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בית ספר "שילה" בכפר סבא .קיבל את הציון  197צילום :יוגב עמרני

תמונת נניצ״ב
 61אחוז מהמורות בבית הספר"לב-טוב" בהרצ7יה דיווחו
על שחיקה • בית הספר החרדי "עטרת חיים" בכפר סבא
קיבל את הציון הנמוך ביותר • ברמת השרון מובילים את
בתי הספר המצטיינים בעיר בתי הספר "גולן" ו״דרך הילד"
שלושה מיישובי השרון נמצאים
 E9בצמרת רשימת היישובים המו־
בילים בתחום החינוך ,כפי שעו
לה מנתוני המיצ״ב לשנת  ,2016שפרסם
השבוע משרד החינוך .רמת השרון מדורגת
במקום השלישי בטבלה ,עם ציון  84במדד
ההישגים )לעומת  92במברק הקודם שנ
ערך בשנת  2013ו 91-בשנת  ;(2010כפר
סבא במקום ה ,6-עם ציון ) 79עלייה של 2
נקודות לעומת  ,2012וירידה של  3נקודות
לעומת  (2010והרצליה במקום ה 9-עם ציון
) 75ירידה של  6נקודות לעומת  2015ו10-
נקודות לעומת  .(2013רעננה והוד השרון
לא השתתפו ב 2016-במבחני המיצ״ב ,אך
במבחנים שנערכו ב 2015-קיבלה רעננה
ציון  81והוד השרון ציון  .79לשם השוואה,
מדד ההישגים הארצי הוא .55
נתוני המיצ״ב מפרטים את ההישגים הלי
מודיים במקצועות הליבה ,ולצדם נתונים
על רמת האלימות בבתי הספר )במהלך
החודש בו נערך המבדק( ,רמת שביעות הר
צון של התלמידים ורמת השחיקה של המו
רים ,על פי דיווחיהם בשאלוני "האקלים
הבית ספרי" שמילאו.

הרצליה
בשנת  2016נבדקו  11מתוך  32בתי ספר
בעיר ,ותלמידיהם השיגו במקצועות הליבה
)בממוצע(  68במתמטיקה 84 ,במרע וטכנו
לוגיה 76 ,באנגלית ,ו 74-בעברית.
ראשונה בטבלת המצטיינים ב 2016-חטי
בת ״יד גיורא״ עם ציון  73 .97אחוז מהת
למידים דיווחו כי טוב להם בבית הספר8 ,
אחוז דיווחו על גילויי אלימות)ספגו אגרוף
או בעיטה( ,ו 21-אחוזים מהמורות דיווחו
על שחיקה .במקום השני נמצא בית הספר
היסודי ״לב-טוב״ ,שקיבל ציון  ,90כאשר 78
אחוז מתלמידיו הביעו שביעות רצון מבית
הספר ,אך  12אחוז מהם דיווחו כי חוו גילויי
אלימות .עוד נתון מדאיג 61 :אחוז מהמורות
דיווחו על תחושת שחיקה בעבודתן.
גם בית הספר היסודי "גורדוך קיבל ציון
 ,90כאשר  91אחוז מתלמידיו מרוצים13 ,
אחוז חוו אלימות ,ו 21-אחוז המורות נש
חקו .את רשימת החטיבות סוגרת בציון 72
חטיבת ״ז׳בוטינסקי״ ובתחתית הטבלה -
בית הספר היסודי"אילנות״)ציון .(23

כפר סבא
ב 2016-נבדקו  13מתוך  40בתי ספר
בעיר ומדד הישגי התלמידים עומד על

 .79במקצועות הליבה השיגו תלמידי העיר
בממוצע  78במתמטיקה 85 ,במדע וטכנו
לוגיה 79 ,באנגלית ,ו 81-בעברית.
בראש הטבלה מוקם בית הספר הממלכתי־
דתי ״שילה״ ,עם ציון  94) 97אחוז מהתלמי
דים דיווחו שטוב להם בבית הספר 7 ,אחוז
דיווחו על גילויי אלימות ,ו 29-אחוז מהמו
רות דיווחו על שחיקה(.
במקום השני בטבלה  -חטיבת "אלון")ציון
 86,92אחוז מרוצים 11 ,אחוז ספגו אגרוף
או בעיטה ו 31-אחוז מהמורות דיווחו על
שחיקה(.
במקום השלישי  -חטיבת "שז״ר" ,עם
 90נקודות ) 75אחוז מרוצים 12 ,אחוז חוו
גילויי אלימות ,ו 25-אחוז מהמורות דיווחו
על שחיקה(.
בתחתית הטבלה מוקמו חטיבת הביניים
הממלכתית-דתית "קריית הרצוג )עם
ציון  (62ובית הספר היסודי החרדי"עטרת
חיים״ ,שקיבל ציון נמוך במיוחד .15 -

רמת השרון
בשנת  2016נבדקו  14מתוך  19בתי הספר
בעיר ,כשהציונים שהשיגו התלמידים במ
קצועות הליבה )בממוצע( הם :מתמטיקה ־
 ,87מדע וטכנולוגיה  ,75 -אנגלית ,90 -
עברית .82 -
מובילים את הטבלה בעיר בתי הספר
היסודיים "גולן" ו״דרך הילד" שקיבלו את
הציון הגבוה ביותר  19.97 -אחוז מתלמידי
"גולן" דיווחו שקיבלו בעיטה או אגרוף ,אך
עם זאת  90אחוז מהם מהתלמידים דיווחו
שטוב להם 25 .אחוז מהמורות בבית הספר
דיווחו על שחיקה .בבית הספר"דרך הילד",
 83אחוז מהילדים דיווחו שטוב להם בבית
הספר 19 ,אחוז דיווחו על אלימות ו־37
אחוז מהמורות דיווחו על שחיקה.
את המקומות החמישי והשישי ברשימה
תופסות חטיבות "הכפר הירוק" ו״קלמן"
עם הציון  ,92אך ב״קלמן״  30אחוז מהמו
רות דיווחו על שחיקה ,לעומת  4אחוז בלבד
ב״כפר הירוק".
בתחתית טבלת בתי הספר היסודיים בעיר
מוקמו בתי הספר ״אורנים״ ,עם ציון 63
ו 22-אחוז מהתלמידים שדיווחו על אלי
מות ,ו״אורים״ ,עם ציון  ,56אך  94אחוז
מהתלמידים דיווחו שהם מרוצים .אח
רון ברשימה ברמת השרון הוא בית הספר
״מקום לגדול״ ,שקיבל את הציון  40בלבד,
ושלמרות ש 92-אחוז מתלמידיו דיווחו
שהם מרוצים 31 ,אחוז מהם גם דיווחו על
גילויי אלימות■ .

