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 :תקציר

ש שנים במערכת החינוך בישראל בבתי הספר חמרפורמת "עוז לתמורה" מיושמת מזה 

מערכתית בישראל בדבר הצורך בשינוי -התיכוניים. ההחלטה על קיום הרפורמה נבעה מהכרה רב

מערכת החינוך לשם קידומה, בעקבות החלטת ממשלה להעמיד את החינוך במרכז סדר 

 מוריםהכוללת העלאת שכר רפורמת "עוז לתמורה" העדיפויות הלאומי )אתר ארגון המורים(. 

הענקת שעות לימוד פרטניות שעות,  40–ל 24-מ , הרחבת שבוע העבודהבלמעלה ממחצית

לתלמידים, עידוד מצוינות בהוראה, תגמול צוותי בתי הספר על הישגים לימודיים, חברתיים 

 . חיזוק מעמד המנהל וסמכותווערכיים, ו

עם  .משמעותי מנות לשינוי פדגוגיהזדראה ברפורמה בראשית יישומה  משרד החינוך

זאת, בפועל, צוותי ההוראה בבתי הספר בהם מיושמת הרפורמה אינם חשים בקיומה של תפיסה 

פדגוגית מגובשת ומערכתית, היוצרת היגיון סדור בשינויים המיושמים. תהליכי הרפורמה נראים 

תי הספר. בנוסף, חלק הם משתרשים באופן לקוי בבלעתים לא תקינים ולעתים לעתים חלקיים, 

 מהמורים ומהמנהלים חשים שהרפורמה משפיעה או עלולה להשפיע לשלילה על תנאי העסקתם.

 מצדו שלברמה המערכתית  גםמתמשכים,  הטמעה רפורמת "עוז לתמורה" מלווה בקשיי

כל ב ,בעייתי ומוגבלשונה, לעתים הרפורמה ותכתיביה באופן  תהליכיביישום גם ומשרד החינוך, 

שביעות מידת דו"ח של הרשות הארצית למדידה והערכה )ראמ"ה(, שבדקה את  בתי הספר.חד מא

למרות יסודי,  ענות מורים ומנהלים בחינוך העל, קבע שיש עילה וצידוק לטהרצון מהרפורמה

  מהטענות ב"שטח" ותפיסת הבעיות כ"חבלי לידה".משרד החינוך הסתייגות 

ז לתמורה" ואת תפיסות המנהלים לגבי אופן מחקר זה בחן את הטמעת רפורמת "עו

ערכו למנהלי בתי ספר המטמיעים את הרפורמה כיום. המחקר בוחן ניישומה באמצעות ראיונות ש

התנהלות משרד החינוך מולם בהטמעת הרפורמה; את התמודדות ביחס לאת תפיסת המנהלים 

היתרונות והחסרונות  מנהלי בתי הספר עם התאמת הרפורמה לגופים שבראשם הם עומדים; את

 ,שמנהלים מוצאים ביישום הרפורמה; את הקשיים שהם חווים עם צוות המורים בבית הספר

שנדרש לשנות את מבנה יום העבודה שלו, להאריך את שבוע העבודה שלו, ולשלב בהוראה עבודה 

 הוראהב נבדלות ממה שהיה מקובל דרישות אלהבשעות פרטניות ובשעות שהייה בבתי הספר. 

אופן בו נערכו בהם )ונערכות גם כיום בבתי גד לונמהרפורמה, ובבתי הספר לפני שיושמה בהם 

ובדיקת עבודות ומבחנים שנהגו מורים להוראה הכנה העבודת ספר שטרם הצטרפו לרפורמה( 

 לקיים בביתם בתום יום ההוראה.



-ששו שנתיים-ארבע מנהלי בתי ספר תיכונים עשר-שבעהנה ומ אוכלוסיית המחקר

ך ערהמחקר נ את הרפורמה בבתי הספר שהם מנהלים.בשנים האחרונות שנתיים שמטמיעים 

 נותחו לעומקם בהמשך העבודה.מובנים, ש-באמצעות ראיונות חצי

בהחדרת  תמשמעותי חשיבותמנהלים ל ממחקר זה עולות כמה מסקנות מרכזיות:

להסיק שינויים במערכת החינוך וביישום גישות ניהוליות שונות, ולכן יש להתחשב בדעתם ו

יישום ביחס לגישות המנהלים  ."עוז לתמורה" בהמשךלהליכי יישום רפורמת  מסקנות ביחס

נכונותם מידת על  , על תפיסתם את הרפורמה,משפיעות על תפקודם םאישיותעקרונות הרפורמה ו

ת ים אעיטמיש מנהלים המ .מהלך הטמעתהרך הניהול ושיתוף הצוות בעל דו תה,או םשליי

שאינם רואים בהנחיות ערך מקודש, אלא מגמישים יש ו ,להנחיות תוך כדי היצמדות הרפורמה

  .הכפופים להם לקראת המורים יםובא את הכללים

את מחויבותם לבתי הספר  ההמחקר מלמד שהארכת יום העבודה למורים הגביר

את הישגי התלמידים הגבירה  ,את איכות הלמידהואת איכות ההוראה  הולתלמידים, שיפר

ואיכותי  חשובשהשעות הפרטניות הן משאב  ,המחקרעוד מלמד  בתי הספר.את תפקוד השביחה ו

גם המחקר מלמד  .והוא מקדם את התלמידים ומשפר את איכות ההוראה ,רפורמהנלווה לש

ניהול שמאז החלת הרפורמה, מנהלים רבים משתמשים בביזור סמכויות ובשיתוף הצוות ב

בבתי הספר שהצטרפו בתוך צוות המורים קולגיאליות המחקר מצא גם שיפור ב .בדרגות שונות

 לרפורמת "עוז לתמורה".

 בהפקת לקחים לגבי המשך יישומה של רפורמת "עוז לתמורה"הנוכחי חשיבות המחקר 

ובמטרה לשפר את הכשלים המתקיימים בהטמעתה כיום. זאת, בעקבות  ,יטביבאופן מ

הממצאים, לפיהם, ביישום הרפורמה מנהלים אינם נתמכים באופן מלא על ידי מטמיעי 

הרפורמה, יישומה נתקל בקשיים ובהעמסה רבה על המנהלים. על משרד החינוך לפעול ליצירת 

מדיניות אחידה בהטמעת הרפורמה בבתי הספר שותפות הדוקה בינו לבין המנהלים ולקיים 

השונים. שותפות מסוג זה תסייע בהטמעה יעילה יותר של הרפורמה ובהשגת מטרותיה באופן 

 מיטבי.

 

 


