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  תקציר
  

  רקע
לבקשת מינהל חברה , מכון ברוקדייל-וינט'ידי ג-בדוח זה מוצגים לראשונה ממצאיו של סקר שנערך על

  . צים"על תכנית ההכשרה של המש, ונוער במשרד החינוך

  

-הינו תחום חינוכי" וידיעת הארץח "של. "צעירים) לאום וחברה, שדה(ח "שלצים הם מדריכי "המש

זיקה ההספר בתחומי ידיעת הארץ ו-המרכז את מכלול הפעולות החינוכיות המתקיימות בבתי, לימודי

  . ולסייע להם, הספר-ח בבתי"צים נבחרים ומוכשרים לעבוד לצד מורי השל"המש. אליה

  

 תכנית הן וב, נערך מעקב אחר פעילות של תכניות מנהיגות שונות של משרד החינוך1998בשנת 

 , הפעילות בשטח,המשתתפים בתכניותבני הנוער  מאפייני  כגוןתחומיםבהמחקר התמקד . צים"המש

בעקבות המחקר עלה צורך ). 2000 ,באומגולד ודולב, ינסקי'סטרבצ-כאהן (םתרומת התכניות למשתתפיו

נושא שנבדק , צים" תכנית הכשרת המשצים שלא נחקר לעומק והוא"ך נוסף בתכנית המשלבחון נדב

  . בדוח הנוכחי

  

הכשרה בסיסית במסגרת מחנה ; הכשרה מכינה לפני קורס בסיסי: צים מספר שלבים"להכשרת המש

שנה לאחר קורס המתקיים קורס לסיור וניווט ; הכשרת המשך במחוזות במהלך שנת הלימודים; קיץ

  .והתנסויות בהדרכהכנסים ; שרדותיקורס בה; יץ הבסיסיהק

  
לאחר ההכשרה , צים מקבלים במהלך שנת הלימודים" שהמשהכשרת ההמשךמחקר זה בחן את 

  . הבסיסית שהם מקבלים במסגרת מחנה הקיץ

  

  מטרת המחקר 
דע מי, צים"מטרתו העיקרית של מחקר ההערכה היא איסוף מידע שיטתי על הכשרת ההמשך של המש

בשתי הכשרת ההמשך ההערכה תספק למנהלי התכנית מידע על . שישמש בסיס לשיפור תהליך ההכשרה

של פעילויות ההכשרה מתכונת : בשתי הרמות נבדקו התחומים הבאים. ספרית-מחוזית ובית: רמות

ע  לביצו של ההכשרהתרומותההצעות לשיפור ו, קשייםה, צרכים לא מסופקים, רצוןהשביעות , ותוכניהן

ח "והתמיכה שמורי השל, צים במהלך השנה"מערך ההדרכה והליווי למשנבדק , כן- כמו.צ"תפקיד המש

  . מקבלים לביצוע תפקידם

  

  מקורות מידע וכלי מחקר 
ח וידיעת הארץ על מנת לקבל את זווית הראייה של המטה "פנים עם איש מטה של-אל-ריאיון פנים 

  . צים"משלגבי ההכשרה ותרומתו להכשרת ההמשך של ה

ידי המפקחים לשם קבלת מידע -וטופס לשם מילוי על, קבוצת מיקוד של כלל המפקחים המחוזיים 

  . על הפעילות המחוזית
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 . צים"ספר בהם יש תכנית מש-קבוצת מיקוד עם מנהלי בית 
ח אשר היו שותפים "שכלל נספח למורי של, צים"הספר עם המש-ח שעובדים בבתי"שאלון למורי של 

  . צים"ילות המחוזית והדריכו משבתכנון הפע

  
 עיקרי הממצאים 

  פעילות מחוזית 

ובראשן יצירת הזדמנויות , מקורות המידע דיווחו על מטרות שונות של הפעילות. מטרות הפעילות 

צוינו גם מטרות כגון הקניית ערכים , בנוסף. ח וידיעת הארץ"ליישום ולהתנסות בשטח בתחומי של

מדיווח המפקחים עולה כי לסוגים שונים של .  החברה והקהילהשל מנהיגות ואכפתיות כלפי

, מיומנויות שדה, בין היתר, מטרת המחנות היא ליישם, לדוגמה, כך .פעילויות ישנן מטרות שונות

מכינים לתפקיד ויוצרים תיאום ציפיות לגבי , לעומת זאת, בימי עיון. הדרכה והסתגלות לתנאי שטח

  . שוב וסיכום של הפעילות בעת סיומהאו עורכים מ, צים"תפקיד המש

התכנון וההוצאה לפועל של הפעילות המחוזית נמצאים , הארגון. המחוזית מתכונת הפעילות 

הפעילויות נחלקות . מתקיימת מסורת מחוזית של פעילויות המבוצעות מדי שנה.באחריות המחוז

.  מחנות בחגים; ח"מי שלפעילות נושאית סביב תחו; צעדות; ימי עיון: לחמישה סוגים מרכזיים

לא , על פי דיווח המפקחים, אך.  הספר-המחוז יוזם גם פעילויות ברמת הרשות או ברמת בית, לעתים

  .מתקיימת תכנית הכשרה מובנית ומסודרת

מורי ,  השותפים המרכזיים בתכנון הפעילות המחוזית הם המפקחים המחוזיים.תכנון הפעילות 

  . צים"והמש, וזיתח המלווים את הפעילות המח"השל

ניווט ודאגה לכלל הצרכים , בעיקר, צים בפעילות המחוזית כולל"תפקיד המש. צים"תפקיד המש 

צים שותפים גם לתכנון ולהוצאה לפועל של הפעילות "בחלק מהמחוזות דיווחו כי המש, בנוסף. בשדה

  .צים מחוזית"דרך הנהגת מש

ם מרוצים או מרוצים מאוד מהפעילות ח דיווחו שה"שלישים ממורי השל-שני. שביעות רצון 

  . בחינה של שביעות רצון העלתה הבדלים מובהקים לפי מחוזות. המחוזית

המפקחים והמורים המלווים התייחסו למספר קשיים . קשיים ונקודות חולשה בהכשרה המחוזית 

  :שעולים בתהליך התכנון והביצוע של הפעילות המחוזית

  . תציב מטרות שנתיות ותכנון לטווח ארוךהיעדר מתכונת קבועה של מפגשים ש -

קושי בתיאום הפעילות מול , לדוגמה. קשיים לוגיסטיים בתיאום ובהוצאה לפועל של פעילויות -

  . צים להשתתפות בפעילות בגלל מחויבויות קודמות"וקשיי גיוס של מש, הספר-בתי

צים במחוז "שכגון חוסר אחידות ברמת הידע בין המ, צים"הטרוגניות בהרכב קבוצת המש -

  .צים דתיים וחילוניים"ושילוב בין מש

  

  ספרית -פעילות בית

אלא מתרחש , הספר אינו מבוסס על תכנית מובנית-תהליך ההכשרה במסגרת בית. מתכונת הפעילות 

ספרית -מספר השעות הממוצע המוקדש לפעילות הבית. תוך כדי תכנון וביצוע של פעילויות שונות
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צים "ח דיווחו על מתכונת של פגישות לצורך ליווי המש" מורי השל. שעות חודשיות7עומד על 

  . או במתכונת קבועה, לפי הצורך, והדרכתם

, ח"צים הם המורים לשל"השותפים המרכזיים בתכנון פעילות המש. שותפים בתכנון הפעילות 

   .הספר-צים עצמם ומנהלי בית"המש

, )83%(וחו על עיסוק בהדרכה בימי שדה  רוב המורים דיו.ספרית-צים בפעילות הבית"תפקיד המש 

הדרכה : ח וידיעת הארץ"ומעל מחצית דיווחו על פעילויות נוספות שקשורות ישירות לתכנית של

הספר והקהילה -המורים דיווחו על פעילויות בבית, בנוסף. בטיולים ובגיחות והכנה של ימי שדה

, הספר וביישוב-ון של טקסים בביתכגון ארג, ח וידיעת הארץ"שאינן קשורות ישירות לתחום של

  . הספר-ופרויקטים מיוחדים בבית

צים " הממצאים מצביעים על שביעות רצון מצד המורים מפעילויות המש.שביעות רצון וקשיים 

ובהם , ח והמורים דיווחו על מספר קשיים"מורי השל, המפקחים, יחד עם זאת. הספר-במסגרת בית

והפעילות , בפרט, צים"ולנתק הקיים בין פעילות המש, הספר-קשיים הקשורים למעמד התכנית בבית

  :נתק זה בא לידי ביטוי במספר צורות. בכלל, ספרית-הבית

 .צים"אין שעות קבועות המעוגנות במערכת הלימודית להכשרת המש -
  . צים לביצוע פעילויות על חשבון שעות לימוד"הספר מקשה על שחרורם של המש-בית -

רואים את אחריותם על התכנית ואת שותפותם בה רק בהתעדכנות לגבי הספר -חלק ממנהלי בית -

  .ולא בתמיכה ובהוצאה לפועל של הפעילויות, הנעשה בתכנית

  

  רצף בין פעילויות ההכשרה 

רצף זה יכול לבוא לידי ביטוי . צים בנויה ממספר שלבים ומניחה רצף ביניהם"ההכשרה שעוברים המש

מקורות . ום פעילויות שהתחילו בשלבים מוקדמים יותר של ההכשרהאו בקיד, בפיתוח תכנים משותפים

הנובע בעיקר מתקשורת ותיאום לקויים בין הרמות , המידע השונים דיווחו על קושי בבניית הרצף

שיח פתוח בין -קושי זה מעלה צורך ביצירה של דו). ספר-בית, מחוז, מטה(צים "השונות של הפעלת המש

  . בעלי תפקיד ברמות השונות

למרות שדיווחי המפקחים על התכנים החשובים עולים בקנה . ספרית-קשר בין הרמה המחוזית והבית

ואחוזים , ח ציינו שההכשרה המחוזית אינה מקדמת תכנים אלה"מורי השל, אחד עם דיווחי המורים

, דהספר מועטה מאו-צים בבית"גבוהים יחסית אף דיווחו שתרומת הפעילות המחוזית לתפקוד של המש

  ). 47%(אם בכלל 

ח נמצא לא "לא כל החומר הכתוב שמגיע מהמטה אל מורי השל. הספר-המחוז ובית, קשר בין המטה

מדיווח המורים . חלק מהחומר הקיים אינו מגיע לכלל המורים, בנוסף. מתאים לצורכיהם של המורים

ומר כתוב שיכול לשרת עולה צורך בבדיקת שטח מעמיקה יותר מצד המטה לגבי צורכי המורים ביחס לח

מפקחי המחוזות הרבו להביע את מורת . גם בקשר בין המחוז למטה עלה קושי. אותם בביצוע תפקידם

הם הביעו עניין במיסוד , עם זאת, אך, רוחם מניסיונות התערבות והטלת המשימות של המטה על המחוז

  .התכנית ברמה התקציבית

  קשיים נוספים 
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, צים"ת המידע הרבו להתייחס לקושי בהקצאת משאבים לפעילות המשכלל מקורו. קשיים תקציביים

עלה נושא , בהקשר זה. צים"ולמחסור בתקציבים לשם מתן תגמול הולם למורה בעבור הפעלת המש

  . ומקשה על קבלת כל המועמדים להשתתפות בתכנית, עלות התכנית שגדלה מדי שנה

צים לביצוע פעילויות על "על שחרורם של משהספר מקשה -מכיוון שבית. בחירת המשתתפים בתכנית

הם , הספר והמחנכים-שנבחרים על דעת הנהלת בית, נוצר מצב שהמועמדים לתכנית, חשבון שעות לימוד

שהייתה , צים"כך נוצר מצב שתכנית המש. בתחום הלימודי" טובים"בעיקר תלמידים שנחשבים ל

הופכת לקבוצה הומוגנית של , ימים לתכניתאמורה להיות פתוחה לכלל בני הנוער הרואים עצמם מתא

  . שלא ניתן בה ביטוי לסוגים שונים של בני נוער, בני נוער חזקים מבחינה לימודית

  

, הספר שהוזכרו לעיל-וגם הקשיים הקשורים למעמד התכנית בבית, ששני קשיים אלה, חשוב להזכיר

ועל כן , )2000, באומגולד ודולב, קיינס'סטרבצ-כאהן(הועלו כבר במחקר המעקב שנערך לפני כשנתיים 

  .עולה הצורך בטיפול יסודי בסוגיות אלו

  

  אתגרים להמשך פיתוח התכנית 
מתוך הממצאים עולים מספר כיוונים שיש לתת עליהם את הדעת בכל הקשור לתהליך ההכשרה של 

  :צים"המש

 כדאי שהמחוז ייצור ,לאור הקשיים ביצירת רצף בין התכניות ברמות השונות. תכנית להכשרת המשך

תכנית זו צריכה להיות גמישה . צים"ספרית של המש-תכנית מובנית להכשרת ההמשך המחוזית והבית

  . מספיק על מנת לקחת בחשבון את השונות בין המחוזות

 :ח"תמיכה למורי השל
 החומר. יצירה של חומר כתוב ותכנון של פעילות הפצה מתאימה על מנת שיהיה זמין לכלל המורים 

  . צים"הערכה וליווי של פעילות המש, צריך להתמקד בנושאי שיטות למידה

שיאפשר למורה ללמוד מניסיון של עמיתיו , ידי התחום-על, כגון עלון, יצירה של חומר מעדכן 

  .ולהתעדכן ביחס לנעשה בתחום במחוזות אחרים

  .  השתלמויות בנושאים של פיתוח מנהיגות צעירה 

  :הספר-גרת ביתשינוי במעמד התכנית במס

-הספר לגבי חשיבות התכנית ותרומתה לבית-הגברת המודעות בקרב בעלי תפקידים שונים בבית 

 .הספר ולקהילה בה היא פועלת
  . הספר לצורך תכנון הפעילות בתכנית-הגברת השיתוף של בעלי תפקיד שונים בבית 

  .ספרית-הטמעת פעילות התכנית בכלל הפעילות הבית 

שיכסו את פעילות השדה והפעילויות ,  מעוגנות במערכת לפעילות התכניתקביעה של מספר שעות 

 . המכינות את היציאה לשטח
לבדוק את תהליך המיון של המועמדים  עולה צורך. בדיקה של תהליך המיון של המשתתפים בתכנית

י רק דבר זה אפשר, כנאמר לעיל. לתכנית ולפתוח את התכנית בפני אוכלוסייה הטרוגנית של תלמידים

הספר מוכן לתמוך בתלמידים בהשלמת -ספרית ובית-אם התכנית הופכת להיות חלק מהפעילות הבית

  .השיעורים שהם מפסידים בעקבות השתתפות בפעילות התכנית
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