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לאכזבות של האתמול
להאפיל על

החלומות
של המחר
“כל אחד יכול”  -לא רק סיסמה

חברי עמותת יכולות
יו"ר
גיל שוויד
חברי העמותה
מאיר אלמליח
יוסף אלעטאונה
מולי גלובוס
רו”ח זוהרית פרץ
עו”ד לילי וינשטיין-יפה

תכנית “תפנית”
נבחרה במסגרת
ועידת הנשיא 2008
כאחד מ 60-המיזמים
המובילים בישראל
אשר יש בהם כדי
לשנות את פני המחר.

ניתוח הישגי התלמידים במערכת החינוך בישראל מצביע על פערים לימודיים המתחילים כבר
בכיתות היסוד ,והולכים וגדלים בחטיבת הביניים ובבית הספר התיכון.
עמותת יכולות הוקמה על ידי קרן רש”י ופועלת בשיתוף עם משרד החינוך בשאיפה להשיב
את התקווה והמוטיבציה לאלפי תלמידים אשר צברו פערים לימודיים ורצף כישלונות לאורך
השנים ,להעלות אותם על מסלול של הצלחה ,ובכך לקדם צמצום פערים ,שוויון הזדמנויות,
מוביליות חברתית ונגישות להשכלה גבוהה.
בבסיס פעילותה של עמותת יכולות עומדת התפיסה לפיה כל אחד יכול להצליח בבית הספר,
ללא קשר לרקע החברתי-כלכלי ממנו הגיע .העמותה מיישמת גישה נחושה ,כוללנית ומואצת
לצמצום פערים ,תוך שיתוף פעולה עם מערכת החינוך הציבורית שעליה מוטלת החובה להוציא
מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל הטמון בכל ילד.
עיקר פעילותה של העמותה מתמקדת בתכניות “תפנית” ,שמאז תחילתן בשנת  2001פעלו
בהצלחה רבה בקרב עשרות אלפי תלמידים בבתי ספר יסודיים ,חטיבות ביניים ותיכונים והובילו
אותם להצלחות לימודיות מרשימות.

ורדה לוי
ד”ר מירי לוין-רוזליס
צילי סלע
סיגל פרץ-יהלומי
אלוף (מיל ).גדעון שפר
רחל תירוש
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תפנית
איך עושים תפנית

זכאות לבגרות ונשירה  -תמונת מצב
תעודת הבגרות הנרכשת בסיום הלימודים בתיכון ומהווה כרטיס כניסה הכרחי לאקדמיה,
הוענקה בשנת  2011רק ל 48%-מכלל בני ה 17-בישראל.
זאת ועוד ,קיים פער גדול בין שיעור הזכאים לבגרות בישובים המוגדרים כחלשים (רובם
בפריפריה) לעומת ישובים מבוססים ,ובין שיעורם בקרב האוכלוסייה היהודית לעומת המגזר
הערבי ,הדרוזי והבדואי בנגב.
בעיה נוספת היא היקף הנשירה מבית הספר :בשנת  2011לא למדו בכיתה י”ב כמעט 20%
מכלל בני ה .17-בנוסף 11%-19% ,מן התלמידים בכיתות ו’-י’ נמצאים במצב של “נשירה
סמויה” ,המאופיינת בניכור כלפי ביה”ס ,דחייה חברתית ,התנהגות אלימה ,הישגים לימודיים
נמוכים ועוד ,גורמים אלה מביאים לא פעם לנשירה בפועל.
נתונים אלה ואחרים מראים כי בישראל עדיין קיים קשר הדוק בין הישגים לימודיים לרקע
חברתי-כלכלי ומקום מגורים.

תכנית תפנית פועלת לצמצום פערים לימודיים על ידי הקניית
כלים לבית הספר שבעזרתם יוכל לקדם את תלמידיו לקראת
מיצוי יכולתם; הכלי העיקרי הוא שיטת הלמידה המואצת של
עמותת יכולות.
התכנית מאפשרת להנהלת ביה”ס להוביל שינוי כולל בקרב צוות
המורים ,הן בדרכי העבודה והן במחויבותם להצלחת תלמידיהם.
מעבר להישגים הלימודיים המשמעותיים ,התלמידים חווים
בעקבות התכנית שיפור בדימוי העצמי ובתחושת השייכות,
וקהילת בית הספר כולה נהנית משינוי לטובה באווירה החינוכית
והחברתית.
התכנית פועלת בשיתוף עם משרד החינוך ועם מחלקות החינוך
בישובים המשתתפים.

עקרונות
•כל אחד יכול  -פרט לשיעור מזערי של חריגים ,כל ילד יכול להצליח בביה”ס ולהגיע להישגים
מרשימים.
•שרשרת הצלחות  -התנסות ברצף של הצלחות לימודיות בונה מחדש את ביטחונם העצמי
של התלמידים ואת האמונה של המורים וההורים ביכולתם.
•העצמת המורים  -השתתפות סגל מורי בתי הספר בתכניות מקנה ידע וכלים המשמשים
כמשאב בעבודה עם כלל תלמידיהם ,ההצלחה עם התלמידים בעלי ההישגים הנמוכים
ביותר משפרת את תחושת המסוגלות והמוטיבציה.
•יעד לימודי רלוונטי ,מאתגר ,מוסכם ותחום בזמן.
•למידה מואצת  -צמצום פער לימודי גדול באמצעות תהליך למידה אינטנסיבי המלווה
בשבירת שגרת הלימוד הרגילה תוך מענה לצרכים הרגשיים של התלמידים.
•חשיבה תוצאתית המתחילה בהגדרת מטרות ותכנון מפורט.
•אמות מידה אוניברסאליות  -מדידת ההישגים הלימודיים ביחס לסטנדרט הנדרש ע”י משרד
החינוך.
•מעקב ובקרה על הישגי כל תלמיד.
•זמן גמיש  -לכל תלמיד מוקדש זמן המותאם לקצב הלימוד האישי שלו באמצעות למידה
בקבוצות קטנות והסתייעות במתרגלים.
•מעגלי השפעה  -יצירת “קואליציה” התומכת בהצלחת הילד ומורכבת ממעגלי ההשפעה
המשמעותיים לו  -הנהלת ביה”ס ומוריו ,צוות התכנית וההורים.
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תכניות עמותת יכולות

יוצאים
חדשה
לדרך חדשה

הישגי התכנית
בשנת תשע”ב השתתפו בתכנית כ 2,200-תלמידים מ 20-בתי”ס בעשרה ישובים.
מתחילת התכנית בשנת  2005ועד עתה סיימו אותה  2,042תלמידים.

תפנית לבגרות ולמניעת נשירה “ -סטארט”
תכנית סטארט שמה לה למטרה להתמודד עם תופעת הנשירה הסמויה והגלויה מבתי הספר
התיכוניים ,ועם הפער בין שיעורי הזכאות לבגרות בפריפריה לעומת מרכז הארץ.
התכנית מיועדת לתלמידי תיכון בעלי ההישגים הנמוכים ביותר בשכבה ,אשר צברו ריבוי
של ציוני “נכשל” (כ 7-ציונים שליליים לתלמיד וציון ממוצע מתוקנן כולל מתחת ל 50-בסוף
כיתה ט’) ונחשבים כבעלי סיכוי נמוך לסיים  12שנות לימוד .תלמידים אלה משתתפים בתכנית
תלת-שנתית המעניקה להם הזדמנות להשלים את פערי הידע הגדולים ולהגיע לסוף כיתה
י”ב עם תעודת בגרות .בהמשך ,הם מקבלים סיוע ברכישת השכלה גבוהה בתכנית “סטארט
לאקדמיה” (עמוד .)9
התכנית מופעלת ע”י רכזים ומורים מבתי הספר עצמם ,אשר מקבלים הכשרה וליווי ע”י המנחים
הפדגוגיים של תפנית.

„

עקרונות תכנית העבודה בכיתת סטארט
חוללו מהפך בבית הספר .מעבר לעובדה כי
אחוז הזכאים לתעודת בגרות עלה מ43%-
ל 70%-בשנת הלימודים האחרונה ,האווירה
הלימודית והחברתית בבית הספר השתנתה
ללא הכר .השינוי היה כרוך בעבודה קשה
ותובענית ,הן עבור התלמידים והן עבור
המורים .עקרונות העבודה הוכיחו במהרה כי
ההצלחה אפשרית וכל אחד יכול להצליח,
גם מורה וגם תלמיד ...ההצלחה הדביקה
את כולם  -תלמידים ,מורים והורים חוו חוויה
אשר אפשרה לכל אחד מן השותפים להיות
שבע רצון ומסופק מן התוצאות”.

„

שיעור הזכאות לבגרות
בקרב תלמידי “סטארט” בוגרי י”ב

63.0%
57.8%

65.9%
59.6% 58.6%

59.8%

התלמידים מועצמים ,הם גאים ובטוחים
בעצמם ,מפגינים רצינות ,אחריות ,דבקות
במטרות ,ופחות פועלים באופן פרובוקטיבי ()...
התלמיד מפסיק להיות מנותק ,הדימוי העצמי
עולה .הם מדברים בגאווה ,ההתנהגות משתנה.
גם מבחינה ערכית  -יש שם כבר מערכת ערכים
שונה .המעורבות שלהם ,חוסר הניכור ,השייכות
( )...זה שינוי מהותי בין מה שהיה בעבר למה
שהם היום :רציניים ,אחראיים למעשיהם ,מציבים
לעצמם אתגרים ועומדים בהם”.

זכאות לבגרות בקרב תלמידי “סטארט”
בהשוואה לקבוצת ביקורת
מחקר של אוניברסיטת בן גוריון2008 ,
66%
53%

מתוך דו”ח מחקר :בוגרי תכנית תפנית לבגרות ומניעת
נשירה  -סטארט ,פרופ’ שפרה שגיא ,נעמה בר-און
ואחרים ,אוניברסיטת בן-גוריון ()2008
0.0%

מתי מינדלין ,מנהלת תיכון מקיף ו’ ,באר שבע
תשס”ט
ממוצע ארצי
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התמדה :כ 93%-מבין המתחילים את לימודיהם בתכנית סיימו י”ב כיתות.
תעודת בגרות :כ 65%-ממסיימי י”ב זכאים לתעודת בגרות (ממוצע ארצי בנתיב העיוני :כ;)62%-
שיעור הזכאים לבגרות מבין המתחילים הוא כ.59%-
תרומה לביה”ס :בבתי הספר המשתתפים נרשמה עלייה של כ 14%-בממוצע הזכאות לבגרות.
גיוס לצה”ל :מעל  95%מבוגרי התכנית מתגייסים ,בהשוואה לממוצע ארצי של כ.75%-
זאת ועוד :מרבית בני הנוער נמצאו בסיכון גבוה לנשירה ולניתוק ,חוו תחושת ניכור ודימוי עצמי
נמוך ,טרם הצטרפותם לתכנית .בעקבות חוויות ההצלחה עוברים התלמידים שינוי תפיסתי
חיובי המתבטא בעליה מובהקת בשאיפה להשכלה גבוהה ,במיקוד שליטה פנימי ובתחושת
השתייכות וערך עצמי.

abcdefg
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תש”ע

תשע”א

תלמידי “סטארט” (לפני התהליך
היו בעלי ההישגים הנמוכים ביותר בשכבה)

זכאים לבגרות וחסרי
מקצוע אחד
קבוצת ביקורת

0.0%
זכאים לבגרות

קבוצת “סטארט”

7

א

ב ג

x²=y²

abcdefg

בוגרי “סטארט” מספרים על השינוי שחוו בתחושת הערך העצמי:

„

כשקיבלתי את התעודה ,כשראו שהציונים
שלי באמת טובים ,אבא שלי בכה ( )...הוא סיפר
שהוא הרגיש שהוא מאבד אותי ומתפספס לו
משהו בין הידיים ,כי הוא ידע שאני ילדה חכמה.
ואחרי שהתכנית הסתיימה וראיתי שיש לי
תעודת בגרות ,אמרתי לעצמי“ :וואלה ,עשיתי את
זה!” .אבא שלי היה הכי גאה בי בעולם .בטקס
הוא אמר שהוא הרוויח אותי מחדש”.

מתוך דו”ח מחקר :עמדות
בוגרי תכנית תפנית
לבגרות ולמניעת נשירה
 סטארט כלפי מרכיביהתכנית ותרומותיה
להתפתחותם האישית
והמקצועית ,פרופ’ יזהר
אופלטקה ,עידית נופר,
אוניברסיטת תל אביב
()2011

בגרות
בגרות זו רק

„

זה לא רק ציונים ,זה להביא אותך להתמיד .מלמדים אותך להשקיע,
מלמדים אותך שאתה יכול .מלמדים אותך שלא משנה מה אנשים אחרים
אומרים .כולם אמרו שלא תצליח ,כולם אמרו שלא מגיעה לך תעודת
בגרות ,אבל הנה ,אתה יכול להצליח!”

„

זו תכנית ששינתה לי את אורח החיים ...בוא נגיד שלפני שהגעתי הייתי
ילד די בעייתי ,לא חושב יותר מדי לימודים ,לא חושב יותר מדי על העתיד...
לא רק שהגעתי למצטיין אלא הגעתי למצטיין שכבתי .זה בכלל הפתיע
אותי ,זה באמת הציל אותי”.

„

לאט לאט אתה מתחיל להבין את זה יותר
טוב ,אז אתה עולה ..עולה ...עד שאתה מתחיל
לצבור יותר בטחון עצמי .אתה ממש מתחיל
להאמין בעצמך יותר .וזה אחד הדברים הכי
חשובים שצריך לתת לכל ילד במדינה”.

8

“סטארט לאקדמיה”

ההתחלה

סטארט לאקדמיה הינה תכנית המשך ל”תפנית סטארט” בבית הספר התיכון ,שהוקמה מתוך
ההבנה כי כדי לאפשר שוויון הזדמנויות לצעירים בפריפריה ,נדרשת השקעה ארוכת-טווח תוך
התייחסות לתקופת הלימודים בתיכון ובאקדמיה כרצף אחד.
לאחר שרכשו תעודת בגרות ,התכנית מציעה לבוגרי “סטארט” סיוע בלימודים לקראת תואר
אקדמי ,אשר מהווה מפתח מרכזי למוביליות חברתית ולמימוש עצמי ובכך תורם לבניית
תחושת ההשתייכות לחברה.
למעלה מ 160-סטודנטים בוגרי תפנית לבגרות “סטארט” נמצאים בתשע”ג בלימודים לתואר
אקדמי או לימודי תעודה .הצעירים הללו ,אשר נחשבו לפני שנים ספורות כבעלי סיכוי קלוש
לסיים  12שנות לימוד והיו על סף נשירה ,מוכיחים שאכן כל אחד יכול.
לתכנית שני מוקדי פעולה:
•באקדמיה :בוגרי סטארט נהנים ממלגות לימודים ומלגות קיום ללימודים במוסדות אקדמיים
מוכרים בישראל בהתאם למצבם הסוציו-אקונומי .בחלק מן המוסדות קיים שיתוף פעולה
עם עמותת יכולות ,בעזרתו ניתנת מעטפת תמיכה רחבה יותר הכוללת סיוע לימודי וכן ליווי
ויעוץ על ידי רכז התכנית מטעם המוסד האקדמי.
•קדם אקדמיה :התכנית מציעה סיוע במימון קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית והשלמת
בגרויות ,על בסיס בקשות פרטניות המוגשות לוועדת ההיגוי של יכולות .כמו כן ניתנים מידע
והכוונה בנוגע לרישום למכינות קדם אקדמאיות ומכינות להשלמת בגרויות.
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תפנית לבגרות “ -מקצוע חסם”
התכנית מיועדת לתלמידי תיכון (כיתות י”א-י”ב) שלפי חוות הדעת של ביה”ס יכשלו בבחינת
הבגרות במקצוע אחד או שניים( ,או שכבר נכשלו במקצוע זה) ,בעוד שבשאר המקצועות
יצליחו .הצלחה בבחינה במקצוע החסם תסיר בפניהם את המכשול האחרון בדרך לקבלת
תעודת בגרות.
התכנית מופעלת בבתי ספר תיכוניים בפריפריה
לקראת שני מועדי בחינות הבגרות  -קיץ וחורף .כל
מקצוע נלמד במשך כסמסטר אחד ,בעיקר לאחר
שעות הלימודים בביה”ס ובמסגרת ימי למידה מרוכזים
מחוץ לבית הספר .המורים הם חלק מצוות ביה”ס,
שעברו הכשרה ייעודית לתכנית.
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מספרי משתתפים ושיעורי הצלחה תשס”א-תשע”ב
1,270

הישגי התכנית
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98%

מאז תחילתה בשנת תשס”א שומרת התכנית על שיעורי הצלחה גבוהים ,במקביל לגידול
משמעותי במספר המשתתפים.
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תשס”ו

בתשע”ב הקיפה התכנית  1,275תלמידים ב 40-בתי
ספר בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית .כמחצית מבתי
הספר שנכללו בתכנית הפעילו אותה באופן עצמאי
באמצעות רכזים ומורים מצוות בית הספר שהוכשרו
על ידי מנחי תפנית בשנים קודמות.
 91%מכלל התלמידים שהחלו את לימודיהם בתכנית עמדו בהצלחה בבחינות הבגרות במקצוע
החסם.
 99.5%מן התלמידים שהחלו את לימודיהם בתכנית ,המשיכו בה עד סיומה.

תשס”ג

939

עברו את הבחינה בהצלחה
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שווה

מסירים
מכשול
כל מכשול
מהדרך

מספר התלמידים שהשתתפו בתכנית
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חסות אקדמית של אוניברסיטת תל אביב
עמותת יכולות פועלת תחת חסות אקדמית של אוניברסיטת תל אביב:
•תכניות חסם וסטארט נמצאות תחת חסותו האקדמית של ביה”ס לחינוך באוניברסיטה
•תכנית סטארט נלמדת בביה”ס לחינוך של האוניברסיטה

שינוי
מחוללי שינוי
על שיטת הלמידה המואצת
מחקרים במדעי החברה וההתנהגות מצביעים על כך שאי-הצלחה לימודית נובעת מגורמים
שרובם אינם קוגניטיביים אלא פסיכולוגיים-חברתיים ,תרבותיים ,מערכתיים וארגוניים
והקשורים בסביבת בית הספר ומחוצה לו .שיטת הלמידה המואצת נותנת מענה לארבעת
הגורמים העיקריים לחוסר הצלחה בבית הספר.
הגורם
משתנים פנים בית ספריים ,כגון מיון
התלמידים למסלולים המבטאים ציפיות
נמוכות

המענה
התכנית משדרת ציפיות גבוהות ויעדים
מאתגרים

משתנים חוץ בית ספריים ,כגון קשיים
רגשיים

הגדרת תפקיד הרכז והמורה כך שיוכלו
להקדיש תשומת לב אישית לכל תלמיד
ויהוו עבורו דמויות משמעותיות

תפיסה ותודעה בדבר אי יכולת של
התלמיד

הובלת התלמידים להצלחה והישגים
על פי אמות מידה אוניברסאליות בונה
תודעה מחודשת לפיה כל אחד יכול

פערים לימודיים עצומים

למידה מואצת ומוגברת המשולבת
בפעולה מוטיבציונית הוליסטית

מתן מענה לכל ארבעת הגורמים מאפשר למידה סינרגטית ויעילה מאוד המביאה לסגירת
פערים לימודיים גדולים בזמן קצר יחסית.

עקרונות ורכיבי פעולה:
יעדים מאתגרים מאוד ותחומים בזמן • מנהיג ומנהיגות
לתהליך • תהליכים מוטיבציוניים הוליסטיים טרם ובזמן
התהליך • נחישות וחשיבה תוצאתית • השינוי כנורמה •
שבירת שגרה • מענה לצרכים רגשיים • עבודת צוות • בקרה
מתמדת על הישגי כל תלמיד • תכנית לימודים מפורטת עד
לרמה שעתית • שרשרת הצלחות לימודיות • מיפוי דינמי •
ריבוי הזדמנויות להצלחה • פחות זה יותר :התמקדות במספר
מצומצם של מקצועות לימוד • שותפות הורים • ועוד.

„

מיומנויות ההוראה והלמידה שרכשתי
במהלך עבודתי סייעו לי רבות לבנות את
ההוראה והלמידה בכיתות סטארט אותן אני
מלמדת .על מורה בכיתת סטארט מוטלת
משימה לא קלה ,אך כאשר מגיעות התוצאות
של בחינות הבגרות והמורה רואה היכן הצליח
בדרכו .הדבר נותן סיפוק רב להמשך הדרך”.
תמי מוזס ,מורה לתנ”ך
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שותפים

עתיד
עם הפנים לעתיד

צ’ק פוינט טכנולוגיות תוכנה
עורק הומניטי
US State Department - MEPI

יוזמות חדשות בפיתוח

שגרירות ארה”ב
קרן גלנקור

אסכולה  -מיזם משותף לעמותת יכולות ולמשרד החינוך שמטרתו הרחבת פעילות תכנית
תפנית סטארט; נמצא בשלבים מתקדמים של התקשרות עם משרד החינוך.
להתחיל נכון את התיכון  -עד לסיום כיתה י’ יעמדו כל תלמידי השכבה בהצלחה בבחינות בגרות
בהיקף של  6יח”ל לפחות ,תוך אפס נשירה.
תכנית תפנית לבגרות  -מקצוע חסם  -הבאת התכנית למצב בו היא מופעלת באמצעות משאביו
העצמיים של ביה”ס ,תוך הפנמת עקרונות הפעילות בקרב צוות בית ספרי שהוכשר לכך.
ערכים  -לצד הפעילות לשיפור ההישגים הלימודיים ,העמותה תפתח פעילות בתחום הערכי-
חברתי שתעצים את תפוקות התכניות השונות.

קרן בן ואסתר רוזנבלום
קרן רוזלינד וארתור גילברט

הזמנה
שותפות
לשותפות

קרן גולדברג
קרן ברית כדור הארץ
ד”ר סטיב סולומון
JFNA

עמותת יכולות שואפת לבנות שותפויות חוצות מגזרים ,המאפשרות להרחיב את היקף הפעילות
ולהעמיק את השפעתה.
אנו פועלים בשיתוף עם משרד החינוך במטה ובמחוזות ,בכלל זה אגף שח”ר ,הנהלת מחוזות
דרום ,צפון ,ירושלים ,חיפה ותל אביב ,מינהל החינוך במגזר הבדואי ובמגזר הדרוזי; מחלקות
החינוך ברשויות המקומיות; ורשתות החינוך דרכא ,אמי”ת ועמל.
שותפים פילנתרופיים  -קרנות ותורמים פרטיים ועסקיים  -ממלאים תפקיד חיוני בפיתוח
התכניות ומאפשרים את מינוף המשאבים הקיימים.
עשרות אלפי תלמידים בישראל שבויים במעגל קסמים של כישלונות ותוייגו כתת-משיגים.
תוצאות שיטת הלמידה המואצת של עמותת יכולות מוכיחות שזו אינה גזירת גורל.
אנו קוראים לשותפים להצטרף אלינו לפעילות המחוללת שינוי בחייהם של ילדים ובני נוער
אלה ונותנת להם הזדמנות למימוש יכולתם ,ובכך תורמת להבטחת חוסנה העתידי של החברה
הישראלית כולה.
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הופק באפריל 2013

ליצירת קשר:
נסים (מקס) כהן ,מנכ”ל עמותת יכולות
nisim@rashi.org.il
עמותת יכולות
כפר הנוער מקוה ישראל 58910
טל’:
פקס:

03-5023800
03-5023801

אתר עמותת יכולות
www.tafnit.rashi.org.il
אתר קרן רש”י
www.rashi.org.il

