונות של הורי הנ

הדגשתם של ההורים את הגורמים הבית ספריים, והדגשת המורים של גורמי בית הספר. 

מחדדות את מערכת היחסים הבלתי תקינה את הגורמים המשפחתיים, החינוכיים והיועצים 

הקיימת בין ההורים ובית הספר. ההורים מאשימים את בית הספר בחוסר היכולת לטפל 

בילדיהם בעלי הישגים נמוכים, ובתי הספר מצדם מאשימים את ההורים בכך שאינם מספקים 

ה בין שני לילדיהם את הסביבה החינוכית התומכת. חילופי ההאשמות ומערכת היחסים הסבוכ

סוכני הסוציאליזציה, מושפע מתפיסת תפקיד בית הספר בחברה הערבית בישראל. ההורים 
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רואים בבית הספר הגורם האחראי להישגים הלימודיים של בניהם, ולכן הם מטיחים את סיבת 

כישלון ילדיהם על בית הספר. לעומת זאת, בית הספר עומד בדילמה בין מתן סיוע לתלמידים 

בין ההשקעה בתלמידים החזקים במטרה להעלות את רמת ההישגים בבית הספר החלשים, ל

, הבדואים הספר הערביים-. הממצאים מצביעים על כך שבתיהחינוך ולעמוד בציפיות מערכת

ת הספר להתמודד עם גל ביקורת יבוחרים באפשרות השנייה. בחירה זו, מאפשרת לב והדרוזים

לספוג ביקורות מקרב אוכלוסיית הורים שאינה  בוחרים . גורמי בית הספרבכל הקשור להישגים

חזקה, בעיקר מקרב הורי התלמידים בעלי ההישגים הנמוכים במקום להתמודד עם ביקורת 

ובעלת עוצמה  חזקהה בעוצמה רבה יותר מצד הממונים על מערכת החינוך ומצידה של אוכלוסיי

 והשפעה.

 

 הליכים ודרכים לטיפול בתופעת הנשירה 6.3

המחקר מצביע על כך שמערכת החינוך הערבית פועלת במחסור של משאבים, בכלל זה כוח אדם  

כנגד  מקצועי טיפולי. מחסור זה משפיע רבות על הצלחת המערכת לצמצם את תופעת הנשירה.

זאת, ממצאי המחקר מצביעים על מספר רב של תכניות חינוכיות שמטרתן לטפל בתופעת 

י בקרב הנושרים הסמויים. תכניות אלה לימודאלה לטפל בהיבט ה הנשירה. מטרתן של תכניות

י של התלמיד ולהחזיר אותו לכיתת האם. חלק לימודמצליחות בחלק מהמקרים לשפר את מצבו ה

י של לימודמהתלמידים אף מצליחים להשיג זכאות לתעודת בגרות. במקרים בהם מצבם ה

ת אלה אינן מסייעות להחזרתו של התלמיד התלמידים קשה והוא מלווה אותם מגיל צעיר, תכניו

למסלול הלימודי בצורה מושלמת, אלא רק להחזיק אותו במסגרת בית הספר )דבר שיש להתייחס 

 אליו גם בחיוב מעצם התמדתו במסגרת(. 

 

האם תכניות אלה הצליחו למקסם את יכולותיו החינוכיות  ,השאלה שנשאלת כאן היא

שלתלמידים אלה? סביר להניח כי התשובה היא לא. תכניות אלה לא מצליחות בשל התעלמותן 

ממספר מוקדים מרכזיים שעשויים להביא לנשירת התלמיד או לגרום להישגים לימודיים נמוכים. 

רגשיות של התלמידים. -בעיות החברתיותראשית, תכניות אלה אינן נותנות מענה לטיפול ב

הנושרים הסמויים והנושרים הגלויים סובלים מדימוי עצמי נמוך  הממצאים מלמדים כי

תכניות התערבות למניעת נשירה . ולא מעודד ומהנטייה לתפוס את הבית הספר כמקום לא נעים

בתלמידים הנושרים לטפל מיומנים ומוכשרים שנית, המורים אינם חייבות לטפל בתחומים אלה. 

חשוב לתגבר  ,לכן. לכך המתאימים. אין להם הכלים הערכייםו יםרגשיה ים,חברתיה בתחומים

שלישית, בתכניות את הבית הספר בצוות טיפולי מתאים, דבר שלא קיים לרוב בבתי ספר אלה. 

המורים מלמדים בצורה פרונטאלית ללא שימוש בשיטות מיוחדות שימשכו את  ,החינוכיות

ומת לבו של התלמיד ללימודים. יש להדגיש כי למרות העובדה שהתכניות החינוכיות תש

המופעלות בבתי הספר מיועדות לטיפול בנושרים הסמויים, כלומר בתלמידים המתקשים 

בלימודיהם אשר ממשיכים להתמיד ולשבת בכיתה, אלא שמבחינת המורים תכניות אלה מיועדות 

למידים הנושרים. הבחנה זו מחזקת את הבעייתיות הקיימת לטיפול בתלמידים החלשים ולא בת

 בהגדרת הנשירה הסמויה בקרב צוות המורים. 

 

ממצא מעניין נוסף העולה מהמחקר הוא דרכי איתור התלמידים הנושרים. הממצאים מצביעים 

הגורמים . המרואיינים ובמיוחד נוכחות כי הדרך היחידה לאיתור הנושרים היא בדיקת יומני
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כי שיטה זו איננה יעילה במיוחד בצל העובדה כי רוב המורים אינם  בית ספריים מדגישים החוץ

מקפידים לבדוק את הנוכחות בכיתה. בנוסף, הנשירה כפי שעולה מהמחקר הנוכחי מושפעת 

אישיים, תרבותיים ובית ספריים. מכאן, הדרך האפקטיבית לאיתור  ,ממספר גורמים משפחתיים

 בוחן את כל הגורמים הרלוונטיים. נושרים היא אבחון ה

 

הטיפול בנשירה הגלויה נמצא בידי גורמים חוץ בית ספריים, בעיקר בידי המחלקה לקידום נוער.  

המחלקה מציעה לנושרים תכניות להשלמת הלימודים התיכוניים וקורסים לרכישת מקצוע. 

הם: חוסר שיתוף פעולה מספר גורמים מצמצמים את יכולת המחלקה לעבוד ביעילות מרבית, ביני

מצד הורי הנושרים שאינם מבינים מספיק את המסגרת של קידום נוער ומעדיפים שילדיהם ילמד 

ורתיעה מלימודים כלשהם על  בבית ספר רגיל, חוסר אימון של הנושרים במוסדות פורמאליים

ם ודלות רקע כישלונם בעבר, קושי הנושרים שעובדים להשתתף בערב בלימודים כאשר הם עייפי

 המשאבים שעומדים לרשות מחלקות אלה. 

 

 עיסוקים של הנושרים 6.4

. משמעותי נושרים יושבים בבית מחוסרי מעשהממצאי המחקר מצביעים כי רוב התלמידים ה

משחקי מחשב, בילוי עם החברים, שמיעת מוזיקה,  כוללים העיסוקים הנפוצים ביותר שלהם

מרבית הנושרות נמצאות בבית, גלישה באינטרנט, תחביבים, משחקי ספורט וצפייה בטלוויזיה. 

אלה שעובדים דיווחו על עבודה כמו כן, . הנושרים טוענים שהם עובדיםבנים הרק כשליש מו

. ההורים טוענים בניהם אינם עובדים לטענת ההורים,גם תמורת שכר.  לעיתים לאוחלקית מאוד, 

 עוזבים את בית הספר על רקע מערכת היחסים המעורערת בין ילדיהם לבין המורים.  כי הבנים

 

קיימים הבדלים בעיסוקים של הנושרים הגרים ביישובים קטנים לבין אלה הגרים ביישובים 

ותר של עבודה תמורת שכר גדולים. הבנים הנושרים ביישובים הגדולים מדווחים על מידה רבה י

ושל מתן עזרה בעבודות הבית ומידה נמוכה יותר של בילויים עם חברים. הנושרות ביישובים 

הן גולשות יותר הגדולים עוזרות פחות בעבודות הבית בהשוואה לאלה הגרות ביישובים הקטנים. 

 באינטרנט ופחות עוסקות במשחקי ספורט או קריאת ספרים ועיתונים. 

 

עומדים בניגוד להצהרת בעלי התפקידים הגורסים מהשאלון לבני הנוער הממצאים  לציין כיחשוב 

קביעה זו עוזבים את בית הספר למען השתלבות בשוק העבודה. הבנים( בעיקר )כי הנושרים 

מלמדת על חוסר הבנה מצד בעלי התפקידים לסיבות הנשירה ולגורמים המכשירים את הקרקע 

 לנשירת התלמידים. 

 

 

ובית ספריים( אשר  , תרבותייםהמחקר מצביע על גורמים שונים )משפחתיים, אישייםלסיכום, 

מובן שהטיפול חינוכיות פורמאליות. כממסגרות  , בדואי ודרוזיקשורים לנשירת בני נוער ערבי

בגורמים המשפחתיים אינו תפקידו של משרד החינוך, אלא תפקידם של גורמי הרווחה. התפקיד 

 ,תומך בכל התלמידיםשמקום  –כולם ל חינוך להפוך את בית הספר למקום ששל מערכת ה

כך כל הקוגניטיביות, האישיות והרגשיות.  החזקים והחלשים כאחד, שדואג לטפח את היכולות

רגיש שהוא בעל ערך, דבר שיחזק את החוסן החברתי שלו. כמו כן, הוא ירגיש שייך לבית תלמיד י
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התכניות הלימודיות לתלמידים החלשים וות ממנו. בתנאים אלה, הספר כי בבית הספר אכפת לצ

הפתרון בתכניות המכוונות לא רק אך שיעור הנשירה עשוי לרדת. בעלות סיכוי רב יותר להשפיע ו

ללימודים אלא לצרכים הרגשיים והחברתיים של התלמידים וגם בהשתלמויות מורים ומנהלים 

מוטיבציה להתמודד עם התלמידים החלשים בבית כדי לפתח אצלם את הכישורים הדרושים וה

 הספר.
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תיכון חט"ב
1 

מנהל  2תיכון חט"ב

 חינוך

מנהל 

 רווחה

מנהל 

 קידום נוער

מדריך  קב"ס

 נוער

 הורים

          4 ערבי הצפון טמרה 

          3 ערבי הצפון עילבון

      5 מקיף  מקיף  ערבי מרכז רמלה  

           בדואי הצפון בית זראזיר 

ואדי 

 סלאמה 

      2 מקיף    בדואי הצפון

מעלה 

 -עירון

 סאלם

       3   5 ערבי חיפה

באקה 

 אלג'רביה

          5 ערבי חיפה

יועצת בשני     ערבי מרכז ג'לג'וליה 

 בתי הספר

     5 

    4   מקיף    דרוזי הצפון מג'אר

          5 ערבי הצפון אבו סנאן 

          3 דרוזי הצפון ירכא

דאליית 

 אלכרמל 

          4 דרוזי חיפה

         3  בדואי הדרום רהט 

  2     מקיף    בדואי דרום חורה

 50 9 12 10 12 11 14 9 12 10   סה"כ  

 . מספר הראיונות כולל גם הראיונות בבתי הספר המקיפים.1
. מספר הראיונות כולל גם את הראיונות בבתי הספר המקיפים, ואת הראיון בג'לגוליה עם היועצת 2

 המשותפת לחט"ב ולתיכון.
 קידום הנוער משמשת גם כמדריכת נוער. . במועצה האזורית מעלה עירון מנהלת מחלקת3
 

 עם גורמים חוץ בית ספריים וגורמים בית ספריים ראיונותהמתווה : 2נספח 

 ספר: -בבתי  ראיונות עם יועצים חינוכיים

 הספר הנוכחי?  -מה הוותק שלך בתפקיד כיועץ חינוכי בכלל, ובבית 
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  בכיתה )בממוצע(, צפיפות ספר/י על בית הספר: מספר תלמידים כללי, מספר תלמידים

, אם שייכים לאופק כמה כיתות(בכיתות )מחסור בכיתות לימוד(, כיתות חנוך מיוחד )

)עו"ס, פסיכולוג, מרפא צוות טיפולי  חדש, מחסור במורות מקצועיות ובחינוך המיוחד,

)בתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים(, פרופיל  מדד טיפוח של ביה"ס בעיסוק...(,

-שנתי או שש 3אם זה מוסד  -ספר תיכוניים( במשרד החינוך-ת השירות )בתיביה"ס/רמ

 מגמות לימוד.   -שנתי, מספר תלמידים בשכבה, בתיכון

  ?היועץ, מנהל האם יש בבית הספר נתונים על הנשירה ומיהו בעל התפקיד שמחזיק בהם(

 בית הספר, המחנך....(. 

 ם והתלמידים בבית הספר.תאר/י את התקשורת או יחסי הגומלין בין המורי 

  .תאר/י את היחסים החברתיים  בין התלמידים לבין עצמם באופן כללי 

  .תאר/י את מערכת היחסים וטיב הקשר בין המורים לבין עצמם 

  ?למשל סטיגמה ואיך איך ביה"ס מתייחס לתלמידים מתקשים מבחינה לימודית(

 מתמודדים עם הסטיגמה?(

 רב תלמידים מתקשים מבחינה לימודית, )קבוצתיות מהן דרכי הטיפול שמפעילים בק

 ואישיות(? אלו תוכניות מופעלות?

 האם יש מודעות לקיום בעיית נשירה בכלל ובבית הספר בפרט 

  ?מהו שיעור )מספר ואחוז( הנשירה הגלויה בבית ספרכם 

 האם שיעור הנשירה השתנה בשנים האחרונות? אם כן, באיזו כיוון )עליה או ירידה(? למה 

 השינוי לדעתך? 

     ?באיזה שלב )באיזה כיתה( במהלך הלימודים מתחילות נשירות התלמידים 

  האם ישנם סימנים מקדימים לתלמידים נושרים? במידה וכן, האם אתה יכול להצביע

 עליהם?  

    מה מאפיין את הנושרים? )מגדר, גיל, שכבת לימוד, רמת דתיות, יחס המשפחה

אקונומי, אבטלה, עבודת הורים, השכלת הורים, מספר -סוציוללימודים ולהשכלה, רקע 

ילדים במשפחה, מעורבות הורים בבית הספר, אחים נושרים באותה משפחה, רמת 

 הישגים, קשיים בלימודים, לקות למידה, התנהגות חברתית בבי"ס(. 

  ?מה סיבות הנשירה 

 ך?: קשיים באיזו מידה הדברים הבאים משפיעים על הנשירה בבית ספרך, לדעת

 בלימודים, נישואין, מצב כלכלי קשה שמצריך בני נוער לצאת לעבוד, מצב בריאותי. 

  איזה תוכניות מופעלות בבית ספרך לצמצום בעיית הנשירה? )תכניות קבוצתיות

 ואישיות(? 

 ?האם קיימות שיטות הוראה ייחודיות לטיפול בבעיית הנשירה? מה הן 

  לצרכי התלמידים המתקשים? איך זה נעשה?האם קיימת התייחסות רב מערכתית 

  האם קיימות השתלמויות והדרכות למורים למניעת תופעת הנשירה? מה הן, איפה

 מופעלות ולמי מופנות? מהו שיעור המורים בבית הספר שעברו השתלמויות אלו? 

 ?האם נעשה שימוש בדרכי הוראה מגוונות? מה הן 
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  האם קיימת פעילות משותפת עם הורי התלמידים המתקשים? לתאר 

  ?האם נערכים אבחונים ומיפויים לאיתור נושרים סמויים 

  ?אם כן, מי הכין אבחונים אלו? על סמך אילו מבחנים אתם מבצעים את האבחונים הללו 

  מה הם לדעתך המאפיינים של תלמידים בסכנת נשירה )נושרים סמויים(: מצבם

 די, רקע סוציו אקונומי, מצב הורים, מעורבות הורים בביה"ס, מאפיינים אחרים. הלימו

  ?לאחר שהתלמידים נשרו, האם את/ה או גורם אחר בבית הספר בקשר כלשהו איתם

 והאם אתם מודעים היכן הם ומה הם עושים היום? 

 מה, לדעתך, צריך לעשות כדי לטפל בבעיית הנשירה בצורה טובה יותר ממה שקורה 

 היום? 

  

 

 ראיונות עם קב"סים:  

  ?כמה שנים אתה בתפקיד 

  ?האם קיבלת הכשרה המיוחדת כקב"ס 

  ?מהי השכלתך הפורמאלית 

  ?מיהם הממונים עליך בעבודתך השוטפת 

 ?באיזה היקף משרה את/ה עובד/ת כקב"ס/ית 

  ?במה עסקת לפני שהתמנית לקב"ס 

   מניסיונך, מה מאפיין את התלמיד/ה הנושר/ת? )מגדר, גיל, רמת דתיות, יחס המשפחה

אקונומי, אבטלה, עבודת הורים, השכלת הורים, מספר -ללימודים ולהשכלה, רקע סוציו

ילדים במשפחה, מעורבות הורים בבית הספר, אחים נושרים באותה משפחה, רמת הישגים, 

 תנהגות חברתית בבי"ס(. קשיים בלימודים, לקות למידה, ה

  לפי מגדר, , באיזו רמת פירוט )יישובהאם יש ברשותך נתונים מעודכנים על הנשירה ב

 )לבקש את הנתונים(ותאריך עדכון אחרון. שכבה, גיל...( 

  ?בתחילת הנשירה הסמויה או באיזה שלב את/ה מתחיל/ה להתערב בענייני נשירה(

 הגלויה(.

 ך? ואיך? איך הדבר נעשה? מי פונה אלי 

  ?ישיבות צוות, ניירת, עקבי....(מה אופי הקשר בינך לבין בתיה"ס( 

 ?מה אופי הקשר בינך לבין הוריי תלמידים בעלי פוטנציאל לנשירה 

  ?מה אופי הקשר בינך לבין נושרים בפועל 

 נשירה גלויה(?  יישובמה היקף התופעה של הנשירה ב( 

  ?האם היקף הנשירה משתנה בצורה משמעותית בין בית ספר לאחר 

 היקף הנשירה גבוה יותר?  יישובבאילו בתי ספר ב 

  ?למה לדעתך היקף הנשירה גבוה יותר בבתי ספר הללו 
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  ?האם אתה מצליח לעקוב ולטפל בכל המקרים של הנושרים 

 הנושרים זמנם הפנוי? האם מתקיים מעקב אחר תלמידים נושרים? האם ידוע לך איך מבלים 

 במידה וכן, איך נעשה הדבר? במידה ולא, מי )גלויים(האם אתה שותף באיתור נושרים ?

 מאתר אותם?

 'ספר  ?האם קיימות אצלכם תוכניות לשילוב נושרים בקהילה, בהכשרות או בתעסוקה וכו

רווחה, או )כמו ג'וינט, שמידט, מטעם הלנו עליהן. )תוכניות טיפול קבוצתיות ויחידניות( 

 מתנ"סים(.

  באיזה מידה ישנן הצלחות לעבודה עם בני נוער נושרים? האם אתה יכול להצביע על מקרים

 לא להסתפק באחוזים אלא לפרט תוך מתן דוגמאות(כאלה? )

 במידה וכן, ספר לנו )סמויים( מפעילים תוכניות מנע לנושרים פוטנציאלים יישובהאם ב ?

 יות ויחידניות(  אם קיימות, מי מפעיל אותן?עליהן. )תוכניות טיפול קבוצת

  באיזה מידה ישנן הצלחות לעבודה עם בני נוער בעלי פוטנציאל לנשירה? האם אתה יכול

 להצביע על מקרים כאלה?

  ?מה, לדעתך, צריך לעשות כדי לטפל בבעיית הנשירה בצורה טובה יותר ממה שקורה היום 

 

 

 ראיון עם מדריכי נוער:

  בתפקיד? האם קבלת הכשרה מיוחדת כמדריך נוער? )מה השכלתך כמה שנים אתה

 הפורמאלית?( מיהם הממונים עליך בעבודתך השוטפת? מה עשית קודם?

  .באיזה מסגרת אתה עושה את עבודתך? תאר יום עבודה רגיל שלך 

 ?מי אוכלוסיית היעד שנמצאת בטיפול שלך 

 לך? ש יישובלפי מיטב ידיעתך, מהו היקף הנשירה הגלויה ב 

  תאר תוכנית עבודה שלך עם בני הנוער נושרים 

  ?האם אתה נתקל בקשיים בעבודה עם בני נוער נושרים 

  ?במידה וכן, איזה קשיים ואיך מתמודדים עם קשיים אלו 

 

 .ייתכן שיש קשר עם חלק מההורים ואין קשר עם אחרים. צריך לשאול על שניהם

 רים? במידה וכן, תוכל לתאר לנו קשר זה? האם אתה בקשר עם ההורים של בני הנוער הנוש 

 ?האם קשר זה עם כל, רוב, חלק מההורים לבני נוער נושרים 

  ?מה היא רמת שיתוף הפעולה מצד ההורים 

  ?מה מאפיין את ההורים אשר מוכנים לשיתוף פעולה 

 ?במידה ואין לך קשר עם הורי בני נוער נושרים, מדוע אין קשר כזה 

  ?האם יש תוכנית טיפולית ייחודית לנושרים במסגרת עבודתך? במידה וכן, מהי 
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  עם אילו גורמים אחרים אתה נמצא בקשרי עבודה/ שיתופי פעולה בהקשר של בני נוער

 נושרים? 

  ?מה, לדעתך, צריך לעשות כדי לטפל בבעיית הנשירה בצורה טובה יותר ממה שקורה היום 

 

 חינוך:ראיון עם מנהלי מחלקות 

 ?איזה וותק יש לך בתפקיד מנהל מחלקת החינוך 

 ?מה התפקידים שעסקת בהם לפני קבלת תפקיד מנהל מחלקת החינוך 

  ?השנה הנוכחית(.האם יש ברשותך נתוני נשירה עדכניים( 

 שלכם? האם הוא השתנה בשנים האחרונות? באיזה כיוון  יישובמהו שיעור הנשירה הגלויה ב

 )בשלב במעבר מהחטיבה לתיכון או בתיכון עצמו(.ובע השינוי לדעתך? )עליה/ירידה(?  ממה נ

  ?באיזה שלב במהלך הלימודים מורגשת תחילתה של נשירה גלויה בקרב התלמידים 

  האם ישנם סימנים מקדימים לתלמידים נושרים? במידה וכן, האם אתה יכול להצביע

 עליהם?  

 ת לימוד, רמת דתיות, יחס המשפחה מה מאפיין את הנושרים? )למשל: מגדר, גיל, שכב

אקונומי, אבטלה, עבודת הורים, השכלת הורים, מספר -ללימודים ולהשכלה, רקע סוציו

ילדים במשפחה, מעורבות הורים בבית הספר, אחים נושרים באותה משפחה, רמת הישגים, 

להתייחס לכל אחד קשיים בלימודים, לקות למידה, התנהגות חברתית בבי"ס(. )

 ינים(.מהמאפי

  ?לדעתך, מה סיבות הנשירה 

 שלך, לדעתך? קשיים בלימודים,  יישובבאיזו מידה הדברים הבאים משפיעים על הנשירה ב

 נישואין, מצב כלכלי קשה שמצריך בני נוער לצאת לעבוד, מצב בריאותי. 

  ?האם אתם מבחינים בין נשירה גלויה לסמויה 

 האם יש רשימות לגבי סמויים?  מהם תהליכי האיתור ותכנון העבודה עם נושרים(

 הסמויים(.

  ?האם נערכים אבחונים ומיפויים לאיתור נושרים סמויים 

  )כמו תוכנית אופק האם מופעלות תוכניות לצמצום הבעיה? )תכניות קבוצתיות ואישיות(

 חדש(.

 ?שיטה קבוצתית או פורמאלית(. האם קיימות שיטות הוראה ייחודיות? מה הן( 

  ?ילדים האם קיימת התייחסות רב מערכתית לצרכי התלמידים המתקשים? איך זה נשעה(

 עם חסכים רגשיים...רקע חברתי קשה, שילוב כמה גורמי טיפול(.

  ?האם קיימות השתלמויות והדרכות למורים למניעת התופעה 

  ?האם נעשה שימוש בדרכי הוראה מגוונות 

 כמו מפגשים קבוצתיים של גורמי טיפול, ת? האם קיימים מנגנונים להסדרת עבודת צוו(

 באיזה תדירות...(.
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 ?האם ההורה משתתף האם קיימת פעילות משותפת עם הורי התלמידים המתקשים(

 בישיבות, האם המחנך מעדכן את ההורה....(.

  מה הם המאפיינים של תלמידים בסכנת נשירה )נושרים סמויים(?: מצבם הלימודי, רקע

 ב הורים, מעורבות הורים בביה"ס, מאפיינים אחרים. סוציו אקונומי, מצ

  לאחר שהתלמידים נשרו באופן גלוי והפסיקו להגיע לביה"ס, האם אתם בקשר כלשהו

 איתם? 

  ?האם אתם מודעים היכן הם הנושרים ומהם עושים היום 

  ?איך אתם עוקבים אחר תלמידים שנשרו 

 שלך לטיפול בנושרים? במידה וכן, תאר את הקשר שלך  יישובהאם יש מסגרות מיוחדות ב

 )כמו מתנ"ס, מרכז קהילתי, עמותות....(.עם מסגרות אלו. 

  האם קיימים גורמי חוץ המעורבים בטיפול בנושרים או בנושרים פוטנציאלים? )כמו המגזר

 השלישי(. 

 ג'וינט,  מי מממן את הטיפול בנושרים? מהם העלויות המושקעות מצידם של גורמי חוץ(

 במידה וקיימים?תוכנית שמידט..(

 .'האם קיימים  מענים טיפוליים פרא רפואיים? פסיכולוגים? יועצים? וכו 

  ?מה, לדעתך, צריך לעשות כדי לטפל בבעיית הנשירה בצורה טובה יותר ממה שקורה היום 

 

 ראיון עם מנהלי מחלקת קידום נוער

היות ונעשה ראיון עם עובד )מדריך נוער( המטפל ישירות , אין צורך לראיין שוב בראיון ארוך  

 את מנהל מחלקת קידום הנוער, אלא לשאול אותו מספר שאלות כלליות מצומצמות:

 )מה זה מחלקת קידו נוער, אוכלוסיית היעד, ואיזה מענים היא מספקת...(

 וצת בני הנוער הנושרים? האם קבוצה זו נחשבת עד כמה מחלקת קידום הנוער מטפלת בקב

 לקבוצה הכי מעסיקה את המחלקה? 

 ?האם המחלקה בנתה תוכניות ייחודיות לבני נוער נושרים 

  ?מהן הסכנות שאתם נתקלים בקרב בני הוער הנושרים 

  תאר את מערכת היחסים שלכם )שיתוף הפעולה( עם בתיה"ס, מנהל מחלקת החינוך, מנהל

 ה, ועוד...מחלקת הרווח

 ?האם אתה שבע רצון מדרכי טיפול המחלקה עם קבוצת בני נוער אלה 

   

 ראיון עם מנהלי מחלקות רווחה
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  האם במסגרת טיפולכם המשפחתי אתם כחלק מטיפול זה אתם מטפלים בתלמידים

 נושרים?   

  האם בין המטופלים של מחלקת הרווחה יש גם תלמידים נושרים או מתקשים )או

 הוריהם של אלה בהקשר לילדיהם(? 

 ?איך יודעים שהם נושרים? ומי מפנה אותם לטיפול 

  ?אילו מענים מספקת מחלקת הרווחה לתלמידים הללו 

 ?האם יש תוכנית טיפולית ייחודית  עבורם? במידה וכן, אלו תוכניות 

  קיימת תוכנית טיפולית ייחודית להורי התלמידים הללו? במידה וכן, אלו תוכניות?האם 

  מה, לדעתך, צריך לעשות )שלא עושים( כדי לטפל בתלמידים נושרים ובתלמידים

 מתקשים?

  באיזה מידה אתה שבע רצון מטיפול מחלקת הרווחה בסוגיית התלמידים הנושרים

 ?יישובב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראיונות עם הורים של נושריםמתווה ה: 3נספח 

 פרט( -הקשר של המרואיין עם הילד/ה? ________________________)אם, אב, אחר 

 דמוגרפיות: -שאלות רקע וסוציו

  ?גילך 
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  )מה המצב המשפחתי שלך? )נשוי, פרוד, גרוש, אלמן 

  שנים? מספר הילדים המתגוררים  18מספר הילדים במשפחה? מספר הילדים עד גיל

 בבית? מספר הנפשות הגרים בבית? 

  מהי השכלתך? )אין, יסודי חלקי, סיים יסודי, על יסודי חלקי, סיים על יסודי, לימודים

 אקדמיים, לימודים מתקדמים אחרים( מהי השכלת בן זוגך? 

 ,במה את/ה עוסק/ת? האם בן /בת זוגך עובד/ת? אם כן, במה  האם את/ה עובד/ת? אם כן

 הוא/היא עוסק/ת? 

   ?אם אתם לא עובדים, האם יש למשפחה הכנסה חודשית קבועה כלשהי 

  ,מהו לדעתך מצבך הכלכלי? )הרבה מעל לממוצע, מעל לממוצע, ממוצע, מתחת לממוצע

 הרבה מתחת לממוצע( 

 תית? )דתי, מסורתי, חילוני(כיצד היית מגדיר/ה את עצמך מבחינה ד 

   ?מה רמת הדתיות במשפחתך 

 

 שאלות הקשורות לבית הספר 

  ?ספר איך הילד/ה היה/הייתה בלימודים כאשר למד/ה בבית הספר 

  באיזו מידה היית מודע/ת למצבו/מצבה בלימודים? איך ידעת על המצב? מה עשית כאשר

 נודע לך? 

  ?המחנך, מורים אחרים? היועץ החינוכי? האם היה לך קשר עם גורמים בבית הספר(

 המנהל? אחר בבית הספר?( ספר.  

  .האם מישהו במשפחה היה עוזר לו/לה בלימודים/בשיעורי בית? ספר 

  האם הוא/היא קיבל/ה עזרה בלימודים בבית הספר? ממי? באיזו מסגרת? האם

 קיבל/קיבלה עזרה מחוץ לבית הספר? ממי? באיזו מסגרת?

  ההתנהגות שלו/שלה בבית הספר )עם תלמידים אחרים, עם המורים(? ספר איך הייתה 

  באיזו מידה היית מודע/ה לבעיות התנהגות שלו/שלה? איך ידעת על המצב? במידה

  וידעת, מה עשית כאשר נודע לך?

 האם מישהו בבית הספר ניסה לסייע לו/לה בתחום זה?  במידה וכן, ספר לי על זה 

  ?האם לילד/ילדה היה קשר טוב עם המורים שלו/שלה? איך התייחסו אליו/אליה 

  ,מה, לדעתך, המורים היו צריכים לעשות כאשר בנך/בתך התקשה בלימודים? מה לדעתך

 המורים היו צריכים לעשות כאשר בנך/בתך לא התנהג יפה בבית הספר? 

 ת/ה חושב/ת שכן ואם לא האם, לדעתך, בנך/בתך אהב/ה את בית הספר? אם כן, למה א

 למה לדעתך לא אהב/ה? 

  ?האם נהג/ה בנך/בתך להיעדר לימים שלמים או להיעדר למספר שעות מבית הספר 

במידה וכן, מה עשית כשנודע לך על כך? באיזו תדירות הילד/ילדה ביקרה בבית הספר 

 בשנה האחרונה? 
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  האם לך או לבן משפחה אחר היה  ?)ضابط النظام(הקב"ס האם לילד/ילדה היה קשר עם

  מי יזם את הקשר?  ספר. קשר עם הקב"ס בנוגע לילד/ה?

  האם יש לך עוד בנים/ות שמתקשים/ות בלימודים או שיש להם בעיות התנהגות בבית

 הספר? במידה וכן, מה את/ה עושה בהקשר זה? 

  ?האם לדעתך חשוב שההורים יבקרו בבית הספר בו לומדים ילדיהם 

 דעתך, חשובה מעורבות ההורים במה שקורה בבית הספר? האם, ל 

  מה, לדעתך, הכי חשוב לבנים? השכלה, עבודה טובה, אישה ומשפחה? מה לדעתך הכי

חשוב לבנות? השכלה, עבודה טובה, בעל ומשפחה? )שידרגו ויסבירו( להפריד לשתי 

 שאלות, אחת לגבי בנים ואחת לגבי בנות. 

 

 )לאחר שנשר( כיוםשאלות בנושא עיסוקי הילד 

 ?ספר/י מה קרה כשהילד/הילדה לא לומד/ת כעת בבית הספר 

  ?מה אפשר היה לעשות, לדעתך, כדי למנוע שהילד/ה עזב/ה את בית הספר 

  )?במה עוסק/ת הילד/ה כיום? )כיצד ממלא/ת את הזמן 

  ?האם יש מחשב בבית? כמה שעות מבלה בנך/בתך מול המחשב 

  ?האם בנך משתתף בחוגים כלשהם? אם כן, איזה חוגים וכמה זמן מבלה בחוגים הללו 

 ?האם הוא נוהג לספר לך איפה הוא מבלה זמנו ועם מי 

 ?האם אתה שואל אותו  איפה הוא מבלה זמנו ועם מי 

  האם אתה יודע מיהם חבריו של בנך שמבלה איתם רוב זמנו הפנוי? האם אתה שבע רצון

 ם שלו?שאלה הם החברי

  ?מה דעתך על מה שהוא/היא עושה? מה היית רוצה שהוא/היא יעשה/תעשה במקום 

   ?מה היית רוצה שהוא/היא יעשה/תעשה בעתיד 

  האם בנך/בתך מעשן/מעשנת? שותה אלכוהול? אם כן, באיזה גיל זה התחיל? מה דעתך

 על כך?

  ,על מה הענשת האם הענשת את הבן/הבת אי פעם על מעשה כלשהו שלא אהבת? אם כן

 אותו? מה היה העונש? 

 ספר על האישיות של בנך/בתך.   

 

 

 לקבוצות המיקוד עם מוריםמתווה : ה4נספח 

 מאפייני התלמידים הנושרים והנושרים סמויים -

  ;נא לתאר פרופיל תלמיד נושר 

  ;נא לתאר פרופיל תלמיד בסכנת נשירה 
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  )ההבדל ביניהם )המסקנות שלנו 

 

 המצב בבית הספר בנושא נשירה  -

 ספרית: מה מצב הנשירה בביה"ס שלכם? האם אתם -מידע כללי על הנשירה ברמה הבית
 מעודכנים לגבי היקף התופעה? 

  מידע כללי אודות מימדי נשירה סמויה? היעדרויות תלמידים? תלמידים עם הישגים
 נמוכים? 

 רט ומתוך התייחסות לשלבים: תיאור תהליך הנשירה של תלמיד מבית הספר באופן מפו
מנהל, סגן, יועץ חינוכי, מחנכים, אחרים,  -)כולל מה נעשה בבית הספר, מי מטפל בנושא 

 הקשר עם הורי התלמיד, הקשר עם גורמים מחוץ לבית הספר(;

  ;לתאר יחס תלמידים כלפי תלמידים בסכנת נשירה ותלמידים נושרים 

  נשירה וכלפי הנושרים; לתאר יחס בית הספר כלפי תלמידים בסכנת 

  איך מתבצע מעקב אחר נושרים? האם יש קשר עם קב"סים? האם קשר זה יעיל? עם בעלי
 תפקידים אחרים? 

  ?האם מתקיימות בביה"ס תוכניות או פעילויות למניעת נשירה? מה אתם יודעים עליהן
 באיזה רמה אתם מעורבים בתוכניות הללו? האם הן יעילות? 

 ם קשיים במניעת נשירה בביה"ס? אילו קשיים יש? האם לדעתכם קיימי 

  ?האם יש תפקיד להורים בנשירה או בדרכי מניעתה 

  ?עד כמה לדעתכם המורים מכירים נוהלי חוזרי מנכ"ל בנושא נשירה ועושים לפיהם 

  יש בתי ספר שהייעוד שלה היא מצוינות והישגיות: תלמידים שלא מצטיינים אינם
דרישות ביה"ס. ואז יתקיימו מהלכים להוצאת תלמידים מתאימים ואינם עומדים ב

 אלה. עד כמה אתם מסכימים עם מהלכים אלה? מה לדעתכם צריך לעשות? 

  ?עד כמה לדעתכם יש בביה"ס שלכם מה שנקרא "נשירה מכוונת"? מי אחראי על כך
 ולמה? 

 

 לדעתם, מה צריך לעשות בבית הספר ביחס לבעיה של נשירה  -

  ;לדעתכם מה צריך לעשות ע"מ לצמצם היקף הנשירה 

 ?מי צריך לטפל בנושא, על מי נופלת האחריות לצמצום הבעיה 

 ?האם מי שמטפל בנושא צריך הכשרה מיוחדת לפרט 

  ?מה תפקיד המחנכים בנדון 

 להעלות הצעות, רעיונות ומחשבות 

 

 

 

 

 ולנושרים סמויים : שאלון לתלמידים5נספח 

 רים,יק יםתלמיד
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שאלון זה הוא חלק ממחקר אודות בני נוער שנערך כעת בבתי ספר רבים עבור משרד החינוך. 

בבקשה קראו באופן קפדני וענו בכנות על כל שאלה.  השאלות הבאות מתייחסות למספר נושאים. 

 .בלבדשימו לב: השאלון בעילום שם והנתונים הם לשימוש החוקרים 

 תודה מראש על שיתוף הפעולה.

 

 לאד אבו עסבה ופרופ' ברברה פרסקו, החוקריםד"ר ח'

 המכללה האקדמית בית ברל

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 ם אישיים: נתוניחלק א

 . נקבה  ב  . זכר     א       . מין:1 

                            

 ________________ נת לידה:. ש2

 

 . דרוזי  ג    . נוצרי   ב   . מוסלמי    א        דת:. 3

    

      ?מבחינת דתית עצמךאת  /הה מגדיר/איך את. 4

 . דתי מאודד        דתי   ג.           . מסורתיב       . חילוני    א

 

 ?האם בביתך נוהגים לשמור על מסורת דתית. 5

 . שומרים על רבים מכללי המסורת     ב     . כן, שומרים על כל כללי המסורת     א

 . לא שומרים כלל  ד                 . שמרים על כללים בודדים     ג

       

 ___________  ?לך שיחיות אאחים ו. כמה 6

 

 מה מקומך בין האחים והאחיות שלך? .7

 א. הבכור/ה                 ב. אמצעי/ית               ג. הצעיר/ה

 

  אנשים )ילדים ומבוגרים( גרים במקום המגורים הקבוע שלך, בנוסף לך?  _________. כמה 8

 

  האם  הוריך:    . 9

     פרודיםגרושים או .  ג. נשואים אבל לא חיים ביחד       ב     נשואים וחיים ביחד    .א

  ה. שניהם לא בחיים         ד. רק אחד מהם בחיים

 

 שניהם שוב:או . במידה והורייך גרושים, האם נישא אחד מהם 10
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 א. כן )אחד מהם נישא או שניהם נשיאו שוב(      ב. לא )לא נישאו(    

 

 ים, היכן אתה מתגורר:הור. במידה והינך יתום משני ה11

 ורר במשפחה    ב. אצל מישהו אחר ______________________________א. מתג  

 

 ?של המשפחה את המצב הכלכלימעריך  איך היית. 12

 מאוד טוב. ה           טוב. ד      . בינוני    ג           קשה. ב       מאוד    קשה . א

 

     מהו בית הספר האחרון בו למד אביך?. 13

     ג. חטיבת ביניים                     א. לא למד כלל            ב. בית ספר יסודי

 אקדמי )אוניברסיטה או מכללה(. ו         על תיכוני, לא אקדמי.  ה                       תיכון. ד

 

 כיום?     האם אביך עובד. 14

 א. הוא עובד משרה מלאה         ב. הוא עובד משרה חלקית 

 ג. הוא לא עובד                          ד. הוא נפטר 

 

 לא עובד, מדוע?   יך. אם אב15

 ב. פנסיה                                        מחלהא. 

 ________________ד. סיבה אחרת: ____________      לא מוצא עבודה                ג. 

 

     מהו בית הספר האחרון בו למדה אימך?. 16

     ג. חטיבת ביניים                     א. לא למדה כלל           ב. בית ספר יסודי

 אקדמי )אוניברסיטה או מכללה(. ו         על תיכוני, לא אקדמי.  ה                        תיכון. ד

 

      ?מך עובדת כיוםיהאם א. 17

 משרה חלקית  תא עובדימשרה מלאה         ב. ה תא עובדיא. ה

  הא נפטריד. ה                          תא לא עובדיג. ה

 

 

 , מדוע?  תלא עובד ימך. אם א18

 א בפנסיה   יב. ה                                         . מחלהא

 ___________ד. סיבה אחרת: _______________                   עבודה     לא מוצאתג. 

 מה אתם חושבים על בית הספר שלכם?: חלק ב

ליד כל משפט   X? סמן/י מהמשפטים הבאים. באיזו מידה הינך מסכים/ה עם כל אחד 19

 במקום המתאים לדעה שלך. 

כלל לא  

 מסכים

מסכים 

במידה 

מסכים 

במידה 

מסכים 

במידה 

מסכים 

במידה 
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 רבה מאוד רבה בינונית מועטה

הספר שלי הוא מקום  בית .א

 .להיות בו נעיםש

     

      .שלי לכיתהמרגיש שייך  אני .ב

הספר שלי מתייחסים  בבית .ג

לתלמידים בנוקשות 

 .מדיי הובקפדנות רב

     

אני מרגיש בטוח בבית  .ד
 .הספר

     

מתייחסים אלי בצורה  מורי .ה

  .הוגנתלא 

     

שלי מעודדים אותי  המורים .ו

 .בכיתה ידעותילומר את 

     

צריך עזרה מהמורים,  כשאני .ז

 .אני יכול לקבל  אותה

     

תשומת המורים מפנים יותר  .ח

 לב לתלמידים החזקים.

     

המורים לא מתחשבים  .ט

 ברגשות התלמידים.

     

קיים מחסור בפעילויות  .י

  .חברתיות

     

המורים נוהגים להעניש  .יא

 אותי .

     

בבית הספר קיימת אלימות  .יב

 בין התלמידים.

     

 .הכיתה שלנו צפופה מאוד .יג

 

     

המורים לא משתפים את  .יד

התלמידים החלשים 

 בשיעורים.

     

המורים עוקבים אחרי  .טו

 היעדרויות התלמידים.

     

אני לא מוכן/מוכנה לשתף  .טז

את מורי בית הספר בבעיות 

 שלי.

     

     המורים לא משתפים אותי  .יז
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 בשיעור.

שיטות ההוראה בבית ספר  .יח

 מתאימות לי.

     

 

 ?איזה/איזו תלמיד/ה את/ה. 20

 ה. גרוע/ה      ד. פחות מבינונית       ג. בינוני/ת        ב. טוב/ה        א. טוב/ה מאוד   

 

 א. לא       ב. כן. האם היו לך ציונים שליליים בתעודה האחרונה?        21

 

 . אם כן, באילו מקצועות? 22

 מתמטיקה    ד.                אנגליתג.                ב. עברית                 ערביתא. 

 ה. מקצועות אחרים: _______________________________________________            

 

 ? בית ספרב ייתלא השלמים , בערך כמה ימים בחודש האחרון. 23

 ימים 5-6   ג.               ימים 3-4   ב.                       ימים 1-2  א.

 ימים או יותר 9ימים                      ה.   7-8   ד.

 

 ? שיעורים בודדים להשתתפת כמהבערך ב, חודש האחרוןב. 24

 פעמים 5-6   ג.              פעמים 3-4   ב.                  פעמים 1-2   א.

 שיעורים או יותר 9פעמים                  ה.    7-8   ד.

 

   לא         ב. כן  א.        ?/תעובד הינך. האם 25

    

 אם  כן, כמה שעות בשבוע? ____________ .26

 

 מקום העבודה: _____________________________. 72

 

 

 

 

 : שאלות על המשפחה חלק ג

ליד כל משפט   X? סמן/ימהמשפטים הבאים. באיזו מידה הינך מסכים/ה עם כל אחד 28

 במקום המתאים לדעה שלך.

 

 

כלל לא 

 מסכים

מסכים 

במידה 

 מועטה

מסכים 

במידה 

 בינונית

מסכים 

במידה 

 רבה

מסכים 

במידה 

 רבה מאוד
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 משפט

יש לי בעיות בבית הספר,  אם .א

 .ההורים שלי מוכנים לעזור

     

 בודעשאהורי מעדיפים  .ב

במקום ללכת וארוויח כסף 

 . לבית הספר

     

מעודדים אותי להצליח  הורי .ג

 בלימודים.

     

מתעניינים במה שקורה  הורי .ד

 .לי בבית הספר

     

מוכנים לעזור לי  הורי .ה

 .בשיעורי הבית

     

עזור להם שאהורי מעדיפים  .ו

בעבודות הבית במקום ללכת 

 .לבית הספר

     

הורי לא מרשים לי להיעדר  .ז

מבית הספר ללא סיבה 

 .מוצדקת

     

מוכנים  אם יש צורך, הורי .ח

לבוא לבית הספר לשוחח עם 

 .המורים

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלך?: מה העיסוקים חלק ד

נא . באיזו מידה את/ה מבלה את זמנך לאחר יום הלימודים בכל אחד מהעיסוקים הבאים? 29

ליד כל   X? סמן/יבשבוע רגילכל אחת מהפעילויות הבאות ב באיזו מידה הינך עוסק/תלציין 

 משפט במקום המתאים ללך.

במידה רבה  במידה רבהבמידה במידה   כלל לאב 
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 מאוד בינונית מועטה עיסוקים

      א. שיעורי בית 

      ב. עבודה בשכר

      ג. עזרה בבית 

      ד. צפייה בטלוויזיה 

      ה. משחקי מחשב/טלפון נייד

      ו. הקשבה למוזיקה

      ז. תחביבים 

      ח. גלישה באינטרנט 

      ט. ספורט, פעילות גופנית 

      י. קריאת ספר/עיתון 

      יא. בילוי עם החברים 

יב. עיסוק אחר: 

____________________

____________________ 

     

יג. עיסוק אחר: 

____________________

____________________ 

     

 

 עם המשפטים הבאים?   באיזו מידה הינך מסכים/ה

 לעבוד אחרי יום הלימודים במקום להתרכז בלימודים. /מעדיפהי מעדיףהיית. 30

 א. בכלל לא מסכים               ב. מסכים במידה מועטה              ג. מסכים במידה בינונית   

 ד. מסכים במידה רבה          ה. מסכים במידה רבה מאוד

 

 שיך בלימודים.לעבוד ולהיות עצמאי מבחינה כלכלית מאשר להמ /מעדיפהי מעדיףהיית. 31

 א. בכלל לא מסכים               ב. מסכים במידה מועטה              ג. מסכים במידה בינונית   

 ד. מסכים במידה רבה          ה. מסכים במידה רבה מאוד

 

 

 ?עצמכםמה אתם חושבים על : החלק 

 ליד כל משפט במקום המתאים.   Xמתארים אותך? סמן/י  המשפטים הבאים. באיזו מידה 32

בכלל לא  

 נכון

לפעמים  לא נכון

 נכון

 נכון מאוד נכון

     אני מרגיש שאני אדם בעל  .א
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 ערך לפחות כמו אחרים.

אני מרגיש שיש לי מספר  .ב
 תכונות טובות.

     

נוטה להרגיש שאני  ככלל, אני .ג
 כשלון.

     

אני מסוגל לעשות דברים טוב  .ד
 באותה מידה כמו מרבית

 האנשים האחרים.

     

אני מרגיש שאין לי הרבה  .ה
 במה להתגאות.

     

      עצמי.יש לי כבוד כלפי  .ו

 ערך לעיתים בעלאני מרגיש  .ז
 .קרובות

     

יש לי עמדה חיובית כלפי  .ח
 .בכל מה שאני עושה עצמי

     

      ככלל, אני שבעת רצון מעצמי. .ט

לעיתים קרובות אני חושב  .י
 שווה. ני מאודשא

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة ألبناء الشبيبة

 الطالب األعزاء، 
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هذه االستمارة هي جزء من دراسة حول أبناء الشبيبة المتسربين والتي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في عدد 

 التالية سؤال بصراحة. األسئلة كل على واإلجابة األسئلة بدقة قراءة كبير من البلدات العربية في البالد. يرجى

   فقط.  البحث هذا ألغراض قضايا. مالحظة: ال داعي لذكر االسم على االستمارة, وسوف تستخدم بعدة مرتبطة

 .  معنا تعاونك على شكرا  

 د. خالد أبو عصبة وبروفيسور بربرة بريسكو        

 كلية بيت بيرل                            

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 (.على حد سواء للذكور واإلناث موجهة وهي المذكر بصيغة )هذه االستمارة بيانات شخصية: القسم االول

 انثى. ب      ذكر. أ       :الجنس. 1 

 
 ________________ :سنة الوالدة. 2

 
      :الديانة. 3

   درزي .ج      مسيحي. ب       مسلم. أ

    
      ؟كيف تقيم نفسك من الناحية الدينية. 4

 متدين جدا  . د          متدين .ج           ب. محافظ           أ. علماني

 
 الدينية؟ التقاليد على للمحافظة يميلون في بيتكم هل. 5

 الدينيةأ. نعم، محافظون على كل القواعد الدينية      ب. يحافظون على الكثير من القواعد 

 ج. محافظون على بعض القواعد الدينية                                 د. غير محافظون بتاتا  

       
 ___________  ؟عدد أخوانك وأخواتك )دونك أنت(. 6

 
 ما هو ترتيبك بين أخوتك؟. 7

 أ. البكر         ب. األوسط         ج. األصغر 

 

 _________  بشكل ثابت في بيتكم )دونك أنت(؟ كم عدد االشخاص الذين يعيشون. 8

  :    هل والديك. 9

 ج. مطلقان او منفصالن  ب. متزوجان ولكن ال يعيشان معا     متزوجان ويعيشان معا         .أ

 كالهما ليس على قيد الحياة. . ه      واحد منهم فقط على قيد الحياة .د

      

 منفصالن, هل تزوج احد منهم أو كالهما:إذا كان والديك مطلقان أو . 10
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 ال )لم يتزوجا(ب.            أ. نعم )أحدهما تزوج أو كالهما تزوجا(           

 

            إذا كنت يتيم األبوين, أين تسكن اآلن: . 11

 _______آخر، أين؟ _________ب.       مع أقارب )غير الوالدين( أ.          

 

 ?الوضع االقتصادي لعائلتككيف تقييم . 12 

 ه. جيد جدا             د. جيد          ج. متوسط           ب. صعب           أ. صعب جدا  

 

     ما هي ثقافة والدك؟. 13

     ج. اعدادي                 ب. ابتدائي            أ. لم يدرس ابدا  

 )جامعة او كلية(اكاديمي. و         اكاديمي غير -ه. فوق الثانوي                     د. ثانوي

 

     هل والدك يعمل؟. 14

  ب. يعمل بوظيفة جزئية         أ. يعمل بوظيفة كاملة

  والدي متوفيד.                           ال يعمل ג. 

 

   اذا والدك ال يعمل، ما هو السبب؟. 15

   متقاعد. ب                                       مرض. أ

 : ____________________________سبب اخر. د      عدم القدرة على ايجاد وظيفة . ج

 

     ?ما هي ثقافة والدتك. 16

     ج. اعدادي                 ب. ابتدائي            أ. لم تدرس ابدا  

 )جامعة او كلية(اكاديمي. و         غير اكاديمي -ه. فوق الثانوي                     د. ثانوي

 
     هل والدتك تعمل؟. 17

  ب. تعمل بوظيفة جزئية         أ. تعمل بوظيفة كاملة

  والدتي متوفيةד.                           ال تعمل ג. 

   اذا والدتك ال تعمل، ما هو السبب؟. 18

   متقاعدة. ب                                       مرض. أ

 : ____________________________سبب اخر. د      عدم القدرة على ايجاد وظيفة . ج

 ?ما هو رأيك بمدرستك الحالية: القسم الثاني

بجانب كل جملة بالمكان   Xالرجاء اإلشارة ب  ؟ التالية العبارات كل من على توافق مدى أي إلى. 19

 .المناسب من وجهة نظرك
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 الجملة                   

غير موافق 

 بتاتا

موافق بدرجة 

 بسيطة

موافق بدرجة 

 متوسطة

موافق بدرجة 

 عالية

موافق بدرجة 

 عالية جدا  

      مدرستي هي مكان ممتع التواجد فيه.  .1

      اشعر باالنتماء لصفي.  .2

في مدرستي يعاملون الطالب بقسوة  .3

 وبصرامة كبيرة جدا .

     

      باألمان في المدرسة.اشعر  .4

      .ال يعاملني المعلمين بصورة عادلة .5

      المعلمين يشجعونني لقول رأيي داخل الصف.  .6

 المعلمين، من إضافية لمساعدة احتياجي عند .7

 .عليها بسهولة استطيع الحصول

     

      المعلمين يهتمون أكثر بالطالب األقوياء.  .8

      الطالب. المعلمين ال يحترموا مشاعر .9

هناك نقص في الفعاليات االجتماعية داخل  .10

 المدرسة.

     

      المعلمين يستخدمون العقاب ضدي. .11

      .المدرسة الطالب في بين عنف هناك .12

      في صفي اكتظاظ كبير . .13

المعلمون ال يشركوا الطالب متدني التحصيل  .14

 اثناء الدرس. 

     

      .لغياب الطلبة من المعلمين هناك متابعة .15

      لست مستعدا بإشراك المعلمين بمشاكلي. .16

      ال يشركني المعلمين في الدروس .17

      .تناسبني المدرسة في التدريس المتبعة طرق .18

 

 ؟كيف تقييم تحصيلك العلمي. 20

 ه. ضعيف        د. اقل من المتوسط        ج. متوسط        ب. جيد        جيد جدا  . أ

 . هل كانت لديك مواضيع رسبت بها في الفصل األخير كما ظهر في شهادتك الفصلية؟   21

 أ. نعم         ب. ال           

 

 اذا كان الجواب نعم، بأي المواضيع؟. 22

     الرياضياتد.                ج. اللغة االنجليزية               ب. اللغة العبرية                 أ. اللغة العربية

 : _______________________________________________  ه. مواضيع اخرى             

 

 في الشهر االخير، كم يوم تغيبت عن المدرسة تقريبا لمدة يوم كامل؟. 23

 أيام          6-5. ج                    ايام 4-3. ب                          أيام 1-2أ. 

 ايام و اكثر 9.  ه                         أيام 8-7.   د            
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 الدروس تقريبا ؟"( هربت)" تركت مرة كم االخير، الشهر في. 24

 دروس 5-6ج.               دروس 3-4ب.                   دروس 1-2أ. 

 وأكثر دروس  9ه.             دروس 7-8د. 

 

   ال. ب         نعم. أ        تعمل )تشتغل(؟ أنت هل. 25

 
 ____________ االسبوع؟ في العمل ساعات عدد كم بنعم، اجابتك كانت اذا. 26

 
 __________________________________مكان العمل: . 27

  اسئلة عن العائلة : القسم الثالث

بجانب كل جملة بالمكان   Xالرجاء اإلشارة ب  ؟ التالية العبارات كل من على توافق مدى أي إلى. 28

 .المناسب من وجهة نظرك

                      

 الجملة                   

غير موافق 

 بتاتا 

موافق بدرجة 

 بسيطة 

موافق بدرجة 

 متوسطة

موافق بدرجة 

 عالية 

موافق بدرجة 

 عالية جدا  

عندما تواجهني المشاكل داخل المدرسة، أهلي  .1

 على استعداد لمساعدتي.

     

 من بدال المال واكسب أعمل أن اهلي يفضلون .2

 .المدرسة إلى الذهاب

     

النجاح في  إلى ويدفعونني اهلي يشجعونني .3

 التعليم

     

      أهلي مهتمين بما يحصل معي داخل المدرسة .4

 أهلي على استعداد لمساعدتي في الوظائف .5

  البينية. 

     

 األعمال أداء اهلي يفضلون ان اساعدهم في .6

 .المدرسة إلى الذهاب من بدال المنزلية

     

اهلي ال يسمحوا لي بالتغيب عن المدرسة بدون  .7

 سبب مقنع. 

     

 إلى للحضور استعداد أهلي على األمر، لزم إذا .8

 .المعلمين مع للتحدث المدرسة

     

 

 

 

 

 

 ؟ الخاصة نشاطاتك هي ما: القسم الرابع

  Xاشر ب? العادي االسبوع خالل التالية األنشطة من واحدة كل في فعاليتك مدى إلى اإلشارة يرجى. 29

 .بجانب كل جملة في المكان المناسب لك
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 النشاطات

 درجة كبيرة جدا   درجة كبيرة درجة متوسطة درجة بسيطة  ال ابدا  

      الوظائف البيتية .1

      باألجر مدفوع عمل .2

      المساعدة في األعمال البيتية .3

       مشاهدة التلفاز .4

      العاب الحاسوب/ الهاتف المحمول .5

      سماع الموسيقى .6

      الهوايات .7

       تصفح االنترنت .8

      والتمارين الرياضية األلعاب .9

      قراءة الكتب والصحف .10

      االصدقاء مع الوقت قضاء .11

: _______________ نشاط اخر .12

______________________ 

     

: _______________ نشاط آخر .13

______________________ 

     

 

 التالية؟  العبارات مع تتفق مدى أي إلى

 التعليم. في التركيز من بدال الدراسي اليوم بعد أشتغل أن . أفضل30

    ج. موافق بدرجة متوسطة              ب. موافق بدرجة بسيطة                   أ. غير موافق بتاتا  

 ه. موافق بدرجة كبيرة جدا                د. موافق بدرجة كبيرة

 

 التعليم.  بدال من مواصلةأنا أفضل أن اشتغل وان أكون مستقال اقتصاديا . 31

    ج. موافق بدرجة متوسطة              ب. موافق بدرجة بسيطة                   أ. غير موافق بتاتا  

 ه. موافق بدرجة كبيرة جدا                د. موافق بدرجة كبيرة

 

 

 ? ما هو رأيك في نفسك: القسم الخامس

 .بجانب كل جملة في المكان المناسب  Xاشر ب? الى اية مدى العبارات التالية تصفك؟. 32

 صحيح جدا صحيح صحيح غير صحيحبتاتا غير  
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 أحيانا صحيح 

اشعر أني شخص صاحب قيمة على االقل  .1

 كاآلخرين

     

      .الجيدة من ميزات العديد أني امتلك أشعر .2

      .فاشل بأني ألشعور إلى أميل عام، بشكل .3

 معظم مثل جيدة أمور أفعل أن باستطاعتي .4

 .اآلخرين الناس

     

اشعر بأني ال امتلك الكثير من االمور التي  .5

 استطيع االفتخار بها.

     

      .أكثر نفسي احترام في ارغب كنت .6

      اشعر في بعض األحيان بأنه لدي  فائدة. .7

نفسي في جميع  تجاه ايجابي موقف لدي .8

 .أعمالي

     

      .نفسي عن راض انا عام، بشكل .9

في كثير من األحيان ينتابني شعور بأني  .10

 .صاحب قيمة

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגלויים נושריםל: שאלון 6נספח 

 שלום רב,
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רבים עבור משרד  ייישוביםאודות בני נוער נושרים שנערך כעת בשאלון זה הוא חלק ממחקר 

החינוך. בבקשה קראו באופן קפדני וענו בכנות על כל שאלה. השאלות הבאות מתייחסות למספר 

 .בלבדנושאים.  שימו לב: השאלון בעילום שם והנתונים הם לשימוש החוקרים 

 תודה מראש על שיתוף הפעולה.

 

 רופ' ברברה פרסקו, החוקריםד"ר ח'לאד אבו עסבה ופ

 המכללה האקדמית בית ברל

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 ם אישיים: נתוניחלק א

 . נקבה  ב  . זכר     א       . מין:1 
                            

 ________________ נת לידה:. ש2
 
 . דרוזי  ג    . נוצרי   ב   . מוסלמי    א        דת:. 3
    
      ?מבחינת דתית עצמךאת  /הה מגדיר/איך את. 4

 . דתי מאודד        דתי   ג.           . מסורתיב       . חילוני    א
 

 ?האם בביתך נוהגים לשמור על מסורת דתית. 5

 . שומרים על רבים מכללי המסורת     ב     . כן, שומרים על כל כללי המסורת     א

 . לא שומרים כלל  ד                 . שמרים על כללים בודדים     ג

       

 ___________  ?לך שיחיות אאחים ו. כמה 6

 

 מה מקומך בין האחים והאחיות שלך? .7

 א. הבכור/ה                 ב. אמצעי/ית               ג. הצעיר/ה

 

 המגורים הקבוע שלך, בנוסף לך?  _________. כמה אנשים )ילדים ומבוגרים( גרים במקום 8

 

  האם  הוריך:    . 9

     פרודיםגרושים או .  ג. נשואים אבל לא חיים ביחד       ב     נשואים וחיים ביחד    .א

 ה. שניהם לא בחיים         ד. רק אחד מהם בחיים

   

 . במידה והורייך גרושים, האם נישא אחד מהם או שניהם שוב:10

 א. כן )אחד מהם נישא או שניהם נשיאו שוב(      ב. לא )לא נישאו(    

 

 ים, היכן אתה מתגורר:הור. במידה והינך יתום משני ה11
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 ____________________________א. מתגורר במשפחה    ב. אצל מישהו אחר   

 ?של המשפחה את המצב הכלכליאיך היית מעריך . 12

 מאוד טוב. ה           טוב. ד      . בינוני    ג           קשה. ב       מאוד    קשה . א

 

     מהו בית הספר האחרון בו למד אביך?. 13

     ג. חטיבת ביניים                     א. לא למד כלל            ב. בית ספר יסודי

 אקדמי )אוניברסיטה או מכללה(. ו         על תיכוני, לא אקדמי.  ה                       תיכון. ד

 

 כיום?     האם אביך עובד. 14

 א. הוא עובד משרה מלאה         ב. הוא עובד משרה חלקית 

 ג. הוא לא עובד                          ד. הוא נפטר 

 

 לא עובד, מדוע?   יך. אם אב15

 ב. פנסיה                                        מחלהא. 

 ________________ד. סיבה אחרת: ____________      לא מוצא עבודה                ג. 

 

     מהו בית הספר האחרון בו למדה אימך?. 16

     ג. חטיבת ביניים                     א. לא למדה כלל           ב. בית ספר יסודי

 אקדמי )אוניברסיטה או מכללה(. ו         אקדמיעל תיכוני, לא .  ה                        תיכון. ד

 

      ?מך עובדת כיוםיהאם א. 17

 משרה חלקית  תא עובדימשרה מלאה         ב. ה תא עובדיא. ה

  הא נפטריד. ה                          תא לא עובדיג. ה

 

 , מדוע?  תלא עובד ימך. אם א18

 א בפנסיה   יב. ה                                         . מחלהא

 ___________ד. סיבה אחרת: _______________                   עבודה     לא מוצאתג. 

 

 

 

 

 

 

 ?האחרון בו למדת על בית הספר /תחושב /המה את: חלק ב

ליד כל משפט   X? סמן/י מהמשפטים הבאים. באיזו מידה הינך מסכים/ה עם כל אחד 19

 במקום המתאים לדעה שלך. 
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כלל לא  

 מסכים

מסכים 

במידה 

 מועטה

מסכים 

במידה 

 בינונית

מסכים 

במידה 

 רבה

מסכים 

במידה 

 רבה מאוד

האחרון שבו הספר  בית .יט

 נעיםמקום ש למדתי היה

 .להיות בו

     

 לכיתהשייך  הרגשתי שאני .כ

 .שלי

     

 התייחסוהספר  בבית .כא

לתלמידים בנוקשות 

 .מדיי הובקפדנות רב

     

      .בטוח בבית הספר הרגשתי .כב

אלי בצורה  התייחסו מורי .כג

  .הוגנתלא 

     

אותי  עודדושלי  המורים .כד

 .בכיתה ידעותילומר את 

     

צריך עזרה  הייתיכש .כה

לקבל   יכולתימהמורים, 

 .אותה

     

המורים הפנו יותר תשומת  .כו

 לב לתלמידים החזקים.

     

המורים לא התחשבו  .כז

 ברגשות התלמידים.

     

מחסור בפעילויות  היה .כח

  בבית הספר. חברתיות

     

      המורים נהגו להעניש אותי . .כט

בבית הספר הייתה אלימות  .ל

 בין התלמידים.

     

צפופה הייתה הכיתה שלנו  .לא

 .מאוד

     

המורים לא שיתפו את  .לב

התלמידים החלשים 

 בשיעורים.

     

המורים עקבו אחרי  .לג

 היעדרויות התלמידים.

     

     לא הייתי מוכן לשתף את  .לד



 129 

 המורים בבעיות שלי.

המורים לא שיתפו אותי  .לה

 בשיעור.

     

שיטות ההוראה בבית ספר  .לו

 התאימו לי.

     

 

 ?איזה/איזו תלמיד/ה היית. 20

 ה. גרוע/ה      ד. פחות מבינונית       ג. בינוני/ת        ב. טוב/ה        א. טוב/ה מאוד   

 

 ? היו הכי קשים לך בבית הספר . אילו מקצועות21

 מתמטיקה    ד.                אנגליתג.                ב. עברית                 ערביתא. 

 ה. מקצועות אחרים: _______________________________________________            

 

   לא         ב. כן  א.        ?/תעובד הינך. האם 22

    

 . אם  כן, כמה שעות בשבוע? ____________23

 

 . מקום העבודה: _____________________________24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : שאלות על המשפחה חלק ג

ליד כל משפט   X? סמן/ימהמשפטים הבאים. באיזו מידה הינך מסכים/מסכימה עם כל אחד 25

 במקום המתאים לדעה שלך.

מסכים מסכים מסכים מסכים כלל לא  
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 משפט

במידה  מסכים

 מועטה

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה

במידה 

 רבה מאוד

לי בעיות בבית היו  אם .ט

היו הספר, ההורים שלי 

 .מוכנים לעזור

     

 בודעשא העדיפוהורי  .י

במקום ללכת וארוויח כסף 

 . לבית הספר

     

אותי להצליח  עודדו הורי .יא

 בלימודים.

     

במה שקורה  התעניינו הורי .יב

 .לי בבית הספר

     

מוכנים לעזור לי היו  הורי .יג

 .בשיעורי הבית

     

עזור להם שא העדיפוהורי  .יד

בעבודות הבית במקום ללכת 

 .לבית הספר

     

מרשים לי היו הורי לא  .טו

להיעדר מבית הספר ללא 

 .סיבה מוצדקת

     

היו  היה צורך, הוריאם  .טז

מוכנים לבוא לבית הספר 

 .לשוחח עם המורים

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 : מה העיסוקים שלך?חלק ד

ליד   X? סמן/יבשבוע רגילכל אחת מהפעילויות הבאות ב באיזו מידה הינך עוסק/תנא לציין . 26

 כל משפט במקום המתאים ללך.

 

 עיסוקים

במידה   כלל לאב

 מועטה

במידה 

 בינונית

במידה רבה  רבה במידה

 מאוד
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      . עבודה בשכרא

      עזרה בבית ב. 

      . צפייה בטלוויזיה ג

      . משחקי מחשב/טלפון ניידד

      . הקשבה למוזיקהה

      . תחביבים ו

      . גלישה באינטרנט ז

      . ספורט, פעילות גופנית ח

      . קריאת ספר/עיתון ט

      י. בילוי עם החברים 

. עיסוק אחר: אי

____________________

____________________ 

     

. עיסוק אחר: בי

____________________

____________________ 

     

 

 המשפט הבא מתאר אותך?   באיזו מידה . 27

 "לעבוד ולהיות עצמאי מבחינה כלכלית מאשר להמשיך בלימודים. /מעדיפהי מעדיף"היית 

 א. כלל לא                 ב. במידה מועטה                 ג. במידה בינונית   

 ד. במידה רבה          ה. במידה רבה מאוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ?עצמכםמה אתם חושבים על : החלק 

 ליד כל משפט במקום המתאים.   X. באיזו מידה המשפטים הבאים מתארים אותך? סמן/י 28

בכלל לא  

 נכון

לפעמים  לא נכון

 נכון

 נכון מאוד נכון

     אני מרגיש שאני אדם בעל  .יא
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 ערך לפחות כמו אחרים.

אני מרגיש שיש לי מספר  .יב
 תכונות טובות.

     

נוטה להרגיש שאני  ככלל, אני .יג
 כשלון.

     

אני מסוגל לעשות דברים טוב  .יד
באותה מידה כמו מרבית 

 האנשים האחרים.

     

אני מרגיש שאין לי הרבה  .טו
 במה להתגאות.

     

      עצמי.יש לי כבוד כלפי  .טז

 ערך לעיתים בעלאני מרגיש  .יז
 .קרובות

     

יש לי עמדה חיובית כלפי  .יח
 .בכל מה שאני עושה עצמי

     

      מעצמי.ככלל, אני שבעת רצון  .יט

לעיתים קרובות אני חושב  .כ
 שווה. ני מאודשא

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة للمتسربين

 مرحبا، 
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هذه االستمارة هي جزء من دراسة حول أبناء الشبيبة المتسربين والتي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في عدد 

 التالية سؤال بصراحة. األسئلة كل على واإلجابة األسئلة بدقة قراءة كبير من البلدات العربية في البالد. يرجى

   فقط.  البحث هذا ألغراض قضايا. مالحظة: ال داعي لذكر االسم على االستمارة, وسوف تستخدم بعدة مرتبطة

 .  معنا تعاونك على شكرا  

 د. خالد أبو عصبة وبروفيسور بربرة بريسكو        

 لكلية بيت بير                            

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 (.على حد سواء للذكور واإلناث موجهة وهي المذكر بصيغة )هذه االستمارة بيانات شخصية: القسم االول

 انثى. ب      ذكر. أ       :الجنس. 1 

 

 ________________ :سنة الوالدة. 2

 

      :الديانة. 3

   درزي .ج      مسيحي. ب       مسلم. أ

    

      ؟من الناحية الدينية نفسك كيف تقيم . 4

 متدين جدا  . د          متدين .ج           ب. محافظ           أ. علماني

 

 الدينية؟ التقاليد على للمحافظة يميلون في بيتكم هل. 5

 الدينيةأ. نعم، محافظون على كل القواعد الدينية      ب. يحافظون على الكثير من القواعد 

 ج. محافظون على بعض القواعد الدينية                                 د. غير محافظون بتاتا  

 

 ___________  ؟عدد أخوانك وأخواتك )دونك أنت(. 6

 
 ما هو ترتيبك بين أخوتك؟. 7

 أ. البكر         ب. األوسط         ج. األصغر 

 _________  ثابت في بيتكم )باإلضافة لك(؟. كم عدد األشخاص الذين يعيشون بشكل 8

  :    هل والديك. 9

 ج. مطلقان او منفصالن  ب. متزوجان ولكن ال يعيشان معا     متزوجان ويعيشان معا         .أ

  كالهما ليس على قيد الحياة.  . ه      واحد منهم فقط على قيد الحياة .د
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 هل تزوج احد منهم أو كالهما:إذا كان والديك مطلقان أو منفصالن, . 10

         ال )لم يتزوجا(ب.            أ. نعم )أحدهما تزوج أو كالهما تزوجا(           

 

            إذا كنت يتيم األبوين, أين تسكن اآلن: . 11

 _______آخر، أين؟ _________ب.       مع أقارب )غير الوالدين( أ.          

        

 ?تقييم الوضع االقتصادي لعائلتككيف . 12

 ه. جيد جدا             د. جيد          ج. متوسط           ب. صعب           أ. صعب جدا  

 

     ما هي ثقافة والدك؟. 13

     ج. اعدادي                 ب. ابتدائي            أ. لم يدرس ابدا  

 )جامعة او كلية(اكاديمي. و         غير اكاديمي -الثانويه. فوق                      د. ثانوي

 

     هل والدك يعمل؟. 14

  ب. يعمل بوظيفة جزئية         أ. يعمل بوظيفة كاملة

  والدي متوفي. د                         ال يعمل . ج

 

   اذا والدك ال يعمل، ما هو السبب؟. 15

   متقاعد. ب                                       مرض. أ

 : ____________________________سبب اخر. د      عدم القدرة على ايجاد وظيفة . ج

 

     ?ما هي ثقافة والدتك. 16

     ج. اعدادي                 ب. ابتدائي            أ. لم تدرس ابدا  

 )جامعة او كلية(اكاديمي. و         غير اكاديمي -ه. فوق الثانوي                     د. ثانوي

 

     هل والدتك تعمل؟. 17

  ب. تعمل بوظيفة جزئية         أ. تعمل بوظيفة كاملة

  والدتي متوفية. د                          ال تعمل . ج

   اذا والدتك ال تعمل، ما هو السبب؟. 18

   متقاعدة. ب                                       مرض. أ

 : ____________________________سبب اخر. د      عدم القدرة على ايجاد وظيفة . ج

 

 ?ما هو رأيكم بأخر مدرسة درستم بها: القسم الثاني
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بجانب كل جملة بالمكان    Xالرجاء اإلشارة ب  ؟ التالية العبارات كل من على توافق مدى أي إلى. 19

 .المناسب من وجهة نظرك

                       

 الجملة                   

غير موافق 

 بتاتا 

موافق بدرجة 

 بسيطة 

موافق بدرجة 

 متوسطة

موافق بدرجة 

 عالية 

موافق بدرجة 

 عالية جدا  

      مدرستي كانت مكان ممتع التواجد فيه.  .1

      شعرت باالنتماء لصفي.  .2

في المدرسة كانوا يعاملون الطالب بقسوة  .3

 وبصرامة كبيرة جدا .

     

      كنت اشعر باألمان في المدرسة. .4

      .عادلة لم تكن بصورة لي المعلمين معاملة .5

المعلمين كانوا يشجعونني لقول رأيي  .6

 داخل الصف. 

     

 من مساعدة إلى حاجة في كنت عندما .7

 .عليها الحصول استطعت المعلمين،

     

المعلمين كانوا اكثر اهتماما بالطالب  .8

 االقوياء. 

     

      المعلمين لم يحترموا مشاعر الطالب. .9

كان هناك نقص في الفعاليات االجتماعية  .10

 داخل المدرسة.

     

      المعلمين كانوا يستخدمون العقاب ضدي. .11

      .المدرسة الطالب في بين عنف هناك .12

      كان هناك اكتظاظ كبير . في صفي .13

المعلمون لم يشركوا الطالب متدني  .14

 التحصيل اثناء الدرس. 

     

لغياب  من المعلمين كانت هناك متابعة .15

 .الطلبة

     

لم أكن على استعداد بإشراك المعلمين  .16

 بمشاكلي.

     

      لم يشركني المعلمين في الدروس .17

كانت  المدرسة في التدريس المتبعة طرق .18

 .تناسبني

     

 ؟كيف كنت تقيم تحصيلك العلمي في السابق )فترة التعليم(. 20

 ه. ضعيف        د. اقل من المتوسط        ج. متوسط        ب. جيد        جيد جدا  . أ

 

 المدرسة؟ في صعوبة بالنسبة لك األكثر المواضيع هي ما. 21

     د. الرياضيات               ج. اللغة االنجليزية               العبرية ب. اللغة                 أ. اللغة العربية

 : _______________________________________________  ه. مواضيع اخرى             

   أ. نعم         ب. ال        هل أنت تعمل )تشتغل(؟. 22
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 ____________ في االسبوع؟ اذا كانت اجابتك بنعم، كم عدد ساعات العمل. 23

 

 __________________________________مكان العمل: . 24

  اسئلة عن العائلة : القسم الثالث

بجانب كل جملة بالمكان   Xالرجاء اإلشارة ب  ؟ التالية العبارات كل من على توافق مدى أي إلى. 25

 .المناسب من وجهة نظرك

                      

 الجملة                   

غير موافق 

 بتاتا 

موافق بدرجة 

 بسيطة 

موافق بدرجة 

 متوسطة

موافق بدرجة 

 عالية 

موافق بدرجة 

 عالية جدا  

عندما كنت أواجه المشاكل داخل  .1

المدرسة، أهلي كانوا على استعداد 

 لمساعدتي.

     

 بدال المال واكسب أعمل أن اهلي فضل .2

 .المدرسة إلى الذهاب من

     

 إلى ويدفعونني يشجعونني اهلي كانوا .3

 النجاح في التعليم

     

أهلي كانوا مهتمين بما يحصل معي  .4

 داخل المدرسة

     

أهلي كانوا على استعداد لمساعدتي في  .5

  البينية.  الوظائف

     

 اهلي كانوا يفضلون ان اساعدهم في .6

 الذهاب من بدال المنزلية األعمال أداء

 .المدرسة إلى

     

اهلي لم يسمحوا لي بالتغيب عن  .7

 المدرسة بدون سبب مقنع. 

     

 استعداد أهلي على كان األمر، لزم إذا .8

 مع للتحدث المدرسة إلى للحضور

 .المعلمين

     

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ الخاصة نشاطاتك هي ما: القسم الرابع
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  Xاشر ب? العادي االسبوع خالل التالية األنشطة من واحدة كل في فعاليتك مدى إلى اإلشارة يرجى. 26

 .بجانب كل جملة في المكان المناسب لك

 

 النشاطات

 درجة كبيرة جدا   درجة كبيرة درجة متوسطة درجة بسيطة  ال ابدا  

      باألجر مدفوع عمل .1

      المساعدة في األعمال البيتية .2

       مشاهدة التلفاز .3

      اللعاب الحاسوب/ الهاتف المحمول .4

      سماع الموسيقى .5

      الهوايات .6

       تصفح االنترنت .7

      والتمارين الرياضية األلعاب .8

      قراءة الكتب والصحف .9

      االصدقاء مع الوقت قضاء .10

: _______________ نشاط اخر .11

_____________________ 

     

: _______________ نشاط آخر .12

______________________ 

     

 

 التالية؟ العبارة مع تتفق مدى أي إلى

 التعليم.  بدال من مواصلةأنا أفضل أن اشتغل وان أكون مستقال اقتصاديا . 27

    ج. بدرجة متوسطة              ب. بدرجة بسيطة                   أ. غير موافق بتاتا  

 ه. بدرجة كبيرة جدا                       د. بدرجة كبيرة

 

 

 

 

 

 

 

 ? ما هو رأيك في نفسك: القسم الخامس
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 .بجانب كل جملة في المكان المناسب  Xاشر ب? الى اية مدى العبارات التالية تصفك؟. 28

بتاتا غير  

 صحيح 

 صحيح غير صحيح

 أحيانا

 صحيح جدا صحيح

اشعر أني شخص صاحب قيمة على االقل  .1

 كاآلخرين

     

      .الجيدة من ميزات العديد أني امتلك أشعر .2

      .فاشل بأني ألشعور إلى أميل عام، بشكل .3

 معظم مثل جيدة أمور أفعل أن باستطاعتي .4

 .اآلخرين الناس

     

اشعر بأني امتلك الكثير من األمور التي  .5

 استطيع االفتخار بها.

     

      .نفسي أكثر احترام في ارغب كنت .6

      اشعر في بعض األحيان بأنه لدي  فائدة. .7

نفسي في جميع  تجاه ايجابي موقف لدي .8

 .أعمالي 

     

      .نفسي عن راض انا عام، بشكل .9

في كثير من األحيان ينتابني شعور بأني  .10

 . صاحب قيمة
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 : ניתוח הגורמים של משתני המחקר7נספח 

 מבנה הגורמים של השאלון: תפיסות את בית הספר

 גורם א: היגד

ספר בית 

לא מקום 

 נעים

 גורם ב:

בית ספר 

 מקום נעים

 גורם ג: 

בבית הספר 

מעודדים 

 ועוזרים

 גורם ד:

מורי בית 

הספר לא 

 רגישים

 .525 -.329 -.174 650. המורים נוהגים להעניש אותי .

 .326 -.147 -.175 571. .הכיתה שלנו צפופה מאוד

בבית הספר קיימת אלימות בין 

 התלמידים.

.541 221.- 170.- 281. 

 .466 -.302 -.118 525. המורים לא משתפים אותי בשיעור.

הספר שלי מתייחסים לתלמידים  בבית

 .מדיי הבנוקשות ובקפדנות רב

.496 161.- 264.- 407. 

המורים לא משתפים את התלמידים 

 החלשים בשיעורים.

.493 107.- 259.- 459. 

להיות  נעיםהספר שלי הוא מקום ש בית

 .בו

250.- .750 .366 266.- 

 -.173 405. 724. -.315 .שלי לכיתהמרגיש שייך  אני

 -.215 536. 549. -.331 .אני מרגיש בטוח בבית הספר

צריך עזרה מהמורים, אני יכול  כשאני
 .לקבל  אותה

250.- .368 .667 272.- 

שלי מעודדים אותי לומר את  המורים

 .בכיתה ידעותי

234.- .422 .631 310.- 

 -.234 542. 358. -.272 שיטות ההוראה בבית ספר מתאימות לי.

המורים עוקבים אחרי היעדרויות 

 התלמידים. 

143.- .170 .508 074.- 

המורים לא מתחשבים ברגשות 

 התלמידים.

.516 242.- 334.- 738. 

 .553 -.290 -.144 456. .הוגנתלא מתייחסים אלי בצורה  מורי

יותר תשומת לב המורים מפנים 

 לתלמידים החזקים.

.355 126.- 281.- 548. 

 .410 -.174 -.196 312.  .קיים מחסור בפעילויות חברתיות

אני לא מוכן/מוכנה לשתף את מורי בית 

 הספר בבעיות שלי.

.196 050.- 027.- 382. 

 2.1 3.0 7.4 24.2 השונות המוסברת %

 .659 676. 727. .730 מקדם מהימנות של קרונבך
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 היגד

גורם א: 

המשפחה 

תומכת 

 בלימודים

 גורם ב: 

משפחה מעודדת 

עבודה במקום 

 לימודים

 -.422 759. .מתעניינים במה שקורה לי בבית הספר הורי

 -.593 743. בלימודים.מעודדים אותי להצליח  הורי

מוכנים לבוא לבית הספר לשוחח  אם יש צורך, הורי

 .עם המורים

.688 321.- 

 -.306 648. .מוכנים לעזור לי בשיעורי הבית הורי

יש לי בעיות בבית הספר, ההורים שלי מוכנים  אם

 .לעזור

.635 336.- 

הורי לא מרשים לי להיעדר מבית הספר ללא סיבה 

 .מוצדקת

.448 278.- 

במקום ללכת וארוויח כסף  בודעשאהורי מעדיפים 

 .לבית הספר

370.- 773. 

עזור להם בעבודות הבית במקום שאהורי מעדיפים 

 .ללכת לבית הספר

394.- 596. 

 7.4 38.2 השונות המוסבר %

 r=.444 .815 מקדם מהימנות קרובך

 

 

 

 


