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  תמצית המחקר

  רקע
לתלמידים  היא לסייע ,המופעלות אחרי שעות הלימודים, לימודיותה תכניותהשל  מטרתן העיקרית

, בכך .למצות את הפוטנציאל הלימודי שלהם כלכלית נמוכה-מרמה חברתיתולתלמידים  מתקשים

קצב הגידול המהיר של בשל  .מצום פערים בחינוךמבקשות התכניות להיות שותפות במאמץ לצ

לפי בקשת הפדרציה . תכניותלהגדיר ולמדוד את איכות ה גבר המאמץ, התחום בישראל ובעולם

, יות בישראלעיקרהלימודיות ה תכניותהאת מכון ברוקדייל -וינט'ג-מאיירסמיפה , היהודית בניו יורק

לתמוך בקבלת נועד הדוח  .הנתפסות כתורמות לאיכותןפעולה הדרכי  בחינת מידת יישומן של תוך

הלימודיות אחרי שעות  תכניותתחום ההחלטות באשר לכיוונים חדשים ולסדרי עדיפויות בפיתוח ה

  .הלימודים

  העיקריות המחקרהמחקר ושאלות מטרת 

בקבלת החלטות באשר לכיוונים חדשים  שיסייע מידע לספקהיא  ,כאמור, המחקרהעל של  מטרת

  : המחקר התמקד בשאלות הבאות  .בתכניותבפיתוח ובתמיכה  

    ?המחקרית בספרות המוזכרים העיקריים" האיכותממדי " מהם .1

  ?בישראל מופעלותהות בולטה תכניותה מהן  .2

  ?"י האיכותממד"פועלות על פי אלה  תכניות עד כמה  .3

סוגיות ם אילו עהן מתקשות לעמוד ומקובלים  "י איכותממד" באילו: קשייהן של התכניות מהם .4

   ?הפעלתןהן מתמודדות במהלך 

  המחקר שיטת
מיפוי על ו) רלוונטיות תכניות 42(בישראל ות בולטלימודיות  תכניות רשימתמתבסס על  המחקר

המידע  .הגילקבוצות של ו תכניותשל ה ןהאת מגוון מאפיינימייצגות ש ,מתוכןתכניות  25מעמיק של 

. למילוי עצמי נציגיהםלאו  תכניותהשהועבר למנהלי שאלון ב 2009 ספטמבר-בחודשים מאי אסףנ

מעורבים בתכנון עם אנשי מקצוע האנשי מקצוע במשרד החינוך ונערכו ראיונות עומק עם  ,לכך נוסף

  .לא נבדקו במיפוי תוהתכניתוצאות כי , ראוי לציין. לימודיות אחרי שעות הלימודים תכניותובהפעלת 

  ממצאים
תגבור לימודי  תכניות, תמיכה כוללניות תכניות – ואסטרטגיות עבודה תכניותמגוון  במיפוי נמצאו

ים שעל פי הספרות ממדמדובר ב". י איכותממד"נבחנו על פי  תכניותה. חונכות תכניותובקבוצות 

המתייחסים ( מבנייםים ממדלהללו נחלקים . מקדמים עבודה אפקטיביתהמקצועית  נמצא שהם 

 הלמידה תהליך ים שלממדל, )להיקף ולאיכות כוח האדם ולמדידה ולהערכה, למטרות התכנית

ים הבוחנים ממדול) ית הלמידה של התלמידיהיבטים המשפיעים באופן ישיר על חוולים מתייחסה(

   .הקהילהעם ו הורי התלמידיםעם  ,שיתוף פעולה עם בתי הספר
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, בהיקף נרחביושמו דרכי הפעולה הנחשבות אפקטיביות  בתחומים מסוימיםכי , נמצא זה במחקר

י ממד"הטמעה של לבתחומים אלה יש מקום לחיזוק ו. בהיקף קטן – תחומים אחרים ב, לעומת זאתו

   ".האיכות

  ": י האיכותממד"יושמו העקרונות של  כלל בדרךבהם שהתחומים פירוט להלן 

  ברורות ובהירות התכניתמטרות 

 והעצמה פעילויות העשרהכמו גם  ,סיוע לימודיספקת ה 

 לפחותלוש שנים תמיכה בתלמיד ש 

  בנושאים לימודיים ובנושאים חברתיים אחראי לקשר עם התלמידיםשיהיה איש צוות מינוי 

 םהתלמידים והישגיהמעקב אחר נוכחות  ניהול 

  לקשר עם בית הספר אחראי שיהיה איש צוות מינוי 

  העוסקת בדרכי הוראה לתלמידים מתקשים , לצוות התכנית הכשרהמתן 

  : להלן פירוטם, קרובות לעתים מיושמים אינםמסוימים " י איכותממד"נמצא כי מחקר ב

  לתכניתשל קבלת החלטות בנוגע ההיבטים של בתי הספר בכל גדולה מעורבות 

  ובקבלת החלטותפעילויות שיתוף בני הנוער בתכנון 

  עבודה משמעותית עם ההורים 
  

  : לעתיםשיושמו  " י איכותממד" יש, לבסוף

 הזדמנויות מרובות ללמידה פרטנית 

 או תואר ראשון/לרוב המורים תעודת הוראה ו 

  לימודית פרטנית  תכניתקיום 

 רגישות תרבותית מהווה מוקד מרכזי בהכשרת המורים 
  

אילוצי תקציב וצורך להתמודד הם עליהם  םעמוש, תכניותמנהלי השציינו , העיקרייםהקשיים 

קושי בגיוס מורים איכותיים בפריפריה וכאלה העונים לדרישות ; תכניותל למצוא מימוןמתמשך 

 שעובדות עם סטודנטים ומתנדבים ציינו גם את הקושי ברתימת סטודנטים תכניות. תכניתה

בעיות רגשיות ( תלמידיםהתמודדות עם צרכים נוספים של ה; ת טווחלמחויבות ארוכ ומתנדבים

קושי בהתמודדות ; )למידה מורכבות וקשיים כלכליים תלמידים עם לקויות, בעיות התנהגות, קשות

; לגילאים מגוונים תכניתהתאמת פעילויות הקושי ב; תכניתמה עם בעיות נוכחות ונשירה של תלמידים

שונות תרבותית של הורים ובמיוחד צורך בהתמודדות עם , קושי בעבודה עם הורי התלמידיםו

  .מקבוצות אוכלוסייה שונות
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  12   םמע משוב ושיחות תםעבוד טיב אחר מעקב -המורים בתכנית : 9 לוח
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  22  התלמידים הורי עם קשר: 24 לוח
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  )במספרים מוחלטים(המשתתפים של גיל קבוצת הלפי                

  
30  


