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  תקציר
  

  רקע
רכזי (הם פועלים באחריות רכזים . 'צים הם מדריכים צעירים המגויסים מבין תלמידי כיתות ט"המד

הם . ס או אגף הנוער ברשות המקומית"המתנ, יד מחלקת הנוער-המועסקים על) צים"נוער ורכזי מד

ובמסגרת , ס"בבית הנוער או במתנ, פעמיים בשבוע- פעם-) ז-מכיתות ג(ריכים חניכים צעירים מד

מבצעי ניקיון , למשל, צים בפעילות קהילתית"מלבד זאת עוסקים המד. קייטנות בחופשות מבית הספר

  . 'עזרה לקשישים בחימום בתיהם וכו, שכונתיים

  

שבועיים במהלך שנת - המתקיים אחת לשבוע,) שעות60-90(קורס רשותי : בהכשרה שני חלקים

צים "ידי מד-ההכשרה ניתנת על. המתקיים במסגרת מחנה קיץ, וסמינר מחוזי בן שבוע ימים, הלימודים

  .עבדו עם צוות מדריכים או עם חיילות) רכזי נוער, על פי רוב(חלק מהרכזים . ברשויות המקומיות

  

 צים"ד תכנית המהן מנהיגות שונות של משרד החינוך וב של תכניותן נערך מעקב אחר פעילות1998בשנת 

והוא תכנית  - לעומקעד כה  עלה צורך לבחון נדבך שלא נחקר במחקר זה. )2000, ינסקי'סטרבצ-כאהן(

  .צים"ה של המדכשרהה

  

צים במהלך השנה ועל תכנית "מטרת ההערכה היא לספק מידע שיטתי על תהליך הכשרתם של המד

שיצאה לאור מטעם המטה במהלך , ")תכנית ההכשרה החדשה: "להלן" (צ"ות מדבדרך להי"חדשה בשם 

צים והן של תכנית "הן של תהליך ההכשרה של המד, מידע זה יוכל לשמש בסיס לשיפור. 2000שנת 

  . ההכשרה החדשה

  

  עיקרי הממצאים
  צים"ההכשרה והליווי של המד

השתמשו הרכזים במקורות , צים"שלשם הרכבת תכנית ההכשרה עבור המדה מממצאי הדוח עול

הוסיפו , מלבד זאת.  בהתאם להמלצות המטה-היישוב או המחוז ,  מטעם מינהל חברה ונוער-כתובים 

הסיבות השכיחות לכך היו הצלחה . שמונים ושמונה אחוזים מהרכזים תכנים מהמאגר האישי שלהם

רבע . צים"ות לצורכי המדאו מתוך רצון להתאים את הפעיל, מוכחת בעבודה על פי תוכן מסוים

ממצא שמעלה את הצורך לבחון ; מהרכזים דיווחו שהפעילויות שהוסיפו לא נמצאו בחומרים הכתובים

  . את סוגי הפעילויות ולשלבן בחוברות ההכשרה

  

. כגון משחקים להמחשת נושא, שיטות ההדרכה העיקריות של הרכזים היו יישומיות וחווייתיות

על פני שיטות הדרכה ) משימה/קבוצות דיון(טות המעודדות פעילות קבוצתית הסתמנה נטייה להעדיף שי

נוסף להכשרת . כמו הרצאות או שימוש בחומר כתוב, צים מבית הספר"המוכרות למד, פורמליות

שני שלישים . בעיקר במפגשים קבוצתיים ואישיים, ומדריכים אותם הרכזים מלווים, צים"המד

ל פגישות פרטניות במתכונת וצתיות במתכונת קבועה ורבע דיווחו עמהרכזים דיווחו על פגישות קב

  .קבועה

  



  

  ii

  "צ"בדרך להיות מד "-הערכת תכנית ההכשרה החדשה 

צים והצורך "גובשה בעקבות הצורך בחוברת ייחודית לתכנית הכשרת המד" צ"בדרך להיות מד"החוברת 

המגיעים להכשרת ההמשך , צים"מדובשל הצורך בדפוס אחיד בהכשרתם של ה, ברענון החומר ובחידושו

היא בנויה . צ כמדריך"התוכנית נועדה להקנות מיומנויות וכישורים למילוי תפקיד המד. במחנה הקיץ

  . צים כמדריכים"הכוללות מידע ותכנים מהותיים לעבודתם הספציפית של המד, משש יחידות

  

. שהם השתלמו בנושא התכנית מהם אמרו 50%-ולמעלה מ,  מהרכזים90%החוברת נמצאה ברשותם של 

. פשר לרכזים חופש בקבלת החלטות לגבי שינוי התכנים ולגבי התאמת התכנית לצורכי השטחהמטה ִא

, "תכנית ההכשרה החדשה"הוא הדגיש שחשוב להעביר את כל נושאי היחידות המרכיבות את , עם זאת

 המחקר העלו שדפוסי השימוש ממצאי. בעיקר כדי ליצור דפוס אחיד של תהליך ההכשרה בין הקבוצות

  . של הרכזים ושל החיילות בתכנית אכן עלו בקנה אחד עם השימוש שהומלץ על ידי המטה

   

, הרכזים והחיילות שיבחו את ייחודיותה". במידה מסוימת"השתמשו בתכנית ) 87%(מרבית הרכזים 

 יצרה דפוסי עבודה שהיא הציגה מערכת מסודרת ומובנית להכשרה ושהיא, אמרו שהיא הקלה עליהם

  .תפיסתם לגבי נקודות החוזק של התכנית התיישבה עם תפיסת המטה. צים"אחידים עם המד

  

עוד הם . נקודת החולשה העיקרית של התכנית הייתה הדיונים בטקסטים, לדברי הרכזים והחיילות

נשי אף שא. צים להכיר מגוון מתודות הדרכה"שהשימוש בשיטת הדרכה אחת מונעת מהמד, אמרו

מדובר (השטח הרבו לשבח את עדכניותם ואת חדשנותם של הטקסטים הכתובים המוצעים בתכנית 

הם גם , ) להיםינזאמ ערנוי בנ שהיקוזוממר ע נויולרית לבנ פופונותמעית, וערנ ביבנת רוספבטקסטים מ

. עבורם שונות שהשפיעה על מידת האטרקטיביות של התכנים -צים "התייחסו לשונות שבין קבוצות מד

  .העדיפו הרכזים שיטות הדרכה ניסיוניות, כאמור, נוסף לכך

  

ידע ", למשל, אחוזים גבוהים מהרכזים ציינו את תרומותיה הכלליות של תכנית ההכשרה החדשה

מיעוט יחסי מהרכזים , עם זאת". צ"מיומנויות וכישורים למילוי תפקיד המד"או " רלוונטי להדרכה

הכרת מתודות מגוונות והתנסות "וב" התמודדות עם קשיים בהדרכה"הסכימו שהתכנית תרמה להם ב

היא צורך מובהק " התמודדות עם קשיים בהדרכה" נמצא ש1998-יש לציין שבמחקר שנערך ב". ביישומן

  . צים עצמם"להכשרה בקרב המד

  

  צים "תמיכה בבעלי תפקידים בתכנית המד

הגורם . צים"למי לפנות כשחוו קושי בהדרכת המדחשו שהיה להם ) 81%(כי רובם , מדיווח הרכזים עולה

מעט יותר פנו ). 47%(המרכזי שפנו אליו היה המפקח האזורי או בעל תפקיד אחר ממינהל חברה ונוער 

מעל לשליש פנו . גם בנושא הדרכת הצוות חשו רובם שיש להם למי לפנות. לרכז הנוער או לעמיתים

  . לראש התחום ורבע פנו למפקח

  

מעל . אשר ניתנת על ידי רכזי הנוער, צים"נבדקה גם התמיכה בחיילות וברכזי מד, ה ברכזיםמלבד תמיכ

  .למחצית מהרכזים דיווחו על הדרכה במתכונת קבועה וכשליש דיווחו על הכשרה במידת הצורך
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  קשיים וצרכים העולים מהשטח, צים"מטרותיה של תכנית המד

מתוך ההנחה שהם אמורים לענות , צים" של תכנית המדהרכזים התבקשו לציין את מטרותיה העיקריות

תשובות הרכזים לגבי מטרות התכנית עלו בקנה אחד עם תפיסת . עליהן במסגרת פעילות ההדרכה שלהם

נוסף לכך הם ציינו . היא מטרה חשובה בהכשרה" הקניית מיומנויות הדרכה"וגם הם ציינו ש, המטה

תרומה לצמיחתם האישית של בני "או ל, "ומה לקהילהמעורבות ולתר"הקשורות ל, מטרות כלליות

  ".הנוער המשתתפים בתכנית

  

מדיווח אנשי השטח , צים ומטרותיה הוגדרו בעיקר על בסיס תכנית הכשרה להדרכה"אף שתכנית המד

תשעים ושניים אחוזים מהרכזים אמרו . יכלו או אכן עסקו בפועל בהדרכה, צים רצו"עלה שלא כל המד

נושא שאכן מוכר ; ת בקהילה לבני נוער שלא מדריכיםיבות להתנדבוטטרנב בתכנית אלשיש צורך לשל

  .במטה וזוכה לתמיכה

  

   כיווני הפעולה
  :צים"ממצאי המחקר מעלים מספר כיווני פעולה לשם שיפור תכנית ההכשרה של המד

ון אישי בתחומי הפעילויות שהרכזים מוסיפים לתכנית מתוך ניסי, פיתוח חומר כתוב מטעם המטה 

זאת כדי שכולם יוכלו להשתמש ". פיתוח מנהיגות"או " פעילויות חברתיות וגיבוש"כגון , של הרכז

להיחשף לחומרים ממקורות , יש להמשיך ולעודד את בעלי התפקידים לנקוט יוזמה, במקביל. בהם

ת או לפעילויו/צים ו"לשם מתן מענה לצרכים ייחודיים של המד, שונים ולהעשיר את ההכשרה

  .ייחודיות לקבוצה או לרשות המקומית

נוספות לאלה (הדרכת בעלי התפקידים בנושא מגוון הדרכים שבהן ניתן לשלב מתודות הכשרה  

במסגרת יחידות התכנית ולמצוא דרכים להוספתן לתכנית , )המודגשות בתכנית ההכשרה החדשה

 .נוסף לכך יש להפיצן בקרב הרכזים במהלך הכשרתם. ההכשרה החדשה
צים "ואשר צוינו גם בדיווחי המד, תן מענה לבעיות ולקשיים בהדרכה שעלו מדברי הרכזיםמ 

צים "שמתן מענה לקשיים אלו יאפשר לרכזים להקנות למד, יש להניח. במסגרת המחקר הקודם

  . הכשרה טובה יותר

תן לשם מ, כגון פעילות קהילתית לסוגיה, מלבד הדרכה, צים בתחומי הכשרה נוספים"הכשרת המד 

  .צים"מענה לערוצי פעילות נוספים של המד

לאור העובדה שהשתלמות מטעם , עולה הצורך לפקח ולוודא שהשתלמות לכלל הרכזים אכן תתקיים 

 .המטה מועברת כיום למפקחי המחוזות והם אמורים להעבירה לרכזים במחוז
בוצות שונות של הליווי וההשתלמות לרכזים יש להביא בחשבון הבדלים בין ק, בתהליכי התמיכה 

למצוא דרכים שבהן יוכלו הרכזים הוותיקים לתרום , לדוגמה, כדאי. על פי הוותק והתפקיד, רכזים

  . מניסיונם לרכזים החדשים יותר

לאור השונות הגדולה , הגדרה ברורה של טווח השונות שהמטה מאפשר ביישומה של התכנית 

  .הקיימת בשטח

  

ת ברמת המטה והם יוצרים תשתית לשיפור של תהליך ההכשרה ממצאי המחקר הוצגו בפני צוות התכני

 .בפרט, וההשתלמות על התכנית" תכנית ההכשה החדשה"צים בכלל ושל "של המד
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